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ÏJdi::àun, die zieh bí; onz.g vercni.ging ats li<I heeft aangeiel
van hartc rye-Ikón. i/i3 vertroutren cr.op, Cat U .bij. oo" ""i, p.o
hei:bcn er \reèL 'lroef,t-rat ;rJ-éaiei" zuit blieven. Uij van onr" ionia i:ct :rcri; stcl]ci U trcl po aangenaam nogetrijh"te "ut.". 
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hcden i, het kiubgci:öuvr geopend van raaandag- t/n donderdagavonden
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ilontl 2 juri zii;r alle_ liQnqalschapekaarten voor hct nieuwe seiaoen tesanennet de lrrlëvèi- Ííààk-d: àè tè oetalcn kontributie. aan u verzonden.uirt u aan ons x,erzoek vrrdoen.en de kontributies zo snel rsogerijk iip onzegirorekenin6 -33'"67.71 : -óvcrnaken.
ondanks on&e herhaalde verzoeken z!.jn er nog ledcn, dic hun kontributie overhet vorig seizoen niet vol}odi.6 hebben,betaard. Ilooatt u voor die veryelende
rranbctaLers IJ. jet en tle gevol6en daarvan. Betaart u nu even snel die achter-ctand.
Bij voorbaat onze dank.
REDAI(T II]/.DAE"S

I{OI{T ITItsUT IE§

De hele itedakt:i.e ie
tijdel,ijh in}everen
VAKnTUREBIINI{

vakantie. IíiI
het eehretar
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Ur+ hopy voor de volgcndö LDNSiTEVUES
t llunspcctlaan 303, Dcn Haa6. i,l,

Zo aan het eind vau het Eeizoen bij hct ophnlren van de balans blijken erdiverse komuissies te' zijh, di'ë hoognodig. aanvurlin6 behoeven. De JUIíO,
§EKo cn KAILlr zoelien een paar ehthousiaste leden, dià nun geledcrcn uiltcn
komen vereterken. De iiarkonníssie aöekt nog enige da,es ,i heren, d.ie rret-zij op een avond of in het v/eekeind een paar uu"t;cs achter de vérnieuwde
bar r*i IIen hetr pen.
Er zijn nog we1 neer mensen nodi.6 voor aliverse zaken. ilij hopen speoclig in
staat te zijn e9n aantal reden persoonlijk te benadcren Dàar ars u nu reerls
i.ntcresse heeft aa6 u gerust eveÀ naar hct sckretariaat berlen. Tel. 4s.B?.
o7.
VERBOUiíING Ií,IJtsGÉBOUT,
De verbouwin5 vam het tclubgcbóiivi i.s helaas niet voor de bounvakvariantie
gereed gekoaen. Volgcndè vcek naandag Eaan zc rceer door en rrij hopen, rlat
dan alles bÍnnen veertien da6en klàdr aal zijn.
Dc re akt i.e,S,' .díg rqij. tot nu.tc.e hebhen gghooral, waren enthousiast. Komt Ugerust' ook eène een kijkje nemenr ar6r zondag bijvoorbeerd ars het eerstcthuis spcé';Lt..naar ,Iet U niet op dc rosnel. U kri jgt dan alvast een goedc
indruk -[.gp,,het ,6aa.t wordcn. :

VEftOOUJIIIG Ti'iEED;T iIUi]I}DGDSOIX' : 'J
De Geneente heeft he't' rrccr óeno Laten afrreten wat botreft tlc renovatie van

DE KOilTR.AK?BiïEUI{ v.r.,l't tUrniIru v/-N "vLírNEt{ 
.

U heeft het ,àllenaaI'in de kranten.kunnen lezen. ilij.zitten zonder traincr
omdat Van Viancn tr aincjr is geworden van de eorste tlivi.eieklub TELSTAR.

Ce kJ.eedgebouiren. I,lisschien. - alo re tenmi.nete ttan geltl is - zal dit in
i1e} .wij heLrben- daarop niet'Èri.llen en óok niet nogcn rvachten. Dc tocstand
van het tneede 

. k}eedgebgurr iiràa'clbarnölijk. Helais kunnen wij niets (oen
aan de toiletter.rr rlc döuche"s'en de trasbJiken naar r+i j hebbén arles cenfrie kreu.rtjs tic8even eà'dei kx-eedkaàere voo;'zien van-plafonds. Arle rlcu-ren aijn''-. voorÈov_cr' hodi6 - vèrnicur+d en gcverfd.
ook dcze 'öpl-^nàrbetrrt" is hcrààs niet voor cIó bouwvakvakantic gereed gc-
konenf_Cor Peetens,hgeft sauen net paul-Hop, OIaf Huis cn, llico Co}lóogetracht cen fri.nk aantal uren aan bestced. t{a dc yahahtie gaat hij ver-
der. Als er Eoínc onder onze treden een paar Doe-het-zelvcr. àiJn, die cen
handje vrillen helpcn, nnEl det gerust. Er is in de naand or6ooiri nog genoegte doen. elt , U ,e'ren naar nuEmer 15 

"B? "O?. lli j vóorbaat Ueàairt<t.
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Hoe kan é_it ,4u;ailgnaatr, zult U zich afvragen. t clr lrij begrijpcn er eerlijh
.gezegd.oo-k niets van naar r*ij rze:ten vel, dat cen anateurvereniging de dupe'is genorden ea nu in dc peri.ke}en ait, r,ridden in de vakantiepeiioàe ars'
c1e hclft van l{ederland niet ie te bereiken.
iíat ic br riu ei6enlijk scbcuidl en had LEN§ dit niet kunncn voorkonen?, í': ..,

op 24 decenbei lg7? hecft het bestuur net van vianen een be6prekin6 6ehadover diverse zaken. Daarbij kuarn ook een eventuelc verlenging van hci kon-trakt voor heÈ volgond seizoen, ter sprake " Van Viancn steide er prijs op,
da'i, vij dó öèe;rekin6en d.earover einà januari 1g?g aoudcn starten.
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i{etende, dat hi.j bezig was net de trainerskursus voor het,A-diplona wildet
bestuur wel van hen weten of hij van plan uas, in!i94 hij,g-it Éiplona inapril bf reÍ Eou behalgp, b:Èj het betaaltle voetbal io ,S1qg,.1ipinón. tlij
hailtlen daarbi'j auiaeriitr de oi.tuati.e bij' Hcrnes D;v.§i bï'h'ct oo6rwelhe .

klub fan het Èegin van het seizoen 7S?? /78' gekonfíonteerd nerd r:et het feit, '

tlat hun tràíher plotseling vrerd ueggeÈoéht' door ecn vereniging uit het
betaalde rroétbàt. tlet ile vcrzekeri.n6 van Van Viancn, dat hij als hij laet
LENS tot oveneenstenning over een verlenging van het kontrakt zou koEent
hij cr niet aan .zou: qenkgn, on..n& het behalen van het.,A-diploma direkt, bij
een betaa.trde ktrub to.gaan traínen als basio hocft het.bestuur zich intern .,
beraden en op 23 januari 1978 cle beslissin6 genor.ren het kontrakt net Van
Vianen t9 ve1x.eng1n. De iveeh, daarop deelden beitle parl,Íjen. elliaar neder
in principe béreitl tc zijn tàt verlejn§ing. In de vol6ontle naanden vr'crden
uit6obroi'de dibku;;ies 6crioehd. over rlc trainingsopzet; 'noarbij door Van-
Vianeii entLlë'riieur*e Íoeeën'bi: t'afe} verclen 6ele(d.. Lezers van llct Binnen-
hof hebbenl h:i..eroVér in dc habnd iebr,uari kunneí lczen.,In ccn artiltel gaf
van l/ianeii.'!en'oveízicht rrat {ri.j víitle gaan aocn ii5 LEI'IS.. '

Uite in§e1 i Jlrr vjertt i6ór 1 aprii' 1.s?g dgfinitief afgèËproken, tlat hbt icorÉ'r:akt
verlen5à zou lrorddn, naained.c aan de dcsbctr'cffcndc bcpoling valr het lopènd .

kcntrakt' vrerti' rioldàan '
In tle ver8.aderin6 yan 5 juni. 1978 kon het bestuur een zucht van verlichting
slaken toen,atràe vdorbereidi.ngen op trainersgebied.. rond .r+brcn en inniddcls'
nogmaals na het behalen yan he-t ..h-diiriona van V:rn Vianen dc vb rzcl(orin6
hàd gekre6en, dat hij nu zi.jn.v.o!.l,e aan<lacht aan LEIIS. raou gaan bcÈteden.
llij daeht- er,ni.et. aan bÍj een profklub tc,gaan trainbn. 5et bestuur.lton
r,ret een gerust hart de resteren(le ti.jd. vool'. dc vakantiepeiiode Saan be- ". :

staden aan .dq verd.ere uit'rrerking van de:ptrannen voor de .vcrbouning van'het '
.,.,,klubgebouw.

Op 2O ,juni. 19?8 r.s-avonCs naat deelde' Van Vianen tle voorzitter mede, dat
hij ta6 benaclerrl' door' fELSIAR en dat hij tlat aanbod graag vildo aksepteren. '

Het vas.. uoorhen dé. lons om bi j het betaald.. voetbal te gàan lrrerken en hct
zou voor hen i.n , uaatschappèIi;ik oirzicht een ffinkc positieverbeterin8 lre=
tekeneni.i Of ui.j .even onze medevrerking vrilden verLcnen. Natuurlijh noest
tret vcJ.Iedi§e,- lré6tuur hierover becLissen.. Op 22 juni vrerd een vergadering, "
belcgd en ui..tgebreid -over Ceze.zaak gediskussieerd. Die- avond on 23.oo uur
werd telefoni.ecr,.' aan, Van Vianen medé6ëdeèIdr dat het. bestuur zich op' het
Étanclpunt stelt, tlat er een 'ro!.).edi6e overeenkonst. ontrcnt'hct trainerÈchap=
voor het.kótrend se izoen,. bestaat,, vràarbij de nog rostércndc organicatorische
voorbereidingen v66r 1 juli a.s. zulJ,eir gortlen gcregcld en de cerste trai-
nin6 op 25 juli a.o. dicnt aan te vangepa, Het TEl§TÀit-aanbod' wÀs voor ons

Ë"oi nànroiËing orn'du ovorcenkooot o,f'"ào,'r, i.-;;;;'ài[;i';"i;a een der- "

6eli-jkè : eítuat ic' in tle trontr'àtr'.tbe-9prökingen iluidéIijk is onierkènà èn dat.
í.o.i.' rlaahrian. ónder' scti.rircq Bq!. Ëen 'overéengekoraeri wils, tlat dczé'r,rog;clijlr-
teia niéi''tahi: invlöcd;zou ci.3n"o!'de nct hcm 

'eblot'en 
. 
overócnkonst. Voorts

werd hera 
r iir|dégcàce1l, tlnt vrj.j' o.rtbinding .,at àe. overeónkonst hiét in 6ct

belcng van ónze teicniSihg' vondèn ótrdat dit, Sczian het tijdetip cn. even- .-

tuele elternaiieve.. no6el.i j}àe.jen, yoor ons zou kunnen leidcn tót or5zrnisa-
torische tranorde en prcÉtatieve' en financiëIe verlieaen.

zi jn
de zc
den
aan
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v
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aeis van- c1,e ze konkluaies he'oben wij Vtrn Vicnerr nedegedccld r- dat wÍj -';'
berbict àijn heócre"hii5 te vcrlenó.r aan ontbindirig Yir.ii dö, not hen 6e:

é4 ove'reénËónst ontlàt dit voor'oàs tcVecl natleli[c. liönsekueirt ies 
. 
nct

àou bs'èigen. Éesohdaólis hebbèn wij hen tev'ens nedö69dcei.à, ilat ihdien
clf toch àe nenin6 zou zi,jn toogeCaan, na afwegiiiS van aIIc in het ge-
z!.jnde.öolangcn.i' dat het: aanbod van TEL§TIR zo allesbcpaleird voor
naatochalrpel!'jkb en financiëIe positic zou zijn, 'rÍii +{rn on"e kant
belangcn nÍ.et:r in de wc6 vríl,Ien staan- en in dat Seval'vrel bercid zou-

zijn aari.ontbinàin6 van Ce oveFcènkonst noderrrcrkiu6 tó vcrlcnen nits
cle volgenie voonraartlcn zou zijn voltlaan:
an 1/ianen noet'op korte terrnijn alternaticven" aan, ons voorclragen, dic
oor ons aainvaardbaar zijn en rzaarbij. onzerzijds.hct kwalitcitsnivcau.
cherp za1 vrord.gn,bclienen. i --.]'-

opb
niet
stot
zich
hijz
rli ni;
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Van Viane.q.di'ont: ons scha(le1oo6. te.stellcn voor alle nadelige.g
die voo.r, onze- Vereniging uit deze situatic kunncn voortvlocien.-
Eolang aèn deze voonraarden niet is voldaan beschour{en rrij alc o
konst raet Ven Vianen van kracht en stellen hen aanspral<cli3k vo
nade,Iige Eevglgelrl! tdie r4iÍ; ee$ eventueet.door hen eenzijdig: ver
over.ae4koE6t yoof onze verenigin6 zouden kunnen voortvloeien.

i.an hdt:'eihd Ían dit te-Ièfoohgecprek stelde Van Vianeir
te zijh''ovLr hct tloor one 6efàrnirLeerde sianapunt. EIij
binncn cnke1e itagch bi j TEI^5?.{rR tekerrcn.:-,,,
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vereen-
or alle
broken

eleurgesteltl
eaondanhs toch
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In een uitgcbneidc bricf .ven 24 juni juni 19?B hebten wij do gehele gang
van zaken aan Van. Viancn beveoti6d. Oi: 26 juni 19?B maakten 'ii ons stana-
punt aan 4.FLSEAR kenbaar qn en rtij eterden daarbi§.,trEt,BElR nedeverantrvoor-
tlelijl+ voor aLle gevolgcnl i.ndien zij er toch toe zouden ove-rgaan een .

arbeideoverecnko[rst nct Van ïianen zoudén aangaan. Ían onze_ eigen bond,
de .K.N.V.B. zondon rvij kopieën van onze brieven aan Van Virinen cn Tclstar
en venzechte4 daarbij of nij op hortc ternijn hun a<lvies ovcr deze kwestie
nochten ontvangen. Tot op heden hebben rrij noch van TELST/TII noch van de .

K.l{.v.B. iets vernoncn" Dc Ií.1I.v.3. zondan wij op 21 juri om B.1z uur nog
een telegràm Btot het vorzo'elr óu tè iea6er.r, o! oiro'biief van 2?.juni. .

Op 28'juli .vernÉmdn rrij tclefonicch vdn óen vàn de ncdénelkc.u lrui du : . ,

K.N.V.ts.; nailat"wij daarom haddeh gcvràa8tl; tlat dc lleer Stroust dic deze
zaak bdhàndeXcle àp vaÈantie r,rae 5e6aan en àe bricf in de lade Van zijn bu-
reau had gelegd. Iiienand ryict er vcrdcr iete vanaf. Het telegrari had ncn
er mear bij§e].e6cl. Hij kor:rt 1 auguctus o.s. teru6 en r*ij nocton het dan
Daar iróer prob'crcn. Oricr belón6enbehartiging gceprokcn'vnn een bond,
saarvan je Li.d bent!l!!!!!l!
fnniddels droeg Vari Viancà indeidaail enkclc alternatieven aen. Uij hebben
d:zd allèaiaal serious nagetnoi:ken naar in de neeste govallon hadtlcn tte
door hen voor5cÀtcldc triincr'c al definticve afspraken net anderc vcrcni-
gingeri genaaËt! -cón andero t:rainer wilde pers6 niot in verbanrf roet huiee-
Iijke ousta;:c1íghcden en weer cen ander stontl op hct punt on, àct vakantic
te gaan'. Tot nu toe zijn wij 'er nog oteeds'niei in góslaagd definitieve
afspr6kcn hct iyelkö trainer Cen ook te maken en bcschouwen Van Viancn nog
atszodanig. Ltlair op ile eercte traÍningsavond, 25 juli 19ZUr was hij er niet.

aar wat rtij no6 erger vinden i6,
ilie'zijn Bcgavcn .tioord niet

De houdi.ng van TELSTíR vinden r,ri. j op zijn zachts uitgedrirkt önfatsoenlijht
Ovcr de K.I{.v.;]., oqze bond, cii.e zegt op te konen voor ale belangen vàn all,e
verenigin6en, zr*ijgen.wij naan. Iiet is bcdroevcnd en niet tc geloven, ttà-je als lid van cen bond ,zo i.n de stcek kan wordcn qelaten. frij zijn kcnne-'
lijk a}leen near goed on kontri.butie tc bctalen en natuurlijk de boetes als.je niet binnen de vaqt,gcstelCe terpijn iets inlevdrt. Daar kunnen zij wel
brievcn ovcr. scllrijven. . ., G.D? vàn aen stecn,' - sekrct:rris.
EtrM/rI NU???????.
LENS.zou L,EN§ niet zijn als en aLthans tijdolijk gccn oploseing zou zijn
Bevond.cn vooË het gerezen trainereprobXeem. iíat is.hct fijn oa in cen noci-
lijke peri.ode'altijcl ucer ecn ctel Leden te kunnen vinden, waarop jc nooit
tevergeefo een berocp doot. ,

Sinnen korte tijd r+crd ecn Technische konnissie uit de grond gcÀtar:rptr'
vraarin öpontaan zittin6 nètrèn Cécg v.C. Beelir Ton Schcer, Joop ViIIàcrÀ,
IIans Zoet eÍi ilano Zoun! die zich bereid verhlaarden tle trainingen van dc
seniorehÍielektíe op zich tè nenen totdat r+ij een anrlerc trainer hebben ge-
vonden.. :

Daekzij htrh neCeiyeikin§ cn onclanks de' vakantiec konalen dc trainingen op «la
vastgestelèe datun van 25' ju}:i. starten. Ecn woord van dank aan bovengenoende
leden is hicr zeker op zijn plaaton Hct bestuur.
'I/.',iJ )E .l{iriRl"lli.lf,ll.), r llEDrrIUf ID
H;;'Ë&'[uiiFE62Ïïöilf,ffirtel1en h6? Vier paginarB vot nieuvs. Leest U
iret al1enaal goed door" IIct is de noeitc uaard.

_a_

Hii heeft dcrhaLvc kontraktbrcuir 6epleegd n
dat hij. hectt 'gctoontl, dat hij ""n nan is,
houtlf "
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VÀIiANT]EGNOTTEI, .

Tcrrvijl het bestuur zich boog over de perihelen rond,om de verbouwing en de trai-
nersinvestÍe 6ling cen groot deel van LENS op vakantie. :lij kregen tenminste de
groeten uit a.ll-e windstreken.
Onze voorzitter had a1les goed van te voren bekehen. IIíj rras aI vroeg op vakan-
tie in Ierland. IIij lo'ram net.op tijd teru6 ou alle trainersproblemen nec te
maken. [Ij-j,is onclertussen a].wqeraan valiantíe toe. ;' .

De familie Hopil enbrouwc rs , U rveet rvef clie familie naar d-c uaarriemend redakteur
zich vorig seizoen ook zo vergaloppeerde, is lreer in d.e States. Henk maakte
d.aarvan gebruilc om zijn rijbevrijs te halen. Of dit nu US$ ]rZ5 of US$ 725,--
kostte konrlen wij niet precies ohtcijfercn. Hij moesï qr wel_ 10 da6en voor wer-
ken bij zijn broer. i

Ríet en iiiL v.d.rÍilh lraren in Zr.ritsertand en Piet ale Pa6ter zocht de zon op in
Spanje. Da-arlicen togen ooli de Pronkies, dat is vÍecr eens icts and.ers dan aI die
sateh en giroliaart en".
Dc fanitic Jufferntans zocht het dichter bij huis. De groeten klamen tenmiriste

Ons aller Ilecr .Tlumans zocht het hoog. Hij zit bovon op dc Puy de Dome.
I(cnne1-ijh'ís lrij mct de fiets boven'op die top gekorrcn al-s wij tcnninste zijn'opmerkin6 op de liaart rnogen geloven.
Onze dckretaris vras in Brctagnc net zijn eigen vrour.u. De weg ernaar toei..ging
we1 via LlIlÍS .naar dat vras Can ook het Lhatste .vrat in Holl-and aan die k].ub herin-
nerd.e. Dc natuur lre.s mooi en tlan 10 da6en geen LENS. ileerlijh!
En icdereen had natuurlijk prachtig \Íeer.

lJnd.Redaktie.
EI'l IIET LEVEI,I GJ-r'-T VlIi-lDER.

rn het gesloten sbizocn 6aat indertlaad Ïet dagclijkse reven gervoon d,oor. Met
alle lief cn Ic cd..
Zo bereil:tc ons.hct ctroevigc bericht, alat de vader van Bob en Ria van Bohàemen,
op- 6ezc6ende l-ceftijd rvas overLerlen. i\lleen de oudere led.en zull_cn hen no6- .,herinncren.als hij langs het lijntje stond on zijn zoon Bob aàn te noedigèri.'

. Maar er IHían ook uitbrciding in de l,ENSfamilie. Ceee en llannelcè van dcr Beek
kne6'ön op ! juni hup tweede zoon, Menzo-Àrnold, clie inmiddels aI weI neer daÈ ,

) /o2 sTam za_L lícgcn. t
., Gcra.rd cn }Íary Goosen vraren verhgugd over hun d.ochter, Jèrney, die op 22 juli

zich" aaruneldrlc. 5O Brarrr en J2OO 6ràn. IIet is heel wat.
Bcidc ouderparen onze 6e1ukl:ens en.

.- ',lim l(ounenhovcn is nog niet zover. I{ij 6aat. de ccrstc stap zetten aan d.e opbouw
van een eigdn nestje. Vrijdae ''t'1 augustus àrsr om ,l4.OO uLtr gaat hij in het
stadhuis te Íoosduinen aan Suzanne de l{iet vragen of zij met hem wi1 gaan tiouuen.
Ik ben bcnieurïd. LlÈ_all-es lukt 6a.an zij fecstviercn in ir0ns IIuÍs[, Bàatrijs:
straat. U bent !'relhoni tussen 13.OO cn 19.JO uur. Notecrt u rleze clatum al-vast in
Uvr agenda. En orizc gelulilzensen voor hct gelukkige 1:aar.
De familie liuiper, die met pijn in het hart afecheíd va.n LEIÏS moest nemeni io
inrai-ddcls naar Zoetermeer verhuisd.. voor hun veLe vrienden hier het adrcs:
Abriko z engaarcle 11, 2?21 Ct\ Zoeterncer. Laat u eens iets vo.n u horen.

DOELTjt. rPPXii ïS iiOG ETU,;IDS VERIO,)jIN
:índ. Redaktie

OOI( VOOR DE SEI,]JIiTIES .
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ooo Een koppel futen op het eerste veId. zomer.fop, dat is duideJ-ijici Het" fist.e hopen dat het on kritische- futen gaat. Dic vritló korrer.§ kunstnect zijn niette vreten. Je krijgt .er zorn brandenà gevoel van in j. ,."É. 5r-plantsoenendienstzou r,íat tneer eu'die fraaie vogels raoeiàn denkenr
ooo Ilet_ complex Escamp r 1i6t verdef eenzaam en verraten naar éen zonnestraalte.snakken, net ars clie ver-e nedèrlanrlse valcantiegaig";;. -póJ, ,àíoo"rt eenzaamzijn zonerse inspektietocht. IIet eorste veLd. lijkl nàoi 6roen. Bij nadere. be._studering is het gras nog erg dunnetjes; Dat is zo *"uq 'ï"6e"ii*pi. Nuer, àa,,.;,ligt hct tweede verd er beter bij. I,Íaar',dat is ar ".o ioaoà"quJdèr inseàaaià.rn een ÉaeJrd kan het nog flink groeien. ook de trainingsstr.oelr i6 onherkenbaargroen- oh, ,at tluurt het nog 1an6 eer d.at die baI weer-ga.at iorren..ooo Toch j-s er hard gelterlrt tijdens de voetball-oze rvelien. De reklaÍceborden l-angshet eersÍe veld hebben een ophnapbeurt gehad; Br hangen à*nfo niurr*e. Er is ooknog reldaneruimte vnliant. tvaar blijft dà niddcnstand.lve.n Luvs: uet i*;";; k1";à-gebouw heeft tcennerijlc toch een 'verfkrvast gezich. voorro"ài" van buiten valt nate gann ls het binnenverri geschild.crd; 

"o"i""n" ":_uur" 
-proio"à.. -rit 

g"touy i=
- eigendo' van' d.e 6eneente. LEITS noet rre rèkèning daar naàr indieneí.

ooo Dan het klubgebouw. Daar hun j e' gernatirietl lier binnqnJrijhen. onherkenbaar !POL ziet de plavuisen glanzen. On6eJ_óof1ijk. öe bai iu'g",Ëor"à"d;;;;-;;;-;;"ruimte. Niernand te zien, dat kont verraoedÀ_Ii51< cloor d.e iourwalivakantier Ze heb-ben niet otil6ezeten.'Dat staat vast*
ooo POL heeft ze niet durven opber-Ien. De bestuurd.ers van LENS. voor.hen noetde zoraergtop een ktïelfing zijn. nVan Vianen. naar Tel_stal[, 6tond. er Ín a1lekra-nten'.' Heeft clie scheveninger LENS toch no6 in de boot !"r,og,urr. Tot pol,rs
verbazing geeft,.va-n vianen j.n eJ-k intervierv toe, rlat hij àet irNs ,t mondeJ_ingtot overe enst enining rvaé gekàmeí. En iedere veirlénkende ionagorrooi weet toch dateen 

- 
mondelinge 

- 
overeenkonst net zo rechtsgeidí5 is a.ls een schriftcrÍjke?van Vianen heeft zichzelf in itè Tcrstar hàar hà[ere voetbatsreràn ge1à.nceerd-

De start nc-s vals. Iíaar ja, rnet onlvitr-Lige trainàrs Ís hàt ao ei-Iijtr-punt en pirtr)reitooo-Hoe zeL Dries van ABt dat ool; arvrecr; tocn.hij het .had ovgi Jen betwi.teovereen}olirst met Drazil-iii? ,Rebus sÍc stantibusrr, spiak onze íege.r:ià8.f.;Ià;;,en d.e Tveede l(amer zat met de nond voI .ta[den. nèruÉ sic Ëtant_iÈus 'u-wanne,er'deomstandi6heaen onsevrijzil5d blijven. o" r*""à"-rur;;;i.;;-";;d;f-Jrïri"Ëïï.=ir,"=LlllS in tussen ooli. I?ebus sic etantibus. Het bestuur bl-ecf i,Lt aè RDBUS zitten.ooo. ca.at LEIis zoreelijke tijclen tegenoet? poI,.rrreigert. aat te geiov;iir irn§ rraàitin het verl_cd.en aI vdcer aangetoonà.ecn ldub net veerirracht t; zijnr Uet Ueeiuur-d-ersi die a16 
. ï/ielrcnners in d.e Tour cle Fra.nce liunnen bijtenr. knoËten en zweténals d9 hoogste cols opaloenen.

ooo over welke bestuurders praat poL eiBenlijk? -Dreigcle het bestuur niet.Íncom-pJ-eet te geralien? rndeid.aad, siradn de Biuyn zou-onze krub sl-echtÈ tijalelijhleiCen.. Hij heeft ons alleu d.aaraan noge"à" herinner:d. U.t is,jann.r rraar hel_aas.I'laar wa,neer naast cle trainer ook nog àe voor,.zitter vertrekt, àan zi_et heË ersomber uit. sinon rroet btijven. Juisi ja, hij hecft 6een konirakt 6eterrendi rïek,nnen hen niet ver?Iícht en. 
. 
rnt egendeel i LDI,rs is ,"ó1 .r, hen verplicht, zoalstrouurens al-l-e bestuurders, d.io vrijvrillÍg en onbezor-cri6d hun vi-.kantie ratenver5a1len door zo!n oribeduidende beta.aidà voétbalkiub iLu Tul.tor.ooolïat 6aat het neiurve seÍzoen LENS in vo etbalt echnisch oogpunt Liengen: veeljeugdÍ8 talent denar::eert.' ÀLs onze selektie net zoveeL :-nièt en vrilslrracht toontal-s ons bestuur, .lan zítten we goed. Dan wortlt LEIÍS de verrassing van het honen-ale seizoen.

ooo f,uctor et energo..
ooooooooooooooooooooooooooo ooooo ooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooo ooo
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SEI"IIONfi\.I.IIJJU IS .

fn cleze ecrste LEI{Srevue van het nieur,,re seizoen vrillen vrij het
beliend nalien voor de senioren voor zover het heden bckend is:
Egs:e!es 2 a-ugustus.

20. OO uur LIJN§ 1 ll. T. c

?sylzc .6 angustus.
1 1 .00 uur Í,lflis 2
14. OO uur LE:ÍS 1

'Jgse=-dec 9au 6tus.
18.45 uur LEI.IS 'l
2O.JO uur LINS ,
Zonda6 1J a stus

H. D-V. 1

Gona J

- LIJN

- Llti,I
s'1

t ( beker ).4
.o

1 Dc Vall-,eniers .í ( beker )

oefenprogra.nma

f gaan, zouden wij gaarne
elefonisch bij:
.u.b.

- Gona 2
.-Gona1

1-1 .00
12.00
14.00
'1 2.. OO

10.O0

uur
uu-r
uur
uur
uuï

D.F.C.-toernooi voor LEIi-S Conb.
LDltr§ comb. j\. - Velo 1 "'

Lil-i§ conb.n - Velo 2
Zrya.rt n1aul 2 -: LEIV§ corïb.
Zvart Blr.u.r'r f - LEIIS conb. .

DoàderCa í! 1f o.ugustus

19,.00 uur J.j,.C.1
'19 . OO uur J . !..C .2
Zond.ag' 2O' a-ugirstus

14.3O
12.OO
10.00
'12. O0
10 .00
I.'loensdag

iI.l'Í.s.u.1
I:Dt.ts f
l,EI\iS corxb.
LEItrS coinb.
L,EI'16 comb.

z, aususfus

LEl.ls 1

L]JIIS 2
Quich J
LENS conb.
LEIIS c or,rb.
Quicl: J
LEI;S conb.
iluich l l
L,T{S cornb.
LINS conb.

uur
uur
uur
uur
uur

LEN
R.V.C
R.V.C
R.v.c.B. - I

Pa.va 1O

'19. OO, uur J,nl{S 1

!sl9sc 27 an gustus

14..1
, 1 1:.0
:12

14
1'2
10
12
14
10
14

.,0

.o

.0

.o

.0

.0

.0

0 uur
O uur
O uur
U ITIIT
O t.ur
0 uur
0 uur
0 uur
O uuf'

- C eleritas
- ri.I.il. 1

- LE'NS 3
- ii. Ï.K.2
- Í)tiïèh 4
- LEI{S conb.
- '.ruLcti ó/ y
- LEI{S conb.
'- .)ua cK 1Z

- Quick 14

't (beher)

.OO uur
lirocnsd.ac-29-sssse!re
1! . OO uur LIï'IS '1 " . rj- V. V. P. t ( beker)
V.ili-':1íïIE.

iLlfï".orrstus vÍelficht nog velen nct'valirntie zÍj
hierover rvorlen ingclÍcht, hetzij schriftelijh hetzi
i'l.Osse, I lo.rconist ra.a. t, 41, Deí Hi-.aG te1. 60.20.90 Doe

is het bij ons reeds bekend.
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i(EUNlNGIN.

rot op heclen hebben weinig spelers gereageerd 01) de oproèp hiervoor in de laatste
LJl'lSrevue vr.n vorig seizocn.'tiij doen cen cl.rin5end beroep op a1 diegene die hiervoor 1106 noesten zorgen.
Kcuringsbevijs + 1 pa-sfoto opsturen can N.Osse, I,ÍLlrconistraat 4J, Den lIaírg.
KAIiÀ-Nf EII JS .

Zaterrla6 25 augustus is er als van ouds v?eer een gezellige barbecue-avond aan
het be6in van het seizoen. Volgende lreek leest u meer over de prijs en de aan-
vang vl..n r'l.e avond.

. I(hIírl.
NOG EVEII EN DlU{ Gi.r}l 1^.Ín iIDER BEGI}ïI-EI'I.

De een Ís net terug, de ander moet nog op valil'.ntie Baftn. :,;ij van de jeugdkommis-
6ie zijn echter aI ryeer even bezi6 met de voorbereidingen voor het konende
6eÍzoen 1978/?9.
De jeugdselei:ties beginncn deze weken ahveer rnet de tra.iningen. De jon6ens heb-
ben.hiervoor a1 een uitnodiging gelEregen. Vanaf 12 augustus beginnen zij uet
d.e vredstrijrlen. De e.ndere jongens gaan in de weel< van 21 l/m 2/ augustus begin-
nen met c1e training. i{ad ere gegevens volgen in tte Lir.-r'lsrevue van over tvlee
rvehen. Op 26 auguotus speJ.en de mecste elftallen al- oe fen!ïed.6t rij den., Op 2 sep-
tember een vol-1edi6 programna en op 9 septenber start d.e honpetitie. voor veel
jon6ens betekent het nieuwe seizoon een over6ang naar cen andere tclasee. ,.ïij
verwachten gerÍoon dat jullie het ooli in deze afdering naa.r je zín ztt]-t hebben.
Doe je best en naak er een leuk seizoen van.
IíEURIIIGtrI)I,

Zonder heuringsbeuijs, kan helaas nieraand voetbaIl.e1. Voor somraige jongens worclt
het lcrap clag. Toch zutlen zij v66r 15 eu6u6tus hun Lleuringsbewijs en 66n
pasfoto hebl:en noeten ingeleverd bij PauI v.d.Steen, Hondsroos 2, Bericel en
Roclenrijs. IIet gr:at on de volgencle spelers:
R.Roos-l'Í. Jochens-f.Kaffa-J. Tjin Àsjoe-R.Tjin risjoe-B.Vester-G.de I(ok-H.Planhen-
P.:,lijhmcijer-D.Iaicl j o e-H. v. Drunick en l,Í.Schuurman

IIct keuringsbureau a.an de Goudenregenstraat 53 is tot 3 augustus gesloten. pp
deze tla.g (dinsdag C augustus) kunt u tussen 17.00 en 13.J0 uur afspra.ken makèn,
of anders ieclere dinsdag en donderdagocht cnd tussen '11.00 en 1J.00 uur tel.54.'46.41
De jon6ens die aI een oud afspraali fornuLier hcbben rnoeten een nieurve afspraalc_
raa-ken (niet r,recr beta.len) de overi6e zullen J" 'l5r-- heuringsgerd rnoeten betaleí.
Zet er in ieder 6eval haist achter, anders mag je niet voetballen.
P:iSFOTO t S.

0p een keuringsbeuijs hoort ool( een pasfoto te zitten. Van clc volgenrlc jongens
wil ili zo spoedi-6 no6elijk een pasfoto hebben:
J. v. d. iïe rf-R.IIuisnaa-P. v.Ma.ren- K.Hansen-B.Boelhour,rer-C,IIoefnaget-R. v. d.. Zlvan en
natuurlijii, van d.e jongens die no6 gelieurtl moeten v;orclen. Snel al-Ies opsturen
naar Paul v.rl.Stecnr llondsloos 2, 3erke] en Rod.enrijs, tel. O1891-f919
IIiet vergeten hoor! I Gecn gelclig keuringsbewijs, niet voetballen.
I(ONTNlBUTIJIS.

Heeft u ooh de lcontributÍelijst en het t oe$angsbcr-'ri j s in cle brievenbus gehàd?
ïiaarschijnlijh vrel, zo niet lcat dan wat van u horen.
Er zijn no6 steeds jongens met een l<ontributieacht ersta-nd . Laten we het seizoen
goed besinnen en direkt net het eerste kvo.rta.al, of l_ievex net de hele
kontributie, ooli het achterstallÍge 6e1d overnaken op 6iro 3J.6?.ll t.n.v.
Penningmeester Lenig en sneI. Danl.c u voor de vlotte mectewcrliin6 en tot ziens
op het veld.

-B-
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? 1218 R.Schamper S en,

Vtt Iii.TURlID:llli. .

ilet aa.n'ta} :iirnreeLd.ingen op onze oproe! van vorige rveek is niet overueldígend ge-
rveest of'óeter rïezeg.l nihil. 'r,lij zull-én dit maar aa.n de vakanties vrijten.
Er is nog zoveel te doen voor d.d sta-rt van de }iompetitie en als aI1es vreer dr.aeit
zijn.er nensen nodig, die de zaalc draaiende houden. :

Toe, helpt U Uu eigen verenigíng en geef daar lvat extra uultjes van Uvr vr.ije tijd
aan. Tel-cfoon 45.8?.O? rvacht op U.

Ilet Bcstuur.
VIIiÀNT I E I'ENJ{I NG]'T]JISTER.

Onze penninglteester is hard- aan vakantie toe. Dat doet híj dan ook en rvef van
'12 t/n à6 augustus. Onze girorekening neemt hij niet nee. Die btijft al-tija vJor'-
U bereikbaar'dm de kontributies in ontvangst tc nernen. Het nunmer is nog steeds
11,67.11 Voor rle e.cht erst alligen onder U wordt het har.Eten. ]n het weelcénd varr
2/)- septenbcr .bcgint .r1e koapetitic cn dan noet de achterstencl van vorig seizoen
zijn bctae.1d. 'll'ct penningne est ers chap vrord.t ven 12 t/a 26 iiugustus door'onze
sekretaris vaa.rgenorieh aan rvie de ontvan6sten uit c1e bar moeten vrorden afgedragen.

Hqt lestuur.
GE]IEUIIí VUID:iiÏ.

Ilet eerste en clerde veld mo6en eerst op zaterd;Lg 12 augu6tu6 in gebruik tJorden
:gcnomen. Iiet trre ecie vel-d wordt d.oor het intensieve oefenprogramna zwaar belast.
iJij doen tl.an ooli. oa ieclèreen een beroep dit.veld zoveel nogelÍjk te sprren, ook
tijciens dc trainj-ngen. DoELTR,'TPPEN IS NIET TOEcESTA;rl,t I i
Ook, vrageir $rij de heren trainers ervoor zorg te dragen, da.t na afioop van de trai-
ningen cle hchten en kranen van het kleedgebouvr worden a.f6es1-oten. Bij vooibaat
onze clanlir

IIet Destuur.
D]] TR.'-INTRSIi' i[sTI N .

ne Ii.I'l.V.ll. in Zoist is eÍndelijk uit haar irakant ie sla.ai: oirtrvaalrt en heeft einde-
lijlc gere'.55eerd op onze brief van 27 juni 19?8. !.-f Bel'op en vrijrtagavond toog. het
Dageli jls Bestr',r'-r tl.rn ook naar Zeist en rverd ontvF.ngen door cl,e l{eer l"lartens,
cliieliteur v,:.n het s?ortccntrurn en de Hcer Strous va.n de afcleling Technische Zaken
Duizentln;,.a.1 excirus, bcgonnen cle heren nee, het berust'te c.Ilenaa1 op een nisvelstand.
i;-el die excuses verden door ons uiteraard ryel àanví..ard, nraar de I{eren ri,erd duide-
lijh 6emilal',t Co.t ons geduld inmidCels r,ras opgeraakt'en dat l'rij ons i-nnid..4,el-s om
advj-es hadden gevrend.tot een juriclisch adviseur, die rzel direl;t heeft gereageerd
enr een eerste stap hceft ondernorncn.

A.J
T.C
[.J
H.P

.Iiaunan vorC-t spelend Iid (Sen.)

.Prins wordt,l.larconistraat.64, Den Haag teI. 6j.lZ.l4

.Di.ssel-clorp vrordt per 24/Bz Beetalaan 63, Xijsrvi jk

.de i(Lein vordt Bohsdoornstraat 3, Den llaag

-1-



De Heren adviseercl.en ons de knestie voor te le66en r-in c.'-e arbitragekomnissie van
de i(.9.V..!-, de. enÍge vreg die.volgens het kontrehti voor ons openltaat.
De IIeren gr-ven toe, cet het voor ecn verenigin6 ar-s LEI'IS in de re6io Den l{aag
een k,rpabele traíner te vinden zo vrak voor de kon;>etitie ,n", noÈifijk is. óokzij zullen 9r.,.1.n zoelien voor ons en ons oD llorte teinijn iets Ii.ten horen. ,l.Iij
zctten onze pcp;ingcn ou een goecle trainei te vinclen vàort. ljij houden U op de
hoo6te.

J;,.RVJ:tSL...GiÏ{.

Op' ons
enhele
voor z,

GiD. vid.Steenl sekretaris

hebben wij geeu
hun verslagen

ooooooo
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verzoel; gedar-n in de laatste Ljll,tSlevrie van vori6 
".ironnrcalitÍe ontvc.nseni De tijd dringt:, irillen de konnissies

auSustu6 c.s. inzenden flc,n het sekretaric.c.t.

G.B,v.d.,Steenj
pi§1!l.lEs.

Een.abonnenent op ce LilNSrevue koet u puï 5a,*r Í l;or-- en een d.oorlopend töegang.s-
bewi js voor e.lle evencmenten op on6 l(onplex kost evórreens í-. io r-- per iaar. i,.iiftu zo\vef een Ljjr'Is]?trvuE als een toe$r.ngsbËrvi js .dan lcost cr.it u sróchti .f i5, -- p",janr. l'Í.'..:lrt u een v;'.n bovenstaandà uóaragen erien ovér op girorchen i"-g 1l,el .rl,naa.r,zet u er lver bij vuat u wenst te ontven6en en het lvordt u l)er omgeancle toe-
6e zondcn.

ooo
o
ooo
o
ooo o

o
o
o

ooo
oooo

oooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooóó'

-o-. Dc tijd van het ej-ndel-oos snakl:en n,-.ar levend voetbil is r,re eg voorbi j. 0p
Es_camp ï heeft !0L c-e baL weep zien rorlen. Zel-fs oolc l.l- in het coer. I{ci'ral6. e,allenaaI priría uit c':.i-.ar op clie volgroene nat .van het tweede veld. Het was voàns.clag2 c-u5ustus. Toch lrel cen L'at nerl$ïllÍrrdiíre L 'l§c1a5. Hct be6on t s-morgens ín hct . -
vaderl-end-. Jin, t s-nlc1de6s in voetbar rnternationai rv:s het-w6ér raak. v.erÍolgens
deed cle Hàs.8schc Coura.nt het I s-a,voncls nogeens rlunnet jes over. Iíortom pOL werrldc 6ehclc clag 6^ellonf ront e erd met verh.lfen over d.e lnveÀtic Var: Vianen. Die ver-halen krr;-nen cr. op neer, cla_t LEl.lij 6een trainer had.........
-o- ilennaal op cl.e Ilen8elolar:n lion ?cL zijn verbi.zing niet op,. Lanr6 d.e ]iin bii
Lljl'ls -BTC ontw-'-arrle -:'cL a...n LEuszijce een krvintet triiners. Soop llitrèns, Ëo4" "

!o-e-t t Ilír.ns Zöun, Tom scheer en Cees ve-n der Beek vcrzor6cien cle algehcl-e begeleiciing.
LEli§'geen tr;:.iner? IIoe liomen ze erbij? ;r/ie r,yorclt er nu 'be1eta.fe1dà Het eerste eIf--tal? Tefe ts.r? Vtn Vinncn? de Lnilsscharc? Of dc vo e tbal-rneclia?
-o- IIet vijftal, dat ?oL zag, stond zerier te begereid.cn. Dn ne.er pol heeft horen
ucssen, l'rceft hct vijftrl ook 5ezorgd, cat er cen heurill t rc-inÍngss chena krvarl,terr:ijJ. ooh C,e training zelf ve.n start hacl kunnen É,-i-Íln.-o- vofgens ?cL is hier sprahe vc.n een hele 6rote tïuuk va.n het bestuur, aat in
l: ,?""1 een 6ehee1 nieuue en uníeke traÍnin[sopzet hecft uitgerlacht. Een revo]_u_tie in he t anat eurtrainingslvez en. I{ct ga.at orn dc zo3-enae.raCe indivicluele aa.npak:erl:e s erelrt iespe l- er zijn eíg;en trainer. I,let zo'n ar.nï)a-h liLn het hiet 1:ng durenr.
of .Llllv-s pronovecït n.:.rr de eredivisie. En r-rat rlic van vir.nen clan jalours zijn!.
.'iedden ctat hij dan de eerste is c1.ic bij LEI{§ komt e ol-l-iciteren nair een tralners-
funlctie?
-o-. póL'hoorc-c zc.;1en, d.nf er oor irorcrt gecr.acht c'r.e tlug-outs uit te breiden. Ja,
vrant rnet zovecl tr;li-ners worc]-en cie huidige clug-outs eónt te ](Iein. Al-sof het bestuuraI niet Genocg i;n l.rct hoofrl. hecfb. r{et i;tub6;bouvr heeft ..i 

" "r-;;tir.r"i r.= à ;;;;;:-
6aanl a.I1een- de i.f[rerl'ïn8 nog. IIet tweccle kle e c'Lgcbour..' is von binnen 6erenoveercl.I.trou jfl ze3, hct l:r-n niet op.
-o- Telsto.r? Dr.n l-iever de l-ucht in.
-o- Pecunia causi.. est (6e1d is d.e oorzaal:).
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RED,ltT I Oll-EllI, r^JIER],EI .

- Ilevrou\,? Van Kester en kinderen .bedanken iètlereen voor de !elangstelling 6"tirorldbij het overlijden vatr haar rtan en hun pappa]. -

- - Frlrns DisselCorp en Anneke Bliemer Baan het.. echtpa...r liouiïenhoven - cle Niet
nalpen. Zij gaen ooli ne.ar het stadhuis te Loosduinen en vuel op 24 augustils a.s.
on 14.00 uur. Om te trouuren. De kerhclijhe inzegening vin<lt pl;ats o; 15.00 uur
in cle lierh van de Ï{.ïi.lnthoniuo en ï,odevi jk, Leyr.reg p26. Rcccptie in rrons I{uistl
Beetrijsstraat van 18.1! tot 19.45 uuri Èen'- l-angzanerh,:.nd bckefld geuro::den adres
voor L.IIIS , rzant uorgen oxr 18. OO uur moet U er ook a} narr toe voor l,lin en Suzanns
Iiet bruictspcar \Iensen vrij alvast een prettige rlag toe en veel_ ge1uJ; in de
toelconst.
- Sinds hij r;6ec.chte af6evaardigdert in de Gemeenterar.rl is gevrorden tooit tri j er
goed gelruld bij. IJ ',veet wel- die nurimer 1J, voor urie P0l,'t6ór eins nei zoveel
reklane heeft i;enaekt. ;lat niemand had gedacht is toch gebeurd. Guiclö Halleen

. zit nu nanens clè C.D..[; Ín de raac]. Op die belyuste avon,l t,rulde zi jn neus van' trots en C.ie liru1 is-toen op zijn bol- t erecht . gehomcn. Vr.nclaar !
Gefeliciteerd Guiclo en rvij hopen, dat je ecn goecl woor.l.je voor LEI'IS zult doen.
- IIet 6ing alLeua..-]- nog wat stroef, maer de ba1 rolt 6elulillig l:reer. Het lilubgebouvr
is veel Sroter gelortr.en nu dÍe puist vreg is. De notoire br.rhangers kunnen zondags

' in ecn hoekje lcruipen on hun piJ-s je tc vatten. IIoeweI alles no6 niet klaar is,
ziet hel" er trel na.i'.r uÍt, dnt de nieuure bar een gezcllig, knus hoelcje za1 worden.
-1tfge1openzorrda5epee1ClenonzeeIftaI1en1en28e]-u]3ii3ophcËtweedeve1d.
Ha.cl.den Ce toeschouvrers tijdens de regenbuien ook gecn lo.st van Ce lccpotte afvoer-
pijpen ven ons eerste kleed6ebouw. Doze pijpen zijn nu a1 ruin,een jaar kapot.
Ti jdens de rusti)eriocle zi jn ze, geloof il< vrel geverf tl, mr.:.r. r'rat heb je daàraan?
Bet zal riel- ecn€ ti. jd r'rorCen, dat de Gemecnte da-raen ieté. doetl .Of , möet.IENS
dit ook z91f
- Oon iïíco ka.
t efrninste tuee
want andcrs z
dat er neit t
- ia hoor, hi

liLten repareren. i
n noil steeds goed de lijn trel'Jcen. Op het tryeede vcld zíjn ze er
r leldier ingebrand, 1,Iu m;'.i.r hopen, dat er niet tqveel modder op iiomt,
i jn ui. j uit tle brand en ríoet Nico clhe ueeli r',reer opnieul zorgen,
e veel bochten in de lijnen zitten..
j is er weer, onze bror,rbeer. .Hij kan toch niet zonder LilNS, ma.rr nat

zou Lrll{S zonc',er Nico zijn, nietwaar?
- Onze nieurveling Hans Bal, hccft ooli niet veeJ- geluli. i,ia clrie trainÍngén kreeg
hij last ve.n zijn r.chillespees en noet nog zeker t,,'ree uelicn liuren. Bcte::schap
iians. itrij hoiren, de.t je spoedig heroteLd. zult zijn.

. - .ljaul Sclijnheir 1oo1:t- oolc a1 mct ccn bloli ,ran zijn' b-een. Ih hcb gehoorcl, clat'hij
tíjrlens c1e ec::ste tï'aining teveel- liep .te praten en di-.::rcloor een liuÍltje níet
2r.6. I{i.j _}eqlt het ooJi nooit. qf. In ieder Beval spoe.di3 ,bet.er.schap
- 1'0L rveet er niets vr.n. i{et zijn,gevloon vijf .of zes toffe j.ongens; die .tonen, dat
LiiltrS niet voor één gat te ve.ngen is. Geen truclis, geen dubbÀJ-e-bodàn. Gewoon
lilubl-iefde cn .dat is hccl vrat vaard.
- Geen vc-kantiegr o et cn deze vrcelc. Ílt heb altijd rvel gezegd, dat tElis geen bouw-
vahfanilie is. Dehr'.Ive dan Cor Peeters, maar die is dan ool.r boullpastoor.

',-,., r...'. , : ilnd. Redaktie
IIet eerste bericht in ir.En het l-even gaat vcrclerrr van Ae vorige LEiisievue behbeft
eni6e verduitleli jldng, da:.r het nogaf vermirlkt i6 overgekomen.
IIet betreft het ovcrlijclen- van cle heer: II enri .Locleivi jk Johannes r,jalhain, die op
4 ;uf:- overlced., !'1 ja.a.r oucl.
Bij pl-ezi6rï mallen en bij het de h:.nr]-en uit c].e mour''ren steken kon LiiN§ op hen reke-
nen in (1.e lenli vèrledei jaren van ror.d, 1935.
Bi j t'l.e teraa.rdebestel-ling"rvas.LEl{§ vert egenvroortligcl mecle on de l.inderen en klein-
klndelen ve-n ons ncclcven te getuigcn. IIij ruste in vrede.
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ZaterCag: Sír,ron - Be1: - Eef - Deoir6e

Zoncla-grnor.1;en: Tinus - Judith
Zonda.gnidda5: Àn v.d.5teen - Ile.nnelie .- rïin.

B.&BEo_UI.

De 
'nieurtre. Iiala begint zi jn reels van f estivit eiten op .zl'-terdag 26 augustus met

cl,e bijne traditionele barbecue-avond. .De iiaka nodigt hierbij alle l-e(l"en, donateurs
(trices) tussen 13 en
rne e te rnahen

jr:ar uit om d.eze.gezellige (oucierrvetse) eetavond

:Íij hopcn deze avond + 2O.1O uur te beginnen cn ín rle lileine uurtjes tc besluiten.
De lrosten voor deze avond zijn f 15t-- per persoon. U kunt zich va.naf heden tot
en met :?'l autiustus ollgeven bij Jos l(eetman en Martin iieuver cn vlef in het
lïeel(end en op mo.an(lagavond (hnntine LENS).

dc Ii--J"11.

FESI'SmETFFTIFFFF?'l,r
$FEFS llïIl sr:1..r .:lrl
t' f i'iïF I'FrrFIT'Itrirr'-r'ïF

lIII]{I]]IIIiIqIIIIIiIII]I1.]IIÏÏ]
ll{Hlitll })RoGPl-irir^-c
ft HfillÍluuirrumlliir iiiïr

]{iilÏ I.T,Ii{IiiifiI,I I.IHIIIIHI{iTIH{]i]I
LrS'IEILINGEN §EN I Oltllii
iI::JIIIIiIIHITHI{HI:IIÍ]IiIIIiT

PROGRI,.I.T TÀ S E]II OI.iEN.

3el9es 1J augustus 1978.
''11.0O uur D.F.C.-toernooi voor LIiNS

ililIiIIIIïiliIIIIIiHiilIiIIillllllHIIfl ilfl IIlii{I{lllifi IIIIII

corab. A (zie publicatie DFC-Ioernooi)
Terreinen a.d. Iíronnedijh, Dordrec ht

1V2
2 V2
comb. D I(i jliduins es traat
coub. E I(i jlitluins cs traat

2
4
2
o

1
,|

1

1

00
oo
09
o0

uur LEli:S comb. D

uur LIJIIS c onb C

ur:r Zvrart llcuvr 2
uur Zvrart Bl-aurv J

- Velo
- Vel-o
- LENS

- LEIES

OPSTELLÏNGIII.I.

Comb. i.-B-C rirorcl.en na efloop van de tra,ini-n0 van d-ontt,erdai; bekencl gernaakt.

Conrb.D: L. Tir,urers-F.Rf oldend-J. Groàthuizen-R.troefnagel-Th. v.Lu:cenbur6-H. Rimnetzrvaan
-[. Sc]rneider-R. BettinhJ. Blik-J.I(e e trnc.n-8. v. d.I(ooi-B. Osse-:1.Da.uman-H. Ruyt er

Conb.E: C. v. cr.. Beeli-J. v. Di jk-G.Iienperrnan-G, Looyestijn-,/. iiichels-G. Ooostron-J.Ras-
rï. Roo cluyn-G. Verhal.r-J. Zoet-F. de Zvrart -li. Ke etman-F. Strarthof
rif schri jven: op vrijdr. 5avpncl van '13.30-19.J0 uur bÍ-j )í.Osse tel. í:O.2O.pO

D. F. C . -TOEI?NOO] .

Ter gelegenheicl. van hun !!-jarig bcstaan orge-niseert D.F.C. op zoído,6 13 augustus
a.s. een seniorent o ernooi , war:.raan !ïordt rleelgcnonen in ?oul-e .{: ).F.C.-Excelsior-C
I{irC-C, en LENS en in Poule B: FC Dordrecht-C, FC i.íerchtem (Be1giË), Sparta-C en
ilerxcs.
Aanva,nG van het toernooi 1'1 .O0 uur. !Íen cli ent tussen IO.OO en 10, uur ianrve 2130 E

te ziit.
IIet vrcclotri j dlroÍjra.m a"voor rvat LSIIS betreft ziet er als volgt uit: 11.00-11.f0
LENS -i'I/rC C, 12.OO-12.]O DFC-L'NS el 11.3O-14.OO ï,Ell§ -Exc elsior C. De rvedstrijden
om d.e Je t/n 3 e pln+ts urorden gespeeld van 15.OO-'15.JO, ord, clc Je en 4e pla.ats van
15.3O-15.OO.uur en d.c finc.le van 16.O0-t6,J0 uur lraarna onl 17.OO uur de pïijs-
uitreiking.
\,t an 'tz-.45113. 15 uur trordt aírn rlcclner,rencle speJ-ers v,:rn Poule À cen l-unch a-'.n6eboden.
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De volgenrle spelers noeten nog

KEURING]IN.

aIle heurin6spapi er en cn 1 pesfoto opsturen aan.'
.osse, itie-r c onistr nat ltJ, Den Haa6:
.v.lleekllm-C.Berenbalr-F.v.d.Ber[-P.Burghóurvt-C.v.Deé]en-II.tàetz-tr'.v.Dijk-J.v,Di'jk-
. frortnan-c. Go os en-H. Guit -F . ele- Ho.nn-P . Hop-H.liemp er-C .l(upers-G. Lel-i e veld-
.Looyeotyn-J. Ras-E. Reesink-J.Rient j es-R. de 'rJiclt en.r].e nieuwe leden: R.tsettink-
.lluis -Chr. J ehee -J.iio euans -J .Iiri j gerran-lÍ.fr.ri j 6snan-I .!Íe sman-R. v.Nuys enbirr[-

;:ï.fl::';l."iti;lÏ"-ï3l"li"t" s.,r".,, hebben nosma3.r6 de u,ijze waarop zii dít
unnen verzorgen: ;' 1!_,-- storten o;o giio 73,73.15 t.n.v. I.ÍeCisch Bureau voor
portheuring, of cloor het rnalien va.n een afspraah op,dinstla3 vo.n 17.00-18.rO uur'
Íj voornoeild Dureau in de G oudenr egenstiaat !3. Een bcrzijsje va.n cle huiserts is

voor L'Le ii.N.V.D, oolc gé1di6.

DE Il;'.L :l0l,T ,:iiUR.

InrLcrcl.aacl het is rvee r zover. De selecties zi jn v'reer in tra.inin6 en tle senÍoren-
selectics hcbben er zel-fs aI 1 resp. 2 nedstrijden opzitten. Omdat trhet, eeràte"
vrecr voetbilt zal u v..naf heden vreer wehelíjks de pennevruchten van de SUKO kunnen
berronderen.
0ver dc cerste vreclstríjden kunnen lre kort zijn. Te6en DTC zr.t r1e v:rlentie nog
duidelijh in ,-l-e bcnen. iletgcen vocral- de twcede helft ctuir',eliili te rnerken 

"?rt6.. 
.'

Gevolg wa6 een uiterst matige vertoning met encrzijc!-s LEIIS dat het §pe} niet wíIde
maken en anrlerzijcr.s ETC (1e klas on(Lcrafdeling) clat dat niet kon. Voor tlc cijferaars
onder u r'te uitolag: ]-0.
.rn,fgelopen zo{dag rvr,s rle 6ti j8enCe ]-ijn aI enigszins zichtbaar. Nu was er'we1 ' ',
duidclijk de r.ril on cr een l-eulce rve:l.stri jd van te malien. iiicrin is men ech.ter'
maar ged.eeltelijh 6es1aagd. l{atuurl-ijk vas de tegcnstanrler vééI te zttak on vr.n een
goed.e vedstrijcl te s1::'eken, clochLENS bleef, mcer dal dat tyocnstlagavond het 6eval
wae doorvoetballen. Inde stromentre reg;"en.klonli hct Laatste fluitsignaal bij. de
stand 7-1.
Resumerend rnogen \.Ie stellen dat de eerste trvee vleclstri jden geen 6raadmeter rnogen
zi- 3in voor d.e nerlerenc',.e konpetitie die r:leer erg z\yaar za1 rvor.len. De Technischë:
Commissie o.1.v. tle heren iJillens en Zoet zal no6 veel noeten sl-eutelen aan .het
clftal on ecn coml:Ieet 'rbeCri jfsklaarrt LEIIS 1 aan d,c llonencle trníner'- ÍÍ'i e dat '-
ooli vortlen z.'.1 - tc lcunnen àfleveren.
Zon c'li1G a.s. 6-r-'-'.t l,nirl '1 naar een sterl< bezet'toernooi in Dorclrecht (o.a, r,et
NIC-Cr Excelsicr-C en Sparta-C) en misochien ltunnen we do.arna meer zeG8cn; over
Lljl,lS l met betrekhing tot het nieune seizoen.

suio

COIiPD?ITI E-I}ID]I],f I'IG LINS 1t n 7.
'ie kla.sse D (I(Nvn) Res.2e klasse A (EliVB) e ];Is-sse C (IiN'/B)

}I
c
R

G

A
G

v
k

b

Ec::Z
D

D
G

H

II
H

L

.D

.H
ou
ermes-DVS
.r.0.t:I.
.0.v.
mís

De ilusschen
0lympia
Papenrlrecht
Roocl.en'bur5
Unitas
v.f . o. s.
iïilhelmus

Illaulv-Zoart 2
D.H,L.2
Ii.v.v.2
.?uick 2
Re.va 2
R.1(. À.
II. N. D.
iloodcn
T. O. G.
v.u.c.

Laakhrrerti.er 2
L:,]{IS J
Nr.r:Idvri jk 2
Tone3iclo 2
v.c.s.2
Vefo 2
Verburch 2
Vredenburch 2
V.U.C.4

.c.
cla,

D.S.0.2
H.iÍ.s.u.2
H.V.V.f

L]'NS 2

Y.V,2
E.0.2
burg 2

7
r.'est l-andl-ia 2
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Res.Iloof dklasÍre C ( ïi,./B ) Res. 1e ld-asse D Res 2e ]ilasse L
A.D.O.l
À.D.S.2
3.8.C,2
Concorclia 2
Delft 2
Groeri llit r53 2
tr. !.5. f
I(rancnburg 2
r iirs 4
:lur.c!'.,

r:Cel-ir.arE 2
Duno 2
D.-;. 0. 5
G.D. S.5
LE]{S 6
Po6tí]..Ll-a J
Postduiven 4
s. E. !.4
Te :'Jerve 2
Tonegido f
:,Jippolder J
Zvart-Blaurv J

Kranenburg J.
r,§lIs 5
Post d-uiven J
ScheveninScn 4
Spoorl,ri jk J
Vreclenburch 4
'rïasoenaar,

- Quictr Step6 1

- Qui clí St eps C'l .

zijn vrij.

D.11, r.2
D.S.O.r -
Duindorp S.V.2
D.V. C.2
G. D. .r'l . 2

Iles. 2e lila.sse C

irrchipel 5
Celeritas 4
Gra;',f . f il-l- en 'II Vac 6
G.S.C.2
H.D.V.3
t4Ls__7
liaasstraat J
Oliveo 4
Quiclc 6
R.K.D.ll0.7
v. r. o. s.4
.Jest crliv;rt ier )
JJJ.I,IJJJ JJJ.]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

$$$$$,,];ï,5i3, jiï:3:Ï3Ïï,,$+$$$'
:a0Gtttl n,ii Ju:,ï c:?31í.

Zateril 12 a.u1;ue Èus 1lf8.

J JJJJJJJJ JJJJJJJ JJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

14. Jo uui t.Jir'S 1

12.J0 ur LJirï§ 7 ( c1 )

De overige elftal-len
O1)ST.!],LIIIG]IN .

1I'
v2

i.'orden na rle tra.ínj-n;J behend ger,:aakt.

Leidetq: I!1§_-1 lIans Zoun en Joop Àpperloo
lgli§_Z 1)r'u1 v. tl,,5teen.
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52e Jaareang nummer J 17 auAustus 19?B

lzeekbl-atl van
DE LEI{SREVUD

de vo etbalver eniging Lenin. en Snel
1'.IEL;iCI,I.

Er schijnt bij de verzending van de eerËte LENsievue ín tlit seizoen iets te zijn
misge6aani rrraardoor cle meeste nieuwe leden clit exemplaar niet hebben ontvangen en
voor hen was nu juist het welkomsrvoord in de eerste LENSrevue becloeld: onze
excuses lliervoor. Hier vol3t nogmaals het bedoelcle artillel.rrledereen; die zích bij onze vereniging a1s l_id heeft aangàneId heteh wij van
harte v,e1kon. ilij vert.rourveri erop, <Iat U bij ons een nrettige tijd .zult hebben
en veel voetbalplezier zult beLeven. ïlÍ j van onze.kant zullen alles in het l'rerk
stellen u het zo i.argehaam rdogelijk te malien. Ilet ie fjjn om bij cle namen van d.e

. nieurve leden ook neer enkele bekenden le zi.en, die na jaren afrvàzig te zijn'ge-
weest op het oud.e nest terugkeren.
lVij zijn nog niet ín cle 6elegenheid 8eweest'oó' persoonlijk net icdercen liennis te
Dakenr mae.r binnenliort zult u van de slfiio een uitnodÍgirig hiertoe ontvangen.

Het Bestuurrr
NQG EEIV i?EIiTIIIKi:TIE.
In LEIÍSrevue no. 2.sUondr, dat het eerste en derde veld eer6t
tus in 6ebruili mcgen vorden genonen. Dit nroet naluurlijk zijn
maar dat hacl U wanrschijntijk aI be6repen.
DE LEIISIXJVUZ

u zult weI even vreemcl hebben opgekeken vorige weekp De l,El'TSrevue stond op zijn
koP. fk ci-oel- i'a.a.rmccie d":rr op de nieul:re or§Iag, r,raarbij dc atlressering naar boven
is verhuistl. Dit is maldrelÍ jker ' bi j het afslaan van rle aclresplaatjes. Vanclaar..
Dr zijn no6 neer rvijzigingen aangebracht. Een pae.r a<lverteercler6 vielen af mai:.r
het is r-reer 6e1uht daarvoor anderen te vinCenr. Bekijlct U de advertènties eens goed
en kooi:t ooll eens bij cleze adfessen. zÍj steunen IENS en zij mogen daarvoor ook
vlel rvat van U teru5l,rijgen.
verder de gebruikelijlie adressen van de diverse sekr:etarissen en trainers. De
naam van onze hoofdtrainer ontbreekt hel-aas. Verder vindt U ook vermelcl de inleve-
'intsaLlressen 

voor de Toto/Lotto. speert u nog niet nee bij LENS? Doe het clan
snel. Er ;i-s arttjd urer een inl everin6sadres bij u in c1e buurt of anders kunt u
van .maa.ndag t/n". donrlerrlagavond. terecht in ons klubgebouw. i'

. IÍnd. lledaktie .
RED,.IiTTD.

op zaterdaB 12 augu6-
zaterda6 1t augustus,

De helft van onze red:rlitie is r,reer terug dus U
deskundiger sauen6estelde LENSrevue ontvangen.
U vànaf hedcn r.reer aan clhr. lïÍm I'lichel_s zcnden.

zult vanaf heclen weer een vecl
l\11e ingezonden mededel-ingen kunt

llnd. Iiedaktie.
Vrï(,iIUI?E3.i.Mi.

Het is niet te geloven. Vorige lveek ging de telefoon bij onze sekretaris. Het
vras Frans v.tl.Ber3, cl.ie zich aanmeldde voor een va-n de vakatures. Inmj-dilels had
de heer 1i.iíichel-s Sr. zich bereir]. vcrklao.rd het adresseerrzerk va.n de LEl,lSrevue
van de heer ir.Flumens over te nenen. Bedankt tlereni

Telefoon 45.81 ,OZ . .

-1-
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TR.I.I NT},IGS;ëJ I.JJiEI{ LEI'IS 2.
Er zijn nog eni6e spelersJ vel het tweede e1ftaI van vorig seizoen, die het aan hen
beschikbaar gesteltle trainingspak no6 niet hebben ingelevercl. tirili U tlit alsnog
even Coen bij Nico O\see. Bij voorbaat dank.

LIet Bestuu.r.
DB TrI1.lNERSI(,iË§TtE.

uit Zeist kuam afgelopen week het bericht, dat het de ii.lT.v.B. ook niet is geh:J<t
een 8eschiltte trainer voor ons te vinden. Ook nu blijkt r-reer, dat rnet het noenen
van enigc n;uen [rij er niet zijn.
í j tobben vercl.er, na;:rr zuIlen niet versa6en.'ï?ij zullen onze eiiJen boont je6 moeten

doppen. l{a.ar trij zuLlen onze bel-ofte'a.an cle selelctie, dat vrij uiterLij}c eind augus-
tirs een trainer hebben, waar uoeteà naken. rntussen traint àe selektie rusti8

dooronLer leiding van onze rreigenrr trainingsgroèp. Het me.s hier yreL even rvord,en.
gezegd, dat onze selektiegroep alre nedelerking verl-eent en het volste begrip
beeft'voor ;:111e noeÍl-i jkhed.en, wairrvoor vij buiten onze schuld zijn Geplaatét.
En TELsrÀl? zrrij8t en traint l-usti6 verder o.1.v. een trainer voor vlie de K.N.v,B.
no6 steeds $een licentie heeft afgegcven. DAT I(ÍrN aLlemaal binnen onze spoltbond.

G.B.v.d.Steen
Èekretaris.

FEIf TEFFITTITFITFIIIIITFI-f ltri]Il
liiIE STÀ;-IÍ iiR ]'ICIITER DE E.:R irtrlIF;r:iri:F.T.rF:r.rIF jItr'..I"?IIFIFFFFFF FtrITFTIIF

FFFtr'rr *rtrtrFFf FFILirIFFFtr'trIF

Zaterda6: An Ber1i-enhenegouvren' -',iim I4icheL6

ZonclaB: Tinus v.Zilfhout .- Peggy Richel -Judith lienbes.
DondcrCa6avond. a.s. is het klubg:ebour',,, vrègens cle uitwecl.stri j clen, die d.c sclektie-
elftal-}cn op die a.vond spelen geslot en.

vlJI DE IIEDi:ii.TID iRnItR;Rr:nRRIlnnRR:llllI??illl?ilil.lI lF^?RRRnPnIGIiXPJ?RRRRIR-.ri):lÍ)-.,..i-.) 1l-t:)1tDi)Dtr

De helft van c1e re('1..-.]itie is rveer van vakantie op het L {shon}i gearriveerd. Na J
lvehen l-uieren is het toch rueer even vrennen om dc pen weer ter hand te nemen. Llaar
nët frisse noed ga.r'.n we uieer van sÈa.rt en hopen het liomend seizoen U van het vrel-
en lïee v&n uat cr in IIINS gebeurd op cle hoo6te te houden. Ook relcenen vre treer op
Uvr necletrericing ol:l ons van de nodige hopie te voorzíen. 'je hopen op een zecr
6eslaa6d' §ei-zoen' 

cle ileci'.ktie '
n nn mmrnHmrtrírurn n mn mmttr nun

ooo
o
ooo

oooooo ooo

oooooooo.ooo

ooo
ooo

monomo
.omrtr o

mnmnmmnnmlnnÉtruxmlnnnnnnml'rnrrmmrnmmmrnnnilBllmmnmmruÍ[mnmr.lrill] rErmrntrInEm[Immnm!lEEnnnmmnmmnmmmmnlm
ooo Ilct tureede veld vcrtoont zrn eerste <lonkere stre'oen. I{et zichtbare resultaat
van oef envlc rictri j c1,cn. De eèrste tra.inÍngsvrelien zitten erop.'CoL zonder hoofcl-
tririner is l,ljliS lilijven leven. Ta.L van seleirt i espelcro hebben onder'Ididing van de:itechnische lionnissieri Seschaafd aan hun konditie en ve c'r.stri jdritue . Er 'is niet
geire,nkerd. o;r hct rlo.ti6e oefenschena. Een erferiis van Van Vianen, Cie de vrcrelcl
hacl verhondi6Ll. I-rct voor LEI'IS aller:ra.n3- zo goed 'g;erege]cl. tc hebben.. ...
ooo Het rvorrlt een seizoen net volo;o líansen voor jongc s ele!-,tiespe1drs. Op het
cerste g'ezicht. is cle 6e1el-.tie krvalitatief verzrvakt. Er ontbrehen nogal 1ïat va6te
cerste el- f tc.l-lcl-a.nt en van vori8 seizoen. Jan En6lebert is definitief achtergebleven
in steenbergen en heeft zo plaltsgemaakt voor een nieuvc en jonge stormrafl op het
middenveld. Ronaltl Tel-Le krvam niet in het }Ierlcrlanrls nilitair elftal-, zoals hij
aan het be6in van vorii; seizoen voorspelde, maÈr weL hrrarrr hij in het eerste va,n
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cle afdelingskrub lJDs. Dat scheelt ríeiníg. Rob de :lidt kanpt nog steeds met een
knieblessure. Zondag tegen VELO heeft hij het- nog lïc1 even 6eprobeerd, maar het
ging wder mi6. I,loI Janssen geeft tl-e eerstkomcnde maa.nden voorlang aan zijn studie
én dan past ons geen liomnentaar. Donal-al §chönherr vertoeft nog imner in de top-
vo etba.l-nc,ti-e -íir6entina., vaar het pro jekt'tvaarae.n hij nede vrerlczaan is enige ver-
traging heeft op6elo;)cn. De ausput zerDositie is clerhal-ve 'ooh voorLopig vakant..
Bert Blans vertrol; naar ',lilhelnus. In elh gevaL l,reer ruimte oY) het nidrlenveld voor
jong L,EliStalent. Ruud Fortr,ra.n, die noB voor het eiàcle vàn c'l.e vori6e kor:opetitÍe
plotseling aan zijn stutten had 5etroldren, i6 weer terug. I.Ii j hecft nog wat goed
te nriken. Dus verrza-chten we veel van hem.
ooo Oh ja, Donali'. Schönherr laat zich ragelmatig op tl.e hoogte houilen van de ont-
rvil-J<e1íngen bí j L;1í5. l.'ie ook behóefte heeft aa4, schriftel-Í jke kontahten met het
land ve.n de wereld.ka.r,rpio en lia.n Donald ochrijven. Het adres: D.,i.Schönherr, p/a
R.J.Bro!ïn 8: j:.ssoc., l)aseo Colon 221, 2do Piso, Buenos ;'.ires, l,.r6"entina. .
ooo' Jan is Íntussen ook het. konpetitieprogram behend. LEIiS 1 begint op zondag :

l'septctnber met.cen nituedstrijd tegen het Rotterd"rEse ilIoll. Op 1O septenber de
eerste t huisrvedstri j cl tegen het Leidse Roodenburg. Den week Later - op 17 septernber-
meteen a.f een lc1a.pper: LENS -lïilhelnus . DÍ:t is de eerote derby. Tluee weken later -
op 1 oktober - kout het Delftse DHC op bezoel',. 'OolE een }eul-.e vredstrijd. De ont-.
moetinl;en met V10S zitt n helemaal achtep in.het prograrnma. 0n 2recies te zijn op
cle voorl-adtste vedstri jddag. Dat is 1O clecdnber: VIOS-LII}{S. De d.erbies vorriren c1e

krent cn in c!-e vo etbalpa-p. Dus 6auw c1e agenda palil;en en not eren.
oào lJe noeten ons van het l<önendc seízoen maar niet teveel voorstellen. Toch nag
LE\S niet degraclcren. :;ant die 1o1 funnen:we Telstar nlet. llopelijk.denken onze
selelctiesp c]ers er net zo ove-'r. I'ict teangeeE.t, inzet . en _ e4thousi+sme ka4 vee]-
bereikt i'rorden. En qiet.te'ver6eten: met ecn doldrieste support qrss chnr e. I"Ieer
dan ociit vercr,ienen onze Lltrll§jongens in het veld de steun v:n l,:ililS l-angs de lijn.

..,'^ .::. -.'-i'r.L" r:;!.h':.ii...-.1!;

^t.
1ij
nti
het

...;
j
R

Cor en Jolce liuy?er
ie z,i j bi j huí huríc

,lrli j onttingeÈ Varl;r-
enzenbrinh uit het

.lnOGnilini.- S]iiïI0:i,iil

ecl-anlien langs deze rveg een ieder voor d.e belangstelU-ng,
] 'ooh va.n -l,lJIilS zi j r1e hebben onrlervontlen. ' 

"egioèten vafl de fíin. BociÉch uit Ooslenrijh en'van.Dric
e Dvbrovnik, voora.l- dezc lar.tste voor l-eider Peter Perreijn.

E;.RBECUJJ 26 ]iUGUSTU,5.

Zoals U al in i:.c vorige Lfi,lSrevue heeft kunnen lezër! zíl er wccr zorn zal-i6:
eetfestijí l.tn te komen. Voor de cchte snulpa.?en ohrler öns - en da.t zijn er no6 aI
r:rat - ti.us een hccrlijli vooruitzicht
';le:t: er zoc.l te cten z.'.! zijn: saté, schnitzel-, s3oltielt- enz. en dat onder het ge-
not va:r ecn nulielijc enleed clrrnk j e clat noet wel goccl rvorcl-en. Voor de ?rijs hoeft
U het nj-et te b.ten. Di.e ;' 15t-- pip. is het best rirel r'raard, dat bel-oven lve U.
l.i j vervràcirten d.rn ook vele Lj'llÍS fiensen op deze eerste avond d.íe vrij voor U orga-
nièeren. U kunt zich o1:geven bi j Jos Ileetrnan en i,le.rtin l?euver (tel. 6?'.28.11) fot
e-. À. n'rnnr'l-a5;- '

Tot ziens dus or Àterrlàg 26 a.u6ustus.

; Ita-ka.
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19.O0 uur J.l\.C.1
1!.0O uur J .:..C .2

- LUNS 1

- L]II..IS 2
Ruurtr:reg, liassenaar
Buurtrue5, ilassenaar
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heden.va.n L,j]{s 1: Ibsochien zar dit cloncler<lcg 
' iegen Jhc of nnclers zondag in de

eer-st"d bekervreclstri jcl tegen ïIiisII vrer:het '.gou".t ,i5n. lJi j houiien u op -tie hoocte.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ J
*$$t$' v-'-rq Hiï ixug)FRoirr **i*$'- $$$$Jr,r;,r,r.rJJ JJJTJJJJJ JTJTJJ$J$$

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ J JJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

PRoGRit ;i'11.,IUHr O:LtlI
- Zat erir.ag 1 ! augustus 1!/B

10.15 uur L,;l{S 1 ,- JH(ti-toernooi
14.00 uur T,!I.{S C coub. - quicli Steps

Zondag 2O auSustus 1973.

;;;=;;;-;;il;-6;t-- - upo-toernooi
1'l .00. uur I31;ÍS 7 (q 1) - UDo-toèrnooi
1'l .0O uur l,iII;,3 i)1 UD0-toernooi

Pesge:9ec-?!-s!g3P!Y=-122q.

- Gona ',11

1,ÍoIen5raclrt,
y2

Sportpark de
Sportparh cl.e

Sportpark de

Ereda

Vos cuyl ,
Voscuyl,
Vos cuyl ,

stgeest
stgees.t
stgeest

oeg
oeg
oeg

1p.00 uur l{e,:irivrí jl: 1 - tiiNs 1 Sportp:.rk cle IIo;.;e Í}omen, 
' 
}treal.àr'ri jlr

19'0ouur}Ir....1dlrijIiB1-LENS4s])ortpar1cceiIo3ei3onen,i'Iaa1clui.jk,
19.00 uur i'li:r..1-dvi jk C 1 - I,ENS 7 Sportpfl.rh 3.e l{oge Bor,ren, NaaLdwi jlc . ,
De Overige el-ftalleu zijn vrij. Vol6ende_ rveeh is er een bijna volledig pro[i-ranma.
De trainingen voor cl.e nict 1.;es elekt e erd.e' junioren beginnen cleze vréeË. 7,ie Ceze
Llll{Srevue voor naderc bijzonderheden.

PROGR- ,il{i'i';,ï}L."lElÍ.

Ze!s:Ègc'-12-ss stus 19?8.

12. J0 uur LIli'lS :'l-1

r..FSCIlnI JïiiiGlll{.
s c_nrat f, e.La vo'or vrijèc.gavond 1U.JO uur bij dhr. I. v. d.,st een, Ilonclsroos 2.,

'Tel-efonisch:
Berliel en Ilo<r.cnri j s

vri j ('lÍ:gr'.vond tussei 13.J0 en 1p.JO uur (uitsluitcnrl in tlringencle 6e-
v"'.Llen) bíj P.v.d.Steen teI. o1t91-3919

-u»ö-toltu,tcor vcoll L,IlÍs Jur,rIonili 4 en Z en luDIr,LEr,r 
'1.

01: zonda.g 20 augustus 6c.an dezc e1fta1Ien . proberen de Voscuylboliaal lv -er te ver-
overen. Dit toernooi rjij de v.v.UDO te Oegstgeest !ïercl vorii-;' jaar 6euonnen. Doe
je best.
0pst cf l-ingen: vlorr),en door de trainers b

vz

LEIDIRS: Liltiö l-r. ri rr Samenkonst
elcend genaaht.
9 . JO uur .LIliïS

LENS 7: ll.i?oos' LIti{S F1: N.U.
samenkomst !. JO uur LIItrS
samenkonet 9.J0 uur LEI{S

D9 tegenstanrlers zijn: t:restl-andia, SJZ, UDO en
2 x 10 ninuten. ;)ri j suit reikin6 + 16.O0 uur
Ga"-.rnc outlcrs met vervoor ! ! !

JEItir-TO;IlI,lC(,1 VCCI L:i;S JUNIOIIEN 1 op Zaterdas

Zr-anle.ndia. De lveclstri j è.en

1$ e-ugustus.

duren

Een vrij zva.ar toernooi voor ons hooíjste juniorcn e1ftaI. Liefst vÍjf poule-vre dstrij-
den va.n 2 x'15 nÍnuten(Bvv, Hielronymus, Internos, Sportin6r/o en RBC). ljn als
laatste een fin.-.fe lvctl.strijd. Veef succes..



Op"l"fliqq, r'rordt door de trainer bchend gernaaht.
Le-iders; Ilans Zoun en Joop :':1per1oo sr.nenlcomst 8.45 uur LiIliS lilubgebour:r.
Rout e: Bre Lla-ei1burg, afslag :Breda/Bave1 linksaf ond.er via.dulit door. Bij stop-
licht l-inl;.saf. De velt'l.en Ii.,gen rechts. Ing:_ng I'lolengracht.
IiEURINÖÍii.

Nog 1an5 niet a]l-c jongens hebben gereageerd op de waarschur,vi_ng van enkele
vreken gel-eden orn zich te l-aten keuren. Toch worCt het de hoogstó tíjd voor de toL-
6cnde j on3cns;
H.Planlcen, B.Vester, G.de l(oli, P.ïiijhneijer, D.Baidjoe en ïl.v.Drunich. -. :
I{aali snel ecn afspraak bij ale tledische §portheuring a.c.n d.e Gouclenregenst raat.
Dit kan iec'.ere d.insCag- en donderdago cht end. ven 11.00-1j.00 uur onrlei tefefoon
nur,lner 5ltÍ45. lt1
Ben je gelienrc'.? §tuur dan onniddelli jk ile.-tvree lieuringsbëlzi jzen en één pasf oto'
op naar l)au} v.cl..Steen, Honclsroos 2, Berliel en Ro:'l_enrijd.
Pi.sIoTO r S.

Sal tle vol6enCe jongens zou ik zo snel- raogelijh een pasfoto willen helben voor
op het konir e tit iel;r.ar t j e:
R.lluisna.n, ?.v.lleren, I(.Hansen, B. LJoelhouler, C.l.Ibefne.gel en IÍ.Jochems.
De tijd 6aat dringen. Zonder ge1di6 lionp etit iekaart j e naf je geen l(ompetitie-
wedstrijcl.en slJel-en. Stuur dus snel een irnorrial_eii p+sfoto op.
I.IIEU'/E L:iD]]NI

Ook dit voorssizoen hebben zÍch en-kel_e nieuvre
harte velhom bij onzc verenigiag. Binnenkort
een kennisraakin,a;sgespreh in ons klubgeboutr.
KONTITT.DUITES.

volgens onze a(ïmj-nistratie zijn er no1 oteed.s jeugtlleden die een Jrgntributie-
achtersta.ncl. hebben van vorig seizoen. Toch hebben ruj- j a1le leden ce afgelopcir
trltÍrnd een keurÍ1Je brief gestuurd rnet daarin de nicurvc l;ontributic enicle eventuele-
acht erst al-l-ige kontributies. llognaals vraÍ,;en lirij de ouclers dringend om hun rnedqwer-
1cin5. I"i ^ i:.lc <lus siref cle hontributies over op girorek. 11.6? .11 t.n. v. Penningmeec-
t.er Lenil-; en sner. I'let een achterst:r.nd ni6en rnij u!ï zoon heraas niet opstellen.
nïÍt Nn').\/li. r Í{,

Op 25 .^.u nstus en 2 septcmbcr (tó op e?/3 e\ 1/» spet-en onze jeugdelftalten
o e f enl'rcclstïi j clen tegen diverse verenigingen. D.1c.r'er no5 enliele joniSens op'v.,kantie
zijn is er op 26-l-J3 nog 6een volledig oe f enproilrariura. lÍe1 hebben i"ij ieàereen
oP6esteld in cie elftall-en. Dèze opstellinsen àijn dus niet clefinitief. Iiijk.
voorlopi5 ellie ryeeh goed in l,reLk el-ftal je speelt, Eind september hopen wij de
clftrllen in hun definitieve sanenstelring te hebben, ríairna er slechts nog
si:oradisch ge';risseL'l. zal r'rorden.

If,ïSTEI'IUE. ; .

Het officiëIe Lljilstenue is ooli cr.it seizoen een lioi^enblc.uw shirt met een roncle
w5-ttc l:rai'.g en nanchctten, een eff en witte broek en gclreel- liorenbl-a.uwe kousen.
Dit tenue i;cIc',t zolvcl voor cle o e fentredstri j den aIs voor cle l<ornp et itiel.reclstri jden.
Stre;.:en van het nerk: .tdidas, Puma, tl,dniral of wat voor strcpen clan ook zijn dus
ten strcn{Iste verboéen.
,.'i j vragen èc leiders om hier st::cn6 o;) toe te zien. :

]-ecr.en i-.;-.nÍ"eine1d. ilij heten hen ven
zullen zij lvorden uit5enodi6cl voor
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TTi:.Ii{1 NGJ,]I }íI]IT-GJT6::}I,EKIN]:RDE JUiIIO;]l;N.

VolSende trceh vrijdag 1B auiSustus rvi]len rvij net cr.e trainin5en beginnen voor de
niet -ges elel;t e er de junioren. De tijLlen zijn als volgt:
C-lifassers (f,:l,tS 9 t/n t1) van 1B.OO-19.,|5 uur o.1.v.
B-lrlassers ( f,UitS 5 en 6) van |9.15-ZO:JO uur o.I.v.
t'.-lilassers (LTIIS 2 en f) van 20.1O-22.OO uur o.I.v.
Dc kccrers uoril-en op (].eze avond ool( goèd onrier hancien
vanaf 1B.OO uur de C-l;lasse liccpers en l'lin v. d.Li-ncien
keci:ers. Rlijf niet thuis. Een goede training aan het
helpt je bij de oefenwedstrijden en natuurlijlc ooh in
.11-KLI-SSEIS 01'GEL;1T.

Oolc dit seizoen Íj'aat er een L-k1a6 6e!el-ft aI op zonrlag spelenl l,lochten er À-Iclassers
en misschien B-l'Jasseis zijn die alleen op de zondag liunnen of lvil"Len spelen
laten zij rlib cte.n het liefst a.§. vrijda'g kenbaar mal<en ar.n paul v.d.Steen
tel. 01391-3919. Dan l(unnen r:rij er het a.s. weel;end al rekening mee houden.

llín v. cl. Linden
I4artin iïeuver
C . Franlie
genotren. Ilart in Reuver neent
vanaf 19.15 uur de D-klasse
be1;in van het sej-zoen
de lionpetitie.
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DE IENSREVUE
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i ÍIE STI-'-T !P :'.CIITER DE DrlR
rrïÍF:lirï:rrI!-if IIFI'Ff Ff I'

p/a. lïestkapelLelaan 2), Den lIaag, teI. 68.?1.2?
Stadzijde 6, Den lIaag, tel. 6?.O?.98
Ruysdaelstraat !!, Den IIa.a6, teI. 6r.82.64

IÍS!'FTFFFFT'FFIFFNFFFFTT'FFE

J;':^'-RVERS Lt'.GEiÍ.

Tot op heden hebben rvij no6 alleen maar het jaarverslag van de Juniorenkommissie
ontvangen. iriaar blijven de verslagen van de SEK0, KlÍiA, T0T0, BÀR etc.
l'lij verzoeken deze verslagen in ieder geval voor eind augustus a.s. bij het sekre-
tariaat in te lever en.

. S cl<retaris.
[RI.II,I]]RSIT" ESTÏjJ.

U heeéf,t hct al in cie ]rranten lcunnen lezen, dat trij een ka.ndidaat trainer voozl
onze seniorens el- eliti e hebben. IIet is echter niet zo, rlat rvij aI definitieve afsprà-
hen hebben Cemae.kt zoal-s de kranten suggercren. Er zijn nog slechts telefonieche
hontalcten gelegcr. en na teru6korÍlst van van vakantie zal Peter Pafstra met ons lcomen
prarten en rvij hopen spoedit met hen tot overeenstemning te komen, zodat hiJ snel
hnn be6j-nnen

I liet Xestuur.
vréllllirL.jlil{.
fet. 45.87.O7 vracht nog steed.s 6eduldig. ïJces niet ban6, <lat d.it nunmer in geeprek
is, 'rant zoveel , .r'.nraeldingen zi jn er nu ooh niet. Speciaal voor de Bl',R zoeken rvi j
ulensen.

IIet Bestuur.
IIONTI?fBUTI35.

Oolr hct 6ironunner . 11.6? .11 vracht geduJ-dig op de enhele wanbeta1crs. I4aar niet
lang meer, r..rant in d.c LEltrSrevue va-n J'l augustus a.s. vrorc'.en hun nanen gepubliceerd.
De lionselnventj.e daervan is, niet eerder voetballen voor dat c'.e achterstend plus
cLe 8ehele hontributie voor het seízoen 19?8/?9 is beta.ald.

I{et Bestuur.
SCIIIL.DEiIS GllVi?lï-GD.

Nu öns lllu-bgcbouvr bijna gereed is, steelct het verfvrerk va.n het lclubgebourv we1 wat
sterie af. Voorlor:iG willen vrij de racliatoren en enliele Ceurcn Laten verrien. i,lie
rvil ons hierbÍj hel-pen? Gaa.rne opgave aan tel. 45.82.o2.

Fiï;rFFir:LrFJ.rSLrF[FFf 'IIII'FFf F

zat er d-ejllojl$en: .J-n .riergenhenesourïen - ';ïim l{ichcl-s - Ronalcl- Bergcnhenegourrren
Za.t errlaÍ,:nidciaÍ,,': .a!n v. d.Steen : .;im Grosze I'lip?er

3gt{eaq,grrgg:z@i.!l{"t:'
Tinus v.Zilfhout - l1elIy en Xichard v.d.Ilöelc
Íl.n v.d.Steen - DÍni En<ilich - Ria. Verschelclen - Iiuub eD §ilvia
irronli - r;il de Bruin - Linda Jcns - Frank gtraathof.
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DE BAR.

l.'e hebben ccn nieul:e bar gekrcgeni l;ie kunnen ze\Een, dnt afles er toch lvel lcuh
uit is 6a:.n zieri.'Door 'dc verbour:ring is hct weili rchÏer de bar naar eigen ervering
veel prettiS;er 6^crror*en. l,laar helaas voor í!e barbezctting zijn ér dit seizoen op
het ogenblih veel te vTeinig mcn6en. Dus zou op somnige rleg;en r1e gezellige ba-r
clicht moeten. Dat iran toch niet.
ï,lie wil- deze prol:Icnen helpen oplossen. De bariröumissie zoekt Eonsen voor de
na.r.ncl.a8 r vroensdag- en donderdaga.vond, de zat er Llagniddag i de zondagmorGen- en
midda(. ills U l)er'èid bent oxx, aI Ís het maar ecn keer in de mr',irnd achter de'bar
te staan, belt u rla.n tot 6 september tet. 66.94.36 eÈ daarnà ní. z9;58!43i lvaar-
door het trefpunt Vr.n onze vereniging weer optinaal zàl- Iiunnen - clraaien i

Dc Redd(tie.
ooo
o
ooooooo

rnnmnnn[1r1lxnnnnmrdnnnrinnmnmnnnlmnElËlmrnmraÍnmnunnnnnmnrunnmmElnmn

nm.n -ÍiIs c].e beri.èhteir va;'.r zijn. En wLarom zouden ze niet wae.r zijn? Dan rvordt
Peter Palstra d.e nieuue trainer van LENS. Voor hoiili'tent i::lriïa,s Palstra helaas onbe-
rcii.-baar. ilij is nanelijli no6 op vakantie. IIet tEltrS-bestuur staat voor niets. Eet
veet zelfo een .tr.:.iner aan te treld(en clie nog op vakantie 1s. Ons bestuur toont
zich hecl ïrat d,oort a.st encler d.í rle bonzen van de 6rote IiI'lVB. Die lieten LENS ruetón
hen niet aalr ccn trr.iner te liunnen hell:en. Van je bond noet je het na,:rr hebben.
Ícnu Onze sel-,ret:'-ris schri jft in t1e vori6e LEli§revue terecht, dat bÍ j onze bond.
liennelijh toch veèl- nogelijh is. Die boncl leat inmers toe, clat de profklub Tefstar
getraincl rirordt óoor een trainer, Cie daarvoor heJ.enr.ll no5 Bcen licentie heeft.
h1s eenvourliJe vo etba.Isupport er ga je zo langlzamerhand t;el c'l.enhen, dat Telstarn
in ïe persoori va.n T elstar-voor zit t cr Zuikstra een Leuhe pion bij de ÏOIVD heeft.
zitten. Zwil<stna is ir:ners ook no6 penningneester vnn d,e I'J{VB...
nmn- Dan voLgt er nu een dienstnede de1in6 voor de s?e1ers va.n senioren 2. Dit sei-
zoen is er een vexsterlite d.egradatie uit clc reserve tv.recde ]rlasse. I,liet slechts d.e

l-na-tste tr'ree team6 rlegraclercn rechtstreehds naar de reserve dercle klasse, ntï.ar
ditxaar,l cle la.'.tste vi jf teans, terr,ri j1 het zesde t ear:r vi.n onder net tvrec andere
teems, C.ie ooli op cle zesde plaats v:.n onCer zíjn geëindi;;d in de anclere reserve
tvteecLe l-lnssen in een wedstrj- jrlreeks noet uitnrhen, trclk tean ve.n dezc clric ook
no6; clegro-c'.ecrt. Dat l:nn clus cen leuli seizoen vlorclen.
nnn Voor ons c'.órclc clftal dat uithont in cr,c rcccrvc (:lcrdc hlhsse, r'rortlt het dit
sèizocn nog zwaLriler dan vóor het tÏreede, Uit dc reserve dcrcie irlasse c'regraderen
nanelijit rie ir.atste acht-- cl-fta.ll-en ni'.ar d.e nieul'r te vo:'nen reserve vierdle ]ilasse
I(]ïVB I i cst ïï .
mmm Onzc s cniorensel ehti e sta".t dit seizoen dus voor een extra zr:rar e opga.ve om te
trachten de posities tc handhavcn. En dan te bcdenken tlat onze nieurve tre.iner
van al dczc re3;elingen ,ro6 6u".r vreet heeft. Hij kan zijn boret nat nalien.
murn Na de lredstrijd L;llilS-DTC nog even g-esprolien net i li-:n va4 cïen Bosch, oud-voorzíl-
ter van DTC, r].ic necr beliendheid heeft gekregen al-s Ii.l vrn het bestuur v.on de
Ha.rg6c Voetbe.I Bond. cn voorzitter van de j eugdlior.rnissie va.n c'-e IIVB. Van den Bosch
is inmidrlels ook voorzitter van de ianclelijlle líonraissie van de IOIVB, die de zorg
hceft ovcr het half rlitjoen jeu6dleden van onze vo etb.'-11:onc1. In het nieut:re bl-ad
van .Je lil'lVB, da-t rrVoctbal Tota,al-ri heet en de af5elopen weelc voor het cerst
verscheen, ni-.--lit Va-n rl.en Bosch enkele interessente opnerlii-ngen over het jeu6rlvoet-
bat. Dc problenen zijn beliend. :',1s gevolg van het 6rote ar-.ntal j euÍIdelftal-Ien zijn
de vel-den in het veclicncl ovc"bcl-ast I Ce zatercle-C erorcl.t cen st,eeds rnintler Sel-uliliige
speeJ-rlag, o;:rclt t rr.e velva:.rt veel- ouders in het ureeliend nir.r c::ritpin6;, caravan of
we elientr-huis j e drijft.- Veel jongens lrriigen zo niet de k.lns zich a.Is voetba.lLer te
ontplooien. Zo la.n;;za.irerh-rn cl is cenierler het erover eéhs, d-a.t cïe ttoensdailnicl.tlag
eiiSenlijh veef :iiecr geschilct is zrls rvedstrijdrriag voor het jcuijdvoetbal. Het grote
probleen is - en <t-aircioor is het e.;eten ogr vroensr',a3 noi.J nj.et gerealiseerd - het
gel:reli tfan kaier o2 cie vroensclag. ',Jir,r van Llien Sosch nu neent, dat vccl serieuzer
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belieken. zou noeterl norden, hoe jc moeders op woensdagnidclag bij dat jeu6dvoetbal
zou kunnen betrel'Jren. Dii l,Eli§ r,rordt àat aI 'een bect je gedaan, hoewei clie aktieve
moeilers op rvo ens da.gmidflag bij LENs niet direËt bij ae bó6e1eiàin6 van de jeugd

. bctroklren zi jn.
nran Het moct beltend..zijn uit het verleclen itat POL a3.tijci een voorstander-is geweest
van damesvoetbaL (en meisjesvoetbal). Een ]rwestie van ioekonstgericht clenkeri. '
Al-s de nreisjes en d.a.mes ooh vanaf jongsaf in het voetbar betroicken .worden, clan
kweek je een neiulv reservoir van toelcomstige iÍaderl-eclen, clie in verenÍginlen oortechnisch en or6enisat oris.ch hun steentje hunnen bijdragen. iJant het iÀ nàtuurlijk
kranJczinni6- om ras oD die meisjes en dame6 een be.-roèp tó doen zich bezíg te houcLàn
met j eu6dvoetbal-b e6eleidin6 a1s ze noeder zijn gcrvoràen. Ze àoetén van jongsaf
in hct vo etbal.geb euren neegroeien.
nnn i,'illen cle ueisjes, d,anes en moeders van LM{s hier een6 hun nèning over geven?

Iii.ITi]{HHIIi]HIIH ITH]NIHHIIHÏ,EIH
.iDROG?fi f 2'I-OPSf BÏ,Lï NGEII SSirI IOi?EN

}IH]I IIIIHIIII]IJIII!iiÏHIIÏïT]iIIHiIÏ].i]I

PROcRÀI.tiil SEIII-OXiJN.

Zondag 27 au6ustus 1978.

t4.30 uur LiiNS 'l -. . - Cel-eritae
1 1 .00 uur t[l\ÍS 2. - liII(, 1 .

12. OO uur Quiclr J - LEI{S f
14. OO uur LEi'IS C o 'b. E - i{TI( 2
'12.0O uur ],El'lS Cotrb.E - Q,uick 4:

HIIifi ITHHII}IIIHHHHHHTiEHHHHIIHH EH

,.luiclc ) - LiINS Comb.G.
!ïiils Cornb .lI - Quick B,/9
quigh ll -. -.LEllS Cornb.I
Li{,lS Conb.Í - Quick 12
T,BIS Conb.li - Quick 14

V1 seb 1/1-t
v1 ge1: 1/2-4
§av. LohnÍa-nIaa,n
Y2 Eeb 2/7-1
vA o,eb 2/1-3

Sav. Lohue.nlaan
vJ sea 2/2-4
Sav.LohnanLaan
vz Bc-b 2/1-t
v1 seb 2/2-4

Fcheidsrechter
F. St i}kelorlrg

G.F.Koennn
.t.Jansen op
'de Haar

R: A. Bos

À. J. M. Ànnerlaan

LEIIS terrein
LENS.terrein
LENSa!mein
LEI{S terrein
LIjNS terrein

1 (beker)

1

'l
1

1

1

o. 00
2. 00
h.po
o. oo
4.oo

uur
uur
uLtr
uur
uuI

Didscl.as'
20 .- tus 1978.

19.JO uur Jong Liilïs Comb. - ÀDO re6ionaa-1 jeugd

'je:ge9cc-29-gssustus 1978.

19 . OO uBr tlfit,S '1

Srll.GNl(OI.ÍST.

- WP 1 ( beker)

LIiNS 1

LMIS 2
],EIIS 

'LD{S Corab. tI
LnilS Conb.F

11.15
1O.15
,11.00
13.10
11.3O

uur
uur
uur
uui
lIUT

LENS
LENS
L,JI{S t errein
l,lllrlS ierrein
.LENS te.rrein

T
t
erreLn
errein

Conb.G
0omb.II
Conb. L
Coab. J
Colib.K

LEI'IS
LENS
Lg\iS
tEI{§
LENS

9.Oo
11.10
11.00
9.n

13,10

uur
uur
uur
'uur
uur

OPSTULLINGE.

LEI,I§ 1', 2 en- J uordel door Oe traÍnèis " 
Ëekend flc.naakt.

LEI,IS C omb.ltr: r'i.Tirmers-J . Gro othuíz en-Il.IIo e f na.ge1-II. Rinnel zrvaan-A. S chneiderr
itana-F. Sf ohIand-J. EIik-8. Osse. tr'. Straathof -J.Luj-snanJ. iieeturan-B; v.liooÍ-5. Jub

LENS Coml:.F: C. v. ri. Beeli-J. v. Di jk-G.1(e:rperman-G. Looyest eyn-:ri .IÍichels-J. Ras-R. Ro o dbol
. cle Zr:"rart -K:Ileetnan-ïi. Verheulri " Rooduyn-G. Verhr.ar-J. Zoet-F

LEItrS Conb.G: 14. ilcuvcr-II. rluyt er-c. stap el-F. ve eren-,I. Baunan-.jj. ileynen-M.I{eynen-R. v.
ilai.phorst-1. IIuis-G. liuivest eyn-P.iIeynen-J. VerbarendseNuysenburg-G.

LEI,IS Coub. H: T.,)rÍns-C
J.llefnans-J. v. 11. ilorst -
LEI,IS Comb.I ;

. v. Deehum-F. v.Beekum-t\. v. d. tser13-P.Bosch-ij. Bouwman-H. Guit-
?. v. d. Pas-A. Reesink-H. Déneij er-T. Verstrael

-_P.v.i]i 
jn( 2x) -ii. Berg_nan-c. Bei jer-J.Borst-c. v.Deel-en-p. de llaen-c.Kuyper6

Peters-J.llient jes-P.Verhoef-F. cl.e Vroe 6e-1,'. v. cr.. Lin.,len
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Lqi,rs go,Eb.rI: P. v. iii j n ( 2x) -1,. ïlanning-R*Bora-C . Huyb crs -1.í. Jans:n-F. Jonker-C. Liprnan-
nffi.r;-J.rre Ri itcer-P. v. d.i ierf IR. Rademakerlj'i. r'.e Jon6-il.llbppenblouwers
LEI.IS Conb .i(: r.:,.I. Gros ze I'Ii ,p er-P . Bur6houut -lI . Dourv-.,I . Ënd.lich-.:^..Iiopil enbrouucrs-G. Jehee
II.lIenper-1.1. v; d.Í1ei j-À,'rii j nhoven-R. Leyn-P. Booms-E. Re csintr-I{. v.Nieur:renhoven-
I.v.(.l,ieijC.cir.

1

r'rESCIlRf JVIIïGEll.

Vríjrla.ga.vond van 13.10-19.J0 uur bij ltr.Osse tel-. 60.20.90.
PRO1IOTI D-DdGiI'-DfTIE;?:iGEIIIIG KNVB-ELITrJLEll.

De promot ie-degradatiere ge1in6 in de 'l ste k1asDe is ongel'rijzigd gebleven, dus
nunmer 1 promoveert naar de hoofdlil-esse en nu.|rEer 11 en 14 cl.e'Íjxederen naar cle 2e
kLasse. Voor de i-teserve-klass en heeit cle IillVB voor ons rlistrict iiest II een 6eheel
nieuwe rege1in13 genacl:t Car.r er vo].8end seizoen (19?9/198Q) eeh.neiurve Res. 4e
kl-asse rïorclt Cevornd. .. --

De huiclige Íncl.cli-ng is: '1 afd.. Res. 'le lclasse, J r.f.l. Re6. 2e klasse en t afc1.
Res. Je lclasse.. Voor het seizoen 19?9/ 19BO r,ror<lt c'l.e indcling: 'l afd. Res. 1e
klasse, 2 afcl. Res. 2e }ilasse, 4 afcl. Res. Je :iLasse en 3 afcl Rè's.' 49 lclassè.
Voor het a..s. seizoen gel-dt dan ook een versterlite proilotie -oegradat iere 6eling
voor ons 2q eL 1e el-ftrI. De kampioenen van de ne§. 2e h1aose l'-, B en C spel-en in
één 15roep een r,rer)-stri jdenreel<s on 2 p1a,lt6en in de nE,s. 1e- lilasse. I(omcn .één of
neer linrn Jioenen ni-et voor pronotie in aanr,rerlcing, dan hecft nur:r.rer 2 het recht
aan c1e reeks èeel tc neneni Komen echter 6én of neer nu:i;:rcr:s 2 niet in aanmerking,
dan verv:l! r)e veèstrij ènreelis cn pronoveren de in asnncrkin,S lcornende el-ftc-Ilen
autonatisch.
De vijf 1, a.tst gcëindiÍjcle elftr-.llen ven rle Res..2e l;l-esse 1r., ! en C Ciegratl.eren
natFrle Reg. Je kJc.sse, terl',ri jJ-. dc nunners 6 van onilel uit d.eze 2e kfassen in één
groeil een we:r-r:tri j r'l.cnreelcs spelen olt 2 pl-à...t6en.in .de iies.. 2e ki-asse. Dus 15 elf-
ta.Ifen de3rn-c1.eren na,'.r de Res. Je l<Insse.
De lian;rioenen v:.ir è Res. Je klasse i, t/n Í spelen icdcr in..ecn firoep van 3, t.w.
i/i.lc, D/i/F en Gfil/!ï. een 1i,ec trij..lcnreeks e].h on één plaats in de Res. 2e klasse
De laatste i:clit elftal-Ien in de Res. Je lilasse L t/a I <1i6rade:ien naax (].e nieurv
te vornen P.e*.--4e ld-assc.

2."_'.LvoITB^_L.

Oo} c-',it qeizoen cloet LINS vreer net '1 teau aern r-]-e za.r.l-voetbalc onpetitie mee. 'rJij'
zijn rlit seizoen toch gel:ror:rove ercl nrar de '1e l<Iesse, danJi zij de voortreffelijhe
steun v::n leiiler Ir.Lllunans.
lJij doen cen o*rroe1:.aan onze seniorcn rl.i e interessc hebben on hiera'lan rleel te
ncnen zich oll. te Seven bij il.Osse teI, 60.20.90
i;a[6ezien cle. conpetj.tie vo.or ons tecra begint op clinsc',ag 29 rusustus a.s. met d-e

wodstrijd tei;en V.O..V.- zullen lvij een voorlopig beroep doen o1l (te kern van vori6
seizoen: 1l;cie ! a6t et-O. Landrcan-J.I(e etraan-B. C. sse-:i.liiohels-J. c1e llruin-P..de trlein
J.Vcrba.rendse.
Dc u..rrlstri jd rzorclt g'espeel-d in rle Sporthal a-an de t-)uinlaan a-anvc.ng 2'ï t55 t4t.
Bovenl;eno emc!.e sireJ-crs moeten orx 21.3O uur.in de Sporthal aa.nlrezi( zijn.
B];RDïICIIE.

iie lril.Ien ï1 do5 èven herinneren ',r.'i.h onzc -ecrlte eetavoncr,. f..S. '2ateiaag'26 aui;'ustus
is het- zover.; -V(lor.r'l-ie.gene onder U -die zich niet opse$ev.en heblren kunnen ririj maar
é6n riing zei-'.-en: jai:rrler, rnaar he1ar.s, misechien zien .rri j U oi) *e vo)-gencle avond..
Voor de mensen cjie zich wcl orgegeven hel:bcn is cen 1;oeCe ri.i'.d _ op zrn plai'-ts,
eet ïlÍbt tevc'cl cn' ecn'l( 'bm Uv ma:i (eerinidb, vqor br:nrl.eirti der.gzuur) . :

r,'ij hol:en clat U ,.'.11-en o; tiJct'iranvrezi6 'zttlt zíjí ('B.fO uur) en vrenscn li veel pIe-
zier cn sm.rheli jJ.; .cten .
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OvIRGElICl,lEll UIT ïvO;lTBjiL ,ïIJST".

n.:NV.",l]Lr 1 e SCiIEID§R3CI;TERSI(URSUS

3 ! sei:tpurb cr- aàs.'vangt de eerste s chei cl.sr c cht erslcurgus rveer apn. Deze0p nL.:nr'.a
liursudÈen hebbcn.i zo-:.].s. 6ebruj-ke1i jlc; een cluur van àcht avon
De ltursus l'rorrlt 5eorganisecrc[ in het- nonclsbuheàu, Suezka.C,e 1

de Ceelner,rers geheel Sratis i inhtusief cle té ontvc\ngen rrhi-ni,.
rechtersir.
De ecrstc'alronci ira.iig't aan àm.19rJO uur.
I(írndid.aten kunhén zich opgeven bij het Bonrlsburo, tel. (QZO) 46.9e.B4;

.Len .
41 Den lle.ag en is voor
leidin6 voor echeicls-

LOTTO EN TOTO.

l1Íi j wi11en voor dlit
spel-en in tle l,otto

seizoen 6aarne U1y neC
en Toto en dan lrel Ulv

elerkin6 vra6'cn on elke \rrëek mee te
formufieren in te ]evcren bij Urv ci0en
aan ons dringend verzoeli zou veldoen,vereni6ing,

d.an levert
Het nane f,eni

dat LDíIS veel-
g en Snel. A1s U

GeId op.
In cle. onslag van i'l.e LEl'lSrevue kunt U 'c1e belienc'l.e inleverÍngsaclres s en duicleli jlc
vinden, ternijl er tevens 6el-egenheid is van naandag- t/ru it onderdagaqoncl Urv formu-
lieren te slijten in ons club$eboutJ. '.iij 'clarflren U bij voorbaat voor U!ï uecletrerlcin6.

s$i*$
.rJ.r.1.l
.t.r,1.r.1
JiJJJJ

JJJJJ
**$*$.r
$$$$i

JJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJ JJ
V,ilI IIET Ji]UGDFXONT

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

r,nOGR-.llii\ JUIIIO^lljl{.

Zat er 25 au stus 1!f3.

JJJJ,]J.]JJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

14:1o
15.45
11.OO
14.1o
13.oo
1.1.Oo
1j.oo
14,3c
1i,oo

t!ur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

§poor',-ri jli 1

Llxis 4 (81)
L,JI'.rS 5
S2oorvijl;
txr:ls.7 .(c1)
Lr;i:ts 3
L,'IIíS 9
Spooruri jlc
L,lÈt,S 1 1

- CVV ràg.
- TENS 2
- de l,Íusschen
- Spoorwijh
- rEr{ó 6
- de' I'ïuss cheÍi
- de i iusschen
- Spo orlri j li
- LEIJIíJ 10
- vrij

Ví
Iiengelolrran
V1
lt)

llen0eLoJ-i:an
'v2
v1
v3

- ileni;elo1i'-i.ln
zic overige elftal-1en.

Zonclag 2/ eugustus 1!/

Dit zijn voorlopii;c elftallen, hijh dus ieclere rvecli 5oer1 in -rvc Ih elftal- ;c speàI.t.
DE TR."Ï}IIJ.IG;J{ ZfJiT II]::ID)ELS B]]GOI,INXI.I. I{,OI.{ JE OOT????

/J'5CÏIRIIIVTI'IGEII :

S chrift e lijl; voor vri j dr.lravond 13. JO uur bij dhr. ?.v.cl.Stcen, llondsroos 2,
Dcr1cel en Ro '.enri js.
TeLcfonisch: vri jclag,;avond tussen 1B.OO en 19.00 uur (uitsluitend in rlringencle
gcvallen voor
li-lrfasoers bij r1hr. G.Duivesteyn teI. 94.63.9, (L:n[g 1 f/n 1)
B-Irfassers bi j dbr. F.v. d.I)er;; tel. 29.79.?3 ( -1,;l;5 4 t/a 6)
C-lrfa.s6ers bi j clhr. À. ts-Gra.vcnc'1-i jk teL. 63.16,40 ( Ï,IltTj .Z...t,/a 11).
In nrr o c-',gevr.Il- cn liu.nnen de junioren nog o? zr.t erdaíj.o cht end tussen 1O.JO en 11.O0
uur a.fbel-r-en bij Lril,is tel. 66,'17.i4
glWiEliqll{: Dc junio::en noeten bij sl-echte r';eersonstandighc,len stcedÀ cle afheu-
:r:iirJJs li j st cn rr: c1irIci;en. TcLefonische Ínformaties uortlen hierover nict verotrelct.'
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OPSTJ;T],INGEI§.

.![1, vlorcl.t door (].e trainor behend geuacJrt. Leider J. Zoun en J. Lpperloo

I,Ei{5_2: i.Ilovers (ir) -3.liraner-.j.l,ucas sen-l{. v. d.,.euIuo-i. jo esaar cl-8. J o ze e-O.Köhëmann
C. Otlonhirchen-R. Goet'lhuys-J. VoorCuin-R. cle Ilaas-8,Ilenhes-:;.I(Íiinnen
Snncnhonst 1,1t,4) trur Llll{S, lei(,,cr Ben Osoe 

:

4§-r-: II.v.i)runich-J.I(ooymans-l{.r)lanhen.J.r}.cI.Xijzcn-R.c':.e Jon6-P.lirol-U. Linssen-
i{. Lust enho urzcr-E. Se.nriif ort -8. iiri i gsman-}l . S chip?eten-R. v.l.!i jng:ràrrlen.
Si..nenl;onst 9.15 riur Lxl{S, leiCer tlhr.F.FLumans

.Lrrls tr, r,orcl.t door de tra.iner bekend 6emaalrt. sanenliornst 12.15 uur.Lxi[s, leirl-e:'
Ton clc l[o]r

l9l]-S:5r Sanenl;onst 11.45 »ur LEI{S , leirler l.Í.Rcuvcr

ry-9: J. Dier,rcl-lI. Du)rvest eyn-J.I!ouIïenhoven-n.IIuisman-I.Í.liorving-I?.Korvin6-
II.schobi:e;tr'.7,egers-i?.v.d;zij en-v.v.onselen-G.de I(olr-R.l/assermin-ch.tse::gÀan6-'-
J. v. cl. .,:erf
Sanenkonst 12.15 ruur Lm;S , 1cÍder clhr. -i.B]oic

!s..?., rvorc],t door de trainer bekend genaakt. sa!Ílen!:omst 12.15 uur LENS, reicler
PauL v. .'l.. St e en

-tÈUq--g: worclt cloor de trainer behend. íicr,laal(t raet F.Ii1ein-il.r?o6s-g.goret-l,l.Vreeburg
1,1 . v. d.. Doogaard.
Samen](omst 12.15 ttur LENS , leirler Erili Lanct-nan-.;ir.r v. tj.Lint.en
LnN§ 9: I.I(af f a(k) -8. Driess en-.h. Franken-li. v.1,,ÍeIzen-j?. S àe"oe.rta-1,1. v: cl.irjallen-J . v.
r.'asoem-31. v. Zi jl-R.l'iatt ens-D.Pajic-P. s traub-R. Deklier-lI. v.recuvri jk-M. Geurens-
D.Baidjoe-R.Iiicvit
Sanenkomst 13,1t5 uur ï,.IN§, leidcr RÍni v.l{oort
LEI,IS 1O: R.v.d.Boo1iaa.rd.t-:l.v.Vcen(Ic)-1,.v.'Dlittersr-rijh-LI.Burchsen-E.Hazeleger-'
l"I. rle I'IalsJ. v. r1. Spie1,-e1-D.Vermeul en-1!. íssenberg-E. rIa6er-,.8. v. 11.I(aay-p.. riIs cm6eest -
sanenkonst 12,0o uur LEN§, leitler Theo prins_Ton v.d.Beri;
LEI{S 11: u"i.;', ,iu overige elftal}en.
PnoGRi'rl'll Ír^, PUPILLfiI EI,r- I 

, EI,IEN .

PU-.)I ],LEI.,I

!l! s:les- 3É--e3s! e!9e -1 22 q.
1O. 00 uur LEIiS '1

14. 0C uur L.,'r'íS 2

l; oensclaS; JC a.

15. O0 uur Vcs 1

1 6. 4! uur VC,S 4

Deze cIfltaIIeu
in welli eIf ti.I
',J;'L?EI.

Zat erda.q-aq-lgsg:!r 2-127?:.
'l1.JO uur LEiïS 'l - Spoon'ri jl; 1

1 1 . JO uur LIINS 2 - Spoorvri jlc 2
t0.45 uur ,Spoor',;rijli nini 1 - IU:[S HIi.tI 1

10.4J uur Spoorvrijli ninÍ 2 - LIUS tlII,II 2
LEi/S l"lfltI J - vrij

0P ,CENSDi.G JO ^'.UGUSTUS STIRT DE rn;;rliItlc.

- Zva.luwcnt o ernooi
- Zrilaluvcnt oernooi

srus 'ty /u,
ï LEI'I
- LEII

De<lemsvaartwcg
Dedensvaartrvcg -

zijn iratuurlijk no6 voorlopige clftell-en, kljli elke r:reeh ilus goecl
je speclt.

èt
;iz

I{outrust
i{outrust

v2
v1
Hcngelolaa-n
Hengclolairn

(DuinCorp S\t )
(Duindorp SV)
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J.FSCIÍRlJVI]iGEIT:

s ctrrift el,ij]i-v-q9-tl.+i cq$Jgng 18.ro uur bij dhr. p.v.cl.steen, i'ion<)roos 2, Berire3-
en lloclcr:ri. j s
feLefo4jlfqh: vrijr'lngavond tussen 1B.oo en 19.00 uur (uitsLuiten<1 in dringende
6cva11en) bij R.3orí tel. 

"5.93,??In nood;;evallcn lcunnen c1e pupilien en tvelDen nog op zaterc]ago cht enC tussen !.0ö
en 10.00 uur afbeflen bij l:NS tel-. 65.8.j4
olrsTELLIi.Íciïr..

Lrï'lS_ P1: J.iilip-A.Toet-R.v.cl.Iici;iden-J.liuJrpers-R.v.11.il1eij:-R.Ilan-tÍ.v.[eIden-
l'{. }lolLertan-F. v. iiest er-1,1. Ko elemi j -8. v.Iiieutrcnhoven-P.j l,'ess e1s-P. }lehi1aI-E-l,eus
S;menl:orast 9iOO uur irlubgebouri' LEITS, Ieiclel Àad de Pr.gter
LEI'ÏS It2: Ír. Lerts-E. Rac'.emaher.J. Ri enen-E. Vordriia-E. de Vos.R. Tan-C,lLie Kie Tjoen-
P.Frerichs-F i ctc Druin-.:'^. Frernken-J .Iíoo1-Tinmer6 Rr-?.1.rÍ jhneijer
Sar,renl:onst 1J.00 uur lilubgebouvr LEiiS, leider Rob Xon

Lrli{S :!j1 : li.Iiarap-1,i. ïie etman-1,i. Entlliih-D.Iie etr,ran-E. Endlich-I.l, Sínons -it. Stat s-O. Vers cnefr/
rlen-P i Bi j1.sr,ra-J. Tinucrma.ns:V. Tromp-D. ir. d. Vin-P.Oost errvci,jeel-D. Dergreans
§anenkonst 11.0O urtr lilubgebour,.r ï,XllS, J-eitler Ton rs-Gravendi jk
IEIIS-I,?: C. v. d. ioogailr rtt -i,i. v.Nieu.renhoven-R. BateLa.a.n-i. Gro enest ein'-li. Vest er-
C. v. c1. ilerS-X. Boclhon';'r: r-R. Plug6e-E.llcnz enbrinlc-R. i e!!ers-l'i. J ehe e -E. BloIc-P. ï.io ek6na
r^.. v. i j n15;:a. r,'. ", 1 1.. 

'- 1, e r. )
Scnenltomst 11.00 uur l;Lubgeboutï LtrllS, l-eicler dhr, v.l{ j-eur.renhoven

I,EI{S i[l{I 1: I,l. ]losch-1.1. Brooshoof t -D. Bi j lsrna-J, Dr,rna.nt-P. lio;ri:enbrourver-lvl.Verschelclen
I,l .llocicsma.-T. Jr.ns r,n-§. Tuyl
Sa.menkornst 10, OO uu:: l:lubgebour.r LMIS , leider dhr, Tuyt
-l,Jli§- ÏI I 2 : ;-. v. c1. ilcrï-G. Linnegeever-J. v. 6. Íjtarrc-R. Iett ero-lí.Gros ze
ii.Ilansen-l'I. SnuLcl.ers-l{. Jocherns-1r1.Boul'rxnee6t èr
Samenlionst 1O.00 uur klub6ebouu LEi.lS, leicler N.N.
LHqS lllNI J: vri j.
Dïi f Íl:'.ï i:I IIG;-ii ZIJN SIGCIEIEI{.

ÍLfgelopen vri j c1.s.Ci',vonc1. zijn de treiningen voor (1e niet geselekteerde junioren be-
Gonnen. IIet r-ro.s nog niet zo druk. :.'er.rschi jnlijlc vrarelr er dog veel jongens op
vi{cantie. l'Ïu het voctballen rveer volop gaat C.raaien, verwac}rten rvi j toch ,wel- een.-.
er5 ;;oede o1:liomst. Eer lloecle konditie helpt julIie Ín rle lrerlstrijc1en. Hiéronder -' "
volgen nogna.lls r'le trc.iningsti j ien voor de niet 3ese3-cirt e ercie junioren op de

Itripper-'

vrijCagr.vond:
C-kla.ssers ( LiiIIS 3
B.klassers (f:nts 5
,'i-]ilassers (L]jNS 2

. 00-19 . '15 uur o.

.15-20. JO qur o.

.JO-22.O0 uur o.

i,'in v. cl.LinCen
Ilartin l?euver
C.hr. C.Fra.ncke

ie
)o

t/n
cn 6
eL3

11)
)

)

van
van
vAn

1.. v.

I. v.
Dekeepers wor(].en ol rl-cze a.vond ooli onr',er hanr'-en Íenonen. i{e.?t,in Reuver traint
va.naf + '13.00 uur c1e C -lrlass e-keep ers . Bli- jf niet thuis. i;Ía de trainin6 is het
htubgc6ouvr 6eoirend, zotlet jultie hier ook no11 rvat kunnen lia..,rten en/of Ëijpraten.
\ï0lJiïÍji).:.GI ÍI r9_'^Gt;LUB,

0! v.roens a.3 JC e-u;;ustus stcrt rlc trnining voor e.l-Ie }upiIIen, welpen en rninirvelpen
Ooh èe jongcns l:ie in rle sclekties zitten zijn va.n hi.rte i,lcl-lcon. Op tleze woensclag
zuIJ-en vrij be1;inncn met enhele vriends c hai::r eli jke en enl.;eIc onr'.cr1in6e rveclstri jden
I:iecn Cus al-Lc;raa.I het LEI{Steaue nee. }Iet is vcrbo..len on in sporthleding naar
LIIïS toe tc l;onen. Ier].ereen verllleed, zich op LlliS en rvast zich na afloop van rle
weclstrÍ jr1cn. Iïct llrollranna voor vroensdag JO i..u11ustus is;
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1

'l

Pupil-1-cn.

6-00 uur VCS

6. 4l uur Vd,i;
- LÈNS P1

-. LENS P2

- LENS ïi2

Samenl.,orilst
sancnl;omst

15.1, uur LI,NS
16 . Oo uur LEi,lS

i).1

:j eÀt en,

14.J0 uur 1,.;iiö ii1 sanenl:o::rst 1 4. OO uur LINS

Mini-'.ic I cn.

14.JO uur LEIiS IIIIII 1 - LEIIS LIINI
11. OO uur LEIIS mini 2 - LEI\IS IiIIII
1J.JO r.rur lxNS l1ÍNI :t - LENS I'íINI-

De opstellin3en ziju. hetzcl-fde als
rvoensc].a.1; hcrintlclini;cn malien. Niet
i:;It G-- JI BrlGIl{Iiil{. .

sa.ncnl'.orest 14. 0o uur l,ENs

A.s. zaterrla6 si:cIen allc jon6ens een wedstrijd. Voor'vecl jon6ens i,s tlit clc eerste
Irecr.strijrl- in -een ni-cuvp .nfclcliniS-, voor sor.rmige vleer de eerste r"redstriid voor LENS

Buiten c]-e s.ileht i e.-etf t a]len is ep no3 nipt Eespecl.d. IIet ze.l da.aron vlel lïennen
zijn. De Jutro zr.1 proberen voor al-1e elftallen lvat vrienLlschalrp e]i jhc en
misschien ool: 6én of raeerdere avordlïe d6tri j clen te organiseren.
De Juko besta.,J cLit scizoen uit. c-lp volgencle p,ez:sonen:
Gerard )uivesteyn A-li1a.ss ers
Frs.ns v. cI.})eri; B-kl.assers
Ton I s-Gravendijlc C-lil-assers
Rob Bom eh -i)eter ?erreyn ' Pupi]Ier, vrelpen en' ilini=tïelIen '

I'a.uf v,C.Steen Sehretaris
'li.I iieynen l.Iaterii.-a.1, ontvangst bczoelters etc.
Zoals jul-Iie zieu drie niernve 6ezichten; f'rnns en Ton {rénen de 'p}aatsen in.van
l.iartin Reuvcr en 'in v.c1,.Lin.:.en. De faatste tlvcc bene.nli'en nU'de l(a]"a r' zijn leider
en trr.inen Ce juniorctr o.: d.e vri j t1n 6Javont1.. 'IIiet nis tlus.
De lluidige ilul;.o i;aat proberen het jullie n:ar de zin .te n..ken., Dus'ia-ast het
voetb-rI1en, zuJ-lei: ';rij Ba.-.-,n ?robcren ota met anrlere e.litiviteiten jullie een leull
seizoen te bezorílen.
."ij ho2en dat jullie rlit op prijs stellen. La.:.t je c'.us vc'a.k zien op LEIIS. Veel-

EI,FTT,LLU,I,. i

No6maa1s vesti;;en lrij ju}lie a'a.nr.r-Lcht oi) het feit dat cleze clftal-l-en geen vaste
elftallen zijn. I.v.n. vakanties etc. zijn ctc el-ftall-en ruin sanen5esteld. tees
iecere vreek 3oc* in.welk elftal je opl;es.teld s.toe.t. vlrsen?? Bel dan 01) vríi da5lavon<l
even nae.r hct iibel;encl.err. afschri..ifadre6.

2
3
1

ve.n voxiÍle zaierda3. Zonodi6 zulJ.en wij op
thuisblijven.
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52e JaaraanR numner 531 au stus 19?B

DE LE"NSREVUE
veeliblad van de voetbalverenieing Lenie en Snel-

88888
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MUTATÏES LE)EI.ILIJST.

Afvoeren:

" 1159 J .11.<1e Zv:art !TC

ïn Bà}Iota
- 1 444 1,I. H . claassen 02106
. t445 t'l.l.Zinnernan 21i26
. 1446 R.L.Zímmerman 0506?

/ 144? l\.G.T iin hs joe 29086

,{XLI(OIÍ }IETER lrr',LSTR1i.

Jar vtij hel:ben ceir trainer. Eindelijk! Peter Palstra klan vroensdag 2J augustus van
vakantÍe terug en luttele uren'daarna zaten wij met hem rond de tafe]. fn een ge-
sprekr dat tlvee uur cn cen llrartier d.nurcle vras de zadi behlonlcen. Ei6enlijk een
lcranlizinni6e situatie, niet alleen voor ons naar meer nog voor de Heer palstra,
die zich voor een t.,.r.h. gesteld ziet, r.relke op het eerstè gezicht haast onmo6elijk
f-ijkt. Zonder aarzelen zei hij echter rrjarr op onze vraag of hij onze trainer wi'I-
de wöiden ónàei zeer moeilijke omstandi6heden..
Na het SeEpre1c lireeg c1e Heer Palstra 1O minuten gelegenheid. LENS 1 tegen Valkeniers
in aktie te zien. Dalrne vond gedurende een hal-f uur een lcennismaking plaats met
enhe].e leden van de tcchnische kommissie, vJaarin enige van belan6zijnde zahen
lirerd.en be§Proken. Hierna vol6de een kennisnaking met de 6ehe1e selehtie. Donder:dag-
avond daaroP volgde ctè eerste training oncle.r leiding van Peter ?al-stra. tJij kun-
nen ons voorstel-l-en, d-at een nieuyre trainer een 'betere voorbcreiding in zijn
ge(]-Àchten heeft en de.arom hebben.vi j tles te nreer respelEt voor hem, dat hi j vol-
nondig iijarr zeÍ. IIi j 'noet , sc?tenber LII}\IS.1 en 2 zodanig hebben voorbereid., dat
beide teams optÍnaal aan de kompetitie hunnen declnenen. Hij:b,5ss11 , dat Zijn taalc
noeilijk íb, raaar hij za.I zich bij de uitocfeni.ng van zijn ta.ah gesterkt zien door
de vretenschap, dat hij rnet een selelrtic5roe? te naltcn l',rijgt, die.in de achter ons
liggende noeilijlie periode hceft getoond, d.at l<arakter hoog in hun vaandel staat
Sesehreven. Danhzij hun voorbceLdige medelrerking heeft de Tcchnische I(onqissie haar
tijtleli jlce l'rerIi 6oed hunnen verrichten. Zonder gelianller wcrd oncler soms moeilijke
oastandigheclen getrainrl en met vo1le inzet gespeeld. mt me.i.kte d.e taah van onze
Technische i(omrnissie een stuk lichter.
'riij hebben nu ecn periode afgeslotcn. De periode Van Via.nen met al-Ie daaraan ver- .
bqnden noeilijheheclcn a.an het eind. líij zijn er doorheen geko)]lcn r dankzij de enthou-
siaste nedelrcrlíi[g van clc leden van de Technische Iiomnissie. l,J+j noeten nu vooruit
hijlien en l:unnen dat raet het volste vertrouvren cloen. litij hcbben een selektiegroep
die heeft 6etoonC lia-ralct er te bezitten, een vrel-isrzaar jónge grocp nlaar vo1 krÍali-
teit, met veel jeugcl vllir eigen hweclc zo,:ls nen dat zo 6raag noernt. Zij zul_}en e.an-
tonen, dat L,rïii 

"een 
tï,.:-:ïcl.ig eerstc kl-asser is cn dat oolc zal-.blijvcn en dat aIIe

gcpra.at in. c1e .ijers laricltocli is.
Het bestuur ste-it vollecl.ig achbcr deze groel: en e.chtcr onze nieuvre trainer. t,li j
hollenr dat onze l-etl.en en sulllorters hun steun aan ons ecrste elftal blijven geven.

G,B,ven den S teen
sekretaris.

8n
B i'l
2 tll

Hertenrade 15'1 , Den Ha^ag, tel. 21 .O7.94
Ruimzicht 44, Den Ilaag, te1. 21 ,O3,25
I Ruinzicht44, Den llaag, tel-. 21.06.25
l,ïezelrade 2!4, Den Haag, teJ-. 66.?5.79
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JEUGDVOETBIiL.

Ben Peeters rzas zonilag ,eel ee!1s op orrs ,eid 
"n iiij ,"u ar weer'vor- pi.rro", 4"tbetreliking tot het jeugclplan Nederland. Hij vertelcle ons, dat hij artijd riet p1e-

zier bij Lill'is uas en wel speciaaf op de zaterdagen, ryas.rop onze j uniorenelft a1len
voJ-op bezig zijn. iier hij kan dan het komend seizoen gcnieten, want. zo aL6 het
zich nu laat aa'nzien kunnen rvij Leulie wedstrij<len verrvachten. 'Talent in over- -

vloed cn dc begeleidin6 en trainingen zijn in goed.e ha.nden. Volgt U het voorbeeL6
van de vele sui:i:orters van afgelopen zaterda6 eens en korat u ooli ecns ]iijkeà -. '

na'ar het ongel-:unsterde voetbarl-en v:In onze minir6, rvelpeni en pupiIIen. En het aI
rvat technischeÍ spel van onze c- en B-klassers. liet is ee)l genot orn die jongens
te zien. En wat tc zeggcn va.n de A-krassers? Ivel hijkt u zeit een§. L]INS h"órt -

cen jeugdafdel-ing om trot§ 9p te zijn.
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l,n Bcrgcnhengourven -.ir'in líichelè - Ronaicl Eergenhenegouwen

R'i ek Bosch - Àn v.tl.Steen - ï.lira crosze Iiipper

Tinus v.Zilfhout - ITeL1y cn Richard v.d.Iloek
.l,n v.rl.Steen - Iulevr. Janmaat - tíira i,Írchels - Iluub en SilVia pronk.

ooo ooooooooooo
-.oo 

ooooooooo-ooo o ooooooooooooo ooooooo oooooo oooooooooo ooooooo oooooooo ooooooo ooooooo
ml:n' S ali) erd ol"rieldrral<. Zondag begint cle kompetitie. Daar kijkt POL na een voetbal-
)-oze zomer {'-Itiitl net 6rote verlan6ens na.ar uit. Ook ditraaai. Ondanks aLLe sombere
geruic'l.en uit vers:chiL.l-eudè LENS-krinp;en. De voctbalkranten van fiet pinnenhof en
Ce llaagsche Courent, clie vorige week uitkvramen, heeft POL van vroecle versnipperd.'
I'loet je horen, zcg. rn de iIC voorspelt cees van rler Bcek: rrl,D{s krijgt Beyr à16
zEaar seizoen'J...'J. .\an het sl-ot van het artihel staat: oolc aI gelooi! van der
Beek dat de probienen voor cle speLers cen extra prikhel vornen, echts 6rootseprcstatics ziet hij het komend seizoen vooi het LEN§-vlaggeschip niet ,itten.
.rrJe rveet het natuurri ji; u.ooit, naar j.e moet er ooh reliening 'mee houclen dat je aan'

, het' cinèc van het seizoen miÉschicn eën klasèe moet zal-&eni
Dxnm Toen PCL clit Ias, verloor hij bijna zrn zelfbeheersing. lrh,ar.bl-ijft het zeLf-
respelit? Gr.:.t nou zorn proninente Lenser z'n ëi6en kl-ub het 6raf in pre.ten? vl,arrt

. ]aten tre ee:'Ii jli zijn. Cees van der Beell is ook een aanti:.l ',yelicn bij tle begelei- 
.

,ding van'onze éelelrtie3roep betrol;Iien geweeet r in àftyachting van dc komst-van r-de nieuwe .trainer.'En hct kan toch niet rle becloeling van het beBelej-den zijn om
de spclér§ een mincl" erla.artligheidskoxrpf eks aan te praten. .

mrnm Da! dat 6cvoe1 vcrr nindervraardigheid de selelctiegroep is binnengeslopen, blijkt
vrcl uit het relar.s van i.rim l(eetman in Het Binnenhof . rrGecn toi:irlaató lroo. LËNSt,, 

-

zegt :.im líee':me.n: 'rlDit rvordt een seÍzocn met erg vecl onze];erËèden. I]; hoo! 6íithet al-lenaar goecl afloopt. ÈÍac-r echt, it: heb er een -zwaar hoofd in.....ri Déze
woordcn lioraen uit de Eond van een van de meer erva.ren eerstc elftalspeLers, op
vrie hcet,Ll]iils zrn hoö1r hccft gevestigcr,. .iil-s de spelers er zelf niet -in 

6.1óvu-n,
vra,t va.lt er d.ah nog voor de supporters te 6eloven?
riurm IIee, dr.n Rob d.e ..ic',t.
blessecrcl langs C.c .lijn e
tcr Iili op stul;. Rob rte ::
nil<s worclt bereikt. Gcef
mnn ilet is t e hoiren , t1.at
in elk Bev..l volledi5 rnet

Di
ng
idt
de
de

he

c zet vori5le rveclc vocns.Jag bij LEl.IS-Valkeniers ge-
af een wat aI te leitische en pes si-ltristis che suppor-
rrtees de supportcr erop, rLat raet ne6atief 6ebrabbelspelers rvat meer vcrtrouriren. Dat zr.1 beloond worden.

raening van Rob de -:idt dc overhi,.nd hecft. pol, is het
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mEn rn diezel-fde sportkranten hebben rve de har.l- eLu jr.verh-r]en ve.n spelers en.
trainers van bijvoorbeeld iJilhel-nuo en 1,IIOS hunnen Iezen. Die pochen op hun nieul-l
aa.ngetroidren biiil;ere,a,rs, clie uel even zullen meehelpen hun l<Iub near de hoofd-
klaose te schoprent I'lou, zo hoeft het nein pOL niet. Li-.ilt ze n;.ar opscheppen. AIs
ciie jongens zich o; r1e flen6ero1àan kbmen vertonen, d,a-n 2ui1cn rzij van Lrl,,Ís ze een
windje Laten ruj-ken.
r.rmn T.roulïcns, uit vrij bctrouwbare bron heeft PCL vcrnoncn, rlat het bestuur tijdens
een 6eheim concla,r.f heeft besloten op de val-reep nog enkele ;rcminenten ecn aa.nbod.
te doen. IIet gaa,t oiï ene Douwe Egbelts vsor cle punten en ene .:.lbert i'ioI voor de
manclcldcing.
mnm Noodgrel:en, die POL vol-strekt afl'ri jst. LEIIS lieeft die 'l;reulielaars niet nod.ig.
LENS K,tN HIJT zdlr ii:ll,. nn laten de bange tENSwe zels zídnzelf nae.r o! non-alctief.
stellen. Daar l;uÍnen vre de voetbiloorlog niet mee !ïinnen.
nmm PoL hoopt maar 6én cting. En dat is, dat ar clie pessir:ristische uitlatingen
alIeen nr.ar ]:cdoeLtl zijn on onze te6enstanders in d.e 1uren te leggen; om LENS dc
ro1 van riunCerc'l-onri te verschaffen. l;:at laten r:re veI r,Jezen. Onze sefektiespelers -
oolc de vele jonliies ondcr hen - vreten heus dat de ba1 ronrl is. En zo niet, dan zaI
onze nieurvc tro.iner }ieter Palstra ze dat nog wcl een keertje uitleggen.
mmm Voorl-olrig blijft het parool: Geen slapende rrunc1erdogsrr tïa.lCrer naken.
060oooooo oo oooo o o ooo ooooooooo oooooo oo oooooooooo ooo oo ooo oo oooooooo o ooo ooo oo oooooo

i(EUIiII,IGEiJ.

Dit is.de fa.atste, ?ubl-ilErti.e van spélers'die n
moef en. o1:sturen a.an, i'l..Osse, I.ÍaÍ'c oniBtraat l+J,
C . van,. Beel;un-C. BergnbaJl-P. Bur6hourvt-C . van Deel-en-Il.,Di et L,-I. vo.nDi jk-R.Fortman-
G. Goosen-H.Guit-P.t',e lir.an-P . Hop-ll. Ken?cr-C .l(uyp er-G. Lclievelcl-G. iooyestijn-J. Ras-
E.Recsinlt-P.dc ilidt en cle nicurve feden: R. Bet tiinl<-C hr. Jehe e -J.lioemane-J.Iiri j gsnan
tj.I(ri j 6sma.n-L.l.ie sraan-G. R: aphorst en J.de ltirlcler
Voor al deze leclen. nol;naals de wijze vra-àröp zij clit hunnen veizorsen:
f 15t-: stortcn op giro 73.7r.15 t.n.v. Medisch Burce.u voor spor teuring of door
het mahen vc.n een r'.fspraak op dinsdag v;rn 17.00-13.3ó uur bij voornoemd bureau
in rle Gouclcnr egcnsttaat 58. Een bcvijs van cl-e huisarts" is voor de ](NVB ook 6e]dig.

opl a}le heurinl sDat)l_eren en 'l pasfoto
Den I{a::.6.

;r nRnRRtï?RIall?RRRRRRRIIRRnARRi?nli]lRRRRïIXnRX iLRRnnIi;?

De retlactie probeert el-ke wceli Uvr clubbla.d. zo leesbaar rrrogelijli te laten verschij-
nen en via hct bestuur, de seho, juko, kalca en.anclere conmissies ryorclt de redactie
voorzien ven de betreffende kopie. Ilet afgelofen scizoen hebben i;ij pogingen gedaàn
via interviews de L.'lilSrevue met trat meer artilie.len te vcrriflcen clan alleen naar
rret b est uursmcc'.c clelingcn en opstcllingen e.11.
U beilri jpt det het voor d.e redacti-e, l'rat betreft de vrc.aggesprel-Jren steerls noeí-
lijker wordt niet in herhalin6en te va.l-Ien, t',,aerdoor cle i;aantr elJieli j kheidlr van
deze intervietvs steends nincler vrord.t en oeli ;e er 

. 
[ra:1rs-chi jn]-i jh nincler zal worden

gelezen en 6evraar/leerd. i:lij. stellen niet, clat er'nirmer neer een vraaggesprek za1
pl-3.e'tsvind-en en het resul-taat gepubJ-iceerd zai i.ror d.en 

r_ 

"maar cle iítervie,;rs zullen
nÍet raccr zo freouent pfaetsvinden als vori6 seizoen. '0n nu toch rle LENSrevue op
een redelijke dil:tc te l-aten verschijneÀ'en leesbaar te houden cloen i,ri j GLs re-
d.aotie een í.rinï;end beroc;; b1: onze Li4,lS1eden de ïedacti-e regelmo.tiB van lcopie.
te vrilfen voorzien. I'iièt aIle artilcel-en hoevcn uitsluitend oir voetbal betrekking
te hebben. vooral ooli cloen vrij een beroep op d"e jeugdleicers recefaatig verslagen
in te zenden, n,a.nrdoor dc LiINS-f amilie op rl-e hoo65te vrordt 6ehouc',en vnn het r,vel
en wee va.n de Llii{S jeu$d. Jrls u al-lemaaf Uw ster.=ntje vrilt bijclrr.6en clan za1 Uv,
ei6en l,H§Srevue oojl Cit seizoen een gezellig en lecobaar clubbl-r..Ll lïorclen.
Voor Uur vre-l-l'ril-fcnc',e r,rc cl.evrerlring ze61_'en r.rij U bij voorbr..lt irr.rtel-ijk d.ank.

Uvr -le cl:c t ie.
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-Afgeloiren z*tercl.ag.i.vond. was de redaktie present bij onze jtrrl-ijkse barbecue-avond
De oplcorast rvas niet 6root te .noenen, naar dat heeft cle.stenming niet gedrukt.
Àangezien het weer buiten niet arlee uas, had rle l(akn c,,e tc-ferÀ in onze nieuvr
aan8elilede lilubgebourz 6czet en bij binnenkomst zag arfes er zeer 6ezel1ig uit.Buiten verd het vl-ees voor consunptie lrlaarsemae&t, wa-:rbij je duidcrijk de ver-
schill-encle techniel;cn v:.n bakken ](on lvaarnemen: blazen en waaieren urerd veel
Sebezigd om het vuur gloeiend te houden. l"lc ontvra.arden bij tleze vuren neer mannen
clan vroulen, die zich d"eze avond l,,ennelijh d.oor hun nannen licten verwennen. Ieder-
een-liet zích ile sate, hip en karbonade goecl snaken, vla.arbij een gJ-aasje wijn
goed ol: zrn pIa-r.ts tras. 0nze huisdiscotheek zorgde tijdens Éet etàn voór stàmmi6e
rauziek, terlrÍ jr ze d..'.;:.rna. voor 6ezel1igc de.nsnuziek zorgd.en. jir met al .ryas het
een iloor onze nieuue ll;dia goecl 6eorBaniseerde avond, rv.rarÈi5 rïe de .hoop urirrenuitsprehen, dat bij volgende avonden rvat neer leclen aenlezi6 zulIen zijn.

De RctlahtÍe.

BARBECUE.

OVERGEI{OII]N UI'I VOrlTBilL-],'EST

Een vakantie6roet livuam van
vreer o? l,lJi'IS gcsi6neleerC,

famil-ic IIöp uit
U kunt nu -:ar

DE POLITÏDr1GEI'IT vrordt verk aIs een noodzalcelijk kwaad beschouvd, en dan nog meer
trwaad aIË" iioo clza.liel-i jlc. ,o1: de sportvelden is it h"foo" onno6elijh.on zonder dit
noodzalceli jh lil'raad.nog tot oen ontspannende. recreatie t-e }ior,ren, .daar de tferventerl
supl:orters hun . zr"'.nhl'nke1i jkh-eid betonen door . t b .bewerken van,hun iitegenstanclersir
met fietshettin6cn-en anCere zaken. Voor de agent de irdinlibareii taaJr.lom de strij-
dencle partijcn te scheiCen. lf net a]. niet cle nxeest aantr elikeli jjre betroklienheià
net het sportgebeu-ren, n.iilr rzel de realiteit van hed.en tencr.c.ge. Dat de agent zijnsportieve ontspannin5 nict zaI miosen, rvordt no6elijlc,door de polit iesport ver eni-
Sing in diverse regiots in het land. In dit ver enigingsverband !,rordèn behoorlijke
sportieve prestatíes verricht en ziet nen het noodzahelijlie iiliwaaclii ook eens van
de rrgoederr kant, ars nedeburgers. ile líunnen onze favoriete vereniging, cle sport
in I t al6emeen een Gïote clienst ber-'rijzen en rle a6ent een rusti6e -onàrg, 

urannecr
we ons a1s sportnensen 6cdragen.

de
du6

E1sloo. Jqn .ïop Ís innidCels aI
beter vlug Uv l:ontributie overrndren

r. TRI l.Ílili-Tnf I'ïl]ll.l-TRli,lmiil
Vilnaf dond.erda6avoncl
en bo Lten vrat soepel
getrincl en :.e_@eq
moeten onze nc-,e-n r:J:-ai

t ernbcr a. s . is
ex te ua_lËen. Den tïord
is yan hàrt e l;re1lióu,
rnal;ein.

er lveer gelegenheict Ulr stijve spieren
t er op het Lï]{,Scomplex zor.l-s venoudË
lid of gecn IirI ve.n Lcnig en Sne1. liij

r.ïi j relienen slcchts ;1r5O p.p.
ca. 21 .45 uu-r. i:-ornt al-len, trint mee en

Voor de liosten hoeft U hed niet te Iaten.
.f:anvrrn6 van het trinnen i p . 4! uur . Einde
U vlorcl,t ryeer l, enig en Snel.
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11 .00

-1 
4. ,O uur HïON 1

12. O0 uur TOGI 2

- LEISS 1

- LElis 2

hrchipel J.'
ITNS B. ,

Iamuvona. J
rrïv 7
Ooievaers J
LIiNS 12

iiBo zboomrr , Prinsenlaan
Rotterdam.
G em. Sportl:arlc,
Berkel en Rot'lenrijs
v1 Eeb 1/1-1
1,11 g,cb 1/2-4
iloutrustrveg
Sportconplex ri0ui"-e lac.nir
SchoennaLerstr., De1-f t
Y? geb 1/2-4
I'Íe1is Stokelaan
vZ Í,eb 1/1-1

à11 ) / '1-z
eb 2/ 1-3
tconrplex :ioucle f,aa.n:i
ennakerstr, Delft
eb 2/1-3

schei-ësrecht er
C.T. v. d.Heuvel

J:,. F. N. de Joode
C.1.1. Jansen
L.C. v. Vel-zen
.[ .li oli

r'.ur LlfitrS 3 - VCS 2
uur LIi1,i6 4 - Concordia 2
uur SchcveninÉ.;en 4 - LTLiÍi 5
uur .'.,'ip1)olcler J - LXI{S 6

1r.oo
10.00
12,00

10.00
'10 . 00
14.oo

c.. G. À
S.J.F

. Swtranenburg
abriek
.f i. Schalke
. Sti6
.F.Godschal]c

uur
uur
uur
uur
uur
uur

LtlN§ 7
uroo, '1itrr53/4 -
LENS'9'
Llllïs 10
LENS 11
:11-p,lol(ter u -

1,:L.C

10.o0 J.ii.Bv1 B
Y?E
Spor
Scho
v3E

12.OO
10.oo

12.00 uur I;rNS 1f
SAMENKOUST

.- vuc 14

LENS 4
LEIÍS 5
LEI'IS 6

7t 9)1o, 11 en 13 ecn half uur v66r e,antang
9.OO uu+ LfiÍ,s terrein LENS B 9.t

tO.4!. uur LENS tèrrein' IÍJ}ïS 12 8.4
O*:STELLINGTI{.

IENS:t: ï.ll1ol;land-J.Groothuizen-R.Hoefnagel-4.v.1(1eef-R.v.Luxcmburg-H.Rimmelzwaan
lf . S èhneiAer-J .Iic etnan-B. v . iioo i-J. Luisman

!ry.!, C. v. C. Beek-G. ïiemperman-',J .l.lic hels-J. Ras-R.Roodbol-l.RooCuyn-G.Verhaar-J. Zoet
F. de Zrart -D.llrrntl cnburg-l,rl.lleynen

LEI,IS 6: À.Be.uma.n-C.Stapel-H.Ruyter-J.v.d.'irlnde-J;Blih-E.Vecren-S.Jubita.ria-B.Osse-
T. v.Luxenbur6-[.5 trr.'..thof .

LEN§ 73 iÍ.G:osze ïlipper(2x)-R.v.d.Bemt-P.Booms-J.Groenendijk-lt.Kectnan-R.Leijn-
,''.. Sci,-i;t-C. v. cl. To6t -J.Vcrha.ar-li. Verheul-P . Verstroten-J. iiitting
!EI!S 3:11.;leuver-F,v.,-1.nerg-À.Bilclerbeek-G.Duivesteyn-G.Goosen-P.IIeynen-',j.Heynen

-----

?.Ce lllcin-l).v.:lijn-J.5chnal-J.Vcrba.rendse-J. tle Bruin -

L,ENS 9: i.'.KroI (2x)-F.v. jà jk-G.l,elievekl-G. v. rl.Ií1ei j -J.llieneii-.'. S chult en-P. Sneele
-^. .lluis-c. naa.phorst -11 . v.Nuys enber6-;\ . v. d.Iiro f t -Il.lloppedbrourzerE .

IENS !9: T.Irins ( 2:l) -C.v. Beekum-E. v. Be eliun-;':. v. d. Berg-P. Bosch-:;. Bouwnan-H. Dépeijer
iI . Guit _J .iIel-mans-J . v. rl.IIorst -P . v. d. ?as-À.Re esinlc-ll. Re esink-T. VerstràeI
LENS 11: A.Sergnan-C.Beyer-J.Borst-?.rte Haan-C.i{uypers-J.1iu;4:ers-F.Ieters-J.Rientjes
P.Verhoef-F.de Vroep;e-.).v.d.Linden-T.Prins (2x)

LENS 12: l/.Kro1 ( 2x) -ii. Banning-C.Iluybens-1,Í. Jansen-F. Jonker-C . Lii)man-P. v. d.,ierf-
R.ten Hoorn-;'r.rl.e Jon$-i?. Rademaker-P. Bur1.5hour,rt -tri. v. Ni euvóiihoven-:i. v. d.llei j den ..
LENS 1f : 'ri.Grosze IIi.:?er (2x)-H.Douvr-lí.Endlich-G.Jehee-II.iiemper-l'i.v.d.I(1eij-
.i!.. v. Lu;:emburg-C . Velclinh-J. dc Ridder-l,.Iili i 6sma.n-J.liri i gsman-C .3er enbak-C . Peelc
R.Blanlc

1..FSCITRI.]VEI'I : vrijda-$r.voncl van 13.r0-19.Jo uur bij N.osse tcl. 50.20.9o, aII6én

v.!rn hul1 i:re Lstri jd.
5 uur LEI{S t errein
5 uni LiillS terrein

in uiterst drinJ;endc gevallen.



IIIIIUIN r'i ,NVCEXDEI?S a ITITIIiTIE !

1n clivcrse elftal-l-en stàan spelers olgesterd die no6 niet geiieurd. zijn, u looptl.us het risico dat zij ve.n de scheiclsrechter niet mee mo6en Co".r.
Vooï na-metr zie pubJ-i]ia-tie over keuringen.
c?noEi) .

r'-an3ezien Ce SI O op clit ogenblik rnanr kan bcschilcken over ncgen doelvercle cli6ers ,cloet zij een bcroep o? c1e rreepers orn enia begrip op te brengen a.t ui; voor iw.u'
rïedstri j d.en vorrlen opgesteld.
Ook cl.oet de sE(o een beroep aan de sperende lecen om zich eventueel voor d.oel-
verdediger bes cl:i-lcb;.a.r te etclten.

-o-o -o-o-o-
In de af6elo;)en J wedstrijrlen in het karler van de beherconpetitie is duirlel-i jk
Bellrehen d.e.t L:I,TS 1 no6 lang niet kraar is voor het grot e Èo-rrvei dat zoÉc1a6 à . s .
be6innen gaat. J I'l:LaL r,rerd gelijlc8espeeld resl:. uegen Ht''isH o-o; de valkeniers
1-1 en Celeritas 1-1. Voora1 de rvedstrifd tegen de Valkeniers !ïas het aa.nkijken
niet rlaard. zoncs.g tegen celeritas verd. het beter,en we hopen er maar op d.ai
te13-en VVlr de sti jgcnt',e 1i jn voortllezet rvordt. ïn de b el;ercàrape t it ie ís inmidciels
de volgenrl,e stancl bert-'ilit:
1. Celcritas 1-5
2. rrrrsfi 3-4f. LEr{s 1_JIr. de Va.l-ireniers 1-Z
5. VVP 2-O

Zondag begint de kor,1.)etitie vreer. LIINS ma6 in cie eerste rveken ge1i.j6 iraan de baktt
rLcht erc envol-gens vorCt Sespeelcl tegen: HION (uit)- Roodcnbur3 ón liilhel_mus (thuis)
DBGC (uit) en j.HC (thuis). Een zrvare conpetitj-estart c1us, vraàrbij LsNs 1 arre
su1:port ersst eun hard nodi6 zal het:ben. Tot ziens Lan6s cle lijn bij LENS 1.

5U(0.
JJJJJJ
****$
..L..tJJJJJJJJJ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Vr'.lI flilT JIIUGDI'fiONT

JJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJ
JJJJJJJ,]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.IJJJJJJJJJJJJ

PROGRJJ"I,IA JUiiI O;'IEN .

Zaterr'l 2 sc1:tember 1978.
14. lo
11.3O

-13.OO
14.3O
13.OO
11.45
14.10
13 .15
14.30
13.15

uur
uur
uuI
uur
uur
uur
Li.UI
uur
uur
uuu

LlIr{5 1

I,EI'IÉ 2
VICS
Llll\rs 5
LENS 6
Vios
I,i,fls B
GDS
Vios
\:,lrà

Zonc\ag, J scptenber. 1973.

1 1 . O0 uur iOÍSlI

liaand 4 s e?t er,rber 1973.

20 . O0 uur LXirlS 1

1!. JO uur I;XïS 7

I ecl,e' e vrijcl.ay; is er

- rErrs f

- SVV reg.
- i.uick Doys Cl

V1
V1
l4elis Stohel-aan
V2
v1
Melis Stokelaan
v3
llrasmusr-re6
I{el-is St olief ai.n
ErasnuswegJ

Vrederust laan

Y2
v1

- líestlandia 1

-GDS2
- LEi,ls 4
- GDS

- GDS

- LENS 7
- Duindorp SV

- LENS g

- TDNS 10
; ï,XNS 1 1

j ull-i e ook?trainine. Iiomcn

x



ITTSCHRÏJVINGEN:

§g4qft eIiil! yooq yrijC,agqvoqd 1B.JO uur bij dhr. P.v.cl.Steen , Hondsroos' 2,
BerkeL en Rotl.enri j s.
Telefonisch vri jctagi'.vonci tussen 18.00 en 19.00 uur (uitsluitenci in dringencle geval
lcn voor)
À-klassers bij cr.hr " G.Duivesteyn teI. 94.68.9, (LEI,IS 1

B-kl-assers bij clhr. F.v.rl.Derg teJ-.' 29.?9:.?3 6rXIS 4
C-lrlassers bij d.hr. l.rs-Gravendijk teI. 61.16.4O (LEN5 7 /n 11)

ussen'10.00 en 10.10"In noodgevallen llunnen de junioren no3 o-) zat eril-a6o cht encl
uur afbeIlen bij LIIiS lèl-1 66.11.14
oi,sTlll,LïNGiJN

/m t)
/n 6)

t
t
t
t

LEI,IS 1 : wordt cloor de tra j-ner beliend gernaakt. Samenkomst
ÏEEE. J.Zoun en J.:^...;crIoo
L:iiS ?: R. Don-3. !o oga.'.rd.-8. Jo zc e -H.llliinnen-O.Iiönema.nn-S.I(
I'Ícul-en-C.Odcnl-irchen-J. v. d.Ri j zen-R. v.líi jngaarclen-R. de Ila
Sarilenkomst 1'1 .OO uur lilubgeboul, l-eider E.Osse

13. 15 u\tr lclubgebouvr,

LINS J: H.v.Drunicli-R.c're Jon6-J.Iio oymans-P.Iirol-n.Iiri j gsnan:Il. Linss en-1,1. Lus t en/
houwer-I{. i)lnnken-lI. Sanrl.if ort-/i. Rrjvers-J. Schiirperen-R. Qoedhuis-J. Vqorduin
Sanenkonst '1O.0O uur klub6ebourv, l-eider dhr. E.Flumans

JiOI',IT TRÀII.IJ'N 
" 

. S . VRI JD]:G

LENS. 11: Jt.van ll
geest-E. Ce Bruin

r dhr.4. v. d.liroft I(OI,ÍT T]-lLII'lEN.

ramer-i{. Lucassen-}1. v. d.
-B.Iienkes

],EIIE 4: J. Elzerma.n-il. Va,I ent in-R. c1,e Jong-ï?.r]e Boer-P.de Eruin-R. Ginberg-J.Oden/
lcirchcn-lrl.l,lcerman-iI. nyhelhof -R. cl-e I(roon-R. v. Baggura-O. v'. d. tera.r
Samcnllonst 12.15 uur LEITS, lcider Ton de Koli

IENS 2: i?. v.;?erg'enlr.engoulïen (k) -il . Gro cn"-ll, Ri enen-L. van ïlijn-G..J..cle 1(oli-R.l{uÍsman
IllEíJerma.n-Ch.r. Llerör0..n6-1,1. Sch,ol)be-J. Veit ei-1.{.ïorving (.2x)-X.Eorving (2x)
Samen-liomst 14. OO uur IENS , leider l,lartin Ileuver

LINS 6: II.Jiemel .(ll)-i1..rà:ivestelm-1i.iiou|enhoven-V.v.CnseIen-J.v.cl.i,'erf.-tr'.Zegers-
lïvIZï5een-t't.Iiorving-!?.ïiorvin6-C.]loefna.Bel(2x)-lt.verboom('2x)-I.l.vreebu;g(2x).
Sanenliomst 12.JO uur L.,I,trS, leider dhr.ii.Bloic
Ieclere vrijdaga.vond iE er traininÍl van 19.15 uur

LENS 7: l,l. v. d.Lans-l.l.Iortnan-E. Perreyn-!. v.Maren-E. Annerlaa.n-l,,larmenhoven E.-R.v.
ElZ.rvan--1,.;'ronl9ï1. v. cl.lio-eli-E.iloos:ï. Tdlohreg-B.Ile enske.rli
Samenliornst 11.O0 uur L;IIS, leider clhr.P.y.d.Steen
"Llllls 3: J.v.iíester-iÍ.v.Vel-sen.l.Í.Zaa].berg-C.iloefn.rCel-(2x)-E.lieus(2x)-M.Vreebur6(2x)

. EeEE"-,l. rr. cl. uer1,,'-,J.',.'asserman-B. nLs4oui -R. verboon( 2x).-B-. Boelhourver -T.lí1ein
.Leicler dhr . E. Lerrdr.roll: I .y. <1. Linden

LENS 9: I .Iiaffa-B. Driess en-I,.. Franken-ii . van I'ielsen-R. Soebarta-J, v. i;lass cm-.ir. v. Rè'eu/
vri jh-itr. Coret-I1. v. d.Iloosaerrd-R. Roos -IÍ. v. cl.-lÍa11en-8. van Zij 1
Sareenliomst 12.1) uur LIi'iS, leicl-er dhr. R. v. Noort FLoEt trainen !

L-L]!'{S 1O: {. Geur.,ns-D. ?e.i-c:P.Stïaub-D. naid j oe-R_.-I(ievit -.I. v..tt. Spiegel-R. v. d. Boo6aardt
5lVËiiiEulcn-E. c'.e Vos-i?.l.Íatt ens ( 1() -R. Dckher-l"í. Biirclcs en
Saraenlronst 1J.lrJ utr, Iei,Jer dhr.T.irins-A.v.d..Berg . I,.oliT TïlilINiIN.

Ij.t t erswi jh-E. iiazeleger-Ilss enb er g n.-E.Jager-E.v.d.Kooy-P.ri1sem/
-J. v. d.'r;ièI-J. v. d..Jié1-8. van Sanien-1J.v.veen(lc)'

Sanenkor.rst '12.15 uur I-ÈllS, lcirlq



PR0GR.'i l.[,tÀ ?UPI],LH§ lli'I :tELfEN

])UPI LLEN

Z-"!erg3s 2 septcnbcr 19f3.
15. 1, uur tEl{S 1

1J. 00 uur Ï,EN,S 2

',ïo e-nsda

- GDS I

2

nnidda,g trc.inen, .r"ranvans t4.1 5. uur.

GDS

GDS
LÉNs ::INI 1.
Ltilr§ Lif lir 2
Duindopp . SV

- LENS 1

- LENS 2
- VCS mini 1

- VCS nini 2
- ,TENS },IINI f

V1
v2

Erasmuswe6
Erasnusvleg
v2
v3
Hgutrustvre6

tÏEIIEï{.

Zs!ergsc-3_=ep tember 1978.

1 '1 .00
11.00
11.ro
1'1 .3O
1í.p0.

uur
uur
uur
uur
uull

',ioenedanmicld6rg trainen AanvanA 14. 'l I uur
.,TS Ciii,II JVÏ J{GEI,I :

S chrift e1 li voor -vl1j,l"fi"""pè 1 3. 30 uur bi j rihr. l. v. d..Stecnr. I{onclsroo s,2,
Ilerkel en l?oclenii
Tel-efonisch vri j c'-ai3avond tussen 13 . OO en 19 . O0 uyr ( uit sluit enc'1. in drin6ende ge-
vallen bij n.Cora tcl. 25.98.??
ïn noorlgevarlen kupnen q'le pupj-rlen en \í91-pen nog o,l zaterdaggchtend tussen 1o.ooen 10.1O uur afbell.cn,' Tcl.. 56.13.14 l<lubgcbourv
OPSTiJr,LII,lcEi{

l,l.IIo elisma-T .
Samenhonst 1

LErtrs r,rïrir' 2:
Ii.Ilansen-ll. §
Samenl.rom6t'1

LENS P1:'r^.Toet-R.v'.dilÍeyrlen-I(uyper'J .-R.v.d:Iíreij-n.Ilao-ti.v.jie1den-L{.t,,olIeman-
F.v.I(ester-.Íi.TjÍn:lsJoè-Ií.IioeIenij-J.ilieneà-E.lieus-ir.r,,rèsseIs
Sanenk-oust 12.J0 u.ur I'Jubgeboulv LjIt{S, leider had. d.e pagter
rn.l'Js P2: F . va.l]rtnburg-D. v.Nicr.urenhoven-P.I.'lehi1al-p. Àerts -J. iilip-E. Ra.tr.emhkef -
E. Verduin-R. Tan-C. Liè i(ie T j oen-P.Trerichs-F. de Bruj-n-t.Erànke;-J.IlobI-R. Tinmèrs
P.'.,ii jhnei j er I t

Sanenlionst 12.30 ultr ]ilubgeboulv Lens, leider Arthur de Groot
KoLII -TF;I}IDN.

I,E]\IS ïi1: ti.Iiaup-I,I.liectne.n-M. Endlich'-D.I(eetrnan-E.ïntU.ich-i.I. S inohs -Il: Slat s-D. Ver/.
scheld.cn-L). ni jlsna-J. Tir.turerme.n s-V. Tromil-D'. v . cl.. Vin-P. 0ost ervreghel-B. Ber ..mans.l,eider ?eter i)erreyn, panenlionst 1O.OO. uur hlubfebour,v L,SdIj"., -

IEI{S l"J2: C.v.d.Boogae.rdt:-l'l.v.Niculvenhoven-R.BateIaàn-r'..Veste}-J..Groënèstein-C.v
Bcrg-1?. Boelhouwer-L-i..1 lucge -8. Renz enbrink-R. Zegers-M. Jehee-ÏJ. Bl-ok-P . ilb cksma-
I'. v.',ii jng:ardcn
§amenl(omst 10.00 uur l-Jubgebouiï...LI;NS , leiU.er . Jan L rins
liOI"lT TnriIlii]l'l
,T]'NS 

}IIT.IÏ'1': II.:Bosch-l{. Rrooèhoof t -.'D. Bi j lsma-J.Dunant -p.llo..) jr ehbrour-rer-1,1.. Verscheldcn
Jr.nscn-.i. Tuyt
'1 . OO uur I'Jubgebouw LIil.lS', leicter dhr . Tuyt

i.'. v'. d'. !ör, j-G. Lihneri,e ever-J. v. d. Starre-I?,Tett ero-M. Gros ze ITi}per-
mul-r]-ere-I1. Jo chelns.:.I{.-Pouwme est er :-
1.00 utrr !;lub6ebouvr LDNSr'L'cider dhr. Groszë Irli -r;:er

Lirll'l§ MINI J: It. Jil-s r rnir'ecst-M. Bïandt -I . v. j}i jh-G . XLstak-J. v. dIIaJr-Ii. v. cl. Vecke-
l,l . Schuurrnan
Samenhomst 'lO.0O uur l:lub5cboul'r LIINS, l-eideI N.l!.
Iicl4f tRl,rNlJi.l

u:

-()- -



IEI{S JUN]O:II';JI 1 DlJÏ ])E SP]TS IJ.
Mogen de a.ndere jeugc'l.elf tal1en nos'een ueekje oefènen, ioor ons hoogste junioren-
elfta-l be6int a..e. za.terCag 2 sei:tember de lionpetitÍe aI.
1r.1 ís ingedeeJ-d in i:ronotiehlasse c en begint zatercag mct een thuisvre clstri j d
tegen §est1a.ndia1 om 14.r0 uur. ]iet o e f enrrroílrarnma is ret'r.efijk verlopen. Ja,r.mer
tl.at er noi;aI vat jon6ens 6eblegseerd raaliten of laa.t op vi:lcrntie gingen.
Door dc rvedstrijden ai:n het eind van het vorig scizocn en r.an het 'begin van dit
seizoen hebben ila.ns Zoun en Joop Ài-i1ler1oo tocÀ r'uel een goec1. bee1c1 van de selehtie
spelers 6elrregcn. Verira.cht ma6 lvorden clat een goed i',-eLftaJ- re<lcIijli hoge ogen
zal gae.n gcoicn in c]-eze sterhe promo tie-kfass e .
Leuk om te vrcten is dat slechts de eerste zes ploegen zeker zijn ven hanclhaving"
in de promóticl -asr-e. Dc andere zul-fen moeten cluiJriilereo. Nurauàr 1, de kampioen,
zal niet autoilatisch n:Lrr de B-regionaal pïonoveren. iiiervoor moeten promotie- -

wcdstrijtten 5cspeelC irorden. Zcals jullie zien een zrvaar seizoen, waarin vlij toöh
Senoc3 mo6elijhheden voor jullie zien om je te ha.ndh;rvcn, raj_sschien zelfs om mee
te .].oen om de eerste 1:1aa.ts. Doe je,'best en ondèrsoha-t geen enliele tegenstanderi
P.S, Iiiji( uit voor het strafl:anlcje.
I{T'T STRAT'B/NKJD ( goed te lezen door leiders en spclcrs va.n 1r-junj-oren)
Bij vrijze va-n i:rocf r:ordt dit seizoen bij a1le ii-klasse lzeclstri jd.en een
je ingevoercL. D.vt.z. cl-at een spel-er dic een overtred.ing maelit voor víjf

de strafbanli li:n vrorden gctvezen.:i

strafbarilc
ninut en

overtredin en l;omen hiervoor in alnmerhing?

- het opzettelijli lreg-tra;tpen of vrerpen van de .ba1, . als [et s.rel ird.oor]rris.
-tijdre!.Jrcn(batoi)zette1ij1ibuitenhetve1dschieten)
- het niet na.ar de scheidsrechter luistel.en: b.v. niet o!) 9.ir. ntr. gaan stean
- het vel-d betrec]-en nac',at de uedstri jcl is begonnen, zonder cle -scheitlsrechter te

rvaarschuucn.
- het opzettelijli vasthourl:en vírn de bal, ais hct speltrdoodiris
- het hommcnta.ar 6even o de leidÍn6 (ooh op 6rensrechters), ook,1ebaren.
- het mr.li.cn vl'.n l-ichte ove rtrcdin$en.
- hct hindercn vfl-Il con tegenstanCer bij het nemen vë1n ecn vrj-jc schol: of strafschoil
- het vasthoucLen ve-n een tegenstander
- vcrdcr voor cl-li CeC.ra.g vlaarvoor de scheiCercchtcr hct nöodzatielj-jh acht.
Plae.tsing op de strs-íba-n.1., heef t 6ecn vcrclere gevol6en voor d.e .spcler, vrel tlupeer
je er je el-ftal nee. .,'eI uJorCt hct o1: het Eé d-stri j dfornulÍ er vcrpeld. Ons advies
is voetb:1 nornc.al. llloucl je mond dicht en stel je direict op zonrier de bal te raken
a1s de scheirlsrechter Ccfloten heeft. i:,ii j hopen clat de l-eidera en de spelers erop
toe zul-Ien zien clat tl-e st;'afbanh zo min r ose1i jli cloor de tiiii,Ssi:elers bezoch.t
lzorl'1-cn.

- TRiTINII'{GE}ï I{IEI GrIiiILIIITE;IRDE JUN Í O.?-ltï.

lJij ra.clen alle junioren elln om gebruili te mrJren vr.n de trl:.i:ringsnogeli jkhe den die
zc vrordt gebocl.en. Voor (1e ni ct -ges eJ.elrt eer de s1:e1ers zijn (1,e tijden op de
vri j dt]i:avgT-d als. -voI-gt:
18'OO-19.1),ur',r e.lte s,:elers van LtilIS 3-9-iO en 11 rlie niet in de selektie zitten
19.1r-20.10 uur rrfl-e s".,eLcrs van L JIIS 5 en 6 die niet in cte selel;tie zitten
2O.1O-2?.AO uul a.IIe s?cLers van L.ll','S ! en 3 d5-e nict ii1 de selelitie zj-tten.
'r,'in v.d.Linclen trrint ('.e ''C-kf assers , i.íartin Xeuver de B- cn rlhr. Francke c1e

.L-lil-assers. De kecpers.vrorden natuurlijk ooh goecl. onder hanclen Ecnomen. Komt dus
traincn.
' lOlil,l,S D.;Gl iI D).',GIiLUD.

naar
trl elke

-\fgelo;:en woensclag zijn lÍe begonnen uet c1e trainins voor alle irupillcn, welpen en
mini-rvelpen. ilog lang', niet icdereen vras aanlïezi6.'Vooral l'l.e sclel.-tie spelers licten
het afveten. De uoensdagmiddag is er ool( voor juJ-1ie. .f .s. r'roensdag veruachten

-9-



wij jurlie rïcér arrena.i-I om 14.15 uur op L]INS. Heb je vriendjcs in jc nieuvre klas
zitten Cic no6 niet voetballen, neen ze dan mee. Iíisschicn tvillcn ze ook r,:rel- 1id
rvorden van L,iIIS. Tot wo ensda6nicidag.

1'.S. ZÍjn -er nog nrenscn die ons kunnen assistcren bij deze trainin6en? BeI
O1B9'l-191§ en U k[nt U oi:geven bij paul v.d.Steen. Danh U.

NIEU,;E S;:lil,1l:lG:il,S VCC:I D:I ItiINI - ,rEL})Ei't.

Dit seizoen ga.a.n er nej-uwe sperregels in voor nini-weIpen. Dni6e verand.orinGen
ttJ.JtL.

- BcsIec1d rvorc'ó op cen hal_f vefd, met lcl-einere doeltjes (5 lij e mtr.)
- gespeeld vorr'rt net zes spelers in het veIc1 en ecn keeper
- er ua-S konstant. cl-oorg;erviss eId worrlen.
- speelti jc1 2x15 'of 2x2O -ninuten. 0.r L ,lS 2 x20 mínuten
- Suitenspel bestaat niet meer
- strafschop kont zefclan voor. t;,fstand B mtr.
. hoellschop op snijpunt van achter en tioelli jn
- achterballen mag de keeper altijd uitschj-eten of u5_tgooien
- Círchtc vrije scho;: vcrvalt
- foutieve inwoxilen [rojlgg overgenomen ruorden
'i;r'i j verr,vachten r1-r.t d-c lciders, ouders, 6cheidsïr:chters en tr.riners c1e jongens
zullen heI1en nct deze níeurve resel-s. Vanaf zaterdag lcunt u een stenoil met de
nieuve rei;eIs afhi:.lcn l)i j Rob Dolfl op Li!NS.

UITSL..GSI'{ JiIliIO:?3IÍ r i:U-.)ILLIN ilII llEL")EN.

LEi,iS 1

Spoorwijh 1

LlÍr{
I,I]N
LE{
SIro
IjEN
LEI{
LJ'N

jlr

CVV1
L]{IS 2
S-_:oorli jic 2
cl-e iiusschen
Spooruri jh
LtX'§ 6
de i.luss chen
de I'íusschen
Spoor$ri jli
L,UNS 10
vri j

Si:oorvijh
LENS , 1 

,I

IENS P,l
LUI{S 1)2

LliNs lï1
LllNs ï2
Spoorr,ri jll mini
Spdorr.,i jh nini
LriNS }1TI{I f
VIILSI.;;G V:-}I D]I

s1
S4
s5
o r!ïi

S3
s9

. 1-1
7-2

0- 1

4-1
,-)
11-1
Ce l,{usschen niet o'.r;e\oraen
o-1
5'1

e pLaats Zvral-uriren toernooi
e i)laats T,wa1uvren toernooi
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Orn kri,art over '11 toi;en r-ri j met zeven minivrelilen naar Sp.:.;rr.rijh nini 2., teneinde
r',eze ,irinirs in ocn 40 minuten durende vredstrijcl te bekaupen. Naclat rle da.ilelijkse
lcledij'r.,as in3crvisseltl voor het vo etb.ill(ostuum + schoenen lion de wedstrijcl een
aanvanf! nemen. Cnze mini rs 2 trokllen a1 dirckt van leer. De ['edstrijd was'nog
Ceen J ttrinuten ou.d of rie ba1 1a61 a,chter de Spoórlri jidreeper. Een 6chÍtterende com-
binatie, uranrbij het gehele zestaL betrohlien was, 1i-g zlan deze goal ten 6roncl-
sl-ag. Vi..r1:rf d-it x,lorerlt ',ras c1e l:eer f os. ï,ili'IS combineerd.c er fustig op Ios. De
ene na 'J.e i'.n(1,ere aa.Irval a,."oLfde op het doel van cl.e arrne cl-och r-!a llere SpoorwÍ jldre ep er
Tureluurs uerd èeze liecleï van aI het 6elriemel voor hem. !)at verdere goal-s niet
konc'l-en uitblijven uas duidelijli. I.Íet narrae ilexander v rn de Beri; onderscheidde
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zich els goalt jes(',ief . l,iefst / doeI1:unten nam hij voor zijn relicning. Iioos Ilansenrvircle niet al te ver z:chter blijven en scoorde 6 àoeI.:untei, rvaarbij een soalvanaf de rnidc'.enli jn( i 1): speciale melcling vercl.ient. Verct.er scoortten Gre goi t irne/vleever (nog J r::..1..1), li.Bou,,vmeester (2x) àn l,laurice Jochems 1x. Voora1 deze ].1atstegoal zr:l een tijc11a.n6 in cre gedechten ve.n de toeschou.rcrs brijven han6en. ZoalsPa Jochens vroeger mira-cureuze rer'l.dingen verrichtte, zo ging j-ra.urice vanaf dendddenlijn o-an de hr.al en scoorde schitterend,. Àl- rnàt al--wera niu" cloor een eind-stand van 19-1 bcreikt! Een loecle prestatíe jongens, ,o.arbij juIlie niet uithet oog riioSen vcrriezcn c,at de spoorrvijli ninirs-een hoop nj.óuvle Songens teldenr
Hcnlc J.

Lf6eloi')cn z."-tcrde8' troldien 2 pupi1.]-en elfta.l-Ien ni:ar iloutrust voËr rret traclitio-nel-e Zrvc.lut'rent oerno oÍ ten bate van cle gehan.Jicapte jougrt. In de ochtencluren steldepupillen 1 zvaar tcl-cur. sl-echts óénmaa1 rvera 6èti 3tigespe eIc,, en J maal verforen.Een 5e en Iaatste pla.;.ts 1,?as het resultaat.
I s }iiddags 

'ras 1:upÍr1cn 2 aan cre bcurt. rn de eerste wed-stri jd ,ertr. met 6-overloren van Verl:urch i1 (cle latere winnaars). Bange voorgevàeIens clu6 ook voorpuïíl-Len 2. IIoc zrnclcrs echter pal<te rlit uit. De twóede uer,lstri jcl a1 gin6en r1e
Ï'IINS jon6ens. er feL te3cno'an. Jamrxer gcnoeg wildc de bc.1 cie goàJ- vln Eonseler6clijkP2 niet in (0-o). DrÍe hrarticr latei lro"à vvP het sla.chtoffór van d.e dadenclrangvan L,li(s . iiartin iioclemi j scoorrle 1-o uit een hoekschop van itonal.d Ham en RikTimrners ronclde cen voor zet van i.lickef }"Iolleman goect ai. ( Z_O)Duindorp ,5v werd evcnccns net 2-o aen de zegeria.r ilebonclen. opnieul.r Ronald lramzor5lde inflirekt vooï cïe eerste goaI. Ditmaai r-'ras het Edrvin d.e Vos cle doelpuntenmaker. Viëi. een strafscllop scoorde }ÍartÍn ï(oelcnij 2-0. De le.,i-.tste r.reclstriJd tegenGroen-lïit rverd gelijkgespeerrlr 1-1. rn cleze weclstrijd. scoorrle iiartin IíoeJ.ànijzijn derr',e 5oa1.
r'.1 rnet af een fr.iaie trveede plaats voor een enthousiast Ljri.{S 2.

Rob Boxil
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_stuur en konr,rissies uorcl-

ÀIle honsunpties dienen va.na
gen van liqnsuirpties kan uits
overhandigcl. Deze bonnen rvor
voor in aannerhin6 honenÈe li
gràtis lcoffie. Vooral d.it Ie.

holrcn.';iij nenen lLn, cl-',

sel elct ies.pele::s dienen z
tiei; of wat dan ook is n
vord.en Íngeleverd.

IIet adres van .onze treiner is:

f heden kontani te worden betaal-d. Gratio verstr"Ltin-
luitend plaatsvinden als er een konsumptiebon vrordt
den (loor onze Penningneester verstrekt aan cle. daar-
oromissies. Dit geldt ook voor de verstreklsing van
-.tete dreigt enorm uit de hend te.Io1:en. Door be-
1:--.-.1C, vrie voor gratis honsumpties in .:nraerliing
dcreen begríp heeft voor deze rli-r.tregel. 'Ooli de
hieri.:',n te houd.en. Gratis vertstrekhin8en vr.n konsump-
h.nger neer toeges'tac.n zonder dat konsr,..rnpt iebonnen '

Het tsestuur.

t be
t ie
ach
i.et

P..Pa1stra, Rijnr,re6 ,45, I.ïonster, telefoon 01?49-46411 .
lïil-Ien de s el clcti óspelers clit c.dre6 even in hun agencle hoteren?
IIET B}trRETJE

Af6e1ópe4 l'reeli j-s onze nicuvre bs.r ingevrijd d.oor een c:c.ntaI 1ec1en, d.i..t door on6
bestuul - in'hí1..I vrijsheict - cI bij voolba.rt tot de vrste gèbruikers tí3.s be6ten-
peld. Iiet !?as er bLr 6eze1lig en intiem. Iedereen was kontent uet dezc nicule s.an-
winst. De b:rrhcepers Tinus en iluib detLen het voort re ff e1ij l;. iiu is het l'uachten
op de volgende vr-ste.grocp. fh lril- wedden, dat zondr.g de spelers vr.n L,IiNS 5 ook
zuLlen ervaren, dc.t het cr.r.ar Goecl toeven is.

FRJE LNNS ER
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Zat erdaÍTmorgen: Sir;ron - Bep-Eef-Desiróe
Zat erdagr,ti ddag: Rieic Bosch - Àn v. d.Steen - 'uíim Grosze Nilper

Zondagnidda
Tinus - Ilonnie - Cor l{oppenbrouler
Peg6y - Judith - Hannckc - Dini lDnrtlich - iïiI de Bruin - An v.d.
Steen - Ria- Verschelden - Tcssa Roo,iboL - Simon Sa.nàifort.

NOG ÉÉN IíEER.

J i{ i/EI'IORIAI4 NICO SCIIOUT:,:i{.

0p het gevaa-r af door het Sestuur te worden bestraft met een royement voor hetleven, warg ik het toch nog een lieer terug te konen op dc kvrestic v.V. .

rk hoorde, dat het bestuur uitstel heeft gevraa8d voor de eerste kompetitie
rvedstrijden van ons ccrste elftlI in verba,nd net de zecr liorte vo orber ei.dings-tijd v.:n orize nieuwe treiner, .eter palstra.
Dit verzoel< werri nf5'evrezen, aaar ik hoorde, ondat uitstel niet bevordelijlc zouzijn voor het s1:ortieve verloo:: vc.n. de kompetitÍe. En wij noestcn,ons naar.troos-ten net het vollecii6e begrip, rlr.t dc; KNVB voor onze moeilijke situatié ireàft.
làlie schetst mijn vcrb..zin6 toen ik vorige urech in de pero 1a6, d.e.t vuc uitstel
had gehregen omd.at cecs l,lol in china vras, met het Ned.erl-ands ótttat. fi6; iffvE !
Hoe zit het nu met d:'t sportieve vcrf o o':o van cie l',onpetitie? rk neem aen, clatalle verenigingen; die speJ-ers ar.n. tlat Nerlerl-ancls eI-ftal hebben ge]-cvcrdi. uitstel-voor de ecrste lcor,rp c titi evre dstri j c1 hebhen gelrregen. Kon LBNS de.c.r nu cch1. nietbij? rk vreeo, dat oolc. doze zaali !,Jeer op een echt ambteh-jhe vrijze is afgeh::ndeJ-d
zonder reliening te hour'len raet d.e berr.ngen van een gedupeerde ana.t eurver eni.qinrr.
Ecn <1in6 hebben ze d.a;'r in zeist tenminste weL 6e1óerd. De brief vi'.n 19 "'ÈuÀiu"van.het Bestuur'rrerd. al- o? cle 2je d.a;v. beant$roord. Dit geeft tenninste hàop
vooq de toekonst. ,,cl-licht_ dat Zeist ooli nog ecns reert wórkeJ-ijk rr. e pelangen-van
cle agatcurver eni-gingen te l:ehrrtigen. ,

rREB LLI{SE1?.

Nicollas Johannes Philip vras zijn volleclige llaorit r rnàor iedereén in L]INS lEende hern
a1s I'lico schouten. Jr.ren ra.ng, ïn 1940 vinccn we hen als bestuurslid bíj de vie-ring van Zilver L[Y,s. V ers chi1l encr.c jaren is hij bestuursl-j-d gebleven. De vraarde-rÍng die hii 6enoot ver.',ience hij.ten vol1e wegens zijn herder oorc1ee1, zijnvriendeli jhheid, zijn eerrijliheid. ZÍjn grote verdicnstcn 1i66en olr hct terrein
van de P.l'.c., toenraLlil; onzc pers- en propaganclaconmissie, vgor ae l-eclen ervan
een urenver6lindeDcL instituut bij hct organiseren van feesielijhc en inr,,ere
bijeenkonèten. Den r,ras liico op ziln lustï
Tot het l-e.atst toe heeft hij cl.e bclsnEstelring voor'LElls behouden. Het is hclc-
m1al nict toevallig clilt onzc l-e.r-tste ontr:rocting op het lEl,l§terrein plaats vond.
En nu tien j^ar na. het ovèrlijrièn van zijn lieve vrourv is hij - zB j^a.r oud -
Sehec] onverwacht heen8egannr voor zo ver sterven onverwacht kan zijn. Ieclereenzal het eenrÍn.,I onclerga.an.
vandaa$ stailn we nar-st ].lico r s dierl:e.ren aan zj- jn glaf . Met hen zi jn we berlroe fd.,want er is ccn'goed,-.rcns geetorven. van harte ievén wij nct hen nóe, vert"ouwànàdat Èij zich getroost wctcn door cle herj.nnering ann hun vooïtr e ff e1i jlie vader.
Mo6e hij rusten in Gods rrred-e !

P. J.
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ní'r Leul( va.n dc redclitic o;r in cle vorige LENSrevue dc planncn voor het nieurïeseiEocn even op een rijtjc te zetten. Éij nadere beschiurving verging por echter
'Jc 1o1" f ntervie\irs zurren. cr -nict rneór ui3 zi jn, r,rant ae reàattià is ban6 om inherhaling te va1len. ..tat heeft poI, nou wuà, aàn'zijn voetbal hangen? De reclalitiehocft zichzelf toch nict tc intervierven? LENS barsi ve.n de r:feuriiilr.-irÀ"r"",--jokers, notabefenr jonge on ouc'r.e voetbal-Iers, goecie voetballers en slechte voet-barlers.r" stifle en runoerige suPl;orters, kortom LÍIIS beschikt ovex ccn scar-a vanpotcntiëIe scribenten, aie rr.e L--örsfamiric no6 wer- het een en an<1or hcbben teverkondigen l
mrnn Het lvas e1l-ema.r.1 noG nict zo er6r a1s de recLaktie net een gloerlvol alternatief
kr,:ram. Maar ruat stelt c',e recla.ktie voor? Juist, de redahtie zar in het' vervol6 kopieen publiceren van yrat ar ecr,,ler gepubricecrd Ís. of nc met zrn arlen onze kopienaar uillen inleveren bij de- recla.ktÍe. Volgens ?OL lvorclt dat een saaic boel-, efkeweeh hetzel-fc1,e. Daarorr 6aat i:0ï, in de oppoiitie. pOL blijft gewoon zrn kopy inle_vcren. Zo nogelijlc ellle r-reelc vrat nn,lers.
nmm Vori6i'c treek herinnercle ?0L i-,an cle serieuaË pfannen van onze voetba.Iboncl pupil-fen er wcll:en hun ucdstrijir.en o.r. r.ro e ns dagnidd ag te J.aten versperen. iirs die plin-nen tot uitvoering rronaen, dan ontstaat er op zàterrlag meer spèelruirate op on-zevelden; 'r'r'at 6aat L;lNs met clie ruirnte doen? i,logeli jkhóden g"o-oug. IIen 

. 
zaterdag-

s eniorcn-aftlè1ing, een 
- 
ds.ines voetbiilaf ce Iin g, àen Àeis j esvàetba.Ïe.fcietin6. I,,lisschienzijn er oolc nog wer a.ndere reulce rlingen voór de LEl,lsmènsen tc bedenken]

urmm llet is er toch van geliorrreii. rn de ri-klasse is het strafbankje bij vrrjzé.vanelq)et'inent ingevoerd. -'CL zot'. d'c Juko rïiIl-en su6gerèrcn velcelÍ51-;s ee:stri.fuanti-noteringerl te_.pub1iceren. lDen liunncn rve vorgen Éàe het erperinËnt verr-oopt. Ener' 8a!-'t (hopclijh) een ]:reventieve vrerking van uit. :i.an dà hanrl va.n cïe nóteringenkunfren \ïG aan het ej.nd vin het sèizoen geíaHrel-ijl', de neest sportieve .fL-lilassrè
irloe6.nanwijzen; of de neest s1:ortieve A-k1asser. HoevÍeJ =lrorliuf 6ed.ra.g normaalsport6edra6 behoort tc zijn, en d.us eigenlijlc niet belooí6- zou hbeieí tË rvoraen,pleit POL to'ch voor een Èi.roftiviteitsprijs. iYe moeten blijven proberen dat banhjezo nin nog.clijh te llczctten.
nr;m

Ias crrl r-!:" uet is PoL niet ilr-rari jr: te nencn, dat hi j niet zo goed o.,: d-e hoogte i6van de l-'ronhels vrn cle lir'ivD. rnr-r.erdaacl vrós er 6eruine tijc spiahe van een proef
*.c-t_.hc! .str'-.f 'oa.nk j c bij c,e ^[-junioren. I'raa.r ,oiI. dit .o,ui n"è, gebeurt bij onze
i(]trvB rrrordt er eerst iets ingestertl en wereldkundi6 gèmaalÍt "o d...rno gaan de
heren ki.jhen, rvelhe l;onselrtrenti e s die nieulve neaÍ:tregef heeft. Het strafbanlcje.
had velc voor- mar.r ook n:.C'eLen. Die laatste he'bben het uiteindelijh 6erronnèn. enzo is d..at, stiafbenlije uiet d.oorgeg:.,an.
IIet is maet d-rt u hct 1i.reet.

IRNRNIHRRRR,:I:
Vr'rii DiI RIJD-ICTII

Fi?E,t l,uir,iEfi.

:llul.iL$?.iln l.lPGRRR-rIRi?:lRi'?ïi;t t .tt]'?:l1iRIti:l]tRIRRtrR

Wi j weten al-l-enaal lzeI, cr.a.t de L.liïsrevue door onze leden ovcr het a)-i;eneen rislechtl
wordt gelezen r,tt'.i"r de redactie hetl- toch zelíe ri:n FOLLens cle inr].rul; rlat hij éénvan ce *reinigen zou zi jn, ci.e ons cfubbLad l.rcr, degeli.ili van A tot z zou spàuen.Niets is ecirter ninder vrrar, uo.nt PoI,lens 61ffi;-;ïj; art ref deze rvéelir, dat
de redactie in de Llllisrevue vr.n J1 a-u6. j.1. heeft ggzcgd, da.t intervier.us er nietueer bij zu1len zijn.
I'tree, i)OI,lens, c1e redactie hecrlt r.I1een me.ar 8esteld d3.t de vrarggesprekken minderfrequent zullen p1.'.:-tsvin4.en cian vorig seizoen en het enige rvat-rvi5 ae.n .L)oll_ensvraSen is, oEl de L.iiisrevuc ve.n J1 ;rug. j.1. even te voorsàhi5n te hc.Ien en ons



flrtikel- rustig na te lezen en no6 een heer te Iezen,
door ons gepubliceerde lzat beter zal begrijpen.
Overigens stel-t de recle,ctie ltet bijzonder op prijs,
sante vri jze zi jn bí jdra.ge í:i.n Ce LDlrlSrevue levert.
DUS Po],lehs Gerïoon d.oorgi].an. -:

rva.ardoor hij vrellicht het

dat POLlens elke weelc op amu-

uw r e clact ie .
HION - Litl'lS .

Een behouclcncl spelend LlIlïS is er helaas niet in gesl-aagd om een of tuee punten'uit zrn eerste com?etitÍeduel te lialen. Duidelijh lyas te zien, dat onze'nieuwe
trainer gehozen hed voor zeller. Ar..ngezien hij door de vele blessures een elftal
had noeter: sarrrenstellen net spclers op voor hun doen vreernde pIr.r',tsen. Er zat daar-
door ool; r,reinig verbn-ncl. in het spel en echt 6oede aanvallen hebben Íre ook haast
niet 6ezien. O;lvn l lend r-zas ooli het slechte plaatsen van de bal, iets r.rat bij
HION eveneens slecht verzorgd. 1:rc.6. Een f-ichtpunt was echter de goecle inzet van
de eeeEte spelers, !ïaardoor de'nuJ- 1an5. 6ehandh:rafd tïerd. Den foutje van Rob wcrd
ons vlak toor tijd noodJ-ottig, toen Peter niets anders meer kon doen dan de bal
uit het tlocl te slaln. De toeqellende straf schopr',rcr door HIOI,I feilloos benut.
Een heer t'ras Rini dicht bij cen d,oelpunt, maar zijn inzet werd door een verrlediger

. van de doellijn gchaald. lrl net s.I een matige wcd.strijd, die e.Is uitslei6 beter
O-O had kunrien i'.cngevent
De overige uitslagen v..ir ..fg-eIo,)cn zondag rz:.ren: VIOS-HOV O-1 ; iiilheLnus-DBcC 1-O
Rooclenbur6-Dll?:2-J; Unitas-,rr.pendi: e cht O-11 Hermes DVS-cle l{usschen 2-'1 en Goucla-' Olynpiei 5-r.
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: Zondag 10 sePtember 1973.
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5, 6, 3 en 12 gen l:.-.Lf ut'.r v66r nanvan6 van hun.werltrijd
4 11.15 uur Llï{s terr in LliI{S 10 '10.15 uur Lr'llï,S terrein
7 9.15 uur Lril,,S teriein LEI{S 11 9.OO uur Lilils tcrrein
9 11.15 uur L.llls terrein "TrEi{S 1J 9.OO uur LU{,S terrein
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OPSTELIIIIGTN.

.lulsl, F. verbarendse-F. Bl .kra-nd-J.Groothuizen-p.Iioefnagel-J.Keetnan-.{.v.KIeef-
B. v.liooi-J . l,uisrnan-R. v. Luxemburg-II. ilirnrnel-zvrian-A. Schneider-B. Os6e ( 2x) -lI. Ruyt er( 2x)
T,ENS 5: c . v. d. Beeh( 2x) -;. v. oi5h-G.iiemperman-G. Looyestijn-!,1.Michels-J.Ras-R. Roorlbol-
À. Rooduyn-G. Verhaar-J. Zoet-F. tie Zvrart

LnlrlS 6: C.v.d.Beeh ( 2x)-À. Bauman-J. BIih-J. v. d. ïnde-S. Jubitr.na-T. v. Luxeuburg-
IlóG( zx) -tt. iiuyt er ( 2x) -J. Str:pd1-F. Str.,athof -F. Vceren-,,1. HeÍnen( 2x) -p. v.:Ri ji« z"l
LENS 7: 'uï.Grosze lli,rper-1?.v. rl. Bomt -P. Boorns -D. Bro.nclenburg-J. Gro enendi jk-Ii.iieetman-
R.Leyn-A. SchÍj f-G. v. d. fogt ( 2x) -J. Verhaar-ïl.Verheul-p. Verstralen-J. itting
]@9, i,t. freuver ( 2x) --n. v. d. Ecrg-Íl. Silderbe ek-J. cleBruin-G . Duivr st eyn-G. Goos en-p.
Heyne ir-ll.IIeynen ( 2x) -P. C,e lllein-iJ.v,Rijn(2x)-J.Schna1-J.Verbarend.se

LENS '10: T. Prins-c. v. Beekum-Ir. v.3ceiíuu-A. v. d.. Berg-l'J. Bouwr,ran-il.D 6rnei j er-H. Guit-
J .II elnans -J. v. d.llorst-A.rie esinh-]I..!eesink-T . Vers trael
LEIIS 11: A.Banning(K)--{.Dergnans-C.tscijer-J.Borst-P.de Iiean-C.iiuypers-J.I(uJ? ers-
t'J. v. aI. Linden-fr'..Pet ers-J. Ri ent j es-P. Verhoef -F. de Vroe6e
LEN§ lÉ: R.ten i{oorn ( It) -p.36p-1:.3ur ghouwt -C .Iluybens -1,1. Jansen-A. de ,fong-F.Jonker-
C .tipman-À. v. d.I.Íei j c1.en ( 2x) -tt. v. if :;-euwenhoven-R. Rademaker-p. v. d. y',,eif

LENS 1]: M.Reuver ( 2;l) -8. BIa.n-h-lI. Douvr-iii. End1i ch-E. J ehe e-4.lloppenbr ou$rc"s-Il.l(emler
I{.v.il.KIei j-lï.Kri j3sman-C,llecli-J. ite I?idd.er-C . t/ el-dink-1. ïli jnhoven

ÀFSCIIRIJVINGEN: Uitsl-uitenc:. in zecr dringende gevallen a.u.b., li?-n worden ,lfge-
schrcven bij N.Osse tel. 60,20.90 op vriidaEavond van 18, l0-19.J0 uur.. "

NIEt OPitOI,ÍElr ót rn i,e.r i,-FSci{nIJvIl}r.

/ifBclopen zondag hebben enigc spelers versteli laten gaan bij hun clftr.l, hctzÍj
_door veel te laat afschrijven hetzij zonder o-,:6aaf van reden ue6; tc blijven. l,iij
vrillen deze speJ-crs ei:o;r wijzen c',at vrij clit met ingnng van a..s. rvcelcend beslist
niet mcer acceptercn en zij dan cl.e gebruikelijlle schorsing ven 2 r,rcd.strijtlen
lirijgen. Bij herhaling vr'Igt uitl;luiting voor hct gehele seizoenr tnet cle verplich-
ting tot c ontrib utiebet aling ve.n clit seizoen.
UITSLT':GEN 3-9-19?3.

LENS 9: rl.liro1-F. v.Di jh-ll.
Nuys enburg-G. Raa?horst-P.5
( zie óót< Conrlertla 14-

HI01{ 1

LMIS f
LENS 4
Schevenigen 4
!ïippolder ]
Lm{s 7

ZA.\tV0ilTB;\L.

Uitslas 1o-B-1978 r,riNs-vov 4-1
Na dezc voortre ff eli j1;e sta.rt van ona
ons tean a.s. naandagavoncl 11 se)tcmbe
voetbaltean van Da1co, ainvan

iïo;:penbrouwerd -A.Iluio-4. v. d.I(ro ft-c. Lelievel_d-R. v.
chulten-P. Sneel-e-J.Riemen-G. v. d. To6t ( 2x) -A. v. d.l'iei I den ( 2xl
?B)

- LEI.IS ,I

- LU{S 2
-vcs2
- Concorcl.ia 2
- LENS 5
- Liir{s 6
- :Irchil:el J

1-o
o-1
1-1
'1-5
1-4

o-1

..o-2
. 1-O
.1-3
1-4
)-)

. 1.0

Groen ',ïit')B 4 - LENS 3
LEll§ 9 Tamuvona J
LEI,{S 10 . HVV 7
LBIIS 11 - Ooievaers ,
IJipl:o]der B. - IEIIS 12
LENS 1f VUC 14

zaa.f vo etbalt ea:l in dó i e- l<.ï;is,ie tL, ontmoet
rinS orthal Buitcnhof te Delft.het Zaal

A 20. 5 uur.
De volgende spelers vloï'('.en hiervoor ui-tB'enodigd: J.I(eetnan-B.Osse-r,'.l4Íchels-J.de
Bruin-ïi. v. d.f.ici j e-E. Le.ndms.n-.^.. d.e L r..gt er-T. Prins.
Verzanelen ont 1g.io Llur LiTi{S terrein, '



ir\t1 ,1 '4+i.-+1r__l:i..jii.,!-.LrlI-_-_i^..-.*
r;t+t!+j; àt.t-_. r

í-:Hi ÀLIIrRLBr i'.^1:::ï --:j.-,.i' ...:-i i .-. -',; j-. i.-irr r..:'- ..*.i-:i-'A,iA-{r.^Àarar.Ii.u:--.:.-ir,,-r-r^l-1r-rir.r.
.-. i.i-...:-.'.1:,-'.:1. .'--'i..1 r^:-.'.1:3,-ii:

l

- 'iJe fazcn, clet c,,e Scl;o -gcbrck ha-rl aan 6oede lteeperoi 'lite zasen afgelqpsn ,oraagldat Peter de Jongh cttriderijli ztn ca1:a.citeiten of <teze plaafs wíl-ie demcnstreren.Iíel ::n fraaie sa-fe !ïist hii. e.cn d.o.crpunt te vooihonen.l ïr.Ieo. mocht het van de
s c heícer e cht.er. nict, tlus 6irf hij e.cn. ètrafschop. Ivlaar ftisschien hàeft .lu seilo-àrrïat aan .

Een si)eIer van iiippoltler neende zondag Frank Straathof zrn hoofd al-6 bal to moeten
8ebruiltcn. Gevolg vras d.a-t Franl; en t'egenstander'n:rar hèt zi-ckenhr.ris ,o"o'"tà". 

-Ài-5---
Frank rverden I hechting'ëh. in èen snèe öil zrn hoofrr ;angebratht, tenuijr r,e spelerva-n riBporclcr. een 6ebror"eh peps, oloïiep.. Beidc spoedi6 Èetersc hap" gëvrenst.

-:<-:(-X-

no3 van Be1: en Sirlon Sandifort uit
!:

Vakantiegroeten ontvingen r.ri j
Zouden ze oi: tijcl-thuiÀ zijnà'

het verre Spanj e.

Iledenavglg-7 oc1:tgnher is gr-.neer voor. het ecrst.6elegenheid oÈ tc triDmen. u rcuntdan v.rni'.f 19.45 uur terecht o1: het,LBIS complex om uw stijve spieren"vrèer vrat
-r-osscr te ffiËn=Ïí*voor srechis Í j t5o r.rnt u nog veer pre4ier beleven, oorr.U korat ,toch ook? lrri j verr.:vd.cht en 'U- zelcer, Iot vanàvond. - .

TRf lv[.Ífi{ .

T]J I{OOP J,]^NGEBOI]1N.

9 sePtenber 1!f8.
uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uur
uur
uux
uur

Bl-auu Zwart 1- L-IIS 1

LDiiS 2 ': ct.ie ilailhe l
LEI.I§ 4 :. RVC 5
LENS 5 ': Fleri11gors 1
RI;,liVv 11 '- L;,NS 6
Quiclc 10 :- LEI,IS 7
!Íes t erlci'rarti er 7- Lt;; S B
Lxlls 9 - i)u.inctorp sv /
LIINS 10 - 16 Grt..venzanci.e
L,JII§ 11 - HI,TSII 9

10 s tembe:' 197

Dr.lv-tansveltlcade
v2 _( zi-e 11-9)
v1
vz ( zíe 11-9)
Sportl:ark de IIeuvel
Sav-ornin Lohmanl-aan
Ir,lechi eI Vri j enhoeirlaa.n
v3 (zíe 1J-9)

v3

Sport?ark de llquvel

v2
v3'
Me1is Stoi<elc.an

-- Vios 2
- Vios

9?3.

-X-)(-X-

J Panr prima voetbals cho cncn , raar.t JB.Inlichtin6en bij PauI v. rl.Stecn.
De pri js is slechts f ,1O,+- pggaar. -

.I+4,Ï4JJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

$$$$$,,]ÍÏr;ïïrj3y3jiilÏïrr$$$$$r-rJJJrJJrrrrrJJJrJrrJJrJJJrJrJrJJrJrJJJJrrrrr
,*on*;;;;;;;:""- ;

Zatcr
14.30
14.30
14.Jo
13.OO
13.OO
'11.45
13.'15'
13.15
10.tO
12.OO

Zel9sc

19.00 uur LijNS.2
19 . 00 uur Lr.f,,lS 5
'1! . OO uur Vios
iilo cns das '1J sei)teubeï'1

1't-9)

10 . OO uur RIir.-W 4 - LIi-X\fS ,
Ï,iaandag 11 seP t erober 1pf3.

1!.OO uur Vios - Lrliis 9

-6-
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5eE:-!=iullie ook trainen. lede: e vri !9sc!s9sg=ie=sr-!rellrnE

À-kJ.assers vanaf 20,J0 uur
B-klassers Vanaf 19.15 uur
C-hlassers vc.nnf 18. OO uur.
,.fSC}IÏ?IJVI}ÏGDII :

Schriftel-i l', voor. vri cl,g, avoncl. 13 . JO uur bi j clhi. P.r4.d.§teen, Ilonclsroos 2,í!

Berhe1 en Rod.enrí j s.
Tel-efonisch vri j r'.;'.6avond tuqsen 13.0O cnn19.OO.,uur (uitsluitend in ciringende'
fiEïàrrre-il-Toor ,

.,\-lclassers bij cLhr. G.Duivcsteyn teI. 94.68.91 ( f:ais 1 t/n 1)
B-lrlassers bij dhr, Ir.v.ct.l3er6 tel. . 29.79.?3 ( LnI,r§ 4 {n 6)
C-kl-assers bi j dhr. I. I s-Gr...venr1i jh tel-. 63.16.4O (LtrNS 'Z t/m'11) '

In nood6evallen kunnen cle junioren nog op zaterdagochtend tussen !.JO en 10.OO uur
afbeIlen bíj LENS tèI. 66.11.14

e junioren uoeten bij slechte r,re crsoms t an dighe d.en steecr,s r1e afkgu-
a;:dpIc6en. TeJ.efonische infornilties woràen hieroveï nie_t verotrekt.

:iEi(EUi?I ItlGEltr : D

ringSslj.joten r
OPSTELLII'IGI]}I.

lENS 1: vrordt door tle traincr ].:ehencl gemaalct, l-ei-ders J.Àpperloo en J .Zoun

LDNS 2: B-. Boogaard-I. Llon-i?. r1e IIr as-8.IIc nLres -8. Joz e c-ïi. iiliinn en-O.liiín enahi-S .Iiramer
lï.Lucassen-l,l.v.d..i.ieulcn-C.Or',c.nliírchen-J.v.d.I{i jzen-R.v.,,ijngaarden (zÍe ooli 11-9)
Leider B.O66e

LENS J: tï.v.Drunicl:-:l.Goedhuys-R. -le Jon6-J.lioo;irrans-P.1(rol-E. Kri j iSs.nan-II. Linss en-
M. Lust enhouwer-iI . Planken-i.. Rovers-E. Sanclífort -J . Schipper en-J . Yc orC.uÍn
teidrir Chr. F. Fturae.no , snmcnlioms L 3.3O . uur lclurr6ebouvr LL'I{S

i;oMï TRí]N]jI'I

l$f t J. EI zerman-E. Vol-entin-R. r1.e Jong-P.cle Bruin-R. Gimber6-,f. O<icnkir chen-M.i{eer,/
man-E. Eykelhof-R. c'.e Iiroon-R. v. naggum-!. de Bocr
teider Ton dc lioh, sarnenkonst 'lli.O0 uur LDNS

iUfS 5, R. v. tsergènhe ne gouuen-il. Gro en-1,1. Ri enen-L. van Rijn-G.J.Ce liok-R.IIuÍ sman-
R.VJesserman-Chr. Bergnans-3. Voster-R.Iíorving-M.Ilorvin6-0. v. d. La.ar (zie.oolc'11-9)
LèÍder I'lartín ileuver , Faraenllor,'lst 1 2, JO uur LINS

LEiiS 6: H.Dierael-R:Duyvesteyn-J.I''ouwenhovèn-V.v,OnscLen-J.v.d.ilcrf-F.ZeBers-
R.v.d.zijden-l'{.Schobbe-i].Hoos(2}:)-}l.Gcurens(2x)-J.v.c1.Spiege1(2x)-D.Paic (2x)
Leir'l.er dhr. ir.BIok, E;,ncnlionst 1t.4) uur L-rï{§-, c:.;lPJiE OUDERS l,lEMillVOER..

IiOI'4T TR.'.II'iE}I

LEIIS 73 il. v. 'J.. Lans -lt.liortrna.n--,1, .l:err ei jn-P. v.IIarcn-E. l'.nnerI4qna1j.
R..v. d. Zvran-P..Pronli.-R. ï. .-1. iÍoek-E. i?cos-Y.'Tdlohr eg-B.I1e eirnsherh
Leider c1hr.P.v.d.Steen, sAnenhorist 11.00 rlur LillilS

larnen[ovqn-

!EI,;-S Q: J.v.Iiester-i'l.v.rVcIzen-I{.Ziri.}berg-C.lIoefnagel-I).I(eus-j'i.Vrecburg-li.CoIpa-
Ï-.v. a. ner6-J.'gïass ern:rn-B.lllshout-B. Doelhour'.rer-R. Vàrboom-E.Kf ein ( zie óok 11-!)
l,eicLers cl.hr.E.ts,ndraan-:1.:v.rl.i,in|.enr'bl.menhonst 12.JO uur LiI{S .

LEI§ 9: f .llarf fa--D.Drice sen-il.Soebarta-E.Coret-lI.v.Rer:uvri jk-J.v.'.essem-'.l.v.i"ie1z en-
i--.. rrrrri.un-R. }ell<er-il.Iiat t cne -1,1. v. r1.iia.11en-1,1. v. d. Doogaard (zíe oolc 11-9)
Lcidcr c1hr. Q.vc.n IÍoort
LElls 19': \ï.v.veèn-R.roos ( 2x) -E,.v. Zijl-I"i.. Geurens. (2x).,D.Pz,.ic (2x)-P.stro.ub-
5TÉEEloe-n.IiÍeVit-J. v. rr..Sli c11eÍ (zxD-n.v.d.Roog.1ardt-D.vefmeulen-li.Burchscn
Leiclers dhr. rl,. v. d.IJerg-Th.:.'rins
LXNS 11: E.de V 06 -l'i..v. llit t crsvri jli-l). Hazel eger-E. r'^ss enb cr6-E. Ji'.gcr-3i. v. d.Ii:..ay-.
ilffi§eest-E. cie..ilruin-,r. v. o.-;iór-,r. v. d.:Ji;I-.r. van santen-I.Í.(r.e ila.ls '
Leidcr dhr. i..v.d.iiroft ii.iíï TR.^IIiEN

-7-



PROGRTII,fl'ÍÀ PUPILLEII E]T ;;1L!EI{.

PUPrr,LEï!.

Zat er.'ag ! scP-teqber 1973.

11 . 0O uur I s-Gr,..venzand.e 1 - ],-EIS 1
12.00 uur. LEIIS 2 Trionph 2

Gem. Sportpark, Iion. Juliananeg
rr

lJ1

IIen6elolaan
vt
v1
Sportï)ark Prinses frene
rlengel-o1aan'

4:.§._ jQEIJ§Pr:StjIpP4q-I,9__E,l_T-l+IrrIEq.:iNIL.IIG14.15. !9r: IiCMEN JUit]iJ OC,I(?

i;JELPMT.

Zat ercla ! september 1!/8. -c
11.oo
11.00
10.00
10,00
10.00

uur
uui
uur
uur
uur

Spoorwijll 1 -
!!!r!È z
LEIIS r{r1{I 1 -
Rijswíjlc mini 2
Spoorivi jli i;rini 2 -

L]:liS 1

t[.isi] 2
Li:.eJCil,,art ier
IEIiS nini '1

LE.,rS i4lr..rr f
lxini 1

;o-txlsD,'!GlÍÍ 9lirg=i=E=:dr=T.=1=-iIl''jq=_.:ly-iIg_1!:tr_ts!rr_Eq IíEI.,I JULI,ÏT OOIi?

,\F'SCIiRIJVINGEN :

Schíifteliili voor 13.J0 uur bij dhr. P.v.d.Steen, Ilonclsroos 2,
Berliel en Rod-enrijs.
IeLefonisch vri j da&-c.vond iussen 13.Oe en 'l9.OO uur (uitsluitend in dri.ngencle ge-
val-1en bij.R.Dom teL. ?5.93.??

LENS P'1 : F . v. iiest cr-.íi.. Toet -R. v. d.II ei j den-J.liuyp er-R.I{am-}Í. v. iÍ clCen-lÍ.l,io11eman-it .
T jin ís j oe-i{.IioeIer,ri j -J. Rienen-E.Iieus-P. rlesscts jC.Lie l(ie T j oeh
Leider Àad de Pagter, s.-.menkonst '1O.O0 uur LElrl§ kIubgeboul,,, GJ-.^RI,ln CiU,),lRS ilET

. VEITVOJ:i.

LENS P2: J.li1i1:-E. va.llicnburg-l). v.I:lieur,renhoven -p. [1ehi1a]- -p. irert è-x.l?a.n.cri.Icer:lEfriin-n. Ta-n-P,Frcricirs-I'. trc ilruin-À.Franx"n-i. it..i-n.'iiÀr"i" -e.:;i jrrmci j er-
R. v. rl.I(Iei j
Leider ArtËi-lr' cle Groot, L.incnl;:omst 11 . JO uur lllub3ebouw LillrlS.

LEI{S ii1: .fi..iíanp-l4.lie etniln-I.I.:inrr.tich-D.l( c etman-E. Endlich-M. óinons -R. S l_ r.tè-O'. V er/
schelden-D.Bijlsna-J.Tinrnerma,ns-V.Iromp-D.v.11.Vin-p.Oo6ter\ïcghct-D.Ber6e-nsn-:
3 . C Lacssens
T,eider Peter Ferrèijn, sanenl:oust 1O.15 uur lriubgebouw LEI,IS.

LEIis iï2: c . v. d. Boogrr'.rdt -li. v.lrli cu.-renhoven-x. Bat elaan-I4. ves t er-.'.. Gro cne sL ein-
C.v.d.Dergln.Boelhottucr-. Iuu-{ie L).-:r.Rcnzenhrj-nk-R.Zegers-lrl.Jehee-D.ill-.l:-r).Hoeksna
A. v. r.ri jngaarclcn-l'1. ZÍrar,rernan
Leider Jan Prins, sa.menhonst IO.JO uur lclubgeboulr LENS

In nood8evallen kunnen cle-:?ul:iLIen en lvelpcn nog op zaterdagochtend tussen 9;OO
en 9.JO uur afbelLen tel, 66.1j.14 klubgebouur.
;tr,KEU]IIIiGT}I.

3ij èlechte we eroonstandighe rien steeds eerst Ce afkerrringsli jst en rc.aCpl-1Ben.
Stoat daarop bij :rPu?i11en en ÍI.)lpenIr verrnel-d l GOEDGEI{EU]?D cl...n steccl.s naar velA
of punÈ van eanenkomEt koeen. Il.Ï DIT GEr/-4.L ll-"-G ER DUs NIET TnlEFol'tlsc irojtDEti GIt-
INFOR]":EERD N,"iAR EVENTUELE ..fIi JUrlrNG. .sTaat bij r1e aflieuringsaclr ess en bi5.rprr'r-
len en r'.rglp6n:r vermel-d: ZïE .J'l;EUllINdSf,f ,f Sf dÀn qoet al-s vótgt yÍorcl,en gehanc.el_d:
voor de thuisvreèstri j d.en moct juniorenlijst vrordqn geraadpleegd. l3j- jn àe r,re d;,
strijden van IEI'trs 4, 5 en 9 goe<lgekeurd, dan 6aa.n ook de i:upiilen en rvelpen rved-
strijden op ons.veld- door. uitsl-uitenri voor de uitl'redstri jd.en mas in d.a-t 4eva1tclcfonisch wordon "6eïnformeerd of 'hun vedstrijden door6aàn 

"n ,rËL zat cr CÏgo chtencl
tussen t.OO.en p.JO uur, telefoon 66.1j.14 . : '

oPsTELI,ïlrtG.,-'1 .

-B-



!9]19-9, ftlf t: M. Bos ch-l'Í. Broo shoo ft -D. BÍ j lsma-J. Dunant -P.Iloppenbrouvrer-tÍ. Verschelden
I,l.Hoeksma-T. Jansen-S . Tuyt
Leider dhr. Tutr"t, se.mcnlcorast 9.J0 uur klubgebouur LENS

LENS MINI 2:
I(. Hansen-II. S

Leider dhr.G

IENS MINI J+ R..,Is r.rnge est -I1.3r;.nclt -I . v. Dijk-G. Els tak-J. v. d. Ham-l(. v. d. Vcere-
M. S chuuruan-R. Zimmernan-D. Spicring-D. ÀngèIina
Leíc1er cthr. Elstalc, sa.menliomst 9.15 uur klubgeltouw LENS.

Ii0lÍT TtuLIIlEN

IlOE}iIS]D:'!GI,I ] DD/.GIíLUB.

:,Jat voorbari5 stontl er vorige veol: in de LENSrevue vermeld da.t 1a.n6 niet al_Ie
jongene op de vro ens dagrriddag a.a.nvezi6 waren. Nou, dit lang niet viel lOOl nss.
Lief st J2 jongens va.n cl.e 55 warcn aanlezig. Een geweJ-dig resultr',at. I'lu me.a.r hopen
dat de jongens zo trouvr blijven konen.
Er lverden onderJ-ing uat rvecl.strijC.en gespeeld. De ninirs vragen erg vcel aandacht.
Voor de dfj.e trainers nas het aiJ-e.rom lrat te druh. r,lanneer er vaders, senioren of
wat ouclere iunioren zijn die ons liunnen assisteren bij deze trainingen, dan tuorden
zij venzocht orn hontallt oi: te nenen met iaul v.(.l.Steen, te1. 01391-5919.
UITSLT'.GEN JUNIORltll. UITSLi'\GEIÍ PUII LI]I,r .]JL^D;,I{ 

]!I\T I.:ÏNI-IELPDN

It. v. c'1.. Bcrg-G. Linnelreever-J. v. d. Starr.e -R. Tett ero-M. Gros ze ltripper-
nulc'1.ers-lI. Jocheus-l'1. Eouvrmeester-1,1. Tett ero
rosze Ni_);)er, oa.menlomst 9.00 uur lclubgebouvr LEItrS

LENS 1

LENS 2
HI"ISH:

Vi os
LE"NS 5
LENS 6
VÍoe
LEN§ B
GDS
Vios
GDS

],ENS P 1

T,ENS P2
GDS
GDS

LMIS }4II\ÏI
LETIS }íINI
Duindorp

\íIJÈ
LEi{S it1
LEI{S iiz
VCS mini I
VCS ninÍ 2
LEIIS MIN] }

LBNS U]NI 2

;IestlnndÍa
GDS 2
LEI{S 5
LENS 4
GDS
GDS
LENS 7
Duindorp §V
t,mts 9
r,ltNs 10
L]INS 1 1

vcs LiII'rI 2, 6-1.

o-'1
5-1
5-o
2-1
o-ó
4-z
2-2
o-3
o-5
o-2
1-1

'l -0
ö-?
o:4
1-o
o-2
b-,
t-ö

t-
2-

Een goede rvedstr:j.jd van de i':inirs met, vooral in de eerste heIft, vecl inzet aan
de kant van LXIIS. De score rzerd. geopend door Gre6or op een mooie doorloopbal
van Ricardo vanuit de achterhoed.e. In aI heel snel werd het Z-O weCcron door
Gregor net een hel-e verre trap vanaf het nidd.envelcl. Daarna was het i.Iaroltt die
zích, vrat neer met c1e vrec'l.strijd gin6 bernoeien, hetgeen aI snel resuLteerde in
een tloel1:unt van zíjn voet. lln dairna gezamenS-ijk door Jan en ilarol-d opgezette
aanval l-everde yreer een cioelpunt op. Vervolgens nras het Picardo die vc-naf 20
meter de lceeper van VCS liansl-oos !e.6seerde. Pas daarna kon VCE iets terug d,oen,
Eij éón van hun scha.arse aí',nval.Len kon ecn VCS spel-er profiteren van een misver-
stand tussen Jan en I?icardo, vaardoor hij ineens vrij voor onze l:ee1:er lnza:1. líau-
rice was op het 6chot va.n c1e VCS speler kansloos waardoor de aerstc helft eifstoot
op rie stanc't- !-1.
In de tveed.e hel-ft ging het spcJ. meer 6e1ijk op, cie VCS spefertjes lieten het
hoofd niet hàngen en lirvanei't terug rnaar niet narlat I(00s, rveCeroltr op ..rn6even van
Ricardo voor 6-1 hncl 6ezorgd,
Dat VCS vervol6ens nog teru6 lion ]'.onen tot 6-3 vras leuk voor het ue rlstri j dver3-oop
maar kon LllttrS niet neer verontrusten.
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DE LENSREVUE
weeli'bLad van Ce l.o etbalvereniaina Lenis en Snel

000000000c00
OTFICTÉM,

0cc00000

MUI,'-trIES LEDENLIJ§T.'

.. Iiizlglgegl:
O,r7B q.:tJ.Mic,heLs worrlt lÍiet Spelend

oocooo000oo00ocoo00000oo0ocoooooooooOOcccco0oo00000cdooo

-Lfvoer,gn:

- 1r.60 c . F. Huybens

,11'94 J.R.B1ik

Il-Eel1g!ges
- 1456 H.P.van Kootcn 01126

14r7 E.Àssenberc 2?026
4cj
Q.P

. l{iddenstede 10!, Dón Haa6, te}. 6?3155
',iol-venrad e 65 ,' Den lloag, t el . 6771o5 ..

un

trFFIT.TFIIFI!rI'FïFI,irt_r."rltrrFn jj
'' iïIE sTi\iiT IJn .'.ciITirR

FTTFFFFTFFTTtrTTFTlïFFFT
DE 3l:I? FTFFT'FFFFFFT'FFFT'FFFTFFTE FIT'FTITTFFFTIFT
.ÈFFftrr

Zat er:da.iïnlorneo: /.:.tI - ''iÍn - Ro4a1d - Pielc Bosch
Zatsrclàgnidda6: An J.d.Steen - Lnneke en Frans

Zo-hd dd.ag:
Nelly en Richarcl - Tinus
-{n V.d.Stecn - Tessa Roodbol - Juclith en ?eggy - ilannclle - Dinie
Endlich - i'lil cle lruin - Ria Verschelclen - Frank Straithof

Eventuee] afbell-en: nr. 569416 ot
PI{PH}HPH?HPIIPI{:{Ii']I
ïN DE'.ZiErilliiBoEG 

"
iIFIIPIIPHFi{FI{PIIPHPHPEPI{PHPH?IIPI{PIIPHPIIPHPIIPHiTi{PgPE

PIIPHi+I?HiIT;,IiPIj

ZondaAmortTén:

195841

HËflËH;Ï

Door, een kfei-n on6eval is vori11"e ri,eel< de vader van tr,:ree ' jeugrr,leclep, d.e..heer
.3ij1sma, in het $orle liruis ziel-,enhuis opgeno,men. i:learschi j nIi jk. fust h;i j nu. reedÈ
thuís uit van zijn verrvondingen. iiij rzensen hem van harte beterschap en hopen :

\em v,,erer Eauu op het, veld aan te treffen.- Tevens willen $rij hcn "ha.rtelrijk da.nken
voor het feit dat hij dc vier nieuyre niniwelpcn doèIen heeft 6cme.aht.
mlilllln mmmn nm riull mmliu? mmrnm nu ilmrIIn n mn m nm Elm InIí nm n r0m ;mnncl nm m mm mn nElnn Inn n rmun r.mm nn m mn nn nll mm m ]ïunnm mmldm xnr.lm nnmn flmaId Inn n nu I4Dl

r:rnm'Hcièmaal de níst in. Dat leul;e idee van POL.roncl het stràtta.n]-}1assenent.
Dan noet de IíNVB zelf na.r.r cen6 een kcer op het strafbenl;je 6epk,:.tst- r'rorCen ue6èns
gebreldiige voorlichtÍng in.;rVoetbaL Totaal . In dat 'iríeuwe im{VB-b.Idd'stoÍÍcl ímner6
clat het ,strafbar:lcje bij vrijze vi-r.n .proef'Vo'oi, ae r!-kl.àssers vrór.' ingevoèrcl. Nu ' '
bli jl<t het slechts" te 6a.an ora cle {-k1aésers in de rè5iona1e lilassen.
men- POL is de reclaktíe z,eer drlientelijh voor h'e t stimulerencie kon_:liracnt. Natuur-
Iijk overdreef .irOL ecn beetj.e, toén hij berrrèercle, clat de red.rktie hc1enae.l geon i '

intervierrrs zou ua.ken. FOL. bI:'- jft' echter va-n nening dat de red;JrtiC íiet r,rind.er,
naar néér interviervs noe! 1:trblic'eren. IOL is zelfs.bËreid zÍjn ',rellcti jl;sc traulrel-
rubr.ielr daartoe o1 tc ofÏer"an. ' ' :

nnetr Die Da11acr.è joi6en= ,r..r, d.e. tlaa,3sche Courant zijn ook rzeer qcns tcru6 tniri:iheel '
lang tè zijn 1ïo6ffevrèest,. lln neteen vieer. zorn leuhe opsteke? voor LINS! l.OL IÈàn c1e

Bal1ad.ejóngens gerust :stel-,Ien:i Cees van cler Beek moet vóór stiaf in'trvee e1ftalI'en
keei:en en ',ïin l(cetnan'Eoct voor straf in het eorsta el-fta} zijn on5elijk beuijzen..,
nmm Ra.adsel.'i.'aar.'ie hct l;iiào vàn Oe f,ftlS5èugcl aan het bestrrur bi j gelegenheid

-...Li. i- "-,',,:,-,.^,.1-]......'.::'



ïan het gouden LDl{sjubileurn? Het.is tijdens ce vcrbourvÍng verdonlierem'and. :ro1,
uerdenkt -Free - LE}ISer l:ór-v.a.n-ie . fraa.ie hubistische tv-k:st stieliura te hebben begra-
ven. Free LjtrNSèr moet l'reten, dat je historie we1 kunt b e 63ra. Ver-l r na?.r Caarnee no6
nieÈrtuF! verdonlcer cnanen..,i.'OL eist een 6rondig onderzoeli.
romm POL zou C,ie fra,aie liubistísche hanglia.st niet cen6 zo vlu6 'geririst hebl:en a1s dat
stomne tv-toesteL niet ineens in ecn andere hoelc van het 1i1 vrce!,prachti6e hlub-
geboulr zag staan o1: nota.bene cle bilja.rtkast. Een modCerschuit bp een v1ag.
mnm Over vlaSSen gesproken, net cl.e edeLdoeken van LENS is het naar arleoedig gesteld.
Gerafelil en 6geschet'-rd hr.ngen ze slechte voorbeel-den te geven aan ons vl_aöge6chip.'
nnm De neiurve kleine bar in het liJ-ubgeboul is volgens POL een groot srrlièes. Dat
clj-ng rnoeten we beslist ecn n,r.-r.ln geven. iïat te denken van rrSIi'iONtS CORNERTT? (Ter.._ 

.

ere van Sinon c1e Eruyn en Cor lecteré). Àndere raogelíjkhetlen zÍjn; iieinekenhoek,
OId Xruyn, Simonrs Place, Blue Ínn, Café Noir.
mmm Fruitautomaat: Dat ]ia.n De nfuin niet trel-Jren

iïAT TS IiTSTORIE?

Daar zit je dan met ecn fïkse beschu3-digin6 aa.n je broeh. De een of ancier'e ii;iibus
beschuldigt je zo naar in het olten]:aar van,kubusroof. En heeft het over Ëe6;raven
van de historie. r{et i§ fraai hoo'r en dat terwi j]. je van de Prins 6een li$ra.acl u'cièt.
I'Ia::r ik lcan ï0L 6eru6t6tellen. ;lr behoeft echt 6een on."erzoeh cl.oor het beétuur
te vrorcl.en in6este1c1. rlls POL even vercler had gelielren dan zi jn neus lang is, .den
had hij in ila.terloo, ziel-i6.iir een hoekje, cl.e kubrls .zien staa.n. :,'a.rrschi j n1i jk - '

staa.t hij claa.r te overpeinzen of het met hen dezelfcle hant op' za1 6aan Í16 destijds
inet Napo1eon, clie bíj .ii.terloo ooli zijn onder6ang tegenoet 3ing.
Een ,sug'6éetie voor het.bestuuri l,aat de l-eden zelf uitua.ken vrell;e bestemrín6. er'
aan cLe kubus moet trorclen ' Believen. Er is binnenkort toch ii1;emene Verliaderinor zodat
dan de menin6 vc.n 'heeí í'lïrS lrln trorden 6epèi1d. :,'er'lclen dat het sorcl.t: irZoveel
hoof,den, zoveel zinnen:r
ifu nog àven het strafira.nlije, dat vori6e veeh door nij naar de iristorie vrer,'. ver-
tleàen. lr'el da.t bi-ij)ct toch.r'r'cer 'iriet zo te zijn, liieriand weet er nu precies het
vrare over, naar het bLijiitr de-t er toih ecn proef nee wordt genonen. Vo3-gens IrOt ..
bij de Begiona-Ie, me.;.r volgens IIet Binnenhof bij de Pronotiel;lasse :',-junioren.
De IiNVB' ziri.jgt ln.a1}e, talen hierovSr. .I.k hcb tenrrinste niets Ín Voetbal- ",iest hier-
ovli kunnen lezen., teiz5j het bij. àie hel-e hlei-ne lettertjes ste.at, t:.ic l-ces ik
nooit. De scheidsreöhtero zijn ingclicht r. dus zul1bn rve rvel zien hoe hct afloopt.
Zo 6iirt clc.t nu eenmc,.l- bij onzc bànd. ''

FREE LEIISTR
PS 

"]at 
zou irOL vincr.en van:

THE LJiST POST.

fn ons le'cienarchíei i:omt O.L haam Van iuxembur5; t,.'rar.If kàcr voor. Over een van hen
Saen rïe hier iàts. veitell-er,'. l"'r i6 ieden voor àul-ke te doen; tlt j -heeft nanel-i jl(

' Àa 'uoo schitterènd.b staàt van rlienst noeteÉ besLuiten C,e vo etb.:rl-scho ènen aÉn j àe '''
rvi,lgen te hangen. En'nienancl is claar bl-i j oà, zelfs zijn iieve vroul;.niet, want
zij 6unde haar aenlzijn troUUy v:rn hartc. 'r,'e bedoeLen TOI'I V,.N LUXBiBUÉG." rle ilaan
hea even in het zodnetje àetten. Dat mab- sel als je ged.urenCe 4O ;aar onàfgeËroken
ond.er de e.llerbeste. LljlíSl-eilen bent $erèkend. Ed d.l.t was gcen Èiére!.ienÍngl i Tón is
5cboren àp 12-9-1926, zon<iei' vo e tl:alschoenen ! I'ie.a-r'hee+ jon6 reecls deed-hij zijn
entree op ohze velden, va-lr zíjn oudere bioèrs tr(ees en Erans in blau.tz en wit ge-
huld het bruinc r.ronstei over c1e 6roene vlalite. nc.joegen. En op 1O- ja.rii;c tceiti5,.,
- in dlo tijC een unicun - deerl ool( Ton mee,.1.an à". ct..r. on rtè br.I. i/è hebben hem
kudnen volgen als jnnioir, I,r.ter. in' al-Iè moGefijlie elftallen, tot in het eerste
'toe en ten slotte .Ín het roertruclrte d'eitiencle van. heden, clr.t on6etrvi jf eià met
spi jt ïan hun kancr..acl. ilfst:i:ritL zal . r:octen nenen. .In dc l:.atËte ivcdetri j11 tëgen

. . ÍJUC is Ton .|eblesscercl. ger.Ll:t cn;ci,).' cluidefj. jk .;dviéÉ van de neCicus ié ae ó.r.a- l

r"rerlceli jke vocth'rJJ-àrij voor hcÍr .verlciien ti,ïd.. Ií de 1,-egeven or.rst,rnclil;hedbn is het
cÉln viis bcsluit. . En Vooi' on6 (]ie tlit .sil:ri jver:- i-s het een well'-one- gelei5enheid. deze
i,ra-r e I,dllSvrienc',, I;unciig! voetbr.ll-er, , Oót ooh bestuurslÍd, jaren 1r.ng l-irl van de
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Totoconnissie,
zoons ean l,EI\'lS
voor het voetli
te stellen.
Ton, voor jou,
toegevrenst, zij

in zijn Inclische trjd. schrijver ve.n vele brieven, varier sie drie
t oevertroulrrle , altijd lclaar on te helpen, een bl_ij en zonnig nens,
cl:t te pla.atsen, hem uit naaxn van LENS ie danken en eIs voorbeeld

voor Fien, voor cle jongensi
het da.n huiten..tle. 1i jncn;

v*n harte nog vele jaren in goecle doen

P.Juff eril;:ns.
TITI ]f, IÏII,H HIIIIiiïI.Ï}]iU{]']J.iI,I

!R0GR/\I.ÍIn-OlrSTËILINGII{-UITSL.IGEN SENIOI]XN II]]HHi]EIU{IIiJI]]I
HIIIIIi}II]J]iiIIHHEIiiIIJJiiIIiIIIÏIIÍHIII]IIiiHIiIIJIHHH!]HHH

PRöGRA]0íT- sENIoInN.

Zonda. 'scheidsrechterc-12-eeP!ss!er-1229.
14: oo
11 .00
10.1O

12;OO
10. oo
10.1o

uur
uur
qur
uuI
uur
uur
uur
uur
uur

Sr\l'1EI[ii.O].1ST.

LEITS
LENS
LEI,IS
LEI.IS

I,ENS 1

LDIÍS 2
Laaldilvartier
LENS 4
urrfs 5
IENS 6 i
quicir 6. "
rTN§ B

Quiclc P
Cel-eritas B

Quich ll
LENS 12
Drïo 14

lïil-helrnus 1

Rava 2
LDI'IS 

'vrr-J
Vred.enburch 4
Duno
ITEiIS
Duno
TIiN§
l,nNs
LE}iIS
RIiSVr,Í 6
I]'NS 1'

V,1 Seb 1/1-1
Yl geb 1/2-4
Jansoniusstraat

VZ Beb 2/1-3
vz seb 2/1-3
Sav.Lohnanlaan
Y],ser 2/2-4
Sav.Lohnanlaan
Ley!ïe6
Sav.Lohmanlaan
VJ seb 2/"-4

. J. Gudde

.Iioeli
e Jong

J.lï.lf eilning
,i. J. v.'iiagenÍngen
? , I{. v. BaarLe
J. r'-, C . G. Maas
rl. .. . G. M. v. d.Ven

uur
uur
uur 2

.t.J.TI
?.G.J
I'l.J; d

2
7.

3
9
10
11

12.0Ö
10.1ó
14,00
14.ro
14.00
12.00

6,
o
o

13

q
,t

?
9

10

B en '12 een
,J0 uur LENS
. J0 uur LEI'IS
.0O uur LEiiS

i[esterpark bij Meeïzicht , Zoeterfteer

hal-f ttur v66r aanvang van hun rrreCstri jd
terrein LDNS 11 11.10 uur LEi,: I terrein
terrein .. ih.. LEIIS 1f 10. ]O uur LE,\IS teffein
t errcin

OPSTBI,L]NGEN.

LENS 4: ïrrij (h.Tinmcrs en J.Ilcetman zie LEi,lS 6)
LENS 5: C. v. d.lle el;-J. v. Di jt;-G.licr,r;r erman-G. Looyest ei j n-',ï.llichcls-G , Oost rora-J. Ras-
H.Roodbol-il.Rooduyn-G.Verh::ar-J. Zoct-8. de Zwàrt
'@-É, A. Timmers-ii.Daunan-il, De btinh-J. v. d. Enrle-S. Jubitana-T. v. Lu:can1lur3-!. Osse-
-II.Ruyter-StapeL C. -I.Straathof -F.Veeren-J.Iieetmarl
LENS 7: ',í.Grosze Niplr er-.l. v. cl. Bent -P. Booms -D. lran<ienburg-i. Cro ununcli jIi-Ií.I(e etnan-

_R. 
Leijn-4. Schij f-G. v. d. To6t-J. Verhaar-' r.Verheul-P. Vertraleir-J.,,rit ting

I,ENS 3: l'Í.Reuver-F.v.d..Bcrg-ri.Diiclcrbeek-J.de Bruin-G. Duivcsteyn-G. Goosen-P.IIeynen
I.I.I{eijnen-ltl. fleijnen-P. ri.e iiJ.ein;P. v. Rijn-J.S chnal-J. Verbarends e

L,Ifi{S 9r ll.KroI-F. v. Dijir-II. Ho:genbrouwers-À.lIuis-A. v. d.I{foft-G. Lel-ieveld;R. v.Nuys en/
bur g-G. Rarp horst -J. Ri ene n-P. S chul- t en-P. Sme e l- e

ï,EN§ 1O: T.Prins-C. v. t:ó'eaum-l'. v.leekum-r',. v. d. Ber6-P.3osch-lí.llourznan-Il.D6mei j er;
ÏÏJffiÏlf .ttetr:rans-J. v. ó..llorst -i.I?ecs j-nir-E. Reesin]r-f .VertraeI
I,ENS'11:.l.Borst(ii)-ri.Dergnan-C.JJeijer-C.v.DeeIep-P.rle IIaan-C.Iiuyp ers-J.Iiu;r1: ers-
','l. v. d. Linrlen-ErPet ersd. Rient j es-l.. Vcrho ef -F..de troege .

LENS 12:
C . Lipman-

LE}IS lJ:
i\.IIo;rpenb

R.ten IIo orn_.:'r. Banning-r?. Bom-P. lurshoutJt -1,1. Jans en-4. de Jon6-F.Jonher-
R.ïladem,rher-?. v. C. llerf -S.lirarner
A. v. d.Usi j d6n(f.) -i.I. Doulv-'.].Ilncllich-G. Jehe e-lI.I(enper-M. v. d.Iilei j -C. Velclinlc
rouvers-,'i.-ii jnhoven-J. c1e Lliclder-R.ts1anh-C.Peek

É
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uitoruitend in zeer ciringenct.e 6eva.11en, kan vrorden afgeschreven bij lÍloooete1. 60.20.90 op vrijdè0+vo3d v{n lg.3ó_lg.3o ut:u rn geval v.n zierlte kan
zaterda6ochtend ven r r . OO-i a. ód-uu.r- woid-En-àE[EEtrreven.

j/IrSCIIRIJVIl.lcEN.

UITSLÀGEI'I xO-9-19

LENS 1 .-

LDNS 2
DSO 2
nroun ,,'i1t 53/2 -
LEI{S 5
lJrll'lb U

Celeritas 4 -

Roof.enbu-r6 1

PJíIiVV 2 ..
LriNs f
Lïi\S 4
1)ostcl.uiven J
D;O 5
LJIS 7

o-2
o-1
o-0
2-1
1-O
1-l

5:1

i-o

LENS B - Eobin llood 2
t,'estfa.ndia B - f.,fwS 9
GDS 6 - LEr{,! 10
DZS 5 - LDNS 11
LIIN,S 12 ; Tanuvoni'.' 5
Tedo f '- LilllS 11 --....

no8 oï)

11-2.
t-v :

2"... _LvoET!,,-L.

UitsJ.à6 11-9-19?B: Daf co - t iti,trS 1-2
De volgende lredstrijd va.n ons ze..i_vo et be.lt earn i-s dins
inS ortha.l Buiten .0O uur rvorclen
de volgenil
VerbarenCs

csp
e-E

eJ-ers op LEidS ve:l'r.-.cht:
ndril..n-?. cle. I(l-ein-ï. t. d. St een coach : E. Eluma.ns grensrechter N. Odse

T.Prins-3. Osse-i,',Mi ch el-s-J. de ilruin-J.

PROGRI]"{MÀ .SE}ItrON:I}I,

!gl9gc-3!-esu terni)er 1978 ( onrler voorbehoucl.)

of te i)eIft t e en RI(DBO aenvan .55 uur. 0m 1

19 sc tenber n. s. wederom
1

14.3o_
11..00
11.00
11.OO
12.OO
12.oO
10. oo
'10. oo
14. oo
'10. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

14.1o
12. OO

uur
uur

DBGC 1

DJIL 2
LElts ]
LENS 4
.iass ena.ar J
}ostalia. J
Lmts 7
Zwart-Blaurv I
Li,NS9
LXI'is 10
LEN,S 1 1

Bnc 9 ..

LINS 1f

- L.EiJ,i 2
- VcIo 2
- luick J
- LENS 5
--LiÏ;iS 6
- .GSC 2
- lrrlltD O

- Lao.l;llr'rarti er
- GDCï,II J
- vrij
- .!';)l!,i; 12 :
-t,iessenaar 'lJ

7

Zoals U a.6. \,íeelícnd. I:unt zien zijn er rïee_r.baIl-en bcschikbaa.r oesteld'cloor. enkele
ent housÍast elingen. 'Coi: U liunt zicir ti5 'd-eze 

65ro-ep aansluit en.. ,i1" U oo1, eén we,ile
stri jclba.I wilt iranbiccl-cn! rrceill rl.an conlact op 4et de secretaris tet. 458?0? of
zondag in het lilubgebouw'. De volp;encle f irnil r.s gingen U .voor- Sporthuis l(oulvenhoven
(L,ENs-Roocr.enlLur3); <lroiliste:'ij .ilustenburg' (Í,ENs-r.iil-hel-mus ).; .livia I etrum BV (LENS-
DilC ) -en mclkinrichting J)uindigt ( L;i'iS -V I- Qs ) . Ecn goerl voorbe.ekl , rloet ;;o;ec1 volgen
dus. .', ... De vcrenj-1;ing zal U zce:c erk'cntorlijt; zijn.- : 

',

L:NS 12 - TÀt:UVot{À 5, 11-2\! i

fn cle eerste helft l-eid-cie t',e teg;cnstanrler .aI snel rnet-'l-O. Van' r1.e rchrilc bCrcoiiien
Icrïan LIIITS toen snel cie .startblolÈ:eu uit. Door tr'ons .rle Jong, .vc.p .il_e Rijnen en i)iet
Burghoulvt 6in6 Lilis nÈt ecn etanr'. van 5--1 .rle the'.Iauze in. T.arí-uvona, probperclé in
dc tvreerle hclft cloor overrorl:e1enC te stc.rten ietË'van c1e achttrstancl goeti te
nr,rken. Veri'er dan 66n rlocll;unt lilra.r.ren zi j niet. Dat' Tamuvona 'aet nigen. nan tegen
l,lïNS rnoe st opbolisen, b1eeh .;.I 1;r-uw rrit' het f eit dat c1c <locïpunt enËï;Auht ie ileèr
op &eng lion w.orden gebqe.cht. De.eind.ui-tsl-ag laat hieromtrent niets te lvensen over.
Voor de sta.tistiet;: d'c jong fx, .L,iet I,ur.qhouvrt Zx en van.dc llijnen 2x.i T,ar.tstè 

"dank aan cle inval-]ers en r-le fl-uitb esi) elcr.

-4-
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I{ET BARGEBEUREN.

ondat we aLl-emaal l',lel ecns a.a.n de 'oar staan, hetzij om cen glaasje fris of oq een
biertje of borreltje te gebruilien, hetzíj om een broodje te. nutligen, ,hebben.vÈ
eens op6evraa6d wat nu de onzet achter de bar inhietd.. Daaruit is ons 6ebleken,dat het afgelopen seizoen 20J vaten of te wel 10.2)o liter bier is verkocht. voe5.;
daarbij dc 2?,160 flesjes bier, rlan l;omen ive op on8evecr 20IOOO liter. bier. ZouCàn
rïé per gebruiher clicht bij het la.ndelijlie gemiddelde Van 84 Iíter zitten?
i'laar ooic d.e frisdranlcen 6ar.n in behoorlijhe hoeveel-heclen cloör tle (neest jeugdige)
dorstige lieJ.en. i',iat dacht Ii van J.l6O fleojes sinas, J.O1O flesjes t
l-emon (nee,. niet a.I1een ltÍco),, B.B3o flesjes !epsi Colai B.5OQ f1e6j
flesjes cassis en 2,BCb ttes3es seven up. fn totaal- zorn kleine ]O.O
Ook het eten op LIltlS niet vergeten, wa-nt niet ninder dan 9.790 lËrolÍe
er gebald<en, waarna. de fril:andel-Ien, aI of niet speciaal-, net een i,.s-

?"3OO de tryeede !l-a.à.ts inna.ncn. Daarbij werden nog 2O.2BO broodjes g

onic en bitter
es Spa, 1 ..200
0O f1e6 j e6.
t.t en vrerclen .

ntal van
elevercl.,

i;a.:.ruit b1i jkt dat het broodjc lil.,c-§ of ei ooh. re5eLnnti6 aan bod is 6ekoraen. Zo
;riet U, dat onze nensen achter de bai in dat àfgelopen seizoen heel i'rat te verwer-
licn hcbben gekregen r wnc-:r ttre zel;er vr l:.rderin6 voor mogen helben.

: 
,de Reda.lctie.

bUPER SÏ.ifi.
De vercni6ing De Irlamingors gË'...t in na.vol6ing van het bekende T.V.-progranma oolc
i.ets C.ergelijhs organiseren. IIct 1i6t in de bedoeling dat ?er verenigin6 drie senio-
len víorden uit5;enoc1i6r1. I{arlere bi j.zonc'!.erheden zullen vror<',en bekentl Cene.e.kt tij<lens
ecn bijeen-lcornst op meandaga.vonrl- 13 sóptenber 1978 om 2O.JO uur in het liJ.ubgebourv
van c1e F3-amingo I s.
Senioren, die hiervoor inte::esse hebben hunnen zíc}. t/n zonclag o,)scrren a.an -het
sec'retariaat (tet.\.58?O7). Zij noeten rl.an wel .zelf à.q. maanclagrvond iraar rl.eze
bijeenkonÉt gaan. r'

!.:- .r:l''.1^Ài',r\t;-- 'rl: /ir)ilhÀÀi if.;'..h;i.; i.riliirÀri ÀA i"1iAl\ÀiLÀ-i.r'i/;iÀ. 
'IirituI^'. 

ÀÀrii'.::iti

Gerard Oostrom vras afgelopcn zontlag zo onfortuinlijk om in zrn ecrste r,reclstrijd
behalve do bat ool( de schoen v.-.n zt n teg;cnstancr.er te6en te lionen. Gcvol5 was clat
zrn tqnrlen een behoorlijte .j;..:p in zrn lippen veroorz:t;:kt en; d.5-e in het ziehcnhuis
gehecht moest worcLen. Gelrrl'*ig .zi'.L-en 1're .hem.daarna wecr bij het eerSte en hoopt
hij volgentle rveeh cr vreer bij te zijn..

-x-x-xrx-x-
Vanaf volgende wee]r is hct
liluÏgebourv Ln te leveren.

ricér uogelijk -on 
Uvr Toto- of Lottoformul.ier in ons

Dit lían Jírn van mc-anCag tot en met donclcrda5o.vond.

JJJJJ
*i***
., JJJJ
(,., clJJ

J JJ.]JJ JJJ J JJJJ J JJJJJJ.I
VIJ{ IIET JËUG)IIIOI'IT

JJ.]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

;,ROGRAI,ll.'r.h JUi{I0,lIl,l.
Zaterdag."16 0 fern0er -t) /u.

JJJJJJJ JJJ JJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ:]JJJJJJJJJJJJ

14,jo
':i ,00
14., OO
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'll. o0-
11.15
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11 .45

uur
uur
uur
uur
uur
uur
ugr
uur
uur
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tïiNs 1
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LENS 8
Wpz
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- Del-fia 1 v1

Sportpark Polanen
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Zondàg- lll se p_tenber 1973.

1 2. O0 uur WP I -. Lj]NS l
I{aa.nAaB 13 septeulbcr 1!/ 3.
19.OO uur LENS 6 - VCS
20. 15 uur VCS - LljlI;j f
!!LcE_ yBr_ {2}_lq.tyaN D _ I § _ EB _ !!iI U lijq. _

AFSCI]R]JV]I,r-GEN.

SchrifteLij 18.JO uur bij ' dhr.ir.v.cl.Steen,
en Rocienri js.
Telefonisch vri jcla.gavonc', tussen 1B.OO en 19r00 uur (uitsluiten
l-en voor

.:
- Zuiderparh

'v2
ueuemsvair.T

i(Oi'Ifiï JULLIB OOK? ? ?

(z]re ook tB-)-7

tlveg

? ZIB I,EI\ïSR,IVUE.

B)

i

Ilond-sroos 2, Berkel

11 in rlringcnde geval-

À-hlassers bij tlhr. G. Duivesteyn teli 94.6ij.91 ( LENS 1
B-kl-assers bij clhr, F.v.C.Eerg t.el. 29.?9.?B ( i,tltS 4
C-klassers 6ij dhr.' l. t s-Gravóncl.i!; telr 6f.16.40 (LENS
ïn noodgevallen kuirnen r:ie junioren nog op zaterdagocht
afbellen bij LDNS te]- . 65.13.14
IFI(EUNIIYGEI'I .

t/a
t/n

7
end

t)r
6)

t/n 11)
ttis;en 9.10 ' en 1O.OO uur
.i.

De junioren noeten bij clechte vccrso Gtandigheden stccds de a.fkeuringsli j st en
ra.adpIe6e,i Tele fonis che ' infoimLties rvorclen Àierover niet verstreht-..
NrET'0i'llol'lEils : .legcno niet ö:rkoËen afgeropen l.reckeincl kri jgcn db'vol5ende spe-rers
2 extra- reserve-beurtenl D.Pajic--l.r1e Iiruyn.
Rij herhlling volgt uitsluiting vi:n deel-nening é1an de Lompet iti evre cr.s tri j clen. In
dat 6eval blijft c',e verl)Lichting tot bctarin6 vi..n tte kontributie tot het eind .
v:.n het scizoen (lO juni) 5ehlnrr.hle.fC.
OI,sTELLIIIGEÏ.I.

_lir]l!§--! I vorclt d.oor d.c trainer bel:end gcmaakt.
lilli§ 2: B. Doo5.:d.rcl-i?.3on-X. !uyndan-l3. i'lenlces-8. Jo ze e-:.r. Kliinnen-O. iiijne4ann-,i. Lucass en
i I ' v. d. i' eul-cn-c r o:i enl:irchcn-). i:ror!;-J. v. ri. Ri j zen-R. v.:ri j n6..er dcn-J.,lrrins
SJxxenlionst 1J.45 uur klub6eboulr, leidcr Chr.B.Csse
LINS J: iI. v. !runick-.',.Ilov ers-n. Go eclhuyslJ . i(ooyn.-.ns-rr.I(rol-E.I(r i j gsnan-il. Lines en-
l'{. Lust enhoulrer-E. § andifort -J. s chipp er en-J. vo or duin-s.I(ra.ner-R. d.e }Ia.i:Ls
Simcnhomst 11.O0 uur ':J-ubgeboriri, leider d.hr . E..t'lurlr.ns , Zf E OCIi I.I ...J,1J-J-G-'-íOIIO f 3-9-ZB
rEn§-I, J. ELzernan-E.velcntin-R. (r-e Jong-p.rle Bruin-R. Gimb erg,-J. c r'.cnliirc hen-M. .

Me ernan-E. rlylcelho f -R. l:-e jiroon-il. v. Ba;ggurr-R. de -Boer RES: c.llóefnagcl (2x)
samenkomst 1].OO uur LENS terrein, leider dhf.Ton cte Kok :. ..
LENS 5= R. v. Bergenhene6ouvucn-R.Groen-I,l.Riemen-L. vanRijn-G. J. d
R. :iasseraan-Chr.lJergnans-8. Vcs t er-R.I(orving-O . v. d. Laèrr-l,l.Korv
§amenl:onst '12.00 uur Ll!l{É , }eider dhr.lrÍaÍtin Reuver

LBI'ls 6: zrE ooli I'1.'.J.NDI'.G 1l*9-?il: I'I. Di crnel--R. Duivest eyn-J.Iiouvenhov en-v..,,. crs e 1en-
J.v.d.r,ierf-F.Zegers-lt.v.d.tjij(r.en-i,i.Schobbe-R.Verboom ('Z*) :B..goethöuseï (2x):
F.I(lein ( 2x) -M.Vrecburg (zx)
Samenkomst 12.J0 uur IjEIS terrein, leider cihr.Frans v.d.Beri;
LEN§ 7: I'4. v. d. Lsns-i i. F ortnr.n-X.lerrei j n-P. v.l{r.rcn-E.,inrlerIi,.an-E. :riarr:enhovcn-R. v. d.
Zwan-P. Pronk-R. v. d.Ilo-ek-:J, Ro o s-Y. Trllohre6-l3.II ecnsl:erlc qeiCer clhr.i).v.6.Stl:en

!E{9 iit J.v.licster-}l .v.v eJ,zel-Li.Zar.J-berg-G.IIö e fne.6e1( zx) -E.lieus-ll. Vr ecbure( 2x) -','.Co]pa-J.v.c1.Derg-J. ïasl; ermr.n-D. Elshout -X. !o el-hour,rer ( 2x) -F. I(]_ ein (2x)_R.Íerboon(2x)
Leider dhr. iï. v. c.i.Li-nden-Ii. Lt.nrinr:n

e l(ok-tr. iiuisman-
:an3'

a

Ii voor



![9, t ï .Kaf f a-B.Driessen-R.Soebarta-E. Coret -iÍ. va.nReeurvi jk-J. v.lïassem-',í. v.l,Íel-zen
A.Franken-R. Matt en s -l'f ..v. cl.Ï,laIIen-14. v. d. tsooga.arcl-i}. Roos
§arilen]ronst1J,Jo.ulr],iiis.terrein,J-ciderr1hr'r"].vanNoort
LENS 1O: iï.van Veen-IÍ. Geurens-?;Straub-D. Baidj oe-R.l(icvit-J. v. rl. SpiegeLà. v. d.
E;fràiat -n. Vermeulen-i'i. Burclis en-E. van Zi j I-R. Deirher RiJS : D.Pa j ic -

Leider'dhr.Th. ?rins-ii. v. r1. Serg

LENS 11: E. v. Santen-E. C,e Vos -À. v.l-lIit t erswi jlr-E.Ila.zelegei.-E. /iss enb erG--J. Jage r-
E.v.d.Kaay-P.Àlsengeest-J..v.cl.,.ric1-J.v.d.ïiie1-l,l.rie Haas RES E.dc I)r3ryn
Samenhomst 10.45 uur L.EilS terrein, leider dhr.j:.v.d.Kroft

lioMf TRhINEN

PROGRA},{I'IA PUPI LI NI:I ';EL]:.]JI'I .

PUI)ILLEN.

Zg!s:9ec-1§-:sp
'11 .00 uur LEIIS 1

11 . pO uur IIW 4

i(OI/iEI{ JULLTE ,1.S

r,ïELPEN.

Zat erdag 16 septenber 19?8.

1O.OO uur IENS I - ClornvU-et' '1 VZ
11.00 uur Laaklnvartier f - LIIIIS 2. Jinsoniusstraat
11.00 uur Quick mini 1 - Ijllls LII]{I 1 Savornin Lohmanle.an
11 .OO uur L]INS TIINI 2 - Laa-ldcwa.rtier .mini 2 V1
'l 1 . OO uur llills I,IINI lt ' - ï;II( rlini 2 V 1

- 
KOIIEN JUILID 1. S . ' ,iC'lllSDirG rloli TR.'-INEN? ? ? r'.i';\ VÀNG 14

t eraber 1 9?8.

- I{onselersrlijk 1 V1 
,

I-rl0IIS 2 llogenhoucklaan

.'ïcEllsl),iG ocl: ra-ilNEN? 31-.-.rII-IlQ-1!=f :-!Un..

12=ggE,
.I,.I',SCHNI.IVINGEN.

§chrift e1i jk voor vri j da-6avönrl 13.JO uur bij dhr. P.v.d.Stccn, Ilondsroos 2,
Berkel cn Rodenri j s
ïel-eIonr-sch vrr-:lua ga.vond. tusscn 13.Jo en 19.o0 uur (ui-tsluitend in rlrinGencle

.?_9.5?sevatlenl bij P.Perreijn 1-e]-. ?-9

In nobdgevallen liunnen dc 1:upiIlen en.irelpen nog o? zaterfaSochtend. tussen
en 9.45 uur afl5èllen te]-. 66.11.i4 lclubgebouvr.

8.45

ÀT'I(EURI JiGEN .

Bij slechtè vre ersomsta,.nd,igheden steeds ecrst dc afkeuringsli j st en ra.'.d?Iegen.
Stàat claarop bij rrPupillen en ïJelpenri vermeld: GOEDGEIíEURD dan steeds nactr veld
of punt v::n samenhonst lioreen. IN DIT GEV/IL IILG ER DUS NIET TELEFOi'lIÍiCii ,ORDEN

GEINFÖi?i'ÍEiiRD ll:'-.',R EvEI'lTUEtlL-r.i:uIlf NG. Staat bij rte af ke uringsac-r res s en bij rrPupil-
Icn en lielpentt vermeld: ZIE . FIidUIIINGSUJST dE.n moet n1s vo16t worden Sehflnde1d:
Voor de thuiewedotri j d-en moet juniorenlijst uorden geraaclpl-eegd. Zijn c1e rvedstrijden

ons veld door.Uitsl-uitend voor de uitwedstriiclen mag in dat 5eva.l- telefonisch
rvordeii geínfoineercl of hun lredst:rijLlen rloorgLa.n en lrel- zat er dsgo cht enrl tussen
3.45 cn 9.4! uur. .tcl. 56.13.l\
OPSTf,LLII{GDN.

LilNs P1 ! fr. v.I(est er-ii. To et -Il. v. 11.Ilei j den-J. Kuypers-R. ÍIan-Ivl. v.lle tclen-j'I.l'lol-1eman-
i'.. Ti in rLs j o e-I.I.Ito eleni j -J. Lli emen-ï. I'eus-P.'.J es sels-C. Lie Kie Tjoen
Saurenlionst 10.J0 uur l-Jubgeirourz, leider'iiacl c1e Pa6ter

-7.- ..



rËNS P2: J.lí1i1:-Ii'. veli;e nbur3-8. v.ilÍi.euvr enhovèí-p. i"iehiràr:l.Iiert s-E.1].--.r,,emr.ker-E.
v erduin-j?. Tan-? . Fr erichs-F. d,e Bruin-.0r. Franken-J. Kool--R. Timners-?.' jijhmeijer-R. v. rl.
I(1ei j-À. Triep
Sernenliomst 10.00 uur lrlubgebouv, feicler ;\rthur cle Groot Gi,,.RNE C U iU.l?S l.lijT VTIIVOER

LEI'ls ii1: .L.Iianp-l.l.l(e ctnan-li.Ilnrr.lich-D .Iie e tnan-h. B.rati" t -1,i. sinons-I1. slats-D.
ve rscherÈcn-i;. Bi j Isni:-J-. Tin)irer r.ffs;v.T.romp-D.v.c.vin-r.oosterwe61he1-ï.Bergmans-,
B.Claessens
S;',menkornst !.J0 uur hluljgcl:onv,. Icirler Peter i)orreijn.
LENS '.J2: C. v. d.llooija;rclt -li. v. iri cutvcn'hoven-R.lfa teLaan-A.Vest er-.L. Gro eneet ein-
C . v. cl. Ber6-R. Ro elhouler-il. -)1u5_;ge-;3. Renzen].:rink-R. Zegers-1"I. Jehee-E.lllok-P. Hoqksma
;. v. ,li jn6aa.rd cn-1.'1. Ziïr:'errii.n
Sar,renkonst 1O.OO uur klubge'bouvr, leider .I:in i)rins , " . ..-,, il. ,.,,:r,
T.,ENS MINï 1: I"1. Bosch-l{. Srooshoof t-D . Bi j lsma-J . Dunant -? .lIop:r enbnouvcr-Ii..V ers chelden
I,l.IIo elisme-T. Jansen-S. Tuyt
Samenkomst '1O.OO uur lilubg;ebouw, leirler dhr.Tuyt
LENS I4INI 2 : fr. v. d.l]er

Samenltornst 1O. J0 uur ll1ul:gebour.r, leicler dhr. Grosze llipper
LENS I'IïNI J: P. r'.1s engeest-li, j)rr'.nc'.t-I .v.Di jh-G..dlstak-J.. v. cl.iialc- Il.v.c,,.Veeke-
l,l . Schuurnan-R. Zimnernan-D. Spiering-D. ilngelina
Samcnl(ornst 1O.JO nur l;1u'!:gebouu, 1eír1er dhr. El-stak.

ITOI'iT TR;IINEN.

STRIJts-".NI(JE.

llord! het nu t're1 of 6'ecir stra.fhe.nJije voor de h-junioren. De lar.tste geruchten 
1l'zj-jn: dat het met in6ang v-'.n. zaterrr.a6l 15 septcmber toch in6r:.a-t. Echter alfeen voor

de Fromotielclasse (1L1 clus). , j:..r-rs c hi jnli jl( lrri jgen v{e voor aanvanij van de r.redstrijd
nog tíe1 een lrerichtje vr.n de I${vIl ! ?? i?ij hopen clat het strafbankje. sl-echts cen
l(ort l-even heef t. Dc bi j};:onend.e l,:onsckwenties voor de j eugrllÍ.onnlissies zoutlen bi j
al6ehele invoering na ce Proef niet te overzien zijn. verlangd l'rorèt.bij elhe
wedstrijd een alart banLrje voor cle zondaars rnet claarbi j lcledin6 o vlarm te blijven
en icnc.nrL van cle thuiss;: eI encl.e vereniging die Oe ti jd bi jhoudt. Dit rirag ..echter niet
de leider ziin. Do:,r ci stectls rrrinrler schciCsrechters zijn bij rte' 1"-.gnre eLftallen
Icunnen d.e lcl-ubs chci d sre cht eis ecn iredstrijd er6 lïla.lJ;elijl( 6aan beinvlocden. 'ïij
hopen da.n ooli r',r.'..tr C.i.t Cc strafbi:rnic 6auw verc,.nri jnt. flel vrasen r,rij C.e ]ciclerb erop
toe te zien clat a.e sirclërs f.ttsoclrlijk bl-ijven in het veld. líees nict, b:;ng on zelf
een6 op te treden. U bcnt toch niet voor niets feirler. Sta de scheir.tsre chtèrd
altijrl bi j, nriss-èhicn is hct stra-fbankje clan hclenar-l- nict necr norlig.
LENS 1 - DELI'I:'! 1.

llansen-lI. §mulders-Il. J o

Ons hoo5ste j uniorenel f t r..1 speelt
eens lci jken. Voigeno óns hr.rl-t -'l
J:UGDSELEI(TUJS .

Íi-G.Linncrvcever-J. v. <t-. Starre-R.Tettero-l{. G3opze }ïi-)lter-I{.
chcms-I.1. llouwme e s t er-l'1. Tet t ero

z,at erllaÍï bn
zat erckr6 rle

1l+. ]O uur thuis te
eerste t ',7cc punten

nelfía. liom
n11e n.

gen
l;i

Liefst tvee jeugds'::elers van L3I[5 t.w. i?ichard v.r].lloek (l:t) en ..lon'de .fong (Br)
zijn geselecteerd bij rLe bcste vijfent!ïintig jeu6ds?crcrs van Zuid-IIorianrl. cp
mi.a.n<ia6'avond 2J sc1:tcrnber sl)el-cn zi j oll het veId. van'PJ/C ecn oef c.nvec't-stri jd-.
Voor ilon begint r!.eze on r3.4J uur en voor licharl! om 2O.OO uur. ,ii j lvensen deze
jongens veel- succes toe eu hoiren det zij zich ook bíj ri.e r.-.atr:te zesticn zul,len
spelén. ' llanhe er er jongeïs of öuc].ers zi jn. geinte1^essèerd Ín" cl-eze veclstii jrlen,.tlan
]runnen r.ri j terraelc'l.en da.t cie toegf.ns gratiË is.' 

, 

- 
. 

. 
.

TTJ.I}IINGJII'I.

Nograaals verroelden 'Jij Lle tri,.inini;st i j dcn in dc ],j]jj,lgrevue dit
junioren zijn, die c',eirlien dat ze nict nogen tra.inen.

-Oi- -

orildíit er nog steed.s



TR.IINEN vervo]-

Ylii4sacvssÈ
f B. O0-r9:lf 5 

'uur a1le'C-hlassérs van LENS
19 .15-20 .1O uuf aIle D-]i1aos ers vr.n LEI'IS
20 .rOa-zz.OO uur aLle .'--kiasÀ ers van ' LEI,IÈ

De keepers krijgen ni..t,urlj,jl; i: ol,j. de noclige a
i;ebouw open, zociat julJ-ie iroS; even kunnen nap

9 t/fi -11 o.l-.v. ;iím v.cr-.Linden
5. en 6 o.L.v. Ijartin lleuver
2.en J o.l-.v. dhr. C.I'ra.nche

KOiiTRIDUTIES.

Er zljn nog steeds ].ed.en Cie lfontlibutie over het vorige
lJj.nnenlrort verschijnt de ,,'ranbe ta.l ersJ-i jst. I"latllc snel" het
t.n.v. Penninlgrneest er l,cnig en ,Snel. Ilier kunt U oolÉ het
dit seizoen. Bij voorbaat dank voor de me,Jewerking.
DI I(OI,L,EfITIE ÍS NXGOÏI]TEN. 

.

t^^f6e1open lreellein,.le hel:ben é:L1e elftallen cen konp etitiery€ids tri j cl gespeelcl. De
resultaten waren over c1e gehele jeugd niet slecht te noemen.'ïÍeI l,ras 6oed te zien
dat no19 lang niet eI1e jongens over een goede lionclítie beschilClen..De elftaIlen
moeten nog definitigf geforruccrcl vrorden. .In d.e lioraende §relcen ke.n' je clà.;rron nog
$releens een el-ftol zak}en oi stijgen. Bij de A-lcl,rssers, purrillen en welpen hèUnen
rrre nog net 6een si:elers genoeg oi?l er een e1fta1 bij te maken. -,,annecr er nog
Iïat- sPeLcrÉ biil:omenr zullen rvij tlit direl:t cloen. Tot tla.n zuflen jullie wat vaker
reeerve aoeten staan.
BÍ j de B-l;hssers dae.rentcgen zitten we erg kïap. ,cok hi.er kunnen er nog vrat bi j.
Eruzullen dus.B- en C-1,;lC.ssers zijn die tvree heer raoeten spèIcn. :le vr.=,6èn oE '

ju]Iie mede.'lerlting. .latrueer. je ecn nÍeuur lir} vreet neen hem dan eene meè hacrr de
..training. i-iie r,'reet l;uitncn r',re clan noC een eIftal inclelen. Veel succes a.s. zater6ag.
UTTSL,,GEN JUIVIOREN UITSL.], GEN PUPÏ LLEN

onCocht. Na cle trai-ni-nt io 'het klnb-
reten. Tot Vrij dasi

seizoen moeten betalen.
6e1c1 ov.er o3r giro 31.6? .11
geld o? storten voor

Blauw Zqart í
LElis 2

-L TS 1

ci]-e gr-3ne J
LËNS .3
P,VC 5
Flaroingo I s 1

L,-INS 6
L].IIIS 7
- LEr{S 3 .

Dtrindor.;: SV /
I g-Grs.venzande
LEIïS 10
][isrr g

4-1
6-1
1-1

1:2
c-- |

2-1
0-4

1-o
1-1
1-5

I s-Gre.ve nzancie 1 - LElis.1
LE:{S 2 - Tríomirh 2

UITSL-"GEN UELI:EN.
RI(riW 4
LENS 4

RKAVV 11

QuiclE 10
iïe st e:'kvrartier /
LIr'.rs 9 '

LTJNS 10
Ooievaars 4 '-
r id ,,Lrrj,§i) l l

5-3 Spoorwi jh 1 - l,lJlrTs 'l4-j Lmrs2. -fit'isrI 2
1-4
3-1 . UITSi,.icEN ï{ïNI 1^/EL?EN.
2-1'

1O-O vr LENS 1

1-g Rijsivijk 2
1-4 Spoorwijl; 2

- Lalchvartier . 1

- LfiIS 2
-Ls$s].

LINS P2 - T.'rIol.i;--II P2 . ?--1 ,

:'upillen 2 heeft nc har t':. vrerlcen in zijn eersie'kompetitievrecr.otrijtl Triomph met
2-1 vers].e.6en. IIoeweI C.e uitsla8 dit ntet cloet veruoeden heeft irul:i11en 2 tuee x
20 mÍnutea storp 6e1o.:en o1: het Trionph-tloel. IIet rvas echter janmer dat c1e voo=hoe-
de de vele kansen niet kon benutten. lla ongeveer 10 minuten 6pL.1en, oilen(le jrrthur
Iranken toch rle scoïe na een lcne.ppe soto ( i-O) . Vlah daarop ràniit.e'Re-n6 van der
Iileij een sneLfe ai:'nval af net een schitterend heihard. schot in cle 1;ruísin6. Na cle
rust misten Sen6 en Freclt'.ie nog eniieJ-e fraiie ]cansen, rraiirna Triomlrh via eén snel-
le countcr toch nog o1l 2-'l liwem. Door hard rverl<en van de achterhoeir,e (net name
uÍtblinker Frido) hon cle stzinrl o:) 2-1 ïrorden 6ehourien. Gezien de Srote inzet van
pui)r-.Lren 2 h.-n er v. n ,].at elft":I dit seizoen noii veel goeds vrorcen verflacht.

-9-



?IJS"IJIi I,iIi'tI 2

sP(-loR,iIJii f.iïNI2 - Lurs IiII\f 3.

ilct ivas vecr ecn .5oerr.e,,crï.i;tr+jcI 'net vecl aanvr.lien in dei eerstd hetft, in àer'rcede mÍnuut he.clclcn zc al. oc:r hoellschop manr d'..t l_everde ,i."t"-"fr.I'Í;'.ar na 7 minuten vcietb;.r dool i:,e l:ele ploeg maa.kt e Ricardó rr.tl 
"Ër;t" ccielpunt,1-O. 13 de aftrap liregen- zc. tr.e. b.c.I. r.reer en |ingun ze weÍrr n(-.:rr voren en blqven.r^.rrvallen. zbciat (ie 1iee;)er (dre.gor)_het er;;-'ruÀti1J h"rd'. Toch k\yo.a ce. èe..jenpa-ïtijno8 een kccr in d.e èeiivar- v3.-:riàor pónano febleseeerd. ra.akte, nr..-.r hi j iiori ,"ri"r,oghet veld i-fIo::en. lloen ii1 c-e 15e iuinuut eeà fraaie voorzet vèn Jan ]raËold tereitfe-níst deze cle stalcl o;.r .2-O te.hretr5en.

utren l:'ter wist ilcxen(',er rjq. ba.l vana.f het miclcenvel-<l ne..-r het cloel- te spelen, mà. rliela'as net nJ:a t. :;a...r t.e rustsJanclt rri".i 
-z_o.. 

_ lNa de rust kriara RÍjsnij:. 
"r11 5oà.', J"",i[-*-.I"aoor ar vrij sne]- door I?ijsuijk,werdgescoord uit ecn vrrje trnl: crg, lioo6 en harcl.

Toen leefcle cle r,rini I s ?rll ;ioe,l o] en gingen al-Ien weer Íh de .:anva], èa-a.r,Joor ltreegGregoreengoele]i.lnsdÍe1rij.benrrtteenscoordeJ-1.
';Jaarna tle'tegeni:a.rtij .u"o goètl tcrug en zettà "[É. àp alIes e,. scoorír.e j-z enal §nef dae.rna o1: J-J.
r/"ruirdoor dè keepËr (t'ii.ciraet) iret' er6 drtrli fracl en verschilrende re,.r.riingen vemichtenLEli§ kreeg toen nog wel enige lir'rrsen rni)...r *rertlen door cle keeper gestopt zorlat 4ewedstrijd èiriaigae in een gelij1.:speI. ;
À1 met at jonge4s e en 5oed. s:rài , ,,.oo"6a..n ,o .

Lèu.* oó nà:r te li.i ilscil, zor.n r.tectsÈrijd v"r.n r,rini-r,rc]_,en J, en.dan not, iu "erste _of f icië,e. Iiet r-}.*rltie 1. 1t) ninrrten- 
"i-ii-ir"lr rvo br.cht LiJitrs oP 1:o. sj:oorrvi jkLiet dat niet o.-r zich ?ittcn eo irut'weJ--ai spcerrig 1-1. Nr. (,!e rust en ce li_monad.e'namr'rvo e? io$ ecn v'.)or .zrri .reiie in6 (1-ri, w.....rnr', Guido niet neer nchter kon bli j-van ( t-J) ' Ilarco stonc inni.dciels. ;,I-te tra.ppcren van ongecr.ulc, lrant ooll hi j had. watmooir6 in zrn ged.a.cLrten, en hi j bracht ae 

-sianc via t*eó mooió Lloeryunten op-1_-1. ' iloera, voor cl.e . "-rel;16i1 7.I'let veel enthousiaÈr,re vÍ',.u ar-1e s,-,elers en l?eer zoveer sui:porters gar,t rret o, r.erleiding.van Guir.lots v...r1er: li.e vg]ÉendE. heer vast..vreu. ,o à;;;:--- '.
Een uoe,.r.di.

Ltil{s i.ilNl 1 - LÍiriii; -àllTI ji;t iil.,iI 1.
.T,Ers in;! f eI van s tir.rt 9n. (iiti l=everde ar-. sne] een .ucces op via een c1oe1i:unt vaniir.rtin r'.ie goer'I, vrerd a.ingespeek1 in de ruimte. De verdecligiig ,;o:1.,o:d.rart ierra"]ite hierdoor trat va-n streell c:r ttit .gerrl 'cr.óor' 

LEi,is- 6À"a'i"irt."ir"t uit.tehendeconbine-ties ',rerd L,'ilJ:rr,".rt:i-er no1; ueèr ond.er ,iruri 6ezàt. IIog voor ;ï.;-;;;;'-;;;"]-o door r.r.oe1',runten vp.u r{icher eÀ ilartiri. Na ^iËt Ëi"ra rcilË d;-;p;i;;"';;;;;;"achter !'{e"-''rdoor zij nj.et i:reer i..:n rloell:unten toeliruarnen. Díjna. gviÀ-t laalJrw.lrtier .noc ccn doelpunt tc 
".lien 

ui.ar Jcroen'vrist àet een sprint àe !ar_ nog voor de croel-lijn- te beraa.chtigen. ilet bLeef ir..o J-0. i,iog een co&pfiment .roor o.tío "1"i""" ïà"i..hun.inzet. i . j'

ct e Le ic.or.

-'ro-



)2e Jaar an numner B 21 sept ember 1978
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.J,Peeters Z4O8? Z ll'] . ï,,olvenrade ll1 , Den Haagr teL. ?9?622

.i{eysteeg. 25044? S Soestrli jksekarle 84, Den lïaa5, fel. 45"528

.A.Lie Ír.ien Tsoen 130967 p jleitostraat 457 1Den llaag, íeI. 239929

.I(oenraad6 161269 U,l l,merongenstraat 24, Den Haag, tel. , 6? 4ZBg

.V'iid..Toorn 0lt.O67O 1l Bererade 64, Den }Iaag, te1. -610140

.v.d.Toorn 090169 '.iI Sereracle 54,.Den llae.g, t,eL. 6J OJL+A

.E.AIoë OL,'O564 lljun Eelrhöornracte /O, Den-tiaag, tel.- 296142

00ooooooooooooo

I.ÍUTIITIES IEDEI,ILI JST.

!t!g:gllcsr,
-.14rO C.J.Jehee !ïordt Snipstraat 20

In ÈalIotage :

tifvoercn:
De volgcnd.c aanneldingcn zijn niet

-1419 J.iioerrans S

-1426 p.c.Kriig6nan S

-1L2? J.IiTíigsman s
_ ''i454 fi.v.d.Veen S

.ó.LGEi'lEliE VERG,TDEIII{G.

Leid.erdorp m.i.v. 1- 1O- 1!fB

d.oorgegean:

ïli j nodigen hierr,rede aLl-e senioren, ereledr.-,n, leden van verdicnste en A-klassers
vanaf 1B jaar^uit tot het 1:ijwonen van de :ilgemene Vergaclerin6, r,relke o1: vroensd.ag
4 oktober 19?B on 20.1J uur za.l r'rord.en gehouàen in ons 

-hlubgeËouur.

.r.OEl,lD,;l

I
2
1
4
5
6
7
B
o

.,0?enin6
, MeCedelingen . -- . .

" Vaststellin6 van cl-e notulen va.ir tle À.V. .r.an 3j-1O'-19??
" Behanrlcling van het gcvoerrl.e bcfeid
. nchanc]-eling van de jaarverslagen
. Behancleling va-n het financiËIc overzicht en verslag F.K.O.
. Besprehing va.n het te voercn bcleid
. rJaotstel-l-in6 begroting, liontributies, ninimum donaties en inleggeld.en
. Verliiezing bestu.ur

lO.Vcrkiezing F.lí,0.
1'l .lïecledeLing van 1:laatsgeha.d hebltend.e benoeningen in rle honnissies (zie onder)
l2.Rondvraag
11. Sluiting 

.

Dc voordracht.voor cLe bestu.ursvcrkic zi-n6 zal zi.jn:
Voorzittcr: . S; l^. cl.e llruyn
Seliretaris: G. B. ve.n (',én Stccn
Pennin6meester: J, C .IIop
Ledenr'Th.lirandenl:nr6, G.Duivesteijri, C.J.Peeters, F.T.Straathof .
Voordracht F.IÍ.O.: P. r'l.e Jon6h, J.J)citens, Jos Iiectnan.
Tcgenhandidaten voor bcstuuÍ en E.ii.0. dienen uiterJ-ijk de tvreccJ.a c1a1,; voorafgaancle
rr^n dic va.n de. .fi.V., schrifteJ-ijli, onier opgave van de val(ature rïai-',rvoor de kandi-
.laatstelling íieschiccr.t, ond.crteliend door minstens vi jf senioren, anilere cl.an cle
::a:ralj-d.aat en verilezeld. vP.n ccn schriftelijke bereirlverhlarinl3 va.n Ceze lazrtste bi..1i
rit sekretarie r"'orden ingcdiencl.
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De jaarversJ.agen zullen zo si:oedig mo6elijk aa.n d.e fetlen va.naf 18' jcar worclen uit-
gereikt,..hctzij via de a.a.nvoercicrs hetzi j per post. De f inanci'dl-c stul.lcen- zi.jl.
venaf zater a.E 21 clezer verlirijgbaer bij dc.sekretaris.
Bij tle verkiezing van llet bestuul' moè'ten de 1edcn weL Ínet het volgcncle relicning

Er zijn nög enkele belangrijkc funlities vahant. ':ij denl(en daarbij vooral-'aan
de SHíO r AlJromcjdatiehor,rnissic , lieteriar.l-kommissie, TOTO cn .'.an cen lcideq voor
I,ENS 2 etc, De voorgedr"ri;en bestuursleden zijn v3.n nening, clat zrj hun te.ah elleen
dan goed kunnen vervul-len als in ier:1er geval aL oíLze liomrillssies 64oed zijn bezet.
i{un bereirlheid tot het a.anve.arc].en re6p. voortzetten van hun bcstuurstaali is derhalve
sterk afhanhelijh van de bereiCheicl va4 de leden om de opengevallen pIa:rtben te
bezetten. IIet gaat niet .i.an ëcn hi:..nd j e vol nensen de zalien te lr.ten oltlï1appen.
Houdt U ditar 6oec1. relienins me c',e, en rlenlc beslist nict, dat zij het toch wc1 vleer
zullen Cocn.

IIet tsestuur.
VAI(T\TUNEBÀI{I(.

'rïi j zoehen: Iriinstens tvee nan voor de SEI(O, :ranvulling voor de ?OTO/I,0TT0, r.khono-
datiekonmissic, iiat eri -:a,lltonnissi e , Leid.er cn 6rcnsredhter voor LIjl.TS.2r'llcdeuerliers
voor dc Barr. i.:.a.nvul-l-ing voor t1e Xc,.leJ<tie etc. I.Íeldt U aon! BeJcnli eor-rs. rza.t er alle
maal koEt hijken om ccn velenilling 6oed t.e laten narcheren. Nict uij vraÍlen Uw
xnedeiverking maar U!ï vcreniging, LiNs. liel-dt U aan. Nog is het tel-ef oonnunrrlcr',. 45,8? .A
voor U be§chlkbaarr na.ar echt a.Ls'U niet .reageert dan zal- ooli dit nulcner spoedig
gcen antrvoord neer Scvcn o, al urv vregen' 

Gerarc.l .ra.r, .1e, steu,
sekretaris.

ETEEETFTF
{'#{'Sli urt't't't t'
FFFFFTFTF

I-f FFi'EIr.rlFtr:ÈTFFFFI'FFÏ'iitrÍll;f
E ST_\;T ]in ".CIiTiI? ,)ti 11._i?

I,TlrtrrFÍI irlrFill,Frlir
E F[FÏ'F,"IFÍ.TTTI}'IFFtrFtrF.U.TrI .1'I)!-I1IFTFTTFFFFIF

-l

Zaterda6Srorfreh; Bep-llef-Si:aon.
erri atTnidd- .í.n v. cl..Stccn - :-nnet - Riek Eosch

Zonrlagnor fien: Tin
Zondagaicld ag : Ai'r

us - Cor }Íoilu enbrouvrer
v.d.Stecn - ;,et3y - Jud:Lth - Fiet Bosch - ilim uichel-s

IiHIIÏIIJi.IiIiUi IIIHIiEHN].IIIiI

scheidsnechter

iI.virl.Ent
F. C . Sonefaa6
T .:^..Iiuypers
J. C.liulder

I I. J. Langel-aar
i). P. Ii. Mul
i,C.Deve1in6
B.lÍit ra
C.Nocerna
II.I.:orbi jn

Eventueel afbcll-en tel... 66.9\.16. cf.. Zg.]1,B.43

iIIilIiIIili-l:I-ï;jiiilll::tt;jIEiIIlIIjIl:ïjtiÍru iiIIIHIiHiII{}tj.jiIi.l
À-OP§Ii:ILLIÏ:lcËit-UITSL-:GEN SENIOREN

ÏEIIHHIIII] .IIïIIIIï].liiitIi IIirÏitiiLil:t.Iti]t;IiEI{}t!Itifl IIiliiit ]?:

PROGRAMMA ,9ENIOXËi{

Zondag 24 scptenber 19?3.
14.30 uur DBGC 1 - LENS 1

'i 1 .00 uur DiiL 2
1 1 .0O uur Llll.LS f
1J. OO uur LEi'lS 4
'12.00 uur lrass enae-r J

-Lms2'- Ve]-o 2
- rluj.ch J
- IUNS 5

Ltit{s 6
GSC 2
lJlllir (J

Ia.rlilora.rt ier /
GDCpi..t 3
vrij
LEi'15 1 2
- Ia.ssena;r.r 1J

Recrcatieoorcl ;,DL i{oepe1;,
Oude Ton6e
Brasssrsl<e-de, DeJ_f t
\11 6cb 1/ 1-J
vt geb 1/ z-4
C ha.rlot t es trar.t /,
(l{er!:ehout )lïass snaàï'
Verl.' lar.f sdorpèr1aah
v2 seb 1/z-4
Ki jliduin.s estràat .

v2 Beb 1/t-3.
v1 Ech 2/1-3

Brass:-rshadà, )e1ft
\I? gelo ?/2-4

12. 00
10. oo
10.00
14. OO

10.00

uur
uur
uuI
uur
uur

14"30
12 "OO

uuI
uuï

PostaLia 3 -
LENS 7
Zrr:rart B1a.ur,r 5. -
I,ENS 9
LE}IS 10
LPlrls 11
lnc 9
LINS ,1]

-2-
J . Cc ]Iilst er ! !



lllls t, ?, 9, 10 er1 13 ecn hí..If uur v6ór aanvang van hun vredstriid.Lil{.s51o.45uurL-;N,StcrreíntENSss.óó""'-iËi,iË-i"","i"
LXNS 6 10.4! uur Li.li{,S terrein LE}iiS 12 13.15 ulrr LIiIS terrein
Voor die6encn die ons 1e etftr.l in hun verre ultlredstrijd r.rilfen steunen, vertrekter a-s' zonda6 een bus oa 12,J0 Lr-ur naar cucle Ton6e. Er kunnen 40 personcn mee,dus niet allerlaa-l- d-rin1;en. L,rten ve het eerste ne.lir hun eerste punien toeschreeuven.
OP§T5LL],NG]II{

Ï:Dljs3: rI. Tinriters-J. Groothui zcn-;i. iIocfna6lel-R. v. Luxemburg-.1. v. K1e ef-iÍ. itironel zyraan-A.Schneid.er-B.v.Iiooi-Luisnan J.+ i'.anvuIIing uit sel-ehtià

lBs ?t c.v.rl.Decri-J.v.])ijrr.G.iic'pcrmcn-G.Looyestijn-:f.Michels-J.xas-n.Ïoodbol-
1i.Roocluyn-l{.Rooduyn-G.Costron-G. Verhaa_r-J. Zoet_F. de Zlart
4§-§ t 

__r. vnrbarend.s e-1i.llalul"'.n-R, Bettink-J. v. rl. Ende-s. Jubitana-T. v. r,uxcirbur8-3.ossg-H-R.uyter-c.sta.pel-F.strae.thof-F.veeren-c.v.Deeren-F.crc vroei;e
tElqs,?: \ï.lrosz9 Nipp er-R. v. tl. Bemt -1. Boor.ts-T. Branèenb'rrrg-J. Gro enencli j lE-I(.1(e etnan-
R. Leij n-4,.Schijf-G. v. tt. Togt-i t. Vorhe uI-p.V erstral en_.1 ...liIting_
!ry§.-Q= M. Rcuvcr-F. v. cl. Dcr6-... DilCerucetr-e. auivcsteijn-G. G o os en-Ir.lIcijnen-;í.lieijnen
P,Ce KleinuP.v.nijn-J.Ce llruin-J . S chual_J. Verbar enrls e

!E-9. t l'I.KroI-F. v. Di 5tr-1'. f ieret -ll. Ïloppenbrour,,ers-A.IIuis -A. v. d.liro ft -G. Lelieveld-R]v.Nuysenbu?6-G.Ra&phorst-J'ienen-P.Schu1ten-P.Snee1e

Xqi!,1o1 T.Frino-c. v. Deel-'um-F. u,Ieekura-.i. v. r. Berg-p. Bosch-';ir.lour,"rman-Il. Dénei j er-il. Girit -J.ileInans-J. v. ci. llorst-A.Reesinh_8. Reesink-T.Verstrae1

.!&\E-l t vrij c.v.Deelcn+F.de vroege'zi.c IENS 6, c.Iiuypers en J.Ilu)r?er zÍe LENS i2,J,Sorst en P.de Haan zic I;i{S 1J

Liils:1-2r R.ten Iiooin-li.Da.nning-R.Ion-l'{. Jans en-A. cle Jong-F . J onl(cr -C . Liproan-R. Racle -na-È-cr-P. v. cl.l,Íer f -I? . Elanl;-C .1,eeli-C .liuyp ers-J.Iiuyp ers

EI§ -g: J. Bor st (Ii ) -1). Durghouvt -lI. Jour:r-'ï. Enc1li ch-4. Ho'.-.1:enbrouwcrs-G. J ehe e -l{,I(enp er
I'1- v. d.lil-ei j -r'u. v. d.lríei j<len-il. v.l.Ii euvrenhoven-c . verdink 

" À: r.ri jnhoven-F. d.e Ha_an

.iFSCHRIJVINGEN.

,uitsluitenct in zeer drín6enc1.e gevallen, kan worclen. afgeschreven bij N.osse te1.6ó.20.90. gf: vrilc-laqlvonC vo.n 1é.lo-jg.jo uur. fn geval van ziekte ti:.n. nog op ,u,t.r_
.dagochtenè van 11.00-'12.00 uur r,.,orden afgeschreven.

Dinsdag 26 septenber 1pf8.

2C.15 uur LE{S 1

s.rt4it'Ilíc]isT.

UïTSI.iGnN'1 ?-9-19?B;
I,ENS 1" 

.

LENS 2
Làl<kruartier 2
],ENS 5
LtNs 6

Quictr 6 '

Ziir':LVOETBI{L.

De 4e.ured.strijct van ons

- Scllevenin8en 1 (vr.sch. )

- :Íilhefraus 1

- Rava 2
- LjrNs f
- Vred nburch 4
- Duno 2
- LllI,i-S 7

x-t
4-1
1-1
'l-1
2-1
3-1

LEI{§ 3

Quich
Celeri
Quicl(
IENS 1

D;lo 14

- Duno J
- LENS . 9
- LEI,IS 10
- LliïS 1 1

- RIi,SVi'I. 6
- Lrlrs 1]

9
tas
11
2

o

2-O
o-)
o-o
2-O

1-2

zai:]vo etbalt ean wordt gespecfd op l-roenecla 27 se tenber a. s.inS ortha-I Overbosch Vlzrsk-a 5 ( I,IarÍahoeVe) te en St ronlihorst e.anvan 21 . uur
De volgende spelers worc'l-en om 2'1 .0O uur in de S:rorthat verrvacht: T.?rins-ï

-i'. cle lil-ein-l;.v.d.l.ti je-À.de ?agter :
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i,licGRl,IIr{À Slrr{Icf.iil
Zonda l oktober 1

( onr': er voorbehoud )

9?8,tr

i4.oo
11.00
11.0o
12.OO
1 2.00
10 .00
10 .00
12"OO
12.r0
i4.30
10 .00
10.o0
'!o.oQ

uur
uur
uur
uur
uuT
uur
uur
uur
íur
uur
uur
uur
uur

LJlïS 1

LINS 2
Tonegido 2
i,Ds 2
Llri,r,s 5
xxNs 6
' Jeè t erlcl.ra-rtier
LENS B

IJavo +
'lestlandia p
I{DV 6
TÍJI..IS 12
gsc 9

}]IC 1

nlautrr Zwart 2
tlIIIS J
irJ,l'ló +
i.:'o.nenburg J
Tonc6ido /
ril.is 7
iioeli vail floJ_-Land +
Llri'rs 9
ï,!i:I.s 10
trÍt'u-S 'l 1
qur-ntus 5
L.ttïs .1f .

rrlruilH

ïtlm[nn

an Dr r is vorig scizoen ueer vii-,t af gezopen .bi j ï,trN5 r . Trvint igdrri zenc', liter bier en
dertigduizencl flesjes fris. ,l:.t ecn rekreatiel
iln Uit'de voetbe.lnatie Íir6enti-na. héeft POL 'vernomén ' ddt Donalcl Schönhdrr e.anÈtalten
a.'.n het r.rr-l;en is ori-r na..r oLr,nc]a e.f te rcii,en; Eind. septedber -is het zdvàr. Eeri
opoedi6q rentree-in het.eeLste elftaI is evenlrel hoo6st trvj. jfelechtigr Donalcl" .

cchi jnt oJ het o{lcnblih ovcr cetr konditie te beschiklcen, clie ver,:e}i.jllbaar is 'rnet
die van i'CL.- Ecn noxÍíae.l- ncns zou cla.ar trots op hunnen rÍezen. I iai-..r een voetballer,
nce. Donilè k3.u echtcï -ilcrust -'zi jn. Zijn corne-Éb.ck wordt intcjns'ief vodrbereid.
,',L1es vrordt in het uerlc ilesteld ör-r het trdiningspar'c ours in prina staat tc brun6.r.
"'_0L 

heeft net ei6cn -o6.cn liunnen lracrrnenen, alat talloze paarrlon rlagelijl:s.Ce ruiter-
ladcn in c1e d.uinen leÉler rut, hourr.en. J.a natuurIi31r., r,ra-nL Dona-ld kont .
mm ilet bloedstollend.c nicutïs van deze n,e elc bctreft rle gemeentelijke inspetctie van
het d.oor LENS ui't eint',cli jl: u.'.^.r zeIf.. opgeknapte tvreecÍeaIeed6e'bo'i,,'r. IIet bètreft
hier een 5ebou"l, Cat LLïliS vr.n C-e 6enecntc heeft gehuurd en dat .11 eii.-ele ji-.ren oj)
cle.nominatic 6ta.a.t on Beïenovccr.d. tc r-rorden. Te-]l:cns kont daar wa,t tussen, hetgeen
spiitíB is, orn'Jat dj-t Sebouw aL h.ng niet neer. aan r]e eisen vnn de tíjd vol-doet.
i(ortom, Cor Peeters sta-li zolf nai.'.r: ureeï eens de handen uit ile l,touwèn en maakte het -

6ehec] r7eer cen bcetje lcefb:'-;rr. De geneentel-ijËe lcontroleur hr.d tr:ch- no6.wat ean
te merken. iloé'be6to.at het ! Lí,.r.t rlè ftemeente zelf' ce hancl mrai ceirs in àlgen

boezemwater stekent ur.nt het stinht er behoorlijh. r'tI jaren manlieert.er ryat aan cle '
afwatering van dilt l(f ecc'1.Íjebouvr, rveerdoor het soxls niet te ha.rclen is v;n rl-e. stank.
De 6genreente ]icht zà<l.oen,.le zelf c'.e hancl met rle hygiënische vooïschriften.
nn Trouwcns oolt het cersto lifccdScbburz vordt ii.ooi cle geneènte behcorJ-i jlc verlvaar-
loosd. VoriS jnar bij het asfhl-teren vi'n het pacl la.ngs hbt cerLte vefrl is een regen
i:ijp vcrnield-. Dat tling h^.n6t nou nog o,r half zevcn. Schriftelijlre en telefonische
melclin$en hebben tot clusver ni-ets uitgehaeld. Ook de e erclergeno elr,-..e inspehteur is
hieromtrcnt vollcc'.ig op c'1. e hcogte. iriou jr., rlie pijp hangt clus ?:1s oi) hrlf zeven.
Zullen we nog tot vi-jf voor tvr.il-f uoetcn r.rrchtcn.
mm1;oenscla$ 4 ohtober rvorclt er lJeer eens cen rt,lGenene Le c'.cn vcr g;.ticring gehouden.
Zullen I?e ei' vrcer noeten :lri-.tcn over de t_oèhonsti6e struhtuur van Llll:iS. De statuten
nrcten 8euijzj-sd ÍIori.cn a.ls ;cvo16 van ce'invoerin$ van het zo6enar.r:aiLe nieuvre
vereni lin5src cht. Dón p"'.er [lrecr].e ]l lmerleden hebben claarover onlangs vrrl-t-;en gesteld.
ïo!;;ens r'-n-t nj-outte rccht heirloen n;-nelijk aIle lerlen in de toeh nst stenrecht op
i-'en a15er;tenc vergi:cicringl tlus ook bijvoorbeeld onze mihil',rcLpen van zes ji'.er. i)OL

.h.ooqt rILc knulletjes l-...1 raccili jlle vra[en stellen over de begroting. inclàr, ac.rdi6
f cli! ',is r d.a-t-.iret i'.i1nt.;'-l jcullcil.cden döorgai',ns- vecl groter ié ilan het ' a..:ntc.l . .seniórenr'het11een--lien bctol.:onrjn, ct e--t ,-lc jeu.;ri de nacht in d.e verenj-1in1; lien ovcrnqnbn. ston
t'.^.i; t;e claa'r niet cerf-e i ..--n 1;'cdi.clit hebben. '.ie kiezen gèvoon ccn p.iar ririniuell:ón in

mnnm mnmn mIí nn mmÈIix r,lnrulrnn r,l nn m r í l]llil nrn r;ut litIJrnnr4 mIIl m mrn ruil rfiiilï] nu _nr1n nrl m .ïJ[1 nr:l nn r]I1 unr,l rnm1ln lxnf,llÍl lí[1r1r] nr:l::llf L,l[l m

D1[1
rlnl.1n

[ILf
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h-ct.bestuur. Zijn rvc gelijk af vrn het telkens terugkereni.le problecrrr or; nieuvrel:cstuursledcn tc vin(l.cn.
nn De l(arncrleden heb'ben tl.c iainister va.n justitie gevraa6cl hoe hij ,.iit soort vreemde
tocstanden denllt te voorlioneni .r01, kan af een ti;:jc van de stuici v.;n Vrouyre Justi-tia oplichtcn. In Ce hoop i].at hij voor cleze lichià onzec'telijhe (',aad. niet rïordt
Cestraft' dccl-t ICL mcer dat het volgens het nieurze ver enigingsrccht ní.ct no.o6,zalce-l-iik is, dat clk- Iid. persoonlijk zijn of haar stcm uitbrengt. -t'icn 

ka.n iemand. anclers
rflachti-8en ziin of ha-ar stcm uit tc bren6en. Zo zouden mÍnivelpcn hun stenrccht kun-
nen overrlragen a.an hun varr.cr of uoeclcr (mits d.ie ook rid zi jn), iti:.nv;el e.an hunleicler ofzo. Ook is het raogeli jli ceil ledenre.ccl te lclezen, aie óan vcrcler een groot
aantal bevoe6dhcden ven d.c e.Igenenc verij-a.lering overneemt.
nm verenigingsrecht; Laa.t '/rouve Justitia niet in haar henpie stl.rn!

4+r+1r4i.luv À-... -i..rr.,it ILÍLàÀ__-
ïfifÏii 

^LLErt 
Er ï'i;-i:-'.-'-,'.i.--,'..,.--.L:;..::,r.-:,-i..:.ri.r'.;-ii-ï.....: ;+{}4r}+r.r r .+;::-rirr.rrua-rÍ1,.!rrllr.i^r....1r !.,,_^J!ii--r- _

De heer en rlevroulï lt.J.l"t. va.n ilijh-de Kroon - U v;reet lvel cle v:rder en' loeder van
Ilans en Frans van Dijlt - hopen oi: woensclag 27 septeaber a.s. hun llo 5ari6 hu.i.rclijirsfeest te vÍeren. Tex Íjelo{:cnheii]. van dit heuglijh feit houcen zij o; dezó cla.g eenreceptie in de tra5cnschlr.ur van rectaurant van rrl.leer en Boschrt, Ilól-iótro oplaai 5,i^rhier van 1/.00-18.50 uur. 1,íi j fcliciteren het echtpaar ro, ói-5li ,".,-r ha.ite met
deze nj-j1paaI in hun ltuircli jlisleven en tïcnscn hen nog vcle jarei in gclukJ;ig sanenzijn toe.

lLt:g;s rleze vJeg een ieder die hecft bi jgeclra.gen
tijr',ens zijn verblijf in het ziekenhuis nocht
hen cen spoedi6 aI gehee). herstei toe.

--Jr,li /y,.i.--r.riÀiii!i...^..-..i--,. -, ;,-.^r.-' i-.rt..i..:-.',

voor
ontvangen.

--- De hcer níjlsraa bctl.a,nlit
de fraaic fruitmancl, die hij
Vanaf dl.ezc plaats l'renscn vij

Jc leest in de Lil{Srevue vel-
gn d+q. wcren niet zo best in
vrat.in de IÍft te zitten. Vo.n
L-el-i jhÍlespeelcl en 9 verloren.

_x-x_x_x_x_

Van dc vcreniging Tflinuvona ontvií6cir iïij. een excuusbrief itaar a,:n1cirr.in1; van de
ongcre8cldhe c'l.en r die zich o;l J sel:tönber:in de 'reclstrijcl tei;en oo. ,rugur,ju voorcle4cn.Zij deelEen r,rede cle bctrol..l:ctl spèlei op'passencle vijze te'hèbben gestraft en sprel(enie hoop uit rlat cloor clezc affr'.ire ri.c rclatie tirssen onzc verenigiigen 6ing schadeis toegebra.cht. iii j llrnnen v,'.n onze ke.nt stell-en de.t iri j het op 7ri js ;teÍlen dat
een verenigling t1e noetl kc'Il o) bi..enscn on zo I n voorval rui-terIi jl< tè beliennen, vrantdat Cebeurd tegenuoord.ig raa,;,r ';eini3, , r,raardoor zelicr- een en andcr ,uorclt recht 6ezcten een lSoccle relatle zeller r1i-et Í;-estoord zal vrorrfen

De firma l(ro1, dc zaali net ce vcrc schoenen, hcropent op cond.ertla.g 21 septcnber
om 12.00'uur zi jn f lIitaI ai'.n c'l-e Lèy!1e6. De bekenc'lc vootballer l?uucl IíroI vr-.n -li jax
za]- dgze opening l-uister 1:ijzcttcn. ooh wij zijn oi: deze opening uiti;enodigrl, àn
sanen ríct ecn 4-tal- anc',oae vereniSi.ngen uit hancr,en van Ruuà liroí de n set van ..
4 lercn voetballen te tlogen ontvangen. Ecn leulce 6este va.n cle firna Ilrolr vaarvan
rvij hopen d.at het vernieur.rde fÍIiai_:l een..zaltelijk succes zal nogen zijn.

DlLJilBTllRS
Donclerrïa6.28 septer-rber r'.riIl.cn wi j'ïij verzoelien U alIen dcze :.vonil
:ianveng ongeveer 20.]O uur.

ons bezinncn l-;at nrij het kornencl.
'.nÍreziíj te zijn ou over het ecn

seizoen ga-an clo en.
en.r-niler te praten

de u.itslagen'vítn onze senioren- en jrinioren elfta11en
het begin. I-la.ar het afgelopen ueeken{ liwam Lrl}trS toch
cle.JO vredstrijden-r,rerden er liefst 17 gewonnen, .4
Voonzaar geen slecht resultaat.

_ Redr.l(tie.
-)-
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PROGRr Llr'tl{i JUNI O''ilJil;

Zaterdag september 1973.

14.,o
14.ro
11.OO
14.10
1f.oo
1f .00
11 .45
1J .15
11.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

i.lass enàar '1

LDlts 2
LD{S J1r
LEiis 4
LIINS 5
Tanuvona 1

i(l- J SIlL J.!C u
IIVV B

LEiis 9
LIINS 10
Ltil{s 1 il

- !.I:'Il È I

- , -uicl: J
- r:este rlir',rar t i.er
_ vlJC 5
-GDS5
- LEIiS 6
- Llil,ls 7
- LXli,i 3
- Vios 11

- vrij
- Irll5 9

rihr. G.lluÍvesteijn tef.94.63.91 ( LEI,TS
r',hr. F. v. dl..Berg tel. 29.?9,?B ( LEN§
chr. -'-. ts-Grs-veniiijli tet. 6j.t6.40 (LENS

Cliarlott estraat

v2
Groencdaal, llassenaar
Sportparlc ?rinses lrene
II o g e nhou ckl ae.n
v2
(zie maancla6avond. en overige elftallen)
,13 (zíe ool- 25-9-1978)

v2
Nijlcerklaan

/n 11)
ussen 9.3O en 1O.O0 uur

y2
3v3
v1

t1 .45 uur
Zonda8 24 septeniber 197

1 lr. O0 uur L,llr-S l
ri:ttggs-32-99r1 tcnber 1973.

19. O0 uur l,lll{S 10
1!, OO uur tuich íjie.is
i;.!SC.IRTJVINGIiN. :

- Quicli Ste:)6 J Vt

- .luich Stels
- Lin\i§ 11

S chrif teli,jk voor vri- iCa.navon<l 13. JO uur bij dhr. ?.v.d.Steen, iiondsrooe 2, Ilerkel
,?orlenri j s.r]i1

Telefonisch vri- jèagavoncl tussen 
13r.OO 

en 19.O0 uur (uitsluitend in ciringencie ge va1-
1en ) voor
l-ltIass;ers bij
B-hlassers bij
C-klassers bij t

I

4
?
ci

3)
6)

/n
/rd

In nood6evallen kunnen ëb juniqren.no6 op zat crcl.ago c ht en
afbel-fen bij LEIIS tct. 65.11.14
,Í,tr](EURINGEIÏ.

De junioren moeten bij slech.te vr e ersoms.tanCighe dcn steeds rle afkeuring-sli j 6 t en raa6.-plegcn. Tef cfonische inf orr.r:,.ties., !/:1,.:1en hierover n.iet verstrekt.
OPSTELLII{GEN.

LII{S 1 : r'rorcl,t rloor c1e tii:iner belicnd 5erozrn}rt , leicler clhr. J . -ii11;<lrloo-J. Zoun
LEi{s.,2: tr. I)oo6eir r',-r.13on-R. v.'..1i jnSn:.rden-J. v. d.. Ri j zcn-R. Duyncard-J . G c 1uk-B . jlenlces-
.i.I{liinnen-O.liönemanir-1,1. v. cL.Iieulcn ( 2x) -D. r.ronl<-,1 . irins (Zx)
Lcirler clhr. B. Csse

t4!s 14: J"rrins(ír.)-ïl.Goedhuys-i).Jozee-s.hramer(2x)-"l.ter laare-J. Linssen( 2x) -
J . Vo or ritrin ( !x) -:r'. Lucs.ss cn-R. Ri.,d.cmaliei-C . Odcnldr c hcn -R. Ce Ëaas-1.Í.v. c't.i'ieul_en( 2x)
l,'ii!q f: lI. v. Druni ci:-J. s chil:-rer en-;. novcrs -J.1;o oyrnans-p.lirol-J. Linss e.n ( 2)í) -,, -'-.,
lï"Lustenhouvrcr.E.,3r.ndifort-G..ie,ioli(2x)-B.Vester(2x)-J.Voorctuin(2x)-S.Kiaeër(2x)
Lci:r.cr dhr. E. Flurc;.nE;

lfijllt J. Elzcrnair-i. ,' c Joníl-J. OCenleirc hen-I,Í. Lie erman-E.Ilyliclhof -R. J,e llroon-.
R - v. Ba1;6um-R. rlc Roer-!.Griu5er15:jr.ag lruin-l{. r-ti en en Rf,s: E.Va}cntin(2x)
Semcnkol'lst 'iJ.J0 u.ur L,cns, . leiller clhr. Ton cle Iiolc

_.:!§1, R.v.nerScnhcnc;1 .uwen-i?.Ilrrisman-G. J. de l(olc( 2x) -L. v. Ri j n-l,l.Iiorving-R.I(orkin6
I.l.GÏoen-Ch.jlerít'rn,jhs-1.'Essefire.n-ll.Vcster(2x)-O.v.ct-.LCar-II.ValentÍn
S'rnenkomst 12.OO .uur Llli{S, }citler ,1hr.l.lartin Reuver
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r,r:,Is 6: iI. Diemel-R. Duyvest eij n-J.liouvrenhoïen-v. rr. cns ut 
jn-J. 

v. d. iler f-F. zcgcrs -1,{.Schobbe-l'1. Geurens-J. v. d.,Spi eg;e1-1). Straub-D. Ba.i cl j o e-R. v. rl.Ioogaardt.Strmen}comst..11.45utrrÏjL1is'1;ieIc}hr.Fpa'ns,.it.D""6,.
Grarne ourlers met vervoer I I
LEils- ?: als vori0e treck, sanenltorrrst 10.45.uur LEi'ls, leider paur v, lr-.steen

W-§, aIs. vori6e weell zonr',ör F.lílèin ( zic L,JITS 9 ) , samc "tconst ,12..00 uur LENS,Ieidcrs Erih l,endna.n-'. iin v.,l.Linrien
LINS.9: o1s voril3e Ueeli net F.IïIein (ï..ttaffa oob maand.a6 in C5), IèÍtr,cr Rini v.Noort
I,UUS tO: , 

( m"en.-,.aga.von.t ) alo vorjge rveeli net.D.pa:jc'rï.v.veen zie ooli LEr{s-11, M.Geurens-J.v.d.spie.gei-p.strairb-D.BaÍdjoe-R.v.
11. loogaarclt zie Lr{NS 6

Leíders Thco .i)rins-Toí v. rl.Ilorg 
.

LENS _11r a,Is vorige weeli met .J.v."r/ecn en II.van liooten en E.clc :lrLiiSn (zie oolc
naand.ag 25-9-1973 da.n met Í.Iia.f fa.) Leicle racl v. d.I;roft '

PRO G R:",IlIÍí FU-)I I.LDN lIN',lE],-'iii
PUi)f L],DN.

Zaterdag 21-9-19?3.
11 .0O uur Li es t crkrvart icr
11.00 uur LXNS 2
10. O0 uur.LDNS f
:E],i)n]'t .

U 3!srgec 2J selrtenbcr 1973.

11. Vrij enhà elcl-aan , Iii jlrduin1 - Li {S 't

- VC,S 2
-,'luintus 6

'11.00
1',l .00
'10 . oo
10.o0

. i0.00
12"oo

uuï
uur
uur
uur
uur
uur

TVV 1

LE}íS 2
LtrNS I,ÍINI 1 -
Cronvlict ririni 2
Laddqyartíer nini4-
L]]NS I,{INÏ 4

v2
v3

I:illlj 1 IicSenhouclilaan
Groc:r i1t 58/2 vj
Vi,I;:' 'i,ríni 

M

LI,,'NS I-ÍIIIII 2 Rerl eri jherstraat
LEI{S I'{INI J Ji.-nsoriius straat
iesterkvrartier mÍni 3 Vl

In noodSevalfen llunnen de lupillcn en vre.Iiren no$ op zat erclaSoc ht enC tussàn 8.45
en. !.4J uur. afbellen Eel. 65.11,1[t kfubgebouvJ.
,FI(EURINGEN.

Bij slechtc lire ersonstancli ghe cion steeds eer,st rle aflceutingsli j s t.cn ri.;1i11:1egen. Stnat
daarop bij rrPu2illen en :;'elpcni; vcrmeldl: GOEDGEIiEUiD c]-an steecr.s na:..r velc1 of punt
VAN SATflCN]TONSt ITONCN. Ii{ Df T GEVT"L ],Iiic ER DUS I{IET TEÏ,EFONISCI,I JC,]D'iJ G:II],TIICRMEEND
N.L.-li EV.EI{TUELiI ;,.FLEUII}TG. Sts.i.rt bij de afheurinl;s ad.r ess en bíj ni.ur:i}Ien en .ïe}1:enir
vernelcl: ZIE l,FIii4UllINGSLIJgT t','.n ltoet ;r1s volgt worCen gehanrlelC: Voor tle thuiswect-
strijclen rnoet juni-or-enlijst Ïror;-ie gdraadpJ-eegr1. Zijn de lvecl-s tri j.r-en van LJI,ls 2, 4
en 11 60e(r'Selieurd, clan {!r.an ooli c].e pupillen cn velpen Ïuedstri j,Jen oir ons velr)- r1oor.
Uitsluitcnd. voor r're uitïcdstri jr'Len naÍl in dit reval telefonisch uorc,.en geïnforneercl
of hun vreclstrijdlen d.oorga,'.n en vrel ze.t er di:.go cht eircl tussen 8.4! en !.rtJ uur teI.
56.11.14

.I'jCiIR]JVf NG }I.
sehrtfteti:ik voor vri-i-,'.1ii,j"o-Lq 13.r0 uur bij clhr. ?.v.d.steen, Iionc,,sroos 2, Berhel
en Rod.enri js
Tel-efonisch vri j d.agavond. tugsen 13.00 en 19;0O' uuï (uitsfuitenC in cl.ringenrlegevallcn) bij R.Borí f.e]-. Zj.9Z.??

O;}ETEILING]II{.

LliÏ'lS I) 'l: F.v.Iiestcr-:;,.Toet-Ii.v.cl.iiöij.len-R.iIa.n-}I.líofleman-À,T jin r'.s joe-l'i.líoeleni j-
.I.Rienen-E.Iieus-P..'csscl-s-C.Lie liie T joen-P,Ooster,.re{ïhe1 §

Ei'rlcnltomst 'i0.00 uur irlu]:ge]:our'; , leic'l.er -acl dc ?a0tcr
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lEi'ÍS.P2: J. trlip-J. Ui.jp bri -Í1. v.lt e 1.t.cn-F. Valtrenburg--)...ert s -p. Freri cus-E : d.e Druin_
r1. [rankcn-R. Tir,rrners-R. v. r.1..liIei j -i!.Vert]uin
Samenkornst 10.,O uur l<Iubgeboul.r, l-eider /irthur de Groot
LEIIS PJ: B. t.Iiiieuvenhov en-P.i ÍehiLa.1-R. ir.n-J .lio o1-E. R...dena.ker-lli j hnei j er i).-.ti.Triep
R. -,^,sscmberg-D. v. d. Toorn-L. v. .1. Toorn-.fi . V e6ter-1,1. Zi..,nerrnan -.1,. Vest ór-iÍ. v. Nicur.renhovcn
Samenkomst 9.JO uu!. klubgebour-r, lei-r'ler \ïim v.ct.i.Iije

!ENE=:ïr1 : À.Iia.nir-M.I(e e tnnn-l'I. hcr.lich-D. KeetÍian-E.;nJLi ch-i"i. Sirnono-X. Sl-e.t s -D. V ers chel/
rr,en-?. ilijlsna-V, Tromp-n.Claassen-J.Tj-rnnermans-B.BerSrrlans
SaDènkomst 9.4! uur klu'rge1:ou , Icir'Ler i)ctqr perreijn
Uiijs 1,r2:- c . v-. d. Doogaardt -R.Ili,.t elzrr,n-/.. G:'o enc s t ei jn-c. v. e. Be:tg-R. Soelhouruer-R. plugge
E. Renzenbrink-R. zegcrs-lÍ. Jchec-:8. Droll-p.lio ellsraa-i'^. v. i;i j ng.-.c,-àcn-). v. cl . vinr(IÍv. Nieuvcnhoven en l',.Vestcr en Il. Zimaernan zie L;r,-I.{S ?;)
Samenhonst 10. JO uur 'i-Jubger:our,r 

r. leicler. Jln Frins
LENS MIIII '1 : i.{. Bos ch-I"Í. ilroosho o ft -). Di j Isme. ( 2x) -J I Dunant -P.IIo1:p enbroulrer (2x)-
ill%iËiji"rïen-M. rroeks::ra( 2x) -T. Ja.nscu( 2"j-Àt i"vt
Samenhomst 9iJ0 uur ktubgcbouir, leir":.er dhr:Tuyt

Il. Snul-J.ers-R.
Sanenkomst 9.

uróuvrer] 2xI-
Sanenkorist 1

LEI{S I4INI 2 : li,v..J.iicrg-G.l,innervcc''rer-J.v.d.Starre-I,Í.Grosze tÍï1;-ler-I(. r,.1nÈen- -'
Iettero-lÍ.Tcttero
OO uur i;lubgcboulr, Lcit,cr t1hr. Grosze Nilrper

!I4!=Uf UIl, I,i. Jocher:is-li. Boulrmccst er-G. Et-sta.k-J. v. d..lak-R.1-Isengccot -1.Í. Brandt -i-t v. Di jk-1,1. S chtruri- a.n
Sanenkomst 9.0C uur klubgei:oul, leitler dhr. El_stalr
LIINS tiïlrll 4: R. Zir,rnernr.n-u. Si:i- crin3--D..ingelina-Ii. v. rr.. Veeke-D. Bi 5f s.,.na( Zx) -l .i:trrf onT

I-í. iloeksEra( 2x) -T. Jen.s en( 2x)
1.JO uur klubgel:ouu, leiclór N.N.

f II)ILII\G NI-lU.;E ELlïT--i.i,,,iti.

TELEFCCNI{U TIdRS XN ÍrDRilSl iI JZIGII']G: ï§.

Voril;e t'reek hebben vrij rlrie neiuue elftall-cn ingcclciJld bij cle I0{VI t.r.z. 6ón,1, één'pupillen en ééí nini-wel-rrcncf ftrl. ilaars óhi j nli jlr vo16t er jrinnenhort nog óón
rvel-p enel f t.r.1. In ir.e eerstc rrclícn zu1len rlliii nog weLeens I;rap kor,ien te ziit;n, en
ila;lron tlocn l-d j een beroc]-r o2 spelers orJ trÍee }íeeï te s1:e1en, of oi;r ccn lecr roser-
ve te .sti-an. Bij de velpcn.ie het zelfs zo crt sonnigc jongcns (bíj toerbcurt) in
?upi11en j mec nocten s?cIen i.p.v. bij cle :irerpen. Ilelaas is hier nicts aan tc
dcen, totd-at Ïdj .3cnoeg jon3e[s hcbj;cn in erke- rc e-ftij dss]oep. Dc,ze.o;1]ossing.lilrt
ons trouucns bctcr (lei1 el-:ite.lIcn o;r te stellen ued zdstien rnr.rn. .iir hoàven nu gou.,
jon6.ens rilecr te zíjn Cie zrttcrdai-l; voor niets zijn gekonen orncl r,t er tevccl spólers .w::ren. '.'e1 zull-en er enlicl-e jon;cns ccn elftalJ.et'jc noetèn zr:Iikcn, n.-....r 3a, ilithoort bif het voet'bi:Llcn. .,lij í\11e crftr.llc: zurlcn r;ij proberen on het zoveel-
ntogeli jli naiir ierlers ucns te rei;eJ-en.
',anneer ie tvíeè }ieer b1:gestel-c, stant, a1s reserve of É,.Ls speler, clan 'ben. je verplichl
on twee kcer te konen. I'Tj-ct oirhor,ren betekent ook in cr.it neval triee e::tra r e s eivE-b-EIten. i^fschriivingen met .ic rccieir ili heb 6een zin on rescrive ie stii...n, rryorilen niet
geaccepteerd. :;ij vrh3en dus i-n ciczc ,rlcrappeir ti jd julIie meder-rerliin.,. L;:.at onsniet een e1fta1 terui; ir,eveil te tÍek]ien. Jurlie rveten de konseliuenties. vcel
reservebeurten.

De lactstc uac-ndcn vóran:1ercn cr nogaL ecns wat joni;ens
foonnuuincrs r-rijzii;en noi;a.l cens nce. liilt U (i..n a.u.b.
ziEqi-ng aen ons rioorileven. ileirt U r_l verhuisd of is het
geef dit ons dan alsnog sehriftelijl: rloor. Dij voorbc.i:t

van adrcs, en ooli dg tele-
een l'.dres ei:/of t o1e f oonl'ri j -
t elefoonnu;u::er L1 gervijzigd,

rlanh.
iiIURI i',lc Ei{ .i:l}i r},.§FOTC t S .

Ter herinn rini; g;cve:t uij no1; cven 1r,e nanen r',oor ven
cen keuringsbevrijs cn/of i:en r:esfoto l:rijgcn.
,i.-nnccr U d.c ?,r;)icren ltccft sturtrt U het 'an zo snel

-3-

c1.e j ongens ylai.ivan

rxogeli jli n.rir 1..nI

\ïij noG

v. rt-. íi t cen ,



ilondsroos 2, Iierkel en l?oCenri jo, of geef het op ],ENS aan íenancl va1 <la Ju.ho. I,loetje nog een afspraa.li na-lien r].an ra.den wij jc aan cit bij d; huisaris te c:.oen. Bei
bureau van d-e nedischc sportircur:-ng heeft nl. on8eveer cen.wachttijrl varl een
necind.
i(eurin spapieren en t)asf oto:

Voor de vroensdagniclde1;lrlut: zoelcen tíi j .nog wat l:ensen ( Liefst boven cle 16 jear)
Cic op cle lroensda6r:ic\-'.eg vanaf 14. 15 uur onze jon6ste jeugrl vril tfa.incn. U hoef t
hiervoor niet sPeclaal 

- 
Iid"vr,..n l,f,ltlS te zijn. Bent U geint óre ss e crrr. be1 dan even

Paul v.d.Steen 01391-39'19 r of pr.:.r.t z..t erd.agriidcag eàni met iemand vo.n c1è Jàl(o.
GEVONDE}.I VOOR.JD]I?E1Y.

R. Zinrn ruan-,J. Iiansveld-inge1
me1d. hebbcn.
Pasjlq[q: B. de Vo6
Re3e1 het e.Is het kan zo sne

r'-5S I§TENTIE GEV .l.;i,GD ! ! I r

Uf TSIIiGEN JUNICI'?EII
],ENS 1

1'lonst er 2

I.,ri jlinei j er-R..1-ssenberg-D. Spiering-l{. *)l_anlcen-8. Vest er
ine.i).en natuurlijh ve.n de jon6èns die zich net a-ange-

l noi;eli jk.

UITÍJL^,GEN PUPTLLEN

U- zult het. niet Seloven aaar uIe hebben aLreer een r,:and.voI met gevonrlen voorrïerpen.
Nieuwe sportlil.eding, ja zelfs een horl-oge (waarschijnlijk van tl2). llen ie wat t«vi5t
kom dan zaterdag eens 1an6s bij. cte Juko. Lr-.ot oolc af je vo e tbarkr eJ.Íni; rierhen,
dan hunnen ve trIs je iets k;ri jt bent het nakkelijker teru6 vinc,.en.
TE IiCOP.

No6 eteed.s hebben trij rlrie po.ar rerleli jke voetbal-schocnen te koop. IIeb je na.at JBen een paa.r' schoenen nodi{i- bel_ r1an even n}.ar 01891-3919. perpaar hosten rleze
schoencn .f 10 r --

I Delfia 1

- LINS 2

- Llit{s f
- Lxtr.TS 4
- LEN,S 5
,- Voorburg
- Vre,Jenbnrch l2
- Die lïr.1;he

LEI{S 1 - I{onselersdijh l
HVV 4 - Llrt{S 2

UITSL::GEli ilEL}EN

5-4
o-?
l-6
o-1
1-3
9-1
?-n
v-)
2-5
1-3
4-t

1-2
1-o

VVP
VCS.
CDD
LET,IS

IENS
l,jjii'§

4

6

o

LENS 1 Cronvliet 1

Laakkwartier , - fÉN§ 2

UITSLJIGEN },If NI i S

o-z
3-1

1-o
4-1

vYPT _Llrr.isg
LII{,S 10 - Duintlorp sV B
.q chcveninsen 12 - Lln'is 11

O.D. R. ] - LENS n_z

Quich l
LN'I§ 2
LDlrs f

- LENS 1.
- Laa.lckurartier 2
- ÍIií 2

"iij 
begonnen onze tvreer'l.e coupetitic wedstrijd te6en o.D.B.Die meteen in cle e.anval-

6ingen. '.'laarop rvij geen a.ntwcord ha.clclen. In de derde ninuut vrercl er door O.D.B.gescoord. 'ij probecrclen dc achterètand zo klein nogelijk te houiien tot het eindevan de eerste heIft. 'ilat ons lukt door ha.rd vrerken van heef het clftaf.fn de tweede helft kregen rre lleer grip oi: de vreCstrijd rvaerrloor l.re steecls bctergin8en voetballen. Ïn de tuaalfrle rninuut onderschei:tà Ben een foutieve pa6s vande tegenpa.rtij rlie hij omzette j.n ccn cloclpunt 1-1. 1.!e bleven rusti.e voctballen.
Toen- we een vriic trs.p neeliregen yJegens hei oncleruit hal-en van de teSenstander.
G.J.kwa.n achter de baL cn maa.lcte ecn irspetterrr van een doclpunt 1_2.0p het einde r.:ac.lit e ilobert voor ;'.IIe zelterhe íd, 1-3. Een veràiende overlzinnin6 ma6ih lrel- zc8sen. ri16 vrc zo l:lijven voetbal-Ien liunnen vrc clit scizoen nog eens hoogeinrligen.

-9-

teo.



LENS6-VOORBUNG6 9-1 .
Nadat BJ de ecrste c or,rrr ctit5-el're dstri j { ongctul.Ciig ÍAet 4J verlorcn he*, is r'lan tochdc ccrste overwinninS binnen. LÏillS startte de ecrstc helft ovcrdoncr-cr cnt], en liepar SauH uit na3'r J-0. Ioen uoest ile.ïe o::burgice ei:er met cen spicrverr elccing het veldverloLten zciclat Voorburg met tien rien verden .noest. . LENS scoorclè ..r.,:erni: ,.,"tig ,lootcn gin6 dè rust in met f-0.rn ce tlTecde helft liep rlLos een stui: ini-n<1.er, voorar ondet ieccrce.n, :zelfs rle
lseeper, 

. ecn cloelpunt vilcr-e nal',en. 3i j de stanè !-o wist voorburg +c cer te resl lendoor uit ecn sneIle counter te scoren. veider danh e.an rie c-]rlaÀscrs, cii.e hetcIftal conpleet hcb)en 3,onr.r.1;t.
Doelluntcn! jl.Doethou',rer J:c', J.v.c1..;erff 2x, R.Verboon 2x, F.Zeilcrs 1x oh

l'Í. ScllolJbc 1x.
UICl( I"IINT 'ï - Illxs i,ÍIi;tI 1

LENS I,IINI 2 - L;, 'lí,'i:tir?tlt :i I.IINI ?-

' 'h.s het vorige wcek ,-o. nu vil:ic L NS nog wel- vrat neer. euick r.,rer li vo11cr],i6
overspeeld en dat feverrl.e bij rle rust eBn voorrjj.lrong oil van ,-o cloor rioelpunten
van lh'Tco r Mnrtin en Da.nny. ook 5^in1; een schot van Danny no5 eens nc.:-.st.
ll,r rust vrcrcl het de t'helft vo.n icheltr met mnar liefst 4 cloàIpunten. !ac-r tussen-rloor scoorde Danny ooli troij- eens ( zi jn 2e Coelpunt) , Na rlez'c urÉdstri5,L l;e-n r.rorclen
v,^.st6ecteId r1a.t ctit zevental stecrls bcter i;-r.::t speren. ÀIre s;>erers kijhen of ecnnedespeler vlijst,lr.t en t1a.n ;......t r,,e baI dc.ir direl;t heen. UititckcnO.:

De Lei-Cer.

Orí 11 uur begon Cc }ïedstrijrlL Ï,fl{S }{ïNI 2 - LuakJcr.rartier mini 2.'.".an bcicr.e l-.antengingen ze er Soed te6en;ran, zowef i:.s-nvnl-1cnr} eIs vercl ccl.igencl. I-let lrerir- een spannen-
de wecstri jd I alIeen vj-elen er 5ccn goalsij De spelert jes villen r.vcl-, ;ïai'.r hi.àrlun'ccn oterhc terJenst.rncer, c'tie ooli vcchton i.rs reeuvrun. Liet ile rust ,.res het o-o.-Nada.t ze in r1e kleerlkaraer linoni.-.de gedronllen hariden, gi-n6 de 2c hel-ft ltei;innen.rn de Jc ninuut van rle 2e herft vicf cle eerste goc,l "., vról .loor ccn sch:t vi-.nMichael, dat r,iras c1e o;I-jlJ:er voor Lr:lNs . Laa.l<kuaitier ging toen al:nvc.llen , r:rlarrloor r'le gocde vertlccl.i:iing van Rica-rCo en Jan kondren zó niet tot e coren konen, ook'ondat de kecper van 'T,iilís, r'lexander heel eri; 6oecl op z r n ples-ts stontl en lr.oedereCdinglen verrichttc. )i.:..rorl l:on .ITENS de lvetlsirijcl ,it"pot"n en ryinncn rr"Ï t-0.
Ga zo door LEiVS.
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2e J.iar an nummer 9 28 se tember 1 B

DE LENSREVUE
vreekblacl van c].e voetbalver enr-fifn Lenig en Snel.

888§8

c0c0cc00c0000
O[T'I C T EEL

0000coocccc0c

MUTATÏES IEDEIILTJST

ïn'Ballota 8e:

QQCOO

HHHEH
0c0ccooco(ic0000000000ccococo000oocoooo00o00r.co00oq0Qoooooo

- 1465 I,l. A. Lan8erak
- t466 tt.A.Knops
- 1467 E. E.Ihops

]iONTi?lBUTÏES.

ilertenrade 93, Den l{aa6, te1.
Ilertenrade 106, Den Haa61, teI
ilertenrade 106; :Den EaaB, tet

298914
67zzoz
5?z"oz

Het Bcst uur

Gerard van .r.e[ St een.

zzo163
011063
o11o69

un
1)

cj

Zoafs reeds eer er aangellondígd zijn er. enhele v:,i jzigingen gekomen in cr.c líon-' '' tiibuties voor clit verónigin5I jr.r,r.- Enk"lo ,Iecl-en, hebben hierraccle nbg gecn rehe-ning 8ehoucen cn hel:j:en het ourle betl::ag nog overgemaakt. Hieroncr"r vór-[cn ,]"nieule bedra6en, lve}kc on.er voorbehoud van goedkeuring van <le ,':lgeilcnà Vergaileringvoorlopi6 àijn vastgesteld:

60, --
1or--
92t--
72 t--
66,--

per
per
Per
per
per

seazoen
seizoen
Èeizoen
s ei zoen
seizoen

'De kontributics clienen bij looruitbetaling tc worden voltl.aan door overschrijvin6
o? girorekcning 13.6?,11 ten na.Íte van de iennio8ucester Leni6 en Sne1, len Éaag.tl lrunt per kurartaal, per half jaa.r of alles ineens betalen. Dit 1latsté het lieist,da.t is ooh voor u ;lcmald;e]ijk rlan bent u er maar ineens va.naf en rcol:t u niet de
}:c.ns het te ver6eten, vrat nare kDnselEtíenties kan hebben.

-ïOI.Ió,TIES E.D. :

u gecn licl van LEl,ls cn vritt u ons r/ïel steunen? Dat kan natuurlijk. A1s u-- overnnaakt rlat kriigt'il da..,rr.oo" een toe8angstaart, weii<e .n"í!-6""rt op
evenenenten, vrellte or oil onze vel(].en plaatsvinden. iïiIt u all-een eàn LENS-

ontva-ngen' clan kunt u ooli,' Jor-- overnaken. }{ilt u ecn toeganl;skaart n'et
evue dan kost U rlit sl-echts Í 55r--.,U ziet er zijn vefe no[etijkheden.ldt U bij Utr giro -overbo ckin;; wel cven rzat U vrensi te ontvr.igcnl

Senioren
À-, 3- en C- junloreh
?upiIIen en lvelpcn
I.iini-welpcn
IIiet speLend.e leden

I evue
Li]i§Sr
Verme

f1
Í1

Ient
'a].1c

lij voorbaat onzc cl-ank.

,' .V]:JíATUI?E! r'.M(.

Er zijn heraas 6een reaJctics l:innen gelionen op onze nooclkreet vc.n vori-14e week,
Iiom nou LIlllsERs , . lnat utr 't)estuur niet in. zi jn hempie staa.n. ; hoorrle àf gerol:en
weekèind de opneiliini,; v.'.n oen L,llilS lÍd : rrliunn èn jutlie nou echt nieuLnr,, ltríii1ei voor
clie par.:r funktiesrr. lict ;.nt,;roorcl .vrilsi Neen, naar wiI jij iets dr.:cn? i'le.n ik=heb geentijdt anders zou il( het 1;ra.e.11 cioèn. ,ïeI zo cenken er neer over, nia.r caar 6onenl:rij niet veel verrler.nec. Gecn tijcl? Kour nou! i{at zou u zc6gen els die anclere
funktionarissen daf 'ooh eens zeid.en?
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Zat erdagmorgen:
^n 

-,..:,liu .- -Xona1d
Zat erilali-mid-ciag: lin v.d.§tccn - ..rin Grosze Ni1]per
Zondagmgl8gq: Tinus - I,lcll-ièr en Richard v. d.I{oek
Zonda micklag: Si-l-via en lluub Pronli - l{il de Bruin - Dini End1icll - ?ia. VerschelCen

Hannehe lour - Tcesa Roorlbol - An v.d.Steen - Franli gtrc,athof
Eventueel afbel-l-en bij /:n Dergenhenegouwcn teI. 669416 of bij Siilon Sandiforttet. z95\4r.

r,ulr
mlll

mmmn
mm [1nmffn

nunm
nx1

na
ntm

tultlt:1Í1
nlnl
uÉun

ÍnEl
ITN

an de b estuursqerkie zing zal- zíj1t;....
gelijtring met r'l.e huictige sanens t el-l- j-ng
rneer bij zijn. Hij hceft ruj-n tcvoren
IIet bestuur is erín geslaa6d- een plaats

Branclcnburg. lJe von,'en Dich de l-aatste
en noet wortlen. IIi j heeft Ce noeite
b1e.'atiek. iIÍ j za1 zich - nac,st .natuur-
id - vooral bezighourlcn uet de com.rouni-

rden, dat POL aI aan het uiJnercn is
woensdagavond 4 ohtober aa.nsta.ande).
f laten. Van de paklïeg 2J0 qenioren,
laten er ziih tloor3;'.ans niet ueer c'.an

wel.
Enm Dc 6rote groep jeugdleCen hceft geen inspraak, uitl3-ezon,Jerd r1e .Í,-lJassers
vanaf 18 jaar. POL schrijft cr,it niet, omdat Lm{S in deze 'at.s buitenbeentje,beschouw
roet worclen. )3ij vrijl.el ellie sportvereniging heeft de jcugd geen clirekte inbren6.
Nu is een algenene Lcdenver gi.r'!crin6 natuurlijk niet het enige mogeJ-ijlce 4iit1de1 on

, de jeugd bij het verenigingsgebeuren te betrekken. I'laar het ks.n een nicllel aijn.
.tlant we wilIen de jongere ledlen van onze vereni6ing toch ook eón stulcje verant-
- woordelijkheid bijbrengen v(':or cle klub vraarvan ooh zj-j 1id zÍjn. Dic verant':roor-
del-ijkheid worclt gekt'reekt <loor zc inziclit''tc verschaffen in de ver eni 6ingsprobl e -
matiek. Vorige weelE vrees IOL er aI op"r CErt cle r:.rctgeving op dit punt i; de nabije
toekomst opcningcn bicl',t Coor ook ..an de jonge l-ed.en stemrecht te geven. liunn'en
l{ij bij LEN§ d.ae.ro1: niet al-vi:st rïat gaan inspelen? Bijvoorbeeld rlocr het houden
van een ITLGEi'llliriE JEUGDLTT)IINV.ERG ^.TURING? Tijdens zorn bijeenhomst zouden bestuur
en i uniorenkonmis sie onze jeugcl oi) aan6epa.ste oijze kunnen infornercn over vereni-
Singszaken en uiteraaríl ooli: ruim plaetsxraken voor het stell-en van. vraíien en diskus-

ririlm Een andere en niet onl)el-angrijhe groep nist ook infornr:tie or: het weI en wee
van de vcrenigin8 te liunnen beoor,]c1en. Dat is cle 6roep OUDERS. Toegegeven.
,Ieinig outlers 2i jn Lid van cte vereni6ing maar ze zi jn er via hun zoon( s) l',,e I bi j
l)etroldren. Zou hct ilu zorn geldie 6edachte zijn, (l.ie ouclers Voor dc a1geiïene ver-
6rrlering uit te.nodi6en. Ooh r..L hcbben ze gëen stemrecht. Ze stelien er toöh wat
van oP. En vragen stel-Ien moet dan teveno worden toegèstaan.
ann Àn.-l,ere 6u3gc6tics in riit verband zi jn:
'i. IIet in ons lclubblarl opneHen varl een sarnenvatting van het jaa.rversla-g en een
se;eàvatting van het beleir',splan voor het komenCe jaar;
2" ilet bcleggen van ccir special-e ouderavond, waarop door bestuur en junioren-kom-
nissie ecn toelicirting lror('l-t gegeven op de beleidsplannen i
3. Het rechtstreelís schri-ftelijli inforncren van jeugdleden en oucr,ers.

mIIIInIl um nm
mm nmn nItrrut m mm utrlrur n nm .nm
nuulm nnmn EunaÍl

nlil[]u nnEln rl]:tmnn nn l:1
lLl

N[l
Ínmfirn

nnn Het staat er zo simpel. De voorilracht v
Ea dan volgen 7 n.:l:ren van LÈiïS1eclen. In vet
ècn vijziging. ;lil- vc.n :ler 'iilk zal- cr niet
zijn afscheid. a1s bestulrrsJ-id aangeleondigd.
vervanger te vintlen in i',e persoon van DicI(
nac,nrlen a.1 zo aktief, hetieeg.in hen geprez
genonen zích in te rverl;.en in.de bcstuurspro
Iijh het ned.c bepalen vr-n hct'algemcne bcle
catie tussen oelekties, trai.ners en bestuur
unn Het zal U inraid(l.cls cluidelijk zijn 6clvo
over de kornende algeríene Ie denvergaderÍng (
Dat rralgcnenerr mo6en ze er van i.OL gcrust a
.0.-klassers, ereleclen cr leden vair verdienste
50 hun neus zien. De anrlere 200 geloven het
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nmm Acht voor ienrnd al-s ?0L Ís het natuurlÍjh er6 tjemal-Jielijk or:r nooie plannetjcste bedenken, die an,-leren rnocten uitvoeren. En die iranclerenrr .àtjn j*i"t onre nceÀt
aktieve leCen, die aIs gevoI5 var: passiviteit bij het over4rote meren4ecl van onze
leden (kíjh ma-ar naar onzc Vakaturebank) tovh al- zoveel ur"ii. op ht-n schour',ero heb-
ben te torsen.
mmm Nu nog stcccls lol)en er mensen in onzc vereniging ronór. clie clcnken. clat bestuurs-
Ietlen en konr,rissiel-c r1en hun clag'el-ijks brood in Ce vereniging verriÍenen. Dat jsin zekerc zin nog te begrijpen, va.nt je ziet clie mensen zo Àilcrvijrs zo vreselijh
bezig' zijn, dat je inderrLa.a,cl zou rienkón, dat ze een lrbainir hcbben bij LxN§. rn
$rerlreli ilrlle id blijvcu het. gevrone vrijwil-Iigers, clie net 6root iclealisme ecn stuh
van hi:n.vrije tijil in tc vereniging stoppcn.
nmm lïe inoctcn zuini4 zi jn o:'t onàe vriSrvilligers t

. PoL . kan e1'1cIs in cr.c Llli,isrcvuc rezen, dat ,,le JUKC inmi,-ldef s be1;onnc:r is rret het
or8r.niseren van 6c sprel;savon,',en net de Cuders. f nclerdaaal ee n l-of o.-v r.rdig initiaticf

F.L
VIJF Eil ZEVEI{TIG J,:.;rl?.

' .'iansta::ride zonl'-ag 1 olltober worrlt er ongitlvijfekl feest gevierd op nl,.[]rner ll van
cle Elleliomstrac't , r'lgar ric hecr rlcs huizes samen nct zi jn vrour,lr ilep.:ic' cn alle kin
dcrcn en hleinkinctcren zijn f)ste verjaarda5 6aat vieren. rs hct .lItÍjd al een
geJ-ul"',vens w:.arcl al-s men o'..). zo t n lcefti jc1 nog rc.Jeli jk gezoncl in ;1r:et1.e harnonÍe net
vrouv, en kinderen echt gcnoegen no.g beleve,i aan het genicten va.n 'vecl- aooie din-
sen in hèt cla$el-i jtrs 6cbcurcn, voor ons - "rr rro i,-."5;;;i i;;; i"jii;; - is cr, nos ccn
heel aparte reclen om ons i.tecl,e te verheugen bij het clri ekwart ecuv, fcos t, van -iíià.
Van Doheenen

. Ja, over hem gaan cl.eze regels. i,lomenteer bij niet zo heel velen no6 bekenrl, hecft
"ïim 

jaren lan6 cen uiterst be1.'-grijlce ro1 6espeelcl in het i[ilsgol-reur e n 3 clit a1les
uit de doeken cl'oen zou cle hel-e ruimte van cle LENSrevue kosten. ,Ic gi..rn ons J,us
beperken.
llet liclnaatscha! van C.e feestel-ini; dateert van 1-3-1921. Rchen ilrt.r uit: clat is
rur-m 57 jaar gele<].en. in LI]NS tett no8 goed mee in zi jn denken. i{et i1oe.n J-igt. in_
het verlcden. En c1+t TIs.s nog al urat ! IIij begon'a1s voetballer. In het eersÈc ël.ftal"
stontl hij constant op wat toen heette de liikshalfpl.rats. Een knrl??e buitenman
di€ hem passeerde ! iii j vuas een lastiirge vasthoudencle tegenstanrr.er. IIoJ feel- Grotereverdiensten 1i11i;en -o} Ilet bestuurli jke vrak. IIi j ruas voorzitter v.-,.n 1!2!- 1gj1 è'n
van 1913-1936. ilet irenningi:,re ost ers chap rvas hem toevertrouv,r.d van 19zj-19?J en van
192?-1929 en d..arnF. noÍl (}ens van. 1938-1942. l{et iroorzittei Jan 'iillcm Dubois'en,
sccr taris Xoos van rler Ïi)-cy vorm4e' :{in tocn het vecl genoom(le en zeer g-eroenrle
Criemanschap, ! jaten I:.ng l
Grote activitcit onti:looit1e lrira bij he! organiseren van festiviteitcn. Cn4cr oigen
neam of ondcr pseudoniem schieef hij rc6elmati6 in de LnirlSrevue. In cIe jaren va-n
onze eiSen ïcvue-.-en tone eISe zels chap werd hem neni6le ro1 t o óvàrt r<.ruvrc'1.. Zijn r]:ivé
schrÍjfmachine heeft vele líarrvej.t jes. vooi 'Lnl,ls verricht, alies g,roij.s. En eersi
zijn motor, later zijn e.uto \-.cigerdeà geen clienst als. het on LElií Sing. .ZeIf;; ;

Sint-l{icol-acs liet zi c-h trcL ircríi'.ngen door onzc Íransta.ande jul:iliris, dl-s tle 5oelclcheilige man zelf verhindcrd rvas, Is het woncler rlat LEN§. hem tot erel-id .benoenàe !
rs -het h,on.ler . ilat wi j .Li,j iiezen .onze geluklensen uitspreken met' een o1:recht -

I,d }lultos r',nnos !

P.J
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PROGNIIV {A-OPSTELITNGXi'I-UITSÏ,AGEI{ SENIO]i]]N

HIII{HHEIIHIiII {I[{IIHEiIiIiIH]-IHIIIIIIIIHIIHI.IHi.iHI{iiititH

PROGRA],[{I, SI]NIOREN.

Zondag 1 oktober 1pf B.

14.00 uur IENS 1

1 ll .0O uur rL,ENS 2
1'l .00 uur Tonegiclo 2
'12.OO uur LDS 2

HIÏi]iIHIIiJlI,-tI }I]II{iII{JIIIlIH}IIiIIIJ

scheidsrecht
. d. Lceh
. E. Ilarleq
. ilo ogert
iLveren-
tand

, v. Veen

.ltÍ. Beiiers
bergen

4 v3 Eeb 2/.2-4 D.'1csse1
Sportpark Pr.Irene' J.Vreugden-
S che.apurcg, Rijsvri jh hÍI
rrDe IIoge ilomenrr , Geli;-enrvcg,
I,laalchvi jli

' Zuiderpa.rk 2e ge d..
vj Ceb 2/2-4 J. <ielIíIst er !
Vlr:rmenburg, I,Íariahoeve

IiiIiIHII

Hfi}ï$Iï*,

S 5 - Iir..nenbur8 3 V? r,eb Z/ j-1
S 6 - Toncgido / VZ Eeté Z/1-1
terkwartier 5 - LEIIG 7 Machiel VrijenhochJ-.an

. DI,IC 1

- B1í:ur'í Zw rt 2
- l,jujr,s f
- LU{,S 4

- IIoek v.Holland
- LrN§ 9

- IllrÍs 11

- íiuintus, 5
ï Liji'is 'lJ

vl $eb 1/1-3
V 1 15eto 1/ 2-4
Roilelaan, Voorburg
Ivlade6t cinvïeg

F

s

J

L
J

P;.l'
J.J
r'. . c

'14.10 uur 1.;,'e6tl-andin 9 - LljiIS 10

1 2 . 0C uur L:'lltr
1O.O0 uur LEI{
10.00 uulics

1 2. OO uur tiIUS B
1 2. JO uur l{ivo lt

1O.OO uur IIDV 6
'lO.O0 uur LEIIS 12
10. OO uur oSC 9

s§'tnNl(oi.isT.

L.EI{S
LEIiS
LENS
LENS

hun we clstri- j d.
13.15 v:ur. l,iiilS terrein
P.00 uui LEI;I§ terr.cin
o. +) uuï lJ-uI\§ terlel_n

O;)STELLINGEN,.

- LEIÏS 4: À. Tirnmers -J. Groothui zcn-il.IIoefnagel -R. v. Lu:rcmbur6-,'i. v. ille c f-lj.Rirnnclzlaan 
"iL. S chneider-B. v. iiooirJ. Lui srna.n-I,í.Ileyne n + alnvulting uit selektie

LENS 5: C.v
R. Rooclbol-À

. cl. i.lc eh . ( 2x) -o .Iiernp eruu.n-G. Loolest eliniJ . Michels-G. uostronr-J. Ras-'

. Roo duyn-Il. Ioo Cu)'n,-G. Vèrhàar-J. Zo et -F. cle Zrirart

EÉt C.v.d.Beeli (2x)--r.Ijauman-R.Iettink-J.v.<l.Entle-S.Jubi-tp.na-T.v.Luxemburg-
!. 0see-lI.Iiuyter-C. Stai:e1-F.,5tr. :,..thof -F. Vecren.
LEIIS 7: [l.Groszc lti'rp er-P. v. rJ.. icnt-P. Booms -T. Branrl-enburg-J. Grocnenr'.i jh-Ii. i'ce tman -
R.Leijn-Sihijf 1i.-G. v. cl. Togt-,i. Vcrheu] -P. Verstrael en-J .ll'it ting
.LENS lQi Il.Ieuver-F. v. d,. Berg-... DiIlcrh e ek-G. luivest ei j n-G. Goos en-?.llei j nen-',í. Heij ner
l. dc ï(l,ein-P. v. Ri j n-J. de lruu-J. S chmal-J. Verbaren.J,se

r,tl'is 9: 'ri.Iirol-P. Fleret -I{. ilo--r1enl)rou!,rers-A. Huis -G. L el-i ev e} d.-R. v. Nuys enbung- l

ffien-F.schulten-Ij.,Sr1eele-]:.dc .rong(ex) -r.rte Vroege (2x)
Ij{{,S,..10: T.Ijrj-ns-C.v.Beei mil.v.,leehum-i.v.r}.Berg-f . Xosch-,_i. i.louwncn-ïI. Démeí jer-
ÏÏlEfrt-IJ . Uef nans-J. v. rL.Iiorst-ll. reesink-E. RcesinhIT.Verstrael ( 2x)
LENS 11:11.v.Rijn-/r.S-er:;man-C.Beijer-J.Borst-C.v.Deelen-?.c1e lÍar.n-C .liuypers-
J.liuypers-F.Feters-J.ïlientjes-1).Verhoef-F.cle Vroege (2x)-:/.v.(1.. j,i_n(Lcn

LENS 12: R.ten iloorn--i.,iannirrg-Il.I,on-M. Jans en-rï. i1e Jong ( 2x) -8. Jc,nlier-C . Liprncn-
R. Rademalier. -C.Fcch-I]. )6nei j er ( 2::) -T. Verstrael( 2x)
LENS 1J: G.lIeyst e e11-Il. Douv-i/. Endl-ic h-.'1. ilopp enbr our,rers-G. Jehe e-ll.Iten3er-1.I. v. 11.I(1ei j
I. v. d.l.{ei j den-lI. v.l.licuve nhoven-C . Veklink-;'..tji jnhoven-R.31ank-C . J ehee

4

9

6, B en 12 een half uur vóór aanvan6 van
1O.45 uur LEI,trS teriein X,ITNS 10

P . OO uur LlJilS t errein . LINS 'l 1
11.JO uur Llils terrein IENS 1,

t-

r'
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NIET.OPi{OMERS.

'rïe6ens niet-opkomen a-f5clol:en zonda.g vrordt G.Raaphorst 2 wehen nict opgestetcl.Bij hbrha.ling volgt uitsluitÍng. voor het 6eho1e Ëeizoen ( kontribut i e-É ótaling
voor het heLe seizoen verplicht). verwecr is uiteraa,rd. nogelijk bij tle selio óp
maandagavond na 20.jO uur in het ltlubgebouvr.
.1I§CIIRI JVlNGE}I .

uitsruitend in zeer cr.ringend.e 6eva.11en kan rvorrlen af6cschreven bij ll.osse, teI.
60.20.90 o1: vrijd.agavond. van 18.)o-1g.to uur. rn geval van zielitc rran no$ op
zaterdagochtend van 11.00-1,2.0O uur vorden afgeschreven.
UITSL.\GEN 24-g-1 9?8.
DBGC 1

DTL 2
Ljrlts f
LL]I{S 4
tJass enaar J -
Postalia I -

tEr{s 1

t.ilNs 2
velo z
Quick J
IENS 

'IEI{,S 6

z-)
1-1
\J- O

l-t)
1-2
1-O

3-2
1-1
2-1
3-3
1-o
1-o

LIÍ\TS 7
Zvrart 31au',v I
LSIrS 9
LENS 10
BEC 9
LiiNs 1f

- LEI,IS B
- Laakkvartier I
- GDC?ti J .

- LBN§ 12
: Iiass ena.aï '1,

ZjI.,.LVOETBIJ.

uitslas 19-9-19?8 RtiDXO - LENS 2-5,
?I1OGR/'IMA SENI ORïN ( onct er voorb choutl)
Zondag B oktober 19?3.

1 4. JO uur Gourla 1

11.
12.
1.O .
10.

12. 00
14. OO

10. 00
12r00
10.00

'12. OO uur
'l1.OO uur

uur
uur
Pur
uur

- LINS 1

- I,'JNS 2
- in'r.SII 2
- tLTln z

- LEi.l.5 5
- LII.ïS 6
- Otiveo 4

lllauvr Zw. rt 11 -
LEr'rs 9
LEIIS 1O
Lmts 1 1

Flamingo's 6
LEITS 1f

LïX{S 3
1i,1.6wr3lr b
IIBS 9
J.(}Jsw\lK L)

LIINS 1 2
HILVV 17

o0
00
oo
.00

RI(DirO.2
LENS J
LrrNs 4
BMT 2
,sEP 4
TENS 7

uur
uur
uur
uur
uur
uur

SPORTQIJIZ.

op vrijdagavond.6 oktober Garn vdj voor al-le crlcl-asscro en pupillen cen sportquiz
organiseren. Niet zorn spelregelquiz zóa:-e wij a1 zo va.ak hel:ben g;cna.d, naa.r eón
echte quiz met heel veeL voetbi:fvragen. De bedoeling is dat jullie e.1s verschÍIlen
de teams tegen elltaa.r 6.:an strijden en vraarvan de bcste 2 teams ccn finale speIen,.
Voor cr.e winnaa-rs heb'ben lïij 6eu nooic prijs beschilcbaar 6este1d..In de pauze Baan tre een bin6o spelen vraarbij oolc leuke prijzen te vinnen Zijn.
De prijs per kaàrt i6 heel- laaG n.1. 25 cent.r,ie gaan be8innen om h._r.l-f acht en
hopen om half e1f klaar te zijn. Opgeven lcunnen julIie je a.s. zaterC.r6 bij je
lcider ctic natuurlijh zelf ook kont om ju11ie te steunen. Ooh uat c1e ourl.crs betreft
hopen rvij dat dcze in 15rote 6etale zu11en komen v.,ant supiiortcrs zul-l-cn wc harc]
norlig hebben.
De l(eka- hoopt dat jullie nu een6 a11emaal zulfen komen zoclat I're cr: ecn gczellige
en vooral spannende avond ven liunnen malien. Tot v:.ijdeg B olctober.

de Kaka.

-Is er op LËltrS soms j-enand die cle i(aka op 18 november aan een 16nm filn projector
kan helpen (eventueel tegen vergoecl.ing). IIelp orr" o.r.b. r,rant lve zitten ermee om
ha.nden. Dij voorbaat rlanlc. Voor tcfefonische reaktics op O-?0.6?ZB3_f (l,i.Reuver)

de liaka.



DE JUIiO .

.Ik had het genocgen a.f;;elc,-r:cn vrrjclagavond, de avonrl tc mogen bijwonen, vrelke
voor de OuC.ers van onze s clchti o i unioren $ra6 georganisecrcl. À1s 6ast zou..optreden
de wefbehende IIcer Ren .:. ectcrs, oucl trainer v.an Feyenoord, en te:cnl,1o cri].ig mecr,e-
urerker van rle I'i.N.V.B., afd.cling l.s-Gravcnha6e.
';JeI de laatste kon rvegens cen eterfgeval in zijn famíLie niet i.,omcn en cl.c JUIiO
zat clus voor de noeilijlie ta.dr trc evond 6ehee1 zelf te vu11en. ilou, tla-t is voor-
treffelijl', ge6aan. iÍa cen inl-cit1.cntr. praatje van Gerarcl DuÍvestei-jn, vi:rarin hij de
L:edoeling van ccn cr.crgeJ.i jl:c i'-vond l<laar. en hc.LCcr uitcen zelte r, ircrri Ii,:ins Zoun
Oelegenheid Scbolen orr enige technieche za.lEen uit. cie doeken te rr.oen.' O1t t1e hem
eigen :'ustige rïijze legtie hij :',e vel-e ouc1.cr6, clie aa.n Ce o-proep- gphoor hailden
ljcaevenr uit tï.:arom hun zonen nu juíst zo bchanclel-d rverden a1o bij LEilS gcbruike-
li jk vras. ',ifat de prol-:lei:rcn zi jn bi j het sarícnctel-Ien v.rn ,fc el-ft.i'Ilen voorul bi j
r', c C-k1assers met een zo grotc selelitj-e. 'i{rt er vrordt gedaen a.Is cr s,telcrs gedu-
-rende de kompetitie cen clft-f 1r6er moeten gaan spelen etc.
.Zi jn praet je Lolttc nituurfi jl: vrtrsen uit, cr.ic door het forum afrloönde tuerilen be-
:nt rvo oril .
ilierna rleed lid i?oos , -triiiner v(1.n onzc C-klassers , ce il bock j e oteii over Sport en
vooriino. IIi j vrees cle 0u -ers cro., dat het zo bclangrijh is hun zonen ni_et aI te
vcel- patet m6t, broodjes frilicn{eI speciaal etc. te laten cten. l'.Ileriaal- te véel-
vettcn, koolhyCxaten, cir-ritten etc.etc.etc. Ilen api:el op zijn tijd is vecl beter.
lriel daar rLacht Ma.rtin .l?cnver anr'ers over vant nct toen Roos dit al-Iemee1 stond te
verkoncli6en krvnm hij l:j-nnen met tv:ee broocljes lrroket. Grote hilarÍtcit onl'ler'de
aantTezi8cn. Overi6;-ens cen nuttÍg'_)raatje. ......
Nl de pauze wertl er. gel-egenhcÍr]. gecgeven om vragen op het foruri e.f te vureni Hier-
van vrerdr cen g,retig 6ebruili i;erÍai,i.kt, vraarbi j ik rua6 op erken, ilat .:.I}'e vrel;-en, hoe
kri-tisch ooh berloeld, opboutït'nc1 rircrden geste1cl. Den pluim op ile hoccl van de.
ouCersr- die i1elul;:lli61 beg;ropen,. dat het alLemr.al niet zo ÍlemnkliclijL is om cen gro-
te j eu1,-daf deling te lcÍri<.:n.
Ter afs.I-uitÍng ccn tel:enfi-Iir3 je, na,tuurlijk over een vo etbalve c',stri i d!, $ra..rtri j Ce
aanvuezigen soms l;ron van het l-e.chen lagen.
Een machtig 6es1a.e.1.;r1e a\rond, tïc.a.rmetle de JUKO een goede stap hee f t ggzet op de
rveg naar neer insi:ra.dr d..)or d.c Curlers e;r openhei.d tegenover cle Cu.jers. Ik hóop,
tlat de a-vond voor lc overigc junioren, $Íclkc oi) 1J oktober a.s. tvor:lt geho'uhen,
evenveel be]an5stellin3 v-'. r'.eze 0uèers z:1 hebben.

FIiED L.:UISr,t

LANGS DE LIJN.
.ïat heb ih zaterdag rvecr genotcn vdn aI Cle kteine hummcls, of tc l'reI cl. e minirs.
flc wect niet welk iee.n irei rre.s, n,".lrr dat rloet er niet toe. De'fcIheiC, we-...rmede
riic hn l'.i:jcs oI Èun manicr het voetballen pIc1;ön is zo heerlijk ou te zj.en. En Jan
ilie Curlers, rlie o1: vnn rle zenuven en net rode wengen de verrichti-irgen .v.ln hun
zonen Sa.c1e sloei5en. Ik rrect niet r-ri e er neer Benoten v.:n de zwar.r.bevochte over-
ri,ínnin6, dÍe OuiLcrs of flc mi.tar'oren, die trionphantcl-i jk .het si:eelvc1d verlieten.
Iíont U ook ecns ]rijkcn o:l een za.terd.agochtcnd?

OVER VL,'-GGEN GES,)IlOi(.lii.

Schreef I'OL 14 tta.gen géIé.r,èn in rl.e LEN^§revue: Iïi j voncl c1o-t het net (l.e adcl(ioohen
van LllNS'rnaar armoóilig $estel-íi riras. I:ie1 clat ulns inclerCtrad ooh zo. i'i:-i.r doar i6
verandering in Selionen. J.n ilet horíend lveckej-nd zult U bemerken il.r.t LIII{S weer een
stel prachti8e vl.r6íjcn Iezit, v,',:.ronder een grote LDNSvla6. Dr.nli zi- j d.e medefrcr-
klng van Dini Enrilich, rl.ic sponte.i:n ;:,.nlood Ce LIi{S- en cle llaa6lsc vlag in elkaar
te zetten, lcunnen vri j zonrlal; on'.ler c',e blauvr-vuitte kleuren ons cerstc e1f tll gc.an
aannoedigen in cle vrec',stri jll tc6cn )i{C. En uerltlen, dat het hel-pt.

FAEB UiI{s]Li]
t

Fní Liï{
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TnII.tl'íllN

Vanaf donCerc',aI8 5 ol;tober e.s. rïor c].t er rïeer getrimC in t1e z-ai.L eàl1 cle .ioonstcdc
ÀanvanG 19.45 uur. rinrr-e 2'r .15 u.ur. ïegen het bekende tarief viin J' j tSe ]iunt u
Uw l-eden vreer leklier soepel n;hcu. 0p het velcl urordt cr niet nc<:r Írctraiud.

-x-x-x-x-
TE IiOCP G.]V1I.'..,.GD

'lie hecft cr voor Lco van Rijn (lj2) een pil.a.r 2c hancls voetbalochocnen tc lioop,
tc;en een redelijke prijs. u kunt bij hem t,erecht monii-eling of telcfonisch onàer
nr, A?0-65?079. Eij voorbaa.t (tant(.

llonilca iiohuann en John va.n iler Mije gaven hennis van
vri j r.lag 6 oktobcr a.s. ori 15.J0 uur in clc sccreta.rj_e
Loosduinen. Gelegenheirl tot fefi_citeren in zi\af irilut
(hoek De ticnsvaartvr,;g bij vritte heli) venaf 2O.OO uur.
vanaf cleze p1a".ts een onvergctclíjlie da6 toe.

hun voorgenomcn hurJelijlc op
Loosduinse lioof rJ,straa.t '101 ,
en Genoe6eni;, i"e;;ellvep; 832
./ij lr.nsen I,io:rili:'l en John

IIet echt}aar Fer cn liarjo Guit wercl,en op '19 septenber 1978 verbrijd met ile ge-
boorte van cen <lochter, lris nena.amd. liij wensen hcl e'chtpaar Guit van hartà 6eJ-ukmet deze bLijde i;ebeurtenis en ho;:en ïris spoeriig op LEI'ls eens te lrogen bevrontloren.
Moeder en dochter verblijven ti jC,eIi jl: in het Sethlehen zielienhuis, Vrocl,erustlaan
1BO.

-x-x-x-x-

Rèrlaktie.

JJJJ.]JJJJJ JJJ J JJJJJJJJJ.]JJJJJ JJJJ"T JJJJJJJJJJJJJ

.frJs- men Gerarcl y.d..Steen af6el-o;:cn zaterda.6 bij de r.tinir'redstri j:1cn zr.g, zou jc jc
zo voor kunnen stcrlen, cr,at hij hoopt rtat zijn lcreinzoon daar oolc c nsIz;,1 ro1:en,
lvànt hij borretrt nu aI' vàn enthousiasrne voor (lie kleintjes. Nou ill oo]i. hqor. Bn
Co-elpunten mr.ken alraaien zc hun ira-ncl niet voor on. Àf6e1open zaterdr,6 lrraren het
er liefst 29 Ln 4 r:redstri j cr.cn.

JJJJJ
.1.1.1.rJ

$$*$+

JJJJJ
!1.1.1.1.1-
.l.l.l.l.r.J
tI.I.1JJ
JTJJJJ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
ViiII I{;JT JUUGDtr]IANT

JJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJ
PRCGRTiI,1M,1 JU}IICREN.

!s!sr9sc JO septenber 1!/3.
14.3c
14.3c
14.30
14,10

uurl
uur
uur
uur

LDIIS 1

DIíC 3
Scheveningen 4 -
VreCenburch ! -
L;li'rs 5

I,ifl,ls 7
LEIIS B
Celeritas 7 -
LJIINS 10
uelerr-tas ö -

Ir'Íst{ I
T',t t6 7 À

Lrli{s 4
vri j
wi) 5
Velo'9
Hif vi)- i)
LEIÍS. g
Vredentrurch'17
LIINS 1 1

.v1

llrasserskade
Iloutrustweg
VrcCenbur chl're6
( zfe overr-cc eJ.fte.Il-en en
v2
v1
Y? (ai-e ook 2-10-197C)
Noordvreg
v1
Noordl-.re6

a.:endagavond )
13.OO'. uur

uur
uur
uur
uur
rirtr

11
11
1.1

11
1'1

.00

.+)
Lq

hc

-?-

.-i!.:.r-

j



ZerÈee 1 oktober 1!f8.
12.00 uur Duno 2

MaancLa 2 olctober 197.1.

20.00 uur BMI
1P .00 uur IINS B

,iFSCIIIIIJVIi.IGEN.

- LÈNS f

- Li!t'l,S 5

I'1gr iNolenslaan

Hengelolaan
1I'

Schliftclijl: voor va1j-{.iglv_o33 t3. JO uur bij dhr. P.v.drStecn, llon"lsroos 2,

19.0O uur (ui.tsluitencl Ín cirin6ende
Berkel en Roc',enri j s
Telefonísch vri j *.'.3;'.vonC. tussen 13.OO eh
gevalfèn) voor
À-klassers bi-j dhr.' G..Dr.rivootci jn tct. !4.63.9] (LENS
n-lrlassers bij cthr.F.v.C.Ierg teL. 29.19.?8 ( f,Bt'lS
C-hl-assers bi j tlirr.ir. ts-Gr..ven(ii jls te1.6f .16.40 ( IIÍ{S
In noodgcvallen kunnen iie junioren no6 op zr-terdagocht
uur afbel-Len bij LmlS l,e:.. 65.11 ,14
;r'rixuRrNqjr_i!.

ne junioren moeten bij sl-eclltc tío ersor,ls t:,.ndig' crlcn steeds
r::radplegen. Telefonische inforroa.ties lrorden hiarover ni-et

NfxT-oliiot{ERs ,

i/egens nict..opkonen afgelo;:on wcclrcind krijgen de vol6endc spelcrs 2 extra
res erve-beurt cn : E.c1e lirui-n

herhaling volgi: uitsJ-uiting van ieclnerning ea.n de kor:rp e t itievretl.stri jden.
geval,blijft cl-c verplichti.n6 tot betaling van de kontributie tot hct.eind
het seizoen (fO juni) 3ehe-nd.hai..f d..

In

O?STELLINGEN.

!EN§1, lvordt .r1oor de traj.ner bojiend gcnlÉat, l-eir]"ers 
. 
rlhr. j..,-1:perloo en JiZoun

LENS 2: i3.3o o 6a:rd -I?. ilon-fl. DuynLlam-J;Ge1ulr-Il. Henkes-ii. Kliinnen-O.Iiönemann-1.i. v. rl.
MeuIen-J.Prins-D.i.,ronk--J.v..d.Eijzcn-R.v.,,irijn8ai:lrden

- Samenkomst 1J.0O uur hlubge);ouw, leider dhr. D.Osse

LENS ];\+ R. v. Berl'enhenegorr.wen-R. Goedhuys-R. rle llaa.s-R.Jozee-l;r.ter La.-rr c-J. Linss en-
',1I . Lucas s en ( 2x ) 

jC 
. Odenlcirchen-I1.1?a.1enal<er-J . Voorduin-C hr.lJer6mans -ll. Vcst cr-

R.i,lassernan
Samenlionst 13.3O tltr klubgebourv

ï,ENS 3:1I. v. Drunick-il. r,re Jong-J. ïiooy:rans-S .líraner-P. Krol-M. Lust enhourver-ii. Rovers-
E.Sandíf ort-J.,Schi?;:r:rcn-3.i'iri j6'sriran-',y'. Lucassen ( 2x)-G.ae i(otr
Samenkonst 11.00 uur k]ubl3ebouu, leider Chr. F.Flunans 

_

j,EI.l§ 4: J.Elzerxía.n-n.r'te JonS-J. Oricnld-rchen-l.t. Le erman-E. Ei jkelho f -ll. te l(roon-
P.v.Iiaggun-X.cle iioer-1.'. c'!e Sruin-ll.I?icnen-O.v.d.Laer..RES: L. van Rijn
Sanenlior,rst 1J . J0 unr Lr.lil,S t.crrcin, leider Ton Ce líok.

!E-N§l: vri j, zic ovcrigc eLft.,.l-l-cn en mai-ndiigavoncl.

LEI,IS 6: il. Di cnel-1,Í.;j cho bbc -J .Iiot.rv ,nhoven-Duyvest ei jn-V. v. Cnselen-J . v. cl.',lerf -
Fl@rs-G..f . d.e liolí ( 2x) -n. Gro en-l i.I(orvin8-E. Vi:L e ntin-R.I(orving
Samenkornst 12.JO uur LEiiS tcrrein, leider dhr. .f-.Illok 

.

gfN,S _?.r als voriGe lveeli, sa.nènJrornst 12.00 uur LEl'Stcrrein, leidcr ir.:,t.1 v.c1,.Steen

"l;I§ 
jt a1s vorige rveel:. ( zie .oolc mr,andagavond) , l-ei-ders llrik Lanclnan-','in vi.d.Lintler

IENS 93 a1s vori6e ureek, s;-:.nenl-:onlst 1O.45 uur LEI{S tcrrcin, l-eírlcr :?ini van Noort

_LINS_1Ot aIs vorige r'.reek, leiders Theo ?rins-Ton v.d.Derg
IENS '11: a1s vori6e rveeh RES.ll.rle iJruin, sanenl-.orest tO.4! uur EIETS I'iE;r}{jliiËN f ,
lcicLer .':e.L'. v. d.Iiroft o

1)
6)
11)

/rt1t
4r
7t
en cl

/n
/n
tussen !. J0 en 10.00

11c i-f)icuringsli j st en
ver6trelxt.

3ij
dat
van



PROGRiI,I'ÍI,Ui pU_L)ïIÍ;ilN lli..t,,i; IL;JJN

PUPII,tEN

Zater JO sePtenber 1!f8.
1 2. 00 uur LEIIS 'l
11 .0O uur Gona 4
10.OO uur Scheveningen z
irrL-iEN.

- I.Ills 1

- l,Ei'ÏS'2
- IEIIS 

'
Zaterdag J0 septenber 1!/8.

- Xa.va 1

- J.r-rllÈ Z

- LiII.IS I4INI 1

- Rava r,rini 2
- ],xi,i§ IITNI 4
- 3?C mini 1

V1
nerestàinlaan
[ioutrustweg

v2
Be.resteinlaan.
Sportpark Prinses frcne
v1
Sportp,erk rt lil-e íne Loo
V1

'11.0O uur
J 0.00 uur
10. OÖ uur
'l 1.00 uur
11 . OOiLuur
'10 . OO uur

LBNS 1

Gona. J
RVC r,tini 1

tltNs IiIi'rI 2
VUC nini J
],ENS MINT f

JTSCiIRIJV]NGEI:I

Schrifteli voor vri d.a voncl- 1 3. lO uur bij dhr. P.v.d.Steen, Ilonr',sroos 2,
Rerke en itodenri'js
Telefonisch vri j .Ja.gavoncl tuss en 13 . JO uur en 19.0C uur (uitsluiterrd in rlringendegeverllen) bij R.Rom tel. 25.!-8,??
rn noodgevallen liunnen de pu?irlen en werpen no6- op za-t erdago cht end tussen g.4!
en 9.1O uur afbellen tel, 66,,13.14 klubgebouru.
AFKEUNII:'IGEIq.

Bii slctihte we ers onst a.ncligille.lcn steeds eerst cle afkeuï ingsli j st en r;.artpl-cSen. Staatdaarop l:ij rtl)u?ilrcn en '!ïelpenii vermelcl: GOElGEIilluRD dan'steócls na....r veld of
PUNt VAN SA.TTCNITONST hOUEN, TN DIT GEVi'L' I'I,I.G Ei? DUS NIET IELEFO}If SCII ' ;C:.i)EI.Ï GEII'IIIOR
HEERD Nriril? EvEitruELE .^irii.:ïIlr I'lG. staat bÍj dc a fkeurin8sadr ess en 'bij ;ii)u_.:Í11en en
r,relpenrr ver:1re1r-1: zrE iIIËuPr l{Gsl,f Jsr den moct ars vor[t'r,,orden 6ehi,:nde]c1: voor
de"'t huislïedstri i cle n moet iuniorenlijst rvorC.en gcraad-pÍeegd. Zijn Ce secr..stri jden
van LElls 

? r I uh 10 go'e clgeJieurcl, cta.n 6aqn ooh ,ro popi[u, 
"n ,ó].i,"r, rïe dstri jcr.en

op on6 veld d-oor. Uitsluitenf. voor rle uitvre ds tri j rlen nag in rlnt gcval telefonisch
wdrden gcÏnfornccrd. of hun ,,rerJ.stri j den rl.oor6aal Ë, ur"r I"t 

"rJogollrt nr,,t tuseen-3.45 en grlo uur, .teL. 66.13.14
0i)STELLINGDN

W-!1.: -ír.Toet-R.v.d.lIeijr1en-R.lI;-.m-A.Tjin,risjoe-M.I(oeremij-J.Ri-,iren-E.iieus-
D.',Íessers-c.LÍe liie Tjoe-r.J)ijlsna-(keeper vrordt o1: training bekeni]. sernaa.kt )
RE§:M.Mol-lenan
Sanenkonst 11 . JO uur l;Iub6cbouw T,EI{S, leitler Lad c,,e pa6te" 

..,. .

LENS F2: J.Iiuypels -i{. v.Iiei-d.en-I-r. Valkenburg-P. Aerts -1.l . FrerÍchs-F. i.e Bruin-.h . Franken -R.Tinmers-R.v.ct-.IjLeii:E.VerduÍn-).Triep-(keeper v,Íorclt op training bekencl 6ernaa.lct )Samenkonst 10. 0O uur lilubgebourir Lili{,S , leirler lirthui de Groot

{,ENS Pl: ll. v- Nicur-;renhoven-i'.I.Íehil-a1-R. Tan-J.Iio o1-E. Rad.er.ra-her-p.,íi jhr:ei j er-R.
Àssenl5erg-R.ILie Kie T j o e-l'I. Langerah-A. Vest er-I,{. Zírnrne::ms-n-D. v. tl. Toàrn-L. v. cI. Toorn
Samenkomst 9.OO uur klubgebour,r -.r,Jïi[S, leirler tïin v.rt.tti je
LE§s- ï,11: i.. Kam?-1"Í.Iieetna.n-D.Iie ctman-E. En rllich-tI.1lndli ch-1,1. simons-1?. slat s-D. ver,/
s cheLclcn-V. Tromtrl-Il. Cle.asscn-J. Tiiiiuermans-1. !ergman§_F. Oost crveghel
Sarnenlionst 10.J0 uur 1c1u'irgebour:.r L:INS, 1ei(1,er ï)öter perreijn
tEIXs.-Ë:. C. v-. d.3ooga-arct-8.liat elaan-.,!. Groenest ei jn-C. v. c1. 3er6-R. Xoelhourvcr-R.plu66e
E.Renzenbrink-R.Zegers-Ii.Jehec-E.n1ok-P.Hoeksma-i.v.:Jijngaíriien-D.v.11.Vin-M.v.Nieu-
wenhoven
Sanenkonst 9.0O uur k)-ulge':ourv tll{S, IeiCer Jan prins

-9-



l,EI,l§ IVJ: vti j , zie overi6e elfti..Il_en ( ook bi j . Ce pupillen )

LINS IÍINI 1: IvI.5os ch-}i
ct en-t4. Hoeicsna-T. Jansen

. Brooshoof t-D.Bi j lsrna-J. Dunónt-P .IIolryenbrour.rers -l,l.Vers chel/
-S . Tu.yt

Samenkomst !.00 uur lclubgcbouvr L.ji,[S, teider dhr,' Tuyt
LENS I.íII'II 2
H. Smuldcrs
SamenkorÍst

nin0en, neae.r zeker ook de trq.ininl.;en van c1e

bezocht. Toch blijven er alt.ijct ::fi6;urenii rond-
en. iïij tvill-en julIie nogmaafs aÍ'.nraden om toch
r volgen no6maills de t rainin6s<.,e.gen cn tijden
en op Ce,vrijdag-..yqn6

: Í...v.d'.Dcrg-G.Linner-rcever-J.v.d..,rtarre-l1.Grosze }Iippe r-Ii.l-la.nsen( 2x)-
( 2x) -R. tettero-i{,Tcttero
10 . i0 uur Llul)$ebou,jr L.TIS , leirler Chr . Grosze NÍ1:1:cr

!!§-lrIIL2: . IÍ. Jo cherxs-1,1. ilouri,rac est er-G. Drstak-t'I. Dra.nrtt-r . v.Di jli-M. -chuurman-I(.llansen ( 2x) -Ii. S ulíl-ero( 2x)
Samenliomst 9.,0 uur lilubgebouvr LI {S, 1eider dhr. Elstak.
LENS l,lINI 4= R . Zi:rncrnc.n-D.8
J. v. d. Hak-R. Àloem6eest

piering-P.Angelina-K. v. d.Veeke-J.I,{ansvelc1-E.I(nops-

Sanenliomst 10.00 uur klut:geSouw LËNS, leider dhr.- spiering.
TRíINII.IG]]N.

Geluldcig vrorden d.e selelitie-trri
overÍ51e jeugdelftallen er"6 goerl
lopen die trainen overbtrr,lig vinlr.
Vooraf te g;an trainen. iiicronrle
vo.n de niet geseleliteerde junj-or
C-hlassers van 13.C0-19.15 uur o
B-klassers van 19.15 - 2O.J0 uur
.i,.-l;lassers van 2Q,JO-?2.00 uur o
De keepers vrorden n.rtr'_urJ.ijli ooil

. v. i'lim v

.1.v. Mar

.v. dhr.
nCer hand

I
o
L
o

. d. Li nden
tin ïleuver
C . Francke
en . enonen en wel_ door I.Ia
kunnen natuurlijlc ook bn
training gewoon door, i{e
rïeer te slecht Cr.n is ne

rtin Reuvcr
13. 15 uur t ere,
eu dus alti j<}
tuurlijk het

en 'rïim v. C.Lin(r,en. De l).-lifassers (keepers)
Ook bij slechte vre ersomsti-.nc..i3he dch gaat de
gynschoenen en een tri,.íningsl:alr ee. Is het

i.'0 ENS DhGiiI'')-)ÀGIiLU1l.

De animo voor de woens Cagraickla6hluh is er6 groot. Ellce rveek zijn er zorn 4o ;ongenrom o.1.v. enkele trainers tcliher bezig. te zijn. Theo irrins, Deitio noo6aard,
Ronald v.d.lIock en sinils l(ort Fons de Jong hebben hun hani,.en vol- -.i)il cléze grote

. 8roep. GeJ-ul-Jrig zijn er af cn toc . nog ríat anrlere irtrainersri bi j, zor'.at c1Ít atti jd
goed verloopt. iii j slechte weers orístandi ghe rl en {5a.en ve wcer r cL,e z;e-l va.n tl-e l4ar.ter-rade in. I{eem dus bij tvrijfela.chtig wecr, ooh je 8ymschoenen nee. De traini.ngen
beginnen elke riroenscag om 1l+.'l! nui. Het is verl:od.en on in sportkleciinl; naa.r hctvcld te }coraen. .'i'.nnec} je vriendr.jes hebt-dic.mee urirren traitren .ld.n uaÍj ditgerust, rne.ar urtiiurli-jli alIeen viiendjes rlie nog 6een litl zijn va.n"ccn r.n<r.éie
vereniging. 

"iij 
kunnen best nog rrat jongens vanaf + zcs jaar gebruiken; -'

RUITT'IYL,,NDSE RE]S .

reis,. '.,ri j heb.belr ..riiverse mo6elijlc-
n r.rij om + 2O.3A uur hiexover
ons ríee wi-i.l-cn denlccn ovcr de reis
klubgebouv op mal-,n'.1ag 2 olctober.

9P
11e
et
n6

Oo.h, dit jaar wi.llen vi j .tret de j,uriioren vreer '

hcden in het buitenland. -,-.s. nar.n,jagavonrl wi
gaan vergederen. lïannecr er orirl.ers zi jn ,ciie m
do-n zijn zij natuurlijli v-ln .ha.rte. wellcorn in o

GNj)RAG..

Er ziin lrcer enlcele jonqens die zich binnen en/of buiten het vctrl :ra.:.rcligri , misdra-
5cn. .iij zijn vr.n pran hicr stIcng tegeh op te trbrlen. ,Jij. iropcn (rc.t oóIí:de
LeirLers ons ecn hand,je zulIen h.eIpèn. Iiet geclrag in tret vàio Èunt u het beste
l:eoora.el-en. Ooli vanneor Í:polcrs niet o1:5èsèhrevàn vorrlen, door ,lc schei-dsre cht er,
Iï:l y.i":,i:l.ll:lis ingriipcn. Nccn vrel_.rronralcr op met de Juko; El-ke rraanda8avonà
.zr-Jn !ï].J í.[nl7ezlg. , .:

-10-



TR0S -IEN.1.LTY-D0ii.l,r',-L .

Op maanclag 2 oktober gs-e.t ilobert v.d.Zwan van ons L'crste C-elftal_ meedoen aan
dc voorvreCstri j den van de Tros-penalty-bokaal bij Vios. IIij heeft cte penalties
van de C-selektie het beste ilenomen e[ nag dus proberen om zich veriler te hvrali-
fioeren, Voor bclan6st ellend.en is het nakkeJ.ijk te v,eten d:lt het penaltyschj- et en
plaats vincl.t op het VIOS veld i'.an tte MeLis Stoicelaan op rnnanclagavoncl 2 oktober
on 1B.JO uur. Succes ilobert. Doe je best.
UTTSLI.,GEN JUI{IOR3I'I.

1-4
Quick teruSgetroldcen
5-a urrsur.GEN llDLpEN.
2-2
o-z

/r--0

1-5
10-1 4-1

LENS 2
],ENS 

'Tot aa1 :

iJassenae.r
LENS 2
rEtrs f
rmrs J1':
LEI.IS 4
LBNS 

'Tamuvona'1
Itr- J GrïaJlr Ö

HvvB
LENS 9
LENS ,I 

1

LDNS 1

Quick 2
Quich Steps J
.estcrliwartier J
vuc 5
G)s 5
jrJLIlS O

IEfis 7
LENS 3
Vios 1'l
lrDs 9

I

IIvv1 - L]lfis 1 2-o
LEI'IS 2 - Groen iit '1 O-7

UITSIirGEI{ liI}lI -r[ELl Eirl.

LENS 1 -VVP1
Cronvliet 2 - Lniil§ 2 O-12
Laakkwartier 4 - LEi{s 1 o-9
LEI.I§ 4 - '.lest eriiivar Li-er 1 4-t

UITSL,.GEN PUPILLEN.

i;lest erkvrart ier 1 - L;II,ïS 1 0-'1
- vcs 2 0-1
- Quintus 6 1-O

Gespeeld Gevlonnen verloren geli jk punt en i'l.oelsa1do
19 12 6 I 25 584?

LENS l"iINI J - L.iilÈírliitTï[It 4, 9-O.

Een r:.redstrijd. on roet veel plezier op terug te blilihen. Van het startsein af tot
het l-aatste fluitaignaal hel:ben onze minirs zich superieu 6etooncl tegenover de
Ga.stheren. Àl-s nen zich even realiscert da.t het de te0enpartij 6een keer gelukt
is onze tweede 1-Íjn te hi::.J-en, ond,anlcs hardneldtige pogi.ngen daartoe. I\iede door de
soficle verr1edi6ing en het v.Lot r'.an hct rlcrk zetten van onze voorhoe.le lionden
steeds veer 5ave conbina.ties worrlen afgerond net een schot op het tr-oel van tle
thuisspel-ers, waarvan hun Lcranil; verde cligingsspel zeker genoemcl- ma5 r'rorcl.en.
Dat nocht evenvrel niet bo.ten te6en het stuk voor stuk uitblinhende zevental, dat
onverrnoeibaar de taal-JiÏrartier ]ceepel bleef be1a6en, on niet minder d,an negennaal
hct flink o1:gehomen supportersgild-e tot juièhen te brengen. .Ír.1 net al- !:elooft mini
J, zoals het zich laat aa-nzien, voor neer verrassín6en te zull-en àorgen, naar er
za1 clan ook fiks door 5etrainc'l- moeten vlorden. Zet rm op jongen6!

De Leider.
cRoil1ut IET l.iINI 'tEL;;i { 2 - LEIIS I'íIl:tr 2, O-1 2

Nadat onzc boys zich icder 5 uinutcn harlCcn ingespeckl, BinB het GeiïcLc! 10§. Koo6,
tactisch opgesteld bij de hcci:er van Croravliet, za.g zrn cerste Boal af6clieurd
cloch even la.ter vras hct rt:cJc 0-1 . Na goed samenspel- 2 nin. ]a.tcr O-2 cloor }íichael
$raarna Gregor met rn llna.p diagona-;.I schot van links O-J scoorcle. Opvallend was
het 5oc{e spel van Cc h.'.rcr.lyerkenrl.e Ronano, rn Basje ;,aur:rc in de do1:. tn ]inal van
Michael rvercl <Loor Koos hcuri6g afgewerht O-4. iJe zagen e,.f en toe 2 Lln'lS jon5ens, in
cen te grote drift n.rar l:albezit tcgen el-kaar bofsen. IIarold Írilcr.e aLs 6oaltje6-
dief niet i:-chterbli jven en scoorrl-e O-5. Rust met kocle limonaCe. Direct na ruet
schoot ilarold van rcchts o'srrul,Jiend in het zijnet, doch even l-ater na goed samenspel
werd het voor lIarold O-6'.i.nicarCo clie cle 1e helft l(eepte en dit na rust overliet
aan Hoo6, gaf In mooic voorzet wellce door Gregor tot O-7 r'rerd afgeuerkt. Verder
scoorde no5 Gregor zxr -{^lex 'lx iiicardo 1x en ilarokl 1x. Gebleken is hoe nutti6
tra.inen is. LeiCer becr-anl.;t v. or ulv 5oede zorgen en hulde aan het vaste pullliek

-11- De ÀIl-erj ongste.





52e nummer 10 5 okt ober 19?B

DE TEN§REVUE
"vieekbLad van cie'voetbalverenlflinn t eni eri snel

c0000c0c00000
OFFÏCIEEI
000caoc00i0

Zat erdaqmicl dag: rlqnemi-eh

?RCGRAI,}ÍÀ SENIO]U'N.

Z g l 9ec- Q - 
gt-.! eE er- 122q.

''l 4. 3O uur Gouda 1 
i

12,OO
11.OO
1j,oo
12.00
'1o.00
10.00
12.00

'r4 . O0 uur LENS 9 '

1O.OO uur fFJ,lS 10 .

1 2. OO uur LSIS 1 1

1O.OO uur tr'Iamingors 6

'1 2. O0 uur LENS 1f
s^l,ílllriicM T.

COCOO

ËËE§Hooöocc0cr:i'cc.cooooo0c0gococ0cc0o0c0cc0occocoLLCC(,ocooccocc

-o-o-,o-o-o-o-
POllens is- er deze !ïeck ool( niet, marar hi_j kornt hets vrel terui;..

Er was: deze weelc niets te viddeh, maar d.e.
Àlgemene Ver6ac1erin6. Ildurlt U deze avond. dus
het bestuur deu-6d Coen.

ll FF'I FFFFFIT'F].'TTÈFF]TE:.':'
i'I.I i STrir:.T En J;CIITrrli Dil R,1il

FFFTPJ'FT FI'FFTF]I il-_r rït rir 'rrÏ1 
'r1:1 r

Zat eldatanorf,cn : An - iïim - Ilona.l<1

vroensdagavond is er ',,rel . c:l e of ficië1e
vrij, vrant een grote opkonst za1

maer de..ar had hij .eep.55oode
je treer gaurv de outle wordt.

FFFEEFFS'FÍ'FI'FFFFIPFFFFiT il';,' f llrEIÍEFFFFF

-o-o-o-o-o-o-o-
tr'reelenser liet ons deze lreek -ook aI in de steek_,
reden voor, want. hij lras enigszins LENS. Zorg dat

. e1r Jos v.Os - Írn v.rt.Stcen
Zondaflmor 8en: linus - Nonnie - Cor Hoppenbroiwcr
Zondal3-midriag: ;in v. d. St e en - , l.Íevr. Januaat - Peggy - Judith - Simon Sandifort
Eventueel a.fbeI1en bij .ln Bór'[enhcregouriren ter. 66gBG of simon srnclifort te].
295BB

HHHHIÏ

ïiiil{tiH

HTi!ITIiIHHiIH]flI],I JI IIIT]II{Ii.I::iI]HHIIi{HH}UIHH I{}Ti]iI'ÉRcrcn,",I'n n-o,,,srElLrNGEN slrNï oREN . .

iIHI'IIII{HiiiIl IïHIiH HHIiI{iïLiIIilHiiii !lI-ill :l}l rrl}Iil HI{lii{

- L]]N§ ,I

- LENS 2
- HiÍsII 2
- .ADO,'

- rEr{s 5
- LEI{S 6
- Ofiveo 4
- T,EIVS 3

-.i.ir_Jsv[_Jr, o
-HBS9
- Ri jsrvijk B

- LEI{S 12

- RIí,AVV 17

IlBIIHilril{ill-IHHHÏIIIHï{lIHiÍlillliEIi

scheidsredhter
J . Bruer en
J. v. c1. Linde
Th. Druyniks

. Langelaar
,f' . Bakvis
.Iictting
. Verheij en

E. v. Egmond
J. C . Romijn

uur
uun
uur
uur
uur
uuI:
uur

RI( )UO 2
LINS l
LNNS 4
DMT 2
sm4
LENS 7
BLauvr iiwart '11

T erreir:. Nieurve Goutve 0 . Z.
te G oucla
I(on. Juliana6tr.Nootdorp
v1 gcb 1/ 1-J
v1 geb í/2-4
HengeJ-olaan
Brasserskade, Del ft
Yz Eeh 1/2-4
Dr. llansvel-tkade,I.ïass c-
naar
\12 Beb 1/ 1-1
\tj Ecb 2/1-1
\2 gelo 2/2-4
Sportpa-rk Pi.Irene,
S chaa,:rueg, Ri j svri jk
u t Eet\ z/ 't- )

.J. J
E.i
c,?
fl.L

Í,ENS 4, ?, 9, 10, '11 en 13 een hi..If uur vóór aanvang vc.n hun lzeclstri jd.
LiiNS 5 11 . J0 uur LEIdS terrein LEI,IS B tO.45 uur LlÏ.tS terrcin
iENS 6 8.45 uur LENS terein LijIS 12 !.OO uur LEIIS terrein

-1-



' LENS 5i c.v.d.Beek-c.l(en:;crraan-G.Looyesteyn-J.v.Dijk=-:.Hichels-G.oostrol-J.Ras-
R. Roodbol--A.Rooduyn-ll. Rooc,,uyn-G. Vcrhaar-J. Zoet-F. Ce Zwart

!IIE_(: A.Timners ( 2x) -L. nauman-R. Settink-J. v. d. Ende-S. Jubitana-T. v.Luxenburg-
..B. Osse-lI.Ruyter-C. S ta.pe1-F. Íjtra..,.thof -F. Veeren

LEIIS 7: iil.Gfosze ltriir?er-n.vrd.llèmt-T.rjrandenburg-K.i{ectman-R.Lcijn-r-.Schijf-
G. v. d. Togt -li " 

verheul--ir. vcrstra.len-J. r fi-t t ing-H.Iiopp enbrourvcrs ( 2x) -F " ae vroege ( 2x)
LENS 3: I'Í. Reuvcr -F. v. C. Derg-.1. Eilcierbeek-G. Du.j-vest eyn-G. Goosen-I).1{ eynen-.'.lleynen-
P. de I(l-ein-P.v.Rijn-J.de Bruin-J. S chna1

IENS 9: il.iirol-F.v.DijI:.-*).Ficret-.llölpenbrourvers(Zx)-^.iluis-G.v.d,I,il-ei.j-
G . Lelieveld-R. v . Nuys enburg-J .1li enen-F. S chult en-1.. Srne cl_e

LEITIS 1O: T.Prins-C.v.--]cckun-F.v.Xcekuroli:.v.d.Derg-P.Bosch-,Í.5oul'man-II.DÉrreÍjcr-
ÏiIEIfË.r. Uef mans-J. v. d. ilorst-/r.Ueesink-E.Re e6ÍnIc-T.Ver6 traet
LE-NS 11: J.v.Rijn-C.Ecijcr-J.norst-C.v.DeeIen-P.de IIa-an-C .Iiuypers-J.l;uyirers-
',ï.v.d.Linden-J.Ricntjes-?.Verhocf-tr'.de Vroege( 2x) . .

LIINS '12: R.ten lloorn--i:. Da.nning-l.I)om-P. v._Deur.s en-i,I. Jansen;F. Jonlicr-C . !ipuan- '
C.Peek-R.Rarlemaker-P.v.d..,erf-R.ilLa.hit-P.Burghour.rt - ,r.

LENS 1J! G.Il eyst c e g-II. )ouu-'1.lijndli c4-.1. !ïo1)pcnbror.'lo"" -c . J ohee-G . J ehe e -Ii . tcu*p à"-
tI. v. d,l.ilei j -ii. v. d. i{ei j tcn-ll. v. j.triculrenhoven-J . dc Ridd er -C . Vel-dinli-,^.. . 

'i j nhoven
riF§CHi?IJV INGEl{ .

ODSTELLINGEN.

L,EN§_!: À.Tiónéis ( zi) -.r. orootirut
IÍ . Rimnel zlvaan-A. S chneicler-8. v. iioo

yrensten te nemen het warme
buurt te g. anr'oÍn te zien o
heren seniorèn ero? att cnt
door hen die'buiten de ràgi

zen-R. i{o efna6el-R. v.Luxcmbur3--L. v. ï.lIeef -
i-J.Luisnan+aanvulling uit sctohtie-

,!

uitsfuitend in zecr cl.ringentte gcva.rlen kan worden afgeschreven bij Ii.Osse tei.

zaterdagochtend van 11.OO.12.00 uur worden afgeschreven
Àr'iiEURIi.rGEN. . -'.'..- .

Afgelopen zondagochtenr:l heeft tl-c telefoon in on6 clubgebourv lqo cr,í-:Ioei end. g,estaan,
vanwege het feit d.at vel-e seni-oren (van hoge tot lagere etftallen) niet cle rno.eite

.L II

;1,at
o,. D

te verlaten cn n.-1.ar de afkeuringsli j st en in hun
un elftal wel- of niet nocst spelen. lÍij mal<en de
alleen naar het lrtubgeböuvr kan r,rorr.l.en 6cbe1d,

en I'Iaag ryonen, àanfiezi.en bij hen gecn afkeuringo-

De volgende
p rlinsr.lar-

lijsten vi:n'onze afdelinl; rrorclep opgehan6en.
',';iILen d.e rrbéllcurs:i zicl.r in het verbolg vrel bel:end naken? ( fatsoen)
Z.-|LVOETBAl,.

Uítslag 2?-9-19?8 : L:.JN,S - StronJ<horst, J-2
Ons zaalvo et b.-.It eàn doct het in rlc 'te l(Ias6e A uitstekend (6 uit 4).

De Yolgend.e spelers nocten our 20.j0 uur in de sporthal aanvrezi[.. zijn:
T 

" 
Prins-E. Landrnan-J.l(e ctnan- jj. Cac e -J . Verbar ends e-ïl.i,lichels-J. r'le Xrui-n

ure.lstrijd is ,te6en het stcrke lLzziri in de Sporthal aari dc Gaslitan o
avond '1O olrtobèr om 21.00 uur

-z-



PRO GRA}I],IÀ SENIORM{

ZcndaT 1J olctober

( ondcr voorbehoud)

1g?8.

1 '1 .00
11 .00
'10 . oo
'r2.OO
10.00
11 .30
't2, OO

12.00
12 .00
10"00
10.00

uur
uuï
uur
Llur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LE\TS 1

LEN§ 2
IIW f
3EC 2
LENS 5
LENS 6
liaasstr':at
l,-íï\is B
.fassenaar I
soÀ 5
]LUU O

LE}IS 1 2
LiNS 1f

- voorlol:ig vri.j
- I{VV 2
- LlJr'rs J
- TITNS 4
- GIi'. 2
- iostCuiven 4
- Iir'iis 7
- V Cl::)Ur C n ö

- ].diits 9
- Irlx{s 10
- !rI\È I I

- V e-Il.icna crs ö
- rrri 'i

1n

Aiii-,iÀ
AÀr.1,-,--!
4,iijr,: +

t1 , i./,i,r 1 1^

.r,.ti,.''..:.' A.À,;i;'--'..',ï.Íi:I

rïij ontvingen van Susanne en ;lirn líour,renhoven een kaart, waarin zij ieiiereen
bedanhtcn die oir vrclkc r.ranicr rlan ooli hun trouwdag tot een onvcrilctclijke hebben
genaakt. iii j vrcnsen hen nogtil..:.r-l-s allc g;eIuk toe.

-x- x:x-x-x-
Danesvoetbal

On ook lCLIens een plezier tc clocn spcelt a.s. ,vo ensdagavoncl- 1'1 okto'bcr een
daxíeíivoetbalelftal vi:,n LEI,IS tegcn een ef f tal- van SVV, een ver z ellelinl3sr,ri j. -Een

.LÍlntal prorninente vrelTen en ainivlcfp enmoe de rs zullen de kleuren van Li.ll{S verdcdi-
Ben. ','íat denkt U b.v. van Dini '-1ndIich in het doel-. Kofit die avoncr. cr,us allen naar
het -LF,lrlSterrein toe! ve.nt zoiets is nog niet vertooncl. i'ranvang' f .0O uur.
iïtillen de speel-sters, tLie zich v: or tieze r,redstri jd opgegeven hebl:cn noS even
lcontakt opncmen net Nonnie ilocksma,

:ilorstrace.
',le wil]-cn a,. s .
trouvre klant cn

rve ehcnrl
ooL( Cit

rveer startcn rnet de r,vorstrace. ',tie hopen (li:.t !ïe o? onze
scÍzoen rïeer }(unncn rehenen.

Lotto cn Toto

De Lotto en Toto lcunnen oo1í vecr
tot en net doncl-erd.agavond líunt U

mee, U steunt Uw lcl-ub cr nee.

ons klubgebou!ï lvorLlen in6e1everc1. Van ac-anda8
fornulier bij de bar inleveren. Doe allen

Ifgelopen zaterda6 viel r',e rci;en uet baldien naar beneden. Geen vocti:a} dus" I,lal.r
helaas was ook het cr.o-l; van het hlubgebouw niet tegen zovecl- water l;estr'.nrl, zo('l.at
het op een Be6even raoment binnen net zo harcl re6;ende aIs buiten . GeluLilii5 rvaren
er genoeB menscn a-anrvczi.; oH (1:e ze vuateroverl-ast te Ii j f te 6aen, l,rr:.erbi j Loelc
Duivesteijn zich a1s een !7eïe da-kbevuerker ontpopte. Bladeren b1el:en vocr vcrstoptc
regenpijpen te zorgen., l.'aardoor rle overlast ontstoncl. i{ekelij}rsc controle hier-
van lijht ons ríel nr,o i.l.z;]icIi jl;, rr:lnt het ze.I mrar gcbeuren als eï níenand ia.

-x-x-x-x-x-

-1-



Onze voorzitter etuurC.e ons cen vnhantiegroet
hopen dat hij op 4 ol<tober o1: tij,J terug is.

Trimners denkt U er nog ..an a.s.
in zaal aan cle iloonst er]-e . U lveet
grote 6etale. f ecr,ereen is urelkom.

uit Carnac ( FranJrri jl;) . Lat en. l.re
Je t'ueet hot maar nocit ríet die Fran-

-x-x-x-x-
ConCerda6;avond aanvan6 1p.4) uur be4innen tve .reer
toch rvel dat bevregen goe,J voor U is. Dus ltomt net

De Redahtie.
SPORT.?XI Z V00R C-iíil'iSSEiS DN :)U...'ILLJ]N.

iríij wilIen jullie er nog cven ian heri-nncren dat a.§. vrijdag 6 olitober die
grand.ioze sportquiz gar.t l1a-atsvin:ien. rnschri-jven kunnen jurlie vj:n Z tot lq,Tart
over 7 in rle hantine. '.,iij relccnen op een 6rote ophonst. (cok v;..n c-.,o leirlers en
ouders). ook 6'aa-n l:re ncg een bin.;o spef en. De prijs per kr.art heblren rle bewust
erg raag gehoucen i or25 per l-..r;:rt, zoclat juIlie arreraau.l- mee kunnen speren. lf e
hopen een spannendc cn pI-ezieri;;c avoncl te hebben.

Dc Kaka.
J.I.I JJJJJ JJ J JJ JJJJJJJJJ iTJJJJJJJJJ
t$$$t v.^rï i{Dr J;uG)F-:(,r'rr t$$$$
ÍS S$S;.r"r"r.r.i.u J J r J J J J Jr J J J J J$$.$ J J

JJJJJJJ,JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

1BOGRl',I11.Íri JUI{I(rI?EN.

Vrijda6 6 olctober 1973.

1!.JO uur A'rI-e C-kla-sscrs en ;n':iIIen: SPCRTS,UIZ en DLr*GO ( zic -t ljl:lErerTue)

Zat errlag 7 oktober 1 e_79.

14.3o
i4.jö
14.3O
14.1o
13.OO
11.10
11.15
11.OO
11.15

uur
uur
uur
uur

uur
uuT
uur
uur

12.00 uur

Quick 1

L,INS 2
LDI,IS J.ii
IINS 4
LINS 5
sv,35/1
hDO 12
taakkr;rart ier
L]'NS 9
LEI{S 10
LEI.IS 1 1

Lilts 1

tiv v )
l.Ía.--. s r',i jk 2

^DO 
6

Ï,EI{S í:
IEN.S 7
L._inÈ c)

SCii J
vrij
Quiclt St eps

. Sav.Lohmanlaan.
v2
V1 i
v1

:Y2
llass naa.rserze6
2uiclerparh
Jansoniusstraat
v3
(zie 9/to)

1'M

llengelolaan
v2

r

Zon rhg B ohtober i !/3.
14.OO uirr Schevcnj.ngcn 2 - LXNS J (vr) Houtrustr:reg
I'IaandaB 9 oktober 1978.

20,00 uur Spoorwijli
1.9 . OO uur LENS 10

..FJ CÏRI JV II':iGXI\Ï.

- rJl{S- 5
- VIOS

S chri.f t. el-:!.Èr voor _v-lij(!a{j.-1/onat 1íi.JO uur bij
er- 1-lo(]enri j s.

dhr. P.v.d.Steen, Ilon;lro06 2, Berke].

Tel-cfonisch vri j de6i-avond 'tu Een 13.O0 en 1!.OO uur (uitsl-uitenC in drin6cnrle ge-
ía:Tn-f-ïo6r
?,-Iíassers bij dhr. G.Duivcsteyn tel-. 94.68.9f (LENS 1

D-klassers bij dhr. F.v.C.3e;:g .. tel.. 29.?9.?3 ( LIrNS 4
C-hl-assers bij dhr. .ii.rs-Gravendijh tel. 6f.16.40 (LtNS
In noodgeval]cn kunnen cle junioren nog op zaterilagochten
uur aflrellen bij LXiiii tel" 66.13.14

t/n Ja)
t/n 6)
7 t/n 11)
d tusscn 9.JD en 1O.O0
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i".ïli EURIi'trG;N .

Do iunioren moeten bíi slc.chte Yleers omstan cl.Í1;hcden stecCs il.c afkcurings Ii j st en
;aad':1cgcn. Tel-efonischc inforr.re.ties l:rorcen àierover niet verstrckt.
O].:STELLiI{GEN.

Ll]!§ L3 als vorí6e week, sanenliomst 1J.Jo uur klubgebouvr LElu, leiders cr.hr.J.,
:':ppcrloo en dhr . J. Zoun

LENS 2: D. Boogaarcl-R. Bon-R. Duyncam-J. Geluk-B. Henkes-i:/. Kriinnen-o.liöncnann-
I'{. v. d. Meulen-J.l-r'rins-D.:jronk-J. v. cr_. }?i j z en-R. v.'rii jngaarrlen.
Lcidcr dhr. S. Cssc

LENS Jh: II..ier:re1(2x)-i].Goeclhuys-R.C.c jlaas (2x)-I.Jozce-il.ter La.a.rc-J . ï,inss en-
rÏ.Lucassen ( 2x ) -C.0ccnhir chen-R. xadcnaker-J. Voorrluin-n. Vest er ( 2x) -G. de Kotr(2x)
LINS ,: II. v. )runick-R. clc Jong-J. iio oymans-S.Iira.ner-P. iíro i-l.l; Lust enhoulve r:4. ï?ov ers
E. Sanrli fort -J . S chipperen-.l.lirij ttsrían-R. tlc IIe.as (2x)-,,1.Luca.ssèn(Zx)
Saxíen];onst 1J . OO uur li1ub5e1:oul Li,,1,lS , Ieider dhr . F. flumans
Ï,EN§.J, J.El-zerme.n-R.r'.c Jon6;-J.0 rlenkir ch en-H.l'Íe erman -8. Eykelho f -R. tle IIroon-R.v.
Ba6gum-R.de Boer-I.Í.l?ie nen-O. v. c1. La.ar-R. Gimberg
RES r L. v.Rijn
§amenkonst 1J . 45 uur LillTS , lei,-icr Ton d.e Koh

Lf,NS 5: R. Ber6enhen egouurcn-C hr.llcrg'mans-B. Ve s t er ( 2x) -R. r,,iass erman-G. J. alefioh( 2x ) -
1? . Gro en=l,l.Lorvin6-E.Va-Icntin-n. iiorvin6-B.Ve s t er-D . rifdë-L . v. Ai j n
srnenlionst 12.11 ur'.r Llri{s, leit]cr }Íartin Reuver zie rnaanilag 9 oktober 1928.
],ïNS 6: H. Dicmcl( 2x) -l'Í.,9 ohobbc-J. iiourvenhovcn-R. Duivest ei jn:V . v.0ns elen-J. v . c1,,r'erf
:l' . Z ei9èrs-i,1. G eurens-E. v. Zi j 1--0. E;:.id. j o e-R. v. d. Do ogaa.rdt-M.!urcksen
.l-.imcnllonst 10. -15 uur L,Íilis, leir-1er dhr..ír.nl-ok, G-..RllE Ou)IIRs I'íilr vEilvOrlll.
I:]iI§_]: M. v. d. Li.ns-E.l'iarrnenhovcn-n. i.)erreí jn-I.Íar en P.vari-E.Àrxne. Ia.an-l{.frortma,n-
-i-,-ililZryan-p.Fronh-it.v.C.iloetr-Y.Tctlohreg-È.Roos-ll.Heemskerk'
Sí.rnenlionst 12.'15 uur LDIiS, lcideï 1lau} v.d..Stecn, vrijCagquond, 6/10 s;:ortquiz
ai'rnva.n I O uur

.t EliS il: J.v.iiester-l'l.v.Vcl-zen-l.I.ZaeIber6-C.Hoefnrgel-E.-tteus-Il.Vrec'burG-8.iloelhou$rLr
ii.Colpa-J. v. cl. Derg-J. Iass erna,.n-jl.Iflshout -R. V e rboom
Sar,renkornst 1 1 . J0 uur LIII{S , leider Erik Lanclnan- iir;r v . d. Linrlcn , vri j rle-5,;svond 6rl'1O
sport quiz , J-i1.nvan n 19. JO nur
LENS 9: f .liaf f a( 2x) -B. )riess cn-i. C diet -ït. S o cbart a-F.. K.I eis -ï',1 .v.Liclz en-j,..Iranken-
M. v. d. Boogaard-R.Hatt cns-R. Roos-1,1. v. tl.liel1cn-ilI. v.Reeuvri jh .

Lcidcr Rini van Noort, vri j rli'.11avond 6/10 sport quiz a.anvan11 19. jO uur

!ql9: voor nairnCa5i...vond: 'i.v.Vecn ( 2x) -E. v. Zij](2x) -D.paic-X. Dell:ér-M. Geurens( zx)
P. Straub-D.3aidjöe ( 2x) -R.liiövit-J'. v-.dspie6el-R. v. d.noo6aa?dt ( zx) -D.r/crmeulen- .

I'{. Burcks en( 2x)
D.Baidjoc-R.v.d.DooÍle.:.rCt-ll.Gcurens-E.v.Zij1-l.l.Jurckscn zie I,Llh'S 6
W.v.Vccn zic LEIiS 11
Leiders Ton v. d.Ieri;-Theo i)rins, vrijdanavond 6/10 sportquiz. aanv.'.nn 19. l0 uur
LENS 11: ï.v.Vecn-.ir..,',1s.;ngecst-n.l,ssenbeIg-A.v.Blittersw-i jk-E. Jeilcr--E. vàir Santen
J.v.d.lliel-J.v.cI. ;icf-il.rie Vos-E.v.d.Kai'.y-E.'i{azeIe6er-l.1.Ce llais-}Í..v.ln ],..ooten
Leider Àc..1. v. d.iirofÍ, vri j d..6a.vonc1 6/.t0. sport quiz, a.a.nvann 19.30 nur
i)ROGRi^rFIIrili i.U,'I ï,Llrl{ '{ ,' ï,;'lrl.T .

JUPILL]]N.

f :It erde.C; 7 oktober 197S.
'1'l .0O uur .uicl Stcïs 'I
-. 

2 . 0O uur LEiIS 2
r -,,t. 0O uur LINS f

-'LDIS '1

- DiiT 2
- Tonegiclo !

Nigkerkla.an (zic 6/ lO)
Y3 (zic 6/to)
YZ (zic 6/ta)
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i'- - S , VRf JDir.G.l,V0ND Eilll S.TCRT '1.uï z vooR 4LLE ?UPILLEN, I,.IIWÀNG 19. lo uun.
'riELrrHlI.

Zat erde.5 / oktober 1973.

10.0O.uur
11 . CO uur

11V \, I

LÏNS 2
.LD\S f
L]]NS IIÏNj 1 -
p-LxJ nl-nl_ 2 -
ilrest crlq'larticr 2
LENS.I4TNT 4 .-

l,i ,iS I
VCS 4
vrij
fliC rniili 'l '

1.;{ir$ iiIlil 2
- L=NS lif NI
S:IV nini 1

11.00
12.OO
1'1 .CO
10. oo

uur
uur
uur
uur

Sportpa-rlc i)rinses . Irene
v2
Zie maanCagavond 9/ 1O-?8
v1

'zuiderfark
J Machiel Vriiienhoeklaan,

v1
iii jkctuin

Maandag 9 oktober 1970.

1!.00 uur Spoorwi jk
.,i,FSC]IR] JVINGEN.

- _LTrils 
"iJ

II engelolaan

S chri ft e1i It voo:r v 1S.JO uur bi j rr.hr. P.v.d.,5tecn; Ilondoroos.2, .,
Berkel en llo C, enri j s.
Tclefonisch vri j dr.gavoncl tussen 13. OO
gevallen) bij R.i3on tct.25.93.??

en 19.0O uur (uitsluitenll in c',ringende

rn n ood6eva1l e4 
. 
hunnen de pupillen en velpen no6 op zat er <1a6ocht cnrl tussen

1O.OO en 11.(rO uur afbc1Ien, .ÍeL. 66.11. i.4 []_ubgebouw. .

;III(EURI NGEi{ r

!ij srechtvr' eers omstancli6lEeden stecds eerst de afkeurings fi j s ten raadpleiqen..
staat Saaror) bi j 'iiu,:ilrcn'en ilelr)enrr ve:rneld: GOEDGEKEURD tlan stee4s n..-.ar veld
o f punt van sc.nonkomst ]iouren. Ïil ).,'-T GEvl.L . I!Íii.G ., iR DUs NIET TIILEloilIsclI ::cnliitv
SIINFO1ï'iEERD 

. 
N...^R ]VIIi{TU.DLD ;.fii5jui?f NG. Staat bi j .,.e afËEingsar,,ressen bi j rrpupil-

Icn en ïe11tenir verneld.i ZIE .'.-FIiI1r;?INGSLIJST dan r.:oet a.Ls volnt ïrorLlen ceÈi.ndekl:
Vocr «le thuist'rerlstri j lcn noct jnriiorenli jst ruorJ.en ' 5erar.apf eè6fl. Zi jn ríc vrc.Jèlrgi
den van LEl'Is 4, 5 en 9 1;o ctlgcl;eurei, dan gaan ook de pupii:-e, àn l'rel-icn lveclstri j-
Ccn op ons velil door. Uitsluitend voor cle uitueclstrijden mag in Cat gevó1 tele-
fonisch worclen geïnf orneercl. .oro htrn r,reclsÈri jclen doorgÀan en icl. zat er rl.ago ohtenrl
tucscn 'lO.(lC en 11.0O uur tcI. 56.11.14.

lil§-Elt J.lilip-ri.Toct-it.v.d.l{eijrl,cn-R.Ham-A.Tiin r1sioe-M.Iíoelcnij-J.itienen-
E.l(cus-i,.,,cssels-C.Lie Iiic [j oen-ti. ].1o1I emàn
Leidcr i,arl cte ?a6tcr, sanenhonst iO.OO uur.liiubgól:ouvr f,Éfd
Zie sportquiz op é. qE!o!e_I

!EI§-I?:,i.tuyr:ers-IÍ.v.Iicl,teà-F.Vr,IrÍónÉur61-t.lLcrts-PiFrerichs-Ir.<1,e llruin-ri: Fr,rnt 
"r,R. Tin:ners-R. v. d :IiIei j -8. Vcr4uin-F. v.i(est er

l"id:r. rirthur rlc Groot, s.urcnlionst 11.JO.uur.kIubgcbour.r LENS, Zlc_sig-Ikll!3gb okt ober

LENS Pf: P.l"Íchif a],-E. Tah-J. ilool-E.ita.dcnaker-F. ijhueijer-
M.LanEerak-A. Vest er-M. !innernan-j. Triep
Leider lïin v.ct,.l"Íi jpT sa.ríénliomÍ;t !.Cö uur, klubgeboirvu LEN§,

R..íLss enb er6l-i?.l,ie I(i.e Tjoen

zie èportquiz' op (a oktober
L0ITS i?1: 1:.. iii'.nir-!1. s ir.ronslD. vsrschef den-:E. ?lnrlLich-v. Tromp-8. Be ri5n.-,ns-l,i.lJnc',Ii ch-
P. Oostcrwe6hel-R. § l-;.rts-i). lii j lsrra.-i. Claassen
Leicler Peter ?erreijn, sanenllorist !.00 uur klub6eboulv LEllS.

IEI§jG,.C.v.tr..Boo13aarrlt-ll.-la.tel-alr.n-l.Grírerestein(2x)-R.l:Iugge-À.v.riijn6aà.rrten-
n. ze6èis ( zx) -D.v. tr.. Vin-R.;)o elhour.rer-E.i(nop; ( 2x) -P.lloexsna( zi)-D.hectnan-J. Tinr:ernans
leillcr Jan i)rj-ns, sanen'onst 10.0U utrr. klubgebourv LENS.

-ct-
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!EI§-EZ- ; 14.v,i{ieuvrenhoven-C.v.cl..iierg-E.I(nops(2x)-J.1;oenraacls-L.v.il.Toorn-D.v.cl.Toorn
E. Blok-I'{.Jehee-8. ïienzenbrinii-À.0roeiest eint 2x) -p.Ho"k";;ar;i-n. iài,""u r z*lSamenkoast íB.15 uur lilubgebouw LIOIS, leidàr N.N.
LENS }fINI 1: M. 806ch
M. V ers cheL cl,en-M.Iïo elis

( zrt) -I"t.nrooshooft ( 2x) -D.Bijlsna-J. Dunant{2x) -p.Iop:: enbrouwer
na-T.Janeen-S.Tuyt

Leider rlhr. TulÉ, sanenkonet 1O.OO uur klubgebourv LIINS

IEIqë§r ,l A. v. d. Bergl-G.Linnerveever-J. s. d . sta*e-M. Grosze Ni1:p er-ïi.l{ans en-
ÍI. Smulders-i?. Tett ero-lí. Tettero
Leider dhr.Grosze Ni?-9er, sa_rnenliomst 1.1 .OO uur hlubgcbourv LEIIS.
LEI.IS MINÏ J3 I'Í. Joohctr6-l"i.]]ourrmeester-G. Elstak-1,1. Drandt -I . v. )í j lc-ïÍ. Schuurman_

lsemgeestJ. v. d. Hak-R. À
Leider clhr. EIstaJc, sanenkonst 1O.OO uur klubgebouvr ï,ENs

L]]NS }IINI 4: R. ZinncrniLn-D. s'riering-P. irrr6el-ina-I(. v. r.l. veeke-J.I,Íansvel-c',-1.Í. Dosch( 2x)
2x) -u. Dunc.nt ( 2x) -!i.:: cot ersM. Drooshooft (

Leider rJ.hr. Spiering, sanen}onst ,).1O uur )<lub6cbouw LENS

.tFIiEURII.IG]JN.

Àfgelopen zatertlag ciachten veel jongens dat het voctbal-Ien lvel afgeheurtr. zouzijn. rn eerste insta.ntie lvas cit echter niet lraar. r s-Morgens vróe6- rvi'.r cn rle
velcl.en 6ocd bespcelbaar dus lcrvam op de afkcuringsli j st en rr6o e rloelieurd:i te staan.Dit betekencle dus dat alle spclers naar LlJi\iS zourlen moeten konen. Toc6egevcn het
re1.;ende erg veel en het tras er6 onwaars chi jnlij k clat het voetballen ct-àor zou gaan
Toch lijkt het ons versta,r'liger om voortaan niet zo na.ar riïeg te blijven. Er ièaltijd een kans dat het cloori;aat. ;ifgelopen zatertlag hacl.den we clan ooh cl.e groot6te
rnoeite om junioren ! en 11 konplcet na.ar Celeritas te laten 6ran. De niet-àpkouerszijn gevraarschund. Dit lcccr ileen schorsing. De volgenrle keer hunnen wij er èchterniet oncleruit. Neen voortaan het zekere voor het onzekere en kon 6evroon naer LENS
toe 'of ga even naar de aflccurin;;sri j st . De pupi11en, welpen en uini's kunnen evenbellen (66.13.14). Dlijf echter nooit ,onaar thris.
RES.EITVE^DROGRAM}IÀ

slecht weer betekent nntri.urlijli niet dat er. niets te cloen is voor c:e LlJi,IS j eu6d.
ïJerden wij afgetopcn rvec,kencl nog verrast <]oor *uat:r regen. vanaf nu zijn i-rij
weer Sevtapend tegen vtel-li rvcer da.n ooh. rl,.s. zaterda6 is bij algehele aih"urio6
het klubgeboul geopenrl voor alre jeugdrecen, l-eicr-ers en b elangÀt elt enden. 'uïij
gaan dan een liompetitie in eLliaar c'l-raaien voor de volgende onderrjel-en: biljarten,
tafeltennio, tafelvoetbal, fJ.ii:::eren, pijltjes 6ooien, sjoelen, clannen, scÀakenr'
dobbelen en klaverjas,sen. rnschrijving per onderd, el- kan vanaf 'l2.oo uur in ons
klub€ieboulÍ. Afles Ís 6ratis, neen ',leL een eisen batje nee. Doe je fiever een ander
spe3- n-eem het dan mee. .írlles is nogeJ-i jk. Bi j volcloenrle animo hunnen rve uj-66chien
een LENEtafelt enniskarnpioens chap organiseren voor verschillende leeftijdsplasoen.
B}ijf dus nooit thuis en kon altijcl naar LENS toe.
ii0ENS DhGI,lI DDIiGI{LUB.

À.s. vrijdag 6 oktober (reorgcn d.us) organiseert de Kaka een sportquiz, voor al-re
C-hfassers en pu.;.rillen. IIet zijn dus niet uitsluitend voetbalrrragen. La.e,t cle l(l'J(,r
niet in zrn rrhempieii staan en stap eens bij die Tv vandaan (ar rt-o.n niet kleur).
De avond be6int on 19.10 uur. ooli Ce ourlers zi jn van harte r,velhon. I,Íeer nieuvrs in
tle ze LEl.lSrevue .

Evenal-s vorig jaar hebben vij l:i j slechtc terreins- of we ersgest elCheid de beschik-
king over de sportzaa3. in c1e }iarterrade. Ncem l)ij sl-eclit of twijfela.chti8 weer
ook altijd gymschoeneil rícc. De tr:ainin6 bcgint nog steecls orn 14.1! uur. Dit houdt
clus in dat ieclereen iLan ai.nr,-re 2i,.3 noet zijn. ljanneer ue n€r3.r cle zaal- 6ar,.n vertrek-
Iren rve oB 14.15 uur vanaf LEI,I5 .
sIoRTcïI z.
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.. - R.J.Jansen . 190168 p Bàresteinlaan 22, Den lïaag, tei. 6?6? 23ll?Jy.a'chatinier 1ZOIq9 S iaiiraretrstraait 51i Den rra.a[, ter. göz]i>
,B.J.Surie O91O6C lÍ iioehangestraat- t1Z, ten ÈIag, t":-'.'àííí+e
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MUTITIES LDDiII{IIJST.

ïn Ballotage

T)
1,i{

Maandagnor6en .j-s Nico Osse rvegcno hartlclachten in het Ro dehruis ziekenhui6 op6e.
nomen. lloervcl'zijn toestanrl redelijh is za1 hij toch eni6le tijcl in het ziekenhuis
nloetcn verl:Iijven. IÏij }i6t op liarneï 212. litíi rÍenGen l,licà vanJ.f deze plaats veel:sterlrte en cen siroedig herotel toe.
E
ï

E
n

Ï' tr'FFIFFFIFFFITT]IFtr
'!,iIE Sri.ÀT ER :iCIlTiDP'Dï llhi

EFEFT'ETNFÍ'!Ftr]],'F[.}FFTf ]i'FT,..rFJ
IIFTIFFF?FF,1'ITFT'FFIFFIITFF[TII,'IFTJIFEIFF,ï]I

i,tt o4lqe'lorgen: 3ep - Si on - Eef
EIËA;IdIAA"E: itictc eo i-iet Doscrr - Annet
Zqir3cBmolIgn! Tinus - Iselly en Richard v.rl.iloek

- ZsndaArniditaA: Àn v.d.Steen - ríi} <!c Bruin - Dini Encllich - Ria vcrscheltlen -
I-Iuub en SÍl_via. lronk - Tessa. goorlbol - lilim l.lièhels

.ilffen barnedewerhers eventueel afbellen bij
bij Siríon Sandifort tel-. 295341

An ilergenhenegoulven'tel. 669416 of

VÀI,I DE NEDi.:iTIE . llR.lilXl?RllIinllIlnïi?;titI?RlliiiiRli:iIIi)IIIirlp:t,l.i;t:t,i^.-i,lRjiIix-til!,t?
1)Í11:Dr:)i ,',.)-r._)'1'

De À1 nene Le clenver ade

:Ïoeqsda6 4 ol.rtober stonc]- in het teken van de .lilgeraene Ledenver6adering. De ophonst
vras helaas nict Sroots te noernenr on6eveer !O leclen.had. zich cló noeitË 6etroàston naar het krubgeboul-r te l;oncn, §aarvan no6 rle mecsten, dic in r'le een of andere
koromissie bij het werk in LEiilS betroldren zijn. Na rle openin6 van r1e voorzitter
knamen de jaarversla8en ac-n de orde, vooral het 1-ijvig. werkstuk van onut sekre-
-taris oogstc velor- belonrlcrin6;. iiij kreeg daarvoor ook terecht ecn kompliment.
Ook. rle andere j::arvcrsla5en llontlen ieclers goerlkeurirÀg wegdragen. I{et finrrncieel
-overzicht vJas door onze penningÍlecster net veel zorg sanengestcld. r).l}es rflas over-
zichlerijl: opgesteld, terrvijl .cl,c inlconsten cn uitgaÍen o: cle bijl:1;en duicleli jli
vraren sesp e ci fic ecrt1. cl}ze nu 6crulil(i6 weer goed draa.iende r.I{.o. Iion cr.an ookvaststcllen , dat ale 6chelc l:oclihoucling van LI;NS in orcïe vras bevonclén, r.raz-,rc1oor
cen optinille controLe van oflze in];onnsten en uitgc.ven ger-raar'bor6r1 is. De ver6ladcr.ing
{.}Ít zich d.an ooh na enliel-e li:Ieine ophe}rleringen te hehben gevrar'rgd net dit finan-
ciecle overzicht geheerl verenigen. öok over het 6evocrd.e bel-cid vàn het afgclopen
',-el'cnigings j.rar iralren tlcinig l-.ritische opmerlLingen te horen, zoclat kon r:.lorilen vast-
3elteld (iat het vel-e Ucrl,, cli',t coor het bcstuur in het afgeropen seizoen is ver-
r:'cht door een ieder zccr c',) pri js Heril geÀteLcl. i,Ias de vergad.ering tot clan toe
nr:gaI vlot verloPen cen trat ucer uitvoerige diskussie ontstond ovcr het te voeren'r':i-eid., vooral ovdr r].e vli,.e.r; of vrc met het bel-eid vrat vre tot nu toe gevoercL hebben
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riet betrelciin6 tot pr estati evoetbe.l. riog. rvcl op dc goede we6 zijn. cir ria.t dit punt
eeir no6al uitvoerige bi:*;.tu4.erin6,. vraa6.t , .tïaërrvoor oit deze ver6;dering cr.c ti jd
ontbrakr werd besloten een lion:aissic in het leven tc roepen o;:a clit vre.argstuk aan
te paliJren, terr,rijl <1eze kom,-aÍssie tevens ccn zo breed noge)_i jke .,sr.ucnst cl_Iing
zou noeten hebben. De voorzitter vrilde daarom ook deze konnissie nog níet deze
avond installeren oir ooli no6 andere ledcn in Ce gelegenhcid tc stellen in lleze
kommissie zitting te neÍlen, trLardoor de brede basis ooh 6ervaarborcd. zott zijn.
Ook Uv'r nening kan over dczc rmterie gevraa6cl worden en lÍe vraÍjen dan ook on vast
Ur.,r l3edachte hierover tc latcn ga.an, ondat dit 1:unt een belé.nÍlrijli aspekt voor db
toekomst van I,ENS ka.n zijnl ,)c vocrzitter bedanlite l?il- v.d.,.,iIh, die zi_ch a1s '
bestuurelid niet n:cr ircrlij,esbi.ar had gesteld, voor het vefe uerh tJat hij in die ..periode voor LEiiS hecfi verrichti IIet bèstuur \Íercl verCer net .:lgenene stenmen
herkozen. vraarin Diclc lr:.nr-l.enburg als nicu,fl fid zittin8 hacl- i;enor.reni IIIIL-I,ïS rnoest
het bestuur cen voorbehou('1. ia!{ien voor het aanv;larden .van zijn ka.nc',i ilat uur t tlet
8eva1 is nauelijk cl.at cl-ivcrse liou:nissies op het ogcnblilc zrvaa.r on.'.crbezet zijn,
Dit doet zich vooral Ii j i'.e Seko en de iedaktie voor, tcru.ri- jl er ooli hog stecd.s
gee leiclers voor l,Ë'iS 1 en 2 6evoÍCen zijn. Ilocht de bezet'uin3 v.-.n r1eze 'plaatsen
binnen enkele ne,ànden níet Gercealiseércl zijn dan z;al- ons bestuur helaas zijn'
funkties bcschikbaar noeten stel"len en zal ecn nicuyre buitegervonö el6enene verga-
d.erin6 uitgeschreven r.lceten lvor.-l.cn. Nu hopen uij na.ar Cat cl.it nict noCi6 zr'.J- zijn,
want een ];lub Cie niet neer bestuurbaar is za1 ccn grote ptinhoop !vor.1cn. Vel-e .

Ixensèn rloen rTa.t voor LDNS, ne-a-r no8 :'reer l-4ten a1-ti jd al,Ies .'.;n r.n.ierc over. Latefl
die er vooral eens 6oed over naclcnlccn om een pé:i',r u'lr van hun vrije tijd o..rn hét
rTerk in LENS te beste.l.en. Vooral onze vÍeer groeiencl.e jeugdaf cleliir3, _ clie gel-uld(ig
wel door cen voltal-l-ige kou:aissie irord.t geleid zou'door een bóstrrurÈcrisis de
dupe vrorden en onzc liini',cren liunncn r'.re toch nÍét ir hun hend l-atcir stas-n. Dus meltl .

- U voor de een of andcre funlitic ai'.n, vrc hebben er li-ever te vecl .h.rr te veinig.
Voor cr.c rondvr..a6 uas niet aI tc veel anino en ,feze l-everile dan- ocli r,reinig lconlrrete
rLingen opr zoclat onze voorzitter on plus ninus 12.00 uur de verga,iering hon slui-

- ten na cen lloorrl van 'clanli 
.'.a.n rle a-'.nvrczigen te hebbcn 6ebracht voor hun cleelname

arn de clièkussiös.
sEiio, sBI(o ! ! i

De situatie rond clezc lior:ïiíssic is nog lrccairder ge!,Iof ,leí, doorciat Nico Osse"
zich wegens ge zonrlheiclsre denen uit tl.e Seko heeft uocten ter:gtreldlen. IIet beetuur
rloet dan ook een dri-ngen:le beroe;: op U ore zich voor dëze ]ror.r",issie aan te mel-den; ,

wr.arbi j het. spf eelir,,oord.eli jh Íjezesde velen hancr,en màhcn licht I'rerl<, zeker opga3t.
0m zel;er te zijn van kora',rfcte elftallen is ccn 1;oed lrerhenrl,e Seko zeker no0i6.
Dus aarzel niet en melit U ...i-'-n r r',,,.nt uit het stuli van Ce jaarvergaderin6 blÍjkt,
dat het oolc op bestuurlijh niveau dringend noodzakelijh is.
HET i];lï?STE.

De iesultaten van ons eerste zijn tot no6 toe niet best 6eurecot. l1:cctstrijrlen fe-
speeld en no6 geen en1ce1 punt. IÍu is het altijd gemakkelijl; on schuldil;'en aan te
r,rijzen, maar daar hal-cn r:re ooh geon puntcrL mee. De jongens doen hu-n .uiterste beet,
maar het beetje 6e1uk ou d.at eerste punt te haLen ontbreelit janmer Scnoe6 nog,
Maa.r ÍJe zijn in het verlei',en uef cens meer slecht v.]n start geÍjs..n, .lus we moeten
niet lrij de paklen necl: l-j{.r.a.n zi-tt erl. ita,.aron zou(ien lue óie eerste punteh nu een8
a.s. zonCa&- niet teiSen -.ÏIC paliren. I,Íaar er ontbreekt: nog iets. ijn r',::t is r'. e steun
van de sup',)orters. Iio'l t'l-us a.s. zondag nai'.r de IIen6eIolaan toe oi'!l ons eerst ni-.ar
die cerste ?unteí toe te schreeuuen. i.lnar bl-ijven onze junj-oren. i,uu;ir zondaiJ achter
het doel- plaats en cn zontler toil-etpapier kan hct ook, vant ool; jt.11ie liunnen voor
de go.e0e sfeer zorgen. .A.s. zonc'.as. r'Jensen we Peter i',lastra en z'n nannen aLle
aucces toe cn ho2en dat DIiC cen rnoeilijhe nidd.ai; tegemoet 6aat.

de ReCa-ktic.
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Zondag 1J oiitober ao-

L]INS 1

LEI{S 2
nvv l
DTC 2
LENS 5
ilrNs 6
lia.asstraat

l)iic 1

ilvv 2
L::liis J
ï,irIïS 4
GDÀ 2
Postciuiven 4
L1;'ilÍi 7

Yl scb t/Z-4
v1 Ceb 1/2-4
v.Ilogenhouck]-aan'
Brascerskt'.de, Dclf t
\2 Beb 2/1-3
vZ 6eb 2/1-J
v.Ilrienenlaan t/ó

IIiiiliIIilili]Ïi]i]HT]IlHI]IIH

schcidsrechter
J. v. r1. Leek
1I. J . ile Jong ,.

J,iI.§tevens'
ï.Jongbloed
J. M.IlooBendijk
B. v.lierwaarden

14. oo
11.00
'i'l .00
10.o0
12.OO
10.00
11 .3O

uux
uur
uuT
uur
uur
uur
uur

12. OO uur LEIIS 8
'12. 0O uur lfasoenaa.r )
12. 0O uur S0A 5

10. O0 uur fLDO B
LiJi{s 12

. Lt lts 1f
Sr\IrlEliliclisT .

- ïrerburch B

- r,{tits g

Oos t ersportparli,liass enaar J.ll. r,len Duflc
Vj Aeu 2/2-4 tr.E.ilrootr
Charlottestraat /
( Iíerkehout ,'riass enaar ) D. ïIoogend arn ..irNieuvr C'ckenbur6htt
Iviachiel Vri j enhoeklai'.n
Zuirlcrirark

- L:_i)ls 10

L-ENS 5, 6
LENS 4 B
lElis 7 10
rElrs 9 10

t errei-n
t errein

en
.45
.15
.45

- LiLt{,s 11
- vrij
- vri j

8 cen half uur v6ór
uur Ll-ilil3 t errein
uur L]JNS t errein
uur LI;rriS t err ein

aanvang van hun
ï I,ENS 10

LENS 11

weCstri j cl

1 'l .0O uur LEI,IS
P.OO uur LENS

OPSTEÏ,LINGEN.

Lill{S lt: lr.?ii:llnexs-J.Groothuizen-ii..Ioefnagel-It.v.Luxe&burg-4.v,lileef- .lliutnelzwaan
r'r. S chneider-D. v.Iio oÍ-J .l,uisman + a.anvu11in6 uit scLehtie
LENS 5: c.v.d. jcek-G.iier,r;crrnan-G.Looyesteyn-J.v.Di jlc-rj.I.ïi.che1s-G.oostrom-J.Ra6-
R. Roo dboL-A. Rooduyn-ll.lto o ciuyn-G. Verhaar-J. Zoet -F. de Zvart

!4f 6r -ir. Bauman-R. Bettink-J. v. rl..lnde-s. Jubitana-T. v. Luxemburg-D. ossc-i.l.i?uyt cr-
C.Stapcl-F.Straathof-F.Vecren-r'r. dc Jong

!-ENS:7i tï.Gro.sze Ni-')irer-ll. v. d. ierot -P;Booms -D. lrandenburg-Ií.iie etman-]]. Leyn-4. S chi j f
G. v. d. To6t-1.ï.VerheuI-P. V erstral_en-J.lïiË,tin6-J . GroenenclÍ jk

!g§;! t yl.Ileuver-c. Duivest eyn-G. Go osen-? .Il eynen-iï. ueyn en-p. cle I(lein-p.v.rijn-
J. de Bruin-J.,S chnal--J. V erbc.r encls e

[fIS-2: tï .Kro1-P. Fieï et-II. iio]?p en!.rrouvrers-A. Huis -GrLeIieveld-R. v. Nuys enbur6-J. Riemen
P. Schult en-F. v. Di jk-P. Sneele-G . v. ct .K)_ei j:G.Iï"r.,,.phorst -C. ?eek

=LryS.lO: _T. 
i)rins-C. v.lieehum-I. v.lieekum-ii. v. rl.3cr6-P.3osch-ïI.llourvilan-il. Dérneí j er-

II.Guit-J. IIelman-J. v. d.liorst-^!.Ilc csink-C. ReesinlÍ-T.Verstrael-

!9PJ-1t -C.Bei 
j.er-J.I)orst-C.v.DeeIen-P.cle Haan-C.I(uypers-."I.v.ct.LinJen-J.Rient jes

P. V erho e f -F. de Vro e ge -Ii. t en Iioorn-R. Ract-emaher-X. :llanÈ
.{TSCHIIIJVINGJiN .

Uitsluitcnd in zeer ririn8enc.e ,3ev"-.3-1en lian Uorii.en af geschreven bi j A.v. 11.iÍei jclen.
tel.'o1742-522J olr vri j r1ag.:.vond. v;n 19.0o-2o.oo uur. rn 6eva1 van zielete ]ian nog
op'zatercagochtend. van 11.0o-12.00 uur rvortlen afgeschreven bij /r.rogisch teI
93t11 .56.

-t-



UITSLiGtrN ZONDIiG 3- 1O

Gouda 1

RIiDEO 2
T TtÀt6 7

IENS 4
BMT 2
SEP 4
Lm'rS 7
Blauvr Z|art ll 1
LE"N§ 9
LEI,IS 1O
LII{S 1 1

Flamingo!s. 6.

LEr,rs 1f

Llà\s 1

- Liflis 2
- flii5iI 2
- rlDO l
- LjNS 5
- Lrl}rs 6
- u-Laveo +
- !]!I,l;) o
- -(r-J S1")LJlC b

- IjB,S g

- rll J 61jJl-JIi ö
- Lli.ts 12
- Iii(rlVV '17

2-1
1-1
.1-q
1-9
2-2
1-2
1-1
2-2
2-1
z-l
o-3
4-4
o-9

PRCGR'II'.IMA S irï{f O:ilil,l ( onrr.er vo cr}>ehoucl )

Zondapl 22 ohtober 1!/3.
14. 00
10. c0
11.00
11 .AO
10.00
14. c0
12. OO

1C. OO

14.00
1C.OO
12. oO
12.00
10 .00

Llur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

HOV 1

vuc 1
LENS f
ilranenbur6 2 -
SpoorvrÍjh J -
ccs 5
LENS 7 -
Vios 5
L]INS 9
IENS 10
LXiis 1 '1

Vi-ietha8è 7 " -
Zoeterncer

- L;ffis 1

- tr,li'rs 2
- Verbnrch 2

LD,I
L,-1'I
l,ixr
Grh
tlfi.Í
IÍe.rathon,
GSC f
International J
L.DNS 12'
LEIÍS 1f

.lr-IIem II Vac b

È+

Èo

ÈU

:r

.l.i*:-. - -,'l': ir,h/'J:', lÀ;'.li,f.hi.l-. :'.1.i i\ lilrr\ii I th.i L r':liil

- :]i j orit viii'g e n e en clatrlibetui.ginï.j van <le Farc. Schouten voor.. 4e ..b.o lan3st eIling, die
zij bij het overl-i jclen vi:n de lleer N.J.P. Schouten nochten ontvangen. Zij hcbben
dit a1s een grote.troost ervaren. 

.

- lie ontvinGen no8 late va-kc.ntie3roet en van i;nneke. en J'rens Disselclorp clie zich
vernaalcten .op c.te zonqi3e C;.na.rische eilanèen.

-X-X-X-X-

Toto en Lot to

Leo ]?ieraen loopt a1 'eiiige tija1. in het gills rond, zodat voetbal-len er.voorlopigniet bi j i6. Geruklíib lran l.ri j 'nog we1 goocheren en liaarten. , Leo si;oerii6 a:_gèhóel_
herstel. toc6cwcnst.

Er rvordt nbg nict erg vèer 6el;ruih gemaakt van cle gelegenheid om het fornulierbij de bar in te levcrei1. 2- -TormuLierén zet 6"", ,óden-aan de rhi jk cn aLs dat. zo
tioorgae.t r,toeteh rve hcl-aas d.eze service beëin<Iigen. Dus vanaf volgendc rïeclÍ al-l-e-
rnaa.I naar LENS on urz fornuríer in te ]everen. u steunt uw klub ur o""..

-)(-X-X-)<-

-4-
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','Jorstrace,.

Dcze vas afgel-open rvcelicnd nog Seen succes. ri.s
van start te kunnen ga-an. Vorig seizoen tvas het
noet het nu toch ook liur.l.nen. Doc c',us alIen mee.

v/eekencl hopen we echter goed
een 13eze11i6e gebeurtenis. Dus

-x-x-x-x-'
- Trimmers. '

vori6 jaar haddcn r:re een grotc 6roep mensen, die in de 6eze'llige za.,:.r aan cle iïöon-
stcdc onder leiding varr ecn uit6tel(ende. oefenncester, dc Bo .broodnocr.i-ge bcl.regin5
hebben neegema'akt . rlf geloi:ren donderdagavonrl !?aren er .ecrt.er naar 5 ire rsoàen, clÍe
zích vreer los vrj-rr..e' 1o1>en. Dit eiiintal i.s echter veel te w.einitj oil ilee cloor te
gaan. VolleybaJ.lenr' handbal.len of zaalhockey is met zorn ldeine groe? nict te -

doen. Dus beste trir,:.rners onLvaalit uit Uvl zomers3-aap en kon a. s. donJ.erdagavonrl in
grote getale naer de ',Joonste{}.e a;.nvana 19.45 uur. Voor :" l rlo cloet U een hoop 6e-
zondheíd op.

-x-x-x-x-x
En Pol1ens, och dic llor,rt hcus '.re1 terug.

x-x-x-x-
jlE/,T - AVoND 21 oktober 1978.

Zàtèrd.a5 2'1 oktolier a'.è. oÍ6aniseert de KÀIirl r,reer een.beatavoncl voor. -[r:klas sers
en jon6e senioren. Ieilereen. rnag ecn introduc e e . mc ebreng€n of vrÍenger-1. en cöI1egars
uitnorligen, des te mecr ncnseni des tè meer vreugCe. AIIe danes flic lvillen honen
zi.jn ooh rvelho6,, . een cl.ans?larlner is altj- jd wel te vind.en.

de Kaka.

tÍ$ÍJ
*$$$$

JJJJJJ
tt*$$;;,r,1;.r.rJ JJJJ,TJJJJJJJJJ JJ,TJJJJJJJ JJJJJJ JJ,JJJJJJJJ -dLIJJJ
JJ,JJJ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ' VIJ{ TIIT JEUG)FIIONT
JJ JJJJJJJJUJJJJJJ JJJJ J

?noGRiJtÍir JUNIO]-IXN.

Zat erc'.a 14 oktober 197 8.c

.,.3el9ec-12 olrtober 1973.

12. 00 uur Lyra 5

14r.an 16 olrt o l.ler 1

20..0O uur Lillls 'lf)
20.0O uur Sloorrïi jli
Dinsr'l 1? okluober 19?

Iioutrustweg (zie , 17-1O)..
.. . Erasmusweg

Zdicierpàrk
Dradsersliacle ' - :

'Rederi jllerstraat
v3
v1
1I?

.De lJzerrverf ( zle oót i§-io)
',13 (zíe oolr 16-10)
Noordtrcg

Sportpark de Zr',reth

v2
'1Ien6e1oJ-aan

14.10
14.3a
i4.30
14,10
13.O4
1.4,10
1f.00
11 .45
'13.15
11.15
'tt.15

uur
uur
uur
uur
uur
uur
utr
uur
uur
uur
uur

S cheveningen
GDÉ2.
riDV 2
DI]C 6
Cromvliet 4
Lrir.Is 6
íDNS'7. . -

LENS B

BTC ]
LEI,IS 10
Velo 'lJ

1 - Liliits 'l

-_ Lil{s 2 
.

- .L:)iiii 3:,
- Lnr{s 4', . '

- ï,El'ÍS 5
- liasscnairr 6
- 'iil.heL'ius B

- Gona 5
- LiiNs 9
-GSCA
- l,lflis 1 1

- LUN-S l

- §poorvri jlc
- L:X{S 9

- Iii)S-toernooi Darl- en Dcr6selaan.

5

P . J0 uur LLirÍS 1



Schriftelijk voor vri jde.ga.vond 18. JO.uur bij dhr. P.v.d.Steen, Iioncl.sroos 2, Berkel
en Roflenrij s
Telefonisch vrí jdag'avond tussen 13.00 en 19.00 uur (uitsluitend in drin6ende ge-
vallen) voor
ii-lclaescrs bij dhr. G. Dui'rest cijn
B-kl-ass ers bi j dhr . F. v. È. i3er53
C-klassers 1li j rthr. .J,.ts-Gre.vencli jh

.94.63.91 (LENS /n

ussicn 9.rO en 10.00 uur
afbell-en bij LXi{S tel.56.13.14
ATiiBURINGEN.

De juniorcn mo et cn
raadpLegen. Tclefon
OPSTELTII{GEN.

79-?3 (LENS
16.40 (LENS
terctagochteIn nood.6evallen ]iunuen drc jrr.nioren nog op za

bi
is

/n
/a

j slechte Írcere on6t andi6he den steecls de afl..curingsli jsten
chc inforiraties r,rortlen Lrierover nict verstrclit. '

.29.

.$,
tel
t el-

1)
o.)
11)

1t
4t

ndt

Lifl{S 1: worCt cloor cle trainer belienrl 6emaa}ct, feiders dhr. J.1.:.r.:erfoo en c',hr. J.
Zoun.

rylt D. Doogas.rcL-R. i3on-1i. Duyncr.am-J. GeIuk-B. ii en-hes -.rl.Iiliinnen-C.I'önenann-I1. v, d.
I'Íeu1en-J. Frins-D.1:ronl;-J, v, cl. Ei j zen-n. v.tsi j ngaarCen
Samcnkomst lJ.JO ttttr lilub6ebouw LENS, leider dhr. rJ.Osse

LENS lÀi R. Rarlcnaker-R. Goadhuyo-R. c',e liaa.s-B.Jozee-l,I.ter Laare -J . Li-ns sen-,1. Lucass en
C . C rlenliirchcn-J. Voorduin-S .Iirzuer( 2x) -E. §anilif ort

' SamenkoÍxst 13.3O u:r' h1u-h6cbou,,'r LrtrNS

f,'EN§-l= II.v.Drunich-R.rle Jong-J.Iio oynans-S. Kra rer ( 2x) -F.'llrol-I"i. J-,ust enhouruer-Ii.
ilovers-J. S chi:percn-E.I{r:i j i;sman-G. J. de Kok(2x)
Sarnenkonst 1O.JO uur hlul:1;ebour:.r L.dl{S, leidcr rlhr. F.F}umans i

-@!, J.lll- zernan-l?. tie Jong-J. OCenlcirchen-l'l.i.ieerman-E. Eykelàof -R. de Iiroon-
n . v. Rag6ur,r-n. cle rjoer-IÍ. iti crren-R. Gimbcrg-P. cl,e ilruin
-qanenkomst 1i.15 ttttr l;].nbgeb5.uw LEiiS , l-eidcr dhr. Ton de l{olc' - , .

l,EitlS 5: R. v. Bcrgenhen egour-ren-lJ. Vcst er-B. ,i ass erman-G. J. de Iiok( 2x) -r-1. Gro en-
l.{.1(orving-E.VaIent in-R .1iorvin5-L. v. Ri j n-0 . v. d.Iaar-D. Aioë-It.}lui 6me.n
§amenlcomst -11.lO,uur klirbgeLlorr.vr ï,IJI{S, 1ej-der dhr. Ilartin ileuver
G; .NNE OUDERS I',,IET V,]iIYOEII.

LXNS 6: II.Diemel-J.liouwenhoven-R.Duyvesteijn-V.v.Onsel-en-J.v.d.:ierf-E.Ze61ersl
M.Schobbe-Chr.Iler6nans +,'.a.nvuIIing C1-C2
Sanenhonst 1J.45 uur kLub13e):ourv LIINS, IeÍder dhr. À.Bfok :

LENS 7: als vori5e week, leider PauI v.d.Stecn

ISNS B , aLs vorige weeli, , leiclers l-lrik Lanrlman-,r'in v. d. Li-nrlen

LENS 9: als vorige rveek net J.v.,iassexn (zie ooli naandag 16-10) sai:renhonst '12.JO
uur, leiclcr ilini v.u lioort
LEITIS 10: al-s vorise uue e1;: ( zie ooli rnaanCag 16-10), Iei«ler.Theo lrj-ns-Ton. v.d.Derg
LENS '113 als vorige r:re cli uret .1,1.l'.nops, samenlconst 12.'lJ utr klubger,louw IJIIS, leitler
/iaC v. d.I(rof t

I

iFSCIiAIJVINGEN.



PI?OGI?]^,I1I'Íj,. .pui)Itt El§ tr-I{ iEl;'l!i.t.

PU:)ILT,EI{:

Zatertlag 14 oktober 1978.
'l 1 .00 uur LIINS 1

11.00 uur Toofan 2 -' -
10.00 uur iluintus 5 -
l,l:ranilag 16 olcotber 1973.

V2 ( zie ooh t6-t0)
Sportparh.0ckenburp;h ( zic botr 13-10).
lierhstraat, Kvrintsheul ( zie ook tS-tO)

Ne.aI
LEl:S
LiJNS

dnijk
2.
3

1

19.OO uu

il5L1.EN.

r L,llNS '1

'14 oht ober

- SpoórwijÈ 1

Zat ertlaE

12.0O
1 'l .00
10.00
10. oo
11.00
10. oo
'12.00.

LIINS 'l - OSC V1 ( zie ootr 16-10)
Duindor} SV 2- LjilIS 2 Sportpa^rk Houtrust (zie ook 16-tó)
Looscluinen 2 - LII{S 3 . . .lJadesteyn (zie ooh l[]-19).
CroÍívliet nini '1 - LlrriLS I,íII{I 1 Red.cri jkerstra.at ( zie ooic t3-f O)
LIIIS irillll 2 - Vï.CS mini 21,t1 (zíe ootr tB-tO)
Llllls II11'rr f . - ltDV mini 2 y 1 (zie oo]( 13- 10 )
'.,Jèstlandia- mini' 4:- LiIjlS I,4IN I" 4 Sportpark De IIo6e. lonen, I{aaklli jk

ool( 13- 1o )

Maandag 16 olrtober 1978.

19.0O uur Spoorvrijk 2
1 B. 45 uur f,tlT 'l

ÀFSCIIRIJVINGEN.

uur
uur
uur
uur
uur
uur
irur

- L,.ilIS il2
-. LIlii i,J 1

IIengeloIean
Hengclpla...n

§chrift eli.jlr voor vri j clai;avoncl 18. J0 uur bi j clhr. P.v. C.Stecn, Iionc'rsroos 2, Berkel
en Rodenrij s
Tclefonisch vri j cl.a5avoncl tussen 13.00 en 1!.00 uur (uitsluitenrt in r'.ringentle
gevallen) bij R.iiom tet. 25.93.??
In noodgevallen liunnen cl-e 1:u;:it1en en vrelpen nog o.j)
en 0p.JO uur afbellen teI. 66.1J.'14 klubgebouvr.

zater aL3oclltenr.l tue sen t.O0'

r',Fr-EUI?IllGEI{ : lli j slechte vre ersomstandighe den steecls ecrst de aflieuringslijsten
ra:rdplcgen. Staat da.àrop bij rr,:uiri11en eh lïelpen:t vermold: GCD,DGII;ï,UnD tta.n steeclè
n:ar velcr. of punt vc.n saneukolrst lioncn. Ill Djr-T GllV.:L ii.rG Eil DUÍj NIET TELEFONISCH.

"O?DEN 
GEIliFORlmEnD ll.-.,R EVJI,ITUIILE /rl'Ii;rui?ïllc. 5t at bij tle afl.,eurÍn;satl.ressen.bijIrPupillen en 'ÍÍel-pen vernel-d.: ZI.[ :'"IIiEUI?INGSL] J,ST dan moet aIs volgt worden 6ehan-

cr.eld.: Voor de thuis!ïed.stri j ilen inoet juniorenlijst worcleu gerae.dpl c 3gct.. Zijn cle.
wedstrijden van LEi{s?, 3 en 10 g,;o e cgeireurd., dan ge.an ook àë pupiJ-Icn rzcdsirijden
op ons veld door. Uitcl-uitencl voor cle uit we cl,s tri j den nag in dat Seva1 vrordcn
geïnformeerd (tcl-efonisch) of hun weclstrijden doorgaan en weL za-t crdagocht end . .

tussen 9.00 en ,..;O uur tel-, 64.13.14
OPSTXL],INGEI'I.

LDNS P1=J.Ii1ip-l..Toet-I?.v.r'l..ilei j..r.en-R.llam-i,.T jin I^s j o e-i,l.Iioe]-emi j -8. i(eus-P.',iress eIs
C.Lie líie Tjoen-I"Í.1Íollenan-i-.v.ilek1en (zie oolc 16-10).
Leirlel Aacl dc i)agtcr, s,:r.rcnlionst 1O.J0 uur klub1;cbouvr LENS

LENS P2; J.liuyi) ers-fr. Vr.ll;cnbur6-i'ert s P. -P.Frerj-c hs-tr'. cle Bruin-.r:i. Eranlcen-Il. Tiraners
R . t. d J(Iei j -E. VercLuin-A.Iripe-I,'. v.líestcr ( ke eper )
Leider ri,rthur de Groot, so-menl,lor:st 10.00 uur lrlulogebouw IENS

LENS Pf: P. [Íehi1a1-R. Ta.n-J . ]iool-I. ?aclemaker-1).iJi jhmei j er-n. iss 
"nb 

cr6-R. Lie iiie Tjoen
F.GÏSratr-tt. Vest er -I,i. Zi;,mernan-,1. Jans'cn-ll. v. iri i eulvcnhoven
l,eidei .,irn v. c1.l.1i je, sataciir:oi,lst 9.OO uur lilubi;ebouw LENS

-?-



LEiNS i:i1r ll.I(aup-M...;iraons-Verschel ien D. -E.Endlich(2x) -lÍ.Endlich( 2x) -V. Tromli-
ffióGÏEruughel ( 2x) -R. slats-?.Ii j lsna-8. Classen( 2x) -14. Bosch (zie ook 16-1o)
l,eicler i)eter i)errei jn, sanenlior,rst 11 .JO uur lclub6ebouw Ï:,ENS

LENS ïJ2: C.v.d.l3oo6aa",l-i.:tnt"fo.orl.l,.Grocne6teijn-H.PIug5e-A.v. ijnga.-.rr1en-
D. v. cl. Vin-Il. Bo elhoul'rer-ll. Knops -)r .Iloelcsna--D.I(eetroan-M.Iieetr,re,n-J. Tiiilr;lcrmans
( zie ook 16- t o)
Leider Jan irrins, samenl:orast 1O.0O uur ltlubgebouvr LDNS

LEIIS irr: II. v.I,Ii eu\,rcnhoven-C . v. c'r..l.lerg-L . v. cl. Toorn-D. v. rl. Toorn-Ë.]]ióli-ii. JehCe-I. Zo[Sers

ffipÍOoet err,'rei;her ( 2z) -E. !In'l1ich ( 2x) -M. nnr1li c h( 2x) .,B 
' cf aass cn( 2:r)

Samenkonst 9.OO uur lcJ.ubgcbouv LiïÍS

LENS I41NI 1: M. Brooshooft-l.iiif,Isna-Dunant J. -P. iloppenbrouwer-l'I. Vcrschelil"e1-
1[.Hoeksma-T. Jansen-S.Tuyt-1,Í. i]osch ( 2x)
Leid.cr rlhi. Tuyt, s.:.rnenliomst 9.00 uur klubgebouvt L}INS

rEl'ls MINI .2: r\. v. 11. Dcrg( 2x) -G.I-,innelve ever-J. v. d. §tarre-I(.Ila.nsen-jl. §nu1r.lers-
R. Tettcro-1"Í. Tett ero
Lcicler dhr. v.cl.Starre, . si'.nen3.ionst 1O.JO uur }ilub6ebouw LENS

LENS I4INI f =l'Í. Jo chens-ií. iloui'une est er-G.lllstalt-M.llrandt -I . v. Di jk-lÍ. S chuurrnan-R;
Àlscmgeest
Leirler c1hr. Elstak, sanenlior,tst 9 . r0 uur klubgebourv LENS

LiiNS MINI 4l Il. Zilrncrnran-D. Spiering-P .lingeline-ii. v. c]. V e àke=J.l'Ían sveld-M.Pe.et ers-
J . v. d.l{ak
tcider dhr. Slj.eringr samenliotlst 11.00 uur ltlub6ebouw'LENS.
,rEDcrRrJDïROGRAI,ÍI,u IiERFsrvrJ;.:Nrrr.

i,roen6da 13 oktober 1973.

PUI'ILLEN

14. J0 uur l,jrNs 2
1!.l0 uur LENS f
i,íELPÈN.

1 4. J0 uur l,ilNS 2
15; JO uur LEITS l
M]NI-i]EL1)EN..

- Spooruijh

- rliíT

14..J0 uui Lllt[S 1 1 '- S1:oorwi j]i.
14.J0 uur LENS 2 - vios
15.J0 uur Lcns J - SPoorlviih
15.J0 uur LsNs 4 : - Vios .

O;'GTELL]NGEN+ a.ls beLrencl.. ,5;"nen1;oust J0 ninuten voor Ce ruetistrijd. . ,.

ÀEECili?I JVIJI'I.: . d inédagavoncl tusscn 13.rO en 19.JO uur bij Paul v.c',.Stccn tel. 01891-

t')'19
ESCA]{POVERLEG 1.T. T. T . D,] JEUGD.

Dc. jeugdkonmissies van de Esca.npvcrcnigingen t.w. Groen ,iit, Vios, lJlÍT, Spoorvtijk
VCS en-.nàtuurli jh.LEI,IS he|lren sinC.s cnige weken geprobeerd om sr"racn wa.t voor rie
jcugd te gairn r1oen. IrÍict e.lfeen o-.r het gebiè11'van vr cinc1s chi:.' r.t cli jl,:e lreq,l-strj- j ricn

ón/óf to-ur.rooien, raae'-r ool.r l)u-i-ten hct vöetba11en om ga,ln lvc !ïat v.or cle jeugd
proberen te rlocn. cit te l.rc6iirncn zijn er a1 vrat avon.den 5ep1e.nd, li'e,arbij duo s])e-
1er= ,"r, aI deze vereniging'en .,ree litogen doen. Vrijdag J.4ovember Qíiz voor C-k1as
sers bi j -ijl1T, vri jd.ag 1ó nàvem'l:er }il-àver ja.s6en bi j Vios voor A-lr1aèscrs, vri jr1a6

24 noveÀber iatetiennis lli j L,rlÍS voor ll-kl-assers, za.terf a6 2) 'deccreber getnzel:orden
bal Spoortïl-Jx voor (Le rvelpen, zlterclag 2J C.ecenber sjoelen bij Groen :.lit voor de

mini,À. De fupil.Ien ge..-.n raeerloen on.ecn penaltybokac.l. De voorront',r:s vind-en bij
o.

-(J-



de verenigingen zelf ptr:.ts. De fina.Ies lrorden in janu"ri ge
Voor aI deze cvenenenten l;unnen jullie je nu aI opleven. Dógratis en sluit Ilet veekena voor cle vre clstri j ddntuà- af. Geef
ders of op de speciale insc hri j ffornuli er cn ciie in het klu):g
elke vredstrijcl zu11en er lci.ders van LIINS a.anvrezig zijr-, zoillvrecmde;r ztl voe1en..

hou,len:)ij VCS.
inschrijving io
j e ci.r,.s o1: l:i j Cc J.ei-
ebouv )rin1,'en. Bij
a-t nieÍr.nd zich ecn

isch in dat rle vel:r,en ooli l,rat va-
en' op veld 2 en J, cl,a.n liunnen lve
rstc kercn totaal vernieJ-d zijn. :
en senioreneJ-ft:Ilen er c',e tlupe
vel-den. iïanneer hct bordj c

ct:rand oir veld 2 en J komen. Han6t
vels 2 of J op. De trainin sstrook

e wedstrijden op r,raancla8 25 s,optember hebben
och treten te l(walififcoren baj tt-e beöte
If ( zuid-holl-and )
sprtcentrun ín Zcist toe, on zich in de

spelen. Zij verbl-ijven cla;rr c',rie cr,agen intern
Ceze elftaLlen vrordt hct Ilc clcrli.rncls c jcugd-

ervoor te liwal-ificeren, nctàUrlijl(. iii j
zin zult hebbcn en er vrat lcui:e erv-.-rin5en

Afgelopen naan.la'8 tTaren er geen ouders aanwezig ou net ons van 6e..-,:lcltt e te r,risse-Ien over de buitenh.ndse rcis. van voLgend jaar. lïeI hc. d.ïen vrij àI verschej-clenereahties van ouccrs en jonii'crs gehoord over ce vorise rcis. voellen wij claarbij
onze opvattingen cn gcGevens dan liomen ure tot cle vol8encle lconl:Iusie: .

rïc gaan volgcnd ja-i,r rn t*rce groer:en t.rv.: 6én groep rt-!:lassers en éón groep
van B- en c-lil-assers en. pu.,.-ri-t-J-en. De li-krassers gaan waarschij,ri jit rond cle
HelreLvaarts i.',;.gen naa-r r1c or.rgcving van Londen. De overtocht gaat ;)cr ]:oot en de huisvesting is in een jeugdherberg of in ecn 6oe<lkoop hote1. .rri js vln ..ieze reis zar
rond de Í 2OO1-- p.Ir. lir;ien. Voor de 3- en C-klassers en pupillen zijn we toch
'/een aan6e}rczen o;: clc Pinl.;st crda.3en. Dit za1 cleze keer àiet zoveel_ i:roblemen met
J.e schol-en geven, onda-t er nog;I r,rat gesloten zijn van 24 neí t,trs 4' juni. De reisz:L vrarrsc hi j nIi jli uccr richtin0 Duitsland gatn. Rer6iË is .oolc no6c1ij1;. Zeher
is hct dat wi j niet nil:,.? eèn grote stad'g;:.irn. l)en jcugdi:erbcrg l:i j ccl dorp, naarhet riefst in een bos zoil-s tlrec jc-ar gcleden is ons uitgan.lspunt. l:ri5u rond. de
,' 140r--. 0p naancag 16 otltobcr hómt ei icurancl va.n ruro sporírl-r:g, yaiirnee rïij de
def initieve af sprr.lien ur.'-liun, vrirt botreft de reis voor !a -q4_Q;Iriqs$crs. vi-.naf
volgen<le rvceh kunnen ju1]ie cus inschrijvcn voor cleze $Ëi8ÏpÈàr.Ïlr.l-assers zull-enwij lcr elftaf benad.eren.

BUÏTENI.NDSE RET S.

T;].'.INEIS : c,iJiIlNE U..Í ttIDE llrfi; ING

IIet lïeer wordt af tíat min(Ler . :)it houclt aut ome.t
lier dra66itï zijn. ilanneer rvij cr. r-rblijven train
cr zeher van zijn dat cieze velt'-en binnen d.e ko
Dj-t houclt meestal vrecr in da.t cle J_agere jeugd-
van r,rorden. Zi-j s1:eJ-on innero het meest (jp dezè.rrterrein afgelceurdit er h.:ni;t dan ruag beslist ni
het borclj e er niet Se L:.in toch niet autonatisch
Iigt er ir:rners niet voor- niets.
TROS -PliNri.LTY-3Olï,:.iL.
Robert van cler Zvi-.n, speler va.n C1, heoft zich niet vueten te ll'ralificeren voor
de fÍnale van deze boliaal. Do ccrste clrie penalties gingen er feilloos in. Da:Lrna
vrerd er wat te nonchalant geschoten, (of lzaren het zenuven) wi:.r.'-oor er vcrvolgens

- twee rverc|cn 6er.rist. Dj.t leverde eoir ge<leelcle derclc plaató op. i)e si.ieler van Dsó
benutte er vijf on ma3 nu ver'cr Íla.an.
Df STRICTS-ELITrrJ,.

Cndanlis clc uat on{lclutr;i;i5;e lclvalificati
Richarcl v. d.I]oeli en non rr. e JonS zich t
zestien sorelers van het O.istrict '.r'eet
In de herfstvakantic rta.rn zij n,:.èr het
licrlerlanrlse jcugdsclel:tie .trobcicn tc
net dilrcrse ant!.ere districtsteans. Uít
team gefofl:rccra,. 11rg r.rocilijk. oE je hi
hcpen we1 clat ju11ie het ,-ti..ar naa.r j c
opdoen .vooi 

cl. c toekonst. Vc::l succes.
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Ïlet kont èoms rvel eens voci clat er spelers zijn c1i u. bepaalce kwalon hetben, r.,ra:r_door zich ueleens vrccuce situa.ties voordoen voor nedeÀ1eIers en lciJers. óel-eider r'Íeet'in zorn geval -:ooit vrat hi j ríoet rloen, ter'rl- j1 de juíste o?lossing
vaak erg nald,reli jh is. liis-:chien hcef t Urv zoon ook cen !ivra.rl-? Voor ons- cn cl.e 

-'
leider prettig om te lreten. Geef (.:.it daarqn a.u.'..r. a.s. vri jd..6 even croor bij hetafschrijfadres. Het voorhont onnotli6e irpaniekrsituaties.
KOIITNÏDUTIE.

OUDERS OIGELET.

I{eeft U de lcontributic aI cvergcnaa.kt'öp gil^o j3.6?.11 i.n.vr ?enningi,reest erLenig en Snel? Ja, bc iinlit voor rl.e vlottc nedelverkrng.
U] TSL., GJiN JUI{IO]I;]N .

ituicl(,1
LENS 2
,9 cheveningen 2
!!I\bj)A
iEl;s 4
LENS 5
sv 15/5
:iDO 1 2
Laekhwartier 6
LIiI,ÏS 9
Llltis 1 1

- :?Yr-l Z
_ L.,ti:t,s f ( vr )
- lfu..tsdi jl: .Q

- -'-t)o 6

- rlilO 9
- L-';rl ri tl
- Ldiríi 7
-. Li]IIS B ,

- SCi.r J
- luiclc St e1:s

l,iills 1 1-2
B-o
5-o
1-1
o-3

'to-5
1-1
z_)
1-111 2-O

- 
UITSLTIGEN FUPILLEII

?uich Steps ''l

. LENS 2
LDNS'f

UITSIIGEN ;jELPIIN.

RVC .1 .

LIINS 2

UITSLjiGEN ;iÏNI -'ÍJELPEN

LENS 1

/rDO 2
'.',re st erkrïa;t ier 2
LENS 4

- LEITS ,1

- it:T 2
- Tone6ido I

- L5l{S 1

-VCS4

.- rn'i!) 1

. LINS 2
- Ll:llï.s f
-, sllv 1

é-l
0-2
1-'l

1-1
o-6

o-c
1-4
3-2
a-2

Gespeeld gewonnen gelijk
2054

verforen 1:unt en
11 14

'doels:.1-do
41-51

SctÍEvENrNGlit.t 2 .- LEt;ts r1. ( i-ri encls chappeli jk)
Jon8elui, vtc hebben het weirr eens aan r',en Ii jve nogen onriervi-ntlen en ilr'Icunnen
a.anscl'r.ouvren wat het is tegert aeir hoaer geplaatste ploeg :e :--o5en aairtrerien. Dah
Iarírdelt het bij ons :ita a11,-' liairten. Voor d.e rust gcnt 1let r.Iti jc,- nog ue}, naar Ín
de trveecle helft J-ope- r1e ni:sten rlet hrin tong op hun schoenen en r'.Is ccn vis ophet droge naar lucht to hi:1-.ren. Dilt is voor julric .ion6e r,rensen toch heleuaalniet nodigr' zc1; nu zc1f. Als Den rilaar een beetje ne-r aan zijn concitie rvit of
6ant d-oen vri j l-..13avonc',s is:r c.1ti. jd trainin6. De lichtnasten st...'.n er toch niet
voor de spreeurïeni i .'"1-c t',ie r1-ingcn er niet varoh noesten ze er l;omcDi ! ..,1.s.
zonclag 6aan we uet frisse ::ced verd.er in cle corapetitie en we1 tegen Lyra te De Lier
spcrencle op het nooiste sportcon}l-ex van d.e Ha:rgse aftlel-in6. rl: [a o1: cle fiets
oÍÍcla.t dat ooli cen vorn j-s :-.,! ín itcond.itie, te blijven. ijie iian dit ook zegsen
van zichzel-f? Dus tot zoncl.:.6 en vrijd.alavond op cie tra.inin6!
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Een eni5szj-ns Seflatteerile uitsla.g voor ecn vreristri jd . dtie genalC-,c1i jlc cle stri jd '

der helden genoemd kan worcl,en. Ilet nooCLot schecn onze mini-ploei1 d.it lrecheinr1. te
a-chtervdfBen. Kort voor_vcrtreli van onze p1oe6 bl-eek spelrnalier lvo in een 6ebrokcnfles te hebben. getrapt ( jaweI, op het LEi{sterrein).. t{iè t t e genst...rn(le zijn íoru,on_
din65, wcnstc hij on(Ler gecir becling buiten de lijnen 6e1a.ten te uor,lcnl. Àua" u"n
:o _ïrq"r. had vr'cl- tot gevolg clat hi j Tich ti jrr.ens èe ivecstri jrt slcc]rts tot c].e vcr-
dedigip6,lron bepertien. lïe st erk',-ra.rt ier. dat, voor rïat betreft stpotkracht, over
ecn fel team beschil<t c.Is het onze, startte onnid.'elfijh net onstuiuige :.anva.11en
op het l,DNsdoel. iíecr o.r: l:eer lioir cloor lcranig uitvcrde,.li8en hct gevaar. worden
bezworen, naar nj-ets lion vcrhin<leren (.rat tijàens dezé ha;hefíjke monenten twee-maal'ra.rh 6eschoten trerit. llet een 2-o itanc. ging dc rust in ei vras cle tijcl die
LEIIS noclig had. on na rle on6ercruikeli jl;e opsterling haar draai te vincen achter
dc' ïug. Een herboren Lrtis zevental- bond dacerijh na het aanvangssignaal voor detweede heLft op onnavor6barö r,rrjze i.e strijc ann tcgen rie thuiscr-ub en h;irr pu-bfiek. iJestcrlrtrartier vrerc'l- in Lle ver:ciedí5ing ge<lronfen. ,Iuvreelt jes vr.ir combinatiestuosen hnapen a1s rlarco, ii,rurice, Lricrrarrl "n iac"o óindi1;cren mei ecn schot,l.vae'rnee cte liilkcl.ui-nse doclile.n de ljrootste r:rocite h.,.rl. Díi zwo ercn . ',rerc'. beloonr1,Eant ee"st vras het lichar.l en liort daarop l'Íaurice clie. dc keei:er het n.:.hi jhen
be2orgde.
Een scrijlispef zou zelcer cie j*iste rvesrgave van ciit neusje van dc zaln zÍjn
ee'vreest. I'Ía-lr het 6cIuli zi'-t l,ll;,ls nu. cenÀaal tesen. rn ""h ,1o, 1::.tste seconden].ukte het een rJ e st erlirrart íercler trj,-:.ens een onoverzichtelijlle scheri:utseling debal .Iang6 c1e overigens vobrtrefföLijlc keepenrle.Guido te ,o"Luo" LÈllS r.ras hierr.reeop de valreep een 6cs1e.gen ploeg.

)VESTER]C]JTnTIER l.iIi,ll z L]INS I,ÍINI 3, 3-?.

],ENS I,.{IIII 1 IDO IiINI 1I.

de I,sislsr.

Na J mooie overririnningen op rij r:oest LENS nu tegen ADO probercn r).e punten bipnerrte ha1en. Dat clit niet lulite, ra-g ni-et arleen a.-n r,Eirs màar oog neer nan de
I""9!! van de te8en.stanrier. i'let goed voetbal rverd Liil{S t eru6lge Iroirgcn en clit leve:'-
-d9 

ÀD0 ? cloelpunten oil voor d.e rust. rn dc trveecle helf t was 6oed tc neri;en clatliefst 4 sirelers al cen rzccstrijc', in de benen hadden en claarcloor k\ïarn L,]iis noíjneer in de vcrdru-lil-'in6. À.rio ]ion zoiloencle de score oilvoeren t ot 5-o rvat ooii <Ieeinduitsla-13 wcrci.
Een conplincnt noct nog vroï.'l.en gerí.alit voor Jeroen die door geucldig 6oed heepers-rïerk wi6t te voorl;onen d1t $Je nog neer doelpunten tegen 1rre6àn. JonScns volgende
rvcek gaan vJe er rveer lcl'Jier tegena*n en zuLl-en rro p"óbc"en iireer ie rïinnen.

Ilans Tuyt
ilet crftal van pupillen 2- hceft let afgeropen zrterda6 tegen Blir niet liunnen
redden. IIet wat sterkere nllT rvist cl.e kansen bcter te b.nuiten clan LIlNs. In hetbc6in v::n de eerste hclft rrist T,;;lirs BI.ir nog aarf,ig van zich af te houalen cloch een
enorn misverstand tussen ioha-n en inval-Lcr heeper I{a.rcel- bctehcnrle O-1 . IleLcas
i'rercl er toef aI nict ncer rioor het hele elftal 6ewcrlct voor een bcter resul-taat!rlet wercl al spoedi6 een iigccn rle('l.en nËi..-r woorclenii r.redstri jcl, lraarbi j een aa.ntalspelers op elh.l;,',r riepen te i:schcfcr.enr!. En dat is niet de hódoelingi ooli cle in derust aangebrachte vcre-nirerÍngc' ir: het elftal (o.a. een cncere ker:!er) lionden
L-ll,s niet op c1e goecle r-re6 teru6 brengen. ilet rvcrd zelf s o-2 voor Dur.A.s. zaterda6 hooll iir c'l.a.t jul-Iie (raet Fe:rie a1s lceeper) toch r l l_ r;r,rr.i-.l rveer jebcst zul-l-en docn, d:rt jrrllie je pl-i:.e.ts r,lat beter zulleu hourlen en rïet ninrler lopente praten Ín het veIt1, zoilat ve de tweccle overtinning in Ce uacht liunnen slepen.

de Leider.
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ÀDO I\ÍIM 2 - TEJ.IS }TINI 2 1-4.
irfgelopen zatercl.ag \:/ar cn onze ninirs 2 op bezoek in Eet Zuiderpa.rk bij 4D0.. Ilet
lvas prachtis vreer en het lie1: tegcn twaalven. ïed.ereen had cr clus zin'in. Zovlel
onze jongensrlL als hun ourlers. I,íí6rr voorlpoig was er geen tegenstnnCer te zien èn
ó6k geen ball ( RIi jkbac.r nccsten Ce ADOwertjes eerèt nog vci'gacleren). Dus ging LEI,IS
nog mF.aÍ een poosjc l'"rí j3crt je spel-en. I{iet lang na 12 uur verscheen il.DO echter
toch 1106 op hct veIcl. Gehcel uentaa.l opgopept. Dit hecfi heleia.s niet nogcn baten"
Zocl.ra het voetbal-Icn bcfonnÈn rlas , bleeli LEIIS meteen de l;etere ploeg tc zijn.
Klva snelllei-d; sóupl-essc; Ínzet, 'l:alvaardigheicl, spelinzicht en e chótvaa.rrii6heid.
hadel n onze jon6ens 6evroon vcel neer in huis. Oók lvas ons teau vcel- f1e:<iÈeLer.
Alras be6on tlan ooh dc clocJ punt cnlrr.chj-ne voor cn6 te werkén. De ecrste 5;oa-J- rvas
van Gregor Linncveever. .rJi- 3 vuurcle een schot af otr) de uiter'Èt 1Ínli6e beneCenhoek,
alvraai rrle ba.l door 6u:r1)ortcr6 (notabene! I) gestopt werd. Gclukl;ig hacl de siheids-
rechtcr clit gezicn en legCe hij de bal op'c1e miiCeastipr Daarne scoord.en in de
eerste heLft zéer terecht líoos llansen en lia.rold Smulclers d^ doe1.=runten 2 en j.
I'fle tegenaenvallen rtler'en ckror vooral Ricardo Tettero en Àlexc.ndcr v.d.Rer; i-ri
ct-c kicn gesnoortl. I'Ir. r.ic rloelr'tisscling ontstond het zelfde Leeld: LiNS veeJ. geva-ar-
11jher en af en toe cen nuttelozc uitvalspoging van de g.:stheren. Dc gavaarlijlcete
r;io!ïenten voor het LEl'lS-cloer. ontstontlcn rloor enkele onfortuinlijhe en nonchhlante
t r:rugsp eeJ-ba11en. Zo 1;a.f LIjvocrbcclcl Aldiancler nocleloos een hoclischop lrcg en scoor

ilicarrlo ! r:inuten I:rter in s:'-$sn doet 3-1). Ziin tikkie terug verrD.Gte
ercen volkoncn. l[iet l-ang cr::arnei rvist Ricario ochter ook nog het vijanct-eli jke
1 te vinclen (rt-1).. Ja,';rucr was het, dat Cc strijd in de tr,reecle hel-ft niet gc-
I zontler inciil.cntcn ver.l,iep. iJr lrerd af en toe \'rat aI te ruíi gespeeld en na6e-
pt. Hierdoor Iie;:cn ir,c emoties in en rond het vekl i;oms hoog op . GeLulddg
C nieno,nC. geÍronc'r, en liunnen we tevred.en terugblÍlCien op een zeer vcrdiende
rwirlnrng. Gcfeficitccrd jongensi Ga zo door en l.int je 'niet intinid.eren. door' -

fnn:tÍehe t egenstanc"crs., 
. :I G.;,d.3er6 ,,'

O'JE
te
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ZaterdagmorAen: An - iilim - Rona1d
ZàtèiAaAmIAaaE: Jos cn Annemieli v.0s - An v.d.Stcen.
Zaterdagavond: Peggy - Jur'lith - r,Íi1 Eeinen.
Zonda ofgen: Iinus - Cor IIopl: enbrouvrers

An v.d.Steen.- Judith - Peggy - Piet Bosch - Frank Straathof
'....-....ri....-

Zonda ddaA:

Eventueel afbellen bij:
tet. 295841

Àn Bergenhenegouwen f el.^ 669416 of Sitron Sandifort

VÀN DE REDTIiT]E

EEN,DRUIO ZONDAG. - . : . .

Afgelopen zondag speclrle one eerste eIftal tegen DHC. En hoetl,eI we vrel op enige
d:'ukte rvaren voorberei-d, wisteu vele mensen niet wat ze zagen toen om.2 uur debal aan het rol-Ien. vierd. gebracht. + 25OO toeschouwers omzoomden ons vel-d, vraarvar
zeker 15oo Delftenaren. on6 eeiste eIftal heeft 2ijri uiterste ,best g.etiaan orn
tegen het ongeslagen DI{c. zijn,eerste punten bÍnnen te halen, heLaas is dit niet
891-!rkt r naar ze gingen met ere ten onder.'rn de pauze en ook na afloop werd ons
klubgebouw overstroomd nèt hongerige en dorstige rnensen. Door grot,e inzet hébben
onze-.bar nedewerkers het gelilaard om een ieder van een natje en een droo6ie te
voorzien. Hierdoor r,rerd. voor tEiis een recordonzèt gehaald. ook d.e nensenl-dl_.
Íeàereen aan een ka.artje noesten helpen hebben ontzettend vecl ururk *r"rràt. E.,
ook daar werd een recordomzet geboekt. Een woord. van d.ank voor al- deze meCewerkersis dan ook zeker op zrn pJ-aats. op zorn zonda6 zien we, dat er in LENS vele rnen-
sen lopen, die veeJ. voor hun vereniging ovcr hehben. Zelfs do gehele Seho stapte
naar de bar ovor. Hul-dc! ! !
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mn&m nmmllmmmIllmm
mmmn tlul mmm mmmIIIrd ÉlI Im

mrn
nm
nm

)nxl
nm
mn
MIn

IIIfi íÍItr
lrrunEI
nm
nmnÍI

mm

nrllmn IIl&tluD

mmnnf,ul mtlltl mtrnunmtr

nnnm
um
hÍ!1mr;1

nm
xlltrlul

nrmnr pQf, hacl zich nu eens hecL serieus op de algemene led.envergacle ing voorbcreitlr.
toen hij. raerd overvaLLen door een vreemdsoortig virus, aIs gevolg ,raàrvan po], op
die bewuite rvoensclagavond 4 oltiober onder de wo1 in zrn eentje een 6oort irergad.e-.
rinB l-a8 te houden. Nou ja., de positie van het eorste elftar is er ook eentjà ou
a1s rechtgeaa"d LENSer6 een flinhe koort6 te krijgen.
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mmn POLrs eigen vergaclerin8 lvas een klamme en uiterst vernoeiende aangelegenheid.
POL s_p_eelde all-e te. spelen _roI1e_n. van gevJoon 1id tot voorzitter en.de chaos- was' '

er niet minder or0. I{et zeer uitvoerige beleidoprogran van het bestuur rver.d op
POLr6 avonA fl-Ính verlrracht. ïn d.C vergaderst uldren stond het er samengevat zo!
- een zat erdag-" enio"un-afdeling;
- een danesvo etbal -afde1in6;
- een fu6ie met een andere klub; ': .. -

- (wederorn) een keuze voor niet 6eforceerde prestaties bij de senioren;
- ecn nadrukkelijlce keuzc voor olvoering prestaties bij junioren.
mnm All-emaal hoogst interessante punten, zodat POL een week later met belang-
stelling in het verslag van dc redaktie speurde naar de uithomsten van t1e ver6a-
dering. Van de hierboven genoemCe punten vindt POL er eigenlijk naa.r é6n tqry6..
Dat iE de prestati epr oblematiek. Een studiekommissie gaat zich hierover buigen.
De andere punten blijvcn in het rcdaktieverslag onbesproken, àodat POL aanneemt',
dat hieroratrent geen besli.ssingen zijn genomen.
mmm Tijdens de kooretacht:Lge vergadcring onrler de woI bÍj POL liep het allenaal
heel ander6. LEIIS 1 ging op zaterdag voetballen om zo een eind te maken aan de
reeks nederlagcn tegón zonclagploe5en, Op ,onaag' vrerd een heel- mooi cl.ameselftal-.
ingezet, dat de te6cnstanders dusdanig in verwarring en ontreddering wist te
brengen, dat er vrekelijks een overlinni.ng kon rvorden gevierd en een feL begeerrle
promotie kon vrorden bewerkstelling. Bij uit- en t huiswedst ri j den bestromde een '

geestdriftig publíelc de lolcetten zodat het bestuur aI spoedig moest besluiten het
Zuiderparkstadion af te huïen. FC Den Haag ondertussen raakte steeds diepef in
d.e ma].aise en degrad.eerd.e naar de eerste divisie, waarop werd besloten het be-
taalde voetbal in Den IIa.:'.6 op te heffen. De damesamateurs van LXNS vrerd daarop
aan6eboden in het vemolg in het Zuiderpark to bIÍjven spelen, omdat zorn belang-
rijke bijrlrage werd geleverd aan d.e.passieve rekreatie van talLoze voetbe.Lminnen-
d.e Hagenaars
mmm U begrijpt dat het hier sl-echts 6aat om een hel-e ko"te samenvatting van uvat
er alLemaal Íjlenclerurijs gebeurcle. Rest no6 te vermelden, dat de enorne publieke
toel-oop LENS een geuelclige financiëIe injektie gaf, waard.oor het bestuur bcsloot
op de Escarap een for6c oporthal te bouwen, ,,vaarin Haagse t op-binnensportklubs
hun-wedstrj-jden konden verspelen. IIet spreekt vanzelf, dat Ccze klubs-net LENS I
een fusie aangingen, waarmee het beleidsprogram van het bestuur in zrn 6ehee1

ffi;ffi";:ï.ii,ÏIu.,.",,"aeltoterprijsvooremancipatievandevrouwen-dcI(NVB
kon niet tegenhouden, dat ook meisjes vanaf 6 jaai aan het edele voetbalspel
kondcn gaan deelnemen. Ons eerste nannenelftal werd op zaterdag zodanig cloori het
gebeurea geïnspireerd, dat 6een neclerlaag rneer rvercl 6e1eden.
nmn De studiekoninissie prestaties hief zichzelf op, ondat de Ieclen tot de konklu-
sie vraren gekonen, dat het Ièveren van prestaties in de sport heel normaal is'
en dat het er eigenlijk a1leeh naer om 6aat in de vereniging een 6oed kl-iuaat te
scheppen, vraarin prestatic's goed. gedijen. Een kl-inaat van Geen.\Íoorden l,laar Daden.
nmn POL kbmt teru6.
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PROGRA],I},IT| SENI ONEN.

Zondag 22 oktober 19?8,

14. OO uur HOV 1 - LENS 1

- LENS 2
- Verburóh 2'
- LENS 4' '

- LEtt'tS l ::.

- LLrNS 6 ..

- Gr. iï. f ï Vac

uur
uur
uur
uur
uur
u[r

wc3
LElls 7
Kranenl:urg 2
Spoorwijk J
GDS 5
LENS 7

6cheidsrechter
Lange Pacl, Rotterdam P. J.I,leeder
(bij Kralingse bos en -plas) .

ÍIet kle j-né Loo J.L.1r,.Lu6thart
V1 geb 1/1-1 B.II. v: d.6pek
Ki jkduihs estraat L.Hanique
Hengelolaan F, Ott erspon.
Erasnusweg I- J.l{oogvliet

6 vz 6,eb 2/2-4 c.F.M.Moen

10. oo
11 .Óo
'l 1 .00
10. o0
14. o0
1 2.0o
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,JI.II. Bakker.
J. C.Kortekaas

10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur

wos 5
IENS 9
LEI/-S 10
LEI{S 11
Vliethr.gc 2

- IËNS 3 lleli.s §tohelaan 
_

- l,:arathon , V2 gab l/2-4
- GSc 1 li scb 2/1-3
- Intcrnational ) !) geh 2/1-3
- LlflIS '12 Buurtvreg, lJasscnaar

\ cr iiu-f errel-n,,
- IE}IS 1, i,lesterpark, Bisschopsberg

( [íc crz:icht ) Zoebermcer

10.00
Lml"R.E.S

l[.N.
12,4o
12 .00

1O.OO uur ZoeterÍiecr 7

, '1O cn 11 een half uur v6ór aanvan5 van h
.OO uur IEItrS tcrrein LENS B
.'15 uur LEi\TS tcrrein ],ENS 12 1

.'15 uur LEI{S terrein IENS ,lf

N. N.

SAMENKOMST.

LENS
LENS
LENS
],ENS

tctI' J
4ro
59
1'.7

u
C

o
B

n wedstrij d.
.15 uur LEIIS terrein
.4! uur LENS tcrrein
.45 uur LEI{S terrein

OPSTELIjINGEII.

LENS 4': A. Tirurere -i. GÍoothuiz cn-R.ÍÍo e fnàge11n. v.iuxer:nburg-i. v. ffi 
" " 

f-fi. n:-r,ruirni".o
llSElïeicler-B. v.Koói-J. Luisnan i nrnvufflif uit seletctie .,

LDNS 5: C.v.d.jleelc-G.Iicupefnan-G.Looyesteyn-J.v.Dijk-l.J.Michels-G.Ooslron-J.Ras-,.
ll.Iioodbol-.l,.Rooduyn-B.iloocluyn-G.Varha.ar-J.Zoet-F. r1e Zurart

LIINS 6: À.tsauman-R.Settinh-J.v.d.lln,Le-T.v.tuxdnburg-3.o.se.Il.Ruyter-c.stapcr-...
F.Straathof -F.Veeren:B.v.Rijn-/1. <ic Jon6

LEI{S 7: ïl.Grosze iÍii:p er-D. Biancr,cnl:ur6-i(.I(e ctr:an-il. Leyn-C. v. e. T o6t:1.J. ïerheul- .'
P . V er stral en-J.lliit ting-J. Gro enendi jk-J . VerÉa:u-S . Jubitana .

LEUS ö: M.Iicuvcr-G. Durvest eyn-G. Goo s cn-P. Hcynen-',1.1.{eynen-? . de i(lein-:P.Í..Ri jn=
iIË-Err=r-J. Schnai-J. V erba-icnrls e-F. v. d. Eeri
LENS 9: !ï.Iirol-P.Fieret -i{. Hopircnbroulyers-A . Huis-G. Lelieveld-R. v. Nuys enl;>ur6-
J.Rienen-P.§chulten-F.v.Dijk-!.§i;reeJ-e-G.v,d.Iileij-G.Raaphorst"-C.Peek,..
LDNS 1O: T.Prins-G.v. Bcckun-F. v. !cckun-À. v.;!. ner6-P. Bosch-:{. Bou\.ffian-H.D6mei j cr-
H.Guit -J-Hel-nans-.T. v. c'L.'llorst-4. Re esink-E. [eesink-T . V crstrael
!N._ll.: C.Beijcr-J.Rcrst-C.v.Deeten-P.de liain-C .tiuypers-J . Ri ent j es-!. Verho ef..- .

.F .de Vrocgc-I,i. r'. rl. i.,inrÍ,cn-?. v. Dcurs en-8. Boo5ai.rd..

LENS 12: R.tcn Hoorn-R.3on-C. i{uyb crs-lrl. Jane en-I . Jonlccr-C . Lii;rnan-P. v. tl. iirer f- .

J. de Iliddcr-A. Danning-?. SurGhouïrt

+ENS.-173 G. HeystccS;-iI. Douv;-,Í. ÍlndLi ch-t\.Hopp enbroutrers-C. Jehc e-C . Veldinh-II.Iienp er-
A. v. rïi jnhoven

.lFSCHRIJVINGEN.

Uj-tsluitentl in zecr dringcnr',c 6eve11en lcan worclen nf6cschreven bij It. v.l,lieulcnhoven
tel, 29.87.0! op v-.ijrlagavoncl van 19.00-2O.OO uur. In geval- van zielrte kan nog :

,op zaterdagochtend vsn 11 .OO-1Z.CO uur r'rcr.icn .afgeschreven.

UïTSLIGEN zonCaÍï '1 !. oi;tobcr. 1973.
. LENS 1

I,ENS 2
HVV ''
BEC 2'
LENS 5
LElts 5

2-1
2-2

5-1
1)-o

-DUC1
-HVV2
- LNNS 

'.- LENS 4
-GDA2
- ?ostduiven 4

o-2

'1 -O
li-o
2-1
4-1

Maa.sstraat J
LENS. B
Waseenaar I
soA 5
ADO 3

I IENS 7
- Verburch B'
- LENS 9
- I.ENS 10
- LENS 11

PROGRAI,IVUI SENIoREN ( on.Jer voorbehoud )

ZglÉec 2P oktober 1!/8.
14. OO uur LENS 1
'l 1 . OO uur LEIIS 2
12. OO uur VUC J,
14. OO uur fE}{s 4

- Palcndrecht í
- Quick 2
-LENSf .. ,

- 'Delft 2
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LENS5 -DVC2
LENS 6 - Àdel-aarE 2
'íros4 -LjlNsT
LBISB -RVCB
Lzzrtri 2 - LEr\S 9
Gona 6 - LENS 10
oranje iSLauu 6 - LENS 11
LENS 12 - SV DHB 6
IENS 1f - Den Hoorn 14

Uitslag 1O-1O-19?8. Ir-znr;- - LEI{S, 6-1.
De volgende wed.strijd is in cle olorthal Gasl::.an op dinsdag 24 oktober 'lpf8,
aanvang 21 .l+O uur. Dr, tegensiancler Ís DIVO. De volgende spelere moeten on 21 ,OO uur
in de sporthal aanlezig zijn: T. Prin6-8. Lan droan-J.lie etnan-B. Osse-tï.I.Íi chels-
lil.v. d.Mi je-À. de Pagter.
DIJ,IESVOET3iTL

De vredstrijd tussen LSNS en d.e SVE {ames die vroensdag 11 oktober gespcckl zou
worden is verschoven naar 2J oktober a.s., aanvans 19.00 uur. De dames worden
verlacht on.1B.JO uur oil het L.,llNSterrein: .iilij verrvachten clat cle troulve LENSsuppor-
ters deze wedstrijd komen bijÏroncn, rvant alle d.a.nes die voetballen hebben no6
nooit een bal- aan6eraeJ<t, rlus noeten flink aangemcedigd ÍrorCen.
lïi11en de tlamos v:n het LENS elftal- zich voor zondag 22 oktober in verbinding
stellen net Rick Dosch tcl. 6?.99.35

ZAALVOETBAL.

- Onzó sekretaris tobt nog stccd.s met wat men in med.ische
noemt. Ze1fs afgelopen zonrlag hon hij er met de wedstrijd
Gerard rve hopen, .dat je er epoeCig ureer hel-emaal bij kunt
deae plaats een a16chaa1 herstel toe.

-x-x-x-x-

AÀririÀL.'li..'riJ'..i'Ll r', l'.ri;ii.À.'1ÀA
tiitltt ÀITERLET tltÉït,1J^.,tr,llrtAJ'.ri.--r-i;1-r'.Air/.1/!/LArrri : r'rÀAAÍiÀAAIiÀirÀAt írii/r/ril.iririi',.tÀ:tÀAÀr1Àtr;iaÀItA.. - . ÀÀ&Àli
rLliil,/ ;.1!.i!lilhiil.rÀl^liA;ri{llllil,rrlL

Ria en Rieh

kringen een ischias
tegen DEC niet bij zijn.
zijn en wensen je vanaf

60In6 Zeer
optredencl,
van andere

Ook in IENS'zijn er vleugielverd ecligers (vroegere backs genaaucl) die
aanvallende ni-j6ingen hebben. Zo scoorde Jos l"jittin6 als re:htsback
voor LEI.IS / tle vrinnende coal. Binnenkort zullen er wel aahbiedíngen
elftaLLen voor hcn komeu.

-De verrassin
Vori6e rveek vloensda6 uerC ih rvcf zeer aengennam verrast toen mijn stencilgabber
U wect vlel de nan net cle grote mond, naar naar r,ri-jn ervarinB, met het gouden hart,
luidruchti6 r:-i jn huis binncnviel net in zijn arnen cen grote fruitnand, welke
mij namens rrLENSrr lvcrd aan6ebotlen tcr gelegenheid van fiiin 75 ste verjaardag;
IIet otemt tot groto voJ-clcening dat men ook op oudere leeftijd nog rverlc kan verrich-
ten, dat blijhens dc geste van LEN§, nog i1i h.o6e nrate gelaardeerd wortlt. Dat deze
waarderin8 ook op nijn vrouvr van toepassing vras bLeek uit dc f1e6 heuehvater welke
in de fruitmand vÍl6 i-ngeboul'rd. Volgens mij een uitstekencl idce, daar zij toch elke
vroensdag raoet 6eCogen d.at haar uan zich in gezel-schap bevinrlt van vele anrlore
vrouwen.
Bestuur en leden aijn zcer harteJ-ijke Cank voor dit verrassende blijk van waarde-
rin6;, waarbij ih de hoop uitspreek dst het rdj nog'lan6 mo6elijk zal- zijn nijn
misschien vlel een bcetje afgezvrakte maar zecr goedvrillende krachtcn aan d.e
vereniging TTLENS'r te l;unnen ldjden.
Met dc nieuvre stencilnachinc zal dit nog een festijn lvord.en ook.

iï .l,lichels Sr.
-x-X-X-X-
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ZÏJN ER II'EI BESTUURS].,,EDN,i D]E DEUGEN?

Onder dit kopje kwamen rïc een stuk_ie te6en van cen nevr.
ook op LENS v;e1 eens tcgenkoncn.
AIs ze
ALs ze
À1s ze
AIs ze
A1s ze
ALs ze
Als ze

^Ls 
ze

AIs ze
Al-s ze
AIs ze
Al-s ze
l,ls ze
rl.l-s ze
ÀIs ze
AIs ze
Àls ze
AIs zc
ÀIs ze
hIs ze
.fr1s zc
AIs ze

van Ti6ge1en, lvat vij

vrijgevig' zijn, pro):ercn zc anclercn te 1ijmen.
nooit iots tveÉigevcn, zijn ze vrekkea. .

vrienC.elijk en--ar.rOig oi5n, noe,in"., vre hen zaklien. : . ... ....- . .:-^-
keiharcl en zakelr-jk zijn, heten ze Cictators. r. " ,:
ernstig zijn, zijn .i:et. zuurpruimen.
hard. wcrken, zijn ze uitsLovers.
'.?einig uitvocrcn, z)-jn za vlaLrieloos.
j(rnE zijn hebbcn ,o g"on crvr.r.ín1;. ..

oud zijn vrcten zc hct alti jcl bcter.
niet Crinken, zijn het ciooie pÍeten .,. r.af cn toc dlinlccn r' zi jn hct rlnnkcbrocrs
net iedereen'een pre.r.t jc n;rlien, zijn het klets4eiers.
niet praten, lopen ze víln verrJp-.:lnclheic1 naast hun schoenen. ..
net ieclcreen trachtcn op te echicten, zijn het:alfenancvrienr.ljes.
zich aI1ee* ,et ecn bepnalde groep beuoeien, croen ze aan vrici.cljespo3-iËiek.aanierlerzijnÍnbrcnq6ui1nen'zljnzcbangof}af...,,
van 1eC.en bekngstcJ_1ing cisen, zijn ze doordríjvers
het niet docn, zijn ze on6^cschi-ktc bestuurr;1e,jcn.
hun ogen de kost gevcn, lopen ze te spioncren. . ... -..-......
rvat door de vin6ers zi-cn, zíjn ze stckeblifd.
ons in het werli tra.chten te betrekken, zijn ze te rui om hct zcff. te. coen.het nict doen, zijn ze ba;:ntjesjagers, berng voor concurrentie.
Een beotuurs].Ícl moct 3

Zo vrijs zÍjn aLs Salomo,
Zo geCul-cliU als .tob, t - --
zo sIuw als ecn vos,
rzo noeCig als ecn }eeuvr,
2o dikhuid,ig- "e.1s een otifant,
zo bui6'zaam ftLs riet,
zo lirachti6 a1s ccn eik,
zo gcrroelig e.Ie .ocn kruidj e -ro or-no.-ni et,
bovendien_ nroct ' hij nog lcunnen prateir.a1s brugnan,.,
zvrijgen alo het lraf en lroiken.a.ls .een paarrlr

-x-x-x-x-

KORTOI,!:

GEfICHTE LEDEN.

A.S. ZAIERDhG 21 oktober BEIiTT'IVOI,ID

Hierbi j vriLl-en .wi j de guders en orr]graf! de n uitnodigen om op maanrlas 2J. oirtobar, -
":!. ol 21.Co riur op i,eNs net onFf-àEErrJ-t e komen prflten.
rrvi j *Í1Ien be6in ggvenber een gczcllige avoncl voor deze nensen organieeren. De . ,,
bedoeling is een bitr5o-dansant. iïij zouden voor ceze avond (un 

"oàerc a.rond.en)
8aarne enigc bijval- vcrn u hebben cntrent de entourage cn de muziek etc.retc.,.'...

de I(aKa

Voor hct eerst dit seizoen zuflen aanstaande zaterCag vreer eens cle becntjes van
de vloer kunnen Ïrorrlcn gcheven. Dan zaf L.en iedci vanaf + 16 jaar ,.l e niciwe tegel_vIoer, op dc töicn van de la.e.tcte ,liscohits kunnen heLpei "g"iiu"ron. Valaf half.
negen zull-en tle versterjccrs; vr-n riiscotheek Zaratuhstra via iun uagnj-fielie luid-.sprekers de nodige decibellen Escanp r i.n sringeren, uiteraarc befeleid door dc
nodige lichteffecten. De toe6en6 zal voor een icrler'open stalrn, nIt6 hij/zij het,luttele bèCrag van'.f '1,!0 :reertelt. Bovendien zaL iedÉre trvintigste bczoeker Eet .eenfraai,.cac1eau.:ontyalgenlÏorÈen.Duskcrtsamen8evat:

Datun: Zate:'c1a[ 2t ot<toter a.s.. DiscoÍhóek: Zarathustrd . ' '. .

Aanvang: IIaIf ne6on Toegangeprijs. f 1,5O
Genod.i6den: icclercen vanai + 15 iaar _ u-"oioa,,og dus"
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PROGRAI'IMA JUNIOREN.

ZaterdaE 2'1 okt ober 1 e-z!.
14.30
14.3o

uuI
uur

LENS 1

líesterkwartier 2
LENS ]'A
Dlauw Zwart 5
vcs 6
LENS 6
LENS 7
LENS B
DVJ l
LENS 10
Ryc 11

- Voorburg 1

- LEI,i,9 2
- vríj
- LENS 4
- LENS 5
- Duinoord 2
- DHC 10
- iVippoLrler
- Lm[s g
- Dynano 67/J
- LTNS 11

1r.oo
11.OO
1t.oo
11 .45
11.00
11 .OO
11.OO
11.00

Ze:9ec
14. OO uur LENS f
Ul33gs§ 2J oktober 19?

20.11 uur Spoorv,i jli 1

20.15 uur LENS ,A
1P.0O uur LENS .6
1P.OO uur Spoorrvi jk
ZIE BUITEI.ÏIÀNDSE NEIS.

- Velo J

- rfi{§ 1

- Spoorurijk 2
- Sloorlijk ,

- LiÍÍs 7

vl (zie 23-10)
M.Vrij enho eklaan
( zie overige t1ftal1en)
!Íansveltkade
Detlemsvaartweg
vz (zie 21-10)
v l(zie 23-10)
vl ( vr)
Sportpark Prinses Irene
v3
Sportpark Prinses frene

v1

Hen6elolaan
v2
v2
Hengelolaan.

uur
uur
uur
uur
uur
uuI
uuI
uur

22 oktobcr 1923.

AT'SCHRIJVINGEN.

Schríftelijk voor vri.i Ce.gavond 18 .JO uur bij dhr. P.v.d.Stec.n, Eondsïoos 2, nerkeJ_
en Rodenrij s.
Telefonisch vri
gevallen) voor

j:lagavonti. tussen 1B.OO en 19.0O uur (uitsluitend Ín drin6;ende

De junioren moeten bij slcchte llc crsornstanCrgheden steed.6 Ce afkcuringsli j st en
raaclp]-egeq. Telefonische infornaties vrorrlcn hierover niet verstrekt.
NIET-OPKOMERS:

llle8ens niet-opkonen afSelopen weelceind krijgen cle volgentle spelcrs 2 extra reserve-
-- beurten: J.I(ooymans-E.Iiri j gsman

Bi j herhalin8 vo16t uitsluiting; van deelnening aan rl.e kompet.iti egre rlstri;jrlen.. In : '-
dat geval- b1-ijft de verpJ-ichtin6 tot betalj-ng van de kontributie tot het eincl vanhet seizoen (10 juni) gehanclhe.afrl.

ticgens zijn gedrag efgelopen za.terCag krijgt J.Elzernan ( LXNS 4!) éón strafresèrv'e_/ beurt *
OPSTELTINGEN

A-klassers bij dhr. G.Duivcsteyn ., tet.. 94.68.91 (LENS 1 f/E l,A)
B-klassers bij dhr. F.v.d.-Berg tet. 29.?9.?3 ( i,nttS 4 t/m 6)
C-klaesers bíj dhr. À. ts-GravcnC.ijk teI. 61.j6.4o ( f,Bns Z t/n tt)In noodgevallen kunnen de junior.n nog op zat èr.j.a6oc ht eind tussen 9.JO en 1O.OOuur afbellcn bij ï,Ells tct. 66,13.14
AT'KEURINGEN.

tENs 1: aIs bekendr' c-énk on dc buitenlandse reis, leid.ers clhr;J.ripperroo-J.Zoun
LBIS 2: B. Doogaarrt-R. Don-R. Duynclam-J. Gcluk-B. tIe nkeË -Iir. Kliinnen-o.Könenana-
M. v. d .i'leulen ( 2x) -J. Prins-D.Pronk-J. v. d.Ri.j zcn-R. v..',1i jn6aarden-r,ï. t er Laare
ZATERDAG/iVOND BEATIlVOND "

Leider dhr. D.066e, sa.:nejnl:onst 1).Je lur klub6ebouur LENS.

-6-
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tZie naandagavond cn bui-t enLanclsc rcis leider rlhr. l..]:lok

;l r+ ,.r .ql.*à,+i{t&hl

\12

Spo:'ti:rrk Prinses Irene
iilcstvf í etive6, Voorbu}g
5ri.encnlaan, lïassenaar
V1
V1
iportpa}k cle Groene 1ïí5 dt e,
Pj- jnaclr.er
9?t

W-]}: vrii, zië'overige-elftal-Ien. .. - ..
%ïïÏ?anCa6Àvond: C.odeikirchen ( zx) -n.ii"óà"àlce-i.:i1.1Göe dhuys-B.i ozJe-J. tri nscbn- -

"ï;i6o;a;i;:Fldë-fraas( ex) -]t. ?t-nntien ( 2x) -s .I(raner( 2x) -iï. ï,ucassen ( 2x) -:t. v. d.t,;cuIen ( zx)
LeiCer dhr. Iï.Heynenr Z;''.TERi;.liGiVCI,l! BEr].IÍIVOIID

IENS J: H. v. Druniclc-R. rlc Jong-S .l{r'amer ( 2x) -P.i{rol-],i. Lus t en.louver-R. r}c Haa.s(22)- -'
ffiren( zx) -;\. Rovers -J. E chippercr:-lÍ. Lucassen (2x) -E. sanoilort -c . c.lonirir cheu- -
nÉs : J.I(ooymóns-E.Krijgsman
Denk on do buitcnlanclse rcic.
Leider cih". r' .Fl-unans.

LENS 4: R. v. Bergenheaegouvren-It. c1.e J ong-J. O<lenkir chen-I,I. iÍeerrnan-E 
" 
Eykelàof -R. de

Króon- R.v.Baggum-R.de tro e r-I'1. i?iemcn-R. G:nb er'À-P. r1e Bruin-C.v.d.Laar
RES:J.f^Lzcrxaan, z:-e buitcnk-ndsc' rcis'
Samenkomst tt.4! uur LiillS terrein, lcidar Ton 3e (ok

,i

LENS 5: tl.Dicnel-B.Vester-r.?.iJasserlan-G.J. de l{ok-Ii. Groen-M.Iiorvif 6-E.Valentin-
FÏ6ïï:-ng- l. ri1oË-n . iïuisnan-t. v.Ii jn-C iLr.l eídnaus
Zie buitenlanclse reis
Sanenkomst 12.00 uur LEI'IS terrein, leider I"lartin iicuver

LENS 6: M. v. d.Ians ( 2x) -J r'iioulvcnhcven-R,Duyvest ein-J. v. ri.'"ietf,. F: Zeg".'s-14. s chobbeffiz
IENS 7: a16 bekeid; i4.v.rr-.Làns zic ccli l,Er"ÍS 6, zie ook rnnanr.la.G 

"1- 
1'ó=?B ón buiteh-'-

lanclse reÍs, samenhonct 1C.l+5 uur Llll{S terrein, leider pau} v.c1..Steen

LBrIS B: als bekeàd, zie buíten1..nc1sc reis;, IeiCers ïJixa v,. d.Lindeh-Erik LanCÍran

LENS 9: a16 bekelrC, àió buitenlanrkie reis,. sanenlionst 1C.15 uur LENS te:'reini
lei.fer Rini van Noort 1

LEIIS 10: als vcri6e rveck, zie buitet:Ian<1oe.rcis, l-eiders Son v.d.Derg-Thào Prins ,

LENS 11: als bekend r::ct i:I. v::n ïe en en 11.iínopG,' gic buitenl-adrise reis, ce:nenhorast 
'

ft];EÏurLENSierreinFIETs1.!EElI]j.Ti{!,1eidirtacv.d.Kroft
PROGR,U4MII puplÏ,l]j]i EN iiiEri)EN.

PUPlLLB.I

Zater 21 oktober 19?8.

12.00 uur LENS 1

11.00 uur Duinriorp SV 4
12.00 uur VYP ,, i .

- rs-Gxavenzanàc SV 1 V2 ;
- LmiS 2 l{outt'ust
- 1EIIS 7. ZuiJerpank

IEDERE IïOENSDAGI'ÍIDDAG IS Eit TRJiI]íf }iG. I(O!'!EN JUTLTE AOIi2??2

IïELPEN.

Zaterda5 21 oktober 197B.

11.OO uur LE{S 1 - VlO$
9.OC uui DVJ 1 ' ' - lIl'u-S
9 . OC uur iilil-heLaus 5 - LU';S

'12.00 uur llaassËraat Eini 1 - LEtí5
11 . 0O uur., IENS l4II'lI 2- - Iii'lsi{
10.00 uur LIll,l§ llil'iI f - Hi,5
1O . 0O uur ol-iveo nini 2 - tlllis

MINI 1, 2, J en 4 zie ooic avcntll:ro

1

2

I,iilrl
MII,II 2

uini 2
i'ÍIllr 4

fre,Ilma op'21-10-1

ïEDERE I'JOEN§DÀGIIIDDAG I5 B TRJ:IIÏ][(}. KOI'IE:{ JULI]E AAK??'??
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ÀFSCI{RÏJVINGEN

Schrifteli jk vcor vri.j c1a.6avoncl 18.J0 uur bij dhr. P.v.tl.Steen, Honrlsroos 2,Berkel en R
Telo fonisch

o.leri js.

gevallen) b

OPSTELLINGEI,I

I,ENS MINI ,1

T.Janscn -s.

vrijdagavoncl tussen 1B.OO eh 19.00 uur (uitsluitend in clringencleij R.Bom tel. 25.98.??
Ïn noodqevallan 1+'h;^- 1"er" nr rro'.rrr -a. c-:: zate-'...:uccht- Lc1 

-t-ul,;en rl.lo
-, i L. . , .. -.,11:r.-"1. 

r-1-11-' --,,*'i! o 'em ra.cCpi-ciÈón.

rJ.ue íc1" samör iomsr-r.o,";;_fi-í;;,"Gffïi"i# ff"3$l-#iii ,.Ëi#3fiiff,,ïffirffir_TNF.RI'ÍEERD N,'AR EVLTNTUDTE 1:,''EURTNG: À;;; ilr.5 uu "rku;;i;s;il;;;", bij ,,pupi,_Ien en tr?elpen' vermeld.3 zïE r:r1(runrNcÀLijÀr-aon 
_moet a16 vol*t ríorcl.en 5ehe.nde,tl:Voor de thuiswecletri j ilcn moet junÍorcnlijst ,ror.r.n 

-gernadp]ef55d.. 
-Z:-5r. 

a" vredstr{j_den van LEN. 6' ? en 10 so.dÍroË;;;;; 
-;;';;"" 

oor dà pupiilcn"en ,-rcriren r.rcdstrÍj-den op'ons ver-d door. uiïsfuít 
""a- "à"i-a'u 

"ïït r"o" tri j dcn mag in cret gev.l tolefo_nisch worden Aeïnfornocrri. oI h,, ".a"i":,ja"i cloor5aai or, *ui ,ot à,rdagocht oad .tussen B.3o eri 9.Jo uur. t"1,. 65.it:1[-*,*"*

LENS P1 : J 'KLip-A 'Toet-R...v-..- I{ei jcien-R.Ham-A.T ji.n -\6 joe-r,r.Koeremi j-E.Kou6-p.y=":","I::c.lie-Kie Tjoen_r,t.r.rorro"i"_j.i;i;#;-'t,-u -rr)Joe-rT.Àoeaeria.
z,re ouaf,enfandse rei6, sanenkomst 1O.JO uur llub6ebouvl, leider .íiad c,t-e ?a.gter
LEItls P2r J.I(uypers-F. valrionbur3-l). Dreric hs-F. ce Bruin-À. Franken-R. Timncr"_n. 

". u. :Kleij -E. Verduin-/r. Tri.ep_f. v. ffolter_lf. 
". 

ff "ie",zie buitenlanilse reis, s;rmenrionst ro.oó uur 
-arubgebou,,ir, 

Iei-der Arthur rle Groot

*ffi#";-fl: ii},ï::*;1,:i:ï;$;,;ff :;i;ï:::n:i.r;i;lï1,;";; ",:;. ;= ";;:,.:;, "* " 
ï, ".tZie buitenlandsc reis, samenkomst r r . oo 

- 

"r"'.r.rub6ebouvr, feicrer wim v.ct.r-rije ..... -.
LENS rï1: A.i(amp-r'I. simons ( 2x) -D.vcrschelden( 2x) -D. Endlich-M.]in.,r-ich_v.Tromp_P.Oosr ervreshel_R. §lats_i. a:_; rsna_x. ór"iJIoÀ]r. r"re.*rr"K'MT TzuïN'rlr, samcntronst ro.:o ,""'iJ;;;;;;r, leider pcter Ilerreijn
LENS !ï2: C.v.d.Boogaardt-Il.XrtcLe.c.n_À.Gloenectein_R.p1u66c;À.v.ïïijngerardcn_
D. v. d.Vin-ï?. Boelhouver-E. ifnop=__t.Iie o tr"i]i.ï" 

"ao,,n_J. 
Tinmernans ..

sanenkomst B.o0 uur krub6cboiru, i"ià""ï"ï'Ë"ir"
LEI,IS i?J: M.v.Nieulenho".ïl:9:",.,1:fi"r.B_L.v.d.Toorn-D.v.ct.Toorn_E.Bfok_M.Jchce 

_ -..R ' Zegers-J.I(o enraa-ds -E.rrcn zenbrinrr-i,-i. simons ( 2xj -r. i.i""rr"ià.;( à;i"'I(oFrT TRTiINEN, sanenkourst g.oo uur rJ"rrgËiJ"à, l_eider N.N. ,.

i"Ï;1,ïliillirt-D ' lii i:r s:aa-J 
' Dunant ( 2x) -P. Ho1:penbrouwer-r.r. verschelden-

tsg-lqk zaterda^avoncl, samenrronst 1'r.00 uur hlubSebourv tEN§, leirler dhr. Tuyt

ffilffr!;rl;J:$:i!ïg-G 'Lii:net"eever-r.v. d.sta*e-K.H3nsgn-rr.smulrr.ers-iuÍ.Grosze
sanénxonst r o. ió,,, -rÏ;íi;ffi#fr;ffiËï*trH 

_,"";"-_;;",---
ffiffiH,';í:"3:ï";ï;::ïïÏ:::*"-G'r'lstak-M'Brandt-r. v. Di jk-M.schuurnan-
Samenl:ous t 9. lóïu"@;ËuftïËiË, 1 ei clcr dhr. El_6t ak

*DI:#Hïz*j ,";Íl,li,ïlï;:;Í#:i:i:*.v. rl.veeke_r.r,Íansver_d_E.peeters-J.v. d.Eak_
§auen}onst 9.0ö-ffiEr,rffiï , leÍrJor N.N.
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r { Itlrl, l'\ t:i,'ir ,

TUiTEI.{L,\NDSE T,fI È.

Hierbij geef ih xiij!1 zoon
naar EngeLand/iDuitsl-é'.EJr,
GeJ r jh rnet invu3-1in6 van
op 6iro j1"67.11' .:

rLe i)ir,.kst cr"r1a6e-:,
str.oo.,jo lreb ik :, 15t--./het h

' 'i.
II.rnut:keni.rip,:
I'la-'.- :

. ., r,Ë t i'or dc reíi .

c1e Le ra1 overgenaakt

vorige lïeek vàrmeldden:rví j al dat deze ÍJoek d.e ir;ahrj- j.vin6 6:,)!c3i zou wo.rder)voor de buitenlancse rois'. lTa d.e besp:rching net Íu::cspo, tr:_ng. Ii-ei;en rvi5 uesiot,_r,
on tocl:'ï'reer net ce Finlrs-t ei'claten íe grr,nr-d.i, i.,r,r:.t ar 6::ci.e::e :rcgelijJ.Jre;d totde si:ortalrtir-j tÉ'iten rcnd ,fcz--' ilageir. De reis,i.egerr :r::n. ji;; v:n r,::j j4.a6 r junit/m maan,Jag (2o ?inks-Lcrdag) r, jui:i. r....: .-.
De vf i j ca6 za.l r voor zover er no8 Gecn vlj. j j.s, cus rrzri j6,:v:'àtrgtlr moetcn r,sordcnvoor dc jongens. líij hope:: da.t clit 6e.n bclctsir-i.; om ,à-r t" g-o.-,r. Dc A-I.-rassc::e
Baan met de bcot .riciitÍng Lo:t,lcr_. De rui6 kcs; -,. i:i5r,-.. rrer. 1r*r:oonr- (1rg=o" uo ,ontbi j t )
De B" en c-hl1sscrs en 1ri;i]-Ion G..:.n naar^ ,llitsl-anc. ,)c 

<i e firi i.; i<.lic pl-c.e.ts is. nc\snict bekend. Gestrc.efcl ';,orclt_nl:ar ec jcugrlhcroe: q i.n reh j11,sii.È: cn6-evi.rg., j.
Prijs ( voi ledig 'pensroh ) i" 155t-- -er-i"rsbon^ r1i.; paciberEi:ï11:r-"':-e eer elftaf eon
tzccstrJ- jrl en c.-n tocrnooi tc lrri j;enr i.locht rli: nj ei I ul;kcrr c' .r.rr ,gch z?licr tHecuedstrijilen vco: alle elfter.1en. Degen.:n die gra-:65 nee 'vif --:r; 6ae.rr ,,vo:i',en ..e:.zocht onclerstr..nd strookjc zl .'r.,,e 

j mo6etiik ^,i to-'o,"1'en o:.rt 4,: rc:-ce, of lr."i og"te .sturen ra.rr iraui v.diSt.:en, Hr.»rd;roos 2, _r - r'.c.^t.r- 3n Rod.)rr:aljrr. I)it 5el_cit natiru:-1i jk ook voo} dc Le:c'.ero. '-1'uvàirs verzoejcen 11i-;. 3ut-].-;-e otr 'r)j- j rrí,.nrilclrr.i :3; direkt r.: -lr-- over tg m:lkeri'. o1: Eii: o )J,62-1i t.n.v. pÀnr i-n13r,, 
"",r,., Lrlril; en Snel .iet

jerxos- dinc rtDuitcnlandsc jreisi'- le ecrste zelronti.L 5ir4ens holrl/eu r:,i j6, .filnn,cr-dingen '::I1en prs a1^; J_c cerr;t: .Í ,ir-- zi jn óvur' rmsrÉu o:' h.,1 i,cie í"i "6 iro.r,..Ius ni..:t tc I;rng ts'í jf oJ"en en rrct sr;r'o"kje sner ,rigu,ro, en rre t ger.d 3aug overn"rsen.Vcor 20 novenbèr :loeterr clc r.r:riiicldingor, ,rirou., .ziin. fret rn ct,r ie_..jini-ticve é.f-spraak net iurosporli'ing te lcr:^.r'.en rniken.
hier-]-c.ng6 . flrilren .:

-J---...-.,...

r:et
lt. t

+doo.' alen \ïat niet van ioopassing j.s,

De inschrijving voor cle daVèïse EË, aàp.. éïidaktlt iuèiten Í,. 6;e, pe::
op BMT van i'ri jCa.g J ,,ovcE])er- bebhun z: c_, van C1 en CZ at r;C.Ii iaangemeld. De anderc c 1,.it r-llcn l,-Iijven erg achttr. I{et is e.-h.. n.:-
om dit. all-een voo:' dc sclehtics bo or6a..1iserer1. G,:cf .i,r ijus n(,6 ,lje leider. De 3-iaassers liunlr.-_.I. zich onk op6: e .ic;r -L.esI. hírt ._;

24 novenber bi j Ltrit,3' r.rn de Í-l.jr.soor" ,nor' jr" .'- *ir,""" i """Ë, ti; ..,;

ber. ilererr l-ei-tlers rvij 'via11..n u.,r uetrei.rerking r rt het notcror. .iaÍl
meo witrlcn do e:r.

ESCA]'IP I{.8.T. DE JEUGD.

ïJ0 EIISI)irGl{ï DDÀGiituB

:1. Voor r:1e tluiz
:( .reel- jolge ni;- : .

et, onze bcdo cling
v e:,r sne)- op r;r j
:f;-'It ennis op
io;; op 'iO noveL'-.
:Ie . jongens die

i:inets en i j
r raal tc :;i en.

1.'oeJ loeZochr,.. 
.

Tc ;h zi;n
cs z:- jn vrn
I;i j sl.echt weer -

I]ËAT/IVOI{D .

A.s. zatercla6 is er een beatavotrd ,joor all_c À-hli sse:.s,
natuurlijk voor jo:l5u seniorcn, (wat is jong) l.li j hopcn
ianvans 20")O uur. lios{;en í- .1 ,,jO Loegan6,

Iei iet's ,
.i ul- Lii à

De rvo en6 da6uj-dcrag trairiing vrorclt do.,r. le ninirs er rvcl-:en g:hkii 
1.De pupi I l-en daa,rent:egcn hcbire:r l;enne_t.i jL lucini6; trek c,,r tr''i;rr i rt. i,

de wcdEr':,ijd rcsuJ-ta,ten trict zo llest,, C:k cie JoD.ECrs t,a.;: rle sr.I:].:iiharte rvel-hom. D,.' trainin6 l.:c6int cï, lt1.15 uur ct1 6a.,.r .:! tij.l i.,tt:..
moeten julij-e 61ynschoencn Ïlecnengn.
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Vanaf LENS gaan wij dan in groepen naar de zaal toc. Zovrel bij veld e1s bij
zaa.ltraining is het verboden on in sportspulLen naar LENS toe te komen. Er is
6oede kleedruimte aanwezi6 zovrel bij LENS a1s bij de zacl. I'la afl-oop noeten
jullie je douchen of ruassen. Ncerh al-s het kouder lveer wordt ook een tra.inin6i'spak
of een trui nee.

N]EUï,E f,EDEI.Í.

Vaa.k noeten er'nog rvelcens jongens tlrec kecr spclen op één zatercïeig. Dit komt
naast het afschrijven, ook doordat er in scnuil3e le e fti j dsgroepen net iets te
weini6 spelers zijn voor het ingeschreven aenta.l el-ftaflen. Vooral bij cIe minits
is dit een plobleem. Zolang er nog Been niouwe l-ei1en bijkomen vragen vri j jul-Iie
om zo min uogelijk af te schrijven en om aIs gcvraagtl eens trvee wedstri j,Jen te
spelen. lileten julIie jonsens van school of uit rie buurt die rrrill-en gc.an spelen
neefr ze i'trn cens mee n3.ar LitrlS " ïJi j kunnen echt no8 rvel l,rat nieuYue lcCen gebrui-
ken.

ZAALVOETB:IL I.í]}TI1:I;ELPEN ZATERDAG 2,] OKtObEr 1978 TN DE HOUTZAGENIJ.

A.s. zaterda9 z:-in onz,e nini-welpen uitgenodi6d door VCS oru in de Houtza6erij.
aan de Hobbemastraat een zaaltoernooj- te spelen. Declnenende verenigingen zijn:
VCS, Gona en natu'.rr1ijl( onze vicr LENS nini- cl ft all'cn. Dit toernooi begint on
19.00 uur en d.uurt tol 20 '3A uur. Het wordt dus niet te laat voor deze jongens.
Neem naast het norno.le LEl'lSienuc ook jc gymschoenen nee. De elftalJ.en zijn
hetzelfde als de elftal-len clie ts midàagÀ gespecLd hehben. Eventueel zullen de
l-eiders de efftalletjeo wat r.1..npo.ssen als er 66n te weinig spelers hecft.
Afschrijven is op vrijCagavond. bij R,Bom tel. 2r,93,?7, Sarnenkonst v,ror. a1.Ie
mini-r,relpen om 13"00 uur op LÈl.lS. i.íij hopen dat er vol-doende ouders ae.nwe zi1 zí jn
om de jongeno even we6 te brengcn cn te halen. U kunt natuurlijk ook blijven
ki- jken. Het is \eer eens iets e.nders" Vccl succes, en natuurlijli ccrst ts middàgs
ook gewoon eventjes rvinnen hèo
Tvree keer op 66n da6 is best te doen voor ju1li-e.
NESERVEPRCGRAM,IA 

"
Bij algehefe afkeurin6 van het vo etbal-programnla gcldt voor julIie no6 steeds het
oude reserveprogral na van enkel-e wehen 6eleden d.r,r.?.. tefeltennis, tefelvoetbal,
biljarten, f1-ipperen, rlobbelen, liaarten of rvat je naar rzil-t. Bij voldoende '
belangstelling kunnen wij lcr ondcrcleel- Lltr\Skarripioens chapl:en orgo-nioeren. Dtijf
dus nooit thuls en kon dus naar Ï,ENS toe. Om 12"00 uur beginncn de LENSkam.pigen--
schapsspelen, Tafeltenissers mogen eeri eigcn batje en balletje mecncmen.

UITSLAGEN JUIi]OREN. UITSLAGEN PU?]ILEN.

S cheveningen
GDS 2
IIDV 2
tyla 5
DHC 6
Cronvliet 4
LEI{S 6
LENS 7
IENS B

Brc 1
trENS 10
Vel-o 1J

LTNS 1

LIINS 2
LENS f^
LENS f
LENS 4
LENS 5
lïasscnear 6
:iarnc_LHus ö
Gona !
IENS 9
GSC l
IENS 11

1-7
1-1
o-4

2-O
4-1
o-B

- LENS 1

- Vios 2
-HDV2
- LENS 4

o-1

1-o
?

1 1-o
t-1

o-10
1-2
4-o
o-2
o-2
1-1
2-O
2-1
q-o
1-1

LEIIS '1 - naalclvri jk 1

Tcofan 2 - IEI'IS 2
quintus 5 - IENS l
U]TSLAGEN IIELPEN .

LENS 1 - OSC '1

Duindorp SV 2 - LENS 2
Loosduinen 2 - LENS 3

UITSLI:GEN l.lINI -1'IELPDN.

GespeeLd gcvronnen gel-ijk verloren 1;unten
21 11 4626

Cromvliet I
IENS 2
LirNs f
tJestlanrlia 4

doelsaldo
52-22

IjENS iïELPEN 1 - OSC IiELPEN 1, 2-O"

Na een perioCe van vrennen aan elkaar en voor sommige
welpenvoetbal is vreJ-pcn 1op tie Soede r,reg. \Jericn de

jongens wennen aen het
eerste drie lveclstri j den

-,to-
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tegen spoorvrijk, cromvliet en IIVV nog verloren, vorige week r,rerd ar- gerijk gespeel6' !ug:" Rvcr Eaar afgelopen zaterclag rvórd dan cre'eerstË orrurwinniog'behae.Id.rn de nist begon LENS on tvraar.f uur tegen osc, een te8enstancrer ïan gelijkesterkte. osc vier- in het.Iegin veel aan, maar LEI'rs hiÀId de verdediging 80ed6esloten en was Sevaarlijli in cle tegenaanval. Zo leiikie een schitterenrLc aanvalmet Soed samenspel tot een 1-o voorsprong, \,rat ook d.e ruststanci !ïes. De tlveecleherft vras gelijk aan de ecrste heIft. Osc vier vreer veel ,u,o, ,r"r LEi.rs verdè-digde weer zeer kaap. Door 6oec1 d.oorzetten van tle voorhoede wist LENS zerf6 nog2-o te scoren. zo behealde LENS rlue de eerste konpetitieovcrwinning d.oor aLlemaalnet zeer veeL inzet te spelen. LEI,IS , 6a zo aloor !

Peter perrcijn
LENS M]NI 2 - VI0S I'ïINï 2

Ja jongens, ondankg de rrist r,ías het toch knap werk van ju]IÍe. rn de ee.rstehelft r_edde Gle6orr Ja.n en RÍcarclo veel werk. Er waren 2 mooie kansen voor Koosen Harold maar heraas reverde het niets op. onrtanks ze tret 'r-o achter krïamen nad.e rust, kwamen ge als leeurven teru6.
Zo maakte Harold een mooie goal ovei de keeper heen. Zodat het .1-1 vrerd.Nou jon6ens nijn compliment voor juJ.lie a1l-eraaal.

Een moeder.
LDNS C4 - GSC c2.

CROMVLIET MTNI 1 - LEI{S }TÏNÏ 1

l'Ie hadden maar B ,oan en noesten dus invalrers hebben dat rvaren n.1. Ronnie, Basen John van c2. rn cle viercrc trinuut scoorde lionnie verboom, aus iin6 h.,t eIftalbeter draaien. Toen rr'ranen er nog cloelpunten van Ronnie 2x, Ias ïx en peter
straub 1x. rn de rust krvam Robbiè Der-dèr ten rtostten van Ronnie verboom. tsebegonncn een bectje andero-te voetballen, meer in de aanval. En de tegenpartijging 6eheel in de vercec'igin6. Toen kwamón er Eeer doelpunten van peter straub 1xDick_ vermeulcn '1x, las 1x en John v.d.spiegef .rx. Dus dàt ms 9-o voor LENS. MarkBurcksen en John v.cl.Spiege1 gingen o* u., ó,, naar vorcn. Du6 ging John v.I(esterook nee naar voren omdat tri5 niot" te d.oen had.

LENÈ be6on erg gocd en zeer sterk. cronvliet vrerd soms met goecl te6enspel hele--maar weggespeeld. Na 10_ninuten hrecg Danny de ba.r- op linksl za6 lrichcl .roor rretdoeL staan en gaf de 'ba1 orl naat af.-Michei nau de bit airect o! ziJ-n slof ende bal gín6 hoog in het net, O-1.
Cromvliet 6ing hierna wat hard.er spelen, rnaar L]INS liet zich hierdoor nÍet inti-mideren.
De tweede helft vraren beide pl0egen aan elkaar gevraagd, maar echte kansen dcrlcnzich voor LENS niet meer voor.

";tre, 
hadden vrc 6etuk clat een sperer van cronvfiet herenaal vrij voor het doer -Jeroen was ook aJ. gepasseers - d,e bal nog naast het doel schoöt. Het breef bij0-1 voor LENS.

Jongens, het gaat nu uitstekend: J gespeeld en naa.r 1iefst 4 gevíonnen.
We gaan 6ev[oon zo door!

H+ns Tuyt.
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DE TENSREVUE
weekbl-r.d van de''roetbaLvereni §inA Leni en Snel
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ZondaËhor Een:

Zat crCa,-norSen: Bep - Simon - Eef Sandifort
ZaterdaËDidd.aí1: I?iek en l)iet .Èosch - Ànnet

Zonda
Tinus - IIeL1.y en l?rchard v.d,Hoek | 

,

Hanneke Bon - 'llif de Bruin - Ria Verschelden - /:.n v. c1. Steen -
Huub eu Silvra Pronh - Tesqa Roodbol - Iiievr. Jatrmaat - ,

Sinon Sandifort.
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--. iIe,Iaa'o verloopt dc zielcte ve.n onze 'selcretaris Gerarrl v.d.Steen niet naar vrens.
Na consultatie var: een cpecirl-ist l:leelc zelfs opname in het Nebo-ziekenhuis

- noodzakcl-ijk. ife vertroutïcn elop, da.t ,je daer in goede hanCen bent en ze je
weer spoediE cle oude Gerarcr. zullen Ëaken. Vanaf rlezc plaats veel sterlite toeGe-
'yenst en teveno hopen we op een si:oedi15 al3eheel herstel.

-x-x-L-x-
- tsete: nieuvrs is er van Nico Csee, Cie rve het afgelopen yreekeind rveer op LENS
,lochten begroeten, na-dat hij enii;e spannentle dagen in het zielienhuis heeft mce-
6enaitkt. I,Ianaf deze p].t'r-':-ts rvil hij een ie.J.cr danken voor hun belani;st e11ing.,
die hij ti jÍr.cn6 zijn vez'blijf in hqt ziehenhuis nocht onclervinclcn.
die hi.i heeft ontva.ngen zJ-jn r1oor hern zeer oi> prijs i;estekl.

' Ook dd gavcn

ÍLnfi.m

Eventueel- e.fbe1len bij Àn Ser5enhenegouvren tel-. 66,946 of bij sirnon sanrlifort
telcfoon 29.58.$.
tllleen ba:'nerlelerkers moGen }ij cl.eze twec nunners afbelLen.

mïnm ïII1 Íln nÍlnm InlliiuïMr0nInÍ\ rr mm !Ir4 ]ím un n ru:t ,

ix§ n nn mn r-Enm t?u,l It xll.Iínrnï m RIÍl Íirl rl]i nn Ií nnmÍuliti rutlu n!'nnn anlln nn ttl IilELuÈI

rmm
nIrinn
nn
rimrl:r-í!nunnmxlinnrflmL4nE14r nunli:unniltrl!]llurdallmmmnmmnnnmnniamnmmmrinmrdrÍmnnnrrnnnmfnumEur rtrnxnm

nur Hci: vieJ. l, na Cre !ïe.lstri jd LENS-DI{C víeer eens op, d:t de dooisne e -tEiNS e:'
zach ?retti6er voelt net cen 61as a1c oholhoull-enCe clrank in <le hnnd C..r net een
ba1 ::an de voet. Oh ja, cr lvordt dan soms ook nog vrcl eens ove.r voàtbal-Ien i;e-
sproiten, maar irOL heeft alferr;tinst de inclruk, dat 6r bij Ce dc orsne e -LEiIS er
Ëelcden. rvotdt no een nederlac-G. En ats voetballer of vo etbalsupport er zou je toch
verschrikiieli;k noeten J.ij,len na een nederlaai; vo.n het r,:erste el_ftàI.
nnn Ilet, zou natuurlijk hunnen, r-!at het 6rote lijden vrorclt uitgesteicl tot hct mo-
nent uaaroD men zich in a1le rust en eenze.amheid kan bezinnen op hèt6cen raen
de af6elopen rlag heeft neegeraaakt. ÀIs rlat zo is, dan staan vre al§rlEllsers uet
zrn allen na afloop van Gen rucist:'ijd eLkaar natuurl-ijk behoorlijkltc bel-azeren.
En dat 5;elooft POL niet. POL vrccst ecrdcr rnet {rrote vrezen, ddt zich bij LENS
van jong tot oud van hooS tot 1aa5 een mentaliteit aan het ont"$ilrlie]-en is,
uracrbij de eigen minderlv.',l:,rdi6heic1 op het boetbalveld bij voorbe..t lrvorclt geaccep-
tccrci.
rnDn Er is een nieurve ontrziiikelin4 te melílen tonr] het zogenaamde ,iJo,uu verèni-
6-ingsrecht. POL heeft al" verschiflande nal-en de aantl:rcht gevesti6rl op de no5e-
lijkheid die deze nie'Jlïe rvet5e,rini; voor junioren bood ook rechtsotreeks het
verenigi,n5sl: el eÍ d te beïnvlcecen. Door àfrerl-ei deskundil;en en cle dj-verse sport-
tjon.len vrerci die nieule wet z6 uit5;e1egd, dat ook junioren, pu?iLl-en en welpcn
in een vcreni6ing vollecl.i6 stemrecht zouc}en behoren te kriji;en. De lrninistër: van
Justitie heef t nu cen siti:aki.iu cl.e .t'ieIen 6estohen. , i
t:l m fn airtr',-oord op schrÍftelijire vragerr van enkel-G Tweede Kanerleden ze6t <le
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ninister, dat het altijd. r1e leCoeling Ís geweest iu de vret de vereni6Íngen vrij
te laten hun l-ec1en iu yerschillencle cate6-orieën te onderscheid.en en wel- zo dat
niet aan elke categorie clczel-fclc rechten toekomen. Vol6ens de rninister 6;e1c1t dat
uitgangspunt óok no6 steccts voor de nieuwc vretlSevÍng op het gebied van het
verenigingsr echt. Volgcns de nieuvre wet rvorJ.t stelrrecht voor junioren, pupillen
en rvelpen NIET DI?INGEND VCCRGESCiIIEVEN. IIet naÍl wel-, naar het hoeft niet. De
verenigingen mocten rlat zclf naar uÍtnaken.
mr:la De konklusie is, dat er op het gebied van het Etennrecht heLenaal- niets is
verandcrrl. Volgens Ce minister al-thans. Dc ninister zegt er we1 bij, dat tenslot-
te niet hij, naar de onafha.nkelijke rechter de aangcwezen man is om de wet té
interpreteren. Zolan6 nict bJ.ijlrt dat een rechter er anders over denkt dan de
ninister, noeten.we er d.us van uit 6aanr dat er op het punt van stenrecht bij
verenigingen niets is verand.erd.
runm LENS Eag zelf besliseen of in de nieuwe statuten sterereclt vrordt 6e6even aan
junioren, pupiflen of ( rini) vrclpen.

DE JONGENSDROOM VAN POL.

In de tienerjarenr. droont cen ied.er zich een fantastÍsche toekonÉt. Men is
ec ht ere envol-6ens Johe.n Cruyff, I.iick Ja1;i;er en .{.e Sjah van Perzië" Men bezit
minstene ] sLeeËn van autoto, een zecwaarclig jacht, een eigen vIie1;tuig en ette-
lijke kaotelen versprciC ovcr cle hcle werel-d.

Zorn soort clroon beschreef IOI c1e vorÍge weck in zijn rubriek Pol-Iens. ftíÍxers t
LENS voetbalde in het Zuiclcrparkstadj-on vcor tienduizenden ncnsen; LENS was
ontzettcnd rÍjh; LENS bouvrt een sporthal voor dc IIaaGse t opbinn ensport clubs ,.
die a11enr.a1 nct LELS fusercn; LtrllS krij5t ric Nobelprijs; kortom , LENS r.raakt
de dienst uit.
Een .echtc jon6cnsdroom Cus. Nu flnisteren rvclingelichte krinl;en rlat POL rvelis-
waar niet er13- oud Ís, ma.ar hij is toch ook 6ecn 1l ja-ar ncer. IIij is niet zo
jong dat hij zijn jongenshelclen als Ruud. I(ro1 of }ïi11em van Hanegem onr,ricl'del-lijk
nabootst, al-s ze ecn nicuw kapsel introducereE
Nu denkt U rvellicht dat clit vérhÍre1 niet op6a.at omrlat ?uber-POL niets vertelt
over zijn cigen ro1 in Cie rrmooierr LE}Is-toekonst. Ilc voorspel echter dat mocht
zijn droon uitkonen, ptrber-pol het voorzitterschap van de verenigin6 op zich za!
nenen. En l-uht hcn dat nict op ei6en kracht, dan zc1 hij eerst een stroon van
pl-astic tasjes, aansteliore, bal-l-onnen en fofders uitdelen en claarna gratis
voetbalkLeding, vo etbal-s choenen, trainingspaldren verstreldten. Ook za1 hij krua-Li-
teitsadviseurs :-antrekl<cn. ilct lulit heo dan e.cht wel- om voorzitter tc rvorden.
IEner6t. het leveren van prestatÍcs is hccl norna"l- en je hoeft je helemaal nict
druk te nalren over tle midclelen \ríaarnee je die prestaties behaalt!
No6 eíen tcrug naar zijn droom:
x tltijrl 6eclacht ciat POI te6cn FC Den Hea6 rvas, naar nóoit dot hij er a1Icen
tcscn i6 oudat. de Zuilerparhclub rvci6ert zich le laten inlijven door LI'NS......
x In de LEl\IS-sporthiil- koncn níet zo maar bÍnn cnsport clubo te spelenr nccnt
t o!-binnensport cl-ubs. 

^]tijd 
i;erlacht dat dc jon,;enscl-ub van POL (clezelfcle als

dïë van die topvrielrenner) ook clroomde varn voorzieningen voor d'e wat zlíald(ere
Lroeders en zusters. Ih bcarijp nu dat deze na&r ergens anders noeten 6ac.n
sporten (Uuitent).. Inmersr LENS is een keurvereniging- rvanrin al-leen 0egenen die
prestaties leveren terccht kunncn. Hoe ze die preotaties leveren is níet van
b etrang.

x Oh ja, LENS ontding r1c Ncbelprijs voor enancipatie van de vroutt. Merkt U hó'e
dit alLes pa.et binrren cen .'iongc jongensdroom. Zíet U ook POL aI staan, inroirltlel-s
gekapt a1§ John Travolta (het is dan 1990), en tle bclter in ontvangst nem'en. Hii
droomt er niet bij hoevee]. cacleaut jes het hen heeft gekost on de conmissie ervan
te overtuigen dat hij het (laEesvoetba} hccft Gepropa6eerdr niet on het gel-d en
d.c roen, rnaar echt onrvíI1e van 11. e sportieve'recreatie van daartoe spcciaal ge-
sclecteerdc kcurrlauob.
Tenslotte de st u<1ie connissie preotatj-es iE er aI lang achter dat het l-everen van
prestaties heel- normeal is. Toch heft zij zichzeLf niet op. Zij aoct cr alleen
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even achàerkonen !'ranneer gezonce prestatiedra.ns overgaat in..on6ezond.e presta-tiedrans.,,.
AI"UITEUR .
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PROGRíMI,ÍÀ SEI,II OREN

Zctrda6 2! oktober 19?8.

14. oo
11.00
12.44
14. O0
1 2,00
10.00
10.00
14.oo
10. oo

10. OO uur LEItrS
12.00 uur LENS

SÀI{ENKo],IST.

- Papenclrecht 1

- Qui:ck 2
- r,iINs ,
- Delft 2
-DVC2
- .,tcl.olaars 2
- I,ENS 7
-RVCB
- LElis g

10
11

v1 Eeb 1/1-1
V't Beh 1/1-,
ile t Iileine Loo
Y2 3e'b 1/2-4
v2 ileb 2/2-4
v2 s,eh 1/2-4
I"Íef is Stokcl-aan '
Vf 5eb 2/1-1
Filnstad, ilenoorCen-

' houtseweg ( terrein SWTT)
Deresteinl-:an N.N
§portpark rrJulianaparktt
ingang Guntersteinweg en
v. Vr eiienbur chvueil
Vf tjel) 2/1-3 '

VJ i;elr 2/1-3

scheidsrechter
i) .St ekel-onburg
ri. GaIant c
E.Talen
F.1,. v.Leeuwen
À.de Jon5
J.irÍ. GEerreiro 

-.,

C. P,I(etting
S. A. éen Heyer
:i.M. Geerirs

uur
uur
uur
uur
uur
uuI
uur
uur
uur

LENS 1

],EïIS 2
VUC 4
I,ENS
IENS
tEN§
Vio s
LENS
Azz:ori- 2

4

6
4
o

12.00 uui Gona 6 - LU{s
12.0o uur oranje lll_rrurv 6 - Llu'ls

I.,ENS 4,
]ENS 7 g
rENS.g B

0P§TELLIiiGEI'1.

- svDi.tD 6
- Den lioorn 14

12
13

516
,15

lLÉ

, B, 12 en 1J een he.If uur vó,(r e.anvanl; van hun lveclstrijd.
uur LEI{S terrein LEII.S 10 11 .1J uur LËl,iS tcrreinuur L'8NS terrei.n LENS 11 11.00 uur LEIIS terlein

!E!§.-t t - 'r . Tinmero -J. Glo otl:ui z en-R .lio efnngcl-11. v. Luxen'5ur6-4. v . iil e e f -il . RimnefzwaanA.schneicer-B.v.iicioi-J.l,uisnan-J.v.ri.l.iije-F.Guit + eventuefe aanvulling uitscLcctia.
tEiX§-Jl c.v.d.Rceir-G.Iier,rrernan-G.iooyesteyn-J.v.!ijk-ïl,MiJhels-G.oostroa-J.Ra6-
B. Íoodbol-il.I?ooC,uyn-ii . Ro o duyn-G. Verhasr-J. Zoet -F. tr.e Zvrart

lEë§-É, t. rlaunan-Ii. Dettini<-.r. r,. cl.Iince-T. v. Luxcmburl;. B. osse. H. Ruyter-c. s tapel--
I'. S traethof -F. Veercn-li. v. Ri jn-11. i-.e ,Jong .

!E-IX§-Z i l'J..Glo6ze IIil:.:er-D.3ranc'r.ent:urg-K.Keetman-R. Leyn-G. v. c1. Togt-iï.vcrheur-
P.verstralen.u. i,i:ttinE-J. Groencndijk-J. verhaar -s.JuLi.tana-t.scËijf-ll.v.c.Bent
*xx§-!, IL §euv-er-G. 

Duivcsteyn-G. Goosen-F. c. d.. !'ierg-r.,. !iJ-irerbe&-i.t. tieynen-p.Heynen
l:ï.1{cynen-F.Ce Iil eiï-}. v.,Ili jn-J. S chnr.l-J. Verbs.r enàs e-J. de Bruin.
LENS 9: F.v.Dijk-P.Freret-G.Le1ievercl-G.v.{.1!1eij-J.Riernen-p.schurten-p.sneele-
/r.Iiuis-L. v. d. Kroft-H. tïó;tjJ cnbrouwers

tBls-fg: T. ?rins-c. v.lleelium-F. v. icckum-1,. v. rr. rer6-p. Bosch-l.J. ilouuman-E. D6neij er-
E. Guit-J. Hertrans-J. v. cl. i{orst-P. v. cl. i)9.s-À. Re e6ink-b. Reesink-T. verstrael-
tEI§-g] c.reijer-J.r-'lorst-c.v.DccLen-P.cc Hí::rn-c.I.-uypcrs-J. Ricnt jco-p.vcrhoef -F.de Vroege-P. v. Deursen-,J. v. rl.tinrlen-C ilcrenbak
LryS 12: 

^. 
Bannil6-R. icrn-F. Jonker-C. Líl:man-J. t1c Rickler-Il.ten Iio orn-i]. Curghouwt -R.Earlcn:rker-C.Pceic

!"-nis--ll, il. Doul. -'.'1. Endli ch-À.Ilo,rpenbrouvrers -G. Jehee-i'1. v. rr. i{rei j-c. veldink-
J'..'ïi j nhoven-C . Jehec-R. Blr.nlc
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Uitsluitend in zecr- dlin6encïe geval_len. kan. worCen-.aEgeschre+e.rc-Jr-i j''-Ii; v--d-Mei jden
tel. O1742-r22J oi> vrijriagavond van 1p.OO-2O.00 uur. ïn geval van ziekte kan rro6
op zat erdago cht encl van 11.00-12.0C uur vrorclcn af;;eschreven bij A.Bogioch teI.
93"11.56
IIIEI OPIiOI,IEN 0F TE L1i=I A,ïS0if,ilivLri{ CHIJIÍEN.

Àfgelopen zonrlag is zoncl.er liennisgevin6 wei;-gebleven de heer P.v.d.i,rcrf nat se-
honoreerd Hordt nct het niet spcJ-cn v,rn 2 kornpctiti euedstrij den; Bij herhaling
vol6t uitoluiting van het cl.eeLnemcn aan vredstri jtlen tot het einde van let sei-
zoen, terlzijl <1.c ver21j-cht:ng tot het betalen van dc contributie gehandhaafd
blij ft .
Voor het tc lnat vercchijncn va.n tle heren G.Raephorot en C.lluy6enl)ur6 r'rorCt clit
beloond net 66n conpetit i eurctlst ri j c1.

?ROGn^l\Í],Lr SIï{IOREN ( on:-.cr voor'behoud )

Zondag 5 november 1978.

14.00
'lo. o0
'11.00

uur
uuI
uur

De Musschen 1

iloorlenburg 2
LENS }
IETTS 4
DSO f
Te \lerve 2
L]'NS 7
LENS B
LENS 9
I.,DNS 1O
LEl[§ 1 1

Zoeterncer J
LENS 1f

- LDNS 1

- L]tií,s 2
.- Vlcticnburch 2
- vrij
- LJ:NI3 5
- LEr,ï§ 6
- rriDEo 7
- vrij
-DVC4
- G)uiclE 10
- nTC l+

- LENS 12
- ilestlandia 16

12,OO
11.00
10. o0

uur
llux
uur

14.oo
10. oo
12.40_

12.OO

uur
uur
uur
uur
uur

A.iL[
hLLERLEI

:ïÀ A; lilr.r.iLiirl

i*;.i,ra
àittÏïri.,Uif-.,i.,:r-L,.-:.;',r.ri.i;ri,íiÀAÀ.h-riilArlAAÀ.lJrAriAr.A./iliriÀ.r,r',.iii;/iÀrLtAÀír.0.iLArir1.AA.IrJA.:a

.ih!irl;.!,J:

- À1 vreer vrisL Jos riitting van het zevende elftql a1s back het vijandel-ijh doel
te doorborcn. Nar:r verluirlt schicb hij aI ararclig naar zrn JOOe LEllSdoelpunt toe.
lïc 

l.oude.n 
u op cle hoo6t e ' _:i_x_x_

- Op 21 oktober za1 een sport uerlisch centrum nariahocve van start gaan. Het
centrum is gevesti6C io cl.e Saffíerhorst nr. J5B. Spreekuren: mnan<r.a6 van 

-17.OO-

18.00 uur en donrlcrAa6 van 1?.CIO-1B.OO uur. De bedoe].in8 Ían het centrun is on
de 6eblesscerde" sportb.co efenaa.r zo spoedi6 mo6elijlc weer sportgeschikt c.q. . .

arb eid sgescl1í-kt, tc nalicn. Het tcam van het centruD bestaat uit de sportartscn
P.F.Jasperse en [.II.G.Tan, de fysiotherapeut iï.J.Letzer, terwijl er bovendien
vel-e specialisten en fysiothcral: cut en het centrum terzijcle staan. U vreet rlus
waar U naa.r toe moe'", al-s U onverhoopt een.blesEure oploopt.

-x-:(-x-
- Het 5e e1fta1, U r,rcet rvel het tean rvaarvan .ie genidrlelde leeftijcl niet zo laag
neer is, is no6 steecks ongcslagen. Zou het vele publiek i-n hun'thuisrvedstrijrlen'
dnar mcde de'ret a.Í:n zijn. IIouCen zo jochies,

EINDELfJII Em,i UNïH(E llEtiT.fLVCiiD.

Ja, dat ïJas nu eens cen o1:zicnbare beat-avond. lïe vrill-en a1le belansst ellenden
(+ J0 man) c1Íe uit ruinte vrees in het verste hoekje van het kJ-ubgebouur (de
kleine bar) wcghroi:en, nog hàrtelijk bedanken voor hun spo!.tane opkorast.

GffiAKEÍ,

-4-
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MisschLen tot op)-uchtuns van de accomoclatleconnissie is de glazuurraas vnn de
nieuvre tegelvoer gebecl oneangctast 6ebleven, want voor het eerst in cle LEN§-
historie rïa6 er af6elopen zaterd:ri; geen enJrelin5 die zich op è rla.nsv]-oer waa.6ce.
De l(aka ziet natuurlijk vi,.nzo1f si:r ekend af van het verder or3aniseren van cerge-
lijke avonc'len. 'rfe ein(].i[ien clc.n ooi< rc:r.ar rïeer met r]le alom .beken..le kreet.
Jarnrrer naar helaas ! .

de Kaka.
RINGO-D,.J{SiiNT.

rn overre6 met cle uit 1-:cnocií6c1e ou,,icrengroep ( rvaarin de heer J,c.Bom het hoogste
vroorcl voerde) is ee I{al<a tot het besluit 6e}<omen oE 25 novenber vc.n clit ,jaar
een bingo-dansant.- te organisèrcn. Noteert u dus vast even in uv.r agenca. ir{eer
informatie hieromtrent vo1;,;t no6.

de Kaka.

.,TJJJJJ JJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJ.]
Jd.].1 JJJ.] JJ J,]JJJJ JJ J JJJJJ JJJ.IJJJJ
t$$$t v,iii rIEr ,rEuci)rtrcNr $*t:li
$ J J J $ ;.l.u.r.r.r J .; .; i J J rrr JJ J J.T J $ J J $ J

PROGRAJ'I].ÍA JU}i T O;iEI,I .

Zat erda c' 28 okt o'» er ip78.
15.OO
14.1o
14.3o
13.OC
13.40
13.40
11.15
14.30-
10.00
11 .15
11.4i

Z::l9es

uur VCS 1

uur LEIíS 2
uur LEI'1,5 3,1.
uur LEI{S 4
uur. LEItrS ! '
uur 'Vr e cienlurch 1'1
uur V'JC p
uur LEES {J

uui LEI,IS 9
uur Duno 'i O

uur LiàrlS 1 1

29 oktober 1978.

- LEiil,S 1 Ded.emsva-artvreg
- luno ] V1

- clic Hc.ghe 4 Va
- ',uintus 3 \1 (zie ooh JO-1O)
- die Haghe 6 V1
- Liti{S 6 Vreclenburchwe6
- LENS 7 rt lifeine Loo
- Graaf iirilt-cm 5(vr.) V3
_ Groen tii1r 5B/4 1,tz

- LEIilj 10 Iigr.Nolenslaan
- Triomph 4 v2

51:orti:ark Polanen

v2

12. CO uur IlliSV'M l
IIaanrlag JO chtobcr 1

- LENS ]

1p .00 uur LE'r'iS 4 ' - Graaf ';iillcr,r II Vac

SCHNÏJT JE SNEL IN VCOR DE BUITLiiL.:]IDSE REIS.

279.

I.I'SCJÍET.TVIITGEN .

Schri ft e] iik 'róor vri j dar,'c!r.ond 13.r0 uur bij r1hr. P.v.d.Steen, Iloncl.sroos 2,
Berkel en Iio.',enri j s.
Telefonísch vri jdagavoncl tussen 18.00 cn 1!.OO uur (uitsl-uÍtenrl in clrini;ende
5eva11en) vocr
A-kfassers bij dhr. G.DuÍvesteyn te]. , 94.68,93 (lnNS 1 t/n j)
B-I(fassers bij dhr. I.v.c.,.iJer6 ïel, Z.),?9.?B (L!NS 4 t/n 6)
C-lrlassers bij cih.r. Í.. I s-Gravendi jk te1. 63.,t5.4A (I,ENS Z t/n 1t)
In noodilevaJ-Ien liunnen tle junioren no6 op zaterdagochtend tussen 9.J0 en 10.00
uur afbel-Ien bij T,ENS rel. 66.1i,14
i,T.EEURIi{GEN.

De juniorcn rroeten bij slechte r'.re ersone tandi6;heden steerls
raailplegen. Tel-efonische infornatics r,.rorden hicrover ni-et

rle afkeurini.sl-i j st en
verstrekt.

OPSTELIIi{GEI'I .

gemaakt.. Leiders d.hr. J. ri.1:j.:er1oo-J . ZounLnll§ 1: rïordt door cie trai-ner r;ekend



r, r (, iir,tïtr',F 4líÈ i,ii{rl,r,,í,ltirr,rl{'r ih Í'1r['ll, rf itir.\r rf i t' i[.r'frf$f 1,1 1.1t 
t,,'; i I 'r,l'., rii'l\,! ;t,n{l,f{'

LENS 2: D.Boog
ïÍ. r. d.I,leulen-.D
ï,cider.3-0ese

LEN§ 9: aIs beken<}.
ZIË-íox Llï{s 6, cccf

1I.CO uur Lyra 1

1 1 .00 uui^ l,ENs ,
'1 1 . OO uur Vcor'l:rrgt 6
ïtitLPlïI{.

u 3!er 93Ë-a9-e5!e!e:-12?q.
uur LaalCrvartÍer 1- LEiS
uur lEllS 2 - Duno

LENS f - vri j

G{ rtl^c 16;-?" cle Bruin-O. v. d-.l,aar-J. Oilenkirchcn-j'i.l'ícernan-
-I1. v.Ia5gun-R, cle Bo er.M. fiienbn-R. C.e Jon6
LEIIS klu'bgebouw, leiC,er dhr. Ton de l(ok

.Jrollc-il. v. d.Ri j zen-R. v,:ïi jngaeirden -l'J.-ter L,aare -

IENS r.q.,0.Oienirirchcn-R.Raclenalier-É.I(ramer-iÍ..Lucassen(2x)-R.Goechuys-B.Jozee-
itEGen-.i.voord.ui.n-R. ce IIafls ( 2x) -Il. Plankcn( 2r:) -Il, ilulsnari 2*) -R.ljassernan( 2x)

I4gl, II. v. D::uniclc-R, clc Jcng-P.I(roI-M.. Lusï er,.hcune r-A. Rovcrs-J. S <;hipP er en-
ÉIEaïaitort-c-.J.cle::ol:(ax)-3.irc5ter(zx)-ïI,,Lucasscn(2x)-H.Planken(2x)-n.de Haas( zx)
RES ; J .Kootr:rans.E"Krijgsman
Leirl.cr rlh:', F,lluri:rns, camenkonst 10.45 uur lJulrgci:ourv LËiS.

LENS 4r J. Elacrnu:-[..
O ".rJlrke 1hoÍ-Il. cle Kro cu
Sar,rcnl',cnst 12. OO uur
Zie buitenl-andse rcis
LirïS ,5: R. Beri;enh enegouwen-R. i.'irs;; crnan ( 2x) -C-. de Kok( 2x) -R. Grocn-M "ï(orvin5-II. Valentin
Ï-t,l#ï:ng*1. iiioë-n" iiuisnan ( 2x) -L 

" 
v. ki j n-0. vcot er ( 2x) -ch. Dergnrns

San-enkcnst 12.0C uur LËi,lS, Lci:r.cr rtirr. I'lartin Reurcr
Zic Luit enla.n<l.se r ei s

LENS 6: H. ):-emcl-R, r. 
" 

Ons eLrrn-R. Du j.\'eE t cyn-I. Ze i:els-f,. v. t]. !Ícrf -J.Iiourvcnhoven-
FIEÏlfn( e:r) -E,corct ( 2-x) -Il " 

DrÍessen( 2x) -8. so ebarta( 2x) -R.Iiàtt ens ( 2x) -I,Ívd;trïal-L en ( 2x)
Samenkonst 1 1 . 4) uur. L.INS " leic':cr dhr . ir. RIok FiETs I.1EEMMEN

Zie buitcnlendse reie

ltry-Z! aLs bei',cnà. Gcc f j c 01) voor clc buit enlanclse rcís "íeircnkonst i2,11 l:ur LIIïS tcrrein, lei,Jcr I:-u] v,c',.Steen

i.H§_,;, ;:1e belcend (n.I(eus-J.r'"d.icr6 zie ook L]! S 10) Geer je op voor tle buiten-
i. a;r.lsc rcís. r,-.idcr:f' ',lim v.J.LínC.cn en Erik LanCr,ran

F.IíLein-E. Corat-8. Driessc.n-R. s oebarta-R.i'rat ten6-M. v. d. iÍail-en
jc oir voor r1c LruitenLandce rej.s 

-

Leider RÍn: van i{cort
.E§Éi 1O: alc .bekcnd net X.Iieus-J.v,d.lerg. GecÍ je op vool de buitcnlanclse rois
teiCers Tc.r v"d.Rerg en Thco lrins.
tEiis 11: aIs bekenrr. Geof je o.p' voor ile bur':- c,]l.ln.-lsc reis
Sanen-honst 'i0.15 uur I-Hi{':, terrein, leider ^aJ. v"d"1(roft
PI?OGlUiYurLl ?I)I'ILLEII E',tt- -ttILtrJ.
3ury!4.
Z3t er(1aÉ; 23 il;tobe::'i978.

. .I,DJ,S
- Vios
- LllillÍl

1

4
1

Sportparh de
v1
Bernaidlaan,

Zrveth, de Licr

Voorbur6

12.OO
11.0O

1

2
( zie zonrlag 29 oktober)

'Jansoniusstraat
v1

v1
Era6mus\ïeil

J Jansoniusstraat

1O " 
00 uur ÉEliS MïNI 1 ". ilI{SII nini 1

1 1 " 0O uur GSC mini 2 - L31ïS l,llNï 2
9 . CO uur L:ralclcrvartiel mini 5 - LENS )4iNï

LEN5 IIINf 4 - '.'ri j

Z2s93e 29 ohto5er 1973"

- Papendrecht V'l12. 45 uur LE-riS iíf
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ATsCEBIJVTNGEN.

SchrifteLi.ih voor vrj_ jca vond, ru. ,1, uur bij .Chr. P.V.cl.Steen, ,'{ondsroos 2,

18.J0 uur (uitsl-uitend in clrin5oncle

Ien noe o-': zatcr:l.aEcchterd tussen
klubgoi;ourï.

Berkel en Rode
Tclefonisch vr avoncl tussen 13.00 en

n:'i j s
ijdag

gevallen) bij R..Doa tel.25.9E.??
In nood6evall-en kunnen ir.e.pupillen eí we1
8.Ocl en p.CO uur afletlen.ITcL, 55.1j.14
iiFIGURINGEN.

Bij slechte vreeroo;:rsta.nd.ighe c.en steeds eerst (r.e nfrieurincsli j s t en raarlpre6en.stfl.t dacrop bij :rpupillen en ,ielpcnir vernclcl; GoE])GEKEUiD cin steerls nl:.arve1al of punt van sa.ncnrro.st rrouen, ri{ D,r.T GEV.:L r,i..G JrR )u5 NIET mr,rrciiiÀcu
lÍOnDEl'l cE"I NI'OI?]'ÍEEED iÍ.'-i'R Evril,trulitE -iriiiJURrNG. st ..t bij 11e afkeulini;sad,re s6 enbij rrPupillcn en iielPenir verr]clcl: ZIE jrIi(EURïNGs.LrJST àan noet aIs voliit rirord.engehandeLd: voor ce thuísurecstri j den noet juniorenrijËt vrorcren 5eir.a.cplèegd.Zijn d'e rvedstrijcen van LEi{s_.4r _t.o" 2 goàiigekeurcl, d.an gaan o[r. àe pupirfen enwerpen vuedstrijrlen oir ons ve],-r. rloor. uiisl_uitend vàor cle uitwedstrijcen mag inda-t gcvaL telefonisch lïordcn gcïnforneerd, of hun i.redstrijdu.n r.roorlaan cn weÈzat crrlago cht onC tusoen 8.OD en 9.OO uur tel. 65.13,j4
OPSTELLINGEN

!E{§-ll1: J.Klip-li.Toet-R.v.d.Ilcydcn-.R.r'ic.n-ri.Tji'-isjoe-rrí.iioi;!-enij-E.rieus-
P.'';Iese els-c.l,ic Ki-c T j o cn-i{. r.io1]cnan-J. irielre n, zj.e Éuitcnr_a.ndse ieisLeider Aad rle Fagter, aamenliomct 1C.00 uur k1u.l;6ebourv LDNS

lEuq=B: J -i(uy;.rers-F.varkcn:)urL'-p.Ererichs-F. dc rruin-ir. Frcnrccn-?. Tinrner.s-R.v.ri.K1eij-8.\,rerrluin-l.rriep-F.v.Kcster-M.v.Her.r.ren-p.;ierts, zie uuitentandseresi , leiCer 
^"thur 

<le Groot , si',mcnkonst 10. J0 uur hlu'o6cl,,ouvr ï,OI{S .

*+=H, --P:ljehila.l-i.I:rn-J.liool-E. ria.d cneker-p_.-iii j hnei j cr-R. Ass enL er5-R. Lie jiicï J oen-:j. v.Nieu'rcnhoven-1.1.L:ru6^era,k-R. J:ns en_À. tr'cst cr_l{. Ziurne.-manLeider IJim v. d.uiie, sr'.uenkonst 'lc.oO uur hlubgebouv/ LIII'ls, zie buitenlanr1se reis.
r'ENs- iil1r ír l(anp-l'1. siuons-D. vcrs crrcltlcn -E. Enrr.í ch-II. En,iri ch-v.T16p11-p. go sterweghc 1R.S1ats-P.]]ij1sna'-S.C1aasecn-ij.Bergnang,
leiCer leter ;)erreijn, sanerrlionst ,i1.OC rirrr klubgel:ous LENS

-LENS.ïÍ?: C. v. d. io ogaardt -ii.I;tcie.i1n-r,. ri:.oen est ein-;t. t,tu111,e-,,,. v. .ií jngccrrr.!.en-
D. v. d.Yín-R. ro erhouvrer-rr.I(nops-D. Keetnnn -i,r.I(ectn'n-J . riÀr:ermans
Samenkonst 10.JC uur klubi;c}:ouu Llii.j§, leider .Tan |rins
LENS i,rJ: i'Í.v.Ni.eureniiovcn-c.v.r'r..lleri;-L.v.cl.Tocrn-D.v.cl.Toorn-E.;llok-l,l.Jehce-
R. ze gers-J .lio enraai'l.s-E.I?enzeni-rrink-D. s uriö-r,I. Froreb er5-c . cle Groot
Samenkonst 1 2. 15 uur klul:i;ei:ouri L.--;iiS 

.

lÍ.Drooshoof t -D.l]i jlsnil-J . Dr-rn,:nt.;P.lÍolrpenrboulxcr 6 -t t. Veisciretrten-
uyt-I'Í. i)osch
. JO uur klubgebour.r l_rili,trS, leiJcr r1hr.. Tuyt

LENS MIÏ{I, 1:
T.Janscn-S.T
Saneikonst 9

IENS t'iINI' 2: /i
Ni1:per-R.'.let t e

' v, d.lierli--G. Linneiveevcr-J. v. d. st arr e-i(.llan6 en-Ii. smul_d.e rs-1,1. Grosze ":
ro-lÍ.Tettero

Samenkomst '1O.OO uur klubgeboutr LEilS, Ieitr_cr dhr. Grosze Nippcr
LENS I'IINI J: 1',1.Joch
R.llscmgeest-P. Elst

emg:-11. Dou!ïnecster-G. EtEt ak-14.llrandt -I . v. Di jlÍ_1.{. Schuurnan_

§anenkonst 3.OO uur i.Jubgeliourv IttNS, l-eiÍcr cttrr. E1stak
Lfl{S },IINI 4: vri i
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H;$WA5$*t,:$Èi.ïït Éq'dlpíd,,ifrtr"t#l'tràhltïrrh ,'r',sÏ[ltt lrrrr,\'ià{tr,fi',.',,${,h ,, ,,r,; l '6.' r:r1, trt't1 ,rt,È;f ,ifuI*th

- "' "-'iR1dr!INq. 
_y!Ií_D.,§;vql!g._

^. 
s - vrii ílngavond r 27-okÍobÉz-t-br--ajixen ,le n- en--c-tr-l,r-s.sgrel 6a[rerpïran, 18 .oa-19 .3ouur. Dit is slechts voor 6ón ltecr, ouÍ1at-+€--àeren trr.iners iEli-ecn bijeenkonst

va.n de lii'lvB il^.en. volUcncl.e wecLi J novcrnber i.'r.r:. de quiz voor de c-l,Jc.ssers
begint de traj.ning icts eercler. C-kl-rssers ven 1?.f0-10.J0 uur.

' D-i(Iassèrs vr.n 1!.'i)-2O. jO uur
rl-hlassers vtn 20.JQ-22.00 uur

Neem bij slechter rveer ook ccn tïr.inin:l6pak en $yuschoenen mee.

ESCj+{PQUIZ VOCR C-]lihSSEnS.

0p vrijcaga.roncl , november organiscert dc v.v.BI,lr een quiz voor al-l-c c-krrssers
vnn de Esc:irn1;vere nÍ i;ingen. De cluiz rvèl-kc 6ehourien rvordt^ in het klub6ebouy va.n
BMT duurt van 19.00 tot + 21 .j0 uur, Ilct rvorilt dus niet te b.at. Tot nu toe
hebben-.r,rí j een ki-cinc Aeïtrg a.:.nmeldià6en, hoofclzakoli ik Cj I CZ en CJ. De 1e:gste
elftall-cn l"lijven cr6 achter'. i.s. zaterria6 kunnen jultie je nog opgeven bÍj cle
leiders. Ock de B-klaseers liurrncn zich o1:geven voor het tafeltcnnissen op
2li novenbcr en de i'!-h1Ílsscrs voor iret klaverjnsscn op .lO nover4bcr.
SUITENLT^'NDSE PEIS VOOR riLLE n,'. -E],AS.SERS EN PIJPILLE]{.

De inschrijvins voor de buit enli'.nc.'à e reis Ío aL ureer 6eopend. rij <le l-r.atste
bespreiring mct Euroeportring, zijn vij het volgende or.crccngekomcn r.re.t do reis
betreft voor de B, C-klassers cn 1:upiI1en,
1. ïïi i géran net cle .r.-inkst crca5en van viijdag 1 juni t/ro rc:anc'!-a6 4 juni. De vrij-
da5 zal dus vri j6evli.a6i1 uocten lvoroen van e chc)ol. llÍj hadden. geen :inc'i.ere lieu6, '
ondet Eurosportring cns oil an:1ere t}ata, buiten'Iiasen en pinksteren on, gu"o ,oi-
ledig sporti:r ogranEla lion gara.nclcren.
2. iVe 5aan naar het Sa.rrlÍ:n..1 in Duitsl-and. .Deze e treek f.i6t i n r1e lnrur.t- v:rn
Ce Duitsc grens, met Fr.e.nkrijk, Luxcnbu:3 en DelgiË ';.- '

J. De huisvesting" is in L'cn zeer 'l)osrijke ongcving in ecn jeugdherber6'
4. Het sportprcgraÍnc voor alle cfftallen zal ninrrnaal bestaan uit twee lveclstrij-
.Cen! -.u-it6luitend te s?el-cn op grasvelden. Eurosllortring dacht voor aI onze
cIfta11en sel- ecti leuh tocrnooi (nisschien uet Delgische, Fr:rnse of'Luxembur6se
pl-oe6cn) tc hunnen or6rlnis er en.
!. De prijs voor cleze busreis, voJ- pension, inklusiet verzekcring bcclrnc.gt
Í 1551-- pcr persoon. Te voltl.oen op 6ircreliening J).61 .11 ten name ts.n: Penning-
meester Lcni6 cn Snel .rrïij dachten rlat rvij.aa.n de ucestà vrensen vnn ou(:erÉi en jongens te6enoet gekof,ien
zijn. lïij hopen nu ooh dat rl.c a.anrneJ.din5on binnenkcnen. I,Íochten er van de vorige
reis ninder pretti6e heriDneringen zijn l)lijven hc.n1,-en denk dan nog eens terug
aan de jaren, ervoor, toen vcrliep al-Les wel ncnr wens. Geef je dus zo snel- mo-
gelijk op cl.n.v. onCerstae.nd otroohje, bij je leider of bij iemc.nrl van de Juko.
,Ie mag het ook opsturen naar Pa.ul v.d.Steen, Hondsroos'2, Berhel en Rodenrijs.
Zijn er nog vrali-en? Eel cr.an 01391-3919 of kom even 1an6s op LENS, Dc inschxij-
vin6 s3-uit op 20 nove:.,rber. liacht ni-et te 1an6. Er k".n haar een br:perkt aantal
jon6ens mee.
De A-klassers g:.an net PirÈisteren naar londen. Prija J 2151-- per per6oon,
logies + ontbijt, inklusief vcrzeiiering. Zij spelen een toernooi en een wedstrijd
en elapen in een jeugdl:erberg

hierlangs afknippen

.B-"C

Ilierbij 6eef ik n jn zoon o!n....
reis naar het Saarle.nd,/Bngelr..n<1* .
GelijirtijCig heb ilc Í 55,--/net )re1e beiirrr6* overgen{lnkt op giro 33.6?.11
t.n.v. Penningiseester Lcni6 en Snel roet vernelding rriJuit enl-ands e Reisrr.

Naan:

voor de buitenlandse

tdoorhalen vrat niet van toelassins j-s.

-B-

Ilandtekening:



tttrlíAvoll!.
op znïerriag
Een roneins
UITSLÀGEN JUI{IO]]EN.

18-.novenber orgc.niseert f," trk+ **r' ""í fil-uavcncl v
spëktrikel stuli. Houdt deze r..ag; ilus vri j. I'iecr nióuws

oor d-e

vo15t
j eu6C.
nog.

UITSLTGEiÍ PUPI],LEN.-.-=-----
LENS 1..'r,
iïes t erkrvarti er 2
LENS J .,

LEI.'IS fA
Blauw Zvrart
vcs 6
IBNS 6
LXI.IS 7 .

LEi{S B

DVS 
'I,ENS 10

RVC 12

4-2
1-5

- Voorbure 'l
- LEI,,IS 2
- Velo

LENS 1 -. I s-Gra.Íenzanilc SV
Duindorp4-LENS2
vvPS -LEI'rS'
UITSLÀGEN 1ÍELPNN.

LENS 1 -Vios 1

DVJ 'l - LEtis 2
\ïilhelmus 5- IENS l
UlTSLTGNN }iINI!IELI',EN.

4-1
6-t
2-2

- vrij
; l,EilS 4 5-1
- Lil'is 5 3-C
- Duinoord 2 .1-2
- Di{c 10 . 5-1
= iií1ri>o1t1cr 5( rp ) t 4-O
- LEi'rs 9 1-O
- Dynano 67/5 ?-1
- Lm'is '11 1-2

Gespeeld gewonnen 5e1Íjk.14or1oren punten
21 ' ï1' 2 ,8 24

LEI'rS 7 ;.DHC 1O (5-3).

Mnasstraat
TENS 2
LENS f
Oliveo 2

1- LENS 1

- m.{sH 2
-HlS2
- LElits 4

1-1
?-o
o-6

1-5
3-1
2-1
6-2

doelsaldo
70-43

NEt zes Jconpet itiewe clstri j tien sta.at ons hoogste C-e1fta1 ongeshl;en boven:.an ugt
tien punten. Deze. pll,ats liordt 4et RKAVV gctlecld. ltra een goecle sta.rt nrct over-
winningen van 1-4r 1-O en 1-J op resp. Quick, Vrec',enburch én Rijsr,rijir zalcte het
spclpeil ineens nae.r''oe,peden, Golijhe s1tel-en te6en LDO (t-f) en iÍil-hcl_Hu6 (:l-1)
waren niet nodig maor.' wel tekencnd voor het stroef drraiende el-ftal. Jrf6elopen
zaterds.S ]iurcul het a.It.ijcl steriio DIIC op bezoek. Voordc.t wc het 'rristen stonclen wc
aI neÈ 'l-0 achter. DHC had éen.6;oei1e spits en linksbuiten, en Dnze achtclhoede
l'raE vooïal-. in hct. begin erg onzoller. Er r.rerd slecht in5Jegrepen. Gelukllig; trracht
Yerreil de stand op 1-1 . LEI{S ?'rohcerdc het spel in hande n t c nerjlen , mc...r tvecr
was lict DIIC tlie scoorcle cloor een fout in de verJecliging. Yerrel koilte cen horner
van llonald. achter de DlïC-keepcr 2-2,
Direkt na. rust bracht ecn ochittcrentLe LENSaanval vio Patrick en Ic::ry r1e ba1
bij Yerrel. 0p de ,Joellijn hacl hij i5e en moeite J-2. Daarna rveril.en' nog -vrat mooie'
kansen verprutst. DHC rirocht toch nog 6én keer tcgen scoren. -4.1 was hct een
buitcnspel doelpunt, onze o.chterhoe.l.e stond toch ook r.re1 tc knoeien, )-3..
Gelukkí6 ha-d,lerry er. sbhoon genoeg van. Doot trvco keer.,6oeà d.oor te zetten
bracht hij de overlinnin6 in vci.lí6lleid, 5-J.
\.',lanneer rve erin elagen cr.e achterhoede beter clicht te hou{en, en het spcl goed
over de vlcugels te verdelen dan kan C1, niits het blijft nerken, hoog eincligen.

Paut v. rl. Èt een

I.,ILHEU,IUS iÏ5 - TENS I'f .

Afgelopen zater:la.g trok LENS ',:íJ in al-l-e vroel3te naar Voorl:urg o[r daar :an te
treden te6en liÍi1he1nnu6r Vele ouders waren vroe{,. uit de veren ou hun toons aan te
moedi6en. Ze zíjn niet voor niets 6ehcnen. rvant LiNS speelCe zeer goelr. cn van het
be5ia af Eerd ïliIheIríus ond.er grotc drulc gezet. A1 n
Simone LEN§ op voorsflron6 (1-O), Zo megelijk nog 610
lÍilhelmus doel en no6 tocr de rust stond het 5-0 voo
.Ief frcy'Koenraads j Lècntl.ert v.d.Toorn, Iiarco Fromber

ter
rL
6e

minuten zette },licheeL S

ríerd de druh oil . het
ENS rioor Coelpunten van
n l,ïeucron I{Lcnael §Lnon6.

Na d.e rust kree6 J,El,l§ nog vcIe, vcl-e kansen op een monsterzege maar ve.fcler clan
een doelpunt van Àlexancler v.d.lier6 kvranen ze niet.
Nu wel-pcn 1 er 2 vrcclstrj. j clcn heeft opzitten kunnen riè vaststellen rlat er nogcl{jk-
heclen inzitten. I.n C-eze tvree ï{c strijden rverd namelijli 14 hcer gcecooicl terwij}
keeper ,Ed RLok dc ninst 'gepassecr:',e rloelilan Ve.n LENS is. I{i j hocft. nog niet een
irecr hoevcn vissen. Gtr zo cloor Jongcnèl'

Rob Bon.
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MINI IS 4: OLIVEO 2

Nou Caer stonrlen uc clan uet 4 nan on 9.OO uur bij het verzanelpunt. lrïsar blcven
dc vier endercn. Iiarlclcn ze afi;cschreven? Niena.ld wist het. :jle hebben tot hal-f
tíen gewacht en zijn toen vertroidr.cn naar Pijncclíer.
Geluldrig was Ol.iveo zo sportief otrt ons trvee jongetjes te J-enen, zodat t'rÍj
toch konc'len voetba.l-l-en. llou r'rc be6lnnen hcel ,gocd lvant de baI gin6 via Jacco,
Marco, Pharez naar Johnnie ilie hera hoog in het net knal-Cer 1-Orf Oliveo liet het
er niet bi- j zitten en maalite tuee doelpunten. l{aar vJe bl-even ons best Cocn en er
r,irercl hccl goctl, gevcetball" l)hnrez plaatste de baL nc.ar Marco Cie vreer naar
Jacco die ccn raooie voorzct gaf wi',aruit Johnnie .Je Eelijk,lalcer scoordc. l',le saren
toch vucl er6 noe i;ervcrclen zod-:r; Oliveo na tle rust een ?aar doeS-punten kon maken
en àe uitslag op 6-Z in hun vocrclecl kon brengen. Ih wcet zeker dat, a1s aIle
j on6-ens lionen , LEN,S 4 een heel J.euk tean kan worden. Tot zaterda6.

een toeschouwer.

LENS P1 I e -Gra.venzanr'le P'i

12.00 uur: De Srotc vreds;trija' vr.n afgeloper, zaterdag. Jaco de keeper v.ras afwezig
Peter iïessels 6ing tocn lieepcn. i{et }e6on snel: LEI{S was neteen in de annval 6e-
gaan en }íiche1 lÍo1l-_gnon 6af een schitterentie paas aan l!SI!i! en die scoorde
er uit: 1-o. Van de voorzet van llonakl scoorc.e Martin Eöit-daarna 2-0. Ruot.
Er was vcrandering in Ce o;:etelling 6ehoaen. Arthur ging laatste nan en l4artin
gin6 spíts. Door het goecle vrerll van Arthur en ï?ob hvram een coa1, urant Àrthur
g;af cen paa€ naar' ,larlos en ga.f een paa6 na:rr Martin en scoorC.e zijn derde .1oe1-
punt. ,-c.
iO nin. daarna scoo::le Poni:}1l 4-O tloor vier Hnn te pe.sseren en harr-]- inschoot.
IÍaar I s Gravenzanden IiATaT niet op zich zitt en en'gaf een lop over cle keeper
Peter i-ïesscls'rlic deze ::c<lstrijd hcc,1 13oer1 Eekeepcl hceft 4-'l . Janmer vc.n het
ene 5'oa1a

/r.Tjin rlsjoe en zijil fans van
. LENS

1Íi,ÍrÍiSSTRi'.ÀT I,ilNI I - LENS I.íIIif 1.

Zools vJij inmiddels van .lj.b team zijn gervend ríerd er weer roct vcel cnergie be-
gonnen. Dit levertle ni] -i rEinuten het eerste rloelpunt op v.ia een schot van
Marco. Er l'rerd veer 6oed. geconbineers en l,Iaasstraat noest nog verder terug.
Martin sqoorde 20-, r'rea.rna l4aaostraat tegen vrist te scorcn. I.la ecn uitstekende
conbinatie schoot Danny heiharC op cloe1, t1e keeper kon de bal- niet oncler
controle lrri j$en on dit Uerd door i,IÍchel- rlirekt afgestraft. Iíichel zor6de voor
rust nog voor 4-1.
In .cle 2e hclft haJ. LENS 6ón uitbl-inker in Ïet team en dat was blonde Marco. Op
het niddenveld on(lerl)rÍÈi hij a13.c }Íaasstraat aanval-l-en en Baf Ce baI dan ook
vreer direkt 6oed af.'Danny maalitc er no6 5-1 van en Cit wercl tevens cle eindstantl.
Y{eer een uitstekende we{strij d.

Hans Tuyt.
LENS I.'ITNI 2 - HI,ISfl I'iÏNI ?, 3

Onder grote spanning ginl5en onze jon6ens er vrcer tc6en aan. 'rr'at gaat hèt nu
rvorden, winnen of voor hct eerst verliezen? \ïe begonnen 6oed te spelen vaarin
het in de eerste minuten i'.1- spannencl werd waar Ricardo al nooie voorzetr s gaf
maar jaumer we kwauen er niet .1-oorheen. Onze teg'enstanders waren goecl op hun pl-aats
Toen gin6 het even fout toen Jan de bal- terutj wilde spelen naar onze keeper
(tntichaet) die de b;rl- r,riste en in ei6en cloe]- rolde, O-1 . Toch bleven onze boyr s
knokken waarin IIarolC rrc6 ecn voorzet miste en even later onze hceper no6 ecn
mooie bal hiel-d. Fr:'-ure.. i.ir..a.r C-1 vra6 voor ons voor de cerstc helft geen stanil clus
Kooo nankte er nog evgn 1-1 '.'oor cle rust ve-n. Na even 6erust te hebben gin6en we
de tweccl-e hchf t in rva.:.r' in t'l.c ecrs te ninuten Riczrrdo de stand op 2-1 bracht,
I,laar onze jon6ens bl-evcn rloor6aan vlant il:rol,l maakte er nog J-1 va.n toen stontlen
all-e lEN§su?porters tè sprin6cri rTaar na oolc vrij snel wcr,l af6efloten. IIet was
een 6:oei1.e weCstrijd met vooral veel aanvallens voetbal van LENS cn het sanen-
spel! ....... GranC.ioos jongeno hou,len zo!
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Dcn ;. ..

Aan all-e sportvrien.',en van LENS,

t

Door niddel van clcze brief wiffen wij, dc I(aka, ons even voor_
st e11en.
Het 1i6t in onze bcdoclini; dit seizocn voor U alfen vreer d.iversefestiviteitcn te verzorSen. rn 6ed.echte hebben rvij na onzc i;ezeIlig-ebarbecue-avond voor het ecrste half jaar, o.a. een sportquiàvoor de jcuCC, een r,:eat-, ccn bingo- en een filmovonà gojfana.
Ievens staat het ï:czock van Sinterkla-as, het houden van àe Kerst_klavcrjasdrive en Ce l(erstrally op ons programma.
l4aar ooh van U zouden wij 5r.aag eens eni3,e-sug6esties urillen horen.
Komt U gerust eens een praatje met ons nàt or, àp de maand.anavoncl,zodat we onder het 6enot van een d.rankje vrat hunnen babbeien.
Misschien doen lve binnenkort een beroep op U voor het uitwer.kenvan één of anclcre fcestavonC. Laat U o-ou àon a.u.b. niet in c1e steekBij voorbaat da.nken r.ri j U heel hartelijh voor Uur meCer.rerkini; ennatuurlijk_Uw oplionst, zoclat lvj.j met ziSn aIlen cen heel- 1;efetii6seizoen zuflen c-loornaken.
Met vriendclijkc sportgroet en,

de KAKA,

lÍartin ]leuver
Jos l(eetnan
iïif l-en ven Ccr Linclen
Eric Lanilman.
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Velvolgens.- ti'j;;t'-onze' lïL:Ítjili.l tër:-Cajivrif - 
2ó41À hÍ j'ËèIoos in- zi;n ,oo roiioàpU.r*o 

'

nog Í1air zo zelCc'n ircoft h.tcn zien. Iiou ja, rl..cnkt POL d,err die ecn zuaj.: hceft voor
cie .zir_al<kcr.e-n_-lE.- q4í,_q __aeJrlelrlcviJ1g, - van dcroi: -.rrt-'rcl.lt-vo ct bxl].- crs -iri:g jc ocli'v,:ci r '

nict tcvcel vcrlc.ug.;cn. ,i,-.
mnE ,a verlèiCiltS is ni:tuttr'1ij:,: íjroot on het ges;chrift v:.n onzc. lli.:'r.TEilIil op rie .;.

sniittlfel te le53ei: sn 'io(l.rniJ tc ontlórlen c1,r -t iil-Lo on juisthgS.<-.ir en valse ver- '.
onrlerst cLliu3'en rzolilen blootgclegdr naar.dat coet PCI, niet, ouitai hij nog lreL. zol
vcel vcrtroulr€n hecft in do lcosLunde van Ce LIJNSeT, ds.t POt cr ven uit..-gEl.iit;.{,.dt....;-..-
de LEtlS!'ï zclf ill ontrlelit hecft ve.rr'' onze .tl.{TEUil dè fout ic ini.;e6ai::n. :._' : ,

$rm iÍissciricn r-,-iI oÈzc ,,;;:;-ri:iïi;l c'.c r:oeitè nonen ÈOL,s àroon noguJnÀ, u.ri.= èu goeil,
te Lözcn ? ilrr fc.n ur.tu.ur..l.i ji; ocli zijn rer]itie hcrzicn ?

llr]É Dc /,'aliÀ r.:o!;14..'..g U zich ir: tic vcrige LlillS-revuu' over cle sf ;chte o-.:l:oi:st bij ite "-- -

ilci:ti..vond, i:OL,kr.u zici:.J.c t r'lcu.rstcflin6 bij de l(r:J{r"r "górC ii,tr'.elrl;in, r::r:r
iril.aroa nou zo r n zurc r.u:i,.1-s.cht ? j'rls er i.:i:n een bopiaLdc cltivitcit gecn i:ehoef te
blijht te bectar.n, t'l.i'.n noet cl.ie c.lrtiviteit 3el.<a1:t rrorer.en, tenzij hct vercnigih5c-
belang het or6uni:;.clc':1 virn ricr'3e1ijhc aktiviteitcn vordert.. Zo el-s cr e,ltijcl een
alschcne Iclónvcrgi'.Cc:."ing noctcii '..,ori::en gchóurIen - hoc sLecht rl,c opliolrst oolc is.
Iiii"ar of ccn l.:oi.to.vond. uu in .i-e- ucest tl,ringenciu behoeftcn v.ut onzc vcrenininjt voor-
ziet, tta6 non zich irel i'.fvi'cgon. , :, ï1,,1-.,
tu'.lÍt In feito oti'.r.t cle ii-íÉ vocx ccn uitónst I;:sti;;e op6avo. IIet ua.f fe LJI'lSvolh ;ià'i i'
nu ccnÍla.aI nociS.ijl; in )o:.ri:3iu3' tc l;rijgen. En ars jc het LiïN.ivor:í :lan toch in be-
wcging r':il l;rijgen, i'ra,n vercist clat ecn bíjzoncl.ere annpalc. Zou hct 6ecn iytnbeve-.- .-^":-: -
ling verciienen '.rl:naccr.cl.c I*,,F'rl. zich rechtstrcclr6 ::rc t llc 6roe;oen, ct-ic zij r.'cnst te ,ï .ll
benat'.crèn, in 'verbint'1.inaj zou stcllen ? ,Jearbn S..at de l(;_l(l'r ( ok6 ct:_t is t.i j,,r.rovenr'.)
niet gcuoon ::r'aten iigt ,Lle.!?a] (tc ( jcu8d). cl-ftatrlcn ? D$n zou cr.e 1{, ji,r no;.: loter op
tlc hooíltc l<unncn :!o[!cn vÍ:n hctgccn cr in de betro]Lken Sroepen ].ccfto lje Ii/.,ILi ziet ": , '

kennelijk ccn dcr{;el-ijl:: crl:Ioesíirg zcl-f oolit r:ant in verbc.nd et de tc orgauioc-
ren iiin0ö- ansant hcoft cie li'i;i zich rechtstrecks in verlJindin6 Ccst ead:'net ver- , '- '

t e5;enr..rcorr-1.i1;er6 uit (lc 3l.oo! iioudcrcrr Ie (lcn. :. .' '
n""poi, ".""iï zich vcrclir ,Ë oiri oi proero*i" vr:ti ,J.e I',r'ilG., zoals. rlat is vecrge-l; 

'' : 
"'

gevon in dc rozc briof, iriet rz,.t al tc ccnzijiiir' fccstcrig is. Zou het gecn
aanbevcling verll-icncn oolí c-í:n rtecr scricuzc zahen aérndacht te L:estecien.' GeslïctG- ":-
svottclen of - rridrla3an. iinnc:r o:'tzc vereniging is voii'.ocndc rlisl<ussiestof -vó;i- " ' -'

handen. IIet ie ni:tuirrli jl; nL Í:oóit dc.t cr een stu'-'.ie1;roclrJc is; r..at zich iidriit
Ílcn over dc vra!.G 6f crr in ,.rL'11iolriflt.c -L-Eiís aàn picstatie Àoct itocn, IIct tijlit
echtcr veel zinnii;cr r,,lt-n:1c c! zo ln onrlerucrp in ,brolere !:rj_ng bcq..iskuss j-e crC rr
I'lisschien l<an rIc Lirli{ iets ,.rler6è1i jlrs .óp toutr àetten in ca::enncrliing ret (l.c G

bui-
Pbí

cr:ii.'.:

vorndo stuJieíjrocp ?
ruDI- Eer onclcrrierp- ',li'.itrevc.r . no;l hcel vccl tc zei;geir valt , is IISI tïDi'i-ijitscli.,!I'''Vili 

tt -

EEiÍ VER 'IIGING: ,:.'rt vcriri:clit' cl.e riereniging vin trct . vórcr:i6:in1;itiC ea ,,.rat ver-
iracht ltct vcrenigil;rliil. .v;..,r'rlu vcrcnigin6"i. rie r:octen vaststcLlèn, dàt 6tcc(j6
uindc'r 'lci1ren bext:i(i zijn '.t:cdlrcrkcLi jh uce t'e helpcn ean het in sta-nd ltoucr.en van
dc vcrcni6ing. 'írls i;cvo l 5 v.-.n oilr'.crbc zet tin5 in Jc vc,rcnigingsor3anisatie i ver-
toont die organisatie fej-Letl. Oix:ertussen cchter stellen de le.Jen stccrls ho5ere
eisen aen de orgenisatorische 

-uo;;e1i3r;!recen van eeil veroniging. i,ioi;eri jldreden en.
eisen'grocien steecls ícrCcr uit .eLliaar. Den bredc clls!..trssie in ir,e vcrcni8irg overclit ooort zi'llen io hoógst ur3cn't.

.ItLl::':r[1llnunill:lt.:

TIRI i]IHiITifl II}IH}I}iUI]IIHHHEITÏJÍHHHHHH
iltocïliir'fi,i.'. - O-.i1'ji],.r,1líci:;i;Í - UITÍ!-rGEI'i - S:it(Ic:iltr\Í

iLïlïiIIiluIIiU1iil:ïIÍifl I.IiI ililIIiHIIHIIIiHI{tt}t EHLIiÍifi iII
P;lOGRd,i,,,1 SEI'lIO:l:iX{.

ZonCan 5 noveul:cr
14.00; u..ur,De Fiuoschcn - Liili,3 1.

1O.OO uur 1ï oo r'. u.nbur;,' 2 -. L;1;,5 2

r , Olde8aardo, RottcrCi:n
SlO 'TPn: ( i{ocrri .liet ilothstrc:t; Lci.lcn

tÍtÍ_r:':Llilrtj'.ll:tr,I1ÍtnELltltE)

TT[IIiHIilii{iilffi IiHIIËIIHTiHTÍHH

Éi clLcillsre chtcr.
.ii.L.l. Gr.i,.nderÉe

' :i'll.rclies '' '

11.OO gur LE-rfS 5 - VIc.'ci:.'lru:.cir ?, 1r1 '6eb.t'1y'1-3: .":
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1,? .00

12,OC

10.0c

14loo

10.00

12.OO

12. O0 uur Zo..:to1.uou1' , - L.ii,S 12 pi-,rI.- ,iest

rif6elo:3cn zondag is zonl:cr 1:c:rr..,.is5evin5
honolccrcl r.,orCt llct het trir.lt s:cLcn vt:n
voL5t uit6}uitrn;; vrn hcÈ {Lccl-jrc cn i:,i..n
ternijl ,.'.c verplíchtin3 tot het bctal-etr

SirÍ/iili't-l(01;ST :

LDi.1S !i lr-.i.i"-;.r :....-
uur l,3C i - l,;ï:S 5 ..u:.'.1.v.Tuy1slrorip.:"h

' ' v' r": ''llatenàtrr:+t 
:

;loc,t eracer_ Ooct
uur Tc' , iirvc 2 - Í,: llÍ,,j 5 -r .v. Vrcr'leburcï:ru3 .10!

i .,.
t'ur L:fiIÍ - 7 - iIi),.L,' 7 \tZ galt. 1/2a4

- -,t.. .- ^!drj.-. ó zíc .;_ ct cJ_J-i.ir;cn .. :

uur'íi]ii, , - ,,vg'li i 'v2 
teb. l/t-3 :" :

uur LjJifti 1O - itecl; fi V)' 6eb. zi t)3
uur LEiiS 'l 1 - rj'.r..0, 4 V2 i;eb. 21 2-4

J .,onni qg

j,i. ilic.sot
iI.i!,. !unrcnhout

Th. i!i:i.'.sL.,.nrl.

iir. ii.
Iiss choi:sbcr1;( ï1c or zicht )
Zr: of r:rttc cr .r -

12.O0 uur L'f!i5 11 - .',rcstL:..n:- j.r: 16'. V3i:1;cb. Z/1-r -''

r'F,iCii .tïJVIilG rï[ :

i{IErl oirlioi;ÍI,I:

ÍrcG..;obleve
2llol:pctÍt
,.rcCstri j s.,.c

van' .l.o con

i

n tic hecr 5.. Ju'oi Ll'.Icn t';nt [e-
icvcdstrij;ien. !ij herl:aIing
n tot hct oin:l!. va.i1 hc'L. ocizoen,
tributic'ol-ijft.

uitcl-uitend in zocÏ ilri'.:.:'e4i-c 1;cvarJ.cn li3n,1ror.,,en afi:eschrcve!1 lJi j i:.lluroho.ut,teI. 694200 oi> v'ij'rrg*voirLl vrrl 1g.oo - zo._bo uur. rnr;evar ,.,n ,.ó:.,iu--ti,.ï ,iÀàtoi;
zat cric-r;ochtcnL'!. vi)n 11.00 - 'r2.oo uur vorrlc-n r,f5cechrlívcn bij i, icr;isch,tct.911155.

L{IIS 7, 9, 10 | 11 et 1! aazt h:::lf uur v6ór i:;,rnveni,, vi:n hu:r i.,cll.:t:.i jrr.

Lrïr:lS 6 'l1.OO u.rrr L,Jll.j- to:'reil1 :

OP§DItLïI{GIli,l:

LElrs 4 vrij
r:1s vori;:e r.rcck 1;il-rublic e,:r,1

rJ-s voril'u ircc!.i ;;et:ubJ.iccerd,
irle vorigc i,'Jul; l,,ejlir.bl-ic e erd .." ,

rriL]-cn. ;.11-c si:r,'l crs v;n Àit c.Lftal llontai<t o?ucnon i:ut''G.,)uyvesiein.tcl. 94589, o1 r'ri jJc3avonitr vun 13..ro - 1!.Có uur I
i:]-s vori';c ..rcc!-, ;,c:rtrblic c crC, nct C.Rr.e.?horst, C. iÍtry;cnbur3 cn .,,.i(ru1.

§ls voriÍlc,.rcl,i; 6ui;ublicecrr)
als vor.i.;c uoc!: 5u1:uL:J-ic ccr<l nct j':". ;cr5tilnn on J.Il_u1.pcr.
::1s vori;c ï.'crl: Jo,)u:)l-icecrd act ii. J;:nocn.
i.:ls vori;:c u.: i.:l; .1o1:ui:Iic c cril l.]ct I[.](u'Lli:en I zondcr -+. iÍ<.r:;.r:cr1l:rouuet.

LFI'ïS 5:
LENS 6:

L rts 7:
Lfi{S 3:

L§rlS 9:
LDIS 10:

LE,TíJ 1 1 :

Ltr{§ 12:

tEils 1f :
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Zic zo r:ancs, i,'ij hel-.icn hi:t r:-r:.:,r cven l-eten zien Èet. wij cr oci: rrcl iirit va.n liun-
nen. Dc cerstc ,,recistri jt1 voor tLc neeste (1cue6,. viel ijesl:ist nict nce, ir.c-:rdoc!
kcn je wcL '.1c ecl-..tc voutl)i.:-l-l e nLr e (lcncs oni.erschci.:en riitn clc rlebntantcn. irl rtct .i1
6;in5 hot tzul fc.nc.tiok, er r-rerc'- -rroff eocioriccl . ont:cruit5ohi'.ald., er: ocli r,rercl. er
fLink ..,'r:t af ,;-eaci:o}ien. l.ir- vijf ni.nit'en ir,róiien uc al'Àct .1-O'vlcr, C.ezc stanil
vistcn'''lctg.consq1.ii].crent9taanderust,tcqn6in;;hctpas5ocii|S.,I.lt.verd
volkui:ren rt/ÈGtioÉt)ec:1,c1, cn Í.:cen bal l<rc,;en zc in hct..Lens--iocl r ni..àr 1.,'at r:riJ- je met
soliile sluitpostetr zec.LÍj: .)it:í cn JuCith. Eiir.ioonclusic is dc.t vo on,lzinks ile siro- . .

cncLc regen ieii leul;u Írc{',strijc1 hebben 6enail'; 'afé Ucslict vooi ccn heÍjreting ïat- ''

DrtiiES-lïtIf,rL Lilr,i - 3.V.;,1. 5-0

baar i-s. .,-: ,.

itlfi.l ,'s0sgu.

ZiU.:tVCE?il,l'J,:

Uitsla6; 24-10-19?62 Lifr,ls - ,.,o 1-5.
Dc vol6cnCc. t:rc,-r.otrijrl is in .ic ïierirebahqL te Rijsuijle .op cliirsGi:i; 7 novo;rbcr. 11.970r.
uanvi:n0 f9.4O..::r: tcl;cnstanler is VOV. De vói1;c'nd.c spelers zroctón or: 19.0O uur
in rl,c slrcrthal r.ar:uezil; zi jR: T.Irins, - E.La.ni',oan - Í.Ii!etÍ:r.n - 3.Csse - ri. i4i--
chcl-s - J.Cc llluin - i{. Verl:, rr:cn-ls c.

:i ',
UITSliic.i]l.l:

o-1LEI|S 1 - ft*:cri'lrcclrt '

LU§§l 3 - iuicli
vuc4-LlDls3
LU{§ rlj - Dolft 2 ,:
L,IT{S..5- - ^iÈVC

I,IN§ 6 - .L'fe1iu:rs 2 ''
vIos4-L:à{s7
LEiliS3-nVC8 .

I,.zui:2-UIllï9
GC}IJ,5-LEI,I§10
or.Rl::uu 5 - IDrs 11

LdYS ',tz - SV)itD 6

LliliS 1i - Dcu iioo r '14.

1-
Ly-

o-
2-
2-
2-
.2-
2-

2-
0-
't-

2

3

1,
;é
1

1rj l,
)
I

o

n

PROCRi''iÍii;r. ZOl{riG'ill- 11-19?3 ( cnrlcr voorbr:irou:l)

14.00 urlr Lfi'ÍS 1 - 0ly irir.
11.OO uur LmiE 2 - :rcst-l-rnriia 2
12.O0 uur, i{rlr.Li'.uiji-,. 2 - ï.rij-iS., J l
14.00 uur i{"ö J - L-ïi\i,..{|: .: :. . i

12.00 uur L5!'i,5 5 . .. - . juin(,'.o?il gy.: 2
1O.0O'uurLUIS 6 ::'- ?,r;. :lLl:tir' J"'
1'1 .OO lrtrr IÍi)V , - l,rf,i,ij 7
'i 2. OC uu.r Lg:lS í) - 'U. ;lC 5
1il.OO uur .;iLhoIï:ur 6 - Llïj;i] I '

12.00 uur Ii-iiii;l 3 - Llïls 10
1o.oo uur luicli Stoi) í.) - Lii:;j 11
'lO.0O uur LÍAïS 1;l - Í<;?rc;:i:'c 1O'
12.00 uur .,ilheLi-ruc 11 - L:iIi:J 1J
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Y?n !u l<:ir:dcrcir vt:rr i)ijl: ontvi:r;;cl rru 
"un 

ki:l:rt, ur:r.rin zij.-1íc i'.oor hun L:clengst cll,i!l5 bi j !:r:t l+O 3::ii; hurróIi jlicfccc t
fcc.st"lu5' .tot .cen c-vcr;.;ctolijliu. .l:1. hcbben ljcr,r:.i.:ltt.

::-)(-:a-X-x-:<-X-X-X-X-
Ooli n;. r.f;;cLcl:en zon'.r',;; iÍi .(rD$.vi jfCc nq.; ,ctoci'_c on ;esLi:11en.

v1
, I(crl:stri':at

s1i.;;r1: Cc Z',loth

6i).parh rlc ilc3c, ,)cuen

iccl.orcon bc l):,nlicn, 
_

vi,:n hur: otrcl.èrs r-.C.eae

l..rl;scfrilffcr.. .. ... . ..

J.r-.Groff 0n
i:' .1Ío_rr;1:.6

ir.l5: er s

ï-:I --X-:(-X-X-X-X-X-X-.

Zou Jcs irJittin3 a.f3c3.c:.:on zo!tt'.:'.d. ïrccr Cc6cooril hebLren.
vurr vornoiJen, 'dus vrezcD lre vc.ir tri:et .

lIo1eoíj heitbc4 ',:o er niets

JJJJ.]'IiIJJJJJ'iJJJJJJJJJJ JJJJ.}JJJJJJ.JJJJJJJJJJ,IiIJJ.JJ

x-:E-]í-:i-x-x_x,xrx_x_
ooli. lrfl;cropcn 291:r1.s ir; rrot onli c.erotc nict ;;eru::t, de ccrote j)untèii't c 

:iri.1!ren. " ':.'
Toch l]oefcn trc ilict . t::'mh'c':en r, rrr.nt'tr',roc sóizocndn ;;e1ed.cn had,r.l-cu uc uit.i .r.relt- .t.. -..strij'lcfl ock pi.rs 2 ,i11i11L'n Vdr3:.;rllr, tcruiji vc al,.lr jrct ciird veE c].ct.e Cizcicn ng6..vrij hoc;; eindi;;t'cn. Dus ':'s. zoih:a6 tegen re i'Íusse.n pit]Jicn r.rc iiie 2 1:unten c;n 'iCat is i'ian het 1;egiu

! . ......_..... ,i-xr:r-:a-x-x-x-x-x_:I_ x_x .!

{.I.I+4JJ,]JJJJJJJJ.'JJJJJJJJJJJJ.]JJJ
ffïff v.,iii rrrr J:tuGDr_toiLÍ i$$$$
$JSS$,i,ro,l,r,r,rJ J,rJJ,t,tJJJJ JJJJiS*$S$
LnoGll,,ini,, JUiilC tllit .

Zaterllafi '4'-; 1-l:-1 ".t?3'-'':
14.1o

't4;g
14.1c

14Jo
13.OO

1i.ao
11.45

11.\t5

11.1ï5

13.oo

14Jo

uur

urtr-

ULII

uu.r

uur
uur
uur
uur
UL!T

uur

urlr

Llirs 1

':uintus I .

J,yr.-. +
'iest -l-:nriii-.

- Iionster 1

-" L:ïri .2

- Lllir,ii h
- r,,rll5 +t,

Duini',or'1r S. V. i

LJTIS 7

LIr{Íi 0
sriT 3
I;ilÍíi 10

RiJsirijl;1?

- J.,::,,1.5. ,
-itvvn

s1: .1:crk lloutl:u:;t -'

.v2
II. C'. {c Iicstbï

- Il-. urr ZBCrt 10 .v1
- ''rí§'..1t Í,1

- Lri:s g IÍen;1e1o1!.an

- :li,,r 4
i.,,..,....:.... ,v1. - r.. ..

.oi:.1::,r!: f r.Ircne- --,.;tr[S 11

, ,, :

Ji, IiUIIT iÍCG SfiiJ;)$ LiÉCiii-?iJï,:.lii Vri(,I ;1, lBUITJI.ti. l:ÍD;i iJ' 'RlDïS j

r,-hlr.sccro bij,.'.hr.
il-l<Ii:rse crs bi j i:.irr.
C-lqllsscrs bi.j,-r,!:r..

riFSCiÍ,'.lI JVIiiGEiri :

§chrifteliih voor vrí i,: i'. i lf.v0 )1Í . 1ri.30 uur bij llhr. i).v.ri.Steen, Iicu srr:cc 2, Ier-iicl cn RcrlenriJs.
TclcfoniÍ:ch vri
íjeva-rLsDlo.:r

jc'. '.;-i'.vor::'. tnsscir t8.OO en 19.00 uur (uitsluitend irr_ i'.rit, jctrtr.c.--

G.:)uí.rc.r;tcy,r '. tql.^ 94.6?:,93 (t 'ts r t/u i:.)?.v.,':.-usrlj [at. 29.79.71i. (Lfit,s 4 t/t:6)
ii. I s-Gr:.'rc-::'.i jk tc1. 5i.15.40 (.-,g,iS Z t/r;-11)

In. no«rl'j'cv:l1.l,ctr Lunirc..t i':-c j unj-bccr:-:rqg ..o? - zilór!::rgocl:t cnÈ-ituac oir-,-3.;jO..on...1G- 0C _._-uur i:fl:ellen bij LrïiS tcl-. 56.1:').14.
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IiF](EUfIi.IGTi}tr:

Dc juniorcn uceteir bij cl-echte lr.: crsor.ioti:n0i3he:'.cn ctce:ls d.o rfkcuri:rgsIijst en
rar.'plc1;cn. Tclefonicclio ii:fo::urtics uoiden niet verstrekt.

O1'STELi IÏIG.]1i:

tens 1 r'lcrclt tl rr.r ,lc trr-.ir:er l:clréhd 6or:aakt r

Zic lUIT.,:jj'lLjj'lDS;i liilI5

lE'tls 2 R. Doc;;::ard.-,?.:ioiÍ-ll. D1'.ynr1i'.r:-J. cclul(-D.II cnl;cs -.i.I(].iinucn-O.iiönoiri:iln-l i. v. d.
Iioul-cn-D.Protl];-J. v.,-',.lii j zr.:n- . . t cr Ler.rc . - -.:.
Leirler l1'rr. D.Ossc, 6:'l;r\:Í!l;cÈr.6t thlo !»t !:1ubi,^o;'.ou[r LE]IS . .'
Li,XgS ,h C. O}'lcrrtiircircii--i..llir. '.cnaiicr-S.i(rr:cr ( 2x ), r,;.tucaosen( Zx) -ï1. Co o r'.huys-D. Jo zee-
ffiiiEen-J.vor.ïduiïl-1i. --c llc.r-.o ( 2:i) - H.irl-$:icn( 2:{)-.

ZID iUIT;lïÍL,ï{i)ri.i ii.ilÍ.S

],Ei{S ,. II. v.Drurricli-:1. -rc Jon;,--.'.I(rc1-1(. ï,ustenhou,'rer-n.. Rovcr:i-J. S chip;orcn- . 
-

E..Se.ndi-fort r - .'. Ltrcr-.c::en( 2:i ) - -1. i:.c llr:as(2x)- iI.I].ix1l",cn(2x)-.I.i(coijir:.ns-5;I(raner(zx)

ZïE BulfEl§L.jil);i.r nill§.

Ici '.ers: J.-l;lpcrJ-o; cn J.Zoun

i,i4!S ! J. iiL zorr:r:n-r.GunbcrU'-}.:-o Ilruin-o. v. cl.l,al.r-J.Odenliirchen-ii.I ie-rrr.ti.:11-8.
EóEE:,e liroon-il. v. ilr.-t3un-:l: a.e .Ipcr ,ii. Riciren-R. ile J,JnS. " '' 't:-

Lci,J.or':Tbir' Jé liol'-, i)i'r]Éi!:or.rst 1r.15 uur' l.Jub,-cijoun ËlflS,
/,ic BUf TlJi{L..1{)S,, il.iIi .
L)I{S , il. Derí,'cirllcnr.: Eoutïen-tr]., jc'.ssernen-G. J. clc lioll- ll.Gr

-n.xonrin6'-o.Aloë-i?.Htrisr-riur-L.v.i?i 

jn-.l.vcster-chr.Dcrgn
VI.RVOER. Leider: Iii'.rtin . cuvcrr rlLuerrÍi)Hot 11.1!
ffi ïpqrq.ciqi4.n4uliprs.

Evkel.-
:_:.
,].',

o cn - Ií -iiorvin,;- "li;]g.1*g1t_i4;ans. G.r. .RIIE CIIi)IRS liET
) uur kJub;;cbonu .LINSi

Lm{S 6 }1. Dicnel- R nv. Onsolcn, -B.Duivcotci jn-F.Zel3ers-J.v. d. rirerf,jJ.I[ousrcnhoven-
il.v.ci.ZijCen + C1 - C 2- LcÍ|ër:dhr rï.D1olt, srr:cnl<orrst '12.15 uur !-Jul;;,'cbouu LIllS.'
ZID DUf i'Ei.lL.ilrsl, xEIs .

j,l-s bekcud' (Gecf .'i c ot: sn :.e ni:c i:e t .ie buitenl,an isc réio)LLfIS 7

JJILN§ u
Lcider: P. y.1r.. Stccn.
,.Lo bekcnd.teir.cr: i..;rj.l: Lr.n,Lre.n/
(Ga r;ce ::rct il-c buit enl-an-].s c reis

.;ir: v. rl.Linricn
en ;;cc f 5e oi:).

LÈt{S 9 ,ils bc' enl - .r .;

(Ga r:c.r c r:ct ilcl bu-''-t erlcacls e reis cn i;,of jo op)

LIIIS 10

LEN§ '11 ,.Ic lrclíencl (ii.ví;il I(ooten n...:rr Ljll'Ís 1O)
l,eióer: -',i',rL v. rl.iirof t , si..r:enltons f É.4, uur klur:,1ebouu ï..,EX{§

Gji l,lillJ i;ilE DD 3Uï.t'i:iiL,::1D6., Ri ,S lll GïËI' JE Ol.

Lei-^leï: X-iiri ï:.n i'tEort senènlioi:ist ía.Od uur lilub3cbouv Lll{S.
-íi16 bel.ena! uct II.v.',n I(ooton
Leic'.'.r Theo ?rins cn 1'orl v. tr..3erg

G^ IÍEi.l LilI .,)D lliilïËi:Il,.{rir)si] :uI,S II,I GEEI .ri, o;..

PROGiïu',I ir PUPl.Ltlii{ .ii: .:ULP]trÍ.

PUPITLIIN'

Zater ali- Lt-ll-l?t
11.00 uur LI$S 1

11.OC uur lluicic 5
1 1 .OO uur LrniS 3

- riii§riii 1 . vz
- Li)ils 2 S;;torÈin Lohr:,.n1e...n
- Í! cire vcnir:.;; ci ? ',- -. V1

JïJLLIE lilJNiiEli Jl, O0li 0.r.'GilGJ-V,XÍ VC Oil DE ïlUIIm'iLr.JID§-tj R]]IS.
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, ELPM{

2.,ater.r:i Li-tt-jg?3.

uur LII;S '1 - tlalo '1 Vi
uur Ccl el'iti:o 1 .. ,-.L:[Li; 2. ]locrih.,cg .,i'rteriníjen.
ur,.r LJlÍS i - ::uicjr, Stcpc 7 yz
uur llijsuijL :-irni 1 - ti.;l\ï,s uini 1 cir.iJa:rk Fr. Ircne
uu.r LrlrïS iriai 2 ', - ,,uick 'ui:ri 2 V1
uul LillS uini :i - Lr.r.lJ:','rnrt ier uÍni J V1
uu" ï1.i5 niili J - LIIÍs rini 4 lecl en i,)cr3-scllian

JULI,I;-: ..'Cllii,:i:l-"C ..;.,ri l-;..Ii;Eti n^''I,]V r.!'lG 1r+. 15 uur

12. O0
11.0c
10. 00
10.00
'l 1 ;O0
10.00
11 .oo

IiCiiEI:

ÍrFS Cili?1JV Ii',G!,ïri.

schriftcli k voor vri
3er';cI c11 .!.loa'.

Telefonisch
iJ nr
vri. .l.X.i-=ro,r.t +r";èri t s.oo

]O .uur bi j èhr.P. v.il.Steei:, Ilc':nr'.sri.rcs 2,

en'l9.OC uur ( uitsluit':nc1 iir diin;;ence': , .-

r:l'.'lllll0ïIÉ1; 1X .

j
;e vCllc'iD -Ei j ,t. iloi: tc.tr. 25.98..??'',
In no, §6evu1l-cn lcunnen l'.e ,:n-,:iJ,Ien
cn ct.io uur r.,'fl;cl-l-cn tc1-. 5rè.1i.14

'OPSfILI:IiíffËi:---'

l!.;ioclcili j- !;Íicus ,..
i.e !a3'ter, ,rer:.iEn=-",- 

.-

{" ,

cn uehen ncg op zat eii',a;ocltt cn:]. tL'.cson
r: Li{is .1 ,.

. r::-í- Il, I t. , , t. . . .r r,í,'-r i.r:gi; r - ; - .-:.+-+',,::,,.. ,

iFlUUElIiGEii
ll cchte

I
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St"lc.t t'.;rr.rop l:i j rri-r:Ei3.Ler un , cl:rcnrr vcrllcLd3 GOïJGEi(lUilD 'clcrn stce:lo n::.:-'.r ve1.I -'of i:uirt'van' sr:rcll:cirst l:or:cir. ïi. DIT G.iV.'rL. il..G Ii'l ^,,lls iiIlJI TILJIO:IIS(,II ..O'irlti''l
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ItPuirilJ-en cn ..cl..rcnir vu:::-is1<.1.: .i:t,l i-ïliËURIi.TSl,IJ§T i1.r.n no r.:t al-c volgt ur:ri'-en 6;e-
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Vancl.i-c.r, 2 ircvel:Lcr , t i'.u t::.:iniir3 vr:.í J,e i:u1;iL1- cn-c c1el,.t ic nict do:r.

I.IET TIJGiI]TJJ} V.Iii ],.]JÍS f rlï;I -I;..ivti
ljet hcb je rrct clu'.:s tl,j-e on.Leracrr ;ta:n cir die *r.n plotseling r:ct hui: ctar.rt zo!*r:u4.;r.chtig àu zich hcgn r,,ctcy. te clean, ...1i:-l.rue:',e .lc 'becte teciruiocire texu6 Docn-locs ten ont1er6l.,an. trIl -L.-t r.,::c 'l,.ij ]iJ ock bijnlr r-cbeuri].. Tct ili:ir itc ?Lr.€t ctor::,,en
l'rc tegcn cen 1-o rcirt o:rsti:nl]- .:r:-n te l-§jl<en. iis.:rr tlc joni;cns vi:.n.:iiLsv'i: heirbcn hetbostuur van hun club .lic- vi:1t:rJ,Li; l.:.ngc i.l.e J-i jn ctou:L Icch in huir ircu..l l-r.ten sti.an.cocr hot initieticf irr hi:nLon van LEI§ te 3cven, Lr.ie er e1 r....p gcr:r.ni& v::ir ue.1:tccn ocl'- rl.oor het ra.'.r.i c m-r. in;;rii;:cn v.,n ons llecr:àrt je, dic in i1c-sr.nhr-,f vi:n ilitstuk z<.r r:c,<:i oirscilrcrrcn str.r-t. ren :rchtcrboei.o .):-t góeir stccl; r:cer. 1:-ut vnl-l-cn,.;ro.ruit voortvlc.:i -l.e , i'-i.'-t on::c .'-'.:.nvaI c1e vri jè tcu,;àr r-,!ecg ou tlric lrrLclrtil;etrcfferc tc 1:rocucerc[. ;.ir.:vo iiclrE - rjonal:1 cn lIi:rry. irct Ues ::].s ccll Liccr- ohne-.Jortc- cn líle'nk uict uoirs v:.-.r-c or,h. Zonc-ag ;.c. te,..;ón ..ic !;o1-,!-cgor iir o,ze ;rfr1c-Iing. JulJ-ie rre tcn irut r ri j irinst zi j' r:ri j ;ia, ,iÍeÉ rachc,irè Dlri.c'Í
St:rnc'.: . i?iisvti

. Iil- . Zvrrt

. LD{S

1

2
1 ltcr 22-1O-19?B

tiij is l.:cl:en.J. ecn Tvcnto
llcrtcLon.

F. ïl.Fl-uneno
gezc;;:1o ir.1. r-cch::r.ns tuffcl_e'n zínl zo Sróot r:ienjel-

\
L;li§s IUijïLLlx.:i 2 - VI|,S --i:u;.l.LlL,.-rt 1_O

Pui:i11cn 2 hccft or zet er-'.e-i; 
_ 
o.. v"lci J een r;rlrc irh;..ircningir v:,.n í^ir.lí..e|t. irct ho;;eballcn vo.:r-ilc ?ot oir l;ciharJ. lrcrl:cn, verli VICS uot 1-O ïc.rs1,-r1:Ln. Lj-iIiS l)c[;on

zoni-"cr ín"iré Tric:: vcr:ii].lÍt l:.-:r .ic r;ró ir.strÍ j c'1. rn het bei;in vi:n ..r.c ccrste heLftlion Lllltrs lret s}.:1 nc5 aict nr-i:.:: zi jn hand àettcr, ,:oar ,]oo, 6cc0. stlor',rurli vs.no.a. FcrrÍi' cn Joho.[ r;cr.] T,.,Jjis ctce,.lc oterircr. Dit reid.Lc v1àll voor rust nè Joc,]lor:rzcttcn va.tr iierccl v :.r :ïc1.,-1"cn. t:t ucn r..:oeLJu.nt ( f -O). »c tr.rco.,.c hctft gaf oonir;nlro::iii a:.nval-1cnil vl:cl tc zii.rir. i!::::r Fre.',Liè '.c Rruin ranscldc eLko bal- be-
Iitri:.c.il uit zijn '"1ccJ. etr i;rr]irccrii: ,laarnec het helo clftal on vocr :..rJ cvcrgilninllte blijven linolikcn. [r:]-fc toc[ iiici.y cn i)i:.1 i,'ob1t:cscer:] uitviol-un cÍt r,!i,jt r]ct
nebelr I]'-'.n rrc;i:cL voctlcl.l.en l-rct rrcn hct hocfl,, nict z*i;.]:en. Iln toc:r .', e schcilrs-,rcchte" l'.ffLoot vo..1r het cin.l.c rrcs ieJercon ricl1)l-j_j r:ct Lc trrccr....r over,..,intin5.

DE LirID:i.n.
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Ll]trs i.i]iiI 1 Ii.1_.Ë.ii. jilarï í 2-O

In een vrn Ï.,HIS-zijrl.e uítstclicnar llcGireclilc irc.lctrijcl uerJ- IIiSI n:....? oen.2:.0 ncr]er-
1r.ag ;:cs;:,cc1d.. Vi:n bcitt:e lluntu':r ucr.l cr Hct ecn :.er.:c.J.,',i je inzet lcclcctti rlàarbijhet sous harc': toc;;in;', zontlèr 

^.:a.t ilit rci,",,.'.c tot onspcrtivitcít. öc ielsto Lu-rf t, l
ksee6 lir.rtin 2 i;oci'.e :::ri:s,ili' -iiri-r -Ë: j.rr";i pcch bij -zi jn schctent "ut ni..Àt à,1-[uï
over).Dc vcr:'.e li1;iu; '..'i.\:ri.c zicli cclí uitstclieni cn' vo,':rl.*relt tlr.t. iliiÍiïI ;ocJ.c i1.oc]-
l<anscn lreo3'. Pctcr crcé:) steci,s 5oe-'. in cn ccli stonJ sr.scho ccn .:;ca! l:ecr goei
oir6eoteld. irla c.c rust Ucrj ï,iils '..,at storller, Ír:lc.r ;llisll r.;ag bij ui-tv;rren otecd.serg i;cvaarri jk. Itrc. ceir lracr lie.ascn niet tr. hebben bonut, vac frct Y1!9]+:l9Ii jri-._.I.ÍartÍn, dic voor 1-O zori;:,.c. ilicrna 1;ing LENs nog bctcr, sl.relgir c:i -r.lit 'iË;il1_te-ó;r]s

- 
in-,een c',oc1punt vla i.j]íjjlo t 2-O. iJior.toor r.ras oo:i bij de ;BiSfs Le slranning ;,e-brclien, teruijl L-lltS ver.,.e:- .'.c ucr]strijd ccntrolcerilè ca ruitf ;. u:.tclcci-,:cl iianhet hel-e clft:.l li:ur ccn cJr.rlii:cnt r.:or.lcr1 Í:cí;even rio,--r hun iepö! u-, 

-Ir,..óiu 
,ra.rr-

van uc cic overvrin.ling '.lisicir !-.rinnen tc slelren. Tot clot tl-.:: ocli r'l.c s cSci..lsrccl:t er
Rob IJonr llicr tra] s'cno '.lsr:lctr i;enocnrl, ,lio ie.l.ero r:,ec'.striji', vt:.n ilj-t tegr fluit
<lp r:cu nitctel;enilc m,nicr.

ÏI.I[S TUIJT.
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OUDERAVOIID .

Op- vrijla6 22 septcmbcr j.1. organiseerde rlc. jcugrlconmissie een ord.or*vàrr,l u-.ip,
aÍle öueers von oi,.uo juníoren, clie'deeI uitmaken van cle sel-ecties. Deie avgnà vras ,

zoaLs.U in de Lensrevue,heeft 6e1ezenr. een enorn succeq. Van de !O ouclers waien er
lijna:40 aanwàzi6 en een ie,.'.er;,ras er6 tevretlen over tléze avon.d..Dit llas.voo.r de
jeugdcofamiÀsíe ècn rélen om met 6root enthousiasgre ver(],er te. gean aan cle geplande ..

avond voor cle ouCers van c.a,Lc pupill-enr- welpen gn. nini-welpeir. Het orSaniseren van.
zoin ayonC koÀt oen hocp tijr1. J]exétr: wordt in grote lijnen zorn avoncl op pàpier Ae-zet. Daarna r,,rorclen ecn aantal persönen benad erd- ,on het een en a_nrler te lioncn ver-
tell-en. Dezc nenben zijn rlan oolc vrber een aantal avohclen kwijt on hun verhaal .5ocr1
in el-kaar te àetten, I,laar'aI deze noeite hebbeil cleze mensen 6'i_aag,vu:" onze jeugd
gver, rvant ile uiteinc',eIi jke beiloeJ-in{ï van zorn avonrl is, in naurv overleg met de ''
ouclers, t
vríjdag w
Er waren 1OO uitnodi5in3èn verstuurti en bij oirse laatete voorber eiclingen hebben
we no6 6esproken over het halen van extra stoefen bij onze buurtverenigin6.. !ïij.
zijn blij §at rve.dj-t S-esjou!ï aohterwege hebben.gelaten lvant rond r1e klok van acht
uui. stonrlen uij (dhr.E.?Iooy, i;astspreker speciaal uit Zoetervroucle 6ekomen, onze
voorzitter eri Ce compl-cte jeu6dcommissie) net rveJ-getc1c1 6 ouclers, rvaarontler 1ou--.
derpaar in ons grcte lilub[ebouw. U begrijpt vreldat dit voor a]fe aanwezigen erg
teleuretellend vJas en dat .lve na een hal-f riur vrachten naar huis zijn gegaan. $lij
zullen binnenkort bij ll (afr,vezi6en) informeren vrat de reclen van U we6blijven is
6evreest. Het lcau b.v. best zijn <iat de vrijrlagavoncl U sl-echt uitliàmt of rlat U
Anrlré van Duin en Corrie van Golp bol-angrijker d.an Unr zooir viudt. !{i j kunnen het
ons niet vo:rstell-en d.at U geen rnLeresse heeft voor c1e prcblenen en rle organisa-
tie van het voetball-en van Ul-'r zoon. Het . is tenslotte in zi jn be1-an6. lïi j vril-len :tcnstotte de mensen clie viéIÏc noeite hebben genomen om naaï ons kÍub3eÈouw te konen
bedanken voor hun belani,'st'e11íng cn de excuses overbren6en.van de.afvrezigen.
Hopelijk een vol.gend keer betcr.

e komen tot een zo gce:1 mo;;elijke begeleiclin6 van onze jeugQ.. Afgelopcn
as het dus de beuÍt aan cle ouders van.cle pupj-If,en, rvelpen en mini-weIpen.

++*+*****:***t*+lt*+*:*.
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Zonda8midda8: llil- de Bruin. Tessa Rool.lbol, lÍevr. Janmaat,
I ., 1 Vcrschelcl.en, Silvia en Iiuub Pronh, Frank Si

Hanrieke Eomr''Ria

Uitsluit encl barmeiler.lcrkers , eventueel agbellen bij :ïn bergenhe tet. 669416.

m'
'ií]E STAAT ER ACIITER DE BAR FFTFFFFFTFIFFFFFFFFFFFITFTFEFFFtrtr'Í'T'FFFFEF.I

Zaterd4gqorgen: Riek cn Piet Bosch

Jos en Ànnemiek van Os en NèIIij en Richard v.d.HoekZaterdagnldda6l
ZondïiAffö"1ën:'-- -'-- Tiïu§ Z1a'fhbilt 'ën 'Cor HoplleïibroÉwer

raathof.
neBouvren,

He1aas is het krantje d.c afgciLopen rvceh niet best uit de verf 6ekoneno
aan het st encil -apparaat , natrr aan ecn verkeerd inge C,rukte knop van de
door een invalster rrdie voor het eerst dit werk r'leed.rr.

*+++,r++t,r++*+*++*++tt*+*+:*{:t<{<**+++:*+*+***+*+*+**+*r!++*+++**+,È+*,È+,***++++,}+++x++*,*+:*****
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mnm Eón ztralur: brèngt hog geen lente, naar dat Leirs 1 in de negcnde koml:ctitiàwcd-
strijd het eerstc punt heeft weten binnen te slepen is toch extra vermelding ,

waard, Een arrder a6rarisch spreeknoorc'. ze5t irnner6: a16 er óón schaap over d.e clarn

isi volgen er néér I

mnm Mj-sschien inspircert het nu behaalde punt ook weer de jeudige IEIIS-a-anhang. om
zondà5 onze spelero luil,kcels naar Ce eerste ovèrwinning te schrceurven.

nuri Ja, misschien wordt zel-fs c1e schri jven.'te ÀMATEUR, clie tlee veken Seleden i.n de'
LENS-revue optlook, <1oor het Írebeuren zodani6 5eïnspirecrrl, clat ooh hij ons

hoogste amateurel-ftal kont a.annoedi5en. .

Emm A16 aLle L.,EN§ers zorn slecht lcesbare LENSrevue in de bus krijgen al-s P0L, tlat'
is hct mct onzc ver enigin3,'spublicit eit armoerlig g;esteld. Het han niet liggen

aan d.egenen die wekelijks zo trouvr en rnet 6rote toewijding ons stencilapparaat be-
dienen. Die doen hun uiterste best. Nee, het noet liggen aan het appara.at zelf, dat
geen weerstand kan bie.len aan de tanrl des tijds.
mnm Zorn stencilapparaat is overigens volstrekt uit rle tijà. Tegenwoordi6 bestaíin

er meer modelne apparator (offset bijvoorbeetcl) waarnée zeer fraaie l*ubbl-aden
geuaakt kunnen wcr:ien, zoncler in6;evrildrelcle technische vaarCigheden,
mmn IIet verbaast en verririet POL telhens rveer, dat de LENS-jeu6d. nooit bijdra5Jen
Ievert aan de LIl{§revue. J+; natuurlíjk, sons leest POL vref eens een wcr"strijdver-
s).a6 je i'an-' e.en paàr welpén of pupillen, maar claar bIi jft het ir.an ook vrel bi j " Heeft .

de lENSjeu6d geen uening over de gang van zaken binnen de verenigin6 ? I(an de LE{S-
jeu6cl niet schrijven ? Kon rou ! Redaktie en JUjiO zourlen hier stiuulerend noeteÍr
optre den.
nnm Met groot gcnoe6en bemer.irte POL, clat Piet Burghouwt, d:ie aI zovecl jaren in

LENS aktief tcetbaltr nu oolc alctief gaat mcedoen in de LE{S -or6anisatie al-s lid
van de Senioren Konnissl-e (sEKo). PoL kent Piet no6 uit de tijd dat hij a16 een
voetbalvirtuoos j.n het eerste elftal- zcer geslepen paeses l5-ep iit te cl.elen. Toen
voor hem geen pJ-aats neer rvae vreggelegd in het eerste el-ftal b1-eef hij LEN§ troul
en schihte zich in zijn rekreatie op een lager voetbalniveau. Van zijn langdurige
ervarin5 a1s spelend-Iid kan LEI{S veel wijsheid oprloen.
nnm Het ie al-rire er lange ti jc'l geleden, dat Pöt in zi jn Lff.lS-revue een overzicht zag

van de verrichtin6en van de senj-orenelftaflen. Zelfs een we dstri j dversl-ag van
het eerste elftaf kau er niet neer af. A16 POL de reoultaten van bijvoorbceld het
twee<le elftal beziet. dan verrnoed hij, ciat d:lt elftal l-euh draait aan de top, naar
zeker weten doet hij het niet, rvant hij.leest er nooit wat over., ten'rijl ooh een
stahdenlijet ontbrcclrt. VaIt dat nict te or4aniscren
1,4],, }O,IIMÏO,fl'T,IM.{Wi}I]'TMMITIqMMMMMMMMMM
VAN DE REDAI(TIE

rt
rxn
m

nm
nm
nxl
mm

Dit lag niet
typemachine
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Ze weeL nu wat.er,. verheerd is.11ei;aan, club kí+35t u nU vieer eeri goed krantje in de
bus. Het stencilapparaat is vetvan6en d.oor. een nieule.Cua daar'kunnen.lte nu.ook .

vreer betere resultaten vaÍr vcrvlachten.
t..i ,.

Bij informatio bij. cle .aannroércle,r'kunnen vre, Pollens mecledeleni ..lat het tvreerle elftal
inder rlaad hoog op de ranglijst genoteerd st'etat. Ze bezetten nu de tlrccde plaats
achter tr',lestlandia, dat a.s. zoncr.e.G bij ons op bezoek korot. Dat rvordt tlus een tita-
nenstrijd. Ook een \ïe.r,Etrijd.vèxslag.van h-et eerste is elders in deze revue op6eno-
men en..de SUKO heeft bel-oofcl vreer !ïeke1ijk6 -€eri versla6 van het eersté te publice-
ren. Hct overzicht van tle ,overige eLf tatten r:i'crC atti- jd verzor6d door cle SE(O, die
er -door on'Jerbe zetÈ.in6 nog niet toe is ,6ekomen. In'cle ha'I van ons klubgcbourv han-
gen echter lde stand"'n van.aI onze scnioren elftallen, die Joop v. illasseB el-ke week
trourv bijhoudt. De ook- a] ouderbezette Rer'.alrti e hocjpt U spoe.ög hiervan een over-
zicht te. geven. , i

D! REDAKTIE

GEI(AKAKil,.

FILI,ÏAVOND VOOR SENIORAq À- R- I(LASSERS.

VOOR, 18 NOVEMBER A.S. HEEFT DE K]IKA BESLAG tr?ETEN TE LEGGEN OP EÉN GE:ïELDTGE SPEC.., .

' en'C-

TAIIm,J'IIM. HN!.IS ONS IIELÀÀS P.TJ DE TYE.T VERBODEN DE TITEL VA1'I DEZE GLÀDIÀTORX}IF],íM]
TE yERlrEr,DElï; MAAR LEGGTT\ JULLïE GDRUST EENS ,IULr,rn OREN TE TUTSTER À^N. DE BAR !ïANT
DAAR !ïEET MEN V.qST iïBL IIEER TE VERTEIÀEN. t|IE REKEIIE'N NATUUURLIJIí OP EEI{ GROTE OP-
I(oMST. DE AINVANGSTïJD IS I,toG NIET EXÀCT BEKIND, I"ÍAA! DE TOEGAI{G IS HELm{ÀAI GRA--
TT.q VOOR NIETS .

: ., i
KAÍA

BINGO VOOR A-I{LASSERS. SE]IIbI{EN ETC.

'!ïrJ !ïILLEN U NOG EVIIN DE D!tUi'{ V.i[ HET B]]iqO-DAI,TSANT ]N IIERïNNEnING BRENGEN. r4IS-i
SCHIEII ïIEEFT U Hiil{ i'LL ïlI DE ÀGENIJA GEPEND, ANDmS KIffT. U DIT ALSNOG E\rm.l DoEN. DTT
FESTIJN IS IIAI.IEIIJI( GEPLrii{D 01: 25 NOVill'lBER A.S. ZEGT HET V00RT? ZEGT flElLORT'
ZEGT }INT, VOORT.

J(/iItA .

Mddrlddrlrlctrlckkkldddrld<kldddddrkktrklddrkkkl<kldiklddrklstrktd<lddrkli

LENS 1: EINDELIJII ],00N N..{./iR 1ïERIíEII

Na 8 rveristri.jrleh te hebben verl-oren r,ras het zondag j.1. eindelijk zover. I/olkonen
verdiend werd d,c Mueschen op 2.- 2 gehouden. Naar de r,vedstrijd bezien een terechte
uitel-ag. In het eerste.kvJaltier opentle LENS traciitie getrourv furieus cloch doelpun-
ten Leverde dÍt niet op. Dat doelpdnt viel rveJ. aan cle aídere kant vraar cle Ivlusschén
een vloeiencle' aanval bekrooncl àasen (1-O).
1. D.it.c.
2. UNITAS
]. Papenclrecht
4. HroN
!. Wilhelmus .

{f. Hernes IJV li
7. DSGC

8. Hov
9. VIOS

9 B-1-o
9 7-1-1
? +-1-2
Ö t-t-/
B 4-1-1
9 4-i-4
n z-)-2
B z-4-z
9 2-4-1

2?--6
1B-9
12-6
5-t

'9-11
11-B
1A-14
B-11
l.)-Ö

1'/
1,,Ó

9
9
o

B

B

Na dit ioelpunt kwam tBlis (ianÍG onder .

drulc cl.och ook de l.Íusschen bLehen niet in
staàt tot scoi'en.
Tot aan de rus,t bleef Ltrf,{S c-[e minttrere
!Ioe6. Na de hervattitrg een totaal ander
spelbeeLd. í1 na 4J seconden schoot Jos
DLsselclorp vanaf .c1e rancl van het 16 meter-
5ebied de baI vià àe'd.oej.nCn tinnën (1-r).
Tien ni-nuten later vrord he1 echt 'f eeot r'
toen trïim Keetnan er na Boe6 èoorze,tt"en
1-2 var- maakte i: Toen sl-oeg het- noodlót .' ,':



1O.OLympia B

11.Gouda 9
12. tle Musschen /
lJ.Roodenburg 7
14.LENS : )

1-1-4
)-) -q
o- q-2
1-1-5
0-1-8

7 12-14
6 tt-t4
5 B-10
1 5-141 6-1?

keihard terug. Een krvartier voor tijd zag
de scheids rechter (cthr. Gaanderce) ecn
handsbal niet en was Reb de tlt/idt kansloos
op de d.aar opvolgendle ínzet (2-2).
tíederon zat LENS in d.e tang.'De vermoeid=
heid begon echter mee te spreken en 1àn6j
zaan aaar zeker rverd de drutr van de Mus-
schen ninrler. VlaË voor tijcl sprong. all-cri

wat LEIIS was jui-chenC op. Ui t een direkte vrije schop kna]-Ce Ton ts-Gravendijk
dè bal ineens in de kruising. 3 - 2 d,ac]nt ieclereen (ook de l,lusschen) 1! !l !f l
Doch tot ontzetting van ieder werd clit rfdoelpunt van het jaarrr door d.e Eeer Gaàn-
derse ( vrat heeft {ie nan toch te3en LENS) afgekeur<]. Reden: er lvas no8 niet 6e-
fJ-oten. (Beste schcids u hoeft niet te fluiten. bij vrije schoppen). Àfijn, 6een

.goaL dus maar vreL het cerstc punt voor LE{S. Overige uitslagen: IÍION - Gouda 1-0,
VIOS - Roodenbur6 1-O, Unitas - IïIlhelnus J-0, Hernes DVS - DBGC O-0-, C1ynpia -
DHC 1-1, Papendrecht - HOV 7-1.'
Zondag speel-t Ï,ENS thuis tegeri O1-ympiao Met dezelfde ínzet zal het resuLtaat van

. afgelopen rveek er zeker inzitten rnisschien nog wel meer.

HiiHTIiJHH HHHHHiÏTTHHH IIHIIIIHHHHHH]IHHÏIHH HHltr]
PROGRAMI,IA - CPSTETLINGE{ - UITSLAGU{ - SENIORM.I

HIIHHIiI{HHIii{IIH!ïiiI{EHtiHH IiHIIHH;IHIIHHHI{iIHHH H IIHH

PROGRAI,T.{A SENI OREI'I

Zondag 1Q 4orlembqq 19! 8,
S'cheicl6r echt er 3

14, Oo uur L,H'IS 1

11.00 uur LENS 2

12.00 gur Naaldrvijk 2

't 4. O0 uur IIB§ ,
12. OO uur LmIS 5
1O. OO uur LENS 6

1 '1 
" 
OO uur IIDV J

12.00 uur LE\f S B

12. 1O uur .l"Jilhel-mus

'12.O0 uur IÍI-ISH B

1.0. 00 uur Quick St . B

1O.00 uur I,ENS 1e

12.00. uur lt,lilhelnus 11

Di-nsdag 14 novenber 1!/B .

20.15' Lu{s 2 - TrrDo I

Donder 16 novenber 1 ?8,

- Olympía

- t-lestlandia 2

- tens J

- rmts 4.

- Duind.S.V. 2

- Zv.Blauur J

- LEI{S 7

LEIIS 10

- IEI.IS 1 1

- Tone5ido 1O

- LIflIS 1}

V1 seb.1/T-t
Y 1 g,eb .t/2-4
Gen. Sportpark
et. d. Ga16etve6

Evert $lyt emaweg

\t2 Eeb.2/1-3
V2 gpb.2/1-3
Zuiderpark 2e
6e<1ee1te

v3 Beb.2/2-4 .

!Jestvlietrveg,
Voorburg
M. Stokelaan/Vre-
derustl.aail
Nijkerklaan
vj seb.2/2-4.
tJ\,estvJ_l_etlÍegr 

_

Voorbur6

I(. F. de Fey

J. de Eaar

IÍ.I/erb e ek

J. P. ale Bruin
/i.. C. van Rijn
T. S. v. d.taan
A. J. l.{ . Groenewe-
gen

vI ! ï. Baldrer . .

C. L. v.Loon

N.N

}I.N

N. N.

:l:r:iir!lilir!r

20.00 uur LB{S 1 - DIIL l

-lr-
l.

- VEIO 6

._ . LENS g



' 'r.lsc'rrJvr,nn* ] '{:' '' 
"' lft , 'ir

TENS 5
i,ENS 4
.iDis 7
L'ENS 9

uitsl-uitend in zcer dringenrle 1;evaI1en kan lrord.en af6eschreven bij L,l.Jansen, iet.
6?6526 op vrijrJa6avond van 19"óo - 2o.oo uur. rri. g"oàr.v., ,i"rrtu"r.on-o;-;i ;;f'
t er rr.agocht encl van ''l'l .O0 - 12.00 uur lvorden afgeschreven bij A.Bogisch, t;l.'931156.

SAMH{KOI4ST;

8 en 12 een ha-*f uur
oo uur LENS:terrein
00 uur LEIIS-temein
4! uur tEi.lS-terrein

,,i

OP§ TELLINGEN :

tfirlS B:. M.I?euver, c.Duivesteyn, G.
P.Iieri. jnen. 'fI.IIeijnen, P. d

F. v.d "Ber6, A. Bilderbeek, M. I{ei j nen ," 
'

, J.Scnal-, J.l'erbarendsè, J.dd B!3iin.
l,Etis 9:

6,
11.
10.
10.

voor aanvang van
Lni'rs 10
LINS 11
r-rrNs 1,

hun vredstrijd.
'l '1 .00 uur LENS-terrein
!.OO uur LENS-terróin

t 0.45 uur LENS-terrein

!S§__ti- ' 
^..S 

chneicl.er;. ArTiEners, J"Groothuizen, R.IIoefna6e1, R.Í,Luxenburg, À,t.
" Iilcef.,,E.Pi-nnelzwaani 8.v.tr(ooi! J.Luisnian, .J.v.d..Mije, F. Girit+eventuel_e

aanvull.ing uif sel'ectic;, ,.,_-' .. :'
-"i-n+§-:.. _C,.1'drBeek, G..Keru1:erman, e .ioàiSeuteynr J.v. Dijk, lit.t"tichels, G.Oo6tron,
J.Ras, P.Rdö,.'öo1, À.Rooduyn, H.Roocluyn, G.Verhaar,. J.Zoei. : . :.
IHVS 6: 4"Bauna4, !,Bettink, 'J.ri.d,Er:de, T. v.hijiembuig f , B.osse,, H.Ruijtei, C. .'

..i. .,{ r .. :i - Stapel, F.Straa,thof , F.Veeren, B.v.Rijn, A. de Jongr p.perreijn" '

!ruS 7:_ 1ï.cr,)szc llipirer, D. Eran.lenburg-,. K.Keetman, R.Lciln, G.v.tl.f ogt, p.Ver;
.., et:'a.Le:r. J,.flítt:ng, .J.Verhaar, ,à, Schi3f , 

'R.v..i1,bein.L. 
-- : ,

Goosen,
e l(Ieín

1

LElts 10 3

I,FNS 1 1

tEiÍs 11t

f .v,Dijh, P.Iicret, G,LelièveJ-d, g.v.d.l(J_eij, J.Rienen,-:p.SbhulïerÍ, p. -

Sneeie, r'-.ïIuis, À.v,C.Kroft,'H.l.loppenb:-'ouwer, C.Baaphorst, R"Nuysenburg';
i'.I,I(ro,. 

..:- ..
T.Prins. c.v.Beeliuiil, r.v.Seeku&. r.v.d.Berg, p.Bo6ch, ll.Boulrnan, Ii, De-,
neyer'. H.Gui.t, J.IIei.larrs, J.y.cl.Horst, p.v.d.pas, A.Reesink, E.Reesink, 

'
T. Verst.'r'.cI .

C.Ile-,rer,, i.Borst, e "v.Deel-enrp. ilc iiaan, C.I(uyper,6, J,Rientjes, p.Verhoef 
,tr'. dc lrroegc.' P. r-.Deu,se,, \.Í,v.d.Li.den, C,Berenbak, 

^.Ber6uan, 
J.iiuypers.

.h.,Bannin6, R,Boxn, F.Jor-ker, C.LipËan, J, d.e Riàder, R. ten Hoorn, p. 
:.Bur'ghouv;'':r, R,nadenaker, C.Peek, EÍ"Janeen, p.v.d.!lIerf.. .. ... ..j.

II.Douvr, ';1. E,t]f ich r C"Jehcc, M.v.d.KIeii,-C.Ve1dintc,.,1.lïi.inhóvcn, R.B1ank,H.I(enepr,.. :

UITSI.ÀGH{ 5 ITO"IEIBER 19783

De Mus6chen
Roo denburg 2
I,ENS 

'LEfS 4
Dso ]
T e :verve 2
LEr.{S 7
Ooievaars
tuirs 9 .
IENS 10 " '

tlx{s 1 1

Zocterrneer J
I,ENS 1f

" LEIVS x

- LEI.IS 2
- V:eclenburch 2
.- rrr.'i -i

'+ -J- i,Er'rs 5 --"-'-
- LE.IS 6
- RI',TEO 7
- lEr{s B .'
,.,, DVC, 4
:.Qui.ck 1O. BTC 4,
- LEI{S ::12

- l'iest.landia 16

?-2
1-o
t-l
't-z

'o-,
o-1

LEIIS n. ó. s.
2-1

vriendechapp eliJk

2-2
a-1
1-6

, 'lr !'l i r

LSNS 12:



PROGFJIMMÀ ZONDAG 19-1 1 -197B ( ondervoorbe houd )

Lm{S 1, 2 en J riog niet bekend.
1 2.00 uur À-DS 2 - LEiI,lS 4
T-.,8I{S 5 lhà 11 r:o6 uiet bekencl.

v2

+)c**+rrt+*,t)t****

Anneke en Frano DioseLclorp danken iedereen harteLijk die door hun belangstelling
cadeaus, bloemen en Selulcwcnsen hun bruiloft tot een grandiooe dag hebben 8ernaakt.

,f ** ****** :r+* *+:* + + + +**+
Sontrige achterspelers van l,D{S zijn een beetje ja3-oers ger,rorden op cle publiJratie
ovef ohs a]l-er Jos lïittihg. Eén van hen wilde toen ook eens scoren, naar d.eetl d.at
Ín het verkeercle cloe1, urat zijir. eIftal de overvrinning Lostte.

*+*** ***:l:t *'t ri )fi **r.* *
vori6e week hoopte onze rubriek dat ons eerste op 2 uit ne6en zou komen. Eet ie.
1 uit negen geworden, near 1 punt is in ieder geval binnen en r,Je hipen dat d.e
achtervolging van_ cle kIubs, dic.boven ons staan nu 6oed op gang zal komen.
*+*++*rr+*:*,*+:*****n+****+*****ir+**+*+,**ï*'N****:i*r.**++:*++*,È+,È,***:t)t+***'***,i)***{,*+**,i+++*r

4,IÍ++JJJ JJJ JJ JJ,r.rJ JJ JJ JJJJJd;I,IJd
$$**$ v,'n IiEr JEïtcDFRout -$$$t*tu.iJJJJJJJJJJJJJJiJJJJ.T,T,TJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,T,T,T
Í$$Íï,r,r,r,r,r,r,rJJuJ JJ,TJJJJ JJS$$ $S$ :
PRöGN/,}4MI., JUNIoREÏ{

AAAA
ALLERLET

1-t

Zon CaiE 1'2-11-19?8.

1O.00'uui BLauvr Zrvart 4 - LEIiIS f Terrein: Mansveltkade
Maardae 1 ,-11-19?B
19.30 u,ur LENS B - cDA

Zatertlag 11-11-19?B

14.10
14Jo
14,10
13.oO
1t.oo
12:10
14.90
11.45
11.45
't1.15
10.00

IET OP

u!r
uur
uur
uul:
t"ur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

DE

- IENS
-RhVit
- Quíc
-.Rijs
- GDli
- Lm{s
- tENS
- LE}TS

GDA 1

LE}I§ 2
LU{S 4 ( vrasJa)
LENS 5 (B 1)
LE}S 6
Valkeniers J
RI(r'iW 12
VUP 6
TENS 10
HDV 4
IEIIS '12

1

2.

k
vri j
5

7
B

9

Madesteijn
v2'v3

k4 v1
.v2

Lange i(Iei jrveg
(ct ) Heuvelrveg

Zuiclerpark
- Quick st. 1O V,
- lU.tS 11 Zuiderpark
- GONTi B VZ

ELFT..L I{UI"I'IERINO IS VI,}I.O.T LDNS A GEI,iIJZÏGD.

Telefonisch:

AF§C}IRTJV],NHEN:

Schriftelijk: voor vri dag-avond 18.r0 uur bij c1hr.P.v.tl.Steen, Eondsroos Z, Ber-
ke1 en Ro tlenri js,
vrijdaGavond tussen 19.00 en 19.00 uur (uitsluitencl in dringende

'6eva1_1èn voor)-
A-klassers bij dhr, G.Duivestcyn te]. . 946891 ( f,mrI
B-klassers bij dhr. F.v.cl.Berg t,el. 29?9?9 (LEN
C-klassers bij rlhr.ri. tslGravenclijh íe].. 631640 (Lm,f
fn noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochten
afhelten bij LENS Lel. 6611i4.

s1tsrt
sBr
d tus

/n 4)
/n ?)
/n t2)
sen 9.J0 en 1O.OO uur
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l,rt
ÀEKEIIRÍNGEN:

tD{S 5:

LENS 6r'

De 'junioren moeten bij slechte ve ersoms tandigheden steeds d.e, afheurín6sli j st en
raad;rlegen. Telefonische inforn:.atÍes wo?den hicrover niet verstrekt.

OPSTELLINGH{:

IENS 1 [íorr]t cloor de traj.ner bekend. gemaalrt.
-,:.Leiders: J.ípperLoo, ,I ,Zoun
Zie Buitenlandse reis.

I,ENS 2 B.Boogaar d, R.Bon, R.Duy[ r]arn, J rGe3-uk, B.Henkes, ]'l.Kliinnen,
Ief, D,P4o:rk, J.-'r.d.Rijzen, V,l.ter Laare, R. v.iIJi jn6aarden:
Leidcr: ll. Osse

LENS 4

M.v.d. Meu-

C,Odenlcirchcn, B.Rademalrer, S.Kramer, lï.f,ucas6en (2x), R.Goedhuys,
B.Jozeel J.Linssen, J.Voorriuin, R. de H:ras (2x), E.planhen (2x), I.Í.v.
Baggum,. Lei der I ii.B1olc"

Lm[S- f r ,".ri']1.v.'Drunick', I?.'. <]e 'Jon5. P.Kro1, M.T,ustenhouwer,
. ren, E.§andÍfort, E.I(ri jgsman, J.Kooijmanq, R.';- " casscn'( 2x) , F;.Plail,ken ( 2x) .

Samenkomst !.00 uur Centraal Station.Leider';,
' ' On 9"Oi 'irur vertrdÈt 1j,.," ío 'na.ar tïaÈsffiT-

À.Rovers i J ischippe-
d.e Haas ( 2x)., VI.Lu-

Dhr . tr'.FLunaans.

H

J.Elzernan, 1?.Gimber'6, P. cle Bruin, O.v.d.taar, J.Odenlcirchen, M.MeerEanr
E.Eijkelhof, 1?" Je Kroon, X.v..Bag6un, R. de Boer, II.Riemen, res. Hoef-
nascl (2x). Sa:renkonst 12.OO uur LENS, Leider: Ton de Kolc. -

: R. ',r.8 ergenhen egouï/en r Il.Vrlasserman, G,J. Ce Kok, R.Groen, II.I(orving,
Va]-entin, R.Ilorvin6;, D.A1oË. L.v.Ri jn, B.Vester, Chr.Eer6uans.-samenkonst: 12.00 uur LI,NS. Leíceri Martin Reuver.
ZIE BUï TEIIL;'II DSE RE]S

lI.DiemeL..R.v.Onse1en, R. Duivesteyn, F. Z egers ,
hoven, R.v.cl,ZIjden, M.Schobbe, E.Jager (2x),
(2x), P..i.l-sengcest (2x).
GÀrlRNE O'JDERS I{Ef ïIf,tVOER

LM.IS 8 (C1):

J.1.. al.ll/erf , J.Kouvreri-
I{. de Haa6 ( 2x) , E. vcis

ALS.BEiiE$D.. Sa.ner:-korirst : 13,15 lu:u.r.
ZIE OClí I'Í"t::^1{,"1-,G,rVONn. Leidcr : Paul' v. diSteén.

samenkons'- ,i i '1 . ro uur LENS . Lei 4er :
ZIE BUITEI{LrNDSE REIS.

Dhr. Frans van der Berg

Ei'ik Landman/VJimv. d, Linrlen

ATTEI.TTIE BU I TB}.IE/iNDS E REIS

LENS 9 (c2): ÀIS BUiEI§D " C.l{oefnagel zie LENS }
Sarner:-1',o:lst : í0.45 -uur IE§S.
ÀTTE{TIE: BUITEIILiINDSE HEIS

leiCer:

LENS 10 (cl) l' ,fi,S BÏ[tEi'íD ' . : -

,i,_elaer_i Rini van I,Ioort
:fr

lIS BH(END aet l,l.Oranje en R.Oranje
Samenlronst: 12.15 rtrtr'. Leid.er: Theo Prins/Ion v.d.Berg
ATTI ITf E: BUIT.DI{LIJ'IDSE REIS

AIS BE(H{).
E.' Jager, ,11.cle IIaaE; E.Vos! P.l,lsemgeest, zie ook LEIïS ?.
Leidor: l\aii v. d.i.roft
ffit: .BUrrEirL-.ÀrDËE tErs.

PROGRTL}4I,IA PUPILLIIN ]JI,{ I;,ELPE.\I

Sa.lienlicrnsr: 1'l ,C0 uur LENS.
, ATTXIITIE BULTETTLiWDSE REIS

LENS 11 (C+);

LENS 12 (C5):

PUPTLLU{

Zat erda 11;-1i4d?8. Terrein:
1'1 .OO uu WP 1 Llnis 't

-7-
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12. O0 rrur
9 . OO r';ur

LIrI,iS 2
Duindorp s. v" 6

R:iVA
TENS 

'

v2
6p.park Houtrust

IïEI,PEN:

Zate:das 11-11-19?B

1',r"00
11.0C
12.00
,í1.Qo.
12.00
't0.45
10.00

liur
u,ur
uur
1'.Ur-
uur
uur
11Ur

Verburch 1

LII.IS 2
LENS 

'LF,sl§ mini. 1

Duindorp s.v.'2
VCS mini f,
IEI,IS mini. 4

k voor wri da avonC 18 q39

L.ENS 1

GDS 2
tooEduinen 2
R/'V,h
LE]IS
LENS
Velkenieps glni 2

uur- bij í]h-r'. P.v.d.Steen, Hondsrooe 2, Ber- _

:0 en 1p"OO uur ( uitsluitencl in dringencle

weJ.pen nog op zat e:rlagocht enrf, tussen 8.t5 en
ouvr,

nLnl_.
I]LLna
rrini

1

2
1

v. Arkelrvcgr/Po eldi jk
\13

v1-
v1
sp. paxk Eoutrust
Hen6elolaan
.v1.

/,ISCHRï,ÍVIi'IGB{:

Schrifteli
kel- en Rocl
TeléfoiiGch:
6evai1-en bij
In nood6e:ral1e
P. O0 uur afbeL

Js.
-,rri j ilagavoird tussen iB"o
Ë. Bon teL. 2598??.
n kunrien cle pupilfon' en'
Ien. Tel. 66lli4 idubgeb

Bij slechte 
'rc 

ersomstand igh.e den steetrs ecrst c.e afkeurint;sIi j st en raaclplegen.
s taa'.; claarop b:!-j I'Pupi1]-cn en Hel-penir . vermel-<l: qoEDGETGUÈD .dàn steeds naar velal
en pr:nt ve.n s€inen](onst 'kgm.:n 

" .t Drr .GEVIL j4AG EB Dus NrEï TELEFONTSCH 1,{ORDEN cE_
rl\iToiI'lEEIlD Nff.r? EVTNTUEI.,E iiF Ii]rURr]iG. staat bij de afkeurin6sadressen bij rrpupil-
l-en cn \ïeJ-pcn!' vcrnel-cIl ZIE ÀFI{EURIIiGSLIJST ian moet als vót6t rvorden 6ehandà1d:voor de thuisrved stri. j den moct juriolenlijst rvorcl.eà 'geíaadpÍee6d., zijn rle ued-slri jde.n van LENS 5, 6 en .lo Boed8ekeurilr dan gaan ooÈ de frupilÍen unïelpen wed-strijdqn qp or,tr velc ilcor. .uitsluitenc voor de ui-twedstrijàen mag in dat levaItelejlonisch. rvorclen 6eïnfcrneerci of hrm rved.strijtlen doorgaàn en wËl- 'zat errlà6o cht entltussen 8.15 en 9.15 uur, LeL" 661jx4.

A.tr']rEI.IRI NG] i:

tflis P 1:

LENS P 2:

I,ENS P J:

LENS Ïï1 :

ï.,II'lS lï2:

J.K1i3r, r'..Toet, P.'r.d,Ileijdcn, R.Ham, A"fjin Asjoe, I,L.Koelemij,.E.Keus,
D.VÍesseJ-s, C.l,ie Kie. Í"joe, 14. MoJ_Ienal, .Ï "Riemen"Saraerkomst: 1O"OO uur Klub6ebouw. -Leider:-. ,Aac1 -ale pagter.
ZrE BUITENLII'I:-6E REIS . ---:
J.liuj.jpers, P.Frori-chc, E"de .Bruj-n (2x), .,1.EÍanke, R.Ii-nmers, R.v.d..I(Ieij, E.Verrluin, À.Triep,,F. v.Kester, I,l.v.He1den, p;.àerts;
sarcenkorost: 11.J0 uuz' Krubgebouw. Leider,: rrrthur de Groot.
ZIE BUTTENL.U,ÍDSE R]]IS, . -:- .

P.I4ehrIaI, r.Tan, J,Koolr, n.Raéemaker i. p.yJijhmeijer; R.Lie Kie Tjoen,
M.Langera.k. R.,Jansen, ,f:..Veeter, l.Í.Zimner4an, F. de Bruin (Zx.Xgepàr), '
B.Su:'ie. GAÀRNE OUDffiS ].IEI VERVOER.
SamenkoÀsti B.OO uur. T,èide::: iïim v.d. l,íije.
ZI5 BUITfr.IL,INDSE REIS .-
À,Kamp, I{.Sj-mons, D.I/erschel_den, ErEndl_ich, l'1.Endl-ich, V.TronprR.Slats,

Sauenkoust: 10.00 uur l(lubgebouw. Leid.er: peter perreljn
C.v.d.Boo6e'.ardt, R"Batc3_aan, .0..Groenestein, E. Knops, D.Keetman, ll.
I(eetman, i.Tin::.errians
Sane:Èonst: 10.J0 uur Klubgebourv. Leidor: Jan prins.
I'1. Nieuvrcnhoven, C.v.d..Bcrg, J-.v.d.Toorn, D.v.d.Too,.n, E.Btok, M.Jehee,
R-.Zegers, E. Re-nzenbrinJr, l,l,Fromberg, C. de Groot, p..Hoeksma .

se.roedroust: 11.ro uur I .ubgeboulv. r,eider: H. Nieuvrenhoven.

LH{S 1ï3:

O?ST].X,N.INGEI'I:



, ,1ll i
LENS .MTNÏ 1 :

LENS MI}'IÏ 2:

LHIIS MINI. 
'

EXN,IS MII{I 4

. IÍ.,Brooshoqft, J.Dunant, D.BijIsma, P.EoppenbÍoutrer r. [r.Versch.e-Lden,
T.Jansen,. S,Tui jt, I,Í.Bosch,. M.Hoelrsma.
Samenkonst: 10.J0 uur. Leider: , Dhr.Tuijt.
À.v.d.Berg, G.Linneleever, J.v.d.Starre, K. Hanse, H.Smulclers,
M. Grosze Niirper, R.Tetterq,. I'l.Tettero.
Sanenkombt:.11.0o uur. Iei(tei: Dhr. Groezc NÍpper.
I,Í.Jocherísr I,l. Bouurflepst er , G.Elstak, P.Elstak, M.Brandt, I.v.Dijke

. ( 2x) , 14.. S chuuraa.ns , '.ï.Vinke, 'R..Írlsemgeest ( 2x) .
Samenlcomst: 9.4! uur. Leider:- Dhr.Elstalr
J.v. d.IIakr R. Zirnmerr,ran, J.MansveJ-d, D.Spierin6, D.Àngetine, M.Pee-
ters, R..,1.1semgeest, (2x), I.v.Dijk (2x).
.SamenkomÈt : ,.9 -rO uur .Ii1.ub6ebouw.- Leider : .Dhrr. Spiering.

JEUGDPLT1N NEDERLATID

Iedei' jaar probeert de Kr\Vl] i,rccr 'in het kàtter. van het .f eueidpfà Neilerland verte-
genrvoorcliSende elftallcn per leeftijtl6roep op àe been te ÈrËn6en. Per àfrleIing van
de KNVB en later per district vrorCen de beste spel-ers geselekteerci on uiteindel-ijk
te konen tot de vórschitlentle llederLan dlse jeugdelftallen, Voor de eerste stap hei
voorlopige IlaaGSe jeu6cle1fta1, hebben zich al- enige Lensers in cle kijker gespeeld
t.r,y. Bes6y Heemskerk cn ïerrel- Tdfohreg'van C1 en Ricky Tjin Aojoe, Flerl RenÀ un
Richard v.d.Hoek van A'i. De laatste drie zijn geselekteerd voor de B-jeu6r1 omdat
zij eigenlijk nog B-klassers zijn. Bessy en YerreJ. hebben op 6 nover,lber aI Ce eer-
ste wedstrijd gespeel-ti. Frcd speeJ-t maanda6 'lJ november op het veld van Duindorp
( 19.00 uur) . Riclcy en Pichard uord.en er' later vlecr bi.j betrol<hen,. i;li j .wensen dè.2-g- Ejre-I'erb 1íèëI Suëiès tcië en-'hopèn'dat àil-zicï bij treu ïeiinitieve Haa6se jeugd- '

e1fta1 r.:reten te spelen. Denl<. niiet dat.-je er aI bent. Je noet je blijven vraarfuakenr-
zowcl op de zaterdag al-s'tïóoi^" dc vreeks bi.j de Eaagse jeugd. Succes.

ELFTAINUMI/IERING

Peringang van d.eze weelc zijn C,e cl-ftalnummers Gowi j zig.tl. A Ja worclt LEI,JS 4..
81 wordt LENS 5. Vercler schuift iecler efftal éÈn nurnmór op. C1 worclt dus Lens B
en het laagste C-elftal ÍÍoril:L LUtrS 12. Lei dus 6occl op.

HESERVEPROGRIMMA

Bij algehele aflieuring is het klubg;ebouvr 6ewoon Íjeopend. Kom dus altijd naar Lffi,lS
toe. Van diverse spelen ( Lafel-tcnnis, tafelvoetbal etc.) gaan we Lu{S-karapioen-
echappen houden. .Lanvan6 12.O0 uur.

FÏLI,IAVOND

Julli-e zijn het toch zeher no6 niet ver6eten ? 0p zaterdag t8 novembèr j-s er
fil-navoncl voor all-e $eden ín cns klub6ebouvr. Meer nicuws over deze Romeinse
in de vol6ende ï,ens-revue.

een
filn

OUDERAVOND PUPILLM{, IÏELP]JN EJI I,IINI-I]ELPEN.

Na de geslaa8de ouderavond. tnct cle ouders van Cè junicreÉ-selehties I Cacht rle jeugd-
kommissie onr op J november de ou clers van de pupillen, wel_pen en nini-vrel_pen uit
tc nodi6en. Na d.e norlige voorb er eiclingen getroffen te hebben vrerclen naar Liefst
'lOO uitnoèigingen verstuurd. Bij een optinale oplcomst zouden vre stoel-en të kort'
hebben. De ervaring.l-eert echter dat lang niet aIle mensen irbmen. Onze' briurtirere-
ni6ingen zouden onË öchter l'rcl kunnen helpen met stóeIeir. Niets te vrezen dus.
De 6astspreker clhr.E.Pl-ooy uit Zoeterwoud.e rvas ruim op tijd evenafs de andere spre-
hers de heren S.de Bruin (voorzitter) en G.Duivesteyn (namens het jeu6dbestuur) en
natuurlijk het jeugdbestuur zelf. Iielaas de opkor,rst !'ra6 t'onduit: schandal-ig. §lechts
acht ouders waren bereicl on zich voor de T.V, weg" te fulcken, een hanclVol afschrij-
vingen en + 90 ongeint er esse ercle oud.erq. ".Janmer, al-Ie moeite is voor'nietE ge-
vreest.

-o-



De
het

ouCers d.ie gewees.t. zijn--rvortlln -bed'aikt voor hun bela:o6stal I i q6,-- rni scqhi elr .1 r,lrf
de volgentle keer lvel-. ïlant echt we.probereÍL.-het.nog een6.

BUITI,I{I,AND5E RE]S

Nog trvee. weekenden en dan sluit de inschz'ijvinB \ioór de buitenlanclëe rei6. op 20
november weten vue'of vre met À-1 naar Engelaud gaan en7'of we met de overige junioren
en dc,puBi1J,e4 naar bet.saarland. i:r DuiteLand gaan. voorlopig is c1q ani,rno frauwtjes.
Vooral de aaruaeLclin6 van de hoogste el,ftallen val]en erg tegen. Toch zuIlèir de" '
taijfelaars sner noeten 6aan beslÍssen ed onclerstaand gtrookje snel afgeven bij
de leider of bij ienand van de Jtil(O

Hierbij 6eef ik mijn zoon
Dultsland. / En6e1anr1 +.
cel-ijktijdi6 heb ik t.55t- / het ine1e bedrag + overgemaakt
Pennin§meester LEI.IS, rcet veruelding buitenlandse reis;

op voor de reis naar

op girorek. rS6?lt'É.n.v.

NAirl.[:

IIandt ckenin6 !

.uITSL4qEr,r JUNIOTTEIV UITSIJTGEN PUPI],LEN

LENS 1

QUTCK 6
LENS 

'

- RKSVM 1

- LENS 2
- ScheveninBen

- Vtr,O 1

- LEI{§ 2
- Quick st epe s

LENS 1

Quintua 1

Lyra lt
LENS ]
Ylestlantlía
Duindorp S.
LEX'IS 6
LAI{S 'i
LEIIS B
BliT 7
Lm{s 10

'- Monster 1

- Im{s
- LENS

- Ri'V

2
3a

4
5

1-1
1-8
2-5
o-5

_q-o
4-3
7-?
2-1
1-2
2-o
4-1

b-u
6-o
0-o
o-?

2-1
n-(
o-1

4-
1I ?-

LEIV
LEN

À
U]TSLÀGEN ïIEI,PEN

LEils 1
qelerj.tas'1
LSrS f

-rw7
- BI'Zwart
- Quick 12
- LEÍS 9
- BIÍT. 4

o-1
'l -0
o-1

'10

UITSLAGEN I,IINI -!'IELPEN

Rijsvrijk 1

Lm{s 2'
LErS f
HBS 

'

- LEiis 1

- Quick 2
- Laakiirzartiér
- LEIIS 4

GespcelA gew. geI.
22 ,9 1

XSCTMPT,I'Itr'F,LTNX'INÏ§ BIJ LENS,

ver1.
10

puntèn

1t

Doef.sald.o

lB-tt

Voor het tafeltenniseen op vrijclag 24 november bij ImlS kunnen
B-k1cssérs opgeven. :

zich nog st eéds

ESCAMPKLiIVERJ^SSEI.I BIJ VIoS .

vanwege--de 6eringe belangstelling van,d.e A-klassers van arl-e Escanpvereni6in6en
gaat het klaverjassen vrijdag 10 novenber ars. ltrfET DOOR.

- 10.:



Het was prachtig vreer en claar 6ingen'we dan weer. !'/e waren aLlenaal in de stemnLng,maar het eerste tegendoelpun kwam al in de eerste vijf ninuten. En toen gingen wehet vreer proberen, naar helaas het 6ing níet.zo best, ondanlis dat vre tocÉ eàn paar
kansen hebben gehad. Ook onze keeper (Jeroen) hacl he[ d.eze keer erg noeilijk, iochheeft hij er een paar nooie ballen uj.t zien te houilen.
Ml"T k9P op jongens, vo16end.e vreeh 6aan we er weer tegen aan. vle kunnen natuurlijkniet el-ke rveek winnen.

M]NI-'!ïELPEV RIJS1VIJK I,IINI 1

LET§ MTNÏ 2 . OTICK MINI 2

- rEl{S MINlr, .í 6.u,

zaterdag 4 novenber 1978 etonden cle longens weer zoaf-6 altijd met frisse moed. en
voJ- energie in het veld. Na de aftrap van LENS Ecoorde Ricaido 1_0. Vijf ninuten
na het eerste doerpunt schoot Koos rcet een keíharde schop recht op het doel-, díe
de keeper met geen eogeLijkheÍd. tegen kon houden J-0. De tegerport:.j kreeg prac-tisch geen kans om op de helft van LENS te konen, waard,oor Èi"Lao het wist tepresteren om op een afstand de strijd tot de rusi ]-o te brengen. Nadat ze i:r JsLokken de limonade haclden opgeclronken gin6en ze vreer het veld in. Ze bleven aan-
lgllu" en quick kreeg het haast ,lecr niet voor efkaar or, r-an8 op onze helft teblijven. Harald naa-kt e via een hoge ba]. in het net 4-O. Na de zoieelste aanvalnaakte cregor door cen voorzet van Ricardo c1e stand op 5-0. Ten8lotte bl_ijkbaar
nog niet tevreden net deze stand schoot Harard 't laaiste doelpunt (6-o), iaarna -
de scheidsrechter kort _d.aarna cle wedstrijd affloot. Juichend e-n lcennelójk nog niet
noe- liepen ze het veId. af met rle geclachte de vorgende week weer te winnen.

EEN MOEDER.

EEN }IOEDEIR.

- I I-
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1480 A.Bruijns (S)

NIEWE LEDEII :

Meppel.ràcle 
. 

1 1B tel.. 299603

. 14?8

. 1i?s
R.Oranje

M. Oranj e

(c.r. )

(c.J. )

Jac .lÍaris§traat
idem

ter.885882
idem
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NIEUIïE IE]DERS

Het doet het bestuur 6ioot 6enoe6en u méde te delei:, clat rle heren li.v.c1.Kleij en
J.Willems,zich resp. als leider.van ons eerste en tvreecle hebbeir bcschiftbaar te- ._ -

steld.Beiden hebben reeds vele verdiensten in onzè vereniging 5ehad en hebben veeJ.'
ervaring zoweL in eportief al-s organisatorísch inzichti t]\le vrensen bciden vee} suc-
ces met cle hen op zich genomen t aaJc en vre hopen, dat it ma6 leitlen tot behoud van
ons 1e klasseschap en nisschicn.tot promotie van ons tweede e1fta1.

HET BESTUUR

Zonda6 werd d.oor ons eerste rveer eeÍr punt gehaald en verslceg het tulqed.e feíder
t{estl-andia. Een goecl be6"in vocr onze nieuvre ióiders.

UIT DE ZIEKENBOEG.

Gerard v.d.Steen 6aat langzaam vocruit. Hij mag nu I x een half uur het bed verla-
ten, zoncler ook naar even te mogen rusten, zodat hij nu precies tïeet hoe lang een
vo etbal-wedstrij cl cluurt. Gerard sterkte en we hopen clat je spoedig het ziekenhuis
raag verlat en.

Zat erdq6yriddag: Annemiek en Jos. v.Os - Cor Eop? enbreuwer - Aad Bogiech

Zondappror6en: Tinus Zilfhout - An Berg;enhenegouwen

ZondagniddaG: Judith Kembes - Pegey Richel - lïim Michels

Eventueel afbel-l-en bij An Bergonhene goirwen ? tel-. 669416

+***+*)*+,t+
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Zater claEsror6en: An - Iiíim - nonal-d I
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VAN DE REDAKTIE

In rek met Mèvr.van Luxembur

Afgel-op,e..n..z.at e-Is-lag ..1 :1...p.qveml1er. vierdg .Qna van.,LrrxeÍnhur E.t. .z&. .zal -vle1. ge.e-n .bezwaar
naken, dat ik haar zo noem, haar 3!e verjaard.a6, Mede claarom err gezien het feit
tlat LENS bij haar nog een 6Jrote plaats inneemi, d.eed me besluiten haar een bezoek
te bren6en. Aangezien ilizel-f nog niet tot díe Lbden behoor. die a1 1an6 1id van
LENS zijn, rvas het nijn eerste hennisnalcing net haar. Hct is een voor haar leef-
ti jd' noE zeer Íitale vroul, ? die à1 veLe ja'refi net he',. riöh"èIi wee van LINS héèf t' ' '
meegel-eefd. Door haar man is ze bij LA\TS betroldien geraakt. Hij was het die j-n de
prí11c jaren.van LENS feidel is gevcest en oc, diterse funirties in. het bcstuur 1,

hóeft"bek]óed. Ook iè hij Sehuldigd voor fi-jn 2J en 40 jarig lidmaatschal, Ce 6e-
scherlcen van toen in cle vorm vern fraaie 6lazen vrerden nog te voorschijn gehaald
als teken van een rvel zecr 6rote klubliefde. Door de 6eboorten van de l;ind.eren,
4 zoons en 2 clochtere, werden toen cle zoons Caar de leeftijd 'roor hacltlcn ook-op .

het voetbal-veld cloor de van Luxemburgs ahtief aan het LI)NS 6eberrren nee6edaàn.-' "'"'
Oma ïan Luxemburg heeft altijd net lvecl bclangsteJ.1.ing d.e verrichtingén op.het vel-d
van haar zoons gevo16c1, Dat dc spelers in die tijd ook niet altijd even vriende-
lijk tegenover elkaar stoirden, bleek uit een verhaal- van Ona, d.at een zekere '..,-.-.

Bont je docr een te6e::.speJ.er zo har.1 in zrn been vrer,.l. gebetenr.dat zijn. gebrul van
pijn uit de kleedliarrrer buiten te hoïen was. Die tijd was LEI{S op Ockenburg gezct-
teLdr vraar ze dan ooh c-te meeste hcrinnerin5en van heeft, gevolgd door het terreÍn'
,op'het Zui-cierparkn Vele nanen; ur.larvan sonmi6en mij niet eens meer bekend'rvaren,r
zoals van Bohemen, Dubois klïanen in haaq hcrinnerin6en naar vcren. Ecn gocrle bc-
kende van haar bleel; ook onzc Heer Juffermans te zijn voor haar, v;rant díe:-haclclen
haar jongens oprschool no6 a1s l-era.ar.6ehad" Ooli nu nog volgt ze de verrichtin5en
van IENS met 6rote b elang'st e11ing. Elke zondag gaat tle radio om I uur aarr on te " .

l.uisteren hoe LE{S Bespeeld heeft. En aI hoevrel- ze vinclt Cat de spelcrs minrler
enthousiast. zijn dan vroeser, terrvi j1 ze er naar haar mening mj.nder voor laten
staan, hoopt ze toch van hartc dat LENS het ook dÍt jaar weer zal reild.cn. Een
trouw leesster is ze ooli van ile l,ensrevue, rlie docr haar van A, tot Z word.t cloor-
Benolnen. Pol-].ens vindt ze sorns ae.rc1i6e stulcjcs schrijven, maar hij heeft ook vlel-
eens téveel kritielc. Lcuk vindt ze ook d.e versla6en van de noed.ers, waarin ze haat
eigen be1an6stel1in6 voor hèt voetballen zíet. Ze liet mij ook nog wetcn een Ajax-
supporter te zijn ( wat n-Lj n hart natuurlijk goed deecl), r'raarrloor ze vrel eens Ír
d.e cl-i.nch klrran te J.i66en rnet haar kl-einki-nder en.r die een 'and.ere nening v.raren
toegeclaan. Nu haar zoon6r Ton ïras vorig seizocn c1e laatste, niet meer voetballen
richt haar b elangst eJ-Ii.ng zich nu op dc p,'estaties van haa:' kieinkindercn in
Lm{S 4 en 6, Zel-f hecft ze ook :196 ned.egewerkt aan het verzcnd liLaar maken van de
Lensrevue, door cle cloor haar nan geschreven acrresbanden aan ellÍ.aar te p1a1d<cn.
A1 Ínet aI wae het een plezierige belevenis om rnet een uroul'J van Ëtle 3-ecftijd zo
enthousiast over voetbal-Ien en LËNS in 't bijzoncler te kunnen praten. Ik Sank haar
nogmaals van harte voor dit gesprek en ,wens haar noil vele jaren in ilezon§heid toe. .

DE REDAKTIE
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Voor Pol- 6taat ondertuesetl vast, dat. Cecs van der Beek desti-jds hcel rvat waar-
di6er en eervoll-er afscheid nart van LB{S 1, clan .Ïol-an Cruyff van Nedérladdi
De LH,lSrevue van afgelol:eri vreck za6 er rveer keurig uit, Alleen ja-mmer van dat
nieuvre st encil-apparaat, r'raarI1ee LENS derhal-ve blijft aan6eÏJezen op ouilerwetse

+:ii;:"i::;"il"au Soor*ijkse ar1;enene versacerins van c.e Ha.asse voebbar sdnoi
6ehourlen. De boncl was vcafl p1an. a]le , Ha-agsc voetball-ers rle kt.rnende ticn jaar 

-forse extra kontributicvcrhogin6.aan . de voetba'I bro"k t. lTg.:i: ^9"tlkio 
staken
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de gezarnenlijke voetbalvereni6ingen daar eeii sto.ri;1e vooi., Eet bonclsfeestje 6in6.
dus hiet (helemaaL) doór. De HVB, had het .9og- l-aten ,vallen op het huidige sport-
complex van BTC in Zichtcnburg en het aanvËzi6e nieuwé .kl-ubgebouw on er een Haags'
voetbalcentrum te stichten.'Een nerkwaardige zet ven de IM in een tijd da.t Den
Haag.nog steeds '12 'sportvelclen teirort komt on verenigin6en te kunnen huisvesten.
BTC vond het allemàal pra.chti6. Dat zou in ruil een nieuw aan.te leggen conpLex.'
in Houtrvijk klij5en. Nu ís aLLeen de overname van het complex van BTC dogr'6egaan 

.

- dat kost ons de komencle jaien een cxtra kontributieverhoging van f lrfJ per 1idr.
De ovèrna-ue van het klubgebouw van BTC door de HVB is door cle klubs afgewezérl.' '-
De S cheidsle cht ervcrenigin6 heeft. daar nu het oog op- J.aten val-Ien.
nrnrn op de EvB-vergadéring is ook uitvoerig geslroken over rle .pràbleiÍatiek rond

de invoérin6 van het nieuwe verenigingsrecht. De spraakvervrarrlng ig er'àl-- 'l

leen naar groter cloor geworden. POL heeft al- ï-verse malen over dit onderwerp
geschreven. Het io hem overd uidlel-i jk, dat een knot6 van een voetbalboncl met ruim
1 miljoen 1eden. niet in staat is geblekcn die verenigin6en nu eindelijk eens be-
hoorlijk vau adviee te clienen over cle noodzakel.ijke aanpassing van vereni6ing6- .

statuten. No6 steeds is onduidelijk, of jeugdleden wel of geen stenrecht krij6en
in een vereíiging. Zuakke beurt :.re derom -vàn onze ( f ) Uona.
mmu POL heeft het irog ncrgens gelezen, naar toch is het een feit, dat het bestuur

juist in de wcek voor cl.e weclstrijd Dè Mueschen - tH,iS onze ourl -_ Voorzitter
Hans van der Klcij bereíc1 hacl 6evonden leider ie wordcn van LENS 1. Zíjn eer6te.
wedetrijcl al-s.].eic]er leverde aI neteen het ecrste kon0petitiepunt- ol)-. I. s Hens ,een
nystèrièu2e kr.ach! in de voetbalsport ? Laten we het hopen. Vast-staa!1 dat LErIS' -

onder zi jn yoolzitterschap opklom van de vier t'l-e na.ar c',e eer's't g -klas-.-"j -" ' - i
nnm Leiderloos is no6 steeds TETIS 2. Niettemín clraaieh deze jongeds'knap mee in-

de reserve tvreec',e klasse. En laten rve eerlijlc zijn: tegen verlvachting. Het
tweede traint nct ac, harcl aLs.'het cerste. Als tlat zo .r].oorÉaat, dan ontkornt.LE'IS 

-2 de drastisch versterkte dcgradàtie, terwijl een promotiekans naar c1c reserve '

eerste kfas er ook no6 in zit. Tqch betreurt POt nog steeds de afvlezigheicl van
leider Joop lïitIeus. In de woel-ige periode voor de aanvang-van rle kornpetítie be,-
hoordè Joop tot de 6roe1:, dic neehielp het Bat van Van Vianen op te vu11en. En-
inderdaad zijn er bij de 1.ate .tiorast van een nieuvre trainer fouten genaakt on de ,
ove{Ban6 soepel té laten verloperl. tloop voelde, zich terecht rvat gekren}ct. Toch'
blijft POL r;an nenj-n6 Cat LENS en Joop Vlil-lens bij elkaar horen. Joo! kon teru6l
mf,a En dan LH,[S 7. Dat heeft de klappen van de ronme3-ige kompetitievoorbereiding,' blessrirës en derge3-ijke no6 nie.t kunnen verwerken. De resultaten zijn slecht.
Het ziet er naar uit dat dit elftaI de verstcrl:te de6raCàtie naar de reserve vÍer-
de klas niet sa1 kunuen ontlopen. Of
herstellen.

za! ook l,Elfls f zièh tijdig weten te

mmmmnumutnttrmlulmltm@ru nmmnunmmlDmlnmmfiÍnflmmmlnmrnyhmnrnfir mnnrírnnrhminfim

Joop Willeus heeft zÍch to.ch weer beschikbaar gestetà a1s leirier van ons tweedè;
zodat de wen6 van POLLflIS 6'eheel in vervul-Iing is gefiaan.
Zie elders in Lensrevue :

RFDATTIE

,'.
LU.IS 1 KRIJGT TE IÏEINIG. '. ..
In een vooral in dc 2e helft àantrekkelijke weclstrijd heeft L.,ENS 1 zijn'2e punt
behaàItl. Gedurend.e de hele vredstrijcl was LEIS de betèré ploeg doch kon dit niet
in d.e score tot uitdruldling bren6en. Eeheel tegen de veltlverhoudin6 in nam

,1 . DEC
lympia zelfs een voorspron6 toen zij na-'t/2 uttr de baf achtcr Rob dà iliàt ae-
oneerrle. ïn de trvee<ie helft voerde LENS
e drÈk enorn op en d.öelpunten honden
iet uitblijven. Na.15 ninuten vras het"

zover. Rini van Noort krée6 een bal- diep
6espeè1d en knal-de in.vol1e vaart op het
doet.

2
1
4
5
6

Unitas
Papenclrecht
HTON
vr0s
ï'lilhelnus

10 94-a E 2?-6 C

t
p
d
n

21-10
12-6
5-1-o
a-n )

10
I
c

1Q
o

8-1-1 1?
4-"-z 1o
j-4-" 1o
3-44- 10
4-r-4 . 9
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1Or
11.
lé.
11.
14.

De Olyrapia-doelman wist het 6chot nog
wel te keren doch op de claaropvolgende
kophal ,\ran Rini uas hij kansloos I

(t-t)" fllerna kreeg LfltrS nog riante .

mogelijkhcden o! ecn tweede goal Coch
rle T..,ENS voorhoede faalcle tot 1 naal-
toe allcen voor cle keeper. De overige
uitslaBen van afge3.open zohdag riraren:
RooaenburE - HION O-Ot l,/ilheJ.nus -

VIOS o-1! DBGC - Unitas 1-Jr DHC - Hermes DVS 5-0, HOV - De Musschen 1-j, en
Gouda - Papen drocht O-O. Zonda6 a.s. is een inhaal zondag vraardoor LEiriS voor d.e
kompetitie vrijaf heeft.

SIIKO
****:l***++*+++*+*+*****+**********++'|.++t*+)i*****ir*t*,È+{<+*+++*rF++:trirt**:n**l(*r*'t*+*++**

lIHIIEHIIEI{HHHH T{H HHITfi HIIH HiI }IHH
PROGRAMMA - OPSTELLÏNGflY - UTTSTAGEN - Su.ITOREITI

PROGRAMMA SEIIIORETI

ZondaA 19 novetrbÉr 1978. Scheidsrechter
11 .00 uur Tohegi do 2 - Lens ,

Hermes DV§
DBGC

Olynpia :

HOV
de Musschen
G ou ela
Roodeuburg
LEI\IS

'1o 4-1-5 g
8 l-zi I
9 1-2-4 B

9 3-2-4 8
B 1-j-z ?

10 ?-1-5 7I 1-z-5 4
10 0-2-B 2

13-13
1r-1?
13-15
9-16

11-11
11-14
5-14
?-18

12.00 uur ' ADS 2

12.00 uur . LU{§ 5

10.00 uur. Lm{S' 6

12.00 uur Soheveningen

- I,EIS 4

Ro delaan te
Voorburg

Sportpark Madestein
'Madesteinrveg

V1 | Bebrl/1-,-Ano4

- ADO 5 V1 t geb.1/2:4 ,

- LEIiS 7 ]loutrust
' .r . Houtrustueg

- Lm{S B Zuiderpark '

- LEI'TS 9 . Hourust,
. ,. . -h-outrustleg

- LII{S 10 Zui d.erpark

- Vrcdenburch í_5 VZ Eeb.2/1-3
- ï.ENS 1f Zuitlerpark

trlm LEl,lS 13 zíin vriend.schappelijk !

'lO.,OO uur
1O.OO uur

ADo6,
Scheveningen J

'1'1 .00 uur LENS-terr ein
10.4! uur LENS-terrein
P.00 uur LD{§-terrein

J[.P.vd.Boo6ert.

J.Silvereritand, :,.
A. G,I'Í. Jansen op
op cl.e. Haan ,

N.N..

1{. N.

Ii. N

}I. N.

N.N
tl?

12.0O uur ADO 9

12. OO uur LENS 11

12.00 uur ADo 1 'l

De wedstrij4en van ï..,0,1S )
SAMENKOMT§T:

LENS ,6 en 11 sen half uur voor anvang van hun rvedstrijC.
LU[S
TENS
Ln{S

OPSTELLÏNGfl{ :

LEIIS 4 :

r..]E{s 5 t

T,O,IS : 6 :

r.,Elfts 7 z

5

4
r)

8

tm{s
LU[S
IBIIS

9
10
13

8,45 uur LE{S-terreín
11.oo uur LENS-terrein
1'l .OO uur LH\IS-terrein

aIs vori5e vreeh + eventuele aanvulling uit seLektic

al.s vorige vreek met R.iiJeè'se1s

a1s vorigc vreek 4et §.Jubitana, P.Burghoutrt en I'Í.Jansen

tititatitilili irilll
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LB.IS 8

LENS 9
LENS ,IO

LENS,Il:
L[[S 1J :

ÀI'SCtlRïJVINGEN: i

als vorige rveeh ' i

a1s vorige ureek.. - 
- .:. . .

a1s .vori6e week zond.er P.Bosch

a1-s vöri6e week net F"Peters
AoBanning, Ir. JonJcer, C.Lipman,
P. v. d..li,erf , ii/. Enrl1ich, G.Jehee,
R.B1anh, II. Kemepn, C.Iieyst eeg.

J.de Ridrler, R.ten Hoorn, C.Peelc,
M.v.d.K1-eij, C.Velclink, A.VJijnhoven,

r':t - ^.

Uitsluitend in zeer Cring;ende geval.len kan.noiden afgeschreven bij P.Burp;houwt,
te1. 684200 op vrijde5avoncl van 19.00 - 2O;OO uur; In ge'ra3- van ziekte kan no6 op
zaterclago cht end van 11.O0 - 12.00 uur ruóràen afgeschreten bÍj A.Bogisch, tel.911156.

*+++++*+:i++

UITSL,AGE!,I i J e 49v94Eel-1pl8 i

t"

LENS 1. -. 1 ^

LENS 2 ,., ,.

Naaldr,ri jk 2
I{BS ]
IEI{S 5
IENS 6
IIDII 

'LEÏ{S B

rïílhelmus. 6
HMSE 8

Quick Steps 8
LEN§ 12.
iililhel]trus 11

DuinCorp SV 2
Zv.Blauvr j .
tI0{5 7.
VELQ 6
LEUS g ''
T,HIIS 10,
TETTS 1 1'
'Toncgict.o 1O
LBIS 1f-

Olympia í, ,'.
rrïestl-andia 2
L[r'rs 3
tEt{s.4

111::'i-ó--

n-)
1-1
o-o: .

1-4 '

4-z
1-4

'. 1:5

' o:8 t,

on d-er qoorbehoud )PROGRA].íMÀ zoNDAG 26 NCVlti'ÍBËR 1978 (

11.00

11.00

13.OO

1 '1 .00

12"00

10.00

11.00

14.00

10 .00

12.OO

uur

uur

ultr
uur
uu-r

uur
uuI
uur

uu!
uur

t4.oO- uur Hermes DVS 1

IIiT/ 2
LENS 

'LDI.IS 4

GDA 2

Postduiven 4

LENS 7

Verburch B

Lm{s 9
tH§s 1c

LEI|IS 1 1

T,EI,IS.12 vri-j
LEI'IS 1f

- luqs r
- IENS 2

: 4V1/ l
- BÈI'2

- LENS 5

- LE]ÍS 5

- Iíaasstraat J
- LArIS S

:- 'rllassenaar 5

-. soA 5
-ADQ8

12"O0 uur - Duindorp SV i '12 '

+ +,* * r( + *,t * ** {. +* *ï !t( **,1. ++ +"

GE(AXAKE,

ZATERDAG..-Ír.S. FTLI"íAVOND VOOR SBNI(JRM{, .1,,.'8,, EN C -1;LASSERS

IVIJ VER}I0DEN DAT IEDER:!fi.I DE': TÏIDL VAN DE.FIÍ,r'Í Al rn wsrEN rs 'gBkoMEN'I,LL"iÀ 
VOOR

DIEGM{E ONDER JULLIE D],E NOG NIET ZO VER,-ZÍJN EET VOIGENDE:
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HET VERHAAL GÀAT OVER EEN GTILEISI,/IAF DIE VERKOCHT IrirORDT OM r.lJ,S GL,ÀDIÀTOR III DE. _.
ARU,IA TE VECHTEï,1 VOoR ZIJN I.,EIIEN. VEEï.., MEER HOEVEilT- IïIJ NT|TUURLIJI( NïEI IOS TE LAIHTI
wANT DIT KDEINE GIGEVmI IS ;ll, GH{OIG VoOR EEN SPANNBIDE FILI4. VJE VERïÍÀCïITI}ï DIN'OOK ''
ZOIN GROTE OPi(OMST DÀT ER STOELE§ TE VJEINIG ZULIEI.I ZIJN IN ONZE ILATTINE. WE BEGIX{:-'.
NB,I OI,1 IIAJ,I', B EN HOPEN O1,I + 11.00 UUR TE EINDTGM'T. ïÏIJ IïE,I.ISEN JULTÏE-EEI'I. HOOP PtE-
Z]ER EN SPÀI.INING TOE. TOT ZATSRD].!E.

KI|KA

BINGO VOOR A KLASSERS SM{IOR3{. ETC.. ETC

ZOA1S U ]N U'i,J AGE"N DA I{UNT LEZETI HOU !EI{ ] IJ OP 25 NOVH.{BER DE BINGO- ÀVO].IP, VEEL
KUNN0{ iïïJ oSER DEZE 

^VoI{D 
NOG NÍET ZEGGEN? l',lÀAR IYEL Dr\T ER AANTREKKELIJI(E PRIJZE{'

TE WINNEN ZÏJN UT DAT ER VOOR GEZELLIGE MUZIU{ 15 GEZORGD. NATUURLÏJK VERNEEI'IT U
VOI,GENXE.VIEEK.MEER VAN ONS OI"ITRENT TT CTSÈUNMI

KAKA

Mevrouw .ilnnie van l,uxembultï - van LaP':ervreii 11- 1 1-189 .iaar 11-11-19?8t ..,. o)
!ïat een weeLde a1s je in recelijk 6oecle gezondheirl 85 jaar mag rzor r'.en en tlit mag -

vieren met je kinJeren, kl-einlincleren , verglere fanilie en goecle kennissen. En te-
vens net de allerbeste herinnering aan de heLaas overleden echtgenoot, in zijn
6ezond.e jaren vo1 rverkluot en zorg voor zi jn gezin. En . . . . voor LEI'ï"S. Jaren tang
zijn club en de cl-ub van zijn zoon6 en kleinzoons. Die clubliefde s.'l-oeg over op
zijn f.ieve vrouw, thans de feestel-in8e van .de yreek. Y anaf 1935 tot aan de da6 van van
vantlaag heeft zij in haar hart een warm pl4atsje geleserveerd voor ons blautilwit .

en voor ons al.l-ernaal. In zijn ijver voor d9 cLub wi6t vader Jan dat.zijn vrouw aan
zijn zijde stoncl. Twee jaar be stuurs comrnisgaris , e1f jaar tweede penning4.eestcrr.
2 jaar junio:.en1eider, acht jaar aduinietrateur van d.e Lensrevue belekend.e ool: veel .

werk en aandacht voor de echtgenote, die altijd bJ-ij en vriendelijk-.en r,tet een vrar-
me hartelijkheid ieder ontving en te rvoord etond, die ure6ens Lenszaken aanbelde op
Cop ernicusstraat 56. En tocn haar man op 10-11-1954 tot Lid van Verdienste vrerd
benoend,, vras dit even zeer haar verdiensta. -...- ..

Mevroul'r van Í,uxemburg, naast ons respect onze goetle weneen: l-eef no6 J.an5r geluËki5
en 6ezond, onrin6d door de 6oede zorgen van wie U lief heeft.

Nanens tm{S
P. Juffermans .

+ t t :f ,. * + + * :* + + + * * *,*,8 +,t * * + * * + !t- + * *,t + * *

ALLERI
AAAA;'rÀA
ET LttrÍ,ILAhAArtÀAÀAr'rAÀAAAA-AAÍrÍrI'iiAAAliAAÀLiri.ÀitÀtl1!!I-lLtlA,frAÀÀAÀ

AÀA

Afgelopen zondag zijn er veel- llromflers op d.e kindersp e elplaats gcpla.atst.
deze niet voor bestemd, vlant nu kon den onze kleintjes er Been Bebruik van
tïi-j verzoeken dan ook drin6en<1 daar geen bromxrere Ineer neer te zetten.

!t * *,3** * ** r( # *t )i * +:i +:È f ,t:* rFt:È** * * * * *ï

Zaterdag 11 november rverden José en Win KruI verblijd net de geboorte ,a, ."ii ào"h-
ter, C1àudile genaamd. Ramon heeft er d,us nu een zue je bii. 'llii vlensen rle Fam,Krul
van harte geLulc met clcze b1-ijcLe gebeurtenis.
* ++++ +,* *+,* + ** +:B ** * d< ri* * * rr* '** **:* * * * rB*,ii,* 

'Jr 
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EEII REÀCTï.E OP POLLEI{S (ochrijvch 9 nov. i.1.)

Daàr is
nahgl.

Pollene schreef n.f . ovcr Ce tcch;ri-sphe vgoruitgang.die Bemaakt is t.a.v.. stencíl-
apparaten enz. , v,aar i.h mc vefdëï ïièt i'n- -verrlÍep"ën'Íri1, w.iÈt -'d.iat i6"'dé "ëf lÍ'cièn-
tie Beurs voor. Maar rvaa.r hij nec vervolgde heeft we1 mijn bclangstelling; en eigen-
Ï-ijt uno ie tler aangaat die met .le he dendaagse op6roeiencle jeugd vandocn hceft. De
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vraag luidde: Kan de icunrl niet schríjven stond er. Nee , dat kunnen ze niet, wanf
dat hebben ze niet EeLeeral of uordt,naar de achtergïond gedrongcn. Las U en ih
dan niet voor er.hele weken dat ze de ve-fvöegingen of rilat dan oolr- vEur het lesroos-
ter rvil-Ien schrap?en ? ifoe moeten. zè dan en met urel-ke hulpmi ddelen ile vrecmcle tal-en
onder de knie krijgen als nen -zïjï"eigen taal- ïfet kent ? ,,ïas het niet frappant . .

te horen dat een proffessor zich beklaagde clat Ce huidi6e stutlenten de Duitee
en Frànse taà1 ( cultuurtaal pij uitstel) niet voicloende beheeroen en daarmede veel
tijd verloren 6aat tijdens d.e colleges, ondat hij eerst.zijn tijd noet verrl.oen
al-e l-eraar Duits fil!! . Men schreeuwrle wel. dat. de nensen vroeger rlorn gehouden

vrerden, maar is Cai nu ook n:iet pet geval pei fret huidige onderw.! js systeetn ? Het
z"g.n. ketze-pakhet. Een er6 smalle basis waarop ze..verder rooeten of mogen sons.?
Vroeger werd er va! aI1es in6ehamerd onc zorn breed iuogelijke kijk op cle àingen
te krijgen vraar je later ze1f. o1l kon voort boraluren. fk wíI ni.et zeggen daL ze all-e-
naall:aneelre denaar of op het Malieveld op een tciLt5è moeten gaan stààn om rle vre-
reLd eens fijn de waarheid te vertellen, dat niet, naar als jon6ens'van 17 jaar
na een gelonnen ruedstrijtl naar je toekouen en Íragen of ik eén etu$je in d.e
Lensrevue vrrl schrijven is toch eigenlijk belachelijk. Zelf ben ilr 6een geleerde
man . maar dldt de huiCi6e on derrri j sb egroting de 10 miLLiard heeft overschreden
clan krabbel je toch wel cven achteï je oren en d.enken, wat is het-resultiàt ?
ZulLen we de aloude latijnse school- lveer van stal- moeten gaan halen ? Het is'
nu Zondagavoncl haLf ncgcn tijd voorc rrln de kaart gespeefdat cn ilat begint det eon
stuk van Richard iilagner, nuziek ï/aar geen kop en staart aan zit, ïk hoop, dat
ïJ Lezers dat van mijn schrijven niet zuIlen ze66cn. Alleen.dit moest van r.ijn hart,

._j

F.M.Flumans
+ * :r * + * * :t rt * )t )È * :i * )* 

't * * * + * )t ,t * * + * * + :È * * * :l * ,* ,È ,r * * * x É * t {. * * * * ,I * * * * ,* :* ,t * :r * :} * + * + + + + + + + + + + + + * + ,} ,} * +

Í$Í$$
$$$$$

JJJ JJJJ JJJ JJ JJJJJJJJJ JJJJ
VÀN HET JEUGDFRONT

JJJJJJ,JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

PROGRÀI!ÍUÀ JIIN],OREI§

ZONDjiG 19-11-19?8

14"oo uur LEIS , -, ],ïR,,r 5

MA-ATDAG 2O-11-19?B

19.00 uur l,q§S 1 - DIINO 1

DINS DAG ?1-11-1 o

19"J0 uur GDSB 1 - LnIs 5

ZÀTERD,TG 18-11-19?B

14.3o

14.jo
14.3o

lr.oo
11,OO

1t"oo
13.15
11"45

13.OO

12.OO

JJJJJJ
$*****,i,r.r.r.r.i J JJ JJ JJJJ J,rJJ,rJJiJJJJ JJJJJ JJJJJJJJJJJJJd.l.IJ..I.l
TJJJJJÈl

LB|ÍS 1

DHC 3

dchdvenin6en 4
Vredenburch J,
wrD.3

LMIS 7
IENS 8

LENS 9

C el-eritao ,7
Imts 1 1

V2

v2

Erasmusrue6

II'iSH 1 ( zie 20/ 11) .
LEI{S 2

Í,H'lS 4

Lws. 5(zí: 2<1/11)

rENs 6....' ,
U\IP 5

vEo g

Pivli 6

],ENS 10

Vird"enburch 17 '

v'l

BrasseiskarLe

ff"ut"u"t*"a
Vrcdenburchwc§

Ngor d$i.eg: - .

Y1

v1

IIB'

Noordvree ., L

v2 , .^ ,

Noor Cvreg
,- '. :- l'

uur
uur
uur

uuT

uur
uur
uur
uur

uur
uur

1 1 . 45 uur C e'Ierit as 8._
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À.I : Z-,\TERDÀG FIL]'ÍÀVOND OP LENS . KOI4EN JUTLIE OOK.
' .-....il''i r.. .l

ZOI;DÀG SIUII' DE INSCIïBIJVING V00R DE BUITENLiIIIDSE REIS ! ! ! ! !

Sci:rÍftelijk:
.: ...

Te.i.ef oriisch:-,

ïn nooclgevàI1en kunnèn
uur afbeflen bij LB{S

voor vri.'jda6avoird .'18. JO uur bij tlhr.T.v.d.Steen, HondsrooÈ 2, Ber-
l;el en Ro rLehri js. .. .- .

vrijdagàvond tussen 1B.OO uur en 19.O0 uur (uitsluitend in dringèn cle.'",

8eva1l-en) voor:.
fr:'k1-assers bij dhr.G.Duivest eyn le]-. 946893 ( LINS 1

B-klassers bij dhr. F.vid.3er6 tel. 2979?8 (LENS 5
C-klassero.lbij dhr.. À.rs-Gravendijk te]-. 611640 (f,Om

t,/n 4 )
t/n7 )
s 8 t/n 12)

de.
tel

junioriln no$ gp zat er rla6o cht encl tussen 9.rO uur en 10.OQ
. 661:.14. 'i . '

rr Iri{XURINGEi',I :

Xe junioren moeten bij slechte ivc ersoms t andÍ6heden . Ët e eds
raadplegen. Telefonische informaties vrorden hierover niet

OPSTEILÏNGEIÏ:

LEIS 1

LF}IS 2 B. Boogaard,
Laa1e, D.Pro
Samenkomst:

LE\S 4 - ^- '-.,a-.
u . u d.enkarch
B.Jozee, J.L
Ba66grn, P.I{r
Samenkomst:

de afkeuringsli j st en
verstrekt.

ivordt dooi de trainèr bekend 6emaakt.
Leider: Dhr.J./rpperlooi J. Zoun

R.Bon, R;Drijnilarn, j.Ge1uk, B.Herkes, O.Könenenn, UI.ter
nk, J.v.d.Rijzen, R.v.tfli jngaarclen, I{.v.d.Meul-en, . .:.-.

1).3O ttnr I(lubgebpuw . LENS. . Leider: ' Dhr. 3.Ossó
:': : '; ;,. -:---:
en; R.RaCemaJrcrr S.Krar0er, VI.Lucàsseu (2x), R.Goedhuij6,
ínssen, J.Voorduin, R.de llaas (2*), H.Planken (2x), I,l.v.
o1 ( 2x)
13.30 :u:.rr l(1-ub6ebouw lEIiIS. Leider: Dhr. h.Blok. ri

H.v.Drunick, R. de Jon6, P. I{ro1 (2x), 11. Lustenhouwer, -{r.Rovere., E. -".,,,-,Sandifort, E.Ilrijgsnan, J.Kooijmans, R. de Haas (2x), U.Lucassen (2x), .,
' G. oe Kotr ( zx) .
Leiddr: Dhr. P.Fluroans.

! II,IÍJ 
' 

:

LE:IS 5

LEI.IS 6

J.nlzerman, R.Ginbcrg, P. dc Bruin, O.v. d.Laar, J.Odenhirchen, M.Meerman,
E.Eijkelhof, R.de l(roon, P.v.Bag6um, B.d.e Boer, M.Eicmen, R.de Jong.
SaugEEglLqt: 11.45 uur, IEI{S. Le.iden Ton de Kok. " ..... ...--.
R. v. Ber6enhenegoulïen t R.lïasserman, G.J.de Kok (2x), R.Groen., M.Korving,
H.Valentin, R.Korvin6, D.Aloé, L.v.Rijn, B.Vester, Chr.ber6mans.
Samenkomst : 1 1 .l+5 uur LB,IS . l,eider: IÍartin Reuver

ZIE BUIT$ILIJ{ lSE REIS Et{ FIIJ4IIVOND.

ru{s 7 ïI.Diemel, R.v.Onse]en, R.Duivestetjn, tr'.Ze6ers, I.v.d.l.,'rerf , J.Kouwënho-
ven, r.v.d.Zijclen, M.Schobbe + aanvulling uit IENS 9
Samenkomst: 12,1 J uur LENS. Leider:

OND.
tr'rans v. é.Ber6.

ZIn BUITENLjTI'IDSE REIS II{ FIï,I{AV

LErS 8 . M.v.d.Lans, E.!ïan4enhoven, P.v.Maren, E.Perreijn, E. AmarerJ.aan, I,l.Fort-.
man, R.v. 1L. ZvÍan, R.v. d.Hoek, P.Pronk, E.Roo6, ï.Tdlohre6, B.Ileemskerk.
Leidcr: Paul v. il.Steen.

9ufl( AAN DUITSLiIND: NU DE I,Ar'"TSTE K^NS OM OP TE GEVm{.
ZJr'IERDAGT'IVOND FIIMÀVOND.

J.\'.Ke6terr M.v.Ve1zen, C.Enefnagel, M.Zaalberg, E.Keus, 1Í/'.Co1par .

J.v. cl.Berg, B. Boelhou1.er, l4.Vreeburg, J.llJasserrnan, R.VerbooE, B.EL€-
hout . Dil\iK AAN DUITSLIJ,ID :lIU DE LAÀTSfE KANS OM OP TE GEVIII{.
ZATERDAGí,VOND r tr'II,li l,EïDEts: Erik Ti,andnan en !ïim v.d. IINDU'I

LIX§S 9

i.FSCIIRIJVINGEN :



LmlS í0 : ï.Kaf fa
Melsen,
M. v. d.iÏ

DENK Ain'l DUITSL/LND :

, B.Dri-essen, E.Corot, R.nattensr F.KrËfn, njSoebartar' W.{r.
M. v. c1.Boogaa.rd, H 

" 
v.Re iuwi jk, J. v. lr'Jassen, RaRoos r {tFrank-11.t

aI]en. Saricnhomst 12.O0 uur. LENS-terrein. Leider: Rini v.Noort
NU DE I.,,T.",TSTE ];/NS OI{ OP TE GEVET{.

LEI{S 11! P.Straub, D.Baidjoe, E.v.Zij1, R.Dcicker r.. M.Geurens, D.Vermeulen, R.'
Kievit, .l. v. d.spie6à1, R. v.d.Boogaarclt, E. van Kooten r II.Burclc§ent 11'

ZATERDÀGAVOND t FIÏJ,I,

Olanjer R.
Leíder: Th

DEnlc AÀN ourïffiilD'ï ilu

Oranje.
eo prins én Ton v"d.Ber
DE LijT,TSTE K,/}]IS O}Í CP T

8t
E GEVETI.. - .-* "-

Z^TERD.0GAVOND : fItl'i
LENS 11

DEI§K AhN DUIïSLIND : NU DE LI,J,TSTE KI,NS OH TIP TE GEVEN;

trï"v.Veen, P..LLsemgee6t, E.i.ssenberSr I'l"Knops, Ii"v.Blitterstrijkr E.
Jager, Í!"v.Sap!en, E.Haze1e5er, E.v.d.Kaàii, J"v.d.1Í/iel, J.v.d.ÏlieJ-,
M" cIe' liaas " B"tlei vos. '

samJhkor,rst: rö..45 uirr i LENS -terre j-n. I,elqgln Àarl' v. d.Krof t. '-

ZAÍMDAGAVOND: IILM

PUPTX iIN Ï']E,PM{.

PUPILÏ,TI'I 3

ZaterdeÍ6 1Q-11-19?8. Eemein:
.v2
Beresteinl.aan
Vre denbu::chrve g

tt.oo iur irtt
11 .00 uur. GON

f i.00 dul' TËD

; EBS 1

- IEIïS 2
- LEtis ,

S ,I'

/,4
o2

ZONDIG SI,UIT DB INSCHRïJvIlIc VOCR DE BUITENLiiNDSE REIS.

lïE,PE.i

Zaterdór 1B-11-197E.

12.00
10.0c
10"00
11.oc
11"oo
1Q.OO
11.0o

. uut' LENS 1 r .

lrur: GOI'UI ,
lluf j,Ei§S, | " '
rrur: RVC míni '1

uur LXNS I'{INI' 2
uur'. LENS MINI i
uu:' VIOS I,ÍïilI i

.:. R,4-VÀ ( zi.' ook
- ttr{s 2

- BtÍr ,
- r,lJNS iIÍNI 1

- RAV/r l.lINI 2
.; DTC MINI -i

- LENS I.IINI 4

\11

Berestei;rIaan
\12:
Sp,Park Pr" Irene
1'X

v1
MéliÈ Stokelàaí

22/ 11)

VIOEI{SDAG 22

18.00 uur Duinoord 'iï1 - LENS l{ 1

ÀFSCHRIJVING]T'I :

voilr vrL
lza

Telefonisch: vr
ge.

In nood8evallen .k
en 1O"OO uur afbe

' ,]

ATKEURII,IGEN:

1en Rodcurij s.
Íjdagavond. tussen 18.00 c n '19.00 uur (uitsluitencr j-n rlrin
vÀ:.::àn) bij R. Bom, tet" 2598??. .. "
unncn. de- pupillen en welpen nog op zatcrCaSochtènd tusseYl
I1en; .Te1. z 661314 lilubgebouw

daÍiavond .1 8.]o uur b:.j óhr.P.v.a"s{eón, uondËr'óé.È -2i Ëer-
':

gentle

g,.oo

ïsabe]-lalanc1

Bij slechte r,re ersomstand.ighe d.en stecds eerst de afkeuringslí j st en raadplegen-' 
-.

Stàat daarop bj.j pupillen en tr:ielpenrt verueld: GoIIDGEKEURD dan steecls naar veld
of punt .r.rr- """ànkorst 

koraen. IN DLT GEVIr! l.lAG ER DUS NIET TELEFONT§C]MORDBI GE-

INFóRMEERD Nr'\;:.R EVEN'JUIÍ,E TIKDURING. StaaÈ bij <le afkeuringsadressen bij rrPupillen
en tirelpenll vermeld,: ZIE IJIGIiRI].IGSIIJSI clan moet als vo16t lvorden Seraadpleegd.
ZÍjn dè rvedstlijden va.n I,ENS 8, 9 en 'l1 góedgekeurd, dan Saan ook de pupiJ-Ien en

*uÍp"o v;edstrijàen op ons velà door. Uitsluiten6 voor rle uit'.ve dstri j den ma6 in

-9-
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tf ,, i rig,r i,11t,1p,,,9; lr{.,!1, ,,iO lr/ rl I

lefonisch rvorden geinforraeerci qf }.run werlstrijden door6aan en wel -

end tqssèa 9. 0O en 10.00 uur lel-. . 66814

O uur Klulgebouvr LEN.c. IreÍd.erl . tr\Iim v.d.Mije
RE]S.

dat geval te
zat erdagocht

OPSTE[,LIIIIGE]T I

LH{S Pí AIs vori6e weeh met E.Longerak en BiClaassen (2x)
Res.: R"Han, P.lïess els
§aurenkomst t 10.39 uur I(l-ub6ebouvr IENS. Leid,er: Aatl de Pagter
ZIE BUTTENLII.}IDSD REIS.

LEIIS P2 : /rIs vorige week
Samenkonst: 1O. O0 uur l(1ubgebcurv LENS . L.,eider: Arthur d.e, Groot.

. Zie Buitenland.se Rei.s.

LHrïS pl A1s vorrge rveek zonder l,i. LangeraJc en F. de Bruin, met X. Assenbérfi
Sarnerkonst : 10.0
ZIE BUTTENLA].TDSE

LE{S tri 1 : À.Karnp, M.Simon6, D.Verschelden,- E.Endlichr l'!.Endlichr v.Ironp, R.S1_ats,
D.BijJ.sna, B.Rcrgnans, B.Surie, B.Claassen (2x).
Sa4enkomst: 11.10 uur Kl-ubgebou$, LENS. T,eider: Peter Perreijn

IEI,IS YU 2 3 C.v.d.Boogaalrlt, R.Batelaan, A.Groenestein, R.P1ug6e, A. v.ldijn6aarden,
D.v.d:Vin, R.Boelhoulyer, E.Knops, D.Keetman, M.Keetruan, J;Iinmermans.
Samenk?nst l 9.O0 uur l(Lubgeboulv. Leicler: Jan Prins.

Lens !,lJ : l'Í. v.NÍ euwerrhoven, C.v.d.Berg, l.v.d.Toor+, D.v.d.troorn! E.B1ok, I'i.Je-
hee, R.Ze6ers, J.I(cenraads, E. Renzenbrink, InÍ.I'romberg, c.de Groot,
1: .Iiocksma,
Samen-kóH6t: 9.JO uur Klubgebou,,'r LEi§S. Leider: Dhr. v.Nieuwenhoven.

LB.IS UINI 1 : PI.Brooshooft. D.Bijlsma, 1{.Verschelden, J. Dunant, P.Hoppenbrouwer,
S.Tuijt, T.Janseí, Àl.IIoeksrna,
S.rl""E""qti 1O.OO uur KlrrbgeÉous LEIS. Leider: Dhr.Tuijt, ;

LENS MINI 2: A.v. d.Ber5, G. T,innerveevcr , J.v.d.Starre, K.Hansen, H.SmuJ-ders, I{.
Grosze Nj.pp cr, P.Tettero, M.Tettero.
S alIenl(oríst : 10.J0 uur l(]ub6ebour., LU\TS. Leicler: Dhr.Grosze llipper. ^

ï,8$S IIINI l: M.jochcms , lI.Bouwneeeter, G.E1stak, D.Elstak, I.v.Dijk, iï.Vinke,
I,l . S chuurnan
Samenkomst: !. JO uur KJ-ubgebouw LENS. LeiCer: Dhr. El-stak

LENS MINI 4 J.v.d.iIak, R. ZiÍrmernan, J.l,lansveld, D.Spiering, D.fin8el_ine, M.peeters,
R.Alsengeest
Samenkonst: '1O.OO uur Klubgeloourv LEI.IS. Leiclen dhr. Spierin§. '

+,*+*:****:8t
TNAÏTIING NIET GESELDtrTEDRDE A KLÀSSERS.

IIoèvrel .al-Ie l- elftallen 6;oed of rcdelijk meeclra.aien i.n de kornpetitie, is trót
trainingsbe zo elc de laatste 'aeken net zo slecht als het weer ?
Het over6röte cieel van cl.e .+ 25 nan vindt, tafelt ennj.ss en, biljarten, flipperen r
stappen, T.V.Lijken, feest6n cn ijshocl;cy lelangrijirer dan trainen.'Dat zij hier-
eede zichzclf maat' ook hun.'coLle6ars duperen is kenneLijh vol-komen onbelangrijk.
Het ís naneJ-ijk niet zo 1culi, zoniet onnogelijk om te trainen net J of 4 man.
Ik hoop en met xeij cen aantal- van jullie rivriendenrt dat de ophonst met in6an6 van
a.s. vrijdag 6roter zal zíjn Can de afgelopen vrijd.a6, vrant anders zull_en d.e paar
goedwillenden helaas bij c1c 6rote grcep van Senioren moeten traj.nen.

10-
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BiJ ÏTEIITANDSE RE]S.

Op zondag 19 nóveriber sluit voo
De anj.no vatt tegen. Tot nu toe
.fr-K1ass ers (5); B-trtassers (7),
tv;i j f elachtig dat de r'i-líassers
zuLfen er ook nog lvel B cn C-Ii1
krij6cn. Je nag dj.t keer clus he
noeten nu d.e knoop doorhcf<l<en.
te raeiden bij de JLrl(O. DÍt 4oct
je. N!-et meer- r'rachten, naar doenn

rlopig de i-nschrj irdatum voor de bui.tenlanAse tei-s.
kregen we de voi6endc aanneldingen oinnen:
C-kiassers (20) en pup:.l-len (4)" Hdt is dus er6
en C.e pupillcn naar het. buitenland Gaan' Verder

asse:s bij moeten komen oni alles lconpleet weg te
t strooilje niet rneer ver6eten. Ook cle trvi$ f el-aars
Daarnaasi rrerzoeken luij oqk de loi.cleis om zich aan
ook gebeuren cloor itrvàllií§ v.an onderstaancl strook-

Hierbij geef ik mijn zoon op

t

voor de reid naar Duits-

o? glro 5to'11't E "n.v.
land/ En6eland*.
cclj.j?-tijdug heb j-h F.5rr-/ hct he]-e bedra6* overSenaaht
penriiir6meest ér I,BNS, tlet vermelclíng buitenlandse reis

' Naam:
I{andtekónin6:

FfLI4AYOND

À.S.2:tercla6 18 november drr.ait de KllLà ee

19.J0 uur. De nam-,, no8cn zc nj.et ver"adenr
het julIie wel vertellen" De toeGan€i is 6r

I,E\iS A1

n filn voof' afl-e junioren. Àanvan6
naar de trainers cn l-eiders kunnen

atís, Dus niet vregblijven.

LENS fr1 herstelt zich vaí ecn slechte i<ompetitiesta'rt ' Na een agnJ ooppcriode
ïË"i ur"Í""ràu-lo6o" ons hoogste juniotenórftal- aan dc kompetitle met cie rvet

daf sl_echis. de eerste zcs elitattàn zích zQudcit hanrlhavel in de pr;'lotielclas
;;;rr-;;;;';.Àr"oo"o".:-De stai'tl"sr eiht. De sLerkere t egenstanders - st onden clir
oi, tret progrirrr" "t, irct' efiiaf . vras ncg nj-et. bereid on net zi jn aLl-en voor do

p-rrrrl, o' ie Ëno6ren. Na jeo ijedstri jden-har11er. ze slechts + punlen.. 'Io-n6za.ara vr

;=. *o.t beter gespeclrl en wór.cl de i'zet ook grotcr. De punten bl-even ooh niet
g" 

"" 
- 

rö 
-"Ë!.ï"ijann 

sta_at ji,'i met ,11 punten op íle 6 de plaats. a"s'ZateltlaS

B-16 44-B

-rnet

ensèhap
"De
e-trt

erd
uj.t. ;

koÉU -..:':.-,

HIISII op bezoek. itanvanS 1lr.,O uur
Succeso

.0.2 ongeslaAen.

Àf6elopen zat erdagrnidcla6 rvist A2 zij n naastc konkurrent HhVi\ op een achterstand
van i| punten te zetteno Het cen en an der liwan tot stand- ineen voor het echaaree

ublielc niet onaanti eldleli jhe vledstr ijd, waarin van LlT,lS-ziide'ro-l-Eens opdrachtp
goe<l vanui'b de verdediging rvcr c1 6espccld, on riicldels ;nel-Ic uitval-Ien te probe-

ren f,e tcSc:rstandcr oP de lcnaeen te !:'ijg enu Dit lukte uitc tehend want uit een

nict aI tc groot aa-ntal sncffe akti es vristcn voor rust JarLi je GeIuk 2 uaal en

de d:-t keer oprnerhelijh aktieve Danày Pronk 1 maal te scoren. N'a.rust tleecl LENS

het tuat rusti6er aan, Ivaardoor RÀVÀ Ca:1 ooli dlverse nalen tot gevaarlijk aanval-
speI rvist te lconen, rLoch nen Diste een afnakcr:' lat zij el toch ir slaagtlen een

tegeirdoclpunt te naken, was te danke n aan een :rstap err te veel. van doel-man Ber-
tuE Soogaa rC. Uit dc vrije schop oie voor zijn vergr ijp wertl toe6ekend vrist RI'Vir

indi:eht te scoren. Ge1uldrl6- herinnerdc iedereen zi-ch toen opeens de ueclstri- jd
te6en die ïlaghe ( 1-ot 3-1r 4-f) en gooide nen er een schepje bovenop, vr'at re-

Geluk, 'cie voor de 4-'l eindstand zorgde'

j

- l l_

su1teeide' ineen hóedcntruc van Jantje



r 'l ,l\ I ,rl,/í,rt,."rlr ,r tl,'ltrlri ,r, ll , rïl1,rrt,.t1, 1l Ill, I ]r I i1'll rr'1, rlr

----Zoal-e--rri}. de-leo? van C.it.J:lterairo neasterwerk-Ul-ijkt , staaí ÀZ er.-rcrosk] e,tïÀi q 
_-voor, doch er resteren nog, 12 weclstri j.Jen en het ís -za.ali om uet beirle benen op -

de grond te blijven etaan, tencind.e te voorkomen dat hardJ-opers - doodlopers
blijlten te zijn. .,\2 ís een elftal,, rlat dankzij een goed.e kombinatie varr werkers
en wat betere voetballers het hoogste han bereiken j.n een nisschíen iets te lage
afdelíng.

Bff.T OSSE

P.S. Leo van Rijn en 3en Vcster rvorden noÍj' namens el-ftal en leider bedankt voor
hun bereidwilli63e hu1p.

I.]EIPEN VERBURCH-1 - LilIS 1

Daar gingen vre dan d.oor de tli6t naar Poeldijk. Eet hel-e eJ-ftal conpleetl zruart e
Patrick en vritte Serry vraren \veer van de partij ( ja, U moet vreten in het elfta]
zitten twee Patrichts en twee Berryrs : dus daaron zvrart eh rvitl. De vieclstrijrl
ging aI goed ran start. Hcel 6aul raaakte Marco een prachti5 doelpunt door het
6oede samenspel-. Even kree6 Vervurch de kans om óón -ó6n te llaken. Daar 6ing d.e
rust mee in, Íaa.ar het rïas betel gctijk te rlraaien vanlege de kou. Daar trok LEI{S
ten aanval. De d.oelpunten vlo8en er in als l-inonad.e na de vredetrijd. tÍitte pa-
trick 4 x, zv;arte Patrick 1x, !Íarco 1x, dat zijn dus 6 ttoelpunteni l'erburch zag
nog een kl-ein ka:rsje en roaakt e er 6-2 van. Jcngens, i.Jr heb 5enoten rangs de kant.
Er werd. goed over geepceld naar erkaar. en dat i-s toch het grootste rzinstpunt.(Arno, je roag rzel trots zijn op zotn goeCe verde rJiling vooi je,.dan heb jij hetniet zo rlruh, maar. rle balIen Cie je uit het doel, houdt is fantastisch)
Jongens houden zo.

EE}T I''OEDER

UI TSLÀGEIiÍ JUNIOREII UITSLhGIII,I PUPILLH'I

GDÀ ,1

LEN§. 2
Blauur Zvrart 4
LENS 4
rm{s 5
LENS 6
r,Ialkeniers J
RIiIr]/V 12
vrP 6
LHNS 10
HDV 4
IEMS 12

- Lmrs 1

- R.liVA 2
- LEI,IS f
- Quick 4
- .tir-JsrTLJl( +
-G)A5
- -r,lI'IS 7
- LE{S 8

- LEIS 9
- Qu.ich Steps 10
-LElfS 11

- GOI.IA B

o-4
t+-1
9_n
4-o
0-o
i-o

10-2
4-1
4-1.
2-O
l- |

1-2

Punten
zo

r/erburch 1

],ENS 2
LlXis 

'

- I,ENS 1

- GDS 2
- Lodsduinen 2

vvP '1 - tE\S ,1

LI.]NS 2 -RÀVit 2
Duindorp6-f,U)fSf

UI:rSL.írcEN YJELPEN

2-1
2-O
o-0

2-6
4r-( I

UITSIÀGEN I'{ÏNI -IïELPEN

IUIS 1

Duindorp SVz
vcs 2
LENS 4

- R]lI/1r 1-0
- LEI.IS 2 2-2
- LEl,rS f 1-0
- Valkcniers 1^O

Gesp.
22

G evr.
11

GeI.
4

Ver1.
?

doelsa].do
4i-lz

DUINDORP }.íINI - LENS I{INT 2
Het vras wel erg ffis o1: Houtrust. Even was er spanning of rve rzel zeven speJ-ers
bijeen lcregen, cioch cloor het thuisfront rïerd arles prina gere6e1d.. Duindorp
t'egon direct aan te vallen maar onze jon8ens verd.edi6den 6oed. Toen Lens was
warn gespeelcl gin6eD z,e tot rle aanval ovcr. Een voorzet van reclr.ts knalde koos
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kej-harcl in O-1 . ID{S bleef aanvallen en drong ver op de DUNO helft.. - Een uitval
van Duno resulteelde in een schot clat door keeper Harald ( fetettt) knap rverd ge-
stopt. Nu rvas LH.IS weer aan de beurt en uit een ho6e voorzet belandcle de ba1 op
het hoofd van Koos en dit werd o-2. Ilierna rust en vanwege de kou vrcrd 6e1ijk
6edraaid. LENS druktc niet d.oor en DIINO rook tie kans. Onze achterhoede hicLd
nog even stand, naar toch was het gauvr 1-2. L IS voel-de zich nog vei1i5 maar
DIINO knokte cloor en tret vrcrd 2-2r }iog' 5 minuten spelen, LENS 6in61 weer in de aan-
val Ícaar de opieren rvaren te houcl en het lukte niet meer. AI met aI een iuiste
uitslag 2-2. De warme doLrches declen d.e jongens goed. Dank aan d,e inval,Ier leidert
dank aan het vertiJ-eumde publiek. LE{S MI}lï 2 nog niets verlorenr houden zo.

*+****i1+**+:t

VERSI,AG:
ïË[ffir 4 - v;'.r,iintunRs MrNr e op 11- 11- 19?8.
Nou jongcns het vuas erÍj ni6tig en koud; zelfs de oudels hadCen er l-ast van.
Maar jul.Iie waren heel- fLink on in sporttenue het veIcl op te houen. In het be-
6in-was het bíbbberen, ne.a! toen ',,te eennaal gingen voetballen kre6cn lve het snel
warn. Na wat lecn en vleer gesl:eel o1: het uidcl.envel-d; ktram de ba1 bi j @@!9t
die plaatste de bal naar Paresh die gaf een pra.chtige voorzet waaruit Ivo
met een loei van een schot een prachtig doelpunt maakte 1-0. De vaLkeniers wilde
wel bij ons een doelpunt &aken, noaar lve speel-den erg goed, zodat- ze gcen ltans
kregen. Jonge, joi:ge lvat hebben ju3.Iie toch een prima sanenspel. Dat bleck al
snel toen de bc1 bij 3i,St}g.g_-L
paar nooie schijnbcgegingeu raaal

kvro.m clie hecl goed plaatste naar l.{arco, die een
rte er de baI aan Richard 2 (krullcbol) eaf.

Nou die haalde even uit en de stand was 2-0. Kort daarna vras het rust en we

6ingen heerlijk thee drinken. Dat smaalrbe zeg, In de tvreede heLft kwam Valkeniers
niet meer aan de beurt omdat wc rnet pröma sanenspel steeds maar in de aanval
bleven. Uit zorn aanval !Àaakt e Richard 2 uiteindelijk l-0. rvat tevens cle eind-
stand. rvercl. ïk lzil niel cen conpffifiTfrven aan keeper ]@, di" onrlanks de
kou en de weini6e baLlen toch op zijn post bl-eef . Prima Jo[. l.{oe en lÍarm 8e-
streden gin65en we het veld af net dc gedachte dat LEI'IS 4 rqisschien vrel kampioen
wordt. Houden zo jongens en tot zaterda6.

EEN TOESCTiOIJ\IIER
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l2e Jaargang nuumer 11 2J november 19?8

DE LENSREVTIE

weelibiad. varr d.e voetbalvereniging Lenig en Sne].

9898800000000000coofl Rf,RR

8§888..355Ë3Ë3H...ËHHHH0cC0:C99?00090o:o0900(]g.00.go0o0ooooooOooooOoooooQQooooooooo

Mutaties tedenli jst:
YIi j zi.nEen: ,

05íO . ;-P. J. v. cl.oSteen

196? R."G. v;d'ste3n
7.159 J.P.Yoorduin:

AIVOERE!Ï:

lvordt n. i.v. 'Genemuid.ens-ti .' 'l 01 ,

Iloogbuurloet].. 1121
I

Schöölzijde J2, Den

,

t

,t

1/ tz
16/ 12

15/12

,?8

L,l

I?B

Deri Haa6

Den- Haag

I'Iaag
', .l ,

11Q5 I'.À.GuÍt n.i"v" 1/1179

Nf EIIV]E IEDD{:

L.v..m6 verhuizing naar Lond en.

- 14?6

- 14??

- 148c

B.lï . Surie
ïtr.G.Vir:hdj'

A.1I.lJIuYilS

P"

LIvlI ,

S.en".

FFFT'FFFFIFIFI'TTFtrTIF

ïïf E' SIÀriT nR hCIITER DE BAR '

FI'tr'T'FEEF}-FFTII-I'TFFTFFTFI'FFFFFF

FFFFI'I'FEFFFFI'FFFFFTEEEEI.T'FI.FFFFTT'FFF

\.ïin I(ouvenhoven, Ànneke en Frans Disseldo:'p.'
Riek en Piet Bosch, Afl v.d.Stecn
Tinus Zilfhout, Cor Iloppenbrouwer, An r'.d.steen

++ *+ * ***:B)t* *****+ +*:B *+

+******,1***+++*

*,**+++*+*+t*)t

Za'!fl.deEnorgen:

Zete$qgnigggg1
!gd"srro"Eg.!j-
'Zonclagr:ri ddag: E:crk Landman, Pe6By,Richel, ,Iudith Kembes, trrank Straathof

Onze 6erard v.d.Steen is gelukki-6 ',veer uit het ziekenhuis ontslagen en hoewel hijthuis nog moet kuren., is hij he konín6 te rijk, dat hij d.it vre er- in -z.tn 1r-e-rtr-quwà-
.l-ijEe .e.'v.e-Irk:-e-,.hij .z t n. ei,gen A*nie'ma6 -doeË l,zlh-As deie 'vie§ iiit. È5 ieaer bedanken
voor de be1an6ste11in6 bij zijn ziekbed getoond. Hgt heeft hen :er.E goed_ geclaap. , 

_

De.àclfde Gerarcl livrarl. o1r é6n van zijn wandelir]gen dogr het Nebo-ziekenhuis oua-tia
Bob t'lal.hain tegen, die al enige tijd net gevriicht skràcht en sukkelt. argeiopèn
dinsdag io hii geopereerd en b elan6st elren den kunnen hem vinden op kamà-r zó9.,.Iíij
tsensenhemvar^afdezep3.aats,.vee1,stetkteenspoeci5bcterschaptoe.

DE SE(O

lvas rÉt enige tijcl geled.en qua bezettj-ng een groot probleeu in onze vereni6in6,
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thans kunnen we U nededelen, tlat cloor de toetreding van lÍarco Jansen en Kees Bo-gisch (broer van onze. aller bckende Àad) de problemen.in cleze kotnhissie redelijk
zr-Jn opgelost. De Heer Bogioch zal vooral de zorg van het materi.aal opzich nenen.
Voor l\ad v.d.i'leijden en Henk Nieurvenhoven, die bergen rverk hebben moeten verzet-
ten nu nisschigh weer Ce. nogclijkheíd on ook tveer eens aan voctball-en te 6enken.

-,. -.,r(+,t :r :r+**+*'+*,1 *** * * +*,i* *'

GLKAIiAJ(EI

BINGO/DA}ISJiNT , BIIIGO - D.,ilIÍi.fiNT , BINGO-DANS.Í\NT ETC.

U HEErI DE UITUi'l 25 NOVEI,ÍBÏR r'r], I/EKENI,ING- I(UI,INEN RESERVERfli Voiln DE BINGC-DÀNSANT
oP LENS ' HEEFT u LlNsrr"i:NDE ZT1TERDAG I{oG NrETs TE DoEN, D^I{ r,JaET u tJr',rLR u vooR
GEZELLTGHETD TDRECIIT I$NT. NOG EVEN rN HET KORT DE oPzET v.4-I,l DE -rrvoND. v:1NAF
+ B. OO uuI I 6-.I.VONDS ZIfi }IET i(],UBGNBOU$I oPEI.{STAAN VooR EEI,I ÏBDER DIE MINII.{,I,AL
DE TEEFTIJD V,lN ]!]JT.|8 IIEEFT tsEREÏKÏ (TOEqÀNG, JORDT NTET GDIIEVEIII). DE MUZ]EK
IïORDT VERZORCO OöCN_-ON ZMATiIUSTRA MI zÀL BESTAAN UlT FIJ}IE DII.I{SI4UZÏEI( EN NfET UIT
IRRTTÀNTE HEBNIE? KORTOI{ MUZIEK VOOR EEN 3EZÀDIGD E..I ID,.iNSGR.Tu1G PUBLÏIK. ER i/oR.:
DEN f BINGO-RoNDES, i','IÀRVr1]{ é6n EEN ïíAT BIJZQNDERE GESPEELD. DE KAKÀ STAAT GA-
RANT voÖR K/iPrTi[E PRTJZEN, ÏFTGEEN ECHTER NTET,IAN DE pRrJs DER FÀliRTJEs rE MER-
KEN ZAL ZIJN. DE KI]LI RE{E}IT OP U, TOT ZATERDAG.

KAKA

GU(ÀJ(AKB.,

Vrijdag 1 december hebben ríij (Lenig en SneI) het genoegen Sinterkiaas
ons nidden te mo6en ontvangen. Dc goedheilig man net zijn ?ieten koht
uur in ons clubgebourv aan, met een zak voll_ verrassinl;en. ÀL1c rnini-vrel
ouclers en ook Ce lcinderen tot B ;aar van aale senioren zijn vanaf 18.4
harte r,relkou in [,'aterloo ( de La6e Zaal), Naclat Sinterklaas net zijn p
vertrokken is, na,a-r zijn volgend be'zoek zullen er nog enkele tekenfiln
jöngens ge cbaaid. lvorden. I.lij vreneen U al-Ien een pretiige en genoeglijk

rveer in
gm + 19.00
pen met hun
J uur van
íeten weer
s voor de
e avond. -

K.qi(A

GIX(I,ÍAÏEL

KIÀVERJAS -DRIVE

Over enhele lveiíen E ta'at de"lang verwachtc Kerstklavcr jas-drive rveer voor de cleur.
op 8, 15 en 22 dccember is hct weer zo ver, Dan ,zurl-en de pitten en natjeo vreàr
niet va:r'dè lucht zijn. Notccrt U deze datruas alvast in Uw.aggcnda. Ook hebben wijtiidens deze d.rive no$ ecn lcu] e verrassing in petto maar tlaàrover ncer in onze
volgende publicatieo. r,lij rekenen op een zeer grote opl<omst uaar dat spreckt na-,
tuurlijk vanzelf.

DE KAÏÀ

ïsENS 1 : EE{ L.trNGE iVilG TE G:iilL}I. '

on danks het feit 'lat LEi'ls 1 zondag j.1-. vrij was, toch een artikel van de suKo.
Dit:naal vlillen-rvij U de.conplete tusdensdand.van tle 1e klasse B tot op 6it momnet
geven, met d4arbij rvat lrritische kant t ekenin6eri.
Àllereerst de litsla6en van zondag j.1.:
Olympia - .HION 2-2 papendreóht -: !ïil-hclmus 1-J
De itlusschen- Rood.cnbur.g ,l -0 HOV. - DBGC Z-1
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IIan nu &ie etantl:

1. xEg
2. Unitas
J. Papendrecht
4. HION
5. Vlilhe].mus
6. r/ros
7. HOV i'

8.De Musschen
9. HerEIeE DVS

l O.Olynpia
11.DBGC
1 2. Gouda
1J "Roodenburg14. TENS

10

io
10
10
10
10

o

10
10

o

10
10.
10

19.17

11
11
10
10

9
9
9I
7
4
2

9-1-Ö
B-i -1'
5-2-1
1-5-2
5-1-4
1-4-3
4-2-4
)-q-)
4-1-5
3-1-4
i-2-4
) -z-ci
1-2-7
o-2-B

2?- 6
21-10
16-11

12-11
?-8

11:17
12-11
11--11
15-17
14-19
11-14
?-18
? -18

Er zijn twee ploegen die 'duidelijk
'boven de rerit uitstekeni Dat zijn na-
tuurlijk Unitas, dat afgelopen seizoen
uit de hoofdkl.asse degradeerde en de
andere nieuwkomer DHC. Dan volgt, een
grote niddengroep tÈrvrijl LD,IS en
Roodenburg tot nu toe de boot vollcdig
mí6sen. Opvalheld dit seizoen Ís de
eíorme scoringsdrift. In de'69 tot nu
toe af6everkte rlue1s viefeh l.iefst
180 dpelpunten, een 5euriddelde van
rui-m 2* per rvedstrijd. Ook hct aan-
tal gelijke spelen valt nee..Sfechts
1.7 r,Íedstrijden eincligden i.n.'eeg. onbe-
slist. In deze sta.nd is vtel opgeno-

men d.o bíi 2-j staad 6estaoJ<te íedstri j d. Rooèènburg-Palcndrecht. I"locht deze lved-

,stri jd ecn- and-cre cindstaad l-'ri jSen dan zul- t.en rvi j d-eze a1sno6 vertlerken.
, ion6à6. a. s. nget LEj,IS' wc'èr aanbiËOun en wè1 

'begen hèt , Schicclamse fiermes DV§ 'viaàr

aïgelàpen' Àeiloen uit'irei'2-o iveid gezègevierdl'.uij frt pur' natuurlíjlc op eenzelfde
resul-taat. Het overige pro6ramna luidt:
Roodenburg - Gouda Unitas - DHC!i!!!i : -.

V]OS '. "..- DBGC .. ',j':r " De Musschen - Papéndrecht.
'r{ij zíjn uite?aard present in, sshicdan op het èporÍpark HÀRG]| om LENS naar. zijn

.. eerste over1inning te .schrecurren. ïot. zönda6 in Schiedan of vol6ende l'ueek_ in .de
I,ENS-rerrue

SUKO,È* :t* + * * * * * +* * +** a :«

HIIHHHIiHHIIHIIHHIITIHHEIIIIIIHIIHHHHHI{ÏIHHIiiÍHI{HillII{HHHI{HI{HIiHHIIIIH,q

PROGF.SMI"LI, - OISTELLII\GEN - UITSLT'IGEIT - SDNIOREN IIHIIHHEHHTII{IIHHiI

HH}IHI{HHHIII{HIIl]}IHIIUH HHIiiiHHTIEHHHIiH HIi HHIIH

PROGRTWMA Sfl{ïOREN

Zondae 26 novenber 19?8, Siheidsrechter:
14.00 uur Hermes DVS -.L-3NS.1 - -Sportp:rrk IrIIlÀGGhrt

a. d 
" 
Poldervaart

( s chieciam) :

v.Hogenhouckl.
' v1 -gelD.1/1-3

ï1 6cb.t/2-4
'lNieurv Madest einrr
L,oosduinen

- rrNieuw Madest einti
]JoosduLnen

v2 Aéb ,2/ 1-3

Arkclvreg 20, Poelcli jk
V2 aeb. 2/2-4
.Y9 eeb, 2/2-4
Y2 geb,211-J. 

.

v1 eeb.2/2-4

J .M. v. Tour

- ïI. Tilnan

. C . J, Braat
J .G. S chot

R.À.schraver

11 ,,!0 .uur
11iOO.uur

IJjOO dur
'1 1 .00 uur

,-* ,
,ï,trlts f
LENS 4

GDrtr .2

- r,E'{s '2

-IIVVf,
-BEC2
S LE[I§,. 5

' '12. oo Post cluiven . - LEI'IS 6 dann.ot

10. 00

11 .00

14.00
,l o. oo

iz.oo
12.OO

uur

uur
uur
uur
uur

uur
uur

I,ENS 7

Verburch'
IEI\S 9
LENS 10

Lm{s 11-i

LENS. 1' .',.

Ilaasstraat,
LEI,IS B

lJass'enaar )
soÀ 5

Delft 
-1 
1 -

Duir}.dörp SV12

L. J.IIoo6vliet
Í. t"..r . a. Dónkers

l taifit
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S.A}IENIKO}4ST

l,mls 4r ?r 9, 10 erL 13 eet half uur voor aarlvang van hun lïedstriid.
].,ENS 5 'lO;po qu1 LÈNs-terrein" In{s 8, ?.45 ,,r, LENS-terrein

írus 6.. it.oo uur l,IltrS-terrein

OPSTffi,LINGEN: )

Lmrs 4

LENS 5

LENS 6

_ rE'is 7

LMIS B

Lu.Ts 9

LENS 10:

LENS,lJ:

AFSCHRIJVINGiT.I:

COMPETI TÏ E-UITSLI.GEIï

ÀIs vórige vleck 
"zonder 

E.Guit + aanvulting uit selektie
Al,s vorige rveek met F.de Zwarl

AIs vcrige rTeel< zonder P.Perreyn

,Als vori6e .rvecli r.et P.Boorns

.Als Vori6e lïeck .

;11s vorige rveek 4et C,Peelc

Als vori_ge ve ek net P. Bo6ch

P.ten Iloorn, À.Bannin6, T.Jorkerr C.tipmanr J.de Riclderr- P.v.d.iïerf ,
líl.Encll-ich, G.Jehee, H.I(empen, M.v.d.I(leii t CrVeldinkr il.'lÏi jnhoven,
C.Jehee, R.Eon, R.B1ank

Uitsluitend ín zeci dringen &i gevàI1en kan norden afgescbreven bii IU.JanEen,
i.el-..6?6526 op vrijdagavcnd van 19.00 - 20.00 uur. In geva)- van zielrte kan nog
op zaterda6ochtend van 11.00 - 12.OO uur wordeh afgebeld bij voornoend telefoon-
nummer .

Tone6rdo 2 - LEtrS
ÀDS 2 - LINS

?

4
z-)
,-1

,+,8** + ++*+** :li,** * *

EI{ ZTJN BEZETTIiiGHET LEVEN ACHTER DE BAR

De bar is in feite net ee
t-eId, je hoort veeI, je z
Àl-leen een goeCe nop rvorC

- .'. seizoen 1978-19?9, Dit sc
zaterdag zijn alJ.c we cJstr
Over de behaalde result at
opmerlling: ItJullie e1ftal
Ze denhen zgkerr dat ze cl

Ooh over de Lgl{§-revue hoor je welcens iets, zoa}o b.v. cle vraaS: 'rl:las het bi j
jul3-Íe ook zo nisti6 ?2 (Ítr heb geen cijfer of letter kuànen l-ezen) Over de te-
korten in. dc bezettin6 bij - de diveree koromissies krijg je niet veel te horeni of
het moet deze zijn: trJ4, mcncerr..mijn vader zou best lvi11en, maar hij uoet altijd
op zàterdag'booclschappen cloen en oil zondag zorgt híj voor het eten ?.'ll
Moet ik .lan zeggen: :iStuur je moed.er naar ...?
§turen niét, na.ar toch zijn er een paaï spelero in onze vereniging die hun vrogw
ter beschikkin6 stclden, on ons achter de bar te helpen. En èie hulp is hard no-
dig ! Er gijn personcn èie zeggen3 rr r.ilat naoet ik nu achter de bar doen, ervoor
vind ik veel gezcJ-J-i6cr .ir JaDner, clat ik hen ongelijk moet 6even. A11eena.l he$
kontakt met de nensen uit'je eigen - of &ie uit and.ere verenigingen is iLikvri j 1-s

een prettige ervaring en dit geeft dan ook weer plezier aen de tc verrichten werk-
za.auheden achter c1c bar.l"laar, vraar saat het plezier naar..toe, a1s er sprakè is
van ond.erbezéttin6 voor c',e te i'er}ichten vrerkzaamhe den.? Dit geldt met narae toor
de zaterdag err zonda6. I,Íoeten vuij 6aan zeggen3 riHet spijt onsr maar doór onder-
bczetting van riaag gealoten Ir?. Hebben rvij, U en ik, a.1s LnNS-Ie clen niet de'ver-
plichtrirng te voorkomen, dat dit moet gaan gebeuren?. Is het niet onze plicht'de

n doliterskaner, of een biechtstoel-. Er wordt veel ver--
iet vee1, maar je ma6 niet alles naar buiten brengen.
t no5 rvel-eens toegelaten. Zo is het qok met het. boetbal--
izoen dra,e.it al-vreer J maanden en slechts 1 raaalr op een
ijCen afgekeurd. Voor de rest werd er Selvoon gespeeld.
en krijg je ook weleens iets te horen. Hoe vindt u deze
Ien 1 - 2 + j en de A 1, spelen altijd zoncler opstel-ling.
e punten cadeau krijgen rr.
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LE'ls-l-eden en onze gasten prettig en gezel-l-lg te ontvangen ?. Ja, Dat ls het .ze-
ker, maar dat liunnsn rve'.niet. .mèt .een.1a.ar nensen voor -elkaar krijgeri. DöoÍ cjn-
standi6heden zijn rvij voor de bezetting van zatelda6 en zoncr,ag 7 ne tlerverkers/st ershwijt' Dus juÍst nu is uvr hulp hard nodig. Kon helpen. Het gaat mqar on-,een 4àaruur in een rveehend. U helpt uvr vereniging er,r het geeft.pLezier. Niet trvijfelen,
doeh 1 pak cle tér'efddt of;trön langs dË bàr, ' on atÀpratei;te: nakè.n 

"

66.9k.16. , . A. Be:'genhenegoq\Íen .

93.11.56 À.r.i"Bogisch
r 'i;1'' '')' '

Namens cle barkomnissie:

'4. o .Bo isch.

** *+* +**++* +:ir**,*,* )t* :r.*i* * *

AAÀAÀAtlÀr'i.i;l"A-Ll

ALLERLEI.
rïr.4Airir;-A*il:il-iI

Airil /rii.i hAAAAÀiL.frAil ArtrAÀÀAi*IÀ/rÀr'iAÀAAAA rri-ttAAAAÀA

- Ria en Eans van Dijk zijn op 26 november a.s. 1zt iaar getrourzcl. Zij nocligen een
ieclereen fiit voor een 6eze11ig drankje in tle bar van Sportcentrum Duinzi.gt, liiilt.eE
Roijaardsplein 23, Den HaaG. iïii vlensen het echtpaar van )íjh van harte [e]-ukmet ateze nijlpaal in hun h.weIi jksl eviï; 

*;; n:+.* , . :.. ._:..: 
. 

-

scheide rechtci ar.jp .is geien 6eqakkclijJie iaak, 'dr.t, vri;I1en, $re gaarue toe6ev9n. . .. ,..
I,laar de scheidsrechter ,bij, het 5e. rnaakt c -het töch ,vrel_ al .te bont. Hij probcerde
zrjn stempel op" qen, t'cdqtl'ijë ,. dje in een'uj_ts.tekende verstandhouding we:'d ge-
speeJ-d, -rval al te nadrul''jièliJk' t e zetten, waarbi j hi j zelfs Brive- .taai Bebr3rikte om
zijn daCbn'kracht bix tc zettel. Vervelcn'd r.ras het dat' JaaD Col-r:a en irrèO ltoÈ:
land hièr' de rlupe rraà' ivcrden. Jaap rv'erd er uit'gestuurd. eri Ërcci Èrce6 ècn vraar-
schuwing. lïe hoi)en'nu roàaï dat de i0,lVB deze bcslissing' nhar rzaard.e zal schatten.

':t :* + * !r r(,* * +,r * * * + + * *+ *+ * * +:i:& t* {.'i* '*,* 
)r * + * *:r +,}:} *+* * * * )* +,i. + * * * !r * ï *i.++ +1* * + * + + * * +1ï_*-ï *t*'i *'* * * *

È*f$$rrJrirJ\rrrrrr,TJrr.rrrJrJJgJJJ*.J. , ...'.
- ï++*$ vrJ{ }i}rr JEUGDFRoNT $$$$$$r;,r.r.r.i;rJJJJJJJ#JJ,TTJJJJJJTJTJJJJJJJJJJJJJJJJTJ

iïJïï,r,r,rat,r,lJJJJ JJJJJJJJJ JJJJSf $SSS

PROGRÀIfi{À JUNIOREN

@"a"s_ze-!:1211
LH,IS f vrij (zÍe maanda6avontl)

Sar;:ndp,s- Tljf -19?B
,19 

. OO uur Lm'ïS f - eDS ,
Zaterd a 2 -11-19?B
14Jo
13.OO

14"30

11"OO

11"OO

14.3o

11.45

13.OO

11"45
a a llc.

1i"15

v2

- Scheveningen 1

- Í.,8{S 2

2 - r,Er,rs 4'' ;' '

- LENS

- IENS b

- vcg

- lxo 11

: rtDo 1]

- !!IIÈ lV

-vcs 11

- LII{S 12

v1 i,
Hogehoucglaan .

Gem.Spbrtpark 
, "'-

Savorin Lohnanl-aan

Noor dne s

v3 .1':.

v1

\T2

St cenvlijklaan
v2
Beresteinlaan

uur
uur
uu?

uur
uux

uur

uur
uur
uur
uur
uur

LENS

EVV2

Hoekse Boys

Quicl.:. J.
Ve]-o 6

LINS 7

LEIÍS B

I,ENS 9

hrvs ,
LIÀ-S 11
GONrl 7

t,i
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NOG M{I(ffiE JONGENS KIINI{EN IVEE N,q.].R HET BUiTENLA].ID. GEEF JE SNEL OP

ÀT'SCHRÏJV]NGEN:

Schrift eJ.i jk:

Tcl-efonisch:

De junÍoren raoeten bij sl-echte rvà crsornstand.ighe den steetls
raadplegen. Telefonísche informaties vrorden hie::over niet

voor vrij daAavond 18. OO uur f:-; anr.l.v.d.St"een, Hondsroos 2,
uerlrcl- en lto dènrr_ J s.
vrijdaBavoncl tusseí 18.00 en 19.00 uur ( uÍtsluitend
gevallen) voor tl-klassers bij dhr. G.Duivesteyn te1

( LENS 1 t,/n 4)

in drÍngen de
94.68.91

de afkeuiingsli j st en
verstrekt.

B-kfasser6 bij dhr.tr'.v.d.Berg tel.. 29.?9.?8
(LE[,{s 5 t,/n 7)
C-klassers bij dhr
(LENS.8. t/n t2)

. A. - | s-Gravendrir jk tel- .4316bO

In noddgevalfen kunnen Ce junioren nog op zaterdagochtend tussen !.JO en 1O.OO
uur afbellen bij 66.11.14. LI[ts.

TTXEURINGEN:

OPSTDILINGEN:

IMIS 1

LEN§ 2

LENS

LU{S 3

4

riordt door de trainer bekend gemaalct
Lcidcgr Dhr.J. r''^ppcrl-oo , J.Zoun'
B,Boogaard, R.Bon, R.Duijndam, B.Henkes, I'l.I(liinnen, 0.I(önàman, trV. ter
Làare, !I.v.d.l{eulcn. D.Pronk, J.v.d.Rijzen, R.v.l{ijngaarden
Sanerhomst: 12.00 uur Klubgebourv LENS. Leider: dhr.B.Osse
C.Odenisirchen, R.Gocchuijs, i?i cle Haas, B.Jozce, S.Iiramerr J.Linssen
ï{;Lucassen, II.Planken, R.Radenaher, J rVoorduin, lt.v.3a5gun, p.KroI
Sa.rrenJ<onst: 1J.00 uur Klubgebourv LeÍder: Dhr. l:.Blok
\fRIJ zie rnaan dagavond.
P.Krol- zio LH'.IS 4
H.Drunick, R. de Jong, J.Kooymans, P.Kro1, E.Krij6snr.n, M.Lustenhouler
A.Rovers, È.Sanclifort, J.Schipperen.
@!!egi D[r.F.Fluuans
AIs vorige rveek
Samen-honst: 12.00 uur LH{S Leider: Ton cle Kok

A1s vori6e qeeh
Gaarne ouders met vertrocr
SareD-Lornst: 12.O0 uur LE{S. Leid.er: Martin Beuver
A1s vori6e week + C1 - Cz
§amenkomst: 14.00 uur." Leid.er:
Zie vorige ive ek
L"i3.ef.j- Paul v. d.St een

Zie vorige week

Irane v. d.. Ber65

Leide:r Erik Land:lan / V,lim v. d.Einden
Zie vorige 1ïeek
Samenkomst; 11.0O uur Lll{S-terrein. Leider:
Zie vorige rveek
Lcicler: Thco ?rins / Ton v.d.Berg
Zie vorige treeh
Sauenhomst: LB{S-Ierrein. 1., eider i

LU{S 5

LXNIS 6

LEIS 7

Í,u\ÍS I

LEI.IS 9

Lm{s 10 :

Lm{s 1 1

Rini van Noort

LXSIS 1 2

-6-
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PROGFSMMA PUPILLEN EN I'IELPE}I

PïPÏLIM,I

Zater 2 -11-19?8.
1 1.. oo: ur' LEIIS 1r - Hocirs.e Boys 1

12.o0' uur GDE J - Im.ls 2

1 1 . OO uur LB{S l - GDrï Ir

TerréÍn
v2

Ere-6nu6weg

,13 :

'ER'i(lN
ITH{ NOG" VIER JO}TGB{S I4E! I'IET DE BU]TE'ILÀNDSE REIS. G]]EF JE OP

IíELPEN

, Zeiterdag 25-11-19?B

uur I,ENS .1

uur. VELO 1 -
uur Scheveningen

uur Schevenin6en nini

""ir r,uN's Mtr'rï' 2" ' t

uur I{íi V Ji tr-r-nr- 
'

H3S 1 \13

tENlp 2 Noor dtrrcg 
i

IDI{S , Iloutrustureg

1 - tH,trS mini 1 Houtrustr',eg

- ODB nini 2 1'11 t . ,

. -. Bl'{T minl 1 V1

- LEIVS MINI 4 Zuiderpark

11"oo

11.OO-

10. oo

10.00

10.0'0
a^ Lq

'10 i O0

NEEM B],J KOUD.IIEER IIEN TR,::ININGSPfl( MEE NÀITR DE TRAINING

-JiTKEURINCíEN:

Bij slechte weersomstanclÍ-6he den steeds eerst de afkeuringstijsten raaclplegen. Staat
daàrop bij rrPupi3-1en en lilel-penir .verneld: GOEDGH{EURD dan steeds 'no;ar veld. of punt
]rn, .-urorÉoret komen. IN DIi cEvAL Mr\G ER DIIS NIDT tmrxFoNIsCH i:JoRDm,l GEINToRTïEERD

NLÀR EVENTUELD /)-FI(EURING. Staat bi-j de afheuringsadress en bij fPupi}leD en iYelpen
vermeld: ZfE AI'KEURINGSLIJST dan moet a1s vol8t wor ilen 6ehandeld: Voor de thuis-
rvedstr;ijden moet juniorcnlijst, worden 6eraadpleegd. Zijn de lveclstrijden van LENS

f, B en ! goedgekeurd, rlan gaan ook de pupill-en en vrelpen weclstrijden op ons velcl
door. Uitsiuitàncl voor cle uitruedstrijden ma6 in dat geval telefonisch viorden 8e-
Inforneerd of hun wedstrijden doorgaan en t'rel zat er da6oc Ft encl tusscn 9.00 en
'10. oo uur te]- . G61114

OPSTU,LINGENs

,1-ESCHRIJVI}IG .I:

S chrift eli

Telefonisch:

ln noo dgevalle
e.n iO. O0 uu:'

-LU'TS P1

LU.IS b 2

],8{S P

voor vrj-jdagavond. 'l8.JO uur bii dhr. P'v.d.Stcen, Ho.nclsroos 2,,Ber-
liel en Ràdenrijs .' r.
vrijd.agavoncl ltissen 18..O0 en-19.00 uur (uitsfuitend.. in dringende.
gevallen) bij R.Bon te1-. 2598??
ri kururen cle pupillen en wel-pen no6 op zat erdla'go cht encl tussen p.OO

afbell-en. 'IeL.; 651)14 klubgebouur. '

J.K1ip, A.Toetr:R.v.dl{e:Ëidenr R.Ha$r Ar:Tiiri"Àsjoe, }I.Koelemij,'. E.Keus
C.Lie"Kie Tjoen, M.lIó}}ernan, J.Riemènr M.Langerah

,!res. P.ll ess efs.
sdncnkomst 3 :lo.Jo uur Klub6ebouiv. ' ï..;èi der: rlatl de PaEtér

J.I(uijpeis, P.lierichs, li.Franken, R.Timmers, R.v.d.Kleij. E.Verduin
L.Triep, F.v.Kester, M.v.He3-den, P.Aerts, F.Valkenburg'
Sanenhonst: 11.00 uur lilubgebouw. Leíder; Arthur de Groot

P.i4ehi1a1, 1?.Tan, E. Rarlemakeï:r P.Ilijhmeijer, R.Lie i(íe T.ioenr R.Jan-
r 6en 2 B.Surie, B.v.Nieulvenhoten, R.Àssenberg, A.Vester, M.Zimnerman

10.r0 Èur. I(l-ubgebourï. Leider3 l]Iin v.d.. Miie.

-7-

Sanenkomst : ,



IU{S IÏ1

LBIS 1Í2

LE{S

],ENS I{]NI 1

],ENS T,IINI 2

LU{S }rïNI f

LENS MINI IT:

UITS],AGEI,I JUN.ÏOREN :

1'crschelden, V.Iromo, R.S1aLs, p.Bijlsma, B.Bergmans,
B.Suri-d, P.oosterweghel, E.Endlich, I,i.EnàIich.

1?-"3O uuy l(lub8ebouw. _t"id"*. peter.. perrei jn ..

C.'i'."rl"Boogaalt, R " Batelaan, A. Groencstein, E.Knóps, D.Kectman, I"Í;
I(eetnan, 

"r 
o Tiunormans , .^r"v.l?ijngaardxn, R.Boelhouwer, D.v.d.Vin,

R"P1.u'gge, P.lloeksma
Samen]:cmstr '10.0O uur Klubgebourv. Lel-eer: Ja],I Prins :

M.-,r.1ïicuwcnhoven, C"r)"d.Berg, L.','.d"Ioorn, E.BIck, L{.Jehee, R.Zegers,
J."Iiocnraads; .E.rlérzenbllnle 

" 
-l,l;Frouberg.ï C;rlé -Gt,oc,,L, D"v.d.ioorn : -

Sa4.enl.shc'L: 9.0C ':rrr, Klub8eb,-.,uvr, l,cider: Dhr. v.Nieuwenhoven. .:_.

14. §inons , l).
B. Claassen ,
Samenkonst:

li"Bro.:shooÍ12 D.Bijlsma, J.Dunant, ]I. Ve:sche1_ den, T.Jansen, S.Tuyt,
14. Boscl: , E ,Hool:sriaa .
Sar.trÈomgt: 9 o óo r:ur l(lubgcbouur. j,ei i.el: Dhr . Tuyb .
À"r,. C.I3er6, G, Linne'?iee', er, J " v. d.,Starre, K.Hansen, E.SnuJ-ders,
M.Grosze llipper, R.Tette:'o, M. Tetter.o
Sanenliom6t: 9.J0 uur Klubgebo':'.r, _l,Si-aqf:, Dhr.Groeze Nipper.
ItI.Jocheras, G.E16tak" P.nlstak, H.3randt, I.v,Dijlc, lï"Vinke, M.
S chuurr,ans , E,l'ilsem6eest
Same',,icri1st: 'i0,15 uur Klub6ebouw. Lelder: Dhr. El-stalc
I.Í. Zintnerrnan , J"i'ianevels, D. "Sg:'-cring-, p,Angeline, I,l,peeters, M.Bouw-
ne est er., ,-" v" 11.lIa.]r
§ai,enkcnst: 9"00 uur lífut'Bebouw". lsgcler: Dlrr."Spiering , :

U ITSI,ÀGEN :

f,UflS 't

DHC a
Scheveàingen
LENS f
Vre deburch I
r§4D 3
IENS 7
IENS 8l

L-H'iS 9
C ele:= tas f
I-H{S 11,,
Ccleri.tas 8

,- HMSH

- Lliits 2
- LB\IS +
. LYRA II

- I,T;NS i
- LEUS 6
- \r'fP 5
-VELO g

- I ;i',i-f, 10
- Vrcriebgrr 

"- LH{S 12

'1-1
4-j

2-2

5-3
3t'2
1.:Q

LEr{s .1 - HBS ,1 O-f
GONA4-LEr'iS.20-f
TEDO2-LENSl4-O

I,ÏTStrAGrf,{ !ÏELPEN:

Lrt\s 1- ru,v^ 1 0-o
G0N.t1- -' .- I,ENS 2 0-4
LINSf -3I'iTr o-3
U:TSLIGEN MïNI -'rïEIPSI :2..2

-.,-n
RïC,'I
LNNS
LE'NS
vr0s

TM{S 1

RAVA.2
BTC 1

LTNS 4

2

1

t-z
6-o
o-2
6-o

GISPEÏtd" Ge vro Gel-.
21 124

ESC AI,IPTAEE],TD.INTS TOERNOOI

BUITEN],ÀN DSE REIS

a. s,vrij dagavond. 2/t 'icvenber 6a-an de, B-hlasscrs .\ran de Es ca.n,;ver enigin6en uítma-
lcen wie de beste tafcltennjsser is. Deze. kampÍoenschTppen rïorden op LEi,lS gehouden
en beginnen om 2O.OO uur. Ju11ie tuogen zclf jc eigen batjes meenemen" De volgencle
LE{§-spelcrs rïor ilen afr 19.it5 uur_.ip ons klubgebouiv r.errvaàh.t: ï,.v"Rijn, J.Odei-
kirchen, [.Ëyherhoi. De anc]er'è jöngens uorclxn op de tweed.e avoncl ingedeeld. De
derde avoncl i6 dè finale-av,;rnd : .:

Verl "
5

PUNTEN
28

DOELSÀLDO

52-15

f,ot !u toe hebben zich 9 B-Kl-assers, 21 C-.Klasser6 en ? prrpillen zich oBgegevenvoor rr€ buitenlandsq reis, 'rïij zoeken nu nog rrinsten.; 2'B-:Klassers, 1 c-Klasser
en 4 rupi]Iàn o(a nee te gaa:1 rraar . Duit sland: Jurl-ie hebben nog éen vreek om je öpte ger;en 'Joor deze rcis" iJacht niet 1an6er. Ook tle leiders ,ooètun zích voor a.o.
neeirend opgegeven het'be[ 

"
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Hierbij '6eef iJr nijn zoon op voor de reid naar
Duitsland / Engelancl *.. '
G.elijktíjdig .heb.. ik t,r51.- / het 6ehe1e bedraf * over6emc.akt op girorekening
116?l.l t.Yl'.vo .Penningneester.LH{S met vèrmelding buitetlcndse reis.

NÀfuT:
HANDTEITEN]NG I

*,. cloorhalen wat riiet ,rirn toepassing is. -

SPEÍ,PEGEL!ïEDSTNIJD

Ook dit jaar organiseert cle I(NVB vreer eeb spe1re6e1-we dstri j d voor jon6gcns tussen
10 en 18 jaar. l?ij villen oolc voor deze quiz inschrijven. Zijn er jongens in deze
Leeft5.jd, die zich op vril-1en geven dan kunnen zij dit doen bij i enand. van de
JUi(O. Valaf de pupillen tot en net de À-l(lassers zoeken wij é6n spelern Tot '1

decenber r-s op6even uo6c1ijk. i

HÀAGSE JEUG D6ELEI(TfES

Voor <le voorlo.;:ige jeugdselekties hebijen enkel-e LEI{S-spelers tyee} een uitnodigin6
gèhat1" Vorige vreek speelcle irred Rens (At) nee in het tlaagse B-e1ftal.
a;s.Maa:rclag spelen Robert v.d." Zlvan en Patriok Pronk (C1) om f9.OO uur op Duin-
dorp s.v. in c1e Haàgse C-Jeà5d. Veel Sucre6..

LHIS C2: RAVrT C1

De 2e ovel'Hinning 'ran I,IIIS 2 is een feit. Er ís door alle jongens vreselijk harcl
geknokt voor deze overt'rinning" RÀVA had gedurendé de hele vrecLstrijil een ove:'viicht
rnaar de 6paarz4ree ui-tverJ.len van IENS uraren sons erg geva.i:rlijh. 1ILVA rvist met de
kansen. die zij kregen geen.1'aad cn als er eens een'§evaarlijke situatie ontstond

,, rvas.onze keeper John v" liester ( rle uitblinher van de vredstrij<l) op àijn plaats.
. ie.rlrst ging j.n net O-0, ïn c1e tweede helft opnieurv een overheersencl RÀVA rnaar

het ontbralc hutr opniet,vr aan ecn afnaker. Bij 6ón van d.e uitvallen van LXIIS'kwàn
.i[arc Vreeburg i]a een !a6s van lli.im Co1pa all-een voor de RÍlVA-heeper. Deze dacht de
sitÉatie te re titlen cloor dc bnl voor l.íarc vreg te schoppen. Marc hacl èit goed. do€r-
zien en de we6spri.n6encle bal ituiterrle via zijn oog in. het doel-. Een fràaie naar .-
vooral pijn).ijke goa}" RAVÀ probeerric het no6 vuel naar paalr'1at én vool'aI onze

_. 
.keeper stonde4 rie t c ch lvel verd.iende geli jkmakcr in de rïeg. l-l-s .clit elftal- zo
door5aat zuflen er l;eslist. no6 rneerCere punten volgen

DE LEIDERS
:i!+*++r<***+**+

**.**r*,*:**xr(*

Ctr,ETITASB-LDI.IS12
Jbngénor. jullié hcbben dcze week loon naa:: I,reÍken 6okrogon, twee vol-Le puntcn
biitnén .6ehaa1tl en ocn fijne voetbelmiddag gehaC. De eerste 6oa1 van Àrno vras heel
moói, al1ecn is hct janmer clat Arno'aIlecn 4aar tloclpunten naakt a1s hij een '

beet je boos is. Het is .lanmer dat 'cr zo rveinig ouCers..konen ki--jken naar. de wed.-
strijdcn van hun zoon.' Ook- wil. ik de hecr v.d.Eaaij eenE; een keer._ via deze we6 be-
§anke1 voor,. hct èlrthousiasue wat de vader van Erik elhe keer vreer: opbrengt.en.
Zictr 6ek laat na-lien cloor ndj on te gaan vlag5en. i'lisochien is.clit een teken voor
andere vaders om ooh eens langs de lijn te gaan l-open vlagqen, want om op een
betere raanier i:et ur,r zoon.betrokken te zijn en net zijn sport i6 er èacht ik
toch niet.
P.S. Peter r?aar bLijft mijn sigaar.

-9-
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IMIS PI]?]LI.EN 2 ,/ Gor-À prJpfLtEN 4 l-o
rn d,c eerate helft J-iet LE{s coNÀ komen en d.oo:r het goedc vc}dte Ègen van LENS(o.a. Pim Àerts en Elo Verciriinf "Ëregen we steecr.s a"ó.- v^, op het spe.L van GONA.
Met snel-l-e counters bestooktcn ure het doci van C,e GOii.^, -kqepei-. De rnooiste aktie
van c1e eersta,.helf! krva.n crp naaa -ran FelrlJ I(ester, í1ie mct .een splijt.e[de pass
Marcel- in stelling Lrracht, dj-c hrlaas ne+, ovar. schooL, Irr cle tvreeàe helft ging
lE[S veel in de aan'ri:]-. Di-t ]:i-drle sneL na ruot to.! c1e ee::ste t:,effer voor Lff{S
cjoor Ferrie- snel- daa':ra Gcoord'r Joh:n ilrr:: jpr-rs ha"rj in dc ]:r.uisin6. Marcer van
Eel-den besListe daarnÀ r1e rve.lstr::.jd coo'-, voor l-o tc zorg;r,n. r,m[s kleeg c1a1:narog enkele fraai-' --.rnscn. (ilcio, i.,rdró., -:-r'thu:.) r.aar kon het net niet meer vinden.
Toen de sc heicsr e ci'.t ei: aí:?icot r»alr e... arl..,jongens cor blij met htn vi;fclé '( de
l+gIS". 9p r+j ) cvcnrÍ.i,1:,.,1;

rlcc:rl spits JOIIÀl't I(Uï.IPEPS

ÏERSLAG VIOS :,iIN]

+ * ii.*rkf {:r :F * *,i: * r.** *** *

- LEIIS I'ÍINI 4

lla de 1-Q ovetv:Í-nn-',ng :;an 'rc':ii6e i're eir. teiïen 1i,Lï.i, ,rraarvan irct versfag heJ_aas nietin hct kr'antje is opje;one:l, en iïaa?-jrn ,arny een },rachtig. doelpunt sàoord.e, moest
nu rvolden aanllctreclcn teÍ;en RVC. iïe vnl-oen natur-rrIi jh próteren- cr.e overl,rinnings-
reeks voort tc zct';en en dat is, zij het enigszj.ns lrrap 6cJ_ukt. IIa ccn spannend.e
we rJstri jd u'erd h:t 2-1 vcor r,EN.s. L NS 6:r:9 goed vau stait el hiel-d hc+. veldgroot. Na vi jf minuton kreeg i'{arti.n rie ia-'r- op 1i.nirs, paseee:-cle een speler en
knal-de à ia ^A,ric iiaar. ii ri;gerrti:riË de bai harcl e:r hios in het net. L IS breefgevaarli jk voor het cr.oer ';iln RVC, ma-ar. had. rveini6 6;e1uÈ rnet cià sàhoten, net- naàstof precies in c,e hand.en va.n dc heeper. Na ::u^;t visi RVC dcor een uitvaÍ op 1-1'te komen cn LlÏ'trS mocst neer teru6. Enl.,c1e Bev:^.uU-jke situaties rleden zich l:oói.het LEITS- doel 1'oor.r naal' Jeroen ivist - sanen net Peter (net nieuwe schcienen 6aathet rveer veel beter) reddi.íS te brea§cn. Vla.-!r rroor ti;à r,rist iular Lin LENS tochno6 aan dc vrinsi tc hcrper, doo'r in ecrr i,crimmage vc,oi het dool cle baI achtef dekeeper te klallen. Tot s l ot. e en conir:ij-mènt aan l,{rchae]. en ,gaccha; die zich ste.errsleter 6aan aanpassen.

-'10-,

II;'I.NS TUYf

Nou jon8ens, Í.1" 6e1oof uict drt LENS 4 }:aup:'ic<,n rrc::tlt. \ïe etonclen rveer met vierjongens, lanny, RicharC., Merroo ( s chi j nb -^ivc i,I.ngr.;y1) o, Johnlie. r,ïaar rvaren d:'_t.- an-
deren )1ou vreer 'i rk roop toch echt niot da'l hei noc g j.s om LE,\ts 4 op .te heffen,
rvant hct is zotr: fj.jn +:.:are i rk heb hct o.j :r- :'Éj ae,n sri{T 6e'.'iaagd, clie zei het
ook vrcselijk jÍurner te v::rden,, ivlaar. ju1:rj-c. wcten r,,eT]-Eat .qliqr r.reel- l:an. dus
zorgde hij- voor p:'imrr Ínl-al-ler;s,, í.ï'jidu: pear'l er l,ra.uit:e" Nlï6 vredsiri;a. vi."
be6on hecl goecl vra.nt we st.,nri.ci,, a.l heè_,_ sn.,]- .let J-O achtcr, I.le.ar toen ionden, ruehet genoe6 en 3ingcrr er è1,erl s l;ev.i6 tcge-r iiair" Kecpi:: Dalny i:-J- e1d c-- bal steeds
goed tegetr' tertrijl de achteriio;de net (:ilróc- Ila.-rri-c,:, Richarcl en l{arco goed enmet vecl- inzet vc.rtbeLc"c. Dc v(,orh.oe dc r.et pearl- el Jàlrnnie probeer.de me[ 6oeosamenspel nog een rloelp;r:t ie reaj<en, naar he.; wilde niet iukien" Toen klan derust en rve 5in6e[ 6c]-iiir draa.j,en. l,fe rzai err toch tíel eï.S noc 6eotreCen zodat VIOSde stand .lcon órrvoeren toi; 6-c rlet iecl< e:' cen beei je àp ric L vros me.i; wat meei,jongens Íir?cel Ce . Viji:-.r.eïr. jul.l.:lo ool: n:èt : :té_- d;ng ,*s ,àl.nr 1ie hebben geyrerkt
als I eéuwen, cn lnze .i'na dc rustr! Jceeper' Marcc ltaai:tr' ,.-c. G lrachtige snoekduiJlen,'t:àt 

:?.n.u-en l,an.vcei pijn deed. I'Icu .'ioiraong sltrT M ?rET hctuen àe werlstrijó na-tuurli jk ook gc;ien, ctus snef je, ccho:n .,,_'_ j .':-i;;h;jJGTt"a.
.,Tqt2atexí1at]1.trI1e;raaIkcmenhoor.1trLi.1!ig9tc]jI{s
SVC I\íINI 1 - LlïS I.IIII ':
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DE LDNSREVUE

van de'loctbalvcreniging Lenig en SneI
|'tti : ' '.

JUKO§EI(RETARIÀAT

Bi j_Y.q
I

I{IE STJÀà,

. ., i:.i

Léà'ent' heef f, rli'.. sei zc
càrit' kc:rtributie , be I

to'ch ai lieer
ij doen een d
tellen en voo
mininaal tot

iebedragen:
!' J &Aï

. tl

5 naanden .

ringend be-
r onmidflel.lijke, .

31 Dec.^4.a.. .-
:t'

ueTÏíC#lS w;tl-iri.iàag i Dec."ads ".i.s het ndres ïan onze Jukosepretaris .'
paur 

"Ia.ëta"r, 
guíiJ'riga in,:Genernuir.ieiitr'"rcr Dcn Haà6 Ternrl6?. §o 96..'

rONr-RItsUfÏES.'r.(-__i-:Í;_ ,,
Een eroct ara;i;a.l. l.! ',
ouu ].s, i1o8 gc€:'. ,

ear. Cat
aaid. ' Il
te'HèrË
buticr.'..

nt ir ib i1t
§Q q- .Pe
i0i- tl

92. -. rr

?2".'t tr

56.- .t|

.i

1-
en

Doeg.op dic, Ieden, .dit verzui,n direlrt
ovcrmaki:r§ van tló ve*ichuldlgdc hontl'i
2016 te:..íirageir" ' ' : '1
Even teqc he.rinÈc:'ing,'rol,gen. hiq!' .dc ko

,',;i,niór'er:'!' : .1. ,. ,f .1
.': ; Ír:.f'):-!-ie;r Ío' ilórr:àn èir' ui.n; , s f ..

,....r.lii9tl'iPelend ' ...: i"
Entreekaaítbh ho'd-i;irr' f r3O ó-. F,s:.' seizoe
fo3C"-. .Ijen,to-cstingskaatt plus toczclld

"o 
cn. -E^E..ài.i n, nb g chke tr. o' Lre gunst igers.

nog;ai{d hg'Jlcq vo}daàri. .Onze girorehe
meoater Leiri§' én '5nel-, Dèn, Haag. -, .

ll
',[

!t

n" ?oc;lenCing LDN§revue eveneens
ing LÉNsrevuà I.ört f.;55.- p"i.'se
dic irun biidraee over.dit seizo

nin6 is 33 6? 'Ll t.n."v.Penning-

- .., Hèt Bestuu:'. : j

Rood-

R DE- .tsA:' 1

Zatef li' .l::'"I-rL-.q ,. i .;,

Zai;er dagiriridag ..,
Zonda(:-':r:ig:r: .i ', ,..

Zonda§Èr:idtJ*1: . . ..
..] .' .i 1". i |;,,.. ,j ir, .Jri'

DventÈeei ..af,h.e_,I f g r,r
.,r. .:,- -r

TDRUG I,'AI{' l?EcOEl'iEE

U.u*u;. it,]
i.lt,Iïeb afg

in cn ILonaId 'r "'
n Annern:ick t.Oor &È_EggiE!" ".
1 trleliy en R;'.chard ï"d"Hock' ' '

ào5tur",Hi t, fle Druin, Hariïeke Bom,
cn' S]'Iyia Pronk, .l.hv. JÉímaat, f essa
n lClL !g-Blsg!.
si]:6etjY8::e-UPö:89E1690-o-o-o-

.l :

beq er yeer'! Dat vïi zegge:r" nog rrei rèt piSn àn.nioeitei maar.,
eio,pe5 weci:eird alweer eea trezoeltje aan ons kiub§ebouw kunnen.

blengeB.;;; j .- ,.
Oài ,ía5 , oolt yrgl na 8' vielien p1aÈ op betl te hebben 'gelegen. l'Íat een ldnge
ti3J llas dat. maar uat heb ik'een steun gehad aan de vcle blijken van
belangotellingr . dr'.c ik,van Utr' ziidë mocht on.tvangen.
Dedairkt .voor aI ,.llu.. kaarteÍr? 'teleÍoont jes, ír'uit, .bloer,ren en Uw per§oon-,
ti.jkè'bedoekcn -tiiui.s qi ià het ziekenhuis." Het tras enorn en U heeft metle
daaritoon geholpen.r. die..vervelende tijat toc.h ncg sneL door tè l(omen.
, j.i '. ' : .. .! ,

'-1-

Gcrard. van d.en Steen.

Ili -,.1i
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nmm IIoe krràmi-Jos lÍi:ttirig ctp zate:dag,íB novenbeii er{,oè roetznart door de
_ _ Hqegs-.g tire-qen te dSl.e_r-l? Zehe:: een v; j.t,voet je halen bi j SinterkLaae.-. ._._

mnm oridertussen is PoL teru6 van een weehje weggerr'eest en dat zonder even-
tjes te hebben afgeschreven" GeJ.ukkig echter ryas Àad Bogisch zo at- . :

tent het achterbarse LENStr cven te beschr-ijvc;r, zodat de 1O paginàrs . l
LENSrevue toch naar wee.r lrooi lraren gevu1d" pOL k;:ijgt de inilruk, dat
tlat leven achte.r de talksst 2o ongezcllig rtog niet is . En...bn.in de
trant ria:l Aëtt en zi,jn ' bo.r.J -uren 

. 
door f,e gian: IENS 1 en 2 <Iocn het genid-

Celtl:hbg.nfgt zo. slech't'... ".
mmm Fijn, d.at o:izc eekretari.e Gerard van den Steen .neer thuis Is. pOL
hceft verrroncnr dat hi_à nog maar neut:'elijks ecn voet binncn zijn eigen
thuiÉ hadjEezeil c!.2i.ih cólleg;r-besttÍr;Icïen -Èwaou. binnenvaíIen ón...-
een bestuursveirgade'ri ug tc houden,' ; . :''
murn cip PoLrs retorische vraagrrkan d'e LENgjeugo.niet schrijvenr, altwoordt :
leitler Friurb Flluaans botweg NEfl | ohtle-r ' 

de 
-taèvoeging, dat het net ons;

tegenuoordige onderrvijs i;ocil &aar bal olech+-.-.e gestetd" pOf héeït toch .

een ttrat aeer op'1.ínistischc maatschdppj. jyisió. len hoodt het crop, dat de
LENS j-eugd wel XhN schri j.'en.o Eaar. !:oí .gelroon ni.et doet. Naar het rÍaarout
noeten wij voorlopig nog biijvc:r raàen:,,: i,.cirncl.i_jk voelt men zich veel
minder dan vroeger betrokken bij de-cigèr. l-ereniging" pOL had eigenlljk
wel verlyacht, da'c net na.me vanui.t ori zè À en D klassers rvel realrties
zouden .lcomen op dc herhaalalel.i.jlc'irar'-gcz.'*engeldc diekussie over het even-
trÈer 'toekennén''rràh stcmrecht aan jcugdieileri" Iíij ._reven, toch in een tijd,',.
van-iihsprilltk -en ïredÈaeggersóhap? ! yno-i. :.nao" ziji ,;ich iirig onvoldoende
bel'iust' +àn ;hir-il .íiogblí jliheden ;: àe gang yan zahen bij LDNS rnede te bein- ',.:
Ytoeden.' Ebh"fuoèdb inaatschappe1i;1i,: Jntwiklie:.ing, àÍè kennctijk nog niet '

bij LENSers is doorger'i.rongen o
nnm H et beetuur t,oe.!.t die ontvrikkeling aan en is zeer opón in de inf or- .:.;.fiatie c-rcir C: bele;lds'aoe:.'!-ng. P0i, rrijst ncg maar eens ecn keer op het '.

2eer uitvoerige beJ.c itlspr.ogl a;r Í dat kcrt .roo-,- de alg-veigadering werd
.6eprcsenteerd"DaaringeeftheÈbestuur'aar:hoehetdeLDNS-probIcrrcn
-van vandaag (kadertekcrtT niet, al '.e. cterlie financiele basis, teruglo- .,.
pend ledental) denÈt ilre!.hopf ri te icir:rrien. bi,eden, Daarbij is 2e1fs het
woord FUSfe geriíIl§qi, .Gèöí, I j.È .echter,, Ca.t |..s:.gl.qp heeft greageeral; ook - .. 

,

niet op d9, qf-6 
" lcdenvex6adèïing " A-r,s pr)i tlqirbij aanwezig zou 2ijn ge-

wceqlo. dagr.hi-d hi j er .bpsl:rst tratartect van wiilcn horen e n 'rrctón. pOL
heeft de indruk, dat het bestuur van rnening Ís, dat de huirligc pröble-
nen en tle toekonsti6e. probremén nÍ.et ncer. door LENS arreen kunnen líor-'
den opgevangen; Hct niei reagcren '..an de Ledcn op dcze problematlck be-
vestigt- denkt POL* bij het bestuur d,e opvatting, clat de Leden vinden
tlat,Iet bestuur 6tra,ks met konkrete iioorstellen kont o.q oe problenen ,

grondig. apn tc pafuhgn, b"v.döJr 3at eventuceJ. eaucn net cen andere vere-
niging te doen, dan moeten rrij natuurlj.jh niet ineens raar opkijken.
nmmmp-OL wil er. dan. ook nog een6 cp rrijzen, dat LENS als voetbalvcreniging
een bétn.ekkerijh eenzijdig voetbalpakket biedt" rn het al eerdcr genoemde
beleiilsplan von hct best'.rur r*ord+- gerrag geme^kt van d e wcnselijkheid
te kgnen f,ot een z,atc!'da§-senicren_afd3}ing" Daarin ontbr.eckt evenrye] een
pass4ge .ovg.i? zaqlvoetbal, dat tegcnwoo:.dig ec;r grote blociperiode door
maakt, LFNS tert slechte édn zaal-voctiral tean. op arc ver8adering schijnt
wer wecr Besprolccn tc zijn over daEicsvuctbal. IIeL bcstuur schiint er niet(meer) afnijzenc tegenover te staan. IJn zerfs rr,ecr tot oprichting van een
damcsvoetbalafdc ]ing te vrillen lÉomen(pOl zegt drar dan gelijh bijljong
geleerd, is oud g edaan, drrs ook me i6 j es'/oet'oa1.
nuun llie zwijgt, stent toe , ituidt eerr ander g.zegde.
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PNOGRAMI,{A- OPSTELLINGEI{-U.ITSLAGEN-, SlJItl I0IIEIÍ
PnocilAr.{r4A Siinrónni,r';. 

j 
,

Zondae 3 Dec- I78.
!' : ,i " , .

14.00 uuri. LDNS .1..,.'Unitas 1, i' : '. Y7 .Eeb.-7/7r3
i ,- ''

scheidsreilrter
C;J.l4i j er:

N . Bounari
A.neesinh

11gQQ
11. OO

12. OO

12"OO
10.00
11"O0

12.00
10"00

10 "oo12"00

72"3A

ruur LEIJS,2,- T0GB2i.., r: .: V1 Eéb"1/2-4 Dii:v.Leeuven
uur !,rC§ 2 - LEI{S 3 Escanp 1 l.l. Lindenburg ,uur Concordlo 2- Lens 4 Ger,r Sportpdrk ,J"IÍoltcrs.

;ï' r'r-.r'".r.r i" I, a/tl Brasieest<aàó ' r' '

uur-LMS.5 1-Schevènirigen4 V2' geb"z./1.-Í G.Blank
uur LDNS 6 - llippolder 4 V2"geb:2/2-4' S'.Fabilek
uur Archipel 3'- LENS 7 ;B1urt:ve_g l{assenaar plv.d.Heerch

cinde l{aalsdorperl " 
"

(Groenendaal)
uur IJENS 8- cr.tirrs8/4 V3 geb =2/2-4 H"v.d.Linde.
uur Tanuvona 3 -LENS g rrGroen endaa i#te .' J.ltiryper :.

HaG§enaar(vlh ..

uun HVV?- LDNS trO v"Hogenhouckl. '' N.Ii-
uur Ooievaar 3 - LENS 11 Spoltparh ttJuliàn+F. N.ll.

uur VUC 14- I-JENS 13 Sportp.. I'tteë I(Ieine lt.l.t.
Loorr e i ntle Loud.onstr.

tï, l +:,ï' P.' "-=9"" 
r' i.l

IrEJ.lS 11 11"OO voor LDNS-teirein.i.
IJEI'IS r3 11 .30 .voor LDNS-terréin

SAMENI{OM§T.

LENS 516 en I een hclf uur voor de aanvang van hun rredstrijd
45 1'oor LENS-terrein
Ast'vdiii LnNg-t,eriein

,j .. LEIIq 10,08r45 voor :LDNs-terreià "',.LENS 4 10.
LDNS ? O9;(
LENS 9 .08.

. t:\1t .. I'

OPSTELLINGEN.

LENS -4:ts jSchhédód.' A "fiiínnié'fs r' J "Groo ihuizen, A.Hoef nagèI, R. v.Luxeiaburg, ,,'
A"v.KIeef.;II .RinEetzryqan - 8." y. i(oo i , L. LuiEÍnan,,f . y. d. Mi j e, F.Guit,
en aanvulling u:ít s léktie "

LENS 5 Cv"d"Beek" G.,I(emperman, G.Looysteyn, J.v.Dijk, l,I.llichelsi . .-

GoOostron, J"Rasr R oll-oodb o I rtr "tioo<luyn, ll"Rooduyn, G.Verhaar,
JoZoetr, E;de.Zgarrt" '-Í: ' r''ll"

rií:. .: ! ., ..'r - i; -:-,r
LENS'6 'A.BAirrnan,', n..bepti+li, ,:I".ï. d..Ende rF "v..Luxcnburg, H.RuytcrrC.Stàpet ,

., I:Stfl:.ll9f rIr[ee.r9r1rqrv.Ri;n,.fi.de Jon[lei R.t{èssotÉ, B.Ossel' ,

"P;v.t:tri-'rf " ,. .

i .',.1 ; ' ..!i, i :.:; :rl '; " 'i '"

LENS 7 li"Grosso, Nipper,, ,n,iBrandetbiirg, l("Kèetnrin, R.Leyn,. G.v.a.Tög!,. .

,. i Pol/erstralen, J.\Íitting, À"Schi jf rIt. v, d.Bont, lÍ. Vcrheul,
JoGroenedijli, PoBoorns,-i"Vertraai"' '' 

:

LENS I Id "Reuver ! c 
" 
DuiveÀteln, h ocqosen,,.. F-v. d-Berg i. A.Bilderbeek,

lvídlleynen, P.lleynen, i,LoHeynen, P"de I(lein, J.Schnal, .I.Verharendse -

J"de Bruin, P. v.Ri jn 
"

LENS I F"v.Dijh, P"FierètrG"Lelieveld,G.v.d.Iiley, J "Rienen , 
p. §cfruf te.n .,

Ps§meele, A.HuisrAov.cl.Kroft, H cH.tppenbrouwer, C.Raaphorst .: l: '

A.,Muysenbcrg, iÍ.I(ro1, C.Peek. ,.-
lOT.Prins, C "v.Beehuxo tF.v.Beekumr' A.v. d.Bcrgr,A.Bosch,

H "Delleyer, Il.GuÍt, J"Helnen, J"v.d.Hout, p.v.d.pas,
EoReesinkrF"lr'crstrael. ti "l , i., | .. : ., ,

I,ENS

-3-
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,'il,i', I ri, 
,, ,,t i;1,$Ë,{t}

.-:.'
-. _ . . .J.FEB. _1 I :- .A -Ber 6r[p

J.Kufpcr
t{^y.d,Li

LENS 13 ArBanning
ll "EndIich

- C..VeLdink
ArscHiir.jiÏNdgi

PRoGIUrtfi.tÀ ZONDAG 10 Dec. ( onder 1,oor:betroud)

i.§r11,'1[r,.1 .[d i/,r"r.. i,,t",tr,,i ,,,ï1,1r5,.1,!;,;r'!4,.1rp'.,,t,r1 f,;,i.,,.1 ,,:!r,!J,||1,;.,r !

n.,,G-.Beyon,-,J-Bor-str. . C--v-De.ÉIeor--p^de-Jlaan r-.c-ItuJDers !s, FoPeters, J"Rientje6, p"Verhoef, F.de Vioeg.e,
ndeir, P.yaDeursent §"!irman. :'l'
rFoJonkerr c.HËystcög,r,i,a..iiiaacr;'R.ten.Hoornr .;,.'-
, A "Hoppenbrourrcr, G.Jehce, H.l(eraper, ll.v.-d.EeiJ, .,;:" À"Irlijnhoven, C,Jehee, R.Blankr .if .À"uynel C.Berenbak.

uitÉ:luitenÀ'in,aeer.dringende gevarlen kan worden afgeschrevcn bij.A"v-dlleyden .telLOT?42-5223 op.vrijdagavond van 18.JO_19..J0 uÍr. fí Se_.
"11 

.ran sielrte kan.nog o1r za.terdagmórgen,.,van 11.O0_1Z.OO:tur yorden,afgeschrevcn b:i.j A"Bogisch, teI"9Ai1S6;. ,, --' ""'u' 
,

14.00
11.00
11" C1
13 .00
10,c0
14"00
10.00
12"00
14"00
10.,00

12,00

Vf0S- ITENS I
lll(:lii/Vll2-.IENS e :,
LETISí-DSO2...r:,"'-
LFIIIS 4 - Gr.Ht5B,/Z
Postdulvsn . g- LENS s
DtIOSr:r,LEï{S i6 it 

.

LENS?-Celeritas4..
Robin llood Z- LEIIS I
LENS 9- .l{es'.!iandia .8 .,
LI1V;. 1O_.:cDí.1..6, .. ,

LENS 11 , vri;j .,',, .: ,

LENS i2- ?EDO ? : ...:

rERST-
.li-'. ji.'-' . lr i
IiI,AVJDRJTS ,DRIVE

ullr
ullr
uur
uur
uur
u u:?
uttr
u u:'
u n],'
uur

r1u!.

A,s.Vrijriag 'i Decot?8 is het dan zovef.Pieten kont i: -.2O.OO.uur on,,e .,."oni.i.,
nodigen alle r,inj.-r*erpbn mut'Ëuii o"a"i" 

-

DrlN I Jdr:Í..,offi:
YIij yorzoelien iedercen om if9.ó3 aanivezi
nen net cniièIe tekenïilms "

Crlf "' ri i.FJJ.', .

VÀN TiET JEUGDFROI{T

De Gocd Heiligman met zijrr -' 
' 

. :
g met een bczoek vereren..lÍij
en ALLD LDDDN MET rirn»nner,i .lölcnn .'

:'
g te à.;.jn, oEdat wij dan begin- .'

TOT VRIJDhG.
K.{IKA.:'

vorgende week v=igdag (a oec") komen arle kaàrtriefhebberd' weer aan huntreli*en" Dan staal: de inmj.dde.rs bij u arlang berrcndo r.ruru"jàÀà.IJl ,r".*op let pcogre,nnao voor het, §oJ.d n.Ëri u-i"ï'echt nict te J.aten., op ,deeerste avor:d 'oetaalt U mct zijn.tweetjes evon aie 15 piek. Dat is maarf'7,50 p,p. vocr 3 nvonden paàrtp.r,eziËri"" 
"ir"rou) Hi;;t;s;;;";i 

"""r-ren 'ij àan een rröo\r'Ào'o:-g..irii;là"]_ïàtàiïal'oi" d;,. ,,;; iiàIr"r.riiris vcor een geàèrr':iilc ' a'roirir- in-de LDNs-ko.,ïia" u.r,t u. Daar rekenen wijdan ooi( vast op" U hoort meer van on" l
.:r,.,.i. :|,i . '" :. , de lf.i[lu.
,: -.'0;0-O=()-p-O-0-0i,0-0.-O-O-O-O-O

PROGIL,{llUir .IUNIO RËN.;

Zonda 72't ?B a

LENS 3 vrij
Maanriag, 4-72.t 78

Terrein

19 "OO
Z,at.e,^é

],DNS9?..Ioosduinen C. 1
2-.72'.: ?e

,.,v2

, 14 
" 
30 rlur llestlandia 1 Gp;park De Hoge Boroen

tró

v3'
v1 ;.'

sLEN 7
14"3O u r LÉlrS.2
14"30 ':ur'.LEI{S, +. i . ..1

13 
" 
00 r:ur. LEN§ 5

GDS 2
HDï à
DIIC 6

I'

-4-

3-

, ..1.^..



ïeP'yolg l]i'og:a ma junioren
13.00 uur LIiNS 6 - Cl'omvii.et 4
13,,C'l uu:' l'Iassenaar 6-, LENS z
11.45 uui' lli-Lhetri:.ria B- LDNS B .;,
11."45 Go;ra i.- LENS 9
trío45 uul IEUS iO-. B,T,C. ts

L!!NS. í_t.r.rÍj
ZÍ)pQQ, gq+:...-rlDN§ lz-rsïDHE 1 :

,IJ'SCïIRI JV :I,IIGDI,I

..r ,._:l

V2 -. .- :', I ,tl .

Ke:kehout líassenaar
lïestvlietrzeg..
Beresteinl" ':.: i
VZ i ,."'-,:'

v3

L*iiLocser.s bi:j dJrr 
"G ^Duive'stcyn fcI.94689J (Leus 1

B-k}.acser..: bi.j dhr.F"r,'. d "Bcrg 
. Tel.2979?g ilens s

C.'ltI aoscrs bi.i dh?.."A,,: s-GiravenCi jk iel"6J1640 (Lens "8

frr ncodgcliiifen ku:rnen de junioren D.og op zaterdagochtend ,t

).
)
2)

Schr:if teti- jir voot' -i:rijdaga'rond 18"30 bii
rtr.11l:t, Ic:: -liacg"i-:-I-: :--- '

Te'Le.ï.onj.sch vi-ijda6avond..tuss.en 1g.OO en
gendè'gér'aLl.en lroo:r.

Chr.P.v. tl"Steen, . Genennui.deri=

19-00 uur(uisluitend in drin-:.'-

Leider Ton de I(oh"' ''

t/n 4
t/n ?
t/n t
ussen

4FKI]UlljT{GEN

De, jurii
l.ijs;i.e:;;

s'f r:Jkï.-

qi'";.aroetelr bij slechte rveeronstendigheden stedils .de afkeurin'gs-
ru+,ipJ.e-Ben 3, . Telef qn-i,sche inf ormzr.ties ryorden hierovër niet ver.]

íi./ t"
oP§ILli iLII{Ë:,ii -

;iamenr:rrrs t. 12"16 bíj I,ENS

. _!ÈJS.-fj. Í:,Is bckci!'. (zie :.cser-veprog'ramna cn ,train ingss cherna )fiameni;ors t Lö"OO u*:..Iens , Le.lder:s Hans Zoun en Joop Apperloo.

iJ5s--:'1-o:'' vo:'i.gc rr:elrl (' ,ie' r.r'ain iilgss ctrena) net tÍ.I(Iunnen, sonder ''
Z.c Í. tc:.. rI.Osse

. L_EN§; zi'..à:s 
, 
vcrige' ril._,ekr'' , leiöer- llslok

1,.Si;-'i:.s'vcr:,-gr uoek ,i;rraer n"àà'li,;"ó" iÍi" train ingso cirema en "u."."o'-,p.rog4reniira.'

.!Efi,S t ir.I.-q- l oriÍïé .r;:-.ehu

FàË,afrÈ.or,c ; 14,, . Í' t,els
Z:i.e'ti'ainings6cheina

., 
, 

, : 9: iU_" rueeh met i4. G.eursns 
?

(,. -l.or{O ten5

lcirtcr Martin Reuver.
D "Ba5-d.i oe, ll"Oanje, ií.Oranje.

Je i.der [r'ano v. d. Derg "

l,nN'lr ? i:
Sauenlloi:
i,ENl.i 8- ;- , ..

' ftïË-eirer.,a 1 z ic tran J.;tg!s chena
S::menkonst i0 

" 
3O r:ur Ler:s

LINS $'aIÉ b
Samenhonst. l
Lf,I,lS :-r{ )

a.!.s bolrend
I_Ë{S- --,1 vr i'. j ".LEtis 12
als beiicnd

PROG T{A},ÍÍlAl 
"rrPr

LLEIi DN i,ïELP
PUPÏLITE

ekdrid ( .., e
0.45 cuË-Le

tiainingsschema en màéindagavond)
ns ' Ieider .llrik Landnan)íUv; rl.Linden

. 'leider nin:i í.Noàrt.,
D.BaÍdjoar'M"Geurens, l,t"Oranjd, R.Orai:sc zie LENS Z

1 reSlrvep:og:'àmna)
Ie i tler Paulv. it"Steen-'

Leide:r Aad r.- d.I(roft.

-.to;iein
S.p.)parÈ rie lioge Boàen

e.lftalleh ' )
v3'

ZAfIlli?D.AG 2-7Zt ?B-ïz.od-ir..r,.-'Íraàïaw:;t r- LDNs i
;,XNS g 1'rij ( 'zie everige

11:"00 't -. 
'" :i:ij,ts "3 ; . Lyra 8

N



}ÍELPEN
2-72.78

11.00 uur OSC 1 -. I,ENS 1 - ,

IO.OO uur LENS 2-. Duinatoíp SV 2

f; cl Ierrein
Vlamenburg
v2

LIINS 3 r'rij (zie overige elÍtal.len)
1O.OO uur LDNS m:Lni 1- Cromri;liet nini M
11oOO uur Vlos mini 2-. LENS nrini 2 Melis Stokel.

!!iri 3 en 4 zijn vrij ( s:i.c overige elftallen)
A.s,oVri j.dag-.'',l;12? 78: konnt_..tqj.l.lerld..as naar LENS ,roor dc mini_rtrelpen..
Aanvang 19.oC uur-". Zie I,Ëï";
AFSCIIRIJVINGEN "' 

'

oor 
, 
ïr-i j tlagavond 18"30 bij dhr"p"v.d.steen, Genemuiden_

6tr,1O1;.Den.H aago
Telefonisch i Vrij da6avond'tuèseó 18.00 uur (uitoLuitend iri tlringende

Seva r+e ) bij R" Boh t"t":lsóBz 7"In nood§'eVallen kunneÉ de
wefJc nog op za erdagochtËnà t 9"00 en 1O.OO uurus§en
" 

6 6'1314 hLubgcbou

n
pulillen en
af bdlten. TeI
AFI(EUiIINGDIJ.

t

Bi;! srechte weèrsomstandighedèn steeds eerst dc afkcuringsrij.ten . raad-
plegen Staàt daarop. bij.'rpu1.ri.Ilen en lleLpcnr verneld goedgekÀurd, dan
steecls naar vcld of punt van semenlio,Et konen"rN Drr GEvAi MÀG Eír. DUs
NIET TELlrFoNrscH IíO:IDDN GDTNFoR!4utiIiD NÀAR Dr/EIITIIdLE i.FIGURTNG. staat
lii 9g afkeurin6sailresoen bij "trupiilen en lÍerpen vernerd:ZrE íFKEU- .

RrNGsLrJsr dàn.r:rde'i; atrè.i'otgt rvorrren,'gehanderd:voor de thuiswedstrij-
den moet jun:''.orenl:ijst'HoFclén geraadpíècgd. Zijn de wcdstrijöeh ,orrl
LENS 4e 5 en 6 gogqgeheurd, dan gaan:ook.dc puriíIlen en weloen wed_6trijdea op ón6 vr-'.d d.oór. uitsr.uiil:nri voài àb' uiirvedstri j dàn r,rag.iir, ditgeval tbreföniacli wcrden gleinfor.aeerd of hun rvedstrijden àoo"gooi oowel zaterdagochtcnd tussen 9.0O.eu 1O"OO uur tel.661i14 , :-'

LENS P, 1 zic ÈieinÍii6èschemi.'J.I(::iii, Ii"?oet,_R,v"d.Heyden, tt.Hanr.'-.,
A"f;i!n Alljoe, Díol(oelenij, D,Xeus, C.LiekietSoen, É.lotternan,
J"Picneí, Íri.Langerak. Res "p.lÍessóls "Lc:(iei .irad de Pagter. ílirnenkor,rs l 11.0O uur klubgebouw.

.Iïli. 1!e- cvg.rige eJ.ftallen cn trainingss chemg. I
P 'l{eh!tàle Ro?ànr J,l(ool?rDoRatlenaker, p.líyhmeyer,, R.Lie KÍe
'f j oèn, It" Janeen, AoI'eoter,' I.t. Zinne,'no.. I . ï. UiËr*énho"";, -- -
il,"Assenber6. Fode Bruin, A.Triep"

LEN§ P 2-LENS P 3.

LENS r,i 1.
,, i.i ,

LENS !.i 2.

-_-:
I,DI{S t.I 3
VIIIJDAG O}4 ? UUII SINTEITKL/I.TiSFEEST VÓOR ALLD I{INI 'S.LENS }!TNI 'T I'1 . Br:ooshoofi ; Ií.}!oech, D"Ilijlsna, J.Dunant, T..fansen

Leide4Iíimvod"Mye.'§arncnkomst.í.0.3ouurk1ubgebouw.
A.l(ar,rp, M,,Sinons, D"r/eischeI,Cen, E.EndIich. U.Èndf ièn.
YeT{o.p, ftoSlats., O"3íj.J.bna, B.Bcrgnarib, ts.Claassen, B.Surie,'Pï0óstervre[trbt .
leidor Petcr Perreyno Sanenltomst 10.0O uur klubgebouw. :
C-1Y 

" $. Boo8aàpdt, R.Datelaan^ AoGroenestcin, E. inops, D.Keet-
qàn, !.t.i{eetmari, .I"Tin;:rcrirane. A.y. d.lÍi jngaardcn, R.Bóelhou--
rve:', .Dov,doVin" .l?"Plutjige, p.iloeksna.
Leiàói Jein Prinso Sane:rliomst g"S0 uur klubgebouw.vrij.

S . Tuyt, I,r ; veIschelden ,Il"lloe!5sma r. P.Hoppenbrburver

L,ET'IS }IINI 2,
riTu i" Sanenkomst klubgebourr.
g, G oíinnenlve eve r, ? J.r'.d.Starre t I(.Hansen,
e, R"Tetteroe lt "Te+.telo, lí.Grosse N ipper

LENS nini 3
r"Grosse ilipper'. §anenkonst 1O.O0 uur klubgeb.

,Í,ENS MINI 4
f lJ5'ERKLÀ/TSFEEST V00il nr,r,p I4rNrrs.

leider dh
A"v.C,Ber
H.Snulder
leider dh
'rr j
vri j

VRÍ.IDAG OÏ ? UUTI S

Éo-

Schrift ti.



TRAIHNNGSSCIIEI{A .IEUGDSEi,EKf, IT,S "
Door onstondi6heden ,ijn onze je.g6dtrainers, de heren E.Roos(C-seHs.tie)
en Aode Pa6-ter-( pqpillen en r'relpenseLektie), niet neer in staat deze trai-
ningen te vprzor3-en.. Hpeuel,,t*ij het. na;tuurlijk bet:'euren, Ieggen wij bns
necr bij déze .èeslisein6en en zijn .direkt op ,oek ge6aan naa r nicuwe ;.

trainers. Gelukkig \ebben wij andcee ,trainers voor deze groepen .wetén te
vindeno Hiertlóor verancleren wel de'' trainingstijden-en;dagcn Van de div.
groepen. Vij hopen niet., dat dit tot onoverkomenli jhe bezrraren zal lei-
deno Het tràinin5oschena gaat iÉ vanaf Haentlag ,I Dàc.en ziet er ale volgt
uit: ., : ' ,

I4aandseavon1|__i

Din6dagavoud:

1e.oo -
.... . 1 .,;;ii--r: '.,'

lÍOensdà avoí.d:',' t.r.1?.OO , -jrB"oc.'r'
19.00 -

Dolderdagavond 18"00 -

onze jeugdsekretari
nieuue adr:es, wordt

ll:

'. :, tl ir;

' ':":i'':f i;'

B-selektie o"I;v;Han6 Zoun te!.65O088
A_d.ehtie ll. ttr rr ' .Irr
C-eLektie .rr.. Paulv"d.Steen675096
welpenselektie rr Ton r s-Gravendijk

tel.631640 ' '
pupillensclektierr lÍil Heynen en' OIaf Hriie tel.290623. .

ts-selektiè'o. I.v.Hans Zouir
A-slektie : rt :.

C-slektie rr P&ul v. d.Steen
pupillenselektic o.I. v.lÍil. H-cy49ó 

-en 
-,.,

Olaf lluis.

1?.OO -
18.00-
1s;1à -
17.OO -

18.OO
1Si. 15
20.15
18.OO

uur
uur
uur
uur

19.00 uur

i :l.t'JiJ
18 000
19;OO
20"Óo
19.OO

uur
uur
uur
uur

.. ; i..r i -r, j.
VIij veewàó\tén i , aat .jullie D.et ze fanatiek en trouw blijven trainen als'
voorheeri.. Neqn,,!ij slgctrte$ r+eer ook gyrnschoenen.qee. Ben je verhindèrd
echri jf tlan, df .- ,Sucqcs I ' . . 

.:,

ADRESIiIIJZIGING"

GaarÀe aIIe pbst

s1 PauI v.al.Steen gaat op I

. Genemui.de.nsf r.101 .

, 2545 PR Den Haag'TeI. O?O-6?5096 i
en telefoontjes per 7-72178

Deccmber

naar tlit

verhui àen .

adres toe.

Zíjn

.BUITENLANDSIN NEIS.
De lnschrijfdatirn :tÈ gesloten" De jongensr die nu nog mee rvillen ,ijnte taa,t.Gebleken isr'dat er voor de reis nanr Engeland te ueinig animci
is bÍj de, A;kiassersc Ook de pupillen hebben gcen interesee on naar het
buite;land'te gaano Vooi de jon6ensr die 2;ch opgegeven . hebb en . is .dit
erg jaumer.' líaa:' 7 itnanrr is ech.t te weinig*oro weg te gaah. De jongene
die het,Bèld aliover hebben gemaaktr'krijgen dit binnenkoit Serirg. op..
hun girdrekeníngó Volgende keer beter.
»e ;ónsensli.dj.efvret sàà;-rij"-ls-À-iio""."", 24 o-t<iàésersten 13'iei- -.

derso Een bus Völo lJcl rcat ninder àls voorgaande jaren: naar dat nag ,'
de pret, n.ièt :drukkeno
Willen tle.jongéns, die het eerste törmijn nog niet irebben betaaltl, het
geld direkt o1'c.!.maken op girorekening 336711 t. n 

" 
v. penningmeeeter

net vernelding rrbuitenl 
o reisrr.

SINTERICTóASAEITST.
A 

" 
s ovrij dagavond 1 Decolcomt tlc Goedo Sint cn zijn Zwarte Pieten naar ons

klubgebour.r t«rc on a}le mini-uelpanr de leiders en natuurlijk de ouders
te begroeten. De avond begint om 19.O0 uur.Er worden ook enk'etrè teken-
filns getlraaid. Zijn er jongens bij die en jongcr zusje of bröertje heb-
ben, neen deze dan gerust neeo De ouders hoeven rlan ook nÍet thuis te
blijven on op te pgsseno Tot I'Fijda6avond.

-7-



"rr,.i i :!),

VoliTBAlÈnto._cirtlti&i_" .1.,/. :,.,,
A.s "Zateidag,,2i jn ier 'ecga:. *et;eÍftal,.Ièfi,!.r.i j. Vooral bij cle nini-wel-
pen hebbel:,,ríi; vcór'2 èiftallen 1'ri;-$evraagd, Vriendschappelijke wed-'.:..j:
6trijAeÉhebbc4 :r!; iret ,opzé.t niet ' gciege l<t . i,. u. n. de vcià Siitcrklais:
aLtir'itCiten" t.,pqfl Uvr zoon.een §.i+icrtiàosf,ecst r" hel rlan Vrijdagavond . . .

trcL .qveh, ldan,rsetcn vrÍJ r*aar.'., tglj {à; t-oe cijn.. . i.:
'- ? r.r, ";' -.-:

Rr,silRvDPrtÓciilÀtir.4,i . .,., ' r .. i. ''' .:; !,'- i) i - :

Elj atqehcle. alr,r.rinl"va. tot r;.ro"it..g".j*o,. ]i., 
".Zo+""dos "puléà'' oii 

t-
volgendrj j uril brencLftallen vricndschaanel Í; ic: . .. ;.,.;:- '. ' .,. :..::.:

r+.56 iuri'.-ttaorq,ri jt 1 - LENS;i.'. ""',"gog,ork De Hoq6 Bonen.
13o1§;uiit". ll.a.i,drÍijk .. LEI'JS S.' '- : , 

-"' t''' "..,..'. . -

12"oo xur I,íaai.d.rrijk .- LENS8..'-,, ':' .:.i:.,, I : ':--."...-.. .i_
Sancnkonst J.. uui' voor èanvang van ilc wedotrijd.. :.),.. : ,, .. ,,
Voot.. de r,vCrige jonggncie/ het hlubgeLourrl geopend. I"v"n.de SinterklaaF_ ,akti.vitc i tell,. hebb en wJ.j iróg. ggen zaarr besproken voor a.s.zaterdagl t' t '-

:"-olu .i*_ulgcbc,rl kunnen juilié ríel Civoenelen docn, zoals : tafe Iiennie rtaf clv_octbài,- kLaveÍ'jaseen etv" etc. Nj.et. thuis' bIi jven. dgr. . .ygElqËi§IIp{'§r(tuÈ; ', , :" -:- :.,:--_
ti.

H:t..Yeer" scr'rlt sleehter en ce unino ;vcrdt rÍeel lÍa'ë nÍntler" voor-ar bi j tre
Bini I Ë en de, pupÍIJ.èn is di I -:;e_ n,jlken, Een trainingspak of dikke. trui
beschc:'nnt j r,. t,;L vrel -.rotrdoende- B'Ijii ver t_reinÈn noàr" Oi3 slechï- n;J -.-
gaan we lelCr.r voetbailer: in ale zaai aaru rle^l,iart.crrad_e.. 

-Dus 
allijd gym;

schoenen aëEncfircno fot ilocns da gni rldad 14rliO uur'top:I)NS"

!ry--L§sUet."l4q9!:1 :í . 
I

Àf8elopen za{.;eïd.ig heeft A1 rcr,:àirche tenome:r 'cor de dest J. j ils-,qghremie r igverroren uitweds-rajd tegen scheueningen, scheveninBcn had tot, à;ïeidag:-
§lechtE 1 punt i.-crspeeLc en rvas rli.cr. kopl.oper. LDI'ls begon oveituigend..;;
Al 6nel v:-.-']- iians v, rl 

" 
llieuwenhui =en uit ocn voorzct yan Ruutl Verslecg

te Éicor'..n" Dc tcgenstander.- r.r:,s h j.e:,doo:' : hesl ist niet aangesla.gen en
'Qegon.LElls i.ingzaam raar zelrer' onde: druh te zei)ten= Een afstindsschot

í jiietckeiloe _1-.1. l'ot de rusb rae ge.,n ".'a.n bei.de plc,ler in staat verandeë'";.r'in6, in de etard, Í,e !.rengerr" af r,;zi.en hier weL enif,e nogeli;À";È; .là..
'.De twcede. h'elfir'gaf ..eèrr rvài; :aerl.et LjiNS te zien" (isas di-i te danhen aan- hc(, ent'hö;5Í:s--' pubtr:rek??) o l(anscn rrerden er vordoendc geerecerti. ëË , coe l-punlgl ligr;doi,, r::.àt ulj blijver. ,Het,tr.-ecde doelpu:rt was een """d;"iÉ"i.-goaJ.o iieà gelÉlaar, gesoure.nrv:'r;e- sc..rop var riicicli: wcrd door lrichard. v.d.- He.h rg.rzi.Iverd. Sgheveiiinsel_i, liet het irieriil niet zitten en gÍng...mas_

:,,saal aqí'rJlLen à .ve:a'cer dan sclro'c tegcn de paal irwam r,ren niet.Dà uitvar-len van LÉNS' ,aren echtef veer se'raàrrijkei" Door goetl do orzettur,,'v.r,
Ruud lirra.men uij op 4-1, íIak voo,r -tijti ir':-.f ,hst doór een ,ran richt.ing
vsaarrdelde L:"'r'"t1tf.-'?-,oi tt: 

it ;en 
zeër 6oed. sespcelde rredstrijd'- -

...,8- ,. ..

)-



I(OiiPEf IT IESTANiTEN t, n 19, Novenbèr.
e1c lilasse ,8.

D"H.C.

D.B"G 6C.

.lIis 2
le i; ,1

1Ö:. 19"
10.,:trlr

Res"2e k ;A --Res..5e hlaÉ,S
'c

Uni'àac
H"r.o.lÍ ío
!r:I lheI,rit!§ 1C

?aIeníJrechi; :

$ectland:ia
Lens 2
D,II"L:2 11..i4 . .'felo 2

1B lerlenburc[r 2 7! t6'
10 16 , Nàaldwijk .z Ll 15

11 15

i i1.C ,i

ti

't$ l;'10"' "'

2 'r.7'

t: :",

'l

,'-'); t

VIJC 3.

Quicli 2

BrJIVI/' ?

,TOGB

ii"v.v"2 '1i .i3 ..,ícs 2.:

iI..o. {,J i, j '10:t:1o: 1 . io. ?,
r"11 . rFo 2

71 74
7!"t4.1
7i Lr

!! 10.
11 I

ó ".tJj;js.1or-
.ti

1.0 10
ie inri"Sc,Èerr:. r 'igl ,t\,
IIcr!;@ D ÀÏJ.S e tO 9r

Otr ynpi.a

Rocde'nbur '10 egido Q'..

98 .rj,Uc + (1

'''." IIVV 3

1.7 11 .]i,:j

!:KBEO 2 8 . lierbtrrr:h 2,,
Biau':t Zv;aief, 2 1O 7 Laakkrrs-ff,ië
ËAIt/r -2- tjgns ó ,

lj-,.
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71. 5
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Oc .r*:e dsi;r I j:d I-èp o-ale-'rll1:r'8:)
Pap -'::: 1:-rcch i; r.. 6es !àallt bii
.io e;inrr,i:. t*3 i' iiÈ il]l31::'illr de
stand vr;r'uerht "

Hes "liooÍdkl aer e C"
ElLl 2
Qr':ich 3
ACc ö
Ccncordia 2

;r-"'lrrr;-I 
'

i',.i;í'.

I i.ii
?72
9r1
9 Ír.O

Res"1c klosoe F.
GDii '

t- .,#,,Iri ,,', -;"i.,.ij .J...'È
i ;; - - , ÀEÀ,.ir-:':--:,'--ira,-:----.-*' -t" --"
. ._:'- .. :l Í.., f-"' LJ

S,es.2c klasse i .'::*'. ::.-'::.

915
70 L,I
7A:.,',t3
10 72
10 72

lc lÍërvè 2-''" '--'Í.

1o 't7
15

Posi;aL ia 5
Du:ic 2

'Ionegido 7
Adelaals,2

)

'Ï,esns 5
IÍr,c-rrenburg 3
3poonY;ij!:3
B.l-rl"T. 2

tl
D!;O ö 10
DVC C 10
llaoeenaa:: 3 10
Vpe.rle::bul:ch .1 1O

Fostcluiven 5 10
Scheve:ri.ngen ,+ 10

8esn3e hlasse ll,
i-toiji.r^ IIacal 2
Zs'art nleutr 5
Velo 6
Len6 I
VXOS U

RVC B
Vcrt:urch B
unc 3
La.utr Zrr'art 1í.
oek'r"Holl"4

r "lÍi.'ï o 58 4

Uippolder 3 10 9 l,
Zwart Blauw 3 I 7
Diro 5 10 7
sEP 4 10 6
Gtls 5 10 5
Postilui--ren 4 10 5
De $edst7'ijd Postalia-
Zlart Blaurr, bij de stand
0-O gcstaaP'.i, is niet in
d\-. otand lrerwerkt.

§es"3e kla§Ëe C.

.10
,,'IC
'lo2 ';O

!4
!2
72 Le.r -É'aiicnburg 2 913

Í\-.1 a.! .r o o

Ëi."=- íi:.t,.u'ó ;
!!-8.S" 3 I e

SDuicio:'p io
10
I
7
6
4
4

t7

fr
90

Ite.i, 
" 
Ílc k.[r.s'.e C.

Àrctr ípc!- 'i 1C

lÍcsterlirgart i èr 5iO
Ccle:'it.as 4 :O
I'laasÍ;traat 3 iO
v1_o5 4 1-D

Oli.r"i-.o 4 10
Lees 7 10

16
15
15
tL
1:l
7.1
10

s
9
I

-lG

1L
1..1_

10
I

10
9

10
10
10
10
10
10

14
1,2

ilestlanilia I
Lc':s I
i'larathon 3
Ilivo 4
Laakkrvartier 7
lÍassenaar 5
Tanur.cna 3

Q'rick I
Azz,Jr7.í 2
DVC 4
lÍilheInis 6
!i;strijh 6

10
10

19
15

,_:ilLcr( u
G§C 2
Gr'" t{illem Vac 6
iIiV 3
RKDtsO ?

10
10

io

9D
7B
?\1
5G
3

o
o

I
I
I
I
9

72
10
I
8
7
4
4
4

l-t
I
9
7

0

-.9-

.ir IiÍ i ':

''r! " ,;:'.

\, (r i.,

:l



Res.4e klasse D". -r jr. . Res.4e klasse E
R.ijsiiijk B I

,Ado.8:' ,.9
Das:q . e
Intérnational, 39
rQuiclt StetrÈ 8. I
Ooievaars.S I

'Oranje Blaurv 6 O
itDv 6 8
B?C 4 9
.Quick 11 I
Léiis 11 '; e

Res.6e hlassc J.
RKAVVV 17
l'/estIandia16
DlIo 14
Lens 13

GDS 6
Quick 1O ;.

. §oa ö
HVV 7
HBS 9 .:
I/eotlanalia g

Gona 6
GSC3 i
GDCFH 3 :,

Lens 10... '

10
10
10
io
70
10
10
10
10
10:

lo

77
-to
12
10

o

I
I
B
.E

15
t4
74
7t
I
o
7
b
6
5
,

10
10
10
I

16
74
12
11

Zoeterneer ? 9
de }Ioorn 14 10
Tedo 7 10
Duidorp SV 12- I
osc I 10
llilhelmus 11 10
vuc 14 10
Iíassenaar 13 I

Cetreritas 8'- 10
IrtisH I ' 10

Zaalvoetbal 1e klasee A.

uitelag van de wètl'-
rijd Quick Steps-HDV
j de stand 1-O gestaakti
niet inde stand verwerkt

4
,

It
10
10

7
?
6
6
4De

6t
bi
is

De uitslag van de wed;
stri;id líassenaar-Zoe-
tcrrneerl bij de stand'
2-3 gestaalit, is niet
in de stand verryerkt.

T j antli Baru
AzzurrÍ .

Dl.io
WP:
Stronkhorst
itKDEÓ
Lens '

I
10
I

10
I
I
7

18
74
13
12

?
?
6

vov
Dalco
vIo§

4
4
t

I
9
I

- 10-
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- 1482 R.c.v.d.Kroft 080264 Bjun. plantenoord J1O, Den Haag, tel. 66.50.g2
tW) - §rz A.J.de ilaan 11OB4B son. Zeesluisw€g i+oj u"n riaa[ j t"r. 5r.i6.5e

MUTÀÏIES LEDENLIJST.

ltïecr opvoeren aIs l.icl
, 1481 R,H.'tïessels 1.J0460 Sen. Hogezijde p!, Den Haag tef . 6?.g1:4?

lii=tc=c:li
- 10^27 C.B.Röttgering r,ror<1t Dignaland 44, Den Haa6, te1. 85.glrZZ

oö61 B.R.Driessen tïordt Drapeniersgaarde )6, Den Haag, tel. ?9.?2,45
ïn Ballota

FFFEFFFEFFFFtr'FT'I'tr'FT"TFF FFFFT'FFI'

Zat er dagrirorgen: Aad Bo gisch - An v. d. st een
Zat erda6mj-ddag: Riéli en Piet Bosch

,Zondagnorgen: . Iinus v.Zilfhout - Cor Hoppenbrouwcr
Zondagmiddag: iErik Landnan - peggy Riche1 - Judith Kembes - Uin t4i

Laura van Dijk
) uur geopend. De volgende
t zijn voor a.s. zaterdag-
Landnan en Peggy RicheJ..
4.16

BELANGR]JIG I'ÍEDEI'EI] NGEN BIJ ÀIGEHELE ..IFKEURING VÀN DE VELDEN OP DE ZATERDAG
EN/OF DE ZONDAG ! I !

De kantine is geopend. vant 12 uur tot 12.00 uur. Bij votdoende berangstelring
zal op dcze da6cn diverse l,redstrijden in klaverjassen, sjoelen en tafertennis
worden georganiseerd. Er zullen dan enige prijzen beschj-kbaar worden ge6te1d.
Barmedewerkers: Let op r1c opstelling tti1i" staat e}. achter dc barí.
'rVanneer bij eventuele aktiviteiten de barkomnissie niet tijrlig wordt ingclichtr.
kan zij geen vera.ntr,ro ording dïagen voor de bezetting
Speciaal voor dc j cusd

chel-s

Bij algehele afkeuring is ons klubgebouvr van 12 tot
barxaedewerkers zijn dan.aan de beurt on te staan. Da
middag Riek en Piet Bosch en voor zondagmictdag Erik
Eventuee] afbcf lcn bi j iLn ilcrgentreiQEE6E. 66.9

op d.e 6rond of je ruim
, doe net of je thuÍo bentr. daar maak je ook geen rotzooi
t het zcLf op. Doe h'e t dan bj-j on6 ookl-!.

de Barkomnissie.
PH

UfT DE ZIEIíENI]OEG PHPIIPHPHPHPIiPHPHPHPHPHPI{PIIPHPI{PHPHPHPIIPHPHPHPHPH}
PTIPHPIIPHPHPHPIIPI

Een 14 da6en geledcn is Han6 van Drunick (AJ) opgenomen in het Nebo-ziekenhuis
vaar hij behandeld \ïordt tegen een bfoedinfectie. Hij figt op zrar 1 en bezoek
io van harte lvell<on. iJij vrensen Bans een spoedi6 a16ehee1 herstel toe,

-1-

FIFFTFFFFFFEI'FFTFFF
IT'IE ST/T\T ER ÀCHTNE DE BAR?
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Esca-mp 1I,ll.Stokekian
Hgrive Iweg , Leids chendam
v"1 '!eb t/1:J . --
V1 geb 1/2-4 - |
rrNieuw Madesteintr :

m
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mm

mm
mm
mm
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1O decembcr 1978

VIOS ,1 . '

RK;IVV 2 .

LENS ] ',
LINS4 ''
_Postduiven J

. - I,EI.IS ,I

' - LiEIts 2
-DSO2
- Gr' rïit '5812
- LENS 5, ,

mnmnmmm .mmELro mmnm nm nmmn

rnmni Ga'ta-ra varl {ieí Steen ís tlan gelu}c}rig-ïo,# ïa"rg, echtgcnote Anníe i6 nooit
weggclvecst. Onofficieèl fun6eer-t.za,j :rls tweede sekretaris, waaritee LENS toch
stiekum ecn vxourv in hct bcstuur heeft gefrontreld. Ze typt I ze tapl, en ze tele-
foneert en dat' is nogeene vrat anders dan kloppen, vegen èn zui6en. lfgelopen
week viel ze in a1s ttr'piote van de LENSrevue en uj-t dankbaarhcid lcreeg-ze
'lJ senioren ste,ncl.jcs voorgcschoteld.
mnn Volgens POL 6edraagt Tel-star zj.ch al-s een val.lende koraeet.
mmu Wat cen heisa over dic shirtrecfame. Àls sponsors zich vrillen Laten bevuile
moetcn ze dat toch z-eher zel-f rveten?!
mn& Iíennelijk bestaat er verschil- .tuss cn ccn vo ctbel shifl. . 9p dc tv en een
korfbafshirt op de tv. IIet eerste mag níet èn' het trveede nai['-ïvet.
m.mm Dat io toch hartsliIike noci, wanneer het beta-aldc voetbal me tgenq enschapsge
( b elastin§ccht cn ) rel(l-ane iril naken?. . , ." .,
anm Shirtreklante: klestie van OPSTRIJKEI{.
mmrn londag dc alerby: VIOS-LENS I cen la'te surprise is nooit He6..
nnn Dan'is dc Goecl licili6 Iian ook dit jaar rveer bij LENS o? be zbeli 6eweest. Een
grotà schare kinrlels en óuöers werd, eerst vergast op een seri-g.tekenfilms
al-vorens de Sint zijn intr'ede dect. Opvallens was dit jaar het niet gèrln6e
a.antal meis jes ( zusjes) , cJ.irt r:ras mdegekomen om de aankonst van Sinterklaas mct
zijn twec PieterbazeÈ rnee te maken. Iiet kon dan ook niet uitbliivenr dat,de oud
Man belan6stellcnd vroeg, of deze meisjés ook de edele voctbalsport beoegenden.
Nou de meisjes moestcn tot hr:n s?ijt toe6even, dat zij uitsluÍtend. voor: deze
gelegenheid Ce Ilen6;e1ole.rn bezochten. Iloezeer het oudervrctse rollenpatroin er
àt ti5 onro jongste jongens erj-n is 6esta pt-, werd geÏflustreerd d.oor het enorn
6ejoel uit jon6cnshelea, toen SÍnterklais vroeg, of zij he't ' 1euk. .zoudcn vinden
indien dc meisjes in hct;vervolg ook bij LENS een partijtje voetbal k$iànen
sBe1en. Sinterklaas verzuimde vervolge4s zijn Pieten opdracht te Seven Èr eens
tiintr net de*roe ovcrhecn te gaan orí-het on[e'rirnan cip e eíde gidr:ag.àruit -te slaan
IiÍ j màa.kte dat verzuim.l-ater ien dele goed drior geen onderscheid te naken bíj
het verdel-en van de vcle zocte leldrernijen, die hij had mecgebracht.
mmmmrnmÍlmnmlImmru ÍntmElrlunmmmtiulmrlulmmnmmmmmnnmtrÍrmmnmmmmmnm.nmmmmlu nnnmnmmmnnmmmlmuumln

IfiI;ÏIIi]HiIiiIïHEï,IIIiHHHHHHIII]IIHII
PROGRAI-IIMA-OPSTELLINGEN SENI OREN HH HHHHITHHHHHHHHHH

HHI{HH HHEHE!IIïH,'IIMIIHHH}I HIIIÍH

PROGRAM,IA SDNIORNN.

?el93c
14.00
11.00
'11,c0
13,oo
10.00

uur
uur
ullr
uur
uur

schèidsrechte
. H. J. Gudde
. Claassens
e RouvilLe
. v. d. Veen
. v.Leeuwen

A.J
A.H
D. tI
K,E
F.li

Mónst erserve6 r LoosdriÍn*è.n

-14.00 uur DïlO 5

1o'.0o uur LEI{S 7..
12.00 uur Robin Hood 2

14. QO uur LENS 9
'10. OO uur IENS 10
'1 2.0O uur LEI,IS 1 1

12. OO uur LEI,I-S 1f

- I,trl{S 5

- Celeritas 4
:- LiII\iS B

- I/estlandia B

-GDS6

- T eclo 7

vanuit richtin6 Den [Ir.:ag ca. 10O metcr
Links voorbij ingang j eugdherberg
rr0 ckenburghrl
lïe st ersportpark, Biss chopsrve6 I
Zoetermeer F. uï.Il. Vissers
V2 geb 2/1-1 B, J. Jongrnans
JÀC-terrein! Buurtweg
',Vassenaa-r Th.Maasland
tlz gcb 2/2-4 ,. L.P.v.d..Lans
v3 Seb 2/2-4 N.ll.
v2 geb ?/1-3 (zle ook aflieuring) N.N.'
v1 s,eb 2/2-4 N.N.

-2-



s Àt ,tENKot4s 
1. "

LENS 4? ?, 9r1O, 11 en,11J ecn half uur
LENS 5 Ct.00 uur LENS errein
LENS 612.45 uur LEITIS tcrrein
OPSTELLINGEN.

LENS 5:
ruq§_§'
LXNS 7:
LDNS B:

LElrs g

LENS 10:

LENS 11

LENS 1.f :

voor de flanvang van hun weilstrijd.
L,ïrNS B 10. 4! uur LENS terrein

LENS 4 a1s vorigc v:eek

aIs vorige wcek

aLs vori6e rircck

a1s vorigc rveek

a1s vorige rveek

a1s volige veck
a1s voiige l.reek ( zie oolc ÀI'I(EURïNG )

a1s vorige weok zonder A. Hoppenbrouvers
AFSCHRIJVTNGSN.

AI.KEURI NC "

PROGRAMMA ZONDÀG 1 deccnber 1t 8 (onder voorbehoud

ui-tsl-uitend in zcer rlringcnde gevarlen kan rvorden afgeschreven bijtel. 6?.65"26 op vrijda6ivond. ian 18.3o-tg,Jo uur. Ii geva.l- van -iop zabcrclagno,gen van 1.1 .CO-.12.O0 uur r,orden afgeschreien bij A.Bo.Le:r" 93.11.56

M. Jan6en
elrt e kan nog
gis ch,

iBi-j afkeuring vq.n dc zondagafd.eling Den Haa6 kunnen de spelers ve.n LENS r1telefonisch inforÉeren of cr bij a.DS vricndÀchapp eIÍ jk gËspeeld kan worden,teI.68.22.58
Bij be'restigin8 is ilon vastgesteLd. de rvedstrijd:
1o.J0 ut:r r-Ds B - LDrs a1 sportpark I,radestein, Mad.esteJ-nvre6 (zijtak Moneterse' rïeg) te Loosduincn.
ZÀAL\;OETB}iL.

De uitslag yt,n z9-t1-.t9?B LENS-VIoS j-j
fe lrolgende vr:dstrijd is op Conderda8 14 decenber 1!!8, aanvan 6 ZO,2O uur inde sporthal 'roverboschir mct a1s tegenstander RI(DEO.
De vol8ende spelers *orden hicrvoor Éítgenodigd: uI.r{ichels-J. v erbarend se-E.Landmal-B.Osse-J.l(uypers-A.Reesínk en I.prins

10.00
12.00
10, c0

14.00
11.1O

,11 .00

uur
uur
uuÍ

uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uuï
uur

LEI'IS 1

Rava 2.
I,DNS f
LE]{S 4
Vredenburch
Duno 2
LENS ?
Duno J
LEI{S 9
LEI{S 10
LEI{S 1 1

LINS 1f

HION 1

LENS 2
La-aJrklartier 2
vri j
LENS 5'
LENS 6

Quick 6
LENS B

Quick 9
Celeritas 8
Quick 11
DI.JO 14

4

12.00
14.O0
io.o0
12.0O
12.00
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PROGÏIJII,IM,à JI.I;NI O]]iN .

Zat er.la 9 .lJcé,x5bcr 1 2ZB-.c

11"00 urlr
'lJ. 00 uu:

9,.?TT 2
RVC 5
.l-Iamin6o t s

1 4 
" J0 uui. LEN,S .'l

12.4J uur' C.':e iiaghe j
llf auw Zvrart '1

LENS 2
LINS 4
Í,INS 5
rlNs 6
tuiAvv 11
Q,uich 11
iYesterkwartier /
I,ENS 1O
Ooierraars 4
LIINS 12

v1
Sportpark Ockenbnrgh
Benoordehout sele§ .

Sportpark Ijrinses frene
Sportpark Frinses I rene
v2
v1
v2
Houtrust
v1
Vrederu6tLaan

v)

14.
1rz "

'11 .
11.
-i1"

OO

OC

l-Lq

4s

uul'
uur
tiur
uu:'
uur
uLr
uur

LI-,15 7
],E\S B

l,IiNs 9
Dr':-ndo
LEiiS '?

illisrr 9

1

rpSVT*

.49nglli-- 'i0 dccembcr 1 8,
''i 4.OC uur: LEi{S .I - ni(,iw 4

I,laiintia6- -11 ceoeml:cr 19?8.
"1y,Uo uu: Ii. i..Ssc D-.icu;clo.:I.ckt i cs 1Í)

lil'§CHIU.IVINGXTI.

ffchrifteli .jk' voo:' vri avond 18, J0 r:ur bij dhr. P.v.d.Stè
t-
eni Genemuidenotraa

tBnd i.n dïingendc

4)
7)
12)
ea 9.3O en 10. OO

1O1, Der liae6.
- _Tel_gl s4:-!_gè: vri j il:i;avon
6evallan) voor'

d tussen 18.00 en 1g.OC uur (uitslui
.fr-lrl-asser6 bj j r.ihr,. .G 

" 
ilui-vest ci j n teI. 94"58.9j (LENS

3-klassers 'b-j dhr., F.,,r..d.;]er'g tel. Zg,?9.?8 (lmS
C-kl-írsscr]s b:-j dhr. À, r s-Gravendj-jh tei, 6r.16.40 ( LEI.ISIn noodgcvnl:.en kuililen dc junioren nog c!_ zaterdagochten
uu: afbell.e.r bij :EI,'-S tet" 65.,t).14
r\?hE.lRINGjïi'l . '

Dc j'.tnioi'cr' 
.r,{re L en bij. slechtc wecrsómstandi6heden steed.s de efl..euringsli j s t eníia.ad..:i.e6en"TcfefcnischeinfÖr.matie§wcrd'eniiiu,o,,""nietversbrekt.

1

B

d

t/n
t/n
t/rd'
tuss

!!.ti!__l
I-EI'I§ 2

LEN,S ]

0P§TDLLIT\GIii\ "

LENS 4

I,ENs ):

LENS 7:

LEI,ls 8

LENS 9:
IrÍ|l§ -lU:

;*= ;;,

a1s Lckend. .r,ciclcrs: J.Àppertoo cn J .Zoun ,.

ais bekead zorrci.er J.Gel.uk. 'Leider B,Oss€;; samenkolnst t1.45 uur'iONS
als bckcnd zorrCcr II.v.Drunick not (2x) C.Odcnkirchen_G.cle Kck_J.Voord.uir
R.c1o i:aas -H. Pl anken-[J.;]cas6 err. Leid.er dhr, F.Flumans .

als bclceird. l.cider dhr. .ir.B1ok, samenlroust 10.OO uur LENS

als lori6;e r,:celi nc,; n.dc JonE. LeiCer Ton.de Kok, sa'enltoust 12.OO uur
: " T,LÏs

als zori5;e treek (G.rie Kok zie ook LIIiS J);. Leider Martin Reuvei, samen_ironÍ;; '17.30 uur LL'IS. Fictsen neebren6en!
a1s ,rorip;c ueeir nct Il.van dcr Kroft + C2. leidcr Frans v.d.Berg, samn-honi; 12., jO urrr LllliS
aIs !:ehend" Leit'.cr Paul v.d.Steen
a1s hcllend. Lcicc-.rs Erik Landnan en llir:r v. d.Lj-nden
a1s beken<l. lcider Rini van Noort, sanenkomst 1C.45 uur LENS
alo Lehend"

nls bekend" l,eiCcl p.ad v.è.iiroft, samenhornst 10.45:rur tEi;lS

-4-
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FROGR,A]'IMA PUPÏLIEN ]TN i]]JLPEN.

PUPÏLLEN.

Zat ercl 9 decenber 1!/B;
11.00 uur LENS 1

11 .00 uur Triouph 2
'12.0O uur Loo scluinen J

-. r6-Gravenzande 
1

- LEI\S 2: LENS ]

v2
Zuiderpark
Madesteijn
S DE TRÀIN] IIG VERÏ'LTC}IT.E_Lr_qvEN TRÀrlïEN HCOn. VO

============
N .DE SELEKT]E SPEL ]r]DA T0

}ïELPEN.

Zat erd 9 december,192B.

ÀESCHPIJVI}IGEN

1í .0O 'uu" LENSI
11.oo uur I{MsH 2 : iffi;"}"* ' Ïi"a""u"tr..o1o.oo uur r\.Do J - r,ENs'3 (vr.) à;à;;;;;i-ï'^
]i.99 ,uf l,aak&rva.rtier nini 1- LENS I,{ïNI 1 . .r.n.ori.,"" tr.rri'IU.OO uur I,ENS I,ÍIitI 2 - Rijsv,ijk nini 2 , Ví
11 . OO uur IENS MIIY.I J : ,. - §poorvri jk nini 2 t f.l
12.00 uur LENS I.íINI 4 - nijsrvijk mini 4 Vi
EI-{=!-!E9-E-!=I-EEE=EEgILry=!9=II=_!E=!44!:=P9!=IiIEI=IIgr=t=i=LtiIEg.

r gevall-en) bij R.Bom lel. 25.98.??
ïn nood8evallen kunnen de lupil1en en wel_
9.15 en '1O.11 uur tel. 66.13. j4 klubgebou
A.I'KEURI I.IGEI'I .

S chrift efi k voor vri ía avond. 18.30 uur bij dhr; .p.v.il.Steen, .Gonenuidénstr.1O1,
Den Haag"
Telefonisch vri j di:gavoncl tussen 18.CC en 19.O0 uur (uitsluitend in clring,ende

pen nog op zat erclago cht end tussen
ur.

Bij slechte ye ers omst a.nd igheden steeds eerst de afheurings:r.i j6ten raacrple6en.staat.daarop bij tpupiJ-rqn en I'?erpen* vernerdr G0EDGH{EUàD. clàn steeds naar ver.dOf PUNI VAN SANENKONTST KOrrEN. IN bÏT GEVAI I,IÀG ER DUS NIET TELEEOI,IÏSCH \'TORDEN
GETNTORMEERD NAiR xvElirurJllt nfliEuRri{c. steat bij dc afkeuringsààr,jss en tr5rrFupillen cn i'rclpenrt vcrne1d: zïE r'{fl(EURTNGSLï JÀT dan moct ais volgt vrord.engehandeld: voor 'de thuis'lcclstri jden moet juniorenr.ijst l,rorden geraadpleegd.Zijn de rvedstri jrlen van L.NS B,-? 91 1'r gàeclgerreurd, dan gaan ook rte pupillenen welpcn w_edstrijden op ono veld rloor. uitsiuitend voor àc uitwedstrijcren magin clat geval tel-efonisch 

'rord.en 
geïnforneerd of_hun vrcdstrijclen doorgaan en welzaterdagochtcnd tussen 9.15 en ,1o.15 unr, teI. 66.1r,14 LEI\TË.

OPSTNLTIi;GEN

!E§! Pl: J.ï(1ip-ri.Toet-R.v.d.Hcijden-R.Ham-A.Tjin As joe-i,í.rioereni j-É.Keus-
C.L,ic Kie T j o en-l'I. !lo11ena.n-J. Bi emen-M. Langerak lES:p.,!,!IesselsLeider Aad dc Pagtcr, sancnkomst 10.fO uur klubgebouw LiiNS
LE{s P2: J.Kuyj)e:'s-P'Frerichs-.rr.Eranken-R.Ti-m,rers-R.v.<i.nLeij-E.ver iuin-ArTriep
F . v.I(est er-I'. cle tsruin-lÍ. v.II el den_.p. Aert s_F. Valkenburg
f,eider Arthur èe Groot, samcnkomst 10.00 uur klubgeböuvr LENS

lENs-Pr3 P.]4ehir-ar-R. Tan-E. Rademaker-p . !ïi j.nnei j er-R . ri c Kie Tjoen-R.Jansen-
B. v.Nieuwenhoven-8. tissenberg-J.Koo1_A. Vesier_M. Zinmcrnan
1:19"_l ïrlin v. J.Mi je, sanenkomst 11 .OO uur klubgebouvr
GAARNE OUDERS I,IET V]]ItI/CER.

-LEIJ§ 
Ï{1: À.KaÍcp-M. íiimons-D.verscherden-v. Tromp-p. slats-p. Bijlsma-B. Bergrnans-B. Claasscn-8. Surie-P. Oost crwe6he1-E. Endlich_M. EndI.ichLeider Peter Pcrreijn, sziraenlionet 1O.JO uur klubgebouvl



LENS lï23 C . v. d. Boogaerrd-R, natelaan-A. GroenesteÍn-E.Knops-D.Keetman-II.Ke etman-
J. Tir,rncrrnans-À. v.',ii jngaartlcn-R. Bo clho uvrrr-D. v. d. Vin-R.i;1u6gc-b . clc Gröot
Lcider Jan Prins, sancnkomst 10"00 uur kiubgeboul
Lë{S ï,Ii: M.v.iilicurvcnhoven-C.'I.d,Dcrg-L.v.d..Toörn-D.v"d.Toorn-E.Illol:-l,i.Jehec-
R 

" 
ZegerE-J. Ko enraads-Ii 

" 
Xenz cl]brinh-lvl. Fronberg-ir . Ho eksrna . :

Lcidcr dhr. v; I,li curícÉhoven, sanenkomst !"O0 uur klubgebourv

LEN8 IUINI 1: I,Í. Brooshoof t-0. tsi jlsna-M. Verschef den-T. Jansen-S . Tuyt -i,l iBosch-
J . Dunant -F . Ho1:1: cn brouwer -iri " ïlo eksma .

Leirlcr aHr. fuyt, sancnhomst 10.00 uur klub6ebouw

LENS I'IINI 2: i.,v"d.3erg (2x)-G.Linneweever-J.v.d.Staï1.e-i(.Hanscn-lI"Suulders-
i,{-=;Gz,c Nilp:':-R, Tcttóro ( 2x) -tt " 

Te.bt eïr
Lcider dhr. Glosze lïippcr.,. sarrcnkomst 9.J0 uur kiubgebouw '"

LENS I4IliIiiJ: I,Í. Jocherí6-G. EIstak-P. El-stak-M.
R..l,1s em6cest - I'i .
LeiCer dhr. È.r-s

Boulnc cst cr
tak, sancnlconlst 10:J0 urrr kl

BranCt-I . v. Di j k-ïi 
" 
Vinke-14, S chuurmanr

ubilebouvr .,
ing-P.,lngcline-M. Pcct ers-J. v. d.llak-

kl-ubgcbouri,.

,:

LFX{S I"III{I 4: M. Zimmernan-J.l4ansv e]:d.-D . Spier
R,?ettero ( 2r.
ieièt:r dhr. Spicring., sanenlconst 11.JO'uur
RESERVEI'R0GI{..II,'[.1,I: 

"

) -!". v, t1" B<.:rg ( 2x) ;

BÍj algehele afheuring van het voetbal?rograrma a.s. zaterdag hebben we de
beschil-Jring ovcr Één ze.I ven tret Thonas More college o.àn d.o Berest.einlaan.
Eet prograunta ziet cï. dan aIs volgt rrit: -r.

1O.CO-11,0O uur tÍj.ni l, 2, ) en 4 samcni(omst 9".:,0 uur. i,filS
11 "OA-12.OO uui' ricl-Ien 'i, 2 en J sauenkomst 10.rO uur LENS
12"00-1j,00 uur' ?upil1en 'l . 2 cn 3 '. ' samenkomst 11.JO uur LENS
1f "00-14.0C'rur Juirioren
14 "OO45 .AO uur Jrlnioron
1). tru- ''ib. uu uur J urlt-or.'c11
16.CC-1?"cC'rur Jun:-crcn

10,
Bbn
5rG
4a

'11 en 12
o

en7
, tcn+

sanenlcomst
sa.menlcomst
so.mcnkonst
samcnicomst

uur LIINS
UUX'I,ENS
uur LEl,lS
riur LENS

12.30
t).w
14.ic
15.10

'Neeni lïeI gynschoenen, sport)r-r.cding en d.ouche - spull-cn nee. Ger'lraa3 je net jes en
lcoa niet in de school. :lij hebben ail-ecn tr'rat te maken in de gynzeal cn dc
kl-eoi- c. q" wzrigcJ-c,'cnhc rl.c:r.

ïÍanneer ric vcl-den -;.rn Naal:l.wi jk het l're1 toelaten spclcn dc volr;cnrlc eiftoller,
bÍj a1-6;eheIc aflre'u:ri-nE vri cn,lsc hap} el-i jk op N:.a1(h,ri jk, Sport?nrtc do rrHogc Boon(

12.O'J uur l,laald;lijk C1 - Lijl'lS I sanenlromst 11.C0 uur LENS
11"15 uur Naa1.r}''ri jk 81 '.. LÍNS 5 6amcnkom6t 1,2.00 uur LENS
14. 30 uuri Naalrivi jtr r1.1 ,- LIN§ '1 ., . sanenkons L 1, .7O uur LEI\§

Er kan doo:' rle minlrs, vclpen en pupi-Ll-en vanaf p.1l uur gebeld. ryorden vrel-k pr(
grariiÍ[a er d.ocrile-:.1t" De juniorcn kunnen naar de afkeurin6slij st ön gaari.

.i\Is het.l'req\r en de velden het toelaten spel-en i;we'e el-ftallcn van dc lÍaogse
B- jengdselcl.-iie a.-s. rriaanrla.g 11 d.ec,,.mbet,. on 1).CQ.uur cp ons trvecdc veltl een
rueclstri jd on uit te nakcn wie. er. in het uiteindel-ijke e1ftal kónen" .' '
Richard v.C.iioek en Ric§ Ijin-lsjoe, van ons ecrste À-elftal zijn voorlopig
geselekteerd. Cf zij tot de definitieve sclel<tie 6:ran behoren zulIen zij a.s.
naandag rvel.]icht riaair liunnèr'- maken , Veel 

"succés " 
' ' . .' .- ..

a
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DE Ï,ENSREVUE
rveehblad van dd vo et balverenieine LcnÍe en Snel

8888888888

0c000c0000000
OTFIClEEL

00000000c0000

MUT;TfES LEDENLIJSTJ

Afvoeren:

00c000000000000000c000c000000000c0000000000000000000000

1407 T,D.van Dijk i.v.m. verhuizing naar Zoetermeer,
VERSCIII JNING LEI'ISIIIVUE.

I.FI'FFFFFFFtrFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFT 'FT".

In dc vreek tussen l(eretmis on I'h-euwjaar zal dc ï,ENSIEVUE niet verschijnen.
ïIij vcrzoeken d.e komrsissics hun kopy voor cle LENSREVUE van 4 Sanuarí 19?9 öp
1 januari 1979 ín te levcren bij .de heer V{.}liche}s, díe hiertoe tijclens de
Nieuwj aarsr c c eptic in ons lilubgebourv aanwezi6 zal zijn.

ÍrFIrÍlFI.- 
sEHSl,li't't't'tl.

FË'FFFf

KONT-R]BUTIES.

1lIÍ j wctcn, clat dë maand àcccmber atti jtl ccn clure rnaanci is, mrar dat 6e1dt na- ,..
tuurlijk ook voor ons c.ls vcreni6ing, Binncnkort moetcjn èr diverse forse beta.
lingen vrorden verricht o.n. de aflossing en rente aan de bank. Dan moet daar:- .

voor weI voldoendc liel-ci zijn. U moet daarvoor zorgen dóor op tijd Urv trontribu-
ties te betal-en. :i .

De reahtie op -ons.vcrzoeli van vecrtien da6en gel-eden was niot c]-averend. Nog' l

steeds zijn er zotn UO ,nd"o:rt'ài-g ''dit seizoon no6 niets hebben betaald. Foei!
Ncem nu eens d.irckt ur,r., gir-qikàart ''of wat dan oolt en maak de ltontri-but iq' voor . het
6ehe_1=q seizoeri ineèns over: rlari:pgnt U van. dÍe narigheid. af, en lvij lcundèn onze
verÈli chtin8en ook op tijd nahomen. Het gironumner is nog stecdè 11.6?.11
Bi'j'voorbaat bedankt. -:. 

-. '

LENS VERJÀIiRT.

I.laandag '18 Ceccubcr a;s. wordt LEI{S 58 jaar" Een mooie gele5enheid on even
rr."t" o.r" lclub6cbouv, te lconen en uJAt oude. herinneringen op te hal-en onder het ge- '

not van ecn borreltj e
Tot zicns tot a.s. maa.ndagavond :'

FREE IEI'ISER

FEFFFFFFTT'FFFFFFFFI'FT TFFFFF
I..JIE ST/LÀT ER JICI{TER DE B;JR?

FFIIFEI-EI'TFFTT'FIÏIFFN'TFÍF

Zateldagmo4gen: rtrn iïim RonÈfil

Zatelda6mi@q.6: Jos en rlnncmiek v.Os - .had Bogisch

Zondagmorgcn: Tinus v. Zilfhout - Ncl-J.lf en Richard v.d.Hoek

Zondagmiddag:
'i

,Eventueef afbcllen bij. hn Eer6enhene6ouwen tef,-. 65.94.16

Bij algehe1. afhcuring is ons klub6ebouui van '12 tot
barmcdcwerlcers zij n dan aan cle beurt. Voor zaterdaq
van 0s en voor glg iin v.d.Steen en ïanneke Bon.

. .!1 ' ,\r ..rii :,,. . "

Ànv
Huub

. cl.Stcen - Hanneke Bom - i'Ii1 de tsruin - Tessa Roodbol '- :

en §ilvia Pror]r - Mevr.Janmaat - Frank Straathof. !''

SJFur Seopqnd. De volgende
'?ii:n aat Jos, cn .(lnnemiek

, i,.r"

-'l -

I



Allcen dc oudsten onder ons weten nog van zijn lidniaatschap. Het lras voor
ons 1)2J, toen wij speelclcn op het 1e terrein aan de d.uinvoct. Hij rïaE ecn
kaIme, rustige persoonlijkJeid. Zo bleck hij nog te zijn, toen ik een paar.
maanden ge].eden een gcspreh net hem hac1.
Laat getrouwcl, is zijn vroulv hem aI te vroeg ontvarlen. En Nol bleef verder
111":". En toen, eni6e rvekcn terug, v;erd in de st.paur-uskerk zijn naau genoemclbij de overledenen. liet koui trij voor; dat het goed is in dc L!'frsrevue alitplaatsje in te ruimcn on hem te herdenken
Hij ruste in vrecle.

Ill I,IEI"IORI AM TIRNOLDUS OTTE

GU(rlKff
KÀK1J{IK

KLAVER.]ASDRIVE.

Í:
i

p.Juffernans.
mÍnDm uLuuÍ4 rn& n:n mrnEui niunm nnmm
Ëfi." fiË fl fif, ffi tril; HH-E S#;;fifi fiH,fi ffi,m f,H," fifirlIl ffi E ;;HE

mnm Te6en het eind van hot jaar ís het gcbruitrerijk de barlen ic ratcn rusten
en net brikken te [in:rn 6ooien. pol,rG eerste brik ireft de voorlaatote winter-stop w.qarin cen zie1i6 LENS 1, dat hopeloos ondeïaan staat. il/at kan er in tweojaar toch vrcinig veranitcren. . ...
Éet V61g'ende blik treft een nieuw bestuur, clat gantrad na LENS een harf jaar
l}:u"q h3op-"n-vrecs tc hebben gelaten. Ach nee, hoop en vrees bestond sr.echts
br-J een handvor- reden, dat zich belust r,rras van de ver enigin8eproblemen. Hetover8Tote rnerendectr van dc leden hield zich a1s gebruikcÍi;É àrziJai6, lietgods.r'rater ovcr 6ods escanDse aklier lopen en bleËf 6elvgon àoorroutborren a16ofer nict6 aan de hand tïas.
Een andcr bl-Ík zict aan het begin van het .nieule seizoen 2 niniteoms over

. 
éón.heet veId.'èravenl ecn velq"net ,ior-Àoof.n. V.pfgens eOr,, rvor.rtt Ji ,i:": ,.;.rsanier een ovcrspannen soort voetbalrers gÉkweekt. rn <ic praktÍjk biÍjiít d;'nervsusíteil zich vooraL buiten c1e lijnen te manifestcren bij tàchijkànde vaders
en moeders, die sorns'.vrel erg fanatiek hun zoontjes staan o:r ie zvlepen. Al_sofer geeu rekr eati c,ro e tbal meer bestaat. .frLs die jochies straks in hèt eersle _...,
ïome't te spel-en, r]a.n vrordt LENS nogeens amateurkahpioen van Ncderl_and. En d.anis de eLlendc niet È.e overzien, !Ía4! veet voetball-ànse tENSers houden niet vanpreotatics. iïc zoude'n daarover met zrn a11en no6eens driftig moeten diskus-
sLelcn.

'mmn F[,Lt s laatete bIi]-. tlcf t d.e a16;crnene re rlcnvergac]ering, c]ie zich buigt ovcrhet beleidspl-an van het sostuur. vàn die diskussiè is hef bestuur. van diediskussie iE het be.tuur niet veel rvijzer gervortren, d.e vergaclering ook niet.l'lat wil-Ien we nou p!:coies?
wiIlen rTe presteren? I'iaar hoe dan we1; en hóeveel hebben vre d.aarvoor over?tríilfen vre fuseren? l,let wie dan lvel en waarom?
irillen we damcsvoctbal? l.lanncer en hoe?
!ïiLlen vre zat erd.a6seniorenvo etbal_? l.rJanneer en hoe en waarom?ll]illen we sternrecht voor dc minirs? ur'aaron, vranneer en hoe?
m.mn Na Sinterl "aa6, raarse-pi jn l_i j den.
mmnmmllf,unxmnmlu lunnmmrlmnmnnnmnmmmnmulmnmntnmmmnDr1lmmnmlnmmmrttDr4r]imnmmnnmmml]ummmnltr rlmm

De
2B
15
vl

opkonst op de eerste avond Ínag zonder meer bevredigend genoend
koppels was het in de LDNS kantine gezeLlig vol_. Hij holen dat
decenber oir tijd (d.lr.z. om kvrart over acht) u.o,u"ri6 uit+ ,iiof kunnen be6innen. Voor de liefhebbers nog even de stanr] na éè

r'.KÀiLltKA](AKlí(rU(AKAKiTI(AK-AïfJ(/rI(LKiiKirKi-KirKt',KAltÀK.r,K,!K.aïrU(

vrorden. Met
U a. s. vri j dag

n zodat wij
n avond.

-2-



1

2

4
5

,BB6
,786
5619
5405'
5281N.

Voor
ge§t e

punten
purlt e4
punt en
Punt en
punt en

lllitting - de Hilster
Schipper - Ophuyzen
Jozee - Bogaarcl

.Steen - v. c1. Stoen
sse - Radeuc,her

d
o
d
1
e poedelprijs hchbcn Hans Dieme1 en Leo van Riin
d met.3350 punben. lroficiat jongens, ga zo door.

IIAKA.

zich cluideli jk kantlidaat

1\

NOGIÍ:IIï,S DE KERSTRALLEÍ Eli HET DÏNER.

De Iiaka HiI U hognaals attent ,maken op de l(erstralley en het l(crstdiner op

trveede KerstCag à6 cl-ecenbcr a.s" ilet Kerstdincf zal bcstaan uit een koud b.iiffet
(voor het tuttàle beCraS v4rt i -1? r5O). incluslef cle nodigie 5epaste clrankjes.
Voor de.kinderem hel:bcn wiii een eenvoudig en EÍnakeliik haiije (vbor de somma
.ian i 2,5O per kintl)
Dc ra11ày bàairit om + 1"jO uui en de kosten per qeelneménde a-uto (ongeacht het .

aanta] iirzitlunàuri) 6edra6en Í ,.roo. U ltunt zich gp6even tot uiterlijk
,lB Ceccmber (1et r^reIi vol6ende vréck reecr.si! !!!) d'.n.v. het onclerstàande strookid'
bii de Kakaleden te6on kontante betaling van het 6ehele bedra6. Deze Kal<a-Ieden"'
zijn: Jos' It-oetmàri, l,Iin v.(t.LÍí.den, Erik Landnan en l,lartin Reuver. Komt allen! !

hierlangs afknippcn
NÀÀ},I:

RALIEY à Í 5r-- per auto:

DINER à Í i7r5o t)er persoon:

KIN!ERI'Í${U à Í2,5O Per }-ind:

auto(ts)
per.so( o)n( en)

kihd( eren)

IIJTNDTEIiENING :

VAN DE REDII(TÏÏI RRIIRRRRRRRRRNRRNRRRRRRRRRi{RI?

Afgelopen wekcn hebben c1e vreergoden er voor gezorgd, dat onze en ook de, meeqte. '
anàcre vel-den in Den IIaa6 onb e sp e elb;'-ar vraren. Gevol6 hieruan was, ëat het
gchele anateurvoetbal nI drie weken in zijn 6ehee1 werd afgekeurd; Dat is nri ...--".
zo,n ranp niet, l-lant d.e.t is in het verleden vlel- neer gebeurdr naar het is de

redaktie, dic rveken opgevaLlen, dat het klubleven geheel op zrn achtcrste 1i8t". '

Vlas ons klubgebouw in-i:et verlËden bi$ zulke getegónhed.en vaak gezellig Èezet, " ,'
om zo naar toàt t" praten of on een kaartje te lcggen, nu lijkt ons klubgebouw
rvel uitgestorven, Èooguit 10 tot 1! personen weten de ueg naar LENS nog te v-inden'
en clat aantal is in ons huid.ige klubgebourv haast niet meer tc vinclen. Vinden'
onzc leden buiten hct voetbaflen niete meer in LENS" Of zou er op clie da6en
iets georganiseercL moeten worden om ze naar LEI'IS toe te halen. Of zijn de tijden'-'-
zo veranclerd d.at nen cr Scen behoefte meer aan heeft om op die afgekeurde dbgen

eens 6czel1ig in het klubl3ebouw bijeen tc lioraen. Nj-et dat vre nu willen stellenr -

clat jà elhe àfgekeurrle zoicla6 naar LENS moet lcotren maar zoals het de lactstó
d.rie vrel<en gaai is het naar àen dooie boel-" En vraa6 ie je a.f of het hlub6ebouw
dan nog ircl-gcopenrl moet-rvorcleir" ïje hopen in de toekonst daar een antruoord op -

tc lcri j gen. . ;

-1-

de Heciaktl-e.
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PROGRAI,T'ÍÀ SEN]CREi{.

Zondag 17 deceraber 1978.

14.00 uur LENS 1

11.J0 uur Rava 2

11.00 uur LENS
, IENS

'10.00 uur Vt edenburch 4

12. OO uur Duno 2

10. OO uur LDNS 7
12. 00 uur Duno J

14.00 uur' LEI'IS 9
10. OO uur LEI{S 10
12. OO uur'' LENS 

-1'1

'12.00 uur LENS 1,
Donclerd 14 cleccnber'197
20.J0 uur OSC 1

De opstellÍng lvordt
Stu',IENI(OMST.

1
4

- IIIoN v1 Eeh 1/1-jj LENS 2 Zuiderpark t.o.
zvreubassin

- Laakkvuartier 2 V1 6éi l/a-a
- vrij
- LENS 5 v. Vre d.en6urc hwe6 na.ast

- LENS 6

- Quick 5
- LU{S B

- Quick 9
- Cel-eritas
- Quick 11'
- Drro 14

B.

lenslaan bij
ckelaan
2/ 1-7

lénslaan bij
ckelaan
z/z-4
z/z-4
2/ 1:1
z/z-4

scheid6rechter
A. S chrik

J.Iloogendoorn. 
_-

Th. B.Steenbrin]c

1r. .r. Uit endi jk

J.G. de Geus
A. J . v.ïiageningen

C,l(ortekaas
C . Romi jn
N.
N.'
N.

nr.
Mgr
Tho
v2
Mgr
Tho
v2

_v1 _y2
v3

7o
.No
rbe
8eb
.No
rbe
6eb

B

J.
J.
N.
N.
N,

6eb
6eb
8eb

- LENS 2 Vl.s.menbuïg, I,lariahoeve
door r1hr. Palstra bekend gemaakt.

LENS 7, g,
LENS 6 en

UlTSLNGEN.

Quick 1

ADS B
- LENS . 1.-
- LENS 1 

,1

1O, 11 cn 1J een hal-f uur v66r de
B ff.OO uur LIfl{S terrein

aanvang van hun wedstrij d.

'., 4-O -vriendsohappeIr jk
6-4 vric ndsc happ cIi jk

OPSTELLII,IGEN.

!EI{§ 4: vrij
IENS 5,3 als b elientl

LENS 6: a}s bekend.

IEN§ 7:. aIs bekend ,

LENS .8: al-s bekend

LENS 9j al-s bekend.

LENS 10: als bekend

LENS 11: als bekencl

LENS_D: als bekend

ÀFSCHR]JVINGEN.

P.Verstralenzond-e:'

uitsfuitend in zeèr dringènde 6eva11-en ka.n worden a.f6cschreven bij p.Burghouwt,
tel. 68.42.00 or: vrijda6avond. san 19.00-2o.oo uur. ri geval van ziekte kan nog
op zater agmorgen van 11.oo-12.oo uur worden afgeschreven bij À.Bogisch, te].
93 .11 .56

-4-
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PIIOGRAI'iI,IA JUNIO}IEII.

Zaterdag 16 clecember 1 9?8.
14"1O
14Jo
14.30
13.OO
13,OO
11"oo
11 ,45
10 "15
11.45
11.15
tl . tt5

uur
uur
uur
uur
uutt
uur
uui
uur
uur
uur
uur

Zonda6 '17 ciccember 1 279.
11r.00 uur IEI'IS f,:
BLI JVEN TNA]NEN IICOR"

DelfÍa- 1 -
LENS 2.
LENS 4
LEIIS 5
LENS 6 , 

":-Voorbur6 7 -
Vredenburch i2 -
clie Haghe B -
LENS 10
Duinrlorp S.V. B -
rEtis 12

Im{s 1

Itionst er 2
'rIest l-andia J
vcs 4
ODB f
t EI{S 7
LENS B

LXI{S 9
vvP 7
LEIIS 11
S cheveningen

Mozartlaan, Del-ft
v1
v1.VÍ
v2
Beríard1aan, Voorburg
Vredenburchweg
Sportpark 0ckgnbu:'5h

.v2
lloutrust ,.

12Y3 : . ':'

vvr f v3

DE TRiTINIIRS KOI{EN NIXT VOOR NIETS.
t

rU'SCHnIJVINGEN.

Schriftelijk vcor vri j da;lavond
lo-1,D""lt"a6--ffi ,@ffi f 

--
18.10 uur bii,dhr. P.v.d..Steen, Genemui cle.nstraat

18.00 en '1p.00 uur (uitslu.itend in driÍgéndefel-efonisch vri j da6'avond tu66cn
gevallen) voor
À-kladscrs bij clhr" G.Dui.''resteyn . teI.
B-kl-csscrs. bij dhr. F.v.d.Iier6 tet.
C-klasiers. bij clhr. .4. ts-Gravcnrli jk teI.
fn _no odge.Í,:al-1eí. kunnen de junior;en nog. op
uui afbcllen bii LENS lel., 66.i1"..14 ,

1I.T'KEURI NGËI{ , ':

oÀ
2q
o,

.68.91 (i,rns t

.79.?B (rEN.s 5

.16.40 (LENS B
ate:,dagochtend

t/n 4)
t/u ?)
t/n 12)
tussen 9. J0 e_n 'IO.O,O. ' .

De ju:.:ioren mocten bii slechte ve crs omst andigheden steeds
ra.adplegcn. Tel.efonische informatieè woiden hj-eroVer niet

.:
OPSTELLT},IGEI';E

LENS 1: a1s vc:'ige-rveek (zic r eÉ erv.epro gramna) Leiders dhr.J..l4rperloo-J. Zoun .

LEN§ 2: al-s 'rorige vreelc. Leirler tlhr. B.Osse, .: . -. :

LE.qZ, als -,rori6e vrcek. LJeicler dhr. F.Flumans

E[ 3, a]-c vorÍGe week. Leicler dhr. A.3l-ok

Lm{S 5: aIs vori6e vreelc met R.de J on6 ' ( ziei res erveprograrxna) ],eider Ton de Kok
sanrcnlcomct: '12."15 v]u..r LEItrS tcrrein
LEI{S 6: aIS vorige::rveelc. Ltider Martin Reuver. samenkoÍrst í2.15 uur LENS terrein
@§1,, àIs vorige':ureclr. met R.v,d.Kroft + R.Verboom + B.Soelhouler + C.Iloefnagel
Fietsen meebrengen. Leider Frans v.d.Berg, sauenkomsl 11 .3O uur LENS terrein
LEllfl 8: afs bekend. Lei<ler Paul v.d.Steen, sar:rcnkorost 10.45 uuu LENS terrein
LEi{q 2: a1s belcend.. Leiders Erik Land.man'-iïin i.d.Lind.en, sarnenkomst 9.15 uur.
LENST errein.

lBilg- J9: als-'trelie nd . lleiaer Ririi van Noórt ' ' - '. - 'ï '

LE"NS 11: a.l.s bekend. Leiclers TÈào Prins-Ton v'.d..Écrg; earncnkonst 'rr. 15 'rr"
LEI{Stcrrein
LEIIS 12i als bekend. Leider iiad v.d.Kroft

Ce afkeuringol-i j sten
verstrekt.

5
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PROGRff4MA PUPÏLLU{ EN 1ïELPDN

PUPILLtrN.

Ze!gr9ee 16 dcccnber 19

11 .00 uur HonselersdÍjh 1

1 '1 .0O uur LENS 2
1C.CO uur LENS ]
tiJEL?EN.

J. v. 0l d e nbarn eve It st raat
v1
v1

- LENS 1

-HVV4
- riBs 4

!g!erÈce 16 r'.cc enber 1 9?8.
1 1 . OO uur Cromvl-iet 'l
1 '1 .00 uur LENS 2
11.00 uur HBS 4

LENS 1 Red eri j kerstraat (zie ootr 1?-12-19?8)
Laald<r,rartier J V2
LI,'IS f Daal en Ber6selaan
VUC nini M

2 - Lm{S I,ÍINI 2 Jansoniusstraat '

LENS MINI , Zuid.erpark
HBS nini 4 V1

1 't .00
10.00
11 .00
'10. 00

uur
uur
uur
uur

mf,nl_

].,ENS }I]}II 1

Laald<r,rartier
tfiIK nini 2
LENS MI}II 4

XT'SCHRIJVIÏ'{GEN.

Schrifteli
101, Den Haag
Telefonisch vri jdagavond tussen

LENS P1: a1s vorige weeh,

LENS P2: als vorige lvcek,
Groot

samenkomst 10. OO uur klubgebouw.
sarnenkonet 10. r0 uur klub6eboulr,,

Leider Aad de Pagt er
LEider Arthur de

jk voor vrijda gavond. 18. JO uur bij
.:

dbr. P.v.d.Stcen, G en emu i d c ns t raat

gevallen) l-ij a.non tet. 25.98.
1B.OO en 'l9.OO uur (uitsluitenrl in dringende

(/
rn noodgeva]len kunnen de pupillen _en wclpen nog op zaterdagochtencl tussen
9.00 en 10.00 uur afbellen. Iet. 66.13:.14 klubg;bo;w LENS

ÀTKEURII'IGEN.

Bij srechte wee:sonstandi6-heden steed.s eerst de afkeurings ijsten raadpLegen.Staat daarop bij I'Pupil]en en Vy'elpenti vermeld: GOEDGEIGURI rlàn steeds nanr veldof punt van samenkonst koraen. rN Drr cEvAL MÀc ER DUs Nrnr TELEEoNïscH ï,0RDEN
GEïNEöRI'{EEPJ NliÀR EVENTUELE liFÍr uRr Nc . strat bij de afkeurÍngsactressen ÈijrrPupillen én iïelpenrr vermeld.: zrE AïT(EURlNGsLrJsr dan moet ais volgt wordón
gehan-del-d: .Ugol-.9" thuisl'redstri jden noàt juniorenlijot vrorden geraàdp1eegd.
zr-Jn de wedstrr-Jcl-en van LENS 51 10 en 12 goerlgekeurd, dan gaan ook de pupillen
en welpen urectstrijrlen op ons velcl door. Uitsluitend. voor dà uitlverlstriJ aèn masin dat gevaL tel-efonische. worden 8eïnformëerd of hun wed.strijcen doorgaan envrel zaterdagochtend tussen !.O0 en .lO.O0 uur tet. 66.f .* .

OPSTELLÏNGEN.

].ENS.PT:

LENS lií1 :

als vori8e rveek, samenkomst 9.JO uur klubgebourv. Leid.er ',iin v.d.l,iije
a1-9 

-vo1_ige week (zie ook zonrlag),. saroenkomst ,1O.OO uur klubgebouvrLeider Pater Fcrreijn
ars vorige v"eck, sanenJcomst 10.Jo uur krub6ebouvr. Leicler Jan prins
aIs vorige *,ceh, sanenkomst 1o.oo.uur lclubgcbouwr Lcider dhr.v.Nieuvren/
hoverl.

LENS I'Í2

LElrs tif

IENS MINI 1:
J. Dunant-P.Ho
Samenkonst 10

LENS MINT 2!
I"i. Grosze NÍpp
Sanenkomst 9.

II. tsrooshooft-D. BijlÉma( 2x) -l'Í. Verschelclen-T. Jansen-S .Tuij t-1,1. Bosch
pp cnbx ou\.ïer-1.{.IIo eksna ( 2x)
.JO uur hlubgebouw. Leider dhr.. Tuijt
A. v. d. B erg-G. Linnelveever-J. v. d. Starre-K.Hans en-H. SnuLd.er6_
er-R. Tcttero-1.1. Tet t ero
,O uur klub6Jcbouvr. Leicler dhr. Grosze Nipper

t



LENS IÍINI J; M. Jochens-G. Elstak-P. Elstak-M , Brandt-W . Vinke-I,1. S chuurmans-
R.A1s emgeest-1.i. Bourymeester
Sanenkomst 10.00 uur kLub5ebouvr. Leider dhr. Efstali
LE$S MïNI 43 ll.ZinruermanlJ.l{ansveld-D.Spiering-p.r'lngcl-ine-}Í.pecters-M.Hoelcsna(2r).

,iD.Bijlsna( 2x
Samenkomst 9.jO. uul klub6cbourv.
,,tIOENSDAGI.iTDDAGKTUB. .

Leider dhr. Spiering.

Jamrner genoeg laat i.e t er-reingest crdhèi d trct de laatste vreken niet toe dat- de
veldtrainingen doorgaan. Gelukkig hunnen weirin de zaal van c].e Marterracle terecht
Dc eerstc keèp,blcdc het te druk toen we alle jon6ens te gelijk l-ieten trainen.
Daarom doen vtg het voortaan anders. Bij twijfe)-achtí6e we crsonstanrligheden kun-
nen ju11ie vai.af + 1J.]0 urr.r naar LENS bcll-en vraar dà training j's. (66.1j.14) . ,

iïanneer we na.ar de àaaI garan dan trainen de mini-r'reJ.pen van 14.30 tot 1!.JO uur
Vertrolr van IENS 14.00 uur'- Dc rvclocn en pupillen tràj-nen d.an van 1J.JO tot
16"J0 uur. Vcrzaríelèn bij de zaal àn 15.1É iw" Het klubgebourz blijft ieclere
vro cns rla6ni dd a6 norrre...l 6èopencl van 1),3o tot + 16.J0 ,rrrrl itÍi versaohteu julrie
dus iedere vricli nornaal- op c1e iraining.
RES EIiVEPROGRAI.II,IA.

Bij algehele afkeuring a.s. zaterdag he!:ben wij hei .rttgenae , "".r..ui"or..rr",(de zaal ís nict beschikL:aar)
12.00 uur Naaldvrijk C1 - LENS 8 sar,lènhonst 11.0O uur LE{S
11.15 txtr Naaklvijk 81 - LENS 5 sancnlibmst 1Z"OO unr: LEIIS
14.J0 uur I'iaalcllvi jk 

^1 - LEIS .t samenkonast 1J.1! uur LENS

voor d.e over:i6e jcn6cns is het krubguborrl, nàrnaaI 6eopènd. Ju-r.Iic kunnen 'dan
tafcrtennissen, t afelvo e tball-en, klaverjasscn en,.tír5àrien, clobbelen enz.
Maa-lc er een 6ezellige boel van en kom naar LENS o€.
SPORTINSTUIF IïE],PEN 1 IN LEIDEN.

Zonclag 17 decènbel a.s; is Í,ENS rvelpen 1 d.oor de NI(s afd. Leiden uitgenodi5d
om -cleeL te nqmen aan c1e 'lOe SportÍnstuif tlie gehouden wordt in de Groenoordhal ,in Leiden. ' .

De gehele dag tvord't mcn . r:ezig5choudcn met: trefbal, hindernisbaaulopen, sprinL-
estafette, zdalitandbal dn zaalvoetbal, LENS is ingódeelcl in poulc 2-mei: -

Dl;lO-(Zoetermeer), TeytinBcn (Sassenheim), Altior (Lao6"raar), Bernardu§ (Hazers-
lvoudc) en Soccer Soys (Bleisvrijk). /,anvang !;Jo uur. ÉÍna" ti.f 5 ,ror.
Opstelliug: àJ-s zatcrdag :. '

Sanenkonst: 8.45 uur LENS terrein
PUPILTEN , IiIELPEI'I Dtl I4INI-'.JELPDN OPGELET ! !

De Juko heeft op vrÍjdag 2! d.ecember
10.OO-12.00 uur Pupi-11en
12.OO-14.00 uur'rielpen
14.00-16.00 uur !Íini-wei1:en

1978 de sporthal aan cle Duinl-aan gehuurtl.

Deelname hieraan is verplícht! Bi.i verhindcrin a dient nen vert)licht af te s chri j:.
ven ! t

rIT'Iffi UR]NË SLI JSTEN..

DEN HAAG

4.D"0.-terrein
C.Il, Angevare
Chr. BJ-oktli jh
F.L" Berg
P. v. Bod e6om
Don Juan
Doorschodt
FrauenfeLder
Friebel

I,lr.?. Droo6leler trortuyn\reg.
Re6entessepleÍ-n 23a
Doekhorststraat'116
!c cklac.n 191
I)cresteinlaan lB'1
Ee6entesselaan j!0
Hobbenastraat 1l!
Engcl enburgsiraal 115
Kao-pstraat '1 1P

SigarenmagazÍ jn
Bloodj eszaak
(tegcnover de kerk)
Verfhandcl
Ko ffiebar
Si6ar cnroagazi jn

-?-

SiBar:enmagazj- jn

)



t)).

l
I

E.
J.

Th. v.Houwelingen
H. J.Ilulsman
Hanzon
Johnrs Koffiehuis
Keisl-air
Konijnenbur6
I(orlvinke .

J . Kiaayevelcl
R.Louwersheiner
H.l,ÍaarschalÉ
F. G. M.I,Íirék
Bohemen
Post
ll . v..LJro oscll_ J
C.P. v,Rossen
Th. S chol-ten
De L,eeuwenhuil
Fl-ut z
J.Borremans
Soonius-v. d.Meer
v.d.Steen
St eyn
K. A.Straten
Veerkanp ,

Iíeylewer
J.Vriend
Vink
Visser
Vis6er
V]-SSCT
Vrouwcnvelder
v.u.g. . i
H.G. À.lïanders
lVinkeL
N. J. G.M. de iÍit
A.ï{ijnands
J.'lJïe ernaan-Vernaas

,de Gans
ildebra,nd
oeho

Iggglgl§El
A. M. Foldrer
v. d. Kol-h
J, A. Paaur.v
viZanten
ZOETERI'ÍEER

A.M. Berg
-L. Bru6genan
E. v.Elleswijk
S.P.I.v.06ch
Sporthuis Vli6maa

j,Íeidoornst raat 1

Het Zicht 9?, . .: .

. Ilaanplein 21
Bctje Eó1f6traat Zi1
lÍeLiÈss tokelaan 2
Jul l v. Stolber6laan 284
Frinsegracht 12Ba
Valeriusotraat 16
Steenwijklaan 82
Zoutmanstraat 6a
Renswoudelaan ..8!

Fahrenheit st Taat 6?1
v.l{us schenbro ekstraat ''llr5
Pippelingstraat ,O
Boreelstràat 2)"Bal-istraat 48
Paul Krugerlaan JB
Soestdijkselrade fB9
Rijqvrijkseweg.2TB
Maasstraat 196
Parallelrveg 14J
Schalkburgerotraat 21!c
v.Ze66elen1aan !O
Soest rli jksekacle 26

, t1e Geneotatlaan 122
. coudenr cgenplein JB ,

I(amporfo elieplei-n 6
Heeswijkplein p

',Jeissenbruchstraat 150
Raaphorstlaan 1J6
Ztraardvegerogaarde 86
Copcrnicus)-aan 11!
DnSelenburgs tràat 135
Het Kleine Loo 1

fii j sr,,ri jkseweg l!2
I'Io cfkade 1592
Jacob Mossefstraat 4J
Ilulshorst straat 110
Vosmaerstraat 62-64

S j-6ar enna6azi jn
i(apper
Gr. -Fr-handel
Sigarenuagazijn
Sigar enna6azi jn
Si6arennagazijn

Si6'arennagazi jn
Sigarenmagazíjn
Sigarenmagazijn
Sigarenmagazijn

SiGaïenmagazijn
Sigarenmagazi jn
fiietscnhanriel
Sigarennagazijn

Sí6arenmagazijn

Koffiehuis

Sigarcnna6azijn

§igarennagazijn
Si6arenna6azi jn
Si6arennagazijn
Si6arenma6azijn
Sigarenma6azijn
Broodbakjrerij
Si6arenma6azijn
Sigarenmagazijn
S igarerrnagazi j n
Koffi-ehuis

SÍ6arenmagazijn
Sigarennagazijn
Sigerennagazijn
Sigarenmagazi jn

]U 'EI

F.H
c.H

Quarleestraat J
Loosduinse tloofdstraat 2,12
Fanfarestraat 36 te]- . g?.O1 .?O
I"lonst ersevreg 17 B

Zal-kerbos 15? :.

Ambachtsher enlaan J6B
ï,enelerberg J4 (Meerzicht )
r'lnna Bl-amanhove 115
Dorpstraat l'l

a
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DE LENSREVUE
vrcchblad van de voetbalvereni

cc00000000co0
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00000c0c000cc

MUTj''TIES LEDENL]JST.

!ïi j ziginc
078 f ..I.Brandenburg rvord.t rj.i.1,. Z?-12-19?8.-
lTieuw l,id:

RI?RRRRRRRXRP.P.RRRRR

Dit is airveer Ce l-aatste tENSrevue van 19?8.
de redaktie hopen we onze led.en voldoende te
en vree val LEllS. Gefukhig hebben onzc vastc'r
steek Íicl-aten en ons van voldoenrle kopíe voor
nodi6e versterking te krijgen en nÍet aIleen
van onze l-eden voo:'. het werh in I,ENS rnoàteÈ rl

88888"......ooooocoooooooooooooc0oooooooooo0óooocooooooooooo

n Le en Snel

,- 1+82 R.C..r.d.Kroft 080264 Bjun.
Àf vo e::en:

- 14og J. Y. d. Hak
t 1471 lti, dtt Chatinicr.

SLUITING IiLUBGEDOUIJ
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IV]N STÀÀT ElI ICIITEII DE BAR

FEFEFI'8tr'I'FFIIIIFT'FFEFFI'I'TFIF

Zaterdagmorqent An - lïin - Eonakl
ZaterCagmiddag: Riek cn piet Bosch - Aad Bo6isch

RR
V.r.l'I DE IED:,LIiTIE

Zaagjesbank ), Leiden, tel.O? 1-211189

FFFFFFEEFFFFFT'I'FEITTP:TFFFFI'I'FFI'

RRTXRRRRRi]RRRRRRRP.ERRRRRRRiRRRRRRRRRRRÈRREnRRRR

IIet klub6ebou'/v is Eesloten op zonrlag 24, maandag 2J, zaterdag JO en zonda6J1 decerdber a. E.
voor de speeiale openstelling op 2e Kerstclag cn NieuvrjaarsdaB 'verwijzen'urij 

unaar publicaties. elders in d.eze IEIISREVUE.

LENSREVUE.

V?19:11" weeh verschijnt er 6een LENSREVUE. De kopy voor de uÍtgave van 4 5an,:a_rí 1979 kunt U tijclens de niculjaarsreceptie in nËi nuugebourv àan ïïim I,liciels
af geven. 

.- . '.
.I.IIEUiïJAiRSRECEPTIE.

lïij stellcn icderecn in c.e gelegènheid. on ellcaar op -r januaïi a.s. alLes toe telrensen wat maar nogelijk is. ons krub6ebou',u za1 daàrtoó om 14.Jo uur open zijn,terwijl afs tijdstip van sluiting 1B.OO uur is gepLanci. lïij reí<enen _ zoaLs
6ebruikclijk - op Uvr a11er aanvrezigheid.

Het Bcstuur.
DE 3ESTE IV5ITSE1{.

Het be.tuur wenst alle ]ec1cn, beguns.tifiers, adverteerders, meclerverkers, ouderse, icdereen die LENS een goed. hart toecrraa5t prettige Kerstdagen en cen gezer-ri-ge Oude j aarsvriss cling.
Eet Bestuur.

ó
h
u
z

e

ndanks Ce mati6e bezettin! van
ebben geïnforàeercl ovër het ach
bri-ekschrijvers on6 niet .in de...
icn. Toch hopen we nog stecds de
ij. Döor góbreh aàn Ëelangstelling
goedlillenden vaalc dubbele taken

-1-



verrich.t e
maar het
positieve

n- VeLe oproëpen -o
resultaat vías st ec

rÍ ffè dé-rirèrker,6 'ZÍ 
J'iC in dó

ds nihil-. l,Íisschien dat
àe LENSrevue a] vaak gedaan,
1979 op 

.1r-t. g"ot".9 y"t.. . ,.r zal ziin.
,UJ e wencen a1 ónze leden pret tige Iterstdagen en een gocde jaarwissel.ing toe.Tot volgend j aar.

De Redaktie.

GEKTiKEL

KLNVÈRJIT.5DRIVE.

Ook de 2e avond was rveer bijzonder geo1aa6d. De winnaars vraren het koppel
de iilit - Reuver lr.et 5276 punten. De stand na 2 avbnden is a1s volgt: '-'
f . i{itting - de ililster '10.p24 punten - .

2. v.Santen - Driessen tO.J4J punten
J. Jozee - Bogaard. 10.J1 1 punten ,

+. N.Crsse - Radenaker 1O.OB2 punten
J. Peeters - 81oh 1O.020 punten '

hoppel Schuwer - Berkel met /.2!8 punt.
eling ora de spelregels ietvrat te

1 ecns amusant zou kànnen zijn
en rle nu dus ook. iïi j tïensen U
pe1 liggen er ook voor de laag-
8en.

De Kaka.
HET GROTE I(BRSTGEBEUREN

op 2e Kerstdag hebben vrij de cer u de jaarri jks terugkerende Kerstralrey te- presenteren. De ai.nvanfi van d.e ra11ey is om '! i.3o ,iruo..r voor de 6oeàe orrle '

hopen vrij aat d irlen àm + '1 uur aaníezig zr,f,t zíin. Na afloop vsn de ra]Iey
-(! 5 -1o^ uur) kunt u irr.onze kantine g"rolfig een àrankje nuttigen--ooÀ"- àut-í:-i "'
aan tafel gaan om daar eeí 6root gedeelte van de avond te verpózen. Na het eténkunt U dan no5 een dansje maken op de muziel< van onze huÍsclisiotheek zaratustra.
.Àl-s rrye dan oe"ktreine uurtjes hebben bereikt hopen vrij net zrn arlen terug te
kunnen kijken op een 6es1ae.6de dag. Tot a.s. din.srlag in ons klub6ebourv. l

de Kaka.
EHIIiIiIHIIIIHI{ HIIIIHHHIIII}IHiIHHHIIHTTE HI{H I{HHHH

PROGRAI'í]'N-OPSTDLLIi\iGEN-UI ?sI,riGEN SENIGRm{ H HITÏIHHHiITI}IHHHHI]IIHHHHEII
HI{HHHHHI]EHI{HIIHfl I]HHIIHIIIEIIHI]I{iIHHI,IHHHHIIII}I

Yia Ceze weg vrenst de SffiO U alfen pretti6e Ilerstrlàgen en een goccle jaar-
wisseling.
PROGRÀMMir-.

Zondag 24 december'19 ?8,

De laatste plaats j-s nu met stip vocr het
Voor de l-aarste avond 1i6t het in de bed-o
verandèren. ''líij zÍjn van nening <lat het b
om een avondje verplicht te gaan spel_en.
ook de laatste avond veel succes vrant net
geplaatsten onder U no6 hansen om hoog te

11.00 uur Zwart Blauw 2 - LEN§ ,
12.O0 uur LXNS I - I{BS z
OPSTELLINGEN zi jn als bekend.
VERZÀMELEN: L,EI{S

est we
Dat do
dit s
eindi

§por!parlr KaJl(dut-n
V2 6eb 't/2-4

. schei(lsrecht eÏ
'N.N.

R. Bom

LElii,S

AF,SCHRIJVINGEN.

LENS
LENS
uur.

J 10.OO uur LENST errein
B ll ,1O uur LENsterrein

bij
bii

dhr. .fr..Scheer, teI.
dhr. G. Duivest eijn,

( o.rk bi j afkeuring)

é7.48.o7 :

tel. p4.68.!J op viildagavonC tussen 18.OO-1g.OO

-?-.,



Uitsl-ag van rie vrcctstrijd LENS-RIiDEC 6-j
De_ volgerrde vredstri-jd is cl,insdag 2 januari 1)lp, aanvan1 ZO,2O uur in deha1 Gasfaan met ::1s tegenstander Dt'íó.
Dc vol5enCe spelers worCcn hiervoor uitgenodigd:',1-lriichers-J. verbarends e-r!. Lanrrmàn-B. oËs ó-.r . xuyp ers -ir. Ree sink en T.prins.Eventueel afschrij.rcn. bij c1hr. F.Etumans, teI:-60.f9.29 i

UITSLIGHTI van 17 decenber i 9?8.
RKAvv 1 - LEN,g 1
RI tVV 2 - l5t'r-s 2
ZÀALVOETBI],il.

Ali
I AÀ,iiiÀAAÀAÀAAÀAÀÀAAAÀírI'I/rirÀ/rAIíAÀ.II]iÀAA.[À;,I/i,AAI,,1.íI1rAI'iIiAAri.,.'IA

fam.
rck,

Canken all-en

JJJJJ
tÍ$Ï$
!LilLl,-1.-L
J.JJJJ

' sport -

.t i.

Kerst' en Nieu*r jaarswensen rc'amen bij het secretariaat binnen, van devan iSaggum; Oosterhessel-enstraat, tsas en Monique,Í.cl.Lans,. Jèanne Hivoetbalvereni6ing De l(cnneners, de fa. Tira{r àn bakkerij íàenmani iifÍvoor hun goede lucnsen 

x-x-x-x-x- r'rii'r'ii'1 I i' "'l i': " i 'j

J

i;l '..

ilan de oproèp van Free,L.enqer om afgelopen maanda6 de !g ste verjaardag van--LENS gedellig in ons klub6ribouvr te vierËn'werd naisaar 6ehoor gÉ[""en. ]'o,,massaal-l I op d.e heren Jufferman-q, Broks en Loyken. na hàeft u"iaË" iedere.envelstcir laten 6a.:.n. Corc ecn.vcrjnarda'6 doet onze rcrien niets ,u"r. :---- -:--
i._-_*_-._-_

H_et _eerstc vrist à.fgcLopcn zoncia6 ^"i i-l in een vri enCs chappol-i jke ontuoetin8RI(AW te versl-aan. Zou t''r'e aanvrezí6heiil van önze oud-trainer r':ndriesen oet .-.
-aanhang een extra stiuulcns ge6even hebben. . '. , ---

Het klubgebouur is in een sfeervolle Kèr,st ent ourag.e 6ebracht.om <laar op 2e Kerstdag tijdens de ra11y of op de NiËuwiaarsrb
kornen kÍjken. U bent van harte vrelkom.

U verge'et toch niet _celfie naar te ;":. - .

JJJJJ

$$$$$

.]JJJJJ J JJJ JJJ JJJJI]J JJ J
v^N, iIET JEUcrFppNf

JJJJ J"TJJJJJJJJJJJJ JJJJ
PNOGRTJ,Í},II JUN I OREI.I.

Zaterdag 2, decèmbcl. .1 )I<.tc

JJ.]J J J JJ J.UJ JJJJJJJJJ JJ JJJ JJJ"T JJJJ JJ J.] JJ JJ JJ J.]

14.10
14.Jo
13.OO
'12.10
11,3c
1t.ao
if.oo
11 .15

uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uur
uur

LDNS
LENS
LENS
IiENS
LENS
rrpNs
LENS
I,ENS

rs G].avenzande SV 1 -
H3S 2
rs Gravcnàande SV nl-
Postdui-'ren ,,, '

I s Gr:Lven.zandè SV C 1r-
HBS
Hns --..-:'
Postcluiven

Daal en Béi[Ëe1aaï- -

Madesteijn,

.DagLl.. en Bergselaan-'D5à1 
en 

-Bèrgselaón'
I.ladestei jn :.,

1

2

6
o

o

10
12

LENS J, 4, 7 en 11 zijn.vriJ:. zle overj_ge elftailen. '

Res erveprograruna gaat voor, jullie.àftl5a ,cloor. : '., ..'

LIle elftalfen zic ooh reserveprogramma.

TIFSCHRIJVIN s
Den Heag, té1. 't509
Tel-efonisch vri j cla5avond tussen iB
À-kl-assers bij G. Duivest eijn
B:kl-aqGers.. bij
C-klassero bij

'tr'.v.d,Rer6.'
.40

cnraltell 1r voor vri. jda avand
lr,

bij PauI v.d.Steen, G_eng.nu*i de!§tr. 1O 1

teI.
t a,'1.-

1.6

00
94
29
63

en,.i9
.68.9,

:co u.u.!

l/.^tfil
t/n

(i
(5
(B

vo
4)
7)
12
_i

or

).[.-r e-Gravendji},t"r*:,

1-3
,1-q
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Er kan vanaf 1o.oo uur rvorden geberd of dit vri ends chappeli jkc progranna door-gaat (teI. 66.8.14) Denk niet te snel ctat het wet afgèËeurà uoi ,i;n. Neem het
zekere voor het onzekere en be1 even, of kon gewoon naar LENS toe. Het-klubgebourvis nornaal geopend.

J$Ï(EURINGEN.

OPSTETLINGEN.

IENS 1 wordt door dc tlaincr hekend gerlaakt rLeiders dhr . J. Zoun en dhr. J . r'l'pperloo
LENS 2 als vorige week, zie reserveprogramma, samenkonst
teitler dhr. B. Csse

13.3O t»r kJ.ubgebourv

I,,E|IS en 4 vri j, zie res ervepro6ramna ,
LENE 5 wordt door de trainer bekend gemaakt, zie reserveprograrnma, samenkonst
12.0O uur kl-ubgebouw. Leider dhr. rfL.d.e Kok

iH.ïS 6 1l-s vorj-gc wcek, Ëamcnkomst 11.J0 uur klubgebouw
Leidcr dhr. M.Ileuver ,

I,ENS 7 vrij, zie r e6 ervepro6ranttra

LENS 8 a1s bekend., zic res erveprograrnÍna, sanenhomst 10.J0 uur LENS terrein
Leider Pauf v. d. Stecn
LENS 9 als,bekend net I.Í.Cranje, R.Oranje, H.v.Kooten, zie res erveprogran&a,
samenkomst 12.00 -uur Lm,lS terlein, Leiders tÍim v.d.Linden-Erik Landman

LEIS 10 aIs belcend met R. Deid<er-D. Vermeuren-M.Geurens , samenkomst '12.00 uur
LEllSterrein. Leider Rini- van Noort
LENS 11 vrij, zie overige elftalfen!, zie reserveprogramna
I.m{S 12 al-s bekend met }i.Burcksen-D.Vermeulen-J.v.d.Spiegel_,
ma, samenkorost 10.15 uur LENS terrein..Leíder Jiad. v.d.Kroft
PROGRI,}{I'TA PUPÏ LLEN .

Zaterd.ag 2J december 1!/8.

11.OC uur HBS 1 - LH\ïS 1

LEI,IS 2 - vrij
1 1 . OO uur HBS J - LDI'ïS ,

OO uur LENS
OO uur LENS
OO uur LEN§

zr- e re serveprogranna.

Derèsteinlaan Thomas
Beresteinlaàn Thonae
Beresteinl-aàn Thomas
!eresteinl-aan Thomas

19?9.

zr.e reserveprogran-

More college
More college
More colJ.ege
IÍorecollege

,, 
Genemuidenstr',I01,

tel.25.98.??

12.00 uur HDS '1 - LENS 1 (zie ook Z8/tZ) DaaI en Bergselaan
LEI'I§ 2 - vrij (zie ouerige e]ftallen en res erveprogramna)

12.0O uur HBS f - LEliiS :t Daat en Eer6selaan

|IE IE§ERIEPRoGRAMMA EN oCI( ZTIAITOERNOOT op VRIJD
====== ==== = =È = = = ====== = = =

L9-?9.=1?=1929
PRoGR-{WIIÀ 'VJELPEN.

Zaterdag 2l dec---------r----- eurber 1978.

Daal- en Bergselaan
(zie overige e1ftalIen en r es erveprograroma)

DaaI en Ber6selaen
ZIE RESERVEPROGRAMMI, E}T COIí ZAITI,TOERNOOI OP VRÏJDAG 

.29-12-1973.
=================É=====É!= 

-

PROGRAMMA I'TINI -IIELPEN = gelijk aan reserveprogramma -

Zater 2J Cecember 1!18.
1O.OO uur LENS MINï

MINI
I-IINÍ
M]NI

10.
10.
10.

ZÍE

1-
2-
3-4-

zaalvo etbal
zaalvoetbal
zaalvoetbal
zaalvoetbal-

OOK Z/TALTOERNOOfcP VNIJDAG 2

i)-FSCHRIJVEN: 6chriftclijk voor vrijdagavond bij Paul v.d.Steen
67,jo'à96

Q-1?-

Den Haag, t e1-.
Telefonisch vrijdagavond tussen iB.O0 en ,lS,OO uur bij E.Bom,

-4-



IFKEITRI IIGEN .

Er kan vanaf 9.15 uur vrord.en gebeld of d::t pro6ranma doorgaat'(tet. 66.1t.14)''
Denk niet te síól dcit het.rver afgekeurd za1 zijn: Neem het zehere ooor het
onzeke?e en kom nàar t-Èt'ls toè, of bei even. Het klubGebbuw is,nornaar gèopend.
OPSTELLINGEN'voor: ZrlTERDlLG 21-12-19?8,

g:{g_:l J"itlip-À.roet-iR.v.d.Heiiden-R,Hàm-A.Tjin Asjoei-M.KocJ-emij-E.Keus-
C.tie Kie T j o en-M. t'loIIenar-J. Rienen-M. Lan6eralc RES: p.tJesselb
Samenkorast 11"00 uul klubgeboulv! leider .qad d.e Pagter

rys__qe VRIJ zic pup"J

LEfrS P3 P.l,lehilal--i1. Tan-E. iladenaher-P .lïi j hmci j er-R.Jans en-R. Lie. Iiie_ Tjbcn;-
B, v.llieuwenhoven-R. il,s€ énberg-À. Vest er-M. Zinrnerman-F. de , Druin-E.Verduin
Sanen](onst,11"o0uurlt1ub3ebouw,1eidertr,l.v-d.}1ije
Lm{S W1 M. SinonsLD. Verschelden-,V. Tronp-R. Slats-P. Bijlsr:ra-B. Bergmans-8. Claa66en
B. Surie-P . Oost err,regheJ--J.lunant -D.Ke etman-M.Keetman r

Samenkornst 1O.OO uur klub6ebouvr, leider Petqr Perreijn
LENS We VRIJr z:e overi6'e elftalten !.
LENS II3 M.v.Nieulenhoven-C.v.d"Berg-L.v.diToofn-D.v.d.Toorn-E.Dfok-M.Jehe.e-
R. Z egers-J.I(o enrar.ds-E.I?enz enbrink-C . de Groot-M.Fromberg-P. Hoeksma
Sauenhomst 1G.OO rr.ur lrlubgeÉoulv, 1eíder dhr.v.Nicuvenhoven
RES DRI/EFr?0 GRr'ri"ÍMÀ

- 12.OO-1

Mocht het vo etbalpro (Iaraxíla op 21-'t?-1g?B af6ekeurrl zijn;..dan.Jrebben..r.rii d.e,....1..r- l
beschildrinil over öÉn zaa-l- in het Thomas More co11ege. De. elftallen die. vrij ..

zijn kunr:eir altijd in de zaal terecht. Dus ooh wanneer de overige e1ftaL1en ge-,
woon voctbo.llen; De on:'-erstaande tijden'lvordcn clan -ook aangéhouàen; Bekelcen:.--.' .. ,.:

- Ivordt dan of julIj-e 1a.n6e:' ó.oor6aan.
1O.0C-'11.O0 uur aIle mini-lvelpen sanenkonst. 9.JO uur LENS
11.00-12.00-ro" àl-l-e rvelpen samenkomst 10.J0 uur Í,ENS

ll

1
4

6

7

l

3
4
5
5

1

1

I
1

.oo-1

.oo-1

.00-1
,oc-1

.00 uur..all-e pulil-Ien .,. ; samenkonrst '11.J0

.O0 uur-.junioren 10-11-í2 . . .- sanenkomst 12.]0

.OO uur junioren B-p sarnenkomst 'lJ.lO

.OO uur junicren 5-6-7 samenkomot ,14.JO

.OO uur juniorcn 1-2-1-4 samenkomst..15.]O
arLa! 9"15 uur worden gebeld. (tet. 66,'1J.14) wel-k
t thuis blijven. .

uur LEIIS
uur LENS :: ..:. ..

uur' 'LENS - .,.
uur Li'lNS
uur LENS ' ...,
proEranma doorgaat

t'

Er kan
Dus noo

LTNSREVUE.

Deze LB{srevue geJ-dt voor twee weken. Bevraar cleze clusr 6oecl i.v.ru. het wedstrijd-
proBrarnma voor volgend.e v;rcch. De eerstvolgenCe LElBrevue na cleze verschijnt
in de eerste weelc van januari.
TRAININGEN.

Op iie vol-6cnc1e, .dagen is- er. geen .trainin!, voor,-d.e. j eÍgrleJ-f toltr eyr.. ,25/ 12.1 .26/.12r.
2B/ 1.2-?B erL op 1/ 1-?9. De anrlere dagen gaen de . trainingen normaal cloor; ',ïi j .,
verwachten dat ook r1c jon6ens van cle -pupillenselektie weer trouw 6aan traj-nen.
Zoniet, dan zullen wij naatregelen moeten 6aan treffen. riij vragen ook de mede-
ruerki,ng van de oudcis.

. i ..
UJOENSD.í.Gi,Íf DDAGKLUB.

In cle Kerstvalgantie Lunnen wij hel-aas de z4a1 van cle Marterrade niet in..I .v.m.
de meestal on6ure lve ersomst andighe den en de.rrretenschap rlEt cr in de Kerstvakan-
tie weinig jongens dc training bczoekeni zal er op wo ensda6;ni<1c1- ag, 27-12-19?8
en op J-1-1)79 gccn_tr:rinin6_zijn. De eerste traini.n8 is wcer op 10-1-19?9,



NIEUíJlri RsRECEPTIE.

Op naandag 1 januari nodigen de jeugdkörnqissie en het bestuur aIle leiders,
trainers, spelero en r-tatuurlijk ook de ouders uit op de traditionele nieuwjaare-
receptie in ons kl-ubgebouw. ' Vanaf 14.J0 uur staan de oliebollen en nisschien ook
de appelflappen en wat dranlcj es kIaar. Degene.Cie op deze alag niet kunnen konen
wensen rvij langs deze weg nog ve1.e prettige clagen in 19?9 toe. lVij hopen_ock
in het. volgend.e jaar weer o! een goede samcnwerkin6 met juuie alren. Iïant aÀir66n
kunnen wij het nog steeds niet. Prettige feestdagen.

JIIKO.

PRCGRA}O4.^. JI'NI OR]il{

Zat erda JO december'i978.
rBuurtvre6
'Buurtle6
.Buurtvreg

14.30 uur Graaf l,Iitlen II Vac i -. LENS 1

13.15 utr Graaf trïiIlen II Vac 81- LENS.5
12.00 uur Graaf Iïillen II Vac C1- LENS 8

OPSTELLINGEN als bel;enrl. sanenkomst éóí tur voor aanvang van de wedotrijd op LENS.
Gaarne ouders met vervoer.
IIT'SCHRÏJVEN bi j P.v.d.Steen, teI. 67.5O.96,

De overige el-ftalIen .zijn vrij. .Het klub6ebouvr is deze

PROGRA}ÍMJI i'UPII,LEN.

dag 6es1otert.

Donalerda 28 decenber 197 B.I
9.JO uur Zaalvoetbalto ernooi voor pupilJ-en 1 kombinatie ih de Marinbahal
OPSTELLING: J.I(li p-l'i..Langerah-1r. To et-I,l.Molleman-C. Lie Kie T j o en-M. Ko elemi j -
M.v.lIelden-R.Ham
s-anenkomst 8. i5 uur op LENS qet de fiet6
Het pro6ramrna ziet er a16 volgt uit3
B.JO uur LENS J RVC

10.20 uur FlaniDgors - IENS
11.10 uur Laaldcrvartier- LENS
12.25 uur LENS - RijSwijk
1J.15 uur LENS '- Dynàmot 67 .

De wedstrijden duren 2x1O minuten. Er wordt gespeeld met I spelers en eerr i
keepei. El-k team behaaLd een prijs, en voor de spelers is'een herinneringsvaant j e
bcschihbaar. Buitenspel bestaat niet, en scooren vanaf de nidrlellijn zijn de
belangrijkste epelregels. Succes.
AfÉchrijven op vroensdogavond 27-12-1978 bij È.Bon tel. 2598??

.I

Z.TIALVOETBI'LTOERNOOMOR /'LLE PUPILLEN r IïEIPEN EN MI N I -IJVELPEN riLl{ DE SPORTHAI,
OP DE DUINLAAN OP VR]JDAG 29-'12-1 978,-

Op viijdag 29-12-19?8 heeft de jeu.8dkomniseie de sporthal aan de Duinlaan 6e-
huurd. voèr :onze jeugè van B t/m 12 jàar oud. De Duinlaan 1i6t vlahbi-j het
strand van de Savornin Lohmanlaan en is te bereiken net bus 2J vanaf Euro Cinema
op de Leyvreg. De jongens koinen d.aarom ook samen bij de bioscoop Euro Ci-nema.
liranneer er genoeg oud.ers zijn met vervoer gaan rve vandaar met de wa6en6 verder.
Zo niet, dan gaan de pupillen met d.c fiets, de welpen met de fièts of de bus en
de mini-welpen ttet rle bus. Neen dus altijcl naast je LENStenue en je gymschoenen
ook: een'buskàart of een fiets raee. De leiders verzamelen natuurlijk ook bij
Euro Cinenna en brengen c1e jongens na afloop daar rvecr terug.
AFSCHRïJVEN: vanaf a. s. vri jdag bij R.Don tussen 1B.Co en 19.00 uur te]-. 2598??

d is rlonderdal 28-12-1978.

14.45 uur LENÉ . - Valkeriieís

De laat ste avon

-6-



PRCGRIIMI,IÀ 29 -12-19?8.
10. oo- 1

12.oO-1
14. 00- 1

Het . i6
leeftij
speJ.en
Pupil-Ie
Feyenoo
Aj ax
AZI 6?
hjax
AZt 6?
PSV '.

De lvëds
tl_ J den
uo et en
shirt j e

f'eyenoord : itÍ. Mo 1l_eman-J. Iilip-E.Keus-C.
B. v. Nieurvenhoven

tie Kie Tj oen-A. Trep-.[.Franken-R. Tan-

frzt6?
R. Ass

: R. Hdfl -1r-Toet-ri. T jin As joe-J. Ricrnón-E. verrruin-R. Timners-p.',ïi jhmei j er-
enberg

A.IAX: I'1. Ko etemi j -J.I(uyp e:'s-1.1. T,an6erair-M. v. Helrlen-F. Valkenbur6_p. Aerts_R. Lie i(ieTjoen-A.Vestcr
PSV: R. v. cl. Hei j ct en-P. r,ïessels-F. v.Kester-R. v. d. Kl- ei j -p. Frerichs-p.I,Íehiral--

- R. Jan6en-l{. Zinnerlran-J.Ko01
SAIENKOMST: p.OO uur EURO CIltEMjr

ÀnderLecht:
M. Jehee-D . v

Barcclona:
ïlEEïrn

Liverpool:
J.Koenraads
St.Etienne:
M.Fronlberg-E
SÀMENKOMST:

§.9Srlala: M.Brooshooft-l"l.Hocksma-A.v,c1,Berg-M.Tettero-M.Grosze Niirper- M.Brandt
P. Dlstah-D. Spiering
Brazirië: M. Bosch-?. Hopponbrourïer-G. Linnewe e ven-I(. He.ns en-l{. J o chems -try'. vinke -
M. louwme cst ex-P, Àn gcl-ine

rirgentÍ.nië: T.Jansen-D . BÍ jJ.sma-J . Dunant -R. T et t ero-E. SmuliIers -lul . S chuurmans -
M. Zinnterman

Duitslantl:
lJ,liï'éffia
S,ÍIME}KOIIST :

' .. - saiàerrliomst ! .'OO uur'
sanenkomst 10.J0 uur

. samenkomst 12.30 llur
n door elkaar |tgegooidrr vuo

ftall-en probercn !e lrri j 6e
mma.ziet er s.Is volgt uÍt:
: . .' Minj.-iïe1p

pupillen
wefpen
mini-wel-pen
at'rle elftalle
cten sterke eI
oi. ilet pro6ra

ïlelpen

2.00 uur al-]c
4.0o uur al-Ié
6. Oo irur alle
dè bedoelinf .d

dsklasse vicr'
dan een toerno
n"

Balbefona Nerlerland
St lEtÍenhe Argentini
StrEtienne. .;.,. Erazilië .

,f:,nderf echt Ne derland
Liverpool Brazilië
/tnderl-echt Duitsland

itenspel kennen we niet. D
en het speeïveId is geraak
ook gyaschoenen en a1s hct

rd. - 
^Zt6? 

Ànderlecht -
- PSV Liverpool
- PSV Barcel-ona
- Feyenoord Livcrpool
- Àjax ... . Barcelona

. - Eeyenoord St.Etienne -tii jrien duien,15 rnÍnuton. Bu
ín6ero1d vorclen al-s hij'buit.
naast het noraale LllNSt enue-
ueenemen. Vecl succes !

Eïro' Cinema
Eu"o Cinema
Euro C inema
r tlen, zotlat we per
n. Deze elftalLen

n

Brazil
Duitsl
Duitsl-
Àr6ent
.Í.rrdent
Nederl-
1móet
1Ie jo

9qn.wkan

.L

an
Elh

in

d
d
i

1. À. n
ns

a1

ini
and

n8e
it

I

-rDo ccnber 1978.
i:

voor 29 ' ileBtlNGELLIT l

i'Í. simons-R. slats-,'.I(amp-yI ' v. ï;rli jnplaarclen-R. Batera:rn-c. v. d .Boogaarcrt -
. d. Toorn

P. Bi j Isna-V . Tromp-D. Vers chel-cien-R. pfugge-R. Bo efhouruer-p. Ho eksma-
-E.DIok-n. Zcgers

B. claass en-8. Bergnano-D .l(e etman-J . Timmernans-E.I(nopo-II. v. Ni euvrenhoven-
-C. de Groot

B. Suri e-ir. Oost errve6hel-LÍ. Keetman-A. Gro enest ein-D. v. d. VinËC. v. d. Berg
.Rensenbrink
'10. ]0 uul EUIIO CINEI,{^

M.Verschelclnn-S.Tuyt-Jv. d. Starre-R.Tettero-G.E1stak-R,lLlsemgeeat_

-7- -
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OUDERS VAN PUPI LLEI'IE, 1ïELPËIi EN M]NI -IíELPEN.
De afgel-open ?eríode heeft U tàn ons een stencil ontvangen rnet daarin wàt
mededelingen over de nish.rlct e ourleravond, iïij vroegen U on het stroolcje bij
ons ín te leverèn met d.aarop de re<len van Uvr afvrezigheÍd. Door cLe vele eifkeurin6en
begrijpen rvij àat U niet in staat bent geweest het Àtrookje in te leveren.
!ïij hebben tot nu toe 'lo stroohjes geharl. tJij hopen dat'u dc strookjes niet
vergeten bent. Bevraar Ze tot er vreer'gevoetbald r,rordt of stuur het strookje
cven op naar het secretarie.:Lt. Bent u het strookjc krvijt, stuur rian even een
apart öriefje nae-r het secretariaat a ..

ESCAMPTÀFELTENNIS 29 december 1 O,A

Op 29 Cecember vervo-J-5en rvij het Escamp te.
24 spelers op 4 tafels om 4 plaatsen voor
gehouden. zal worclen. Voor I,ENS zul1en stri
Joop v.d.iïerf cn Plbcrt v.Onselen. .f,a.nvang

felt ennis t o ernooi net de 2e
de finale, wclhe in januari
jden: Ilans Dienel; G'ert Jan
1!. JO uur

ronde.
of februari
de Kok,

NKS SPORTINSTUIF .t

Afgelopcn zonda8 nanen 11 wel-pen van I,ENS d.eer aan de 1oe NKs-sportinstuif in
de Groenoordhal te Leiden.
op coze dag breek d.at voor LENS het notto gold:rDèelnemcn is belangrijker dan
winnenrri want LEi{s'vron geen enkel- onrlerdeel. Desondanks hebben allà jóngens, 1ei-
dere en ouders toch zeer genoten van.rlqze zeer gesJ-aagd.e en Boed georganiseerde
dage

-B-
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.., DE LEi{SREVUE
rveekblo.d van de vo etbalver enigin6 LeniB en SneL

00000000000000000000000000000000000000000000000000000co

MUTATIES LEDENL]JST.

IijsieLngen:

- 0122 H.J.Doulv wordt m.i.v. '1-1-79 Niet Spelend
- O21O M.A.Ile)'ncn wordt m.i.v. 1-1-79 Niet Spelend
- 1054 H.riJ.van ZijI rvordt l,lel-is Stokelaan 55, Dcn Haa{;, te]-. 66.95.22

88888

0000000000000
OFT'ICIEEÍ,

0000000000000B8I88

HET- BESTUUR.YÏENST fEDERENN EEN VOORSPOEDIG EN 
.SPORTIEF 

19?9 ÍOË!

VOIi'íÀSSENEN ONDER ELItri;'.R.

In het klubblad van een van onze
kop het vol6enCe artikelt j e.
rrllet gaat nÍet slccht met Ce vereniging, integendeel.., overal kun je horen en
lezen dat het .erg goed gait, en hier en daar worden we zelfs ten voorbeeld 6e-
stel-d aan ancleren.

I\Íaar een wijs Ícmanrl heeft een6 cSgemerkt: rrMen kan niet al-Ie mooie schelpen
op het strand. verzarnelenrr, en zo zijn er bij ons toch ook allerleí kwestie_s
sluimerend aanwe zig.

Dié speler vri.I niet uitkonen in hetzelfcle elftal a1s die trventrr, dié.wi1
niet in de kantine staan als dat an(lere 'rmensri daar ook is, dié vader vindt
zi-jn zoon veel .te 6tren$ bestraft, en vrecr een ander acht zich door een el-ftal--
komnissie ondergervra,rdcerd.

lL1lemaal van cl-i e flut.Jin6en en te kinderachtig om los te Iopen.

Kinr'erachtig?
lïe weten allcríee.I dat bij een kinderruzie d,e ou.lers el-kaar nog kwaad, of

helernaal niet aruJrijhen a.Is hun' kinrleren ellanli weer saËen :an het spelen zijn..
Kinder,n denlièn niet 1a-ng meer.aan wat gielveest.is, of rvai komen 6aat,

maar genieten van hct heCen en rli-rar kunnen ïelen van ons, volwassenen, nog
heel wat van opstcken

trïie is rvi j s? , zegt de Talmud; Iíij die van ieder mens iets kan ]eren.
A1s vrij van onze kinderen kunnen leren om na ieCer nenini4svers chil en.ieder

ruzietje toctr, satlen, in vere nigingsverband verCer te gaan; Jan za1 het nog
bcter gaan. rl

U ziet het. IIet is overal hetzel-fde liedje. Laten ook vrij aan het begin van
dit nie-uvre jaar proLreren.dcze r,:ijzc l-es ter harte te nemen. Laat ieder voor
zich het voorneuen galien on zijn beste krachten aan LINS te Lrlijven of rveer te
gaan 6eïen, on zod.oende te behoud.en wat vuij sarnen hobben op6ebourvd.
Ih .r'rens U a1len een yoc,rspoeCig 1979 toe.

I'REE LENËER

FTI'FFFT'T'FFI'FTFFTFTFTTI"FFFFFFII'
rJID SI.r.nT IiP --CtlTE,l L)i: BjLR? TFFFFFFTFTFTI'FFFÍ'TFFFTFI'FFT'I

EEFEEFFI'FFFFFES'EFFT'FEFI'F

Zat erdailmor8en: iln - lïim - Ronal-C
Zat er ílagmicldai;: Iieil en Piet Sosch - rin v.d.Steen
Zondagmor 8en: Tinus - Co:' Iloppenbrouwer
Zondap;mi.ddag: Erik La.nrinan - PeBBy - Judith - Frank Straathof

zust erverenigin 6en las ik onC.er bovcnstaande

aan de beurt. Voor
Het klubgebouvr i-s

Bij algehele a.fkeuring zijn cle volgende barnedewerkers
dag: Rick en Piet Sosch en voor zonrlag rinnie v.d.Steen.
van 12 tot 5 uur 6co!enc1.

-1-
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Gaarne wil ik Ce Totcoumissie hartelijk dank zeggen voor de fruitmand die ik
rnocht ontvangen bij nijn thuiskornst uit het ziekenhuis. Door bijzondere omstan-
digheden is het- een paar ivehen geleclen niet in de lEN§revue gekomen en ben ik
siidsdien -weer ïn het.... zielcenhu_i.s. -V.anuit. hef, ziékenhuis wiI ik het bestuur van
LENS en de totocomnissie, ei8enlijk de hèl-e fàËeiiïging eèn hèel vcrór6pïëdig.. -

1979 toewensen. En 2o. ga.uvr j-h. .weer.. ui,t . het.gieke,nhuis ben en in 6taat ben on
nàai oö-ttén!ëfbl-àan tè:1-rcidéx;* co-è -if :itt .om het-eeriste aan tc moedi6"o... .. ..

- - Toto arlree
De 'ríi j ze ,- '.

Valkenboskade hoek iïeimarstraat
VIN ONZE TRrif NER.

T,angs cleze weg wi1 ik ied-ere LENSeT een geaond, voorspoecli5 en sportief .19:?9 ,-toewensen. Zor.Is ierlereen l,reet is,-dc positie vàn- het -,1e.-clftatr niet roos-
kleurig. Toch hebl:en rve met nog 16 wedstrijclen te Eaan .de nogelijkhcdà .iet
1e klasserschap vei]i5 tc .stellen. En.ivij Bèfoven hier nog steerls in,.ïchte::
heb ik.tot nu toe ecí vrij passieve cn geraten LENssuppor t erss chare (net uit-
,öhaiJiiíg'-ïàir '0e riöi]§trÍJrt teBt'n - G]ÍnpiÀ.) 6ezien. r,an1;i ileze . weg .wi1 ik àoq ....
ied-cle LENSeT (jong en outl)' ecn oproep docn d.c jongens van hot àerste te steu-
iën; -öok 

à1Ë- heï -rln ëèrï-'\ïèrrst'ri jt-vat:-noeitÈjke*. gàat. ,ite heijben-hè1 nócia. ' -Dit geldt ook voor het 2e erftar vrat in 'e kop raeedraàit. I,iensen Laat-ïiï-ni.ct,
in de steek, ne rehcnen op ju11ic .in 19?9. : - :r . ' ...

. petcr ?aIstra.
RR

VÀN DË REDi.,KTIE RRRRRRRBRXRXRNRRRÏiIIRRRRRRIRRNRRRRRRNXRRRRRR.R

Konden-in de"faatste trelien van 1978 door de slechte rve ersomstandighe den niet
gevoctbalcl worden, binncn in ond klubgebourv werd er gerc.Jg georganiseerd. opvrijda6'22 +eccn'rer oinci6;ilé r1e traditionele kraver:j askerst drivè. J !ïekén,1àng
,.rira6 er. door 28 koppeis enthuosiast gekaart om de boienste plaatsen. De laatste

-avond werd nog avontuurlijker geEaakt door het verplichte 6ga.an in te voèren.'-' -!

Deze avond schudde de ran61i-jst nog d,ani6 door el-kaar. ïiit einrlelí jlce ginnaaiÀ
+verlen Jan d9 Eilster en Jos iïitting.
2e Kerstclag, rrra6. het puzzel-en in'de autc geblazen. 1,1 Equipes gingen vanaf
1.Jo uu:: orn dc 4 rinuten van ce Hengerol-àan 'van start dn Àt"uà" àe 6oede weg links
en rechts tè vinden. ïn Zoetermeer breken voor iedereen no6 onverr?achte pro-- b1émen te 1i6gen, ma.i:r om + 5.oo uur \ïas Íed.ereen vreer in ons krubgebourv terug.
Uiteinilelijk bLeken i'lico OEse en kc,a.rtlezer Ronald Ber6enhene6ouven het beste
de opd";"achten te hebben'uit{.;:èvoerd, waardoor ze winnaars van à"r" Kerstrarl-ey
werden. Daarna lverrl er' een uitstekend. koud buffet genuttigd, lvaaraan ook d.iverse
deelnaqe,n. Dc cla.g rver-l besloten iret rnuzi-elE van zaratustra, riaarbij vele
danslusti.5en 2ióh liost e1i j lc anuseerd.en:

En op 1 janual:i was er rveer, d.ie 6cze11ige N5-curvj arsreceptie. opvarlend j-s het
cat op die dag vele feden cie weg naar ons klubgebouw wel- weten te:vin<len. Ditjaar uaren het + .150 mens'en, die el.kaar aI het goede voor hct nieurle jaar toe-
wensten. Door tlcze 'rlrukte ontstoncl er een bijzondcrc gezellige ofeer, die nog
werd berhoogcl door ile iluzicii van Zaratustra. Tegen sluitingstijcl vras de stem-
ming zo geÉtegen dat' nog vele beentjes van dc vloer gingen. lle zouclen ons meer
van deze d.agen tocv nscn.
Rest ons U nog ccn voorsl:oedig 1)l) toe te vensen.

-2-
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De SH(O wen-st U allen een voorspoecli6 en Eezond.lg?g"

Zgl9sc-Z-i anuari 1979,
14.OO' uur l{ermeE DVS 1 - LE}IS 1

HHIT]iiÍHHHHHIJliIiIIHIÍHIIHHIÍHHH}IHH

schoicisrecht er

'11.00 uur HVV 2
'1 1 .00 uur LEI,IS ,
1].00 uur IENS 4
11 .00 uur GDÀ 2

'12.00 uïr Postctuivcn 4,- lltts '6

Sportpark I'llarga'r a. d.
Poldervaart, Schiedam. J. l.I. v. Torn
v. ilogenhoucklaan , lï. Tilman
v1 geb'.1/ 1-' c.,J. Braat
Yl 6eh t/2-4 J. G. Schotrr},licuw l,ladesteint
LoosiluÍnen . R. A. straverItNieurv i.-adesteinrr, IlonGterselïe6 .

Loosi".uinen, vanuit richtin6 Den Haag
ca. 100 meter links voorlij ingang
jeugdherberg rrOckenburÉhr R.Obclaa-
V2 geb 2/1-J L. J. Hoogvlie
Àrkelweg 20,PoeIdijk H. J. T, A. Dank
V2 geb 1/1-J li. Danen .

Vf s.cb 2/z-4' . N.N. ,

v2 seb 2./1-3 N.N.
u, ticb è/t-+ N.N.

rui{
HVV

e,

3
2

s5BN
-D
-L

10.0C uur
1 1 .00 urrr
14. Oo uur
1o. öO ' uur
12.0O uur
12. O0 uur

LENS 7
Verburch B

LÉr,rs 9'. '

tnNs '10'
LSI$S 1 1

IENS 1'

- I,Iaasst raat - J
..- LENS 8
- i,iass enaar 5
- bU.lI )
-i$OB
- Duindorp SV 12

L

sÀtÍENrioIÍsT .

LEl.ts l+, ?, g, 10, 11 eh 13
],ENS '5 en 8.1ö.CO uur LENE

OP.STEL].]I{GEN.

een half uur v6ór ae.nvan5 van hun ïe.:i6tri jd.
terrein LEIIS 6 11.00 uur LINS terrein

a;rnvulling'uit selektie.. LENS 4: a1s behencl zontler R.Iloefnagel cn F.Guit +

LENS 5: afs bckend
. LENS 6: als bekend.

LU§ ?: als b ehcncl.

LEDI§ B: als b elicntt

LENS 9: e1s l,Jehcncl

LEN§ 1O : aLs bekencr, ' .

LENS 11: als bekend zonder p.v.Deursen

t\FÉCi{RI JVI NGlii'l .

Zg:9ge 14 janua.ri 1 )l) (onr)-er voorbehoucl)

Uitsluitend in zeer drin6enile gevaff,en'kan worden afgeschreven '5rij l{.Janeen teI.62.55,2e op vrij'fagavond van 1t.oo-2o.oo uur. fn gcval van ziekte kan nog opzaterdagrnor6en van '11.oo-1a.oo uur vrorden faqcschieven Ëi5 l.Bo6isch terl--- '

14. oo
11.00
11 .co
14. O0
12.OO
10.0c

uur
uuI
uur
uur
uur
uur

Roodenbur5 1

LENS 2
VeIo 2
Quick J
LElis 5
LEI{S 6

- LDI'IS 1

-DHL2
-,i,L']!-S 3
- LETI,S;4
- iiiase enaar J'
- I'.OSl aJ_l_a ji

12. OC uur GSC 2
12. OO uur LEiiS B
1O.0O uur Laakklvarticr
10. Od uur GDCPH

JJJ.II\ È I

i 4. OO uur l;/asd eri

],ENS 7
Zlart Blauw I
LENS 9
tEi{§ 10 '

vri j
LirNS 1f

7
3.
1

4+r 1'



ZÀALVCETBAI.

Dinsadag 2 januari 19?9 í6 gespeeld LENS - DWO
De volgence wcdstrijcl is i,u,rs 

-- 
oàL"o op ainsàag 9 januari 19?9 ía de oporthalrrDe Buitenhofrr te Derft. De_ volgentle spelers rvortren hiervoor uitgenodigà:

1ll.Michels -J. Vcrbarends e-E. LanclrnCn-!.0!s q-.T. d.s Bruin-.h.Reesink ei T.prins
AA !4§ÀÀ.1\h/r1u',AAA.,1AÀii ' I
##$$t iILLEPJDï fit:tÍtin-rrti.taÍiÍIAi^Ar-írAA]LUr.AÀÀÀAAAAAAAAtuIAÀr:iÀliír'irr.í\jr-Àr1.AAÍ,,AÀ,írAA]ï-Ari
Ítlitfi iti"'r,',1:rt,;rr'.r-;aiihÍ;ï1t

en l4a-rianne varr dcr l(ioft. wercien op 19 december 19?B verblijd raet àe 6ebocrteeen' doc.hterr suzanne genobncl. vanai dlzu plaats wensen wij het echtpaar-
fe1 Kro.ft van harté 6eluk met rJeze bJ-ijcle gdbcurtenis.

_-x-x-x-,..
Ook Theo en l"larjo Booms kregen ge zinsuitbreiding. Hier iras hetdie op 1t, december het cerste l_evenslicht lrree6 te zien. Thcogefeliciteerd net de gcboorte van ju1Lie zoon en bedankt voor
Ni cuwj aarswonsen.

Àad
van
van

Kerst- en i'li èurv ja.r.rsvcn s en gr_iy]_n6ol rïij van de fam. Ed6l-ebert, fam.À.n"ogisch," fam.A.v. Luxcnbur{;, fan.l'I. v. d.!ï t, tan. i. sandifort , f ariip.,lurrórmans r fàm.rv.de
'fon6r Fr.Elunans, Frank Straathof en lrlonnie lloeksma plus kinrleren, dè toetbal-verenigingen De I'íusschen, BMT, Grocn'rvitrSB en papenàreöht en van'cie dranken-groothanccl' stritsr Gebr..(chortes en autorijschool philippo. .ir_r-en hartelijk :dank voor, hun gocde tTeuscn.

44444 JJJ JJJJJJJJJ JJJJJJ JJJJ,I{,I,Id

lllï$ _ _l+t -lTT -{lyg!rl-..l9Ir _ _$$$$$.r.r.r.urrrrrJJJJrrrrJ,r.urrrrrrrJJrrrrrr,rrrrrrrrrJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJISIS}
PROGR,IMMT\ JIIIIIOREIV.

AFSCHRIJVEN 3 S chri ft e]

T.T'IffiURINGEN:

FILI"InVOND. ::rÀNV4Uq_19 .OO UUR

een zoon, Theb,
en llar j o van harte
J uJ-J-Ie I(er6t , en

66.11.14

Zond Januari 1979.

lU{S J vrij
Zaterdas6j anuari 1979.

14.J0 uur LENS 1

14Jo
11 .15
1f.oo
1f.00' 13.OO
10.3O
1t.oo
10.30
t4Jo
10.30

-"1).OO

13.OO

ZATER;

uur
uur
uur
uur
uuT
uur
uux
uur
uur
uur
uur
uur

IIvv 2
Iloekse Eoys
quick 5
Velo 6
LENS 7
LENS B
LE]iIS 8
rilis g
LEr{S 9
IENS 1C
LEI.IS 1 1

LENS ,1 2

2-

Olympia 1 V1
LENS 2 v. llogonhouckl_aan
LENS 4 Genr.Sportpark Hoek v.Holfand
LEIIS 5 Savornin Lohnanlaan
rrrl-ub D NoorCv,Ie6
vC§ I v1
Zaaltoernooi Poeldijk
Tonegido (vr) V3
Zaaltocrnooi FoeJ.dijk
GDS (vr) Vt
Zaal-to ernooi Poeltli jk
LEN§ ,I2 V2
l,LflIs 11 I V2

irs 6 ,riiNu;',nt'

101, Den Haag.tol. 6/.
ijk voor vrijda0avonil bij paul v.d.Stccn;- GëneEuidenstràat
50.96

Telefoni'sch vtijdaga-voncl tussen 18.O0 en 19.0O uur voor.A-klassers bi j cllr. G.DuÍvesteyn . te1. 94:68.9 j O t/Íri- 4)
B-ktaésers bij cih,r. r.v.c1ioer6 t"t. 29.?9.?6 i> t'tÀ liC-kl-assers 'bíf, .Jhr. ri. t s-Gravenddjk tel. 61.16.4O (B t/a tàrn noodgeva3-J-ën zaterca6ochtend tussen !.oo en 1o.oo uuf op Lrr{s teI.

Bij tvrijfclachtige we ers omstan cli6heden rioeten d.e
eurin6sli jsten raadplegen.ti j clen de afk

-4-
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OPSTI'LL]NGEN.

LENS '1 ! woratt
TGTiLraavoncl!

t-.
LENS 2: B. Boo5ar,rd-R. Bon-R. Duyndam-B. H cnkes-lí.I(f iinnen-o.Könemann-,í. t er Laaré-
M.v.d.I,ieu1en-!.1r1on}i-J.v.d.Rijzen-P.v.',1Jijn8a[rIden.]
Sa:nenkomst 13.3O tttr klub6cbouw Lcider Chr. D.Osse

LENS ]: vri j, zi e overige stftalleir'. r . ,. ;. . :: i

L,IDI'I§ 4: c.oclenkirchen-R.Gccclhuys-R.d.e.rli'.as-B.Jozee-s.Krarui-H.Li*u.o"-vj.lrio"""r,
H. r)l-enken-R. Radenr.hcr-J.Voorduin-M. v. Ba6gun-K. Sanders -', ..
Samenkonst 10.C0 uur lilut:6cbouvr, Leider dhr. .il.B1ok
Zie filmavoncl! _. :, ..i 

! ' '

LENS 5: J.Drzerman-R.de Jcn!-n.de Boer-Ij.de Bruin-R. Ginb erg-J. ocenlírchcn-. i
l,l.Mecrnan-E. Eyhelhof,-R. dc l{roon-R. v.Ilag5um-O .,/l O. iaar-M. Riórccn .' .r
Sanenkomst 11.45 uur LlJi,tS, Leider ton àé fot , , . ,.... ,:Zig filrnavoncl en spor-tiiànp ! . I

t-,.,:. i .,-.i .1. ri,l, :ir ; '. " i 
"LEI{S 6: R.v.Sergenhcnà6ouurèn-B.valentin-L.v.Rijn.R:GÍ'oen-G.J,àe'i(àii-a.ritasèerruàn

Chr. Bergnans-3.Vcst er-I,l.liorving-R.Koïving-D..iLIoë
Samc.nkomst12.00uurLi4}.IS,1eiderMartinReuver
Zie filmavond en sporthemp

l§!,t iI. Dierael-I'1. S chobb e-R. Duyves t cin-J.Koulcnhoven-R. v. Onselen-J. v.. d. !ler f- ;
E. Zegers-R. V. d. Zi j,-len-R. v. cl.Iiro f t-J, v.iïass em-l,Í. v. d.. i,lall en-I'.lilein
Sanenkons! 12.J0 uur LEIIS, lcider Fran's v.d.l3cr.g'
Zic f il-nevontL cn sportkr.np !

LENS8:.'a1sbclienr1,zieoo]i,1zaaftocrnooi.Lcid'er])au1v.t].Steen
Zie fifnnavcncl a.s. zaterrla63 '19.0O uur cn sportkanp!
LENS 9: als l:cken'.l, zie ook zaaltoernooi. Leiders \',lin v.c1.Li'n,-1en cn Erik rie.n,lna-n
Zie fil-navond r..s. zaterdag 1p.C0 uur en sportkarnpl
fe§=-1g: tr iKilf fa-iï. v,EIeIzen-E. Coret . i.Eranken-R. Soebarta-1.Í..r.,1.. Doog"ord- - . .-
B.Driessen+ zie zaaltc ernooi
J.v..:/assen-M.v.tl.llal-Icn cn F.l(Iei.n:zie LEI'IS / , i
R.Roàs: zie LENS 11
R.Matt ns: zie Lll,iS 12
Zie gat er;iagavonrr.. f iJ-mavotrd en sportkanp!'
LE1.I3 11 : a1s bel:encl net R.Roos, Leiders Theo Fïins
zie fÈl-navond. a:8.,, zatcrdetj ,49.00 uur cn sirortk-r.r:cp !

en Ton v..C.llerg

LENS 12: c.Ls beiren,:'l net I.líi:.ttens, LeiCc'r r',art v.rl.nroft
Zie za.t er:ia6avonil fifunavond 19.00 uur en sportkamp!.
PEOGil.I'f,,Í,.r .l,Ui:ÏLLEI'I,

oJ

door de treiner bekencl genaalit. Lciders dhr. J. ípperIgo-.*r. J..Zoun

anuari 1Zat crd 272.
11,.q0
12.QO
11.00

I ', V1
Era musr,vc 6;
!f.l

9p-yesls9qs_19--i anuari 1979 be int rle trainins ire er !

Zaterdagavond f ilnavond 1! . 0O urir.-

uuq .LENS - 1

uu} GDS J
uur LiiI{S J

'- Hoekse Soys
- TIJ}IS 2
-GDL4 -

Àanvan



11.00 uur LET{S 1 '- 
HBS 1 V2

11.0b u-ur VeIo ] -,IENS 2. .. Noord\,,eg, ,;ïateringen
1O.OO uur Scleveningen5_- LDi,IS 1 " .' Ilöutrusiweg, ^,.: .

PRo GRAMI'I|I I.IELFEN.

Zat ercl-ac-q-ianuari 1979.

ZdterCaaavond filuav ond. Aantana 191 OO uur.
9!=E9sg=gss_19_i anuarÍ 1 222_Deeint de traininE_q99I.
PR0cRrJtÍA I'{INI-IïELPEN.

10.00 uur
'lO.OC uur
10. OO urir

LEN§ 1

,LEI{S 2
GDA f
LENS 4

AFSCIIRIJVII'IGEN:
straat 1O'1 , Den
Telefonisch op v
ïn noodgevallen
afbellen ap LAIS

.irl'ICEURINGEq.

Er kan tussrn 9.00 en

OPSTELLTNGEN.

H. Smu].ders-,J
Leider dhr.
IEI.IS MINI f :

i. 
" 
Àlsemgccst

Leider dhr.
LENS MINÏ 4:

-GD^1 V1
-GDh 2 .. V1 . '

- Lm{S, Maclest eijn
- vrij díe overi6é elftal-Ien.

1O.00 uur 6.ebe1d l,rorden of het voetballen cloorgaat.

S_cbrifteli jk voor _vri jcLa6avond bi'j paul v.. d: Steen, Geneuuiden_''
II:.o.6 teI. 6T'.5O.96
rijdagavonh'tirsben ,18.00 cn 1p.OO"uur bij Rob Boe tel. Z5:gg:7?
liunnen _juI1ie op zaterdagochtend tussen §.OO en 1C.OO gur:nog':tet.66.1j.14

!m{S 8.1 : 11p-b9lruna, zie "fíkoavond. en sporthannp. Leidór'rlad. cle pc.6terj
Samenhorast 1O.JO uur lclubgebouw

LENS P2: a1s bckenC, zie fil-navond,
Samenkonst 11.00 uur l;Iu'bgebouw

en sportk"amp. Leider Arthur rle Groot.

-LENS Pl: ale_bekend, zle' fil-mavon<l en sportka.rp. Leicicr ïlim v.cl.l{ije
Sanenhomst '10 . JO uur l0ubgebouw
LEI,IS trtl1: als bekend, zie'filmavond
§amenlioust 10. JO uur klub6eroouw

cn sportkanp. Leider Feter.perreijn. '

lilN!=lï2: ars bekcnclr' lie fiLr:ravond en sportkamp. Leider Jan prins.^ sanenhomst10.00 uur irlub6ebouvr.

lENs !iJl: aIs beircnd, zie filmavond. en spor ra,np. Leider c]hr. v.r,lieuwenhoven.
Sanenkomst 9.OO uur klubgebouw

tEI! ,,ÍI1\[I.r1: S. Tuyt-tt. Brooshooft-M. Bosch-T.Janseri-M. Uoeksna-p.Hoppcnbrouurer_
J .lJunant-IvI. v crscheldcn-D. Bi jl_sna
Leid.erdhr.Tuyt,samen]rorrst9.,Ouurk1ubgebouvl
LENS MINI 2: .í1. v. d.Bers-G.Linnevreeïer-R. T.ett ero-IÍ. Tett ero-I(. i{ans en-r\Í. Gro s ze Níppe.g.v.d.Starre

Grosze Nipper, samenkomst 9.JO uur klubgebouw
D. Elsta}-G. Elstak-M. Jocheus-r{. vi-nke-M. Brandt-M. schuur4an-M. Bou eest dr

EIstz'J<, sauenkomst !.O0 uur klubgcbourv
vrij, zie overige elftal1en. ,. . . .

ZIJi.ITOERNOOMOII C-i(],TISSJIRS TN PCELDIJK.
r'i.s. zaterdag 6 januari epclen vijf zestallen een voetbattoernobi in de VeilingNoord te Poeldiik. Voor d.it toernooi hacld.en wii nct alle C-elftallen in6cschreiven. HeLaasr tloor de over',ve1dii5end.e belangstellin6 van alle verenigingen, heeft
{e l{vn---zon{er overleg met ons de Lagere àtrtatt", niet voor cit toernooÍ inge-deeId. ilierdoor mogen zij nÍet neospàrun. !Ie1 jamncr, aat de rageie elftarrenhiei'van de cl.upe zijn ger,rorclen. Vol6end. jaar maar weer llroberen. De vijf ,Ëstal-Ien lvorden sanengestelcl uit de e].fialfen B, 9 en cle hel-ft van LEI{S 10. De overige

-O-



C-klassers spelen vri enCs chafip e1i jk op LENS.
De vuedstrijden in de ziar duren slechts p minuten zonder rust. Er is geen buiten-
spe1. De bal na5 nict hoger"clan 2 metcr 6espeel-d rvorden. Dc ovcri5e spelrc$els
vrorden in de zaal- uit'elegd.. Neen aflemaar ein trainingspaJr, het LENstcnue en
gynschocnen nec.
Iegcnstanciers voor L.,I;I{S 1, 2r. ) en 4 zijn: postalia, RtV_l,, Quick en RVC voor
LENS..5 PDK, Postcl.u.iven i Zrïart Blmrw en VDS.. ..

OPSTELLI],iIGEN. 
' 

dTT*T U ,A'IUW 
'Tf VJJD

LENS 1: IÍ. v..d. Lans (It) -8. i?,onk-ï. Tdtrohr"e6-R..v..d..lloek-D. He enske.rlt-p. v. Maren
Leidcr Pauf v.cl.steen, sanenhornst 9.fc uur LENS 6aarne ouclers,-lnet vervoer
Lfi,is 2: iï.v.Vecn(K)-iI.Pcrrcj.jn-M.Fortman-n.Roos!.n..f!mmcrlaan-1?.v.rl.ZÏran-E.r,Varmen-
hoven. Leider Ton rs-Grav_encti j{, 

.qa.qe"n]r,o.np,t 9..J0 . uu.r L.E§.Í1,. 6aarne ouders met
veTvdef

LENS J: J. v.Iiest en--B. roclhoulrer-l,Í. vr e ebur6-c . Ho è fnagel -c olpa Iïi:il.vcrboon
Leider lrik taídnran, samenliomst p..Jo uur LENS, gaarne ouCers net. vervcer
LEIIS 4: F.Straub(1()-IÍ.v.Vefzen-t4iZaalberg-J.v.d.Berg-D.Elshout-E.Kcus-J.ïJasserj
man. Leider. lJint v.. d.-,Linden! se.E€i (oÍlst 9.fo uur LENS, iaa-lne ouCers met vervoer

!{! ft Ï.Iiaffa-lï.v.}Icl-zen.E.Coret-.ll.Franken.i?.Soe'earta-l,l.v.d.lioo6aard-B.Driessen
Leider N-. Ni, ,' 'samchk'ohbt- 9'. jO uur LEI\S , gaarne ouclers met vervoer i

FIIr'fiVoUq.

SPORTK.INTi]N .

0p zateïdag 6 januari is el: ríeer eej[ filnavond voor arle junioren, ptrpiiten ën.:-
welpen. Àanvang vc.n cleze a.vond i6 ou i9.c0 uur in ons k1ub6e.bouvr. l,laast .cnige
feérzamc voetbalinstruktiefilns eri een baske tbarcr.enonstratíe zc.r er ook no6t ., .

a ói"ir'nóo rarirn 6-ed.raaid vorclen. zoals 6;c':iuiketi jk Éàg ,lc n.oq, .rr,o. au film.. niet .
verlclap! r'rorden. i'lar:r het is echt een 6oec1e f i1nr. iii j hopen clat juIIie ondanks. ,

dc vèIo afkeurini.;cn vo.n ilà Laatstc tj.jà1 dö rvcg rraar ons krubi;cbàuvr tocf weten
tc -vínden...Natuurlijk pijn _ook cc feidcis, bcle.ngst ell- cnde scniolàrr, tràincrs..:,.
ouders en broertjes cn zusjcs van onze jeu5dleden van harte wclkom. IIet klub- - 

,

'6ebourv is vanaf 13.45'uur geopend. Einde vÀn de voorstel-Iin5 ís ora + ze.oó urr.-
Toegang gratis. , :l-
TR1.I I''II NGEI{ .

Dc tïainj-n6cn Saan bij Cczc slechte vrc e roonst an Ci11he den gcvoon cloor. Ncen naast
ie vo c tbal-s cho cnen ooli a-J-tj.jd gynschoenen nee,. zodat rve vrat o1: de paclen kunnen
6aan lopèn. Hefaa-s zíjn de vrijda8avonC trainin6en rl.e Iar:tste urehen nict d,oor-
ggqrln i.I.lr:.6ebrek aan anino bi j dc spelers. lïi j hoperr clat clit verancleren gaat..
Bij de seleltties lirordt er norrnaal cloor Eetl-aind.. lïc1 is het opmerkelijk dat sieeCsdezelfce jongens wc6blijven. Jullie weten toch dat afschrijven verpriqht is
voor ju11ie. Te l-ang vre6brijven betekent voor juIlie nict in het eexste el-fta1
spelen. .v,/i j hopen dat c1e ouders ( vooral van dc pupiJ-rens cl- el;ti e ) onq Ïri).len
steunen en crop toezien dat hun zooa 6aat trainen of anclers afaschri-jft. Dit
Beldt natuurl-i jk ook voor cle jongens rlie in het tr,reed.e el-ftaL, naar ,toch bi j de
selekti.e staan. Ook voor jul-fie is rlre trainin8 verplicht. Dlijf niet zo maar
weg.

ïle Baan hot toch tïeer proberen. verle(',.en jae.r'Iukte het ons net ni-et,. Nu willen
wc toch wèer op jro,r0r aar.n. lrre hcbben vooriopi6 d.e volgenrle i1i:ta gereserveerd:
1. -9 \/n 11 juf i Oi9- )-n Zeist of Intaarsbcrg-en voor al-ie jon6ens f,eloren tussen

1-8-1966 en 11-?-1969 (i.:upillcn en tweeàe jaars welpei) 
*

2.. fO juli _t/n 4 au6ustu6 ín Ze'Íst voor al1e 5o16".r. gèbo""n tuseen l-8-1963 en
31-7-1966 [C-klassers en ccrste j.r..rs B-k]-assórs)

De Prijs voor zorn kÍti'dlt c.q. sportwcek bedraagt i ?5t-- p.?. Tijdens zotn rveek
Ïrordt er van alles gedaan. sport is de bela.n6rijkste bczigheicl. Na.tuurlijk
vrordt er niet afleen ecn toernooi gevoetbcrd. Een zeskamlr, speurtochten, bos-
s?erenr.volleybaLr kegelbal ëtc.etc.en natuurlijk zljïetrurcn en tafel-t enniss en.

-?-



Daarnaast rirordt er in Zcis
.je te vervelcn ti.'idens tlcz

'Ërèpen,,.
VÓài' 2a: januari noctcn .;ij
pfdats'voor minimaal elf s
en stuur ond.crstaernd stroo
IJ en fiaag. j

t öok een zaa -vo etbalt o ernooi gchouden. Geen tijcl om
e r,reeki Oeen geld'f ï5,:: vcor-dit al1es (eten inbe-
': _..t.
de aanurel-clingcn binnen hel:bcri. ?er 6r.ocp hebben vrij

po1érs en reaximaal- dertieh spelers. Geef jc Sauw. op
kie op naar Paul y.51.rSteen, G cncmui.dc!.straat 101 ,

Hierbij 6öcf il( nijn zooir. . . . . . . . . i . : . .'; . . . . . . . : .; . . . . . . .: ; . . . . . . i . : óp voor .'
cle lramprveeh van 9.7. t/n l4:? / 3O-? t/n 4-g+ i
IIÍi IIiI vrel/niet* nee doen'aan het tafelt ennísto ernooi tijden6 clezc.lcanp1eek.
Hij is.'het zvrenrien r,re1-/niet* nedster. - . . :

hierlan6s aflcni-ppen.

Hij is verzekerd. bii ... ... onder nr.
líij zijn vcl/ni-et* bcreicl on voor het vcrvccr hecn en terug/heen/tcrug* zorg.te
dra5en. -Gclijlrtijdig nct c',czc eanneldíng heb i:l ï 75,--/f {5,--* ovdrgenaakt.op
Siro 335711 t.n.v. Pcnningncester Lenig 'en Sn* net vermclding S1:ortkarnp.

Naan:

Hencltekcning:

ZÀr',LV0ETIAL.

Afgelopen vri j dli'.1; tratl een scale van voctbal_lers van Nederlands-, Europees- en
iiJereldforuaat aÍ:n voor hct Eróte Cocktailt o crnooi dat uercl 13ehouàen in de sport-
hal aan dc Dninl-a.an.
Bij de pupiLlen tla.dcn aa.n: Feijenoortl, Llt FSV en .l,jax. De sterkste ooh hicr
rïas Àjax, dat in zrya-a.r5er-'iicht Piet Schrifvero en licht6evi.cht La Ling. zijn 6roteuj-tblinkers hacl. Bij lrejjenoord ontbral:en l,iansveld (Beschorst) en lcter
Houtxnan (inraiclclcls,verliocht, terwijl vervarlEer.ian Feters noEl ,niet nce rlc6 doen) r-
vendaar de l-aatstc i:Iaats. {
E'indstand: '1 . r'r jax

2. PSV
3' !'Z
4.'Feijcnoorcl

Bij de vrelpen trar.l-en aa
pleek Li-ver1:oo1 r,r

hoge voorzetterr z
rverd 1aàtste, zod
van vteleer.
Eindstand:

ur. J dc rxr-nr-
Ook nu blec
penseerden
u-,ed.strj. j d t
bcter doelg
ljrazal-ae. N

en drank. D

Zorlo ende lra
laatste. l
Eindstand:

hartelijk b
hoopt dat j
een geslaag

+. N e ílor Lanii
e clanhen. Tcven
eugdkommissie,
cl vervolg van

1

1

n

1:unt en
I)unt cn
puntcn
runt

3 .irndcrLecht, Liverpool, St.Etiennc en Darc fona. Nu
zi jn. dan r',nderlecht . Zonder mist ( r:reil kon nu de
werct Liverpool- cerste voor rinder'lecht. Earceloria'
cle 6e,blesseerde Necskeps vras het tn"o 

.u".ltr,"ï"...'

el- sterker te
ícn a:..nkoncn)
der Cruijff en'

'l . Livcrpoot ! punten
2. i.rièèrlccht 4' punten . 

,

J. §t.Etienne 2 punt en
4. larcelona ,'1 punt
-r'rclpcn trrr,:leri aan: NcclerLand, lirgenti-nië, r,]-DuitGland.,en Brazil-iëi
k vrcer de ijzeren rncntaLitcit van Ce Duitsers. Op een hard. velC com-
zij hun r:indere tcchniell met eeE 6rote inzet. Itct gclu1c in'dc l-aatstè'
egen IIed-er'Ian<1 (ook nu tïeer.J-1) vrerd .'.ï7Duits3-and cerste dltirkzi j eèn
eniic'lcr.elcle Can ,;':r6entinrë ( splts .alario Kernpes _.rvas niet op d.reef ) en ,
ederlanrl ctacht aI aan rle naclerende jae-rwisseling net veef oliebblleni
iversc sterreil rï3ren op vaiiantic of noesten ol-iebotlen ba.lÍkon,
s l,trci1or1i..n{ 6:ccn schin van àe i,fii, in ,rrgéntinië en ver0 kanslood , -

1. 'tï-Duitsl-antl
z. Jir8enlLnl_c l

,. JrJ.zr-J-r-e

- Dq organisator van c'l.it 61'ote festijn,
-4- ,punten . ( de deugdlcomni,ssie van Lili'lS ) vil- Eraa6
4 punten . dc topar'ritcrs (.ilonal,l cn i?ichard v.d.lioet<

, 4.punten '. . en g.onalrl ;Bergenhege6oulven) en cle vel-o
O.punten . . -., suppo4lers.í, clie toor het ïervocr zor,6den,

s vrenst de orcanisator icdereen een voorspoeciig 1!/! en
leiders, spelcrs en oudcrs j.n 6oe overl-e6 en samenspel

c1e hompet j-ti e zullen hebbcn.

-()- -

,

+doorhaLen rïat nict van toelasain6 is.
----------:-----
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, DE LENSREVUE
i,reekblad van de voetbalvereni ging LeniE ,en ;Snel_

88888ïffi iisl!!!::888§8.".
oooooo0ooooo0o0ooooooooocooooooooöooooc,ooooooooooooo

- 1107 'ríï'Koelemi j uorct n.í,v. 11/1 l{er-is stokezi3au 16g, Den liaa8, ter. 6?.6?.257'10)4 E.',ï.van. Zi jI vrorctt l,Íe1is ,stotez:,iau ::, Den HaaB, teir. 66,)6.22

MUTATINS LEDENLIJ§T 
"

In 3a11ot

TTTF[FTF}'FFFET'FITEFFTEF
UIII ST.I,r1T Eii. ICUIUT DE BAP ?

IT'ETFTFFFI 'ITIFFFFEFTF]IITTtr'FI'I

Zaterdagnorgen: Àn - Ilonald
Zat er.1.aA[ridJ aE: Jos 'en Annemiek v.Os -. Àad Bogisch
ZonCagmor genl Tinus v. Zilfhout

He,aas hebben vrij lveiriig :"?It}."" ontvangch van onze notoile rvanbetelers op onzeherhaarde oprcepen cre ltontributies tijdif, t" uorà.*.-i;;-;; à;;;be,- 19?B . .blijtrt er nos ccn flink bcdia6 non ."Àr"í=tarri[J t"rt"iiríi.-ài1., tu utru,r.Een droevi,ge zaek zoals een dóc1 van onze féden over het nakonen van hun finan_ciËle verpl:.ohtingen blÍjkt te denken,
Eind ianuari a"s. publiceren wi- j de uranbetalereJ.Íjst en iedereen rveet onder-tussen wcl vrat ir'earvair de. r.onseicwenties zijn, rÍi,i u uw naam niet in die 1i jstgepubliceerd zien dan noet U nog even snel d.e achterStand betalen en dan l_iefiitook de kontributie voor .-1e rest van.d.it seizoen. Gíro 33.6?.tt ten name. u;;---.

Het]jestuur

f4B4 p.ae pa6ter O4tf4B NS Fahr enheit st raat 15, Den HaaB, .teI. 60.21 . 68
REPARÀTIESCHEI,N .VELDEN.

Hieronder vo).6en de period.en, uraarin onze velden aan hetin reparatie gaan:

Y"ltJ 2 en de trainingsotrook van Z mei t/n 1J jt:,tí 19?9Velclen 1 en , ïan J jwi- t/m 12 augustus §7$ " -.: . ", ' '
:KONTRISUTIES.

sel-zoencind van dit

ZondaAnidd aB: An v.d .Stcen -. Ju

FFFFFFEFFFI'I'FI'FFFF FFI'FT'FFFFtr'
I

- Cor Hoppenbroulve:: . . ,., .

dith I(embes = Peggy Richel_ - Erik L;rndrnan
Eventueel afbeflen bij hn Bergenhene6ouvren teI. 66.g4.36

ffi+Ëfi, :"ïi;Ëiiíiï""iffi$,t,,ri:IÀAA/L,irI/rA-ril 
r.4Ar'rAAAÀÍ.r.rr',À^^AÀr.n,.,AÀÀAiii,i.^,riAi,AÀ^AArri,,AAÀA

Jiltf ft ilt.qrr,rr.n,r r..Li'.,t,UItittt

--- orize enÍ15'<! echte' eri'onvervafste redakteuro rïim. r,richets, ligt nu cok.pr-at.
ï izelf rlacht'een griepje te. lebben ,r.r ,i"-aotter konstateerd.e wondroos aanzr'Jn 0eenr een oevor-k- van cen verrvaarr-oosde blessure. Iïin, spoecig beterschap. 'toe6erirenst ían ons allen 

"--- Hans van Diu,i-k hecft inmiddels het NEBoziekenhuis verratcn én popelt on weerzo. spoediG mogelijk bij nr.on,ler rLe 1at te mosen staan,.. I,loÍj even wachten Han6 .tot het ularner lvorCt i
--: IIceft u'hem ook "t., pu.,r" rveken gemist? rk bedoer por, ïíer hij heeft onsal-l-en iri'h'et'-obt je Benomeno IIij is Iti"kr, 6aan oefenen op c.le schaato. Zodoend.e ,

l"rl.: ,ti. h!.f af 5e,o?en zonda! in Spàrt in Beeld op de Tl r/. kunnen zien...Hijreed in rnze11 op de 5 rr.in ' tegen r,rrilbred ï.d.Duijmi En,r-aat ih nu altijrl gedachthebben, dat hij alLeen ,o,," .àr, ucir"r" u"froàts tóir,rijilen " .4.-

-í,." ._



-
---Onze selglctie-el-f,taIIen b.Lijven naar" oefenweasiiiiaen spel_en, weer of, geen -
Iveer. zo konden rvij zond.a8ochtend op ons vel-d het cierde elftar in aktie zien en
even dearna ook het tweede. IIet eerste Ging naar l,{es t erkrvart i er on daar tte spie-ren wat--Ios te- trapperl;---o-L tet a]. tóch wer aen koridéi'bedo'éningr-vociral vóoi àé'
paar_ t oeschouwers, die aktg $e presence gavea. . '.. ,

--- zo zj-ét ur'dat er op.hètjlENScórnplex toch artijd dreL wat ie beleven vaIt. '

Mocht U het buiten te koud vinden dan kunt U in het lekker rvarne klubgebouw totvijf uur terecht voor een partijtje biljart of om te kaarten. Komt.u zaterda6of zondagr:riddag ook cens even Langs?
--- vori8e week heeft u kunnen Iczen, dat aLl'reer een oud gediende zijn voctbar-
-s,ohgenen aan d.e. wilgen heeft 6ehangen. Harry Douw heeft bijna fO jaar lang dekl-euren van IENS verdedigd.. Hij vindt nu de tijd gekotren zich op àe amateurzang
!e gaan vrerpen. tti5 raat-zi3n àrtt"tgenoten van ttà oude garde hàrtelijk groeten
Hij hont no5 wer persoonlijl< afscheià nemen. Bovendien bÍijft hij, zoals het een
echt LEI'ISER betaanrtr Niet.spelend 1id.
--- Nog nagekomen Kerst- èn Nieurvj aarsgro et en kwamen binnen van c1e Fam. van
Iïi- jngaarden en van cl.e N.K. S. , Voetbalaf deling Den l{aag.

FREE LENSER

NI El]r,{Jr1-.RSRECEPTIE.

LEITIS-kantine
1 januari 1979
vanaf 14.10 uur
uitvrisseling van Ni euvrj aars wens en (vaak in d.e vorm van

Plaats van handelingi
Datun:

Doef:
f l-inl(e palrkerds )

Conclusie: 6czel1ige borreluurt j es
Met dank aan ecn ierlcr:dic voàr de drank, Ëapjes, bcdiening, muzieh cnz. heeft

TOTO-LOTTO.

Uit- het jaarversl-ag uun aè 1(.f .
van de Tot o-Lot to c omnissie een
rs-Gravenhage. R.V. C, spant de
6e pla.ats net y 429.46415o
In ver6elijhing met het seizoen 176-t?? hecft deze commissie ervoor gezorgr)
dat LENS ruim .f 26.000,-- ncer in het taatje heeft gekregen.
Een complinent is hier op zijn plaats.

Redaktie.
ITHITH HHI]HHIiH}IHHHHHHHHHHITHHIIHHHHHHHIIM{

-OPSTELLINGEN-UI TSIJ,GE., SEN] ORENPROGNAI.T,íÀ HH HHH ITHHIIIIHHHHHH}IH]IH
TIIIHH

PÉCGR,rrliMA.

Zondag 14 j anuari 1979. scheidorechter
14.00 uur Rooclenburg 1 - LEI,IS 1 Sportpark Noord. a. d.

Pieter
V1 Geb
No ordw
rrNi euw
S4v.I,o
V2 6eb
VZ geb
Erusnu

V.B
hog
kro

. hebtrcn vrij vernonen dat de nedewerk(st)ers "

e plaats innemen in de top l0 van de afdeling
on net I ?2O..8?2t5O en LEI{S komt op een goede

Bothetr . , Leiclen G.M..ir.J.A.Govers
1/1-3 , D. Groeneveld

eg, Waterin6en E. Schout en
Hanenbur6ir J. P. de Bruin

hmanl,aan/Sportlaan
1/2-4 J, G. S chot
2/1-3 I,l. À. Tielenbur6

sweg/Zvraard-

11 .00 uur IENS 2.
11.00 uur Velo 2
14. OO uur Quick J

'l 2. 0O uur LENS .5
10 . O0 uur LEI,{S 6
12.00 uur GSC 2

- Ivasoenaar J
? ?ostalia J
- IEN§ 7

- Zwart B1au1v 5
- LEN§ 9
,- IENS 10
- vrij
- LENS 1'

- DIïL
- LENS

- LENS

2

4

uur.LEIriS B ,

uur Laalilrrvartier 7
uur GDCPH 3 .

LENS 11
uur rrïassenaar 1J

vegersgaarde 
^v3 seb 2/2-4

Jansoniusstraat
rrOckenbur6hrr

. B. C itt ert

. de Ridder

. v. r1. S ande

H.C
r'. ïJ
G.H
N.N

Charlottestr.T(Kerkehout) Wassenaar
(zijneg van Rijksstraatyre8 bij nr.699)

12. 00
10. 0c
10.00

14.00

-2-



SrtrliENI(OIIST.

LENS 5, 6
LENS 9 en
LENS 7

OPSTETI,INGM{.

LENS t: afs bekend. zonclei R.Hoefnagel- + aanvulling uit sel_ektie

Be
o9
11

cn hal-f uur voox aanvang van hun wed-6#ijd
.15 uur LENStemein LH\IS 13 12.45 uur LENS terrein
.15 uur LENS terrein_ LENS 4 iJ.Oó uur LENS terrein

en

LEI,IS 5:
LE}IS 6:

LEI'IS 7:
LEirlS 8:

LENS 9:
LEr{S 1O:

LE'NS 1J:

als bekend

aIs bekend

aIs behend

als belcend

aIs bekend

als bckend

als bekend

iESCHR] JVÏIIIGEN

ui-tsl-uitencl .in zccr ir.rin5inJe gdvarlen kan worden àf8eschreíen bij H.A.vanNieulenhoven LeL. 29.B?,Op op'vrijdagàvond van 1!.OO_2O.OO uurrn Beval van ziekte kan nog op zateràagmorgen van" 'r1.oo-'12.oo uur ivord.en afge-schreven bij lr.Bogiscyt tei-. 93.11.56
UITSL,',GEN ( vri cnrle chappcli jke r,redstriSAeir)

líesterhu;artier,l - LltrNÍi 1
LENS 2 - iïc.st erkwar:ti er 2rEi,ísi -n..lvA7
Pnq GBil-I\O,lA ( onCcr voorbeho',rcl)

Zon 7 ianuarL '19?9.

Zond 21 ja.nuari 1979.
14. o0
10.tc
11. C0
13.OO
10.00
10. 00
10.00.
11,30
14.00'
12. 00
10.o0
12.OO

14.00 uur LEN-S 1
11 .00 uur .LENS 2
'12. OO uu:: IIMSH 2

3-t

uur
uur
uur
uur
uur
uu1.
óur
uur
uuli
uur
uur
uur

iiilhelnus 1

Blaurv Zvrart . 2
LE}I§ f
LENS .4
I(rancnburg j
Tonegicio /
I)ENS .7
Hoeh v.Holland
LENS 9
LU{S 10
IENS 11
LEI\S 1f

LEN§ 2
Tone6irlo 2
j"DS 2
IElrs 5
LENS 6 .

1{est erkwart ier '!
LENS B
IrIVC 4
!Íe6t l-andj-a 9
HDV 6
osc 9

4-

Zondag' .28 jqlUqri 1979. ( onder voorbehoucl)

JiIJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJ
VIIN HET JEUGDFRO}IT

JJJJJ.]JJJJJJJJJJ.]JJJJJ

- DBGC 1

- RKDEO 2
- LENS'

- lïassenaar 1_ V1

JJJJJ

$$$$$JJJ;JJ 
.iJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.rJJJJJJJJ

PROGR,I}II.ÍA JUNI ORU.T.

Zaterdag 1J januarí 1)J).
14. J0 .uur LENS 

'1

LEOIS 2 , - vra
14.30 uur $iestcrkwertier J- LEN
'1J. OO uur- VUC 6 - LEN

l,Í.Vri j enhoeklaan
I t lileiné Loo

j
s4
s5



11,oO
11"OO
11 .45
11 .45
11 ,45
11.45
11 .45

GDS 5
LENS 7
LENSB
LENS 9
Vios 11
LENS 11
HBs 9

uur
uutf
uur
uur
uur
uur
uur

- LENS 6
- Tanuvona 1

- lir- J sw]. JIr ö
- iflrv B

- LENS 10
- Àdefaars 1

- LEI.IS 1 2

Erasmusweg
v2
v'1
v3 .:
I'ÍeIis StokeLaan
V2
DaeI cn Ber6selaan

SCIIRIJF JE I N _y q ats_ ËJE! _§IQBTEIUE. _ zr_E _!E z _E _ lEI§ E_EyU_E .

ZonCag 14 anaurÍ 1979 .j
10.00 uur Quich steps J
TlFSCI{RIJVINGEN.

- IENS 
'

Ni jkerklaan

S chrift el-i k voor vri o.vond 1 B. lO uur bij dhr. P.v.d.Steen, Genenuidendtraatd
1O1, Den Haag, t eI. 7509
Telefonisch,rri
gevallen) voor

jCo.gavoncl tussen 1B.OO en '19.OC uur (uitsluitend in clringende

A-kl-asscrs bi- j clhr. G.Duivesteyn te]. 94.68.9f (LENS
B-lclassers bíj dhr. F.v.d.Ier6 tel. 29.?9,?8 (LjlUS
C-klassera bij Chr. À.r"s-Gré',vendijk -tel. 63.16.40 (LENS
In nood.6eva.1Lén hunnen <Ic juÈioren nog op zaterda6ochtend tuss
uur afbellen bij l,nNS tcL.-66.jj,14

1 t/n 4)
5 I/n 7)
B t/n t2
en !. J0

AFKEUR]NGEN.

De junioren moeten 'bij slechte we ers omst anrlighe den steecl.s de afkeuringsli j of en
raadplegen. ?efefonische informaties lzorden hierover niet vcr,strekt.
OPSTETLII{GE"I'I.

LllN§_ 1: al-s be](end

LENS 2: vrij, zie tr::iningcn
Fli§-]: al-s bclrend, zie trainin6cn ,r

],f{§._lr als bckenc',, zie trainin6en
LENS 5: als vori.iie treeli, zie res ervepr oí.:ramrna , samenkonst ,l1.JO uur LENS terrein
LeiCor [on .Ic Lo]r

rEl'ls 6: als vorig;c wcch, zie reserveproíiramma, sanenkonst 12.00 uuy LENS terrein'
f iets neebrengen, Leirr,eï I'iartin i?euver

LENS 7: H.Dienel-l'l.Schol)l)e-R.Duyvestein-J.Kouwenhoven-R.v.Onse1en-,l.v.aI.l;lerf-
F. Zc1;crs-R. v 

" 
C. Zi j clc.n-R. v. d. i;ro f t+ C1-C2

Zie rèserveprogranma, sancnkomst '12.Jo uur Lill{s terrein, leider tr,rans v.d.3erg
LEl.lS B: als behencl., zie rcservepro6ranma, leider peul v. í..Steen
r,nNS 9: als bekcnd, zie I'cserve?ro6rammar leiclers Erik Landman en \iJim v.d.r,inden.

!E_!9 t al-s bekenC, zie r es ervelrogramma ! sanenkornst 10.4! uur IENS terrein,
l-eidel RÍni van ltroort

tENs 'l1r als bekenrl, zie roservepïoBrar ra, lej-d.ers Theo prins on To, .,r.d.B"rg .

I,EIS 12: aIs behcnc, zie r es erveprogramrna, samenkomst 'lollrS uur IENSterrein
Leider l':ad v. cl.Kroft
PNO GR.{TÈ,I A PUFILLEN ]T,I :IELPEN.

PUPILLEN

!s!::9ec-12-ianuari 1979 .

14. O0 uur LEN,s 1

14.00 uur. LENS 2
'l 4. OO uur LENS i

- Z..a.lvo etbalt o ernooi PoelCijk
- Zaalvo etl".alt oernooí PoeLdijk
- . Zaalvoetbaltoernooi Poeldi jk

)
en :lo.oo

Nieuwe Yieg/Veiling Noord
IrIici:we iii cE/Veil-ing Noord
Nicuvre iïeg,/Vei3.in5 Noord

qqLrEIJE qE IN vooil ïrEr §poljrKÀID. ztB DízE LEN§nEVUE
==============É==f=i________

_^l_



r/íELPB{.

Ze!s:9ge_12_i anuari 1979.

-EVV1
- LEI'IS 2

- c:ic Ha6he 1

SCHRIJI'J]] SilEL IN VOC]] I{ET SPCRTK,,IMP NU }1

10"00 uur LENS 1
p.00 uur SVH 1'

1 1 . 00 uur IEI,IS ',
y2
S ehir',:nelweg
v1

ET NOG KíN.

1 1 . O0 uur LEIIS I,ifNI .1

11,00 uur LENS IÍINI 2
1 1 . 00 uur I,.ENS I.{II,II J
'11 .00 uur LINS I'{I}3I 4
AEÉCHRIJVII'IGEN.

:' Zaalvo etbaf
- Zaalvoetbal
- Zaalvoctbal
- Zaalvoetbal

98.??

Thomas l4orecoIlege, Beresteinlaan
Thonas I,lorecollege,'Bcresteinlaan
Thomas I,lorecol-Icge, iic'rest einlaan
Thomas I,Íorcco11ego, Soresteinlaan

Schriftcfiik voor vrij clanavond
4^1 T\^- 1Í^^^rv r, ,qr: uqdu

18..r0 uur bij clhr. P.v.d.Steen, Gcnemui clens traat
Telefonisch vri j <lagavoncl- tussen 1 B.OO.cn 19.0O uur tuitsluitencl in drin5enrle
6eva11en) .bij R.3oy. teL, Z).
Jn nood5evallcn kunnen d.e 1:u
B.O0 en 9.00 uur afbellen te
I,FI(DU]iINGEN.

pil}en en tvefpen nog op zaterCa5ochtend;tussen
L, 56.13.14 hluhgcboulv '

3ij slechte ne ersor,rstancr.i8he den stee,ls eerst cle afkeuringsli j st el raadpregen.staat d.a-arop bij 'rpui:i]Ien en uTelpenlr vcrnercl: G0EDGEIíEUiiD r1àn steèds naar
velci. of llunt van sancnkonst kornen. rN Drr GEVÀL I'i:\G ER DUS NrET TnLEFoNrscH
l,,ioRDEI't GErltFoRiiIJERD.'Itr;.:,]r EiÍEIITUELE ÍEI{EUIIrNG, staat bij de afkeuringsadressenbij 'rPupil len en \íelpenir vermeld: zrE AEKEURTNGSLIJST àan moet a1o volgt vuorden
6ehandeld: yoor-c].ë thuiswc dstri j <len uioet juniorenlijst vrorclen 6eraadplàegc1.Zij.n.cte wedstrijdcn van r,Elrs z, B en g 6oedgekeurd, can garo oör. c1e lupiÍren -en vrclpen rverlstrijcr.en op ons ve3-d door. uitsl-uitend voor ce uitÍredstriJd", mrgin-dat.geval telefonisch worden 69eïnforneercl of hun rveclstrijden ioor6aan cn
vrel zaterdagochtend tussen 3.CO en 9.JO uur teJ.. 66.11.14
OPSTELI]ITGEN.

LXNS h,2: als bekend
l-eidel Jan Prins

ÀLLE ]'íI NI'IJ]iIi)EN ZTE RESERVEPRO

lTP 11 i J.l(Iip-R.v" d.Hei jcten-R.Ham-ir.T jin Às joe-M.MoIIenan-p.iïessers-r,I.KoeIemij
C.Lie Kie Ijoen
sar:cnlconst 1J.OO uur kl_ubGèbouï, lcirler i'.acl Ce Ëagtcr

!EIs-E? r J. i?i cnen-E. iieus-J.I(uypers-r1. Toct -Il. v.rt el rten-F. valtrenbur6-E. verd.uin-
R.Jansen-M.langerak
sanenkomst íJ.CC uur hfullBèbolltv, tèiclcr jrrthrrr Ce Groot

lEIs pl: P.r'erts-F.*e nruÍn-P.Frerichs-R.Tinrrers-R.v.tl.Kl-eij-E.v.Kester-A.Triep'
A.Franken-B. v.l,trieuruenhoven
samcinJcornst 11.0C uur hlubgeLroutv, l_eider iílim v.d.Mije
@ j!-: P.Ileh1l-a1-n. Tan-J.Iíoor-E. Rad.emaker-p,.iïijhmei j er-R. Ase enlerg-R.Lie Kie
I j o en-rl. Ves t er-M. Zir.u:rcrman
sàmenkorast ]3,.!C gyr htub6ebourv, loi er N.N. ..

IETE lï1i aIs bekenrJ., zie re servepro6rarnrDa, saraenkonst 9.JO uur l<lubgebouvr,leider Pcter Perrei j n
zie rescrveprogramma, samcnkornst 8.15 uur klubgebourv,

LENS tllJ: a1s bckend, zie rcs erv cpr ogranma,
1eid.et. dhr." .v. .lrli eglrenhoven,... ..

GRÀllIL\.

saraenkomst 10. J0 uur klub6ebouw,



ZÀALVOETBÀTTOER]TOOI VCOR PU?IT,LEN ]N FOELDIJK.

Na het 5oedjanuari de
georganieee
VeilÍng Noo
dan bij het
Enkele r e13e

- Er vrordt
- Er mag ni

e re
pupi

GEEF JE OP VCO1I HNT SFORTKJ-MP.

KÀ/iRTEN OIÍ GE!D;

De jcugclko
spelcrs c.
verboden v
we het zic
schulden',
zo- verstan
het voorbe
Maar heus,

SPORTKAI'IPEN 1 979.

sul-taat van onze C-k-l-aosers in dc zaal gaan a.s. zaterc)ag 1Jll-en proberen een 65oed rcsuftaat te behalen. Iict Èoernö-oL"wtrdt -

en_bc!9eve van d_e gehadicapte jeugd.,. en vroràt Gespeeld ine Poeldijk. I{atuurlijk zijn er bíj het zaàfvoeabal andere regeís'dvoctbal.
an het zaal-voetbal zijn:
eefd rnet vier veldspelerb on een keeper
oger worden 6espeeld dan truee meter

rcl t
rd t

vcl-
lsv
tieBp
eth

- EIke vrije trap, inÈcrp en de inrol van de keeper moeten.binnen clrie seconden
Scnomen zijn ,.

- Lichamelijk kontakt is verbocr.en, evenars een slidin6 (ook voor keepers)- Er mag pas van binnèn tle rechte stippe3_Iijn op 6oa1 worden geschoten- Er moet cloor he'b nidden 6cwisselil worclen
IIet vereist no611 e11qe aanpassin6 van jullie. Doe je best en neen natuurl.ijknaast het nornal-c LENStenuè ook- 6ymschoenen en "Íu 

j" het hebt een trainingspahroee. Het is namelijh nogar fris in d.e zaar. Jul1ie Àpelen aI1ercoa1 vijf weà-strijden van acht rninuten (zonder rust). De drie pupitlen elfta11cn ;;j" r;
,ï1:l ?"o1"o "tbo'rt ean6 vercleeld. Kiik dus goed ín i,reih er-fta1 je staat opgesteLcl.veel. succes.

nmissie ergert zich dc laatste tijd r-recr aan het feit dat vele jeugd_q. leid.ers r,itten t.e kaarten om ge1d. Vanaf heclen is het ten stiengsteoor jcugC-leden on in ons kluLgebàurv te l(aart en .om ge1cl. De eerste dien doèn leij6t een eïtra reservcbeurt. Ook het clischrijven van cle
en het na affoop betalcn is strafbaar,. ylij. hopen dat óok do 1ciderodig rvillen zi jn ola vooïtaan niet nccr on, gèId- t" kaarten. f.,,"i"" ,"i;el-d_probcrcn te 5èven. lru 6aat het misschlen nog om kleinere beclra6en.het rvorCt stecds meer, en clan vrerken juI1ie. je in dè nesten.

Nog 6een enhele reaktie o1: Ce oprocp van vori6e . rve t:Jr .on mee te gaan op hetsportkanp ih ?eist of Maa-rsbergen. Zouden vij weer niet mee 6^oï .tàorr'rui 
- 
ro, ,,grandiose sportrïeek, bii6ewconri door vcle r-Jubs. uit Necerlanà. voor 2í januari

moeten de strookjes binncn zijn. t/racht cr-us niet r-an6er en neera zaterdag hetstroohje ncc naar c1e zanr in. Poeldiik of haar de zaàl- vni: hct Thornas ÉIrecorrege,.rc nag het natuurlijr( oolc opsturen naar paul v.d.stecn, Genenuirlens troot t rci, --
Den lle.ag. ïlie mo{;en er uee? En rvannee! 6ean wc? t'lat i6 cle prijs?
- Van 9 juli t/n 14 ju].i 'roor,al_1è-pupiÍten, en tweede 3aar-. wótpen.r Dit zijn dejongens 6ebörcn.tuósèn'-1-8-r 66 eí j1-7-,6p. prijs f 75;-- p.p.
--van. Jo julj- t/n 4 augustus voor.alle c-krasscrs en_tvreedè jaars B-klaesers,dit zijn de jongens geborcn tusscn 1-8-,67 en 1t_7_i66. prijÀ ,+ ?5r__ p.p.
Gecn 6eld voor. een vreelc vol net sport.(niet aLlecn voetbal) "u1;pà;' 

ur, ètèn meege_rekend, SneI infeveren duso

hierJ.an6s afi(nippen

HÍerbij geef ik nijn zoon...
van ) t/m .14 iutí/ 3
Hij doet rve/niet*
is het zweramen tteL/
Hij is verzekcrd on
iïi j zi jn urcl/niet *
zor6en., Ge Ii jlctj- j di
Gj-ro 3t6? ii t.n. v.p

*éoorhalen vrat nj-ct van toepassing is.

0 juli tlm 4 augustus*;
nce aan cte t afe It ennistronp eti tie tijde
niet+ nccster.

beleiC.t ou heen en Letlug/|reen/f
g roet deze aanmelding heb ilc Í
cnnirgneester Lenig en Snel net

op voor het sportkamp

ns deze l:anpweek. Hij

erug* v
75, --/Í
vernel-

oor het vcrvoer te
25t--* overlenaakt op

ding rrslcrtkamptr

Ilaan:..
HanCtekening:.n....

L



Tot nu toe hebben vrij 45 anmeldingen voor d,e buitenran{sc reis. Gebleken is dat
wo de bus T ol kunnen rxalicn tot 50 uan. Er hunncn dus nog vier mensen mec. Eris pLaats voor óón B- en t!ïee c-kl-as6er6.of natuurlijk voor vier reiders. ':.
Gccf je sneL op bij ?au). v.cl.steenr G enemuiclenstraat 101 , Den. Haa6 tel. 6?5096
De jon5ens d,i.e zich a.I o1lge6èven hebben rïorclen verzocht i, 1 55r-1 over tu-riken
op girorekeníng .136?11. t.n."v..Penning,meester LeniÉ! en.snel nÍet vermeldin8irBuitenlandsc lleislrà Iiet .tvreode termijn noet voór J1 januari. voLdaan.,i5.r. .

Niet vergcten hoor. Dit 6o1c1t natuurLi.jk ook vc,or de f eicl,ers. .

I(ONTRIBUTIES , ';i ': ,

BU]TENLANDSE RE]S.

T]IAIIIING ILZ, L3 en r,4"

Er schijncn ncnscn te zijn die denken rlat vranàecr cr niet gevoetbàrd wordt er
ook geen kontribut ie.. b et nard. beho,eft te worden. Niets is ralnder vraar,.l{ij
vragen daaron ook ou onze pcnnin6meester zo snel mogeLijk te hel-pen. on dà open-
staaníle post .aan te faàt betaal-.Je -hontrihuties vre6 te wàrken.'Bïl voorbaat
dank voor cle uedevrerkinG. Uet girohunmer???Z 136?11lll , .],
RES ERVEPRCGRfJ"{l"lii.

Het zict cr nÍet nacr uit it.rt het kompetitie voe L balpr ogramna a.s. zatertla6;
d.ooraaat. Toch vil-Ien vij. jul1ie vrat raten spelen. Heraas,is het tvijfe1-acÀtigof vre in cc zaal ïan iret ÍÉonic I,Íore collcgc'tcrechi r."nnÉn, iÀ"r, orií.ro, ,i5-Ëo.t
zaalpro6rànma. voor julric vaststelfen. iilannceï de schildere klaa.r zijn d.ani'
kunnen vij clc zar.l .in. Julric noÉien a.s. zaterdalq va.naf 09"15 uur berien tel_.,6(.É,14 of h.ct zaalpro6rhni:ie aoàrgjàt. ' ------ --.:'

1O.OO-11.0C uur a}le Ve1-pen sanenkonst 9.JL\ uur LEIIS
'11.00-12.00 uur alle :ninivlelpen sa.raenkornst, 1O.JO uur LU{S ' 

.

12.O04J"A5 uur juniorcn 1A-11-lZ Samenlioms t 11 .1O uur LENS13,15-14.3ouurjunioronB-s.sarnen]tomst12.,;5.',,,inNs
14-.10-15-45 uur junioren )--í:-./ sanenkomst t4.oö """ inirs
15.\5-1?.QO uur junior.en 1-"4-4 samenkonst 15..15 uur IENS
Gaat dit pro8rarina ook niet d.oor, dan li-aan vre of schaatsen op rle sloten ]ond LENS(met"vcior clc schaa.tscrs 6rírtis ervtensàcp) of ars rlit niet nàgclijt. ruo, i" l_--
Gaan vre kraverjas, tafeltennis, sjoe1, darts, tafelvoetbal- of bitjarttoernooiàn .

houd.en in ons kl-ubiJebouvr. \'.Ie starten clan rond 1J"00 uur. Laten rve het, dan eens' .gezel-Iig druk nakcn :il ons illubgei:oulv. Icdercen spelers, leiclers en ook cle ouders
kunnc4 bij ons terccht. Le]<ker bezig zijn of zo maar rvat prateno Blijf tlus niet
zomaar weg. vanaf !9.15 uur is het k1u'o6ebouw geopencl, .en staan er aI spelen -

kl-aar. A1l-een jongens <lie orn 2;e1c wilrcn kaarten zijn nÍet ureLkom. Dit is vanaf
he clen streng verboc,.en. -

FILI'IAVOTTD.

oncanks hct efgcheurr',e voetbalprografima, kvanen cr,.toch nog ccn kleine 6J Songensnaar de fifnavond toe. De vo etbalinstrukt iefiLns viel-en 
""f tuiJ.rr. Onaler zul-ke

idèal-e.omstandighcCen trrinen maar vreinig hl-ubs in dc vrereÍd. ic basketbaj-fi1n
va:r de Harrem Gl-obctrotters en cle hoofclfil-rn ,The return of thc pink panthcrrl
rrrareh,echter er6 lcuk- De we6blijvers hcbben on6elijk 6ehad. Op zaterdag
10 februari kunnen zij ook honcn gcnieten va' ecn reukó r.restern n.r.rrDe tvree niesione:'issen van BuC Spencer en.Terence HiLL.tt Onthouien dezc clatum I
Een f ilm voor aLle j cugdJ_e..lcn.

ria.n5czicn voor ecn 5root aantal À-krasscrs de vïíjalaBavond geen ideaJ_e traini6s-
avond ís, zaI bij uijze ve.n proef de training verpJ-a.atst vuorden naar cle naanda[-
avond 20.11 uur. 0f c]-ezc ?roef sraagt han;;t uiteraard af van de beran$Etorring
en de instellin6 ve.n rlo i..anvrezigen. iïe starten a.6. maancla6 (,l! ianuari dus) ón
zo16 ook voor schoencn zander noppen, clit voor aIs c1e tre.iníni3sstrook onbespeel-
baar is. voor deoenen die op vrijdagavonrl wilfen blijvcn traincn, brijft duË
d.eze moge1ijliheicl bestar..n. ic kan dus zclfs 2x komen trainen,

3en Osse.

-7-



ZA-|rT,V0ETB:ILTCllm{C0I POÉI,DIJK "
Àfgelopen zaterdag ceden víjf r,ENSkombinaiies mee aarr het zaa-ltoernooi i-n
lgerdiik" Heraas von"en tvree jongens het irodi8 on zonder af. te 'sbhrijven weg tebLijveni Cit rvaren J,v.lioster en p.Streub.
Erg onoj:ortief, te neer ondat et genoeg jongens vraren d.ic vrel mec 

'rircen spelen.Maar ja, lateir we dit maa.r ver6èten. oÀ jon[ens rlie er rver rÍaxen hebben het
-be-st 

naar de z5-n'6ehac1. De <reelncmers krógei efri t'ee vd.ant jes: 66n van cleKNVB, de anclere van het hoinitë van de gchàndicapte jeugd. - i

Eet erjrste C-tea-'n hacl er d-uidelj.jh zin in. ï,íet 6oed zaàlvoctbal werclen de teílen-standers be6trc.1en. postalia *rerrl met j-o wc6gespeeld, daai*a vo16i1e! ecn over.-winning-uet 2-o te6en het sterke Fvc, Qui-crr *rist-ons één punt af Ie pattren o-oDe beslissing mocst in_ce hatste vre4stri jc1 vallen. tsr-j eàn gelijkspel zoutrenwij n"1. eerste zijn" Rava krvam met 1-o vóo:., Trvee minuten .,rào" ii5à sroeg LÈNsechter i;oe. Dà einclstanc ve,^d 7-1 voor tEils, A13-e spere::s hebben gescoord enonze keeper rzae .bíjnF onpasseerbaer" Ecn leulr atternatief nu normaaf veldvoetbafvaak nict ncgelijii io.
EEN VE:lSLiiG Villi }IET 7,..:;LVCET I4UgELrrJqQI_ySo8-Q:S-r4§§EE§i

Op do- eerete zaterèag va-n clit nieurve jaar had cle KIIVB e()n zai.,.I-voet balt oernooivoor c-junioren georga': is eerd_ in de vóiIi::ghai te ?cc]dijk, waar ook een vijftalteans van Lf,Ns aan neeJcclen, re{]cr teau spóerrle 4 rvcestri;àcn en Àntving voordc aanvang van dit ovenenent ree<ls dc herl-nnerin6svaant j eÀ . Een vaantje van d.eI(NVE en de a,dere van tÏe Zrzar-uvren Jcu6cactie. (ei stono"""" 
"àír""tebu6 in deveilin§haI ten l:ehoeve van de Gehanclióapte Jcugd).

Tcam 2 cpet,Ldc dc ccrste *re,.1strijcr tcgcn Rvc. Í. uo' vorcrience voorsprong. vrerd .
toch nog gelijkoeopccrct 1-1. rir de 2e vrecistrí5a tegcn posiari" *Àra iiil'.;;;-ronpeld en ,stond al- gauw met 2-o achter. door vee.r- combi,a.tios ,nurc d; ;";à;-_ . 

.
Ciging van lcstafia ontrafel_d, err 2 rloeípunten waren hie.ran het gevolg 2j2..Deze 2 vrcdstrijden konrlcn achteraf seziei bescirouwcr vrordeie a1s r.;airnin65-op,vrant dc resterencle vrectstri jden tegen Quj-ck en i?a.i,-a rverclen iecler nct ,_O gewonnenDit hield in clat tea.n 2 ven LENS? ,et 6 p,rrten uit 4 partij"", t o-ru.roon einclir=dc in hun pou]e" Een terochi.e eincleLanc iemeer cla.a, ei bij vr-aíien G;;À *,;;;--"gevóetbatd door deze s1:elcr-s rric voórar- op technisch sebi;(i hu; tegenstander kon-den overtrcifen. Rcst no6; verneld 'dienen ic vrorcren crar cr-ó doerpuniób. 6escoordvrert]en door: Roi:ert v"cl.Zrvan (die hiernee z]-jh gei.rcltlige techniek benàdrukte),Eric ;lnnerlaan, Eric 'llarnenhovcn en Eddic Rcos"
Een lculi begi-n van het nieuvre jaar,.
z,l/iLVolrTDAL LIINS C-COi'tB lI.
Afgelopcn zaterdag v,arer. rre bij de KNïB i;e gast op h.n jaa-r.lijksc zaarvoeÍbaI-toer_nooi in de .rei1in6h*I- in poeldijk" De eàrste i;eastri;a uefon veetreLovenden EVC werd net J-O versl_agen door d.oelpunten van John (àx) ui Jou. le àe weÀstrga 

-

tegen Postalia gin6 heel r,t moeiJ-i jker naar oorc deze wàrd zij rrei op het nipleràjegovonnen met 1-0 door opnícu*r een doelpunt van John" De !e vreàstríjd noestworclen aangetre<len tegen iliLVL dle ooh Ce eerste 2 vrcCstrijden ha<klàn Aewonnen.Een beetje tegcn c1e vei:houdi.ng in verloren ue Eet 1-c door een 
"".o.aË rr"rii"Àing'van de sheids,echter. De laatste .,'reclstrijd tegen quick kreeg LIiNs ongeveer20 kansen !ïaarvan er sr-echtc 1 benut rrerà coor I,rarcel.- quicË rracl aan een paa!

we8Sever's van on6 Senoeg om de rvedstrijd verdiend te'rvinaen (f-Z), Aen dercle plaats
was toch een Lelri }esultaat waar ied.ereen besi: tevreden Eee was.'líe hunnàn teiug
;:;"r:i":::,Ieuhe 

uorgen en uanens cte 1cider worden d.e oud.ers no6 bcdankt ,oor r:.

-ö

De Leider"
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DE LENSREVUE
weehblad van de voetbal:rereni gin6 Lcnig en Snel
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O?85'A.C,G.Krcl (NS)rvorclt. per 12-2-19 I'1r.P.varl Volfenhovens traat |J, rrlaarder'
( Gem.Driebrug6en) '

KONTRIBUTÏE ÀL BETÀ.IiLD?
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Zat erdaiqmorgen: An - -Wim --Ronald
Zaterdagmiddag: Riek en Piét Bosch - Àad Sogisèh

Tinus v'" Zil-f hout -. Cor Hoppenbrouvrer
Àn v.cl.Steen - Judith fenËès - Erik Landman -. Peg6y Richel -
lVim I,lichels

Eventueel afbelLcn bij r\n nergenh ene gouvren teI, 66.g4.36 . -

3Íj aI§ehe1-e afkeuring zijn voor zaterclag Aad Bogisch en Jos v.Os aan de
en voo.r zondag Erih Larilmr:l en Pe-ggy Richet" Het klub6ebouvr ís dan vanaf
12 tot, J uur 6eopend. ': '

beurt,
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===Even ctacht POL: LXNS is dood, Ï:evroren tijclens een barre vrinter. D.:t rvas í!/8.
Maar wie schetst PCLts verbazing, toen hij in 19?9t dat maar nct vra6 begonnen, -
op 1 januari Cus2 een stanpvol lclubgebouvr zag. I'lannenr vrouwen en kinderen, die
alsmaar net hun rechterhand de rechterhe.nd van een ander opzochten, danwel met
hun hoofden bevrcgingen maakbon die verdacht veel r'reghadden van kopstoten. PoL
zag trouurens ool( hombinatics van ber,Jègingen: met de hancL naar cle mond: bij
nader inzien bl-cken dj.e handen glazen met doorgaans niet gehcel alcoholvrij
vocht te bevatt cn.
Dat za6 er d.us allcmaal- rïccr' gezond uit. En zo hoort het ooh el.n6 per jaer.
=-'.= 0n'. Irr,.ist extiell-r.t rr,.r Nlcc 'H. . fn i,.:L is het nieulve jaar niet all-een met een
goed vooinemen begonnen, hij heeft het obk uitgevoerd. I{ij hceft cen fraaíe
LENS -trainings-trui ontwo:.pen, cen zr,,'eter dus. iI ,! r:;:orti-eve lcled-Íngstuk h^,ngt
boven dd bar te pronk. IIet schijnt de bedoeJ-ing te zijn deze blauwe kielen net
,LENS-embIèen ten verltoop aan to bieden. ToeÈ POL her om nadere gegevens rvenste
te vra6en, rvas de initíatíefnemer hel-aas al- vertrokken, zodat een en anCer nog
níet geheel duicl,elijh is. Hoeveel gaat het blauvre tricot kosten en ín tvelke
maten is het verkrijgbaar? ltlat is de leveringst errnijn? Bij rvie, waar en hoe kun-
nen bestel-Lingen vrorcle4 op6egeven? !ïe zullen het gauw 6enoe6 weten. Ondertussen
-alvast hulglc voor ilit stukje eigc:n 1:a:'tihulier initi.r.tief van Nj-co IIoefnagel.
=== foen POL die blaurïe kiel zag han8en, noest bij ineens Ccnken aan het ge-
enmer van"vorig jaa.r over d,e slLirtreklame" Het is toegestaan r}e verenigin6snaam
op het shirt te dragen. Zou het nou zo gek zijn a1s l,EN§ 1 in die fraaie hànden
van Nj.co Hoefnagel gin6 lopen? Dat bevordert het positieve inago van de k1ub.
Onze tegenstanders zul.l-en dlan ongetwijfeld zeirtien: Voetballen kunnen ze niet,
naar ze zien er r",,el lcr:h uit !
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==-=.Ï-ocr -dio" zo*::ebernker: - -,;a.',^ispoi. irèëritrriln ).ruinzrgt, ura:rrdoor jc in tien dagenrood. kan vrorden, heb j e zci':r LEI'iS-tr:ui rraiuurl:- ji niet nodig" 
-Zeg, 

zouden dieexplol-tailten daarorr RCODuil he Len?- .: . ', :.. ...,_. -

=== 
-Toch lrer' nette ncndcn cn ]iilc::en bi j.rElís. Bi-j ai,.nlionst o? 1 januari voorde lLeuljaa:sreccptie nctjes de sLee irr àc hal bi.j do tasscrr.ujrh"r, geparkeerd,:aar bij het 'rertrek biceli cre:;e tc z:-jn ïelld'rclien. Jamm:r na.tuurrijk .]oor dekoters, die zi-ch r:ret zoin slee loch r:og leuk krnnen vernaken. De cerlijkevinrler hrijgt van !or, (T i.a sekr.cta,is va', de r: stecn) trree kaartjès voor delcwartfinalc ;an i:et triler e:Lrfi.;aRFi o en r.chap I.je.ëpce(:v;ay: zatcida8 ci zon0a8., "2O en21 f'cbi u...ri iop (r.L' 

, Ui rhof 
"

=== liJin nicl!è1s 1-igi r:ret Í,€L i.:.j,)1.i; r,oos :Ln bed" )at rrl.rcrdt cLus I lïe:t- bezoek, geen
bl-oemen, Il!'terscliap gch,enet. l.:.l1 Ccze a]-1ei.rrloenel. b:.j LEI,IS;
=== prsg Lli sez' :'.:i'.9 zr n o6er: uer eens .,'-aler: :r.aki jher" poi was toevarlíg helemaalni-et i' rrizerr te6cn 'rian ,.',cr Drryn aan hc I h-ardri- jdcn ou cle schaaÈs en dus oolc 'hel-aa6 nict op oo tv te.ien r:ret zrl aerod.ynanis:h ge.ràr.md e r.ichaan. dat zich.inderdaatl i:ctcl ioent vcol het rrjCen oo .lh.",ro schàatsen. -. ---'
=.:= i.Iaar 6ar.n we j.n hct ::jcuri,e jaàr ni,a.rtoe ? LII{S i? ,J: r\ I

.-L_iJ_{L____

--- De seLeclics zl jn a.f6e-r-opcn vreel<ein4 r_l ink intraden de pupil-feil aari iii r'lc veilingirat p.Jel.lj-jlï
--- ZaterCag hcbben J.e .fr.-. Il- en C-scl_ectico bi. j
vre crlronot andighe rlei: hai.c1 L'ctraind c:r- zondagmorgel:
spelcris o:,rder j_èi:ling :an i)eter palstra iraà:: het
daai' lc.ldrcr t e S:.í.ir tïàine r o-.-- !,Jaa:' rvas U :Ln he t r,reckei nrl_?

vlll

e r\re e1' Gev:eest. Zaterdag
or het gchand.icapt e kind.
Uithóf. ond.cr sons barre

a5 ik i9 stoere 'le en 2e
rand bij Kij]rCuin gaan ou

d

De
z elftal-

--- zi:t e ri1a65 $r.'6 het l-iub5r::rtrrv toch nc,6 'rer,- arïcig b,.,zet ^ maar zond-agmi_dda6
u,'c.s d.e bci rr:6stciling lrcci ilatil.;.^
--" ?oi b-tl-jkt d.'rs nict rr ï.lze.r.l tc zrjr gerveest" Geiul.lrrg.maar., r,rant n* b1i5*r".,vij van zljn ar.tiirel.'i; i ec in ons 1:jfblacl gón-i.eben.
--'- LIINS -ï.ec-ft echt no6 wel, m:a.r' clil,: r,:cet u r,'ie I cl,e i.n;ek-ties claarvoor t;evcn. -.-''- De pubi ilia'.;i e or.'cr' ,-1e zick-i;e van ïi:-ln lvli.che rs vc:rge weeJr bli jnt rvatToorbarig te zijn gevoest. IIe[ v'ras echter :riet zo ..r:e]; ciat hj_eroiel iets in de
LElisrevue i;epiaatst rcest $rorrlel. Ii5.j ',vas e-^n i:cetje- jal-ce-rs ,p -cnze sekretarisso vertelcle hi j ni j,, Iii: h-i- j 'lriirte zi;n ní1arn ocl: u,.,ei cens in de fJENsf,,evue zien,€ta.3.r1,

i..[iEI LENSE]I

iiiÏi,1I]i]i?ir ?Ii]IEriRii RR]TIIERRRRRR RXRRNRIUIRRREBRRN'ÉTRNR

Ntr hct voetbaf ien clcor 1',onin6 w-',.nter no5 steed.s ilc vcet l,orr].t rlwars 6ezet,rvaardoo: dc konditíe van r.eel 1'a.-'! cnze rede:r nr.eclr: cloor íl.e feestdagen enigszíns
za]. zí i'í1 aa.ngetasb, is hct misschien iruti:i11 er o1: te rvijzer. clat dàor de afr1,
Jeu6dr sport en PccxeÍrtie i-n sahen'serl<iniT ri.rt ilc st.ALfethiekvereniBingen
naanclelijks op dc Laer vrn 1)oob rie Kenneth cooperteèÈ ivorclt georganiseórd. Dit.is een 12 minutenl-oop " cic in ei-5.n ieml:o worir.t 6e1opcn, waairiooi ['ren aan d.e
hand . van ce ,af 6el-eg,Je aÍstirhd han z,l:r:a "hoe het nót riè cànlitic is gesteId., AJ-srlit mat:''-g is, kan raen .f oor..tlaipcn, bí j ors is er, ,ror:i. tle 1a6:erc slnioren op .v::ijdagarrond gelegenheid 6enoes oni:er deskundi-ge leidiirg, dezà cond:itie verbeteren.
Zocat men bij een 

"'orgencie 
cooperte6t ec: geotere afstind kgn afleggen. r1,an de..hanc van tabellen kan men vooi cfi:e lecfti.jd rier. ,rcfrre afstand ncir met cen

5oede, conrlj-tie moet lcunnen 'ar-lcggen" Jil-s onze leclen j.i1te:esse hebben kunnen ze,
zj-ch wcnclen tot afd. Jeu6c1, fÍpol:t erl_Recreatj.Ë;16_.ssaup-.I-ein 5, Eaner 5OJ,Tel-efoon 62.41.2.1. toestel zl59 or zj\g of cle s t 

" 
r.t fe tiri ekvcrónigingen tetefoono7o-94.o4.05 (tussen i3.10...2c^oo uu;)- t=--o--<

,: ; r1e Re..la.ktie



PROGRAI{MÀ.

ZglÈee-?1-ranuari '1979 .

14.00 uur ljiilhel-mus 1 - LENS 1

1O.JO uur BLauw Zwart 2 - LENS 2

H}IH}IHHHJ,ITIIiIiHI]IITIHIIHHHiiiI
PROGR.,^.},DIA-OPSTE],L]IVGEN SENIOREN
IIHHHHI-]HI{HI{HHITiÍJ{}I]IHIÍHHI{HI]HHiIHHH }IH

HITHHHHITI{HHHH}IH}IHHHHEHIIEHHH

Westvlietrleg naast
S t arli ft
Dr.Ilansveltlca.de ,tlassenaar G. Boogaards
vl Eeb 1/t-3 p.ït, E. Te11o
Y1 6eb 1/2-4 F.Ott crspoor
l'Íachiel Vri j enho ekl.
ingang §chaapenret jeslaan P.Talsma
Rodelaan te Voorburg N. Goedhard.t

5 v2 seb 2/1-1 Pt.p.v.Hee6ch
Lemairelcg 91 einde
Pr. Hendrikstraat

scheidsrechter
M, F , Slingenberg

. tVil-dschut

. A. Kol<

.,:

10. OO uur Tonegirlo 7 - ï,ENS 6
10.00 uur IENS Z - !ï est erkrvart i er
11.J0 uur H.van Hol-l-and 4 - tENs B

11.00 uur LENS ,
1J. O0 uur LENS 4
10.0C uur l(rancnburg ]

- Tohegido 2
-ÀDS2
- LENS 5

- Nivo 4
-,!ïestl-andia !
-HDV6
-Oscg

14. 00 uur LEIiS 9
12. O0 'Éur LENS 'tO
'l O. CO uur -IENS '1 1

12.00 uur IENS 1j
SAMENKO}4ST. . .

LENS 4, ?, 9, 10, 11 en 1J ecn half uu,
LEI\rS 5 09.00 uur LENS t errein
LENS 6 08.4! uur LENS terrein
OPSTELII}IGEN.

LENS 4:: a1s bekend

L,ENS 5: a1s bàkencl ..

LENS 6: als bekencl

LENS 7: als bekenC

- LENS B: als bchencl

LENS 9: a1s bckend
" Í,ENS '1O: a1s beke nd

LENS 1'1 : s.Is bekenrl

LEI,IS'1J: als bekencl

AFSCHRI.TVINGEN.

voor aanvang van hun rvedstrijd
LENS B 10.15 uur LENS terreÍn

v2
v3
v3

8eb
seb
Eeb
8eb

2/2-4
2/ 1-1
2/2-4
2/2-4

G.L
L.J
N.N
N,N
N.II

zonder 1?.lloefnageI + a.anvu11in6 uit selektie

uitsluitend in zccr dringende 6eva1len kan rvorden afgeschreven biii I'i,Jansen
tel.. 6?.65.26 op rrri j clagavond van 19.00-ZO.OO uur. In geval van ziekte kan nog
op zat er -la8lrorBen van 11.OC-12.00 uur worden afgeschreven bij A.Bo6isch teI.
91.'t1 .55

ZAALVOETBAL

De vedstrijd LIINS-Dalco gin5 vregend het niet opkomèn van dc tegcnstand.cr niet .

door. De volgenrle lvedstrijd met als tegenstanrler kopfoper T jar:di Baru r,rord.t
gespeeLd op dinsdag 2J ianuari 1979 ín de sporthal Gasraan net als aanvangstijd
21 lOO uur. De volgcnde s::efcrs worden hicrvoor uit6enccligcl:
$l .Mi chel-s-J . Ce Bruin-E. Landnan-T. Prins-A. dc Pagt er-ts. O ooc-.,n^. Re c sink-J. y'erbarend.s e
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Zondag 28 janoari 1929 ,

)

't4.00
11"0O
12, CO

10,00
12. 00
10"00
12"45
12.00
10"c0
14. oo
14.00
14.OO

uuI
uur
uur
guI.
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur-

LEI{S 1 - DNGC 1

LEi{S 2 - RI(DEO 2
HI"iSll 2 -LfiNSf
ii.DO J - LLïS r+

LENS, '-EI'1T2 '

LEI'IS.6 - sEP 4
Ol:veo 4 .. IENS z
T nrr^ OlrII'Jb JJ .. jjlau,z Z,tart 11
Rijsr,r.iJr 6- j,míS 9. -'. ,..

litss 9,.- ._ LEl.is. 10
RijsÏrijk B- I,SNS 'rf
RIIAW, 17 '_,L-JNS 1'

+++++L1.i/.t ÀA ÀA,i/iíiI,+À
l{frï:i irLLEitEr' tfitjtf,l
Ëft fttltnltar.r^ru.,1,,:.r:ir,,,il*itiili

ili"ÀAAAÀAAA AAAÀAAA/rÀturÀAAAAÀÀAAAAÀAr'.^ri.AÀliAAr-iAAA^r.AAArrArl

- Door af dic vorst en sneeuiv rackteii zerfs onze trouv/ste rubri- cks chri j vcrs ]bevroren" Trïeë ïub"ickcn bleven echter er.ke urecrsomst.,idish"ià-àË'boérs. Datrïalen de pro8rajinars van de serro en d.e Jurco. Helaas zijn àeze n, oi*i-í"íïj".,nict tcn uitvocr gcbr.rcht. .

- De wondroos vi:n uv recltrhtcur- is gerulckig sncLl-er verdwenen .an verwach-t wert!..Boze fongen bevrcron da.t hij ook eeis in hrt trantje r,rilde komen en daaïom teveelrozcn in ht'iÉ.Geha:fc had" IIou is dat ecn bàctje bezijd,cn cc waarh"ià: rut 
-ài - -l

dió rozcn varcn vcor cen jàriire;'rnaar toch lÍan hij niet ontkcnn"" ;;; ;ï'Jt 'i l

berangstelling hÈrfl 6octr. 1;àcr.aan hccft en hi5 vrcer brij is op LENS te kunnenkonen" ,..---- _ -- A.s. d.insclag is het r.lan cle Grote Dag voor on6 zaalvoetbaltcam die voll_edigen i* 1-,-oecle concitie zuflen aintreiren-ltegen Tjanoi iaru c1e r.opiop"r, i; ";;;afieling" Deze cncve:'encle vrcd.sti i- jcl zaI à^.nvan6en om 21.C0 uur in onze thuj.shaf .-Gasraan' Dus iecr,ere LEr{ser hecft àus ,*ije tce[an5. Kaart necbren6len.
de Coach

4.I +.+ J J J J J J J J J.T J J J J JJ J J JJ J J J J J J J J
WWr v1il'l H.ET JlruGDFirot'ir $$$$$",.r.i;.T.i.uJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÍ jiS$,r,r,r,r,r,r,i,rJJJJr.iJrJr]i,i,i$$íi J- 
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PTOGNA}II.,íÀ JUNIOIiEN

Zaterdac 2O januarÍ '1

4lL zi

14Jo
14.30
11"OO
1r.oo
11"OO
11,45
11,45
11.45
11.45
11.45

VVP 5
Velo 9
liava 5
LENS 1C
Vrdenburch'17
LEIIS x 2 i

- LENS 1

-DHC'
- Scheveningen 4
- Vredenburch J
- II]"ID J
- f,EN§ 7'i " '

-INNSB :

- LENS 9
- Celeritas /
- LENS .1 

1

- 'C eleritas B '

VreCerustlaan
v1
y2
v'1
V, \zíe r es ervepio gramna )
Ziridcrpark
Noordlve6
Zuiderparh
v2
v. Vred enburchwegv3'

97I
uur
uui
uu1'
uur
uur
uul'
uur
uur
uur
uur
uu:'

HI.ÍSH 1

LEtis 2
LEi\is 4
LENS 5
I,ENS 6

Zondag 21 J anuàri 'i 929 .
14.00 uur LII,IS f - Duno Z 'V, '-

EEqlEij_{q rE'Dí ríoNtRïljUtf p_Al_lqU,l.l!D? ? ?}iEE;cÀuï DC;N HOoR======È=======É::::=____
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gevalfen) voor
A-klassers bij c1hr. G.Duivestcyn tel-,
B-kl-aséers bij dhr, Flv.d.Ber6- tef.
C-kfassers bij dhr" A.ts-Gravendilk teI.
In noodgcvall-en kunnen Ce juniorcn nog op
uur afbellen bij LENS tel.,,66.11.14
AEKEURINGEN", '
Dc junioren moeten bij slechte vre er s omet andi6he den steeds de aflreurin6;1i j st,en
raadplegen. Tclefonischc informaties tt,urden hierover niet verstrokt..
OPSTELLINGEN

LENS ,I a1s bcken.d, zie reservcpr ogratína
al-s bchend

als bekend rr '-' Í

a].s bekend

LE].IS 2

LENS 4

A.T'SCHRIJVÏNGEN.

Schriftelijk voor vri .:iclanavond
101 , Dcn ilaag
Tel-efonisch vri j da6;avonC tussei

LEN§ 3:

Lfltl§ .5: a]s vorige rveek,

LENS 6: als vori6e lïock;
.11. iióririn6-R . Korvi

LENS 7 :.' als vori8e lrreek

LENS U;' aIs vorise week,

LEIIS 9: a1s vori6e neeh

LENS 10: a1s vörige lreck

LENS 11 r a1s vorige r,reek

LENS 12: al-s vorige vreclc,

FrWÀfIEliE'A-KLTiSSERS

PUPI LT,EN

Zat crd 20 januari 1979.-

1B.JO uur bij Chr. P.v.d.SteeJr,.Denemuic'lenstraat ,,

1B.OC en 19.C0 uur (uitsluitcnd in dringende

94.68.9t (rENs
29.79.73 (LErqs
6r.r5.40 (lnrs
zatci<lagochtèn

)
)
2).
P.JO en 10.00

1t/n4
5t/n7
8t/nl

d t uss en

zr_e re servepro8raElna 
-..-... - . ,

R. v. Bergenhenegouwen-L. v. Rijn-8. Vcster-D./i1oë-
nn-zie re ServeDro nranna :

zic re s erveprogratrna

zie r e serveprogra[ma: schaatsen meenemen.

Er 1Íordt nu aI 6 weken niet gevoetbclC, dat betehend natuurlijk niet dat er
6 weken niet 6etrainr.t. hocft te worclen. Kon nu niet met snoesjqs aan van rtHet is
zo koudrr of lroveraL li6t sneeuvr en ijsrr, claar clit voor 0116 gÀen gclilig excuus
is. lïant. voetbal rvorCt nict al-lcen in cle zome? 6eepeel-d. i'(cn kan het ee::der' wel-
onder de wintersporten plartsàn. Dan hebben we het julI-íc gernakheJ-ijker gemaakt
van de nooili jkc vri jda6avond naar de nar.ndagavonrl. en zic claar' èi ,.;cnclerende
opkomst r4an 4.nan. Dus cen vriendelijk verzoek voor !ïat meer anino is hier tlus 

.

best op ztn 1l1aÀ-ts: De iitrainerrr komt.toch ook [iet voor niets jongens. Dus
TOT Mf i'tNDÀG, -an.fers zal men het-oveyeèn klein maandje tij.lcns de wedstrijtl :
kunnen zien a1s $rc nct jul]ie schittercnde conàitie te kr.mpcn hebbcn.

ff:,::.ï ï:l:*r""u""
PROGRAMI,'I.A PUPILLEI{ EIi I..JEIPI,N.

1 1 . OO uur tEl,lS 1

11.C0 uur LENS 2
1 ''l . OO uur LEt'iS ,

- ÍENS 2
- IENS 1

- Tedo 2

( vr)
( vr),

,Y3

v1
V1

DIT IS DE LÀ1TSTE '{jEEI( OI'í JE OP tE GIVEN VCOT HET SPORTI(LItr

I



I/ïELPEN .

zs!sr:36_39_J anua.ri .1979. .'.
11.00
11 .OO
10.0c
10.15

t, o ?n

12 "OC
12"0C

Rarra'1
LDNS 2'
BT,IT 

' 
.

illlT nini 1'

BMT lxini 2
LlïS l.lII'iI f
LEI\ïS l,lINI 4

uuI
uur
uur
uur
uur
uur
'uur

k vocir vri jtlagrvond 18 . 3C uur bi j C.hr.

1

3.

},ÍINI 1

t',irr,ri e
pirur 4
MENI f

10. JD uur klubgebourv,
'lC . JC uur khibgchouvr,

10.OO uur klubgebourv,

Zuiderpark
v2
Hcngelolaan
Kap.Me erebo e1,rve.g ( zaal_voctbal)
Kap.Meere oelrv&. ( zaalvoetbat)
v1 .

V1

P. v. d.Stecn, Genenuidenstr

iENS
Gona
LE}IS
LENS
LE,IIS
LENS
IE}iS

EEIIEN_{U!!IE_pE_IjQI{!!IDUrrE /rL rEr,.r,,LD? ? ? _I.tËt_Nsq_Nr_EI_ 4!!_Dy44!
TIFSCHRI Jt/INGEN .

Schriftcli J 101Dcn llaag
Telefoni.sch vri j rl.i.gniaond tuss en 1 B . OO en .i 

9 . C0 uur (uitsl-uiten;t. in dringendegevaIl-en) bij r-È.!on tel. 25.98.??
I",.:oo d89Inl1en ku:rnc* ,i.e pu1:iI1en _cn r.,cl1ren nog or: zat er -iago cht enC tusscnö.+) cn 't(J.OO uur afbc]].cn, Ecl. 65,1J.i4 klubgebourz
Atr'I(EUi?I}IGDN.

-LENS P2: als bckcnd, sancnkonst

IENS _PJ: als b.e{ren-c1, selracnhonst

Ln]\TS_II1 ; als belccnd, saneniloust

LEi'Is p'l : a1s bohend, samcnrioilst 1o.JO uur rirubgebour,v, r.eider Aacr rle pa6tér- Arti jir komcn roi j aJ-gchelc afkeuring, gymschoenen meencnen. verzamefendan on 11.00 uur

lei Cer l:rtliur tle Groot
lei.lcr iÍir.r v. rt.Mi jc
leiclcr lcter Perreijn
l-eiCer Jan Prins

teider tlhr. v.Iiieuwenhoven

LENS'W2: a1s bel;enc1, sa.menlionst 1O.JO uur klub6ebouvr,
IENS Iï7: .als bclcend, samcnkonst 9.15 uur klubgebouw,

P§-MIIi 'jí J.Dunairt-M.Verschclden-M.Bosih-S.Tuyt-T.Jansen-M.i{oetrsma-..,
P- IIopp enbr ou$eq:P "lli j r-shla-i{. Bro o shoo ft -sarrlenkons t, g.lo uur k]-ubgeborr, 

'I"i.r."
dhr. Tuyt

LENS i.I]NI f :
M. Schuurnan-

LENS 1,1IN1 4:

\ï.Vinke-M.Jocheirs-M. Bouwmeestcr-G.Elstak-D.EIstak_I.I. Dranclt_
E.A1serngeest, se.nenkomst 11.3O \nr klub6ebouvrr_ l_cider t1hr.E1stak. :

R. Zir,:nernan-D. Spiering-p. AnBelina-J.Mo.,svefA-Ï. pu ofur= * o*nrrfiirrg
s.ulcn}-ornst '1 1.JC uur klub6ebouw, IeiCcr dhr.-spiering ,i ...

' r ' .-

uit nini 2,

-6-

Dij slcchte vreers ornst:nd,ighe den steerls ecrst ce afkeuringsli j st en raacrplegen.Staat daalop bii "PEpil-1en en. irïefpentr veraelcl: GoEDGEIiIURD aan stecas i..i-"àfaof punt van sarncnkoust l<oncr..'rN trr'GEVr-t MÀG ER pus.llrar rrirl-óiriscH rïoRDEN
GETNI0RI,iEERD I{-1 :R ITVENTUELE riEl(rIURING, steat bij de :lttcu"rintseu";;;;; ;ij'--rrPupillcn en !,IcLoeni! vcrÉeld.. zrE i.EiiEURrNGsi,rJSr can moet ais volgt lror<len ,gehandcld: voor de thui-s *cdstri j den moet juniorcnlijst worclen go"àI,rproogà.
zi jn rle vrcdstri jilen van L-Elis 

_ 
4, _5 et 6 goàrlgelceurd, -can : gcarn oJt- o.c pup len er.v-ícllen lvcdstrijien op ons vc1rl c1oor. 'Uiisl-uitend vool de uit3rc4stri5àcn nag.in dat 5eva1 telefonisch worden 65-eïn f orr:e ercl of,hun r,redstri jden a"""f"à"-'"í ;"r'zaterda5ochtcndtuss.,n!.C0en,]ó.COuul,tel.66.13.14

O1'STELLIITGT]N. : i

lS-IIWf-?: l,.v.cl..IlerS-G"Linnevreever-J.v.d.Starrc-II.Gy662o 1lipper-Ii.Hans en-Il. snurders-B. ! et t'erb-I'I. T ctt ero-samenkomst 8,4! uur klubi;ebou.,r,' i Ài,l.,r anr.Grosze Ni])?cr .__.^ _:- , :.. ...- ..



We gaan waarschijnJ.ijk r,recr niet naar een sportkaxtp toe. Jarener, deze paasivi-
teit in onzc vereni6in6. Gé6n enhel-e aannelding tot nu toe, of he:bben.. ju11ie
d.e aanmel-dingen expres noa even vastgehoudqn? Dit is. cle laatste vreek clat jullie
jè aaà kunnen meklen. À.s. zondag 21 januari sluit, tle inschrijving. Ier
herinnering: .- 

- 
-' ' - -" -. "

- vah 9 jtt:-i t/n _14 jul-i 19?9 voor e.Ife jonsens geboren àuosèn 1-B-66 en j1-7-69
. (a13-e pupillen en tvecric 'jaars welpen) prij6 I ?5,-- ?.p.

- van JO_ju1i- t/n 4 au6ustus 1979 voor a1J-e jon6ens. geboren tu66en l-8-63 en j
11-?-66 (aIIe C-klasr:èrs en twecrlc jaars"l-t<tàsseró) prijs f ?5r-- p.p.

- --- - - - - !-- - - - -.: -:- -- -=i
híerlangs afknippen.

Ilierbi j geef ih mijn zoon ...... o! voor het
sportkanp van 9-7 l/n 14-?/30-? L/a 4-B+
I{i j wÍ1 rve/niet* meed(óen a.an dc tafcltenniscomi:etitie. Iii j is het zlenmcn
vrel/niet* neester.

SPoRTI(A]"ÍP 1979.

Hij is verzekercl oncl.cr nur.imel.
Ylij zijn rvel/niet* }crcid or.t
t e clragen ;'

voor het velvoeï heen/t e

. ,"ri .

Naan: . .

I{andt ekenin5: . ,

ru6/hecn en teru5* zorg
i'"1.

BUÍIENLÀNDSE REIS .

Er l<unnen
Duitsland
soon ( vol
opgeven b

.Voor dc j
termijn a
Leni6 en SneL
zo. sneL nogelÍ

no6 ttrèe C-kJasscrs of drie leiders mee naar cle buitenla.ndse reis in
. Dc reisdata zijn van 1 juni t/n 4 juni. De prijs ls Í 155;-- per per-
?ension) en Cc reis gaat naa.r het Saarland. Liefhcl:bers kunnen zLch . .

ij'i:auJ- v.d.Stccn, Gcncnui dcnstraat 'l01 , Den Haag, tcJ-..6?.5O.96,.
ongons die zich al opge6even hebben rvordt het nu tijd om Ce tr.reede

lr-- over te aaken op.6iroirurnner 316?11 t.n.v. Penningneester5

j
et verrlelcling; trBuitenlanclsè Reisrr. Dc lciders worilcn verzocht
k het hele ';c<lrag over tc naken. Ïïij rckenen o? julfic mede-

Otl

vrer}cing. lïi j rnoeten Eurosportring ook betalen.
RES ERVEPi?OGI].A].N',I J!.

Bij a.J-gehclc afkeuring a..s. zaterrlag hebbon wij weer ccn rescrveprogrnor" ,roo"'
ju11-ie. B1ijf nou ccns niet vleg. De kontributie betaal je nict a1leen vcor hct
voetballcn. Gelukhig niet'tyant de tr:utste twee maa.nCen is er rveÍni6 op hct veld
gcspecld. Toch hebben lrij vríj konstrnt in le zaaf van het .TjorÍla§ }iorè collcge
g'espee1d.. Zovec.1 zelfs Cat.lze afgeldpen zatcrdag de zaal_ niet in mochten omdat
hii ercl voorzien van een nieuwe- vcrflaag. Het reeerveprogramma voor a.s.
zaterdag ziet er a1s vo16t uitl'
14.00 uur CSVD 1 - LEI,IS A1 . Braeserskad.c, Del-ft
14.CO uur CSVD B1 - LIINS Bi Iiras6crskaOcr, letft
11.00 uur Bl,lT - LXItrti È--conrb. Kap.l,lcereboerïeg, samenJ<omst

10. C0 uur
14.oo uur gsVD C1 - LEN§ c1 Srasserskacr.e, Dclft
§amenkoinst voor CSVD om 12.45 uur LENSterrein. Gaa:rne ouCers net vervoer.
Er kan niet vrordcn Scbctr] of rlit roserveprogramma rloorgaat. líanneer CSVD ook
is afgeheurd, da.nlj-a.:n uc cr$ens anCers trainen. Kom attijd met sportspullen,
gym- en vo etbals c Ip cnerl na.ar LII-llS toe. Afschri jven is verplicht
Voor de overige eLftall-en i's de zaal van hct Thouas l,íore coJ-Iege no6 niet
bescltikbaar. Hclaas, naar r1e schilders zijn nog niet kIaar. !ïann..er het redellk
weer isr en cle vcldcn niet onder l,Jater Etaan, spelen we vrat onrlerlinEi. lvanneer '
het mog'e1i jk is gae.n lve urat schaatsen (C5 6aat naar r'e Uithof met dc lcidcr) op
des].otenronc1L]D{Sofopr).eUithof.Daarnae6tishetk}ubgcbourvvcnaf+12.oO
uur gcopend. I(on clus aflenao.l- ne.ar LEVS tce cn neeu sportspullen, 5yn- en
voctbalE cho enen, eventueel schaatsc.n en/of z,,.rerclilc diÉ6 en gelil ncc. Natuurli jk

-7-



tafcltennissen of andere opqlen . te. be.oef e-kunnen jullic ook o1, L]!NS blijven on te
nen. Tot zat crclag.
KA,à^RTEN :O}i GELD.,

HES ULTATI^ÍJ JUi'II ON]]N

zoars iull-ie vorise wcch in dc LEl,lsrcvte hqbbch kunncn lezen is het ]<aartè
Beld oI LE}ïS verboïeí, voor _a1]e jo.::tii,ón ,fiu?i11en, vrelpen. ;";riri_,*ir"i,Idogmaars vra8.en vij r1e lei dl'ii-on zo verstànàig tc zijn het 6oer1,c, "àà"íàïrgeven. '!ïannca. ze dit h{et riun,ch dan i6 het .voor rrun weJ- verl:o:r,cn ;;- à;;ïon gerd te kaarten. oor:'is het.' ver-boden on de schurtlen op te ""iirii";"t'à;te verreken'en. r)c- strafnac.tregel is óóh extra redervebeuit. Jullic"zijn nu
:ï:'1: "."ï .g:lï:l::ll'fl" 1-n è1n.9c,1i:l::ld:lriq i:,q§rÀiei--lii*- r-àn. r,nu".
qBrr ell.

+om

ii,t.
junioren
deze -l-ater
voor . d.e

Let

De hompctitic rc6ur-r::rtcn 1'e:n onzc ï uhior cncrftarïc.n '2'Í"j n èrc 6ocd tot nu toc. llJchcl:ben zctfs cr.t<cle porcniicl0 lianpiccnskendi,Jatc, ;, n;c "ir.Ëi; .ii;.ïi.;-;;."""i-n cen kansrijkc positie staen. ilet 6oede trainingsbezoeË va, clà coisto mrroauo ,orhicrbÍj_ flinJc gcholpen hcbben. I{oe ovenvintor.rn or,r" clfta.rr-en?" z"ir""- aË-"p;i;;--van. de. 1a6erc. e1:ft a.ll-r:n- wcer zb fan'atielt' §hàË- trhihen als.voor tret slechte ;";;t-Vra6en tïaarop vrij 6cea c.ntr.Jcord weten. tiieÍ zijn cr mo6c1ijkhet-er, gorró"6.; rào;-;;;"jcugd. iielaas vordt er.door hen nict altij.J 6ebruift van genai,J;t. Toch vrcnsen wij
l:l*:::::l^ïlgr:li.l.i.dc komcnde t.weerle kónpetitieheLft loe. Doe je bcst, en rnisschienrreDccn lïal ecn ],aar kanpioencn aan heL eind van het seizoen.
IjlX§- 1_t'toct' hoger'- kunnen cindigcn Can de zesrle plaats (12-14) uraar zc nu 6taen.I{atu:rlijii :'le ocrste zes er.ftair-en de6raceren niet. r{aar na cre sl-ech_lc -q-tq-4.! . heb,henju11ie 'toch be ruezcn dat eca ' tórrijl-arrtË:b e'e t haalÈààr Iràa ur."; 'I'i5o. 

s"r,ur"níngenlc1-optcn julIie ur:'k!icl-i jk net 4-à (lo ccrste neclerlaa6 vóor hen). irosno,s.q: een. 4e.. plaats
.!EN§-! is-de cerste h;rnpio enskc.ndi Jaat " pe jongens van Ben Osse staan fier bovenaa' Èct 16 uit 9- vecr succcs en raten wc aàr, ict ui"d ;;; rrot="liro"n-;;;"-;;;"fcest jc ge.:n bourvcn" I(i jk n:rast'Iràva eb die ila6he ooh uit voor luó.',"'LEli§ z ons zondaïser-ftaf_ rlra.it 6ocd uèc en staat op de ciercte proLi", vier puntcnachtcr op' cc' koplopers. T'urec 6roIe nectcrlasen en eni6e àil-Jre ' o'vo"urinningon hebben 

,zc tot nu toe ticn punten opg.è1everil. Veel_ succes.
!-Er§- l+ werd l-ater ins-edeclt,i--Dit rrced ,r; j";;;;;l;iets. Ze srqreii inoens. rloornaar de top- zu-r-reri zc rir.roPiocn rvordcn. ïli5 i-ctrenen op edn f eest ";;;;";"Ë..Stand: -1; ,SyP1,T 2 []-11

2. LEi'rs a Z-ii
J . I,ta -,sdi jtr Z 8_tZ

!Etl!- I noet botcr kunnen clatr clc achtste praats. 'iianncer rve fa.natielc blijven traincn(r-re1 al-'1che'a1)' hr-fen"jur-rie bcsrist ueer puntcn clan cle abrrt f.i nu toc. Zou ecnvijfile plaats hcLa1be.a. . zijn; Doe je best mct zrn alfcn. 
-'

rENs- 6 hecft nog liansen oï ccn ccrste ple.s.t", -o" 
"t""I'ras veel belovcnci. Helaasvrerden trvce werlstri.j.jen iuat onnocliE ,r.i1or"n. De stand aan kop iu, f . VCi 

.Ë--iö_f 
S: .. , ' z."eris .6 ió_ii!!I§--Z is een heef 'r'air elf tal-. Te veef 's1:ci"rs voor 

-twec 
, qr.ar ocli te rvcini6 voord.rie B-el-ftaILen. Dus ic('.crc lve crr inval-r-ei" ,o, c1 , "cz or'c+. rJooit een zclfde elf_ta1 Mocilijli orn te ïoctbal1en. Ilaar c1, e sperc.rs tloen icdere iro"t rr-o 

" 
a 
-r,r"-rrl"i";"-"

5cven nocit dc noecr or. onzc koni:limcnten voor julrie. Met vicr irrt"" 
-":_i -g -r.l-

:!:iil.l lateir julIic-t.ric anrl.cru klubs ondcr. jà.
tE'f I hccft ook.nog een rrarisjc o1r. het kampioenschap. RKAVV vra6 in de cerste helftde betere ploeg (éc, 4-.'r ned. rtaaà) De tvreèdc herft-worif ,"ut-u"--r"r.";-;;;; ;;'.:"Doc je best eir vie vrect worrlen ju}lÍe.nóg eerste.' , .
IENS.9 etaat vr:i j hooi3 i46ecieeld in C4. Toch liuirnen cleze jongens best vcetbaLlen
6ctuj-ge cic-1-o vinst op kop1o1:er j?ava.. Een voorl-aatste pràatË is uit rren 

lt;;;:--'
Korrr ecns a1r-ereaal trainen tran korncn de resultateri vcn zclf vrcr, Gcoi r.ui ,iut-ro
IENS-.10_dreait 6oed rnec in J,c toir en i-s zeï.fs nog-niet kansLoos. Dc stand. is:1. !I4T 3 10-17
2, Celeritas 7 9-15

+. LENS 10- .. 1A-13 
.Het rvord.t nociii-jl: .r,.,o, 6" Uraincn en doc je bestï Succes"
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A.S. ZATERDAG EN ZONDiic

NOG NOOIT VERTOOND

DE EERSTD ONDEItLrNGEN SCIiI"ATSI'ÍEDSTRTJDEN op IIET LEI{SVOETBÀLVELD

A.S. ZATERDTiG

OI,Í 1 2. OO UUR IíILLEI'.I iïIJ c.,'rlJl STiiRIEN I,,IET DE

EEASTE ONDERIINGEN STRIJD VOON ONZE JEUGDLEDEN

OP DE SCHATiT§

.I,Ï I EIW OR.D-T D3] EER§TE JEUGDl(AMPIOEN VAN LENS??

V/INZELTSPREIGND GAiiN l[,]J ER viNurr DAT ooK DE ouDBEs, BRoERs EI,t zusrERs

AINWEZIG ZULLEN ZIJII O1'Í HUI{ ZOON OF BROER lrriN TE I,IOEDIGEN

VOOR DEZE GASTEN ZÀL 00Ií IÏi{ ïIEDSTRIJD OP DE SCHILITS f/ORnEN GEORGi.iI\IISEERS MET ALS

BEGINNERS VAN HJ,XTE i.ÍELliOI,I ZIJNI

Morro: l4rELKE DEELNDíER rs DE MEESTE I(EREN GEVALLEN. DAT I{ouDT DUs rN DAT ooK

TOT A.S. ZhTERDAG ! !ïANT DAN STAAT OOK DE EIITTTENSOEP KLAliR.

============

VOOR DE CUDERE LEDEI{ Gr'.lN trïJ ZOND.,tc OM 12. CO UUR ST.àRTfl{ MET ONDERLINGEN

lÏEDSTiIIJDEN

VOOR GÀSTE{ T OOK OP DEZE DÀG lAi[iINZIG, ZÀL EEI'I ONDEXTINGEN STR]JD IïORDEN UÏTGE-

SCHREVEII ONDER IIEÍ I'IOTTO: IÏItr, GJ\T' DE BESTE ATNi,/UZINGEN.

OOK UW ERIiJTENSOEIj STr\AT KI]I1'R.

WIE IVORDT DE EERSTE SENIORKA14PIOEN VAN LENS??





!2e Jaargang nunner 25 2' Januarl_ 19?9

DE LENSREVUE
weckblad van de vo e tba lvereni leni en Snel

88888: 88888r..*..ooooooo0ooooocoooooooooooooooooo0oooooooooó0ooooooo

oooooooo00Öo
OITICIEEL
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In dezc LEi§srelrue hebbeh a1 vele malen oproepen ges-taan om zich als barmed.ewerker
( ster) beschikbaarvte vrilr-en sterlen" uil eeir puËtiïatie :-.,_- ,te uaa6sch; a;;;;;;--van 18 januari blijkt hoe nocrig het is om de bàr door "":-ri*iiiiË""s te r.aten

" ?unnen. !Ïat is er :raneli jk aan de hanil? !-1s we namelljk genöoclzàaht zou(ten vrorden,door g=ebrek aan v::ijv;Í11i5ers een of meer betaakle krÀchIen aan te stell-en achter -de bar of deze zouden uoeten veïpachtén, dan komen we onder de vret van d.e omzet-belasting te vaIlen. wat inhoucl- dat or.er cle oazct iri ons lclubgebouvr 18% BTW afge-
_dragen moet worclen, 

. 
terrvijr clit met vrijvrilligers onberast brIj.ft.. Nu.kan u wer ... ..zeggen dat r're nog steeds met eigcn mensen draaien, maar al-s-.cre ànino zo afneemt

a1s de laatste jaren het 6eval is, dan is dit op Èorte termïjn niet hagLbaar Eeer.'De BeYol-8e[ van c]e betaalde lirachten zouden zijn, dat de konÀumpties 13%. duurder- 
-'.

t'rorden door t1e D]rï, terlïi jr d.aar zeker nog zo r n zz% bj- i komt om de nensen achter
de bar te betalen' Dat betekent rveer dat onze plijzen àrastisch omhoog.moelen gaan. rA]-swenuf1,--vooreenf1eSjebeta]en,vord.ldàtf1.4oeneentànÀumptievàn
{ 1rZ5 zo., f 1;75 worden" Niet zo leuk z.ou ik zo zeggen" Witl"r, $re onze.prijzenbetaalbaar houJen, can is aanvullin6 van onze 6roep barme cewerk( st ) ers zËer-dringend Aewenst o

Denkt u hier eens 55oec1 over na, want voor een paar uurtjes hurp in de, nàand kunt . - - rU zichlelf aardi5 vrat besparen als een trourve bezoeker van ons klubgebouw.En hoeneer Leden hier toe bereid zijn, des tc ninder tijd nen aan het vrerk achter hoeftte beste Con.
uit hetzelfde artilce1, dat het aantar bezoekers de 10.000 per jaar niet troetoverschrj-jden, anders valt ook de ïecette oncler het BTtï taiief v arr -1&À. A1s jeel-ke vreek DHC zou ontvangen zit je daar zo boven, maa.r dat behoort'srel tot aló uit-
zonderin6en. Vcrder Inogen een loterij of sponsering een bedrig van ;F 15.OOOr__niet te boven 6aan om van BTI? vrÍiÍlestefd te blijvàn. Al- net" àt toch wer een
zaak vraar jc aIs vercniging tle nodige aanCacht aan moet bestecl.en.

de Rerlaktíe.
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Zon anuari 1979.J
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10.O0
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14" 00
14" oc

LXNS 1

LEI\S 2
iil.{sH 2
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I,EN§ 5
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Oliveo 4
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i)ilGc 1

RI(DEO 2
LJ'I.IS f
LENS 4
DIqT 2
SEP 4
LENS 7
Bl-aur.r Zwart
Lni{i, 9
LENS 10
LEl'tS 'l 1
Lïll[s 1f

11,..

À1,1e on:lerstaende BroGraloma ! s onCer voorbehoud.

!slÉes 4 februarin1979.

14. CC uur I.IIOS 1

'l 1 .0C uur P,K:IVV 2
'i 1 . O0 uur LENS f

- LENS 1

- LLf{s 2

.- Litrts '1,-wc3
'- LEN§ f

- Gouda 1

- LnllS 2
-vuc4

- LEI'IS 1

- DIIL 2
- tEr'rs 5

- .Unitas 1

- IOG! 2
: tËNs ,

- LEN§ 1

- ï,ENS 2
-DSO2

i4"00
11"cC
11,00
13,40
'11.O4
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'i0.30
11.O0
14.co
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12-.OO
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uur
uur'
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uur
uur
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Iler es lVS '1

HVV 2
LEIYS f
IEITS /+

GD,ti 2
Postcluiven 4
TENS' 7
Veiburch B

rEr,rs 9
LE}IS 10
LENS 11
r,ïNs _ 1f

-HVVf.EEC2
- L.,irlfs

- Li {S
- I',iaass
- LENS

- qassenaat- 5
- SOi\ 5
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,,,100 
B

- I)uindorp SV 12

6
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Zondar 11 februari 1!
i4.0O uux DIIC 1

1 i .0O uur liii§S 2
'l1 . OO uur Verburch 2

Zond.ag tB februari t Öro

1+.OO uir IENS 1'
10"00 uur Quick 2
'1 1 . OO uur LENS f
zondag 25 februai.í 19?9.

14.0O uur Rocilenburg 1

11.O0 uur LEN§ 2
1-l .OC uur Velo 2.
ze!gsE-1-E3s!!-1272"
14.OO uur LEIIS 1

1 1 " 00 uur LEl.lS 2
i1.C0 uur VCS 2 ii
Zondag 11 maart 1)7 a
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Zonda6 18 maart 1979 
"

14.00 uur LENS .1 - ii
11.J0 uur RAVA 2
'1 1 .00 uur IENS ,

.i: ,,-.-: HIGI{ 1 '

- LD{S 2
- L.,aahkrvartier 2

De l(aka heeft.voor: de tvrqedc helft van het seizoen.afweer een voorlopig pro6ran-
na vastgesteril. Let lver *l'oorloligr. De activiteiten.in het navorgenàe -rLJ t jewillen rve-in i-ecer 6evar rJ.oen. maar a1s er nou no6. mense.n zijn met 6o"oe iaàeënvoor avondjes etc. cl.an kunnen ze altijd terecht li3 ae Kaka-ieden te weten:!ïim v.d.LinCen, Martin Reuver, Jos Keetman en Erik Landnan,
Het nrogranma:
. J|) februari:' Fil-mavoncl met hoofdfirm van Dud spe,rcer & Terence Hi]-L. 2J februari: Carnavalavoncl voor welpe.n en miniio (evt. pupillen). @!àE: Bin6o-'Jatlsant' ,voor A-klassers, senloren, .etc. . ,

o 1U uaart: Fondue-avonc'l-

ZelÈec' 25 aaart 1979;
14.00 uur Ytrilhelnue 1 - LEIIS 1
1O.JO uur Blaul Zlart 2 - LE{S 2
11.00 uui .LENS f - TonegÍdo 2

VOORLOPIG I(AIL'I PROG I(.irI'lIIl I .

F;aa;f apriJ.: Paask Iaverja6drive
Ideeen yan andere leden.

LEÏ A-{rAILÀ1l;iAÀÀAArLhhÀAAAliAÀhÀl.r\lÀliririhirÀA].r-ii'AÀlii:\Àril.írtJrAAÀAhA/rAA

1

2
1
4

6
6en13

Even, in de a5enda noteren r1us. ui.t8ebreiclere informatie vo16t geruime tijtl vóórde bctreffende activit eit.
de Kaka

ÀÀÀÀl,A/t-ó.A.4Àiï
TfiTiï AI,T,]IR
àttfulltaaam,r,l A

- Het tweede veIcl is verandercl in een ijsbaan. À1o de Uithof nÍet beschikbaar j-6,
vrorden de !ï.K. danes gp J en 4 februari nisschien vrer op trit'veLcl 6ehoutlen.^--lïeet_u det er zatercag en zonda8s neer vogels dan Ledèn ons veld. bezoeken bij .'.
afkeuringen. Zelfe ho6e omes a1s rcigers vinden ons veld clan niet te min. /rlleËn '
beotellen ze niet zo veclo-- Vele_speler§ van de sclectie blijven trouvr trainen. Ook op zon<lag. Ger uklcig is '"
ons all-er Tinus steecLs ao.nlezig cm deze doorzetters van koffie te voorzien. Zelfsafgeloien 

. 
zondag. vras hij er, oidanks de zccr slechte toestand van, de uegen,

rvaarop bijna niet.te fietsen was. Zoafs vr.Í j respekt hebben voor de trouie opkonstbp rle trainin8enr zo nogen zLj rtaarilerin6 hebtei. voor ale opkonst van onze finus.
- §chaatsen op ve1cl. 2. .!]s het yreer zo b1i jf t. ilie weet?
- Paul IÍop vrorclt binnenkort weer: op6enomen in zielcenhuis l,eijenburgJ Na + 1 weekzou híj dan wee:' vo11er1i6 herstekr zijn. v,re hoperr nu maar ciai "" "ïi"u-g6.d ;;;;en hij spoeCi6 weer kan voetbaflen.
+++44JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJ
l$$$$ ytry IiEr JEUGDFRoNT $$$${;,I.I;.T.T.TJJTTTJTJTJJTJJJJJJJJJJTTJJJJJJJJ,TJJJJJJTJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJïJSÏ5
PRO GRAJ,II4A JUNIOREII-PUPI ],T,Ei§-i/ELPEN.

'.[,11e junioren- pul:il]
ZÏ E RESERVEPRCGRII"I.LA

v.n. vorst afgelast.
I'IINIVOETBAL EN TT IJ,IÀVoND

ene
/zt

n raini-welpen i.
JT OOK ]J§HOCKEY-

Prograàna'lVe1 pen.

10. ]0 uur LENS Conb.
10.J0 uur LENS Comb 

"1O.JO uur IENS Comb.
1O.JC uur LEIIS Conb "

1 zaal-voetbaltoernooi in
2 zar.lvoetbaLt o erno oi in
, za"Lva etbal t o ernooi in
4 zao.lvo etbal- to erno oí in

Poeldijk
FoeJ-dijk.
Poeldijk
Poeldijk

19.00 uur bÍj Rob lorn te1. 25.98.??AT'SCHRTJVIl\trGEN: vrijdag tfissen 18.OC. en



OPSTEL],INGEN.

B. Claass en-B. S

LBNS COMB. 1: A.Kamp-I1. Sirnons -D. Vers cheICe n.p: Oost errve qhel_R. SLats_8. Bergmans_urié
LeiCer,Aad dc ?agter sarqcnliomst 9.JO uur klubg;ebouw
LENS C0l4n.2: I4. Endlich-
J. TiBmermans-L. v.r,,ii jn6a
Leid.er Pcter Perrei jn s

LENS COIviB; J:
L.v.d.Toorn-J
leider Jan Pr
LENS COMB.4:
M. v.Nieuvrrinho
Leidei Rob tso

ZAÀLVOETDATTOEIINOOf VOOR 'IÍILPEI{ .

B. EnClich-P.3ij lsma=V. Tromp-D. v. al. Vin-D.l(cetman__ .,.._...erJcn (kccper)
amenkomst p. JO uur klub8ebouw

R. Bat elaan-B.3oelhoulirer. rr. - Groenestein-R. prugge-8. Knops-D. v. d. Toorn-
.Iiocnf aads-B. cl.e Groot-C"de Groot
ins samenkoust 9.f0 uur klubgebouu
E. tsIok-C. v. rl. Dcr6-C . v. cl. no o garLrdt -p. Ho eksna-I,i. Fr omb e ril-M -J eh e e_
ven-E.Renzcnbrink-R. Zegers-
u slnenkonst 9",0 uur klubgebour.r

Als l-aatste spelen zaterd-a5 2? januari vier vrelpcnteams aen zaa.lvo etbal t o ernooiin dc veiling Noord te Pocldijic. .De dríe r,retp enel tt a1i en zijn in vier.teans ver-Cee1d. I(ijk dus goed in rvell: teara je speelt. .

De r;redstrijden worden ,riiot alIeen voor ju11ie georganiseercl. rn samen*rerkin6'. met 'het Zt'raluwcn conit6 t.b.v. ilc gehanclicelte ieu[d vórzor1,-t de KNVB 4c or6anÍÀritie.'
!'lannger er ouders bij ziin verzoeken vrij hun oÀ niet zo maar langs cle korlëkte
!9= b-= i de ingang tc fonen. Dc gahandicapte jeugd za1 U i'.ankbaar zijn. ,Elk tèàm speelt vier rvcc1..;trijden ,an nei:o, *irrrrrorr. voor rle jon6ens crie ,1e spel- '

regels niet kennen vol-Een er hieronder enige:
- dc ba1 mag niet hoger Can twee meter komàn,
- schieten op doel nag binnen tlc rechte stippellijn.
- de ba1 noet, ook C,.oor r1c lieeper, in6erolcl worAen (drie sekenden!)
- alles moet bj.nncn drie eel:onclcn 6ebeuren.
- wissel-en nroet door het nicl<r.en 6eheuren.
De opstellingen staan elders in cleze LE},lsrevue. veel succes en wij hopen crat erenige ouCers net het vervoer vrillen eh)-pen. Dij voorbaat dank.
P.s', ïra'inin66pak of diklie trui ueeneaen. Het is vrij koud in de veilin8hal!
!ïEER GEEN VOETB^rrt.

iloe lang zaÍ he
een riormaal- lpar
zeker dat er he
heel- hard gaat
we rvcl vie er gaa
bezocht. Vaak z
kontakt met cle
van deze jongen
komen. Vree rqd ,-l

hopen dat nu ee
zier, dat je nie
zaalvoeibal, mi
ressant voor jo
orcaniseert voo

KONTRISUTIES.

tn
tij
ta
doo
nt
ijn

o0 ga:n c]-urcn voor tve wcer op het ve1<I tcrecht l,,unnen on cen6tje te 6aa.n voetballen? Wect U het? Voorlo?ig IÍjkt het bijna
.s. r.reehen.J. noe niet [especld l,rorc]t. laten tlc hopen dat hei snel_icn, zodat de veldcn lzccr snel bespeclb:ar zi-jn. Natuurlijk noetrainen. Vooral de vrijclagavond tíordt de l_aatste tijd er6 À1echter zel-fs te weinig.jongenq om te trainen. Hierrloor vror:;b het

en

niet-geseloctcerde spelers v;e1 érg ninimaal. Voorat ook oruciat vecl§ ook niet. a.an het reserveprógranna meeCoen of naar een filmavondat lve tclkcns wcer de jon6ens uit.de sefekties op LENS zien. Wijns iedereen aan de hierna vermel-d.e evenementen nec gaat doen...Làatt alleen op LLïS zit om te voetbal-f,en op het veId. Évenementen a1sni-voetbal, ijshockey, bovrlen, fitm etc. ótc. zijn toch ook inte_u. I(on en lcat een6 zien dat je nog Ieeft. De j e ullctrkomnissier icdcrcen. ..

]/oor 91s naar ge]-utihió dat hct voetbalten'ÈteedÉ ifgekeurct is.'Door achterstrffig.kontributies en de komcndc vranbet al ersli j st zouCen we spelers te llort hebbeí.
?y:_ïi* voor het gc.at docien a,u.b. de hontributie .roo, U* zoon, over op gÍronr. .
55ó'/11, anclers kor:en , rvi j in c,,e knoei. Denk U.. _ :
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Op 1 naart ( don.lerc',agavcncl) wi1Ien vrij met onze jeu6clafdelin8 naar de }íinÍ Voetbalshow van. de NCRV, in het sportpaleis Ahoy te Rotieràan gaan. Jurlie weteÉ wel watdat is. De tv zenclt 'iak cleze rveclstri jden uit. Artijd slektakel ua "p"n"irt.- 
"-

op 1 r,aqrt_ wortlen c1c volgcnde rvr;dstrijden 6espeeldl Rotierdam-Zuid Limburg enoost i'lederlànd - utre.cht. sl>anning Benoeg óus met jongcns aLs Beer i(reyèrilaat,
André v;d.Ley en Ed stijn. Tussen-dà weoàtrijden dóor;nog atletiek, wielrennen ennatuurlijk Sarend IJarendse.
Jcugdleden die nee -q1,'i-rcn ,a.ar deze avond kunnen zich a. s. zat er.<1a.i;- opeieven op
LEI{S of in rle zaaL,van. het r.hornas l,Iore college of in Poelcli jk. De kosten van
d.eze avoncl -rvcll(c Jiuurt ,van 19.00 tot en met i- zf .oo uur zi ji .i. 10 t-- per Dersoon(inclusief vervoei naar /Lhoy) Gaarne betalenlij aanneldin!. Íoor het vcrvoerzijn vrij aangeríezen op il-c cur]crs of" de reicr.ers. lïij vinrlen dat d,e ouders c,q.leiders tlie voor het vervoer naar Ahoy en teru6 zo16 vrilJ.en dragen gratis rnJe
mogen.,. vanS.aar ttat de prijzen voor de overige joo6ene iets. hogei ri[6en. Maar ja, :.
zoridcr vervoer korn .je er niet. Logisch Cus. iïíil-e; t',e ouclers én l-eiàers aie wiiLón'rijden dit opgeven bi- j paul v.d"Steen, te1" 5ï.50.96 voor vroensclag Jl januari.
De aanmeldingen van :lc jongens (rnini-rve]p tr,,c en uet [IËfasser) moeten ook voordeze clatum ingelcvcrcl -ijn. Dit omcrat de kaartjes o? 1 februari bestel_a moeten
vrorden bij lrhoy" RÍnnen het uur, is het neestal- aL u-itvcrkocht." SneJ- opgeven dus!
IJSHOCKEY..

.,:rn dezq"periocle van vorst en sneeuw 1i6t onze geclachte neer bij het'sèhaat.en
dan bij het voetbqlleno Daarom lcek het ons een r:-oede gedachte ccns bij'hetijsloclceyen te gaan iii jken. op woensda6avond J,1 j.ruari sppeJ.t IIys om ào.oo uurtegcn het sterke Iieerenveen op de Uithof. Een leuke wcast-ri-5a om te, gaan bekijken.
YIc hebben besra8 r'reten te 1e66;an op 25 kaartjes" + vijftig ian dcze iraartjes zijnbestemd voor onze spelers uit d.e juniorenser-errt i eE. Dit ats bcloning vool het
tr. ouvre trarni-n8sb e zoek van t'r-eze jongens, tijJens'd.eze slechte perioàe. Hurde.lÍi j hopen-dat juJ-rie toostcnmia6 kriigen'van 5e oucers. De ruedÀtri;a is nameii;rc
o.n + -22.30 uur afgel-opcn' De overige 25 kaartjes zijn bestemd. voor .re overige
.jeugdlecen. Vorig jaar ra.alrten wc ze naulclijirs kwijt. za:- ?ret d.it jaar wel- lul.Jien?

_t{eggooien is, zonCe, bel du6 t/n.vrijCag 26 januarÍ à.". "ru, 0?O_67;096, a"" f.ooi- l'i::I i" lii, Íle gerul'Jri6e 2! jongenÀ ,it. lvn verzamelen op' rÍo éns d.agavond tussen19.10 an 1p.4) uur bij d.e in5ang van het ijsstadion van d-c Uithof (einde Meppeiweg)
- fILI,lrMIqD. - '

Weten jullie het nog; junioren, pupi1len, rueLpen, ninír6, trainere, Leiders ensenioren ot: zaterclag 1O februari de d.olkor,riecÀe ire-sterà (er vaI]en'gcen doden) :

]]D:.Ï*.:Missi9narissen|ivanBudSpencerenTerenceHiI1"Toegan36ratis...vrl_Jhou(ten d.us 6

i'ÍrNf VOETBTILSHOtr.I.

3Olj,'LEN À-ITLASSERS .

RESE VEPitOcRri-IíI,Íh C ; SCHN,ATSEN OP LENS .

rn het kader va4 cic Escamp a-lctiviteit en vrilf en .r.re in de naand. april of nei lactrle À-kLassors van c1e Esc,amp verenigin8en gaan bowlen in de l{ofsiede te Rijswijk.
om de anino te peitren i.v.m; rescrveri-ngen worrlen juIlie verzocht on je vàor -

_naalaqg J februari op te geven bij cte trainer of bij paul v.d.Steen, ie]-. 6?5O.96
De Irosten voor cLcae borvlingavond ztjn f Jr-- per persoon" Geen 6eld ciachten wij. .

Nj-et 1arlger treuze]-en en oïGeven dus. Dit is niet aLl-een bestemà voor de GelektieEpe1er6. ook de A-klassers en de,leiclers van L ,{S2, j en 4 kunnen mee.,

zoals het er nu naar uiteict kunnen wè a.s. zatèrdag s chaat steclstri j clen qp enrond onze'vefden houden. iVij verrvachten dan'ook veeÍ vaclers, noederÀ, tei'tlers enjeu8dleden d-ie kunnen schaa.tscn vanaf 12.00 uur op ons ve1d. ,rull_ie kunnen je bijons verhretlen. De eerste bak erurtensoep is natuurli5k voor iotrerecn gratis.
LENS een schaatsver cni6in6? i;iie weet. Tot zaterdag. De rvclpen he'oben geruh enríogen toch gas.n voetballcn. Zii gaan naar het zaaitoernooi in poelclijÈ, voor hun
dus altijd voetbaflen (zie clezc LEI.ISrevue). Een C-kornbinatie gaat zaalvoetballen
om 11"00 uu, tcgen 3r4T aan de haperaan Meereboerwe8 (zie treze LENSrevue).
De troBive spelers van de A1 ts- em C-selektie gaan Èorvlen in .lijsrvijk. Verzanelenop de fiets of bronfiets: B- en C-klassers 1J:oo uur LEN§. h-lriassàrs t4.45 uur LENS.

o



l)e jongens c1íe
r,reek hebben vre

RESULTATEN JUNIOREN

nee gaan vrorr'l.en door de trainers aangelezen. veel succes. vol8etidede zaal van het Thotaas More Co1)-e6e rucer,

Inlat dachten jullie vàn. LEi\ïs 11 en LENS 12i rvaar is onze stand nou? zi-jn wijniet belangrijk? öf hebben jurlie hen niei eons gemist? Her_aas was het stencir-vs1 en wercl er niet aan een nieuwe begonnen. Nu volgen voor juI]iÀ apart dà---resul-taten.

Selmatigc kampioenskandidaat " De stand aan kop ie:
!-r4 Pas op voor rle /rde.l_anrs, À3_s juJ-Iie bIi jven trainen1C-13 zijn juLlie volgei:s ons de eeiste kanpióen. Doe je best1P-13 cn vcel 6ucc es c

B-r I

.!ENS.-€ vrordt gecrr kampiocn, maar ,,eet zich 6oed teI,let zes- punten uit negon vreCstrijden staan ze op de
wa_t te klinnenn Succes "

IENS 11 is een re
1 " lrEivs 11
2. Duindorp sV B
3. Dynano 6715
4" unv 4
6. ïe A.t.Iaars

RESUITATEN PUPIILEI.I Ei.I I.JELPEN.

LEI{S P1 d.oet het
i-s evenals de rne
zull,en er samen
zauerclag op ons
gaat, .[rcht puntc
L,Eï,IS P2 lYat voor
teÍt. IIe zul_l-en
ring niet slecht
dicht en gaan vo

ni.et zo best. Janner is dat de trainin6sopkoust ronduit 61echtntal-iteit van enkcle jongens. Janmer on dit te moeten ,ug1gorr.ll,l"net dc trainer wat aan 6aan <loen. Voorlopig worden ju11ià iedere
ve1cl.. verlacht net sportkleren, ook a1s hèt-pro6ranma niet. door_n_uit tien veCstríjclen in groep j is veel tè ,uoini6.
P1 6erdt, raalit ook enkele jongen. van p2" Trainen en de mentar_i-ook bij ju11ie in moeten gaan 6rijpen" Desondanks is de klasse-..liet- elf punten uit tien vredstrijàen staan juI1ie vijfile. I.Icndctba11en"

t=nq !l heeft het zr',raar en staat met één punt uit vier rveclstri jclen op fle derdeplaats van.anccren" ook hier ie de t:'aini-ngsopkoue t sfecht. EcËt trainen herptook bij julJ-:e.
El'I§-ilL l"1 .o9" sl-cchte start. Dc necstc jongens k'amen nct uit tre miriir s enmoesten tluidel-ijk rrvennen. aan tle grotere 5àngËns" N; ;;kk;; 

- 
r;*""iàr.ot:.g puntjesmée. I'Íet'zeven punten uit ticn ould.t"i5,rór, rt.oo ru ;;;. ,;;";;Ë pfaats. Met

_r:].1 .g?ng" t rainin5s o1:)romst zullen juliie best .rog ,r.i t unneï uiiisr".
HH;',{?",*elt _le: -looili 

jk en sraan net vier punten uit negen vred.st'i jcten netoovcn bvH -r e1l Gona ,._Dic bcide nuJ- punten hebben. ook julrie trainàn re6crmati6De punten komen hcus we1^
Lm{§ irrf staat het vier punten uit- drie vredstr ijdenaan kor: is: 1" Quick steps 4_6 B1i jr- net zo trouw

handhaven in de nirlclengroep.
zevenrf.c plaats. probeer nog

erg 6oed gekJasseerd, De stanrl
trainen aIs Voorheen. Misschicn
o5 cerste. Vecl succ es.

taten zijn meestal er6 goed.
intjesrr nict vreemd. Jammer
ledig weg moest door de ,re1e
en dit in het vervolg te
op geworden omciat tlvee ninirs

elukki6 hont Ee1óo ons binnen-

2. IiDS j-5 r.rorden .iulfi-e dan n,' LElls 3-4
De mini-welpen spelen nog gecn konpetitie. De resul
Overlvinningen met 6rote cijfers ziJn vöor onze rrkf eis hat wel Cat nini-lvcl-pen vier oen p.,ar j(cer onvö1
afschr_i jvitlg_en Cj.e het e1ftal al_ti jd heeft. i/i j hop
kunnen v.orhelpcn. l.lcJdrcli jhe: is het er r.chter niettus_sentijcis bedankr ltebben tïcgons een verhuizine. Gkort 'rersterken. Misschien ,oige., er spoedi.6 raeer.
De- jeugclkourniss j-e hoopt cla-t_lv_e_ vrier snel ga,1n voetbal-Ien en rvi j verrvachten jurlieook vreer op de trainingen" Zurlon vrc aan iiet eina van hct seizàen eincrelijk weereens enkele kampioenen ncgen begrobten" ii'rie ureet, belangrijker is het dat .julriehet- bij onze verenigi*g naar je zin irebt, zo níeí., faat clai vuat van je horen. ..
Veel succes en doe je best,

.-ta,-

.ruKq.
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SNELT

16.78

Reeds vele jaren organS-seert d.e KNVB afcl. rs-Gravenhage cuï6us6en voor nensen,
die zich hebben op6eseven voor het verríchten vàn jeugdwerk bij een sportverenj--
ging. Ook voor het.zich bekwamen in de bestuurst ec hnische kant van eeí sportvere-
niging bestaan er.èursussen..lleeds meerdere funct iorÍariss en bij LENS hebbein een
of rneer van deze cursussen gevolgd. Het is bij ons gebruikelijk dat bij het slagen
voor een van cleze cursussen, wij de i(osten hiervan oir<ler bepaalde voorwaarden
voor .onze'rekenin6 nclren.
De cursussen zijn echt niet .zo moeilijk en vergen niet al- te veel van Uw vri-je tijcl.
In het belang van onze jeugttige leden lijkt het'ons noodzakelijk dat zoveel noge-
J.ljk leiders en and.ere betr.old<enan aan deze cursussen rfeelnemen. Eèn overzicht
uu, adro cutsudsen vol6t hieloncler.
ABo-cursus (Àli1emene Basis opleiding) :

Deze cursus bestaat uit cle onr'lerdelen A-leicling geven en B:- sport 6e zondheidsleer.
Duur van èe cursus: '12 avon(len. Kosten f 6Cr--
JtuctvoBrl;r,LÈr Dltris iur sus .

Voor "deze cursus is het rilJo.-C,ip)-oma verplicht, De inhoud ven t].éze cur6u6 bestaat
riit: 2 J.essen v,octba.1-theorie ; 2 lessen spelregels (rekening houdenC met dè
jeugd); '11 lesJen'pralctijk; Aan r}eze curÈus is een theoretisch en praktísch dxanen
veibonden, kosten Í 65r--

Voor deze'cursuE is het .lr3o-dipJ.,ona verplicht. Tijdsduuri. B bijeenkonsten van
2É uur. Het doel van rleze cursus is het 6even van een houvast en een leidraad voor
de benaderin6-srvi j z e van deze kinderen. Veel aand.echt vrordt besteed aan spelvor-
ming in cle praktijk, spelrcl;c1s en sport.hygíöni sche infornatie. Ko§tcn f 25r--

I.íINIPUPI LLEI'ISPELLEI D5-lS - cur sus .

ÀANGEP^STE EHBO-cu1'sus.

Doel van cleze cursus is enii; inzicht te geven in de neest voorkonende ongeval-len
op het sportveld en het verlenen van-eerste hulp daarbij. Duur ll evoncr.en van
f{ uur. I(osten Í 15r-- net certificaat.
BES TUURSKADEIiCUNS US .

Bij voldoenile .a.anraeldingen kan deze cursus. zo spoedig
volgende onderCelen zijn Ín cleze cursus verrverktl
de voetbalvereniging in de hui..)ige naatschappij t
de voetbal-ver eniging en de rvetgeving, !

de voetbalver eni6ing en c',e financiën,
de voethalverenj-ging en haar bestuur;
de vo etbaiverenig'ing en r'le jeugdt
Tijdsduur: 6 avonden van 2* uur. Iiosten Í.5O,--

mo6elijk 8aan.v3.n De

U kunt zich aenmeld.en bij het alger:reàn setiretariaat
Inlíchtingen kunt U verkrijgen bii de íJrlVB, alhier,

of het j unior ensekr et ariaat.
te]-. 46.92,34

het Bestuur.

-1-
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Het afgelopen t'reekenrf is er op LENS clan toch geschaatst. Nijvere led.en hebben deafgelopèri '' vii j d*Gavoncr en zatàrdagmo.gnn 
"uo riaaie 160 m. Ë"an 

-,.,it,1e 
zet . opsommiSe pl-aatsen waren vrat loluelijesl maar er kon uitstehencl op yorcr,en 6eschaatst,waar dan ooh"op zaterd.ag en op. zonàag met ve.e1 animo 6cbruik va'n rvercl genaakt.voor rle jonfriie leden ^r-viren u-"hto ,uà"tiijduo guorgoniseerd en het .lvas 

een .rust ..voo:' het oo8 om onzc joirgste lcdcn al-s 
""Ëtu sËnoot" 

"" 
-v"rr."irrs-on 

urtÀ ,ut"r- .'
winst te zien knord<en, waarbij sounigen in hun enthousiasme vaftend over deeind.streep sleden. An.relcn aeírlcten zích ars baanveger o16. nutti!-à; ;;';;; in .-'Soede konrlitie'te hóuclen: Ook ertkcle 

"""io"u" lieten zièn in enhele tussendoörwedstrijden, det ze het.schaatsen nc6 niet verreerd hadden en hot voor ieclereeh .:een zcer populaire sport is.
De-zönda6 was neer'voor ,-lc rercre atieschaats ers en ook nu wecl warcn ver-e ,uru", l

a+nvièàis. Zeffs niet-re(leí rnaj,rrten var, ,.re r.ENÀ-ij=;;;r^'Ë"i"rirï-iriïrriï"rïrïii"dat er uitstekcncl op 6ererlen kon r,rorclèn. zelfs vi,.ders ,àt kirr.rórluogeno rvareí ..,op het i-.is tc vin'Len. _tcrrvijl erachtcr mocccrs elegant ovcr het ijs zrvierden. .-

De après-scha-ats ( or:r rlit ni',.àr ecns met een nod.er,rooid te ,e16u.r) vi.s trierdo.r ergEezeffiÍi en ive lion.lcn cin.'.cl-i jk vreer cens cen redeli jh lezói kiurrgebouw zien.
.De bar breclc oclc gocd op hct schaatsun Érgespccld to zijn, vrant ei ,;;;'";;;-';""h-ecrlijke snert 6ezr.:rgrc1. En clie niat schaitsto., rrr.t".r-i;'.;;-;.';r:iii"':;:";:"nogclijkheden te vintleir, rvant er vreril ook naar hart e1j"f-A"frifi à"i., 6ekaart,.qeflipperd cn Setafcrtennist. liomenie zonrlag rvortlt cr *uui iui" 

"rr.to". 6eorgani-i,seerd., snccuwvoetbar schijnt clit spcl te heicn ón we hcpcn aat ail net zo goedinelo.at a,s hct schaatssn, wa.nt hei vras toch *or uàn rr"i g"r"irii rve:hen<,.IIclaas krces rle grote *ii"l:, van ctit .ebgurcn Aacl. BogisËh "i"t"c;";;;;fi-o,1 u,or"o,hij recht had. Na.:at e
ooÈ de.scrraatsen ,..,, ï::: fiJ"::"ji,l"ï:t:"i:::"';ï f:;:ffilff;";l ï:ir:;:*;Xï. -

Jtij zijn pols gebrokcn bleek te hebben. rn het ziekenhui6 br-cek h"t 
';;;".i;b;;i" 

,"breuk to zijn, waaraan Àa.i hccl vrat pijn 3e1e..1cn h;"4;.-öp-;;i--"g""liir. ;ii'iii -,thuis in het gips. ,.rar,. we wcnsen j e ï.eJr stertrte en buÉerict ap iI". r, we hopen. . _

lnt i: ,'i:t i" lagc van LENS zurt wegtri5ror, want tlaai hebben rvà-;c hqr,t ncdíg. .

De redaktie is vcrheugrl 
.dat 

hct nu uàns iosi_iiet ouo, rrat-"u'-.t"r,à m, schri jven..en hoopt dat de kcnende vrcken neer te jiuinen clocn. - -- - "; --"* . i
A1Ie lecen, clie door harJ vrerkcn 'rit nogcrijk hebben ge.maakt rera,iencn.aeLENS-pIuim van clcze vreek.

VIJ,I DE Jii]D[]iTTE

EINDU TSLi\G SCH,1.{TSI4IDSTIIIJ )EN VÀN ZiiTEnDAG. '

Pupil-l-en. rvelpcn en mini-lzeI ilen

RnnnilRIiniimnllii lRltRniiirt;lXitnnRRrulii?iUtRii inR]?ii:iti?iiRn

de Redaktie.

I
2
3
4
5
6

?
ö

10
11
t1
11
14
1,

, M-artin ïíoelemi j .

Àndr6 _Trcp
-E;dr',]_n Keus
Peter de Jongh
RoL: v. d.IIei j rlen
Fr.ecl de Druyn
I,lichef i'io11 er,ra.n
Michel Zimncrr,ran
Rutgcr .lissenberg
Àndr6 v.'rïi j nga-ar.1e n
Hara1d SlaulCers
Danny Verschelclen
Michacf Grosze-NÍpper
I,Lichac1 Ho eksne
iratrick Hoeksna -, lt...,..

o2

, 62,5
72 '5

!n-t .

oZ
oC., )
92:5

.93.,5' 98,5
101 ,5
10?,5
116,5
t tg r)'133,5

:.. 152 . .
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Juni-.oren

1 Ruurl 'Goèdhuijs
2 I'lichàeI v. <l. tïaf l en
I Hans Diemel
4 Joop v.. d. i,lerf
J Hans . v; lvass em
6 lict Vermeulen
7 Ronnie Verboom
B Michel Knops:

rèr..,r,8 r;bpnpl r

U dacht vorige vreek zcker , . ,.lat. I in.. het
eerste pagina van de LllNsrevueï.:
InCerdaad, nog nooit - vert ooncl. De eerste
lopen lveekeind op het Ll.nISveILl verreclenj

AaC Bo6isch had
uit9919ofcl vobr

Ve.Ien vraren het

Vooral 'zatérd.ag uas c,,e o?honËt van cle jeug.J 5oer1 te noeÉen en hct rvas tveer 6er
:tlliq ..,,]trr. i1,l1et klub8cboulr. iJii 'za6en velà ouilers ,van tle v:rel-pcn, die ecrÀt in.}'oeJ-cijk voor dé 6ehand_icaiptë 'j'éugd hacden gcvóittairi. zii àiin- gci.utrhi8 de rvegnaar het LENSkonplex nogi niet ver6eten. Na affoop vair trót scnàr..,tëf estijn wercl Ier in het klubgebouvr naar hartclust 6eltaart, gebitjart etc. Echt ouclerivets geze1-1ig.
TerwijL zoncag de s enior ens erekti e op het eerste vefd. een pittig oefenwedstrijdjespeel-de kwancn de ecr.te schaatsers alwcer opctaljen om een Laantju te trekken àphet trveedc veld. ook dc jeugcl liet' ;ich niet-onÈetui6d. IIet ,noi ,rn" prachtig ende stri jcl brand.cle 'ooli nu in vo11e hevigheÍd Ios. Y,iie c1e vrinnaars waren rveet ik .nieb. u kunr dit clders,;ve1 in de LEliÈre"ru rurào.-ik-r;";;;;i;"aàt n.t een fijn.vreekeinC was net. veel .gezcll-ige uurt jes..

historie op foto en fikr rvcril vast6ie].e6à.

,Janmer was hct, dat Àa4 Do5Ísch, cen van de aninators van ditzo ongelukkig ten val l an dat hij zij'n pols biah en naar het
SpoedÍg betorschap 

^ac'!.

ootje werd Oenorlen met c]ie oproeo op de

onderlinge s chaat srve.J.st ri j ilen zijn afge-
Een unièke gebeurtenis, welke voàr cle

festijn-r'op zonrla6
ziekenhiriÉ riroeót.

6?
72 15
?3
76
Aa

B(,
Bz
95

pnt .

1

FREE LI}ISER

]r.\f, iU.ÍrÀi\t',À1l.irA/r iiirAA t,,ÀÍ). ji.r,.A.f .riAr'ri-hÀi,. í,:i/Iir.rL.4.3i.,;.À11/ii[Arur]',ir,

vrel erg veel 1:ech afgelopen zon.Ja6.
r,ri e h€r nooiste kon vallen. Zou hij

-x-X-tÈ-X-X-
afgclopen rvcckend schaats-LENS.

_x_x_x_x_x_

Aan rr"d.Meijclen nas zo ongeluJrkig on met vrintersport cen meisjcgeuicht op zijn been tc krijSqen. Gevo16 was dat hij.nu thuis in
gesche.urCe kni ebanden. , Aarl van harte beterschap.

-x-x-x-x_x_:

l,laar hÍ j
hcm zetrf

had tvèL een ppijs
hebben vrillen winnen.

net
het

haar' volle ..

gips z.it net

': 
^

Vergeten we Frans v.
35?4. Bezocktij dsn t

van'14.Ocr-14.tr5 uur.
weíst.

rl.Derg ni".t. Hij 1-igt in het tríesteinrle ziekenhuis op.àaa]. ..s avcnds van 1B.JC-20.O0 uur en op. zaterrlaa- en. zonàagmiclclaG
Frans vanaf deze.plaats een spoèciig al_geheel herstel-ioege-

. r, -x-x-x-x-i-
A.s..vti.jda5avond dc B4dtc Es canpt af eIt eànis finale . .Aanve.ng 19.30 uur. 

'Toe6an6

6rati6. Voor ons zitteí in cl.e'fincl-e Edvrin Eijkelhof en Joàp orlcnkirchen. Iíon hunin 6rcte [ctaIe aanmóèc1ifien. . -- -

-x-x-}c-}c-X-

-1- -
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Geen POILDNS deze rveeh. Ene v.d.Po1 was wel bij Ce NederaLnCse lcampioe4sqhapp.en.
Zou hij dat Sevleest zijn. Je tïeet het maar nooit met aI die schuilnanen. Bij
ons had. hij nisschien een 1Je 1:1aa-ts gehaald, maar heus hij kont wel terug._

SNEEI'Ii.IVOETBÀLTOEFINOOÏ = SENTORE\I ;

Na de zonda6ochtend. trainina. op het eerste veld, deerl trainer Peter Palstra het
idee aan de hancl on a.6. zo,4!1a{, .er van uitgaand,c «lat de orns tand.i6he d.en nog geli jk
zijn, een onCerling tccrnooi te spelen, w'a.arvoor al-le scnioren worC.en uitgenodigd.
Ge6peeld kan vrorrlen oi: tlee op het eerste veld uit te zetten terreinen met kleine
doelen. Er zul1en teams gcvormd worden van 6 of B spelers, steeCs een mixture uit
de e16;ta11en 1 t/a 11.
IndÍen U vlilt declncmen, wilt U dan tu66en 11.00 en 1XrlJ uur aarnlezi6s zijn.
Vanaf 1O.OO uur zonrla6ochtcncl hunt u j.nforneren of e.e.a. door5.,.aat.
Een goerle 6e1e6enheirl om na zoveel weken Uw vo etbaLyrienilen wcer eens. te ont-
moeten en weer eens vot in bcrzeging te honen.
Tevens is er voor dc vrounen en hincleren, ijs en weder dicncn:'.e, op hct twecde
veld een ijsbaan uítgezet, vJaarop naar harteLust 6eschaatst kan worden, Velen
hebben <lat het afgolopen weekend a1 gcprobeord.
Zo zíet U niomanrl hoeft cr a.s. zondag thuis te biijvcn, r.rant er is voor e1k ,wat rvils ook in het lclubgobouw staat nog het een en ander.
Tot zonda6 dus o

SEKO

ZÀr\LVOETBiil,.

Uitsl-à6 vàn cle rveclstri jd LiINS - f jandi lJaru O-7.
De völgende ruedstrijd is vast5cotel<l voor tJoensda6 ? februari a.s. in tle sport-
ha1 rrGaslaantr raet als aanvangotijC 1!.00 dura De tegenstander zal zijn ÀZZURI.
De volgende spelers worilen hiervoor uÍtgenodigd:
VJ.Ilichel-s-P. Perrei j n-8. La.nCuan-T. Prins-Ír. de Pagt er-B. Osse-J.Verbarendse

PROGRAM.IA ZÀTERD/.G , FEDRUI:RT 19?9. : (.

onze junioren, !u1lil-l-en, velpen en nini-vrelpen voetballen a.s. zater<1a6 natuurlijh
weer-niet op het ve]cl. Daa-rom publiceren rvij ook geen kompetitieprogramma. Dit
houclt niet automatisch in dat ,juI1ie niets. te iloen hebben. Vrlij gaan nanelijk
lekher zaalvoetballen net aI onze jeu8clleden in de zalen van het ThonaE More
Colle6e. Laten wij nu eens al-lenaal komen. Deze afkeuringen bIi-jven no6 vrel enkele
Iveken. Met de tien welcen riie vre aI gehad hebbon i6 dit toch vrèi te veel van het
goede. Er zijn jcngens bij Cie half novenber voor het laatst op onze velden zijn
gevreest. Toch zijn er tel- van ahtivi-teiten voor jullíe georli-anis e erC. Jullie noeten
je :eigenlijh schauen. Zijn jullic eóht al-Leen naar geinteresseeril in kompetitie
voetbal. Kom nou, wij kunnen dit noeilijk geloven. Laat je nu eens van je gcecle
kant zien en bezoeh Ce reserveprogranna t s rn andere aktiviteitcn ecns.
CUDERS: Stiuuleer Uw llinCeren eens on naar LENS te 6aan. V7i j kunncn aan deze af-
keuringen ook niets Coen. Vcor het reservepr.ogramna zie deze LENSrevue.

FILM;iV0ND.

I'leten. ju}lie het no6? Op 1O februari is erweer èen fil-mav<,nd .roor'' io,iu"u"o.
Àanvan8 19.00 uur. Toegang: gtatis" De filn heet IrDe Tvroe iÍis sionarisE enir van
BuaI Spencer en Terence Hil-I. Sensatie dus.
BUITENLINDSE REIS.

Vanr1aa6, donderdag 1 fóbruari, haddEn jullie"het tr,reedd ternijn a(1.. f .55r-- voor
dc reis naar Duitslancl betaald noeten hebben. Sl-echts eèn cnÍ<eIing hccft dit ge-
daan. $lij vra6en daarcm no6naals on clit direkt te doen. !ïij mceten Íumers cok
maan;ielijks aàn Eurosprtri-ng cle ter:rd jnen betal-en. Due pak nu clirekt het giroboek-
je (ook Ce l-eiclers) en naak het 6e1c-1. over. U rnag natuurlijk ooh het helc b-eclqirg(Í 155r-- wanneer U nog niets "betaalct heeft of'/ 1OOr--.rvanncer U het eere-te ter-
Eijna1.betaa1dheeft)overmaJrenop6irorekening336?t'lt.n,v.Pennin5mceËter
Lenig en Snel net vermelding Buitenl-andse ilei-s.
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KOI'IT:II3UTIE.

Jar ' lvi j !ïirden i'l.it. 6ezeur ook rvel een beet je zat. IrÍaar ja, .in :1eze ti jd komt erdoor <le vel-e r.flceurin6en r:rcinig. ge1c1 via'.ile. bar binrie[..oàer oe betalingen iloor
de ledcn van de_kontribulies,ep c1e buitenlanÍIse reis achtorblijven, en ónze uit-gaven.c.q. verplichtingen nct aIs bij u brÍjven bestaan zitten 'ue krap in decentjes. No6niials cen cringend verzoek: naaJ< r.r.e kontributÍe a.u.b...direkt over,Ars liet kan voor clit hele .seizoen. Er zijn zelfs -Iecen tlie nog niets.betaald ,

hebhen_voor.dit seiToea" Foei. IJc!,gironumner is'3j6?j1, .naaridat weet u on<lertus-sen_veI. . __- :, ...,:

RESERV EFRO Gnr'J i].'r,'..

Zaterclag a.s. hcbbcn wij gerukhig rveer d,e beschikhin6 over tlec .zafen van het
th-91es More college aan <1e, Delesteinl-aan. De zll-en ,i;r.*eer hcremaar opgèknapt.
Houdt ze dus netjes.- ïn de z_aal-.no6en julIie arreen met schone eym6.choenen koeen.
VeeJ. p1ezier.. .!,".i i ; .. i..
1o.oo-12.00 ur:r zaar 1 alr-e nini-rvelpen samenkomst !.3ó uur LEt{s 

: 
.'1O.OO:12.O0 uur zac.l- 2 a.IJ.c rvà11:cn , samenkomst 9.rO uur LEIIS

12"cc-14"00 uur zaaï r aL1e pupill-en ;;;;;;;;; rí.íó ii, lers
12.00-14.00 uur zaal 2 junioicir 10+11+12 ': ;;;il;;t; ii.ió ;;; Ëii;
14.00-15.00 uur za..]- 1 junioren B+! sauenkomst 1J.jd vl)T LENS '

14.0C-16.00 uur zaal 2 juniorcn )+6+/ samenkomst fl.lO uu" isiis
16.ooj1?.Co uur zaal t+à ;unioren 2+J+4+1eir1ers samenkomst r:.:.0 uur íiis ' i
LEjflS '12 moet verzauclen oi: LllllS on 1C).45 uur
Àfschri jven b.r j l.aQ v. ci.iiroft te7. 29,60,81
Natuurlijk is ooh one klubgeboutr geopcncl, waar julrie voor en/of na het zaal_voetbbal terecht kunnen.

TAFELTENNIS 
"

À.s. vrijda6 J februali norclcn .1.e Escampfinales 6ehouden, in ons klubgebouru. Er
zijn no6 B 5ongens overgeblevcn. van oni zitten Ecwin fijte:-frof en Joop Oclenkirchen
nog bij de l-aatste 3. Zal één van hen beicle Escampkampioàn lvorden en een m.,oie
beker in ontvangst mcgen ncrnen? lïie vreet. Na <le poule verlstri jclcn vrorrlt er nog
een clemonstratievredstrij d gespc<,'ld door l-eclcn van de t afert ennisvercniging
!ïibtas. Daa-rna vrorclen c,.e fína,Ies 6espee1d.
lilij wensen Joop en Eclwin vecl succes toe en hopen clat veel klubgenoten Joop en
Edwin zurren steuncn d.oor te honen kijken op vrijdo.gavond a.s. oa lg.lo uur in
on6 kl-ubgebourv, VeeI succes.
BO'.{LEN A/KLASSERS.

. A'l- traint ten arle tijden op ons verd. Opkomst verpricht. iranvang 1J.oo uur. -
Loopschoenen meenemen. ^.{:,fschrijven op vri jr:lagavoncl tussen rB.oo àn 1p.00 uur .bi j
Hans Zoun t cI. 65.0C.38

weten jullie het nog? Tot 5 februari kunnen a1le A-klassers zÍch opgeven voor d.e
bowlin6avoncl in april of mei. Dezc avond ko6t Jp'5!-- per persoon en is bestemd
voor all-e A-lil-assels van de Escampverenigingcn. Geen 51e1d. Bel even 6?5096 en all-es
is geregekl.
KARNAVÀL.

A1Ie pupilIen, welpen en mini-welpen zijn natuurlijk a1 be6onnen met hun karnavals
kostuurn wat ze op 2J februari a.s. narr LENS aan cloen. Voor de ourleren worclt a1
Secn karnaval SevierA. Laten ju11ic ilie avoncr. traa.r een6 zien wat karnaval vieren
is. Het zaL vrel leuk zijn aLe ju11ie allenaal- verkleeC komen. Dven goed rlenken en
mis§chien ben je l'rcl- cle leuhst verkleile LENSer. WÍe weet? NoiJ Crie vrehen gedu1d..

Z]DII.ENI]OEG.

Een spociolc groot van cl-e ,I1IK0 gaat uít naar ons mede Jukolid Frans v. r1.Der6 rlie
voorlopi6 zijn intrelc heeft 6enomen in het iesteinde ziekcnhuis. Hij ligt op
zaal- JJlIt" De bezoehtijden. zijn: elke dag van 1B.JO-ZO.OC uur en op zaterdag en
zonda8micl,dag van 14.0O-t4.45 uur" Erans van harte beterscahp.

-5-'--



ZÀÀLVOETBhL IENS IïELPEN.
,i

Afgelopen zaterda{r" wa6 het de beurt aan dè vrelpen om deel te nenen aan cle trad.i-'
tionele zaalvoetbalt o erno oien van de KI,IVB afd.Den ilaag die c?nieulv verspeeld. wer-
den in de veilin§hal van veiliíg Noord in Poelclíjk. Elh tearo werd geacht een
bedrag te batalen, viar.rvan naa6t Ce benodigde kosten, het restant werd overge-
naofct naar de Zr,ralurTen Jeui;cl .,lkt ie t,.b.v. lichaneli jk gehandicapte kinderen.
LpNS trad aan 4et vier conbínaties samen6estel-d uit rie d.rie . welpent eans. . Door
diverse afschrijivngon ei1 níet opkoners (Leest-nen de LEl§srevue niet of heeft men
.geqn zin meer oltr te.:l-oetbal-l-cn?) rïaren er net 6cnoe6 spelers oa cle vÍer combi-
naties vo1talJ.i6 te lrrijgen. Een voordeel vras dat er o.Ë niet of nauwelijks ge-
wisseld behoefde te vrorCen.
Elke LDNscorabinatie spcclcle tegen ,?VC, Quick, NaalCrvijk enrs Gilvcnsande §V, het-
Seen leuke en spanncnee rverr.strij3.en kon opleveren. ':1

LEI{S combinatie t hacl stcrké tegenstandero te6enover zich en 4oor wat onervaren-
.heid aan zaalvoetbal en vrat pech werd IEItrS derde met I punten. .. I ,

LENS conbj-natie 2 wa.s vcruit cle sterkstc in de poule en ',verd dus ( ond.anks de ve;Ie

ffifiÈ"::,oiiï:;ï] ;"ffi:"*i"1,3#ï1"ï;n RVC, naar rroor een beter cloeleardo weird. 
.

LENS met 6 punten eèrste, heti;een een zecr knap resultaat rÍas.
IENS conbinatie 4 rvist niet rvat doelpuntcn maken was, maar vriÀt rïel wat verdel'
di6en was. Zocloend.e "rveril er vier maal O-O 6espee1d, ivaardoor tren met 4 punfen'een
tweede plaats opeist e.
Na afl-oop kreeg elke spcler een herinnerinësvaànt j e en ecn boelcenlegger ' en girig
ieder met een voldàdn gevoel naar huis, blij eindelijh wecr eens in lveclstri jrl'
verband. 6evoetbal-d'tó hebtcen. .

.. Peter Perreijn.

_- t !
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DE ],ENSREVUE,
weekblacl van de voetbafvereni AinE LenitT en SneL

OT'FÏCTEEL
00000c00

MUTIïTIES LEDENLTJST.

Nieuw Lid:
r l4B3 A.J.cle tiaan tto848 Sen. ZeesluÍsvre51 ,lJ+O, Den Haag tet. ,r16jï

In Ballota 993
t486 t+.,l.steinvreg;s o411?'i I'IÍï Cltmansstraat 61 , Den tiaag-'te1. 98?608
KONTRÍBUTIES.

Als tle wecrgodcn ons niet in c1e steck laten, d.an kunnen, wij a.s. weekeind. weer '

gaan voetballen. ilet is cl.an jammer voor die (te) grote groep lecen, rlie tot nu
toe ver6eten hun kontlibutie te betaLeÀ, urant volgende week verschijnt de wan- .betalerslijst en iedereen weet ondertussen vrel vrat dat betekent. Niet voetballen
voordat de leontributie over hct gchele seizocn ié betaald. Het is overigens vrel.
trcoste1ooe,catwijzoomc]ekontributiemoetenzeuren!-

Het Bcstuur.
GEtsHUII( VTII'I DE VELDEN.

Van de Dienst dei Geme ent eplant so en en ontving;en wij een brief vraarin uit1.s5r.i6
in6egaan wordt op het'na een vorst periotle weer in gebruik nemen vàn sportvelclen.
rn het kort komt hct hieïop neer, dat rvij er nat zijn arLen voor moeten waken
om de vefden in een zo goe3 no6elijke stirat te houden. ondanks het feit, dat de
velJen er na de dooi reCelijh bespeel-baar kunnen uitzienr zul-fen cleze bij betre=

'den-of bespeJ,en 6rote scha.ce opLdpen.'.De grasriat.iB zacht en crassi6-en de zode
lian óf door afschuiven op de harde cevroren óncer1aa6 of door we6trappen voor
langere duur rvorden beschadigtt.
GBbruik vcor trainings io cl eind cn uitsluitend de t reiningsstrc ok. Het tweecle en
derdc veld mo6;en niet voor de traininnen wor4en gebruikt.
i:Jij verzoeken de heren trainers hun vo .le medewerking te willen verlenen.

Hct Bcstuur.

0000000
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EEEEEFFFEFFFFFI'I'I'FFFFFFFT'T'FEEEFF,,rEI'IEIEE
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00000000000
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PRoGRAI.lMir SENIORIN.

?svlzg 11 februari 1979.

1 2. O0 uur I{MSII 2
'14. oO uur IIIÍSE 1

'- ]ENS 2
' - LnNs 1

.@!g]st Jos en. rlnnemiek v.os - Yrin Michels
Zonda,4: Tinus V.Zilfhout -' NeI1 en i{l- Cnard v. d. flo ek

Ons. klubgebou,,v is van 12 tot J uur geqpend.- .

Eventueel- afbel-Ien tet. C^6.94, j6
IIHHIÍI]HIi}iHi]I{HHIITIHIII{

PROGRAI,[.,{A .SXNI ONEN

FFFFTFEET'EFFFI'T'FFFFITFFFEFFI'IFEI'FFFFFFF'F

HI{IIIIHHHHHHHHHHHHIIHIIHHIIIIHHHITHI{i{HHÏIHIíHIIHHIIIIHHIIIIHH

Verzanel-en 1 1.OO' uur,LENSIérrèin
Verzenelcn 11.15 lur HI4SH teruein,
Iíelis Stokelaan ingang Vr e.r.erustlaan

I'len kan telefonisch informercn naar het al- of niet cloorgaan van deze lveclstrijden
tussen 10.J0 en 'l1.oo uur bi j het LÈNsterreín teI. 66.8.i4 al-waar clhr. palstra
alo rrTelefonantrr funÉiecrt" trij afkeuring Ètart Ce trainin6 om 12.OO uu:r op het
LH'ISt erreín.
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1 1 .00 uur.
12. C0 uur
1O .00. uur
'10. 0O uur
11 .00 uur
14.00 uur
10.00 !rur
10.00 uur
12. OOnuur
12. 0O uur

'., , i 'r-t-*..'. s. r' 'r 'r
Verb.urch' 2 " "':-'jT,lits ,IENS 4 . '- 

1(ranenbur c 2
LENS i5- ' l.: : i.. . .- §poorwi jk J
IENS6 -GDS5 ';
Graaf lïII Vac 6 - IENS 7
LENSB -VIOS5'
I,Íarathon 1 - LINS 9
GSC] -LENSlO
ïnternationaal ,- Í.,XNS 11
LENS 1J - Zoeterneer /

Zondag, 1B februari ; 1979. ( oncler voorbehouil)
14. oo uur
10. OO uur
11 .00 uur
1O.JO uur

10. OC uur
12.00 uur
14. o0 uur

IJENS ,I

quick 2
LENS f
DeLft 2
DVC 2
ACel-aars 2
LENS ?'
RVC B
LEr'rs 9
LENS 10
LENS 11
Den Hoorn 14

- Gouda 1

- LEIS 2
-vuc4
- LDNS 4
- LLI'TS 5
- LDNS 6
- vros 4
- IENS B

- !,zz\tí 2
- Gona 6
- Oran j e lllauvr 6
- tEl,ts 1,

o
2
o
o
4

1

1

1

1

1

.J0 uur

.OO uur

.0O uur

.00 uur

.OO uàr

ZAALVOETBAL.

ScHhDUïJlïEDSERïJD.

De vol8ende ireclstrijd is vEstGesteld op dinsdag 2O februari a.s. in ile hal aan de
Gaslaan met de return LENS - Tjandi Daru, aanvang 20.2C uur.

12.0O uur i,E]{S I -,Graaf VI.II 'Vac V,
Verzamelen '11.00 uur I,ENS terrein. Cok bÍj afketrring omd.at
wezig is om op een veLC van Graaf l.r.fI VAC te Àlelen.

- De YJe eïsomst andighe den
prograr-na r s de. afgel-open
nu no6 maar maandagavond

FIII,IAVOND.

de mo'6e1-i jkheial aan-::

*AAÀAA^AriÀ.1\AÀAAAÀíí,I+À
Ë$#$* AILERLEI ffifffia,r,,ir'niiL/rÀÀAj,íAr!-Ar-.rrAAÀÀ.r.hriiiÀ-iiAriJ:,rri:Arir'iÉ./i,i1,.{rr!AÀAAÍÀAAÀTAAAA
tÀltHlïrlAAÀÀAA.[À^AAÍ1tfi tift

- líe r,laren wareml:el vergeten vorige vueek te vermelden, d.at ona en opa v.d.St_een
werden verblijd. met een kleindochter, Karina genaand. Onze hartelijke geLukwensen
met deze bl-ijde 6ebeurtenis, maar zo verontwaardi-6d hoefden .jul-Iie nou ook niet
te zijn, Verwaand stel !

-x-x-x-x-x-x-x- .. ,,:

- Ook verblijd mct de gcboorte van ecn aocnter rverdeh Jacquesien f,ind.a Groothuizen.
Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. Ooh Jasler gefeliciteerd net de 6ebóoitè
van zijn zusje. fijdelijk adres Eethlehen Zieikenhuis, VreCerustlaan iBO, Den liaag.

:- -
haclr.len nu toch ook tle §eko en Juko op trun knieën. Geen
vrelten peer. Boze tongen bevleren nu, clat de Seko alleen
op LENS komt om hun zak6ekl te verdienen.

A.s. zaterclag 10 februari is er weer eens een 6eze11i6e fil-navond vo^br.icCereen.
(spe1ers, leiriers en ouders )
De T.OEGANG is GII'ITIS. Dd e.a.nvang van c1e film is 19.00 uur. De fil-m heet:

l!6FEec -iqffiïarissenrt vai Bud spencer en Terence II1I1.
!tgltigrà=st=gs-!=s!1s=gsE. i

-2-
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,iIIe pupillen I ' vrelp en en nini-rvelpcn hebËen hun karnavalskleding natuurrijk a1klaar hangen in de liast, on het op vrijdag 2, febluari aan te tiekken, voor het
lïij hopen dat iecl.ereen verkleed 6!'íms-zar verschijnen, zoirat je nÍsschien rvelhet lcukst verklcecl. bent c1r rleze àvond,.
Natuurlijk zijn aIle oucLers ook van harte wellcom op d.eze avoncli ondat er voor henhelaas 5een karnavarsavond. ze.! zíjn.gezien het resur.taat van vórr-eaen jaar.;

KARIÍAVAT.

BIIIGO-ÀVCI,ID.

EETAVOND.

PROGNAMMA JUNIOREN.

Zaterdag 1C februari i929.
14.10
14.30

-14.JO
13.OO
11.OO
12.+5
11.45

11.45
11.15
t I ..+2

Zgllec

uuI
uur
uur

- LEN§ 1

- ï{esterkwartier 2
- Hónselersrlijk 2
- [Iauw Zvart 5
-VCS6
- LENS 7. I,ENS B

-DVJf
- LEi,is 1 1

- itvc 12

I(aka.

Pr .Bernhardlaan , Voorbur6
v1
v3
V1
v1
Isabellaland
Brasserskade, Delft
zie overj-ge el-ftallen
V1
Julialaant j e
u)

zaterdag 24 maarl a.s. is er weer e,.n Gezelli.ge binBoavond voor scniorenr À-kraasersen andere oucere leden. De aanvang van deze avond. Íà + 2o.Jo uur. Er zur-}en weer
..i'. r '. .i 

Kaka

Zatertlag J naart'is ei. een gcze11i6e ectavqnd rvat voor een avond clit zaL ruorcl.enrveten lve nog niet llrecaesr ma.'(r lreer gegevens volgen hier volgende week over.
" Kaka.

.{.I4.I+JJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJ

$$$$$rr]Íïrïirj3y335:;Ïïrr$$$Í$rrrrJJrrrrJJJrrrrrrIJJrJrrJr;JJJJJJrrJJJrrrrrrrJ

uuÏ
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Voorburg- 1

LENS 2
lEi,{s.4
LEi\ïS 5
LENS 6
Duinoord 2
DIIC 11
I.,EI\TS 9 '

LElrs '10

Dyn3mor 6l-J
LENS 12

11 februarÍ 19
Itt.uu uur vcJ_o , _ Llll,ls f

ille elftal-fen zie i?ESERVÈpROGRÀtftiÀ.

Noordwegr'Í?ateringen

4:§:_Z,ilEB!4G 10 trEBRUÀnr FrLyLrvoND 
.op 

LENS
=====__============= -Àrlrly4uq-19:qq-UUB

JTFSCHRIJVEN: schrifteli
Den Haag, le].. 6?5096

jli voor, vrijdagavontl bij paul- v.,1.Steen, Genemuidenstr.lOl ,

Telefonisch: vrijdaGavond tussen 1B.OO en ,l9.OO uur
A-lilasser6 Gerarcl Duivesteyn TeI. 94.6t.91 (LH{S 1
B-klassels Gc:'ard Duivcstcyn tet. 94.68.91 (LENS 5C-kl-assers Ton rs-Gravend5.jk te1. 6j.16.4O ( LENS B

À!.KEURI I'iGEN .

bij:
i/n 4)
t/n 7)
t/n 12)..

Er kan niet vrortlen 8ebeJ.rl 'of het programma door6aat. AIIe elfta11en: zie re6erve-p"osramma.



OPSTE],LINGEN.

LENS 1t a16 bckencl. zie rcs ervepro8ranl1a en filmavoncl. Samenkomst 1r.OO, uur LEI,ISLeiders lIans Zoun àn Joop Àpi:er1oo"

i#Ë;irolrr"o:::"",,, zic fitnavonrl en rcscrvepro{tra,ma. Samenkomsr r4.bo uur LENS

ï,ENS J: a1s beliencl,
Leíder dhr.F. Flur4ans
LENS 4: a1s bekend-
Ce_ïacr rihr.A.lllok
LENS 5: a1s belcend. met t.v.Rijn.
cn r es erveprogranna. §aaenkomst
Lei. der. Ton de iioli

zic filmavond en r es erveprogrartrma. saEenkonst 1O.OO uur LENS

zie fllmavonil en reserveproFramma. sauonkonst 14.00 uur LEI{S

I,l.Riemen zie LENS 6 4ES R.Ciubcrg,
12. ,O uur LENS

zie filmavönd

.Rijn zie LENS 5r zie filnavond. en reserve_
IEN§ 6: als bekencl met }Í.Rielaen. L.vprogramua. Samenkol)st 12.J0 uur LENSLeider Martin Reuver

LENS 7: ala bekenrl met_-i'r. vr,e eburg-c . Ho e f na6er--J. v.I(est er-,. verboom, zie filn-avond en reserveproíira:arna. SancnÈomst 11.4Ë uur L,EwS
LEN§ 8: als bekencl, zie filna.volid. en res erveprogramna. s..menkonst 1c.JO uur LENSLeidcr Paul v. d. St een

LEI'ls 9: vrij IÍ. vr e eburs-c . rlo esna6e J.-R. verbo on cn J.s"Keetcr zie LENS ?. Ziercservepr,oGr'anna en fifEavond." .r .,: :

LENS 10: a1s l:criend, z,ie filmavonrl en res erveprogramna. samenkonst 11.o0 uur LENSLej-der ï?ini van Lloort

-rENs ll: ars bekpnd' zie filmavond en rcserveprogranma. sanenkomst 12...Í5 uur LËltrsLeiders Ton vzln de Der6.otr Theo prins
LENS 14: a1s be*cnJ' zie filnavond. en reserveprograrum. sanenkonst 10.45 uur LENSLcidor had v.d.l,:.oft -'-' -

:lR;'rIllIl,lGlll{.

It"s' vríjda.gavoird- zijn d.e heren traigers ivin v.d.rinden àn }íartin ïleuver.weere-an*rezi6 0m dc niet fiesclectccrclen jrinioren t" t";i;;;. rr"t"i'jiïri" het no8?1ö.00-19.15 uur a]-Ic C-lilasscrs.
19.15-20.3O uur al_lc D-lElasscrs
Gaarne ook gynschoenen necnenem. .tïi j rckenen op ju1lie al1enaaI. Tof vrÍjdag.
PROGRAI{I,/IÀ PUPI LLU\ï.

Zat erdac 10 februari .l or()

Í1.00 uur ls-Gr.avcnzande SV

9

11.00 uur LElts 2
11 .00 uur euick /
Al-le el-ftaflen zie
À. S. ZTTERDAG ,IO F

=====É

1 - 'LENS 
1

- Duindorp sV 4
zl_e reserveprogralalta
v3
S av-Lohrnanl_aan- LElts jI

re serveprogramna

=ElE!4-!I=IM,-rygIP=93==L=EIË=l1Iy,;I9=12: 9S_UlE
PRoGnÍi,[,ÍA v-íE], PEN.

33!s:gss 1O februari 1 oro
'l 1 . OO uur Vios 1

11 .0O uur IENS 2
''l 1 . OC uur DuinCorp SF 4
Jrllc nini-clftallcn vrij
rl11e elfta1len zic res L:rve!ro{_>-ranma

4:§:=3èIEE!49=19=IE-!Eg4Er=Jl_L-rjrjyglp=ry=_el!=rjlglgllgg!=11_rI1U9=:p:99=gg:

:"

- LEI\§ 1

-DVJ1
- LEI{S 

'

IIeIis Stohelaan, zj-e
v1
Sportpark Houtrust

re6 erveprogralnma

-4-



iIFsc;{nrJVEiY: schrifteJ-iji; voor .vrijdagavoncr bij paul v.d.stoen, Genemuidenstr 101 -Den He.ag, tet. 5?ic9s relefoni.ch i"ijl.sàr*,i:rr";Ër'iö.öö"aï"rölË;-;;;"il;- .
Ï:i.':Ë.1;l;,,'?;?l;13;"ln,ncodsevali;;-;;-;;;"à'lË"iii'J'à"ï,Ix""'sl+i en rolTo uur

ÀTI(L'URI }ÏGE}I :
1C. J0 uur be1

bij twijfelachti6e vre ersoms t ancligheden mo.Ílen jul]ie. tr""uà 19145 jen .

,."1 i"f , 66,11.t4 of het cloorgaai,. .. --.1-.-,, r i.
oP§TELLINGE}I ?UPÏ ILJJN . BN I'JILPEN.

i'd:#;,ïi:,'ïï"Ël;,ít" ri.rlavola' sanenhomst 10.JO uur rclub5ebouw

LENS P4: aIo bekenci r"'
klubqcbouvr Leicl.er .tLacl.

De overige, i eundleil-en

en res eryepro
, i ti - í

gra'rma. §rimenkomst

zr_c reservepro6ramma en, filngvónd. Sanenhoust
rlo])ra+^-

zÍe filmavonà. 
. 
Sanenhomst ,lO.OC uur kluhgebourv

zie filaavonil
tel Ferccijn. .

zae l.LJ_mavond.
"'' ,-...,. :.. -l ,:l Samenkonst. .1O, ;.J0 . riur,, klullgebouw

zie filnavond. Bamenhoust 10.OO uur kLubgebouvr

'lO. C0. uur

10. OO uur

LENS'Pf: al-s bel:ond _

Gi-EËi'r,l:.n v. <1. r{Í j c
:r

LEI{S -1,11 : à!s behencr., .

klub6ebouvr. I;eidcr pe

LH'IS 1:Í2: iis b'ehend.'
f6ia-èï-,ia,i';piins { r'." ',
IEIíS 1ïf : als l)cliencl.;--:-=--'-..Lel-cier -iio b JJom

.

RE§]iltv;tPnociti.t.[,L.i.. .

'ry'annecr a.s. zater-da6 het hcle .pr.oÍlrarnma is afgeker;1{i vriIIen. r.ri j toch urat' gann
*;"1: l: vgr.c1'rr.9 cf rtà.1rcn spelen-'vrienascnappe:.i ji< t"l"i-i:i,"Iàrio"r,. -' '--"'
r+.ru ullr t oosrlul_len ri1 _ ],DI,IS rl1 samenjromÀt 1J.JO uur L1ENS - ., :'1J.oo uur tooscl.,ri:rcn B.l - lEt.s B1 sanentromst re"oo uur.;ffi;." - 

,r,. -
11.45. uur Lo.os:r.uincn c1 - LJNS C1 . . . 6cmcnk"rut- ii.óo r]Jr r,nus
11"09 ,lur Loos{luincn p1.. -, - LDr{s p1 , "o.uoii"rÀi ic.óó ;;; ;xi;;i.. , . 

_ 
'

í0.-15 uur Lcosrlrrinon.ir,t , .; : - L.,Itu,g r,vr . sa,nentoàÀi tt:ró .;; LEIIs ,. , " .EI- ko" rigt r:rordcn gcbe_Irr. of. rrit progranna doorgaat. ni j arireurins cj;;"ri.i ten ra1len tijd.e vrat tloen. voctbar-Icn-Éij r.Íacesteyn,'-cre uithàf ,-;;;-t;ï,r:;;rro-Jr"", ..het stïand" O1:lcomst voor jurlie is verpficht. tiom ors "iiiià "p-iiia t""r."t"*Ër. í:-tijcl) nc.ar LIJlis toe cn neen gymschoèiËïe--naast je celvone LEN§ vo etbalt enue eneen irainÍ,,ni;opali"

LlNS
Voor

verlvacht uet hun
en leiders,worden .bij algehele afkeuring on 12.00 ,r, on .. '
voetbalspullen, een trainingspak, en ook-net gynschoenen.
el-frle:; leldcer eigèn6 Ca?rn voclball_en. iteus tài is o..., - _yf of- op Madesteyn valt al_ti jd.. vrel_ te ÉpeIen. NieE thuis . , .'
t begint cle kourpetitic ,.'reer. ioï zateraa-1; on,12.00 uur...

julIic ,geldt het z
grapjc. In hct Zuirleri:'!:1i jven dus , irinnenlior

A. S . Z,iTERDJ.G 10' FE]]RU]IiII' TILI.IAVOND OP LENÉ .IIU,IVÀNG.19.Aq UUR TOI]G]iNG GRATIS
==============

SELEi(TIETR]'TTNIIiG JUIVI ojtEN.

Evenals i1e s enaor ens el-ólrtie hebben. onze junioren sefekties tii,rons aur" ooutu.r.ror.perior]e iiervobn cloor6etraind. vaak bncler Ëame omstandigheclen J-igpen of voetbatrtlen
c1e trainers cn rr'c jeu6",spcrcrs op ie t rainirg.stroorE, crc pailen, c1e .uithof ,qf. hetstranc en in Eet Zuicerpark. Ja, zelfs op rLe zaterJa6 wer.i er g"t"."i[à:. 

-;riiàa.r:-:

ïï::.:i1_:-9i a]1. llf j.gngens, maar.o.ok.aan ir-e noed,ers iiie.vaak de natte, smerige]{tei]_nfi :ïcer moc§ten l.'assen. ,

NatuurLijk 'zi jn gr iooli 3.opgens in ..'le zs groepèn bi j ..-,}e. veàh-urt,ig ,egtri jirr, ,.zoncler af te 6chiijven, I,'iccstal'zi3n.i:.í joniens-uít- +; !v;ee{e "ïr,t^r1u*., rn een -....paar 8evalrcn zijn het ook,eerste er-f tarsp eJ.ers 1 
' rlie we àe lae,tste tijd niet ofnau"-rclijhs L-ezien hcrrbcn" IIet sprcekt natiurtijk. v..rràrr, t]at .reze vregbrijvers,namen zuflen rïe niet noenen, 6een recht van =pr-uËen rràpr;|n aIs ze bij tle vorgénr1ewerlstri jtt'en vaker als xeserve noetcn staan of rranneer'ze"moeten za-l<ken naar hettvreede e1fta1 . De geselclitecr.ie jon6ens dic al ín het trÍee{:r-e speeli).en maar vaakni-et neer komen trainen, liunnen vri j rnoeili jk straffen" iri j hopàn rr.at jurlie eens



fatsoenlijk kontakt ruet t'.e Juko of íle trainers opnenen. Jullie l,reten ons rvel tevincen aIs jul1ie onrecht is aangedaan. i[ij hoeven toch niet eteer'ls te ber,]_en
waaroD juilie er vrcór niet rvaren.- IIeb je gàen zin neer om te trainen l_aat ditons dan' even weten. ïn jur-Iie p1aat6 wir-rèn er Ei.schien vrer an(r.ere jongen6.
FILMAVOND B]J LENS

A.s. zaterdag 1O februari, tlo Colkomische rzestern trDe twee Ei6sionari6s enr. Eenfil-m voor ielerecn: a1le-minirs, welpen, pupilJ_en, iunioren, seuioren, broers enzu.sen en natuurrijk cr.e leiJers, trainers en de ouders zijn van harte welkom.
Àanvang 1!.O0. uur. Toe6ang 6ratis.
HET DOOIT!! ! !

Eintel-ijk heeft ce cooi zijn intródle gedaan. À1 geet het nogal- traag, langzaam
maar zeker komen ce grassprietjes ueer boven de witte ra.6 Àrr""u,, tà'voorÀchijn.Ioch a1 een vertrouvrd,er gezicht een rr6roenti voetbalvel-cl onCer vrater. Het zal no6
wel- even iluren voorcat "le vorst uit de groncl is en het water van het ve]_<1, uraarer zit eindelijk schot ig. 'íanneer we weer ga:rn voetbalren is noeilijk te voor-spellen. laten we maar hàpen "..1at rlit snoi (ilisscirien a.s. zaterJ.ag Ëf l ,.f ,i:".Het heeft 1an6 genoeg geduurd, dit voetbalroze tijdperk. voor ons geen reisjesnaar rle rvartrere Iani..en, macr alternatieve progranmars zoals bovrlen, schaatsàn,ijshockey o§ zaalvoetbal. In vergelijking net andere klubo in Neclerl-ancl hebben wijregelmatig Ce beschildaing gehad over de zalen van een school (Thomas l.tore Co11egË)
De sporthall-en en vaak ook de gynzalen zijn ar naanllen van te voren volgeboekt
voor anCere sporten' Voetbo.l-k1ubs kunnen hier olechts sporadisch in. lvij zijn de
Éen8en van het rhoEa6 lÍore co11-e6e erg cr.ankbaar, il.at wij ín de zal_en terecht kun-
nen.. Toch konen we er liever níet, ruant veLal.voetbal drs onze sport. Laten lve hopen
clat we weer 6auv, op al.e vetCen kunnen.
MINI-VOETBAt.

De jongens clie zich opgegeven hebben om met ons op 'l maart naar de nini-voetbal-
show te gaan, worcen verzocht on a.s. zater.lag op LENS Í1Ot-- af te dragen aan .,
Paur v.tl.steen. Er 6aan raaar liefst Bo man mee. En on dit aLleraaal- voor tescl:.iten r,rrrdt ons rvel ebn beetje te veel. iïij rekenen op ju11ie necewerking. I{et
kl-ubgebpuw is vanaf + 11.0O uur geopend.

SPOBTK/IMP.

Eet sportkaap voo! onze jeu6rr,leden gaat helaas weer niet ,.Ioor. De aannel(lin6enrlie we binnerlrreoen, hoofcl,zakelijk van welpen 1r vraren te gering in aantal-.:
Daarnaast hebben we nog jongens, vreer van welpen 1, clie te jong waren. Volgendjaar zit er voor cleze jongens eàn kans in ht gu}1íe sanen àp Ë"*p kunnen. vJie
vreet, bl-í jven proleren.
BUTTENLÀNDSE RETS.

Er zijn nog vier p
nee vriLl-en kunneir
wj- j even med edeLen
lupilLcn naar,'buit
6e1d rneer over te
boekt. De joFgen§
toeristenkaÉirt hebj
ESCAMP TAI'ELTENNI§.

hierin st erker : Einr'lstand I

Lantsen in de bus naar Duitsland.. Leiders, B- of C-kJ.as6er6 die
zich opgeven bij Paul v.d.Steeu, te]-. 6?.5O.96 Noguaal-e wi1len
clat de reís van cle A-klassers naar Engelancl en cle rei6 voor de

s1e-n<1, wegens gebrek aan animo niet door&aan. U hoeft d.u6 g6en
nahen. Onze penningmeester heeft het gestortè geJ.d a1 teru[ge-
die wel meegaan noetèn tegen de tijd een íTel-rlig paspoort oi een
ben. Eebben ju1lie díe??? Nee, vraag rleze-Gï-ïIvaui a"n.

Afgelopè4r'vrijcla8 weri",en 'fe fiuales ver3peekl van het Escatnptafeltennistoernooi.
Behalve denonstraties tussen Ierlen van wibats waren ook tlo and.ere partijen van
hoo6 niyeau. Het rvercl uiteinc.elíjk een strijc tussen vros en l,E0ls. Vros bteek

R.'.ïil-1ense
-rr.llyKeJ_noÍ
B. de Kroon
J.0ilenkirchen

vlos
LENS
vI0s
tENS

I

1

z
3
4
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l-n Leni en Snel

88888.:siËff :i.ry::88888
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IIUTTiIIES LEDENL IJST,
Ir Ballota

J. !orst
ïrl "Bouwrnan
R.Iio efnagei
rrï .l(ounrenhoiíàn *". ,

R.von Nui jserrburg

- 148? È.J,straver 290155 S Meppetrad.e ir4; Cen Èaag; tet. 6?0518
iïirliRET;iLERS .

IIier'' is dan .r,e reeds r.arig ' aangekondigrl.e vianbetaf ersr.:- jst " i+i j hebben lang ,Beaar_,''
zeLd en getlacht ct'oor stóetls. maar weàr' oproepen in cle LEtisreiue 

-te 
praatsen -op.-ili-enanier ,'',u k".trirrrties binneir te kri jgen-. n"ioo=-ri jn Ë"0.;;;, ""iet. 

$eslaagc enhebben nos teveer re,.]cn..i',it seiz'oen íàg ,i"t" teta'aià. ,,uiiï"ài.".onze finan-ciËn,voo:'ar- in (]czc ti.jcr., riat cr geen inkomËten 
"it à"'tri-r.;;:r;';;;; in L1e hanJhou'-len' liii vincen tre] 

,ïa3nef.1" clat ook uw naan op ir.cze 1i jst voorriont, naar het. ,16 echt. uw .ei6en schur-o] ""IÍoctrít .io.."riràópi een fout je zi jn. 6euaakt .trij het noterenvan. e betnalite kontributies en nr,cht c1àardoor urv iaan i";"";r"Jt" op <le lijst- ..voorkomen bet-t U itan èven het sekíerar:-aat (ter. 4i'.gi:óiï Ji',iij ru["n cé fout_

on:lerstaanrle Ier'-en hcbben i.ri,t. srizoen nog helenaal niets betaa,.. ,Zi j noetenderhal-ve cïvoor zor6eir, itat cre vólIË tonïribrt:.e vàn f 160,-- per.oaGaande .rordtover13-emaakt:
ll.llanning-c . v.,Beekura-c. nerenbak-i, van Deeren-R,Fortnan-lï.Frantzen-G.Goosen-'u'croszg Nippàr-J. rIgJ-nans-J. (I(ooe) Iieetma4-A.van Kr ee f-G . Ler-i o""ro]illIi"r""-J.Ras''.t.Rooituvn-iI.ï?oo:1uyn-II.Iluyter-D.schönherr-F.È.i,à"n.ii:r.;À;;"it;;:;:ÀïIp"r 

""C . VerEeul-en "De v.L.ende l-e:tenrrnoeten teharve de f,60,-- ook nog het inschrijfgelcr ad. rlor--or.1ín1k9n: ti,,Kri j66man-C.peetr eí O.ttàapàórst. :-.
De pcr 1-1o-19?B aanoelrorlcn fecen R.Br.ank-À,rlruijns-c.Heijsteeg en R.tïesseIs, : .. ._noeJen. nog f,1to.-- betafen. , .

De voigence.eenioren llebben dit seizo€n',reL'iets Ilaar nog nÍet vol-,:r.oen,r" u"torra,.i-Zij t,irIlen Ëet achter huil r'roem ""r;;iÀ; ;;;""6 per on6;aancre. aan ons noeten oíer-boekeni '

.f 14b , --
12O 1--
12O , --

..' .íoo..-*-. . .

. 1 201 -..
Volgencïe vreeli rzorilen .ïn ,i",r"r, van clo
gepublic eèrd "
Kontributies moetcn rïorJcn ovorflenaakt oni,enig en Snel! Den }Iaa.g.

21 jeug$J.e{en, r1ie,. ac ht erstan.., hebben, '

Cj-ro 13.6?,11 t. Penningneester

Het Bcstuur.
ZIIJALÏIiJEI,I JEUGD T.IíTIE

Jaarlijks vincen cr t en, bat e ..yql_ .h_e_t. . 
pr.inses Beatrixf onctro -.toernooterr. ptaatsr...-. -"rvaaivan-'de -opÈíerii;sL teri goe.le Èomt van het 6ehanrricapte kincl,, Nog onrangs heeftce Af deling Den IIaa6 van 

- '1.e I(NVB een zeer goàa 6"o"5rnisu.r:a -rnoo5,ïer ,toernooi- .rnde T ei]-ir:ghallen tc rrocllijri raten versper-Ën, ;va.rraan ook ccn eiantal r,ENSteams-bestaairde uiL .c-lirasser,s,. pupillen 
"r, orË1pun, ceefïam.' Het -iË ',ii,t' "i."i"ïI";'ï: t

20e keer, à"t voetbarjeuÉd in I'reierland zích ínzet, voor het gehan:.li.capte kind.
ï:1 '"u'. 6oct1,e zaalc, vinilen wi j ' Er i6 veer, 6er,J norlig 

"n ir"ï iu Jaarom tran ookfijn om te horen, clat 
iig. 

Esirarap -rlereniflingcn gezanenlijk hebben besr-oten o! onskornplex eeh"tiroin"öbi tË br6chiscr"r, ,roör welpen en mj-ni-r,velpen en zodoen(,.e zullenbijdra55en on c1e opbrengst nog hogcr. te latcn ryor<Ien ,f"n t ïó78, in vrelk jaar

-'t-



e e-]1 cheque ver,I- J15Q.OOO, -- .aan het PrinEes Beatrix 'Fon,.r.s kàn worcl.en overhandigcl.

G.D.van Cen Steen

SEEETI'FFTFF FFFFFFI'FFFFFFF
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DE BÀR ?
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- Peggy Richel

ZaterlaTz Riek en l,iellosc! - An v. d.Steen
Zolrdal:. Tinus v.Zilfhout - Erik Landnan - Wim l"iichels
Eventueef afbe]Ien bij Í'.n Bergenhenegouwen teJ.. 669416

WINTERSTOP.

--- AIs U ilacht rlat LEI'IS na ruim 10 weken gedwongen voetbalstop, inmirklels zacht
en rusti6 was in5eslapen, Ca.n heeft U het nis.
--- IEI{S leeft nog voIopl rtaar zor6t in iecler geval onze Juko we1 voor.
-:'- redereen, cl.ie <l.aatrvan getuige hatL vrilren zijn, heeft in íle achteï' ons rig6en-
rle pcriode kunnen zien, hoe eb [eschaatet rvercl l hoe Joop od,enkirchen en Ec]win
Eykelhof de naam var: r,liNS hoog hielden in het Eske.np-t af e1t enníst o ernooi; hoe
d.enc1.erend. de opliomËt was bij het uitstapje naar de ijshockey vredlstrijcl, het
bovrlen en 4e filmavoncen, trclke faatste samen met de l(aka vràrdcn 6corganiseerd.--- Nee, onzc jeugc heeft niet te moppercn.....En er staat nog veàr màer op het
programma; karnaval voor de kleine en de heel- kLeine le,ten; bingo, mini.voetbalshow
etc.
---Ilaar ook het voetballen l'rcr,lt ni-et vergeten. De trainingcn clraaien gewoon
door en ook zaterc',ags kan onze jeu,3d aantretlen, hetzij in àen van Je zàIen van
Thonas More, hetzij op het strancl of waar <1an ook.
---- Af4elopen zaterclag mocht ik rveer eens een groepje jon6ens wcgbrengen. Ditkeer een stel c-klassers, die op het strancl bij Kijkcuin hun spiéren wat ginEen
losmaken. .Praktisch rle hàle C-s-elektie, 16 man!
--- 0p het stranc zag ik al- een veerti5tal pupillen en wclpen crruk in de weer,
daa.rbij krachti4 aennenocLlirÍd door een sèeI varlers.
--- rets vercerop zaq ik nog meer LENSers.dapper in rle koudc, ferj-e winrl traine"n.
De 3-selektie vas c1at.
--- Even late.r ginfen ook Ce ii-kl-aesers Ki jkiluinwaart s, rvaar het gezellig druk _

wa6 en Ce eettentje.s Í:oeCc zal<cn derlen.
--- rk vindt rlat LENS zich geruld*ig maíl prijzen net zorn -volgcns somnigen te-
j'eu3dige Juko, rvellie zich uitstekend van haar taak bewust is n.l-. onze jeu5d op
een verantwoorde wj-jze bezig houden onder al_l-e onstanCigheden.

FNEE LENSER.

EONDUE-AVOND 3 MT\i\IIT. FONDUE-AVOND 3 MÀiïRT FONDUE-^VOND f MI,ÀRI. FONDUE-ÀVOND.

0p, maart a.s. kunt u zich weer te -oec'r. cr.oen aan ecn fonclue. uet ligt in cle be-.
doering clat u naast het eten ook de ieentjes r:reer van de vloer kunt raten gaan
op- de klanken van onze huis-disc othe ek. ooh l-eek het ons wer een aardig idàe u
helemaal voor no! in staat te stel-Ien een van clc mooie prijzen in de wacht te 1a-ten slepen bij C.e spclletjcs ilie vrij gaan or$ani6eren. tiij kunnen U deze 6eze11i-ge avond aanbieden voot''C.e zeer $erin65e prijs van Í 1jr-- p.p. iïíj rekenen dan
ook op uH aller homst. IIct onrleretaande strookje kunt u natuurJ-ijÈ vreer krvijt
aan een van onze l(aka mede';.rerkers die hier ( olt I,ENS) neestal weI bere j-kbaar zi jn.

Kaka.
Ii:rlsrss-ellrrtpen

-2-
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Marijke heeft er een zusje bij
geboorte van hun 2de r'lochter.
Vanaf deze plaato wensen vrij h
blijde 6ebeurtenis en hopen sp

. Hans en Mielce v.d.KJ.eij gaven kennis van de
0p f f ebruari j .1. Ze_.kreeg rle naan MariëI1e. . .,,, .

et-echtpaar v.d.K1eij van hartc 3e1uk uret d.eze .,
oedi5 cleze aanvuinst tè. ]iunnen bewóncleren. ., '.:' .;.':_l..:,.:

-x-x-x-x-x-x ", Í. '',.
Voetbal, wat is clat ook aI rveer !

EI]HIIIIEIIEEHHH
PROGR/\l,lMh SENIOREN

HI{HI{H

PRO G R/rI,lMrt SENIOREN

HTIHHHHHIÍ}iH]THIiHHHHHIIHlii{IIHHIIHIiHÈHHHHHIIHEHMTHÉffiI

t., r ., .:
ZglgqS 13 februnri 1979.

t 4. Oo riur LENS .1

t O. OO 'uur euiclc 2
'l 1 . OO uur LENS 3
1O. JO uur Delft 2
1O.JO uur DVC 2
1 2. OO uur .fiCelaars 2
1O.00 uur IEI.IS 7
1O. OO uur RVC I
14. O0 uur LEI{S 9
10. O0 uur LENS 10
12.00 uur IENS 11 : .l .

14.00 uur Den Iloorn 14

S CHJIDlftJ'JJEDSTRI JD .

14.00 uur ilermes DVS 1

11.OO uur HVV 2
11.00 uur LEIIS f
'l J. 00 uur I,ENS 4
1 '1 . OO uur GD/r 2
'12. OO :,uur .Por§t duiven ..4
1O.OO uur LENS 7
11 .00 uur Verburch B
'l4.OO uur LENS 9 r

1O.OO uur LENS 10 i
12 .00 uur l,EI\iS 1 'l
12.00 uur"IIENS ,1);:i ....
ZAiiLVOETBf.L .

LENS 2
VUC 4
LEN§ 4
LENS 5
IJ[l\Ë b
vros 4
LEI'ls B
itzzuri 2
Gona 6
Oranje B1auw 6
LEr'rs 1f

s chaduvrwecl.stri jd)I Zae

1Z.Uo uur LEIIS f . - Graaf' tïi]-leó; II Vàc-' "r -
Verzamelen 11.CC uur LDNS terreih. Ook bij afkàurin6 oinCat
aanlvcziq..is, oln oil .ecnlvo1r':.. ïan Giàaf lïf I Vac te speien.;

Zgltgg_32_I9!:gef:_j222.(oniier ïoorbehoucl) l.

dc mo.3eIi jktieid

,turrs
LENS
HVV 

'BEC 2
LENS
LENS.
Maass
IUNS
ÍIassenaar.J' "
6i)À'5,'. .

ADO B.
Duindórp SV'11

1
)

3aat
5
6
tr
oo

Uitsla5:van r1e ucclstrijcl LEtiS - ttàzuri. 3-T -
De volgcnde vrecstrijd:.ic'vastqesteiil -op èihsJaD 2o feÈruari a.s. inl tic,'sporthal
Gaslaan. De tegenstanrlcr is Tjancli-Baru en de àarivanEstijd is, ZO.2ó uur.-'. .

De^volgen-le sperer's rvorcen hiàrvoor uitgenodigcl: i'I.Micher.-E. Lanirnan-Í. prins_-
B.ossc-J.verberena.se-^.Rccslnk. Dhr.Fr-uàans zar voor complef ering,.""a;"i";.Devo1gentcwcdstr'ijrt.,i.svoobIopiggep1ind'.opdoiiderda8.,im"o,i"."..'
6TóND ZA.ÍILVoETtsjIL 1.ë iilIissE ï ( Èi j ger,rert<t t/m r
Tjani Bàru
DIIO
I\zztrí
VVP

l )-é)
14-?1
14-20
11-15

-).- ..

renruafl- J.1.,



S chonkhorst
NKDEO
LENS
vov
VIOS
Dalcq : "; '

PHPHPHPIIPHPIIPIPHPIIPi{
IN DE ZI EIGIIiJOEG

PHPH

PROGRAM}ÍA JUNÏONEN.

Zondag 1B februari 19?9.
'12.0O ur:r. LEI{S ,
ZaterCag 17 februari 1

IIPHPHP,HPHP,HPIIPHPHPHPHPHPHPHPI{PHPHPITPHPHPHPHP ..

v3

11-1O
14-1o
11- B

.11- 7
11-'4
12- 4

vorige week is rle heer Bij].sma, vacrer van twee jeugrlleden, opnieuw opgenorlen inhet Rocl.e Kruis Ziekenhuis. Nu voor een kl-eine operàtie o.n ,i5r, been. rnnidclersknapt hij al-vrecr aardig op en hoopt weer gaurv uànwezig te zijn. van harte

P.s. De heer Bij]-sna dankt arre oudersr sperers, l-eider en trainers voor de
enorme fruitnand die hij van hen nocht ontvangen. .- -. -

,I4'T.T'TJJJ JJJJ JJ JJJJ.]JJJJ JJ JJJJ JJJ
.{f$+* vr'ti HEr JsuGDFRoNT $$$ÍÍ.I'I.T.T.T.uJTTJJJJJJJ.TJJJTJJJJTJJJJJJJJJJJJJJJTJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJïïIJÍ

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

11.45 uur nrourl Ytri1t 5B/4
11"4! uur tENs 11
12.00.uur Trionph 4

- RKSVM 

'
-vcs 1

- TENS 2
- tEr,ls 4
- rEÍs 5
- LE"r.rs 6
- Vredenburch 11
- VUC 10

- IENS 10
- làno 10
- LENS .I2

>t 9_.

14Jo
14.15
14. oo
11.OO
12.10
11.OO
11.OO

LENS
Duno
die H
quint
die H

I,,EN§
Í,ENS
IEI{S

1

1
aShe I+

usJ
aghe 6
7
o
9

V1
Mgr.Nolenslaan
0ckenburgh
Kerkstraat
0ciccnburgh
v3
vl
zie LE'[S / en r es erveprogran]na !
Hengelolaan
vt
Zuid.erpark

OO uur
9, (LEI,IS 1 t/n 4)
9l (LENS 5 t/m ?)
4o (r,pivs B t/n 1»
9,3O en lo.Jo uur Ler. 66,11,14 (LENS)

LENS

A_L!E_&El4!+ry_ZIE_EECEBVEPRoGRT.MMA

AFSCIiRIJVINGE]II "
schriftel-idk voor vri j,Jap;avoncl bij Paul- v.cl.steen, Genemuicenstraat 101, Dèn Haagtel-. 675096
Telefonisch vri jtlagavoncl tussen 1B.OO
A-klassers bij Gerard Duivesteyn teL.
B-kl-assers bij Gerard Duivesteyn teI.
C-k1asser6 bij Ton ts-Gravendijk tet.
In dringende gevallen zat errlagocht enrl

AT'KEURINGEN.

Er kan niet urorc]-en 11ebcId. of het kor:apetiti'èprogranua ttoorgaat. Loop even naar de
. afkeuringel,,i jstt of Jc.es het in de krant. Bij al-gehele afkeuring hebben juJ-Iíe

een ïes erve?rogrammP.

OPSTELLINGEIII". . 
, ,. :

LENS 1àls bekencl i?ES.B.T jÍn-l,s joe en J.Tjin-Í:sjoe.. zie rcs erveproGraiura.
Sanenkonst IJ.)O uur LENS , leiders.: Ilans Zoun en Joop lrpperloo
Lm{s 2 als bchend. zie reserveprogramma en trainingen. samenkoms t 1r.1j lt1:u,
Lcir]er : lSen C6s c

lEry als bekend. zie xeservcprogranma en trainin6en. s,a.nenkomst x1.15 uur LENS
Lej.der : dhr.F.f'lumans

en 1!.
94. 68.
94. 68 .
65. t6.
tussen

-4-



' - l" .'
.L!u§-r als L-'ekencl zon(ler M.Riemen met r,.v;Rijn RESrR.Ginber6. zie 'reserr"n"oa"ur-
ma en buite,ip-ncrse reis. sanenrronst . 12. o0 uur IENS; LeÍder:Ton de Kok
LÈrys 6 als bekend zonc',er L.v;Pijn rnet M.ni-encn. zie re serveprograrnna, buitenl-an.lsereie en trainin8en" Sa.raenkomst 11.1! uur LENS. LeÍder,: Martin ,Ëuo.,",
l'nl'rs 7 al-s bekencl met Il 

" 
Bo elhouwer-M. vreebur,g-R. verboon-c . Ho c fnagel'. .zi-e buiten-ïan,rse reis, re6erv"p";;;;;;-;;-;.;i;;;;;l*s"runr.oruf iàlii-""i-i,urrs.Leicrer N.N.

LENS- g 
-als- 

bekenc," zie leserveprogramna en buitenlandse reis. Saroenkonst ,l2.oo :uur LEIS. Lëider: Paut v.cl'.Steèn ---.--. ':'-- 
.'

LEi'ls- 9 vri j ( zie IENS ?) ' zie reserveprogra na', buitenlan.Jse reis en trai-nin6elr.
lqls Jo als behenct-. zie reserveprogramna, buitenlanr.rse reis.en traihingen. ' :

Samenlionst 10.45 uur LINS. LeidËr: Rini van i{oort ;,, ^ .

ton§ l.1 aIs bchenr] mct ir.christ. zie reserfeprogranma. buitenilerrclse rci-s entrainin8cn. Samcnkomst 11.00 uur LENS, Lei,Jcrs:-Ton v.d.B"rq en ffruo-p"io.-
!E§-!'"ri:iÉ'eiienc1, =:-" ""sàrï"frog**", buitenlalclse rcis Ln tra:-ningàn'.
Saroenkoms.t ,11.00 riur IEirTS. L.,eirtèr i.a<i v.à.frott

LENS 4 al-s bekencl 
"Leiiler: clhr.li. Rloh

PROGR.hI,ll,í]l PUPI LLXIí .
Zat erda s 17 februari 1979.
12.00 uur LEIIS 1

11 .00 uur VIOS 4
1 1 . C0 uur LENS -3

'l 1 . 0O uur LENS 1

í1 .OO uur Duno 2
LXNS f

10.00 uur 1 .{SE 1

10.00 uur LH{S 2
'10 . OÓ uur LEi'IS f
12, OO uur Ornas

ALLE ltI,FTirLLEI,l ZI E 1I].],5 }JRVEPIIOGRJ.JT{II

AI'SCiIRIJVItrGEN.

zic reserveprogranna en trainÍn6en. Sanienko[06 t j3.OO uur LENS

4!!_E_E!ET4i.,'I,EN ZïE RESERVEpT?OGRiÈIM:1

PROGIII,I\MA VIELPEIiI.

Zatér,'" '17 f ebruari 19ze_,

- tyra 1.

- LEI,IS :,2

- Voorbur6 6

- takktïartier 1

- LDNS 2
- vrij

- LENS 1

-'Laldrkwartier !
- LmÍs 4

v1
Mefis Stokel-aarl
vt

v1
v2 (veld'LENS) t

4!!E ELET.q.LLEIY ZIE IIESEiiVEPRCGnT,,MMA

PRO GI?I,J"IMJ]. MTN] -:ÏEIPEI.I
Zat er ..'.ac 17 februaxi 1979.

a

VreCerustfaan
V1
v1
Buurtweg/vckl -irchipel

schriftelijk voor vri jcla1;a.vonrl bij pauf v_.d.steen, Genemuitr-cnstraat 1o,r; Den
Ilaag teI. 6?.5O,9?
Telcfonisch vrijdasavond tussen.l8.oo en 19.00 uur bíj Rob Bon te] . 25.98.??rn dringende 6eva11en o1i zat ercla8o cht encl tussen 9.ro en 10.oo uur teL. 66.,tj.l4
I;F'KEURI NGEN .

Er kan o$ za-ter 'agochtenrr- vzrnaf !.JC uur 6ebe1c1 vrortlcn of het komletitieprogranha
door6aat" Eij algeirele afkcuring hebben jullie een ,u=.rrrnprog"orio. -. -'



OPSTELLINGEN i]UPÏLLEN.

LEN§ 1.a1s bekend. REs: :i.Tjin As joe-M.Langera.lc en J.pir:nen. Zie reserveprogrampa
en trainin6en. .Sa.rnenkonst .-11.15 uur LEI,{S , .3_ei.r1er Aad ile pàEter

S-..,à-"Is bekend, zie xeservcliogramma en'trainÍngen. Sanenkomst 1o.oO uur LENSLei,ler Arthur cLc Groot
LF,NS j, a1s bekenC, zie r es erveprograimtra
L+cl.er Ei.ro -v.d.l,lijc ( gaalrne ou(lers imet

OPSTELTTNGBN iÍELT'EN.

E{§-1, a]s bekend, zie reserveprogramma en trainingen. sarnenkomsl-.lo.l5 uur LENSLeirler Pater Perrei jn
LENS 2 als beiccntl not F.Christ, zic reservepro6rammà en tràiningen. SLmenlioust
10.15 uur LEllS. Lciticr Jan lríns
LENS f vrij, zie rcs ervepro5ra&ma en traihingen
OPSTELLINGEiI MI,I{] -|J]ïLFEÏ. ' ' :

ryl !Í. Brooshoo ft -D. Di j lsma-I,I. verschel-clen-J. Dunant -p. Hopp enbrourver-s. Tuyt -
T. Jansen-M.Hoeksmà-IÍ. nosch, zie r es erveprb 6rattutta en trailinsen. samenkomsi
9.00 uur LEItrS, Lcider clhr.Tuyt

tEIg-? rL. v-._cl. Berg-G.Linnerveever-K.Hansen-J. v. d. stame-H. smulcerè-M.Grosze NipperR.Tettero-l{.Tettero, zie reserveprogramma en trainingen. §aracnkomst !.JO uur
LENS. Leitler .f,hr. Grosze Nii:'::er
LENS 3 M. Jochens-I'Í. Bourvmeest er-G. EIstak-Iï. Vinke-M. S chuurxcan-M.Brand.t samenkomst
t.JO uur LEItlS, zie res erveprograrlma en trainÍngen. L,ci-ler dhr.Elstolc

E -R. 
zinnqr"6nru1-J.lÍansvclcr.-D. spierin6-D. ín6e1ine-M. Pe et ers-ï?..r,1-6 en6ee6t -E.cen Heyer-J.Steinle5s, zie res ervepro8rarírna en trainingen. samenkoust .l1.OO uur

LENS. Leider Chr.§pieri ng

KÀRNI.VAL.

0p vrijda6 2J fe'bruari on 1!.00 uur barst het karnaval vreer 1os in ons kLubnebouw.
Ne-e, niet_voor {e ouí}eren. Die schamen zich er toch maar voor on eens 1e}rkei geËte doen. Daarorn organiseren wij het voor al-le pupirlen, .r:relpen en mini-vuelpen envoor andere itbloenkolenrr_ in cleze leef tijdSioep. Goetl om de- vaot wel overtàlJ-ige
energie kvui jt te raken. Leklcer springen, hossen en polonaíse l_open als het kanin tle meest rare pahjes. I.Íisschi-en zien we lveL een hale grote b-loenhoo] Iopen.
iVie weet. Nog 66n rveek 6ed,u1c1. Ju11ie konen toch ook.
RES EitVEPROGRi.tl.Íl'íA.

.à-.s. zater ag hebben vre naast enkele wedstrijcen bij ï,oos,luinen ooh rveer
beschildrin6 over cle zalcn van het rhomas l,lore coffege. voor ieclereen is
rvat te doen. Ook het klubgebourir is cle hele dagg geopàncl.
14.J0 uur LoosàLuincn A1 - LENS A.1 Madesteijn
1J.O0 uur Lo o s duineni,-IJ1 - LEIiS 81 Madesteijn
11.45 uur Loosd.uinen C1 - LENS C1 l,tatte'steijn
'11.0O uur Loosduinen ?1 - LENS p1 }Íaclestei jn
10.'1! uur Loosduinen !l'l - LIINS 

'i.I 
1 Madesteijn

Verzamelen 66n uur voor aanvanÍ, van ju11iè lveclstri jC.
n, het _Thonas More College aan
uur zaal- 1 l,iini- 1 + 2,
uur zaal 'l urelpdnselektie
uur zaal- 1 pupillens elektie
uur.junioren 10 + 11 + 12 .

uur -juniorcn B + 9
uur zaal- 1 ]l-sel-ektie
uur zaal 1 À-s elehtie

en trainingeno SanenJiomst 10.00 uur IENS
vervoer)

de
er dus

,le lJerest einlaan:
zaal- 2 Mini
7 T7 rest

, 
zaal 2 rest

zaal 2 rest D
zaal 2 rest rl

Progranma i
10.o0-11.o0
11.0O-12.00
't2.oc-13.oo
1J.Oo-14.0O
14.00-15.O0
15. O0-16. OO

1 6. O0- 17 .00

J+4en'nj-euweminírs
weJ-pen 2 + J.
pupill-en2+1''

D3
Àr+44+l-eid.ers

2+
2+

verzamel-en voor alfe el-ftaIlen Jo minuten voor aanvang in ons krubgebouur. Gaanjullie rechtstreeke kon dan niet een uur van te voren. Het is aL clruk genoeg.,.,i.,'

L



in <le za1en. Ga pas 15 ninutcn voor §.anve.nÍ naar binnen.
of in r1c klcclr.lokalen is ten stren6ste verboJ.ent LnDt .le
RUI Tlli.=L IIDSE rlïIS .

Voetballen in cle gang
balfen Ín ,Je s1:ort za.Ien.

I{af f e.Ilril ncet ie,-l-ere ,-l.cclncu:r J.155t-- overlenraaht hebben op
11,6?.11 t.n.v.lenniníjilecstcn Lcnig en Snef. Tot nu toe zijn -er

no$ i.jcen cent of slcchts het eerste termi jn hel.:ben over6.elraal;t.
ma.rk het geIri nu .',irclrt cvcn cver. .I.:,Is hct kan het hel-e be...rr.g,
trveei'.e ternijn :'11Or-- net ve:."ueL.'.ing buitenlirndse reis.
KONTiI]tsUTÏ8.

Nu {e wegen tÍeer Ltinaer i,le..'. zijn kunnen jutlie allemaal
.l,fgelopen nn..niLeí: en vrij..,.a.i; lras er yíeer te rveini6 animo
De trainers verliezen ,..e troe{ niet zo snef, en hopen Jat
komen. Neen nà..r ,l,e tr:ining oolc altijd gymschcenen nee.
aIs volgt:

5irorehening ,

jcngcns bij..lie
Ioe nu ouders,
;n,1ers t/n het

Stnat Utr zoon ooli oir (le urnbetalersli jst. I{eeft zeker in rle l-.r.,tste m,-..:n'Len geeh
LENSrevue gelezen. Iieeft zelicr ;;edacht het voetbalLen is af3ekeurd, irius hoevàn
vle ook niets te l)cti:Ien. ull zoon heeft zeker nooit a::n het re s ervc;:rosreuna
meegeclaan. Ja-Hiïer viirrlen vii drt. 'ri j zouilen onze jeuldspelers v;hcr o1) L1,lliÉl vriLlenzien. I'iae.r ,r,at zal vel net zo--moeili jk, zo niet oonogàriJh zi jn, aio irËt r:rptijil ontva.ngen van rr. c fin.rnciën.
Laten rve rnet een schone lei be3innen. I,íaak C.e kontributie rlus nu neteen even overvoor het hele jai:rr. IIet is cerir.cr ecn krvestie van ver6eten ,lc.n van niet willenbetalen. itlij hunnen ons rrrr:t wel- voorsteLlen. Voor ons is het ze\r.er zo vervelend.
Be r.i.n-kt voor ''.e tlte.'-errerl:i.ng eir l-aten vre hoj)en dat we snel weer Íio.(a.n voetballen.
tni.IllïllGEIT NÏET-8]ILS;TÏiJS .

weer komen trainen.
om te 6ri,',n t.rc,ihen.
julIie vreer troulv gaan
De trai-nin;1sti j 1en zijn

maflnilage.vond van 20.15-21 .1O uur
vrij Ja8a.vond va.ir '19..-10-2C,JC rutr
'rïim- v. l'r.. Lin 1en
vri j,1ag.'.vcnd yaa 2') .1A-22. C0 uur
Zoals jullic zien zijn rlc jl- en
animo te 6root $rorC.t sillitEen I're
a1s ie 6roe;:en bij eIl;.:a:r zijn.

alle -{.-hlassers o.}.v. Ben Osse
alle D- en C-lJassers o.l.v. liartin Iteuver en

aIIe À-kla6:.ers o. 1. v. dhr. C .[rr:n]re
C-klassers voorlopi6 saneni;evoe1Jil.. .í(..nneer
'lc 3roepen lv er. Voorloirig kunnen we wel_

rIe
traiaen
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In lJallotage:

- 14BB H.L.Bouteligier 230843 S Cost erhe s s elens traat tt8, oen Ilàag
VE:VOIG .i,:N5ET,.L:JiISLIJg,T.

De vo16cn'1e jeu5'-lerien staen o:'r onze zwarte Ii jst cn tnoeten ,Lerhnlve nu onmi,ldel--
lijk het achter hun naar'.r sta..n,.le beC.ra6 oir 6iroiekenils 1,>.57.11 overnel<en.
P. Bat el-aan welp
M.Bouwmeester I{y'
E. de trruin C jurr-.
P. E1-st alc M; i
M.Grosze Nipl:er lnt i
M.Jocheno M'r,,

I.I(af fa C jun.
E.K-nops W

À.Krijgsman Ajun..

Í 721-- i?
,) -- tv?

3t,-- I'{
1/10 64,-- D

')) -_ 'Trrr_,
)-l t --

11Or--
1/10 64,--

t)) i--

. v. rl.

. Loveriks

.Lucassen
Àjun.
,\ jun.
ILj un.
Cjun.
pup.

+ 11í}, -_
olr--
Bz,5o

110 ,--
o2 --

.Paji

. Tan

i'leuLen

v.a

Er zijn ook nog en-he1e niet-spelenCe Ie.lenr. ,-iie hun kontributie no3 nÍet hebben
betaal:l. Mo6en l'ri j ook ,',eze 1e'.en vragen vcor spoe.lige overmalcing zor15 te Cragen
Door het. .vuegvallen ten5levoli;e van ,Ie winterperiorle van een voorneme l:ron van

-inkomsten als de bafoilzet is onze liqui "l.it eit sposi t ie erg verzvakt. Onze 1e,Jen
irienen er voor te zorilen, J.a.,t v5-j onze financiËle verplichtilgen op t{cl kunnen
nakomenr. Caarorn t:etaal- Uvr kcntributie op tijd en laat ons niet stecí.ls naar weer

.noeten zeuren om het iJelll.
Het lestuur.

GEI(iiÏiELG]]B-.:!IíELGlii. IiÍLG:il!.-r-l(ilLG.:]Ii., IgJLGEI(.AKEI,GIiii l.ELcrKl"KELGiÍIii'iiiELGEK"':$ELGl ilhEL
I'ONDUE-D.',.NS.iNT.

VOLGENDE l/:Il'ii Z.':TXitD.l!G, J Ii.. RT i..Ë. DUS, IS HET iïErlï Sclt"i ,IïZltN cElLi,ZEI,t. Di.N
ICUNT U ZIC|I ".iE 'i;i TiiGOi D IJC:irl ..l[ DIJ ]l"rl..,liLIJItE H,"r'liLr!R]! BRo!:i;i]N, S.,:UZ,jN EN- j'.NDERE
VERSNiTITEï]{GE}J OI'| e IíS J.' -.;iLTili;E tr'O}I!UE-D*NS;WT. TnOEi{ DE S0 Èij: V t]í f 15 ,':- PER
PERSOON T.UNT U Zf CiI }IIET :.IJ,EEN VCLPNOI,PEN, }íT'|ILR ÓÓK KUN .' U E'EER DE. VERGEEEN
DÀ§BPASSEI{.UTf, .PNOIE;iT}Ï EIT U,J GELUK REPNOEVEN ( GR,,:TIS DCCH I'ÍÈT ?N]JZEI'I). .

ALS U ZICE D.M.V. 0I|DB1?ST.-,:IID STROOKJE OPGEEFT, VERMETD U DAN TEVENS Otr' U EEN
FCNDUESET TH? tiXSCiIIIiIiING IiUNT/!ÍIIT STELLEN. T0T J ILilLl?T !

hierlan6s aflcnippen.
Naam3.. ...........
Àantal personen à Í15 r--z . Totaa] f. .... ,

Ik stel- ter bes childriui; f on:l.ues t el- ( l-en) .

. llanCt ekening: . . r..

-1-



FFFET'T'FFI'I Ftr,:IIE STI".T T}I
FI'lr-'Í'FFtrIT

ZaterJag: .rJos en

TTFFFF[Frf f ]trIrI'ESEEEE

.i'F#ï*:l,irlr;;fL.fiffff*"FTFFEFTFFFFFFFTFFFFTTP:-rF;i'Fr.rFirFrtr.;rr'tr

..::neuiek v:Cs -:--Àa{l.Bogisch ' - "'
Zohdaf,: Tinr+s v. Zil.fhout - frnnk Straathof - iiiL r'le

Eventueel- afhellen 'bij 
-,.i:,,. Rc:i6ch tel. 9j.11 .55. CÍrË

12 tot J uur.
0p ZATERDiiG 24 februa.ri 19Zg

en orr ZONDriG ZJ febtuari 19?9
hebben wij geen carnaval

n.líjri llanneko ehén.l a1;*)******++*,t++*+{:Si++;i::i::i:+*tr{:t*+a://**+,}+*{i++*+*+Í:t*,!+***{.,*+n**+++*,ii,t.++*++,}+*

vanaf '1J.CO UUII za1 ons pannckoeEbntsuffet
geopend. .4íjn on u op z;tór.rag qratis poongkuukuo ,ut
stroop of .suiker te ,:'tcen'keurcn en op zon,r.ag bötaalt
u slechts 35 cent ?er .l)anneli.reli -.,
+r+**)t'ti(**+**:t*+**++É*,r***,!+*:t+*****++/ir*+**,s*'++*****++*+rs**:t{:*++rrrrtr!:!í/

ver:'.er zulIen ulij o:.t il.e za.te::..',a.g en de zon lag diverse
weclstrijien,,met gratis 1:annekoelien organiseren
misschien zelfs weer s che.atsli::..stii j rl.en
*i****+*********+r.",r,"r,***+r*?s:!,'r:!****È)rr'*+****4,f+.r+,*,r++*+*+*:*:1 :i::i:r:ri:+*)à*+**+,

v_oor ::upi1len en junioren o.r J.e ze.ter:l.ag
voor ,1.e genioren o ). a.e zcn,ra.,.

bini;o net fraíie prij zen.
**)*,1.:***+**,ri**r,:+:!:t::Ftr*r:,**++,1:*+**:t+*++*,i,***:*+*.*+++*:t**,ti*++{.++***++:F::*+)ir:t!,**

HUiÏ;,LI JIiS jlr^.M."ONDT GT :iG .

Aarl Iloocl,uyn eh i:,e-rion rlaumar
'10 maart a. s . in hct ctà,:huí6
Iedercen is.' vi,rn l::.rte rrel-l:.cn
restaurantirCorner IIous e ii c.c.n
VooraL ':Le j ongöns vi:ir L;ll{s 5
:,i INTEIIS TOPrí.,'illTri:'1,L.

ilruin
k.Lu 55e'Jcuw is .1eopend. van

;even kennis vàn hun voorlenonen hurveli jk op
ean de Groennarkt on 12.CC uur.

o? ..le rèceptie. van 1).JC tot 1i,.{.,O uur in café-
L1.e Lalan van I.Íeerdervoort.

net hun vrcuwen $rorlen zeker verulacht. -...

-- Een mens moet in -'-ezc tii 1. oppassen, Llat hij het hoofar. koel hou..,t en ,-1e zahenniet door elkaar hae.rt. :l'r-t cr,at eorste l:etref t ze.1 je in leze lrinter eerd.er lasthebben varr ecn te ]rocl hoofa., l,rat het laatste betreft moet je J;oe,., ö1: je telien' '
passen.
-- Neem nu bi jvcorl:cef t,,,tre shirtreklane in hct 'r)óetbeI. .De. l"rooist noilel j_ jke
onzin lvaar il: niets vr.n -beJ;ri j;r. van rre Nos mr.ij ait niet , wint rlat is slu crekra-me. -('^fgcfo?en zeter'.a.ÍJa.van11. zat ik'te rri jken nà:rr sport óp r.v, en wer naar ecnreportalge over I'rennie ]'-uillcr en zijn nieuwe rïerkgever. Ge l-uren:r.e ,re hele relor-tage was 'le naarn vr.n ile lvcr)i|'ever o]) het shirt r'.ui'e:-ijt te zien. ljn boventr,ien
kon lcn wij 'nog 'oi)'ziin lloulven kcnstateren oi) lvelk merk benzíne zijn fiets reeti.over sluikrehlane llcsprolien ! i:ree, ik noeu 6èen nanen. l,ri j beta.len zi- j toch niet.
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-- onze ,]rote bonL m^.i'.]it het rire t Jie shirtrekl-a.nc ook bont. llr moesten ze1fs.drie bestuur;.ler:;n vo()r r?or'.len opgeoffer.l'om te bereiken, .,.at wat zij vri1,]en, vi,erd
doorl;evoer,-1. leí.rijpt U Jit nou?
-- Zvra-rtkruis, .',. iàrr.:.o"oa.ch, heeft het oorr a.I moeiJ-ijk. Hij heeft, m.i. zeerterecht, ilu3o Ilovenha.np niet rleeílenomen na-ar Ital-ië en wer ón-laï hi3 is 3.eschorst.ook betaaLlr.e voetba.Ll-ers noeten zich on-Ier'erpen aan :le re1e1s, vrerke er neibetrel;Iiing tot opE5erei;.ie st:e.ffen bestaen. 41 rvir Je I(.I{.v.il. ir.a-a.r zer.f nog weleens een hantlje nec Lichte,. i,;a.nt die boncl laat het oogluikenfl toe, r]at ene ..neneer llcven-k'Lmp j-n zijn schcrsin6sperio.ie rustils- r'et tz k.".n blijven r,lee sper_enin oef enwe''.stri j',.en. lii jk rir;:i-'.r nr.r.rr het versraS van het zna.rvoetiar_toernooi inLeii.en 

-en16e 
wekcn 6e1e.':en. fk vind: Geli jke mónniken, geli jke lnp.1.r. - --

--.fia'.,.Ma.nsvef(1ist?eërteIu3inDeni{aag.Ja,.lattranà].1er:iraatzonaervanc1e
ene 'las op lle c'ni)-ere, Ïn het 'betaal,r.e voctbal l're1 te verotaan. Geltri:kig ,:_et 'bi5-' '

de amateurs, die rro;ieir hct al-t-een n.,.ar bont nclien teSen einC. nei.-- Af$elo,ren zonr'-ag 1;enoten in Oyerl,rosch. Oir initiatief van il.e Gcaeente was een
zaalvo ct bart o crno oi or,r c'.e Grqte ï,ri js van Dàn H,rag l5eor6anis e crcr-. )eel_nemers:
FC Den llaag, net tvree taens trit de A-serehtie, tr'c Fàyenàor,J met een tes.n uit "
rle. jeugdeerektier R.v.c. i v.u.c.i-"vros, oranjóp1Éih Ln LirNs. onr" joàràou-a.ia""
het prima. Een zeer verdien.'.e overwimÍn-g op het eerste team vi:n re Fd Dcn Haag,waarin Mansveld., Ga.tj6, vc.n_Leeutven e. _i.-- spL e1.l:en , rleeri. rni jn LiiIShar:t goe,-1.
Janmer ci.a.t v;:n ilVC rver'i verloren . irla een overwinning op oràn j el:Iein einriii;len vri jgeli jk net -de F.c. , ..!... t echter cen beter 'L1.oelsa1:io hai'.- en .r.ui àn J.e eerste entvreecl.e pIo'+-ts met vUC mocht si:eIen. De FC vron terecht. Het zou con lrr-ama6e ge-weest zÍ jn -als hct .:nt1.er6 rv.r.;: uitgepakt. T,El'r-s noest het opner.ren tecen de l(liriekekerertjes van F.c.Feyenoord ón kon het niet bohverr<en. Zoiloenrr,e een toch welver diencl'e vicrr'.e ]:Iac'ts, lra. .rilc,.re het vros, .ivc, het tvreeae teau van ir-e FC Denilaag en Oranjcplein e.chtcr zich liet.
-- En ,nat hel; i-I; cla;rr in -oveirbo"sch 

fienoi en van het f antastische keeperswer]i van
-onze Rob rle iJirlt. Hi j r:nr:cht meni6 open coelc je voor zi jn uitgobreire- tardnlen inbntvanr;st ncnen.
-- Toch zieli;; voor -,al'., '.ai cr vanaf .-lc tri'une af en toc: .I{ui Opar: \ïer.l Cc-.roepen.
-- liíaar was u cige,li ji.i in het .'.f;:elopen weekeind? oh jar'u zat ur,ï i1Írokaart inte vuflen voor Èe riontri-butie. sch;rndà.Iig eilenlijk, ziaÍs :at u""tï"r-ii""l 

-u"_
,.lel-en om het gelfl-, ,:!a-t zo her.. noaiÍj is.
-- ooit za.I het aras wccr zichtbaa.r worrren op onze ver,.ren. 2s Fe1rruarl zurlen celiompetitielei lers uit alre. iri.strikten bi j efÈ e.r konen o, .rit t" ptrir"o hoe <r.ekompetitie vcr ler noet gt'.lln verropen. Nu ce betaakre voetballers ï:ebben uit11e-maakt, dat het extia voetba.rr-en o.i ,r.e vro ens.:'.agavo n,J voor hen nÍet hae.r-be.ar is,zal er voor ,)eze lvi jze heren niet veel an le.rs ()verbLi jverT ,_lan eerlzeLf,tle" stand._
?unt in te ncmcn. ïh jr:an t.:nr;rinste niet 6e1oven, .rlt Àen amilteurtje vrel de nocie-lijkhei zal helrlien en ',c noetl rnoet opbrenien on nofi eens cxtra o-', ,t" ,oenÀct",1l"""0te 6a..n voetbirfIen.
-- i:.s. wecl:ein'l is cr 3ecn voetbal in:verben r. net het lil,.rn;lva15el) curen. U na5J
cr,an bes{ naerr het itlul:.;cb;ulr rionen. Daal: zíin l_c hl.oerlkolcn in .liver6e voflienaanwozii;. í1aaf!

De re'-a.ktie kan al '.it wintcrse t-e:loe niet ncer aanzien in ecn ran,.l rvaar normaalgevoetbo.Icl moet uoxden en vertrel;t Caarora l:omenC-e vreelc naar Oostenrijh voor eenkorte wintersport valcantic. I{u. kan je na.tuurlijk zeríi.n, ca-t is hier toch ooknofielijk in r1q2. omstnnr.i;:he "!en. I.rar? irr loop in l{eierr.n.'. J-icver o;: het i;roene

FREE LÏ'i'I'J]J.I
-\'1l_')Dn r -r ,1'ör''T1-:rr" \1

V.'.N DE R:jiD .II'TIE 1:IiRitIïï;?nÍt:ttIt.rtRIntIÈItIiiRlilt:t jtIL?ljt;iIR tjt:Itn?nlIt.lRRRn
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veld r dan in ile snecuw, on.'.at ik met skiËn sraag van lvat horyere bergcn urir-af dalen. Hopenli jrr zur-ren rle ver-..len aIs ili I"r.,f, ao, *;", s;;;; li;n, zo.,.at netklubleven ool; weer beter r"an floreren. ,r hoop iiat rnijn u.iror6u"u u vorgen.-r-eweek van het no<!ii;e nieuws zull-cn voorzien en hoop u ,iaarna wcJr hecr-huicrs vanCienst te lcunnen. zi;jn.

Re.iaktie .
iTT,IiIii]:]IIi]IIi{H iii{I]}I]:II{iIHI{]]HI{IIH I;;iH

i)ROGllll'tl.a. -UI TS I.tLGEll S:iii]O:EN HIIIIHHITHIiiIHH}iHHHHI]il}lITHiIi{]1HH}IIiHHi{i.JHHH
HTÏIIINIIIÉIH II IIHH]I]Ii];ÏiiIiII]IifiIi.I";HI{

In verband met :le gestel,lheirL. van r_le

S CIJ/rDUIvl^/EDSTRI JD

terreinen geen proíiramma q.E. zondàg.

12.00 uur LINS f - .Grae.f t;ilIern II Vac
Verzanel-en 11.C0 uur LEIÍS terïeÍn. ook bij 'ofl(euring, omilat rte noeel-ijkheid aan-wezig is on op een.velc', van Graaf ïJill-en iI Vac te spelen.
U]TSLJIGEN ZOIIDAG 1.3 f ebruari 1 9?9 GROTE PRIJS ViI.Í DEN H.[AG.
Poule À.-----.i-
RVC
FC 'D'en I{a.ag À
RVC
!lll'{b
FC Den ll?iag -t,
FC Den llaag A

0rnnjel>1ein
Llii{,s
Ltï{s
Ora.n j e1:1ci.n
0ranjepJ-ein
]iVC

1-1

'i -o

1-1

eyenoord C

C Den IIaa6 A

Poule !
FC Den Ha.ag 3 -
Feyenoorcl C -
FQ Den H...r6 D -
VUC
tr'eyenoorcl C -
FC Den Haag i.] -

vuc'
vlos
vïos
vI0s
vuc
Feyenoor.-1 C

1-2
4-1
1-l
2-O
1-3
t-2

Einil.stanil poule r'r

FC Den ilaag À
LENS
RVC
Oranj eplein
om de Je en 4e plaats: LJI,{S
om cle .1e en 2e pla.ats: VUC

ZAÀLVOETSAL.

VOOR ZONDÀG 25 rEIlRUr'.iU:

7-5
5-4
+-t
2-4

-'.,,/-U O

-o-1 4
-\t-ë I
-c-3 0

.) _)

4-6
.a

!trg=ls!È_!991e _tl
vuc.
Feyenoorcl, C

FC Den llaag B
vlos

o-3
o-5

t natte veld eens vcrtrÍsselen voor
ellocline i6 orx via- kae.rtnci.,stri j rr.en,
e verili€nen. VerCer Eti.-,at ooli nog

3 2-o-1 4
1 2-l;-1 Lt

, 1-1-1 3
3 O-1-2 1

32
31
1o

-r'
-F

De volgen:1e wei)stri j.', is vastgcsteliL op rr,onr'l.errr,ag 1 r,raart a. s. in c.te sporthal.xoverboschrr met al-s te3eirstanr,.er Stronlihorst. De lanvanÍistij is 20.20 uur.
De -volgenrle spelers llorilen hiervr,or uit6enodii;tl:
J. ce Sruin-Il.Oss c-P. v. d.,'i te cn-E.Lan -rnan-J. vur[a.r end-s e -8. Reesink-T. i:rins

Zoals reeds vernelrl 6aan uÍj a.s. zontlag hc
r:,rat mecr aktiviteitcn Ín onze llcntine. De l:tafeltennis, bil- ja.rten iri-tis pa.nnekoeken t
ISingo met prijzen op hct proi;ranma.

.I:'- r\.4, A ÀÀf. ,ir--^: à.:r-\.! , r.'-.\-r\.r,-4A+rl.i+ }llJlrLÀ

t Íitl ltn;y.rr.re.r.,,-i-:i,À:tÍ:i*il

-I{iernece wit i-li bestuur, jnr:o , de spercrs van LrJI,rs c en ar-ren (r.s.nken voor crebelangstel]in,: en attenties, r'.ie r rirocht ontvangen tij:r.ens rni jn verblijf inhet ziekenhuis.
. : Frans v. cl. .Iierg
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-Als het lste na cleze Lanllr.urii;e winterstop net zo rr.oe.:l velilvoetbal speelt al_s
zaalvoetbaL rlan einf.i;-;-en we o? d.e 4e plaats.
-U ]romt toch oolc 3..s. weelienrl, het woril.t (bar)geze11i6

-ZeLfs Aatl Rool'iuyn rzeril c.lezc vÍinter te bar. Daaron besloot hij rnaar on op 10
maart a.s. in het hul'relijL te t::eCen. ilaer.van acte.
iI;IJiI.IJJJJ JJJJJJ JJJJJJJJJJJ J JJJJJ
t$*t$ vAI,r IIEI JEUGDF.I,.I,rr $1$$$;.T,T,T.T.i.TJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,JJJ.T,T.TJJJJJJJ
SS $ J $.t.i.r;.r.i.r J J J J J J J J J J r J rr r$ S$ J J

RESEIVEPROGiIAIII.LT EN LEiCill,:l Ptj;ÍlSEIiOEliEN ETEN.

AIs Ce velilen het toela.ten spelen r1e s el-ekti e- cIftallen a.6. zater-r.ag vrienc-].-
schapirelijk tcl;cn Loosrr.rincn o;; sportparlc }Íair.esteyn. IIet programna ziet er als
volgt uit:
14.30 uur Loosrr.uj-nen ,.h1 - LiJiiS À1 samenliomst 1J.
1r. C0 uur Loosr:u.incn:j1
11 .4J uur Looslruinen C1
11.00 uur Loosiluine n I'1
10.15 uur Loosr',uinr,rn ll1 - Llrlis 1ï 1 samenliomst 9.
Neem ook gynschoenen en een tr::Lningspak nee. Er kan niet vrorLlen gebelcl of het
dl,oorgaat. iicr,t d.us altÍ ji1 nii'.r r1e sa.uenkomst toe op LlliIS. hls het ]cc.n voetbellen
we wat. in <1e veilin3 (111+C1) of alcr.ers trainen rde op het vek, of het strancl.
A:LscEEi jv en: vrË j La3avoncl tussen 19.00 en 2O.C0 uur bij PauI v.rr..Steen, teI:
6Z .5o.95
De overige spelers hrn;ren natuurlijk óok naar LitrNS komen, met vo et ba1kIeÍ:ing,

- een trainj.ni;spalr en 31'mschoencn. ilanneer de velien en het lveer het enigszins d

toeLaten gaan we lel-Jier in rle sneeuvr rvat ïoetballen. 31ijf niet thuis. ltls je
lekker bezig l)ent voel je ,1e liou niet eens. Aanvang 12.O0 uur, Na.tuurlijlc is- ons lilubgeboulz ooll lco?cn,.r-. Er stc.an al-lerIei spelen klaar en va.na.f 1r.OO uur zijn'
er voor (',e j euí;a-sp e-1. ers , ou:',ers, lei:1.ers en anclere rrhon6erigcnii 1,;ratis panne-
hoelcen met stroop en suílier te verkrijgen, lïie lust dit niet? ;e houi,cn oolc nog
J bingoronrr,es net ae-r".i1;e prijsjes, te1en íA125 per inJohanrt. Itor,rt Cus allemaal
en eet je voI.
M I N I VC."iTll:lL:5HO;.i .

Op 1 mír..rt, Ll,onJ.ercl-a1;', Í;a'.r1 lye met 30 rnan naar het r,.hoy sportpa.leis in ?otterrlam
(nabi j het Zuii.pl-ein) Va.n cn-ll,ele jongcns moeten rïi j noÍl Í10 r-- o"ntve,n1;en. i,lanneer
het geltl A.s. zaterrlal; nict in5;oIever".l, is bi;! Iaul- v..l..Steen cr.an is je a..1nneI-
ding niet meer 6e1d.i3 en verkclten tJi j je hrtrrt je aan een anrr.cre liefhebl:er.
l/ij vervra.chten allc jon;lcns en chauf feurs op C.on:1erda.g 'l ma.1rt on j?.45 uur op
LENS. Vertrelc ott 1l .4J ur'.r richtinfi Rotterclam. De vo16encl,e heren wor,1en met
auto op LEi,lS verlracht:
Ton I s-Gravenrlijli, iiartin Rcuvcr, Erilc Lanc,-man., rlhr. v.<1.Zij icn, cihr. v.ZljI,
Hans Zounr -r.hr. J.i',e iiruin, il:r.iiogÍsch, d.hr. Molleman, d.hr.v.J.liieulrrenhuisen,
r1hr. IIe e msherh, rihrrl(nops, ihr.Ivi.v..l,.l{oeli, PauI v.11.steen, Loek.Duivesteyn,
Àatl ite iragter en Ll:r. ll.Claa.ssen.
Mocht U om cle een of e.n.1e::e l:e..'Len plotÀelin;^, niet lcunnen, bel r.-an even af bij
Paul v.cl.Stcen teI. 5?,5C,96 t/nr don,Ler ju3rairl:-.ag 1/.OO uur (lj.efst eerrler)
](rUll l-tV,íf, .

L.s. vri jrlag 2J fcbrue.ri barst het karn:.val l-os voor aIle pupil}en, welpen en
minil,velpen. iriij vcrvachtcn nJ-Ie bloemlcolen, breeclbel--llil:':er6 , snurfen etc. om 1!.00
uur in ons klubíleboulz. -jroertjes, zusjes en vrienOjes in dezc lecftijdsklasse
zi jn natuurli jli oclt vr..r hi'.rte rrèIl<om. liislchien zien we oo]; veel ou.1ers, leiilers
en traincrs van lleze jonl;cns op aleze avond,. Verlileed kornen is nj-et verplicht, maar
r,rel. gervenstr Tot vriji1i..;; en.hos er naar lusti6J oir Ios, De evond l'-r_]urt tot ! 21.rO

uur.
-)-

- L:II; il1 semenhomst '12 .
- LIINS C1 sanenkomst 'l 1..

- LnllS P1 s.'.nenkonst 1O.

1íi
c0
o0
OC

1.j

uur Llll:ls

UUr TJíJIIS

uur IENS

uur Liil\Ïs
uuï LIl,lS
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Níeuwe Le rlen:

- 1486 rrl.J.Steinvre6s c411?1 lltiI ol-tmansstraat 61, Den i{aag teI. 9{i7603
- 1k37 il.J.Straver 290155 S Meppelra,:r.e 114, Den Haai; tel. 6?0553

!llg:trlg,
0117 II.J,Dietz worclt ilolistra:t JBa, Den llaap. tel-.JJ626J
In f,al-l-ot a

Hbb

o

g
88

H
U

99:
14[J9 R.M. Fieret
1490 U. A . Koulenhoven
1491 h. À.vierling
GXDRUÏI( VELDEN.

0nnodi6 te zet6en, c-',at llÍj a.Ile lelen en
bovenstaande 6oec1e nota te nerren. Gebruik
trainingsstrook en ontzie c'.e velilen. Ook
bi j, ook a1 ís rlit voorzien vitn vef ,Lverl-i

23A271 l4'l Dui j venvo or Cestraat 1O7, Monster t,el, O1749-469Ot
fiA955 S Tuinzi jrle 26, Den H:ràg tet. 29299'l
Oar0351 S lrlicldelburns e straat 4, Scheveningen

Van tle lXenst cl.er Geme ent eplr:.nt so e nen kre6en uij wed.erom een brief over het
gebruik v-an onze vel-clen, vreLlie brief wij hieron,-ler onverkort laten volgen:
rrHet spelen van vrienir.s chappeli jke weiLstrijCen en het trainen op r1e veI(]en, \,raar
no6 kompet it i ewe ilstri j LLen n.,eten worden gespeeld, is vanaf he..].en niet meer.
toegestaan. De veIc1.en, nu nog totaal onbespeelbaar door de 6evolgen van vorst,
ijs en sneeutil, zijn bij .le geringste opclooi uiterst kvretsbaa.r. Juist in deze
periode kan bij bes;rcl-ing en betrecling 6rote lanBiurirge schade ontstaan. i3ij
doorgaancle rlooi za,l- cr,e 3rasmat 6een goede binrl,ing nrèt ,lc on,-ler11roncl meer hebben.
Daaror:r zull-en d.e veI,.r.en eerst Hoeten worilen gcrolC vocrdat gel:ruih nogelijk kan
zijn. Uiteraard kan nu oolr nj-et voor trainingsakt ivit eit en van c1c spechïeiden in
de parken 6e1;ruík r',lof Llen gemaa-Iit.
Hoewel ih begrip hell voor Uli, problemen in verrranl met komentLe toernooien en
zomeraktivit eit en necn ilc, in alIer belan6 deze maatre6el te moeten Ílëflerr.rl

trainers i]-rÍngenLl verzoel<en van het
voor de trainin6en uitsluitentl de
tweede veld behoort claar natuurlíjk

i ng.

II et tse stuur .

KOltlIÍ,SIE PBBSfiTIilVOllTl]/iL.

Gehoor 6evend. aan rle i.aa.rtoe cl.oor .Je ÀI2Jemcne Vergatlering van 4 olctol.:er 19i3 ver-
otrekte oprlracht heeft het bestuur onlangs een eerste besprehing gehr.d rnet ,-r.e

p5roep 1eJent vrefke zich 4estijrls berèid verkl-:rerde om zich over +it rrbeleidspunt
voor rr,e toekonstiite buigen.
Inmiddel-s ís .ieze [roe1l Ie.1cn ze]-fstandi6 ian het wcrk gegae.n cn hecft zich ge-
bogen in een eerste t:esprehS-n6; over samenstellinq van r'.cze l;or,troissie cn haar
te.akstelli-ng. l{et betreft le sanenstelling is aan het bestuur het volgenrle
advies 4e!5;even r wazr.rnec het bestuur zich volter',i1 kon vereni6en:
Hans v.d.KIei j; irarl iolisch en jlen Osse (karlerl-cllen) , i,lim I(eetmnn en r,liu 'Kouvren-
hoven (selelitie) en Jos t.'itting, llil van Rijn en I)ierre Heijnen (rrlagereii senio-
ren)
Bovenstaanle Ie:)en zijn ,rlerhi'.J-ve cloor het bestuur llenoemJ arls lirl van ,-',e onclcrha-

tie
tU
het
cht
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vi$e koflruis6ie en zullen zich gaan vlerilen gp "1q taak van het allviseren van cr.evereniEins over 'r'c vïe--?.ir. p-f r.oi -l"r:"i.r'-iu t 
-i 

et.eto.rn6 t"r "rràt:'1" 
àii j ve n ïan 

,pres tat ievoe t ba'r' roet wor:en uo.rtgurut*ài ii.53uut.rï 
":, rr""i" 

"""., 
een a.fwegingvan voor.- en naceJ-en , ciie een n, ..rc", 

""i ,iàr, 4eeblenàt : 
--íit 

rrlrr,, in, clatalgerTogen. zullen nor leu, gtoro..r:1 a" .vofgà, ie ro6eli jtrhc,len:1 . Prestatievoetba.f : optirnal-c r;enutti,r-i"ïr; ï;§::iï::.',:::^., . .,__ ,van her ri" ro, 
'i".,,-i.,"iil;";;;;";#"u;ï.1:;;;;.ïï; 

ï:r;l]:ll;l:,, ru,, aa.,,iu., .

: iiï:Ëiïï3,:.,:::il ;:tï:t'1,:::l;ll.;l"iï;;;;i.;ï";;"i';ïï:ï vecl benu,,in6
J. Tussenvorr,l tusscn 1 en ?, rrueLtrcn^
:ii j lven.en 
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t liestuur van ile ::.i,I-ï..j. ..fc.l. rs_Gravcnttage, ,rr."ro.r.,",' -le seniorcnelftallen.Erta 1j en r'.e ..1chcr-c rorl:.,...iiurr; ;";;;ïï:";àr,."n," rresr.uiten ccnomcll:De j eugcuro',pct it ic ioor ,,ijna' riile ii;"";, wor.lt na het rvccr;ein.-l v.n zs/29april a's' 'oeëin'li-a- na;.rdoor iret vooi-Ju vereni5Ín5.en rao3elij!; r.,oii.lt rrem::nntl mei te lcnutïcir voor toernooien, fc regionele j eugJkcrill e:ititi e , rle
Xi!Ïil:"'t*se11 en "'c ;l.-lirr.sse, e à" I Iuriào ir,:i"n rrrosrelijl,: r,ror..ren uj,t-e-

3:#Í_:i::.t 
aan.tc srraffcn vin jeuicspelers r.rorien net maxin::I 2 verr.strijrten

Zodra. l.e kom;:ctítie is hcrvat zul1en ,:e vereover het ,,",-",u.o ;;ri;.e van rle ti"g",àl ;;;ïll:iË:ff:iïi:.,ï:":ir:ïï:: ",I{et bestuur' r''n-'t curvo ot t.,r is verro"i-t "í:- j"öru enlof stichtinl; N:.riona.e'sporttotalisa'tor '-':',n te i;Io ,pen 
- 

v"""-ir"=i" Ii;1c steun ,.on ,1" ïoroni6ingen,
i;ïÏ",.:;:,t;:"ïJ:,.:;:,.:"'o 6'à.r,ie"s.i'';i"t"'I"p in irn.,"iÉio'.,àlïri;u,",-".o,,
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Sii"rllflrir:r-'.Ër3ï.iiË,ïrïirj:*:..r.-',r AL rjEN succrs rE .:o?DriN, 
GEzrEr{ rrrr _.r.Nrlrr. MENsEN

,,JE H.IEN oi"r -F zc.z)o uq lil l)EcrrrN!-N iiEr DE FgNlïI^' ER zr.L ur*iil .;:irD _A,r,LE .ET,EGEN_HEID zrJN orr-:r:r., I,IsJE_TE liii;rr,r-ói ís:Ëírir:,,:riiT cNZE uursoiscè,rii:Eir z:,,R-rrTUSrRA.rEvENs zurLEN JE jrAr:,ErJEs_y.:, ,er-lÍícöïíËi.,,r!,, RoLLrN, ci,{ u r{.:il;r..,.-:.L vccR Nopffi-í'i.Xï )rr r-EUï(: r.'rrJ.ïlN ri uripiiii."íË K,tr(r.L riEltrsr u rrr,Lrlru:--r,.;iïl,r GEZELTTGE

ZATlInD.r\G LE]:IS -IO!{DUX

P.s. DEGENETí or: :rill
BIJ VOOr?lÀ:iT jiXD.tNl!.T.

ïet 3e.stuur.

. K.IJ(A.
,?CJ'I)UE-STEL 3E,SCHIIiJ].-I]T }iD:']Ii.I GESTELD,,IO:D]JN EÏENVOO,Ï

l' Da'rr ons eniÍjc reL}.:l:tie1id, ':.rin, met valíantie is, hij het no{ig voncl, om niet-op een rlroogje te zitten, onze An,'barregis.àuse, mci ,oào un ..iochi*r n.:enam,.ï:"i::,.H:r:cor .te tcomenr,.e ,ror."n ,ior.to"ií*o:à. ,ot j-m?ïovisarie over het he;ten en
2' l'tanlrecr vri j juist zi jn geïnf ornee:.cl besta.an er. pl-annen on d,e goerl.e nai.m tritste 6aan veran:,.eren. :.1s re:len "ure o!1;"1;"uei .:.u min.l"" pretti5e ervarin. van ceroatste naanden" Dc nicti:re nai.,m zo1 *ó"ií"n sENr,: s chaat: 

- ;; 
-;;;s;",rfven 

enigíng3' Er zíjn nol-; i'rccr ïcruchten, r'rant -in ,io l*ot"r"rorelJ. rvcr:ï,t vlccr f-Link mctaanbieJingen gegc;oir'-. i.lo heefi 
""r" t"".r"" cn e chr.i.jveri6e se]-reterÍs een aan_
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bied.ing v:rn '".eze nieule vcreniíjr-níj- voor J j.:ar ontvang-en, om'deze tc alctiveren.
Ver -er zijn enliele 5er cuoat.;e errl,e restaurants geinteresseeril in onze enige LENS
pannehoehen .l,:akl;er Ilrirns rrLu.rne.ns. Gewoi,n scha.ni'.a1i6 cr.i e slavenh .--n,lel-:
4. Heirigen6'eest, bid' voor on6 .r:c,-r,aktie en bÉ:rl-icl, want rle Iiel.ielo 1.:.r.n is weer
Croen. lij l;-í,:.:r.n lrecr voatL;-..J.Icn, hoero.
5. zulf en wÍ j rr.an r:rceI' een l-.".chen(l.e sehretaris èir rle zater,-1ar; en zonr'r.i,i.' zien I6. Cver onzc vellen Ics;trohen. Denk er on, niemanri ma6 rle veI.1en betreí-ien . Laten..rvij geen risÍco ncl.ton nu c1.c -r1ooi is in6etreclen. Volgenrle naancl 3a.i-n ze mioschienaI in repara.tie. ;l.rme sclu-etaris, arn LEliS.
/. over arm gesproke:!. Dic coeie l(tlvB toch. De K.irl.V.B. en. de betr:cL:;r.e clubs
hebben Je amat eurvcrenigin6cn toegezc6rl r.le netto ontvanesten v.:n .1e 

"shirti'ehlame
en van r1e ontavngen reccttes va.n r:le 5gespeolle hompe ti t j-evre:'Lstri j clen in tle ma;ndfebrua'rilt ter beschilCiing te ste11en. EinJ.eli jlc l3erechtighciC bij 

"rle 
grootte jongens

B. Zat alt ook iets vrezen v.or onze vre.nbet;1ers?
t. I{oe vindt u t1e result.rten viin ons zaalvoetbalteam o;r zoncl.a5 1l.1 februarí 1g?9.lYij vinden drt ,:;'.n Lit resnltrat wel wat meer ,....en,'.acht ma6 r'roilr.en besteccl.
Àfgaanrlc o;r d-e pracÀtige foto.in rrHet Dinnenhofri wa6 ons iJ-rer .'lair. j e II,:.nsverrltoch niet.bang voor ct-ie si:e3-crs van LEN0, of zr:r het spelen met kreine housjes
en claarcoor veel brcot, r1e tcgenstanders in verlegenheid zijnr. gebr.rcht. Dietrainers toch van t e3cnwoori.lj-1,
1o. Topsport -toppreotc.ties in..lc voetbulsport -topprestatieo in het z:kenl_even
en nog niet renoc3 gepresteerrl. zo. iemand loopt a1 'jaren roncl in Lcni3 en snel
en is noch niet tevre'len. 01:,1o mriart vril hij'ie 6róotstc preste.tic vi.n zijn
reven 6ai:n verrichten. ons a.lrer Aacl Roocluyn g:at trouwen. IIij c1,i e ons 3arónheeft laten genieten v;'.n zijn schuivers, zijn 61i ings, zijn inzct, zi3n truce.
Laten vre op dcze chg hcn ;;: n f elicitcren en c omprilrànt er en , ooli met .Józe pres-tatie.
11 . Af ge.l'nrl,e o..r t'-c pttbli.caties in <le LllNSi.cvue over t1e ]i;atste rvel(en gaat hetniet zo 5oed. met ons tOI)Slid, CD.{Iit! en ra.:_r't slicr. n.I. pO],LENS. Ilet .io .fe.t hi5..a1".
fotoàotl.eL nog we] e,rns irr rle lïj:ant verschi jnt, zijn vrourv bi j LItilS carn:.val- iiert r.zoi]at vrij weten, hij leeft n«-,13, maar verr.ler..... Kop op .Gui.ló, vi j coèn toch öök , :- ons bcst.
12. iÏaar waren '-fie e-nr.ierè JSLr Ll lSLé(',en het afgelopen r.rëekenr'1, nicti.J.at onze kok,tr'ransI].umans'heter8vontr.vtnntbijna!oopannelioeltenba.}c;enistochwe1èen

- prestatÍe 06 u tecer te zegi;en, IIurrl.e aan onze Frilns. Janilier clat tijclcns het
baldren op zr.t errh.n zijn bril 6ncuvef,.le. i,iocht r Èeuon<l Cémcrlit hebben hoà zijn
m.:-ag eï van binnen uitzict, drir heeft U ,.lat te danken a-a.n het i,Ir,,s uit c',e bril
van onze liok Frans .
Hopenlijh is het ons gelulrt met rleze inproviéatie clc vc.rctbal vrecr spoeclig nan :

het rollen tc brcngcn.
HFHPI{PEPI]PIi!H

II\T DE Z I:i,liJJN]IO]]G
PH ?HPHPIIIJIIPHPIi'iI J)Ií J]

Kent u hem no6 2 jr..* 6e1er1en liep hij nos tc vo;:tbal-Lcn, 6cr-ijrr zijn broeis
Petèi en Ton. Ecn lilein ongclurrje, krarr, gebroken en clat op r'.ió. leef ti jti.
Eerst'bir 2 l<rulcren r tocn o;: ccn kruh na !?eerheremaal een kruli. Mn...r zi;n wi1 en
do or z et t ingsvernosen cn nct veel stéun van LEI,IS is het hen gelul:t rvecr bov<jn Jante konen. Deze [ree]i vJor,:t hii tTeer oplienonen in het Leyenl:urr. zi-ckcnhuis, !e eta6e
en zal-- c1e ingezette p1r.--t vor:'-en vervri j 1-errl, all-een d-e wonJ. rnoet t,an nog-hc1en
en is hij trecr r)-e oud.e. I'locht u noX niet wcten wie hier bel',oe]CL ri,orlt en vyij.t U
hem toch g.:.:n bczoehcn, vraag naa.r i)aul Hop hij zaf dit harrlstil'Jre reuh vin:len.

HPHPHPHTIIPHPIïPÍlllIPHPHPHPlIp11p11irgp111:1;.riiFHpilpHI,t{pHpHp



u bent toch. niet vcrr-.-óten .1.:t cip 1o roLr.rt :1.a cr oocluyn en i,larion :lou6an in het .

huweli jk trèden. l'l-.'-.-ts v-'.ir he.n Leling stàrthuis Groennarkt om ,l2.oo Lrur. op dé ..receptie , 'ie in c:deerestàurant ,cörner House. van 15.rOÈiB.aó ;rr gehourle4worclt is ie,-'.c'reen vr.n hc:rtc wclkom. Zekcr r'ld jongens van L!i{s J net hun vroulen.
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Donileril,a6; : 
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-1,. v.,S ant en - I,lonrli c I{o ejksma

Vri jrial1: ri1- iieÍjnen
Zat cr.lag: -r-n v.(1.Ëteen
Zonrlag ; Tinus - i,ieI1y v. L.l. Hoclr
Eventueel i'.f b el1on bij ...ijo6;isch
Di j 6c cn..kori:ll etiti evo e tb,rl- is tLe

INGI.]ZONDEN ilE])]]])ELI I.iG
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voor vri j.La.Cavond i9.LC) uur tel-. Cl{;-)j11J6
kentine Gcopeni'l. van 12.C0 tot 1/.OU uur.

geste-nil- geCac.n c',oor veLe
hij zich volgen:l j aar

, het voli;en"r.e ce.rnevals-

Onze hok heeft ons ilcen kool_ §estoofC en zijn belofte
hon:lerilen pannehr,.chen te bi.kken. Voil;ens geiuchten wi1
51a.i,"n vergalojrpercn a.an ilerlincrboll èn. Dat bcloof cr. vàt
j r.a.r .
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?gr1:e-1-elg!!-1272.
14.oo
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11iC0
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12.OO
10.co
11.00

10.00
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12.30

uLtr
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uur
uur
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uur
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uuï
uur
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uur
uur

Archi
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pel 3

Lenig; en SnèI '1

LENS 2
vcs 2
Concorriia 2
LE"!{S 5
LNN§ 6

- Unitas' i ' ' '

- T(Gil 2
- LjINS 

'- L.rlN^i 4
- iJöheveningen 4
- .aIpot(ler +
- Liii\is 7_ Groen .,"it,58 

4
- Li.il,ts 9
- ]ilii§ 10
- Lt:;i,{s 1 1

- ï,:tNs 1]

ook el-cle rs
ook el-r1.ers

;:S t e enb 9r.genl}
llSteenbergentr.

z!e onrl.er
on '' er

Ta.muvona J
IIVV 7
Ooievae.rs J
VUc 1li

LENS 1 en LIÍI'I§ 2 ZCITD-IG rT i ii;.RT N;I, R §TIiJJND]]RGE]í?

De sèlchtieirroe! van 1 en 2 g1'.nt zondag ]:roberen toch v/ecr eens or) gras te voet-ba]l-en. -r:Is het korir3l e titiel'ebeur en rveer gecri ,loorgiang vindt, n ao"* hut nu maJrn-
clagavondr' jammer iienoef no.; stcetr,s .n*oruitri.t, zulien L.liiS 1 en 2, als i1e
weeríio(en het r'.aar rve r toer.rtcn, spef.en tegen steenbercen 1 en 2, u'rveët lveI,
de cl-ub lranr Ja.n 1lnglcl>crt c'.it sej.zoen furore ma:iht
rn steenberi;enr on'er '.c r!oerr,ijk, is }cennelíjri min.rer sneeu\.r gevilren en heeft.le vorst iets rnin.'.er harr.', toegeala.8en: cr is tenminste rei:etnlIil; Scsi)eer-d delaatste mann.,.dn.
ilet pro5ramma: 11. o\) ulrï sa.Ílen:,-.omst }:lubgellcuw LENS, rvaarna sl)el_ers en hun ,lames
per bus 'le reis naar StecnberÍicn zur f en rnalien. De wetl.stri- jr'len v1njen l-rei re a.an
om 14.0C uur. Na c'-e tcrul;'reis zril i-n ons l;Iu'bgebouw een bórrel.bje l,rorílen gc,r.ron-
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ken en een hapje vrorr',en i;egeten. Dc betroirken
aange6chreven. Zon (r...Í,iaor r;en Lin.n tussen !.J0 en
het lilubgcbouw, teI. 5''.1J,11:., of (l.e vJecrgo.len
gooien.

ProSranma zon:'1.a. 79. (on Ler voorbehou.l)

spelers wert'-en inrnir', leIs of wor.;.-ien
1J. J0 uur wor.lcn 6;einforneerti .bi j
aI rlan niet roet in het tretent jerl

1 1 nc..::rt '1!

4. oo
1 .00
Íl .co
1.oo
o. co
4. í)o
0.00

4.oo
o.o0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12.C0 uur

VIOS 1

RKÀVV 2
],ENS f
LnIi§ 4
Post Jui-vcn ]
Dr.io 5

Robin ilood 2
LEr,rs 9
Lr;líS 10 '
LIrNS 1 1

Lllrs 1]

- l,.r].ts 1

Í i,,!l{s 2

-)s02
- Groen "'i1r 5?t 2
- Lr,NS 5
- L]JItrS í;
- u eJ_err_ tao +
- lnirà O

- ,cstl-anr',ia.8

- vríj
- TeLo /

iTJINTiIRS TOBV-"-?I J'-T 1 tï,5 .

--- Eet Cooit ! tÍij zieir lreèr mooi, groen Sras o? onze velr1.enr uel-isr.ratr af gewis-
se1,:1 met een i:er-licl-ir pJ-i.,cje nog, màlar vri j ga-an t1e goetle kant op. Tenminste voor
zover , ili {it nu }ir,.n belci jlicn.
--- Ik ].as in .1e lircirton, di.,t r]e EjV.R. fl.an hir.f.r grote broer in Zeist heeft
6evr;:a.3C. om bij Ci?14 cnrlof Stichting Totalisator aan tc hlo-)i)en voor financiële
steun ,itrn r'l e vcreiti{:iilgen, raeJ-lie in fina.ncíëte moeilijtàelen zijn l:oncn te ver-
keren. 'le1 , :rls il: het 1oeci he'it l:eluisterrl moet de lians, .,,iï.t ecn v*ir beii,.e in-
stanties bi jspri-ni''t, nÍct groot voÍl'lLen geacht; sterlier noG., (lie k..ns fi jkt n.iuwe-
lijks .:,: nwczirj. Dc heer J.J.l?oos lcónstateert in Voctbal :,,íest:
Zou het nou niets zijn voor rle sel:tor Cultuur, I,Íaat sc h:lp1:eIi j li l.'íerh en Volks5e-

- zontlheid, om in Ceze uitzonl':er1i jke situatie 'een6 eerr genereus i,.eb.',cr te naken?
Fer slot van rehening ís hct vcL zo, clnt rleze sektor alleen è1 sini'.s r1e invoering
van cte l-otto 11-c1-74) tot en net ein(le 1973 ruim hon.r,errl nil]ioen heeft ontvangen.

- Dankzij cle enorne inzet v...n l:1 Ll.ie sportklubs.
--- In ons anat curr.rerelc'. je r'.r.:.e.it ge1-u' h.i11 irlIes om i1e Ëport, n;i:r .'-e cent jes
komen toch altijtL on rLc hoel; hijlien, zo konetatecrde (r.e heer Roos heét terecht.
Zoncler: het sportieve ,.'.oeL uit het ooÍl te vcrli-,zen, zul1en allc liorncn....e n.r.-.tre-
gelen er toch or: gericht moeten zijn on r'"c liurk, vrr.Étrop lirij <l-rijven - <]e kantine
inkomsten - hct iaa:lim;rle rcn..'-cncnt te f-leven.
--- .n:ll-e g-oe -l.e be:loelin1;cn ten spi jt moet t<.rch wor:.en 6ehon6ta-teerclr. tlat deze
hantineomzetten sterh zj-jn terug f;eloLlen, ook e.1 suggereren sornnige i,,.egl:Iaden,
dat 

".oor 
het org;:niseren vr..-il .r11erl-ei nevenal._t ivit eit cn in r,.r: l;1ubi;cbouvren hct

verlies aan kantinconzet ljcst tilee valt en .lÍrt i.l-e amat eurvcrenisini;en het echt nog
best we1 llunnen rooien.
--- IC Den IIa.aiJ ochijirt 6ecir financiiil-e moeilijkhe'.en ueer te hcb'ren na rle trans-
aktie net Zondervan en lJi,).nsvclÍ1. Zij g;rra,n tenminEte c1e zonni6e k,..nt o'irzoeken in
MalaÍla. IIet moet r'leI fijn zijn on over een arsen,:aI spelcrs te l;unnen beschikken,
die je, afs het.norl,i:; isr zo rrnrir even l(nn verkopen.
--- De toeters! bellen cn feestneuzen zijn alweer opgeborlgen. Jong Llli{S heeft
zich op h,,.r-.r wijze in on§ lil-uhgcbouvr verm;ial;t. Vri j i1,ag,..vond. r,ra.s een fIínlie schare
van onze li:l-eincre leieí, verl;Iee,,l in de mociste en zotste lcostuums, aanwezig om
het karn;:vaL hotseirr': cn ltotscni.l te vieren. En rlat al1es onil-er leiLr.ing van cle
knotsen van de I(t:rli-i, vlà":rva.n O1:perknots Martin wel heel rvat pon.,1, j es za1 zijn
lcwijtgeraakt. Een fijn feest voor ..1c kleintjes.
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--- Zerterda;;nic-r1ag ijra-tis ,lannekoeken en clus rryas er een fl-i-ni(e b e1..,n1st e I1ing
vàn (r'e zi j i-e vnn i1e j euq;'. en ii: zaiS ook no(; wat ouJere ler'len even een ki jkje
komen ner,len. Zotloel.ie wao hct er lekker iqezellig. Fians Flumans zorg,l-e 

"rvóo.,tlat cen ie.lcr op tijii \on genÍeteÉ van zijn pannel;oelien. De JLiiiO ha.i', va.n Sporihuis
Kou,,vcnhoven vo'or cen prit;1:ie ccn ster mooie Iri j zen gellre;en en zelf hal'. dat
overbehende sporthuis noÍ; ccn 4lrietar pJ-;rstic jacks beschiJrl:a.a.r geste1,.1, Dd .joor
c].e JUKO verzorí;,'.e .'Jingo ha..r. Ce.n ook cen $oerie belenqstellinf. AlLeE vrer,.l uiter-
aarC overspoelti met cle al-l- e::ni culvst e liarnavalss c hJ-agers . en .,1e bloornlcolen waren
hiet vr.n t'.e fucht.
--- Zondag vras i', c 1le1an3ste11Ínr v.in Je zi j.]c van 'c seriioen voor lret bakfestÍ jn
naar matig. Frr,',ns rlunans h,.'..'. ook nu een hele ria6 uitr3etrol;ken on zijn panne- -.

koehen aan cc r,lan te l)renÍjen. Janr,ler Frans, m;ri'.r je ziet, clàt je heel_ r,ra.t r,roet
doen on 11, c LlÍNSl-e'.en na."r het 1i:rub6eboulr te liri jgen. Het zi jn àn blijvcn alti jc
dezcJ-f:len, die komen. 1T.1. Lic sclektie na Je traíninfir cen aant,..1 honmissiele,jen
en natuurrijk t',ic le'.en, 'ie ei.;enlijk bcter hun bcl'in het klubge::ou,r, lunnenzetten.
--- iicl,rnlit Eren6 r voor het initiatief en vr.rcr ,.r.e p:nnckoclccn. Zi j varcn heerlijlc.
--- rk uras onJ-ani;s or ecn lrr ens,la1gnÍrll ng in het krub1,.el:ou'.r. Iiet ur.. u, stiL enverlaten, 'nee toch niet. rn cen hoekje z;:ten vier fi6uren, .1.i e iets i.,an het rloen
waren met c,'e LENSrevue. xen ,,-,:.t ou,.',eie man net r'l.ri e aanes. rij na,lere l:eechouwin6
brech het c1,e hecr l,Íichels sr. te zijn rnet zijn harern, die er ól-he vreelc voor
zorgen, dat de ï,ENSrcvue net je s in Uw bus gl_i jrit. Een l,re I uile:]un.). 13roep je a1sje het vergelijht net vori; seizoen. I,Íaar ats ik hèer iiichels mag gerovèn is werhet puikje vii'n hct puikje v:-.n lc LEirlS di-,ures overgebl-even. r'^n va.n lergenhenc íiourvcn,triek llazelel;er en -r-.rr v;rn l.en ,Steen kunnen best riref vuat hulit nebrui]ien om dóhecr I'lichel-s eron lor te irou'.cn. vooral a1s j e bèil'enkt , r.,at- nót vi:lc.rntics ofziekte al sner ec. tc l .cÍne í;rocp.overblijit. ween :',eze rvcelc nu. i'^n v;rn
Berlenhhnegouwen is o;.: v;La-ntie un hiek l{azL'1c6er moest vrrrr.lcn op3enornen in hetziekenhuis. AII-e'en r'-e hcer I t-chel-s en i'.n van len Stecn bleven or"i. ttr hnop maer,
dat" wi j onze LïrrT,Srevue o;t ti jli ontvan5en.

E[nm!.!q [m,,unn nm Dm rinB,"ur -Ínrnnmm nmrnrnm 
FREE LE]IiDn '

nc4_m4 &ts I| sun ru ntr-- mtr-iiifr frit*'-*trIlxmn lul Íl!.?l mm nfl rnnÍ[rn Ër- mn- aïn[rnf,ill fif;l,,IdËl HI*",* kH"", Ilfl[*; ffi HH ;;Efi

ooo Gacn rvc zon,',t'.1; cin.Lclijl;:)e Grote tÍl,.theill van ono afschu.,.i.1cn? tatèn lve Ít
hopen- :;'oL Le1;on zich z,o len -za.nerhan,.! 5rote' zo:'ilen te m:]ien. i,le.arno et tathe en
met L.r1'trs, a1s zelfs ee vn:l ie grootste stappers zich in hct hui--reli jlisboot je laat
nemen. Oh -.t)riaan, vli".t lte'b je nou gedaan?
ooo Zot het rl,:., roLl zo §til- zijn ronrl onze rrsponsorsti? t)OL r'lenkt cllt onze Eponsors
geslonsord no et en uor.'.cn.
ooo AIs ilOt prc.at over Glote iiatheiC, tlan heeft hij hct voori.l- ovcr onze scnioren-af,ierinn, exclusief sel-cl:tie. Juko en Kaka zijn cle lehere bame r.rinterstop alijzi6 aktief. Zij vechten zich ka2ot ter;en r.le maffe LEltrs -l:i erh..ai. jin ook over
onze seniorenserelitie ilecn l;Il1'en. nie heeft zo goe.l cn zo kvraa.r. ars i:at gin$ ge-tracht i'.e honCitie oir;:eiJ- tc hou-!.en.
ooo Va.n het seniorcnfront geen neiuivs bctcllent ook, (lÍit niemiuii zich hceft ge-
neli'. voor De l,ibanoE. .-11en l:lj jvcn be s c hik'l:r..c.r voor 'c nation.'.le voctbarooilog.oooI,[ethetoo{;o,:dàhervattinqva.n.leilonpetitie'ecnscvenecnb1iliopr1e
strn,l en: 5. iïi.Ihelmus 10-111. DIIC : 10-19 6. vios 1c_102. Unitas 1C-17 Z. OV 10.10
J. Pa1:cnCrecht 10-12 3. De l,Íusschen g- g
4. Hion t)-1l 9. jlerrnes DVS 10_ 9.
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10o OlynpÍa
11. DBGC

12. Gou:la
13. Roo '.enlru1'g
14. LEi,-s

1()- 
't:- I

10- 7
10- 4
Ia- ?

Dat ziet er tlus niet zo tlczonil uit. .

Da.:.rom ís het echter te hopen, cti:t aIle
vrintcroffers rlie onzg selojitie zich heeft
fcÉróost niet voor ,le ]ieizer'ztn baard
àijn gevrecst. Det zou bijvoorbeeld urel
hct geval zi jn, vranneer il.e ',Jerh6roep

Relrrcatie-?restetie tot r,,r.c bevinding zou
konen, dat voor sportieve prestatics in
LBNS 

'gecn plr.ats is.
ooo POL lreeft 6emerkt, dl'-t (]-ie rverkgroep
intus§;cn net har.r vrerllzaanhe ,'-en is begon-
nen. Die werkgroep hac'l. er nooit noeten

Sport?arlÍ De lio6e )ornen
v1
v3
v1
v3
Iíerkehout , '{a.ssctt ..:r
,.icst vlietrveg , Vc or'iruri5
Ileresteinl-aan
V1
lira.smus,,ircg
v)

RESEEVE 2e iiL/iS;.iE ir,

1.. ï{estlantt-ia 2
2. ï,EI'IS 2

11- 13
1L'\- 1 a)

l. DIIL 2
4. Hvv 2

11-14' 11-1i
l. Quick 2 11-10 komen. 0nzinni6 i1e.r.oe. I{et :.ntrvoortl

staa.t ir,rroers aI vest: Sport is rek"eatie
ón preste-tie. '.iij voetLr+IIers 11,:.a.n r,le lvói in on van onzo'te.;cnstr..n{er te ,,vinnen.
Dat doen we o;r aIle nive;.ur s: zescle lilesr;c af r':cIin3 of ereaivisie. ile streven
s?ortief na.ar het a.l-Icrhc o;'st c . ïlie d.at niet (loet , behoort zich r,.it ll.e voetbalsport
terug te trcl-Jiei1. Die rnoet zt n inedesilelers niet h.sti5val1en met stor:rpzinnig
6etheoretiscer.
ooo De ,lisliussie in i'.c r',rerkfrog;3 zll zích, vermoelelijk ooli bcvrcí;en ronrl het
therna:'hoeveel hebl.len we eIs vereni6ing over voor .-l e sportieve ontvilit<e1ing van
onze fed-en? Ncr,ren va.kbehue.ne trirj.ners in Cienst on onze slortieve nogcl-i- jlahe ii. en
te verbeteren - ool: bij r'Le jeu;J? Of l-eten wc al-Ies n.rar aan het lion1:1et e toevaf
over I proberen vle niet eruj.t tc halen r'.r..-t erin zit? 'rïr,.t zou,-!,en ,le ou.lcrs vr.n onze
j c ui;i'.s1:eJ-ers tlocir, aIs Llliï6 lic sportieve leir).in6 en be;;eteirl.in,j zou verileten?
ooo Even l'ra.t an'.crs I lloe zit het nu net tlie fraaie LEl.lStruien van lfico lloefna.5;e3-?

JJJJJJJJJJJ JJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
$$$+t v.Èi{ r{ r Jr;ut:rr..Lir $$$$$.r;;i.r.r.riJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J JSÍJ.r,r;,r,r,r;,rJ JJJJJJJJJ J JJJ$ÍÍiJ
PRoGRAI,ïlar J_UN ï qiljli
Zf.ter 'ag J ne.,:.rl 1c,,79,

14.3a
i4.3o
14.7i)
-lr. L'u
11.C4
13.4C
11 .45
11.45
11 .4,
11 .45
12.OO

ullr
uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uur
uutf
uur
ltur

,"iest].an.'.ie.
Ll:irTS 2 -

Lf,}TS 4
LINS 5
Liii.r,; í,
'r'iassenaa-r. 5

II_Ltle Liuus o
Gona. I
LËNS 10
Gsc l
Liji{5 1 2

- Crr:mvliet 4
- r:).'h '/

- Ll_lïits g
_ lr.rlrÍ ?

- r,jilis 11

- sv Dllji 1

-ci
I

- I{)V
- i)lIC

)
()

91lr!C.!rsAl- 1e c.f f tallen zie reoerve ra.rnna. Ín i1.e v

Zonrlag 4 maart 1979.
++---rd----r

Inl{S I - vrij
OPST]]I,].,I}IGEN .

(kom tr..inen op ili'.an i:.3- of vri jrli',1avonr'.)

LENS 1: als bcl(end III.I;S J.'r'jín -'.s joc en i?.Tjin Jrs joe zie res ervei)r o _'ranna
EïiiEiÏonst 13.1L\ \nr Lillij , le j. lers llans Zoun en Joop i-pi:erloo '

],ENS 2 a1s bel;cnci net J.Cie}.rh, zie r e s ervepr ofrarnma
'14.C(, uur l,l;liS r l-ei,:èr ijen 0se;e

-7- "
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LH,IS l:.vrij
Ltil\i; +: ir.J-s 5cj(enil, zl-c rc§crvci)rO.'ri:En.l.
sa.rnenkornst 14.C0 uur L,-iI:lS, Ici.'-cr c]hr....D1cli

!!NS -2t afs l:cl;eirr'r'met L.v.Ilijn REs.Il.GimberG' zie
reis
sencnltonst 12.15 uu:: li,,)IiS, leii':er Ton e [ok
LENS 5; afs bcl;cni','net ii.ilicncn cn ItJlluisman, zÍe
EïËïËomst 12.15 uttr L.li:s, Iei.'.er I,lartin i?euver

r e6 erveproirariuta èn buitenlandse

re servelr o.jrenlia en buitenlandse

LIIi,lS ?: a1s bekeniL :ret il.v.l.r..:Iroft, zie r es ervepro Cralrna en bui.tenlantlse reis'
sanenhonst 12 . 0O uur -t Ji'ïS , Iei Ler Frans v. (1. ilerÍl
LENS B: a1s bclierx'., àÍe rc;; crve;r oÍ'ramma en buitenlanr'.se reis
ËGl cmst 1C.45 uur LliiïS, J.ci.:cr lr.ul v.J.stecn
IENS 9: a1s behcnd, zie rc serv cpro ÍIràhna en buitenl..nilse reis
sa.menkonst 1C.45 uur LItrliS , leiJ.ers ',iim v , :1. Linl'.cn en Erik l,an -l-mi.n

!EN§- 19; als bclien(:r zic r es erv ei:r osramna en l:uitcnlan.'.se rcis

LlillS 11: als bel:cnd. net r:.Chriot, zie i ee erv epr oí;rarma en buitenla.ntlse reis
ffiËiEóïst 10.4! uur L)u§, lei<lcrs Ton v.rl.;lerg en Theo Prins
I,ENS 123 aLs lJc]ienLl, zic rcservcpro'iramma en l:uitenland.se reis
sancnliortst 11.10 uur IIilS, l-ei;er -larl- v.rl..ljroft

LJgt'E ='X+i§tI : 
= 

g ! gË 
=ïEI ='I i =I 

g *I = 
IJ glI9

1r,FSC:IRIJVEI,I.

Schrif teli jli voor vrí j J.a.,'...von11. l)i j -traul v. c1..Steen, Gencrnui'enslra.o.t 101 , Den H:.ag
te!. (IJJC:)6

- TeLefonisch vri j r...',i1a-von -', bur.;cen 'l3.OO en 19.OÍ) uur bi j:
A-klassers Gcrarr'! Duivest eyn
il-lllassers'-'xarr.s v..-1. :]críi
C-kLessers Ton I c-tlr,1vcn ',i jli

Er kan niet uor:len
de avon.l.krant of o1;

PROGRÀ}.ff -A PUi)I -r,Liff L

tel. !4. í;"1.9] (x,ENs 1

tet.29.79.?3 (LENS 5
lcl. /:J,1í.4o (LENS I

4)
?)
12)

ict, C4.13.14

t/n
t/n
t/^

In nocxlgevall-en zat cr,'.a.gocht cnt! tussen 9.JA cn 10.JO uur

AFIiEUIIII'trGEi,i .

Zat er i',i:e J n;'-e-rt 1979.

í2.O(j uur I{rralC.r'rijh 1 - L',ïr,3 1

11.íJ0 L'.ur LIINS 2 - Toofan 2
'1 1 . o(; uur -j.,DIIS f - Lyri]l 3

-li] l- e el-ftaI ] el - zle.-rsligrverr g:rgEtug-1!-49-y9]11!r .

?R0GRLi'iMir iïrll:,,.'Lïq .

Zat er ir.;; J ne-:art a979

gebekl of het konpe titieproiiranira doorgaat. i'ji c hiervoor
zr.t cr.la3'aorge n tle afkeurinJ;s1i j s t en.

Sportpalh De lioi1e Iioiaen, Ïaa ]'-r,vri- jk
V1
vtr

'r '1 . Or)

10. oo
13.OO

Afle

uui OSC 1

uur L,:illJ 2
uur sv Dilii 2

- Illl'\i-; 1

- j)uinJ o1'? SV 2
- Lr],ti1 1

V1.'.menbur6
v)
Cci.:ehburgh

auna in ,lc veilineIftal1en zie Ie9eIv-q? ro

o

G.



PROGRAIllii i,INl -ri jl:i li:

!:! s r!:s- 2 -e,:r! -1222.
10.0C uur LEItrS 1

1'1 .00 uur VIOS 2
'1 1 .00 uur HOV 2
12. O0 uur VVl: 2

OPSTELLIT,IG:JN TU* IT,LD]

- (.iromVliet 1 V1
i.le]Ís Iitoliclaan
Zui,lerparlc
Zui r'.erpr.lrh

- ï,..ir,;
- L: ;iis
- Lril{.ri

All!=slI!31199==,19=rs: gIIgtr gí;IrErt!=ru- rle- velLlls.

1
4

lE!{S 1r a}s bekentl. zoni'_cr J.I?icnen R[iS.li.],a.ngerak
Sranma ( tion{errr.a.6 1-j-J} ticcn training)
s.r.rí :nkom6t 11.0C uur L.,,1{S, l-er:1er Aad ilo .pi.6ter
LENS 2: e.Is beken:l. nct J.ilj-enen, zic r c servetrr o6ranma
senenlionst 10. J0 uur L ,J{§ , tci,.,er ..rrthur de Groot
I,ENS 1: aIs bellend., zie r cr; erve;.:roÍ.ranna
sa.menkonst 1C.J0 uur i,ijlïS, l-ei(':cr rir;r v.lr,.;ii je
KOl.iT T .:rIN:ll'I. OC1,. JU.,iIn it ï.-;]j:_ll.I IinT l.to nTal

OÍTSTELLïIIGEN ilr],.,llT L.lN !-L:.iI-,rlIL. Eii

LIjNS 1: a.ls beltcnrl, zie roscrveltr ol:rainrra
cle saiaenl<onst 1O.OO uur l,.IlIË, 1eii1-er peter perrei jn

en -i. T jin ,,s joe, zie'rcservepro-

( cr.ontle:'ilaÍ-i 1-j-?9 t:een training

Genernuidenstr.

2r,98.??

LII'IS 2: als
sanenlionst I
LlllÍS 3: c.Is
sa.menlio st
LINS I,íII{I1 :

be1,-enr'1. raet P. ChriEt, zie r es erv ei)ro Jrartrma
. J0 nr,.r Lï rÍ; , lcirlcr Ji,.n ^rrins
l:cI-enrl., zie r cs ervc'troCramría

12.()0 uur .t.l'IiiSr leirlcr ilhr. H.v.:lieuwenhoven
J. )unent -S . Tuyt-1,1. iloeksna-D. i:- j lsrila-l'1. V crs che Ic,.en-1.í.;o sch-T . Jansen-

- LENS MIIiI 2:. À.v.r',.Ner;;-G.Linnevreever-lt.crosze Ni--;1:er-J.v.d.Starre-Ii.IIensen-
II. SmuLL',crs-R. Tett ero-I.I. tett ero, zic reserverrogritrina

P.iloppcnbrour,rers-1v1. 5:'ooshoof tr. zic reservepro5ramma
sarnenliorest 9 . JC uur tn.ls , 1ei,-t.er r1hr. Tuyt

l{. Bourvmeest
sarnenlcomst

saríenl:onst '1O.00 r'.ur Lni'l;j , le j-r.er il.hr. Grosze l{ipper
LXN§ I.{I]{I : G. illstr.ll-P.:rl-6 t i{i-lJj. Jochems-14. irnnC.t-,,j. Vinke-M..- chrrurmi:ns-i?. Àls.:ngeest

er, zie rc s eïvenroíramna
1C.iO uur LXIIS , lci,.ler dhr. ELsta&

LEIIS IISNI .4: M.zinrnc man -J.1,Íenr;verc1-D. spiering-p . Angeline-l,i.pccters-1l.steinwe6s
E. rlen Ileijer-R.Fierct, zie. r oc crveproljrrnÍla
sanenlior,rst 1 1 . CO trur LltrliS , lcicler c].hr . Sp j-ering
KOMT Tniif NEN , ZIiLFS JULLï il IT..}Ji]]íJN UET NODIG.

ÀI'.'iCIIltI JVIIIGEN : schri_ f t cLi jI: v.:or vrÍ jda6;avon-1 bi j i)au1 v.:1.,Stcen,
101 , Den Ucirgte:-. 5?5o()s
Tefefoniech vri jila3r:von 1 tusr;cn 13.00 en 19.00 uur bij ilob :lorn te1.f1 16 s r'16;evaI1. cn oi: zat cr.'.i,.go cht enil. tussen ,.JO en 10.]O uur
AIIiEUi-IINGEI,{ : lees o2 vrí j t'l.aguvon(r, in de hranten of
Stna.t er niets kom of .l)cl- J..-.n cvcn nai.r LEItrS vi..naf
aI a.f6i'elieurd kou d;n n..:ar Lret r es ervepro.(rartroa in

'.r.e konpetitie
8.Oi.r uur t cI.

ile veiling t oe.

c-toorga.at.
('(..8.14 Is al1es
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I,ÀNNiil(CiJI{ËN .

IIcerIijk wa.reir il-e 11.'.nn ello o}lc n v..n chef-koh F"Flunrns,
en sotlioren geuctcn viln llcze lelrternij net stroo! of
!luraans llorc'l.en hartelij!; be,'.c.nl:t voor rle r:1e,,1:3rvcl,ltin$..
vl-ie[:rïer]i uras d,it nooit ;,;eIuict.
RIISEIViji nCGII-'-:,: -r'i ( t a-l-ti jJ,.loc1-afschríjven ve::plicht)
-q..6. ziit erL]-a.;J zu.l-1en rvc Írc.:.r'schi jnli jir no5 niet oi) tlc vel'-cn tcrecht hunncn. Door
c.le lichte dooi hont hct lu..rt cr niot van i'e vell'.en af en r1.e '/orst bl.ijft nos in
rLc Sront'.. ili,.;schi.cn vo11;en:'.c ',rcch. OnCat tïij toch rvilfen voctb:rl1en en cie on.ler-
Iin6e veclstrija.jes in het Tlom;is }Iore t'.c La",tste heer lva.t r4in.leï l:ezocht lver.1en,
maen,'en ';íi j iets i-'.n"-ers tc noeten r'loen " l{r.l-Jioli jlier 1;rzeÍ-rL cl.an gcda-an" Je bent
à1ti;C aangelezen orl ver ciliíjirr:;cn uet cen sjorthal of een veiIin5" De sporthal-
len ;rittcn propvol eir .lc veil.ilgcn r.;orden r,rcestal eIleen gebruilit voor r'le
sele}:tio-clftnIlca" r;ij wiJ.t'.en in:lien r:rogelij}. ví)cr ail-e clftr'"1l,en uat hebben.
GiluldÉi.; vonrl.cti'ïÍij Le sl -Gri..vcnzan.le Spoïtverenigins uit . ! s -Gri -voí zÍuri.e bereicl
oin teëon 'irijna. a.11e elftr.l--l,en vi:n ons r.tit tc L;-onon in veilin3 r;:Jestf:.,nrr. ZuiC.i
Een ,'necv"-,ll-er clt:-s. l)e irinirs Íji)eLen cen toe?nooitje, -ie overige.effti-..11-en uorllen
Ín trvce tea.-rs ,r:,ir zcs sp. l-ers ÍicsplitsL en spr:leit ailemíixI een ïiea.Íjt{a jd van een
hal-f nur" Jullic r,roeten wcl- a-l-I eu:.a.-l- . . ook ,dc 'Lci;le:--s, kor:en hóó::, '..nnccr je
vcrhin',cr.'. bcnt r.toct je ;;cirror:. op vrrjrls.;avc:r I àfbeflen, Iiret o::hoiren'bete:.ant
ft'lce c:<t:a rescrvebctu'!c:1, cn .r.a,t ni: zoll.n{i niet gcsIJeeI;'. tc her;}en.

Ve eJ- jonl;cns en neisjes
suil.cr. Ooh;Ceiihu].p jes!!...van

Zon--.er j u)-1i e liunst en

oU)El: : orn,lat I ö -GïàrI'cnz, .n,-r:e niet nL,rst <lc r',cur Ii gt zijn ue voor ve]:voer
j onilenË

het
i.l ci:.ecn cn teru6 i-r.nger"i ezen o;) U. 'tlij hopen '1a.t U ons en 3aL::mec ooli

nict j-n ,,le liou sta.an. .rle 5;r":tie; l:of fie si;e.i:t voor U klaar op Í,...1ilíJ.
jcngens z:cir onklc lcn i;ur.t U o:r Ltw gem:l'l:: i'.c lioffic oitt'l.rinken. 'ij
Uv le.'-err'lei'Iiinl;,

IicuTD l :jictIuIJvIi,r(.í.

; air,t e er -1,e

rekcnen op

l.Iana.f LEN,S iinl:sn f ,Lc ï[cníref ole,Í.n op " iran .het cinr]e rcchtse.f dc Lozcrl, :.n op .
9or:rri j 'cn tot a.í. n _'.c ler'-c cto.rlichton ( stol)líchten .blj Ui-thof tel1en voor 66n)
bij C cl:enbulg/l,oos,'-uiireir. I{u 'irckt l.inlisaf richtÍnS }lonster ri.j.,,.cn " De wefl
ïi.)r'vol-gen en na l"Íonste:' llor,l.cn I s -Grtivc.:zln,lc .a;.tnhou le-fl (83) , 011 een geÍ,jeven no-
aient ziet ï cen r.fcl-c.6 (linksaf ) naer rs-Gr.-rvcnzancle toe" Deze ''.f sli1i: nict nemen.
Pas bij. r1c vo111en'-e i,.fsh.,; 'r s-Gri.r.venzenr',c 3nr:t U .l.intr6af .'De vc.'fIing1 l-iÍit.na
+ 200 rleter r.i.ïr u.ril linl-;crh: :n.-1. Vee]- succes, r/ocr rle z-elierheir.l noI even' het juiste'
lLrcs: Veil-ing Zuii-, Gr6thuisia,'.n 3, ,s-GrrvenzanrLe. ljer'.rnlit voor het ritje,
PI]C Gllli }L:r "

'1 1 . 'J0
11 .34
12.OC
1t, t.)
13.OO
13.io
14. ()o
14'.3a
,t5. Qo
15,1Q
15 "4.)
1( "1a
17,4e

uur
Llue
uur
uur
u L).r

uLlï
uur
uLlr
U-Ur
ïLLt-1'

L:.LIT

uur
Lr-11r

uuï

uur
ULlI
uur
uur
uur
uuï
uur
uur
uur
ulir
uur
uuI
uur.
uur

ALIe o])stell-iDgen.2i jn hctzclf,le a1s bi. j hct
nr.ast io lIgIIfÈ-g "elr:tenuc ooi; g_.'ynschocnen ei'r

r.l:-ti. 1,2,J
1r/eIie}1 i
vre.t_pen 2
vre11>en 1

pu;riJ-lcn ]
1;u1:i11en 2
pupillen 1

junj-orcn -l

juniorcn !
juniorcn 0

JUnl-oïcn'/
junicrcn 6
junioren j
juniolr-'n í

cn4

+A-llrr:rl: iir".t ie

s.rmcnlionrs t

-1J

tl

tl

ii
tl

il
it

Ii
it

3..1j l,:;Ns.
]Jr'Jl\lÈ

Lntís -

LtiNs'
ITT,5
TEI.IS
L:.ltrs

í.r:,rs
L:.:liiS
i, xís

r,;liÍs

10 .15
1ío.4,
11.1'
11.45
12.15
a ) Lt-q

11" 15
11"45
14 ,15
14,45
15.15
15,45

norairle hompebitie?rog-ranua. Neern
ccn tra.iningspali rlce. .T)e l;ecpers

jLen spelen "noet en vri.;rs chj- jnli jl:r neer'.erc lte,.lstri



OPSTELLING A-C0r-Bl Itr-LTt E:
M.v . d. I,leuIen-il. }uyn|-r.in-S
Leirler r'len Osse,.

Da.arnaast bli jven rr,e rve l
boven .'.e r,re.lstri jc',cn i$
puililLen en wclpen 1 cr.,.,rl

na hun eig'en tveC stri j tl.
P.ROGRÀI,11rl I0C,SDUIlirl;l'i.,

1 4. JO uur Loo s,iuinen ..i1
1]. 1O uur Loos luinen .l'1
1 1 . 45 uur Loo,s J.uincn C'l
11 .0O uur Loosluincn ,:1
10. 1l uur Loo6 Luinen ,!,"1

Ju1lie liunnen van.rf 9.:lO
voor julf ie (l,oorij;.í'.t, Ve

SP0RTriUI S BCUiïENIïOVlirI[.

J3. iiooga"ird (-k) -n. ilc.,n-.I. Voor:luin-R. Goedhuys -R. v..lí1j ngiaarden
.l(r..:uer .:i . i(.lïnneu-J. G elulc-0 .l(ön emann-f . Jo z e e . 

'-' . ,

stri j.',en tegen Loosr),uinen ook staan. Dezc heb5en voorf,ang
,-le veiling. GnEn .Ceze werlstriji}eh r1oor voor !-1 | D1 ,, Cj, '

spclen c1e tvree.le elftallen nog é'n keer in .,.e veiling

- .i,i:i{:i /,- I sanen'iomst 1r. ,C uur LENS
- I-,.ji{;.i 111 sanenkomst 12.!O ur-rr LENS
- L. i,is C 1 sarnenkomst 1 1 . UO uur LENS
- L-ilis P1 samenkomst 1rJ.0O uur LEI\rS
- Liiil,.; 111 s:'.nen,{o&st !. lC uur LItri{S

unr fs morgens bellen tel, 65.1j.14 vrelk proípanma er
el succes.

Be,'.e.nht no.tuurli jh.
tri-..r.le voor onze
,'.c ki'.saa].lon arn

Dit sporthuis ge.f voor r1e hinlJo enkele l-euke prijsjes kat1o.
Het sporthuis zit in .le iiinlÍeI§t e...e. De ki.rssabonnen hebben
vereni6ing. Ga. lcns J...ui;s }ij Sporthuis ilouwenhoven en geef
iemanc] va-n l]"e Julco,

i(ONTTt]]]UTIES .

Stond de naaln van U!i, zoon ooli o1: r1e wanbetalerslijst? Jrrmtrer, c,,i:t Uw zoon rle dupe
worclt van uw ver6cetr.chti;:hciil. r,iij mo6Jen hem niet meer opstàrlen voor r'le restc-
renile kontributie over is ílem.r..kt op girorehening JJSI11. 0p dit monent met devele o'flicurirr8;cn rna;:]it het n;:.tnurf í jk weini6 uit. Gair.t cle konpetitie weer rlraaien
dan kor,ten wi j wel in t1e problenen net .le opstellingen, en Uw zoon mist clae.rd.oor
no5 enhele v.relien het voct]:r.-l.1en. stel het niet langer uit en ,:-.,..k nu r'.irekt het
-6elrl over. Vragen of i:roblemen? Be1 dèn e.uen 45.87.O7
DUITENL].I DSE RiJÏ6,

_Nog steerls zijn er lei lers en jongens d.ie 4e f 11or-- nog niet betaal-c hebben
voor r1c reis ni...r )uitsl-rnc1-. jÍl-t U dit nu neteen even <loen. 0;:r 15 n.-.art noethet hele bedral; aJ , lJJr-- binnen zijn, .,1-s u vr,-t gelcl over hËeft ma6 u natuur-rijlc nu al-vast het restbeJ.ri.g storten. u lcunt het dau,,nooít meer ver5geten. ver-
meLd \irel even ilat het voor .'.c buitenl-anllse rei: is. Dank U. i.la.:rnc.nsi hebben vlij
no8 pl-aats voor 6ón il- en turce c-t<lasaers/ of voor vi-er l-eiclers. zijn er nogjongens of rei.'.ers rtic neervilf en reizen, geef je d.an even op bi j r:aul v.,1 . steenLe!.67.5096.
MINI -VOETJJ.. LSiIC;.'.

Degene r'lie zich otlse8even hellben om, vanavoncl 1 maart, naar ile nj-ni -voet baLshowin llotter,ian te ge:-n vror:'r.cn vr.nnvond 1 maart on 1?,45 uur in ons l0ub6ebouw
vervracht. v;inLlae.r vertreldren ve net autors richting Àhoy sportpareÍs. voor cle
chauffeurs cver een route berchrijvinÍï: vo16 le gróte ,và6 ó", í1,.,,. g-Rotter,lam.
u rcoet ,\ott errla.m-c cnt run {rÍl.nilou,-r.en. Da-;rna richtin6 }lli:.stunnel_ en ._e l.reg (pl_ein-
vJeG) richting Zuiclllein neucn. Àan het ein(le van .iéze rve6 rechto a.enhoullen tot
U bij t1e borden lrhoy l-,omt. i)e rest wijst zÍch vanzelf.
iÍij hoeen ct-irt :"e chauffeurs ce verant woor,-linil oil zich vriflen nencn on o1: hetgroepje jon5ens te pa66en clie ze velvoeren. Na rfloop mag U ?a-s vertreklíen als
ieclereen rveer bi j u in cr.e i.uto zit. De jonge jongens t/m-c-Èe.sr;crs wor.l,en indien
no6eLijh thuis aflezet. Iíou LluÍt niet met d.e fiets nlar Llil{Íj. Dc overii;en kunnen

- I l-



de fiets
zijn. Ben
pIézier.
TR::ININGEI{ OVr:,]] IGi'.i JUllïO::.\.ï.

c. q.:
je

br'ornf ie ts . o;.', !:iiS stàL]e;. nonit.Z4oOg uur fropen we weer','thuis te.verhindeiil. ' 
ora rnee'tó gaan'beI ,lan even af bij teI. 6Z.5a.gio y".r-

De niet geselectecrir.c B- àn'c-rrrassers trainen tot tr.e animo wat groter worct opde vrijda6avonrl sar;ten van ,19.C0 t/a 20,15 uur. I,leen ook gymschoeien ne".Nu maar hopen c,at er buiten ,-'-e enrrere fanati àr(er.in6"r, 
"r-i'," traincrs nog neerjongens konen.

De A-klassers kunnen naaEt ...e ma...n.1age,.vonC ( 20. t5 uur) ook no6 o.,r vri jdail onrr2o.J0 uur terecht. voor rr.e :.IíanpioenÀ elf te.lr-en, er6 beranilriiii. ;:i"""itàilt-[*r, 
.rve heus weer spelen.

- té-



Den lla.ag, 5 Eaart 1979.

NESTE OUD1TRS EII JEUG.,,II,,,I,j)EN,

Na cr.e velc ltel;en vrz,a.riir het voetbal,len nÍet ilocrlJe6aan is, hont nu ,-1.e ti jd
weer riat we reíjeLraati3 i],e rJCi in kunnen orr een partijtje te spclen.
De erva.ring van voril,je lze e]'. uet het re6 ervcproJranlna in c1e veifing liE;t cns nog
vers in het i;eheu1en. :iinnecr rve niet zoveel jDn5sns op5ebelC of gervaar-schuvrd
haddsn qraren ae vrc,-",s tri j i'-en n1,..'iL clo.r8cÍiaan. IIet nerenCecl va-n -le jcugr]Ier1en
maar zeker c-ok tLc ouJers zijn in sl-aap 6cvallen cloor rleze voetll"'.1fcze perioCe.
Om tleze nare situatie bij .Je ccrstkoraende kc;noetiti e-we Cstri j iien te vcorkomen
wi11cn wij t'Locr uid-cl.eI vr'-.i.r. Jeze brief c1.e jeu6;ilJ.eden en.le currlcrs even waklcer.
schuCCen.
Toch weI jamer omlat dit vol5cns ons niet nodig zou hoeven zijn. ..ij hcbben
imiaers bijna cl-kc wecli ccn reserveproirauna 6eha.d voor alle jeu6rl1c.t-en. Extra
fiJ-ns zijn er 6elraaicl, alsne(',e de schaatsweclstrijden op veJ-.I- 2r panneJiceken
etcnr bihL'o, zar.-l-vr: e tbilL in het Thonas l.lore, ijshockey, mini-voctb..l, karnaval
en de vo e tbalt o erncoien in PocICijk en rs-GravenzanCe, llleck in, lueeli uit waren
wi j bereir', Uw zcon :;bezig to houclen';. De animo tïas ve.ak miniría;l-. :il-Ieen cle
s eL elrt ie-sl:elers o2 een en-l;cf e uitzondering na kuranen sèeects trouu, aanSevuld
met enkcle jongens die cr altijcl zijn.
iïij zouden gra":g rveten vaaron U en Uw zoorL zo lveinig interesse hebl;en getoond
ti jcr,ens c'!.eze ?erioCe. Ecotaet or buiten he'; echte voctbalfen gcen vi.rcl-ere
interesses bij Uv zzon, of lezen U en Uvr zoon de LENlirevue n.: it. iieperkt Uc
zoon zich alleen nae.r tot zi- j:: wedstri jcl en ,J.e o.:stcl] ingen. Stireuleert U Uw
zoon nooit vor:r bep;:.-.I-J.e r.l.;tiviteiten op L jlls. Het zi jn slechts ;issiui;en van
onze liant.
llj-j hcpen echter r:eI c'.at niet alleen de jongcns xnaar zeker ook de ouJcrs wat
neer interesse G:rcr.n toneu vocr a]le aktiviteiten oi: L:II,IS. Lees ílc L. ji[srevue ook
eens hcl-eniii.I. Fonduc, bi;rbeeue, hlaverjaissen, bingo etc.etc. yorden ooh vcor de
ouders 6eoïganisecrC.
Jong geleerd, oud gedran ie hier sterk van toepassin6. Z:-ih er vrs.gen of
cpnerl;ingen of vilt U G-elïooD rearreren op deze neriedeling. clan l'.unt U Uw rcekties
bij het sek"retariaa.t krzi jt. Ooli ma6 U 5erust cens o;) ,le naarda.gavoncl iu het [lub-
Bebouvr lango komcn.
De j eugdJronr:aissÍ e vergac'.ert e.r dan vanaf 2O.1A qur. Tot ziens.

d.e. J eugrlkonrris si e
§ ekret ariaats adres:
Genemui denstra-í)t 1O'1 ,
Den Haa6.
telefoon O7o-575C95
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DE ],ENSJIEVUE

9

rlccl',bLa.rl. v;in llc voetbalvercniEin;1 Lcni Íl cn Sncl

88888.. sii:i:iH::8tH88..
OCOCOCOCOOCOOOOOCOCCCOOCCOOOCOCCOCCOOCOCCCCOL O( C)CCOOCO

l:

In Ball:otà8c:
- r49l n.c.óirr:-st- 1494 ri. ri. Christ

ï:jslc:ls,
1J)0 P. P. Oost eri..rrcghcl tet. 29.56.g2
KoNTnillurrEs r'

i{PHPII,]IIF}I1)I{PJI} ]I*

t ' :'
14A569 -1 Lonnchér6traat ?? r.Den Haag te1. 63.oZ,c4 ', ' 'l
19q765 ciulr. Lonnekerstraàí 77, ocn" t:,rrg. t"i. gà.óz.or*-t

j

of zij nu o} dc nanb c talcrsli j ot staan of niet, cr zijn artijd lcrlcn,'dio oridaniis
!3t !e$en dat zij hun,fÍnanciëIe vérpliohtingón niot b"rroorË" no-tu t.o*oo,rk vinrl {i.t 6ervoon een sciran,':a1ige . zaàtr en i-k ben niet van pr"" 

"o["".rlï'ïiii " ..tijd voor clergclijlle liecr.en o; tó offeren. Verdere publikat i cs,. zull, cn dari ook.niet neer-volgen. zij rienncn ira konser*ventieo, vr.lke.. onherro cpe ti i r."ï"ïï", ""^:
vol-gen. Niet spclcn voorcat i1e gehele kontributie i6 betaar_d.

G. B. van <1en Stcen
sekretaris

UIT DD ZIil(ENBOTIG
PHPIIPH?IIPII-r)H:)H :i)H:li;.Hi)

PHPIIPHPITPHPHPiIPÍIPHFi{PHPII]]EPIIPHTH;JIIPHi?IiPHPHPHPH

P3u1 IIop.is rlins,lag wcer uit hct ziekenhuis Leijenbur8 ontsla8en. Vri j,lag 6aancle hochtingen eruit,'cn hoort hij hoc clo staàd vàn ,"r.J" i".-pï;i; "" hopcn c1àtje verdere.hcrstel s,oe.1ig za1 icrlopen en àat je weor tegcn. een'bar zur-t\unncn trapp-^n;
nmnlnr nÍxnn
mÍn: m nrí mrunmm nim mmn mmmMN NIrutuII

HH #H #nE!L #Er* *gfrl
fifi__ $H mïÍ'* i4m. H ËffiH#"
nmrm mmmm in-in-mn iiiiï fi mnin-m

mmmmrunlru nnmmnmrnnmrunmnmmunmmErnmmmmmnumnimmmmnummànmnmmmmmmmmmmmmumnmmmnmmmmmnmm

mm Hoest'mo5;c1-ijlt? POt beslrcurde vori6e weeh hct bestaan van een ril(ommissie
Prest at ievo ctbal!r cn ;:rom;;t volSt cen verl,-iarin6 van hcf t"Àt""" .;";-r1;.-;;_rracht ilan ileze l<orinissic. i)oï, lionetateert, rlat het ""Jti"".r".acn van het be:uur nict heeft 6el_eden ondcr c1e winterstop.. prima.

ondertussen stclt pol-rnet cnig Ecnoegcn vast, dat ook na cre ecistc besprc-"''!1 nsen van tle komrnissi'- de naam van l',e Èommissió nict is 6cwijzigct. De komni66iehcct no6 steccs ïrrPrestatievoctbafrr, tcrrflij1 de tegenstanolrr *ot'hetze]-fce rechteen-andere naa'mgeving hattt,cn kunnen eiscni IiommÍsÀie nckreatieuoetball, tiijïoor-beeId. Nou .i.1l I t is ook ni'..r.r bctcr, ir,at r.'l.e komuissioleden nict halili c t a-l-Jren over'.,.grÍppen. Laten.zc n:-er h;.:li].;ctaklien over Cc inhoucl va., rie l"i"ipporr.rn' cle lcórtmissic herilcn slcchts nannelijkc Letien zitting. Jurst bij critrt onclcr.l.rerpen echtei acht .i)OL de inbréng van dc vrouw.-íichtor Dc i,tan onont-'Iijk. Ncc*r non arlccn r.r- hct enker-c feiÈ van hct shi5tjcs ,"uuur, IIet zijndoor8aans c,,e 'moccl() ::-,s cn t1e rvcderhè1ftcn, ,lie Ca;irvoor op.Jr.raicn, tenzi jroririene d.Jó1 uitn,:nkt' v:-ir ,'rc selcktiei. IIet vcrfenen uor] ,à,n faciliteit zala1 moeders cn wcr:lerhcrftcn crtoe beruc6en. hun zoon, , 
""potit iouori jrr echtge-t of lovenspartner 

. 
met con *eweldige iizet stinurcrcn tot zodani6Je i:restaties
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dat ecn plaa-ts in i1e scl-ehticgroep wordt verzeherd. j
mu .De.Haegse Voc tbalbóiid 'h"ee"f t dC 6edtíËitö s|-étcrs wcgens winterverl-et een
korting van na:cimaal trveo vrcd.strijden gegavdn op de opgelegde otraf. Zou het
bestuur,-deze koll-_ekt i e,ve l(ortingsregel- ook overnemen?
nm De rekreati evo u tball ers bij LENS hebben tijdeno cle winterstop hun ha.rt kunnen -

ophalen; s chaat s\ye(i,stri jdcn, Éingo, fonduc, pànnekoeken eten, kl-o.vcrjaseen, bi1:1jarten, t af el-t ennissen, dÍscoavonclen. ïïaar warcn ze eigcnlijk? De talloze re-
kreatiemogeli j].:he cl,en rïerden in hoofdzaa-h benut door dc va6te LENs-klanteh (het
was hen van harte 6egund), ciie zich doorgaans toch al op cle ene of cle eÍderë - - -

uijze positief iazcttcn voor ltun k1ub. IijvoorbccLd door te zorgcn dat -a} rlie
rekreatievoetballers (strahs wecr) .wekelijks hun partijtije kunnen 6pèl-en. .

mn ïn het verle<lcn hecft POL ooit ei.:ns t'en plcidooi 6ehouden voor kontributie-
tarieven, Een lid., da.t tevens aktief iE 1E een of andere konnissie zou vol6ens
dat 6ysteer0 nindcr icontri-butie behoeven te bctalen, -d.an,rle 6ewone voetbalklant.
POL is nog steeds voor c'.at systeern. POt ner:nt trouwcns ook, (la.t zulke aktieve
leCen in onze veteniging ool; mccr tc zeggen moetcn hebben. Op algenenó vergade;
rin6cn zou hun ster4 dubbcl (rninstens) noeten tel-l-en. trIant het zijn cleze 1ei1én,
die LLTIS ccht in stanri houccn, rlie t';NS latcn funlitioncrei.
nm De .alttieve LEliSLetlen hour'lcn tevens d.e klub6ebouwonzet op peí1 r]-oor huh fre-
kwcnte'aanwczigheid. tln uecle rLankzij rle l<antineonzet kunnen c',e kontributies
relatief laa6 Behou(ien rlorJen. En ria-ar profiteren c'.e meer passief, ingeztelde re-'
kreatievo etbal-Ie:: s ook v.'"n.

mnnnullnDmmmmltrlrmmErrmnulllunnEmmElmmmmmnmlrmD[urEmmn.mmmnEml1lrllnmlnrflttrEmmmmmlu nnnEmmummmm&mn

V.I.N DE R;DI,.iI[IE .. RRRR]UIRR1]RNRRI]NIJRRR

De uit de vorige LENSrevue vrat angstige voor6evoelens van sommige tekstschrij-
ve.r6. over rd jn ge zonc'lheiclst ocstand in c].e nintereport zi jn 6ehceI misplaats ge-' ',
weest, want ik bcn wecr.hcclhuids op nijn stekhie téruggekecrd. I.ioc handit ook
anders, aIs je. je'onLcrÈoncn. hebt gezocht in een plaate a1s trEciligengeistlr .
Overigens l-eck hct nij of er bij LENS 6rote veranrleringen op tiI zijn, ik las
tenrninste iets over een naemsveranriereing in Senlr- een harem clie er op woensdag
zots. zijn en ecn LltrIispannekoekhuis in oprichting. Nu hoti ik het er naar op Cat
bij sommi6o l-eden Cc Io-ngc winterstop in het hoofd 6esla6en is en d.3.t we.gewoon
ecn Eoorle vo etbalvercniging blijven, want bij rnijn terugkeer rvarcn dc velden
nog wel lrrat Dat, n;:ar het {jroen was toch vreer te zien. En de hoop dat er zondag
rvecr eens 6evoetbi..-1<1 l(an vÍor,:leí is weer Etcrker 8evrorden. ook Pol,l-ens bchijnt
'ireer uit zi jn rvintersl;:-ap ontvlaakt te zi jn, lvant ook hi j gaf in íLe trENsrevue wèeí
acte dà presence. Dit all,es 6ecft nij het 6evoe1 dat hei.voetbal-6obeuren vreer
plaàts 6aat vinilen, rrraardoor het naar.ik hoop op LENS net zo 6eze11J.g wordt aIo
ik op mijn wint èrsportva-knnti e heb.meegemaakt.

tle Re.J."lktie.
ZONDT1G ri.E.: VIOS 'l - LEI,T§ 1 . :

Al-s cl.e rveergod.en het toela.tcn zal zon.d.ag L,lJNS 1 rveer in competiti everband uoeten
aantreden. Op het procraEma. staat dan de zrvare uitwedstrijcl tegen VICS. Ihder-
daad, zwaar, rvant zoals
In d.e. eerote plaats is
bij VIOS tè 61iklíen kr
DHC í0 9-1-O
Uaitas 10 3-1-1
Pa:;endrecht 10 5-2-1
HroN .' 10 3-5-2
lïilhelnus 10 5-1-4vlos 10 3-4-3
HOV 10 4.-2-4
De l{usschen 9 2-5-2
Ilcrmes DV§ 10 4-1-5

vr:i j al-Ien weten spcl-en er in tleze clerby n
c'tai:ir cle onverilicncr,e necler].aag die de onzc

e6cu. Vor er i6 cI daar het f eit dat Llil,lS
19 ?-7-6 O1yupia 1O 34-4
17 ?1-1O DRGC g 3-2-4
12 15-11 Gourla 10 Z-1-5
11 7- 5 RoodenburB 10 1-2-?
11 12-13 LENS 1O O-2-B
10 7-B

nv
nog

dere factorer
orig seizoen
eteeds'zit

15-17
14-1g
11-14
? -18
?-18

9

7
4

10 11-1?
9 12-11
9 13-13 -2-



te wachtcn op dic cerste zo bro o tlno rlige . ovcrwínning. orn uw goheu6en even op tefrissenl rr,c laa.tstö twce ver'.stri;Ue_n íobr rle.wint,e.istóp u,uriu, irl" t. Ëersté
twcc punten gclra}t. rlll-creerst rvas d.aar het 6e1ij)re "p"r tug", àe I,lusschen in
Rotterriam (z-z) an con rv.c rrr r-r.tcr rcwa'n daa.het tr,recdè punt-bij thuis iefen :

olyhpia ( t -t ) .' ij.'i j rcl.ccncn cr vast op ciat LEI,IS zonrlag aànstu..niio in staat zaLzijn om r1e eerste overrvinning te laten ai:.ntclienqn., Dc jongens. hcb_bcn cr in.cle
geLlwonGen wintcrstop ha.rr). ,gcnoc6 voor 6c,,o"ri<t. íaak genoca wcri.'1. cric. maa-I in dè
wcck onclcr lcitr.ing van l"eter Pal-stia keihard gi:traind ou ioch vooral 6een condi-tie veriiezcn. Tndien cle.t mogclik was werddn no6 vrc,JËtrijclcn gcorganiÀc"r.l om ,1,ook het ',vcclstri jd.ritmc niet ie verriezen. Zondag- za1 hct àlrcma.a1 ;;;;;';";;""""
om 2 uur aan de l.Íc1i6 Sto](cl-aan. Dat LENS.1 uw stcun harc. noc',i3 trcètt sprJckt ..
natuurl-i jlt.vcior zichr' Zij en -vi j vcrlacËtcn U cn vele an,.lcren-àonrr,ag aa.nsta,.ancle
op hot vros terrcin om hct cirstc na.ar 'cr.c ovcrvrinning te schrcouuen. ..1i5 va, .

onzc kant. zullc'n 'zeker ;.o,nlczÍ3 zi jn .oni veistag vau rJóze weast:ri jrl .te lkuinèil ,. .'àoen. U hoor.t 've..n onsi i,!

P.S. Eet vcrclere lroírranma voor zonCa3 a.s.
',ïilhe1mu6 -G oucl.a ; Roo 1Le nL:ur g-DnGC ; HION -DHC ;
en Olympia-C.e líusschcn

HIIIII{HIIiIIIHIII{ilHiiïtilIIIIïIIII I.IÍItHHHIIHI]HH
PROGR,I :l'L\-OFSïjj.,,LINGlry ;illNlotlEN'

H1]II}IHI]IIIJHI.iliHIilil{}IHIi}I

PROGR.Í,}fl"Li S]INI O:?]'I,I .

Zonclag 11 maart 1

14.00
11 .00
11.0o
1i.oo
10. oo
14. OO

1O.OO uur IENS 7 - Cclcritas 4
12.00 uur Robin Hoo{ 2 - L;NS 3

' sul(o
luirlt:
Unitas-HOV; Hernes DVS-?àpendrecht

HIEIHI{EIIHITH I{HI]iIIT.IÏHH}I}IIIEIII; JIIJT]I{MiII

s chei(r.srecht er27e_.

uur
uur
uur
uur
uur
uur

VÏOS
RIíAVV 2
],TNS }
t.'ilrs 4
Post cr.uivcn J
D1f0 5

- Llli,ís 1

- L. r'l{S 2
- i)so 2 ..
_ Gloen .t,itt j\/z
- ],EI{S 5
- Li!"NS 6

- iiestlandia 3

- Lrl-rir ()

- vrij
- Ter'lo 7

I{e1is St okelaan
Heuvelwc5;, L ei íiE c hcnc',e.n
v1 'Béb 1/1-3
V1 6cb 1/2-4
Macl c st einwe g lLoo s.iuincn
Wost ercportparh a. c'. .

. J. Gu<1de
laaseens -

I?ouvi11e --'
.cl.Veen
.Ldeuwen .-'-

É.. J. i-i

Ti.FA'

F. :!-v

14.00 uur Lm{s 9
1 0 . 0O uur Lm\ïS 10

LIJI{S 11
'1 2. O0 uur LENS 1 ,
lI,lxNliOI\ÍS T .

Disschopsbcrg, Zoetermccr F.r.l.II.Vi66ers'
V2 geb 2/1-J . B.J.JonGnaEÉ,
Tcrrcin J^C, lluurttïcg rYÍassenaar Th.l'Ía.asland
YZ geb 2/1-1 L..,>.v.ri.Lans .'
vl s,eb 2/2-4 l{.C.Streek

V2 cab ?/1-3 N. ].I

LENS 4, ? | 9 r1O en 1J ocn hc.If uur voor de aanv.:nJ vrn hun ,,:cclstrijd-.
LENS 5 9.00 uur LEllS terreir- (vanaf Corner-Ílousc?)
LENS 5 12.4! uur LEIïS terrein
LENS 310.4! uur LE,,IS tcrrcin

' 5: c.v
o o Cbo 1-E

srllLLINGq.
4: A.Schnci,le"-A.Ti,:rers-J.Groothuizen-R.v.Luxèmburg-H.I?ímnelzlraan-B.v.I(ooi-

.0.-fti5e + ai..nvuLlin3 uit oelcl-.ti.e
.d.Decli-G.,1;em1:orr:ran-G.LJoyesteijn-,J.v.Dijk-.lrlichels-G.Oostrom-
oliooduyn-G. Verla.-.r-J. Zoet -tr'. 11e Zrqart-ïi.)ietz



!9I§.-É, rI. Baurna'n-R.ljct tinli-J. v. d. Endc-Th. v. Luxemburg-c. stapcJ.-F.ötraathof-
F. Veeren-ll. v. Ri jn--.. r,.c,Iong-,I. rlessels-I. Usse-?. v. d. .íer f
LEItr|7,: D..r-lrancLcnburl;-R. Lei jn-G. v. tl , Togt -P. Vcr st ra1en-J . tiitin6-j'.schijf-R.v.d.
Semt-ll . Verheul--J. Gr-oenenr"..i jJ<-?. !iooms-J. Vcrhaar-S . Jubitàn

lE§j t E. Reuver-c.:Juivest ei in-i,r..v. ct. j jer$-.'i.llif d,erbeek-}t. Hei jncn-p.irei jnen-lT.Heijncn-I).rle I..Iein. J. s chma.l-J. Verbarenc...se -J . c1e i)ruin-p.v.Xijn
lElls-9r E. v. Di jk-r .l-ieret-G. v. 11. irlei j -J. Ri enen-p. smeele-;\. Huis-.ir. v. c.r..rof td
H.Ilolrpenbroulrcr- .'.-,.ro1-C.l,ech-,Í. v. il. Linden

try§_j_q I T.' rins-C. v.leeirum-tr. v. Beekum-,i. v..i.llerg-..,i..ilosch-,,tr. ioulvna.n-H. Demei j er-
H. Guit-J. v. d. Horst-P. v. <1.Ira-s-.'r.. Re esinl<-3. Recsink-E. Verstrael

S.=f7: F..Ionker-C.Heijstcc3-J.".o Fidder-R.ten Ho orn-;J , Enc,.l-ich-G. Jehee-ll . iíemperIt{-v.d.Iileij-c.vcl-t1inl:--l',.:ijnhoven-c.Jehee-R.:lrank-rr..lruyn-c.}ercnba.k-H.Douw
seniorcn mei sen c ontributi ec.cht eret and van ecn half j.:a-r of mcer, zijn niet
opgest ekl.
IT..]CHEIJVIIIGlIN

Uit sl-uit entt in zccr d.rin1;enr'-
ter.. 6?.65.26 o1: vri jrl.r1:,.:von
op zaterLlaamorgen van 11.D0-
rel. 29,8? .og
Z/irrLV0ETDl'L

De volgencle wctlstrijil i-s va.st1;'esteJ-d oi: tlinsilas 1J maa.rt a.s. in rie sporthar .

Gaslaan, aanvanr; 21 .co uirr. De te6enstàncler is Darco. )e vor6cnr,-c 
"p.Ioru 

.worden.,
hÍ ervoor uit;enó"1iÍjc'1. :

T.Prins-Ii.Osse-J.C.e i'lruin-Ï. J,.,ndman-J . Verbaren.ls e-A. Re esintr.-. y.14g"nors -À. de pagter
Verzoelie tijdil; a.f te sclrrijvenil - :
Z S: 9S q- t Q -_*g 2!y,,-12?2, ( o ntle r v o o rb ehouc,l )

LENS 1

RÀVi'. 2
LENS f
iEtrs 4
Vrcd.ènl:rrrch
Duno 2
LEtrs 7
Duno J
],ENS 9
LENS 10
LENS 11
],EI.IS 1J

e 1;evaIlen kan word.en afgeschreven bij LI.Jansen,
C van 18.30-Í9.rC uur. fn geval_ van zickte han no6
12.00 uur ruorden afgcschrevcn bij H.van i,lieuwenhoven,

14.o0 uur
11.JO uur
1 1 .0O' uur

10.00 uur
12.00 uur

.öO uur

4-

IIÏC}T 1

L'.1'_;ii 2
Lr. r.lCo'{àr t i er 2
vrij
Liiii,S 5

o
2
4
o
2
2

1

1

1

1

1

1

oo
oo

00
00

uuI
uur
uur
uur
uur

íiuich 6'
!rr1! rl íJ

Q-uÍc]:9
Celcritas B
,luicl! 11
:)uno 14

LENS FONDUE .lVO}ID.

Ars betaard.e ga.st h.rJ i]; hct i,;cnocgcn zaterdag aanvrczit- te mo3on zijn bij hettotal-e LEllS-fontluc-fe cst. Toch vril ik even terug Ga.r.n naar dc tijcr. die rr.e.jon6ens vlrn-_de iiaiia hel:5en besteed aa.n c1e voorb ór ói clin6en tot .f,ii rebeuren. De
zorgen vanrhbcvccl- ler'-cn íulren nu lreer reagiren. Hóc i66en rr.e pri;zen ve.n
ísroenten en vrces, ',ïerli orkest zu11cn rrli j vraSen. Hoe ís het ,,veer en meer van
d.eze l.;1einc clingen. I)an, llr.rlagen v.oor <]c beliruste ca6, stechts 1j liefhebbers.
Doen of niet cloen, a-f zesgen of cloorgaan. Doen ze6t t1ó'Iía-rra, urij'tJ-iJven tloor-
gaan. \ïeer ecn oproei) ill le L;]l'srcvue, resurtë..;lt 2J eters erbij en op cle bcwuste
avond zitten er diln ruin 60 t:rl'lsers heerli jk t(r f onc1,uen. ï,ccle n van LEils jurl_ie
waren fantastisch. f iaa.r nu ('le voorbcreirling tot dit galnenna.a.I, op ,l naart,zijn de hel-c micl.cle.It'l vrouw en 5 mannen bezig ge'cesi orn g"oenienl zo uit clekas, te lirassen en te snij,len.

-4-



Pracht v1ees, zoa.l-s ik hct bij rle slair,er niet zie liggen, wertl- in mootjcs ge- .

snec'ten. schotels wcr.l.cn fantastisch opgemaalrt. u 6elooft mij niet, uar.r ik was
blij cr,it te no1;en raecn;ken. cn 17.00 uur uas voor mij de tijrl ar-ngcbroken nij
teru1.; te trel;ken, Ítaii.r een ï:Iih in cr,e kantine en voJ- angst de.cht il;: jcngcns
hoe komen juIlic op tijd k],:ar. I,Íaar on 2o.oo uur neeranwezii; ivíst ili niet wat
iir za6. Een li;:.ntine z.o ecnvoucig en fijn verzorgcl, í.e tafels ).reurig. opgemaakt_,..
ons tDi{Sorlicst i;Zaratustratr a1s vanou.Cs aanwezi;. }loe zij riit voor el-iraar hebbcn
geltre5en is r,ri j een ri..:r'-scl. Dan de binncnliomst van d.e Sasten ! c.íe vc'rbr.asd-e .
6ezichtcn, dc l:1edin;, ccht LEI'ser ecn avontlje uit. Iïat voor mij ook ecn verras-
sinS nas is rle opj;cnst 6eweest van veef ou.lere rcc]en, maar ool,: uit i,e jeugd
rvaren veel leden v ert ei'enwoori'.igd. IIoe l-o.a.t Cczc a.vonl af6;elopen lyas wcet ik niej
nteer, claar ik onr 1.00 uur tot ce orde vrertl geroepen naar huÍs te íj.,an. Joníjens
van de Kaka, ili vrens juLlic uo.; veel van deze avonien toe.

ecn nec-ct er.
Daar ons r dahtÍelid misschien vcrtra6inl. kon krij6en
mijn reakties o,: rle improvisatie van af6elopen ,,:reelc.

op de treu6reÍs naar: LENS,

5eschrevene1. Improvisant lvel tot q'.c conclusie 13-ekomen clat lle rvaarheid. van het
lvoortl cen flinlie afr,rijhing ve::toont van de lve rkeli j kcheid.

zeJ-f na 5U jaar inotitutioneel
functionecl ueJ- nro3clijk 2ij n.

2. LEI{S
zal clit

Geen n,'.emsveranrlerin6 zal toestaein, aI

). zí jn selreteris el- niet overdenlit tei;cn ';relk boil dan
zclfs kok tr'rans, nict is inr;c3;,an o1: het vorstelijl< bod
gedaan naar de voorlrcur gceft aan, zijn naai en plakwcrk.

ooli,
c1o or

LliilS tc vcrlaten.
iillotcl rl.es Inrlesil

4. "Heiligengeistrr i,'elegc:i. 1151i km. boben Utrecht ons Eebc6 l.re1 hecft
Iuaar onze vakantiellanScr s no5 niet zijn 6earriveerC.

6ehoord,

5. er zat erc1a,6 en zoncl:rg weer fl-ínl< iiel-achen 'íord..

6. arme Ï,ENS veid.en, juI1ic rcparatie is uitgestelcl tot
weer een geluldiÍ6e selrretc.ris.

in r-le nr'.an{ mei, d.us

7. De C.oor c1e Ii.N.V.ll. en bcta:LLCe clubs
verplichtin5 a.i-.,n te houljen l:ijeenlcomsten

B. dat was niet het oorr:.eel vn-n onze
nog te bcta.len. Zo hoort het ook.

toel;eze6;Ce financiële hulp ke.n'weGens
en partijen, Eecn door6ani; vinclen.

wanbetal-ers. Ruinr lCrl hecft toei;eze$d toch

9. het zaaLvoetbal- na,:lert zijn
hcicl om nna.r binnen t e öaJ.n.

einc'Le. hierCoor krijgen de vel<ispr,lers gelegen-

10.
weI

top sport , ooli
lat cr.

ecn bclengríjlie schakel in i1e se.mcnlevin6, !restaties vo16en

11 . Cie
is zijn

1è.
vrat

onzc Ilrans c1c

bruiner.

rrPOLlensrr toch, op
devies, dc arinva.l

rno c rrL erss choot gin1.i- hi j a1 'ín'Ce a.a.nvaI en- no5; steecls
is clc bcste ver.1cdigin6.

vooll:crrr 'hccft 6e1;even :..an cen .zonneltril. U. jl;:ctr rlc 1:a.nnekoeken

1J. tot zàtcyJag cn zon.r.ai;'o;: de vd1d.cn.



,T44+4J JJ J JJJ J JJJJJJ JJ J JJ J JJ,I.ï,I{,I
++ïf+ vrr-N lilrr . JtjuGrEIh llr $$$$*.T.T.i.T.T.T.TJJJJ,TJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ;J J T J TJJJJJJJJ
lïïlï,i,r,r,r.r.r.rJJJJJJJJJJJJ,r.r.rS3$$J

PRoGnrUv-l.IA JUNIO.IiN.

Znterdag 1O mae.rt 1$/!.
14. ,o uirr LEI,is 1

12.4) uur C,ic l{a1;he J
'ï1.00
13,oo
14.3o
11.OO
13.OO
11 .45
11 .45
11 .45
11 "45

ZglÉlc

SVPTT 2
RVC 5
Fla.mini;o Í s 1

EËi'rs 7
LMIS B

LTN,S 9
Duindo
LTN§ 1

HPISH 9

rpSV/
1

uur
uuf
uur
uui
uur
uur
uur
uur
uur

- jlLauvr Zrart 1 V1
- LU.IS 2 Ockenbur5h "'

- srr. l,- riJNö + Renoor C.onhout s ckre{ï
- tllNs 5 Sportparl( irrinscs ïrene
- LEIIS 6 "-. Sportpark 'i)rinscs lrone
- IU(ÀVV 11 v1
- quick 11 V1
-'liesterlcrvartier 7 Yz
- LlllrS 'lO Sportps.rk l{outrust
- Coievaars 4 Và
- 'Lii'ls 12 Vrei',erustlaan i

Lill-ÍS DIJ HELE l;,lN,S.ll1i',/UE EUIIS .

1 'l nilart '1 97).
1 4. OO uur IENS f - Iti(,WV 4 v,
i,Ll,E EI',ITILLIIN ZI:l lïCrr;VUiiltCGR.'Li'Íl.1,." EN TPLÍNI}IGEN.
DOOR.

.cr'scHRlJVIiicEli,

§chrifteli h voor l.*,i.""":È 1B.JO uur bi j P.v.11.Stccn, Genemuir,,enstraat 1O1 ,
Den liar.3 teI.
Tel-efonisch vri j i1,a..;;a.v.,nd tussen 1{l.OO cn 1!.OO uur (uitsluitenrl in cr.ringencle
gevallen voor
À-klassers bij rihr. G. iill j.ve st oi jn teI. 945891 ( LENS 1

3-lrl-assers bij tlhr. F.v.cl.lerg_ tell 29?9?3 (LINS 5
Caklassers bij (!.hr. l^r I s-Gra.vent1.i j k teI.611640 (tm{S B
In nood;cvnJ-Ien kunnen r'. e junioren noiS o? zErt er rr-ago cht e
uur afbcl-l-en bij LIilïS te]., 5(,.IJ,14
ÀFI(EUNIIIGEI.I.

De junioren moetr,n t:i j sJ-echtc lvc ersonstantlighe cl.en steerls rle 'afkeuringsl-i j et en
raniiple3.n. Te1:efoniiche iíformaties worden hierover niet vcrstrclit.
NIET-OI{iC}4ERS .

I{egen6 niet-opkoncn afi;elopcn weckeinC krij6en íle'volgende speleri'2 extra
rcs erve-beurt en: zie c-l-Cers in de LEltrSrevuer

O?STEL],]I\G]JiÍ

LEIÍS_ 'L: al-s bcliend r . leiclLers J. §perloo en J. Zoun

LEI{S 2: B.l3oo6aerrl.-I. f,on-R.Duyndam-J. GeLul;-ll.ll enkes -ti,l. Kliinnen-O .Il6nenann-
I'1. v. d.l'Íeulen-.I. v.4.. Ri j zen-Ii. v.:ii j ngaa rden-§.Iiraner
6amcnhon6t: t1.4) uur lilut|]3eboulv, l-eitl.er 3.Osse
LENS 7: H.v.Druniclc-?.d-c Jong-J.liooynans-P. ilrcol-E.Iiri j gsrnan-i l..r,us t enhouyíerc'rl..
I?overs-E"San,Jifort-J.Schill.reren-tJ.tcr Laarc-R.de Heas (2x)-ii...,I.r.nhen(2x)
Lei rier clhr . F. fllun;ins
LH'IS 4: C .Oclcnl:irchen-R. Go e rlhuys-R. rle llaae ( 2x) -jl. Jo ze e-J. Linssen-iï. Lucass en-
E-fl .anlcen(2x)-R.Ilacr-eiaahcr-J.Voàrcuin-M.v:i3a3'[un-I(.Sanders
Sanenliomst !.4J uur kllrblj-cl)oulï, leider tlhr.À.li1ok

t/n
r/n
r/n
n r'l

4)
?)
12)

tLrasen 1O.J0 en 11.OO

r



lS§.1: J.rllzernan-E. lyhclhof -J. or'lenhirchen-O. v. cl. Laar-R.,j.e Jon6-!.r-'.c iruin-M.
Mecrna.n-R.clc ioer-R. v. -ic;gurr-R. Cc I{roon-L.v.I?i jn
PES: R. Giraber;;
Samenkomst 11:45 uu" L.Jll,S, IcirLcr lon cle l(ok

LENS 6: R. iie16enhene ijourr,en-11.1lass ernan-R. Gro en-Inl. Korvin6-D. 'ri1oË-11. Riendn-E. Val en/
tin-R.Korvjn6-G.J, d.e lioh-ll. V est er-R. Huisaan-C hr. ii erSmans
Samenlromst 11.15 uur L...Jils, leicicr l4artin Beuver

.@f, H.Dienel-J.li(Julrorhoven-J.v.d..erf-II.Schobbe-R.v.cl.Zij.icn-I.Zegers-R.
Duivesteijn-R,v.Cnsofen + C2
Samcnlionrst 12.11 uur LJj'ïS r loir].er Fra.ns .v,d.lier6-

LENS !: 1,1,v.cl.Lans-E.'J.'.rmcnhoven-E.Pqrreijn-P.v.l,Íaren-E.AmrícrLaan-11.v.11.Zr,ran-
P. Pronk-l?. v. c1. Ho eli-I,i. Fortnan-il. ]?oos-Y. Tdlohre6-B.Ile cmskerli
Leitler Pauf v. d. Ste en

ry,, J.v.i(cster-l{,v.Velzen-C.FIdefoagel-E.Iieus;:,:r?.Coll:a-B.Dlshout-C.v.-t.ier6-
J . iYa66 erman-3. iio clhour,rcr-ll. Vrec l:ut i-R . Verboon
Lei(r.ers Erili Landmi:n en :iin v. d.Linii.cn

@j!t I.Kaffa-ïl.Driesscn-:l,Corct-F.Klcin-II.v.d.'ríaI1en-A.Franhcn-R.ïloos-
J. v. iíe.sc em-M. v. t'''.lJoo6'aa.ri'.-R. Soebarta-R.)lattens-H. v. Reeurvi jk-i7. v.Mel- zcn
samenkomst í0.15 uur L-trï-St erràin, tcicler Àini: v.Noort

$Nl_11: P. Straub-l{.llur chsen-D.laitlj oe-R. Del;}rer-n. v. Zi i I-R.Iiievit -M. Geuren6-
J. v. tl. Spieilel-ií, v. d.llo,o6a.i.rc1t -11. v.Oran j e-R. v.Oran j e-H , v.Iíooten-D. Vermeulen-A. Chrigt
Lciders Ton v.d..J)er1i cn Thcd i)rins
I,EllS '12: iï.v.Veen-P.Jilseníjecst--\.v.niiitersvri;tr-i,Í.Knóps-B.c1o Vos-E.v.il.Kaay-
É']GEE-J. v. t1.',Jiel--J. v. cl..'iíi e1-l!..íiss enb erG-E. v. santen-E.l{a.ze1cí;cr-l'Í. J.e Ilaas
Sarnenl;omst 1O.l+!.uur Ii.Íiï,S, Iei,,l.cr tal. v. d.iiroft
PRCGRAI{'ÍA lui)ILï,lIN if,l,'1,;i,.:Eil.

PUPII,LIiN,

Zalerrl, 10 naart 19

1 1 .0O uur LEI'IS 1

1 1 . OC uur frir:nirh 2
'12. CO uur Loosduinen J

- t E-Gravenzande '1

- Lr.ll'lÍi 2

- Spoorwijk 1

- l,rli'l-S 2
- PDI( 2

t'13 (zíc res ervepro6ranma )
Zui.lcrDark
l"ia,iesteijn

\t2. (zie r cs ervepro;;ranma )
VreCerustlaan ,
v J ( vraends cha.ppel-a JIÍ,
Jansonius stra,at

OCK BIJ JULLIE VEdL ,ilGil],lJV,'i.15 -JGELOsEi,l ZÀTEnDriG, FOEL ! I

iII]]LPEN.

Zat crdar' 10 me..:rrt 1979 ,
-------.J----
'11.00 uur
11.O0 uur
íC.OO uur

LJNS 1

HtÍstÍ 2
LXNS ,

11.
10.
11 .
12.

2
1
4

00
00
00
00

uur LaalCirïartier nini I - LËI{S MINI '1

uur LIINS i"lII{I
uur LïNS I,IINI
uur L.liNS liIi.Íf

- Iijslijk mini 2 V1

- .-aoorwijk. uini 2 .V1
- llijswijk Hini 4 V1

T]IÀÀR :'JAREN DII }ÍI1ÍI I S Z],TER}AG? ? OUDERS HET f S ]IiN 6CHj,NDE ! !

ÀESCI-iRrJVINGnN.

SchriftehjE foof ff!..i tlqi.lq o lB.J0 uur bij dhr.'P.v,C.Steen, G en enui t)cnstraat

-?-

101, Den lIaetj te1. 57.5o.9ía



vall-en bij
vri j d,a6c.vonct tuasen'13,
R.Ilon tel. 25.93.??

OO en 1!.O0 uur.,(uitsluienr1 in,clringende ge-felefonisch

In nood6evallen llunnen dc t:u':illcn en welpen nog o1t zat crt',ago cht entt tussen I
!.jO en 1C.J0 uur afbel-l-en. \e!. 6(1.1J.14 hlub6ebouv,

.Àfli]iuRlIÍGEN.

Bi j slccl:,te we er-s onsta.nt].ig1r.e -].en eteeds eerst r',e afheuninSsJ-i jstèn io-ac1pJ-e6en.
,5taat ilaarol; bij rli:rtrir-r"n en'r;el-penir veràeld: G0Ei)GllIiEUiiD dnn stcocls n.rer velcl
of punt van semcnl-.onst koncn.. IiÍ DïT _GjjV.iL ï.l"rG Ej.l DUS I{IIT T.ïLíiiCIrÍ5,JH. ,'oRDilN
GEIllIOlU.llljnD 11 .11 -,]VfiI'lTU"nlLD r11'i..ËUi-lli,iG. Stuc.t Èij r1c afkeuri-n8sa..'.ressen'bij , 

t,ltPupillen en 'Jelpcnri vcracl-(r.: ZIE ÀrIiI'UEINGSLIJST cl.an noet als vó1gjt . vor.Jen 6e-
hnnd.ck]: Voor d.c thuisvcCstri j r'.en moet juniorenlij6t vórden gcra.arlpJ. c cgd.. Zíjn
rle rvcclstri jclen . v.rn LIINS ?, '3 en ! goedi;ekeurd i d.an 6a..n ook . de pupillen en.
welpen wc (r.6tr j- j r',en o ons veld door. UÍtslui-tend voor dc uitrvctlstrij ien nag in.
d,at 6eval telefonisch ïvorrr.c11 geÏnforneercl of hun wcd.strijden r]-oorGaa-ri en vlel
zat crtla.go cht enrl tussen 9.r() c! '1O.J0 uur te!. 66.11,14
NIET-OP]{OILIRS: ' egjcns niet-o-:lionen afíjel.i:en vreekein,j krijgcn '1e volgenrle spetàrs
2extra-res ervc -b eurt cn: zie clders in dcze LEltlSrevue.

OPSTÉLLIi[GEN

LDNS F1 : R.Iiam-R. v. c1. ilei i'.en-ll. i,.óu6-J.1.:1ip:I.í. i;oeLemí j:C.IJie kie tjocÈ-M.Molfeàan
frElP. Jesse3-s-L.Tjin .'.s j oe -li. àa;il-b cri;-nEi ' 1.Í. íani5erak

Í'eiderAac1rl.e.''agter,.St|ricn]io!ilst1o.Jouurk1ub;ebouw
LitNS i2: P.Àcrts-É.cic llruià-ir. Frankcn-F. v.I(est ör-i?. v. C.Iilci j -J. ïiiryp ersrJ. RÍeíreà-
FlTàÍiËnburg-F. Vcrcluin*P. "rrorichs-A. Triep-1.I. v. HeIl-en
Lei:r,èr Arthur il.e Groot I saueidionst 10. C0 uur klubgebouvr

IEI§IZ r ?.\,'ijhmcijer-P.iiàhÍl-s.I-R.v.ilieuwenhovenlE.Re.dercaker-]l.Tas:,?.biriraers-'
.1. Kool-R . Ass enr,: eri;-ïl. Lie liic Tjoen-I).',urio-il.Vestcr-M.zinmerman-P..l-nbachtsheer..
f,ei,.r.er iÍim v.tl.i,lijc, sa.menkoust 11.00 uur klub5Seboun

I,irNS i'[ 1 : I].llerEnrnsii) .:ii jl snn -,.:1. Enrllich-M.Enrllich-^\.Kamp-P . Oost erweghel=.l'i. Sinolts
R. Slate-V.Tronp-D. V crs chc].Jen-3. C faass en-D. Surie
LeiderPeterPerr.eijn,saneir!rorrst10.J0uur]i].ubGebouw
LDNS r,J2: I?.llnt elaan-C . v. d.Iloo6a',.rdt -À. Gro cn cot ein-D.Iíe ctman-I,l.l{cctr,ran-R. P}u5gb -
ffiGrmr..ru-D.v.d.Vin-ri.v..,ijngi:.;.r11cn-F.Christ-E.linopÀ-8.ioelhouwèr
LeiCer Jan Prins, siluenhotrst 1C.00 uur klub6ebourv

!EN§-!Z: P.lloeksna-C. v. A. ieIg-!.nl-olr-M.Jehec-M. v. NÍ euvrenhovcn.E. ilcnz enbrink-R.
Ze6gers-D.v.d.Toorn-L.v.cr..ToornEJ.Koenraads-M.frornber6-B.ite Groot-C.'ie Groot
Sarnenkonst 9. JO uur l:J-ub;;c1:ouu

LENS ].íINI 1: I.Í..1o s ch-l{.llro.-:shr.ro f t-J. Dunant-}[. Ho cksma-P. Hojrpenbrouwcr-T. Jàe en-
S . Tuyt-M. Verschekr.cn-!.lii j lsmar
Leider d.hr.Tuyt, sanenLlornst '1O.CO uur kl-ul)öcbouw

LENS IIINI 2: ri. v . cl , Der 6-1,Í. Grosze Nipper -K.Hansen-G .l,ínnewevcr-lI. Snul-il.ers-'l . v. d.
Staiic-R "T ct tero-l'í'Tctt eror
T..,eid,er clhr.Grosze Nip-1er, sa.mcnliomst g.l0 uilr lcLubgcbou['I

LENS tfil'II 3: R..ill-scm6eest-ií. i)ranclt-G. El6tarJr-P.. Elst ak-I,i. Jo chems-ï{. Vinl;e-
M. Schuurmans-
Leirl.er Chr.IJlstair, sl.nncliomst 9.JO uur ld-ubi;ebourv

LENS MINI 4: R. Zii;rie rnan-J.l.iansveld.-D. Saierin6-P. "'rn6elina-J. í t einue gs -D. Cen Heij er
R. Fi eret
Leiil,er c1hr. Spicrings, EalucïrlroÍÈt: 11 . J0 uur litrubtjcbouvl



NTET OPKOiIERS .

Met veel ?ijn en rnocitc ori;c.nis e er clen rvij voor af6elopéh zatcrcèg een reserve- ;

proíranma voor bijnd aI onzc jougrller1en" llinr'.e1ijk hai].C.èn we een verenígin5
Sevon'l,en _t1ie na veel ',-til;:]:en en vre[ren níet a1]-een tegen onze seleiities l,ri]Ce epelen,
naar tegen bijna a]le el-ftr.l]cn. ïJccr of L-een weer, van voetbíil-}eil !/as onze
jeu3d verzcheriL. Xen 1'qi1in,;-hr.ï r,rcrrlt inmers nooit afSekeuyf. Cgs cni6e probleem
rvas het vervoe? n,^.nr L'.e veilini;. 1,Íj vesti;t:.en onze hoop o.1r Ce ou,lers. Op.vrijdag-
avonC toch r ae.r cven ';ra.t ouf.ers geUeld of zi j rvil.1en ri ji,.en. Ri jden? I ?
Iiet is toch a1-l-cme.a.l af3elieurr'l ! Voetballen? Il< rveet nergens van. Re s ervcproílram-
ma?? Iiijn Llll.l;jrcvr'.c Ío no; t'.j- cht i I l
Rea.lities c.lie er nÍct om Ir.;gen, uaar die. bi j ons het ergste c,,ec,,en vrezen.
Iec]-ere en oirbellen rTr.s niet tC tl.ren" .tfríachten t',us en cle jongeno die we no6 op
LHNS za-cn even uaa.rschuvrcn. ( rlit hert.ltlen vre trouv;en6 r1e hele vrcek e.l- 6^erlaan)
Gel'rapont1. nct t efefootrsl- eut el en t',e ferLenlijst mct t ele foonnirnners lllauen yrii
om B.l;C uur ( rs nor;.,cns) op L,lj{S, Daar bleken slechts 10 mini-rzelpen ai:nlrezig te
zij$ van dc j]. NrLi,st cie / ,:fschrijvin5en c',us 16 jcn6ens rlie zo naa.r vrei;1;.ebleven
waren" Deze jongens ka.t je rlit nauwelijks hvra.Iijk neuen.' Zij hunnen ilïrners naul're-
lijks lezen en schrijven. De oullers hebben hier cle verantwoordint:. Da.:rom
iederecn aa-al: even i:trelilcenr gel:c1d. l.{eestaL nerl de, nini-urelp de teJ-efoon op.,
Even papa of r,tama rval.lier -rniliicn r.IaG het antlvoorrr.. Uit de antÏroorcien l-,:c]i het vlel
of er. rs nachts ecn e?i-r.1cnic v,rc.s uitgebrolien. Ioit blijft ile.t er bíj zielite wel
a.figcschreven rooct r.'orclen. Dit gcldt natuurlijli oolc i,.l-s je gr.at logeren of [aet
valiantie 6aa-t. iJlcchts een enkel-ing uJas 4o cerl-i jl; on te ze5i;en rtet ze Ce LENS-
revue niet 6elezen l:ar'-,len ornr-La.t ,ze dachtcn ctat he.t toch.wel niet ri,oor .zou gaan.
Aan eep reservcDrosrarrrn hc- 

jt:'.en zc qiet ge,àacht.. Ecn 'eirlieling wilir.e no6 r,le1 komen.
Bij de rTelpen kre6en rze gchol;:en r':.oor cl.e telefoon de ef ftallen nog recleli jk
lconrpleet we6. r-lit ;;olct clo1: voor cle pupillcnelfta11en, hoe,,ve1 vre bi j I)l vo1 e:.6
veol j on1;'ens noestcn bell.en.
BÍj c1e C-hlasscrs hcnr:.en r.lc ni-.J..st cl,e gobruikelijlle afechrijvers van C! ook nog "
enheie niet o?lior-ler6. l)c jongens ve,n IIJ hac',d.en ooli niet zov eI zin. Geluldrig
gin6en c'.e anr'Lere ,elftalleir retl-elijll houpl-ect vre6. Met veel kunst en vliegvrerk
hebben toch af-l-e teams 11espee1c].. I.lcni6.sitc1ers heeft neerclere r,redstrij.',en gespee.Icl.
ledereen hacl het bcst na.ar zíjn zin in ic vei.linG. Vcor. de jong;ens was het cen
gesla.aÍlcl.e dago lirur r.rta hecf t het ons een uoeite g.chost. .ii j zu11en ons eens
af moetcn vra.,-en of vc ctit.noíj eens moeten doen" I,{akkelijker is het voor .ons orr
het res crvepr o 3ïarÍma voorte.an tc beperken tot.cl.e sel-ektie-elfta.Ilen. .Zij liomen
ir,rners alti jr1 of-.schri jvcn behoorli jh af .
',ïie waren t1c weSblijvcrs.nu?
MïNI -!,'JEIPUN 3 M.llosch-T, Janss en-Xrooshoo ft I,l .-IÍ.Grosze Nippeg-Tettero R. en. I{.-
M. Jochems-I'{. i}rantr.t-',1. VÍnhe-R..Ít 1semileest -M, Bouvrr,reester .M. Zinnernan-! ..irn6eLina=
'v? . Steinrve5s
itiSL.,PEN: R.llat clàan-C. v. rr..1)o oJir..:rrdt -R " 

Io elhour{er -J.Iíoenraa ds-lrl. Fronberg-l{. v.Nieuvren/
hoven:-R. §ur.i e.

PUPILLBN: .?.':Ii j hnei j er-P . i.iehilaL-Il. v .l{i eutrenhoven-J . Koot-D. Surie -R. Tas-.[. Ve st er
P .Irreric hs-1"i. tan6era]r
JUIIIOREII: E,cle Vos-J.v.11.S}Íc6e1-P.Straub-R..DelJcer-R.Kievit-l.v.c1,l)oo6a:rrJ.t-
H. v.'riassen-II. v. Reetrr,ri jk-R. v. <i. iirof t -il . v. Onselen-R. Duivest eiin-D. i',.1oë-i.1. Ve6ter
i.lij hopen tlat jul1ie voorta.r:n c'.e hel-e LENSrevue goecl zu11en lezen.
hinrleril schrijf d.a^n op tij{ af.
onmogclijli. Jull-ie zijn echtel
nDS itRïE!n0Gnr}Ír,li.

l)cn je ver-
nu na.tuurlijk . "Iili jf nict zona.lr weg. Straffen is

gevraarschuwcl. ouilers hefp ons tlaarbij.

Bij algehele r.flieuring van het proílrarina.fl.o. .zater{a[ spe]-en t1e volgenrle e1ftal-
1en vri cnclschal:p e1i ji:: tci;en Loosduincn in iiaCcst e ij nflooscluin en.
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14.J0 uur l,oo6J,uínen .r':1 - I;rjlïS A1 EamenkoÍnst 1r.JC uur LÍNS
1J.OO rrur Lcosd,uincir jl1 - Llills 31 sar,lcnkonst 12.LrO uur ;,EllS
tt.45 uur Lbosrlt'.j.ncn C1 - I1.)ïS C1 sanenliorcst 1O.4! uur tili;iS
11.00 uur Loosrlttinen .11 - L-ir.Ti, P'l sanenkonst 1O.O0 uur LENS
'10. 15 uur Lccscluinen i1 ; i,:Il:lS Yi1 sanenlio st 9.J! uur LttNS
Er kan niet w,rrt'ren gcbclt'. of dit pro;ranna c'.oor6aat. i-i j aflteurini; ij.-,;n juIlie
naar het stre.ncl. Cpiiorast vo::plicht. i:le er,r i;ynschcencn flec. liisschien zi jn cr lvat
ourlers cl-i e ons even pe:r c,uto lre3 ui11en brenÍien.

De.rest va.n onze j eu;;i.J-ef-en zull-en binnenkort ooh c', e urei weer in moeten. Cri een
beetje in lionc',itie te konen willen M,e e..s. zatcrllag bij al.5ehc1e aflieurin6 ook
rvat ga.:;-n c',oen. I.olll rl:uc a-l--rrerí3-"',1- on '12.00 uur naar LENS to cn ncem naast je
vcctbafh1edini; ooli i;ymschocncn en een trainin3spak nee. li j hopcn .-'.r.t ooli hler
rr-e lsii-ers en d,e ou:'-er:s voor het vervoer nae.r Me.desteijn of hct stranc" wiflen
zorgcn. Misschicl zijn er ouilers rl,ie zcLf oo}: vrat willen triní'-'ren. In icder 5eva1
tot za.ter',Iaij. IIct l;Itr!:ge1roulr is va.naf 9.JO uur o;)en.

TR.',Iiil.l{G;lli (,- VIUJD G; ïCili).
Nu (!e velclen r-recr vJat a. :n hct opknal':i:cn zi jn, zal ,le bal binnenl;:ort vrel lreer gaan
roll-en. D.:ar rl-c mecstea v"rn jr,,Il.ie r1.e laatste ua.anrlen niet op i,,!NS zíjn 6eleest
en èus niet mer:r rvcten hoe ecn ba1 rolt of cruit zÍet, Iijkt het ons vèrstan-Lig
om de tre,ining r-reer: eens te bezoelicn. Necm naast je vo etba.lille<1ini; cn schoenen
ook gynschoenen en een trilrniirgsl:ali mee, zorlat we t,ventueel ni'.:'.r Ce Uithof kunnen
gaan. J{ier vr.-l-t altijrl í.ioc,f te voetbi,rll-en. De training voor ale il- cn C-hlassers
begint. orí 19.CO ullr eu is om + 20.15 uur a-fgelopcn. De i:-lclaa:rers tr.,inen van
2A.3O tot 22.C0 uur. liet ki.ubgcbouu is vanaf 1c2.JO utr SeopenC v,-ror íer'lereen,
ilct zou toch zonc':e zijn r-J-s onze kanpioenskcnt',idaten ri;rrleli jk 6een rrc'Jstrijd-
meer winnen, en Ce voorolrrcni; uit hÍud.en gcven. Juist nu kunneir ju]] ie jc skg
slaarn. I(on .lus tra.inen.

; 0ENSI)-TGLID)ÀGlil,Uli.

Oolj hier valt rle os:liornst er$ tc$en. Mini-trelpen zie je naurvelijLs. Voor de rest
stèeds ciezclft',e gezichten. §orís zijn er meer trainers (4) aan jon;ens. riij
vreten ooli r?c1 C,o.t julIi-e bij r':-o veldtraining straks vreer bijnn e.llemflaL zu1len
koncn. De ervaring lecrt ilít vel. Toch is hct janner. rlii he'oben in,rers de
beschil:Iiing over een zr.ef die nu reiiclrÍatig niet 6;ebruikt t'uorc'-t omdi:t er feen
jongens lcomen. i{o$naa.l-s l lioll T?-:.INEN. f tr,ere ivo ons dagniiltlag v.'.na.f 1lt.'15 uur.
VcrzaHelen o1: ï,111{,5 . i'lecra gynschcenen , vo etbc,l-scho enen cn een t1..-.iningspalr nee.
Bi j goed r.Jeer Cacr.n\iÍe ne.tuurti jk hct veld op. Tot rvoensciag. Iiet lrlubgebourv is
natuurlijk c<:h vanaf 1J.JO utrr o1len.

I{EUitrNqtN.

No6 steecls.zijn cr jongcns bij rlie l:ekeurd nceten wortlen. Jull-ie helli:en nu toch
tijrl i;enoe,3 5eharl. Stuur Ce heurin6sb cwi j zcn nu clirelct op naàr ir:Lu1 v.tl.Steent
Genemuir-Lenstraat 1O'1 , j)ei:, Iir.o.11. Doe er oolc een pasfoto b5.j. iie nccten er nog
6eheurcl !Íorden: 11.Surie-?.l:l1str,.h-J.l4ansveId-P.iii jhnei jer. Va',n R.Zitr,rcrnan krijg
ik ncgg 1 foto. Je l;an jc bij r).e, huisart s , . de schoolsrts of bij het keurin6sbu-
reau aan de Gou .enrei;enstrant JB laten lieuren.

RO;ïLEN ESCJ'J;P I-KL-.S,STIS .

0p clínstlag 17 apríI G.ln de volgende j<;n6ens rlie zich írpí;egovcn heblen, bowl-en
in de Hcfster'.e rn .i.?ijs,;rijl: vr,n 19.J0-21 .3O t::urt
R.Tjin,rl.sjoe-J.Tjin *e j oe-,^-. v. c1. Hoeh-L. S cheven- I'-. Over5;aaulu-O.liilnemann-R.l'lon-
en r.le l-eiders' J. i'..)jre1'1ca-II. Zoun en !.0sse.
Rcservecr Ceze t].i.t uu rlus vast.
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. en À.Christ a-r1res mcet zijn Lonnekerstraat )1 , Den H:;a.;
rooshccft r,rordt Heilostraat ?JJ, Den Haa6 tel. 214394

Afvoeren:

- 119t . L,Iee rCcnburg ( NS)
.Jansen (Pur)
.IJ ect eïs ( lJl,.i )

1463
1453

G.C
R.J
M.J
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Zondagmidciag:
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ZaterdagmorGen; Ln -ríin - Rob v. rr,i jngae.rCen
Zat erclagmi 'ldan: An v. d..Stecn - Aa4 ilo6isch - Cor Hoppenbrouwer

Tinus v.Zilfhout - Nell-y en Richard v.C.Hoek
r\n v.rl.Steen - Ilailneke Bon - Mevr:.Jannaat - i/i1 L,,e lruin - Si1via
en Huub i)ronli - Tessa Ror:dbo1 - Frank ,Strt:athof

Bij eventueJ-e afkeurin;;cn zijn cr.e vo16enc1e barne ir.e werkers aan de beurt.
jn6airrclen - Àad Sogisch

Zonda.Í,,-: Tinus v.Zilfhout - Coï iloil2enbrouwer - Franlc Str:.,athof
Eventueel afbel-Ien bij .rn llcri;enhene5ouvren tef. 669\16
NOG EENI"I.I,IL DE ",N:JT., i.;']iST]:JST.

Jar toch nog even hierol: terul;líomen. Een reahtie van een van cnze Ie-ien cwin6t
mij gevroon hiertoc. IIet geacllt licr, vinclt zich voor schut l3ezeti het .:ubliccrànvan lerLen, cl.ie een ;'.cht ers t anr]. hebben, hoe harcnekkig ook, vínc'.t hij eon laalcbare
zaak, wellie clrin6encl veran(lerinG behoeft. I{ij geeft ook <1é oploss:ing erbij. Zo
is hij wel, clat genchte 1id. ,c penningneoster tlient, (ja, U Lecst Àet goàO) z.Í.
een meer correcte vuijze van ncnorcren , i1.n te \ïenden dor;r rairl:tel- vf-n een ?ersoon-lijk menorantlum.

E_on hleine toelichting viol onze 6eachte briefochrijver is hier wel-Iicht op zijnplaa'ts. I{et bijhou.ien ven een leCcn- en kont rj.buti eadministratie ver6t zeer veà}
tÍid en noet zccr rrdnitieus [lebcuren. ,trIs iedereen nu mear op tijit bet,,alcle dan
was er niets .:an rle haDcl. .àt r.rerk bchoort bij ile trak van hct sekretariaat.
Het bestuur mr''et zorgen, àrt r,.e centjeE 01) tijíl binnenkomen, want er st.:tn ook
schuldeisers lilnar, tiie o., hun beurt cptijrl moeten vrorclen betaald. Elh liwartaal
moet derllal-ve wor."lel ge1',:ntr,)f eerd wie cr ncg noeten beta.len. ilr:elel_ het bestuur
claarvoor van tlc .r1,16emene vergatl-ering tcestenning hecft gekregen, is ooh zi j van
mening, dat het publiieren van vranbetalersu-jsten een verfoeirijtr;e z,rr.k is en
ei6enl-i jk niet ua61 3c1:eurcn. :r)".-:rom wortlt eerst geprobeerd cle ca. 1oo wanbeta-
l-ers in c].e Lb-Nsrevue vral'J:er te schricklen en te ]aten betalen. Dat 6ezeur voncldit keer p];Lnts in c'r.e revues van ZB/), 30/11 | 14/12, i1/1t 1B/1, à5/1, l/Z en B/2.

ZaterCag: .4,n v.d.5teen - i.lc;b v.'Ji
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Hiernil !ïaren cr no6 zotn vecrti[j feden over di__q.-pog niets he.,lLlen bet..ild.toen krÍerí 'dc we-rbètaf ersli jst. En' ars 6eàchte' Ëi:-eísctrri5ver nu vindt r (r,a.t
vocr schut is gezct de.n ïron iI:: hct clàarr:cdo vofkc'men uo,.r=, oo. 

", rrLt hee f t
Cen wcl ,:sln. zichzcl-f tc..rlanlccn.

I,l ou ,
hij

hij

Ik vinci, cl.at al- it.ie rri.nbet...J.crs vecl te veel_ ven mijn vrijévinrl het bovenclicn zecr l:rutaal van geachte UriefscÀrijver,
beslag te 1e6;3cir oI n(7g rneer vàn mijn vrije tijr1.

ik
rlurf i

ti j c'r- verl;èn cn
ilàt hij zorn-..rr

a.f s het 8cacht ]-ic v.:, ut.:nins is, d.a.t het pubr-r':eren vAn een 'v,re,nb et alersli jst
noet luorcen t e ru;;^i;eriri:.a-i cr, cli'.n kan hij een rlc.p-rtoe strel<l;encl yor-.rstel t..?.t; Ei-icle ,t-I[euene l.reri;atlerinl; inari-eilen. Hij zar clearbij we1 noetcn o.:)seven wie 4an aIdat extra werk zc.I rjrcctcil íj:.i. n vemichten. of vrii tri5 mrsschien- zelf dat gia.n
cl c en?

illNGo-rÀNsilrT 
"

Gerard vir-n len Stccn n

RIT iNERNffiRRNTR;]RRPTRI]I-]E;1N:INR]]]IÈ::NiI:]ÏTiIJIRRR

i)HPilPIii{lrrlii.:ïll,l{i:iL{Il:IÍ":H;E.r Il- 'iL:1li '}1,.}iIi.,lIi\Hl:lÍI,I{l:E"

dan
betlankt

.jgscns cr,rst:-nr'lighe ''-cn ziet rL<.r ri:rk:r zích 6cnocPt ile geplanrle bin6o-.,.*nse.nt o1:
24 rn:.:rt te veri:I ;.'tien n.'.er zc.tercagavond 23 :pri1. öo unrstvnÍ5cnr,.e feeLívitcitis nu oI 2o n:ir'.rt, cle , airv lngsavond van de parsklaver jaslrive. Tàt 

.c1an.

DE "LEI{S S.iE:':Tljllr:,

Va:ref za.tertlag a'.6. h,-.n3t c1c trieu$rc creatie vc.I de rrl,lINS srrcc.t erir in cns clubgcttri.,tv
De pri- js v; c:r tleze ncrillel.:]-.'.uuc swe:ter 14ct het LÏiscr:,.b1ce:l in \,ïit bc.irer.gt vooralle mr.ten ilus va.nc.f 115 t/!V Ë, Í Zr r-- per stuk,
op zateri).ag 24 r:r,:.:rt n. s. tussen 2 cn 4 uur kan lycrilen 13ep:rst cn noet vooruitbe-t ,-,1d t'orden. )e trcck .1-:r rile lir,.rn en .zc vrorden afgeh:_:rld.

V.',N DL I?.lDir,'-illlI
r_si]:l1:t11]ïl 1i.l,- y ,r-,- .

llIPIii II i,Ëi.llr.,ilirH,:,Hrrtfr..
UIT U! tÍ Í7",:;,',1!...lQ

III.iliHi)t{:r'E:iH:.1tI- iii:IL,):ji

Het is toch om rnocrleloos v:n te vropclen^ zijn de vcrst en sneeuv, ein,lcrijk ver-
dvcnen en ,lenlcen we ein.i+lijJ:: rveer te kunncn voetb:rren, cla.n is het ce r(),,en clieroet in het eten 6ooit eir dc vclden oncler vlater zèt, zodat er rverleron niet ge-
voetbakl kon urorc',en. De IIVII heeft clar.,rore besl-ctcn om rie hom:etitie na 12 en 10,n1nrt stoi: tc zctten. i)e h6cre elf talf en spelen Caarnt no. een soort tcernooi_voetbal en rk:n is hct v,:ri'c hen fgi'Iopen. rri,-t e:' mct de nitnerf tr..l-ren 119beurcli:.".f ..:tu99s een ö?en vr.re,11. -'11s je echter uit tle st:,.n._t_ zj.et clat er nog klubszijn, rlj-c 1/ rveilst':i jJen moeten spelen, J,rn g:l je je i:fvra1;en hce ze ds.t k1n.ar!ïil-f en spelcn. llr u.,ort'.t Í;'oslrrDl;en om op drcr rr.c vreel:se ov,.;n ren te s-oe1en. Dit
1i jkt tlc echter irie t crt; h;:.,f bi,....r, want a3-s zor n wcdstri jrl on zevcn uur in
Gorkun rncet bcginnen, lroe lrt'-nnen tlan spelcrs, cie tot half zes lÏcrhen nr)í; oj)tijd ai-'.nwczig zijn. 'rroui;ens, lrat denkt u van de publÍehc b e ra.n1lst el1irg; ai"zal heus stuJccen nin4cr zíjn, r-l-.-ardoor ooli L1-e bc.romzet, clie tocÉ al_ door cle vele
afiieurinl5en zcer srecht is ;cweest, bed.uiclenrl minder zar zi jn. Dq profs he]:!,en
caarora speren oi: r'lo ens d,i -í.;avíjnd rrfgcwezen, zout,en vrij drn v,,e 1 noeten. .i:1 net a1
rvachten rïe ric ,Jeslisr,in3en l,ret c1::rnniri6 af.

I,let -riar'l v.11.lleij:cn [,.o,...t hct rlc goecr.e kant op. Zijn kriíe geneest vlui;L.;cr
vervracht en hij hooi:t.irver een n,;.r.nd vieer enig;szins op 1:ciI te zijn. ï{i j
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l:i l::ir"f v39r 0.9 frs.;:ie fruitmancl en r1e overigen voor hun b.eh.n;st elJ_ing,
hij tijcr.ens zijn ziehtc urocht ontvan5en. Àad vre ho?en je sp,redi6 lïccr ecnÈ op
LENS te zien.

die

Goetle berichten zi jn
Ien mai.; 15-r.en. rlcnken.
onze velden.

er ooli r;ver Paul Hoil, .-lie hecl voorzichti6 rvccr aan voetbal-
I,lis5chien ziet U hen cen clezcr da4en a1 wel_ iir tenue op

Geacht llestuur,
Langs deze we6 wi1 ih u l:eri
clie ik tijdens mijn verblij
Dezs weeh be6in ili uet cen
en hool: over zes wellen weer
Ilc einclig met . vrien<leIijlie

anJ;en, voor de f ruitnni.nd,
f in het ziel<enhuis.
lichte traj-ning,
te kunncn voctballen.

{j}(iet en van,

PLUVIUS SIOEG : rE iiR TOE.

Paul- 1Io"l.

DIIC 10 9-1-0 19 2?-5 oirnieurv mocht het vreer ni_et zo zijn. Met,gulleUNITI1S .'11 9-1-1 19 ?-?-1o hànd vrerden cle terreinen vrijtlags en zatei<1,:6s'
Papencrepht 10 5-2-3 12 1e-'11 onder geregend. Hi-erclocr *o"à nét 1,rerk van deHION 10 3-5-?. 11 ?-5 heren van geracentevrerken- <lie er be5;in van c1ewilheLrcus 10 5-1-4 y 1e-11 week alres a,-.n had.c-en ged;:an on clc Vercr.en :VIOS 1O. 3-4-J 10 ?-?,',. speclkliler te ma.hen (l'ràa.rvoor cnze rle.nh) oirHOV' 11 4-?--5 10 11-Zi s1r,g rv;.arileloos werd. Grcte 1:lassen stoiiclen
de Musschen 9 2-5-Z 9 1?.-11 erop het vekl zod.at van.enigà vo c tbi:.Iac tivit eii
IÍeimes DVS 10 4-1-5 , 11-13 rver'r.èron gcen spralcc kon ziji. rnrai,-1,iets begintOtynrpia 10 ,4-Lt g 1g-1? het a11eàaal nàtuurlifk tmilr vervelen0 teDicC 9 1-2-4 3 t4-19 worrlen rnet al_ clie afgàlastin6en. ',;as inet zoGouda 10 2-3-5 ? 11-'14 dat het programria nog precies uit espeeJ.cl
Roo.',enburg x.o 1-2-7 4 ?-1q harl kunnen word.en als j;1. z.ucilag wai g"up."i,l,
LENS iO 0-2-B 2 ?-1r8 tl.an kunnen lve cr.at nu ook rvcl uit onr., hoofdi
zetten. Na cle Sedwongen stoir vi:n (schrik nict) 17 ureken ha<'I. d.e boncr. becijfercl clat
met het spelen van dubb e3-irro gramna t s cr: pasen en pinksteren 6n het sllelen o;..r
Koninginne'Ja65 en I{ enel-vr.i..rt s rt c.;; tle kompetitie be6in juni af6è1c-pen zou zi jn. . ,- -. ,

IIet zaL wcl vreer uittlrar.ícn op wedstrijcr,en o;: cle wocnsdagavoncl. De bontl doet er
6oed aan om te overwcilen oi:r hetzelfde te doen lvat de HVil heeft gedaan voor Lle
la$ere effta.llen n.1. t1e !;cr.qrotitie stil te leggen en volgencl séizoen ovcrnieuwte be6innen aI zuLlen vccl- cl-ubs daar we1 bezur:iar tegen ríel(en in verba.ncl net de
inkoms t end crving en/cf ,ronotiekansen.
0 ja., er gin6 a.fge3-r-,pcn z:,n..laíj 6ón r',rer'lstri jcl d,,lcr in 18. Unita.s vcrsloe6 in
Gorinchen HCIV mct lief st 6-0, vrc.arvan ercte.. .-

I{oewel- de toest::ncl van tle velc.en nu nog on te huil-en is, gcven rvij u toch m::r.r
het irroi;re.nroa voor zonce.; a.s. Je weet maa.r nolrit in clit rare Iand. LENS speelt
thuis tegen IIIONI lva. -rvi'.n uit ternauwernoorl net 1-O werC verlcrcn. Ne.tuurJ-i j} roept
zoiets om wra.a.k, diarbi j is ul:r steun harcl ncCig, Tot zonrlag rlus i !
IIet ovcri6e proírranma: Djlcc -ïlilhelrxus ; DIIC -Ro,r (1_enbure; ECV-VIOS ; i)a;renrlrccht-
Unitas; Cc Mussche n-l{ernes DVS; 0lynpia-Goucla,.
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;PI?OG

1:R0GRA1"f,41 SENTCIiEI!..

HIIHHIIi{l;ïlHIIl:;iilir-1}iHIIIl]fi iil.IEI]HIIH
R;.i'f L--or ST)i,. IlrG:-i.i'l Sltl.ilOREN
HHHIIiIiIHi]TTITIiJIIiÏ,.1;iHÏIiLÏ{}IHIiHI{HI

Zondag 1 marrt 1979.

14. CO uur L.ilNS 1

11 . J0 uur R/IVÀ 2
Il]iis 1

'i 1 . 00 uur LlIi{S }
LI,]NS 4

- illoir 1

- L.;iiLS 2
en 2 zíe sch;'il.urq:rcrgrarnna

- l,ai:li1iwart i er 2
_ vrij

- {r-rich 6
- -L lliï,r ()

-,)uicl: P
- Ceferitas B

- 'iui cli 1 'l

-:Dio 14

iIiIHHIIHHHHHHEiiFIHHHM]TïHIiIiHIIIÍHHi{ÍTHIT

V1 gPb 1/1-1 I i

,r.. 1:rr:"o t/o zvremlad.

v1 geb 1/2-4 Th.I'i.5 t eenbrink

v. Vrerl^enl.:ur chwe6 ne.:st L.J.Uiterdijk
nr.]O t/o cl-ubhuis Te ',,'erve te Rijswdk
Mgr.Nolenslaa.n ! J,C.c're Geus

o scheictsrechter
]). v. c1.. Veen
3. Grccnelre6'

10.00 uur Vre(r.enlrurch 4 - ïEliS 5

12.0C uur Duno 2 - Ll${,s 6

10.00
12.OC
14. OO

1C. OO

1 2.00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS
Dunr.r
LLII{ S
LENS
Li]NS
LEI'iS

1
o

10
lt
11

bij lhcrbeckelaa.n
V2.Leb ?i1-t
terrein zie LLï{S 6

.v. ,l Seningen

. Kort elcaas

.Ronijn

í.J
J.C
J.C
II. N
N,/N

2/ 1-3
z/z-4
2/ 1-3
2/2-4

SAMJT}'II{OI,1ST .

LENS 7, 9, 1Ot 11 en 'lJ ecn h:-1f uur voor aanva.ni víin hun vrecl.stri jd.
LEI{S 5 9.OO uur Liil[S tcrrcin LENS 3 11.OO uur LJNS 

*errein
LENS 6 11.oJ uur LflIS terrein
SCïl/DU iïPitCGiifi {l :A.

3i j afheurini va.n LïliïS '1 cn 2 uordt gespeelcl. teÍ_:en ,rJ, es t erliwarti er , s1:ortpark
Kijkduin, ingr:ni; I,i;rchiel Vri-jcnhoeklaan.
12.00 uur !ïest er!.-!J.'-r't icr 2 - L,IIIS 2 ' samcnllomst 11.00 uur Llliliterrein
14.C0 uur i'i est erl'.lrart eir '1 - LIINS 1 sa.r':enkomst 13.15 uur terrein ï,rester-

' lir,ve.rt ier
OPSTEL],]IIGEN .

LENS. 4: .vrij
LENS 5: a1s vori';e r.reeli

LENS í): als vori.'{e uccli : ;

"*4 
7, a1s vori3e vreell net R.tcn tloorn

LEIIS 8: aIs vorige r-reck

LFIIS 9_: al.s vor:Li;e r,rcck net P.Schul-ten
IENS 10 : a-J-s vori, ;c r,ve cli
LEIIS 11: A.iier5,;raà-C.;}ei,jcr-J.lorst-C.v.Dcolen-P.cr.c !I,:,:rn-C .liuy,r ers-J.Ituip ers-
F.Peters-J.llient jes-1).Verhoef-F. ee Vroe6e--;.v.d,Linden-P.v.Dcurscn-C.Li?m:rn
],ENS '123 alc vrri;c r-:rc cl; zonr]er i:.v.C..li}cij en ;i,tcn II ,:'ïn
À-E'S ClIRI JVI I'TGII{.

geb
Íi e'b

Ti EIJ

0eb

\J2
v3
v)
trz R .,lom

M. Jensen
clit e kan nog
gisch, t e1.

Uitsl-uitenrl in zecr Crin;enr'.e i:eval1en ka.n vrorden afijcschreven bij
tel. 6?.65,2í o;: vri jdir;;'.vonr.. van 13.CO-19.0O uur. In gevr,l v:'.n zi
oi> zat crdagríoriicn vr:.n 11.Oó-12.0O uur worden a.f5eschreven bij A.lo
93.11 .56
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Zonda6 2J uaart 19?9, ( ontt cr. voL:rbehouci)

14. OO uur 'r,'iLheLuus 1 - L,-:ilS 1 t"
1O.JO uur Bh.uui Zv rl 2 - tjii t,g 2
11.0C uur IENS .l - Tonegido 2
1J.OO uur LENS 4 - :DS 2
Door sta..;natie van tte cíim;)eti.tie door ijs cn vorst is het beotuur v:.n (te
hf de1in,3 Den il.:ri; net i',e vereniÍjingen dd vol6end e beiiincii;ing ví,.n rtc .conpetitie
ovcreen.3'ekomcn .
IENS 4, uitkoncnrle in r'.c rescrve hoofclklasse, speclt de cou;.)et-'.tie uit; wearbij
w91 knn worrlen 6eprcraovecrii n.u.r niet kan ryorrl.en gerr.egra,Je crr'J.
De,'cl-ftallen uitkr.rmcnt'.c in iLe crsËfrË 1e lclasse er, Ia[cr, LENS 5 t/a LNIí;S 1J,
rvorcr.en in hun eigen reservelcl-asse in poules ini;e,leerrl en b;elen ecn ha.l-ve compe-titie tot uiterlijlr 6 nei a.s.
Dit on'cr.e j eu8r]t o àrnooien zoveel r,rogelÍjh te Ic.ten dr,crqaan. De inr'.e1in6en en
progranrnats zijn hed.n (12-1-19?9) nog niet van de bonC ontvàngen.
tr'Joensd 8'1 merart 1!/ cr

19.00 uut LENS 7
Opstelling a1o beliend.

- l'.?.ï.Eesteronr Rrclan 1,12 geb 1/Z-Lt

HXI I§ NIriT Tlr cELCVllN.

--- Ik hell r,recr ecn Lill{§e1ft,'r1 oir rle i;roene mat r,-an het werk gczicn. Het velcl vras
echt groen. Dc ba.l r'rit cn ront1, aIleen het vcet'bal-1en. lvas no6 niet je dat. I{aei'
dat kont ooli heus nolj tvcl.
--- Docr omst r-n:'.ighe cl-cn r.:,r.s il; vorige urech verhin..lef,d mijn bi j.lrn1:c ran de LEi.iS --revue ti j rli;; in te l-cvcrèn. rk had nel zot n f el*er stukj e geschreven over d.e
KltftA, 'een hornmisr;ie, dic no3a1 r.ïat kritiek lrrijgt, sorns-teiecht nr--.r clihlrijIs '

ten onrechtc. llecn nou ctie fonLue eens. IIeb ili even leklcer 13ei1etcn ona.er hét gLnot
van een heerlijk l:e.nge::i.st rnuzielcje van Zaratustra. Er waren heel Uat Llï,trSEllS.
Meer dan zestj.g, lin ceni.r;.rig rras ocn vi:.n oordeel, clat hct af l,ja-s. it r:roest mi j
nog even van hct hart.
--- Eet beilint lcntc te rvorlen. Je nerht het ac.n de krJ.nten. Ier'.creen in voetbal-
land vorcl.t onrustiS. Zou hij blijven, gaet hij weg? Voor velen nog ecn open
boch, naar vraag. het i.. -.n è i,ers. lij weten nLles. Of toch niet?
--- Die 1)ers vlas er zr.teitia.;.' or;I;, in Corner ilouse, net ,vc1e an,.1eren uit de
IÍae.B6e si:ortrverelcr.. o)]1 -'!e.í,.(.'. en iiaïicn Rooduyn te fericiteren met hdn huwelijk.
De boys van LEi'ls 5 r,rareu er natuurli jk oc.,k uet hun rrgirloit. Zi j 1e ven 8elukhignog. Noi;- veel raccr LII.l,Sers za5 ik, dat ma6; oolc ue1 , hocwel iE Ce huicli6e seleh-
tie naar nailertjcs vcrt e ";enlvr.ror C.igcl vonC, wi'.nt ;:cr 6lot van rel.:enin6 is Aad (en
ook IIa.no natuurlijlc) níet zo [lr'":r ecn gevr{,{,n l-J.cl r
--- ooli oucle. be]íen(len van T,INS, zoals 6oo.C.ot.c1 Geitenbeek met zijn vrouv, U weèt
toch no6 rveL va.n c].e clroploei van desti jrls? Dícir'van der llark, rlie LDITS nog steeds
niet kan vergeten en tl,.:n onze vroè8ere trainer, . ïíiIIem .alnd.rieÍien t nct clochters
en kl-eindochter. oude liefde rcest niet! Het rías ne een r'rukte va.n jevleJ.ste, en
zo lvnrn! zo Ïft].rn lelfa, dr-t il; toen ik rvc5li:ing een liaartje in nijn h.ud geclrukt
'kreeg;, u,aarop stond,:irVoor riez,c sauna behoeit'u niet te bàtalen."
--- De driuk vlocicle rijLelijl'.- en cle r'lis ,;ras.. wó} voorzien. I,lu begriji: ik rvaarom
Adrie."-,n zijn ltontríbutie noi; níct heeft betr',r1C. IIij noest u1r,,ro, ! i.Ia.rr hij heeft.
Belutdiig nog wat overi;ehouJcn, zo vertrouvdc iiij nij toc, Cui onze 1: c:rnin1;-Àe e'st.er
kan gcrust zí jn.
--- Àfo u volSent'.c lreeli vat tijtl over hecft cn toevs.ll-ig og: de Dierenselann loopt
dan moet u even Ce i3-ehee1 i;cmo clernis e ercl.e rtro8isterij van Ben en l,lariska Smulc.lere
inwil;pen. Dinsdag 2o D::,..rt Hordt de zar-,k herolend. rh vrens hen vcef suhses toc t
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--- -4.s. zon(iag saD-t jrct toch echt gebeuren te1;en IIfclI. Het rloet rïel, rvflnt erligt voor cl.eze wcr.lstri j r'. zorn irlachtige ba1 o;; het eerste te'wechten. i]cn èchte
Aditias, rvaar zel-fs FC Den Ii::. i; no11 nocit nee heef t mo6en voetbr.Ll_en. Deze ba1 gaat
LENS 1 a-I1e 6eluh in de tvcrel-tr, schenken, aI:!.us rle 5ulle aanbieiler, een LENSeT inhart en nieren.
Dedankt oom Nico; nancns nrfe eerste elftalo;:elers. Zij zu11-en die be1 cèiislelcrer een ir.:.ar f3-inke o'.;taters verliciren richtini; vijanclel-i jk c:oe1, zolat rl.e
hecper er rrct bi..I en ;'.1 in vlie ;t.
--- 0p cic voor;:r.1;inr. vJ.n voctb.'.I Tot3;r ilrÍ jkt deze veek ile foto vr.n l{et Hnk!:cns,
spe1ervanhet]{e,.er1nnC]SeAnateureIfte']..oo1rvanl../irr.]i§SeiSeen.fotogepu:.
bliceerd. ,)eic',e trots in hun ora,nje shirt, \jre.i.rroil o1: de liniier borst fier cie .

itletlerranct-s e l-euurir stn.;.t neàr ojl r'r.c anclere borst, ook hecL r."uirr.eli ji.; te herkennen,
hct. Éo r.rooi e .4.cr,i r1r:.svi_1;nct.. 0vcr- shirt r ek1i,.ne ge s;rollen !
--- iln-'-t eurkonp c t it ies worllcn volleclig uit:espeelc'., zo heeft hct bcstuur anateur-
voetbe.l- be6l-oten. In Yoctbc-I Tr.rta.al zet tlit bestuur'dc zaal; uitrjcn. In het ;,loe-
mecn belnnG vrc.lien rvij, zo ze.1:t d.at bestuur, c1c ner,.evrerhin.j v.'n a.l-1e crubs.
Er zal bijvoorbieJ-cl ooh o? feestri;.gen noeten worrlen gespeel-il, zoà1ls i(oninginne-
dag, Triucecle Per.sle.g en lJc::ielsv"iart c1a.6 en vrol c.ubbel prcgraraa r s of ecn gxtr4 lr-r:.haaIpro5rauma.li.ijvr"..5en<loI<'brr;rii:bijtiec1ubsvc,<.rrÉetfeit,c1.:tweinhei
algemeen 1;ecn uitstel verrenen voor tocrriàoien. :.i j hebben zclf de strijd.on ció .

iïiIleu I'icuLenanbolr.ilJ. , tlic J.it seizoen voor het corst zou lvorllcn versl:eclcl
mocten afselasten. :iij lrc'ten, d rt urij een ::,;-ntil1 .rcensen du.:.crcn, bijv. col.i dieclubs, díe reeds net .lluros?ortrin6 a.fspraken ha.'-ten genaalci voor een buitenlanctqe.-rej-s. I'Iéa.r riret het zuar.rst is, noet het zu"rr'.rst rrul;urr, zo ij.-,-lt hct !:1c.t eurb est uurdoor. De corrretitics etl i-c ]:cl;.er hebrocn voorrírnÍj. Er z;'.1- cngetwijfc]c] hier en :
daar vcer vail dc curbbesturcn lzorcl.en 5evrea5L on hun planning te uijzi6en.
---- over financiëIe lconselrrrerrt ies , r1ió er oigetrzijfeld _v.or ('l.c vereniginiienrijzen, i)raat. r:l.a.t a i'.teurbcstllur liover ,ni:ar niet. Ieclóreen vrorcl.t on Àer,.Ër,rerJcing'gevraogtl. ne Ger.reeirtcn, . rie :';fticlingón, rlie .veel- sterkte wordt rtoeir-eyenst, en'cc"crubs. I1,r..:r wat i-l.c ct zeist nu eigenlijk? irilc;en cn rïcgen en,fe prcl:l-emen daarna
o1: cinderen afschuivcn.

Íllï-',:.-- ,1
4144i4f n 

^ 
,

- .-ir
F-]EE.L:liI:tïI.

,r!-:.ri.-"... ..' r.-r.'-r, -.:r,;L1.i:AirÀ.tAA!_i'.Ai\L /"..-l,Aii1ii\.ili..tlA.à,r)il:lrrir.,:.ri.l,--ii./iriril!ÀÀ

Van.de
zelfde

Ï,LT:'J,:iI
A1iÀA:irï.l

regen in :!.e
neer - ge(Jn

rlru;o cf v.-,
voetbal.

n ,.1.e snceulz in c'le blub. IIet kont :IIcnea.I o;: het-

ïadrl.en ze zatercl-,'.5 bii VIOS een 1.0-ta1 prildiers SencbiliseerC on tle l:e:).strijc1tcgen ï,nNS ma.a.r tc kunnen r';:.relcn.' Doordat het in rr-c nacht vl..n zatercla6. op zóncic.gwecr zo liorrl 1;in3 rcl-;enen iras a-l hun r:rerh ""rrtor voor-"i"t". à"-rrl,rr"ren zich
nu oi)Be0even o-Is vrijrvilli3ers voor Libe.non on daar wat grotcre g.-.ten te priklcenvoor onze nil-itairen a.ls diö soms dekking mooten zoelien.

20 llai:rt herollent ct ro5ist eri j -par furnerie Rustenburg ha3.r
O1l 1! r,ra.art houcien ze ei]i-:. recelttie van 1f.JO-2O.O0 uur o1:
verl(ooll. 13en en liaris lrc rïensen jullie a11e éucces voor i'.

geno t1e::niseerèe poort en._
het vlelslagen van cle

e toelÉornst.
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Niet ophomers reservc ?ro.:ratiula..

ïn 'f,e eerste p]:',;:.ta zou iI:: ,'-l-s ouiler va.j1 een uini-we1p rvillen ste1len, dat hetniet juist is ,;'a.t gel:enrr-1 is.
Ïk bcsef ne tcrd.egc va-t cL in :'.e or,ganisatoren ornGegni-rn is r tden.. c1,e ove.rgrote , '

neerrlerheir'. versteli liet 3'.r. n. Toch zal ili i:roberón-'een en ander te vcrglcren.vanaf novcnber hebben lri j, t].E t wil zc6gen het overi;rotc clóel- v.'.n actief L1]NS, nietneer gevoetbalcl. De eerste ',leken gean rerielijl: goerl, naar (1an ga.;:.t raen zoeken naar
een ..Iternatief. i'ien vri-l- tcch zijn weekencl zo 1:iezióri6 r,rcScrijk tlocrbren:ren?
I'Íen 

_ 
saat c'l-agjes l'reg, llin(ioren [liien n:ri.r Ona voor het wà,'rccntr., àf lze r:ra];en e cnresí je naa.r oon en T;:nte btrgt.cn de_ stadr' clan kont, er ineeris éua, 

"uourr"-progranma 
,

IÏet lrincl zal elr -or v'oor het u.it6t;1pje liiczen, vant dat riurt je voetblllen iloen .'
ze toch uel.
Dan is er cle categorie nensen die uit het voetba
lreeF hard werhcn b1i j" zr jn Ce,t .ze een uurt j.e 1en

f

o

ritne geranlct zijnr' ea tra een
er liunnen uitslapcn, r].a.n hont
uur moet vcrza.ÍneIen. Dit l.li1er r_neen6 een reserve pro:ire n". I tirii:rl:i j nen oËt

Ean als' ln'.-.tstc tle cate3orie [lcnsen die zoals nen Fu0Élerecrt het L,Lïiíblad in hct
Gcheer niet inJri jirt, in èe vcronci crst el-,rin6, clat het' toch rvel hf;;ckeur,-t za;- zi jn.
Nut tlit kËnht nij- zccr on3clor: frvc.ar cli g in r,tÍ jn oren. Ik 6c1oof niet 1à.t cr 'vée:l-
lerien zi jn die tlit' c.rrcn. rl; vind clit cón verkàcrcr-e int erprète.ti e ,' en ik ben er
oolc nict 6cIuI-J;ig nee. f !i Cdel hiermee voora.l_ op hct vol69cncr,e ciiart I ilsLechts
enliel-en \','ar cl1 zo cerlijli ori ti ze;6-c[ Cat zc cle ],[ilsrevuà niet Telezcn hacltlenr -
einde citaat 1

Dit net. anclere Ïroorc'Len, .-]-at tle rost oneorlijli zou zijn gevreest. Zorn on6elulilcig
6ei<ozen tekst zou mcn toch -l-iever niet noeten hantercn rva.nt ri_at 6.-.c-t ii rletoilionet 1er'.en l;ost en.
Noi;maals i1c vril nict íoed}iaten wat 6e5eurtr. ie, hiervoor wi1 il< best, en net mij..
on6etrvijfeJ-rl vele i'.ni.l-ercn, nijn excuses aanbigr'ren, ma:.rr zeg nooit (iat rlit altijd
n:'.ar beivust 3cËeurc. Íij heirl;àn irl1cr;rer.il een s.:;.ió tijcl 5eÉa.tl. liij als barnecle-
vrerhers hcbben c.r ol; hel.e ili(,ll'..ríjcn vocr vijf É zes peisonen gèdranicl, i..an hanje ook.v;eI stel1en, i'.e vol-1;errd.e h er 6.ia.t (ie lientine dicht, n:l.r:r clet lan niet,voolJie6ene d-ic 

"riI honen ruoet rte hantine oiren zi jn, en rr.at is 1o6isch. ,

zo ooh nct hèt'rescrvc llro:-jrr.ilire.. nr zi jn arti5a jongc:ns <lic 6r.r;,6; vcctballen,
en dic graa6 n:r..ir ile 1l ntinè g..,en, gun hen dit i:Ièziàr, zi j h;bbe; er rccht op,zij bctalen er voor.

{{.I'}iIJJJ.]J J JJJ J JJJJJ JJ.].]J JJJ J JJJJ
$$S$t viilr lr:!r J iuci)rrillrr *$***.r
SSS$$,1,r;.r.r,r,rJ J,rJ JJ J J JJJJJ,TJ$$$$$

Ve.Ccr nini-we1p ,

Piet,:osch
acticf voetbeller en bc.rrrc Ccr.rerlcer.

JJJJJJJ,] JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIIJJJJJJJ

- L,:lI.lS A-conb. Houtza6;,eri j, zcr4Lvoethal

PRO G]llj,fl Íri JUI{I Olllll,l.

Donclerctag 15 naart 1 (>'

2O.O0 uur Tedo A

Ee!s:Èse 17 lr.z'.*t, 1979 .
14. JO uur DeIf ia 'l
'14. JO uur LEN§ 2
14.Jo uur LEITS 4

Donc'.erC aB 22 bnart 1979.

- LENS 1

- l4onster 2
- ',ïcstlandia J

- 1,.íIS ll-cor:rb.
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Mozartlaan, Delft
v1
v3

2O.0O uur Ie cr,o D IIoutza;erij, zaalvoetL:a.I



vervol
13.óó-
13.oO
11. c0

!9!gss 18 naart 1!/! .

14. 0O uur LLïS f - VVt) J
ZIE RESEIIVEPI]0GnIIa.:r\ itlï Tli,-I:'ïl'lcEN

v1
v1
Pr.;ernharcll-at n , Voorbur6
v. Vre denbu-rchï{e [!'
Ocl:enburgh
lt)
s}ortpr,rJr Iloutrust

12 V3

v3

19.00 uur (uitsl-uiten,:1 in c]ríngenÍle 6e-

94.58.% (r,Er{Íj 1 r,/n 4)
29.?9,?8 (rm{S 5 r,/rr 7)
63.16,40 (LENS 3 r/r: 1o)

zat e r<1ag-o cht encl tussen 9.JC en 10.00

u
u
u
u
u
u
u
u

-3:.!9rgg§-12-Ellr!ur !!;l,ts , -
LENS íI
Voorburg 1
VreCenl;urch
<lie ïIr.ghe S

LllNs 10
Duinclor;.r SV
LIÍNS 12

r.,lllls 7
L:' IS B

Li,iiis 9
vvP7
Ls'l[S 11
Schevcningen

4 or(1
-vcs-4

oDD f
11 .45

uï
ur
ur
ux
ur
UT
ur

lí-
10.15
11 .45

11.45

/ifSCHRIJVIiiGEiI.

Schriftel-ijli voor vri e.vo n11 18.0O uur bij dhr. P.v. .§tcen, Geneuui denstraat
101 , Den IIa.a15, te1. 7 5(J1)
Telefonisch vri j cle3avoncl tusr en I B . OO en
íàrre[f voor
À-l'Jasser6 bij r'.hr. G.2nivesteyn teI.
B=l(lassers bi j ditr. F.v. d.:)erg teI.
C-lilac,icrs bij Chr. À. ls-Grlvcirdi jk tet.
1n noorlgevall-en liunnen :-i.e juniot:en nog oil
uur a.fbelLen bij Ljri{ij tel. 6(.1i.1\
I,-PiiEU.IINGEN.

De -junioren noeten Lj.j sl.echte lrecrsonst anrli i,;he den steeds cl.e afkeuringsli js t en
raarl.plei5en. Tcl-efonische inforrrc,ties v,'orden hierover niet verstrekt.
OPSTDLLI}TGEN

LEi,lS 1: aIs vorii;e vecl; (zie r cservei)ro i;ramna) samenhonst 1J.00 nur LENSterrein
Leiders J .::,1:1: erloo èn J . Zoun

LEI'I§ 2: als vori.';e r.recli Leiier :icn Osse

LENS J: a,Is voril;e l,eel: s...Eenl..or'1st 1].'15 uur LII.IS terrein Lei,l.er ,r.hr.E.Flumans

LEryS t: al-s vori3c vccl: sr'.r:cnl:c ne.t 13.45 uur LLllls terrein ï,ei,,,cr Chr...-.lll-ok
LEIIS 5: a1-s vor:i3e rvccl: ( zie rci; erveproÍïreÉi.:a. ) Lei(1.er Ton r',c lioi:

lI§j r als vori.3e r:rccl; ( zie rescrvelro{.ranma 22 naart) Leir,.er 1lartÍn :?euver

LIINS 7 : a1s voril;e r.re;ll + C2 Fieto nccbrenl-cn sauenhoLnst 1 1 , /+! utrr IIJNS terrein
Lei,l.cr lrans v. tl. --ler il
LENS 3: a1s voril;c vreck ( zic rcs erve'rrcíranna ) sar,renlcorlst '1(1./r5 uur Ll+1i,3 terrein
Lcider Saul- v. d.Stccn
LEIiIS 9: a.ls vorille urcelc ( zic rcs crve}rograrana ) Èa.rncnl;onst 9.'15 uur L II{S terïein
Lci(l.ers Erili ï,a-n.'.man en . iin v. d . Linrlen
IENS 1Q: aIs voril;e rveel. Leicler Ilini van l{oort
LENS 11: a1s vorillc vuecli (zj.e reserveprogra. ma) sanenkor:rst .'12. '15 uur Leiders ..
Theo ?rins en Ton v..J.1)eri;

LENS 1a: als vori;e vreeli J,eirler !.a:L v. cl.Krof t

-o-



PRcicii;iiMrl ;UlrIL.I',J,I .r:.,]' 
jj,;Ll.-lilJ.

PUPl.j,LJIN.

Zatet 1l rt:;-rL 1)lj.
11 .00 uur llonseJ-crscU_ jh 1-ï:,l:lli. j 1
1 1 .00 uur LiJNS. 2 - iiVV4
10 . O0 uur LIX{,I , - il:lS 4
l'ri,LE IlI,FTI\,IL EtJ-ZIE-!l:-:'d!=!Q!É.-'li,UIJi

Ze,tera.ag 17 nai:rt,,19

J. v. C }.', enbern eveLt stra.c-t . 
-

V2
v1

Xec'.cri jherstraat
\rt
Dan1 cn Ber3sclaan
v1 ,

J an s o niu s s t ra.a t
Zuitlerl:arli
v1

1'1 .OO
11.C0
11.00
11 .00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur

Ororavliet 1

LIi{s 2
,il]ls 4
LElis ilïi.;ï '1

Le.;ll;we.rtier
nini 2 - LJlli l,iIill a

lïIIi nini 2 - Ljll{S tiII'iI f
LiI[,5 I{IIII li - 1l]iS nini 4

gevallen bij n. ijon te1
c'r. tusocn 18.OC en 19.O0 uur (uitsluitond in rLringencle

c< r'l oo. L?,. ,l'J. l í

- 1,,1.;i; 'l
- Lc.r-ldivrart ier J
- rr?X,ï,3 f
- 1IUC uini 1

11.O0
10.c0

uur
uur

Iir , :lLFTiLLjlil ZI ;. il ;3I lf ;.j. ;t0c:Í.:i"tl,ií
====-======

:,LT'SCH}IT JVTI'IGEN .

Schriftcli vooï vl'l_ ,1^ o.v on cl 18.CO uur bij clhr. P.v.r1.Stecn, Gcncmui rr.enstraat
101 , De n ll;::.e.i; tcl. ?509
Tel-efonisch vrl j cl.:.;1a.von

rn noodGevalLen tuirnen c].e .?u'--al-ren en rverpen noÍ: o;) zat er,J.agoc lrt eirtr. tusse;:.9.o0
en 10.00 uur e.fbel-l-elr lc!., 55.13.14 lclubgebour4 .

AtrI(]]URINGE},].

Dij slechte lve ers oas ti..n ",i5hc d en steeds eerst rle afkouringsliisten re-aaptcgen.
staa.t d.:-aroi> bij irPu,)i11en en:.:elpen:r verneld: GOEDGDKEUIID cr.i.n steeds naar veIclof Iunt ven sanenlroríst liomen. IN DIT G:JV .L tiÀG xR 1)u,5 Nf ET TjILËtroIif 5c}] "toRDEI.l
GEïi'lïcIti'|Ej;RD NrL..l lJVlIiiruEL[ .:.J,'ií:;un lc, st.rat bij cr.e af:ieurincsacr es sen bijrrPulrirlen en ïiei1:enii verncki: zrE /rFÈuRri.;GsLrJsr {l,an uoet aÍs vorgt rloiden_
1,;ehe.nr1el-c1: voor de thuisvrec',stri jrlen noet juniorenlijst vrorden gelae.clpre c gr1. zijn
cte rvedstri jtlen va.n LDNS 4, 5 en 10 8oecïgeheurcl, dan (!ea.n oct clà pupitf enlen weÍ-
pen v/crl.stri jrlen o1: ons ve r c'.-_ c',oor .. uitslpitcnrr, voor de uitlre rr.s t ril tien na.il in dot.geval telefonisch rzoltlcn 1;eïnfornecrtl of hun vredstri jt',en doorga.r..i cn vleL zater-
dagochtenC tussen 0.5t: en 10.O0 uur tel, 56.13.14 . -
OPS[NL],]NGEN

LENS. P1: c.Is vorii;e i7eëli zon:',er l,I.Lan6erak zrE REsERvE?IloGRl,lo,iA.- rcider Jiad cle
Pa6ter, sanenlionst'l C. CG u'"rr lit-uL:Sebouvr

!!!§__??1 al-s voriíje vrecli ZIE. :lllSIIiVEPl?OGRlJÍ}iÀ. Leider Lrttrur de Gr:ot, samen-
korist 1O.. JO uur l-Jur:ge'cr:i:w'

IENE Pl: al-s vor:i-'ie r'leeh ?-lrD nris;PvBpR0GrI!'íIÍ.A i Leirler iiJirn v.a.lii je, samenkomst
).JO uur hlublloboulr

LEI{§ i/'1 : als vori 1e vreclr ZIL RDSÍjiIVEPROGRTUÍ}fI f

-9-

10 .00 uur kJ-ubg1e1.rouv
L,eider Peter irerreijn, sanenlionst



@_jie: a1e vori3c weelt ZIii iiISIIRVEPRCGXAI I.iri !
10. JO uur lilubgebouw

LENS riJ: als vorig.e vceli illtr :lllS:fI.VZpRCG&ljLi.i r

LlJlï§ I{INI '1 : I'1.Ilosc}i-}.Í.llro o sho of t -

Leider Jan trrins, ;e.nenkonst

sanenlionst 10.00 trur l0ubgcroouvr

J. Dunant-1,Í. I.loeksma-P.IIo1:irenbrourver-T. Jan6en-
itler dlhr. Tuyt, sanenkonst 10.J0 uur ltlubge-

pi eri ni;-P.,:ngJelina-J . ,5 t einweils-8. den
sanenlior;rst 9 . OO uur hlubgebouvr

LEus :;rl'lï 2; -:.v.c..r-'cr:G-ii,Grosze l{ip;rer-Ii.lirins en-G. Linnewe eycr -l-I. smul-,-'r_ers-
J.v.cr..starre-i?.-tettero-i'í.Tettero Leiiler ithr. Grosze Ni'lper, sr,nen]:onst 9.00 uur
kL ub g e b ouur ZI Ltr RjJS ]:i:ivlI.,rjicClt..'J, X -\

S . Tuyt -1.Í. Vers chel-:l_en-D. .)i jlsr:ar Le
bouvr ZILi ltiill-:Ii:llr-lccn-1,: I 1_^.

LENS l,lII{I 4: R. Zir,r crrnnn-J . irf.!1sveId-D.
Hei jer-R.Eieret LeirLcr (',11r. Íij?ierin6,
zI E i?Bs irnvEPitoGn.^.i,itÍ.t-

I4IIS IiÍI{I J: X...1sen Íieest- .,lrendt-G. ElstíJÍ-P.rllstak-Ili Jochens-'i.Vinhe-
DÍ.§chuuruansr Lei,'.er a.hr. I-!loti:lc, sanenkonst ,lO.CO uur lllubigcboul
ZIE RESIïnVEi)ilcGI-,J.iI'li!

,'IFSCHI?IJVI]iI V.iiir.l],ïC;IT i : i jl.FiCi:t_iUJVJii V.:]RPLICIIT ! I!
RDS iriï/liÈlio GX,':I'ÍIÍ]'\ ( afschri jven vcrplicht )

Rij aLlcltele afl(eurins vr:.n l:et ilornp c tit ieprogranna hebben l.re tïeer,ccn uit;ebreiil
re§ ervclro. jra.nlla n.1. in c',e vej-Ling en o-) het velcl. ,,ij verrrachten <r-a.t ju11ie
al-Lcna.-.] llor.ren.

Vei1ing Zu j-cl : I e--GJ.l-"-Sl-r-q.lio-_

9.45-1O.2O uur L]trii3 .jlL.U-t J en 4
10. 20-4 í . CO uur Ll,ïri i.r.rtf 1 en 2
11 .OC-11.45 uur L,.)i{;S r-'r;,lp en ?- en 1
11 .45-12,1o uur ., el-:: cns cl cl;t ic
12.3C-1r. .15 uur lu;ilten ,'.1 cn J
13.15-14.lO uur Iu?i1]. cns cL cliti.e
14.00-14.45 uur Jn rioren !

u.ur
uur
uur
Ll. UI
uur
uuï
lluï

Ci'stellingen al.s l:ij het norm;.Ie ?ro8ranra. Ge,;..rne oulr-ers flet vervoer. Neem
gymsclloenen en ecn trlinin j,sïi:r.li mee.

sanenkomst
samcnkomst
6ai;rcnhomst'1
sà.ncnlionst'1
sancnltornst 1

sarnenlionst'1
samoallonst 1

B. 45
o 4tr

o.o0
o.45
1.30
?.15
f.oo

L, iS
Llllili
],JIIÍJ
L, Ji'IS

ï,rn{S

LIt]{S

14,30
14.'c
13.o0
14. oo
14.jo
13.OO

uur
uLlr
uur
uur
uur
uur

IIIS It 1
Hils c 1

SVDI]8
rt.'rÈ -r I

IIR§ IJ1

L,:r;liS i!1
1.,:,tN5 R1

LElis 1 1

ïrllli;i P'l

s..4enkomst 1 J. JO uur LEI,IS
si.luenl;onst lJ .90 uur LI,NS
sancnkomst 1 2.00 uur LEIIS
sinenl;omst 1J.0O uur L.;INS
( zl-e oois tn de veilinl;)
( zie ook in de veiliul;)

Voor cleze jongcns gi'.,'rt er altijrl iets door. Necrr tLus ook gyrnschoenen mec ne.nstje normale vo ct l:r.lui trustin5. o;.: hct strand. Icunnen vte attijo- t.erecht.De junioren
die hier niet t:i jhorcn liuniren netuurlj-jk ook naar LENS konen met si:ortklecling.
Net als vorige zaterclata g'Lr,'ir trc rrret juIlie ooh ergens r,vat s1:eJ-en. Zaterdag 1ràrèn
we op de Uíthof . Dit vj-cl crg in dc sr:taak bi j tle 1! jon6ens clic er r,rirren. Iiomener zatordag meer? 1'l e vertreli::en om + 12.OC uur ve.n;:rf LItrNS. Irlecn rvel 3ynschoenenrnee. Tot zat errLaii-, nn.r llten l7c neir hopcn (iat ,j./c wecr kunnen voetLarLen.
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TnAIl.llllG;Ilï Elí J0ill{SD".GI.rL:,,i1l.,GI.LU1l.

De oi.rliomst is no;: stee,'.s niet :jetïeld:ig. Zoeh je sportsiruLlcn eÈns o:) en kom naar
c1e tr;inÍn3 toc. liisschien iinoctcnii we zaterdiig lveer si:eIen. :iat zel r-l.c.t tegen
veLl-en. Een tra.ining voornf zi.,I ju11ie bcslist helpen. De trainingsti j.".en??

]ggl=!]:gB!la;,^: alle pu]ri1l-en, weli:en en minirs. Ve..naf 14.1:i uur <)1 L.ill,3. Iij
slecht -lre er in èe ze.:.'.I. nindc + 15.JO uur.
I:ij9gCg:glÈt 19.oa-?o.15 rrur r,.I1e ll- en C-ltlnssers

2}.1i-22, )0 uur a.Ile À-l;lessers (ooli o,r aa --.n d i,.1; vannf 20.1J uur)
Itli j hopen da.t

Hr\,',GSll JEUGD.

jtrJ.lie l'leer e ens l.onen.

Afílelor)en na.i'.nd-ag s1:ee1i.en ,Robcrt v..l.Zwen en Patrich !'ronk (C1) ecn rredctriid
voor hct ilar,sse J eug.-r.eIf t,^.L (f l-f 4 jaar). Mccl.e cloor een schiitercnde Coeltref fen-
cle hopbal van ?e.tiich nist r',c li:ri 6se Jeugcl met 2-O te vrinnen. 0f ecn defiriitieve
sclektíe cr l;omt voor l)èi(1-c jongens mocten rï,e no8 afvrachtcn, mas.r het begin is
er.
Volgende week spol-en licherrl va.n c',e llocl; en l?icky T jin-.lis joe een rze,:istri jd op
het vel-d. van Rl-euvr Zwe.rt al-s selektie voor h(:t voor3-opig Haa6se Jeu;-tlclfta.I
(t5-t4 5aar). ji j ucnsen bciÍ'I.e jon3ens veel succe6.

JUI(O .

TOEIJ{COI -bV']RZÏCi{T.

Hier volgt ecn voorloi)igc 1i jst ven cr.e "toernooien Cie vanaf Fa;:en Sespecld, ga.r.n

vrorclen. 01: pu;1i]l-ea ? + 3 ne- zítten Ïre voor bi jna aIle elftàI]c'n 1;oeti in c1.e

toernooien. Zel'.er voor 1'i zul-lcn vro proberen olh nog ergeno een ;:Ielije te vin.len.
Oöh is er voor eI}.,e1fta.L ecn l,llllstoernooi. f,aten wc hopen dat Ce lior.rpetities van
de seni-oren nict te veel toernooien in het iiuo.terii zullen laten vallen.
JUNIO:.i81§.

r11 :

È?.

rh.

B1:

R7

mel_

6

15

30
13
24
13
24.

10
6

1?_

19
2Lt
11
1g
1,

6
ao

15
q

tL
1g

april
t/n ?-o

uei
a-i:ri1
mei
april
nei
nci
nei
april
mei
nei
mei
april
mei
ai:ri1
nei
rne i
ei: r i1-
mei
nci
mei

L]]NS
i(enncner:s in Deverwi jk
Zve.lurien in Vllcrtlingen
LIl:Ë
,'.e,..usschen in llott erCam
C;C
r,:iit,5

L,Ii{,.j
ï,rill§
Il;lC in i:lcemste rle
I§C in Oost erhout
t].e iiusschen in llot t erdam
Llji.ts
vcs
':ur-c]i ij t e:rs
L:1i{S

Duintlor2 IiV
U,--'lC in iicrmstecl.e
TSC in Oost crhout

R2

1
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c 2
C1: 24 nci rlc .-usschen in

L;I.,rS
,Ul-n( iOri, ij V

.: i -l.h e.l-i-tu s
Gonl i'.

Si:corw_i j1.-
j,.ti'15

S-r'oortrijll
vcs
D:O
L ri,,{s

S1:oonri jlr
!Elis
) ro

i?ott crdam

..,-;

april
mei
ríei
a,pril
a,pril
rÍe i
e1:ri1
nei
meL
rnc i
april
mei
nei

C4:

c5

:uPrLl,_Ilt.

P'l: 15 april
,C ftirriI
'5 nei
19 mci

P2: 1 6 a.1:ri}
12 mei

P3: 12 mei

ïïELir[N.

',ry1 : ,O airril
.- 5 nci

19 nei
W2: !O april

5 mei
12 nei

l jJ: 1lt april
J0 april
5 nei

MII\I-IIELPEN.

I,III{I 1

t:JI{S
Voorburíl
)en lloo::n
TSC in Oost erhout
Dttinr:ort'1,
t.iNs
!J,! lÈ

11

19
11
3o
24
30
1'
19
24
13

6
19

Gona
L.-;1'rS

Duj.nCoril SV
Gona
ï,IlNS
vcs
Duinoorc'.
Gona
.L.t1r{,5

MINI 2

I',ITNIf

M]NI 4

'17 a?ril
5 nei

12 riel-
2rt mei
14 e.priI

a1:ri1
mei
a.pli1
rnei
rnei
nei
c.irril
rrrci
rae i
mei

SPORTDi".G 2O I4EI

C0CiiTr'.ILT0ERNooI

iLrs
D'uïO

LTJI{S
I{DV
Duinoorc-!

B}TT
ILBS
T,]!N§
llilheliaus
IiDV
Ills
LlÈ{s
'.iilhelnus
IIr)V

(voor r.LLe j c'u1;<11ed-en )

?l 7t-El (voor i:ui:i}Ien,

1?
1c)
17

11
24
1?

11
zlt

welpcn en minir s)
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Den Haag t eI. C1242-4184
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OI'FICIJJEL
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QQOOO

HHHHFcoocoo0ocoooooooooo0cooooooooooooocoo0oo0co00o0ooooooooo

l-*;lg:=e:lqg-:i ' l

12++ F.iir'peters uorrtt n.i.v. 1-4-Z! EoreLlenclaa:I j?9t
/- 0532 F"J. de Vroe6e urord.t n.i.v. r-+-iS uiilrrtslaan 2o,

T:.,i}IIR.
rt: crcicrlin6 overleg net cre heer peter parstra is besroten het tr.Íssen r,ENs enhen bestaan:le tr:air.,erstcontralrt, dat per fc juni a.s. afrooptr niet te verlengen.

i i Heit Destuur.

MUTjlTIES LEDE}{LIJS íTr

líïE
ll

: Ilieir lloscÉ - i^n v.d.Steen
: Jos en ...nneniek v,Os - .,',ad ilo6isch

Zondaguior i;-eIl: Tinus ZilÍhout
llril;. La.nclr,te,n,- pegAy - Juciith. - .,_n .v.d.steen

Àfbellc: bij r.n .;ci.i;enhenel3our.re'n tel. LC.g+,1r,
Blj e',-:ntu.',c afiieurini; zijn de volgencle barnedèrvèrke.r:s aiàn
Ze-t erdag: Rieir en l)iet :jo.Ech
Zoncl-a-ij: Er j-ll ï,iindn:n - t: r6ljy
GEI(i,Iir^.lIL.

de

'iïij willen u no6 eïen herinneren aan onze klaver j e.s drive . DezG becÍnt oir Jo maarten niet zoe'l-s f outief ,in ce l9ïicu LEl'rsrevue stoid vermer.ri op 20 àaart. ríi jhopen te beginnen on g uur. '.'ij ierronen erop dat i",i";é;; o;'-tfjci r.c-nrvczin is.
,Hou 

Ceze cr.atun en Lie 2 vol-gend" ,:r. 
.6,:l 1! april, d,rs vrij'. -. -- ---' ;-'

KiJtI.
;ï r,J,\IiT Ell "
Er-worden dringcnd eni3e 1er1en gevlaagd,, die o^o dinsclagavonrl dcvril-l-en nelncn on ecn gezeJ-Iii; partijtjà Uitlart te spelËn. Ilet husperers l_s echt te weinig on die biljartcfub voort te zetten. Dudeze dinsdagavond.
Iilhl:i'Ilm È n:1_ ': r''1

$ft## t*:as ím;*, Hfi.,, ffiffi ffi.Hfr ffiHfi

kou
idi

ter hand
[e e.antal
eef U op voor

n'ï,,n En töch was het wccr eens een -Ieuke zondeg. De bnl rolde vrecr. Het klub-gebouw was uJeer.gevuld. I{ortom er zat weer levèn in an t"o,rrr"rij.f
mmmm Jaïnlaer van die nederl,,ag van LENS 1. vooral omdat ie onveràiend was. onzecerste el-ftalspelers hebl:en crvoor 6eknokt ! maar cre bar- wilcc eenvoudig niet .l
over rlie doelIijn" De situatie lijkt hopeloos en hele somberè LEI{sers vroe8en aI
'reIke 

krubs er in cr.e twced.e .krassó spetËn, iïÍi1à.r pol *i j"t ;; 
-rr;; 

Iaarur op, dater no(3 15 (vijfticn)wedstrijclen moetàn worrlen 6espeelcl. tn zoveel- .$re 
cl.s tri j tien kannoq zo ontzettend veel i;'ebeuren! Neem nou oon"tr.oo,l" '7bndag. Dan gíian uÍe naarvoorbur6. Lvilhelmus-LiiNS lvorcr.t een .pannende aprtij, *..".ràn cr.e uïtsr-ag niet

. -1-

?later
Za"t eid

T en



ft-g-t .Zgicte.rpg.r\ wqld. onder 1-.9i_cti4íi van. Jaopt kent, een slinne partij gespeel_d. Vooral
rek aardig te kamoefl-eren dour op kritÍeke
het doel te schol:pen en zo net Z-O te winnen
een keiharde favorÍet voor {r.e (rcserve) eerste

mnnm Dit jaa-r noil lrrijgen het tweede en ilerde veld, evenals de trainingssirtot
van de iïemeente een nieuw ilrainagesyst e em. D;rt 5rapje 15aat cen t"" i.."i"n.-rà"rr.leuk voor onz e , niet-s cl ekt icvoetball-ers ) Daer ti: àà 6ónreentè sorrlt LENS niet.ver6eten, tenrrinste nls het niet net zo Eaat a1s vori[ iaar, toen voor hetzerideprojekt af een ton srerct uit;etrokhen.
nmÍnu LENS I tot en mel 12 zijn veilig. 'je kunnen dus echt aan relrreatievoetbal
gaan denken?
mmm[ lel rnooie gele6enheid. om ecns te gaan experinenteren net niculve efftalvormenlíat te denhen van straat- of buurterftalren? De Gao.rd.en tescn de oor.len, of deZichten tegen Le Ra.iles. Douvrl-ust tegen l.{orgenstonc kan natiurlijk ook. r:_1 aitsysteero kunnen we s:nioren en junioren zelfs mixen. Tenslotte d;den \rre datvroeger op de i,to en sda6;triddagtrlub ook.
mmmm vl: t i6 LENS toch vueini6 comrnercieel in6csteld. Hebben vrè eíndelijli eens eenleldrere r].rutke zcnd'ag, ha.niJt cie L.,ENS-svraeter boven de bar. Het zou toóh veel
meer verkool:bevorrl.er end hebben gewerltt, indien onze barme dertrerkers en medewerk-sters in zorn LENS-zwceter ha.cl.len ronr]gelol:en.
runmm De gSrootste verl-iczcr v;.n af8elopen zondag wa.s natuurrijk one Nico. Zijnbal bracht gecn 5e1u-ll, ooh i--1 had hi j een, nieuwe hoecl op.
emmm zie je wc1, dr.t het l<nn, neis j cspupill cnvo et bal. Ii;t me is j es-puTirl ener ft a1van DVc Den Dungen i6 voric seÍzoen zerfs g,;rancliobs krm. ioen 6à*n"ir.on van tre
JoNGDj{s-pupilrenlcoml: etit i e. Troul,rens, ook rle vv EpE l).iltrt ovór ecn mei6jespupillenelftar te beschildccn. wanneer ga:rt LEils cle hatjàe de be1 aenl:inden?
mnnmmlímmmmmmmmnmEln ilmmmmmrflnm [lÍunmnmnmmmmmmnrrtnnnmmmnmrDmrru rmmmBmmminuunnnmmBln-Eutlmmmm

irlÀÀi.'.1',i;',r:.'.;--'!i-"i\, .- ... ..r1'.titfi ,1.r,LEnrEr :::::-i.:.rr--rr:,i!Ir, . 
^ "+ r.l;ir!^-,- --rrrrj^rtj.rr. ^-- !.. j.i1r!j-_ _-_r.

voorspelcl kan $rorden.
mmmm POL zan zonrTaË ooli. LElilS 2. : In
iïi11 E§r' tIïé Rrivii ieh'he.vei toï'gör
onze voorhoede wist het_ kcnclj.tiegeb
we dstrij dmonent cn íc Uai 6cwoon in
Oolc na rl,e uintersto! blijft LEIYS 2
kl-a6.

LENS 1 ,IIDR D]J NCOf II{.

3ën en Maris heb]:en ma--..nr]a5 j.1. hun gerenoveerde zaak met
ingelijd. Diel;ene clie r'Le oude z;:rk no6 kentlen, zu}Ien niet
w-ant het 6eheel is vrel bijzontler fraai geÍíordsn. i[e wenscn
s:ucceo toe voor ilc toelccnst.

een gezelS-1ge re c ept ie
weten lvat ze zíer^r
jullie clan ook c.l-Ie

De fraaie LENS-slvee.ter is vanr:f 1o.oo uur zaterdagmorgen te bestellen à J 2Jr--in ons klub6ebouvr. ]Ir noet kontant betaaLl worden, ook betaal-kaarten word.en ge-
accepteerd.

ook nu mocht het weer niet zo zJ-jn. IIen keiharcl vrcrkend LENS 6ini; l?eer eens ten
on<ler tc6en een t e Senst;.:-nrler tlie niet veel meer deecl de.n voor-heI eí6en <ioeLblijven hÍln{Ien en net uitvo.lIe;r trachten te scoren.
LENS begon furÍeus, het6-eel ;.11 Ín de 5e urinuut resulteercle in een dot vaa eenkans voor Rini ve.n Notrrt clie echter ver6at r'le ba] het besLissenie tiÈje te geven.
Even l-ater zette 'íim ileetm,:n (n.i. de beste . man van het velcl) goed aoèr maai' ,, ,

gtoot Öp de HICN Goalie. Een knappe actie van Donal-d Schönherr einr'lii;de uÍteincle-liik in hèt, zi;;net. De rust livas net o-0. Direkt na rust s1-oe6 het noo1r.rot toe.
De eerste de beste bal in ]IrL)Nbezit werd lang en ciep 5especIil alw::sr ecn sperer
zeker J meter buiten spel gtond. Omdat de 6rensrechtÉr nièt resoluut hanclel-de.Liet cle scheirlsrcchter cl.oorspelen en. zo onts i.oncl. het eerste, en naar later bLeckr
beslissencie cloelirunt ( O-1).
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DEC
Unitas
HION
Papenclrecht
vlos
llJiIhelmus
Ëov
de Musschen
DRGC

Hermes DVS
Gouda
Olympia '

Roo denbur6
LENS

11 10-1-0 21
11 9-1-1 19
11 4-r-2 13
10 5-2-1 1?.
11 1-5-1 11
11 5-1-5 11
12 t+-i-5 11
10 2-5-2 10
10 4-Z-4 rc
11 4-2-5 10
11 1-3-5 9
11 335 9
11 1-2-3 4
11 0-?-g 2

IU-L)
27-10
a-,

16-11
9:10

11-15
13-25
14-fi'.
1l:^2O
15-15
13-15
16-19
7-19
7-19

r,/eg was opeens het zelfvertrouwen clàt ia, de
eerste helft zo alui(r.etijlÍ eanlezÍ6 was.
LENS liet het hoofcl hangen en verd.er. clan een
kopbal van iïim l(eetman kwam men niet..
Vlak voor tijd ontstond er nog wat heibel_
toen do zecr zn,a-kke scheidsrechter een gemene
act5.e tegen Ton de Kok af<leed met alleen een.vrije sc-hop en wat l-ieve woortljes lïLr.ar .een
gele of trode ki'.art op zijn plaàLs tiÍas 6e-
weest.
De situatie wordt af met aI hnap hopeloos.
Een achterstand van 7 punten fijl<t ànov."-
brugbaar maar LENS heeft al neet 6-estunt.
iÍi j r.racht en af.

De overige uitslaÍlen vraren: DIIGC -iïiIhelmue 2-1; DHC-Roorlenburg 1-o; Hov-vros 2-2
Papendre cht -Unit as af5clast; clc liuss ih en-H erraes DVS 2-2

, zondag; a.s. wacht tle uitwcdstrijd te6en'ïilhermus. Een zrvore ]rruif voor c1e
Palstra formatie. ïij houricn U op de hoogtet ! Het ver(lere pro5ra.mma 1uic1t:
Gourla-Ilernes Dvs; unitas-01yu1:íu; vros-cle Musccheni HrON-pa1:endrccht; I?oocenburg-
HOV en DIGC-D}IC.

sut(o.
ÍIHHI]IiÉIREH'I[iII]ilIITHN}IHHHITiIHIIi]fl IIHHHHiII{iÍ
PROG:;l.lld'i-OPSTELT,I.l{GiiN-UITSL.^GEN SENIO.tEN H}IHI{HIIIIilIITH}IHiIIiIÍHEH}IIIHEE

IIIIHEH]IIIH}IIiiÍ!iIIJ{ËIlIITEH]I}Tili]ITIHIiI{HI.].IIH}IHÏII]IHi{lIiI

PROGN/.},IMÀ SENIORE}I.

Zond 25 naart 1979.

14.0o'uur'.Iilhelnue 1 - tiiNs

1O.JO uur lllaul Zwart2- L:r)[S

lles-tvlietweg naast
N. V. Starlift

Dr.l{ansve }tkacle ,

scheicisrechter
I{. F. Slingenberg

1

2
tïassenaar G.Iioga:rrls'

'l1.OO uur LBNS f - Tonel3ido 2 .V1 
6,eb j/1-3 ?. :.E.Te1le.' i.,.

1J. OO uur LIINS 4 - t.D{j Z_ y 1 Beb 1/ Z-4 F. O. IIerspoor
12. OO uur LEI{S 5(louIe totl) - Ri jsvri jk , VZ Eeb 2/1-1 Ë. :.F.nr&vis
'10.00 uur nijsrvijk 5 - LiïiS 6 Sch:r^.pwcg,Ri jsrvi jk

(poule 215) Sportpark Fr.lrene, J.C.Vermeulen
10.00 uur LEl,lS 7 - Cror,rvliet J(poule 220). VZ seb 2/1-3 C.clo Rooy . -...
10. O0 uur R.i-Y n 7 - LIINS 3 veJ-rl /

(potrle 307) zuicl.erpark 2e gddeelte, II.H.Roxhoorn ..
12.OO uur .LDO 6 - L;iils 9 ZuiC.crpark Gelegen a;rn het

(pouLei ,fl) einr',e tler vcrlengrte Ho e flce.('r.e r
, Mr. P. Dioo 6;Iever' Fortuynrve g 16 J.Pronk

'lO.O0 uur LlrlIS 10 - licst erlirvdrt ier /(poule 424) V2 g,eb Z/Z-4 N.N.
'1 2. OO uur LENS 1 1 - VCS B

(poule 4.22) VZ geb z./"-4 R.Dom
14.J0 uur VUC 14 - Lt:Nï 11 Het h.Ieine Loo, eincte

(poule 5OB) LouConstraat N.N. ' . ..' .

H.II. c.;'.nvo ert'.ers 6elicve hct.,'.csbctreffcnde poulenunmer op het ruilfcrmul.ier
te verrnef rlen
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Sí}IEI,IIiOMST.

LENS 4, .5 i ? , 1O en '1 'l ecn hr.lf uur
LENS.6 !.00 uur Lilr-S terrein
LENS 3 9.15 uur Llri:S terrëj.n
OPSTELT]NGNN.

voor t'l.e ii;:nvaníj va.n hun wedstrijcl.
],ENS 9
LilN;l 1'

1 1 . '11 uur LXI'ïS
1, . 30 uur LEIIS

te]'rein
terrein

IEN§ 4: li.Schneicier-À.Ti-'ï1ers-J.Grocthuizen-R.v.Luxc'mbur6-lI.XimrneIzwaan-D.vi.I(ooii.
J.v.d.llije + aanvullin;; uit selektie en 0.Huis

LirNS 5: als vorige vreclr

IENS 6: a1s vorige l'recl; zon'er T.v.Luxcmbur6-R.:íeescls-p.v,C.,icrf en
net H.I?uyt er

LENS 7: a1s vori6e uecl.: met ll.te.n.Hoorn
LENS 3: a1s voril.:e rveek zonder MiReuver en E.v, d,.Rer6 net G.Goosen

ry.t al-s vorige wech met G.l, eli eveld-B. Nuy6 enbur6 cn G.Rraphorst

III§J 3 i:1s vori6e week

LENS 11 : al-s vc::i;e rvecli I

Uq _12: a1s vorige weeli met i.J. cle ï{aan

RESERVEBXURTEN.

De afllelopen zond::6 zijn zonr'!.er kennis3evin6 r,rei;1-ebleven cle heren: T.v.Luxemburg-
R.iilessels-p.v.d.l.rlerf-1,Í.lleuver en F.v.d.Rerg, hetgeen 6éhonorecrll vorc'tt Eet
2 reservebeurt en.
r'tFSCllRï.IVI NGEIII .

uitsluitend in zeer cr,rincenL',e i;eva1]en kan worden af geschreven bi j I'íiJr-nsen r..-rel. 6?,65.2íi op vri j t1r.i3e"voncr. vrn 13Ja-19.1o uur. In geverl va.n ziekte kan no6
op zaterdaGmorgcn vo.n 11.co-12.00 uur worilen afgeschreven bij r,.Bogisch teI.
9) ,11 ,56

UITSLiiGXN ZOND.IG í O I,L':"RT 197

-. IIÏON
- L-'INS

D.0sse

LENS
RÀVir
Vred
DUNO

DUNO

o-1
o-2
4-5

17 -O
2-1

1

2
5
5
o

1

2
en
2
3

bulch 4. - L..t{s
- L]iI{S
- LÈIIS

Ziii.LVOETB.^rL.

De uítsla6 LENS- Dalco 2-6.
De volgende vredstri jtl, iF v..st{,,-esteld o? dinsda$ Z? fir.t_Tt a.s. in de sporthal
Duinlaan, :l:.nv:rn$ 2'1.'15 uur. De te5enstantler is VVp. De vo16en(l.c spelers tïorden
hiervoor uitgenorligcl:
T.Prins-]i.d.e PaSt er-O. Leliln.r.n-'.{.I{ic hels -8. Os6 e -rt. R eesink en tl.Verbarendse.
PROGRiIMM.,I DCNDER):iG 29 II. --RT :i. S.

20.00 uur LENS 'l - CSC '1

eamenkomst '1!.00 pur LIINS terrein
\2 gcb 1/1-1
scheidsrechter wordt .-:i:nglevraagC.

VREDEN]]URCiI 4 / LriNS 5.
Af6e1o1:en zon,lag dc h.rtste conpetitiedag vàn de IIVI. Heeft ons §e elftal no6
een fre.ai.e prestatie 6erevcrcl. Toen on 1o.oo uur ,.te ivedstrijcl een L'...nvans nam
stontlen slechts p L:-lll§ct-s o-;r het veld. (Foei) Onrlanks deze nuruerieke r:-inàerheitl
wist het el-ftal- Coor een enorme inzet tot 5 minuten voor {e rust de achterstancl
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tot 1-0 te beperlien. Urv rcrl.a.IitieLid noest toen zonodig r1e kee=rer testen, wat
hel-em.1.3.1- mís 5in5, vr.: r.r c',c-r c r Vrecr,enburch op 2-O kwan. lTa rust lrlram Hans Ror:duyn
onze Selecleren versterlien, m-:cr ook hÍj kon niet verhincleren tlat r1e achterstand
tbt ,-0 o1:1iep. rlat cL'r'.rna gebeurde rvcs echtcr ongelofelijk. In pll-..ats v:ln weg
te zalihen.vecrde hct el-ftll, j-necn6 enorn op en binnen 5 rainuten rryns het cloor
rloel1:untan van Ii..no Zoel ?x cn Iioos Ras J-J. Vre.l.enburch vras ineens hel-ernael d.e
kluts l'.wi jt, 1',e.ardi.,(:r lIans .ïlooCuyn ( hi3 was 6oerl uit;eslalen) en GerLrrl Looi jenstein
LENS aan e crL 5-1 vo-crs;lrc;irg hiclpen. D.rt het vlak voor tijd no6 !-4 r-rerd kon
LENS niet neer clereh, r;a.nt ciit el-ftat blecf Ceze verkorte komlretitie r:Is eni6
LEN§-elftal on6esli..gàn. ,^If e st:el-ers a.Il-e Lof vóor d.eze fr.:.aià prestatJ-e, rlie
door-hcn diezèl-fr'.e mi cl. cl. ai;- nog vele rialen wcordelijk werd herhaal-d.

. RetlalrtÍe.
EINDELIJk ,;i;s Hi.tT r)...1: zcvEx.,, ..,..
--- Zontla,g 18 raaart 19?9 , Een. ilas lvaarover nog l-an0 zal vrorC.en gesl:roken en
$Jaarvan men over een gr..oo t i;:?.ntf-I jaren z;1 zeí.:gen: rr,.jeet je noi; weJ- ourlje?rl
--- Na 4 mai..nden 5ec1v<..ngen riruetrr eindclijk weer kompctitievoctbirl voor t:cn
paar LEI{§elftoLLen. IIct gczeur over altcrnaticvc pro5rammars, lei1e lilubileltouvren,
sl-echt voor lilubf even etc. in (.1.e'l(lubbladeren is 8elulihig a.chter d.e ruíi. ,,ii j
kunnen weer l-aníjs r1e lijn 6t.:ci1 en onze lilubliefcle in alle toonaartl-en'ten toon
spreiCen. , .:

--- 1.1 heel vroeg stbntlen tr-,rec glunclerenrle fi5urcn alIes _op to poetsen en kl-aar
tc me.hen voor deze geCcnil;rv.. .rd.ige da1g, zo b1i j wsren zi j, clat er wecr ]even in .,

de brouwerij kwe.m.
--- Tinus, met een brcilc 6ríjns op zijn gezicht, was_druk in de. vreer oxc de Rar
piekfijn in orrle te hrijgen el Cne ilico he_d d.e nieuwe v1a61;en al1an,; h..,og in Ce
mast g-ehesen en uras be z,ig het veftl 6ereed te maken voor d.e strijd telgen IIION.
Een strijri rrret zí jn :1",.1i t',eLs-ba.1. (onbetailCe relrl-ane )
--- En ts-niddags vraren zij er lveer. De a.l-Icrtrouwste supporters, nog weL wat
l'reinig maar de rest llomt sok noi rvel. i',reer leldrer kritioch J_.:n6;s r1e lijn, onze
eerste elfte.lspelers r'., 

"nn.: 
e rl.i fjend. Dat er geza-menlijk 6een overr,irinnin6 urerrl uit-

geslcqpt was bijzoncle:.r j..xlu.eï. Onze jon6ens hebben er hard 6enoe6 voor 6eknoht,
Jammer r maar wi j houden rie noec]. erin. Vol-gende week opniuew probeieni i L 

'1

:-- Ie:lereen wo.s fr.gc1, -Jcn r,reekeind erg matineus. Zo zag iJr zat erc',*13oc ht end op
een engebruihelijk vroeg ti jcl-stip een bijna honpteet bestuur sr.nen net Guido
Hall-een en DiI vc.n Rijn na.a.r cle bestuurskamer 6aan om zich te buig-en over het atl-.'

-vies,vir.ndere5Ieu.entsr.lijzi;Jingskommissieinzaker]eneiuwestatuten.Eenj-n8e-
wiklcel-d.e ma-terie, Cie veel clcsliunr'ligheid vercist, welke bij 6;enoemde heren en
ook lirthur de Grootr d.ie verhinc"erd. was, vrr:1 aanwezig is, zo heb ik nij 1a.ten
vertellen.
--- Mi jn ze[lsmtr-n vertrouvrr']-e mi j toe, dat het bestuur toch n,:a.r een ledenraad rvi1..--.
in plaats van een i.Ii;emene Vcrgadering. In deze Ledenraad zullpn dr.n i:1}e 5e1e- ,dingen van LENS, van mini-,;.relp tot ouclste senior vert egenvroorJigrl zijn, waarcloor
aIle lerlen een grote nr-te vi-.n inspraak krij6en, mit6 z j natuurlÍjli op een
goede manier vi'.n hun stemrecht gebruik m:Jren. Over cle konstrul;Èie va-n een leclen-,
raad schijnt nen het onC.crlin3 vr:l- eens tc zÍjn lrervor<1en. IIet lijkt mij nuttig
inclien ienand, díe uiteranrit'rLeokuncliger is Ll.an ik, eens. haarfijn uit c-r,e d.oohen ..

doet rraar het nu prrecies om 6aat. Iets voor rle LENsrevue
--- Piet bosch is ecn onvcrbeterlijlc optimist. Ili j 6olooft zorÍo.Íir, clat de LEN§-
revue door iec].ereen rzorclt .;clczen. Nou vergeet hct àaar, piet, Uii reeJsties van
veel lcilen is :lij gcblel;en. c'l.r,t ons klubbIad, vooral in zorn nare tijcl als achter
ons 1i6tr pro.htisch níet ovrclt in6ezièn. Een zeer frusterende za.akr vooral voor
dat hanrl je meCerverJ.iers/st e rs , drt daerrhrerkeli jl; heli:t aa-n het hlaarna.ken van ons
klubbkd en voor t1e kormissies, die elke week crtn zo 6ev:-rieercl naogeJ:i jk ?r.ogram-
ma in tle L.ll{Srevuc pIi'.-.tcen.
--- Necn nou de JUII( eens. III veet, rlat zij all-e zaterda.6en - d-ilcwi j1s al om
9.OO uur - a. lnvrezig waïen om C-c' jeugd op tg v,:n6en, vra;irvoor aIfij<t we1 er6ens
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een aktiviteit was Í!el)lanl',. U5.tslapen vJo.s er vcor (l.e JUKOIe:l,en meestal- nÍet bij.Dat hacid n zij er v(ror onz.c'jeu6c ticst voor over. Zelfs zor6,,.e de JU,.c ervoor,clat 
"1e 

D.l-R normaLf tlo or.lr;t,'.i.,Le r'Loor 2elf voor .le bezctting à1; L', c ocit,ten,:1.e..te zor-gen. Hier<'roor 'bchoef*c i;cen L:eroeir te uror,len 6ecr.aan. op rie Bi-i-me.i erverkers , clie
dus lekher kon.'-en bJ-i- jvcu uitsla-pen, rvat zi j overigenÀ best wo1 eens ver;liencen.
;-- rll geloof , c.r,t .'.e JUIít, ract. Ilet artilccl-t je ovcr f-e nie t -o:;l;ocrers ec,ht niet .
heef t bc.loeld nu een6 l-c':'.;er icrnirn I voor joirer te zet ten. ooic i', e JUI1C vras ervanovertui6d, dat af3c1ol,en *reo!:.eintl zou wor:ien'gevoetb-11tl en vreee/er dat deelftal-fen niet liorn?leet biilncn'rle lijnen zou:'en ]romen .r1s er àiet een vraarschuït,en-
cle vinl;er ti j -1i5 ver i o?11eheveir. l,licts is zo fnuihenrr. alo met inhomplete elftal-len te noeten ,: .ntÏe;'.en. J,..t hceft ro-Gr.--venzanr'le nog ccn6 rlui.lcriji;: be,,,Jezen.
--- Da,:1 kyllun. rJ.e jon6ens vi.n senioren 6 over meepraten. Vier slE.r-r) eLingen, cr-ievraarschi jnli jh nict eenrs ,:e Llllisrevue hebben 6e1ezèn, breven zo ma,.1. vreg. Zi jlieten hun ne{cliers ín ie kou str..an, waarCoor éen'ne.1órIe:g \ren 1?,O ni.et te .-
ontJ-open was. Ooh L:tt{s 5 tr,-.J: net slechts a.cht men aa.n.,càruldrig l.:on hier t.le --.

negencle man s?ce.l.i1; rlao,rni:. lror l-en vervrcrlcomi en rrist ,ur, 6"..uo"i1ijk nog een J-oachterstr,nr.l. om te bui-scil ir. een overl'rinnini; ma-r ook hier vro.a6' r rni j af :líaar wiaren zíj? zo zie je I'iet, zef fs bi j ,,re senioren 6ebeuren-zullte ilin6en.:
--- Goecl r. . 

rvi j prrrten neï:;eilÍi meer over en 6:r.(in vorgen,'.è wecli met frisse noec oi:-nieuw beilinncn. V:tn nÍni-rur:1p tot veterarn.
---- Peter ].al-stra 1;al".t onc n,;. een seizL:en i:.1 wcer verr-aten. IIet bestuur.en hij
heb'l:en dat in onrlerLi.g overle5 besl.cten, zo heet lat in officiËle tr-a,l_. rtr ;..-.
rveet, <1at Peter l:inncnriort met een cursus bc6int, ilie vreselijli veel tijJ vanhen ver6;t en hij zaL ,.i-r-n geen tijd neer bcschilcbarr hebben voàr le trr.ining
van een |;roep selcl:ties;eIers. rl; ben van mening, rr,at Lill{s peter vceL ,},rnk is .

verschul-ligd our,'-p.t híj het vas, dÍe rle zeer zlvare te.ah op zÍch r.r.urf ., e nencn on
een. groe:t lrritische selel;tiesjrelers te g.r;.n tr.tinen op eèn ti j,-,.sti?, i.,.írt van eensgrieyle vo(rrb ercirr.ini3 n,'.u,:;elijlis sprelie kon zijn.. Dal. atres iie't Lo is 6e1o?enars LEI'ls na:'.r zelier ireter .-àrst]'a ha;l vervacht, kan niemi.nd iets ar:n cloen=.ïk hoop,, cr:.t r,ríi met zijn steu.n en inzicht toch nog voor rle "urot" .iir"." 

-tàr,ora"n
zull-en biijven. rli bcn e v"".n overtuigc, rlat het" er.n hem niet ze.L r,ir.i"" ;;-d;;---hij zich tot het l-,'.;trtc nor,rent zaI blijven inzetten voor zijn zo ziràre taal<.
--l Luctor et Emeri;o.

Í$J*$
il.lJ.lJ
s$J$$

JJJJJ.I
$$$$$.r.r,r"r.r.r.uJJ JJJ JJ J J JJ J JJ JJJJJJ JJ J J JJJJ JJ J J J J JJJJ J
T$J$J

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJ
Vii;\l HET JijUGl)ïitL iiT

JJJJJJJJJJJJJJJ.]J JJJJJ
PIIOGR-'Jrll.Li JUNI0-:IN.

Zaterrla.g 24 mztc.rt t9?) ,

LEI'{S 'l - iraEsen.r.:r 1
VIOS 2 - i,E;iS 2 (vr)
'.Íer:terlcrrartier j - I,IINS 4
VUC6 -Ï,DIiE5cDs5 -f,El,rs6
UIIïS 7 - Tamuvona 1

Lj-!i:ir o - ^iaJSï/IJli U

LEIIS9 -IIVV3
vlos 1'1 - Liilis 10
LlIl'iS 11 - *.leIa..rs 1

Inls9 -LjiNS12
naart 1979.

FREE LJII,I,§ER

v1
lielis Stoliel-aan
Iiachiel VrÍ j enhoekla.-.n
I t Kl-oine Loo
Erasmust',t,6
v3
V,]
v2
Hel-iË Stokelaan
v3
Daal en Ilergs eJ-aan

14,30
14.10
14.30
1r.oo
1f.00
13.OO
11.45
'11;45
13.15
11.45
11 ;45
Zonrla

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
ilur
uur
uur

825

r

14.CO uur LENS f - i)utÍ,o 2 I1



'Igsl:È:s-?9-rss:!-1222.
'1! . 00 uur ill,lT 1 - LjJN,S :; 1
20.00 uur DIíT C1 - L'.ïi,i ^1
Donll.er('.a-g 2p mrrr.rt'l)!p.
2O.OO uur Terlo C - L-. {S C-combinatie
ZIE OCIi RESE VS.)-iCGl.J:]i.'-.. . '

I(Ot'lEN JULï IE'iE;JI TiI-L,I.IN. }i!T IS ].,,ENTB.

Hengelola.an
Hengclolaan

Sporthal Hout ze,geri j

IT'SCI]i?I JVII.IG:I][.

Schrift el-i jk vo 1ö.rU uur lJLJ dhr. P, v. 11. St een, G eneuui.'-ens traat-
101 , Den I{acli1,
Telefonisch vri jili.i;r-vonJ tussen 1B.OO.en 1!rO0 uur (uitsluiteni-r. in dringenCe
gevallen) voor
-I,-klassers bi j ..lhr. G..Juivesteijn tel.
B-hlassers bij dl1r. F.v.ii.'icri5 teI.
C-klascers hi j .'.hr. í. t s-Gr,',vcnr1i jlc te1.
In noodgevallcn lcunnen t1e junioren nog op
uur a-fbeIIen bij L,Ii'l:l tet, .1.(:,11.14

Lhl{S
0.v.r.t.

Leitler -3en Csse, . .-l

ï
13,3O uur LIll{S ' terrein.

ool'i LnNS 7)'

94.
29.
r-?

í.
,o

oz
73

( I EI'ts
( L'ii,, s
( Lxt{,s

)'^ +t
,:^ z)
fn e)
ussen

1t
ÉJ.

öf,
dt

15.40
t er,'.i:.gochten 9,. lO qn 1O.rJ0

AFIiIU]iIIIGEN: ct-e junioren i4octcn bÍj slechte we ers oms tanCigherlen si eoris.*le,.afheu-:.. -,
rin gs1i j st en ra.Lt',p19,1ien. ïc-1-ef onis che

OPSTXLLING]IN.

inforna.ti-es w..;rJen hierovcr niet verotrekt.

Li,lNS 1: al-s belicntr. ( zie res ervel:r o gramma )
Leiders J.Àp?er]oo-J..r). Zoun

ï,ENS 2: a.Ls lreliencl, se'.ilen1;onist 1.J ,JQ uur LiNsterrein
Lill,lS J: s.Is 'Jelien4. Lei 1.r)r D.Tlumc.ns

LENS 4: a1s beken..i ( zie r es erveprogre-mma) samcnkornst
Leirler r'ihr. .'-.ill-oh .i
R. v. tierl;enhenegour,ren-i,l.l,Ie ernan -R. cle Böer-P. ó Bruin-J.O Lenl:irchen-

aar-L.v.ili;n-1?.dimber.1-R.de l(roon-R.de Jong-E. Eijkcthoi-R. v. B;6auni - ." ..,-;. ....'. '..

i '' :'.
'r: . t, :i

Zie Reservepro6ramma, sanenl;omst 12.00 uur LDItrS, lei:'.er Ton rle Koh .. ,, .. i , ..;

- LE{S 6: . H.Dicmel-G.J. r1c ll.ol---:1. Vc st er-R.lJas s erma.n-R. Gro en-M.Iiorving-M.?i emón- . ;

x.Va1entin-Il.iiorvin3-i.'.i.ilriSrnan-Chr.Ber6mans.l
e amenliomst 'i2.00 uur 1.,i1{S r leirier: Martin lleuvdr . :: i'j r':' ''

t .,, r j;lrj. I :iltr i,

Eq_Z: J.Koutrenhcven-J.v.d..iierf-II.Schobbe-R.v.d.ZijC.en-F.Ze1;ers-R.Duivestey,e'-:,.;.[,:,,
R.v.0nse1en + C1'-C2 :.:'.., !...' t,È .-

.Lcl-(ler -B',ran§ v.'!..i!er[i ,.; ,.i , . ' j. j:: ] .:.'. ,

LENS B: aIs bclicnd (zj.e r cs àrvel)roÍrramna en'ZB-1-?9) (lt.v.a..f,ans

PïS_2,, als 'beiienL',, lei.'l.er6 jirili Lanrlman en /irí v.,.l.L.,in,len
i I'

LU§S 
'1q: 'a.Is 

"oeLeni'. 
( zie roc órvepro Eramma) samènlicrnst '12'. 15 uur LEIIS '-terreiu .. .. -. :

ffi:tin:- v.u }I,-,r:rt '. I

LENS 1'l ! als belienr)., leir.l-ers Theo Prins en Ton v.c'..ller6 ., "
LENS:12: aIs-be};endr;$.i enl.iomst.1O.45 uur Llllí§ terrein:, leir.1cr .ia.-1,,y.C.il(roft
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PROGRAMMA PUPTLI,EN EN i:{ELPEN.

PUPILLEN.

Zat erda ts 24 lrLaart 19?

I iirest erkrïarti er t
- LENS 2
- LENS 4

2

V{ELPUV.

Zaterl!.a6 24 r,aart 19i9_

'l 1 . O0 uur LXNS 1

11.00 uur VCS 4
10.00 uur IIMSH f
ALLE ELI'TÀLLEN ZIE RESERVEI,R0GRTIMMA

v2
De.l emsvaartvreg
Vredrustfaan

,V,i

S chinrnehveg
v2 \zre ooK zr-t) .

"Zuirlerpark
v1
Ju1Íalaantje, .Ri j swi jk

10.00 uur
9.0O uur

'1 1 .0O uur

12.0O uur
'1 1 .00 uur
9.00 dur

Zond.ag 2J

LENS 1 r
svE '1

LENS ji
VIIP nini '1 -
LEI'IS I,III{I 2 -
Dynamjt 6?/1 -
,"".t ï9?èi

ElrV 1

LET.IS 2
die Ilaghe

LENS I"IINI
Ooievaars
LENS MINI

1-
1'
nlnr-
4

1

'1 2. JO uur iïilhetrnus - IENS tVf

ALLE ELFTTILLEN ZIE RES.;RVEPR0GIiAIíMA.

.ÀT'SCHRIJVINGEN.

Schrifteli

iYestvlietleg ( voorved.strij d)

avoncl 1B.rO uur bij rIhr.. P.v.d.Steen, Gen emuiclenstraat

6fjn 18.00 en 19.oo uur (uitsluitencl .in cringende
oP. oo

i)iLlen en rvelpen no6 op z at errla6ocht encl tu66en
e!. 65.11.14 klubgebourv.

k voor vri
1O'l , Den Haa6 te1. 7 .50.9
Telefonisch vri. j clagavond t us
gevallen bij R.Doro tel-. 2
In noocïgevaI1en kunnen cle fu
B.OO en 9.OO uur e.fbeflen. T

AFJ(ETIRINGEI{.

Bij slechte rTecrsonsta.nd.igheclen steeds eorst cle afkeuringsri j st enr rac.cplegen.
S"taat daarop bij. rrlrui:illen. en lÍelpentr vermeld:. GOEI)GEIiEURD tlan steecl.s naar velCof punt van samenkonst komen. IN DIT GEV.^.L I,IAG ER DUS NIET TELEIONISCH ifOnDEN
GEIIIFCRI'IEERD Nrr.I,T EVENTUELE ÀI'KEURING. StAAt biJ tIC AfKEUTiNgSACIE SS EN biJrrPupillen en lvelPenrr verncl-cL: ZIE I-EKIURIIIGSLIJST dan moet aIs volgt worclón Behan-deld:' voor de thuisrvedstri jJen moet juniorcnlijst worclen geraadpl e-^g4. zíjn àe. .

'*ecstrijden van Lïllls 71 B en 9 gcedgeheurd, rlan 6aan ook à" prpiLl-un en rreJ-j:en' .-
yredstriidcn op ons vcrd r1oor. uitsruitend voor ce uitvrcrl.stri jclen ma5 in clat
6eval telefonisch Ïord.en geÏnforrnecrd. of hun uredstrijden docrgaan en rÍeI
zaterdagochtend tussen '8.O0 en !.CO uur tef,. .56..11.14
OPSTEI,LÏNGEN

],ENq Pl: R. ilan-R. v. d. Heiden-D.I(eus-J.Iil-ip-M. Koelemij-c. Lie tcie T joen-].Í.uorreman
llloet--oet-P.1ïesscls-h. T jin !.s j o e-l.i. Zaa1bcrg
Leider Aad de Pagèer, sanenhomst 10.J0 uur LlNg terrein
Z].E RESERVDPROGRIÈI1,u1. EN 2B+-?9

lU{§ P2: P..r'\crts-E. tle Bruin-ii.Franken-I4. vHelJ.cn-E. v.Kester-R. v. d..K1eij -J. KulDers
J. Riemen-8. Valhenbur6-8. Ver.luin-P. Frerichs-À. Tri ep
Leider Àrthur de Groot, slmcnl;onst 1O.0O uur LENS terrein
ZI E RESERVEPROGRTï,i]{.L

LllNs PJ3 P.lJi jhmeí j er-F.l,iehif al-D. v. i,iieur.rcnhoven-E. Rademaker-R. Ta-n-R. Tirrmers-
J.Kool--R.Assenber6
Leicl.er litim v.cl.Mijeï samcnhonlst !.OO uur LINS terrein
tN9 ld.1: D. Ber6nans--P. Bíj lsna-E. Encllich-M, Xncllich-A.Kamp-P.Oost ervre6het-M. simons
R .lilats -V. Tromp-D. Verschcl-den-8. Claas en-8. Surie
Leider Peter Perrcijn, sanenkonst ).JO uur LENSterrein
ZIE RESERVEPROGIIII'IIiÍA

o



lrIs tz: R. xat elaan-§. v. d. Doogaardt-A.Gro enest ein-D. Kectman-M.Keetman-R.p1u6ge
J. Timneruans-D. v. d.Vin-À. v.'.ii jngaarden-F. Ch6ist -E.I(nops-R. iloelhouwci
LeiCer Jan Prins, sanenhómsi 8.OO uur LENS 

rerrcín
ZI E RNSERVEPROGRA],Í]I1

LENS !ïf : P.IIo ehsraa-C . v. d. Dei6-E. !1ok-1,1. J ehe e -1"Í. v. Nieuvrenhoven-E. Rcnzenbrink-
R.Ze5ers-D.v.c!.Toorn-L.v.d.Toorn-J.Iiccnraads-I4.Fronberg-B.de Groot-C.cle Groot
Samenkonst '10. OO uur, Leir]-er
zrE 00K zoNDI-G 25-3

Lm{S MII'II 1: I'{.Bosch-M.Brooshooft-J.Dunant-M.Hoeksma-P .Hoppenbrouwer-f . Jansen'
S. Tuyt -M. Verschcltien-D.Bi jlsma-
Leider dhr.Tuyt, saraenkom-st 11.00 uur LENS tcrrein
LENS MINI 2i= À.V.d .!erg-I,l. Grosze Nipper-K.Hansen-G. Linneleever-G. 1116tak-P. BIctak-
1I. Smulclers-J. v. d. Starre-R. Tettero-M.Tet t ero
Leider dhr. Elstali, samenkonst 10.JO uur LENS terrein
LENS I'íINI 4: R. Zinneruan-J. Mans -veJ-d-D . Spiering-P.An6e1ina-J . S e tinrvegs -E. den
IIei j cler-M. S chuurmans-R..írLsengeest-R.Fieret
Leller dhr. S1:ierin6, sanenkomst B.OO uur LENS terrein.' -

RESERVEPROGRJiM.,tA.

Bij al6ehele afkeurin6 van het honpetit i epro Grarura a.s.

Junioren.

zat cr ll.ag spclen' tie

1J,oA
13.OO
1t..oo
13.On.
14.oo.

uur
uur
uur
uur
i:,ur

CSVD A1 - LENS A1
iI es t erllri,art ier - LEI{S
CSVD 81 - IEI,ïS 81
CSVD C'1 - LDI\TS C 'l
SVDEB - Ï,ENS 10

samcnkomst
samenkonst

-isanenkomst
sanenkomst

(Ockenburg) sanenkonst

(Delft) -

4
12.00 uur LENS
12.00 uur LEN§ 

- '

12.00 uur I,ENS
12.0Ö uur LENS
1J.00 uur LENS

1 2.0O uur
1]. O0 uur

- !ï e l-p en.
12.00 uur
1'l .OO uur

Pupi11en.
lilest erhr,rartier P1 - LINS P1 - samenl<cmst
SVDIIB - LïNS 2 (0ckenburgh.) samcnkomst

SVDHB 1 - LENS 1 ( Ockenbur6h') sanenkonst
SVDE 2 - LEIIS 2 ( Ockenburgh) samenkomst
welpen 3 - zie zonda6

Dit zijn c'Iubs met' erg 6oede veirlen, die bijna altijrl bespeelbaar zijn. Blijf
Cus niet zomaar vre6! na,a-r bel even of dit <loorgaat. Het klub6ebouv ís natuurlijk
ook de hele r1a6 geopend. De rest van onze jeugdlerlen worden om 12.OO.uur oi:
L,ENS ver,,yacht net sportklcrling en een .trainiagspalr on l-ekker op l.ladesteijn wat
onderling.te voetballe4. :rij yervrachten clus iecleleen normaal o1: LENS.

EINDELIJIi EEBi]EIII ]?E i{ENR DCI]T GEVOETBJi].,'D ! !

11.00 uur LENS
12. Ö0 uur LEIIS

1.1 . O0 uur LU\S
10. C.0 uur LENS

Afgelopen zaterdag l;res hep cindclijk v,reer zo ver. Had A1 vori{ïe weck zatercl.ag
10-J en maand.a6 .1?-) aI 6eoefcnrl tegen resp. HDS en rlie lIaghe,.(tlee lrper cen
2-1 nedeil.aag), dit vreehenrl kvíamen meer elftalIen op het veJrl in actie.. .íi1 zelfs
voor de konpetitie tegen Dclfia uit. De ein.luj-ts1a8 (t-t) Was wcl- iets teleur-
stel1end.. Ilaàr ja, er r,Íer(1en natuurlijk vrel. ivat liansen gemist. De pesrle plaats
is nog steecls een feit naat GDrl ligt op d.e 1oer. Uitkijken dus. Daa.rnaast speel-
d.en er no6 enkel e 

':el-ft aLlen vri cnd.6 cha?Ic1i jk bij HBS, LooEduÍnen en SVDHB.
De u5-t sJ-agen waren:
HBS B1 - LENS B1 1-1
Loosduinen 81 - LENS 82 2-1 '
HBS C1 - TENS C1 4-4
svDrrB c1 - tENs c4 ?-5
HDS P1 - LITNS P1 1-1
HBS r11 - LENS 171 4-3
Jaomer was het Crt vre gcen trzeed.e A-el-fta1 op cle been wisten te brengen ortr naar
ADS te Eaan. Slcchts vÍer jon6ens konden we berejÀen. Ooh speclden g]]9 ninits,
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welpen en pupiLlen in dc -vcilj-ng .togerr ' t d.:-GÍavenzancle.. Diit uet erg, vtri66eLend suc-.ces. -Grote overvrinnin6en, grote neclerlagen en sons een Bèfijk6per stond.en tochsteeds garant voor cen geslaa8de r1a6. Dauk natuur.rijk oót aan ilc ouders dievoor het vervoer zorgden. Ecn speciale. dank voor de chauffeurs van de jopgens
vanP,l.èn,I]1cioecretnaaI|s-GraVehzànàeród.ànen.daarna,ichtin6ndgIngen.
Laten we hopenr c1àt rvé a. s'. ireekend aIièmael !ïeer' op het p,.roeàe- vàia terecht t<un-
nen.

P.s. Een special-e vernelding lrrijgt rtaci v.rr..Kroft l-eider van o.ns cJr. die iedere
rveok weer probé'ert ilc jongcns bij elkaàr te krijgèn voor een extra irainiíg. ,

iifgelopen t'ree zaterca6 vertrok hi j.raet een bijnà koylfeet elfïal .richtipg-Madesteijn om lvat te trainen. Ecn voorbeold voór de ó-verige eLftalfèn. Jullie
ku4nen a3-tijd net lad meegaan. Verzamelen om .12.00 uur opl1B1gg. - .... -._

Nog steeds *las het rveer, het verd en cle opkomst..op cle vrijrlagavonrl .srecht.Daarbij had'bijna 6cen enlierè jongèn g.ymsàhoerieri tiJ ,i"ti, zàdat traine, oo-mo8elijk vras. vanaf a.s. vrij<la6 gaan we toch wócr aespr.iist -trainen, omd.at we.erop vertrouvren dat het rveer'goed bJ-ijft. Kora dué aileiaal yreer ecn6. De trainer'verwachten jul1ie op de vol6ende tijden: (kora wel r,rat eercler, zodat we-.op.tijd;kunnen bcginnen)

TRÍ'ININGEN VRIJDÀG,ivoND.

C-klaseers tB.r;o-19. t5 uur
B-kl-assers 19.15-20.3O :uur
A-hl-assers 20.J0-22.0O uur
ZÀirLVOETBiJ TEDO.

Af6elopen donderdag 1J-J siieeJ_d,e
Tvree keer JO ninuten harcJ. dwoegen
De komenale weken spclen neerdcre
te bereiken is mct tran 6.'

Ís ecn special-e keoperstraining)
is een specia!-e ke eperstraining)
op naanda5avonC vanaf 20.15 uur)

(er
(ur
( ook

een A-conbinatie in de Houtzagerij tegen Tedo..
levercle onze'jongens een !-B- overrviníing ,op.

elftalLen in de ha1 val de Houtzagerij lveIke

22-1
29-j
5-4

12-4
19-4
26-4

Ted.o
Tedo
Ie clo
Tedo
Teclo
Tedo

D1

P.
P-
nini-
1,Í1

LENS
l,Ei',r-S

LENS
LDNS
LENS
LENS

uur
uuI
uur

B-conbinatie on 2O
C-combinatie on 20
P-combina.tie on 19
P-combinatie on 1p
}[Nï-cornbinatie om
lv'conbinatie om 19

.OO uur
1p . 00 uur'-

.00 uur

.co

.00

.o0

Neem naast je gelvone LENStenue ook gymschocnen ruec.
vlorden nog aapge6chrevèn.

BUI TENLiND.SE REIS.

Veel succesr De sp elers

I'IoB steeds zijn er oucl-ers en l-eid.ers. die"ino6 nieto of alreen Èet ecrste t ermiinvcor deze rcis [rebben over6enaelrt. Tot nu toe had er f 11ör-- p.p. binnen rnouten
3].il: {9.1t U dit nog niet 6eci,aa.n maak het clan nu even over op Birorekenin6 :13.67.11 t.n.v. Penningncestcr Leni[ en snel met vernelding rr'iuft enlanclei é -reisrl
Heeft u dit vrel- gcdaan, naar vat gelcl over, naak clan alvasI het iaatste ter-ttrijn ad Í 45t-- over. Dit ge1c1 moet toch voor B april bij on6 binnen zijn.
Tevens neken rgij jullie er op attent rlat je vrel in het bàzit noet zijn i", 

""r,geLdig-paspoort of een toe ietenkaart. iieb je ór.geen bester er dan iu één.zijn ex no6 B-, c-hlas§ers of l-eicer6 clic rleze reis naar het saarfand uiI]en
meenalccn geef jc ttan o? bij ;)nul vid.Steen, Gencmuirlenstraat ,101, Den Eaag,tet.6?.5Q.96
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DE LENSREVIiE

00000000

000
OFTIqIEE],

0000oooooooo
I'ÍUTAT]ES IEDU.IITJST

. 1489 R.M.tr'ieret

vreekbLad van clc voetbalvereni Ln Ieni en Snel

00000Öooooooocoooooooooooooooco0ocooooooooooooooooooo

ríi j ziginEen:
. 1369 M.Gtoszc Nipper rzqrdt Hiklcbrandhove 62, Zoeterrneer te1. O?9-|1OO41- 1?7O ',ï.II.Groszi Nii:per vrordt Ilildebrandhove 62, Zoelerueer teI. O?9_51OA43. 0441 J.M.Reuver rroràt l,leli..stolcezijde go, len'naaó ;;i.-;r;;;:
- oB?.9 c.ri.Berenbal( vrorct Kon. Eranatradà "58, óen naa6 ie1. 6586ËS 

'

r-r--!3119!1Ce:

. 1!95- D.A.Spa 1CO6?O tï llcngc1olaaa 6lJ, Den Ha;g te].. 291?3?
- 1496 M^/L.spa 050?69 ',ï ilen[elolaan G?3, »en Haag te1. Zg1?i?

Nieuwe leden I

. 149Q

'149t
'1492
.1493

rhoh

II.A
À.A

F.G
A./!

.^Kouwenhoven

. Vj.erlin[.
nbachteheer
. unrr-6t
. Christ

MilJ

,S en.
§ en.
P
ll'
C jun.

Afvo eren:

1464 r.Ioë D"

VOORBERE]DING SEIZOEN 1 9?9/3c.

Het Sestuur.
FFFFT'FT,T'EFFTFiFTFFFF

I,JIE STATT ER ÀC]ITER DË BTR ? FFFFT'I'FFFFI,Í.FFEFIFFEFFFFTFFFFTTFEFÍ'F
FTFFFTFT'T'TI'FETF

Zaterilagmorgen: ,.lrn cn ivin
Zatèrdagmiddag: Aacl. Bogisch - Riek cn Piet Bosch

'rïij hebben voor Ce training van de senior ens eL ektie ( LEN§ 1 en 2) voor het
seizoen 19?9/Bo aangetrol<1<en rle heer P.vcrsteegh, voorheen traincr van HBs en
Roodenburg" . ..

voort6.hebben vrij cle 'heer ':i.Ànderiesen bereid'gevonden vor6end seizoen .de taak
van nanager op zich tc ncuen.

PHPHFHPITPHPHPIIPHP}I
U]T, DD ZÏ EI'IENBOEG

PHPHPI]FIIPHPI]PHP

--Hane §ooiinans (^jun.) 1igt thuis
,z eens bij hero langs on hem vrat- op te

beterschap ëoe.

EPEPÏIPHPHPHPHPHPHPHPHPI{PHPHPHPHPHPEPHPHPHPHPHPH

Rob de i;lidt
rnet dc ziekte van Pfeiffcr. Jongens.].gop
vrolijlien. Hans rïij riensen je spocdig

Langs d.eze rveg nijn danl< voor .Jo.blijken van medeleven van de selektier- ,

Hr.Palstra, Àad dc liooge, Hr.v.cl.líl-eij cn de beide rrlady-bart enders fl jl.n en Riet
Binnenkort hoop ik, in irlaats van lichanclijke net morele. steun LENS bij te
6taan in dcze noeiiilire tíjden. . : ::. i

-1-

Zondagnorgcn: Tj-nus Zil-fhout - Ne11y cn Ribhard v.d.Hoek
ZondagmiEAag: .hn v.d.Stccn - Erih Lànduaan - peg8y en Judith - Franlc straathof
Dija15ehe1eafkeriringzijnacvo1genrlebarmer]'ewer]cersaanu"ilil-
Zatcrdag: Riek en Pict Bpsch ,

Zondag: lrik Landnan en Peggy,- I'rqnk Strààthof



PAASKLAVERJASDRIVE 
"

Vrijdagavond a.s. zal- dle eerstc-korap'èaitieavona ïàn'orize'5aírlijks teru6kerende
Paasl(laver j as drive plaatsvinc'r-en " Dit keer"zaL ook ,r"u, ueóI ovciecnlcomst ver_

vanaf +'3 uul kunt u vieer per koppeJ- inschrijvcn tegen vooruitbetalÍng van Í 15r.-per paar voor drie avonclen. _.(I(ont u.echter bi.jtijds zodat we on + zC.jo.uur- kun_,nen''bè6innen). rcdcr paar za.f cen nu,ner kríilen en, afrvi jkenà vàn ale voorgaandejaren, spercn vre nu ecns ni-ct vo16;ens schema, me.ar laten we na ierlere ronde enuiteraard vó6r ctc ecrste rondc trei tot bcsr-isscn werkc ko;rpcr; ,i;. ;;";à--;;6;;el-kaar zullen spelen. IIet is dus no8clijk dat u móór dan è-ónuaaI te8,on ílezelfdenspeelt.
Dit keer dus ooh gec4 a'/ond net vcrplicrrt garn'of icts dcrgerijks. redeíe àvond'zar cr ook rÍccr ciln avordprijs ter beschikiinfi sia.an voor Ëet Ë"or.i 

-à"i --ai; ---
avond dc nccstc l)Lrntcn hccft bchaal-cl en-uiterÀàrrl zijn er ook ,roài ao toniuoirot;esmct drie J-cuke prijsjcs pdr .aïond, Daarrlasst is er, in tcgenstclling tot 'voor- -
6aande jaren, nict ecn-ci per 5cspeelcle pit te winnenr maàr zal- er ecn..scorelijst..van het totaal gespeeldo pittcn per koppel r'rorcren biiBehouden. cp ce eind,av.ond- ,,:.zar het paar met het mceste e.antar pitten nc!..egn Befàstc prijs Ler-oond. worden.,ila-n19e1 rle eindstand op cr.c rartstc avond. is o;o6àmaÀki oogu., aà ti"" rr..gÀ['6n-' .eindigdc koppcls uit ccn .:antar- fraaie cadeauiÀkiezen, tàrwij1 de6ener- öie ".:. .buitcn de prijzen vell1cn mcè ecn aarCigheiclje zullen vrorcler, ["ëorà.'rvii t de I(aKa, hopen dat er net als artijd ,ràu" een flink a.àniar kraverjasler,à
zul-l.en '-crschijnen. Het SehceI za.l uiteraard urecr' oixl-i jst ,,lorden, met. een sr1ake-liik h?rjer u Gchecl 6;ra.tis <toor de iiaila aanger,:oclèn. (Iioerver, ,ii to.r, tij-à-" 

--
prijs in1;e6repen!) Ilopel-ijk tot ziens op tte iri j <lagavontlen Jó n":rt, 5;l.ri:apriL.

I(aKa.
!ql-[u]4 lllmnrl nn nxl mnnnx[l [nnnn mnnnfinm_pln r:.n mm r,lm H.n ,r*41___ nm'ïË ïiiï*..-nnrnnrx mn nm n:rl rÍnn t-i]l:lr.u,t L;ri iïfr iitn-mnnÍí1?l nm mll nrc rirriil{ iii"r:miËË i§iËnmm iiitimno Í,iBm,rn f;fi fifi ,rrHS - l

i - '. i. - .- i.
mirrnn hri-c in r1c lENSrcvuc ooh dc.kieiàc bcrichtjes lcest, vernec*t sor,d pittiÉ:

nicuivs. Peter ?alstra, dic'zó ""i"rà"ii-;r. wos na cen nogal n"rrrr"íï""Ëiu"voorbcreidix8 rcct. cjc s eniot-crsel_ekti e aan het ironpe titieavonluur-te i:eginnen,hecft aan6ckoncli8ai aan het cind van het seizoen met zijn \íerhzaaxih e,len iroor lENste stoppen. IIct bestuur, cle.t ven clat voornemen *iteraar<i. ar- v,/at cerder op d.ehoogte rvas, hcett ce selchtier'::cep vorige rveerr vri-jcag latcn kennisnakcn mettrvec opvolgers. Piet Vcrstcegh, die vcorheen ]{tsS en ftóp,lcnburg onàer zijn hoed.e..
ha.l ' en l'lin r^inoericscn, thans nog tri.line:. ira.n. RILlvv cn voorhdËn vi5r 5aien. van-LENS'_Pict verstecgh rqordt hoof.flrainer, ierwijl rrirí Anderies"" .l u'6aËo;i-ni lïrro'funktic ve.n rianaaer l;ri j6t,
mrlrln ':iim ànderiesen kri ji;t in zi jn funktie 66k te naken met Ce ;r eu8cls el eiatiuu . -

Een opzet, die gehcel schÍjnt te passen in een jeu6clplan, Ëaii'is op6estetadoor de Junioren Konrnissie en voorziet i' een bet qr c 
-.bef 

eie:LdinE va.n on4e jeugcl
en in een rrbervaakte over5aniiri vàn' de s eniorcns ekt o:..
mrnmn Gezicn r-1c acht cri;ronc':cn vair beice voetbalmannen kan gestcld r,rorrlen, dat oponze selektics ecn potig !:luo $,orCt losgclate-n.
nmmm rrllet be 5int op onknncr.e tc Ii jkentr, i-s ó.n u5-tspraak van pctcr ihl.tra in een

voorb es choulving op de ucrlstrijd "iTilhermus-LE-Ns. 'ovci die uitspract ,i5o'uurr'paar rcensen gevallcn. 0f licver 5eze6cl, enkele spelels zijn.daarovcr gevalien.
fie spelcrs vinCen, clirt zorn uitspraak onvolcr,oende to ekomÀ tvert"ourvcn-uit uiroÀtt .PoL lcan zich voorstellcn, rlat <ic positic van hct ecrste elftar tot over6cvoeri6-
heden bii spelors aanlei-cl.in6 lian 6even" ïïat let clie spelers het tc5unrleó1 van àe
Sev,Iraakte uitei:rr.ak te bclrijzen? i

nnmm Dan hac PoL ba.n19c vcrnocdcire dat Éte S t at utenl,rtj ziein6skomnissie reeds instilte was begiaven, l'Ie.n r nee r vri je nÍ e,ulvsg:,ai o e, rr:ec tENser heeft aleheren o1: heterdaad bctrapt tijc.ens ecn bespreki-n5; nct het trestuur" Frce ï,Elrs errveet zeLfs te vertcllcn, dat nen het eens is gervàrd.en over de. vormi_ng van eenLEDENRA.iD. Dit te.rcrvari6ín5 -van - 
d.e "sons . vrat r6;ebt ci<hi6 funtctíonerenÈe leden-ver6accrinS. IIet is r:isschíctr lecrze.nn te vcrnór'ren, hoà zotn lcdcnraacl bij andere
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verenÍ3Íngen lcan funktioncreno Zou het ctaaron gecn aanbeveling verdicnen, indien
cle :-'edaktíe eori§ ecn bestuursLirl van r1e anat eurvcreni6ing ADO .ran het wooril zou1aten. Díe vercniging heeft inners aI jat'en een fedenr-ad. en een roo-t.stuurÀer.noet in staat t'ro}clcn geacht rie voor- en nacelen van zo I n l-edenraa.cl ha.arf i jn uit
Ce dochen te docn".
mmn.E Rond de .,e': : zcrbcterin6, yJ&Ílrovcr FoL vori6e lreok schrcef, schijnon no6a1

i1,at rnisvers'L a,dcn- te bàsta.an, Navraa6 bij Ëet bestuur leerc.e pol, dat het
6aat otn reno'ra.tie .rair hct tlecclc ve]d, d.e treiningsstrook en het clerde vekl, ilieorrder andere voorzieir vorcr.cn van een nicuiae. rlrainà5e. Het noct allenaal tÍjàensde zcrae::reparatiep erio dc 6ebeure:-..- uit d.oor8aans rveli-ngelichte bron heeft pol
ock nog veïnomen dat Gene cnt eprant s o enen nog hecft orui,.rog"r, oI onze t?aÍni6§strook
een kunstgla6experiEent uit te voeren. rnniildefs schijnen crie irtorroo, echter
e.i-wcer van dc l>o.ln tc zijn.
rrr:nn POL hecfi net verbazin6 hennisgenomen van cle berichtgevin6 ron.1 d.e deelna,me

van het I'lcLl.crllncls f Lrahocheyteam aan cle olympische .;interópe1en, pol, heeftaltijd gedacht, clat de d.eel-nr.rue Àin.on, uitsluilend was voorbchàuCén aan amatcurs.
NiemanC 'kr.n FOl, vri j sn;lken, r1a.t aI Cie Cana.clezen net l,lederl-andse nemcn "oo" ,roppuu-in onS lri.l:lierland.sc ]ionen schaatsen,
nmEmmnmmmmrnanElllrllnDlnnmlxnrunmmrirnli]mnmmmmmmmmmmmmnltmmmmÍuummmnunnmDnEulltr][unmnDrammuunmnnm

I ÍETEJ{S i./ iLI,RD I GII EDTN .

--- l''lcet u, d.a-t vrÍ; in cLe achte: ons liggende periocle Teker een baromzet van zo I n
f 45eooO,== h.ebben 6enist7 h.cttjcen prakllscfr niet meer is in te hal_en?
--- iïect U ook, clat clit ccn inkornst enr'tcrving van zeher f 2O"OOO'== voor LEN§bctckellt cir dat da.nlc',oor clc crploitat i erckenín6 van onzc voorziiter zekor nietzal sluiten zoals vel vras bo6root?
--- Realiscert u zich, dat cr door het bestuur hecl wat gewikt en Eevrogen noet
wordcn rvcflie uit6e.v.:n nu bcslist net voorrang moeten gcbèuren en wóIke-nog wel
cyen hunncn rvilchten?
--- tsegrijpt u veÍ.ron cI' n1.r noJ steclls 1J Iedc.n zijn, clie cr.it scizocn g-ecn rooic
c ei:t ]contril:uti-e hel:Lron betaald?
--- Dit afle6 ovcrzicnie }cgrijp ik niet, clat er nu no$ oteecls l-cccn zijn, die .

niet begrijpen, clat cr flink moet vord.en bczuinigd -op cle uitgaven, d.ooe ieclereen
uoq(
--" Hct is zo 6cmakkel-ijk on vanuit de verte tc zce6en, urat hct bestuur of ik
Ireet t: '- 't vrclkc liorn-ui.ssie a.l-Lemaal f out heef t 6edean. llel al clie k-r'itika-sters
krij6c» binnenkort 6c1e6;enheic-t on zich waor te. maken. Zij kunnen op de llgenene'rrer8adetirlt, hun zegje zegg'en en zieh beschikbaar stell-en voor al rlie baantjes bij
LEllS, riie nu a.I clreig-el val:ant te komen.
--- i'iilt u zich nlvirst op rlit gebiec orienteren tian nodig ik.ru uit nu naar een6te 6ean praten roet cte SFdO, c1e DARkommissic, de TOTO,/LOTíOkonnissie of het
I -'ruur. on maar eens een l)a.ar bouen in hct bos op te noemen.
--- Ii1 de Uni{:asser 1as ik een artikcl over kadervorming en alIes,wat daarrnecle,.
sarnen hangt. Dc voethalhra-i'l.en aandachtig lezende, konstateren.wij de laatste
naanden. dat daarin re6eluatig artikclen voorkonen, die aantrekken van deskundj-ghader'töt ond.crrverp hel:'ben.. rnteressant in dit verband is onlangs in een krant
gepla.rtste advertcntie van onderstaande strekking:
Een. miildel6rote auat cursportvcreniginB .(?5o l-eden) in l,liclden-Ne Cerlancl zou 6raagin kont a!i.t kocren raet ccn bedrijf dat bereid is één van cle haderled.en van die
vereniging op de l-oonlijst tc pJ-aatsen én een sel-eris te betalen, net o.Ls enj-ge
'i: egenpr es tatie dat dit ka.derl-id daardooï 5-n de gele6enheid gestéic vrorclt het
rrver enigingsbedri j frr fulI-tirnc te 6aan rtrunnenrro
Reakties voor verdcro i.nforma.tie - clie strÍkt vertrouvralijk zÉrren worden
behandeld - vro:..den 6raa6 ingc',tacht ond.er nummer etc.
--- rils dc plaatsin6 ve.n deze ad.vertentie een Bevotg is van de totale onuogetijk-
heid oitr net eigen lcd.en d.e lclubor6anisat ie cr,raaieníie te houc.len, dan ziet trèt er
in die grote vereniging o1: dl-a-t nonent niet roosklcuri6 uit. Zo vervolgt deirunita6serrr. ivlaar het is niat ondenl'.-baar, clat de advertentie al-s àcn stunt noet
vorden gezien.
--- ÀIs l:ct lul<t is hct nor>i nccÍlenomen.
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Af.elopen vrijde.aiavond $/a.s ik 
- 
uit beno cligd: on een r)ijccnkonst ví,.n d.c sclerrtie_ 'spcle,s bi j 'te vonen: l',Íaarop cr,e.. nieu're Ïi.iru" en c.c te vo15cn procedure voorhet volgencl seizoen íerrr-en icreend s;ào.kt ]-r,r" . ni euue trainer is voor het'rolgcnd seizocn aanqe.tcrc.pi.t vo"=i"o5i,, to"uii5r voor de t""rr"rJ"rr" ïl"orgrni_'satorische zqken iuii tnreriesen (on= .rïài ""i iËi.""ài-i-I".iliïïi",u*r. ,"voor zi. t t er..bètui6de zi jn sirl jt, à"1- O" 

-= 

"ï"r.ti c6;ro ep geen inspr.a.l< in clezebencentingen heoft A-s::ad, ma.:r,ónaat. rir"i-=" gen rveek besl-ist moest ryorden kondat niet anders. iret r:eÀtuur a" p"tur-pàisrra. heËben ín 5ezanelijr< overleg be_:oloten om aan her eince vi,.n eit =.ir""i-iij, i,tu"io_;;:"ï;;;;:iliiodc 
'ict tecontinuer'en'En orn zich cle- noeirijkh;À;r-;L -voric eeizoen tc bes,a.en hccfthet bestuur zo lr'oae rr.eze hcsris.ira a-;;";;". ;;;"6;;;;;^'r."""ri dit 2-xlanschapheeft ten c!'oel ou hEt'op5Jczett* i."Ëaiià""io6 uetci uit te trunnJi ,oereo, cloorvoorar de dooqstroning vÀn a-e ; eigir"nàa"--,rn uo.rior-on beter t" tr.rrro' be,eleiden ,,e-n door sarnenvrerkinfi xret de ;"rgaàpoi."" .iJtor tot irun recht te (1oen koncn.Tevens hoopt het beJtuur voor dó trainr:- een optiri:aa1 vlcrlirrfinaat te verkrijSen'raardoor hij zich gchc_-1 vocr zi;" taat'fai inzctton.De heer rinceriescn "*:11:, ,ciat hàt 1"ià"g_=;ihte van zi jn taah zich o1: hetorganisatorisch vlah bcvonrl, zoals het 

"E6oi_", ,r, uroc-.iillacn, rïcgurciain6Scbleoseerc.e sperers. Zodat r'!ezc 
"p.i.r.-ir"rr", ,u." 

"i";ili;;" 
";rrren zijn. Het -doorpraten uct opelers,- .ie over uàp""iÀ" 

"Iir,;."n 
prnrrioilu;;;il"r' is mcer aoge,tlcin deze nieu.e sar:ens b àrJ-inà, .ok rràl r.."t.i.t net rrc_ overÍge trainers zag hij.tot...zÍjn taah-evcnals rre organÍrati" ,r." 

- 

c"ï"rri urru 
= "n buiten voetbar.len on"Piet vorstcc.-h stelde rl"l voor.r"-"íà1iii sperer, ,,;;;;;,r';;;;n 5a.r:: i'rreteerste. ook hart hij cr.eze t.}y! :r=l i"," Ë"I""inà,-;.;;;;';ï:.,iol-Ë"nor.s. ond.er .-zijn hoede r-':rceg" Iiij zcg bij Lrss 

"orào!nà-e materiaar- aau..rèzi6 e, rnocht ,ENSon'rerhoopt .hei 1e klasseich.rii ,uriiur"l-ààn za6 hij o:." ,ijn-ti.-;-s;;;;idï;'diiekt 'lecr terug to koner. I{ij ziet een training uit J delen bestaan n.I.kondÍti-e, technieli en taktieir. ilri j 
"i"ÀI àoi io rru selekties?el-er ee, sterkevril- om tc rvinncn noet ,1s!r6n, oot""r-:-r. 

-rrJr 
een- trainingsvi.c cs tri jc" rIi j vindt .zidh een pral<tijknan e, r:;Ín*ón staat voo;-ien altijd rrouonoor,"-iËJr.t.Li"u", oorr.de sterke pu,ten van cen speli.:.,r.dan *lfeen r:raar. op zi_jn zvrakJie te bl.ijvenhameren' 

"'íi 
1 graa6 ecn ccrri i,enËrià ,ij;-;; ,.,ri.'r- :-et zo goecl Íets vreten van eenspits iu P1, of ven een voorsto,:per in"LEl{s ), rj rrad ook ja teSen het. bestuurgezegdr ondat hij ,:on samcnrvcrkèn met iJi.n ;Inc,,cri-esen- De speleri krel;cn daarnano5 geleSenhcid om vragen te. sterle., sra:.r-'ó cht er 

- 
nict a-l- ie veer_ .ebruik vanrzerd' 5euaaht' IIct 

'ras 
voo, Ëiij ecn prettiSe erva.ing on net piet vi:rstce6h en'Jiín' '"'n.eriesen ( opnieur:r) kennis te rnat"n-Ji ik vrens hen veef .urrses voor hetvol5e'de scizoen' 

Rcdaktie.
I,ÍEER GEEN VOETBiIL.

DHC 12 1O_2_o ZZ 1e- B Ictvrat nnistróosti8 ataar,]c ,.n ,o"col- 5.t.Unites ' 12 '10-1.:1 21 jg-lo. ;;;;-à. loocgr:ijzc ,ucht. I4et betdien vras hetIlroN i1 4-5-Z 13 
- 
B_ 5 ["*"rrràt"r_ ili aó 

"rogo'-.,r"n:oou,, 
.treneden 

6e_Papenclrecht 1o 5.2_i..lz l6_t-o r r.Àr"i"." 
"fle ielden vre"c.àn iu"n"rropen inVïOS 11 3-5-.1'.'11 9-10 ,.Oio.poof"n, ir,lederon o"o-rooao6 rLie voor'iirifhel-nus'11 5-1-51.1 13-15 inuÀ-i"roneurcornnetitic,,ro"itr.rvoorbíiging.

B:::" I u-1.4 r tí_zL ií"Ir,i"_t-a"e1s sinsen door in ce 1c klasse B;;;"" i; i-i-r, itr,:,ZJi iïïï;3ï' 2-2; coi'taluu"'o"-o'Js à-r ",-----"" 
"

ae rrusschen i6 i_16_;,;à,;í_;:j.. ;iï:ïi;:àrïXïË,r;3;,", de v,insr van Gouda enHernes DVS 12 4.-z-6,1o f_li ) ,à.""i"rr"t gelijtre spel clat DIIC uoest toe_olyr.pia 12 j..l_, 9 ic_zz .iààï-,nn ,tcc.Roodenburc 11 1-Z-9 !._ g_lZ , iÀ"-.'t"", rye er nu fcitclijlc voor met deLENs 11 o-z-9 d. Z-tg." i."rp;-iïtic " van c1c t!2 v;e,aÀtri;cen rti.c .verspeeld. moestc.n urordàn,.rij" url ur--if'"i!o*nrkt terwijí r weàstriSa nog .itgespocld uoet rvorcler:. 
- 
zo clit van beJ-an6 i='rroo" rle stanà ( Roo clenbur6_pap endre cht1-j 5cstaakt). r/ecr Í:]u'bs noetuo ;;;-ï; àiets atrrcrten ,ncleren nog 14 terrvi jr

-4-



Papendrecht en d.c flusschen nog 16 maal in aktie, komen. (papenclrecht we]lichf,
no8 

-:17 r r,la.al,l:. VgIr .dp. f! iluele eindi5den cr. 2.1 in 'cch ieli jLp.f ,r"i u""iïi;ao"i6 dah vori5 iaar terrvijl ce produktiviteít veèr-'hbfiàr ri6t n.r. op 6cmiddeldbijna f 6o?1.s p,er rvecl-st11jd. nc aanvaJ.lers vristen i; tota;I zrt rreËr"rrèt 
-"ot:t 

uvintlcn.. .'. .1..'.-...: " 
'

o; i;iiÀ r net':rió8igaaï'rËcr.den ,or à; tijd àns lercn. iret ,or nr' de jonsens vraar-schijnlijk niet !.íg6enr. zij zlrr-reí er ,óku, alr.ds'aan rioen. Dat a^.,.,"Ëi j""r- 
" 
i u""har'd notiig is spreekt .uoor ziclir Biijf dus niet thuis mo.r.r steun uu ccrsteeIftaI.

zonaà! a.s. Rdodenbïrf 'ri:-t 'ó,i.,ié'Lans'on'c1e ,ecrste .ove.vinninf te bcharen.Thuis vrcrd no$c1 schr-einic3-ig verlorcn rnet o-2. IIet o_verige proj"orrrr" r-uidt: .

Ílïji:ql$!r^ï_l1l_e-1mu:-?uc;-HïoN-HC!ivrOs-?apenrrrecrrt; unlta-s-dà r.-iusschen entlermes DVS-Otympia. Tot,vol-gcnclc l,reek.

HHH J{HIiHIIiIHTÏI{H HHEHHHHiTHii}III }HHJIi JIÍHTiHiJIIET]HIi
PROGR:l'ii:.Í,l-OPSTELLIiiGEII-UITSLitGEN SEIIIOnEN

r! H}iii]I HIIJI]]I{HH]IUIIIHII]iI]Ifl ]

SUIío.

Sportparlc Noord a. d..
Pietcr Bottrstraat
v1 Eeb 1/1-3

. 
a. d..Noorcl-vre

rrNw. Ilanenburgtt 6s
Sav.Lohmanlaan 11J
Melis Stokelaan
inga.n6 Bercstcinl-aan

tIZ Seb 1/2-4
( trlo Dectsstraat )
Schirnraelvreg 20Ó * .

I{HIIIIHTI}IIHiIII

schcidérechter
U..wl..t:,. d . ii. UOve16
D.Groeneveld '

Il.Schouten i

J. P. Ce Bruin
S ..r uslcauf f

Jansen 
. 
op de

lÍ.Stokes l

J.Vnrgas Garcia

L.ii. /r. Not ei:oom

PROGRAI,I,IA.

!glisr9gc 29 naart 19?9.
20. OC uur LIi'NS ,.'i

Ze!q-.c- I - sErll - 1222.
14. OO uur Roo;l.cnbtrr8

-OSC1

| - ,!!tll> I

I 1 .00 uur. LEl.lS 2 - DII], 2
11.00 uur VELO 2 - LENS ,- LENTE-BriLToUiiNOof
14 .0O uur quiclc j - LEIYS 4

10. co

'1o.00

14.00

12.CO

uull

uur

uur

uur

215):

lilNs 5
( poule

H]'I,SH 5
I,INS 7
(pouIc

108 )

2eo I
Haar

Gona lt

LENS 6
( poule

SVII 2

I,ENS 8

, (po:ule 3A?) - Illaurv Z$rart 6. V2 Seb Z/1-1
14. OO uur I,ENS 9

(poule J'IJ) - IJII(,
14.00 uur DIrNO 4 - LENS 10

V2 6eb 2/2-Li ' ' '

146r.No1ens1aan
(1:oule 424) bij Thorbeckclaan N.N,n.

..12.4A uur HBS 10 - IEN§ 11 Daal cn Bergselaanr' (1:ouJ.e 422) hh. Evert tli j te.tnayr-ee. .. lrt.N.. ,.. . . "12. OO uur LENS 1,
(poure 60B) - liiassenaa.r '12 ï3 eeb 2/2-4 N.N.1I.lI. aanvoerclers gcliovc het tlcsbetrcffendc poulenuErner op . he t . rui].formul-ier ;. te vcrnclden.

sI {ENTOMST.

LENS 6, B, 9 en 13 er;n ía1f uur vOo. cle
],ETíS 4 1J. OO uur LElitS t erreill
LENS 5 9"15 uur I,EI{S terrein
LEIIS 7 P.OO uur LENS lcrrein
OPSTE].LINGEN.

aanvang van hun rveris!.ri j c1' LENS 'iO 1J.00 uur LINS
Ï,ENS 11 9.0O uur LEI\TS

temein
! erïe1n

lirNS -4: J. Gröothuizen-R.Hoefna6e1-0.Buis-À. v.i(re e f-8. v.iiooi-R. v.tuxcmbur6-
J . v. d,I,li j e -H.Ilinncl- zr,.raan-:\. Schneirler-ll. St raver.-1,. Tinmers

S_I: U. v " c1. Bech-li.Dict z-J. v. Di jk-G.I(cmperman-G..Looyesti jó-1J. t{ichefs-
G.Oostrom-J.Ras-R.Roodbol-H.I?ooduyn-G.VerhaarlJ.Zo.et-f,.c1e Zvrart -.



Hff;,1;lËiï:i;i;i:;:+H;l;ïl;ïlii;l;li. 
f, lls;ï. 

v. r.uxcmbur5-H.Ruyt er-i,. u.RUh

L,NS 7: R ' v' cr. Eent-p. Boons-i. lranrlonbur6-J. Grocnendi jk-s . JubitanaJ.rieetman .R'Leijn-A'schijf-G 
' v' d. T.st -.r. v.rrr.""-w ïvï"i." ra-p. vers t ralen-J. uit t ingr'rtts B: F'v'd'Berq-^''ildersbeek-J.de rlruin-o. ou:-ves t eyn-n. n". 

" "r-o. o"r""r-l,.Hcynen-H. ce KleIn-lÍ.Re""o"_p. uorr'Ài;í_ilË"nr"r_JUverbarendse
LENS 9: F'v'Diik-P.rióret-II.Ho1:1:onbrouvrcr-A.Huis-G.v.d.rreíj-A.v,d.Kroft-ïrlKrol
J. Ilienen-p. Schult en_p . Snoof"_C.Èo.r._n. íry.Ë",r""s
LEItis L0: C.'r.xecriun-F.v.Bceku*-i.v.r1.RcrS-p.30sch-iï.Bouwnen-rI.Demcijer_H.Guit_
J. v. d. Iorst-p. v. c]. pas-T.pri""_;f .n"rJít_Ë. i" ".rrt_T. VerÈtrael
LEI{S 1 1 : 

"" 
iicr.aun-c' Rei j or-R. Don-J. Borst -c. v. Deelen-p. ce Hran-c. Iiuyi:crs-

í;ïïÍ1i".-,"v.d.Lin,.ien_c.r,ipr"o_r.iàt.""_"rlni"rt3."._e.v"rr,o";_F:à; vroe6.e_p.v.
LENS '1J: C ' Der enbari-À. de 

-,Iai.n-1?. _t 
en Hoorn-r..Hop1:enbrouwors-c.Jchce-G.Juh""-F. l

*:,ï:ï;;ï,ii;ïier_J.cre uacrer_C.veiil#_;:;;;;hovàn_l.nruvn;_;:li;il_G.rreysreeg

uitsluiten'l in zecr :r^inScncle 1.;cvaIlen ](an vrorden af6eschreven oi5 *.r,,rr"or' 
'

i:,' ;"lz;Íz;i.f,;:,"ïii"lf :;i:1,ïr-i:iài;ií;íà uur. r À seval van ;i"k; ;-ï;;"4"s
tèr. qi. r'.ià-'-" ""^' afgeschrevcn bij ir.Bogisch," ' "- .

UITSLTIGIIN ZOND/rG 2 maart 19

LENTE-SALTO URI,ICJO I
ADO +
LENS 6

11rI,16 5
.Celcrièas 6

Cronvlict 6
Trj-ouph J
LEIVS 10

Slauv; Znart 2 - LENS Z 1_O
tllg9Bl{iJ4_?grjp:\g_g__4p_u!_l!!9.(onrrcrvoorbehoud)
14.00 uur DHC .l - r .r,rro .
1'r ..cj uur. Lrrlis 2 - 

"uïö" 
l'11.OC uur Verburch Z _ IIINS ,

10.00
10. co
12.OO

14. oo
14. oc

i;ío e ns cla

uur
uur
uur
uu:'
uur
uur

Dynanc r 62/z
LDI,ts '3

LEr{s g
lïestLandia 12

poule
poule
poule
poul e
puule
poule
poule
poule

108
u5
220
307
313
424
4zz
60g

l,Ei{s 11
14. CO uur LEI,]S 1f
ï NIi-r-,itlrRoGRt)-tfi,IA.

- vrij
- Toofan 9

18,45 uur irDO J - LEiiIS 4

rif 1979. ( oncler voorbehoud)

1979. ( Paaszater clag en onder voorbeirou<l)
_ IIU6

prí]- 197

- TENS 4

gavond 11 a! T

PROGRTï,tr'Í.r, zat erda I 4 apriJ.c
18. OO uur LEN§ 4 3
Pn 0 GIUTMI,IA maandag 16 a c.r (2e Paa-srla6 en onCer voorbehoucl)? uur riDO ]
§PEELSC HH,I,I IENS 4
zonCag 22 april
$ro ensdag 2l april
zondag 29 april
zondag 6 mei
zondag 1J nei
woensda5 16 nei
zondan' 2.} r.ói

vollcdig programna
inhaaf pro6rannta
vollcrU-6 proglamna
volledi.d prograrma
vollcdig prco6rar.cua
inhaal pro.Eramma
volle.rlig lrogl:amna

(



Dc Íói55eíide 6iieléïs r?ö!dèh iiiervoor uit6euotiigdr lÍ. Uorp ei,iblotry,:.?d -n. ijöiÍ- ':'
iïev.tliLin<'. .*I4 t tTàr!s ch*tT r Dorst.J. iÈuyp eiië.1ï 

"ii 
eynen.f .P1.;ins*li rliiiiirneir-,i. v, dri(rö.t t-

G 6.Uul-l-est eyn'ï/ c t{l-e11c-L t,

AÀÀÀUu'tÉii.tÀA11ÀL/,Àl;i.riri
tttËíl irr.iuÈiEl tËIItrrr'iiii.-r;',/-i,Írrii.i,,il,íh.í;iu'.tu' n;.',LiiJrIii"r1.Liri,ir',r', jir.,'.l,itri*;,. .hr-lrí/ij,/r,rii.iAA
Érr+ÍJ,Ja.. ..èÀl-.L:r

f i;
D3 fain ï.1ïí jrigaa.rclen heeft 2 tyi) odàchii,ierj die het niet cloeti lÍèèft íeinàhd íii
1,EI'I3.cr zoÍeel Verstàdd ïÍi.n oÍr clit te iieiheileh5 iiij irari zíoh ciari tiret tie faae .' iÍ nrl 61911t+1. ? tua J tr8aaröcn }n vcrDr-nclr-n6 stef].on onder '6e.

IJ J JÍó J,]iJJ,ri,r,rJu r,r,riJ;,r.rJJ,r J,rJLr
$i:t$$ Vlr uur rruoDrrior\ir $**$$
tl'$$ll$,r,r,i,r;u,rJJ JJirrJ,iirrriu,l$$$JJ

Dötldcrdan 5 àtrri1 1979 n

19.10 iiuï íËt'ts co::iU" ." PCGD

PÉOG .Juit :t§N;

z.itc::dan f1 iriàclt 19?9" .
, --N.,L..Hyí5.e,I..ri{!..ÈÉLir

6ohèídËr Éöhtié1.
V2 geb 1/à-4 : tió?r1ti. aa[6évf aa6ci

Jd J JÍ J Jd JJJ JdÍddJÍJÍJ J.IÍJJ JJJJÍJdJJJ{i.rJ.ItI IÍ.]JÍd.rJ

1t+r30
i4.5o
11.,,1O
il,oo
1j,
17n
ii"
11 ,.

14"
1i"
11;

uu?
UU.'
Uiir
ulir
riiti.
uiii,.
uur
i.iriir
uiii
irUl:
tidr

m.isu 1

IENS 2
LÈlrS 4
rrÉNS' 5
LËi{s 6
V,VP 5
lrc-l-o 9
iiata 6
i,Ér,is 1ö
V reuenl)urch
LÉNS 12

y LiïliÍi .1
... DFIC J
É § cnevenLngen
- Vic,,,eiabdi.ch 5
r. §-uD ,

v IecteruEt -LadÍr
Vr (zle oolt "4.4)\i,
ví -i
v2 (zíe oàu 7-41
zur_derparIr
Nooidvlég
Zuidc:rtàrtt (zie oot 4-4)
tb Gle ooli i-4)
V e Vierlei'ibiii chv/eg
i2 (zíe cjóii 2-4)

iti jtetlti ann( d i,iÈ :.in ii

Lmlrs 7
LENS 3
LËri§ 9
cci,o'rítas 7
L,IINS 1 1

CéieíítaÈ,B

EOqE.DE".IEIJ§§ UEIiEB g.ZIS...!EEE-lEN§nÉviiÉ

ZcnitaÍi r apiii i!i9a
lo"0Ó i:ur (ri:iclÉ s':upu j * LíillíJ i
ïsrr*sÍï-a-3rrit-1?.'2..

oó
,JÓ

45
4j
4s
Li,
Lyj

ó éi't )

19ÉÓo iui LÈNs t2
i9roo i.rur Ldi[s ]ï1

Diisrlarn 5 aitlil 19?9.

iB;fO riui GD§ n2

iïociteriar: 4 autii 'lS?9,.
.rrL- JB!|í..rr..1:Eóka&&r.í, _

.: Ohinttis 9
- o'iiiitirE IÍí

- ÈDlis 6

- !.ruis .:o

-, l,BliS È.conb+.

EïàÍiEitr6wèg

"68,,97 
(r.,iNÉ

r79.zB (LiNs
.15.4Ó (Í.I,irs

!2
v,

r9"Qo uuir
19 ó45 iiuÍ
19 è 0o iiirr
DOndcréaë
à--ÀsH-a-.=

l8.ro uur
19"00 uur

LEH§ ri2
DUi.
Diii

-5-BPI*1.,;r2?2.
GDS O

fedo Pz.

ItZ
9
P1

-, dÉs
- :''ËiÍ§
* L',Iï{tí

Èdóid Ö1

no6Ïd P'l

n2
ÏÈabdliaiaËdi }Iàriàhoeve
tr Ëa.betrl-atreind r IiariahoeVe

i(00P. DÉ "-iÉNÈ siïEÀfliR 0.. zÍÉ DEZd iriflsÈ'IrrEvuE --

I.F iiÍuiïtNGBi"

Eiddeu6sre8 ....
( zaaivoetËai :in iioiitzager:i. j )

iB"cÖ iiiir Èij ihÍ. P.t"il,§teenl serÍéhiiiídéneÈraat

18.* 00 ea 19"cio iiiri (iiit,ËiiiitèÉd ií dÈiíEéiÍdé
§eÍà1.1èh) voor
;'r-k1asser6 bij tlhr a GrDuivestoyi {ré1"
B*hiaéÉer§ bi j tihra F.1i" tlrDei§ tel.
C'+L.iÈ6éÍÉ bi.j cihi" it: ts'.G?'Erveildiii+ te1'

t-
5t

94
2C:

b, )

,/.b 4)
lrn i t
/n 1à

t

Ío -\rIt-

1 È Dén Hàaig tel.
jda6a. Vönd t,



In noodgevall-en hurnen a,e

uur afbellcn bij LEIIS tet.
AFI(EUNTTiGEN.

junioren nog op zat erdago cht encl tussen 9.JO en 1O.OO
(,5.t1.t4

12.00 uur LEIIS t crrein.

Dae.l en lJergselaan(zie ootr 4/4)

De junioren lnoeten bij slechtc vee rsous tandi6he rlen steeds de afkeuri-ngsli j s t en
raad.ple6en. Telefonischc inforrrraties lrorrlcn hieroveÍ niet vcrstreht.
OPSTETLINGEN.

LENS 1i a1s bekcnd, zie reserveproÍpamma o Leiders dhr. ,I.i"p?erloo en J.Zoun

LEI'IS 2: B. Ro o gaarcr.-R. Bon-R. Duynclan-J . G eluli-B.lienices-'il .I(liinnen-O.I(önernann-l4. v. c1.

Iteutcn-.f.v.O.ilijzen-R.v.ffijn6a.arden-S.Kraner, zie ook 4/4. I.eiaer Bcn Osse

LENS J: II. v.Drunick-Il, c1

C . O C.enkir chen--I.Ilovers -
Sarnenkornst P.OO uur klu

ong-P.Kro1-E.Krii6sman-11. tcr ta.are-M. Lust enhourver-
:rnclifort -J . S chippcrcn. DENK iiaN DE ZOI,'IE1ITLJD.
bourv. Lcider dhï. F.tr'Iunans

LENS 4: R. Bergenhcnc5ouvren (2x)-It.Gocrlhuys-R.de tlaas-B.Jozee-II.Linssen-Iï.Lucassen
I1. P].anhcn-R. RaCenekcr-J.Vr, ori.uin-K. Sanc',ers-i"1. v.nagguro, zie reserveproGramaa
Leirler dhr. 

^.Bl-oliq§l r a1a vori5e week, zic reÉ crvepr o Grarnma. R. Bergcnhencgourven zie ook l,ens 4
Sanenkomst 12.JO uur LEi{S LeÍCcr Ton dc Koh

LEI,IS 6: a1s vorige weclc, zie dinsí.l.ag J/4r. samenJto st 12.1A uur LENSterrcin.
Leider ItÍart in Reuver

LEI{S 7: a1s vorii;e rveeh, ficts necbren6en, samenl;ornst
Lcicler Frans v. d. lScrg

LEIIS B: ats bckend, zie r cs crvelir ogralllma, si'.menl;oust
ï,qider PauI v. cl.Steen

eJ

bge

10.4) uur LEi{St errein.

LENS 9: aIs belEend net H.v.0ranje-en K.v.Oïanje, zic coh woensdag 4/4, sanenJ.orasts
ï58-ou tEIiS terrcin. Lcirlers Erik Landrnsn en 'yïin v. cl.Lin len

l!: aIs bckencl, zic ooli rlrnclercag J/4. Lei-der Eini van Noort

LENS 1'l : aIs luekenrl zonr:-',er M.v,Cranjc en K.v.Oranjc, saucnkomst '10.il-5 uur LE{S
terrcin. Leidcls Theo Jlrins en f.on v.c1.3er6

LENS '12: a1s bekend, zie ooli ma:andag 2/4. Lci.der liad v.d.':jerg
PBO GR.,I}IMA PUFILLEN ËN i,JEII)EN.

PUPIILEI{.

Zat erda Jt naart 1979.c
1J.0C uur IIRS 1 - LENS 1

'10 . OO uur LENS 2 - Gona 4
11.00 uur IENS f - Tcdo 2

KOOP DE LE}TSS I.JEI.TJJR. ZTE DEZE I,EI.ISREVUE

i/ELPEN.

Zaterdag )1 naart 1979.

1 'l . OOt uur Rava '1 - LIINS '1

11.00 uur IENS 2 - Gona 2
10 . OO uur EMT J - L.'ÍNS f
'1O. !O uur LiJ,lS I.ÍINI 1 - RVC nini 1

1 1 .00 uur Rava mini 2 - tEiils I,IINI 2
1 2. 0O uur IITC nini I - LtrIiS I"IINI f
1 '1 . C0 uur LENS I{INï 4 - Vios mini J
I(OOP DE LENSS!ïE/,TE]I. ZIIiI DJiZE L}]I'ISRDVUE

/.FSCiIRIJVINGEN.

S chrifteli

v2
v2

Zuid.erpark ( zie ook 2-4)
\r3
llen6e1o1aan

v1
Zuiclgrpi:rli
IJzer!ïerf
V1

k voor vri avond 13.CO uur bij dhr. P.v.d.Stcen, G enemui.r.enstraat
1O1 , Den llaag teI. .50.9

-()-



Tel-efonísch vri j clagavoncl tussen 18. CO en 19.00 uur (uitsfuitencl ín dringencle
gevallen bij R.Bon te]-. 25.93,??
rn no-oc.gevaIlen kunnen d.e pupilren eir wclpen nor op zat erctago cht end tussen !.coen 10.00 uur afbeLlen te:-, 6C,1r.14 kl_ubgebourv.

/rFI(EURI NGEI'i .

Bij slechte ne ers omstancli8he clcn stecd.s ecrst d.e afkeuringslijsten raa.dplegen.
Staat de.e-rop bij rrPul:ilten en iireflenrr vermeld: GOEDGEi(EUiiD cl.an steeds naar velci
Of PUNt VAN' SAMENKONST ]iONCN. TN. D]T GEV,'[ I.Ii).G ER DUS NIET TELSTOI{ISCH }ïORDEN
GEÍNFoRMEERD N;'.;'f, lrvEiíTIIELE 1iH(ruRrNc. staat bij cle afkeurj-ngsacrcssen. lij ,pupil-
len en lÏeLpenll verracl-d: ZI1I r'iIIKELIRINGSLïJST dan moet a1e vo1!t uorden gehantlelà:
voor fe thuiswe clstri j clón moet juniorenlijst vlorclen geraaclplcógc1. zijn àe ,,,recl-
strijtlen van LElt-S 4, 5 en 6 6o àd.gelceurrl, ilan gaa-n oÀt ae pupiÍl_en en r,ïcl-pen
wedstrijden op ons vekl cloor. UitsLuiten.f voor de uitlvedsiri 5 du.r mrg in àat geval 

,telefonisch vrordcn 
- 
gcïnforme e5c1 of hup wedst.rijcle'n d.oor6aan àn vreJ. àaterdag--

ochtend tussen !.OO en 10.0O rrur tej.. 6í:.13.14 - 
.

OPSTELLINGEN

I:EIS l1j R. iÍam-R. v. cl.I{eide n-E.I{eus-J. Klip-M.I(o elerni j-C.Lie Kic T j o en-l{. t,tolteuan-
À.Toct-P.iJeoseJ.s-r1.T jin /rsjoe-M.Zaa1ber5, zie oot< 4/4-?g 

"n =u 
u 
"ivur2, 

ogranrua
Leider Àad de Pagter, saraenlionst 12.00 uur I,EI{S terrein
IENS !?: P.^crts-tr'.dc llruin-.I. Franjcen-t4. v.lieirl.on-F. v. i(est er-R. v. rl.. Krci j -J .Kuypers
J.Rienen-Ir.Valkenburg-E.Voorduin-p.Frerichs-.íI.Trep, zie ru""rrop"o13r.*ào
Leider .l,rthur de Groot, sanenkornst 9.JO uur LENS terrein
LENS PJ: P. iïi jhmoi j er-P.I.Iehila1-B. v.Nicur.renhoven-E.Raclemaker-R.Tan-R. Timmcrs-
J.Kool-R. Àssenber6-R.Ï,ie Kie T j o en-3. Surie-A. Vest er-M. Zinanérman-P. trnbacht shc er
LeiCer Viirí v.C.l.lije, ss.rnenhonst 1O.JO uur LDI.ÍS terrein
LENS lil l ! B.Bergmans_P.
V. Tromp-D.Vcrschel-dcn-
Lei-der Pcter Perr.eijn,

l]i j lona-X.Itndl-i ch-M. Endl-ich-1r.]iamp-p.0 ost ervrc6hel-M. Sirnons
B. CLaassen-B. Surie-E. Slats , - zie rcs ervepio6r amma en Z/4-

sa.ncnliornst 1O.CO uur LEItrS ,errein

I'1.Ilosch-M. Brooshooft -J.Eunc,nt -I4. ïïoeksna-p.Iloppenbrouwer-T. Jans en-
cheldcn-) . !i j lsna
uyt, si..nenlionst 1O.J0 uur LENS teïrein
À. v. cl. Rerg-l'I. Grosze Nipper -K.IIans cn -G. LinnerÍreever-II. snulders-J. v. cI.

tcro-l'1. Tcttero .

Groszc ltripper , si,.menlionst 9. OC uur LEII§ Íerreín

!E§§ Iï2: R. Bat elaan-c . v. cl. Do ogai,.rclt-À. Gro en est ei jn-D. Keetnan-l{.I(e c tman-R. pJ_ug6e-
J. Tinmernans-D . v. d. Vin-A. v.'iii j n$aar Jen-tr'. Christ-R. Bo el-houwer-}. rle Groot-C.de GrootLeicler Jan Prins, sanenl-,.onst 10.Jo uur l,nl{s terrein, zie reservepïogrerlna
LENS lirr: P.IIocksna-c. v. .3erg-Ë. Drok-i,Í.Jchce-M. v.l.licuwenhoven-E. Rcnzcnbrink-
D . v . d. Toorn-L. v. d.Toorn-J.I(oenraads-M.Fronber6-M. Spa-D.Spa
Leidcr clhr. v.Ni euvrcnhoven, sanenhomst g..,15 uur LENS terrein
LENS I,II}I1 1 :
S.Tuyt-M, \rcrs
Leide dhr. T

LENS IíIINI 2:
Starr e-1?. Tet
Leider dhr.
LENS I'{II{I J: R.1i1se ngecst-l{. Rranclt-G. Elstah-I4. Jochcns-p. Elstak-ïI. Vinke-}1. S chuurmans
LeiCer dhr. E1stali, s:uacnlior.lst 11.00 uur LENS terrein
lEN.! -!IUL!t R. Zinnenr:ran-J .l'ia.nsveld-D. Spiering-P. r',ngelina-,J. St einvrc6s -8. clen HeijerR.ïierct
lelder dhr. Spic ing, r:r:mcniromst 1O.JC uur ï,El{S terrein
KOOP DE LEIIIS SiilDr'iTIiR . ZfE }XZT] ]JENSREVUE

DE LE{SSIïEI.TDN.

I4isschien hebiren jui.lie ciie nooie donkerblaurve svreatcr el boven ,le bar in ons klub-
gebour,,r zien hangcn. Voor slechts f Zj r-- kan je de bezitter tuordcn vÍ.,.n deze
r,EI{s sr'reat er. zii ziin in el-ke nac.t tc verkrij8en en de kwàtiteit is echt 6oerl. ,

Li jlct he t ju niet leuk ott net het hel-e cl-ftal zotn o.r'reater te hebben. LeuÈ vó6r
tle vuedetrijden en tijctcns c'l.c toernooien een hecl- eIftaI in zorn trui. í,Iat dachtje vau de'uitenlanr,,se reis, het zaL bcst l_euli staa.n.
Hoe kom je in hct bezit van zotn origincle LrrNssrveater? rieel eenvoud.i3. 1.s.

-9-



zatcrcag vanaf 10.cc uur hunnen jul]ie,trcze bestellen i, c:.; klubgebouvr. tJel_moetcn julIie natuurlijh rte iï.{at oi)6even en I 25il==,kontant betaLËn, Detar.nlkaartenzij, ook toegestann, Niet rs.nScr tràuzer-en. ooir de ouaeïs! reirr.ers en andcre be-1i.n6ste1Iendon ste.it r'lczc slveatcr er:g goerl. .?er;tclIen mai,.r.
Hir..'cSn JiIUGDSIILEIÍIï IJS

À- en B-klasser.s lciclcrs cn oqílLers Ofifielct {

Richard v.cl;lrceh, Riclcy rjin isjoe, Ilerry Ilee,sltcrk en yerrel Tdlohre5 hebrccnzich.8eplaatst voor_.lc lLoeI]gElE Éaa5se'jeu6clc1ftallen" Ricky nn ni"Ë""a,spclers ven ons À1 r ','so, 6e B:jeugd" Berry on yerreJ-r.r-inks- ón rcchtsbuiten van
Q1r. voor. clc c-jeutidu proficia.t jongens. ,lu:.ric zijn ór echter no6 niet. Elkevrcoh uoet je je rvcar oi:nículv ber,rijzen, Niet aIr-eei op zatercla6, iaor'r"tc"" oot opdc na,3.n.ia6avonden rls jc nct (tG- Ilea6se j eugir.selektie tegen r.te-anc.ere jcugclselek-ties noet spelen. Ja ka-n natuurli jli niei mÀor croen tr.an je best. Je lvcet vraar :jo nec 'bezi6,.bento voo: ilc §-kIesÀers st-.at er van 29.ai::i1 t1n 1 nei cen r-eurc toer-
:o:i-i+.P:ri.1" g-onr11lt mct tr.e vol8cnde kLubs: A.C.Miianl nastiaT Zarai;ossa, :
-t'.c.zurichr Hertha lsc, trnini.a Diclefekl.r. ',ïurcp;eu, Rapid ';Iícn ón "F.c.porto. Niet)nis dus" Da*nar.st 6eat cre c-s lelitie in J.e rvecii vàn )'t/n r7 iuii- no8 , .lagen.-naa'r Zeist om te llijken ',tie zich kval-ificcren vcor- cle .-iistrí ct i elf t al- j. en-, .lie .

9"1, 1r"9" in ,septcmber tcru5}.-onen in Zeist. De,D-klílsocrs Gae.n . öolí .J - cr.agen n+Ër --. .

?gif t i,. deze]-ftr.c ivecri ars d.e c-rcf asscrs, cn zich tc klvar-ificcrsn voor dc , .'

tlistríc ts eIf tal-l-en. Ook ilczc 6e..n in rlc hcrfsbrrahantie naar Zcist on. uitcinoeriStte konen tot dc ,lefiniticve ]Icr':crrancloc j eui;c1crf tarlen. Jurfic zi.in er (,.us nonJ-an6 nieö" Er stccn lrcrc_ si)ol-crt-j ó'B tc t;'api;cr-cn orn 6i j' dezc .or"rïii-ou .J"-r..Ë". -

Dit hebben tr'.2: éd. n,rns, Rol:ert v, rï. Zvran en' Pàirick pronir aI nrL"g"*"oi.i, lii r."rru"" "
cle ecrste sclehtie nct niet 5cha:r]d.. Januer mahr waar. nit Ëai 1"iri" ;;i. ;;_----beure4. Iieschquvr hct a.l-s ccn ecr e.n prcbccr zo ver ncg;eIi jk te .Ë"r;;; i". 

-riit 
.._ ,zclf .vrc'l- r,rer:kcn t,ot wclir nivepu. je 6-ocJ,,,eekan. slechts ccn onkeling- iràart-- r,ua. .t":SucccE.

A.s. vri j*a'g be5int rt-e tiaèi-tioncr-b pa-.sk}av.,r j:rs,Íiivc op r,ïr,Ís o, 20.fo uïr.U hont boch ooh ou.lors?? Geze1.1iL; zorfl vol_ jrlu.llgbourv, Tot vri jCag"
RNSERVEPNOGR;:I.K.

Laten vJe ioeh nog ,rr.., .r".,. ecn. qe s ervepl.oÍ;ramtne aanhouilen. Jenooit j-n Cit re;;onachtige_ Ianc,,. lj.j a16ehcÍc a,:keurir6 van het
spelen te volgcnr.,e olftall.en 

-vriehd,s cÀapp eIi j!::
JUNIOREI,I' :

1J. oC. uur
1J.00 uur
'1J .0C uur
1J. OO uur
14. oG uur
PUPI],TEN

csvD. f!1
l? est erkrvart i cr -
csDv D'l
csvS c1
sr,r.D]Ill c 1

LEi'{S
LE],IS
],ENS
L:I}TS
Liri{s

12.OO
12.CO
12.OC
't2.OC
11.AC

ri'1
h4
5

10

samankonst
oanenkonst
Éanenl:ornst
sanenkoas t
sancnhonst

6 Ír:0 e nho Ln st
sancnkomst

weet het maar
korap etitiepro grartrma

LJT{6
L'ENS
],]lNS
l,Ei'is
r,àr,rÈ

12.L10 uur rilest erkv;art ier pl. -.III{S. p1
1J . C0 uur SITDIIII P't - Ljj\ïS p2

triJI,Pn!'t .

'l 2. 0C uur SVDIIB 1 - l,lllS 1
11.00 uur SVDHB 2 - tEiis 2

EQgl_pE_lENsSrJE.lTiJit. EIE DIIZE Lllr{sitEVUE

1 1 .00 uur L,!N§
'l 2 . (-:C uur - LnllS ,

samenkonst
§amenkoEst

1 1 , O0 uur LEiï§
1C . O0 ur-rr LllirlS

De ov ri5e eIftal1cn I'ror;1cn bij al.6ehelc a.fkcuring ord
Ju11íc 6aan r-lan inrtien moge1ijk,,..'at voetballcn op i;iarles
str:nrl, Ncem c1.us elti jcr- íi.yn- cn voctbalschoenen nce. ii
1O.CO'qu.r feopenè. - . .]'

12.00 uur o;: Lni,iS verwacht
teyn of c.n,lcrs ci: heè
et klullgeb<,uïr is vlnaf

_aa,_

uur
uur
utlr
.uuï
uur



Nognaals een oilroep on tc l<oncn
ti j clen per groep: ''

18. CO-1 9. 15 uur all-c C-klesscrs
19 .15-20 "3a uur a.lle n-kIas;crs
20,3n-22.D) uur al-Ic ii-kfassers
Iíoncn hoo:e I i

1ïOENSDJ,GI,IT DDI..GJiLU]].

óp & vri jd.agavond.

Irc 0p crs )
i:eep ers )
naiinr'lai;avond vanaf

Nograai:I-s Ce tràinings.

2C. 15 uur)

TN.4.]NI}IGEN VRI JD;1G.'-VO1'iD.

trainen

( ook cle
(ook ite
( ook 'op

,....t.-.

Lan5'zamerhand. konen cr al- r:ecr frat jon6cns nai]r het veld toc. Ífgelopen vroensd.ag
(21/)..varcn er tlrintig. Ilctaas v:c1 hct lvècr crc: tc6;cn. Ee zr.al in clus. Eaten
',ve hopen dat rve vocrtaall !7cer oP het veld knnnen. ilanvan6 14.JO uur Verzamclen.
vanaf 14.00.uur o? I,ENÉ. OU)ERS: het is verbo.len on de jàngens in sportkJ-cïling
naar LEI{S tc latcn komcn "*ïiiT6rr.en oi: LENS ís veel hy5iËnischcr. Na afloop lclrlcer
douchen en d.an fris naa.r huis toe. Laat de jongens rvel een zrvembroek of een extra
onrlerbroek nèenenen. In, cen bczuete on$ori:rock naar huis gaan is ocl< niet zo
fris" Let er e.u,b. een bectje op, Dit ge1.Jt natuurlijk ook voor rl.c zater.Lag,

UITSLI:J,GEIÍ JUNIO.'IEN.

LB{S 1

v-'.-o s 2
LFX.,IS f
l;iest-erkvrartaer J

GD§ 5
LENS 7
LEl,lS A

IIrNS g

Vios 11
r,Errs s1
I{BS 9

- iïassenaer 1

- LEl,is 2 '

- Duno 2
- LENS.4
- LDNS 

'- LIil{S 6
- I.-rmuvoi:a 'l
- ifi_sJvn_Jt( u

- HVV B'
- LEI\TS 10
- r',clef a.ars 1'

- LIil.iS 12

'24

4-z
af6elceurd
2-2
)-l
1-2

1-o

o-4

2-O

o-í::
1-1

t- |

c-2
o-1

UI?SL,,IGEN i)UJJf LIEN.

TENS 1vcs4 
:

Hr.rsi{ 4
UITSLIGEN ÏJEJ.I,IïI ,

INN,S 1

s\[I 1

],ENS f
Uï. f SLTiGEN I.IïI'1I -I:JELPEN.

VVP 1

TENS 2
Dynauot 5l / 1

- r.J' dtcrk'rrrartier 1

- '-itNs /
- IENS l

-HW,1. LDNS 2
- dic llaghe 1

- LlrNs 1

- cle Ooievaars 1

- LENS 4

2-?
o-í)
1-O

Gespeeld. Bevronnen gclijk verl-oren
20843

punt en
20

LENS .h1-IïÀSSEN/IAR 41 '
Ons hoogste A-e1fta$, het cnige j unior ene l-ft al- rvat zekcr de hompetitic uit?;aat
spelen, heeft afgeJ-opcn zatcrdag zijn eerste bverlinnin6 behaald na c1e vrinterstop"
Vooial- in rle eerste hclft lrcrcl. dc ba1 goed rond6espeeld en op de juiste momentcn

--vrcrden Ce vleugelspitsen Ruud Verstecg en Richard v,d.Hoek aangespeelcl. Doelpunten
honàen dan ook niet uitblijveno Een echte rr^jax!'corner verlengde Ronald Sogisch
net een acht err,:raarts e lcopbal. De keeper reageerde niet 1-O. LENS bleef sterkerk
en Hans v. d 

" 
Nieuruenh'ris en hopte acht crc envol-Gcns een vrije trap van lticlqr

Tjin Àsjoe en een voorzet va.n Richard achter C.e zlvakhe keeper van lïassenaer J-0.
Dit vras ook c],e ruststanrr." l.Ta xust met een strakkc rïind tc8en r,rorr-l LEN§ even in de
verdect-iging geclrukt. No6 voor ze hct vristen stontl lreL )-1 . De iiassenaarspits
schoot onhouclbaaz' voor de Goecl hccpcnde tr'rans trterbarendoe in. LENS had even cle

..1oel-saIdo

19-r'l
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tijd nodig om zich te herstel-len. trïassenaar ging stecds forser spelen" De harde
slidi-ngs cleerden i.ie rnccste lEii6sl:clcrs niet. ÀIlcen lloy L,overike vocht van hct
be5Ín if aan onnodi-ge ducls uit raet rie iVassenaar linksbuiten. Tocn clcze .cchter van
plaats ruilde keer'.le L].c rust tcrug. Onder i'.ilnvoeri-ng va.n dc altijd hard l'.rerkende
-lilbert Schevcn, Jan Prins, Frec-l Rens en Ronakl Bogisch kzam LENS voorzichti6
terug. ï,euke kansen lrcrien cchtcr on zeep gehol-pen'. I{et zvrare ve1rJ. vergde vec}'
van de krachten. ,f-rno Cverla:-uvr en Jinny Tjin /i,sjoe l(rvanen in hct veld voor
Lco Janmaat en Roy ï.,ovcril'.s. De einclstancl bl-eef J-1. Vol6cnde vreek i;aan jullie
naar HMSII, en rlc vrcek t'"c.r',rna kcnt Quick o? bezoek. Tvree bclr.ngri jke ruccr.stri jclen
Yraarin jullic allcnaal <1c hel-e vredstrijd @octèn blijven rverken en voetl:al1cn.
Doe je best. Een plaelts bij-6 cerste zes zit cr nog stec<1s in. succes.

LENS C 1 -RIJSi,JIJií C,l .

Na ecn konpotitiestop viln 1lrccies 17 vJeken mocst C1 tegen het sterlie RI jslvijk
aantreden. Er rïercl in d.ezc voctl;i.I1ozo periode 6oed <loor6etraind en tlc af6elopen
acht Cr:3en r',rerrlen er rlrie o e f enr're r-1-st ri j i en 6espc'u111 tcaen resp. IIDS (4-4),
H}íSH (5-1 winst) en Duinoorcl (3-t tinSt). Di\t lionpctit i evo et'.:aL toch ook op deze
leeftijC aI hecl- anCers is cl.a.n vriencls chapir e1i jke partijtjcs blcek al gauw.
Er r:rercl goe(", 6econcentrccrd 6espce1d. Vooral in Ce achtcrhoede blec]-- LIjI{S ondèr
aanvoeriirg van een goed spelónclè l,aul ve.n i'Íarcn zijn nannetje te staan. De buitén-
spelval klapte stccds goccl. open. De rest van dc jongens, .vooral t1e niddenvclrlerst
hielpen '.íaar ze kond.en. De bcste kansen \,raren d.aarom oolc vooi LBNS. IIet was
Patríck Pronk die een fraaic i:.anval cl.oel-treffcnd af ronilcle.' Eön 1:oeC voorbecld dat
snel overspcl nccr oplcyert clan onnr:,.lig gcpinsel. LENS l:feef sterl;er nar,r Coelpun-
ten levcrde Cit niet mecr opc l,la rust aanvankelijk hetzelfCe l)celd. Yerrcl"
Tcllohreg hinderde cle hedper, -'.ie de bal r-',aarcloor loslict. VrÍje trap clacht ,.1.e

laatstc nan van i?i jslzi jtl en pakte d.e baf in trrcc hanilen bcet. De s cheir1.sre cht er
f1o_ot echtcr niet. Een strr.fschol: rl"lcht LENS d.us terecht. De Rijswijkslc1cr schcot
de ba1 uit zijn han,-len vrcg cn cl,e s chci r',sre cht er liet rustig doorspelen. ililariteit
J-angs cle kant en in hct vel-ct,. l,itr!trli was echter duidelijk van s1a6 af. Direkt.
daarop getreuzel in r.l.e ï,ËNS acht erho ede, De nijslvijkspits pakte t1e bal af en 6in6
aIleen op Martin vrd.Lans af. Dcze vrcrd gepasseerd en l4artin v.d.Lans en
Ronalcl. v.d.l{oelt kon,Lx niets anlers Cocn rlan rle spits van de ba1 .-afduvíen..
Eeir pena.lty was c1.e terechtc beo1íssil8. Dcze ginl; vrel na:rst. I'lc.a.i Ltr;NS bleef vróI
erg onzeker spelen" Gclulicig hon Ili jsvrijlc hier hiet van profiteren en ruon LEIIS
toch vrel- vertLiend net 1-0. Probeer voortaan hct I'lcoplierr erbij to houdcn, Can
\ïexk je jezelf niet onnoclig in il-c mo eili jlche.Jen.

Paul- v.d.Stcen
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!2e Jaarga.ng nummeï 355a ri-t 1979

DE LEN§PEVUE
rveekblacl van cle voetbal_vereni n teni en Shel

QQQQQOO0oOCOO0oOOO00oOO

HHHHH oFFïcrEEL fiflflffflocooccco0ooooooooo0ooooooooooocbooooooocooo0ooooooooooooo
ocöö0c000000000000ööööu

g-ii3lclrg' ' 1

,1418 R.Bettinlc word.t Hengelolaan it6e, o"i tirog
Nieuwe Leden; , r

- 1495 D"A.sla r,,í

-1496 IÍ.L.Spa iv

Àfvoeren:-

-1j48 Y .R.Zege"s 1,I i

LE*E3ll9!ec9, ,. , ri
- 1497 R,.Lueks 12o65i lts 

lcan. 
ousJuraotraat 3j, Dan I{aag, tet. 9oBB14

I.{UTATIES'LEDENLIJSÍ

FFFT'EFI'I'FFFFFF[TTFFFITF}'FI|FFTTTT'FEFI'FF
FI'F

Zaterdagnor6en: Cor IIoppenbrouvrer - An en iJim
Zaterdagmiddag: Jos en .Ànneni ek v. Os v.a. 'l uur - Aad lo6isch
Zondagmór 6en: ?inus Zilfhout - Cor EoPPenbrouureï
Zgnd4i99gg+ An v.d.Steen - lÍevr.Janmaat - i/1n l,lichel-s
Eventueel- afbèI1-en bi j Àn Ber genhenegourten tet. 66986

IIPTÏPHiJHPHPI{PHPii
UIT DE ZTT'KENBOEG PHPHPI]PHPIiPHPTPIIPHPITPEPHPHPHPIIPHPI{PEPHPIIPHP:

PHP]ÍI)H PTiPHPHP}IPHP

Riet Hazeleger is dan einrletijh na )'wekcn van wa.chten opgenomen in ziekenhuis
'lJronovo" De Qperatie, dic zij Àocst onder6aan is goed geslaaGd en ze hoopt dat
haar í1gehóel hersteL spoedig za1 verloperi. ze list op kamer f6 en bezoeË Ís ïan
haz'te vrel-kon" Riet, vre l',tcnsen je vaí harte spoedig beterschap tóe en hopen je
lvc er gauv op L .lS t e zicn.

' -]<-}(-)(-X-
Vrij plotsàling' is de heor DeiJijze van het geliJknarni6e s'igar enna6a. zi j n overleden.
IIij vas jaranlanG een.vast toto-adree tan ons. 1'Jij vrensen zijn falLi-líe veel-
sterkte toe in deze voor hen noeilijke dagén. Hij ruste j-n vred.e.

-1(-X-X-X-
VOORBEREIDING VCOR HNT^ NIEUIiIE SEIZOEN.

1" Tijdens de Al6enone Ver6atlering hcbben v;i j als een van onze beleidspunten het'
Zat er dag-Vo etbal aan U voorgc1e6c1" ílij hebben ons j-n ciat oilzicht geörienteerd. en
zijn tot de slotson gekonen, dat ook binnen onze vereni6in6 behoefte bestaat om
op zaterda8 te 6aan voetballen rloor dc senioren. Natuurlijk zaL rlit zaterd.agvoet-
ba1 een cxtra last Le68en op onze organieatie en speciaal za1 cle sfiKO uitbreiding
behoeven'ora deze nj-eulve loot op zaterdag rnogoLijk te maken. Er zijn uitèraard
nog neer facetten, Cie ti jC,ig noeten worden beFtudeerd voorÉ'l.at r,.rij. besluiten tot
rlefinitievel invocrín6- vtur hct zat erdagvoet bal.
In cerste instantie zulfen wiji moeten weten rvie van'onze Ic.lcn vanaf vol6end
seizoen op zaterclagg w1|1en go;o ,ootbrllen, r.raarbij wij rvel uoeten stellón, clat
inilicn r,len eenmaal La.n.hct bc6in'van het scizoen heeft bestoten or: bp'zateida6
te gaen voetballen men nict i-n dc l-oop van dat seizoen mag vcrànderen...De rc61c-
mentcn van de ii.I{.V.B. laten Cit niet toe.
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Iïij verzoeken die''1eden, Èie-vorgdnt BèÍuöëï ztit ër-daBs ' willèà gàan vöétbalLeài'
zich uiterl-i j]c 2J april a.s. o;) tc geven, Lodat'wij èni6 inzicÀt krii6en in de
werke-lijke.behoeftg. U..kunt..z_ich qpgeven aan.het sekretariaat (tef. 45.BZ.OZ) of .-
aan een van de loJon van cr.e SEíO.

2. 'dij vra6en voor vol6en,:]-, beizoen éen i:antal mcdetucrkerè o.m.: voor dà SU1O, ae ::

Bar, de Toto/lotto etc. YIij viflen graag tijcli8 Sereed zijn met cle samensteiling'
van onze hor,ruissies dus melct u nu alvast aan. tr'lij vre,gen echt ni,et zoveer tijd
van u. trien paar uurtjes achtcr ile Bar per veek is al- volcioenrle. Afs u meer tijd
bcschikb:"ar heeft nag dat natuurlijk ook best. ïlij vinr.len vast rvel een baa.nt je :

voor U. U kunt zich nannefcLen op bovenstae-nd telefoonnummer.

J. ltli j naken onze leitcn er opnerJczaarc op , dat het eventueel berlanken voo.r het
lid-Ee.etschap van onzc verenigin6 uitsl-uitentl tcgen het cin,f, van het seizoën kari-'-'
geschieden. urv schriftclijke r.fnerding .1ient uiterlijk J1 raei a.s. in het bezi't-
van ons selretariaat te zijn.
4. Naar wij van cLe Genocntc hebben vernomen, zal aan het cinC van rlit seizoenr.-:..:. .

worden begonnen raet dc renovatie van onze kleedgebouwen. De d.efinitieve plannep
zijn ons nog niet bckend maar vtij hebben vernonenr dat er per gebouvr vier aparte
kleeclkamers komen, .lic niet onrlerl-ing met elkn-ar zijn verbonden, rne! afzoncler-.'.. ..-
Iijke douche -gelcgenheid p.er h3-eeCkaner. iïij zullen U tijd16 op't1e hoogte brengen
zodra vlij iets naclers hieromtreirt vcxnenen.

Het Bestuur.
lIJETENS ! IÀ J.RD I GHDDE"N .

--- li/at ben ik blij, clat iir niets te naJren hcb met Cat armzaligc gccl.oc r,--dai. : .:
bctaa.ld voetbal hdet. Je l:ent aLs opeler a.rn de bculcn ovcrg;eleverC. llaír.weinigàn ...

vieren trionphen en vrorclen 11occ', betreld. Ií:'.ar dan nog noet je mae,r afwacJr-tcn of
je ook in hct rnensclijke vlalc detgene kríjgt toebedceld, .\yaa?op je recht.:Liebt.
Laten we nu ccns hijlccn naar orize eigen ,,'ii1]em. '!'lat hebbcn vrij van hen kunnen
gehíeten vooral in c1c tijcl, dat hij 6amen met Johnn Cruyff in het Ncderlandse :
elftal speelde. Feyenoorc.l hecft jarenlang op zijn ont egen ze6;ge1i jtr nachtige
vo etball<wa.Iit eit en getlrevcn. En Truus heeft ons steeds voorgehcur.Lcn hoe verknocht -

haàr lïil1en wos i--LàrI hct Necl.erl-a.nCsc voct balgcb eur cn. IIi j heeft .-lan ooli nooit het
Nederlandse voetbal vc'rloochcnd, dit in tegenstelling tot vecl van zijn voetbal-
vrienCen, die voor veel gclcl nrar het tuitenl.ànd ginfen. En hoe zit daf nu? . . ..

Johan Ciuyff kreeg zijn irafscheicleuerlstrijrl!'r' hoer',reI clit ook niet aIl-es yas. Maar
'fIillcm wordt zo maAr hct velc', afgeschopt! Hij nag zijn laatste restje rloetbalken-
nie gaan vorkolen in l'.e States. Dat is t,e5enwoordi6 in. Je kunt er van dé ene
dag op de andere terecl:t. Va.n ovorsc hrij vin6op erÍkeJ- en heeft racn daar gecn kennj-s.
Even een paar ma-a.nd.en vJat cxtrar s verdienen cn-'clan rveer terugkomen ger?oon,
IIeIaas is het voor onze lrTilJ.em te l-eat. Hi j lcan niet neer ai:n d.e slag komen. lVgI
een.tricsteinc1evooreenspe1er,diezoíee]-heeftbetekendÍóo}hetNetlér1andLe
voetbal. Dat hij op àijn ouir.c c,.ag nog net zichzelf .raoët l-euren! Ik vind dit toch
weL ecn schancle voor r1e Nederlandse voetbalmaatschappij !

--- lïij hebben r.ïeer eens een vo11er1i6 vo"e*" bal-pro.gra; a achter de ru6 met aLLe
lief en l-eed. ïeclereen heeft rreer zijn best geclaan om te winnen. Mét vol-leCige
inzct, zoaLd dat hect. ',iij mocsten er rveer helemaal ínkomen., Dit goJ.d ook voor'
de scheidsrcchtcre, rlic hct ooli nu weel no6aliJ< noesten mc.ken, clat vrij het edclc
voetba-lspeI konÉleh be<lri jven. IIct . bleek nog niet a11enaa1 rozegeur en' inan es c-h{jn
te zijn. De spelcrs cn schèi llsrc cht ers nocstcn kennelijh pog flrn clkaar yrcnnen.,
I{ier-en daar. }i1;p dat nis zoCat dc eerste strafzakon a1r,rcer in behanclel-ing moeten
rvordcn gcnomen.
--- Het is niet raijn 6evroopte orl ile nan in hct zrïart in het opcnlte.ar aan to val--
l-cn maar het Lnoct mi.j toch van hot hart, dat hij niet .a}!ijd even taktisch op-
treedt vlaar.Joor ,Jc oxcste.nclcrs, clc speleps en de leiCere sons onnodÍg 6eirritecrd
raken. In veel 6cval1en zijn {aarvàa cle spclcrs de dupe.. Zij irrners. krijsen a16
gcvol6q mecstal cen l,rcnrfichurving..e-an hun brock omdat irrÍtatiè nu ccnnaal 'dikrïiJls
tot botsin5en 1cidt. Zo ook efgelopen zaterrlag bij óirs tvrcerle À-elftal, waarbij
een verschrikkeltjk irritant "ol:trcclcnde scheiCsrechtei cluidel-iit ten onrechte cen
waarsöhuvrin6 uitcleclde en'het zelfs bestond on 'een rappolt a:ri {.c Ií.N.V.B. tc
schrijven ondat tot t}reem.'-rr toe een rrr'ro"r+r"ii 5a1' op het speervcLal' rörcle. De' {
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aanvoerder wercl hiervoor gcrTilarschuwa àn e:-enee er voor te zorgen, dat dit niet.
meer àcbeurcle andcrs zou d.e trer'lstri j,l r,rorden gestackt. De aanvoercler was ston.
verbaasC. Dat Ïier niet rnccr ongelukken zijn gebeurd tvas louter en alleen te dan-
ken aan het korrekte optr, clen van cle bcide lciders maar boveno.L aan de zel_fbe-
heersing, c1i-e Ce spc3.ers en 6ronsrechters aan Ce dag J-egtlen. Ik'vindl'ciat dit
best ook we]. eens na6 ',lordcn 51ezegir.,
--- De strafkonmissie ze.I cl.cse !ïcek uJeer in aktie mocten komen. Ik.wens dcze Heren
afle wiishdid toe en het vermo6en om te onderschciilen vrie rvel en wie 5een stra-f,
hceft vcrdicnd.
--- Dat arne LEitlS 111 Íiet enr-§c el"ftal, clat af6elopen zondag niet binnep tle lijnen
kwan. Ons clerde vekl was afgeheur<i! Vraag nij niet hoe dat nu 'toch mogelijk is.: ...'

nc.ar 6a zel-f mac.r r:cns lcijlicn.hoe tLe zijkant vam dat velcl in dc vernicl-ing is
gctrapt- doo.r -onzc volijverj-6e trainend.e spelers, die zich niet bcrvust zijnr dat
er op zaterclag en zon(l-ag ook nog ledcn zi jn, clie er recht op hebben om. ook een .

balletje te trr.ppen.
--- Rict 5.s einrJelijk opgenoneri .in het ziekenhuis. Zij f.i6t in Bz'onovo. rl.ls U

vrcl voor haar. Dc rvo ensC.e.gruiJLag rleÍnes cn hcer nisserf haar r.rel hóbrf IIct is'
poot aan spol.cn om de tEl{Srevue lifaar te.krijgen. De oprcep in de LENSievue heoft
niet 6eho1pen. Toe nensen, lion oen6 ',vat heLpen anders krij6t,U voortaan gecn
LENSrevue meor en r':.at lrilt U toch niet?
--- Ilamens da izo ens rla6mi<lrtagklub 'wens ik jc het allerbeste,. Riet cn tot spoeclig
zl-enE.
--- onze Barkommissie zit in zalc en a6. Er hebben, zich alvast veel- imedelverkers .
voor volgend seizoen afgenelC. ALs niemand zich ranmel-d.t dan zie j-lc er van konen,
dat het klub6cboul volgent seizoen op d,e atonden za1 zijn gesloten. Dat wift U t
toch niet? YIel laten wij clan gezamenlijk onze schouders oncler ciit p:'o'bleem zetten.
Misschicn kunnèn lrij ctc oplossing, zoals Quiclc riie 6evonden heeft, ook toepassen.
Elk elftal zor6t ecn week voor een bezctting achtcr de !:ar. Eennaal in de zoveèI
weken bent U dan aan cle 'bcurt. Voelt U er iets voor, mcldt U dan aan bij'Bet
Bar-s ekr et arj-aat of bíj te]. 45.87.O7 Vindt U het idee nict 6oec1? HeL kanker rlan
volgenC. seizoen niet aLs U het lrlub6ebouw op bcpaalde tijilen geslotcn vinCt.
--- Zoals elk jaar ze.I r:olc nu wcl r.rre er cr.e soep niet zo heet gcActen worclbn als
daze wordt opgeclicnd maar ih hóurl '.'reJ. mi jn hart vast ! Stet je voor, 'dat èr volgend
seizoen niemand neer is om dic overhecrlijke soep oil te Cienen.
--- Volgencl r,reehend §aan rvi j het wcer T:roberen. Alti jd ol.rtiníst5-sch bli, jven i,q .,.
nijn parool. Hct hec.--t gccn cnkele zin om te Baan treuren of ne6etief te 6aan
doen. ïec'lereen boLeoft r1e voetbalsport op zijn eigen'Éanier cn gclooft U nijr'-. .:
rle speler, rlie af6èlopcn zonr1r.6 (lie ene niet te niesen kans toch miste heeft
ts-avonCs zijn haren uit zijn hooftt 2;etrokhen uit nijd.
--- Tot- zicnd cn n:ist U dc 6e1:oi,cn kans dcze'lveek"nièt" U kunt er sirijt va-n krij-
gen. Íc} 45.BZ.OZ rracht op Ul

GEífl(EIGE&U(ELGU(ÀI(ELGEI(IIiELGBIL.{(ELGEI(JJ(E],GEK.JiELGE(AT'ELGEKj:IGLGEIiÀKNLGEK;).KEL

KLÀVERJÀSDRIVE.

Tot grote vreugrl.e van de i(alia, uas het af gelopen vri j cl.ag rveer 6eze1li6 druk öp- 
.

L]JNS. ilan 11 tafe]-s vrerd cr ,,veer gestreden on de eerSte pla€:,ts. I'la , spel-J-et jes
vlerd.en de e'crste plaatscn bezet r',oor: '

'l . Reuver -v. cl . Linden
2. v. d.Lans-Sninlc
J. Boogaard-Koneman}l

Bi jna , traCitiegetrourv 'is de l-ae.tste plaats voor het koppel DÍeme1-v.Rijn.
I.lereen wordt a.s. vrijda.g !'/ecr om B.JC uur veruacht -voor .dë- 2e ronc'.e.

K_r.trÀ

58?9
5151
5347

punt en
Punten
punt en
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PRCGRI\MM.à.C?S TELT]NGÈIÍ -UT TS],/,GEN .§DNI 
OEEN

HHHIIHI{HHIIITHIIiI],II{H;IH}IiIHH]IÍ.iiIUUUU UHU

PROGRAI.II,ÍII SENIORBN.

Donderda 5a .i 1. ro

GemSportpark, Brasserskacle,
DeLft : C
Y1.B,eb 1/1-3 B
v.li,rkehvcg, Poeldi jk J
V2 seb 1/2-4 . í

{HIIHHIIIffiIIHHHHH

scheiCsrcchter
clhr rLuóks
eflngeviaa6d I

eungcvl:aagd

rT.vld.HeuvèI
. d , linr-ba-
.,íliStof f eleí
.u.v.Hr_Jn

18"30 uur LENS-conl).
19,0O uur' IENS 2.. 

-

uur LENS 1

Z g-" 
-d 

I e- 9 - 
gpr !! -1e_T:e_.

14.00 uyr DHC 1..

11.00 uui LENS 2 - V:JC 3 .

'l 1 . CO uur Verburch 2 - Ljà\S f
1 2. tJC uur IENS ,4 Iiranenburg 2

a)

de
10

o
15
'45

- PCGD

- Voorl:ur
- Voorltur

- LENS 1

10.OO uur
10. CO uur
le..iu UUr
12. CC uur
1 4. íiO 

' uur
14. oO uur

STWENIíOI,IST

LEJ{STE-BTiLTOERI'ICCÏ

AnO 4 - LENS
LENS 6 (zt:)) - cc;.cr
DJmamot6?/2 - LEltË
LENS B (3;7)- qronv
LENS g (5t3)- rrion
irïastLanrlia 1z-LEiVS

'Zuirl.erpark
v2 gcb 2/1-J ..:
ifoornparli, Ri j srvi jÈ
VJ g;eb 2/2-4

P. J . .I. Taf éÍna
N.Goedhardt
I(.lVeber'r
Th. v. Pepp èn
R . 'lÍ. I\Ían na-lE '

wetl.stri j,J,
errcS_n

5(
ita
7(
lie
ph

1c3)
s5
22c)
tb
5 V 2 Íc'r 2/ 1-3(424) rrd.o Hoge Bomenir,

Naaldlijk
14jCO uur LENS 11 . - Cronvfiet 9 (vr) Vf Seb. Z/A_414.oC uur LENS 1j(íro3)-. Toofan g , ' .vt'g,|eb l/1_J
H' IIt hanvo erders golieve hct:tiesbctreffend.e poulendmner op hct. ruilfolnulier tevermelden.

t. 9t 11t en 1i.ccn half ,ur íoor
uur LEI,IS terrein .. LENS.
uur IENS tcrrein

galgcnweg

aenvanti. van hun
12. JJ uur LENS

I{i/l\Í .
N.N:
N.N.

LENS 4,
LENS 5
tEtrs 7

4:.
C)

o
I r

1

OP§TELLI}IGEN..

I.ENS 4

LENS 5:
LENS 6r

IENS.7:

LEN§ B:

LENS 9

LENS 1O;

LENS 113

LEI'IS 1 J :

ATSCHRIJVII.JGEN .

UITSL.,I,GEN zonda

Roo clenbur6 1

LENS 2
Velo 2
.lui ck J
Gona 4

als vorj.ge ureek net J.Luisntn zond.er'R.lIocfna6e1
aIs vorigo r.rcek

als.vorige lvccli' zon(l,c! T. v.T,rrxemb-ur:C (f ), iI.v.tt:.5n,
a1s vorigc ureck zonc',cr J.Groenenclijk
a1s vori5c vroek ..;

a1s vorige r.rcck :

als vorig.e vrcek

als vorige wcck

a1s vorige ryech zonCer y'.. Holip enbr ourvcrÀ,

F.Veeren mel R.ten Eoorn

,,:;

Uitsluitend :in zeer dringe ni1.c
t.el-. 67.65.26 op vrijda5avond
zaterclagnorgen van 11.Caj-.l2.U

,l; . ", i _r..-.

6eval-1en kan r-rorrlen a.fgeschreven bi j M.J+nsén .. . .

_-van 1-B.OC-19.rjO uur fn 6cval van ziàkte iia., .rog opu uur vrorclen afgeschreven bij J:.Bogiscn tet..g3'..f156

R. ten l.Ióorn net p.Iurghouwt

- HMSH 5 4-?
- IENS 7 2-1
- BLauw Zvart6 Z-1
- !irr( f 2_5
- LElrs 10 1-3

1a riI 1

- Liitrs .i

-DEL2
- tEiYs ]
- LEI:IS 4
- LEITS 5

,'] - |

z-)
o-u
1=1

LEN,s 6
SVB 2
LENS B

LËNS 9
Duno 4
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liloen6d 11 a 1l 1979 ( ontler voorbehoud)

I,ENS 1f - l;'assenaar '12

Dondercl 12 3Prll 1979

21 . O0 uur Duinooril - Lil'TS

Zat erCac 14 ri-]- 1979

asnvang no6 niet bekend, spclerÈ vrorden 'aange- ""
schr.even

11 lsabel-Ialand, l'lariahoeve
. si',menkomsL 7C.JC uur terrein Duinoord,

Opstelliàg bekeirtl zondcr C.v.Dee1en en P.v.Deursen

HBS 10
LENS 1f,

PROGRIIMI.ÍA I S.

- Lgus 1 
.1

-. .I,y'a,E6cnàar 12' afgekeurcl'

14. CO uur Herrnes DVS
11 .0O uur HW 2
11.C0 uur LENS f
1J. .1rii uur LENS 4

MaandaC_1§_1EI!1_1!!9 (oncr.er voorbehoud)

1

( onrl,er voorbehoucl)

- LUI{S 1 i
- IE}IS 2

Hvv
IiSS

14. CC uur LEIIS 1
'11 . t0 uur LEI'IS 2
12. C0 uur IIM§II 2
12.0C uur ÀDO J

- DRGC 1

- RIíDEO 2
- I,EI{,S 

'- LIINS 4
LlJI,lS TE-il^LTOEn ilioOI
L,ENS 5 | - llijslijk.]
Rijav5,jh5 -I,H,IS6! r,l'q - _ Crouvliet J
RAVi.7 -LENS3t-Do6 -r,ENsg
LEN-S 10 - lJosterkwartí& ?
LENS 11 - VCS B
VUC 14 - LE}IS 1'

0
0
0
2
0
2

1

I
I
1

1

1

1

.oo

.00

.00

.oc

.00

.10

uur
uur
uu.'
uur
uur
uur
uur
uur1+

ZAÀLVOETBÀI.

De volgende wedstríjd vrordt gcepeeld in. de sporthal rtDuinla.anrr ' met al-s aa.nvang6-
tijd 21 .Í5 uur op dinsca$ 'i0 epril ais,.
De te6cngtancler is VIOS en c'.c vol5cnCe spclcro vrorclen hiervoor uitgenorligd:
T.Prins-E.Landman-lií. v. cl.I.Ii j e-trï.l,li chcl-s--[r.Re esink-J. Verbarend6c-P. v. d. St een-R.
v. tl.taan

A
ririÀí/.-À;ii';Àri,rrrl.lijrr'^.trAíJrr1,il.[.]'!irj.;L.fil AA,iii.liriAl'Jii!Ài./ riÀAAAAAAI'I

/ ÀfgcJ-open zaterda6 niste Ilars Dicmcl-.na zíjn ficspeetrlc lvec]strijden zi5n. pote-'
monnec. Deze is bruin.van kl-cur met de opàrufr van DaË Heirshop. Y,Jil cle cerlijke
vinder eVen kontalrt opnemeri net lIans onder nr. 6?,19.O9
/Witten diegene <}ie nog een fond.uestel op LENS,hebben stcan, d.eze zo spoccli6 mo6e-
lijk afhalen. Hoe laniler ze staan hce meer kans op zoekraken. DËs clenkt U hier
even aan.
/Door het over!-ijden van ('l.c Hccr Dc ilijzc is cr.it toto-atlres vervail-ed. Hct I

clicht sbÍ j zi jnde aCrcs is voor dicgene clie hier hun toto/lotto iul-everdc4
Si6arenna$azijn Kraríp6, ldeímarstraat f49 (hoek Valkenboslaan)

5
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.T+.T4.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJ JJ J JJ

$$$$$rrÏ3ïriiï, j,y:3iï3Ï3rr$$$$$-rrJrrJJrrrrrJJ,r,r,r,r.r,r,r.r,r;.r jrrJrrrJrJrJirJrJrrrr

PRO GR,IMI,IÀ JÏINI OnEN.

Zalcrda6/a il 1,to
14öo
14Jo
15.()O
13.CO
13.4C
13.1O
11.45
11 .45
9.45

13.itO
11.45

Zcnclag B 3P ti-l 1979.

LEiIS I
RVC 

'MF.asdi jh 2
irDO 5
ÀDO 9
LENS 7
IENS B'
LENS 9
soA f
LENS 11
.luick Steps

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur 11

QuÍck 1 V1 (zic ook 11-4)
LENS 2 Sportpark pr.Irene
LEI'IS 4 Lan6c Kruisweg
LENS 5 , rZuiclcrpark
LEI{S 6. ZuiCcrpark
Sp,or.tve renigine 35/6 yZ ,

ilDo '12 V1
La Crkvrarti. er 6 V2
LDNS 10 Machiel Vrijanhoeklàan
Toof r.:n 1 i,
LEIIS 12 Nijkerklaan

11 .0C uur Velo ,
11 al)riI 197

- LENS l
WoensCa

19. OC uur LENS 1 - BLc.uvr Zwó.rt 1 'V.l

DonCcrd.ag 12 ai:rít 1979.
19.CC uur Tedo P1 - IENS p-comb.

LíqqE_DE LENSS SIïE/iTER . Z],E DEZE ï.EI,TSREVUE

AT'§C}IRIJVÏNGEN.

S chrifteli k vocr vri avond 13.c0

'l o. .rU
1C'1 , Den Har6 tcl.
Telcfonisch vri j dr'-5evonC tui;s cn
vall-en) voór

NI ET-OPI(OI,IER§ :
lers 2 extra r
Dij hcrhaliàG
fn dat $eval b
van het seizoc

uur bij dhr. P.v.11.Stecn, Gbnenuidenstraat .:

en 19. Lj, uur (uitsluitcncl in drin6en,)e ge-

"\í 2'l
n 9.7o en 10. oo

Noorrl.weg

Hcut zageri j (àae.1voetba.I )

t-:""0

c o

À=klassero bij dhr. G.luivesteyn tef. 94.68.91 (LENS IB-klasscrs bij ,lhr. F..v.ct.Scrg te:-...?9.?9.?B (LENS 5C-lrfnsscrs bij 4.hr. A. rE-Gr.:ven.t jjk tei- . 63.16.40 (LENS -B

In nooclgevallen lcunnen .$p junio:.en nog.op zat erCago cht encluur afbelfen bi j LEI'IS- t;a, 66.E.ta ,'. - 
':

;EKEURlI.TGEN.

t/n
t/a
r/a

xe juniorcn rnoeten bij slcchtc Ueer6 omst an,lighcdcn stcccs de aflícurinGsli j st enIaadpre6en. Tefefonische infornatl-cs r,rorden iiiu"over niet verstrekt ..-

'fie6en6 nict-oi)liomen af gclopen. vreclicincl kri jgcn cle volgenCe spc_eserve bcurÈen: E.Sandifort-R.Kievit
vo16 uitsluitíng van cle c1-ncmÈn69.-nan de konpc ti ti crvcclstri j tlcn.lijft cle vcrpriohting töt bctafidg van cre kàntributic tot hct eindn (fO juni) 6ehanrlhaafd.

'rïe6ens herha:rrd nict-o1:liomen l'ror.lt c1e r;olgcnce s}e]e,Jit seizoen niet mecropgestcld: E.i(rijgsman : . . '-.:--

ryL: al-s bekend.., zie rescr.veprogramma. Leicicrs ilhr. "r. Apperloo en J.Zoun
!Er§--?t B.Ioogaard -R. ilon-R. xuynilan-J. Gel-uk-B. Henlces -rji.I(Iiinnen-C.Kön emann-J. v. d.Ri j zen-R. v.lli jngp.rd.en-G. J. de Kok (ex)_i,.v.ni5n (2x)_R.Huisn"" [à"1Samenkonst 1j.1O w* klubgc'ltourv. Leidcr Bcn Osse
iiEIS l3 H. v.Drunick-R. cc Jong-P.KroI-]/J. t er Laare-I,Í. Lust enhouyrer-C .0tlenhir chen-À.Rovers-,I. Schipl:ercn
Sanenkorost 10.OC uur kl_ul)6erJouvr. Lcider dhr. E.F1unans
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lrls 4: R. Goer',huys-R. r'leEa:,s-B. Jo z e e-H. Linss en-,r,ï. Luca66en-H. pl-anken-R. Raclenaker-J.Voorduin-I(. S anders-lÍ. v. Daggurn-S. Kraner, zie reservepro6ramma
Sancnkonst 13,30 uur klul:13eboulv. Leicr.er t1hr. A.BIok
LENS 5: a1s bel;enC, zie res erveprogramma) L.v.Rijn zie oolc LE"NS 2
Samenkomst 12.00 uur LINS. Lei,ler Ton cr.e Koh
LENS 6: als beircncr. G.J. rr,e Iiok en R.Huisman zic ook LENS 2 .

Same komst 12"00 uur LENS. Lci.ler l,lartin Rcuver
LENS'7: a1s bekencl '

LENS U: M; v. cl. Lans-il. v. c1.lIock-E.Pcrrei jn-P. v.Marcn-E.ilernenhoven-E. í.nLlnerLan-
EÍ.I'ortma
Koop de

n-R.
],,ENS

v. tl. Zvran-E. Rco s-Y. Tdohr e g-8. He emsker, zie,. r es ervepro grarrura
Gweatcr Lci-r',er i:l',uih y. cl.Steen.

. Doelhouvrer-E. Keus-C .Ho e fnagcl-I,Iv. Vel- zen-8. Elshout -I,1. v. Oranj e
g-J.I',iess brrian-R. Veiboon-lij. Colpa
Leiders Eïik l,an.1nan-V,im v..1.Lin '.en

R. v. Oranj e-M.Vrecbur

LENS'10: li .Kaffa-1:. Frahken-Il. Roos -M. v. cl. Boogaard-R. Matten§-J. v.lía6s

LENS 9:,I.v.Ilester-n
Koop de LENSsweater

H.v.Reeurvi jk-
pro6ramrna I(oo

B.

Koo de LENSsrveat er
Semenlionst 1O. I uur, LENSIcrrein.
PR0GR/tl'iMr^r PUPILLEItr EN .ll]l],Pml

PUPITLEN

Zaterclag I apri- 1)ze-.

em-'Í.J. v.Ile1zen
e res erve-

It-B. r',e Vos-E. v. Í1.Kaay-E.Jagcr-J. v. rl.trliel-J. v. d.
Haas-E. IIazel e gcr-i{. Knops

Lci.Ier Àad v. rl.Kroft -

V2 ( zie ook 11-4)
ilen6el-oJ-aan (zie ooh lt-4)
Sportpark P.r.Irene,

Samcnlcpnst 5 uur LENS tcriein. LcÍi1or Rini van Noort

EEN§-11:.P.straub-A.christ-Il.v.Kooten-M.ilurcksen-D.Be.i.tjoe-R.Dc]-J<er-H.v.Zij1-
J.v.cl.Spie6c1-R.v.c1.Boogaar;'r.t-M.Geurens-D.Vermeulen RES: R.Kievit
Koot: de LENSnweater Leir'.ers Theo Prins en Ton v.cl.L)erg

Driessen-E. Corct-F. I(lein-M. v. d :r/aIlen-R. soebarta, zi
de LEI'lSsweet er

I,ENS 12: 1?.v.Vecn-^.v.RIittcrswij
r,ïie1-8. À6senberg-f. y Sorrten-i'{. r].e

11.OO uur L:ï{S 1

11.00 uur EIÍf 2
12. OO uur Nivo 1

- Quick. Steps 1

- Lrrll'l,S 2
- IEI'rri , ,

K00P Dn LENSSI{ErI.TER. ZTE DEZE ],ENSREVUE

líELPFN.

Don:1.erd. J aprír 1979.

18.OO uur ri"Jest erkvre.rt ier W1 - IIINS trV1

10. OO uur IEN,S '1

11.O0 uur VCS 4
1 1 . C0 tiur LINS 'f "

1'l .CO uur j'DO mini 1

11.C0 uur LINS Mï}II 2
'10. O0 uur 'ï,fi{S MINI l
'10. O0 uur ADo mini J
KOCP DE LENSS1JEJ,'TER. ZTE

AT'SC}IRIJIVNGEN.

Schrifteliik voor vri j CaSavonil '18.0O uur bij rr.hr. P.v.C.§iecn, Genemui r ens traat
1C'l , Den Haa.6
Telefonisch vri j ila.gavonC tussen lB.CO en 19.:,Q uur (uitstuitencl. in rlringencle

- llVC 1 V2 ( zie oolc 'i 1-4)
- Lfi,IS 2 -. Hcn5elolaan (zie ook 11-4)
-.Coievaars 2. .. V3 (zie ook l1r-4)

- tU{S [{INI 'l 'Zuj-{lerpark ( zic oolc 1 1-4)
- .Àn0 mini 2 , V'l
'.: iUc s t.erllivrartier mini 21,11 (zíe ook ,11-4)

- l,Ei{s l{IïI 4 Zui.lcrpark
DI'Z]J LENSREUI]E

gevallen bij R.Xoh tëL
.. 

25.98.?7
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in nootlgevalren ,cr''nn en llo pu1:i,,en en vrerpen nog. op àatercr.ajoóhtenart,rfsen 9.ooen 10.oc u,,r' àfi,eu.e,, tij íuils--àï."àsirii\li
ATf,EURTNGEN" I "

Bi j slechte lve er. oms t an(r.i5hc ccn s t e-ect's r-rerst.rlc_afkeuringslijst.., *oopt"6"rr.: :
staat daarop bij I'PunilLei n" r'rnir""ii-"à.rlia, ..EDGEKEURD dan eteecrs naar. veld-,of pirxt ven sarxcnr:omËt komen. ru i,-q,r sfi^i"ilac. ER DUs N,ET TrrLEFoNrscn itonbrlt cÉïNFoRMEERD NA1,-n EVEI.rrlrErr amrnunrNC. Àt"àï 't',r: rle afkeurin6J""..lr 

"" 
sei, bi;rrPupillen cn 'rïcfjren' 'rerneIc,: zrr r,rxEuRillcÀlr.lsr aao mo"t''oi"- rJigt *rore"à 6e-. .hanrl'eLcl: voo:' cc thuiswcr'-stri 5,r"" ,.àt -Jinilrenri5st 

rvorclen gerae.irprecgrl , zíjn .de u'eti'strijrten van L,r'is !, l Ë" i, -à"àoË"iiËrrà, 
aÀr, soon oor.'irl-'fip*ren en wclpenwo-'-st*jicn or) ons vcir] door" uit"riii"ïà'";"1'a"ïri*Iiarlï:iilrri"s in clat. 6èïqiteLeiorisch trài,lor, 6cïnformecril qr-rr"" 

-r,àa"iri 
j,.lcn a"aiÀ"".i-Ëi"ï"ï ,oturr^6_oclriesd tusscn O9.OO cn 10.OO uurtei. Sà.t1.'l+ .

?R OGRriI{.lA PUPÏLIEN IJ,NIPE!,I EN ]'iIN
PUPII,TDN

f rS 0P lilOENS'DAG 11 a it 19?9.'

1
'2

I

z

;
ly

DMT

BI'{T

:8MT1
- BIIT '2

1 . i5 uur LENS
r, J3 uu,r .LB\S .same.nkomst "1 

4. JO uur LENS
sarnenkorost 1J..45, uur LENSr't4IfEiI"

i 4- 5C uu:. ;EIiS .i
'f v . 13 t.tr LEi:.tS 2
15.15't.ti r,U,iS 3

.- Rr.ÍI 1

-EMT2
-:31,ÍT J

samenkomst
sanenJromst
eanenkonst

1 J. 45 uur LI,NS
1f .45 uur't'ilts
r 4. fo uur' f.,fu3 

'.

MINI..IíEIP;iI

15,ii lir. IIIUS ,;

15"i5 ut"t LEI{S f
-t rs.JiiFI,IVEI t : dinsr,,a.6avond tussen lB.lO en
67.50.96

LENS Pj:
J "Kool--R
Satrenhom

LA\IS iï2 I R
B" de Gioot
zie rescrv

§qnenkomst. 14.r0 uur ËENS
sarnenkomst 14. ,O uur LENS

19.3O iLur bij peul v.cl.Stedn, te1.

E§iËttl.Jql'I: als bctrend. I4isschien zijn er junÍoren or o,r,tur= .tioaJ-Ë Lci(lci' of aIs s choi.-n=1.:llr:I viffei--funger en. Van /. t,/m C_k1aszi;n van harte ryel_kcn, ou + ,llt.Oo ,r" ,orràalrurr. .._:--.

oP
sers

deze rlag...-
ju1lie

gi=rsJ3=I.i!ir=p_E=yi,ilggllE!=LE_Egy=gE=39=ègE_r! ., 
.

.Ï1E-{5 .r1 : R.han-.R"v.ri.H:rl:i_1"::":"-J..KIip_M.Koeremij_C.Lie Kie Tjoen_M.r,Íol1eman "A.Tr,ct-p"y1u"e els-t..T jin..i,.s jo_e_M. zaal;;Ë, ;;. re6 erveprog]annrDa . : . .saneldror,lst -10,)0 uur lu:,ls " r,eiile; ;;à-Ë; ii6ro"
LELS F2: P'Aerto-F.c,e Druin-À.tr'r;-..nken-,,r.v.He,a-en-F.v.Kester-R.v.cl.Iir_eij-J.Kuyp-ers
J 

" '' 
'-ome*-F 

' var-kenbur.-D-.. ver,tuin-p.l'r."rài"-n. rrrcp, zie r";";;;;;;;"d.rua -en 1,r-,,4S:inenhcnst 10..1! uur LlliÏ§. Lcicler .,Irairi'^i.'^Sro., ' .--.,, ,.;.
P ''ïi jhmei j er-P. r'!ehiIaI-8. v. Nieurvcnhoven-E.Radcmaker-R. Tan-R. TiÍ:mels-

"Aos enbcrg,-I.Lie, Kic T j oen_8. Suri"_ri. và"t 
"'r_r.r 

:ri;;;;;:;:i;;ï;i;i;i."""st 11.;0 uul LEI,IS. Leiir.er Vim 
".A.f.fi5"!!l{g iY!: A 

' 
i(amp-M. si'ons-D-'vc}schcrtlen-8. nndrich-v. Tronp-p. oost er'cghel-R_sr-atsB ' Ile::gmans-M' Enc'Iich-p. Bijlsma-1. suri;-;:;i;""" 

" 
n, z.-.e rcservepro'ra*a en 11-4( donJ.erda5q 5 april er.menliónst 12.;r-;;"t'--*

Eanrcnl(omst 9"10 uur LEI,trs. Lei__ler eotà"-Énrr"i5, .

. Bat elaan-D. rr, cl 
" 
Vin-D i,Iteethan_J. Tinmeràans _h. Gro.onest ei jn_R. p1u6ge_

;X;3i"iiit;Ï'ïï:1oo"u''"-F ' ch"i;;-;:.;. iiiiisÏn..ruo-c . v. rl.Eoosaarct ,
§anieniicnrjt 10"1J uur Lï-rï,iS. LciCer Jan prins

;"i;Sillii:;:ïl:;;;':ï1"Ï;i'ïïli*''ansen-p.Hoppcnbrou,v*-M.Houk6à: -":''

'1C"0(r uur llliis terrein Leidcr dhr. Tuyt

LEI:.ï vlf : P.Hoeksna-c'v,rl,iicrg-E.Br.ok-M.Jcheé'-M.v.Nieuvrenhoven-E.Rcnzenbli;"
D 

" 
v " í1" Toorn-L. v. 11. Toorn_J.I(oànraacls_M. fr.*fr""g_M. Spa_D. Spa, zie oi:lc 1t_4Sanenkomst 10.JO uur IEI{S. Leir.tcr ï;i,i,---''""

IENS }liNI 1

,J,runÍiut*1,1.
Sanenkonst
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LENS I'.ÍINI 2 ; À. v. c1. Bcrg-l.l.Grosze Nipper-K. Eansen-G.Linnewcever-H. Smulders-J. v. d. -

ltarre-il.Tetteroo-IÍ.Tettcrgo :'

Samcnkonst 1C.jO uur LIIIIS -prrein. Lci,ier rlhr. Grosze IÍipper .

zie ook 'l 'l-
LENS I'IÍNï J : R. iils eà6eest-l.t Branrlt -G. El-stak-M. Jo chems-P.ELstak-l'Í.Vinl(e-M. Schuuimans

4
§amcnkomst 9.3C uur LENS Terrein. Le i,:Lerfhr. Elstok
LENS l,lINI 4: R. Zirnraerrua.ns -J.Iul;:nsve}1-D. Spie ring-P . ringelina-J . St einr're8s-E. d.en

DE LU§SSI,'JEÀTER VCOR T]iiJEMiEN

I{ei jcr-R.tr'ieret '. .

§:rmcnkomst 9.00 uur LBIS ferrcin. Lei;l,er dhr. Spicring .

MTNI -VOXTBÀLSHOiÏ IlT RCTTIR.',À!,I.

Op conrlerclag 26 april zijn,C.c finrles om de eerste t/n de. v:.erde pl-a-ats van cle -
I.Íini-Vo etbalshorv in Rott erc'l;rn-Aboy. De jongens dic vorige. heer mee5r'reest zijnt
waren in iel'.er .11eval erg cnthousiast. Ook nu hcbbcn we de beschild;ing over t3O

kaartjesi tlct zàt 6ecn prol;Ieen zijn om cezc kwijt te raken. Er ]iuníen 60 5cugd- '

spóIers (^-l<lasscr t/m }Íini-vèlp) en 20 chaufféurs mee (vailers, rloe:i.ers, lej.clers
of traÍncrs) i;Jc iLo e'n het rvccr net als r1e vori8e kber l de 6Ci spef crs betaLen
Í 10r-- p.p. De chauffeurs kunnen hierdoor gratis mee. Dc inschrijving is pas
rlefinitief al-s J' 'lGr:- a.f gegc.vcn hebt(d.it mag tot 6én wcel< na rle -inschri jving') -

aan Pa.u1 v.rl.Stceir. Is cr na 6ón rveek niet betacfd {an vervaLt r1c inschrijvin6. '
Hct 1iöfst hcl:ljcn vrc no.tuurlijl( rtirckt bij de annrnclrïng hct gcl<1 binnen, ondat
vrij a11es zelf aI ]:etar.lJ hebbcn. Dus ielcreen rlie mee vríI ka.n zich vciiihf don'.ler-
rlag ! apriI oirgevcn bi j Paul -v,, ct:Stc.gq: G encnui i.ïenstrs.at 101 , Den }ie.ag tel. 6? ,5A,96
Ouil-ers bcrlenk we1 clat lcze aiionL Cuuit- van 19. -)A t,/a + 21.C'O uur. Veel eerdeÍ ' "

dan 24.00 uur àijn d.e Jongcns 
"iriet thuio. De volgcnile-rla6 is een gerirble school-

.!a6i. i,.- .r - 
-.

Ju]}ie kri jgen. nog 66n uÀótr rtó- ti jii- èr.rr'ilezc ncoíé trui öc }cstetlen j- Dit kan - '
a.s. zc,tcrrtà.g 

-ï",r,it 1c.(ii) uur -ín ànstiuugeboun. -Dr fig8en ! pasmoil.cl3-en klear.
Gaarne ]rontant bcïalen i:i j rls -'l)s.1.11in6t. De !rÍ'js is f 25r-- ler"tfui. Betaal-
k':arten zijn tte6estaan. Dè böstetrló tiuien kunn'cn e.s. zateri'l.ag valic,f '10.J0 uur
af geheeL word.en acht cr J.e.. l.la._r.

BUITENLTï{DSD I?EIS.

0p 14 april mo_èt al- hct gc1.c1 V'oor 1e liuitcnlr.nrlse Ieis zijn overgernfle.kt op giro-
rökening 31.6i-.11 t.n.v. ?enninl;neester Lenig en SneI net vermelcling 'r3uit cnl:,.nds e

reísft. Hct t otaalb e:lr-a.i1 bcrlra.à1;t Í 15rr-- De 4ee6te ouclers heI:Len e.I J"l 10r--
betaakl (restbcr'.ra8 3' 4-5,--) .. ,:
Heeft U min"i,er of noil niets bctaald vult u .L+n nu a.u.b. clirekt het restercn'"r.c
beclrag aan. Eifl voorba.at cle.nh.
P.S, Hcef t urv zoon a1 ccn gelCig 1:aspoort of een legit ins.t i el;évri j e? ?-' '-- . . ,-'.. --,.

P,t,'S',lDU(-EIïD

Omdat er cle laatete roasnaen erg vreini6 is 6cspeeld viI1en rvij net r1e lraa.sCagen
zoveel noÍlefi jÈ j errgclelftall en laten spelen. Dacir niet i-ccler efftaL een. toernooi
hecft zulfen op Paaezater.l-ag c.(I. maan'lag nogal wat elftq1len vricndschappeliik
spel-cn. AI1e minirs spelcri op C,irÍsCag 17 april- een toernooj-. Ga.arne zouílen 1'Iii
a.s. vrÍjdag bij de afs chri j vingsla.ress en ' e ven van u door kr:ijgcn a'19 uvr zoon
ron'f 'cr,e Paasdagen nict l)eschikl:aar is. Ook de vroensdag na Pasen spclen a1le pupil-
fen en vrdlpcn. ischrijf a.u.b. sast af 'eIs uvr zoon er nict j-s.

TRÍ']N]NG]'N.

0p goecle vrijda6. 1t epÍí! en o? paasmaand.e.6 16 april is
ning. De rvo ens CaÍImirldagtraining voor c1e nini-vrcl-pen Saat
De*overige t"ainin0cn $aan norrlaal cloöï.

RESE1VEITROGp jitL1r'rl ( altccn bi j al-se heLc afl;eurinq)
No6 maar even aanhou:r,cn het res erv eprogralnma. Je l'reet het naar ncoit.

er natuurlijh geen trai-
op 18 april ook niet door

-9-



JUNIORE.N 
"

'11. OO uur
1J.CO uur
1J.CO uur
1J . íi0 uur
14. i-rO uur

csvD 1

;ïc st erlcvrartierl+-
CSVD 81
csvó c.l ' '

samenkomst
ss-menl;omst
sauenkorxst
sarnenkomst
snrocnkomst

12.
,1)

4)

12.
13.

uur
uuï

.xur
uur
uur

LJJNS 1

LDNS I+

r,DIr§, 5
LEIIS B

L_qN,s 1C

00
oi
..: 
^

CO

LENS
LE§S
Li_rlts
LU{S
IEI{S

12.0O uur SVDIIB 1 . - LEIIS 1 samenkonst 11.0L uur LENS
1 1 . C0 uur §VDHI e - LEIIS 2 samr:nl<omst 10 . ...r.1 uur LINi
De overi6c cfft.il-len *o1+l on ,12.(.)O uur op LENS yervri:cht met sportspullen,voetbàlschoenen cn ecn, t raininl;spa.i<, ,rui.tiè 5aan hn Lekker op }Íàcesteijn voetbal-Ien. I,Íàa.r faten r,ve hopbn dat hr.t gewone i)roÍlrarrrrïa weer cloorgi.at;

SVDHB C1

PUP]LLEN.

'12r O0 uur
1J. CC uur
I,IE],PEN.

iïOEN§DirGMf DDhGKLUB

UITSLÀGEN JUNIO.:IËN

iï cst erkr-vartier 1' LEl,lS 1
SVDHB 1 - IEN§ 2

sancnkomst 1 1 .00 uur LT]JNS

samenkomet'- 12 . O,} uur LBIS

UITSLAGEN PUPILLEN

EBS 1 : LENS 1
LENS 2 - Gona lr
LENS f - Terlo 2

UITSLAGEN :JTLPÈN.

Nu Fons d.e Jong niet mecr kan tlo.inen zoeken lir e nog éón- of necr,ler, traj-ncrs ononze, jöngstc jeugd te tra-incn. Kon 6órust ccns lan6s op ,lc woens+ag. Ue Lrc6innenon 14. JO uur.

IiMSH 1

I,ENS 2-'-'
Quick Sieps ]
],ENS 4
LENS 5
IENS 6
vvP 5
Vel-o ! -
Hava t)
LEI{S 10
Vrerlenburch
LEI.IS 1 2

DÍlC 1
L]n{S ,
Schcvcningcn 4
Vre'.1-enburch 5
IO,TD f
IBNS 7
Lnis B :'
rllNs 9
Celcritas f
LEI'IS 1 1

UOl.el"l-tAs u

- LENS 1

- Gona 3,- LENS ,
UITSTIGEN MTNI -IIELPEN.

L;'i.IS 1 1-1
?-.,
c-10
1-4
't-2
6-1

15-O
v-)'?-2
z-t
1-1
2-2

2-O
z-o
1-)

| (-

Ilava 1

LENS 2
BI,Tf f

o-5
1-o

2-2
u-t)

Z-o

LElis 1

Rtrva 2
BTC :1

TEIJ-,g 4
Gcspeeld Gewonnen GeJ_ijh Verlorcn punten Docl-salclo22 9 6 7 ., 24 51-59
VVP

],ENS 1-RVC,1 2-2
punten 2-2. Ict, 2x
naar RVC wist bei'r,à
wcdstrijC kreeg i:?VC
Na de lvintc:.stop 1o

Over cc uitslag van clezc 
'r.;.r1strijd vart natuurr-ijir erg wciniJl te zeÍi.cen. wp.was

BeuJoon bcter. De mlrni-er echter was.rop r1e invallers van c2 liepen te-speren vraser6 onsportief ten opzichte van de vaste spelers ve.n LENS Z. Dlt etttal_ hceft
cloor de vele betl.ankj cs no5 riaar ccn vaetc.hcrn van acht man. Daa.rilij schrijvcn crno6al eens wat jonScns af. 'De spclers van C1 en C2 vu,Ilen on cl,a rzocl-i dit ciftalaen on toch konplect hct v.elr'. in te krrnncn gae.n; Natuuil-ijk hct is rr.an c1.e tweccl.ewcdstrijcl voor deze invalleis. Toch is clit gecn cr,cuus .'roà, juIIic gerlra.g van .

af6el-open zaterd.ag. Jonficn. gerTcon laten lopen en'op hct iioai raton schicten ionergend vcor noclig. Er'" cns?ortief van ju11ic: Bas xoelhoul,rcr., Ronriie verboom,
Coen Hoefne6el, Erik lieus en John van l(e6ter. Ilieriloor misten jul1ie natuurlijt -

weI de avond.rve rlstri j ct afi;cropcl uoenscag tcr;cn Duinoorc\. r.Íaar ilit iu ju1Lic
vcr.lÍen(le loon. De jonl;cns vrr.n IENS 'Z vertfiachten c]-e volgende keren ecËte steunvan .de invalLers. Gccf dezc .1.an oolc. IIet 'is toch ar nici zo reuk om elhc vreek
,vijf anrlere jong'ens in jc clftal te hebben die aI een weJstrijd 8espcell r..Uu"i..

- RVC 1

' LENS 2
- LENS f
- Vios J

-LENS7:1

In ecn uitsckcnd gespg clc1e._.vre (t6 tri jd-.cleel len beirr.c !I<.;cgen detoc *rist LltN§ cloor r)oc'J-punten van lÍichel en r'lartin voor te koroenliercn door hun spits !ófi5t te mahcn; Tegen het cin.Jle van ilezclfs .ric lians voor tc lionen, liaar Jeroen bracht tle oplossing.
iren ('l.e conbinnties a1 bctcr clan in,.r.e 1e vreclstrijti. Ga zo clooi
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vreekblad van de 10
DE LEIÏSREVUE
etbalverenig in6 Leni en Snel

I'íUTATf ES LEDENLIJsT.
lVi i zinÍnn:
-..=--.=--Y

- 1f4t ,-f .Uetmans. r,rorclt Noor;lerbe ekd.warsstraat 155, Den Haan
In ila.Uóta 99:

/1497 R.Luehs 12065? NS Cam, Obscurabtraat J), t)en Haag te1. 9C.88.14
Àfvo ereir I

/ 122J R.Tircnero p.

i(ONTitISUTIES 
"

Eet Bestuur.
FI'TFFFT'T'Ttr'

líïE ST.lirT Ell r'TCHTER DE BÀR FIT'F FFFFFEFT'FFFFFITEFEFT'FFFFFFFIT'FFF
T'FI'FTFTfl ÍFÍ.'TITTFE}rFIFTFFF['EI'

v ï't-..1Ctan 't , a . a" 1 'l .00 uur: An v. Santen - Koos Keetnan - ,l,aC Bogisch -

QQQQQ00oc0o000ooooococq

HHHUH..3U:3Ë5Bà."[j§H§§.coooo0oc0oooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooo

.i{ij raoeten helaas Uoez' ga.e.n' zeuren om cle achter6tarr-iBe kontri.r:uties. 1;íi j ver_zoeken die le en" die hun kontributie no6 steed.s niet (dat zijn "" ,orrn." oo61Ji).:l .[e.vanai-1 januarí t9?9 níets rE"" hob,r"o betaald hun financië]_e ver_plichtingen per om6aanrre ni. fe lcornen. rs r,.e kont rÍrr"i i 
" 

-"i",i-ol"iï-ï... -":-ài- -
voldaan, clan vo16t pubt_ihatÍe van hun naan in.ile rvanb etalersli j st en volelt uit_sluiting- uan het r.echt op het spelen van tvedstrijdcn.

pri]. v

Zat crrlallmidcia
Peter v.Rijn

v ó ird é. uv uur : lla etr en Piet loéch - Mariel Jansen - I{enk NieurvenÈJven
Zondag 1 5 aFril v . d" 1'l "CO uur: Tinus. Zilfhout - iiril dë_ Bruin - Eríl; Laníluan _

- Frank S traathofPe56y - Ju-1ith - ioeh Dulvèstein
i{aanrla or ri].

íT

en 16 a 3 Tinus Zílfhout - I.lerjty en Richhrd
: 

^n 
Dca.gcnhen eGouvren - Sil_vía en Hu

oorlbol - i;iim Michels

v. i1.Ho ek
Íb Pronh - l*levr . Janmaat

MaanaaEniddaÍï 'l rÍl-
iin v. cl. St eerr -. Tesria ,rt

Eventueèl afbeflen bij ,tn Xcrgenhenegouwen tel. 66.g4.16
OPEN§TDLI,ING KLU]]GEBOUrI.

InCien onverhoo.Dt het progranna. op. vrijda{ï 1J april cn zondag 1J april (1e paas_dag) raocht, zijn- afgcrre-u:u; a.L",, iÀ- ir" t-i.iriigebouw de peheJ-e da6 gesloten.Zaterilsg i4 april is het ir1ub6;ebourv vanaf ï4.0O ou, jeopencl. ' :

nnm nmn m rn mrnh mH

,+" fr,#ï #,* *,,, fu ffi fr^$ fu H'H HË* #rH #ffi ffi
Pot iÈ geen leskuncl-oIoog. Hij r+eet 6een ba1., rvant hij is Daarr Geryoon lid vcn eenvoetbarklup. Daaron is FoL_bij _urtsierr rre geschikte figuur on t" u"rrri;""" ;;";-"het merkrva.ardiiJe fenoneen LETENRAA!.
PoL kan "er voorlopii; niet oriheen eerst ccno aanrl.acht "te schenken aan cle besluit- ,

vorningsprocess en in zijn voetbalklup, Daar gaat het tensfotte orÀ. .Den voet]:al-
f1;r.j: 

een verzamclins voetballiefhËbbers, iiu ,i"u ";íj;iiiio-;àneenseeloten
lïaaron en hce trordt icraanrr. nou ju-ist 1ic] van ],ENS en niet van rrijvoor.rree1d Ri.vÀ,of. VCS. of Dl'ÍT? Tien jaar gel-erlln hceft een of andere cnverlaat het in zrn hoofclBehaald om oncel anrl.ere d.at te onclerzoekcn. Ílat kvrarc da,3.I uit? HeeL gc.oon het
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1'ol-genCe:
- omdat zrn vader. a1 l.iC lvas ,of, il.at. vroe6ger lvas Cetïèest i^" oírdat het zi l-ekher ..licht in Ce buurt iias; :

- on.Jat r1c vriendjes op zchool daar ooh al- l_iC yJaren;
- omd.at het ecn RK-ver.eirilling riàs;
- onCat Ce neeeter: op_school hacr- gcze6cl clat het zorn leuke klup vras;-. omCat'ze daar zovcel jeul;iLtoernóoiei organiserenl
- omdat ze daar íatsoenlijjic lcleed1ol<al_en hebben;
- on.,lat ne omc claa.r vlcl ecns urat over hacl vertelcli
:^_o*l.t -ze -aIbÍ 

jC goeie trainers in dienst hebbeni
POL rlurft c1e konhl-usie c.nn? dat een ciergelij.lr ondórzoek bi-j ccn andere klup vrij_l';ef dazel-fcle resu;Ltaten, zou h_ebben opgeícverd. Men kiest eón k1up, onclat d.iek-:-up op dat mornent nou toeva.lr.ig uun'ii"tuie beter in de pui ,oit, eon , clie 6,oanderc klups in Den llaag.
Eel-"naar l-ic' :ran rlie klup treeclt alshetlvarc, automatisch een soort klupchauvinisnein vrerliin6, Dat heef t tà r,iaiicn net hct t"a"iJuur, 

_vu.n =port, 
-n 

orrt .o"n vror.d.t ge-acht te trachten te vrinncn van e-nrlere kIups. En dic ar.*erc klups ,Jat zijn desportie'rc tegenstanr're:'s,.Duiclclijk zar- zi-jn, dat ncn zich betei uruisvoert bÍjcle vriencl clarr bi j de ï1:í jancr, o

Uitzonderi-n6en zijn cr natuur.iijk ook altijd en Cie lopen clan ne1 op rll ge6even.lnoÏ'enb uaa-:'. c1e vi jairi o:rcr. lli jvoorbecld, onllat ze niet in het eeïste cl_ftal vuer*den opgestekl, of ni-ct Ianser in trct eerlte eIftal vrerc.en of6"stora. 0f oradat ercen of aadcr b stuurglicl, ii.anrzel een kornnissiel j.cl , hen niet aanstonc. of om,rath': j zicil e:'i1erdà' aà:i r.le rrnqrotte trrcearraai<-in rloi u;"ar.r.-àr" ïi omdat hj. j ruziehx'L {ïcnaelit 'r:ot ile . :roer.m:.n va.n zi jn errtal, r}ie de oenigheid hacl uitilehaald eenbÍil. dool- 7,r:r 'oens,n te latcn g,Iipi:ón,
I(orton men luorir'r op ee, 'i:ctróttcr:-;t onbenu-I]ige wijzc 1itl van ccn klup cn 6onni_
3;ï l:.::*::r:oi,^1"^g.ooo"n uor:cnr of 'n onbenu:-ii-se ,,.ri5ze vooi. iets onbenu3_3-i6s.,dlr r§ cr 'oo.b: r-oc ecn Sroep ledcn, dic nj-et echt tcvredcn is, maar toch niet tothet besruj-t kan liorncn_ ecn anr'rerc tr:-up op te zoelicn, oncrer hen bevinrlen zich er<':ok en'Iiclcn, d'ic onvor -''o cnrr,e- nobj-er ,i;" o,, hun agressivj-tci; ;; het voetbalvercr-te ,.rnncn r-ozen' rct,uit zicr: {ra'n in 6-àt.nr.u, op fan ar1e6 uo nàg1 wat: barfen
lófi|-s-o",i inE';ever; licv* rini;;";;";-ilï;; #r*;;";ïil;rri""'=,'"1,u sperrlcies inhet krubgebouvr l:r-rjir tc- c1uur, clc pils ur"=triut koe1, regelmatig wed.strijcrcn on19-""I ts-rorÍ:cns c' niet oir e uur '"-*,ielrg" ("f .i"à;;;;rl ,-Jrà"r, ricver in het... .í 'i dc in plaa; s 'vilir in h ct 12r1.e , ot c ,Ach' dÍl; soort hlrchten z:-jn mecstal 00k ncg uel terecht, maar vrat noet een Iicr.
.:"n. h:l bestuur, cie scn-icrcn kor,rnÍssic, of cle barliomnissie claar nu mec aan?i'{oet cic goerc;, bestc. nateriaa.rman, ció tret ootr ar-renaar. ,rni-uri i *i:-ri6 en voornoppes coct r o! zrn'r-àzer hcb'ben (r.at ic In kcer vergeten is rle bar_ van hct 11clein ie vèr,;ten? r'roet a;rt brave rÍl. van de s cnior enkonis s ie - .at ook voor dag endartrv op ztn vrÍje zo,r'.aSnorgen is opg-estaaLn - en hlij is dat ie xlet vecl 6ete1e-fonccr no'; een er-ft::I konplàet +o ,rËï in htcft uruten"te-trij6;; ;"" reprimantlekrii5en, orclat ie Pictje_i'uir pcrcnger-.k rinksachtcr heeft g-ezet? Moet cle vrij-vril-lige barnan cric :-:o vricirrteli5rr ï." tu ,or6.n ,.lat er ellie zon,Jagaorsen . omB uur (!) versc: vra.r'ne r;of fic kiaa.r staat op zrn dondeï krijgen, omdat ie ver4e-ten is ecn lrraö je pils l;oc1 te zetten?
Det lian toch arf e,r'r'r. l,] 9t " irct bi jzon,ere vÍrn ecn krup is nu eenmaal, (r.at hetecn verzamefin6 viijvrillÍ.6ers is, àio net elkaar rnogeri5t ,,rriurr-i" voetballen enrlus 6een dl,or d.urc .rakk:.aóhtcn gàtoia rekràatieoord.IIet verschil tusscn c_cn voetbellilpp en zorn rckreaticoorc], Iaat zich dan ook heeL8ena-kJrc1i jk- fÍnancj.eel -'rcrtal-eno, Bil ecn Íoe;:al .;1u1: gun je uoor-"n, ha.bbekratscen hecl jaar sportcnr l)ij, ceh rek:'àatieoor:i kun je voor óon hartret<rats nog geentrur te:'ccht. ., . l. ,:
I'latuurlijic, bij ccn voctbalrilui) saei hct arlemaar- vrat }íin11er cfficiijnt. Daarmoete:i ze het hel:r:ren van .re ".15à ti5o van e 1n"eurràrtc"s on ,uàIr""r.oters. Duszijn er veel van .lezufkeh no c,-i r,; orn hèt zaakje te runnen" tsij LEN' zijn clat er omen na'bij cle 100. Gc. aI tr.ie- rn:'i5es eens omrËrïenu" :-" ""uoiIËr.."-", Ga dan ver-vol8ens op basis cl'a'arvan nieuwe koltributie vaststellen. . .. . Dan !ía6 het voetbal-l-en biirnen ir.e kortste k91en _9c1 clitcsl:ori in 1:laats van een vottssport.oh. ia, POL zou het over'cle LEDEI'IR.1,,D nËuuen. ;à cat is rvaar ook, cat moet cranl,'olgenCc vieek traar.

-2-



--- Uat ' er.e. profs zeggen niet te ]cunnen oplrengeri', rvorct aan c,r e anaieurs nietecns gevraagd. Zaterd.ag, nae.nc,,ag, tr.onrleràa6 en. cr.an weer zor-rtlags: nàet er aange_treden word.en om clo achterst+ncl-in ae tompËtitie in te haIen.'-
.-;; En-da1 praten rvij maar niet over aJ- die vrijrvilligersi clie nu ook mo. eensbi jna rle hgre vreek r s-avoncre noeten opr),raven om c1e zaak .draaiencle te.houcren.--- Die -4ncleriesen k'rii8t.n*- aI ureer lraatjes en 1:.j :_s ;;;-;i;;-"""s bij ons infunktie gc!rec1en.. l.Is ik in het bestur, ,ui zou ik frem atËtt-aI op het matjeroepen' Die clurft zo nan'r in hct openbaar te verkondigen, ..dat . ons. Ëo"tr.r.-gËàr,verstancl van voetballen zou hebbe.r. oat zaJ- je 6ezega'l,rorcren cloor 

"un Àmster-dammer uit §ape1Ie in rlLe Ilaagse Courant 
"---,, over di.e 1-l netlcrraa.g zar- niemanc rdj horen rcragen.. ,,ïeI over rle uijze lvaar-

3p ?:H,'c-: partij rverr. gc,3evcn. hIs rvÍj Je-konpetitie zo raoeten uitspclen danhoeft het voor uij niet g.eer. ïk ben ór van overtuigcr dat iret. voor-àJ-;;"i;;"een martelSang noet zijn. En cl.an heb ik het nog ni-et over aie ta110ze trouwesupport ers.
--- DóAàà4666í1on doen r1ic.
---. 18 Dccerrrber 1980r vofgcn'.l. jaar dus, is LENS 60 5aar ;on5. flr heb nog steeirs ,niets over oen cventuecl ic c stgebeur en 

' 
ron clore ait nËuger.i;r."ieif [ehoord. Hetbestuur zal dit toch niet ,o ,ào" voorbij laten gaan?

---.voorzover itr nij hcrinner is er o, dó Af6enene verl;a<lering gosproken o.rlr.cle jubilea, die cle raist zijn ingegaar,-. rt.rrot van onze sekretàrís vernomen, cater bijna 60 jubiS_ariseon ,uLl_or-rI5n, oie ài of.r"", jaar ricl zijn.

STE(EI,IGHEDEN.

HJIIIIIIiIIIiJ]II}I
P}?OGRfII,II{À-OPSTELLINGEI,T SEI.IÏOREN

HH}IHHIIIITII]HHH}I iIHÍI
PRO cnAr\ÍlIL SENI OitEN

Vri dag 1] april 19 .7C)

I sabelialand, I.tariahoeve

en P. v.Deureen

V1 .geb..1/1-3

Sportpark Harga a. d.
Pol,lervaart

1/ 1-3
1/z-4
2/1-1

V1 Eeb 1/1-3
V1 5c1t t/z-4
Vrederdstlaan
Zuiderpark

ITIIHHHHHHI{HH

schei lsrechter
l'{.Til-man
.li. G. M..fansen , '

op Ce Haar

À.M. Àchtcrberg
C.J.Braat. . _

J.G.Schaver

J.v. <1. Loek
ti. Jansen
J. (1o i,laan

E.ií.T.Bakvís'

u.u.vermeuJ_en

'Donderclag 12 april 1 979.
2í.OO.uur Duinoorcl i : tEpsl ,l1

. Satrenkomst 20.J0 uur .tcrrein X,uitroord
Opstclli4g al-s beliend zoncler C.Í.Dee1en

18.
18.

j
0O uur HVV 2
0 uur LENS 5

- LtilNs 2
- S_t .l'Íungo F. C .

-HVVJ
- nils ,
- lilbion F. C .

Zaterdag 14 april 1929.
f 3. OO uur Hcrrncs DVS 1 - III{S 1

13.
18.

llqa
14.

12.
12.

12.4O

10. 00

10. oo

10. 00

8eb
8eb
Beb

v1
v)
v2

1
4
o

00
00
tv

ttur LXIIS
uur LENS
uur LEi{S

CC uur LENS 1

0O uur IEI{S 2
O0 uur HMSE 2
OO uur /rDO J

E}I-PNOGHJ,J,{I.lA

LENS 5
(poute 108) -Rijslijk J . -

LENS 7
(poute 220) -

R1rVr'r 7

Pijsvijk f
LE}IS 6

(poule 215)

Cromvliet ]
Llii,ls B

(pou1e JOl)

nclan 1 6 april 1979 Qc PaasCasl
- DIGC 1

- Ri(Dxo 2
- l:uTs f
- L,rï{S 4

V2 Beb 2/ 1;3

sport§8*ftaflYÍfrènè,

V2 gelr 2/1-1 '. C.de nooy

V7 Zui,-',crparli 2e Eede c1t e I{. H. Doxhoorn

-3-'

uur

uuI

uur

uur

I



12. C0 uur .trD0 6

10. OO uur, I,EI,ïS 1O
(pouIe 424)

1 2 . 00 uur LEï'IS 1 1
(poul-e 422 tr

14. JC uur VUC 14

j

- LXr'rs g
(pou1e J1r)

- ',ïestcrlwartier /
.ECSB::
- Ltr{s 1f

(pou1e 608)

, 
2,L14erlark

vf s.ëb 2/z-4 '

'vJ gcb 2/2-4
I t l(Leine L,oo,Mariahqeve

J . P_r onk

}I,N.

N.IiI.

I.I.N.
Dond.erdag 19 april ?9 79.
ly.ui.., uul' l'lia-LheJ_mus'1
19.00 uur LENS 2
19,00 uur LBNS f

. LENS 1

- lllaun Zvtant 2
-, laaldflvart ier 2

iïestvJ.ietwe6
v1 Aeb 1/ 1-3
Y2 geb t/z-4

M, tr' '. Slingenber6
,-T. i,I. I , L. Elligerd
Th. ts.. Steenbrink

Vriidan 2O aori-t 1979"
l), o \-,,i, 1IUI trll;Nlj ó

(pouLe fo7)
- Cronvliet 6 vl eeb 1/1-1

II. H. aanvoertlers gelieve het
vermef clen.

Sr.I.ÍXI\IKOI'iST

desbetreffencle poulenunmer op het ruilfornulier te

Zaterdag 14 apri-]: LïI{S 4 en E ec4 half uu4 voor t1e aanvang van (.le wetlstrijd
Zondag 16 aprÍI; Paasnaand.ag: LB{s 5, ?1 10,cn 11 een hal-f uur voor aanvang vanhun wcdstrijd
LENS 6 en 3 C;r.oO uur ï,iijiS terrein
LIlj,lS 4 cn 9 11 . Oi) uur LBtiS terrcj-n

Vrijdag' 20 april: LENS B ecn half uur voor aanvan$ van d.e weCstrijcl
rrtr'SCHRIJVINGEN

orrlen af sesch; ";"; ili :'p.nr"grlorr,,t 
"

tel 68"42.00 op vri j i.sglsoncl vad 1g.oc-zo.o) rrr. rr"5"uoi-""" ,iËi.t. kan nog op
-zatcrdagnorEen van 'r1.o0-12.oo uur vrorccn af6eschrevei r;:.5 rr.i:ogisc]h te:... 911156
OPST]ILLINGEN

rEN§ 4 al.s vori6e vreeli net R.Hoefnagel
LEN§ -r: als voriSe veek zon:l.cr C .v. r1.Ile ek-G.Iiemper:nan-H. Roo cluyn net p.xurghoulvt
en R.ten Iioorn
LENE 6: ars vorige vreeri net r. v. Luxercburg-lï. v. Ri jn-ir. vierr-inG en zonclcr c.stapet- j

en J. v. d. En.le

LENS 7: aIs vorige lueck zoncler R.v.cl.Bemt
LENS B: a1s vorige vreeh

LENS 9: als vorigc vrecli

LENS 'lq: als vori6c rvcck

I,ENS 11: a1s vorige weell

LE]'ls 15: a1s vorige l'reek zonircr R.Blanrr voor 2 rvedstri jtlen van-LENs ,rJ wc6ens hetniet ophomen v-oor ire vreclstrijcl LENS rJ-Toofan p van zonilag ;.J-. en zoncer
P. Burghouwt . -.. I

PliCGilÀ].Íl{rl 22 april 1979 ( oncler voorbehoud)
14.00
11.C0
11.C0
12.OO
10"00
'r0.c9
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LIIflS 1

LENS . 2
vcs 2
LEi{§'5
LEN§ 6
I,ENS '7
VVP 4

- Unit&s í
- TOG]I 2
. LENS 3-'- rl,rsii 4
- GroeI. _...tít t 5B/1
- Vogel 2
- IEi.is 3
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2
4
2
4

1

1

1

1

urrlr"lrvP
uur LEIIS
uur l.Elis
uur IM.

PnoGRlj{"LA J1]}}10R5N.

VTLJdag 1J aprit 1979.

.00
5

10'
11

o

11 .O0
11.00
11.0i,1
i3.rc
11.4O

uur
uur
uur
uur
uur

- tEirs I
-'Góna 6

- !-to 5
. -.LErÍS 17

-.L.0i$Stpc_rnooi
, -- LEiiStocrr\ooi
- LEItrS tocrnooi
- GON/it oernooi
- Goltr/!}oernooi

I,LLELLE:t-.

Langs dcze vreg tvillen wij bcclanl;en voor dc
van het team CJ voor de geboo:rte'van onze

l-euhe liad.oi s die vrij nochten ontvangen
dochter Suzanne. lIee1 hartelL"jk dank.
', .rlad en'llariarine vid.i(roft

JJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJ.]JJJJJJJJJ
.IJ.IJ.IJ JJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJ JJ
$$$tf$ vi.i; lrEr JxuGDFnoNr **$S*
S J$ SS.r"r,r,r.r.r.i Jr J J J J J r J J r Jrr J J JS$$

L.,Elts
lln's
LEI{S
LE}IS
LENS

!slÈee 1J april- 1979\

2.
6

9
'10

12
BeresteinLaan

. Berest einl-aan

tet. 946393
tel. 29?9?3
tet. 611640

1 1 . oc i:ui LH{S
10. CO uur LEIïS
11.00 uur LBFS

troensdag 13 april 1972.
19 . OO uur LDI'trS '1 - GD,! 1

ilans Iilacco Tiofee 13 april 1929.
. 1q . lC uur VIILC ir - LEIÍS A2 "

.1U.JC uur VIL0 B " - LENS B2
'18.3.) uur vlïLO C - Lni'ts Cf

(opstcIl-ingen a1s bcliènrl )

dhr, G.Duivesteyn
dhr. F.v. d.Rer6
dhr, rï. I s-Gravenili jk

-, LENStoernooi
- quj.ck Stcpstoernooi .. NijkerkJ_aan
- LllNS,t ocrnopi. -

v1

5
7
o

Noordrvegr'ii;aterinAen

q4 IÍEE Ni/.,R llE I,IIi\ïI-VOITL.LSII0iï OP 26 ÀPRII.,,

LIIT GOIJD OI, ])E OÏT,5TELI,Ï},IGEN

AFSCHRI,]VII{GEN.

Schriftcli k voor clon,.l.er<l avond í3.0C uur bi j clhr.. P.v. d..Steen, Genenuidenstr.
101, Den l{aai; t el. 7 .50,9
Telefoni6ch donderdagavond. tussen lB.i)U en 19.00 uur (uitsLuitencl in drin6onde
6;evailen) voor
I-klassers örj
B-klassers bij
C-l<lassers bij
TOERJ{OCIEN.

LENSTOX}IIIOCI. voor ï,1!IïS 2-6 an vrl_ da 1 a

( LEITS 1
(LENS 5
(LENS B

t/s 4)
í/ru 7)
L/n 12)

Àls de weerilotl'en het toelaten spclen vrij net de Pasen het ecrste toernooi'.' liij-i.
hopen tlat onze spel-èrs zich hetjes gec.ragen bij de verenÍ11in6en vaar ze rle hele
dag te 6ast zijn. Veel succes.

9o
ons 42, DB en c2 openen de LïiiÍs t o ernooí eu dit jaar. Een Leuk toernooi net clc
vo16encle tegenstanllers: c1e I(enneraers (beverlijk), Zvrart ilit r23 (Rotterclan),
I'íilhelmus en GDS, i/i j ho1:en da.t onze el-fta11en 6oec1 voor de <1a6 komcn. Dc vredstrij-
c,.en duren 2 x 12* minuut 9n de pri j sui-tr eiking i= o, * 16.0c u;r. 

.

9psteili.n6en
LENS 2: B. Doogaard-R. Don-R. Duynclam-J.Gcluk-R. de IIaas-D.Henkes.iï.Kl-iinaen-O.Könenann
§ .Kranler-I,i. v. d.l.Íeulen-J .v. clli j zen-ll. v, Ba$gun-ïr.Lucassen
Leider len Osse, samenhomst 10o15 uur L]IIISterrein

-5-



HIs 6r zie ook rB/lr' H)' enel-.. vcster-M.Rierren-G..e Iiok-R.lïasserman--qt.Korving-M.Korvin6-R.Huisnan-ch.Rer6mans-ir. Groen-H.valentin-r,. 
".!ri5n-ó. "1i.r,"",LeÍcler lÍa$tin neuver, saaor-l:or,rst 10.1! uur LElisterrein "

*EJY§. J: J.v.Kester-B.Boelhouurer-E.Keus-c.Ilocfnagel-ulv.d.iler5-I,r.v.ve1sen-
B.ijlshout-M.v.Oranje-1l.v.0ranje-l,l.Vreeburg-J.rlassernan?Rl,VerËoon_,,I.Co19a.
Ieiders iJim v.rl.Lintr,en cn llrili. Lanclman, sÀmcnkonst 1().15 ,r= LENsterrein
GCN],TOET},IOOI VOON 

I LmIS '1O ' en 12 öp Íri dari 1f ..
Blauw Zvjart, DSO, Lyra, Go
maken vrel-he .vcreniainil hct
is rle pri j suitreitcing.

9!e!slltlce!

C:UICI( STEI)§TOE]iNOO] VOCR LEIiS 7 op zonda

april
na en LEI,trS 5aan Ín weclstrijclen van 2 x 1O ninuten uit_sterkste is. ZaI LENS de vrinnaar worden? Om 1?.15 n|u]..,.

!EN--9:-uio ook 1B/4: t.i(affa-J. v. r'rasseu-R.llat t enÉ-H. v. Reeuwi jk-B. Driess en-
E. C oret -F. KIein-1'll. v.ivÍef s en-It. S o ebart a-Ilvd.lJalf en-A.Franlien-R.Ïóos-M. v. cl. noogaàrdtei,-ler nini van Noort, samenlioiirst 12.00 uur LENS . .... ::. .. . :.-
-LENS.133 

ïf.v.veen-ii'v.Rrittersrvijk-B.(Le vosiE. v. ct.Kaay-E. Jager-J. v. 11.rvie3.-J.v.d.!ïieI-E..',ssenberg-f,ov.Santen-IÍ.rle IIaas-E. Hcze J_egàr_M.I(iopsLeider A"v.d.Kroft, samenkomot 12.CC uur L:i,lS

Fi15apriJ-.
Geen eieren zoehen voor r1e spelers van ons laa$Ete B-elftal-. vier ryed.strijden van2 x 12* uínuut staan er op hàt progranua. Tegcístanclers "i;;r. ;;' * steF6, '
RhVAI r1I(ÀVY en rïKSVi{. Doe je beot. irri jsuitràitcing + 1J.eO-.uur
9pg!9l]llc', tt. 1)iene1-1'{.6chobbe-n. v.onselen-R. DuyveÀtËin_J.ritorr*enhoven-J. v. <}.rïerf
r1. v. t1.zi jden-F. Zcgers-D.vcstcr-Il.'r,iassèrnan-R.Grocn-R.Huisman
Leidcr Frans v. cl.llergr Eanenkonst 9.CO uur tlll{S . I .; i . .

ï,ENSTOnRI'lCOI oR tlrl,Is5 en 3 oi: l-onCan 15 april-.

PRoGRAlfi.Íh PUFILLIN

zu]Icn onze B1 r c1 en Pui:i]1-en 1 elftar-Len dit jaar <re wisser-beker rt veentje .
beschiltiraar 6ceteld door het vcrhuisbcdrÍif v.d;Velàe rt.veentje, vreer veroveren.Iïie weot. Goucla, cw, de ],russchon en RVC liggen op de toer. Pri jéuitrehing i- i6.oouuI.
De opstellingen en lei.lers zijn a1s beliend, sanenllomst 1C.15 uur LXNS

g4=IJE-E=_u-liB-!!=iiIIiLYg!I!IUIJ!U=IIIIi=L=E=gB=e9=!ÈEI=l.

Zontl 15a iL.
11.OC uur LLNS 1 . J,Ë-liStoernooi (zíc ook. t6/4 en t8/4)
I'Íaanda 16a riL 19?9-.

11.i0 uur IENS 1

P . O0 uur LEI,IS 2
12.45 uur LENS. f

( opet c

!ggrs9ee 18 april 1pl!
16"Jo uui cDA

1). ]0 uur GDÀ

1!. JO uur GDA

( opst e1öingen

comb.- Za.al-toernooi
- DuÍno orilt oernooi

.r - DIGC 1,.
1ljng als bekencl)

Houtzagerij ( zie ook 1J/4"en
Isabel-laIand, i'Íariahoeve .( zie
Voorvredstri jrt (zie ook tB/!)

1

1

als

-. _ IENS 1

- LiiIí8 2

1 LIJIIS J

belienrl)

I"ladestei jn,

l,taciest ei- jn,

),Iedcstei jn,

1B/4)
ook 1B/4)

LENS

IH§S

LENS

samcr:}onst 14. r0 uur
per fiets

sanenkonst 14.J0 uur.per fàets .

.eanenkomst 14. JO uur
: .' ler fiets

OCii DD PUI'I],LI]N, SEL

-6-
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PROci?arYlih i, JEL-PEN

Zaterdag 14 apríL 1g7c)

'14. OO uur tENs l - Duinoordt o ernooi - Isabel1al_and, i,lariahocve (z]-.e ook lB/6)
Maan.<.1a6 15 apríL 1979

11.00 uuf LENS. 1 comb.. - Zao.Itocrnooi IIou.t zag,eri j (zie oolt tB/4)
llocnsdaI 1B apr ir 1979
í 4. OO uur LIIVS 1 - Glr.;
11. O0 uur LIINS 2 - CDÀ .

11.C0 uur LEIS I - e} .

DE :I3LPJ];N SE!!r.]!IE
PEO GiiJi,I],IA I'{INI -lïEL1)111i .

Zatclitàs 14 apri1"i9?9 .

!. OO uur LEIIS 2 - Duinoorclt o ernooi Isabella1and, llariahoeve (zíe ook 1?/4)
DinsdaS 1? aprí! 1979

V2.'. opstellin6 aIs bclcencl
V2 opstelling ó1s bekend
VJ opstellin8 a1s bekend ( zie ook 14/4)

12.0O uur
1 2. CtC uur
'12. OO uur
12.0O uur.

l,Ëus 1

LI,].|-S 2
l,m,rs ,
I,ET{S Ii

Ber6sclacn
iSeriSseJ-aa.n
IlerqseLaan
Bergselaan

ook 19/4)
öotc 14/4)
ook 19/4)

- il]stoèrnooÍ
- IiilS tóernooi
- illl$to cÍnooi
- EIISto crncoi

Don(Ler das 19 apríA 1979

IJSCI{r?IJVII\iGl]}l
en liar.g -t eI.
ij it.Dcn t eI.

LDNSTOB]U\OOÏ VOOR P zon 1 a riI.

Daal en
Diral en
Dael- en
,Daaf en

( zie
( zie
( zie

1!.00 uur IENS 1 -,I'eclo Zaail,re.Jbt ri j rI lioutzager:ij19.00 uur LIN§ f . - ïeCo Zaal\,.re rlstri j d I{cutzalerij
. (opstelIi,ngen aIs be}:eT d)

samcnkomst 13. 15 uur LËNS
§anenltomst 13.15 uur LENS

ora cle vrÍsselbckcr. t t.Veent je
. d.VeL:le rt l,rcentje, ciie
rijclcn ju1Lic on CeBe cup.
10.1J uur IENS

9i= ggSI gllgrjMag 
= I 

g 
=Er_r_q_ïJj _tttlN r NG vocir Dtr_r rlryr, s

I
.Steen, Ganenuii.cnstraat 101 .
avond tu^ssén 1?.3O en 'fB.3O uur

n
D

-'roo:' clon:Lcrr.-age-vond bi j paul, v. d
b7,50.96 Tclefonisch op don -lerJa,g
?-5.93.?7

1

Met Gouda, Ci.IV, cie llusschcn en i?VC gaan jullie . stri jd.enlezc belier is bcschikbaar gestelC dàor vJrhuie b e..1ri j f v
9ok. i.1._ onze LËIiSrevue a<lverteert j Sanen met B1 en C1 st
9fglg_flllS a1e- bëkencl, lciCer !-aC, cle pa[ter, sancn]romst

zevcn .jon6ens van p1 za:rivoetbal spelen in cle i{outzagerij
lc1;enstanC,crs zi jn VCS en nl,lT. Hei toernooi ctuurt tdt

9gglgurlgt (zie .p.ok- t54 :"' 13/ll , .r.iirip-r.Tjin.:rs j'oe-r,Í.1ÍorJ-ernan-IÍ.Iioeremij-
I'l.Zairlbers-R.y.drrieiclc_n-lr.iicus;: ieirlcr i,'f,lr. . ;àr.ey.;;;; ïó.;ö-;ïr"luros

Zl.iiLISlJ N00I VOoi? L:i{s P1 coubini:tie maan,:1 16a
Op Ceze rxaan.lag 6aan
aan clc Hofubenastraat.
1).GO uur.

DUINOOIIDTOEIiNCOÏ Voot LÍNS P2 .o maanila "16 a r il- .,
- . j.-lr .

In a_LLer.. vroogto spclerr juJ.lic:tne t
met lvedstrijden va.u, 2 x /{ mi-nuut.
weten ju11ie rneer.
9Pst e11in
J.I(uypers
Lcir',er i'I..

DUINOORDTOEXNOOI VOOA LENS 'JDLi)EN J op zat ci d-atT 14 apri1.

I31àuvr Zrtart ,. RiLJ.
Höe hoo6 àuI1en ju

g: zie oók 13/4) i F.d.e Druin-A. trranjien-i,(. v.II
--J.Rièmeh-E.VorCuin-p. Irerichs-À. Triep_1. f àeI'1., sa4enkomst 8.OC uur LEN§ . r

SEI en }uj-noord een' toeÍnooÍ'
1J-ie einCigen? Om 12.1J u:ur

eL.f en-F. v.i(ester-8. v. cl.Klei j
t-C. Lie i(ic Tj oen

vier wcdstri,irlen van z 7 ?! Einuut r rcsp. tegen Dui-noord, Ri,s, sirv en frri( zurlen
::111tj"" of julIie <i.c stertrste zÍjnr 0n* 12.15 uur is. <te prijsuit""iiJ";::.v#i1""succes.

(zic-ook'f3/4)..f.ii6qtrsma-C.v.c1..iler6-E.lJ-oh-I,i.Jchee_llv.i,tieuvcnhoven_

-7- .-
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E 
' Renzerrbrink-D 

" 
v" cl' Toorn-L. v' d. Toorn-J .I(oenraacs-M. Fromberg-r,Ir spaeD. spaLeiiler N.N., saunnkom€t lioCo "r* iniis-'-.'""

2,1ÍLT0EP.Àr00 T VOCR L-dNí3 
i1;ELi.)EE 1o maand 16a riL.

r)

z
o
H

L

amen mct vcs en ;lrrr i,-i e e.lr t.ee teams &aken, spelen julric ecn toernooi in deaa'r- va'1 de fioutza.eïij.aan ac Hobbenast=.rof. cyosct ocnen ncenemeri ,.us.
:Ë#iÈ=i5,:íï"ï:;:í:l;":;ïËi:;ï;i_"i"_r.vr"";i;;i,i;;_i:;;;,;:;.ooutu"weshcl
eÍCer N.N., samenkonet 1O.OO uur ints

DUINCOJ?DTO rl;I{0OI VOCII LMIS MII'II 2 op zat erCa + aprr.l.1
Ook voor irrllio ^-E vroe6 dag op zaterdag 14 april. l.li j hovoor het vervoer kunnen zorgcn. Olijven juI1ie nu ook, netr,,'e er on6eslagen" Oxnclo 9 oi:v 1 !,i l-.IneJ_mus Duinoord3 eu DuinoFrijsuitreikin g 12.1j uur Succes n0 t el-

=1119' 
( zi-e ook r3/4) n.v. a.nerg-l.I,Grosze Nipper-K.Hafi .Sn;Iclers-J. v. d. Starrc-G. Tett ero-I,i. Tet t eroLeii',er N,N. , samcnhomst 3, OO trulr LItrNS

G,Ít I/rEM ,R D]I }IINÏVO;rT-l .LsH0:,, rIi.'-LE 0t 26 .:rPRIt

pen clat er lvat oucleis
als in de honpetitie

ord J 1i6;gen op de loer
nsen-G. tiI1newe ever-

IIDSTOEi?NOO I VOCR Lrri,iS T,IIITI 1

Een vyat ongebruillel
rveinig 5èspecld hcb
':'el- vÍat inprcvisere
zi jn , dan g;ao.n ii,e :!l
Euro Cinema (Leyvrc6
0pstellinsen

Leider i{. }1. , §amcnlionst
KEURINGEN.

DI}IsDr'.G 1 ÀPRIÏ,.2 ,en+o
ijke .ilag on een toernooi tc spelen. Maar omclat julJ.ie e} zo.ben, ilit seir,;cenr hcbl:en vre hàt toch ,^oa .ong.rronen. IIet zaln ,.:rorrlcn Eiat hct vcrvoer en cle l_cirler;. 

-lí.;ft"" 
er ouilers gcnoeget dc a,utots. Zo nict. aa"_pat tàn-rr"-,r"""à:"t, j <le bioscoop) riaa.r vre ook v"rzaoeíon. susces

LENS 1: (zic ook 19/D D,.líi,isr:a_I,I. VerschefCen_S.Tuyt_l.Jansen_p.Iloppenbrouver_
I"l. lio ok6na- J, Du nant _i.I. Ur o o shà o f t _t{, n o; ; ; 

- " - -

leicler I,I.N., senonhomst 11"OC ,r" fr.o--Cirema, f,eywe6
LE'IS 2: (zíe ool: 14,/4) h"v.a.::cr6_li..Grosze ilipp er_t{. Hans en_G. Lí nnevrecver_H. Smuldcrs-J. v. ,J.. ítarrc_n. f ett orö-:lt..T;;;;;"ï,1icter N.N. , eamenlionst .t1,oc 

"il ;;;;";;;àoa, Leyr,ruli_

ffi#l;il.oo^ 19/4) R.-ir-scníieost-r"Í.Brandt.-c.lJrsrak-r,Í.Jochens-p.Erstak-iJ.vinke-

..ï,eic1er,N,II., sancnliomst 11.00 uu-t Euro cincna, Leyvre' i

*lH#;ar.rrr,ruernans-J.t'.a.nsveJ-d-D.ípic,'in6_p.Àng"rrn]_r.aaornwe6s_E.rlen Heijer_
1 1 . O! uur Eu:'o Cinema, Ley.ueg

De volgende jon6ens noeten voor hot nieuvre seizoen gekeurcl l:rorclen: E mrerlaa.n-E" Asscnberg-C h.ller0aans-G.Iloo ga-ald-R , v . d. Boo6aardt-p. c1e Bruin_IÍ.Iliir ckseri-n. CorétR. Dekker-8. El6hout- ri. Christ-À. Franken-J . i, eluk-li. Goetlhuys ; R. Ham-E. i az e 1e6 er-I{. v. tl.Ho ek-E. v. d.Ki.:ry-J.rI. Kc - '; cr-F, Kl ein-O .Iíönemann-P.Iiro 1-lvl. Lustenhouverl 'R.lÍattens-l?.v.l,l elzen-tt 
"t{ofl-eman-Íi. v.l{ieuvrenhoven -J. v. d. Ni euvrenhuisen-C. O clcnkir chenH. v"Reeuwijk-J rRie&en-Eu Roos-J . v. d. Ri j zen-R.,Soebart a-,I . v. ci.Spiegcl-p, Straub_M.Vel-zcn-F,Verba renclse-.11. Ver'boou-1,1. v: d. i./a11en-H. v. Zi. jJ.-R.Fieret-E.den Hei j er-J 

" 
14ansveld-l{,,3 pa-D. Spa-I.:ïi jhncij er-R . Nui j en-3. Surie en P.Elstak

Iiee f t u nog ccn cldig kcuringsbevÍ 3s van de schooLarts of cle arte thuis 1i66enstuur dit dan dircht met pasfoto o naar lraul v. d.steen , Genenuidle nstraat.lOlXcn Haa6.. Hccft u
p

dit niöt, rdaalÍ ilan over op, girorekcnin I336711 t.n.Penningneester Lenig clr. §nèI ree t .ierne1ding rrkeurinGenrf . ïJi nakcn clan èenafspraak voor juLfie net hat keuringsbr:reau in het be6in van mei.

Í 15r--
J

I"ÏÏI{TVOETB.:\LsHoli r'1ï..tiLE
Op
d.e
Pa

26 april ,orclt in het sportpalcÍs ihoy dc n:ini-vo e tbar-shovr-finar-o gèspoel. oneerste vier plaatccn" scnsalic a"ul tJír-ju"ree, 
Gccf je dan snci op bij

-3-



De avond duurt van 19'00 tot en. nct 2J.Oo.uur 0p zondag 1! april s1uit de i.:rsohrij-
ving. Snel zijn dus.
BO',ïLIÀ ESC i-l,mBOl:r'r..t VOriR i,-Ifi,r1-SSDRS i
De volgencr,e jongons hacl<r,en zich opgegeven omin de Ilofstecle te i?ijsrvijtr: R.Tjin ÀEjoe-J.Tj
A. Overgaaul-O.Könemann-R.Bon en <1e leiclers J.Jullie worden om '19.00 uur oil LINS .,errvacht.uur. Kosten i' 5r-- p.i:.

op
in
.àp
De

dinodag 1/ april te gaan bovrlen
ris joe-n. . d.Hoek-j{;Schever-

perloo, B.Osse en II. Zoun.
avonil duurt ,tan 1).JC t/n 21 .JO

IJENSSiVE]ITER

Nog steeds kunnen jullic rleze nooie LELtrStrui bestelten. Sl-echts ;"2!r__.kostcleze. Belangcteffende kunnen zích aan c1c bar meLtlen. Er liggen irpastruienrr klaarachter Ce bar.
BUITENL.-..}.IDSE RÏ'IS

Deze vreclr moet ictlereon i' 155t-- ovorgenaakt hebben voor cle reis naar het saar:]and. llecft u rlit nog niet $eclaan, pak can neteen het gíroboekje en naak cierest over op 8j-rorekeníns 376711 t.n.v. pennin6r:eestei tenig ei snel net vermer-
din61 ttlrril uolan<lse reisrr
S]JLEI(TIES.

De voorlgplsg selel"ties voor hct nieuwe seizoeh zÍjn aI gemaakt. r.Jillen clegene
die -een brief 6ekre6en hel:ben zo onel- nogelijll hct antvroàrcl afgeven aan tle leid.erof rte trainer. Je nag het ook opsturen aàn Pàul- v.rl.Steen, Genànuitlenstraat 101,Den Heag.

-9-



:.i,



52e Jaarcana nuruter_ 37. _19 april 1979

D[ LEI{SREVUE
weeliblacl van de vo etbaLvereni Aan Lenig e Sneln

0000000
,.OEFICIEEL: öooooooooooooooooooooooöoooooóooooooooo 000000000000oco00

00000000
'.,-|':|.

MUTÀTIES LEDNNLÏJS,T.

Iii j zi.ging:

- 1237 rI. T-.I(uypers v.erd.t. 1-.J-l) z Paganinistraat 11B, Den Haagr. tèL. 6?0606

Nieuvre ; Leden:
- 1+97 R.Lueks N.S.

Afvo eren:

- t 1216 A.n.Kri;gsman Ajun. (liontribut.ig achterstanil)

t.

E8
88

HB
UO

't

i-1-!3]]9!3ge: ' ,.',

- 1498 R.G.Nuyen o611?tr I4J S t ort enl:gkers traat pB, Den 'Haag,' tel. '80226?

SEEEFFFFFF
E$F#E l,rf E
ï'Fl'ttFF'FFF

FFFFtr'FFFFFFFFFFFTFFI"EFFITF
ST.A.A.[ ER ACHTER DE B.AR

EEFFFTFE-TFFFFFFFFFFI'FI'F
FT'EFFFFI'T'FFFFFFFI'FFT'FFTTFF

ll

Zat erda6qmldrlaÉ I Aa
!a'lqq{eEmoi6.in : Cor ,liop1l enbrou*or' - Jir', .en iÍJin

è Bogisch - Jos en rinneniek v. Os

Zonda8möreed: Tinus Zilfhout - Ne11y en Richàrd v.d.Hóek .

Zond-agmirldaÍT-:' ïJil de Bruin- Silvia cà Hnub P'roi:k - 'Hannetce Bom - An v. d.'Steen -
Tessa Roodbo.I - Frank Stra.s.thof

Eventueel afbellen bij Àn Bergenhenegoulen teI.
nlnInmr mnmlllll mm
run lum Irm rutr mm " .. " ;
mmrulltr Iotr mm mmmm Irmmnmiuo mmmiin Etumm EN DE LEDEIiIRALD 'i

_l

nIom Vorige r,veek vras-?Ol van plan om over het nut van een l-edenraad te schrïjvéà.
.,. Het vJerd eon 1an5 vcrhaal, maar qan t'.e Lcdenraatl kr,rau POL niet toe. POL

dt1331de af in het vroud. van ongenoesens clat een verenigingslicl iran bel.ey,en..Sa-
mengevat kwan hg.ti erop neer, c.lat ler]en hun origenoegens botvieren: op medelèclen, .

"Sic "zich juist on!gettcn<l voor Ce vereniging inslannon, ofwel dat de onscnoegens
vrorden o_pgezouten en tenslotte leiden tot het kappen van de band.eà,.met cle k1ub.
mnfl. Onvrcde. m9!., iets of. nqt icmand zal er altijd rIrel b]ijveh bestaan, mEIàr veel,
, van..Cie k].gi-ne onvredes .liunnen voorkomen of opgelost vrorrlen..' Binnen .r'le'

huidige .verenigingsstruktuur. gaat clat .irennelijk minder, eenvoudi6. De afstand .

tuss'en degengp die. het vórenigingsb eI eid- rraken en uj.tvoeren enerzi jrls en dc
leden anderzijds lijlct vrij groot. Het zijn juist veef ,Ierlen, die hun vereniging
a16 een bedrijf beschourvr:,n en zÍchzclf al-s consunent. Toch is dat niet juist.
Iilanneer cle vereïiging zich bedrijfsna.til3 zou opstellen, rlan zouden de irontributies
vele malen hoger zijn r1an. thans. Voorbgclcl: Voor een uur,böiïLing betar.lt nen in
het sprtcentrum Ockcnbur6 -2p."-tot 25 6ul-den; een fJ-.es je -.coIa kost rlaar Í {1 160. .

Een uur voetbal bij LIINS (uitgaande van pakvleg' 25 'ri<: dstri j clen :p er jatrn, zonder
trainj-ng) kost bijna Í 1r5O voor scniorcn cn een flesje cola één gulclen. Duirlclijk
za:- zíjn, dat je voor 20 guI.-lcn lcr uur hogere eisen kunt st tíI'l-en' dan vool J+: --''

Bulden per uur. Dankzi j zelfvrerkzaamhcicl binnen de vcrenif_+ng. k.g1*gl, _1]+" _ l5i i,z.e r-1

zo laag gehoud.cn worden - ook dc lionsuuptícpri j zen ; en dr,^nkzij die lage prijzen
is.voetba1.eenvooTve1enbeta.r.ibàre.sport.
hmm Hèt . gekke'is, d.at inspra.Jd eri nè r:r.e zeggens chap in beèri jven doo-i6aans betei '

funktioneren dan binnén verenigingen. Een v er cnigiir[sl-id is gaurí-genciS<l te
zeg6en; ik kom om te voetbal-Len en vcrder geen $ezeur aÍ:n mtn kop. Hij gedraagt
zich als een lcIant, tervijI hij zich oIs mede-firmant behoort te g-.'tr"a"rr. ,lr.

669416
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zovJel- Eenietend van ile lusten al-s steunencl onder (lc l-asten. De Ia ten worclcn
echle.r door _e.en. UgperÉte ,3rciep vri. jr:ri11i6crs gbrlrafien r'
nmm lïbé breng je nu Ce bel eldl-s;l,rkcrs en uitvoàrrl.erÀ en de overige leden Cichterbij elkaar. Dat is een kwesJiu von conmunicati-er'van.-praten..-om te..rrunnèn-praten rnoeten- er kontaktén geröfit wöràcn, moet je enraar kunnEn ontnoeten..,. ..Niet zoals thans éénmaaI per jaa.r op ecn r e dcnvór3adering. Dat is tu'rruirig. .
Vast staat dat het maanrlelijks organisercn van een ledenver6aclerin6 iÍèinig"Zodbnaan de dijk zal zetten" Bovcnir.ien vle et je noDit van te voren wie jà op ,oïr, ..
Ie denverGaderin5 wcl of ni.et tegenrcomt. ook hecft zorn 1e:..etrve"goàeriig ar. j
nadeel, dat het aantal bezoeli_cnd-e ver enir,lingsf unktionarissu., .rui, 

"uru15. 
.l"g 

, -SVS_f= .hand hccfti het 5evrone lid za.l- zich in zorn situatie niet 6terk voelen
3,i.1.:t op de juiste. nr.nicr voruen vrn ocn lodenraa.cl kan hier een optóÀsingDf,e.en. vr-a hct zogehctcn evenrerr,iSe vert e5enr.roordi 6in5. Bijvoorbeeld d.oor per.
J elftal}en een vert egenwoori'.igcr i.n rtr,c Leilenraad. te kiezcn en dit ,iíèà t;-';"p;r-
ken, tot de scni-oren, naar .orr mini*r<'lpen zo cen kan6 te geven zi-ch te faten
vertegenrvoordj.8cn " .lt]s j c Can ook t1,e lior,r;rississ ecn vcrt ó6envroordiger l-aat.-e.-.í::wijzen, heb je cen prachtige rloorsnee van .r,c verenigj-n5, àie met het bestuur . .kan pra.ten over het beleiC van dc vereniging.
rurÍu Efke vert egenwoorcliger heeft ccn ovcrzicnbare achterban. ItrIk Ii<l weet wiezijn vert egenwoortli6er isl rroblcracn, klachten, ideöën, rvcnsen kn;;"" -à;;;"-
ï:i:t yi" de veràegcnwoor d i 6cr ítespuid worc.cn. Doei dc ,."t ugoo*oo"1igcr het nietgoed, dan kies jc ce voJ-6encte 1ieer een a.nrrer, Ber-angrí jke. vo órèt efl en van het .
bestuur kunnen door cc, vert cgenlroorrli3cr tevorer, ,ui ,i3o achterban àoor!""pi"-ken wordon. Ïn theoriJ ken cleze strulciuur ccn ver.bcteri"6 "i.jn.-nóL clcnki i^n clkgeval dat deze struktul"_ Tgcr rians vnn sl.gen heeft rran àe iriioige, vraarmee
59 jaar is 6e*rerlrt cn fei,-rt tot fr,rctratieÀ u:-5 bestuur en teccnl' '. I ..- -. :.

nmm Het Ís hct p,oberen rvaald. Hpt bestuur krijst mccr kans het bereid.tci;enovei
de leden te vcrantlvoor:len I cle 1ed.enI,aaLl kan het beleicl ecriler en.. US.l_or.lCij_.'sturen, zo dit gewenst rzorr'l-t; Korton rlc veroniging rírakt meer betrokic"; -fr:j'-. l-hct beleicl..

nmmmmmnmmmmmmnnmnmmmnmmlnmrnannruilruxmríxro**rrrrirarrrrrrrrilr^rraaarrmmmmmmmmrrullrutrttuummnÍt

Het afgel-open 1an21e lveckend Yrer:l,en er op LENS vel-e voetbarure c1.strí j rlen 6cspe.e1d,zolvel in tournooien afs'in coni:étitie terbancl.. Het is een hele toir geureest on
11. dl: dasen cc bar voldocnrrc bczct tc 1'rij6en, maa.r 6eLukkig is cr.at c.ank zijhet -k.leine. aant;iI gctrouwen toch vreer. geluÈi. I{et rvarèn voor die mensen erg .,r."uk-ke dagen, ïooral op vrijclag, 1e en 2e paasda6. Maar dank zij rlc ge.aamelijkà in-spaíning is men ieCer op tijcl van z l.n natje en dr.oogje voorzien.-Vlè nosen dcze.medelerkers clan oolc dankbaa.r. zijn, da.t zij hun vrij; tijd àchter rle bar. teSchjk_
baar. ste1len. .ook de menseir van ce seko en Juko'heÈben àeze dagen heel wat
zv,,è et drupp el-t jes verlorcn o:l alles in goedc banen te cloen leidàn. ook dank zijhun ziin clèzb qlagen op slortief gel:iecl ecn 6rcot succes gewoirl,en. Jamrilcr is riàtalIeen, dat het aitiia clezcrfden zijn rïaar Ëen bcroep op &e.]àan moet lvorcenr"
want het spreekrvàord rrvele handen ne-jren ticht rverh,, laai Ë15 orru nocr.stecd.s nict
oP"

VAN DE REDI4.I(TT E

}IHHHHHIIHIII{HHHI{HHII IIIIH TIEIiITH}IHHI.Ii{HH
PROGRAI,I}H-OPSTELLINGEN-UITSL.ILGEN SENIOREN

HHHi{IiHHHEHHHHHHHIiH}IHH[iIiHIIiI}IiiHH

PRoGRAT'ïMÀ ie'ui tinnv.'
Donderdag'l,p 3P\L1 1979.

de ReCaktic.

]iHHIiI{IIHI{IIH}IHHTIHHHI{

'l ! . OO iuur trVi1hèlraus 1
19.00 uur LEVS 2
1p.00 uur LENS f ,

- LENS 1

- Bl-auv Zwari 2
- LaalC:wa"rtÍer 2

_ uestvlietweg'v1 geb 1/ 1-J
v2 6eb 1/2-4

schei<lsrecht er
M.E. Slingenberg .

.J.l'Í. F. L. Elligens
Th, B. S t e enbrink

-2-,



P.qn_dag 22 aÍ)Tí\ 1979 ,

14. OO uur LENS 1

,í1.00. uul,LPNS ?.._,, .

1'l .OO uur .VCS 2 
",, __.- . ,

12.00 uur Concordia 2

''v1 geb' 1/'1)V . I " ' ' c. j.Uí5err'
,V1, eqb, 1/2-! . -,.-,._, . . E.C.v.Lecur.ren

, Espqtrp 1- ., ,. . . .. fl..LintiëïUëis
-Sportpark a/d Brasserskacle,

-^DèLft-,.'Je "toèBafiE6hek 
G. rt. À. Brdband.er

- Unites.,1 '

-. ToGB 2 .

- "rFNs ,
- TENS 4

BALLENCOMPETIT]E.

,,:. 12.OO

10.00

10.00

10. oo

12 "OO

1 lr. oo

14.00

Lmrs 5 -
1pàïie ro8)

LENS 6
(pou1e 215)

LE}IS 7
. ( p.pule 220 )

vrIP 4
(poule... 107)

vw5
(pouIe l1f)

I,ENS'10
(pouLe 424)

TENS 11
(pouIe 4zz)

HVV 9
(poule 6O8)

B.Mitra;

.rlu

uur

uuI

uur

uur

uur

uur

HI,ISH 4

- Groen tlitt 5B/3

- Vcgel 2

-.,,LENS B.

.- !p.N's e

- Gona 6

-Ans5

- LENS 1]

- .é,DS 2

Zyiderpark nab j.j ,,tDoter"ei4
N.N.

VZ ïeb 2/1-1

Vf geb 2/2-4 *'- "

v.Iïogenhoucklaan

V2 geb .2/1-J J.."G.fe -Pas-

v2 seb 2/1-3 P.Datthijn
" .,1: :,;.,-.'...;,

Vf ncb 2/2-* . . : J.J.A,v.cl.i;teiden

ZuiCerpark' nabij rlDoterrein , ..

N. N..

N.T:

' ,.:1 ,

.Egsl=9ee 25 apríL 1979.

19 . OO uur IENS 4
DonderdaE 26 aprl]- 19?9.
'1P . OO uur I,ENS 6

(poul_e 215 )

H.H. aanvoerders Believe
vermelden.

S/II4DNKOMST.

Zondag 22 april; IENS
LENS
LEI,IS
],ENS
LEi{S

'V1 seb 1/1-3

- Celcritas 6 Vf geb 1/1-,

F.Otterspoor

N:N

q

4
8
9

d.e rl,e sbetre f f enr'19 p6ulgnummers op de ruil_fornul-i erLns te

6 | 7 , 1Q en '1 'l cen half uur voox aanvan6, vàn hun iveJstrijrl
1O.JO uur LEitrS tprreín
9.OO uur LEI{St errein

'i 1 . OO ur:r IENS t errein
1à:45 ;.;;.si"r,"iï

AFSCHRIJVINGEN.

Uitsluitencl in zeer clïingenCe Cevallen lian lvorclen -àfàeschre-vè_n bij p_..Buri1ho.u-vrt,
tel. 6B42Op op vrijd.a.gavond van 19.0O-2O.OO Lrur.
rn gevaI. vph'ziehte kan no6 op zaterclagmor$en van 11.00-12.00 uur vrorden a'fgc-
schre*en bij' ri.Bogisch, te1. 931156
OPSTELLÏIIGEN.

!Èus.4,; ;. crbothui zcn-R.Hoefnagcr-o.Huis-4. v.Krcef-8. í:Kooi-J.l,uisman-n. v.iuxamburg
J. v. d. Mij e-li. Straver-H. Rimaclzrve.an-A. S chneidcr-h. Tirnners :.1
LEN§ -2r c.v.Beek-H.Dietz-J.v.Dij1;-G.Iiernpermal-G.Looye.stein-iï.MichcIs-G.oostrom-
J. Ras-R.Rot dbol-A. Rooduyn-H. Rooduyn-G. verhanr-J.2àet-F. rlc zwart-p. tsuighour',.t
LEIils 6.; .9,§auman-R. Bettinh-A. r1e Jong-T. v.],uceoburg-H.-.Ruiter-iï. v. Ri.jn-F. straathof-R.tJossel-s-[,Vicrling-F.Veercn-F,v,d.],!erf:\.;,

rosze Nit:p er-J.Kectman-R. Leyn-A. EchJjf
G. v. d. Togt-J. Vorhaar-'rV. Ve:heul-P. VerstracL cn-J.lyit ting
LEI'ls B: tr'.ï-d.Berg-A.Bíilclàrbeck-J.de Bruin-G. Duivest eyn-G. Goos en-p. Hcyncn-
I'l . Heynen-lI. Klein-J . Reuver-P . v ,j?i jn-J . S chnal--J . Vc rbalgnd s e .

-z-



LEIS 9: F.v.Dijli.-P.IieÍet-I{.1io'irpenbrourvers-A.Huis-G.v.d..Klelj-Aevrd..I'roft-Iï.KroI
R. v.Nuysenburg-J. Riencn-P.S chulten-P. Sneefe-C. peek - ., :'.
I,ENS 1d:' g. v. Beekum-F. v. Bëckàn-À. v. rl. Ber5-P. Bosch-'[,I. Böuman-H. Demeij er-fi. cuit-
J .i{e1man-J.lv'. C. Horst-P. v. C..Pas-T. Frins--q. ile esink-E. he ösink-T. Verstral
LENS 11: À.Bergnan-C.Beijer-R.Born-JiSorst-C.v.Deelen-!.de Haan-C.Kuyper-J.I(uypers-
tJ,l.v.d.LínCen-C.Lipnen-J.Ricntjes-P.Verhoef-F.de Vroege-P. v. Deursen r.. í,,:,.i...
LENS 1J3 .Ë.. Banning-C, Berenba-k-A. rle Hai.n-i.-i. t en H o orn-ir.Iiöpp onUro'riuu"l-C. ] "-h;;- 

-

O.Jeliee-f:,fonkcx-Il.Ken!er-J.Oe Riddcr-C.Veldink-,/f.iïijnioven-ii.Bruyns-R. BInnk-G.
Heysteeg-H.Kouuenhoven .. : . .i . i..:- _ i
ZA,iLVOETBAI.

Uitslag .wctlst?ijcl LENS - VfOÈ 6-4'
De volgenCe. vrcCstrij<l lvorclt 6espcqlr.l o1: cloniterdag 26 april a.s. j.n,de spo::thal
ItDuÍnlaanrr tegen WP net als a:nve.n1;stijd 20.20 uur.
De volgenrle. 'spelers vrorCcn hicrvoor uitgenorligcl: E. Landman-lV.l,lichels-B.oss e -
T. Prins-A; Re esink-J. Verbr.rcnrls e-À. rr,c !a6tcr en \,I.v.d.l,iije
UI TSTI.GEN.

:.Voensrlag 1.1 april 1979

LE'I{S 1f - ltlassenaar 12

Zater ''.ag 1'l+ april 1979

Eernes DVS 1 - LtrNS 1

IIVV 2 - LEIVS 2
LENSf .-IIVVf
LENS4 .I{BS'
MàanAa8 16 apríL 19?9

'1-o

1-1
4-1
1-2
1-1

IENS 1

LENS 2
r+ÍsH 2
ÀDO f
LENS 5
Rijswijk I
LENS 7
RAVÀ 7
ADO 6
LENS 10
LENS 11
VIJC 14

DBGC 1

RKDEO 2
Ï,EI{S 

'LENS 4
Rijsvijh f
LMIS 6
uronvlr.et J
LENS B

LENS 9
l,Jcst crkwartie r 7
vcs B

LENS 1l

0-o
o-2
6-1
10-0
)-l
5-5
0-1
2-1
4-1
5-3
o-1
4-o

EBggBqfll-e2-srlrrl
'1O. JO uur Delft 2

LB.ITEBALPROGRAI,TMA

(on{er voorbehoud )

'- LH{S 4 Buitendreofhof , Juniusotr.,
Delft J. F. OOst crlaken

EscanÍ)'1 J, N. F. Àilrichen.,..,',]
c I r, . wiictè chuÈ

Escaap 1 L. VeI..link

HiJ. ti À: Danlcers

1{r.I'ehtring... -. 1
r, .-

1O.OO uur VCS 5.
( poulè

10. OO uur LÉI{S 6
' - ( Poule

1O.OO uur. BMT - 4--r -

( poule
12. OO uur tËnS B

(Poufe
111:Q0-uur,I,,EN§ 9

( poule
14. OO uur Duinclorp

' ( pouJ.c
12. OO uur Toofan 4

( Poufc

Houtrust ilga+B SportJ-aan
hoek,l{ezenplein ' , -N. N.
Ocicenbufgh

N. N.

ïoB )

.215)

220)

,o?)

313)
sv6
424)

h22)

llr-

I



Zonda
Zonda
!ïo ens

- Zonda

1 2. 00 uur LENS 1, - Graaf l;l II Vac 10
(PPule:60B)', '

PESTi1NT PRoGRAI"iliÀ LENS 4 se5-zoen 19?8-19?o

N.,N

punt en
punt c+
punt en
punfen
punten i .,
punten (hl-asse ! )

.T JJ JJJJJ J J JJJ J J J J.JJJ JJ]']J J J JJJ JJ JJJJ JJJJ..I JJ-JJ

s6
g1
dag
6)

HT,AÏ]'L.

, -.; a.'

Àl(EIGEI(riI(EL§

mei : LDNS4 - Groen 1i1r58/2.1 '.. ,.,'r1,. :',r'' .'r' l
I mei: LENS 4 - BEC 2

16 mei: inhrraJ-programma ( cventueel )
p mei: LpNS.i4 .- y."fi ..: :.' . i: I ,... , , .1,,_-i .,,.1,,,-,.

EK t KELGEKi]íEI GEI(AI(ELGEK :iItnLGDLl-IiElGEi(AIGLGEImKËL-cd(
:r .-.';Í 1: i;ri, :,,.i i.:' r,: .--.''"' ..'.:'.GE(TKELG

Dc af6cJ- pen J kaart4ïonilcn ,qrua goccl gcsl-aagcl tà nócperr. D-e opkomst was 6ob.1
en dc-sf cèr nog betci.\ Tot.. .Cèr te.ritstc avoníl was moeiliJk te''toorspcllcn wie .'

,o",io" !""" vr:-nn'en. . VEór.tct' *" ovcr5aan tot het' vèrmilCcn vnn dc giqdst.anrl. Ís
een b dànkje can ie ncnbtn acirtbr Llc bar nog wel op ztn.pl-aato.. Zij zgr5den toch
maar weer prima voor c1e natjcs en drooÍries" " i 

'

Dan i6 hier c1e eindstand: .",.,*,... I '... 
;

KLAVERJASDR]VE

Y" d..Steen .- v. d..5teen
v.Santep - Drigpsen."t
v. d.Linrlen - t-leuver '

Osse - Radenaker
lïÍtting - de lIil:sler ' .

Dienel -.. v.Iti jn ..

ALLERTEI "

JJJJJ
.t.-Ld '111.s*iÍ*. JJJJJ

1".

lt

èo.

1548
1':': t 1521

1491
149t. 149p
1077

9
7
4

?

Enige weken f-igt bij onze s,.kretaris een c onput erhorlo ge , wat op LENS'ver6eten
is.-t+i.r d,e. eigenaar indien hij ]i.et teruS wj-1 hebben tel-eíonisch koptrkt' ppnenen

rnet C,e hee van Cer Steen .onder, nprme 45"87 ..o?.: .. '' r-. . :: '. , 
'

JJJJJ
.rdddd _ _ _
.I.I d.I.L.J .; tJ
ihli**

J JJ,]JJJJJJJJJJ.fJJJJJJJ
VIN HET JEUGDFRONT

JJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

' r, 1,, I

PROGRAMMA JUNIOREN.

Vrijdafi 20 a?rí}. 4979,

19.00 uur IENS Cl. 
I

20.15 uur LE]'IS 81

Z 1!.e43c - -21.3lii1,- 1222 .

IIeclley ( en6cland)
}Icd].cy ( etgc]and)

v2
V2

(zie ]LE{S 7) , . .. -
i'IZ (zie ook 25-4)
Julialaant j e,t7 " .': .
,...,..,],..

TC
rc
,:-

14 "3o
14.1O
14.1o
1r. oo
11.OO
12.4,
11.,.45

uur Voorbur5; 1

uur LENS 2
uur LENS 4
uur LE§S 5
'ir'""' r,mts 6 "
'uur "Dirinoord 2
uuil DIIC.. 1ï : .'r '-

LD}IS, 9
uur !-til\s 1u
uur ,Dynano' §75 .

'uï'r' LENS 1 Z
i -- i _. i

Zondag 22 .apríL 1979 "

LE}IS ,1

Iïe sI erkrvartie-r 2.

Honselersd.ijk 2
BILlur,r Zr'rart ,

LL'NS 7 ' r:

i

Pr. Bernharillaan tL-" ;;ï'zj-ó
'..Y:j (zíe ook 24-4),. :. :

v2
,11 ('zíe' ciok 2g-[)': '; -'t '

v2 (à:e"ooÈ eJ:4)
' ïsabelfatano (zi'e ook 2f-4)

B. gass erskacle- ,(,zie oo,\'2O-4)
i"

11 "45
13"15
it.4s

."LENS. B
'-r vriJ
-DVJ 3
- LENS 1,1

-: iivc "tz l:La'r,' t

,,IENS 
'.' 

. ,

- LM\,5 D

- LENS 7

MaanCaB 2J ap,!!!-P-Le-;

19 .0O uur Vios B

1t, O0 uur Vj.os B

Dins 24a ít 19?9

Ilel-is Stohelaan
Melis . Stokeldnsl.'-l ..j

1t419.OO uur LENS 2

l1

-GDS2

il



!loens 2J apríL 1979.
19.00 uur Monstcr 1 - LENS 1
1P.00 uur Vios - tElis iO
KOOP DE LENSSIÏEATER ZÍE DEZE LENSNEVU

-E

AT'SCH]TIJVINGEI{

S chrift el-i k voor vri avond '13. OO uur
'101 , Den Haag tel-. 7509
6elefonisch vij. jdagavond. tussen 13. OO en
va]Len) voor
À-kl-assers bij dhr. G.Duivestcjrn te1 9
B-klassers bij 'd.hr. F.v.c1.Ber6 te]- 2
C-klassers bij dhr. A. r s-Gravencl.ijk tc1 6
In nooC6evallen kunnen c1e junioron no3 oll
uur afbeflen bij"IENS teL. 56.'11.14
ÀFI{EURINGEN "

Sportpa.rh Pol-anen
IIelis Stokelaan

bij c1hr. P.V.d.Steen, Genemui clcnstraat

'l 9. OO uur ( uitsluit encl in cirií[enC,e ge-

De junioren moeten bij slechte rze crsomst anCi gh eCen steeds
raadple8en. Telefonischc infornaties vJorden hierover nict

46891 (LH§s 1

979?8 (LENS 5
11640 (LB,rs 8
zaterda5ochtend tussen ).JO en 10.JO

Ce afkeuring€Ii j 6t en
ver6trekt.

t/n
t/n
t/n

4)
7)
12)

OPSTELI,INGEN.

LEIS 1: a1s bekend (zie oo] 25-4) Leiecrs J..i^p?er1oo cn J.Aoun
LENS 2: B. Boogaar.l-R.Bon-R.Duynr,.a:n-J. Gol-uk-B. Ëenkes-ït,.I(Iiinncn-O.Köncmann- '

M" v. d.MeuIen-J. v. d. Ri j zen-R. v.iïi jn6aa.rr'.en-S.Kraner (zie ook 24-4) . ..

Leider 3.Oss e

LENS 4: R. n. Bergcnhc, o5ioror..,o (2x)-R.Goc,lhuys-R.de Haas-3. Jo ze e -H. Línss en-i,tr1,ucass en
E . Planken-R. RademaJrer-J . VooriCuin-Ii. Sarrders-1,1. v. Ba6gurl
Lóíder' Chr. A.Blok
LPNS 2: ats b,eitend. (zie ook 2C-4) samcnkonst 12.15 uur LENS Leider Ton {e- iíok -
LÉNS 6: als bekend (zie ook 2l-4) Lc:.Oer Maltin Reuvór
LEN§ 7: Ivl ' s chobb e -J.Iloursenhoven-R. v. d. zi j d.en-tr'. Zegers -R. verboóm-ts. Bo elhoulver-
J. v.I(e6ter-i'í. C olpa-iul. Vr e ebur6-E.Iieus-B. Elshout-M. v.VeIzen-J. v. d. Berg..(-àie. o.ok

samenkonst 11.45 uur LENS. Leiclers l;in v.d.Linden en Erih Landman , "

IENS B: I'1.v.d.Lans-R.v.c1.Hoek-E.Perrei jn-P.v.Maren-E.:'.mrilerfarrn-1,Í.Fortnan-R.v.cl.
zvran-P.Pronk-E. Roos-Y. Tdlohreg-B.Heemskerk-c. Hoe fnagel (zi.e-..ook vrijrlagavonrl 2o'
april- a. s..)
Samenkonst 10.4! uur LÍNS terretn leicler PatI v.d.Stecn
LEI,IS 9: vri. j C,Hcefnagcl zie LEï,IS C . .-

M. Vreebur6-J . v.1(est èr-8. Boel-houvrer-B. Elshoul -M. v. Vel zen-È. Verbooi..-
iï.Co1pa en J.v.c1.3erg-'llim v.d.Li-ndcn en EriË LanCman zie.ook LINS 7

LE\S '1O: ï.I(affa-J.v.,,Ilàssem-R.l{att ns-E.Dricssen-E.Coret-F.K1ein;tï.v.MuIr"n-
R.Soebarta-E[.v.d.lVal-l-on-h.Franken-R.Roos-M.v.d.Boogaarcl (zie ook woendda6 2! april)
RES,:ll.v.Reeurvi jk Lcid.cr Rini van lloort ,

LENS 113 P.straub-r.ctrrist-tt.t.uciotcn-l,í.Buroksen-D.Baidjbe-n.Dekker-E.v.zij1-..
J . v. d. Spi e6e1-R. v. d. Bo ogacrC.t -IÍ. G cureno-D. Vernculen-R.Kievit
Samcnlromst 12.15 uur LENS terrein, LeicLers T_on v.tl.Berg en Thco prlns. ; . ...... ..

LENS 12-: lï.v.Veen.A.v.Bl-itterswijk-B,cle Vos-J.v.d.lïicl-J.v.d.ïrJieI-E.v.Santen-
M.de Iiaas-8. iÍazel eger-M.I(nops-F..'.ss enb erg-E. Jager-E. v. d . Kaay
Leicler ,iat1 v. d.Kroft "

PROGRÀ}TMÀ PUPILLEN EN IIELPII'I.

PUP]LLEN.

Zatcràag 21 EPríl 1979.

11.00 uur I s-Gravcnzande SV 1 - IEI{S 1

-6-

Gen.Sportpark 
'' Kon. Julj.anaÍreg



,'11.00 uuÏ LENS 2 - Duindorp SV, 4 v)
] t " 15 u,tr_1 Qu clr. ?.. .'. rm.r . Sav,Lohnanl-aan

\
]COOP']DE I,ENSSÏ.IEÀTEh. ZÏJT

trtÍELPEltr. : :t.-, , ,' .,

Zateïrlaà.2'l apríL í9?9

DEZE: LENS}IEVUE

; _,"j ..

11"O0 uur
'l 'i . CO uu::

, 11.C0 urrl
' '1.1 

" 
Ö0 uur

1O'. 00 uu::
't, 

" 
(JU UUl'

10"0C uur

Vios 1 - Lm{S 1

],ENS .2:;',J:í. .,;- DVJ' I i r: : :. ,.

DuinCorp SV 4- LENS 3. . . .;
I,ENS "]'1INI 1:1- ViÍC..urini i ...:j
Laaliklartier min:i- 2... LENS IflNï 2
lïIK mini 2 - LEI.IS I'IINI l
Lxi{,S }iI}ïI 4 - HBs roini 4

Doncler 26. april 1!l
í!,C0 uui Tedo E

,I
Àf.qCHRIJVEtrï " '
S chri j- i:1a
i,lT, nàn Haag Tói.675096

Me1ís.Stokelaan :
'r r:l. \)

i . Spor:tparlc HoutÍust, ' .
II4
-Jansoniusstraat

Zuiderpaik
tt4

, ..\,

terrein Leidcr
jo;ro uur LENS

2.

- LENS Iï1+2 coÍnb. zaal-voetbal Houtzagörij

avont! 18, O0 uur bi j dhr.

I§.Iglg]l}§g! 'ir:'i jcr. r.-':ivond- iusscn 13.00 en 1!.oo uur
'.'af ier) bij lt.Bom tel. 2598??

P. v. d.Stcen. GnncmuÍdcnst raat

(uitsl-uitcnd in dringcnJe 1i-e-

In noo cige',;a11en. kunncn c1e pupillonrwelpen nog op zat erclago cht end tussen 9"0O en ;
"1O"Oo uur afbcl-}en. tel. 66"11"14 klubgebouv,' t. . - i.

"t
AFKEUEII'IGI]I{.

Bij s ie cht c. weersomstanclÍgheCen stcèds ocrst de afkeuringsli jsten faaEplegen.
Staat daarop bij 'rpupillen en 'r,IeLpcnrr vcrmeld: GOEDGEI|EURD dan steeds nc.ar vefd ,

of punt van saruenkomst koroen. IN DIT GEVjTI MÀG E! DlïS N.trET TEIiEEONISGH I1iORDBN GE-
INI,'öRI,TEERD lÍ.lhit EVENÍUEI,E r'rtr'KEUnING. Staat bi j do fakeuringsacressen r:i5'i'p"ft,
:l-.en en. ldelpenl veràeld: ZIE .,,JI(EURINGSLIJST dan noet al-s vol6t,-worden 6ehaíri1e11d:lfoo:: Ce thuj-swedstri jden noet juniorenl-i jst word.en geraadpl-eegd. ,Zi jn .de ve.1.-' .'
strrj:l.en van LIlllS 51 10 en 12 iloedgckeurd, Can 6aan ook r1e pup:Lll'en'e-n vrelpcn . .
ivcdstrijlen op ons ve1cl door. Uitsl.riitoricl 'roor dc uitvre:lstri jd.en màg id clat 6eva1 ,

telefoni-sch worden geïnfo=neertl of hun treclstri jr:len doorgàan,;en vrèl-.'izàt eirlàgocht end
tusser'. 9.Oo-èii 10"00. uur tel. 65.f.14... .: i.i''."'-..... .t;

OPSTEII.tr}ïGEN

LENË P2:
l,rthur de

. LENS F

LEi'lS l'I 1 :

LS§_'nr?,

LEIIS WJ:

LEI{S ?1: . ais bekeud , samenkomst lC.0O uur. L5llS

al-s bekencl zoncler P,Aerts, samenkonst
Groot- 'l v '.

i.
al-§ betiendi sarnenkomst 10.00 uur LENS

a1s bèkend, sanen]rornst 10.OO ,uur LENS

als bóhend, samcnhcrast 10,rO uur trENS

aIs bcl',encl. Èarícnl<,oast 10 
" 
0O tur IENS

Leider '.!ïim v. C.Mi je.|:
Leider Peter Perreijn

r errel-n.
L

terrein,r,
errein. Lci(tèr 'Jan . Prina
errer-n , .Lel-a.ler I\ . N.

LEIIS I4IllI '1 : aIé bekencl, samenkcimst ió.JO uur LEN§ ter:'ei-i. , teider dhr. Tuyt
dhr.Grosze N r-pp erLEIIS I'IINI 2: al.s beEend, ,.saroenlionst 9 

" 
OO uur I,ENS . 1erílin , L.eiiler

'I
r,EirslgNr ,: aIs. beiccntl, 'sancnltomst 12.O0 uur IEllS. geffein. .Leider dhr.El-6tak
inrs uriqr 4:

DE, LENSSWE.{TER.

Tot iru toe'zijn er àf, zjotn 70 '6\íeateÍs veihocht. Best'een lerik 6ezicht zotn kfein
neisje öf jongotje net-dcn LENSti.uÍ. 0ök bij cle ourleien.staat.cle txui. erg goecl.
Zijn 6c1. no8 necr 5eíntcrcssoerd i.ri 'zotn trui?'Het a.s: vreekend lcan íedereen deze
..trui bestellen" De pasmoc1.e11en ligrJcri ktaar àchter dc bi:1r. Voor Í ?5t-- is die
t;.;i 'roo:: jou" , i ,' i.. :

aIs bckcncl, samenkomst 9.JO uu:' LENS tcrrcin.'.Leider dhr. Spiering .'i .' :,

-?^



0p clonderda5 Z6 aprit vrórai in iret sportpaleÍs Àhoy te Rotter{am rle'finales om
de eerste vier plaatsen 8espeelcl ,van cle NcRv-minivo etbalsborv. Liefst B0 pla3tsen
hcbben vrij rveten te benachtigen. Jaruer is het tlat ure sLechts !0 plaatsen op
LENS kvrijt honden. De late aflooptijd io n tuurlijk wcl een,grote schulJi3e.
Ieilercen rnoet iurners c1e volgenrle da5 naar school.
De LENSers clie we1 5raan vrorclen oiï 13.00 uur cp LENS vervrachtr on naaï de volgende
trvee wcdstrijden te 6'ann l;ijken:
Noord NeCéïfand. - Rottcrilan en Oost lieJerl-a.nd te6cn de Militairen.
Omstreeks 24.OC.uur zijn clc jongcns vecr thuis. De chauffeurs bren5en r)e jongste
ionbens net a1s de vori-ge keer vreer thuis. Bcjn je plotselinrr verhind.ercl bet clan .

even 675o96 ot 66t1t4t Vcel ?l-ezier. .'
KEURfNGEN.

De jongens die vorige weeh in d.e LEI[Srevue stonc].en om eiekeurcl to worCen, liunnen
op J r:rei a.s. terecht bíjhet bureau vnn c1e med.ische sportlieuring in cle GoutLen-
regenstraat. Jul-lie lrrij6en nog, bericht thuis.

'Hebben ju1lie hct Cel,J noÍI niel: overtcne.alct. -Doe l.lit rr,an nu sneI. f 15r-- op
girorekening ,167\i L.yt.y. P enningne cst er Lenig en Snel- met verroelcu.n8 likcurinllll

},{I NT -VOET B ÀLSHOIÏ-T I NI.], E.

LENSTOERNOOI VOOR À2 , 82 eri C2.

lïat vras het een mooi v{eer .op 6oetLc vríjc1a6. Het toern_ooi was a1 bij voorbaat.
ges3.aag<l. De LENselftallen vonCen het echter no6 ni.et goed genoe6. Van het begin
af aan.;werC.er harC en fair voor elk punt 6eknokt. Zeker ons trvcccle C-elfta} hacl
het er5 naar zijn zin. Speclrle het in Ce hompetitie vaak tesen te sterhe C'l-elftal-
1en,'nu had het togenstanicro van oi,Ten fornaat te$enover zich. Met e ,,ÍedsÈI,ijd
vrerd er beter 6evoetbal-ci. Een cerstc pla.o.ts in de poutr e was daarotr ooir dik vcr-".
dien5l-. Doorgaan zo. LENS.B2 cn 1r2 ha.iiL,.lcn fluidcl-ijk niet' de vorn. van de konpetitic
Eï vrerd vaak wat ronmel-ig .6espc el-c1. De joneens noesten duideli jk wennen aen r].c_

iöernooitiJderr van 2 x 12* minuut" .D2 rvist het cloe1 neestal- no6 op tijcl te vinclen
en vrerd. ook eerste in rle pou1o. I'iet rrlc punten van. i2 erbij vrerd de vercninings-
beker ook Sewonnen. Niet neijes aIs 6asthr,er, rnaàr vcl ver,fienrl hoor.
LEI{STOERNOO]EI{ VOOR B,] + C1 + F1

' Ook op rlit tocrnooi- vras hct weer trijzinCcr goed. .l,lenig- oud.er r",-as daarora zeker
eens met'de kinderen nee ne.a.r het L-iilsvel-rl Ílckoncn. Hct tías gezcllig ..',ruli.
De LEl'lselfta1len clraairlen van het l)cl'ín e-f aen íloeC noee, on rle wissellteker van
het verhuisbedrijf v.d.Vcl-de irrt VcenLjeir.
Pupillen 1 spcclCe twee kee:r gcfj,ji(. Te6-cn het ere sterge RVC (O-O) en tetTen
Gouda (1-'1 ). De Musschen t:rcrd eir,n onnotl.i3 hoge J-O nec1erla.a6r. rua:ruit b1i jkt clat
je niet ienanC alleen achter ltunt laten staan te-rrvijl je zelf voor staat te kij-
ken. De laatste lrrerlstrijd vras ccn ovcrl'rinning 'van 1-O op Ct/V.
C1 draaicle zeker c1e eerste tuiec weCstrij.'.en niet. Dit resulteerde in te vcel
8epingel- wa-arCcor er no6a1 eens onno'.',ig bafverli,es I'Ias. Gel-ukkifi l'rc].r). er. se]. hard
gewerkt. Hierdoor lcon tegen het sterke RVC en tegen het beslist niet zvra-kke
Gou<l.a resp. O-O gelijk ge6peel-.i'en 1-O Í;ct'ronnen vrorleir. De vcrhuizing narr het
vertrouvl e veld 1 bracht dc or,mclte cr. IIct lras all-emaa.l- no6 niet vlekkel-oos naar.
het spel werd weer beter. O-0 tc1;cn CW en een 'l-0 overvrinning op c1e I,lusschen Ie-
ver e Loon naài )ícxken op. C1 i,rcid cerstc in r1e poulc.

- B-1 werd ook eerste. Dit cl.oor. fraaic ,overrvinnin8en rnet ern. goerl voetbsl re6p, op
Gouda, cle* I,luscchen en CVV. Dczc t c ! cnsta.nl'.ers vierdén in à x t2* mínuut volledig
overklast. De laatstc vredstrijC. tc6cn RVC móest de leslissing bren6cn. Ecn 6elijlt-
spel was voor B'1 volrlognd.e on ccrstt te rvord.en. Dit l-ukte, f -i. In iotatiteii. llàcf
RVC ons echtèr 66n punt voor, zoflat zij tLe wissel-beker rrlec naar Rijsvrijlc nanen..
Volgend jaar. komen zij terug. LIÍ,IS lvcfcl trvecd.e, Ce Musschen erde, CVV vierde'en
GouCa 'ri j f de. Een ge slaagJc cLai;.

De opstellinG van ons Cerde we1pen el-ftal voor het. rvclpen II toernooi van d.e
sportverenigin6 trDuinoordtr. op : aterct-ag 14 april, hccft c1e JUI(O wbcr eens Ce
nodi$c zor8 gebap.rd! ! Sl-echts zeven-spolers ïan Aat tcam \,varen beschilibaffi, zoclat

' er de noCige, telefoont jes tcl.,-eni]3.n rnoesten'ou. het elftal vol te naken net spclers
van and.ere welpentea;:rs, terwijl- er Zlcfs tr,rie minilvelpen naar het Isabel_Ialand
w rrlel _opgetronmefd. llet llertien veldspcJ-crs, nàer zènder echte clo elverrledi 6or ,



en een vfln Ce oud.ers a3-s peduColcider, 6in6eir we tenslotte het toernooi in.
Inde eerste wedstrijd tegen gasthóer DuinoorC; rras cle samenvrerking volkonen zoek.
Dat het verlies tot 1-0 beperkt Uleef mag dan ook gl,n \ïronder heten. ïegen R:,S p,-ing
het aI teei. !èter i ! Zeker àe vercr,ctliging rlas nu beter 6eorga.nisèerd, hoele} een ,'

l misverstand toch weer een achterstancl oplevcrde. Op een bijzonder'fraaie .voorzet
van ?atrick'Bijlsma wist Jeffry líoenrai:rle later in de partij de stand geJ-i jh
t<i nalhen: 1-1"
Te6en SEV wer'en c1oór onze jon!!en6 enkelc mooie kanseni gcmist. Enkcfe àinutcn ,'
voor tijcl bijvoorbeeld, 1-ling een chot va.n Cornelis v.d.Berg juist over de.kruising
Een buitenspel cloeli:unt vlah voor het einclsignaal bracht no3 ev,en vreugde'in d.e
ploeg, maar het was en bleef O-O.
Toch was het op clat mor:rent voor LEitS no3' steeds mogelijk ora ter,rwde te rvord,en I maar,
dan moest Duinoord wel van RrlS ninnon cn rioesten onze jongens hun wedstrijd
te6en \&IK in vrinst onzettenl! Nou;. daar haclclen ze vref oren naar; dat Duinoord en
RAS tot een punte[d.e1in6 kvra.mcn, b]-ecf voor d.e meeste,welpen onopgenerkt:' Ze'zoucleÉ
vJeI res event jes 6ae.n'lvinnen en tl.e tureede 1:rijs wegslelen. Er werd j-n díe laatste.
wedstrijd dan ook bijzonCer fanatieh gevoetbal.d, hetgeen ecn laar lichte -'

blessures tot gevolg had, maer ó6k trvec fraaj.e - cloeJ-punten van de voet van Patríck.
Bíjlsma: 2-O winst voor LENS rïa..rnee rve op gelijke hoo6te klramen net SEV
Strafschoppen rnogsten hier uitkomst bieecn; maar vrie mocst het d.c elvercledigen? ?

Marco I'romberg hreeg die onc-"ankbare tark, rvaar hj-j zich naer beste kunnen vr'.n heeft
gekvreten. SEV hacl eóhter wèl ecn goed geiraince keeper en t1ie wist'er gewoon
méér uit ztn docl te hourlen! ! -

I{et was voor d.e LEI{S-rve11:en een bcctje triest einde van ecn bijzonder goetl 6e-
. organiseerd toernooi: Gecn trveedc gcworcr,cn, zelf s 6ccn ,.lerde, nailr een viercle
plasts voor onze jon6ens. Toch lva-s het een r:rooie voetbtlda6 84wee6t,! !

, D.Renzenbrink.'
De volledi5e
lIIK
cri\r

Duinoord
-UJI I(
RAS
SEV
!v IK
LENS
Duinoorcl
LENS

Duinoord
RAS
sEv
LENS
IïIK

6 punten
5 punten
4 punten
4 punten
1 punt.

strafschoppen benut
strafschop bcnut

uitslagen: r

- Dui-noord
-RÀS.
- TENS
- SEV
- LENS 

,

- Duinoorcl
- RÀS

- SEV

- RAS

- iïIK

1-o-' o-1
1-1
o-o
1-1
0-0
0-0
2-o

1
1

en
en
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Zaterda6mor6en: Cor Ho?penbrourvcr - An en i'lim
Zat erdagniclda6: Rick en Piet Bosch - An v. C.Steen

EN 2.

Nelly en lliche.rd v. cl.Hoelc
An v.cl.Stccn - Silvia en 1I

i{il- de Bruin - Yiim i.Iichels

zal moeten ond ergaan.
n Joop zo'. snetr mogeLtjk
ns mldden te zien.,

' Redaktíe. '

ge Éöíri en

selektie6roep in onvolCoende mate vertrouwen
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sen.
s cn.,
1i jun.
sen.

bl-eek te bestaan t.a.v. cle werkwi jze..van dè heer Palstra, héeft het bestriur, in'
overle6 met rle hcer PaLstra r ". beslot en tlat d.e heer Palstra met onmidd.el-i jke 

'ín6an6zijn werkzaamheden als'tra.inór bij onze vereniging za1 stopzetten. In 0e o.rtsionà
vakatrire za1 worclen voorzien Ïlagt +c .hccr-P.Verstee6h.." . ,.t. _, i. ...,

. " _,Het Bestuur : . '--

- Iinus Zilfhout
uib ?ronlc . Mevr.Janniaat ':- Hahnèke BbÉ'-
;. .:
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HffirHH IfiHmEm EN EEr rR]I.LE{DE o0RLE'L,LETJE

=== Hebben julIie dat nou ook wel eens. Een l-ichte bijna onvoelbare irilÍin6 in
een van je oorlefl-etjes? PCLr wel. Lfgelgpen zonda6. tva6 het weer- zover. POL

zrn linker oorlelletje trilde ccn ietscpietsie. P0! zou jullie daarmee niet
Iasti5 zijn gevalJ.en, lvarrneer ctat .trillenrie oorlelletje niks net IENS te maken
hatl. I,Íaar als zich clat nerkrva;..rcli6e fcnoneen voorrloet, ilan staat er alti jcl wat
te gebeuren, dan speeJ-t LENS '1 een bere-partij, -írant dat triLlenrló ooilclletje
hee t alles te mahen net r1e mystcricuze krachten in de sport. Die-;zijn dan weer
aan het clond.er jagen.
=== Duid(rl-i jk za1 zijn, tlat POL af1:elopen zcihdag axtra geSpànnen'en vervrachtins-"

voI naar rle Hen6elolaan toog. En rlaar op Escamp I lcek het er op, ofbij vec].
LENSers clie mor6en een oorlelletje ha.d gctrikl. Er vras weer èindelijk een ''fórse
support ersoplcomst. Er vraren trouvrcns -qok betrckkelijk v.eel .,go.r,ekumners, die zich
all-cmaaI overi5cns even net cn sporticf .leJ,roe5cn.
=== lrfu rveten juIIie net als IJCL, Cat mystericuze'krachten i-n tie spoit. nóoit .-.l

vanzelf konen. Ze moeten ecrst vrorcl.en op6eroepen. 'llou rl daar had het bestuur
we1 voor gezor6d. Het bestuur had ecn nieuw pietje in d.e dug-out gezet. En daar
vlogen die mysterieuze krachten natuurlijk.op af. Van PoL 6een. klvaad woord over
de vooriTanger van da.t nieurve pietje. Sle.nt over mysterieuze krachten valt niet
normaal' te reCeneren. I -': .r'r-l ."
=== lr[eg, en zo geschiedO'e" le jon6ens van LENS 1 ]-Íep.en vreer.als vatleuds,i,n het ,,

veld te dolIen. De fiere 1i js_taanvocrclcr Unita6 hlad het nj-et mcer. En de
5lorekurcmers op de tribune uerd.en :stoctlé stilfer. Ja ook cte goiekunsc "vóorzittei.
Maar die barstte l-osr. toen de scheidsrechter het rustsignaal- blies bij de stand
O-O. Hebben jul1ie hen gehoorcl? Dat moest haast we]. POL ztn nichtje in Kijlccluin
kon die gorekunse voorzitter horen bul-d.eren, zo veltelde ze me 1atcr. 6a1 gipg

jïj



die nan tekeer. De gorokunse spclers dorsten geen sI-crk van die ovcrheerlijke
pauzethee tot -zich- t e- ,nemen. Jar..,.eent je tlorst het:we1, dat- was,een wi6se}6pèLeri ..

die ncesten zc mct een 6eblesscerde tong neqr l-reyenburg afvoeren. Niemand heeft
dat natuurl-ijk 6cmerkt;i }íaar POl z6rg hot. En die.voorzitter 1iep. z'n bakki e Leut
mis iirr 'dé -bëstLiïrËkàrdör'-Íàri Ïret ïàitetijt<ste bistuur 'van tíest ti'. nn ic,en 

-tcdn 
iie" .

tleede helft be6innen.. Àch, we yreten alIemaaI de afloop. .Vijf r:inuten voor ttjd
nog 1-1 en de BorckunÈe ii i staanvo er cler snakte naar hct einclsignaal. 8n toen i,,-r è ep
Vrour,Je Eortuna in. Die har', hct LEttrS-bcstuur vergeten te bestellen.
=== Maar rvas het geen prachti3e voetbillÈiÍi!!-a§"?llíet hebben vre genot-c-n. Naa.r. cit__

. LEN§..:1 kiili ie net plazier. .lElls,1 bcclankt, .het vras granCioos. En cloc het
,ronlii blsjeblieft wcer., Igg:cn 

11e,, 
G91r11t1c, kaarsen-kunnen rve nog best een op6te----::

ke tie rcbruiken.-- ;.y:. L-fi -----.:J-,. . ,r::,i, ,..: .itrÍ:. ,.;.i
,;ii. - -;-- J-,- -:-l-:;--:.-i-:--;;

SLI,ÍEN OP DE .BON il., Jirl. GTJZELIïG !. ,: .

Er is een tean in. 1,llÍs ,!ï,'3U ou,íó' prtr,:-nànt
Eens cle upper-ten van on6 dier-be.ar Blaulr-lrit,
Die er . prat op gaan - en lveck 4,-'n tre eli bérvi j zen . -
Dab bij hdt klinmen van 11é jarcn cr nog; hèel vrat pit

Zii ziin nict trots, bfa.zen niet hooíl Van C.c toEen,
iïant tescheiclenheíd staat in hun blazocn.
Maar boehdelen qprehen hun" sporti.eve rlarclen. .

Zij verbergen ni-et vrat zij op de velc',en <loen-

Eet hele tean toont liefde voor de cluÈ-
Door hun helo cloen zie jc hct hcn mcnc4: 

'

Hun ïemedie voor hun succesvol oilereren
Is vriendschapr..trouv, en regelnatiq trainen.

Zij traincn ook op het strancl,. bij Ce fiisheicl van de

Daar maken zij hun spiercn }os.
En lïaait'hef ..daar vrat aI to hard,
Dan kiezcn zij een plekje in het bos.

Maar daar staat een bordjc: V0ETE.:'TLLEN .VDRBODEN i

Door natuurb es chermers nccr6ezet., ,:i .

Doch ons tea.m in l-aaienàe trainingoijver'
Ead op dat bordje helemaal nict Eel-et..

Du6 vrerd er danig wàt 6edaan nct en,zonder bal
Voor het Ios en soepel maken vari clc epícrcn,
Víi jI zo I rl training nocli6 was on wecleron . 

:

Een kl-inl<ende overryínnin6 te gaan vic]'en..

ií zit. ,

en3
: ..Í

zee . -,

Tot Ëcnskfaps' het hele spul 1-ag lar0gelc8d ..'
Door de boze blik van een politieagcnt:
Voetbal-lcn is hicr verllorlenr' r'.tacrde hcrcn!
Voo.r. de, jongste rïelp en ook rlc ouciqte ?ro[inent!

ij -;.

-2=-



, -:',Hi-er dí.e ba1!'zei hij Tbon Hcrmqns na.
Dit Corpus Delicti is bij clczen geconfis oue ercl.
Xn voet-ba-l-1en op clezc grocn'c ,.-reic1.e 

..

Heb ik cle heren nu vrel voor r.Itijtl afgelccrd.

Ze kwmaen allemaal- in het bcekje
Van de'nli,chtsgetrouwe Herma.ndado

IIet lvas zieiig! Ma-ar voor Trout:.dour een boffie,
lïant zj-jn I ee36-euínt eril,c voetl:alziel- rvisl nu tcnminste i,rat.

!s-Gra.venhage, 1J apri,l 1)J)

sTrl]{D t,/n 16-4-19?9 RESERVE 2e l(rasse .ti.

thuis Ble.ulv Zvrart 2 - RobrlenburÍJ Z - TCGB 2
uit HVV 2 - Quick 2 - \ïe;tl_andta Z -. itxiiw 21

Troubadour. "

HHHHH'IilIiIHHHHHHHH}IIIIIEEIÍ

!ïestlandia 2 15-23
-r,iïis 4 15-20
D:', ;t 15-20
!''--; ! 2 14-15
Q--'-c1: 2 15-15
YXC t 15-14
Il-t r.- .r Zirart 2 14-13
:::-:!ro 2 : 14-13
ïloocleuburg 2 14-13
;i1í:^.ïï 2 .' 14.-.12
il-':ït 2. 16.-10-
Ía'1 ',1.Lr---) .:. lé" )
Nog te spelen voor l,EIrïS 2

HËIIHHHHHEHHH.I!;HHITHHHEEHITHHHfi IIÏiEfl I]Ei{iIHHgH}ÍH
PRoGRAMMÀ-O])STELLINGEI{-r,rIISIjcni{ SHUOIDN

IiHHHH}IEHIIHHH HHHHUI{ilIIJ{TI}i]iIiÏ{IIiÍI{i{IIE

PROGRÀI,II,ÍA SENIOREN.

Donc',erC 26 aprlt 19?9.

19. OO uur LEN
1! .0O uur LEN
19"00 uur ADo

YriiÈee-?Z-er

s7
s6

11

rit 1979

- Tonegiclo..2
- Ccl-eritae 6
- LENS 1f (vr)

v1 "eeb 1/1-3
ï2 seb 1/2-4
Zuidcrpark

{2 Eeb 1/1-1

t'l1 'gcb 1/1-J
S av. Lohnanl-aÍln
Vl Eeb 1/2-+
verzanclen 1O.1J .uur! !:-.. .

Buit endree fho-f , Juniusstl.
Dcl-ft
-Ejscamp I -. _-. .. -

-vZ $eh 2/1-1

Escanp ï
:.Y2 seb 2/?--4

.i'YZ aeb 2/1-3

scheidsrechtcr
P. iï. E.Té11e
aangevraagd
N.N.' -- :' - . .

N.N.1p.00 uur LnllS 9

Zondagg 2) aErít 1979

14. 00 uur Lm{S 'l
'lO.0O uur Quick 2
11 .00 uur LENS l

10. O0 uur VCS 5

1O. OO uur LET{S 6
(poure 215)

10.00 uur BMT 4

12.00 uur I,ENS B
(Poule f07)

14. OO uur LEN§ 9
(poufe Jr 3)

- GouCa 1

- LENS 2
-vuc4

- LENS 5
(1:ou1-e 1OB )

- La-e.ldrvrart ier J

LXNS 7
(póute 220)

ADO 7

-VenD

M. Bannet
K.. C. Schirmel
EJ dé.'1^lí js

1O.jO uur lelft 2 - LENS 4
J. F. Oost crla.lccn
.I.N..8.v.. "

. . Ac'l.richem
G. L. rtilrlechut

t. Veldink

H. J. T. À. Danlrrrs
.i .'

1ï.Eeh1ing.,- vros 5

-;-



14,00 uur Duindorp SV 6 - LENS 10
(poulc 4e4)

12.00 uur Toof an 4 - IEi'ts I 1

'iHoutrustrl , Sportlaan hk.
Itezenplein ( ingang')
irOckenbur6hit

N. N.
N. N.

'12 . OO uur IENS 'l ]
(poute 608 )

'ríoensdafJ 2 ner- 1979

(poute 422)
- Graaf ll.II Vac 1O vj seb 2/1-3

19 ,0O uur ,1D0 vct eranen - tEi'lS 5
Vri j da 4 neí 1979

a1s Vorige week zonrler B.v.l(ooi
aIs vorige rveek zonc'Ler E.',r,e Zwart en R.RooCboL

a1s vorige rveeh

Zuidcrpark I'I . N

irel-ftal G.v.d.I(leijÍ VJ geb 2/1-3 N:N.
de Cesbotrcffeni,e 1:oulenummcrs op Cc ruil-f ormulier cn te

N.N,

wesens

1!. O0 uur LENS 9

11. H. aanvoerders p5elievc
vermeLrlen. -. ,

SAI"IENI(OMST.

Donclerilag 26 april: LENS 6 ecn half uur voor aànvono van de lverlstrijri
LEN§ 1f 1 3. 'l 5 uur ].EIÍS t errein

Vrijdag 2/ april: LENS 9 een haLf uur voor aa.nvang van rlc weclstrijC
Zonda6 2p a1:ril: LENS ,-6-7-3-9 cn 13 ccn half uur voor aenvang van cr.e vrc.,,

IEi'lS 4 p.OO urrr -r,llNS Terrcin
LEI,IS 10 1J.OO uur LEI,IS tcrrein
LENS 11 11.0O uur LEll§ terrein

I?ocnstlag 2 mei: LENS , 13.10 uur A-:)Oterrein
Vrijda6S 4 nei: ï,ENS 9 een half uur voor e..invang van de urec,.strijd
AFSCHRIJVINGI'i\i.

O?STELLINGEN ( zonrl ag,2) ay:ri-l 1979)

strÍ jC.

Uitsluitend ín zcet clring5en 1c geva.Ilen ka-n ryordcn afgeschreven bij H.A.van
Nj-eur'íenhoven op vrijCagavonal van 19.00-20.00 uur, teI. 2987ö9 ' "
In SevaL van zickte lian nog op . zat erJagnorgen van 11.C0-12.0O uur worden afgeochre-
ven"bij A.Bogisch, teJ-. 971156

LEIIS 4:

LENS 5:
LENS 6:

LENS B ".- CromvLi"et 6

Donrlerd.ag 1). apriL 1979

I,ENS 7: als vori6e rveck zonclcr R.Leijn voor 2 bindende
' niet opkonen van de Ïreclstrijcl. L.!NS /-Vogel 2

LEIS U r a.1-s vorigc rveck

LXNS 9: aIs votige rvcek

LiNq-lg: .a1E vorige weeh .. -

LENS 'l'l : als vori5le vrcek

LENS '1f : afu vori-ge week zonf.er G.Ileystee5;

UITSLi,GEN.

lloensCag tB aprír 19?9

wedstrij Cen

.,-,.--.

é-l

1ïilhelrrus
IENS 2
Lm{s f

. LE}IS 1

- Blaurz Zwarl' 2
- l,aaldrrvartier 2

1

o-2
1-8

8onda6 22 apríI 1979

I,ENS '1 ' - Unitas '1

IEI.IS E TOGB 2
VCS 2 - LENS f

1-Z
o-1
6-4

-4-



Concordia 2 - LENS.4.,.
- HMSH 4
_ Groen 1ilít t 5g/3
- Vogel 2
- LENS B

- LEIYS g
.- Gona '6 .-' ,.'

LENS
IEN§
LENS
vvP 4
VVP5
LENS
LENS
rivv 9

5
6

")-2
6-2
1-4
7-1
2-0
1-4
o-2
'l- )

, : :'i'

10
II i ,. , 

-'í,: ., " - ;,n{ t
- LENS 1, IIVV niet opgekomen

tóernoöi

PROGRAi!ÍMA zondag.6 reei 1979. ( oni!àr' . íoor'l:ehoud)
14. Oo uur V]OS 1

11 . 00 trur RI(AVV 2
1 '1 . O0 uur LENS f
12 

" 
OO i:u.r LENS 4 '*) eventueel 14. JO

Eg:l:qes_2-se!_127e_
1!"00 uur LENS 11

De ZATILVOETBITLCOI"IPETITIE.

- LENS ,I

- I,ENS 2
-DSO2*)
- è.r.o"4 u,a1t 5B/Z *)

uur'i.v.ni JUIiC-tocrnooi
( onrter vooiu èhoui.,)

- )uinoord
Zonda1 1) meí 19?9 ( ontler' voorb choutt )

14.00 uur LENS 1 - IIOV 1
1 1 

" 
0O uur LENS 2 - Roocr.enl)urfl 2

'1 1 . J0 urrr Vreitenburóh 2-LEI,IS f I

12.OO uur LEI{S 4 - lEC 2 *)
") cvcntueel 14.J0 uur i.v.m. jun.A4

+i\r'rii+irr'4,'!ir-14^ííAi.il;++ r..:. .' " ..1t...,. ..:..:. r:.
f;ti$E 

" , 
+llTïlPT 

^ ,$fff,t,,,".-'.., 
j.t--Àir:-,ii.;.,.r.:i.'.i '.i-.i;ji,-iíi.i...:.-.... j.:^.i..,,,rrrir..i.i :,.,r-irlÀa;i:i;,,ir....^.i-

rr,rriutllÍ;Irtllr.tltiiritJi.,ij^l,rijrlijrir .. . . 
.. ,.t-

--- I.'iet vcrjtcegh bcIóefcle zbncr.ag zijn eerste thuisweristiï;l tcgcn Ëet bovenjaanstaande Unitas uit Gorkum. Hel.aas voor hcm lirer."l deze w.ugÀtri3.í ,verl-oreri!. naar.hef gcboclene ' zàr trcrn 'trich ir.i rr"o1, ,oo" 
- 
ou-i o otomqt sË$eièï hàbbàn, r/ant vcr-schi1in kvlaLiteit tussen nur,rmcr. 'l cn nur:rner l_aat_st vra.s nÍót tq nerkcn. ' , , _.:-;.-,t,,_r, ,r---- Een an.lcre vcrsto cg,.rikr.c in LEN,S 

'J 
"zoweI baI .i. ".ra".riïg-ur3 "o, cornervoor r..e pot lcrijgen, he{iicen herai:s niqt ger,ukte. i.t"r girrg oc vía6 àr aan, maar,Rucli moc6t na zijn,,ag,,'res.sicve optrcdep tege4 :oit nÍets1ielónd otstàke1' ge,bíessóe.rc1het veld verletcn. "

--- Arno en Lucia Eiltleïbecl< grvcn kennis van de geboortc van hun cloch.ter Laur|'
op- 1! aq.rr1 .i.1," ihi vrcnsen hct cchtpar.I ililcr.crbeàk vanaf tieze plaats vc.n harte.

._S.9]yk pet tlczc b},..irle ,gcbcurtcnis, Tij.'.clijl( a res v.-.n mosder "i ,iobhlur,
.r'-ziïo-k1j.ni ch, I'Ii'euire Duiàlicn 2l+r'pcn-Ili,ag-r,raar 

-tezoek 
.vly, 14 JO-1]:.J0 uur. terebht

kan.

T.
Jar d.at loopt zachtjes nair.r zijh eindi Dcze vre'ek worcrt er nog gesp'ecrcl tc5cn -wp.
Het is geen seizoen gevíor,.',en on over naer huis te sehrijvenr'-ràot-ruu. hebl;'en mce-.gedaan en ziin nÍct ge c1.e gratl,eoral, aI hceft het er rue.1 even benaurvd voör'ona'uii-"
6ez;Len. In. de LENSrevUe .;van 'àfgclo1:en i.ue eli start .iià.-L t.c panter nor.: in tle basis j l
formatÍe ap6est;1-rl, maar is d.an ar- vertrorc];ei om het ruine sop te''-[aan 'kieZcn. '

Op Aacl .konCen u'e altijd. rekcnen., lzelfs al in zijn juniorenti jà wasl'het 5ltijc.l .a1,,nogelijk een beroep op here te rloen als c}- ergne€ cen speler tckort vras bÍj ócn r'of anrlcr I.ager 5ellaatst elftal in een of en<lor toernoài. Beste Aaclr, ur" ,.11_r onje missen na'ar het ila je 1;oer1 in jc nictrvre job. Bèn' je noli övèn thuis'vèor liet
le icr.crst o ernooÍ in Ner.Liwijk? T,ezcrs van- clcze LENSrcvue'i ,irs u oit'vrteg in <1cavonrf leest kunt u zich r-rog naar.rle Duinr4an toe spoecèn om. on6. sterrenïean;tte
bel'ron.1ereóí Je kunt heol-.wat bcleven in'clie 40 minl zaalvoetbal. Hoe ze met-]iunst
en v]-iegwerik ce rrct'in.hèt vijanctèlijk cr.oe] rvctèh te iieponcr'en;: "i 

- 
à"-à;J"i";;;'

ons. . r cts voor onz-c nieune trainer? Arrr"rvr.ng 20 j 20 urr Tàer:eag gratis. ook voor. ..ce làctste naal' ;" """"" ,.r.ri;il;"- 
."I" '""-

i: 1 '.'',i

" 
. ,.:'



.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJ JJJJJJJ
$$$t$ v,1N rrEr ,rEUGDlRoNr *$*$*.r
$ÍS$$;.r,.r,r.r.ru,rJJJJJJJJJJJ,r,r.r$J*$J

PROGRAI\TMA JUNIOREN.

Groen
LENS 1

Triomp

3gl9ec 29 april 1979,

12.00 uur LENLT 3 - nKsvl'I f
Maanda5 lO aPri-l 1979

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ..IJJJJJJJJJJJJJJJ JJ JJJ

V1 ( zie ook lo-4)
i4gr.Nolcnslaan (zie ook 2-5)
Cckenburgh
iickrstraat
Gckenburgh ( zie'look 2-5 )
v2
v1 .

v2
liengelolaan (zie ook J0-4 en-í3 (zie ook l0-4)
Zui.ierpark

ZaLerdag ^o rit 1979-
i4.1o
14.'t5
14.00
11.0O
12.10
13,OO
11.OO
i4.30
11.45
11 .45
12-OO

Lens 1

Duno,
clie Iia5he
Quintu6,
die lIaghe
I,ENS 7
LENS B
LENS 9

uur
uur
uur
uur
uuI
uur
uur
uur.
uur
uur
uur

4-
6-

vcs 1

LENS 2
Lins 4
tEr{s 5
TILI/ 5 O

Vrcclcnburch 11
vuc 10
Duno ( vr)

11.C0 uur LENS
11.O0 uur LENS
1]. JO uur LENS
1]. JO uur LENS

Yfoensdag 2 rnci 19?9.

1!.0O uur Quick Steps
1P.0O uur Quich Steps
19.0Q uur Quick Steirs

B/4 - ,r-,3Ns 10
- Duno 'lO
- LENS 12

- LEIIS Ut opiat o ernooi
- OSC toernooi
- Spoorwi jkt o ernooi
- Spo orlvijkt o ernooi

z.-) )

vJ (zíe ook f0-4)

Vlamenbur6, Mariahoeve
IlengcIoIaan
He4ii"clolai'.n

terrein R.irVA sarnenkoxnst 18.15 uur L.,EI'trS

terrein R-rrVA saruenkomst 18.15 uur LENS
t erf ein Ri'.VA samenkomst 18 . 'i 5 uur IENS

Í.iit | 5
I
h4

1

10
11

- Ilri{s 2
- LNNS 6
- LilNs 10

AESCHRIJVlNGEI.I: §chriftelijk vcor vri jr'.e6avond bij PauI v.cl.Steen, Genemuiilen-
straat 'lO'1 , Den.Il:à.;i f eI: T71CAG
Telefonisch op vríjrtagavcnd tuss .OC en 19 .00 uur voor:
A-kl-asseis bij Gerar,-i Duj-vestefn
3-klassers bi j Frans v. 11.Ber,3
C-hl-assers bij Ton I s-Grevcncl.i jk
ÀFI(EURINGEN

en 13
t eI.
tel.
teI..

94.63.9' (LEN
29.?9.?3 (LEN
63116.4c (LElr

n4)
rx 7)
n 12)

s1t
s5t
SBt

De junior-eu noeteïl bij slcchtc veersc,rrstandighe dcn stcecls i',e afkeuringsli j st cn
ra'rdplegen. Bij toernóoiell íjevoon n rrx ,1.c samcnko'mst komen, Telefoni6che inforn11a-
ti. e vtorrlt nict'verst:'ciit..

GAÀT U KÀIIIPEREN? ? SC}IRTJF D.IIN 
.!iEL EVII,I DIJTIJDS ]ff.

OPSTEÏ,LII.{GEN.

f,ptiS f : a1s bekcnd zie ooh jO-4 sa.rircnl..o nsi 11.1Q uur klubgebouw, l-eidcrs
.r .Ipil6rf oo cn J. Zoun

LIlllS 2: als voriile week zie ooli 2-5 sancnkoust 1J.JO uur klubgebourz, l-eiCer dhr
B.Ossc

LENS J: II.v.Druhictc-n.ee Uong-::l.t!r.L;.::re-C.O:',enjrirchen:-ri..Rovers-P.Kro1-1,Í.
Lus t enhourvcr-H. S chi2per c'n. I.oi:',er dhr. E.tr'l-um-;ns

LiJNS.lr: aIs vorige week hct ii.Dienel- (2x), samenkombt 1]-.OO uur klubgel:ouw
LEI'IS 5: a]s bekend, s;ulenlrr:nst t1.45 ulrr LENStemein, l"i.lo, Ton rle i(ok .

LENS 6: als bekend. II.Dicnc1 zic ook LIIIS 4, samcnlconst .1'1 .JO uur L..Nsterrein.
l,Ctr-l.:er IT í1rIan lieUver

dhr.

-6-



L§l: M. Schobbe-J. ïíouwcnhoven-il. v. d. Zi j ilen-.r-'. Ze6crs-R. v. Ons el_en-R. Duives t ei jn-
B. Elshout llil 

" 
ColIa:M. Vf e öbur G-8. BocLhoulrer-J. v. KeÀter-n. Keus-M. v. VeLzen

samenleomst 12,J('r uur l,DliS tcr.rctnr'leicler Frans v"C.Berg

Ste.en.- . ",:
!II§.-2: a1s bekend met J.v.A;.Berg1C.l{ocfnagel-R.Verboom zie ook IENS B; M.Vrcehurg
B. Bo elhourver-J. v. KeÉ t er-E. Keus-B.:iJlshout -i'I..c oLpa en M.v.velzen zie bok LENS 7Leirlcrs . Eri-k Lanilman on',ïin v.,J.. tin.'-en

! .'"

!DN§-_] !: a1s behend, . zie och JO-4. Sanenironst 11.00 uur LENS temein, leicler

.,lXE_lL t a1s bekendr zÍc oolÍ JO-l+ LciC,crs Theo Frins en Ion v. C.Berg.
.!p{,§_l?:__af 9. }:ekcnd. zonder D. v. c'r,.I(aa-y, sa.rnenlcomst 11i'OO uur LENS terrein. Leitler
Àacl v.cl.l(roft
PROGRAMI.IA ?UPILLEN.

ZaterCag 28 april 1979 .

12.0O uur LENS 1
'l 1 .00 uur Vios 4
11"O0 uur LEIIS,,

- tyra 1

- LENS 2
- Voorlrur3 6

Vi ( zte-'ook JO-4)
I,lelis Stokelaanv2.

NA,ilt DE C.{i]'!PING I 
" 
P , V .: NTÉIi HBT VOETBALL]i{? ? SCHRTJF DÀII EVEN AE

PROGRÀMMA. I?EIPEN.

9er3el:gss I rj-l 1979.
1!.OO uur Terlo

ZaterCag 28 a1:ri3- 1

- LEI{S vclpcr conrJ. <Ie Houtzagerij
6a

oró

11.00 uur LENS 1 - Laakhvrartier 1

11"C0'uur Duno 2, - - - !ENS,.Z .

LIINS , .- vri j .

V1 ( zie ook lO-4)
VJ terrein LENS (zie ook fg-4)
"( zd-e rvel JO-f )

1ïÀr'in - Ir.lirREN DE NIIIT-Or.)KOMERS Z-{iTEHn"iG? ? fOnl SPELERS ViN iïz::1

PROGRAPIMA I.{]NI -' E],PEN..

Zater'La gzöa iL 1979.

10.o0
1c.oo
10. 00
12. 00

uur HI,4SH 1

uurl'LENS 2
uu1' LENS J
uur Gona 2

10 . J0 uur tEi{S. '1

PROGRAMMA, ïJELPEN.

Maanda gJoap ,i 'l í oto

- $.OO .uur IENS 1

!.OO uur LENS 2
9.OO uur IENS ,
T\TSCIiRf JVIIIGEN.

- LENS 1

- \:Èu z
- Luaidtvrnrtier J
- Lnts z

- Gona to ernooi
- Gona toernooi
- Gona Ëoernooi

Vreierustlann
v1 '

vl
ileresteinlaa.n

G...ÀT 
.U 

RECIITSTRÈIKS }I/riR NEN UIT' EDSTRIJD. LAI.T oNs I{ET D..1N '.]iJ], EVEII IiETEN o]2 DE
VRIJDÀGAVOND. DANIi U.

, FI?OGR/J'{I'IA .PUSILLEN.

Maand JO airril 1!/p.
- Voor'.:urg tocrnooi Prins Dernhardlean

Schrifteli-jit vepq rr]j (lane,virn.l bij dhr.
Den IIaag tet. '67 .5O.96
Telcfohisch vri j d.agavonrl tr sscn 1B.OO en

Berciit ein1ac.n
il er c s,! einl-aan
Bexcst-cinlaan

P ; v, 11..St e cn, ,G eneuui Censtxaa.t 101,

'19.C0 uur (uitsluitend in dring-enCc
6'cvàf1èn) 6i5 n"oorn ret. 2r.98"??

-7-



In noodiïeze.lIeri lcullnon'C.é pu1:i110í -ö
!"00 en 10.00 uur'afbc1Iën bij LEtiS

ATIiEUR].NGEN.

Bij sJ-echte we ers omstc,n;',ighcrlan stccils eerst.dc ar'keuringsl-i jstem ra,aclplegen.
§taàt'cladrop |ij rtlrrpi]Iön en l1ëliienrr verneltlr GOEDGEKÉUI?D clan steeCs naar. vel-cl
of runt 'van sarienliomst tcoaen. rN brT 'cËvirr l.liic 'ER DUS .Nr'et rlr.sroilr'Soll j.lon)El'l 'GE/
ÏNEORI"IEERD N,L..R EVEI{TUELE :'rlrlil;lUi?Ifi-G " Sta.r.t bij r1e afkeulinllsaCr ess en 

- iÍ I ,,prrri1-'
fen en líelpenrr vel.meld: Zïli f.FI'SURING,SLIJST dan..noet a1s volp;t rvorden 1-,-ehanc191d:
Voor d.e thriisrveclstri jclen moet jtrniorenlijst worrlen geraarlllJ-e c6<1. Zijn de wcir.-
stri jden van LENS '/ , B en 11 goedg-ekeuril, clan gaan ooli rle pupil-J-en Àn vrel-pen
rveclstrijden èi o'ns veli1 c1oor. 'Uitsluiteni voor c1e uitweOstiilaen mag in r).at 6e-
va1 tctefonisch vrorden geÏnforriecrcl of huu vrcrlstrij..f,en doorg.:.an en tïef z:ter.rlag-
ochtencl tusseu !.OO en 10.OO uu:' tel_. 66.1j"14
0PSTELLll,lGEtl

LENS P1 :- R.Ham-R.v.d.Heii,'.cn-E,I(cus-J.i(Iip-I1"i(oelereij-C.Lie triie T j o en-i'I.1!Ío1l- ernan
A 

" 
Toet-P.iÍc ssels-r\. T jin Às j oc-M. Za.a)"'berg-1, ,1, p5- 

"htsÀe 
er

Lcic1criïi1Heijnen,Àinèhtrómst11,]ouu;LiiNs'.-
LENS !23 P,Aerts-F.lr.e Bruj-n-rl 

" 
trr jinken-M. v.He1tr,cn-F. v.Kester-R, v. d. Ë.tei j - i

J . Kuyi)crs-J . Riemen-F. \ralkenlruri;-jL Vcrd.uin-F.Itrerichs-À. Triep
Leii.ler rïrthur iïe .G:root, si-rocnliomst .1O"OC. gur I . .:

LENS PZ: P.',?i j hae j. j er-P. i'{chila.I-D. v. NieurÍcnhoven-E, Sac..enahcr-R.Jan-R, /rs s enDerC-
E,Lie I(ie T joen-!.Surie-,r:,"Vcstct--i,i"Zifli;lerman-D.v.l.Toorn-L.v.i.Toornr : ....

Leic'.er Uim v.tI"l'ÍÍje, sr.ricni.icnst IO.JO uur LI,NS .: '--

LEN§ lï1: B. Ber;3-roans-P'; li 5 tsr.re,-E.lnrllic h'-lÍ. Ënrl1i ch-À.I{an1:-P.0os t ervrc6hel--lí. Simons
R. S1ats-V. Troxrp-D. Vers c hc1:'.cn-D 

" 
Cl-aassen-B. Surie

LciJcr Petcr i)errcijn, sr.ncnlion st 1O,)O uur LENS 
.

eí 'róg' op ,,zrt er0.agó clit encl russen
6 . tj .14 k1uÈ6ebouur

. Gro cn e st ein-D. i(e et nan;M. Ke etna-n-R. Fli]g$e
n-F. ChriEt-E.Knops-R." Bo elhou,Àrer
r. ,L.,II,trS

LEN$ lï2: R. natel-aan-,C 
" 
v. d. Sooi;I"'r rl.t -A

J.Tiuue=nano-D 
" 
v. C.Vin-A. v,-Ji jnÍ,;a€'.r.1è

Lei.ler Jan Prins , sanenlionst '10 
" 
0O utr

J. v. d. Starle-

il rve-Lj)
tór.6

LENS 't.r!lJ: P. Hoehsna-C. v, 11. Derg-E. Bl-oh-Ii. Jehce-l,l 
" 
v. Nicuwenhovcn-E. RenzenLrink-

D.v.d.Toorn (2x)-l,v.a"toorn ( 2x) *J.Ito enraarls -M. !'romberi-B- de Groot-C.de Gïoot

Lm{S MINI 'l: M. Bosch-M. Broo shooft-J. Dunant-M.Hoeksna-P. Hoppenlrrouvrer-T. Jansen"-
S 

" 
Tuyt -l,l " 

Ve r s chcli.r.cn-D . Bi jlsna
Leitler Chr.Tuyt, sancnlcomst !.00 uur ulI{S

LENS I{INI 2 i À.v.cl.Berg-M.Grosze l,tr:'-iri:er-K.Hans ;n-G . Linnele ever-iI. SmulCero -
li. Tetteroo

Leider dhr. Grosze Ni-ilpcr., sa.nenlionst !"JO uur LENS

LENS MINI l: R.Alsengcest-!1. BranLl.t-G. Elstah-M. Jochcrrs-P. El-St ak-!Í.Vinke-M._S chuur/
Ean6
LeiCer c1hr. Elsta]i, samcnliomst !.jO uur LENS

LENS MÏNI 4: R. Zinnc lman-J .l4ansve1c1-D. s? j_erin6-p,.í:.n6eiina_J.;!t einwegs _8. c.en
Hcij er-R "[ieret -R "Nui- j en

ZAATVOETBÀ], 26..4-19?9 TSDO iïEI,PEI{ - LENS IJI';LPDN COMB.

Vanaaag speclt cen vre11:en coubiíe-tie i[ dc lloutza6erij aan ,Je llolbenastraat
zaalvo e tbafwedstri j d teCen Te(lo, ar.nvens 19"00.uur.
Opst e11-ing: I'{, Simons'-8. Surie-V o Trorir;:-).I(c c i man--'-. v "'.;/i 

jngaarCcn
Ër.cnkomst 'i8.15 uur LINS terrcin

een

UTOPIATOE}iNOOI VOOR JUi.II ONEN 1 C? I,ll. :l{Dr\^G ,O /ÈRIL .

Op naantlag JO a1:ri1 ',vordt hct t:'ac'!.itionelc LENE Utopiatoeràooi voor.11 eIftallen
voor de el-f rld naal- 5espec1cL; Oo}l r'rit. jàar. zi jn wi j ueer gestaagrl een sterk decl-
nenersvclcl t:ij elliaar te krijgen- lIar.st bckerhou*er r.le I,[usschen uit Rotterr]an 

.'
( poul e À) de vc16;end.e ,rercni11in5èn



Poule A Poufe B

?SC uit Oosterhout B].auvr lJit uít Arnstèrir.a '-"" :i:: "' :' '" ..-: ":

Weltanla uit'Heerlen,"' ' :' . Jekd uit Bfed.a .i '. '

rlc lÍuséóhèn. ui.t Rottertiam Zwart iïit,28 uit Rottercla, ' ;

LENS '' :' ,' 'l ' dc Kenner;3rs uit Bcvciuri jk 1 : '

Dc:vrcclstri jrl.cn bcginncn oh'11.00 uur cn cl.urcn 2 x 12* ninrrut. De finalcs onclc .

pJ-aatoen 1 t/n B bcginnen. oa 14.4J uur, tcrwi-j1 cr.e 6rote fina.le ou 15.3O uur start
,On 16,15 is de rvínnaar"bekend. :

0pÈtel-fint:-: F. Vcrbaíencls e-R, V erst c e6-À 
" 
Oyergaaul-J. PrÍns -R.llo6;i söir-.f. i j:-n -rrs joe

À"Scheven-L"Janma,at-R.Lovcrike:J.v"il.l{icuw.nhuissn-i?.v.rI.Hoek-R.Tjid Aèjoe-
-E "ller"i . ,

Samehkomst 10.1, uur tfii[S"' Loictcrs I.Ians Zoun en Joop Apj)crloo
KOMT U GEIIUST EENS' EVEN Lr\NGS O? DEZE DÀG

O.S.C.T0ERNOO]]OR LE{S JUNIORII oI l,LiiND^G O APRÏL.

Samen net O.S.C.,.Oli-veo, ói,e Eaghe cn GDS 6aat LENS , strijilen oÍn de-eetstb- -

plaaLs in dcze poule. De trcrlótri jCcn durcn 2 x 12+ ninuut. Dc prijsuitrciking'is
orf r6,OO uur. Succes"
glSlSf]iqa. (zie ooh 29-4) H. v.,-:r-uniclc- .'.1é. Jon6-",'.ter Lc.are-P.Krof-C. Odenki-rchen
M"ÏIETïiiöuvrer-H. §chip1:cr cn-I?" d.c llai:s-J. Vooirluin ' . '' l"
Leidcr dhr. F,Fl-umans, samcnhomst 9"45 uur LIJNS terr:ein
SPOORIIIIJKTOERNOOI OR JUNïOIiEiV. 1O en .'11 o naAn(-1.a il.
Onze' buurnan Spoorwi.jic norii3t ons clh jaar gcluld<i5 wetlr uit voor edn'tocrnooi
met rvat laiicre elftalIcn. iiiar.si. Sloor$rijk en LXNS zijn oolc Dunor' VïC eb SEV ann-
urezi6. De punten-wirden voor (r-e tvcc elftalten samcngót e1r1.' Doe je tlest.' On
+ 17,+5 uur is :-r.c pri jsuitrcihing:. I-Opslqllirqri ËENS 10 ( zÍe ooli. 2B-4 cn 2-5) a1s bekcnil. samcnkonst 12.]o uur I,EI,IS
=_'-:-=-""':-'=':-_ -tciaernin:- ïàn-tÏoort. Sancnl:oust 2:5-?9 18.15 "uur LÉNS terxein : - i - 'r'::
LENS .1"1. (zieiook 23-4)'aIs l:chend. §araonliomst 12.f0 uÍr LIINS; Lciclers ron'v"d.-
Berà ch Theo'Priris
vooBBUrGlO qENoq _v goE IluP!. r.r!N l C}) l,Í,1:J{!i'.G .lu /rffiIl
Vier vredetrij en van 2'*. 12+ mínuut tegcn stérke te6cnstanders hls Tonegido,
ï,a66inaar, Voorl:urg cn i{ulo'irj nict inris. Toch 5;c}ovén vri j tlat P1 in óit tocrnooi
mits zij a]lcna:l blijven lverhcn ccn .iocrl resultar'.t l<an bchal-cn. 0n 16.1! uur
is Ce pri
Cpst eflin

jsuitreiliin
n: zie 2B-4

{i,
, sancn)ionst 9.34 ,u'ur LItrI,lS, Ieiiler trliI Ileyncn

GONÀÍOEINOOï VCOR lïELFEi{ 1 . 2 EI'l ,i. OP l.{.1^:},ll)ÀG fc IPRIL.
Met Duno, OSC, §DV en Gcna gr:rn r1e drie tliNSel-fta11en uitmaken vrie Ce sterhste
is, Zal LENS dit 6aan rvinncn? ï/ie rvect. Zeker' is dat tre op deze clag aIle v;Ipen
harrl nodig hebben. Sch ijf cr.us nict te on
OpsLellirrien: !V1: al-s bekenrl ( zie zatercla

àt -f

cl 1e1(Lcr Pctcr lrcrrer- J n
' iï2: alÈ bcilcnrl ( zic zi.tcr,'.nÉj) lci('.cr _ i

i'JJ: a3-s 'bckcnd (.zic publÍcc.tie bij pfo3rarcma zaterdag)
samenkomst U.OO uur LENS voor e1lc cl-ftallcn. ..i- i .

Langs deze vre6 vril ik 6ra.-.g1 c'r-o. jongcno vqn rlc wclpcn ( bcclanlct voor ,Èe trioomun
en hct glas) en pupillcn E;clclrtíe mcU hux a]. d..n nict aanrzczi6lc ouliers bcilanlle4
voor de .;b clangst oI,ling bij rrijn lac.tstc ÏrcCstrijd voor LEI{S. .!c talrijke aan- .

rnocdi6ingen bi j dczq rlcC.stri j t1- hiel2cir niet zo erg l'rant cr wercl helaas tqch ' ..
verloren. Tevens vri] iJr ju11ie nog bc:l.ankcn voor .lc {ijnc tijcl die ik als l-eider
en/of trainer mct jullie heb uoi;eu doorhrengen. Jongens ik rvens ju1lie vcrcler
veel succcs en miscchien tct ziens. . .--:.. ..i.-' . . ,-.

-9-
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LENS SC}TREEI Ï{]STORÏE.

Afgelopen zate}clag hecft de jcugclafcleling voor zover het ons belcend is ueer ecns
historie geschrevcn. Nee, nict in irositieve zi-n. Hel ve5blijven van pupiflcn cn
vrclpcn riras er schutrrliii aan r',at ons ilcrJ-e wcl1:cne1fta1 niót op kon ]ionen. Dit
betckenilc natuurr,i jk óok d.at tcEcnsta.ncer Duindorp sv ook voor nicts op hun vcrd
stond. A1 vingen ze de boo:l.schap rcr1eIíjk rrsportiefrt op. lïij kunncn ons bcst
voorstel-Ien dat ze 6oed baal.len. ïïi j ili!.en cr.it namcJ-i jli ook. Belfen hÍ9Lp niets:
vo161ens o.n§. varen .r..9.ncestcl --aan het Io_geren of op (le campin6. Afgeschrovcn hac!.clcn
ze e chter niet". §ons .kreci;.-jo een entru<jór_.1 te horèn va.n: i,mijn zoón hecft gccn
zin neer on tc voetbal-lcnrl Dit knn bcst voorkomen, maar schrijf rlan a.u.b. cen
briefje dat Urv zoon stopt. 3cclanl<en kan al1ccn schriftclijk, en moet voor Jf mei
Gebcurd zijn. iiij hopen d.at rjit cle Lae.tste keer zal zijn 6eweest'dat dit voor-
komt. ïli j zullen ,-r-e boete dic vrc van cie I ,ÍVB kri ji5en wcI betal-en. Schrijft U in
het vervols wel af. Het bespaart ons ccn hoop narigheid.
KONTRItsUTIEO

lïiIt.U eens na-kijkcn of Cc hèl-e l;ontributic voor clit -seizoen is betaa1cl. IIoS een
hele lijst rlet nalicn hceft onzc penninljacester van mcnsen rlie het l-aatste
ternijn nog niet.betaald heblten. Daarna.ast zijn er ooh nog jóngens <]ic mcer
achterstand. hebben, Gí]"o 316711 staat ,opcn voor Uvr 6eld.
EET 15 YOORBIJ.

0p ons hoogste l't-eIÍtal na, is vogr die overige jeug*clftuI3-en na zondag 29 a]:ril
de kornpetitie afgelopen. Gccn lir,mpiocncn dus. De slechte vrintcrperiodc nood-
zanktc de Haa6se voetbalbonr] on -!c kcuzc t'c n:rken tuseen 1) de komiretitie uit-
spele4 en de toernooien le.ten vcrvallen of 2) de toeinooj-en laten spelen en c1e

kompetities stoppcn. Orídat er oi) enhele A-klasse poules na bij de jougcl gcen
prornotie c.q. clcgradatie.rcgcl-ing is zijn Cc kompetities stop5ezet. Vanaf J0
april- allecn nog naar tocrnooien. ilelaas l"rcbban rvij niet voor af"}e elftal-Ien
vol-doenC.e toernooien. Daarnaast han hct voorkomen dat i.v.m. het uitspelen va'rt
cle ssniorenkonp etit ies er toernooien vervaLLenr of ingelast worden. Het T§C-
toernooi op 19 nei voor B'1 ,C'1 cn D1 is lu a1 6cschrapt. Jastncr maar l'raar. Itri j

7u11en crvoor zor6cn Cat .jul}ie toch voldl'en,le ku6r-ren spelen. Daarnaast is er
oB 20 mei een sport(La$ en oi) 27 mci cen cocktailtocrnooi. Vol-:"ocnde kans dus
ori leldrer te blijven spclen. lIa het i'inllst ervreekeind is het echt afgefopen. Den

6aen rvq lelller op vakantic. Vecl plczicr noii' in d.ezc irl-a,-r-tsteri n13nd.

L.,ENSS1ïAETEnS .

Degenen rlie in cle afgelopcn tijtl zorn mooié IENStrui heblten bcstel-rl kunnen ír-cze

a.s. zaterdatl vanaf 1'1 ;CO uur. in ons klub1;ebourv afhalen. Ze liggen achter i1o

bar. Natuurfijk kunnen ju11ie zc oolc nog bcstellen. Ze kosten f 25t-- per trui.
MINL-V0ETBr'ilSHOlï.

Vanc1.aa5l 26 aprit wordt ieilerccn clie zic.h oil5c6even hceft on naar de mini-voetbal-
shovu in Rotterrlam te gar.n, otr 13.OO uur in ons l(lubgebourv verivacht. De chauffeurs
worfen verzocht om de jonge jon6ens na afloop on + 24.,i0 uur thuis af te zetten.
801,ïLEN ESCTiMP.

0p Joop Apperloo, Richard Don en ll1;ert Schcven ne vnrcn tie overi6e irbovJl-ersrl

deze bovrJ-ingavoncl gIac1 verÍjetin. Zo:.Is ge1:ruikcJ.i.jk waren de banen lang te
voren gereserveerC, clus moest er aa.r:. hct cinC van c1e avontl nornaal afgerekencl
worden. tilij hopén dat jullie zo sPortief will-en zijn on a.o. zaterda} í 5t-- íe
bctalen bÍj Paul v. d..Stécn.

HA.:GSE JEUGD.

hfgelopen moanCag speelclen Bcrry llceríslicrk, Yerre3- Trllohreg en Pa-trick Pronk
uit C'l nce in hct Haagse jeugrlclftaf van 11/14 jari5en tegen Rotterrian. À.s.
vrijdag vertrekltcn Ycrrel en llcrry ni-.ar Parijs olrr da;rr een tocrnooi te spcl-cn
raet diverse bekende buitenlanclse vcrcniÍ-;ingcn. Gespeckl 'rordt o.a. tegen .{.C.iÍi-
laan en F.C.Goteborg,-. ,,'Jij vcnsen jullie vecl succes toe. Doe jc best cn Eecl:raag
[e net j es.
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rn de pronDtiekl-asse c spcolilc Lxl{s afÍ,jo1olen zatcrilag tegcn voorburg. 0p cen
Socd bespeelbaar vcld hebl:en onze jongcns ccn vcr.,,lienc1e f-O overvrinning behaafrl
op,eg! zwak o1:treclencl. Voorburg. In het begin zag het er niet nae-r uit d.at de
Ècóró zo hoog zou oll-open' rrana do iust' 5ing in net een'1,0 voorsprong voor LEils
Door het benuttcn v't n ecn strafsch,op die, ric prina leiclcnrlc scheidsrechter clc .

heer d.e r(oning ons 6af na ccn 1;-rove overtrer',in6;. lla de rust vras LdNs oppernrichtig'en speelcl'e al-s hct vrate me..t Voorburg, en lioncl,en zo rvat d.ocn aan onst docl6eniACel-
de Coor Coelpunten vin c.rnvocr.l.,cr Hihs Itieuucnhuiscn :. Richarcl v.d.Hoek - Ruud.
verstee6 en Ricky Tjin 

^sjoc. 
Dit rLoelpuíten festijn rvas een ophikkertje, rvant

rvij urerden dit seizoen achterh'aa.Id Ooor blc66ure'6 namelijl(:_ Leo Ja.nmaat-Ronal-c1
.lo6isch-Jimny ,Tiin r'rsjoc cn .Roy Í,ovcriks rvc.erdoor wij in ietlcr'e we6strijci aanvul--ling uit B'1 kregen wa:?lvan Peter C.e Druinr prrktisch al-l-ö rveLlstrijrlen megspeolcle
en de a.ndere spclers enkel-e wedstri-jden uin(r.cr, rlaaroh ooh onzc dànk voor juIIie
në.lelïerkinfl. ons À'l noct nanclijh di'l seizoen bij clc eerstc zes ein.iig'èn, want
de eerstc zes iran c]-c ranglijst hcl:l:cir het zicht on hct volgencl jaar in 11é pror
notiekfassc te blijvon spelcn cn nict te :'.e1ira<lebcn naar cle *-kl-asse. Dc stàncl
voor I,Elis ziet er dan ooli rooshreuri, uit, want ,lËt nog 4 vreistrijàen "tà- 

=pËiennanelijh tegén Mostcr, VCS, iiicstlanclia. en euick is ..le stancj momenteel_:

.fghcyc4inscn _ 
.. 

. 1?-29 .'.,
ïïèstf à.nclia .;+-;í :' ' j : I

HI!ÍSH . 1? -22
Bl-àirw Zw rt j? -22 

i! . '

LENS 1 ' 1 13'-22
Quiclr 15-20 

.GDi. 1?-1?
vcs i;-i1 t
l.lonstcr 1t- S :

Dclfia 15- 7 -":
i'lassenaar 15- 5
Vóorburg' '; 16- 3
;"r""a;"q voltloènce tc hcbÍcn ingclicht cn U vra3entle on'stcun voor dc Iaa.tstc.
rveCstrijden welkà datats zijn lÍànstcr-LEltS op 2J april, LÉNS-VCS op 23 apriJ-, ,

iïestlandià;LENs oil ,5 ríci en.LENS-Quicli op 16 t"rei. En tevcns vril ik hierbij onze
. clank uitbrensen íliin de. vaders Jannaat -Nj. eurvenhuisen-Bo 6i sch en ven tler Hoeh on
" hun ' b er ci.J.tri11i5e nccLevrel:liing ori onz. jqngqns bij uitrveLlstri jrlcn àaar te brengen
rva.:.r zij nocsten spelen, en .lc jonl;stc ieig van de fam. v.d.Éoek tooi hct ;qocÍe
14""n"r"óht"ron icdàre wóek. . ," ,'

DHC 1O-],IIIqS B.

hcc t dit Àeizocn pe.. tvrË5 vreclstrijilen verLorcn. OnclaÀlis rlit
voor de urertstri jd. tcAcn DIIC nog 'l punt aèhter op RËj!VV. DHC
cen lasiigc tcilcnstLnder. \iJanneer C1 echi rrvechtrr hoeft het

VOOPAURG - LEI{S.

Ons hoo i,,'st e C-e1fta1
resultaat stondcn we
is zeker,uit, al-ti j cl

voor niene,n8, bang te zijn. Dit bl-cek ook ef5elopen zaterdag. Mef, fanatiek voetl:aI
werd DHC goed onder clruii 6ezct. Ronelcl v..1.Iloelc bracht een 1-O voorspron{, o? het
rrscorebordir. I.p.v. cloor te tlru.l-J;en nc.n iËC hct initiatief over. Onr'lanlis cle inzet
d aaide het toch nog nict 6esrelc]ig. Dr rrcrd nogaf ecns stordíg 6eplaatst of clon
6espeeld. Maar ja, lict zijn noÍj pa6 jon6cns van 1J jaar. Mo6en ze?? ri1.
DHC profiteercle er we1 van en ktram voor rust op 1-1, lia rust iva6 het alIecn -ílr.ar
LENS urat stornde o1; het docl van DIiC. I(opbi]l-en, en schoten misten steccl.s op oen
haaï na het doe1. ïerrel- ver:! ctrlcclc lioren bijzoncler ha.rd ar.ngepakt door c1e DHC
ausputzer. Een c'.oclpunt hing in Cc J.ucht. nerst schoot Serry tegcn de paa.1 en d.e
rebound kopte Patricic teg;en r1e lut. Toen Yerrel voor dc vÍjfdc kecr onrieruit ging
in hct strafschopgeBied lcon de scheitls .;chter niets ancl.ers doen dan oen penal-ty

. 8cven. Rona,l-cl v. cl.Iloch verzilvcrCe d.cze 2-1 . Dit vras ooh tle einclstand. Door tret
geli jke spel van RILI"W tegen Dlaurï Zv, rt, stas.t LEi,lS 6-c1i jlc net RKI.VV o} Iioir.
ldat ;ianraer ,:lat de konpctitie niet uít6cspecli'L yordt. Toch zaterrr.a6 VUC rrno6 evenii
Pa'klien ' 

p..ur v. d.. steen.
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Met vícr mini-teams.ttbl*Lct w: nflc-r HDS on rlair rleel te nenen aan ccn tocrnooi.
uJaren rïe net ce Pi,.as|r.a8en lrog vcrïrencl gerveest rnet nooi lveer, nu wrs het ijzig
koud en 13uur. iïaren het 1c en 2c tean vo11edig, bi-j J en 4 liet cle opkonst te
I'Isnsin overr waardoor stcc(1s spelers Er:csten ar,.ntre,.1cn voor mecr dan é6n el-ftaI.
Toch speelCen allc teans leuke veclstrijc-en. Dc beloning was er uleindel-ijk aan
het'Linee ïan hct toernooi toen blecJl, tla.t LEI{S.d.e besie cesultaten had lehanl-d
lvaarCoor hèt dc belier j.n de urecht r,rist te slepen. ï)ij het in ontvcnlSst nouncn
hiervan tloor Jeroen brah er ccn corvcrrlovernd LEil,3gcÀuí1 Ioe. Een apart lvoord.
san d.e-nk hierbij voor Jos Verschclilcn, tlic als ,'coördinatorrr optra,-l. bij clc vÍcr
teams cn dc andere oud.ers, rl,ie berci;l ua.ren al-s lei{er/stcr (mevr.Elsta.k) te
fun6;cren. i1I met af een geslar,rr;,I tocrnooi. ÀI}e spelers ontvingep tot slot no6

.--een herin[cringsva:."nt jef .

LENS l VUC 1 ( rrini-vrolpcn) 6-2. '

HBS-TOER}IOOI DINSD.í.G 1/ r':1:RIL.

Voor de vrccl.,trj jC rvae er bij r)c spclers en leirler r,rat angst voor cle kracht van
VUC maar dit Sing aI snel ovcr. LINS nan hct initiatief volledig j.n hanrlen en
VUC vrcr<1 t crugge tlrongcn. Na 10 Einutcn ha.r1 LIINS dan.ook aI cen 2-O voor6pron{1.
Ilierna nan LEI{S het cvcn te 6erna1Jiclijh op, waardoor hct via 2-'l bij de rust J-2
werd in het voor'lccl van LEI,IS. lla rust [risten lve ene] uit te 3_opcn en via uit-
stchcrÍCo coÍbine.ties t'rerd de ciirl',str,ncr. vcLn 6-2 boreikt. Dc cloelpunt eruaaJrcro:
I'lartin cn l,lichef beidcn Jx. til-}e spel-crs verdienen e.en conplinent voor .het
uitstekencle spe1. In ilcze rïcd,strijr'l helll:cn vooral- Ce_j4ngsten llarco, I.lichacl
cn Sascha uitstel:end gespecld, tcnvijl lt)etcr r-als 1a.3tste ruan ic:lerc keer op

tijd ingrtcp.
rEN§ 6:vc§ 6 (4i) i

Dit was een wcdstrijd, vraarin LINS r:rae.r Eou nal(en, lïat in r'l.c uitrvcdstrijd.-rnis-
lukt is. I'íen l:egon clircct, r1c te3.cnstanler stevig aan te paldren, wat na. + 20 min.
uit$onde in een cloelpunt van llicharcr. Iluisnan ( 1-C voor :j,1ï{S ) ciit va6 dc ;ust,
éta.nc1. Na d.e rust zaktón vri j.lr..t af , ryat rcsultcorde in eon cioelpunt van VCS
(f:t) IÍierna krvamen rvij gestóunè doór fcl1c eannio e ii6lin55en sberlJtcrirg en
scoorde[ nen vestcr (2-t) cn cha.rc]_ Icr8nans via een schittercnric-Iob (f-1). i,li j
tlachten L-lat r.re er toen aI ví',rcn en VCS rukte grg opr rv:rt (1.oor ccn fout i-n onze
achterhoe'Je goecl rvcrcl 'lfGestraft t'l-oor VCS (l-Z) niitrarll Huisnan scoorcle hierna
geJ-uklrig 4-2 zorlat r"rij uat mecr lucht ha.clcl-en Ín d.e achtcrhoode.
VCS scoorde het lactste c1oe11:unt ven de vcdstrijcl, wae.rdoor cle einCultsli6 4-j
werc1. Àl-l-e jon5cns he}l:etr vroscl-i jh hartl gevuerht ,cn hierloor vrerrl dit 6oec',cresuttaat bercikt.

LciCer i4artin Reuvcr.
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2e Jaer all nuumel: 9 mei 1 79
D! LEIISREVUE. vrcckblad van dc voetb".

EBBBB::ilià§::H::8BBBB

lvereni l-n Lcni en Snel

00ooo000c000cooocooooocooooboo0oooooooooooocoooooooooooo

tl+oi s..x.?uyt (Mi,r) vordt n.i.v,, B-5-r?g LladÈrnarorle !8, Zoctermeerr. t eI. O79-
21O151

Af voeretr oer herlen:

1199 Ë.x.31ok
1]25 R"Mehil-e] ;
Aivoeren per 1-Z-

I,íUTT\TTES ],NDTNLTJST

Iï]

P

t r7O.

- 1306
- o14t
- c210
- 0765
- O9B5

.s.

jun.
. jun
eI].

vï " 11, Jndlich
iï. (:" nnGlehe:.t
li. L.Heynen
ii.C,G.Krol
Il. E. Loverilis

Sen..
t\T (

N. S,
i'rjun"

- oi?B
. 0691
- 1?39
- 0649
- 1120

Q. W.lÍichels
P. A. tle lirolf
E.Hazeleger
S . J. Kramor
Ii. R . 'ileber

I'l
N

A

FIIFFFFFFFtr'tr'FFIFF
ï'lrIir ,S:L.IT ER .iCHTEit . }lI 3..R
FFrrl.rFEFEItr'Itr'FIFFFFFI. !.EI'I'III

EI'FETI'I'TEFI'I'TFÉI{TruE]IÍ IFII'

Zat er-daqrnor6eq: An - ïÍim -. Ronalcr, - rin v.d.Steen '_ iïim liourvenhbven.
Zondeeaör 6en: Ccr Hoplenbrourver - Ne1ly en llich1r,.] rr. cl.lloejr
Zonda idda An" v. d. Ste en. - I,levr.. Janrna-at -'Fra Straathof
Drll'íES1/'OnTIIitrL : LEI,IS - v. d,ttcln"

il^ll DiI RED;Ii(TIE IRRN]]Ri?RNNRNIIËRRRRRRRRRRRËRNR]IRRRRRRRRRRRRRRRNIN

op 18 nei a",s- om 19.00 uui {ïGLa.r llc rvccr voetr":af1en. Àlfen clie mee rvillcn- coen 
'

moeten zich melcren bij: Rick Bosch te1. 6.j;gg.t5 r.iirt u zelf zorfien ;;;;; ----'
kousen (blaurv), wit broeltje en -voctl:al-schoenen" .tlIe Came6 die wí11-en voetballennoeten zich vöór 10 mei a.s. hebben 6eme1d.. De t egenstairdst ers zijn de dameÉ vande, Fa. r'.cl"IIeLn"

ve'l-se handtckenin6en op straf::a1:port fo.nur-ieren en c1e te volgen procedure bijstraf zaken amat eurvoet'baL

Dc strafcommissie auateurvoetbal heeft vastÍr-estek1, dat in veel gevall-en dle rap-portage cloor de vcrcni,lingen noga.3_ tc wensen overlaat.
Jrfgczren van het feit, dat hct$een geïapporteerd worrlt veel.I onvoldoencre is(cilrwijls vrorclt sLechts volstaan nct allóón hct ovcrnemen van ile aantekcninn opde ruil forrn*licrcn , i-n plaats ven een neílere omschrijving rran hctgeen hecftplaats6evoncen, of dat slechts éón verl<laring worrrt àntvàngen, terwíjl art rel .r1

'.ran het 1l'c.i'J" vocrschrijft, tlat ön cle aanvocrd.er én de grànsrechtéï óh het. '

bestuu.r én tle bij hct voorval betrolCrcn speler(s) noeten'lrapporteren), hecft déstraf c omnis.si c, geconstatecr(l, dat soruliqe rrerklaringen (somi-ook nog'in stiijJ.met ce u,aarheid) coor een c lubfunctionaris uorrlen op6estekl en yan valsc hsncl-'tekeni: -'-n worden vco:zi.on. Àfs r!cxcuusir wor(lt dan iingevoerdr' dat d.e r.rctrojÈ,enspeler ' - de a:rnvrjerder óf dc grensrccht,rr verhinrlertl ivaren" dó verklaring op te.stcllen en',;c ondcl-t elienön 
"Ook kont het voor, dat ce hötror*kcnc' zijn hanclterrening praatst op een blanco :

formuli-er, \.taarna rl.e verhrari-ns clooï ecn ander wordt opgesteld" Bi; een ns.Jeroudeizoeir bl-i jkt ? cia.t c.c betrol(kcnc (',an e en geheel anJere verklarinc af l_egt.
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De straf cormissie amateurvg.etbc,l-,a-cht,l het dan ook vrèns,qli jk het volgenc]c ondcr
de aancïacht 'vaÏ- Aé-veïeíióiniön to i:i,en.ión,.met het verzoek e.e.a. in rle cl_ub-
blaclen over tc nemen of. op. a.nderc wijzc haar 1èden te informeren.., :,. ], .1. fngevaf- ëdn eiliëJ.ii' uit- hèï-ïólC !,orèt {ïezonílen of een wa,rrschuwing krijgt,

dient Ce club van r1c bctroldrcn,speler een 14ee1 st refrapport foraul-ier in te
stfir.eii;:'fysaiÉ$"iiàiist'r'.0 'perdoonli jkc 5cgevEiE-van rte betrokken.speler (vofte-
rJiF. en -qauukeuriÍï in te vullcn rloor hct bestuur), c1e persoonlijke verktàfffin(uit ergen waiirnemin6) v.:n clc i.i.nvoerd.er, ile gien.recEffi-ÉËE-bestuuelid,
d9.t 

- 
de 

, 
wedstrij d heeft bí j 3€lÍoorict, worrlen.vernelcl en cloor hen persoonlijh

rvgrden lorideitekënd, TeÍen6 kan cle betrokkén sp el er ' d.:..rrr.an zi 3ïïElEEi-To e -
vciegen; I,locht hij hiervln geen i;ebruih vrensen te m:.lken, dan vermeldt hÍj
zufks en voorziet cle ze melle.leling vr.n ziin h:ndtekening.

2 Mocht een speler van tle tc1;eni:ilrtij een wa..rrschulving krijgen of uit het ve1cl
worden gezonden, dan Cient de club een illauv, strafr:pport fornul-i er in te
zenden, vralrop de persoonfijlle- vcrl<1:.rifrfiE (uit eigen vrr-.:rneming) v.:n i1e
elnvoerder, íle grensrechter en het lJestuurslid, dat de rvedstri j'd heeft-bijple:
vrooncl e.n .de. speler, di,e bi j .het gcr;euri'le betrokken is geweest, rvo-r.f en verneld
en door hen persoonl-i jk wcrtien oni'.ertekend.

J. Mocht .door: omstlndigheden 6ón v,:n èc r:etrokkcnen Ce ve'rklering niet tÍj.di;
op het rfbrraulier kunnen verrdeldcn (dc gele en blauwe formul-Íeren noeten zo
6ne1 mogcl-i jli, i'.och uiterlijh l:innen 1 x 24 uur nà Cc wedstrijd vr6iEE inge-
zonden), dan rLient hij zijn verhl--rrinfiÏ!-ïornanl l:riefp].pj.er op te stelicn
en recjtstreeks aan rle KNVll te Ziest te zenCen en uitera:rd. binnen clezelfde'termijn.

gcn ilconr:1eet zijn óf'Fjlechts een overri:ne zijn+. I,lochten de ingckoren vcrklr.rin
vrn de a'..ntekèningcn op de r-ui
konstig artj-keI 62 van hct ÀIg

lfornulie
cBc(rn l?cg

rcn, d-i1n z:rl- de vereniging ovcrcen-
lement rvórclcn beboet. Dit 6e'Ieurt 6ók

inCien één vcrklorin .het formuLicr vrorclt. verneld en de andere hc.trokkcneno
sl-cchts hiernlflr ver zen.i

). Ilocht bij_ een wedstrijcl g66n ';estuurbliC ar.nwczis zij,n 6evreest, d.an dient
. zulko op het formulier tc.iyortlen. vcrruclcl.

rndien ecirter worclt vast6estelcli ct.t onjuiste verkl-aringen zijn nfsglega en/of.
vafse hlncltekeningen ondcr veïh1l'.rin6 zÍjn gcpla'ltstr. dar zs,I cle stiafcommisoie
anateurvoetbal niet schrouen strcnqc st rafmcatregelen te nemen.

De straf commissie , a:nat eurvo etl]*l relient in dezen op rle volletl.ige nedewerkin6 vl,n
cle verenigingsbesturen.
Overgenoraen uit dc KNVBcr.

de Redelctie.
IIHIIHEHHEHHHI]H HH}IHHHHHTIEiIEI{I.IHIIIÍI{HII]I
PROGRAI.O,IA-OPSTETLINGEI{-UTT,5L.}GDi,I SENI ORNN HHT] ÏÍIIHHHII' '

HHHHHHHHIïHHI{HI{I{EIIHAi-IH}IHIIHIij-iJiI{IIiIHIiIiHli}IHH]1

PROGRA]'{MA SENIORE}I.

Irii9sc 4 net i9?9.
19.O0 uur LENS 9

lgr!:e-9-ee:. -122e-;

, - trelftal G.v.è.I(Ieij" VJ

schei..16re chter
N. N.

J . H. J. GuCde
. Cle.ess ens
e'Rouville
. v. d,Veen
dt lne.ngc-
schrcven.

'14. o0
'11.O0
14 -1Q

10. o0

uur
uur
uur
uur
,uur

vlos 1 : - LEI;IS 1 ,

RKAW 2 .- 
LXI.IS 2

LENS f -DSO2
Groen Hitr)3,/2 - IENS 4
BMT4 -LENS7

Esc..rinp II; Melis Stokeiaen l.
IIcuvclwcg, I*eidschenilam À.1I
V1 55e1r '1/ 1-3 D. d
Escam1: I (nar.st VCS) K.F
!;scamp l. wor

- II,l Ja4 r1e Iourvtoernooi Escanp I0!.J0 uur LENS 5
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1!.00 uur LENS 11 - Duinoord (vr) V1 5eh 1/1-3'.
'jggl=9ee .9 ncí 1979.

Vrijd t1 nei- i979.
1P.C0 uur LENS 4

Zondag 1J ne:- 19?9.

14.C0 uur LENS.1 - HOV 1

11 "OO uur IENS 2 - RooC.cinl:uri1 2
'11 . rO uur Vredenl:urch 2 - LjJI{S f

N. N,

J.C.vrSchaih\11 Ee\ 1/1-j

Y1 seb 1/1-3
v1 . g;eb 1/à-4
v. Vr ealenlrur chrveg naast nr. lO E/o
clubhuis Tc 'rlerve te Rijsr,rijlc

SirMENK0t"ÍST.

LENS 4f ï, i , 9 cn 'i 1 ecn hr.lf uur voor aanveng van hun ïrcrlstri jd.
ÀT§CiINIJV]NGEN.

uitsluitend in zeei.^ dringcncc gcville4 k,^.n vrorcen afgeschreven bij II.A.van Nieu-
w nloven o! vrijílage.vond van 19.C0-2O.OO uur te1. 298709
ïn -cvrI van ziekte k-n no$ o1: zatcr'a[,;morgen van 'l1.OO-12.00 uur vror,:len e.fge-.
schrevcn bij A,Dogisch. tel-. 911156

ï.,ENS 4:'a1s irorige vreclr met il.v.I(ooi
LINSI: rals vóri6e rireek met Ii.Roodr:o1 ,

IENS 7: als vorige.lreck zoncler R.Leyn
IEN6 9: als vorige ueek

LENS 11: aIs Íorige rieek

UITSL;rGEN: .

Donrlórtlag 26 apiil 1929, Zonda 2) april ,1)18

'- BEC 2

zonCer F.de Zvrart

LENS f
ADO ,] 

1

IENS 6

2-2
6-o
4-5

c-o
1-o
O-U

.-2-1
4-2

- ?oncgiclo 2'- LENS 13
- Ceferitas 6

LENS 1

Quicir 2
Dcl-f t 2
Ditindor
Toofan

Gouda I
LENS 2
LNNS 4
LE1\S 10
LENS 1 '1

p
4

sv6' -

JJJJJJJJJ JJJJJ.]JJJJJJJJJJJJJJJJJ
$$$$$ vAN HEr uTuGDFRCNT SSi**
J S $ $ J.l.r;.r.r.r.r,r J J J,r J J J J J J J J J JS$ $ $ J

JJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ'

samenkonst 18. 15 uur LENS._(qutgts)
sarnenkomst 18. JO uur LENS

PROGRA]'IMÀ JUI{ÏOREN.

Yiii9ec 4 neí 1929.

]9.00 uur quintus C1
1P. C0 uur Vios
Zaterdag 5 neL 1979.

?grÈee-í-esr-1222 .

P . 00 uur LIINS ,
9.00 uur LENS 4.
9 .00 uur ,LENS t
9.00 uur LEÀrS- 12

- Lmis 3
- tIlNs f i

- LENStoernooi
- GDS toernooí
-. LENStoernooi
- IrEt\Stocrnooa

14.30 uur iïestlandia 1 - LITNS '1 Sportpark Hoge Bonèn
10.O0 uur LENS B - Duinclorp SV toernooi Sportpark Houtrust. . ..
1C.OO uur LENS 9 - Duinrr.orp SV tocrnooi Sportpark Iloutrust

LENS l-4-7-12 ( zie zondal;)
IENS 1'l (zie vrijctal 4 nei)
overigc el-ftaflen zÍjn vrij.

-1-
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JIIFSCHRÏJVING T'ÀT .

Schrifteli k voor vri d
tel. 7509

avond 'bi j Paul v.rl.Stecn, Genenuiàenstraat 101 ,' Defi iha6
Telefonisóh vr ijCagcvoncl tussen 13.C0 en 1!.00 uur voor:À-kfassers (LENS 1

B-kl-assers (IENS 5
C-kl-aËsèrÉ ( LENS B

ÀIëE!.8I.NqIT"

Gera.rcl Duivest eyn
Frans v. r',"ïJerg
Ton t s-Grc.vencli jk

bij
bij
f,i j

t/n
t/n
t/n

4)
7)
12)

tell
tel.
t eI.

946}gt
297978

.6ji64a ,

ï: l.l" niet vroralen ,ebeiC of <le toernooicn :toor6:e.n. Kom Llus alti jrt op ti5rt:naardc sanenkonst toe,
DU INDORP SV TOERNooI v00R La

r R'eds tra j.1en
evrijzen dat ze
C uur is de. pr:
lingen: LENS 3

i,is JUNIoREI'I B EI( 9 OP Z/iTERD/tc tlEr.
In vie
nooi b

116"0
0pst el-

van 2 x'lO ninutcn lcunnen C1 en C2 op het Duinrlolp SV-it;nl_
.:::If:".,rlin rlan HnS, p.Ks\n4, MSvrZr-en Duinaorp ,sv.; cm
r_ J 6uaf,rc-1-kj-n3.
afs borienri (zic ool; 4-5-?» Leider paur- v.rf.§teèh, - §aniènkonstur LEIIS' 9,co u

tn!§__2 al-s bekcnrl Leiclcrs ïi,in .v. d .l,indcn en
lcornst ! . CO uur LEI{S 

"

Erik landrnan, sanèn-

0p dcze dag strijden de LENSeTftar-len samen net lfestlend.ioa .Je fe1 begeerCe E 
" 
Fl_unensl: olia.nl. Deze nacn behoeft indcre uitleg. IIij staat 6c.rant voor frn^tieke en leuke vrelrrierc'.edj.6t deze boh:re.l in weclstrijdon lr""-à- * tZ* foinuui.uur. Succes 

"

LE}.ISTCEIINOO] VCOR TENS,IUi{IO RjIN f , 7 lïu 12 OP ZoNDAG.6 MEÏ.

GDS TO]IRNOOÏ VOOR ],ENS .IUNIoREi{ 4 0? zoi{r,Írc. .6 }tEI 
"fn eller

legens+.an
2 ri '1O ni
0psteIlin
PROGRA},IMA PUPILL].]N

Zateríiag 5 nei 19?9 "
p.OO uur LENS 1 - Dcn IIoorntOOl)nOOà l;loutls er,veg
PAOGRIII"IUA lli]L?Ell
Zat er<lag 5 neí 1

()tc

1J . JC uur LEI{S 1

1J.Ji lur LENS 2
1l'..7O uur LEN§ ,
PRO GR-AI.TMA T.IINI -IV]ILFEN

Zat ertla 5 raeí 1979.

+IE§--]? ïi"van Ve en-ii. v.I}litt ersvri jk-E. tiezeleger-E. van Sartter:_M.Kgops.-1,Í.ce Hars-E..tsscnl:crg_E.vId,l{any_J.v"r'l..t:.r=J.".,j,,,1ï"f= 
.E.a,e'Vos:II;V;iíöötóà"IëÍc'te: i.,:t1 v.d.K"of[, Ànrent;*";'è.;à";;r-inl.lS

a, Verburch , OSC cn DI{I.,
c1e LENSkring. ge'en..ver-
stri j r1op.. VIestlcnCia
Pri- j suitrciking + 14.00

, ,O uur, LEi,lS' 
" 

. . -

orving-M. KoÉv1n[:
. Ber65, ' saàenkonst

9g§-t§fflrr4qn t ljll+J a1s -helienct Lcirl.er tr,.F1um"".ns, samentcoms
I,EI{S 7: al-s be.ircnd mct R 

" 
v. d.liroft_R. Huisnen_gh. Jergnans_R. Grrlcn en I,Í.rlÍcmen L,eiJer FraneB"rD uur LxNS

tB
r. i(
v.d

--^^r ^l-Yrocg[e 8ír'at rL'f a's. zonrlag n::er GDs on llaar vier vleirstrijclen to spe]-cn.de:'s zijn.HVVr GDS, 'GDr., en IíllS. V"of u"""uo" De weclstrijden cl.urennutcn. P:'i j suitr eihing + 12.J0 uurq: ais bckend Loiiler I{.F, , s.-::rcni;omst 8.15 uur LENS . .

1J.JO uur LENS 1

I,EN§ 2
9.OO uur LENS f
! . O0 uur IEI{S 4

iII'S CHRÏJVINGEN
Den H:ag te1.

-'lEI'lStoe.:nooi
- tD\Stocrnooi
- T,ENS bocrnooi.

- DiiotoernooÍ
- vrij ( zic ovcrigc
- LEI'tr§toernooÍ
- LEI'lStoernooi-

Sportpark '[.rtest , Zoete]mcèr
cIftallen)

: voor vrijrl..í.rvond l.\ij peul- v.d.Stecn, Gon6muírlongtront 1O1,6?5a96" Tcfcfonisch oi) vrijd.,sav;i..t,iql..""il.ao oo .,i!.1-,o uur bij5987?. ryt clrin6cnrie 6-eva1t_ón ;i, ;;";;;;;"nï.r,,r ,.r,or u.eo uur

-4-
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Er kan niet vrorddn gebeic of d.e tocrnooien door6aan, Kon clus altijil naar cr.esanenkonst toe- Ga je rechtstreehs l:c1 :lit dan even cloor op, vri j.JigavonrJ bij
Rob 3on, Lc7', zn\??

A.I'KXIi R J i{GE},I "

DEI\I HOORNTOERNOC,J, VOOII I,ENE PUPÏLLE}.I 1 OT ZATTTRDTIG

Drt wordt
net de Zrve
wc dst ri j de

alv: :r l:.et dertl.e tbelnooi voor p1 . Nu faàn vrc rj-chting Den Hoornrvers, V::ccr,en'burch en Den lloc,:ln ui_t te maken wie rle sterkst.e is"
rr.duren 2 x 1?-1t uinuut. De prijsuilreikrn6 io on + 12.00 uur,: aIÈ bchënd'Lcidcr ili_1:]i9ylg! r , s4menkonst B.OO ulr LEI,IS (gearne
r) I =- Í'

{
T

IVIEI .

o

of,I
De

ouclersst efl
mdt vervoe

r.,Erï§iöERr.rcoï yö0ilrinirmr r 2 E],i J oll EATERDAG 5 .r{Er 
",

AJ-1e welpcn kunnen zc-tcrchr Lekher voet'o.!.rlen. saflcn iltet euintus, Dunà, GDj', cn
«t'Lck steps gaan ze uitnaken lvig i-n tota.liteit de eerstc prijs hanlt,-lli; tropendat. jurlie 

,er, aI]ernaal- zijn en cr-at ju11ic je best cloen. vèer succes, prijsuit-
roikià6 + 17.45 uur.' i' r .,..;. :. I
Opst cl1 in6en "eí l,ciders: :'.1s llolicn.l., saracniconst i2.4f uur LENS.

Cl? Z..T.iIRD:ïG J I.íIJI .DÏ,JO-TOENNOOI VOCR i'I]NI 1. ,;,
Lei.Jre= een rcisje ne.ar hct j;racÈ
Ijeer narst Dl.'o cn LEi{S?? ertj_ctr"
hebben al''voor z,ul.ardere oil gr.verl
UL:.I .

tige s1:crtkomplcx vcn DI:JO, .iJiè zÍjn daar íog
Schevenin8en en RVC, t:i{)l- sterk hè. i,{atrr j u.I}i.e
gests-an, VecI succg-s" Prijsuitreikin0 + 1Z"OO

9PE!-gflfg$f M.3<-,sch-J. Dunatrt-l'l 
" 
Brooshoof t-S.ïuyt.-T.Xi.rnssen-M 

" 
Vei^sché1r1en-Ë. tiopperr/

brouler-D.3i.j isna-I4.Hc cksna . Lcicl.cr cthr . Tuyt , snmerikomst lZ. 15 uur LENS ( 6a,.,rie 
:

oucrers met vcrvoel J

LENSTOEXNCoMOR .tlïi§i l. EN.4 (,p Z-.1T1_r-I1r lG 5 r.iEI .

In alIer. vloegte spee)-t LENS net FC Zoeterncer, IIBS o La,c.Iilc.vrartier en ,ll1 uw ZHa-rt
om vi- jf ver eni gj-nqsi:clcèrs " 0n -i 12.iJ trut is de wintraar bekencl. D^: je be6t"
0Dst effi11 Fen; MIN.T 9- " R, hlsdmgeclit -11.llran t-G, lilstnk-P . il-6tak.:',.tr. Vinke-Il. S chuur ahsc

,_I.v,d.Iicr6-R"Tcttcro-i'i.Tetterot _I.,eitler. cr.hr. Etrstak, samënlconst' 
B 

" JJ ulrr LF,NS

gÍr_: n 
" 
Zi:;rne::rnan-J. t.i:.ns're Lcl-D. Spi e:l:in6-p. Àngclina-J. Steinvrcgs-; 'R 

"*Ï'i cr et -R. Nuycn-Ii. He.ns cn-l{. Smul-.-lcrs " Lóirler Chr,.Spiering,. . -
àa::ncnkonst I 

" J:) uur LENS i.

IENS Eli DE Ki,t.rPfor,i{rilT.

I:i l" 1an1,' gcJ-eclg.n clat rve bj.j onze jqugdcJ.ftarfen ecn karnpioen hadc1en zitten.Dit iaar vrat''en. cr enige cchte kan::io eni:en<lirlai en brj " llclais Ívorclt' ile lonpótitiein cen vroe5 star',ium efccl)tokcn. cvcr cchtc hanl:ioenen kunnen we ..lus ci6e^ntiltc ,niet spreltcn. Zo fiauur a1s de stan,]onJ-i j st en iran, rlc ]-]lVB konen zu]Ièn wiJ Oezà;
toch- publiceren. Nu vast 6cven iÍÍj ecn ccrvollc vernclclinl; voor de spelórs "vanLENS I'{rNr 2" zij prestccrden het zelfs on 1;cen enhcle wedÀtriSrt te verl-iczcn.
Mct grote c':.jfer6 wcrd.en cc necs+-e te8enstanclcrs versragen" proficiat jonBens.
Ga zo dcor i !

De crftal-ren Gaan nu tocrnooien srclcïl. rlij hopen cat jurLie hie:.::;-. succesvolzijn. Berlelk vreL dat nccCoen beleni;r.i jhcr is rlan r,vinnen, Natuurli jk iedercenwint gr.aag Dit noet echter niet tcn hostc ga.ln vall cle sportiviteit.
Leicr,ers, spelcrs cn oudcrs Yrij hcpcn 4at julrie ncg eèn fi;ne meinaand op LElis
zull-on hebbcn vo1 voctbal, succes cn plezicr.
BUITENLANDSE REIS.

Nog 6én roaanrl en ilan 6aan vrc nftflr Duitshnd. Toch zijn er nog steeds jongens clie
nog ge1-C noeten overuahcn, op girorel;eni\g 3i6?1.1. Weet U het nog?? Het totsal
beCrag is i' lJJr--"
P's' Heeft u' zoon aI een gelcl.ig' paspoort of toeristcnkaart. vertrek vrij':rgoch-
tend 1 juni om + 7.OO uuï van LIJNS. Thuiskomot ms.anrlagmidda8 on + 1B.CO uur.



-_.-__Egq:fP-gyEErrop zater:lagavontr -19 ,ei^ or6e.nis er en clc Es carnpverenigingen 
"", roà.t voor alremini-welpen en vrelpcno'omcàr ,er s"àr,'k,rbs.Ë;rr;-i;':i;;';ioài"sorroo,3 is.on alrejon*ens en dc vclc-o:l::" t" hori-urgcn hcbben wc een za..r,t je 6ehuurd. Op :tezcavond kont eetl gccchclaar anncx klor-rn en er rvorrlen rvat, firms gedraaicl. Toeg6r.n5gratis. Meer nieuws vó16t. Vrijhoi.rden (}us ceze avoncl.

Luvsst.lpl,tEns . , -

No8-'stcqcls zijn er jonSens (',i e hun truicn nict hebl-,en afgch:1:ll-d. Dit kan iedcrvreckend vanaf 'r '1í -co uur achtcr cr.c r;ar. I,raiuurlijk rran je ook nog ttuien bestel_1en' voor 19 mEi noet je ciit ncr r.""rr"o" ,rion o"r,tu, (r.e bar, oetlting f 25t--kontant. Op 26 nci zijn de cr.an bcstel<le truio, Xfnar"
UTOPIATOERNOOI

Hcl-aas *à"-o,," utopiato-ernooi af6elopon nne.nclag rfgclcurS. De vel-den rv.ren nictGoed tc lrrii8cn. ondat ï'Ieltan:-a uit ileerten urcggeglan lvas zonLlcr tc vrailcn ofhet doorgingr h.anen zc voor niks ean. Toch naar even ws.t geprobeercl. Dc voetr.rar-_vereniBing svGl, op ockenbur6h lvab r:ercirr on ons op het vef.r te f.aten. ons À1speelde daar te6en',ïoltenia" Hc*-as lrerlrren meer,rere jon6ens van À1 de *.atste ..

'rakens 
chi j nbaar gecn zin om tc spclon??? Fanrasi-er-cos, futloos en inzctlooswordt er gespeelcl, a-lsof ze trnoc-tcnti n ;.nmcr, nllar rvaal-e riircl_tenia won vcr(liendmet 2-0" I,ïij vexu,eichten wcr clar A'r zich unr"i r"f"ri.;-;";;;;;ïï weosriijcl tcaenl'íestlandia is, 6eat herstellcn" Dit is niot orn ;;.;-;;'ri;;

LENS A1 - 'IïELTANIA.

Re6en deed ond ce clas on clit lange weerreind. zowel bÍj osc als bij LENS zer.f uraarvelen zo rijkhalzencl nr.ar hchilcn uit ezien ars artcrirtief voor àe af6ebrokenkompetitio voor AJ ze1fs, rlc twccile acht àr e on.rolgorrd" keer. De l,imburíjsc gasten-van À1 lvaren aI onclc.ueg en tr.a.r:rdoor voor d.e jÈ;ï;;;;";;i""íà ïi-."ocrcikr>aarl4evrorden. I'ís.Qr vristen toch 40g ar-§ e.rtcrnaticf een vcfc te vinacn di_e (rroog r,/asen vreJ' bij svDHB en crat was 61àurv geregelcl. iicr uog orize ,r,,ral-:ro Limburgscjon6cn! oncer ..nnvoerini;.. va.n. cces va.n Hijr, *"t 
- 
uon":.iï..ir 

"ï,i'i."ïp ert j o waren tochmaar al-fe ripro fessionalsr! tc afad af" De.i sittarrlse ar.te r:-ngs ciuii je rvist toctrmaa* met bJ-ufpcker het spel tc nalen. rk heb narst (lc trainer pro.,i""ili"i"iï"";in d9 d3c99t en zijn oanruijzin6en ,rrunnen nanhcren en eo.t ioog. Ër-'ri"t om. fn c1eeerste hcrft deed Jos Iiern aI net een trcffen onze kceper Frans vcrbaïcndse tc .verrassen r maar in ce tvrcccle hctft tege' cr.e storn in liet hi j 
-;"; 

ook nietonbetui6d en r.ict Era-ns wcer vissen. iuNs aeca ook rvef n,rrJiinïirgen zoars rliebaI tegen de paal uaar ecn c,in5 ves zerier het hete cfftar ,ii ttuorien bclroo6 ovcrhel veld en dat van LEI{S niet. Dc jongcns vsn !ïeltanía trainen ééu keer perweek'en komen alr-enaal op, cn volgó,s:i.rcze llider genoe5. Het is maar hoc jè hetbekijkt. voor cees van'Rijk vras hót *rer cen tefeurstelr.ing trot i:ij nionand zag,van zi jn oudc rnald<ers naa'iic voetbarf en in 2 en 3, mae.r-'rlal ro!"orr, . cre r.,,eers-orastancligheden, Vcl_qeniic kcer beter Cee."

Een t oeschour,rèr.

-;.5-



wec

l2e Ja.ar a nummer 4o rö mei 19?9
DE LENSREVUE.- .

Lacl van de voetbalvereni 1n Leni en Snel

88888

0000000000
OFFÏCIEEL

0000000000000

MiJfATIEs EI\LIJS T"
Afvoeren ig.,

0oooooooo0ooddooooooooooooooooooo0oooooooooOoooooooàoo

' 1o1t
. 0864
-fi98
íeo?

- oB51

IJ j un.
È

A jun..
NS'
Ajun.

- 1277
'0919

1216

- 115U

J.IY
P.J
Íl ':
s"s
I"1.C

. El zernan
. van Rijn
andifort
andifort
, Lust enhourirer

P.J
E.F
E.C
C,J

. S traub

.van Santen

. Radeinaker

. v. d ,Iierg

Bjun.
C jrln.
Pup.
C jun.

Beneageeral_ op ,...
1juli 1g7B. I|Jij
eàt r. tvae.r'dooï' zt j'
gegeven aan Ce

KONTRIBUTINS

IIet is ontstellénà stcecs marr rveer te nocten konstateren, dat cr zovect f ecrenzijn, rlic Gcvroon uci5ci'en ön hun financiëLc vcrplichtin6cn na tc homcn. Laatstaan dat zij even rrc ber-cefc'-hcici in acht ncmen on het s ek:,et ari""t''i" ' ti*: "
fichten rïa-arom zij nict vÍrfen o.f kunnen betar-en. Idi j kuínen or.r" iuËËrr"io.uo,viertaL katcgoriön inllclcn cn wcl:
DE SNELLE BETÀLERS: ,zii betal-en hun ]contri'Luties voor het helc jaar vo'oruit aan het J:egin van he.tseizocn. Geluidrig is clit eon 6root p erc ontagi van ons :L e.dcnbcst a.ncl.
DE KI"/AETII.I, BET íTLERS :
Dcze Leden E
ï,n- J mo.Ídent cct
l-aatste lcurài

DE -!',JANiETJiLERS :

DE SUPERrtr.ri,NXET.tLEn S:

etafen elf hr.yart
1 'nog ccn 1:cr'lre1.,;
ta.aL van <}it. sei

aàl trouur hun koítributies. Van d.eze 1ec]en kriig.àn
van tot:al í 91Bt--.aan kcntributies over hetzcen..

Dit soort -IeJen gaaf pas bet.lcn a]]s jer meerdere keren in de LEI{snBvuE is aange--Èaand en de beruchte *ranb etr.lersr-i j s t is 6epu1-.liceerd. Een verfoeilijk oysteemnaar het helpt l'reI" ooti'nu str.an er *"., àeiro, en twinti6 vrin creze r-ed.cn op .fe1i jst, ilie vol6cnile wecli rvorcr.t gepublicèerrl

o
n
K

even spelencle en iict spelencr,e 1eden, Cie $elïoon niet hebbene]-ke publikatie r.r.an ooli en gevroon niets heËben beta.llcl vanafverwe8cn om c,l.c zeven spelenrLe leden voor te dragen voor royemiet ncer kunnen voctball_en rvant hun namen vrord.en dart ook .rlcor.N.V.B. Dei : ir.i.edenrr zijn:
lÍ 

" 
Bouvrnreest er MJ f

E. de Bruin C
lir.Kri jgsman S
G"Le1ieve1p.,. ," S -
D.Pajic C -

G.Raaphorst .. S
C.Vermeuien s . ,

Zij krijgen nog tot ein'd., van cleàö rrdànd 6.zul1en vrJ- j ons genoorlzaalrt zien tot royeà

ot
170

,--
t --

De
ei

vier niet-sperende r-eden vragen urij vriencelijk hun kontiibutie ook voornd mei te bctafen.
Laten lvij .met zijn alfen nu cens schoon schip maken en er veor zcrgen.datkontri'l:utÍes voor het eind van cïÍt sàizoen zijn betaald. Dat zou best fijn

Het Bestuur.

160 t-- .

110.--
'170 

r --'160r--
ele4cnheid hun schuld te volcloen anders
ent te Eoetèn övergaan,

a1le
zijn.

-1-
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Zat erdaGmor en
aterdanni ddag

Zond,a mor en : Tinus
Zonda ddag: Huib e

Janmaa

Eventueel- afbellen b
ZEVENTIG JAREN.

ÏHHHII}IH
PROGRÀWr',-O

PROGRÍMMA SENIOIION.

Donclerd 1O nei 1 o,

T'FFFFEFIIFFTFITFFFFFT'F

FFFFIT'FF!'I'FFEEEFT'TTI,FF
STAÀT ER 1^CHL.dR.!rr. n,ifi. FFFIT.I'FFÍ'FFFFT'T'FFI'ËFIT,FFFFFFT,FTFFFFIT'F

1p.OO uur Int erva:Í
1!"00 uur VCS 5

aeí 1972.
14. OO uur LEN§ 1

1 1 . OO uur LEiVS 2
1'l . íiO uur Vredenburch 2

- nooc',cn'bui1;' 2 .

- IfilIS j'

Zuiclerpark, terrein .(lDO
E6canp I

1'l 1 geb 1/ 1-J
V1 #1) 1/+-1
v. Vre denburc hwe6
naast nr./O t/o clubhuis
le liJerve te Ri jsvri jk

ïndustrielvcg te
Papen dre cht
Sportpark rrHoge Bonelrr
ingang Zuidvreg, llnaldvi
Y1 Eab 1/1-3

Rijn - Koos
h

Keetnan

J.I,1. v.Toorn
J. Iloogendoorn . :

H.rl.HoL1a.nder,,

. T. Gaanderse

. Ladan

: Cor' Hoppenblouwer - lylm Kouwenhoven _ peter van3 Jos en .a-nnemieli v.Os _ An v. rl.Steen _ Riek Bosc
Zil-fhout - Ne11y en Richar<l v.rl.Hoe]rn Silvia Pr.rnh - Anneke Disseldorp _ Ar.r.d.stuen _ IrÍèvr.t - Íin l.Íighcls
r-J i.n UerGcnhcne$o urïen tct. 66ghr6

Een menscnr-':ftijd' v'aarna menigeen het rvelletjes vin.tr' het rvat ka.r.npje§ aangaat doen en cle zalcen a.an cr.e jo;geru" o"oriàot.IïeL dat 6e1d.t voor raenigccn, Ào,,.i 
"i"t-rJàr--gi"o, die er niet aan denl<t of, vaartte mincl.crono llaaron ook?

Die is nog jong nct tlc jon6eren. of prestcert U het misschÍen om r s-nor6cns oL ,k'art voor zes present. te ài;n 
"p h"i-i;NÀ;ha o,, te prittun. ia-t 5eugdtoernooinoet rloorgaan, vinJt hij" Nou-en- a", 6n"t-rri5 er tegeiaan 

", 
- 

nuf 
-t 

o"rrrooi gaatd-oorr. ondanks a1le rcgenval" Danh zi;"nemt -one Nico' vrat noet *c nog van hcm zeigen2 iïie kent hem niet? De nan, aie ziek is,aIs jij nÍet r-crrker nag Èankeren; ,r.";;;-.;;, rlie iedereen kent en die iedereeneon helpende, zij het ,at herrle trana tousteet t ats dat nodig is. Dc man, cr,Íealti jrl l<Iaar staat voor zijn LENS.
Wel die man worrlt ,."., r"rri.log 1J nrei zevcnti, iaar. Hacl U niet gerlacht hè?Het mooistc kado' $rat rrij zich í.." i"Àr=."" r-s een overwinning van ons ecrste :team, op IIOV- iïre1 c]at zai.in iu,:u" g""ol--iïnn gu,r"rr"n.ïk hoop, dat er veel publiek no.ur r,Ëllsïofit"on oiu .vcrwinning en de.verjaarrlagvan rle Heer Nico colr-ee te rcomen .ri-u""r. pan t.,nt u hem 6e1ijk de hancl crukken .._.want U denkt toch niet, rlat hij stil tfru:_s-I:_5n verjaarila6 go.t,it;;;;i;l;: ,Ik persoonrijh vrens l,tico alvasi 

""" ir"rio-g"fuk rnet-rte b";"il;; ii;rpo.f en hoopdat hij nos vele jaren in souuo s"zoràrr"ia'"ià""'.à;";";";;iï;:"'.,..
I'REE LENSER.

I.

9

- LEN§ 8
- rENS 5

HOV I

Y::jgee lB nej- 1g?9 (oncter voo rbehoud)
19. J0 uur LDNS j - Erasnus v3
ZslÈee 20 nei 19ï9 ( onrler voorbehoud)
14.ro uur Papendrecht 1 .- I,ENS 1

YJestlandia 2 - LEitS 2

LENS I - I,taalt.wijk 2

11.10 uur .L
..r

.l\

H
k
H
i'1 '1 . OO uur

-2-
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Donder.f aE Z-ii. nei a i_)to

14.00 uur LENS 1

UITSLAGEN.

( oni'.er voorbehoucl) ( HeneLvaartsCagtr

. - c1e I'Iusschen 1

LENS 4
VIOS 1

KRlVir 2
LENS f
LENS 1f

-ADS2'... ':
- LENS 1 .' .',

- LENS 2
-'DSO 2
- Graaf l/ílIen fï Vac

)-z
: rl:1

1'1
1C 0.4

::i.i'rir'.ir\ritiiil".liir'i:',r,.nínA1rA.Lil.À-tÀAriÀr'ÀAlil,rlii._,,,.-.-j.J-.,A.i, ÀAi:ii1,,rA
lrll

Àfgclopon zonda6 r,rist ons vi jf r'r.e e1f taI . met grotu overmacht lh'et vcs ,ut"rairliil :l
t911n9or te v",iq4en", -Door ovcr$rÍnningen met 2x J-o op vuc en. Brauvr Zwart kr:ra:n het
:1'l:1.1.r d-e' fidal''e: wqi:r'in.r)uick ,ót 5-o werrl ver.slageni Eèn frÍai bronswérk werclL1c !xr-Js r dr-e z3-J vorGcnd jaar noaten verclcdigcn. De ór5anisatie ,,va.è perf ekt, ter_t'rijl ook na het voctbaflcn. vcs zich ecn uitstekend gastheer toonce. ,' r: 

-x-x-x-x-x-x-x-x- i'

Ja' a1 v'eer een fir'm voor all-e jeu;;Jleden van LENS. ook nu heeft d.e- KaKà Íreer eenhele 6oeie science fiction film kuirnen strii<ken ,oo, 5rriio.-u"i 6**t -gebeurencp 13 meí in onze rra.ntine. r,/e vrilr-én be;i;;;; 
", harf acht ,s-avoàds.èr,r hopeí. ..:

iË,lr*:ïi:: 
in srote sctal-e i<oraeni N:rclerË s"surJ".--"i".ir"j"rii"'iï rte vol.ende

Filmavond voor junioren.

PirlGRA-l'II{À JU]IïoNEN .

Zaterda6 12 nei 1)7

$$$$$,, ÏiilïrÍ:g3ri]jÏ3ÏÍ:l$$$$$,

-x-X-x-X-x-x-X-X- Kal(a.

JJJJJJ J JJ.J J JJTJ J J J JJJJ JJJ JJJJ JJJJ J,]J.IJJ J.]JJJJJJJ

'12 . O0 uul LENS 5
'12. OO uur LENS B

ZÏE TR.ó-INI].{GEI{

- IIIIC --t o erfrooi
- I{.tiClto ernooi

- zie LEI{S 4.
- LEI{S -t oèrnooi
- VC§ -'bo ernoci

Cruquisrve6 ;
Cruqui6weE,

HeeirsteCe
Hee nst e Ce

9

Zondag 13 nei 19,o
, LEI'IS f

11 . CO uur LEN,S .4
1).3O t:ur LENS 11

DinÉj,LatT .15 nei 1 979 "
19"C0 uur LENS 2
19 . CO uur LIN.S 6
19..00 uur LINS 10

.Saracnhonst

- ADO

- JT,U

-. r\Do
^o -^I o . ,u uur }(av

terrein Rava
terreïn Rava
t emein Rava

( zuiderpark)
( zuict erpark)
( Zuiderparh)

a.
i;ioensdan 16 ne:- ,t979 

-__,___:_:_:- -

1'j. O0 uur LEI{S 1 : - QuÍch 1,,]
OveriÍ{e ófftalten zi.jir.'vri i. ïi0iiiT 1JSL IRAINEN

G E }Ï.

AESCHRÏJI/IiTGEN.

S chrift eli k voor vri .l- vond bÍ
t el. ,q.}cl

V1 , saÍ3enkon st 18.15 uur iENS

ZIE .T RAT NIN

Tglgfonj.sch vrijdagavond tussen iC.OC
J-en ) voor

j dhr. P.v.d.Steén, GénenuiCenstraat 1O1, Den HJag

en 1 9. OC uirr

'ti
-)-

(uitsluitend in dringencle 6àvaf-

.. .ÀTIT,ERLBI .,"



À-k1a§6ers bij dhr. G.Duivesteyn teI. 94.68.91 (LEN
B-kl-assers bij dhr. F.v.c1.Bër6 tel-. 29.29.28 (tEN
C-kf.assers bij dhr. Ao r s-Gravencr.i jk te1. 61.16"40 (LEN
In noodgevallen kunnen t1e junioron nog op zaterClasocht
afbellen bij IENS tet, 66,13.14
AFKEURINGE}I .

s1
s5
SB
end

t/n 4)
t/n 7)
t/n 12)
tussen ).JO ea 1O.00 uur

De junioren moeten bij slechte rvc crsomstandi6he<len steetls cle afheuringslÍ j st enraadpleBen. Telefonische infornaties r,vorden hierbver niet verstrekt.
HBC-TOERNCOÏ VOOR LEN,S 5 E]'I 3 IIi II;TEI,ISTEDE.

hI_ vele jaren zijn rvij ta gast bij IIBC op het Jan ,rr/armercamto erncoi. NoB nooit.
hebben vrij daar de *rissel-bc]<er wc6gehaalc. Toch ma.a.r rveer gaan proberen. v:-jrwedstrijden van 2 x 10 minuten tegen RCE (Heemstede), DocoÀ (r,eiaen), llecrlàn<lia
(Amsterdarn) r Li-6ser Boys (LIsse) ón HBC uit IIeemstetl.e. De prijsuitreikin6 is our+ 16.00 uurn Ve el- succeE.

Opstcllingen cn Lciclers ats'i:ekenC, .samenkonst 10.JO uui L,.ENS.

Gaarne ouders met.vervoer.

Igg!:!g:S!f+jving: Glote rveg Den Iraeg-iinÀterctam',ror6en.
tloofddorp" Daarna Haar1cm aanhouden. + J00 rireter na de
rechterkant Ce velclcn. Dij vcorbaat rËnk. .

II neent c1e afslag
ophealbru6 ziet U aan de

wanneer de vreer3oclen 'het, toela-ten speètt 44 zond.ag raet Den Hr:orn, ve1o, GDSvuc om ce vijf ver cniginl;s1;ekers e vccf succcs. De rvertstrijiten curcn zx 12*
en

minuut

LENS-TOERNOCT VOOR LENS 4 O? ZONDIIG 13 MET 1979.

Opstell-i H. v. Drunich-B.Ract-emeher-M. ;" Daggura-I(. Sanders-8. Jo ze e-H, p1i:nlcen_
iil ' Lucassen-R. Goedhuys-J'. Voorcluin-H. Linssen-C .'Oclènkirchen-r-l,. Rovers-R. naacma.ker
Samerkonst 10.'11 uur L,ilI{S.

VCS-TOE'RNOOI VOOÏ? LEI.IS 11 OP Zi rDiiG 'lf MEI 1979 
"

Opstellin g en leiders: al6 bí:licnd, s:rmenkomst 12.J0 uur LENS

HÀNS MÀCCO-TOERNOOÏ VOOR LENS z.6EN10o i., Dr1'5 il-G 15 I,IEI.

B-uurnan VCS nodiSde juIIie sanen mct /LDO en GDA uit voor een toernooi. Drie rvecl-strijden van 2 x 12{ rainuut. lrlie is Ce sterkste? Veel succes.

Dit door RÀvrl geor'6a.nis e erd.e zortrer.avonclt oérnooi gaat LnNs'artijd 6oed af. ookdit jaar wisten wii cns tc ltrvalificercn voor rlc finale weclstri j"r.cn" À.s. di-nsdagis het zover. op lget vcril van Rava komen onze elftall-en in aktie tegen ro,Do.
.l'anvang 1!.0C uur. Vecl succes. Verzamelen 18.15 uur bij RAVii.

''DE CUP'i VrlN zoNDrlc 5 ]4EI.

Dank zij het drastisch insri.jpcn vi:n ome Níco en zijn helpers vrist hij vanaf
6 uur re norGcns on ncGen uur (1.c velden bespeclbaa.r te krii6en, voor dit tradi-tionele toernooi. !ïat mii oi:vieI clat het toernooi naaf' ecn ho6cr niveau Saat groeicn
i'IIe elftflllen warelr on haff ncgcn volledig present en r]at op zorn vïoe0 tijdÀtip
vÍa't betekent dat er honger na.cr Lc bàl- vras na clcze lange vrintertijd, Dat niet
a}le plassen waren vcrch'uencn kan E..lvlin Coret ovcr meepraten die in vofl-e l-engte
op hct eerste velcl in c1e bl-ub d.eecr. belanden en U vult het ze1f, rnaar vor,.-er ín.
Naar niin monin6 r,ras c1.c orlia.nisatie in goc:l.e hancLcn want het hokje zat vol raetfunctionarissen als ik af cn toc ecns nijn steven naar het crubsàbouw wönc.de;"
die hun uiterste best declen- om hct glacljcs. te laten verlopen. DÀ ;on6ens van T,ENS
hel)ben er alles aan geilec.n öur r'.c fcl- begceiile cup. in han.r-on te krijgón, raaar AJ
had het in hanclen na.a liet zíjn kansen l-ig6en in ile la.atste vre+stri5a'tcgen lit1,
en deed daarnedc dc vteegschai\I overslaan met een doelpunt verschil tèn -voàrdel-evan deze Del-ftse vereai§ing. Dc prinscstad bewoners nogen nu van nij èc Docaal_
net jes ,c.'r. jaar bevraren, narr-a.t :erst I'rrestrandia dii clicrbare kreÍnooci. in bezitheeft gehad. Plaatsen in c'.it toernooi-:
'1 . DHt tevens cuprrrinnaar 4..gsc^
2" LENS 5, íóriurcrr
J, ri'estland.i . Bij leyen en welziju tot vr;lgenrl jaar.
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PROGRAI'Mri PUPI LLEN EI{ iïELP[I{.
PUPILLEN.

Zater 12 nej- 1979 .

9 , CC uur LEI,IS z
! . OO uur l,ENs i

ZIE TRÀININGEN.

- LEi{S-t oernooi.,
- LEI'IS-toernooi

"- VCS-toernooi
- L,ENS f ( vr. )

1 - LItrNS-to ernooi
2 - L.!I'IS -toe rnooi

Hengelolaan
Daaf en Bergselaan

( samenkomst 11.00 uur LENS)
1

I

Z

!ÏELPEN.

Zal: erda c_1!_!9t_1e_?e_.
1O. OO uur. LEIIS 2
12. OC uur HBS J

4. OC uur LEN.S I.,IÏNI
4. OO uur LENS I{I}iï
ond.aa 1j neí 1979 "

12. CC uur LEI.ïS MINI f
1 2. 0O uur LENS -l4Ilrt 4

ZIE TR.IÏNI].I-GEN .

gcvaIlen) bij R

- ï/i.1heInus-toernooi
- ljllheihnus-toernooi

tïesttlÍetwe6 te Voorburg
trïestvïietweg te Voorbur6

^ISCI{RIJVINGEN 
: schrifteLi k. voor vri

str''.at 101, Den II:.c,g !À1 750')
Telefonisch vri

da av on cl bij
jdagavon(1. tuss;n 13.00 en 19.0C uur
.Don teI. 25.93.??

iihr. P.v.d.Steen, G enenuiclen-

( ui-tsluitencl in Crin6-enc1e

z1t 
3r,lasocht 

enil tussen !.JO
In nood5Jevall-en hunnen cr.e itu.i:Í.l1en en vrelpen ncg oli)en iO.JO uur afbetlon 'irij LENS. fe]-. 66.8..14
LETiS -?OETNOOI VOOR IUPII,LE]ï 2 EN f oP Z:.TE,Ïj] AG 12 MEI.
Niet alle
S chcveni,n
ur--t 8es-Lap
0pste11in

ullie noetcn- zi..t crcla6 vroeg o]). Ook jullie tegenstanJcrs: Naal*r,uijk,
^i;iestcrh,apticr.en HBs iaoeten'rroug ,iit (re veren. uic is.hGt mecstOn + iJ.lO rrur is t1c prijsuitreiicing.
LEllS,,-?_iIs bclr91cl net R.v. d.Hcj-den-M.tioelcmi j. ï.ercler Arthur tleonst i . JU r.rur Li'ï.lS .Groot, 6p-Lienk

vcs -T0EnN00r v00R :rXLl.EN 2 0? Z;T,_]RDÀ G 12 ME].

I,ENS -TOE IIOOI VOOR ],{INI 1 En 2 0P Z.^^TEI]):lG 12 MEI .

I'iÏLI{ELMUS-TONRNOCI VOCR ],II1{I jtEN4op ZONDAG 1f MEÏ.

cnj
llcn r
en?
§en:

lEN§l al-s bekenc^net 11. i'ioll enan-},I. Zr.a1}er6-J. iilip-E. iieus -R.IIam. Leir'tcr uin v.d.
I,ii- je, sancnhcmst 3.J0 uur LjJliS

vios, Diïo, LElis en vcs g'a-r.n *itnaiicn rzie de sterkste is. ratcn we hopcn crat .het rvweei nu cclG nee zit. De prijsuitreikin6 Ís on 12.J0 uux
QpstglLing: al-s bcrrcncl- Bet:i.rie*r1:-r;.0oÀterweghel-B.cr.o.."rr-p.nijJ-srna Lej_dcr:J. Prins , sanrenlccmst 9 . 15 uur LEll.g .

Een stct:h hozet toelnooí voor or:ze hoo6ste mini_elft all- en. Daar zij in'rkonpetitiert hcr:r:en r-aten zien irat ze joed kunncn voetr.:arr-en verlïachtengen goecl result.at, Tci;cnstan.ers zijni GDS, Rijsvrijl(, /{lJO en fret-e"irte.?adse Feye:ioord. l)oe ;c best.
OpstellinB:MrNr 'l i'I.llos ch-l'I.llrooehoof t -J. Dunant -II.lIo eksma-Jansen T. -p.Hoppenbrouwers . Tuyt -rri -ver,s chel('ien-D. Di j r6ma L'eider H.Tuyt 

""r"rrkorrni 1J. JO uur LENSUIIL!' A't.d.Rer6-l{.Groszc Ni.rper-K.-ilansen-G.Linnevreever-Ël.smul-iers-J.v.c.l.sta}re.
R'Tettero-Il.Tettcro Le'iccr crhr.èrosze Nipper, strmcnkorrrst 1J.Jo uur LENS

ile
wij toch
Rott er-

Lango cle vlict i, voor'burg 1ig5e, irc vel.r.en van r,rilher-mus. Te6enstanc.rers vanMrNr ] zijn: LaalrJnvarticrr_?ijsvrijk, lirilhclmus eÈ r s-Graven zancr". uini-[ i""rt
lut. op_tegen:. Tonca;irto, iÍilhe.urus, óSC 

"., Laakkvrartior. Oo"-jà:rrà"t.
9!:!4UrEe4: _ 

I{I{r I R. L1s emgec st:r'I. Drandt , G . Er-sra.rr-r{.,.roch cnË-p.Èistar.-rd. vinke-M.schuurnans LeÍÈer cr.hr.Elstati, sa.nenkomst 10.4..5 u;- iENÀ-'- 
'- - ''-

r? Fi--^+-D.,,,-^4*-n.zir'rr:iernan-J'I'Ío""t'À:-a-:.spiering-P.rln6eLina-J.steinv,egs-:Í.iLercf,-H.l,luyen Lei(ler rlhr,Spie inq, samcnkomst 1O.4! ,rr. iEIIS
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l{o5,'- stcoils zijn er jcngens c.ie dc r;estelcle LEi{strui nret hebr:en af ;;ehaard. rerlerrveehcinde kan I'it vanaf fi.oo uur aen ..1e bar. Natuurlijk hunnen irïrià ;;k ;;;t'truicr: bestellen í Í 25,-- per str,.*. lir kan r,os t/n 1; ";i ;;; Ëi ro". 0p 26"neizijn eze truicn in ons klubg,el:ouv af te ha1en.
I{ONTNItrUTI,:JS

IÍo11 dric wel<en cn r'le.n is hct seizoe:r 1973/ j()|g voorr,:i j.
nenseri ir.i e een liontril)utie-acht clst ancl hel:ben, Denl.,t Udjrekt cven Ce achtcrstalligc hontributic. }ij vool.baat

DE LENSSIiiEÀTER

TR:'rINIi'IGEN JXUGDXLFTIL

}IEURIIiG]ITI E]'{ ])IiSFOTO I S .

Hir;iGSE JEUGD.

Tcch zijn er n
eens goed na cn

r'Lanli.

oC stecds -,.
betaal . nu

voo:: zover nc6;elijrr gii"'n r:c tra-i*in3'en cio<rr tot cn. rnet vri jtr.ag 1B mer. .r,Jannccr
er volriocn'lc anirno is kunren er uat oncrcr-linge rvccstri j,Jen cp r,.e vela,en g;cspcerclworrlen. 31i jf dus niet rveg. De s crcktietrainin5 vi,or c-kr-ass-ers gaat naar cenaanrlagivond van 13.00 tot 1).!O lrur. De ,ro "r"ào;r.ror{traíning, t<imt vror hen tevervalr-en i.v.m. de kcnp etiti cr.ve clstri j cle n op o.rró v,:Icen. Dc iupill cns elejrtietraint vccrta.an ar-reen ncl- ma..r op ri.e clinsdà6avoncr v"" tó.óo toi-Jr.cc. 

"u"-De doaCe:'daqavond vcrva.lt. De vr -lpense lelctie trtint ÍlevroDn cl. cjr. De vz,i j.Jagavondtraininil tvcrrlt vreor snltdn.;cvo cgr'!. De- ï.]- en C-kfasscr; rrtraj-nen-fi van 13.,.10 tot1;í'0o uur rlit i.v.n. we<lstrijrión op cle verdcn. Dc socnÈ tragr,ri ci;ia6klur:r 6aat tot2J nei rloo:'.

van.cc vclgence jcn5ens r*iilcrr rzij no15 cen heuringsbèiÍijs en een pr.sfoto:'R.Eie'et-P.iinl:achter:eer-J.v.r'L. i jzen en Ir:'ïiihmeiiër. :ra:ïneer zi5 ,rc6, nietgelceurd zijn kunncn zij rro:'r'u.--Irt D1,jnenen a. s . 
- vrij iin6*uondtnol i-rli]'v.o.,steen,tel - 67 .1a .96. ;nr'tcrs rioctcn zí j àirelrt de spur:l.en opsturen naar r1c Gcncuuiden-stre,t 1O'1 , Dcn liaaD. V*, r.lc vo1;.cn,Jc ;on5;eni kriiagi vrij nog 'ourr-po.nfoto,

Ji ' L ' r'ranken-ir. J. Franken-E. oen I-Ici j er-R. zii,rr.rerman-M. i,{oIl- ernan-É. nentls-ir.lil-cin-p.
EÍr:t ali-lí. S t einrl,e3s en !i. v.l,ir:Izen
Grarnc uct s1:occl oirstt rcn nai..r i1e Gcnenui.,.enst rar.i 1C1 , Dcn Hs.r,.1;.

À'.r I{,'^-'.r,T }tET.

Door hct 6e1i jke 6pc1 vi:-n .ons ,'i 1 t c"íie-n kampÍo e'nshanr'lidaat ,,,,estranilia ( 1-1 ) hccf! -
LEïs zich ccfinitief 1.;eplir.itrit voor dc proirot i e-k]a.s e voor ".il""a scizocn. cpzich e.cn. ;,-oecle prestatd.c. Dc Ia;,.tstc twè'e rvedstri_ jrlcn thuis t"gli" vci-."'ó;;";'cP rcsp. 9/5 cn 16/J n rcn uitnarrcn op vrclkc pla.ats .i\ 1 zich rtcriniticr plaatst.Door c()n blc.ssurcvollc starthr.r;,1c1e LEitrS te Llej.nig puntcn orl voor (ic cciste plaatste kunnen strijilcn. vi:íili irerd cr net 4 of '5 l-trris:crs i;esireerd. ook ar.n hct.cini1 van cr.it sci-zccn rvcrd er nr-.ast rle crie B-krasocrs cr.íe tct helc ja..r aI mee_deden ecn llcroep op 3'1 spclcrs gcd.,-en: Dit i.v..n. gcp brcpsure-pfa3.g cric hct eiftalteisterdo. Richarrl rlc,Iiroon, l.ia.rtin i.1ö<-.rman, Riclinid- dc ioo", ;'eie, ctc }rui-n,Ron de Jong en I?onal<r. van iaggurn v..aren va:.k Ín ri.r te^vanien.'tr:.etti1; vcor. d.c tocko::rstdat cr zoveel. jonge ionge\]s klaer stean vcör L'l .. Volgcnri seizcen ,lacht er vreer eerlz[raar scizocn, ivaarbij slechts t]"c eerste zes kLu'l:s in ,le prornotie -klasse blijv'rn.
OPGELET I I

liet ingan6 van ,n:'.arrr',ag 6 nci zi jn ver-c z eri cle tro.iningsstrooh in rcparatie.D.vr'z' de 6cne ent evrcrkers probercn wecr on vcr-cl 2 en :ló t rain-i.rgi"iràor gp tnknappen voor hct .nic,ur','e. seizoen. \laar'sc-hijnli jk wordt 
"a ootloïu-aa.n ,-lc d.rainage

ccdean. I?Íj vragor ju11-ie c,r vfln ier,J. à cn d c 
- 
t rai.ninos stïook *i-t.! rrri;u..,. c,lcan op veld J gctraind vrordcn.

- René van rcon keepL dit seiz.en ,,rui in ïo uonlo".n, nnea:, in feitc Ís hij nogir-klasscr. Dit vreten (-'.c menscn vnn cle;KNVB ook. Lle l(euzc van onze rrrcs,irve-kecp er.rrvar: senioren 1, vocl Ce llri:r6sc jcuid is . en Lculce gL1e6;enhciri v.cr i?í.n. oH ervn_ring op te rtocn. 0ï:..19 cn 24 raci s1:ccIt trij resp. Ë_^".[_.n]!_b.;i";;;;";;.;';;
s chcvcningen.' en HasEenae.rJ l,Íi; r,rcnsen Ileàó;vóeI^s*"èui t"u. ínr.i :" uaar ho1,en- i, hct rlocl.terr:y Hecnskcrh cn ycrrcl T<11ohre.,1, net te.rlis-uit:'rarig'ur. §pefenop 'i4 roeÍ tesen:.dc Lcit:.sc selaktlo lJ/t4 j,:lr op UVS. ,Ve,el- §ucces.

-6-
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.{FIffiURINGEN TOEFNOOI l.1T

FENSTEII C FILI'ÍS.

ilelaas Sinlien er ,:fÍ'or-open rveekernd.e vreer enkele toernooien niet door weSens hei;lffll: Hï-,ï1,:':x,l:;.Ii" ;;*;ii:"ï:"i1:_r:ri,r-;;.;-;;"; de clu!e.
8.oo uur op Lnrrs uro"iruo, rïr.s het oo,, ut.op.ur:",1f;;:r"ïriï;,:":";ï:"r;ioi.t:no, o.tijd berciken ondat rvc hÉt ,àrï-p"" "ï".i'"i"a* 

" voo" oË 
-tn=ri"ià 

nroooi"r, pro.rrerenr?e no{i een anclere ilatum. tc vi_ncei. o" ,itiolr"ooien 1ia;:.n r,r",..,rs c hi -]nti jk niet r:reerJoor. tees rvel elko rveci-. soer1 a" iriri""ï"à"-1" 
""à"tiiï";";il";iren p1 resen rieEngelsen l<on.-icn helaas. g;een Cocr5;irng uirJàr. rrías di t Xào, frnt *""r g;ecn spcl_b:'cker, nu r?as het cc bus,r"r.;;;;';iË il;;;;;" in vc.ltienburít (zuirt_Limuur6) stondenin tle rrsoept 6ecra'ij-rl. Dc hi:rsti1,; ;;";;;;i;;""c1c *reclstrijrïcn lion:rcn clus nietcoorsaen' 'ir1e jonscns 

]rofJon ""::"";;;;*;;i"roru_. u"u, "Ër-toï"ïrrto'i,ll. eun"noet het toch ophouiien uet rcriener o., 
"nuoïrron. Lrten rve hopen dat hct nct in-BanE vír.n Ceze ruecli is. Ictcr íar.t a"" ;;;;;;'

op vrijcagavond 18 nei or.an5-.secrt dc Kaita een filnavoncl voor a,lc ju,ioron,en pupi,Icn, ou'-r'ors en leiitcrs, rr", u""-Jn'^rJss c,,. De toegang is oratis. lit keergcen vechtfi*a m:re.r ocn e_crrte écie,ce ti"tiàa. 
. 
Ecn reis ne.or h"t -r.rinnenste 

van$;.:ï1".:ï::: ::",,ïïi." 
.,,o""u" j-*"i-o,il"ilu.ron cn zo. Komen dus., ---,.-::-:j. ,i:r=-veL,-gn kunt o;r zatcrrlag. ilr nei dc [";;;"i;;, r, jojor enivo,cen er r', at fir's scttnraiï1.' t'la.tu.urii;tr zi;n hierui j ..t 'àÀ -"rili= 

cn Songeff::;;Ï:";".Íï=ii',,ï1"ï;ï::"'j;'i;l-Ë;";;;;5ratis. pr.aats.,a.,-voorstcru.,s

TOERNOCIEN

r'.-KI.,,,'l§SERS OPGELET I !

9:-*ryi,; gir:gen er ooh ncg cnhcle tocrnooierHrNr -r ;""4.'"1i";; à'J' ,t ,,ou r1uir1eli jk ,," .i"lili;-ui*.}'tlf-:t::r-cren zaterdagochtenJ

;:;"Ë:"i'ii:X; ï:ï'.1 :*:i*":;r-iil;rÏ]_tl;'ïi8. ïi;-ï"i:ï:ï3ii,;i ;:ï f:"u"
zo- inspi.*en als in r'.8-:u.""rïi:.i'i"ï: ;:,ï;::il";i;,,ï:"1"1:'nsïr,iï:rï],ïï,lolr"*ci en c2 !ïaren to :':a.st. rrrj_ i)-uin,l.ip ivl-ïn'Ëon- 

"tinnu.,,to ,ocur-iun"cur.r cn he6e1)*er-l uitci.ncolijk c.ic vi.ssórt,c:;cr ;Ë,r;;,r";. vcr,ena jnnr vc:,icrlÍ;en.
?hÍ"ïllf ;:ïr,ï:"Íu":ii. cDír. ;:d-;;ïil;rà ;ónso,,Ë-ii"i""rï"";l; srcnd /i4 uer
speulcren ,.,, D.,;; .;':"'::ï:.::";ï:":*;::r::lïi;. 

"i{;iíï:ï":r.:ií.;ifï.1.r.sterksten' Zc eÍntu-r:clet:" 
:ty*i"t ".t-öï;;i:" ojr een 6ecrecf ce eerste pln:,.ts.Docr cnkere ruiroe over';rinnin;:on vi:.n jret DIIr, elftar rverr.l DHL eurste,. rloor een betertioersafrlo' Een g-elulJri1;c rre.ns lrumo.n" 0""'ï0" zerf cle rr uL"r" 

-rit 
" 

-GclukJrig 
onclat::a veel prildicn van orÀ iii':o v:nrif--àài ,rr-.-t zes rs nor;ens -et tocrnooi tochÍ::ï,ï:"fï;i -#.i";:ï;31"r*ir; à"t-io,ï.',],. 6on,r m"carl"ia"-i. .iit sterke toer_

ïii11en dc ,i-lciassers r]i ciit a. s. vrijde.1. kenbenr
""e1.94.63,ti

voI1;entl. scizocn in
na}en tussen'18.!O

ons li-elftaL
en 1,7.OC uur

op zoncr.ag villen spefen
bij G ererd Duivcst-eyn
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MUTATIES LNDEI{LTJST

ïn Ballotage per 1-7-179:

Af.Joeren !er 1-7-179 z

R.Pi von Cvcn 280155 Sen. Iicfuri jckpJ-ein.JJ , Den Haa6, te1. 414045'tJlF. van Sprundel 101255 Sen. RijsrvijksÀrvc 6 416, Den Haà6, tet. 985501R.C.Zandstrà z9oz7z \1w StraussLaan 66, oen'Haag, *1. 21619?
P.Va.lkenbur6h 21057 2 MIï Ilertcnrade Z1Z, Den Haag, te1. 2%.895

- 10f i E.Àssenberg Cjun.
- 1457 E.Assenber6 lup,
- 0f99 C , Odenldrchen A jun 

"1J40 P. v. d.Pas Sen.

FFFTFFFTFFEFEFFFIFTFTFFFTI'FIF
1ITE STAÀT ER ACETER DE BAR FFFFEFFFFI'FFFEFEFFFFFFTFFFFFFFFFFITFFFF

FT TFFFEffi ITFFEEI'FFFFFF

zaterdaA: An - YÍin - Ronalrt - Àn v.d.steen - Koos l(eet4an - Riek en píet Bcsch -Cor Hoppènbrourïer - Loek Duivestein
Zotda Cor Ho1-rpcnbroul,rcr - Tinus Zilfhout - An v,d.Steen - Hanneke

Bon - Iïanli Straathof -. T.Freri.chs
I'IANBETI-I,ERS-"

Zoals vorjge week aangekonclígd volgt hicr de lijdt met nànen van Ied.en, die een
grotere achteretancl dan een kwarteal- hel)ben" líij zijn van nenin6, d.at er nu l.reI
meer dan,genoe6 is gezeu::d. om rJ.e2e kontributie cn dat publikatió echt niet
ovcrbodig is.
l"lochtcn er leden ziin, die het net rJ.eze publikatie niet eens zijn dan trunnen wÍj
nu reeds medgdelen, dat vij voor. ecn eventuele reaktie op een klacht híerover
vrordt verwczen naar hetgeen in Ce LE]{SiiEVUE van 15 maart 19?9 íË gepubliceerd,

v.a" 10 uu:i:

C. van Beekun
R"v.d"Bent
À.v"d"Berg
C. v. d"Berg
J. v. d.Bcrg
C . Bergmans
II. Ber6mans
L.de Boer
R.,':rtnan
R. Goedhuys
J;Lfoenendl_Jlr
itJ. Grosze Nippcr

J tlur-- tI. de Haan
11" van .Heiden
R.,f ansen
À,Jubitana
M.v.d.I(J.eij
lÍ.v.d.I(1eij
J "Looijmans
C.E-.-'-;lpers
J. v. al. Spiegel
Gebr"Tjin As joe
G"Verhaar
J. Zoun

Í 1o5r--
ha- --
19,50
öur--
46r--
öUr--
.. ./ ,
Bo, --
55t--

11O, --
oor--

§ en.
sen,
EIIï o

ns
b juti

nsö
sen.
ajun.
Een.
sen ó

ov ,.--
2tJ t--
Ju: --
z'2

)o:--
33t--
bUr--
)J )--
64,--

'lugt--

S en.
PUP "pup.
sen
pup
6en.
ajun.
sen.
c jun.
div.
sen.
Een.

i{ij verzockei:. bovenstaande lcden de achter hun namon vormerde bed-ragen thans per
ongaande op onze ;irorekcàíng 31.6?.11 te l.ril1en :rvernaken.

OPSTEIL] NG DA-I'1ESII,.ÍIA], vrii darc 13 mei.
Ria'Bijlsna-Ria qer6 cheldcn-Pj- ek Bosch-Àgncs llopp en;orouvrer-i,Íarl-e en v.d.Stcen-
Tineke. Dunant-Hannelce Bon-An BergenhcneÍiouvren-Linde Huizer-jud,ith Kenpes-pe1i-gy
Richel-Nonnie Iioeksura-Ke erst en dc vos-silvia Huizer,oly Richel-Lenie Bertens.
Scheid.srcchter: Ronald B-ergenhencsouvJcn
Afbellen vooe doncr.erdag 22 uur bij Rieh Bosch tel-. 6?99j5. Verza.melen 1B.JO uur

-'t -

en §neL



RHVOVATÏPLAN}IHV.

ÀIs het vredstri j tlpro Rramna geen 
'rijzi6ingen mecr-zal hebben s'peeJ.t tEIs t zorroal;1o juni zijn l-aatste thuÍswàdstriià.. ío"Ë rveek zijn de heren van Gemecntcrvcrkenkornen vertelten clat ncaandag rr 5trni à.s" c1e Iencvatic van onzc hleedgebouvrcn .zal-aanvar!3en. víaar' cle voetbar-I'enclc feclen in het aes. vo e tbals eizo 

"r-op krnoor, ,uk"_nen rvat betreft ver'r:eterin8en lir-cecniancr zar. Í i -proberen uit cle .-l0eken lo doen.Ten.'ecrste word'en afle 3 kiecdhanèrs ,oorri", van vfoer cn plint tegels, nieur,rezitbaiEken en nieuure kapstokhalien. Elke kleedkamer 
- 
zal uij" ;i;;r, vrasgele6lenheid,te vreten-'1 toilet, 2 douchcs en ecn losso roestvrij stalón uilrrg uoo, de voeten tevrassen' De natte ruimtcn zurr-en buiten tcgelvlocru; ou;-;;g;i*;ïa"" kríjGentot cen hoogtc van 15o cn. Afr.een t.p.v" àe rr,ouches ,"i a""i.à"ii""ri;-iöó-raa...zijnDe verwaraing blijft voorlopig bij h;t oucre, naar vrat voor ...ie o"r, veracleming za1zijn, de $rarmvat ervcjorzicning-voo" a" aou"rràu zal 6el1c.e1 lvorden vernieuwd.lJe zuI,en rnct rlezc ;planncn- ,róg o"r, lrra*t"-no"t"n vinclen waar crc gasboilets ge-plaatst gaan worden" l'racir hicri kouei. rve' zcker uit, Ar-s nin;unt j 

""k*., wel naarvorcn in de Iao'tste bcspreking;. clat i)ij 'openin6 rieuv/e scizàen io{,-,riot 
"1:.u.gereed zal zj-jn. Misschien noeten,vre àni-ge rvetren van een ooo aro orrJbiiri-à"i"ri-Lmaken, maar laten rve hopcn voor nict ]an!. Dus raat ce bouwvakkers naar komen.

Cor peet ers.
ululIDIIl rutrmmm nm
ffiH,ffi Hfi #m ##

ffi ffi,ffH ffH,,, !.rrr,rcrruiRr oI,rE r,rrco
nnfl mrnmnl,lmnnuilnmnn&nmnnnminRunnruilHnnEriuEuinnnmll

nnm Ars je bii Jo een g-9urlen jubileun viert, welk edeLnetaal noet dan aanduicen .- hoe men bij 70 over'3'e clenlct? platine? lich, vrat naaht fr"t "ig""iï:;ï;:ï;lvaarde van ome lrrico is niet in ctlerrnetaal uit ie drukken. voor pör, is, en blijft.me Nico een gouden licrct, i\Is hcóI LEIIS nog op ea" oor- iiSt-i"-ioot"r, èn..droontvan een rnooie ovorrvinnin8, is het toevcillig-orË lti.o rii,e bËzi8 is daarvocr clebasis te legi;en. op een verzopen veld kan niet 6espeero, roaí'"toon gevroalien,worden. op een veld zonrrer irrijtwitte lijn uàg iioi n."l ;;;;";i;' r,rorden., zondervla6$cn is het naar ecn ilooie boe1.
Erun,-aan burenhulp'doet one Nico tröu,cns ook. Bij BMT doen ze vrijwcl nooittever6eefs een beroep o.: hcn ais óok rraar de ,eergorlen hebbcn'huisgehourlen,of de rvitte fijnen zijn vervaa-gd.
rnnm \ïat is LENS zoncer, ore rdico?-r,Íict veó1, hoo$uit een rrlaver jà'skrub, vrant oneNico zouclcn vrc op het nattc Bs c r.rnp t ,ró11 ann tet w:_niersi"pp"i ,ii".mnm De neeste t,Nsers hebbcn 6een ,uuei van àe gerveldis. bijà;;;Ë àie orne I,tico

. g1n lct Ltrr'Isgebeuren lcvcrt" ze 6aan er bi;,a ar.rànaaI ar-s vanzcrfspreliend.
lt:"lti.9it lqt vrel gerc6cltl rvorclt' àelfrvcrlizaa:nheld. van vo er balklubte tten is..ver-rederi tijrl. Dd vo etbar-krubr.e den van tc5enrvoorrlig gedragcn zich àis noo8rr"rtige -welteartsvastc aardbolbewoners, Dc koeliedri j veis 

--van 
\92g. Zn iài"rl ".r, handje_voI'ànder.c ledcn cn uodevlcrlccrs a1s slavcn voor- zich sloven.narí Geen n'onder dat het srovend.e kad.er <lc schrik in ae uenen k'eeg toen het be- ,stuur het plan J-anceerde 

-cen_ 
-at ercla11s cnior cnaf rleling o1: te richten. lïant wie zou-den-dat nu rveer i5rLan regelen? Het urae natudrrijh niet tà verwachten, arat veclzonda'gvo otballende LirNSers zich voor cr,e zaterdà3- zouden aanmellen. r.ogisch, eénliefhebber van zat erdagvo ctbe.l speelt niet r:ii irlrs, ar"-"p.àit-ti; "", zaterclag_k]-ubr' ccn cnkcling nisschicn uitgczonrlcrd.

unm Öbk de juniorenkor,uissie ziel de zat erda5vo et ball ers met anSst en beven aan-
. 

'komen. 
-I'lisschieb gaan crie-op zaterciag vreí veer- v.raruini. oïoi."rrr roch moetook cle Juniorenkonnissie lcscfÍèn, aat hËt beschíkiien over een 'zat 

er6ags enioren-afdeling ook van rvervende betekcnÍs kan zijn ,oo, ooru i"rgààia"ii"g. Er zijn doorde jaren heen nogal rvat beclanJrjcs 8evrcest ian juniorenr-aiË rievu, op z"lter.agbfeven vo etbal_Icn.
mmm Dc invoer5-ng van hct wc]-pcn-. cn ninirvcr-penvo ctbar vcrdoczer-d de forse tcrug-BanB van de belan8st e11in6- voor de vcetbalsport bi-j de jeugd.. óf iret o6cnrr.ik is deaantralikingskràcht vari zg.rilsportcn o16 grooi " Zeker na zorn seÍzoen "# ;;;L;: --
di8e net een enorne wint-órstàp .r, orrolgËr"okte kompetitics. De vàJtlatsport zrtmoeten gsan knokhcn om zójn pLae.ts a1s volkssport nummer .1 te handhaven.
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netr Eet bestuur hceft dat eigenrijk hee1. goed 6ezien c1.oor maatregelen voor te
stel1en, die cle basís vcrbrcd,cn. Zat erdagsenior envo e tbal verbreedt clc basis.

Ocfcnt aantrekk'n1;skracht u'it oP een cc.teloric jeu6d in lrringeí waar bijvoor-
beeld om principiele reCencn zonda6voetbal wordt uit6es3-otcn.'IIet invoercn van
d.ames- en meisjesvoetbal- bctekent verbretling van r1e basis
mrto voor ornc Nico blijft er senocg werk c.an de Írinker. pot hoopt, dat hij dat'

werk no5 lang iir.gocdc gczondhcicl mag en kan d.ocn.

ALLERH/NDE
;ir^iI-.i:.', iÍt

ÀÀLÍrAlii,.i.;ir",ÀAtiÀri.íI,fitul,{.1!À.iir^,ÀÀriÀiir'rAir-rr/rÀ;'^Ai\irrJrÀÀrï.rii:l,AÀ].irr,:i
lr

--Hi, fii, IIa, I{al lilat heb ik mocten lachcn om rlat grapje in Het Binnénhof.
-- Voor de niet Binnenhofl- e zers ter toel.ichtÍng dit: Clubbladeren vinttt, clat als

de super-vranbetal ers nu einclel-i jk ecns hun kontributie betalen enJcelé lenige '

en snelle spelers schoenen kunnen ko1:cn, En Cat vinden zij zorn grappiíc opraci-
king! Bijna net zo grappii; ars d.ic van enige tijd. geledcn van Dick l(iers tóen
die het haal over het puin ruimen bij Ltrï{S.
---'l'JeI laten-rvij dat 6;eteuter sncl vergcten en eens achteron blikken vrat er

zoal is'gebeurd in de vicr ureken dat ik afwezig vras. 'Ja mensen, er kan ind.cr-
daad hcel vecl 6cbeuren in ccn korte tijcl. :

--- Het is u misschicn ontgae.n [raai onze huidige, jeugdige JIIKO heeft zo maar een
t-rap tégen een aloucle traditíe geseven. ttog noàit--in de 6eschiecleni6 van LENSis er or Goede Vri j cla6 8evoetbald op onze vclCón. En zie!, Oi-t jaar zorvaar voor

het eerst werd ér een toernooi gespeercl en nienand heeft daarop Gereageerd. .ZeLfs
onze Lieve l{eer hier boven was niot eens kr.raad op de JUI(O, 'u,oni Èi5 zóri;cle voor
het eerst 6in(}s lange tijrl voor bar goetl weer. zà zie jc: De Jeugd kan nict veel
kwaad do en.
--- h.n cleed zick ooh ecn tri'.ÍncrsurisselÍng voor. iiltijd een nare zaak ouclat daar
toch veel rleer aan ten grondsrag ligt dan menigecn denkt. rriest ook ars uen be-
denkt, dat Peter lalstra eintl r.ur;ustns vo1 goede moed aan die zwaró te..-k be§on
en vast van plan was on er het beste van te naken. Wat vrar en §'j- j heu toen clank-
baar dat hij het aanduxfd.e on onzc selektie op een zorn ongunstig uoment te gaa:r..
traiíen! Helàas, het is niet 6e1o1:en zoals hij en wij ons dit hadden voor6eètel-d.
Het heeft.zeker niet aan de inzet ven Pcter Palstra gelegen, dat het is.nisgolo-
pen. Daarom vond il" C.ie opmerkinri'en van ene Dick l(iers in f,et Binnenhof zo nisseq-
J-i jk en onel-egant. Maar ja, r're et ilie veel?
--- InnÍddcls is Pet Vcrstcegh aan cle zwarc taa.h begonnen LENS 1 te L,ehoudon... "

voor de eerste kl-asse. ZoeJ.s iedei-een hecft kunnen konstateren is hij voJ.
energie gestàrt. Of hij en zijri e]ftal erin zal slagen is voor mij niet zo bc-
langrijk. veel- belan6rijher vinrl iJr, clat hij LENS over r1Ít dcpressieve jaar zar'
heen bren6en en dat ttij met ziin a1len volgend seizoen aL1e opgelopen achterstand

---En clan heb ik nog iets gelezen ovcr.de invoering vcrn het. zatcrdagvoctbal bij
LENS, maar daar kan POL U veel beter over inlichten dan ih, ttus leeot U deze

vreek zijn artiheltje naar cens cen llccrn
--- Joop ïÍil]ens, U kcnt hcm wel, da.t clt'iftiSe ventje, teirler van LENS 2r..noest

in het ziekenhuis Leycnburp; lzordcn opgenonen. Dat hij nog volledi6 net zijn
cLftal mecleeft blijkt rïeI uit de terefoontjes, dic hij vanuit zijn ziekbed p1ee6t
orn te lveten te konen hoe zijn el-ftal heeft gespeeld. Dczc wceh krijgt hij te
horcn of hij za1 moeten worden geoperecrd. Ik hoop van harte, dat Joop wecI' spoe-
dig vo11edi5 ge"..^zel in zijn fanailie en natuurlijk ook bij LENS za! terugheren.
---'Ook is het vreer toernooitÍjcl geword.en. Enigernate 6ehinrlerd door da'E geldre

konpetitiegcdoe. vanweSe cle 1e.nge vJinterstop zijn de eerstg toernoolen alrveer
aghter de ru6. Ilc hoop uaar, ,dqt dg JIIITO het verre6eadg UToPIÀto.ernooi in iéd,e}
geval- nog kan l-aten verspclen. Altijd een fijne belevenis, d.ie toernooienq Voeral
als'd.e allerkleinsten aan bod komen zoa'l-§ afgelopen zaterdag.. Yrlie" niet is iJelveest,
heeft- veel Eenisto
--- LENS r,-roóU. ait jaar n-óet mee d.qgn aan. cl-e s choolvo etbalt o epn.ooien. Naar, ik. hoorde

aLs straf 9mdat. LENS. vorig jaarr zich bij. de Geneente had. b.eklaagd over de
schad.e, die aa.n de klecd.kamers r7as aangebracht door rle lieve jeugcl. Àl_s il< I'rans
Bersch van Het Vad.erl-and. mag Gcloven mogen rvij blij zijni dat rvij die straf -noesten.
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ondergaan, Er is vol6ens her.t hccL r,rat verniekl in de kleerlgebouwen.
--- Dat het ook ander' kan,. hebben clc reerríngen van d,e Leiar enoprei rling uit
- Dcrft wel-.bewezen._ op 24 april r.ras er oir óns komplex-een toeinooi, Ëorr"oobijna driehonderd Leerlingen vànaf 16. jaar, zo l.rel ninnelijk a1s vrouierijk'dee3--
nanen. Arres verliep vLcldieloos 

"r, =o,rà1 ons komplex ats dó kreedko^""u ,rËraörr--ooor qe deeJ-nemer6 in cen bijzonder nette staat achter'gelaten. jlll_e 1of vöor c1eorganiLatie. En natuuriijk. ool; voor de dcclnemers.
--- uent u innidder-s ook a,]. bcnaclerd voor cre oen .of andere funktie biÉ r..,rr'rs ? rkvi-nd dat artijd zorn rac.r 6ecr.oe. 

",rorc1t 
je zomaar gevrnagd of je eËn prr., ,,'.,iaan LEN§ wi1 besteden! Dn dat tervrijl je aI clke vreck, a1s Éct teiminste nictis afgekeurd., trvee naal dric krrartier ioopt te voetbailen. Je zurt ,,2e1 gek zijn

9n noe moer vrije tijd aa.n dÍe vcreniging te besteden. Je betealt toch àt zovÀel-kontributie! Laten ze hct me.ar zelf opknflppen.
--- Heeft u er..wcI ecrr.over naged.acht vrie die rrzer eigcnlijk zíjn? !ïe]- een stel:.1etje.gekkènr..irfanatenit.4o-rru., .qelcn ze, die het volgens iecrereen noo5-t goed.
doen en die ondanks dat toch d,oorgaan net het raten reirèn cn zeir-en vnn d.ey:"ilis_tls. Er ribrclcn tc6en hct elnd va.n.een seizorn altijd weer een ster vah :,

flfs ttgg]-'kgntt gezocht ore hct vo16enr1 seizoen draaiend te hóuclen. AIs U vrorrlt ge-
vraagd voor de TOTO/LOTTO-: de l(r'r1tl, cteSEiiO, het Bestuur of vrelke konmissie danoolc, zegt u dan niet direkt nee, nae.n d.cnk àr in iecer gcval eens ovor na. .tIs
U het doet zult U toch ve,cl- mcer vreugcl,e eraan beLcven àan U denkt. 

-..- ..--
--- rk heb ne het hele scízocn a-r 1-open ergeren aan die hapotte afrasterin6 ,

rondon het t*reedc veld. En 
'rÈt zie iJr af8elopen zaterdàg toen ik op onJ vcld.k.,an? Een prachtige strakr<e lijn orn het trveeàe ,àId, .lot nei5es'<loor Gème,;nte-pranteoenen- is ing,ezaaicl. rk hoorcle, Jat d.e llecr n:_j)-sma dit-karvreitje 6eklaardheeft..Nou bcdankt hoor, na.mens aIfà ILINSEES. '

HHITIHHIIHHIII.IHIi HItr] HIitrHIIHIIIIIITiUIIHÏIH
PROGRAI,,í]'Li.OPSTELIINGEN-UÏ f SL/iGEN SENIOREI{

riHHIIH[IIIHHiIÏ]HHHIII{}I IIHIIiIfl I{H IiHIÏ TÏH

PROGRfuYI,ÍA SENIOPEN.

ij rB mei 1979.
t

19,30 u)r LHvS 9
Zón da1; 20 rleí 19?9.

- Erasnus U. v3 Beb 2/1-1

14.j0 uur Papcndrecht 1 - LEII
11.JO uur lïcstlandia 2 - Ï,EIí

FREE LENSER.

HIIHHH]THIIIII{HH IIHHI{IIHH' -

sèheidsrcchter

Inclustrieweg I Papenclrdcht A^/í. f . Gaanaer:se
Sportpark Hoge Boraentr, ingang
Zuidrveg, Naal-dvri jk I H.J.Ladan
Vl'eep 1/1-3 H.Ir.v.cl.Spck
Zuidörpark
Zuiderpark
Zuidcroark .a-.

s1

14.3o uur LENS l
12.00,Íur tfiO 4/5
10 . OO uur .ÀDO t
12. 00 uur hDO '1 1

- Naelcirvi jk 2.
- LENS 5 (vi)'
- I,EIIS 9 (vr)
- LE)IS 10.(vr)

Eesss9es-?2 t eí 1979.

1?.00 uur LEIIS 11

slII'ÍDM(ot'ísT.
- l\DO Comb.

LENS 5, 9 en 10

OPSTELLTNGE{.

een half uur vooï ohnvang van hun rvedstrijd.

LENS 5: C.v.0. Beek-J.t. Di jk-G.i(empeiman-G. Looybàti3n-u.r.tichèl-s-G. oostroo-j.Ro".-, -,..R.Roodbol-A. Rooduyn-H.i?.ooduyh-G.Vcrhai.r-J. àoet -l'. de Zwart . - --
IENS 93 F. Y. Diik-P.Eieret -II.Iiopp enbroui,rers-4. Huis-G. v. c1. Kleij -ii. v. d.I(roft-it.I(roI-

R. v.Nuyscnlurg-J, Ricncn-I. §chuIt cn-p. SmccIe-C .peck l

LENS 1o: C. v. Beeku-n-F: v. bcekun-.L. v. iI. Bcxgrp. Bosch-r,ï. Bou[nran-E- oenei j cr_]I. Guit_
. J.líeLnan-J. v. cl.llorst -?. v. tl. Pa,e-T.Prins-.fr. Reesink-C.Beesj-nk-T. Verstrael-.

Atr'SCHRIJVEN : (alleen LIINS 5, 'lO voor. aoídag Zo mei a.s.) Uitsluitend op
66.11,14 tussen 1!.oO en 20.0o uur bij de SH(o,

9cn
t el-.vríjdagavond klgbgelr:ouvr LEN§
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U]TSLAGEN.

LENS 1

IENS 2
LEI'IS ,
Vredenburch
LENS 4
vcs 5

Hov1'
Roodenburg 2
VUC 4,
IENS 

'BEC 2
LENS 5

2

2'-4
4-ï
1-0
2-1
2-O
4-1

(BEC hampioenl protest van ADO "tg:ï;-
RESTTiNI PROGRIII,I,IA LENS 1 (onder voorbehoud)
Donderdag Z4 net 19?92 LENS 1

. Olyfirpia I

LINS 1

LEG I III'ÍË-TI Xfi Arï? TE{.

- cle llusschen
- LIINS 1

- Ilcrnes óVS 1

- t lir'{s 1

- vrps 1

1 wedstrijddag 20

lt
ll
ll

1t
22
21
24

De ÏLH.aanyoorders wordt verzöcht c1e-in hun'bezit zijnrle-bewijzèn aan de sH(o te
bezorpSenn Een en ander i.v.n. d.e keuringsd.atum. Altenatief: schriftelijke
op6ave (nominatief) aan de SD{O net naaen en geldigheidsdaturn van de bewijzen.
Postad.rcs is: Ottcrrade 6, 2544 JB Den Ilaog.
FI LI',lrtVOND .

A.s. íd het dan eindelijk r?eer ecns zover. (ouvri slar;zin) vrijdag d.us., Een firn .

voor iedereen iÍI cle lecftijd van 10'tot iOO. enz....Zoalé jullie natuur-
1ijk a1 lang.gelezen hadclen, ho'bbcn vrij bes1a6 weten te leggen-op'cen spannenci.e
avonturenfilm. 

"rre 
l-e6innen on + 19.fd uur en hopen dat juIlíe in grote getale

komett. Neem 6erust vricn.dcn.en vricndinnen raee dan vrorrlt het aLlcen naar drukkor
cn 6ozeliligcr._'.Tot vrij dag. . .

KÀI(A.

$$$t$

$$$$$

JJJJJJ
JJJJJ

,$$$$$

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
VA}I IIET JEUGDIROITT

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.]

PROGRA.I,I,IA JUNf OREN.

Vrij dag '18 xcei 19?9.

19.00 uur IEï{S 1 vertrch ridc i(cnnemersrr

LEI'.IS f en 4 zie Toernooicn LENS 2

Zaterdag 1j rte:- 1979.
LEi\IS
LENS
LENS
],ENS
IENS
LENS
IENS

DE SPORTDAG GAI1T NIET DOOR f .V.i,l. IilN TOERNOOI

Dondcrd 24 :r.ej- 19?9.

JJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ..]JJJJJJJJJJJJJ

'12.00
14.00
10.00
13.15
9.OO
9. oo
9 .00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

6

?
9
10
11
1?

iïas s enaart oernooi
VCStoerncoi
VCStoernoo:i
'tïilhelnust o ernooi
Velotoernooi
D',,lOtoernöoi
DïIOt_oernooi

Kerkehout, iilassenaar
Dodensvaartweg;
D e Cerosvaartive6
lïestvlj-etvreg, Voorburg
Noordl'ueg, !ïateringen
§port1:ark !ïest, Zoetermeer
Sportpark trïest, Zo etermeer

Zr:ral-uwenlaan JOO, Vlaardingen,Holy
O3-tl,eguarde, Rotterdam Zuid
O1c1c6aard.o, Rotterdam Zuid . ..
OlCegarrde, Rotterdam. Zuirl

1O. OO uur
lO. rornuur
10.J0 uur
íC.JO uur
lO.OO uur
10.OO uur

LENS .,1

LEN
LEI{
LBN
LEI,IS'1O
LEI{S 1 1

s.2
s5
SB

- Ztraluwent o erno oi
- de l{uss chent o ernooi
- rle i,Íusschent ocrnooi
- cle l,lus s chent oerncoi-
- Llil'!,S t o e rnooi
- LESNtoeinooi

ÀFSCHRIJVINGEN.

Schriftelifk voor vrijda6r.vond bij dhr.
Hacg te1. 6?5096

P.v.d..Steen, Genemuidenstraat 101 , Den



f e.Ief onisch
in dr ingende

vrijdagavoncl en vroensdagavoncl tussen 18.OO en _19.00 uur6eva11en) voor
94.68.91 (r,ENs
29.79.78 (Lq{s
6r.16.40 (r,El,rs
zaterdacochte

( uitsluitenti
t/n 4)--
L/n 7)t/à 1»
tussen' !.]O en 1O.00

A-kl-assers bij dhr. G.Duivesteijn tel.B-klassers bij dhr. F.v.cl.Bcrg - t"i.C-kfassers bij tthr. A. r s-Grav|ndjji. ;;i.In noodgevalien hunncn dc junioràn noÍr orluur afbcll-en bij LENS tct. G6.1J.14 .

1

5
o

nd

I(EN]'IEMEXSTO ERIIO OI VOOR JUNÏORi]I'I ,1 OP 1B-19 en zu l.l-til
Voor rl.e clercle kecr gaan
ecn turaalfstedentoernooi
vri j clag 18 nei verdeelcl
bIÍjven. 0;i zaterCa6- enuitreihing or4 + 1Z.OO uu
Hct progra.nma ïs nog nic
beet je als echte LjiIfS ers

l:ti j nu aI naar clezo Beverl,ri j]cse.lclulr. Zi j organisercn . 
.-gedurende (',czc daÍlen.. De spelers u, f"iàu"n'*;;à;;-;;over Ce pleeggezÍnnen vaar àc geclurende aoru ergu., l.ro"_zonclag vrordt c:: gevoetbald. Op-zonilag ZO nài is dc prijs_

1,. ,9d^! cle jot'6ens rond 19.0ó lrur of LDNS aankonen.t bekend. VeeL succes in ieder g""af' 
""-gàaiaag 5c ecn.b

Bij onze buurman vcs spefcn julrie crrie wcrlstri jrlcn van 2 x 12* ninuut.,Ars h-etzo warn brijft is crit clachtcn rvij Lang"i1cnoug. Dcu je best nnlr;u"" er het.bcste ran tc inal(cn.
9ii:lslill§: lElls Í: (vrijc'.as iSii i:-:.^ovoià) u.tieact (e*)-u.niemen_R.Groen_

G.de Koli-R..rruisman_R.-tasscrrn;ro (z"j_crrr.n";il;r;:;':;;"f"r'tà"iiM.Kor.ving-R.I(o:'.rine-E. Vn1cntin. S"À."fi"r.I ir.r5 ,.,, LENS. Leirler: Martin Reuver
LENS 7 : ( vri jclaq 13,/5 filuavond) M.schobbe_R. v. ct.Kroft_R.v.Onse1en_E. Ze.,ers_

'f ' I(out'renhoven-R 
' Duivest eyn-J. v. rl.IJer f -R. v. rJ.. Zi j..len:ll. Diemel--R.lJa66 e rman-B.Vester. l,eidcr Fraris v.c.Berg.-sorur:càr"i-S.rf uur LEIIS

Opst elIin 0,2

F;Bogisch-R.
Leiders Joop

VCSTOERNOOÏ VOON JUNIOREN 6 II.'T 7 OP Z/it'DRD.l,c 19 MEI

'!ïMELI,IUSTO ERNO OT IICOR LM{S 9 OP Z,IT]]RDAG 19 MEI.

VELOTOERNOCI VOOR IEIIS 1O OP ZJrTEitD.fLG 19 I4Eï .

F. verba.rends e-;i. Over.-a aul;r-L. Jannaat -tr'. Rcns-J. v. tt.Irlieuwenhuys en_ 
. -r r, -

R. cle Boor-... . v. C.tÍou,àn-R. v. C..Hock_R. Ti ii".n,ui o"_r. 
". 

Baggun_,rr. S cheven-de Jong Ea.nenlconst 19..00 uur f,msterràin. 
---'

Apper].oo en Hans Zoun.

Eon lcuk sterk bczet toornooi rró.\l^ it,.t.r .; ^ ^- -1^

íllf ï; :,#i;:"';;; : ;ï:ï::i ::";,iiliil" ":,ff Hïiïl';:x:f .iiiu:"'ll"iïïl:,,."",_
9g:lsllrlc, (vrijda5; 13/5 títnr.,tontl)'J.v.r(cster-M.v.0ranje-R.v.,0ranjc-E.]icus-,' ,.

C . iloef naÍTet-B , Etsh. ut_J.\,assernan_M. vrccrrurglg. Ë;;i;;;;;_M:ï]rilr"n
i'i ' colpa-J. v. tr. Bcrg-verr':oom. Leiclers i1i, u.àli,ino"n en Erih Landman. . samenkonst12. OO uur LENS

v)
Om

9e

Íiar VeIo en ontmoeten d.aar Dlauv Zvrart. VoO.uur is de pri j sui trciking. Su""o". '.:-
tï: (.rrijda.j lB/5 tj-t:rLc.,toncll zic ook à4/5)

R. Soebarta-J. v. ilassBm_:y'. v.l.ielzen_Ii. v. Rcgaard.-R. Roos-F.liL ein LcÍècr Rini van Noort

r'lrurch, VeLo en Vieàenburch,

f.l(affa-8. Drieé s on-D. C oret-
culi jk-r'r. frranke-IÍ. v. d. iíalIen
. Sarncnhonst B. Of uur LEI,IS . : .

M. v. d. Boo

DIïO-TOEANOOI VOOR trENS 11 mi .12 0? z,!TERT.,IG 19

gaat n

! 13.4
stellin

MEI .
LENS '11 en 12 spelcn in al--]er vroeÍjtc otr het nieule lconpl-ex van lliíO. Ditrrsportparj( iïest' is als vorgt te uereikàn. De cerstc afs1a6 zo of o=^ini-rrcrxen vanaf
|.e- Aro1e. u_eg Dcn Haag-Utre_cht. Vervolsens 6aat U de c crst e"dÍ jstro"t Unfr.(l{ecrzichtl-aan) in. Dcze slingcrt U door tlt.aan ean zijstraai (firt") !ïestergd5cndand' u vervorfur rral .<i9 r'rr! ra4ss de huisjcs r"t d;-;;;;;Ë-ràËi"r.. u ziet ,Dl''r'o nu vanzeLf . u begrr jpt *oÍ crot'-urc enireià ouours voor hei vervàer noclig
lcblel-..Iot zatcrrlag. 

_ 

prij suitrciking lZ.lO lurg]:§!glllgC: LUÏS 11: (zri jda.gavona fi/5 titroavona) ( zte ootc Z4/5) p. Stre.ut:_E. v. Zíj1_R. v. cl. Booo6l;1rclt_R. D elC< o r,_1.Í. Geurens_D. Bai cl j oe_R.Iiiuíit_U.,I.r. a. Spie6el
B;ï:X*ï"aT;Bï:I";Ë,'5: ;.r"àt.". -i"ïi","' in.. prins en r",-". à. r"",s

-6-



IENS 123 (vrijdag tB/J filr,ravon<l).'.i,v.Vccn-À.v.Blittcrsvrijk-E.Jaeèr-E.v.Santen-
J.v.d.'rïiel-J.v.rr.rÍier-E.de vos-E. Hazeleger-E.,. d.I(aay-Mloe IIaas-E.

Assenberg. Leider :iad v.d.Kroft. samcnlconst B.OO-uur LEllS.

Als jurrie nir,fttens een tucecle praate in cle poule haren net Blauw zrvart, .HVo en
schiebroeh al-s tegenstandcrs ckur spcJ.cn jullio zelcer nog twce wedstrijdàn. Doein ieder 13eva1 je best.

Z],,J4],ÏIIïENTOERNOOI VOOR ],EI'IS 1 OP DOI,IDEIDAG 24 I.ÍE]

(vrijc1a6 18,/5 fitna.vond) Leirler paut v.d.Steen Samenkonst 9.OO

stefl-in en leiders: als bekcncl. §umenkomst 9 .00 uur L]ïNS

DE I,ruSSCIIENTOERNOOI VOOR LETIS 2, 5 ETI B OP DONDERDI.G 24 LÍEr.
ook dit jaar gaan l?e ríïeer naar het jaarlijks teru1.,-kerende de Musschentoernooi ahcterhet sportpaleis Ahoy i.n Rotterclau. lïiii hopen clat àr ook gencog ouders ziir ombij clit toernooi voor het vel.voer te zorgen.
9lSlSlIilC, tqls 2: (vrij$as 1Bl5 litmarrontl) H.v.Drunick-R.Bon-R.Duynclan-J.Gè1uk ..- B. H cnlies-ïl.ltrïnnen-0.í(öncnann_s .Iirrmor_M. v. d. Meuton_u . v-. rl. Ri j zen_
R. v.lïijngaard cn-l'I. v. Saggun-J. schipperen. lei(r.er Ben Osse. saure nli<.:ns t p.oó uur LEIrlsZie ook . ïJass enaart o ernooi o . ...

lEtl!5, (vrijclag 1.3/5 filmaïond) als bekend. Lei<ler Ton de i(ok. Sa.rrènlconst
!. 00 uur LDITIS . ;

lmqS Bt al-s bekènrl
uur LBi,lS .
LENSTOERi{OOI VOOR LENS 10 E}I 11 oP DOlrDEit]).{c 2/+ MET .

VIIC , Vel-o,
sterkste?
Opst eLJ-ing

M. v. d,i7a11eh-lf. v. d. Boogaardt_R. Roos-F.Klein Leider Rini van Noort.
!. JO uur LENS .

LEN§ 11: (vrijdag 1B/5 fitmavond., zie oorr- 19/5) à1s bekencl Leiders
Ton v.d.Berg §o,nenkonst 9;jO uur l,El.lS

IïASSENAARTOERNOOI VOOR LEN§ 2

OpstelLinc: al-s bekend rnot

^\ïilhe1nus, D',iO en LXItrS' ristrijdènrt om d.e ver enigingsbeker,s. lJie is c1e
9& 1+.00 uur l,rcten tïc mecr dan víorden cr.c prijzcn verclecld.
: Lntts to: ( vri jclalg tB/5 titnavond, zic oZ}- ig/y) I.Kaffa-B.DrieËsen-

E. C oret -R.,5 o ebarta-J. v.i.Iasscn-iï. v.Melzcn-H. v. Ró c ulri jk-ÀiFrankc-
SamenkoEst

Theo Prins en

§anenkonst 1O"JQ,uur k1ul:Il
PROGRAMJ'ÍÀ PUPILIEN" .

Donderda s 24 nleí '1919_.

16 jO u* LENS 1

16. JO uur LENS 2
16 .3O uur LENS f
À.s. vrij<lag 18

lYoens«1agnidda11 2J

PROGRA].,IMA IïELPEN.

II. v. rrunj-ck-i{. v.. Bag$um-J. Voorcluin-i;1. Lucasselr.
cbouv. Lcirler Ben Osse

- RVCtoernooi
- Rvctoernooi
- Rvctoernooi

t

Sportpark Prinsei frene
Sportpark Prinses Irene
Sportpark Prinses frene

néi Fil-mavond in ons klub8ebouw
mci is er nog woènsdagniddagklub voor ju}1ie.

Zat erciag 19 F.ci 1979.

10.J0 uur tE[,lS 1 - Duinrlorp ,Sv-toernooi Sport J-aan/I,{e ieni]Iein
1O.JO uur LENS 2 - Duindorll SV-toernooi Saortlc.an/l4c zenplein
h11-e wolpen zic feestavond op 19 nei in deze LENSrevue

Zgl9le 20 nej. 1979 .
'1O.00 uur LENS 1

1O.OO uur LENS 2 -

1O .00 uur LEI,IS 5

- L]IN,SToernooi
- LENStoerirooi
- LEI{St oernooi

!gg9sr9ec 24 nea 19?9.

!.J0 uur I,ENS 1 - RVCtoernooi .. Sportparlc Prinses Irene
A.s. vroeneda1 23 ei is er nog woensdaglricld.agklub voor jullie.

-7-



PRo GltÀi,It!ÍÀ LíïIrï -iïEr,PEÏ-.
Zat erdap

10.00 uur
19 rlej-. 19?9 .

IXNS 2
., .i :. ''" '

'- Bi,ÍT-toernnoi Hengelolaan
f oestavor:d. o;: ,í! nei in. dcze LËi,tsrevue

- Ied.otoernooi Vr e cle,rcurch*rcg
- ?edotoernooi VreCenbur chrze r:nei is cr no$ r,rocnsdal-niddar"klub voor iriilà;

Al-1e nÍni-rvclper: zie
Zonda6; 2Q.teí 19?9 ---______ __,-_ ___::_ 4.

9. Jo uur íENs 1

9. J0 uur I,EI{S 2
.fi..s. troensdag 2J
DonCer .24 aei
'lO. OO uur LENS 1
1O.OO uur LEIIS f
10.00 uur LEIIS 4
I,FSCIiRIJVf NGEN.

- IiDVtóeinooi
- HDVt oernooi
- iÍDVtoernooi

::ÏtË;:;à:i6voor 
vriidabr'vonil bij PauJ' v.cl.steer:, Gencmuidenst,aat 101, run r{.o6

i:t"i:;t:ï.'lrlíài#t""onc1 er: t:'ocnsclagavoncl tusssn 18.oo cn 1!.00 uur bij

àloi"ïÏ;:1t" sevaL1en.ooli no6 op zatcr<lr.s; of clonclercra§ochtend te:*.66,1).14 vanaf

DUINDORi,SIT TOERN00I VOOR 'IïELFEN 1 Ult 2 0P z.^,7ERD,IG i9 ],lEI.
Duindorp ' SII
'1 en 2 gaan
Opst ellinr:

D.I/erschclcie

!ENS_?: (zot
A. Gr

l'r . v.;li jngaar
!.JO uur LEN

t ElisToERNoof vOOR 'r/ELPEli 
1 2 ]]IT OI' ZOI{DIiG 20 I,íEI.

Afgeherrrd ! i
VUC en lJIlT.

opccJ.'u o1: ile vclti,en 
"": l:i oude Ilolland Sport bij Houtrustr !7e1penp:.9!o"ul een pri js je in rte v;rcht t" ui"fnrli'su" 

""" .l,Elis'1 : (lzat crrla6 1 9/5 
.f 
Íl-riravona, riu- oàí 

-àóZii -r. 
Ëà"anans_i). Bi j rsna_Er Eridlicli-l'i. Enc'.1ich-h.I(an q;1.ooétor*r"3t 

"rlN'. si*ons-R. slats-v. Troruo-n .-8. ctaacsen-,. Surie Lci;i;r. pet er,cirei j; -;il;;";;;-;. ;;, ;;:iïËr.
erdrG, '19,/5_ f_ilma'rorrd.: zie ooh ZA/5) R.latelaan_C.'lr. cI;Boogaardt_oenestcin-D.I(cetmnn-r'Í-Kectma.r:-R.biu,:,:À-i.rirrur^ons-D.v.rl,vin-.
den-F. Chrj.s t -E.i(nops -il. Bo cihourvcr.'ioi ààrï.,,. prine S amenkornst5.

Toch .ncer- opnicuv pr,óbcren.
Joe Je Dest.

Tcgcnstendgrs zijn Duno, DuÍndorp SV I

9p:!g]lfl§, l9l!§J' ale zoterdas same
LEj,lS 2: a1s zatt:rclag same
LEI{S J: ( zatcrrlr-r,. 1a/q +^

hoven-E. ËlenzffiIik-D. v. c. To orn:íí"; à
D. Spa-1.í. §pa-À. Vest er-IÍ. ZinlEierrían I;i
NI'IT-TOERNOOI VOOR I,If NI 2 OP Z/iTEitDlic

TEDO-TOERI,IOO ï 1'0oR l.lll,il .1 EI{ 2 OP ZOTID

Teilensianders, tijCcn et c.uur beiJint. Succes.

nirornst 9. 15 uur LEIIS
r iomst 9.15 uur LENS
esta.vond.) P.Ho ciisma-C. v. d. Éer5-1,1. v. Ni euven/
. Toorn-l'I. Fronrioerg-i]. cle Groot-d.Ce Croot_ 

--'
.:ier d.hr . Spa Èamer:kon st 9 .15 l_,r, i,UqÀ 

- '
19 t{Er .

20 I'íEI .

vier v'edstri'iden van 2 x,ït nr-nuut tcr;err .Rava, IIl'ÍsII, spoorvri jk en BMT zur.len uit-einrlclijk de vrin,aar moc.ten no.rrri;r"ni-sp"Jit.riri à ;;t;; ;i:; àp n"t tzrrrto"r-nooi? succes vvuer. èlJ-ti o!
Opstel].i:rn: (zatcrrl,ra 19_5 f_cestc.voutl, zj-e ook 20/5),,i.v.rl.Bcr.1_I.Í.cro6ze Nipper_ ..iilEii§6n- jE. r,rnncve evËr-II. snu,dcrs-J. vla. si"i=u-n. rcttcr.o-r.Í. rettèr-oLeider dhr. Groszo.Nipper sarcnhomst g.i: 

"r, LEL{S.

zi jn nog niet behend.. riIel, bekenrl is dat..hèt on 9,)O

ffiffiFffiÍtr,*iÍ:;:il,3(:":3ï:;;:ili]"ï;3ixit;ï:B:;;;ffi:,;t;iltïi..,,,,
i,Íini 2: a1s zatercl,a6 sarenl-:o:,:ist ij.JO uu? LENS.

-tJ-

Zuiderpark
Zuilie::park
Zuiderlark



EDV-ToERNOOMoïi t[NI. .l I Ei{ 4 OP DOiTDERDAG 24 MEI .

Oolc voor. dÍt
best;

toernooj. i:s.alleen de aa.nvangstijcl bekend n.l-..10.00 uur. Doe je

9f:lSllilgr Utur"r: ais ionrta6. samenkoflst 9.oO uur- LFfib

MINI 7: '(zaterda.g 19/5 feestavoncl) R.Alsem6eest-I{.3ran<lt-G. Elstak-]I. Jochems-
P. iilstak-'vir. Vin-lre-l'I 

" 
S chuurm:rns-H. Smul-ders -4. v. it. !er6 tefider tlhr. Elstah

MINÏ 4: (zaterdag 19,/5 feestavond) R. zïr,rmermen=J.I'lan6ve1d-P; An6etina:J. st einlvegs-
, R.Fieret-R..Nuyen - -D. Spiering-.R.Tett ero-M. Tettcró Leiàei dhr.Spierin5

RVC-TOERNoOï .VOOR PU?ItLDi't 1 " 2" EI,l I OP DONDERDAG 24 I,IE]: .
oPSTELLINGEN: LENS p,1 :, R,Ilan-R. v. d.Heiden-E. Keus-J.K1ip_M.KoeIèmij_C. Lie Kie Tjoen, METEraan-A.Toet-P.\ïesscls-A.T jin As joel-M. Zaatberglp. grlro"htshe er
Lcider ïril lIeyncn, scncnlconst 15"3Q rtlrr
LENS P2: P"Àerts-,F"cle Bruin-À"Frankcn-M. v.llcrden-n. v "restèr-n. v, a.Iireijír.Kuyper6

J, Rienen-F. Valhenbur g-Il. Verdui:r-p. Frerichs-A. Triep Leider /Ethur de
Groot samenhoest 15"JO uur
IENS Pf: P.vJijhmci j er-b, v.Nieuwenhoven-E"Racleror.""-nlnsÈunberg-R.Lie Kie Tjoen-

B. Surie-A,Vester-M. Zir :rernan-p.Hoel<sma-M.Fromberg-t. v. d. ?oorn-D. v. cl. Toorn
Leicle:' 11i 6 r,r"rl.l{i je sancnkonst 15. J0 uur
LE}ISSbIEI,TtrR.

A.s. rveckend iiunnen 9{. }og lENSsnea.ters bestetà worclen i Í 25r-- per stuk.
de bar ziji, zc te krijgen, Op zc,berdag 25 .mei zijn de trÈien kIaar. i.Ji1t U
vel a,u. b, afhal-elr.

Achter
ze d.an

Heliras kan dit jàar de s1:ortdag niet doorgaan
Nu spelen r,re een toèrnooí voor weJ.peí 1, Z en
een sportda6. Hct:. co ckt aillto ernooi verschuift
9 of 10 juni. Houdt clez datum dus vrijo
FILMAVOND 

"
Op vrijdaf; 'lU nel orEanisccr-t de I(aka een fil_mavond voor aIl_e junioren en pupil-
len. De aanvan6 is om 19.r0 uur, Toegang gratj-s. Het is een ocience fiction.
FEESTAVOND IVELPEN EN I..IINÏ ' S

i.v.n. afkèririnfàn van 11e toernooien
J. lïi j -'^:';J,r: dit bel-angrijker, a1s
waarschrjnlijk van 27 mei naar.

Op zatelda6 1! mei organiseren c].e Escanpvereni6insen cen feestavoncl voor vrelpen
en mini-welpen j-n de Àdvent kerk aan cle HengeLolaen. Er komt een 6oochelaar(,lojo) en er worclen tcl<cnfinl-s gedraaid. Àanvang 1!.CO uur. Einde 21.J0 uur Ook
de ouders zijn van hartc urcltrom" Yoor dc mensen die de Adventkerk niet kennen,
verzamel-en op T,ENS on 1B.JO uur
I"IINI 4 EN HET iIJ]TLIIELI,TUSTOEI?I,IOOT OP 13-5-1979.
Het vras wel een bcetje vrecnd on te voetÏ:aIten op r:oederclag, Maar ik had het a1
gauvr begrepen, de moeders tíarcn gevroon mccgekomen. Fijn hoor! Nou de vo<lers en
[[oede'r6 hebben cr Been spijt van 6ehad. Iíini 4 hebbe[ gevoetbald aIe lecuwen!
De eerste wedstri jrl vras tegcn La:Jrlwre.rtier en rve rvonnen, cloor hee3- 6ofr-6fr6n-spelr met 1-O. Ei5;snf; jk 2-O vontlcn jullie ook niet? Pharez cn l,Íarco speel<len
heel- goed sanen cn Richard cn rrLleinerr John waren steeds gevaarlijk in cl,e voor-
hoed.e ' Te6en CSC r,,,ar en vre ook i:q!gg!o ed maar hadden pech dat ilc tegenparti j 1-0
maahte. \.Iat rve ooh declen de stancl \'ri j zi$de niet meer. Een pluim voor Rerni die
een prima partijtje stond te lceepeno Tegen Vi.i ihelmus mocstcn we het opnemen tegen
jon6ens die een heel- stuli 6roter clan vrij vraren. _ule gingen er apen6oed tegenac.n
maar verlorcn uj.teindelijh net ,-0.
De l-aate te vredstrijd tc53en fonc5ido mocst het naken on in de prijzen te vallen.
Het werd 1-1. ln de laatstc ninuten was het heel opannend maar ondanks een paar
rrloeiersrr van grote John, L:leef het 6e1ijk" Door een 'treter do el6eni«ldel r1e vrerd
Tonegido derde" Àl1ei bij elkaar 'behaatde rvij de vierde prijs wat, vooral dar:lczij
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jull-ie inzet en sportiviteit' door c1e ouders zecr erc1. gevuaardeerd. pr
jongens! Noe5èstreden en bruingebrand gingen we naar huis. O ja het br
Danny speelde aL6. inval-Ier cón prima partijtje, VerCer behaaLdc rrini J
dere poule de eerste ?rjljs. Dezo jöngens en in het bijzonder de leicr.er
van harte 61e felicit e ercl. .'"

oficiat
oert je van
iu de an-
Hr. Elstak

ecn. invallend l-eicler.
MINT.!ïELFEN.I TONRNOOT OP ZATEI{DÀG 1)_ MEr. !g?9.
AfGelopen zaterdag ivas ei èén LEl,IStoernooi voor MINII6 I en 2. Het rvas een sterk
bezct toernoo5. mct ADOi RrJSlTrJI(j FE JENOORD en GDS. Het vras nooi'veer en er
was veel publieki Bej-de Mr}ïrts heb]:en goed gespeelc. MrNrrs 'l hebben niets vcr-
loren, ze hebben er 1 ggrvonne i en 3 gei:-jt. [espeeId. cn rverden clercle in hun
pou]e. I{INIts 2 hebben in-'hun poule 1x geIíjk, 1x Gewonnen en Zi-ï-er1oren. Zij
vrerd.en vierde in hun pouLe. Dud l*ïrNrr6.2 weten nu ook wat verl-iezen i6. En dat
noet natuurlijk ook Se1ccrd rvord.en, daa.r rvorden ze groot Ean. Dc einclstantl val
het 6ehe1e toernooi vras: 'l . A-DO

. 2. nïJSilfJK

5. ínlis
4. nut,roi.loolto

5. GDs

voor aIl-e spelertjes lvas er ecn LElls-vaantje en voor alle verenigi-ngen was er
rrn beker(tje) beschikbear gestcS-c1. Hct toernooirihacl naa.r é6n scÀaduwzijde en .. .

dat rvas het professionel-e toneel in clc mirtdcnci.rker van ADO.. rk vraa6 me af, vraar
zijn ze daar.nce, bezlg net hin<lórcu v:n 6,8 iaafi????
Of ze te strilrlcen voór 

^DÓts 
tbeEonst of ze een middag leklser te laten voetbal-Ien.

Voor nij hoeft dit att om-iffAf-
Het mo6en spelen czider leiding van echte s cheid.sre cht ers was voor de meeste
spelertjes e_en belevenid. Scheids echters heel hartelijh betlankt. Door de orga-
nisatoren van dit LEN§-toernooi waÀ tret heel goed georganisec'rd. en alles ging
prína op tijd.,Een PIUIM voor de organisatoren van dit toernooi.

een ruo ed.er
Tineke. Dunant-Kei j zer
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voo:' volgend seizoen zoclien Ïrij nctlevl-erliers voor cen van de vol4end.e lcomnissies
(sr4(o)
( na.riÀ )
( Ariri.o )
(r'{ruio)
( Tor;o )
( srrilo )

soLricitatieq te richten iran hct sckretariaaÍ, liefst telefonisch (teL;458?o?)of op'het velcl op Zaterdag/zoncag persooniijk bij u"" "on-àà rru"trr""roaor.
Hct Bcstuur.

Afvoeren
-P

er 't/?/ tï9:

§ eni or enkomni s s i c
Kontakthórnrn-i-ssie
Àkkomc dat iekonnissie
Mat etiaalkonrlissi e
Tot o,/Lott ollorurriissie
Barkomnissie

F

FT'FFTFEI'IF"ÏFTFFF
rítIn sTil!! ER rl,CtITER bS Ora

EFFFFFI'FI'FFFTFI'FI'I'ITITTÍï] F

ui,ir

!

Don'derda OI en 2l+ nci
Dondcr dagmiddall . 2 nel-

ZaterdaAnoï qen: .irri - lliim - Itonald
Zat eï da"lniddas: tin v. d.,Steen - Jos en .íiilnemiek v.Os
Zondaflnorflen: I{el1y en Richarcl v.rl.Hoell - Tinus Zilfhout
Zon dagmidda n: Àn v. d.§tc 94 - líi] c1e Bruin - I{uub en. Silvi
Eventueel afbellen bij Àn Bc::genhenefiouwcn tel-- 66941rc

PHPIIPHPTIP
UÏT DE ZIEIGNBOEG

: Cor lloppcnbroulcr - Tinus Zilfhout
: An v.rl.Stccn - Hannehe Bom - lÍevr.Janmaat - I(oos Keetmnn

Bertie Boogaard heeft i
z ondergaan. Hij is inrsi d.

schijnen. Bertie vanaf

nh
C,cl-
e),ez

ct ziel:cnhuis een kleine operatie aan zijn elleboog
s ah,recr thuis en hoopt spoedig tveer op LENS te ver-
c plaats ccn spoedi6 algeheel horstel toegelenst.

AAAÀ;\lriiAAÀAAÀi
ÀLLEPflTINDE riii-riiiiÀ..r-ir':.ir',liirii.iAr1,A^A.^_^A.iiAtutAlu,r.{rÀi!ÀirliÀÀÀh1rÀA.í!ÀriAir,irÀAlLr\

Alil-irÀÀ

--- Nieriand had er rrreer op 3ehoopt, niernand had het nog verrvacht en ,ziet1 toihis het gebeurd. r:l-s je goec nadcnlrt m6óst het we1 gcbeuren. Hoop doet leven!
l,laar zo optimistísch al.s onze vooizítter rben ik niàt.
'-- En z't is LEIiS 2 <1an Ï:chcuJen vooi de rcserve 2e klas. lïat zal clat Jccp i:iill-cms
di-c in[ialde]-6 rvc(rr thuis is voor evcn, deu.sd doen. Hij rvas er ooh als de hip-
pen bij on te vre.Acn hoe het afgelope[ vras. Nou Joop, ie v,reet het inni<]dcLs.
Ïk hoop, dat cle operatie, dic cind mei in het ircarlemisch ziehenhuis ven -íiraEterdamzal plaatsvinden, goccl verloopt en uie zal daaraan tr.rijf eren? in iecler g;eva]
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vrcet je, àt cle jon5ens yan jou\ï elf i;:r-l- er ellcs F.r,n.hcl,.:en gedaan oru jc vat optc bcuren, - -

--- u weet in!'.dde1s ooh, dat LE}is 1 r.lc eerste overvrinnins hecft beha;rIc? Zi j
hebben" het' .vcr :iienct, dc jo-rigcns ve.n lict vensbecflil. Iie.ar c.at zij nu juj-st net
een bu's vali vros naar Pa.pen:Llecht moesten i;aan, ciat vind ik tocÀ r'reI ecn bect je
al- te r:rutaal.
--- Jrfgelol:en zaterda3- rTari cr ccn :.1ïó (-,t tocrncoi, d.rt 'rvas 6eoreaniseerd cloor
I'GFh GEVT'IERT, u v,rcct wel van dic fil-rrrrollct jes" I-1s Ík zo naar. de teams keek
dan had men nal-ing an shi:'t-rekrnmc. l!Íc.or clat l:ekeck ik verkeerd., zci de orga-
nisatie. Het vras geen e hirt -r clil:.i?le tïat r,.e spelers op hun b<;rst meotorqtcn. Èet
rïaren ÈevJoon de naÈen van rie meesi;c1en(:e elftallen" Hot is ma-a.r hoe. je het be-

--'- Het rvas in icdcr Seve1 rvccr ccli d.ai, r:ranrop rlc Baruerlev.,crkcrs hun bcsío beentje
konden voorzctten" - ï i-s ,ilat ve:'s jouucl., En arles in een vreo,erijk gezerlige 

.omlijoting. Hct toernooi trns voortreffelijk l;oorlaniseerc, r1c rleelncmcï§, rlair-
van er zcffs uit Ile1giö }ivrr.men, !.vlrcn zoc!' vriendc.,lijlE. iiortom, zeer gcslaa3d.
En cen pluinpje aan dc org..-anisalor en. IIet l:ras B/,R-qczeltig.
--- z.ii'LirusrR?, was er ooli" Prctti;1e nuzicii err goec tcluiè, Alrcen tlc mikrofoon
kre.a.ht e I're1 vet erÍ]. Ilet lijirt dc í.lefui d.sinst aI1at i e van LEI{S lvel-. I{aer coh daar
komt een eincl aan, rlanir zij r1e tocze.:qinZl van ecn pa::lr vacler.s.
--- I"lDII"l;i.'iND - Toernooinai'.nd. ijcnhel_cvcnis voor dc iicve jcugd. I,.fge1c1:en zondag
zag ik onze welpen in olctie (cn hun oudc".s) " Dc j<;nqens 'l:e.r-eefd.en in icclcr. gcva.I
een f i jnc Ca11. Zi j maken zich g,c1ul'J:i1" noi niet zo eril riruh ove:' het . f eit, rlat
zij nou net niet ee:-stc vorden" ïk 'rinJ., rr,at rri j ervor_rr uocten uakcn, cjat onze
zoner, arl-emaal cruiffics worcl.en,, Le.tcn Uc dat mea: ean iDo ovcrlaten, dit volgens
het 'rcrslaq van Tineke Dunant, zclfs bij Ce mini-r"re1-pcll , tot prof-geruoontes clreigt
ove:' tc 6aan.
--- Aan t1e tsr'LR hoorc',e i-k uonda.. .ie irlacht dat er zo lvoinif o.rer LEN,S J. vrcrcl gc-
publicecrd. ,1.!e] ik he'l: zo c,f on toe lrel. er..ns ecn lreilstri jt1 van dit elf tal 6e-zien. Ooli afÍlcf,opcn zonlr.a-5. Itlou cl.o.a.:'we.s €)cht ltet vccl aii.n on over na.nr huis tc
schrijven.
--- De ragfiine passes van c',e i'.c.nvocidcr rver<1cn Cooi' dc supelcneJ.le slitsen Den
en Eric allenaal onbenut 1i-ela'Len" De uiti:oetser Jaap uoest eraan te pas hoaen
on -=na i-ijf doclpunten te;cn - cr tryee ioor LENS op het score)orcl te hrijgen.
--- Vo]gend. jailr za1 in rr.e nícutï Cevcracle res. viorde k]-as de schalr,e here teltl
moeten vrord.en o

--- Eet rvas in ic4er 6cva1 ecn elftal i,raar-n prcstatie -(ncu ja?) en r;ekreatie
hand in hand 6-i-n5cn" Elj elke thuiauc",si:r-i i d stecC cle ,,i:rronzct zi- cnt'.ero r.cn.

rREE LEIiSER

A,LLEELEI .

-ons all.er One Nico bcclanh'L cen ièi.er :',io zijn !0e verjaardag op LIINS tot een
onvergeteli jke Ca6 hebr:cn gena-nlct. I1Í j vrcrrl iraast uerlógon ,àr, àu vele cacleaux
éie hij mccht ontvangen" Jar,rner vcnd hij hct al-l-eeu dat het eerste hen geen
o'rerurinninÍl cadeau hon e.i.,nbiccl.cn, r':-at t',e<1.cn ze een rrle el,< te 1aat, me.a-r rlcsondanks
bedankt voor rleze graniliose t'1.a6.

- ï-]{-lI-X-X-ll-
, =la a.lEelopen zonciag; is cr i]een elftel- necr in LEl,lS zon(,,c:' overwÍnning. Laten we
hopen, dat vre volgend seizocn Luitnetr schrijven oi:r deze tijd dat er geen el-ftal
is zondcr . ncCerlan.l, want rr.an hel:l:cn lïe vr-,st een aanta.l kanpiocnen.

-x-x-x-x-x-):-,
-lïoensCag ,O mei is voor Erank Íitraathof q',e 6:'o'tc .Ja6, Dan z;r1 hij naracl-ijk <1e

I'íel-kinri cht in5 Duindigt van zijn vzrd-cr overnenen, Ter 4elefenhei(l. van het a.fscheid.
en het begin lvordt ex in Chalet Ockcnl:ur.; van 17.00-20.00 uur een rece;otic
gehouden. Frank vre r:rcnscn je vcor d.e tocllornst al-Ie succes toe.

-x-x-x-x-x-].-.
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DAMESVOETBÀLiIEDSTRIJD LENS - V. D.HEL]"I

Het wae weer zo ver. Dc 'dàme's van LEIIS ver<]en wcer losgclaten in de vrei. Dat
er vrel pit in zat was rvel- te uerkcn rvant in de eerste ninuut straftc Nonnie oen
foutieve uitgooi van de kceper af i-O. Door inzet van a.l-le dames werclcn doelpun-
ten 6cmaakt door }Íarlccn en Leonie ,-0.
Riek schoot een strafschop loeiharcl tegen c1e paa1, en Marleen'écoorde"koelbloe-
dig in twcede instantie.
De twcede heLft vrerd wat nocilijher:. l,Iar1een en teoiiie scoorclen beide nog een '
ma.a1, terwijl de t c6cnstanrlst órs rt.e eer moiÈten reddcn.
Àl-le dames danken dc s cheit',sr c cht or Ron Dcr6enhenef'ouvren vóor cle verdienstelijk
gefloten wedstrijC. Vo111encr,e vcil.strijd I juni ou + / uur LENS terrein
Gaa,rne even befl-en aIs jc mcc vilt c1ocn. lel. 6?9i3j.

I,lonnic en'Rieh. . -

IIHIII{I.IHi]II}IHH
PROGRAI'{I,IA-UITSLAGEN SEI{IORXN THHHEHIIHIi!il-{EHïIILïEHEIIHHIIIIE IIl.lHH}IIIH H}i
I{i{HIIHHEIiHÏ.iHIIHT{TIHHHHHH

i ;').Rj\-lrolt SENIORIN "
Zatercl.ag 26 reí 19?9 "
1J. JO uur IENS f
15. JO uur LENS B

Z9 l 9 ec - ?Z -s: ! -1e-Ze-.

-c
onÍtt'.er ërs
onquerers

v'1

Bodegraafs e straatvJeg ,
Gou(ia.

Sportpark i,ÍolenvIiet,
Bàtaalsekarle, Gorinchem

scheÍCsrechter
vrordt aangevr,
vrordt aangovr.

J .li. vanTour

IrÍ . Bannet

M. F. SU-ngenb-erg

14. JO irur 011,rapia 1 - L!,ïS 1

Zat ertlag 2 iuní 1979.
? uur LENS 1

1979.
- Ilcrmes DVS 'l Y1 Eeb 1/1-1

Yeelges-!-iunl-

Í4.10 uur Unitas 1 - LEi,r-S 1

4e e 4cc - 1 9 - i ir 2! -1e-72.
14. 0O uur LENS 1

UITSLÀGEN. . ..

Gr:,rrL \títt 5B/2
Papendrecht 1

Iïestl-andia 2 ..
ZA.ÀLVOETB,d,L; : -

- vlos 1 \11 $eb I / 't -3

: LEI,IS

- LENS

- ïiEi$s .

IENS 
'VIOS

LIf,{S 9

4
1

?

1-4

1-2

-'NaalCwijk 2 2-5
- LENS' (zaalvoetbal)12-J-- Erasnus U.' (vr.) Ó-9

Afgelopen week is dan de lanrtste en uitl.;estelde vredstrijd gespeeld te1.ep yyp. i
De hcle kern van onze ploeg tïas aa:nrïezig. I,íasr d.an ook geen man meer M Dit' rvas
ook voor ale coach zijn laatste stap in een sporthal- als teiCer. Vier jaar'is
genoeg. Voor onzc zaalvo e tbal-a-f rr.e1in11 hoop ik dat ze nct cl,e a.s. jaarvergadcring
een waardige opvolger rveten tc vinC.en. Onze gïoep heeft zich vreten te haídhàvcn
in de eerste k-lasse voorde rest vrachten rrre maar af wait Ce KNVB gaat doen.
Er heL:ben zich het af6e1-open ja.ar gleen spcctaculaire dingen voorgedaan dus kun-
nen we dit jaarverslagje kort houden. I,locht ienand zich geroepen voelen om ook
aan deze tak van sport te lJran doen dan noet hij terdege bewust zijn van hct feit
dat hij 6oms op de onmogelijkÉte tijdcn en wat voor verre zaal moet aantreclen.rs Avonde om half eJ-f ergcns in Delft of rs-Gravenzande is herré geen uitZonclèring
Dus beschikt U over veel vrijc tijd dan lcunt U zich pclden l;ij de Seko.

de'terugtredencle coach.
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PEOGRA],IMA JUNÏONEN.

3e!c:9ec 26 nca 1979,

Zgl9ee 2l nc]. 1979.
11.00 uur LENS 1

AFSCITRIJVÏNGEII.
- Utopiatocrnooi op LENS.

Schrifteli k voor vri avoncl 18.C0 uur bij trhr.
1O1, Den Haa[ t e1 ?50,)
Telefonisch vri jdagavond tussen 18.00 en 19.00 uurgevallen voor

P. v. cl. St een, G enemui ilenstraat

(uitsluitentl in . dringencle

t r/n 4)
5 tln 7)
B t/n 1?)
encl tuosen'!.fO cn .i O. OO

1J.oO uur LDNS 5 - LENS 6 v3
14.00 uuI LENS B - Rccl Dririi;e (engoland) Vt
11.JO uur I,ENS C-cornbinatie 1- Cloparcaó (cnfeIand)'Vt
11.J0. uur LENS C-cornbinatiè 2- OEirtS C-conÉirr.iie J
rlll-e-C -klas s ers zic konbÍnaties voor zatcrc1an...

================:=È=g 
..

A-kl-assers bi j rlhr. G
B-l<lassers bij dhr.' ï,
C-klassers bij dhr. tt
In noor11,'evaIIen hunne
uur afbel-len bij LENS

CPSTELTÏNGEI'I.

.J)uivesteyn r eI. 94689, (ËENS

. v. d. tseri; te1. 2929?8 (LENS

. rs-Gravencli jk tc1. 611640 (LENS
n r1e junioren nog op zaterclagocht
tel., 66814

IENS 5:
LENS 6;

LENS B:

LEI,I§ C-conb. 1 : J. v.I(ester-14
- -lr. Christ-D. Baid j oc-

LEï'IS C:comb. J:
IÍ.v.,Ías
wi jk-14.

PROGR.íII&IA PUPI LI,EI{ EII 
'i

ELI']Jl'{.

PUPII],EN. , 
::

Zaterclag 26 mci- ' 1c)?9.

1J. O0 uur LENS 1'Opstellin6
Overige elftaLlen zi
IïELPEN.

Zat erilag 26 mei 1979

10. JO uur IENS '1

12.10 uur LENS, leiCer Ton de l(ok '

Kok nct J. v. d.iljerf r samenkomst 12.JO ttttr

1A.JO uu.r LII{S, 1eíder Paul- v.c1.Stein.
.rv. Vclzen-E.Iieus-J. i'y'assernan-M. v.Oran j e-R. v. Oran jc-
E. Corct-R. Roos-B. Elshout-i,,, . v.lilelzen

aIs belccnd, samenkonst

als Uekend zon,.ier G. c1c
leicler Martin i?euver

a1s beliend, .sameD-liontst

LENS,

-R. Soeba-rta-
. v. )31itt ers/

sarnenkomst 1 1 . JO uur LÍNS , lcicr.er paul v. <1. St een
LENS c-cam9.?: B. !o erhourver-c. ïIoefna.gel-R. verboon-r{. vr e eburg-tï. cr:r_pa-rJ. v. veen-

R. Deliker-l'1. Geurens -ir. iIi evit -p. straub-D. verneul cn-H . v. Koot en
Sanrcnkonst 1.1 .OC uur UlliS, leiCer Ton v.d.Berg

II. v. cl. Boo3aa.rd-B.Driessen-/r.Frankcn-F.K1cin-R.Uattcns
sim-M. v. d. iïal_Icn-R. v. rl. Bcogaardt-M. Biircksen_ï .Kaffa_A
de I]aas. Si:mcnl::ornst 11.0O uur LENS, leicler Thco prins

al-s b
.ln vrl_

- RcC Bridge
e.lcenè.
j!

( engeLand.) V1

- Cl-oparcro 1 ( engelantl) V1
Op

Overige elft
stelling al-o bekend..
allen ziin vri j!

I4INI -IïELPEN zat ercla ii 26 :d,cí 1c)?9 .
9.20 uur LENS 1 - I Ie st crk-lrartiert o crnooi
9.JO uur LENS 2 - :;ïest erkl-.rartierto ernooi

Machie
Machie

1V
l_v

rij enhoeklaan
ri j cnho ekJ-aan

-4-



0pstel1in
.A.I'SCïIRI JV]NGEJ'I I

Schrifteli
Den ilaag t eL. 7502
Tclcfonisch vri
gevallen) bij R

6 MïNI-weIpen: a1s behcnd. Sar,-,ehkonst S.JO uur iu,is

h voor vri da avoncl. bíj dhf. P.v.d.Steen, G eneaui clenstaaat 101,

jdagavoncl -tussen 18.0O cn 1!.OO uur (uitstuitcnd in clrin6enrle
.Bora tel. 2598??

rn noodgevall-en hunnen de lui.)irIen cn ',-,orpen noE op zat erdagocht enr] tussen
9,1O en 10.r0 uur afbct_Icn tct. 65,13,14 Ëlubgebourv.

Gelukkig zijn urij er in geslaagrt orn het verre3ende utopiatoernooi van Jo alrilj.1.. opnieuw te organiseren. Janncr. Ceroeg heÈben w:-5 nlet al-Ie.kIubs -.o 
"'"froia"-rechters weel vrotcn te stri-IJren om uee te cloen. Dit w"gu.r. verplichtin6-en elclers

Jgch iculley lvij vreer. praten over ccn sterk bezet toernooi- met vereniginqcn a1s :

!]guy^ttif ( I,.nst erdarrr) , . 
OWO (r\usterr,tam), De l,lusschen (Rotterrlan), Rfö ( otterttam)

ÏSC (Ogsternout), SlrV (Schiedan,), GDA (Loos:tuineh) en natuurlijk LENS A1 zelf.
Deze kluhË zijn oncierverdeekl: in tuee poul_es t.w. '"

Poufe A poule B -

UTOP]ATCERNOOI VOOR LENS JUï,{-Ionlill 1 OrD ZCN)/G 27 r'tEr,

Blaut'r liit
RTC, 

,. TSC
GDíI

Het toernooi begint or:r 1'l .oo uur. De r',rccstri j<1en cuïen 2 x 1! minuten. Dc fj-nales
beginnen oa 1\.45 uur. 1:,iij verriracl:.ten natuurlijlc heer r,iat LENSers on on6 À.i aante noe'Jigen. Dc volgenrlc jongens zurlcn ,,et loal ínzet prorceren de utopiabekerte benachtigen:
F.Ve:irarenclse-R.Loveriks-A.Overí"aau!ï-J.prins-F.Rens_fJ.,Jannaat_R.Tjin.l.rsjoe_R.
Bcgisch-R.v.d.Hoeh-A.scheven-J.Tjin irsjoe-R.versteeg en J.v.d.l{ierlvrenhu}sen .,
Sanenkorns'l 10.'15 uur LEI{S, leiilers Joop,Àpper}oo en ilans Zoun. : : ..

LENSSiIN.IiTEI?S

OVVO
cle MÉsschen ( b elcdrlioucler )
SVV
LENS

op zateraag 26 nei en ..,orLd,*E z? mei liunnen de volscncr.e feden hun boJtutae 
- 

':

sweater af koÍncn linlcn: E:rn. Spa (fx), lil.l{rol! I,.àe Bruyn, R.v.d..Hoelc, R.Fierct.}!.9nE.EnJIich,Fart.steinE,cdS(2x)'B.IIocmsker}renFi.rr.[eetnà"(z*j
$iilf en de rilcnsen die- noai 'niet t:etne.l-,f hè.bl:en het 5el-c1 (Í 25,-_) ,"àn.r"o.
Eventucel kunnen de sri,eaters ook op nal'.n',i.aqi.vond. zB nei af góhacl.rl r.,,orcl-eí.
PÀ;JFCTO I S .

lag cie vo}-gende jongens noéten "-rij voor JO nei een pasfoto in ons r.rezít hebben:
R. Raclemaher-B. Henl<es -E.IIf ein-P. Dtsti'J:-I. .1en iI ei j er-R. Zimmernan -M.l,lotl-cman en
J . St einvegs .
Inl"everen bij Paul v.C.Steenr Genenuir,.enstraat 101, Den }iaa3.
BUITENLT IDSE REIS.

0p yriJda6 1 iuni vertreldLcn 47 r,l]iÍsers--on B.oo uur r6 f,roïgenE vanàf LENS
richti.ng Duitslanc. Dc reis voert naar Eönl.:urg-sanclclorf . Een klein piaatsje ín{c buurt van §aarbriiciren. r.Je sra.Den tla:.r in ecn jcugcherberg.'Dc terugkonst is
oP rnaanda8alrcncl oxn + 21 .JO ttttr. ïii j hopen clat jullie af lèr:raai ecn Fef dig paspoort
of -toe:'istenkaart hcbben. Dairrnaast lijht hct ons rai,, zaam om alvast.ouitÀ g-e1abij ce,banh te halcnr'zoilat vrc rlit niet raeer bij de.Duit6e gràns hoeven te àoen.
BCiJLEN ESCTII,ÍP.

Nog.steecls krijgcn tïij van de,vol-qcnf.c ?cr6onc:t J" 5r-- i.v;m. hct bourlen van
17 april j.1-.: .t. s cheven-*. overi;àruru-o 

" 
l(öncrnann en R.Bon. IïirLen juriie hct geld

s.v.trl. aan julliè lciclers af11cvcn.

GEDRAG.

Helaas wisten cnkele jongens zich af5elopcn zaterdag op het vcstoernooi': niët te
Eeclra6en. Jammer 5eàocg kunncn trij 6cen nl.atrc6clcn ncàcn, ortrt1at hct seizccn voor
deze jongens toch ai ten einclc is. spijtig, rlat julrie hei voor cle overige jongens
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verknal-d hebben"
voortaan ! !

KOiiTRIBUTIES.

Jullie"zrjn gel.raa::s chuvrd. voor het nieuivè seizoen. Gedxaag je

TRI,INTNGEN C. Q. 1ïOENSDr'IGI,ÍIDDAG KLUB, ,,I

Ïleeft u die J-i jst in Cc vorÍrrc L.:jiisrevuc ooh gezien? iïirt een achterotanr,. inldekontributies!. stoncl uvr na.n er oori bij? voor vrc op vakarÍtÍe gaan, snel evenstorten op giro 135?ll t.t.v. FenningÀeestcr Leni15 en snc1. öou rroi--À"ui. 
-lo"t

LI het er niet nee eens? Da.t iian, vrij ne.ken ook fóuten, bcr rran 
"r", 

r*ió7ózl-iiii
voorbaat dank.

De- a1'ondtrai ninScn zijn inmitic.cls sto:r1;czct. ÀI1een rle vro cnsda5niri<la5hiub cn cloc-klassc trairrinll o;2 n.r o-ncr.aqavond gaa.n nos even coor. De c-eerektie ií1r.sr1rr1,,
van 13.00-19.oc uur. Dc r.a;:íste avàni,. is öp eB rnei" ;"-;.;.;à;;;iààrr+ii"il"àr"t"door r.et het epelen ,an oncertini,;e partijtf c. tiÀ-à lrri."rààIí-*",
íJUDEiIS OPGILET ! :

0p B juni, vri j rlo.ga'roncl, dagcn ce ,rijclers, juI1ie uit om cen rïedstrijdje tespcl-en. Aanvang 19.00 uur. iiij hopen dat eI vol-doend.e anirno is om twec elftallenvan oucere op ce bcer te brenl;cn. De oud.crs van de nini-wcIpcn, vrerpcn cn pupil-l-cn vornen het ecrste tei-rÉr. Dc ou.-r.ors van de juniorcn uorà"-" rr"t anclere te [.!ïie durft?? i.le]Ct U aan bij peter perreijn te1, Z9Zg5? of paul_ v.d.Steentel. 6? 5096, Gaa.rne voor (lonclerdag J'l r,rei a. o. Oolc rte leirlers en trainers kunnenzich vanaf nu opgeven. Daarna is er na.tuurlijk nog eerr gezelrige avonr]. in onsklubgctoulz.

LEIDERSTOERNoOT IN NÀhLi)ilIJIi

Op ! junj- sl>elen dc leidcrs ecn toernooi bj-j i'laalclvijk. AIIe 1cÍders kunncn zich
opEeven bij Paul *v.(l.stcen te]-, 6?.50.96 of bij pcter Íre*eijn teI. 29.29.5? .

LENS TïELPEIV 1 .

Petcr Perreijn hedankt a1le spclcrs cn outlers val1 si:eJ-crs van LE]ls vrerpen 1 .

'roor de b1i jk Yan rvaartl-cring tlie: rhi j af.qelopen zonca3 van hen mocht oniu.nl;orr. ' .
rifgelopcn weekeincle heeft ons eerste j uni-or enel- ft aI rieclrenor:en aan het cloor dev.v. De Kennemers te Reverrvi jh' 1.;e öriranis c ercle Hoof rlst ctleito ernooi. Uit 'cl-ke
prorrincie is ccn vcreniging te gast bÍj De l(ennemers. Dit'botokunt r1at, nu a]
14 jaar, 'Je or6anisatie zoin i/o jongens troet onilcr'b:.cngen. Dat l-evert voor hunníet zo veel probl-eraen cp met zoin 1oo oleegcuders. Dat is Jan weI een verschil_Eet onze eigen vcrcnigin6. BÍj ons levert het ve.roer von en naar Beverrvi jlc aI
d.c nodiae problenen op. (Bcdenkt no3 rr.Íe3ene die hicrvoor {rezor.qd hel:',ren) ]vrÍjcar;avond krvauen rvij met 1l spe]-ers cn een r-eice..""o. 

^lrou 
verriep vlot .en de ornanisatiè vas perf ctlt. ïoorclat .1e ecrste ,spa rooc* naar binnen vaswist mcn a1 bij rvie rnen zou sLapen" l)c nccste jon.ens vraren net zi.jn tweeën onger-

Sebracht, t) en cnJieli.nl'; zat af Iccn. ida d-e cer-ste herinismaÉing met hun plee,roudelsvertrok nen snel Dailr huis, zocl.at ond.erqetekende niet vreet hoe cle eerstc aVond.precj-es is af64elopen??? Dc volr,cntle mor.r,en vias cen ierler vri j. De een blccf bi j
zi jn plcegourlórs,- de"anil.cr zociit _vór'tiqi: in rle bínncnstarl. ri t't:.dA"g" vrerd. hcttoernooi erc officieel geopencl. IÍans nocht ce r-,ni'IS-v1a1 hijscn, iets wat hon
bi jzonder góed af ,.1n5. (Omc l,lico hceft oen opvolgcr). ijoorrn uó},ido., dc lrctlstri j-
den. onze serstc vredstrijcl, te1'en het sterke BVV,'leterce een verclience 1-oovcr'Íj-nning o?. Er wer.l har4 geucrlrt en coed. gevoett>àIcl. De tvreede lzeclstri j11
4ing janmerli-jk verlorcn (2-,i) Inorme kanscn ruerrlen er iemist. Een strafsciop Ie_
verde ook aI 6;een doel-punt op, iets líat ons het hcle toernooi partcn speclce.'
Na cle vreclstrijd het eten. loen nochten clc l-ciders het,probel'en. Ben cl-ftal vanleiders van d.e Kcnnern'er's, ter]en een elftal van l-eic,.ers van cle op bezock zi jncle
verenigin3en. LI gauvr nàm tl'e l(cnncncrs ccn 2-o voorsp'ronn, maar- vic ecn schittp-
rentte kopbal! ! 3 van onze ciilcn fei.ler krvam hc't gasten-eliial terug. Soor clo rust
werd het nog, 2-2. Na cie rust veel l:a.nscn, maar lveini3- doelpunten. vlall voo:. t5.jribcsloot het Sasten-cIftal. cle ccï &a.n cr.e .gasthcrcn te laten (,-Z) . tta cle r:rcclstri jrl
<Ie disco-anonct.. I,íet ccn ii'evelJ.ii'e bancl (iJanicciclce lecftijcl + í>5 5a-ar) vras de
stemminq er aI ,auvr in; ilet rlhciclerooÈ j eri iTas n5.ct van rie ]uëht. vrecmd ryas het
dan ook iriet dat veel jongcns hirn ver'ticr er6c'ns anrlers zcchtcn. De vo11;cncle

I



morgen lTas iedereen r''re er on 10 uur op het vercl aanrvczig. van cie lzed.stri j.enwelke toen gespeeld zijn kan schrijv-cr cr.ezes.niets vertcllen, omrtat zijn 1:1icht(LEN. 2 ) el.ers vras. ï'rcr hcb ik rràgr"p"r-à"t er tvree nae.1 lvercr verr.oren. ( 2-1en 1-o) ook in deze vrectsrriSocr.,verii"o'v,o"" «zl .;;;;";;;;p;"'Ë"*ilrl lïer. zas ikLENS in de l-aatste wedstrijcr noil net 1-o van de oosterparièrs r,íinnen. lta ctewcdatrijden ct'e pri j suit reikÍn1r àn het afscheid van oo ir"ug,.oranr". ,rr met aIvras het ecn geslaagd tocrnooi . van d,eze plaats af rvir ik àogr.oi. de organi-oato-ren bedanlcen en ik vreet zeker dat dc jongàns teru3zien op ""n iijn weetc"inae.

Hans.
UITVERI(OOP.

LENS 10 VELO-TOER}IOOf.

oo]c het afgelopen seizoen hebLeu wij vcer de noclíre voetbalspullen overgehouJen.De rechtmati6e ei6-enar en_ hct:bcn cezó spullen lfroe 
'f 

"t-frut-."[ïii"-tt I niet gemist.A's' zateidan vanaf 12.0o uur nogcn g'u-rlie 6rar;be1en in cre manc uret kferen.A11es na6 gratis n'eg i

Eederom hebben de jongens vai.- cJ rre'rrezon dat zij.. hun nalnetje staan. IIet.'spcrenvan toernooien is hun specia}itcit, 2x cerste en nu vreer con dik verd.iencle2e plaats. Àrreen van Br.auv, Zvrrrt werc verlorén, ,"""-ààt-"ir;;ï ;"" dan ook (,ranigop sterhte gebracht. tire hacr.clen cr.e pech om <le openinlsrv ecls tri jd te .spe.en,
mise chien lvaren we ook nog- nict i,'oàcl va.klier, maar het doel van Blauvr zlv rt kwanin de ecrste heLft bchoorlijh onàer cl.ruk te staen. Marcel en [\íina hair.den net hunGchoten pech omdat de keepcr in uitstckende vorn stak. De tweerle hel_ft tvas voorBrauw Zwart, ecndra.chtig troiirrcn Ec.r'rin en rvo aan de nood.rem toen ecn van ctete3;ensta'nder6 gevaarr-ijk o:JrrïonÍir ccn penalty was het gevorg, lvat ons neteen een1-o achterEtand oplevercLe. l,lc hóËl:cn vàu alles aeprol;ecrd om hier v/at aan te 4oenmaar-zoaLs aat vaak gebeurdi vÍer. hct rloclpunt aàn- rle verkeerae kant. rà-.r"à_---..stand rva6 2-O voor Blaull Zwart. Acht erc enïolgend. wcrden Verburch met Z_O, Velomet 2-O en Vrerlcnbur c]h' met J-1 aii.n ilc zcí,ekar $cl)on(]en. Zon.ler uitzon.r.erinEhoeft icdereen .3oed .espee,cl, hct. samensief r,Jas uit6tcken.. Een uitzonJeling nogvoor Marcel, vràt een omhaar en-vr6t een kàpbaI, met iets ,à."-f"r"r. zou het rt -

Een kompliment o or'l voor het j culcr.l"lestuur van vELo voor crc goerle orr;anisatie,het lïas ecn fijn toernooil -- -- i)vvuv vrr

een 4e1er1enh eidsl_e iller.
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MEDEITIERKERSAV0ND.

Op zaterdag p juni a.s. zal onze traditionele medewerkersavond worden Aeorgani-
§eerd. Wij gaan dan gezellig nct aIle medewerkers het afscheid van dÍt veeLbe-
wÖgen seizoen vieren. DanJczij cle meCevrerking van onze taLloze nedewerkcrs hcbben
ale zaken weer gcrl.raaid zoals het noest en daarvoor noeten a1le ijeCen hen dank-
baar ' zijn "
ïle1 opzaterclag ! juni a.s. om 21.O0 uur zijn aL cleze med.elerhers welkom in ons
k1ub6e1:ouw. De uitnodigÍngen hicrvoor zijn inmiddel-s aan ieCereen verzond.en.
I,locht onverhooDt ienand zijn vcrgeten, d.at kan voorkomen, schroom clan niet te
bell-en naa.ï het sekretariaat (tel'. 45.B7.07) en U krij1.,-t alsnog een persoonlijlie
uitnodiging. In dat geval bij voorbaat onze excu6e6.

Het Bestuur.
VERSCHTJI'IING LENSREVUE.

Op 7 juni a.s: zal cl.e l-a.atstc Lffi'ISREVUE van dit sej-zoen verschijnen. De hopy
hiervoor kan op zat crllagnid.cla{ï op het terrein aan ii.v,d.Steei, ';'o:'C.:n afgeseven.

De eersthonneà,]e LENSRET/UE in he.t nieuvrc seizoen za1 verschijnen op <londerclag
26 juli 1979.

Het Bestuur
OPH.ISTELLING KLUBGEBOUI/ I.I'I V1]iÀTiTÏEPERIODE.

Op 11 juni a.s. za-1 de Geneentc. starten net cle reparatie van ons eerste en
tweede vefrl en mct. cle renovatie van de beièe kleedgebouvJen; Vanaf die d-atun za\
het klubgebouu zijn gesloten op a1le Cagen en avonclen behal-ve op de ríaenCagavonclen
fndien er vol-doende bezetting; is voor .r.e Bar za1 vanaf 2J $u1i a.s. het klubgebouw
op de clj.nsdag- en donderda-5"avorra,on open zijn en op de avonden, dat er oefenvrecl-
strijden vorden g,.espceld..

ilet Bestuur.
VAT.{TUREBANK.

IIet is vcrheugend. te noeten lionstateren, dat vrij er inm-iddels in 6es1aa6d zijn '
een paar belengri jke konrnissics vo}Iecli1]; bemand. -te krij6en. Nicó Osse hoeft zich
bereid verklaard. het ïoto/Lotto -selireinriae.t van Jos Jager over te nenen. Oolc
voor clc Rctlc&tie hcï'bcn uij ccn voldoencle aantal- leclen bercid gevonden en wiIi
hebben gehoorrl, dat zij grootse pla,nnen hebben. De JUIiO ,l-s ook kompleet, rnaar
helaas moetcn uij nog blijven zeuren on assistentie voor de SE{O, KAKi, rllfiiO r MAKO

en BIrKO. 'liat die afkortinlen betehenen kunt U zien in rle vorige LENSRME.
Ife1dt U zo sneL r,rogelijh aan bij hct sekretariaat (tel-. 45.8?.0?) of bij een
van de bestuursleden op hct ve,cl' 

Het Bestuur.
BIJ EEN ÍIFSCHEID.

Recds 1an 1,; gelcdetr had Jos Jag-er te kennen Cegeven, dat hij met zijn rvcrkzaa.mheden
voor de Toto/lotto-kornmissie wenste te stoppen. t{ij hail dan een periode taa
tvrintig jaar achter cle rug waarin hij zeer veel van z:ljn vrije tijd, rÍecr ook
zijn huis aan LENS ter l)eschildring hceft gesteld. Ook zi-jn vroul,r, Sonja, vras
volop bij de werkzaarnheden voor de Toto/Lot to -komrnissie betroklcen, rvaa.rbij zij
vroegcr ooic nog even het tp:en van cle LENSrevue voor haar rekeninq nam.
Woorden schi-)cn te kort on onze C,ank hÍervooi kenbaar te naken. !ïij, zullen dit
op een Bepaster tijdstip doen. llu r:il- j-lt alleen naar zenJen: Jos en Sonjat
hartstikke bedankt voor al1es vat jullie hcbben gedaan voor LEItlS.

Gerard van den Steen,
nanens het lestuur r

Ilierbij vril- ik c1e spelers vrn LEI{S J beclankcn voor het nooie afscheidscadeau clat
ik heb gekre$en" Ik vens ju1lie vecl- succes in het nieutte seizoen.

Ton § cheer
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--- Het weer laat ons no$ steeds in c1e steeh. Dachten lvij, clat het seizoen 19?8/?9
nog we1 een bectje kon vrord.en goeclgenaakt door:, de toernooien" ïIef ook clat

is gedeeltelijh mj.s6elopen" Hct UToPli..tocrnooi, op J0 april aI afgekeuid,
dreigde weer iri hót luater te valLen" Er tïerd afgel-open zondag toch gespeekl"
Ilet man cn macht vas het dercle vel-d door ocn kracht-i-ge prikbeurt toch nog vríj
vanr water Senaakt en werd het toernooí vcrspceJ-d som; o;der tropische regen-
buien. En LENS h'i behanlde de )ccher, veiisy,raar danlczi j h.et f eit , dat 3laulv l.{it
in de finaleure dstlij cl gedishrvalific ee:.;. vreril, maar or vrerí1. op eerlijke wíjze
-ceploeterd en gcvochten voor clc punten, De bekel- krvam terecht uraar hij hoortle.
--- De zaterda6 ervoor had de JU(O voor een En6e1s programma 6ezorgd. Ook tnee

s eniorcnclft ail.cn nanen hct oÏ) te{jen En6e-l-seh. IÍct ',vas die dag l-ekkcr nat en
het eerste teld kreeg een 1,,-educhte knnuvr, $Íaar dat gaat toch in reparatie. I{et
barpersoneel overlvon de tr.al-r;arriere met verveo Dc coke, saucers, c'.e mcatballs,
ten-cents 6um, etc" vlogen over de i;öoonbanli" En ieCereen kreeg wat hij bestelcle"
--- I{et zit er bijna op. Dat lernge, nare scizoen, d.at ons no6a1 wat e}lencle }racht

cn nict al-leen r,rat de rve ersomst andigheclen betreft, Laten wij het snel ver-
6etcn" Zonclag 1O juni sl.uiten n'ij alics af en Bean eind juli vreer net ecn schone
lèi be6j-nnen. '!ïeli.sl-aar j.n cle tweecl-e klassc naar Ín goeLi vertrourven, dat de ver-
loren positie tveer snel han vorden in13el-open"
--- À1s U deze LEIVSREVUE leeot ís het ]'1 mei, hetgeen betckent dat de rust bij

onze sekretarÍs is terut-gehecrd. De groenc en rose veffen hebben weer in
overvl-oed 6euapperd., maar zi.jn nu te bcstender plekke in8eleverd. Een jear rust.
vcrzuchtte hij 

"--- Een 6oeie Sehoord aan (l.e Barl ltHeb je 6ehoord, dsrt r1e laatste zoon van cle
sehrctaris i.s getrourvcl? Oh ja? Nou dan kunnen hij en zijn viouw eindel-ijh

eens rvat ioeer r.ri je ti jd c.e,n Lnl{S bestec'len.rl

IENSRE\NJE. 
trREE LINSER

Voor de nieule onslag van de LEITSiIIME kunncn rïij no6 enkel-e advertenties ge-
bruiken,, Belangst elIenrlen kunnen hierover j.nfornaties inwinnen bij het dekrcta-
riaat (tet" 458?0?)"

Het Bestuur.
mrnnulm mrrunnrn nnl.
ItrIN INM NM MEI EIIN
nmn nm nn nu mïnnm Ílm mn nmiiffi ffimifiiil ifitunm nN DE IIEIÍELVi,'LRT N,;R DE T,ïEEDE KLr'iSSE

nnm YIe hebben hct aLlemnel r.1 hcel Ia.ni; zÍ-cn aankornen, maar toen het eenmae.l
gebeurcle vraren we er toch rvcl evcn stil van. Ilet de5radatiespook had nota-

'bene Hemelvaartsdag uitverkoren on toe te slaan. 0p zotn da6 zou je niet in de
eerste plaats een afdalin5; vervrachte[" Onze vcr enigingsomro eper Rob Bom was
kennelíjk ooh al bevangen door c1e sfeer van deze dag. AJ-sof er geen vuiltje ae,n
de lucht vras schal-de bij het voorlezen -,'an Ce uitslagen zijn konklusie over de
Eecampse dlreveno o o o otrcn híermee is LIINS 6edegradeerd naar èe tweecle kl-nssè....r'.
Itrou ja, cen beetje mindcr enthcusiast hc-<l ook wel- gekund"
mÍrm Nu de vrissel voor LE'IÍS 1 dcfinitier- is orngezet, behoeven vre nog niet te

slrcken vail een rampjaaro l,le zulLen immers nog mceten efvrachten vrelhe wissèI
T,EI,IS op de toekomst hecft getroldren. Zo han het konend seizoen vrorclen lvaarge-
maakt, dat l,EllS zich niet zonc]-er mecr op een zj-jspoor lc.et rangeren" POL verheugt
zich al rveer op dc vredstri j c1,en tegen Blc.uu Z,rart . \ter:burch, Texe6 , DHl, , Delf t ,
Oranjeplein en HVV.
,rirn fijaqns de.vreflstrijcl tegen De Musschen noest POL onvrillekeurig tcru8denken

aan inrniclclels toch vel lang vervlogen tijden, toen LENS nog op Ockcnbur6h
spéeLc1e. ïn clie tijÍ1 rvas LENS als vicrde kfasoer in een hevige promotiestrijrl
gervildreld net datzel-fcle Dc líusschen. Oolc tocn vrercl hct een O-1 nederlaag, ondadrs
mannei a16 Ton ten Dam. Jaep .l.dnirnci. Hl.ns Kortehaas, Peter van E1féren, Joop
\ïiistefeld, Frans dc Jong, IIarry Haket, Erane van ]triet, Later kvram die zo fel

'')'
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be6eerde pronotie i:aar de c.l.eri-r.e l.Jasse toch" Het t.res op een Tweerle Pinksterda6
bij en te6en dc toen grootsLc konLturrent Cromvl-ict. Een O-O vlGs genoeg cn dat
werd het dan ooll na ccn zenuuslopende st=ijrl" Die avond rvcrtl hct bij Hierck
aan rIe ApeJ.do orno eIaa.p ecn Srenalioos feest. Een jaar later noest LENS alrveer.-. .

degrq.dercn, Ja, en ooii tcen rgerd hct cen knal-feeot. En ri,aarom ook niet, het
vJà6 een leu1c se izoen ,gc\,?cest s I(enneJ.i jk- werrl toen al-. dc basis ge1e6d voor hct vo1-
gende sukses, dat het seizoen uiop vr.e<1.e::om leiclde tot ptonotie uaar r1e derée
hlasse" In ver5elijkin6 mct dc zojr"rist
een_kouvrc bedoerinn. I,Íisschicn cia.t clc
naar eerder denLrt POL, dat onzc oolei:t

Nog steeds hebber, vrij cle
en 11 juri ku.nncn jullic
TRJ..INII\ÍGSP.r]ii(EN.

eschreven periode was het dit jaar.maar
J.enc1i-ge rïinter daaraan schuldig was,
toc iïat e1 te losse vrortelo heeft. in

sr:rcatels van cr:liel-e LIINSI-eden. Hot rveekeinde van !, 10
r]e suei'.tcrs nog; afhalen op ï,lti{S " Niet ver6eten hoorn ..

t:
el-
:i. e

onze klub. Ov-eriScns is dab nicb a.I].eer naer ecn probJ-eem van. <Ie eelelitie" Het
lijht tcgcnvroorrlig'lvcJ-, alsof bijna ai-ie s cniorenel.ftallen er maar ecn beetje
bijh::ngen, I)e vJ.-re lclubgccst ontbreckt.
mnm P0Í, 'denkt dat dc sclcktie daarol toch in'rloed l<an uitoefenen. Met ae.ntrekkc-

lijk, vl-anmencl, voetbal zal d.c scLcktie hcel LENS aan zich verplj-chtcn.
Lateh vre naar zcg[Ien: en3clse stijI" 0p hct Brits., ei].and rvordt nog steerls bc-

. l{ezen, dat ook verlj-czett',e teaus dgo:. furieuo voetbal- r',c supporters aan zich
. r'reten te binden.
r:mrr Dan is tensl-otte nog cen r:roorrl r.en d.ei i n1t ztn p.l-aats nan ,Loelman Rob cle

' ïïidt" I{ij bcct zich de lac.tstc i,,ctls.trijCcn door zrn l<nreblessure heen in het
.belang van zijn nedespeJ-ers, llu het cloel; geval1en i-s, ireemt hij geen risico meer
en z.r1 hij íict raeer tussen c1.c palcn r:t;ran. IJen r"rat aI tc plots afsqheid"

BUITENLJ,I,]DS E i?EIS 
"'À.s. vJcekci-nC i^s hct weer zovcró Cr,r B.r;O uur vrijclaJ;morgen vertreliken we vanaf.

LH{S naar il omburÍl-S arr.ldor f " Dc lc'.'.te gr-r.t ovcr'-Dreda-lleer1en-.írachen-Kob1enz "... .-
tot.afrit Bad iileuznacho Dr.r.rna via 'l.l-scnz naai liaiserslaut ern-§aarbriichen tot
afrit Homburg-Siid. Daarna Honburi;-Sa.ntlclorf volgen.
Ons adres is: Jcugrr.herbclg in lionlrurg-§anóCot'f , Sj-cllingcr Strassc 12, telefoon- bij Herr Doub: 0681-54051,
Necur natuurl-i. jic jc norneie LÍjl{Stenue rnee, en al,s het kan reserve LENSkleding, ,

- extra sportspuli-en, zweuspu)-ll.en, gynschoenen en regcnkleciing. 'Beilde6oed iË niët
nodig, Hiervool' rïordt Oezorg(].c l,fij verwnchten aI].c jon6ens en leiders a.s. '

vtijdagochtencl bn + 7,4) uur. oi: LIINS, raet lruits gcl tL, je paspoort'en brdod d.-q.
l-inonade bij Je hanC.
lïij verwachten da.t jullie je rretjeE .je('].ï.ager. De thuj.slcomst is op maanrl.a6avond
om +-'2'l .JC uur o1r LEIIS " Dc our'.crs i:lrnner tusse:r 13.00 en 1!.OO uur bellcn op
n:an'tlagar-onrl tclefoon 946891 cvcr dc ju:stc aaniron:t.
LENSS'!VE,1-TERS.

trïi j missen nog ert:-.-]-c. trainint;sIal-JËen van ,onze B-s elektiespel ers. \ïill-en de jongens
die deze thuis helben ze op naan.J.agavond 1'1 juni bij LENS j-nl-everen, 

:

OUDERS-LEIDERS.
'Op',iri3aoga.,cnd B juni."1roi",r de LENSleitlcrs tegen de oudere 'van onze jeuSdlcdcno
Tenninste afs de ouclers clit qa.ndu:..'?n...'Tot nu toe is er erg weinig animo. lïiI1en
d.e ouders die mee rviLlen spefen en naturlrlijl; ook de feestavond rail-l-en neemaken
zich voor woensdag 6 juni op6even bij FauI v.C.Steen! '"e1. 6?5096

EI'IGELS Ei{ "
Afgelopen zatcrclag haclèerr vij er[reie Engclse tegenstanclers tg gast. IJ1 beet d.e

spits af en deed dit niet bcst. Vo ctbe.frco e heicl zal ,rc1 dc oorzaak zijn geweest.
Een 6-0 nederlaag vras nict ncdig, P1 r1eect het bctei,, Red Dridge F.C. wertl:aet 1-0
verslagen door een cloelpunt vc.n Rone.lc1 lic.il. De Q-conbinatÍe deed het er4 goedo
Met f-1 r,rerd Cl-oparcro F.C. versl-agen rloor: doelpuntcn varr B.Elshout (2x) en
R"v"Orqnje" ,Iohn v"Koster kecptc jn cIc etronenrle regen een prina rved.strijcl.
C.l '_;'elde teSen Itecl Bri.clge 1'"C., harapi-o en van Essex" In het L:egin werclen ze dbk
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I,eflEespeeldi Na een 1-0 achterstand stelce ze orrl.e op zaken. Een 5-z overvrinr:-i1grïas het eÍnd.' sul_taat op een eril zwaar velcl.
R A],],E I"IINI'S. iïN].,,PEN

./'C- EN B-JUNIOI?1iN.COCKTATLTOERNOOI VOO PUPILLEN

0p zondag 10 juni aïílan lve nog 6Ën lceer voetbalLen. Een cocktaiLtoernooiï.rv.r.dat de -ninits, welpen en pupillen vercl.eekl. rvorcen over verschiilencle elftalLen.Alles door elkaar dus. Er rvorct gespeelcr op k]eÍne velcljes net mini-aoert5es.
^anvan6 

10. OO uur"
om t 14'oo uur doen rve dit nog eens voor alle B- en c-rilassers. vor-Eende weekvrord.en cle erftallcn (alIenaal onrreveer cyen sterk) in ae l,uvsnÈvuE vermcrd.Jongens die geen irtere.se. hiervàor hei:r:en, of <tie riever naor de kanping gaan
|u11en a's. donderdag afschrijven o» de beÉende adressen. os-i zi;n voor c1e:B-klassers Irans v.11.Berg te1. A9.?r"?B
C-kfassers Ton ts-Gravendijk te1. 63.16.4O
Pupillen, rvclpen en ninirs Rob Bom teL. Z5.gB.??Blijf dus niet zomaar v/eg. I,Icer nieuvrs volgi.
L.,H{S .tL1 TOERNOoL

ÀfEefopen zoncr.afi lverd het Utopia-toernooi 6cspee1c1. Op een net water cloorclrenktJe veld werd hct toernooi afge'erkt. IIet eistè weI rsai :.mprov:-sÀiie ver^oscnvan cle organisatie" fnulcrs er vras 4iaar 66n veld beschikbaàr. ons 
^,1 

deecl hetui-tstekend" r.1 snel be6rcep nen dat nornaar voetbal op zorn ver_d niet nollerijliwas. Het werd dan ook- lange halen, Io1:on naar. De eerÀte wedstrijcl te1,,_en OWOleverde-een o-o 6elijkspeJ. o1:. Van De I'lusschen rverd net z-o gu*oinen. De laatstewedstrijd te6en sw noest mininaar o-eri jkgc sp ee].d worclen. Na een .1-o achterstandwisten [rij toch nog gelijh te nakcn. En tóen cIe finale teccn Blaul iÏit. 'Uat ve,ltdaar nu van te rrertell-eno ,Ie hacl eigenl-ijk rle hele dag Blàuvr lÍit aL noeten zien6pe1en. Keihar.l voetbal, sra-..n en schoppón. Niet voor niets $raren er ar_ 2 jongen.uit$cstuurd. Na cen 1-C achtersto:rd (eióen cloelpunt) t**ui *ii-ri, een tercchttoegekende strafschop terus 'l-1. En toen brak de hel Los. nr rvËrd cr.e ene na dc-anderc aanslag op de benen gepleegcl. Een pJ.uin voor onze iegen sper-ers i..v.n.de.beheersing rlie zij hebben kunnón betraËhten. Nacrat Ha.ns dóor f'spelcrs inhet 6tïafs chopSebiecl wercl neergehaalcl, kon cle oheiclsrechter niets anclers d.oen-dan. een tvreede 1:enerty geven. Zo ver kwam hct echter niet. De spcrcrs en reiclcrsf??lieten duidelijk raerrcen clat zij het rnet cre beslissin5; niet eens-waren. Hieropstuurde de scheids een si:ercr vrcg. Daa-r r1eze hier geàn gevolg aan wilcre gevei,staakte hij vorkonen terecht cr.e strijtl. De to ernooi-J-e:.àing nam rle enig juistebesl-i-ssinii en diskrvali fic eer('r.e Bfa,r'r líit. Getuige het applius tij<lens àe prijs-uitreiJring lzas cenieèe,' het hier vi.-n harte mee eens. LENS werd eàrste op eenEanier die wij zlef anders hacklen felïild.
Lcider.

LENS 11.

Afgelopen zaterclag is met een onde 1in6 rvedstrijdje ook voor L.,EII§ c4 een eindgekomen aan het seizocno Een scizoen <tat tot grótà aanslagen op c1e financiÈn vande leiders hacl kunnen 1eiclcn, a1o ons krimaat geen reddint had $ebracht. Erwerd namelijli, vaak nct grotc overrvinningen, re6elrecht o[ gen iiampioenschapafgestovend, doch d.ezc racc rvercl onclcrbràken doàr <Ie ,^""à"hronguàttoírirr11"o.Het bchaalde re.ul-taat tÍag er toch l,rer rvezen: geen enkele kompefiti ewcdstri i cverloren, en slechts drie verl-iespunten.
De toelnooien noesten nog iets van het magere seizoen goedmaken, en ook dat i.sniet .Lecht gelopen. Hct cerste toernooi, 'bi-j spoorvrijii, wera in samenwerking
met cJ gevronnen. Het tvreeclc toernooi, bij buurman vcs nàeoten we gcnoegen nenenmet een d.erde plaats (rvas hot te varm?), naar bij DlïO werd, ondaniis de sterketegenstanders toch weer een eerste plaa.is verovercl. Het laatste toernooi ten_6l-otte, thuis bij I,ENS, Danen vrc aLs goed.e gastheren wederom genoegen met eenderdc plaats" Jammer is a11een vreL clat geen enkel toernooi doór de vele afschrij-víngen net het vo1tallige clfta1 gcspeeÍd kon worcen. De invallers worclen r,ve1
bedankt voor Ce assist entie.
Jammc:: van dat kanpioenschap jongens, maar nisschien zijn ce r,veergoden julrie(en ons) vo-l.i"cn(l iaar iets gunstiger'g-ezind" "r" 
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lïij rnaken. oaze lerLcn clop attent, dat hét bedanlcen voor .hct J-idmaatschap voor
hei seizoen 19?g/BO niet neer mo6elijk is. Elke opzcgllinE rvefke na hed.en in on§

bezit kont. zal tlcrhalve ccrst pàr hàt. ein-rle van h.et seizocn 19?9/BO van kracht
vrorden. De_''kontributic over het seizocn 1il9/3o za! derhalvc normaal moctcn
wor<len beteald.

i: ' Het Destuur.
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Zondas morf,en: Tinus v.Zilfhout - Ile1ly en'Richard v.'cl.lloelc

Zonda$ni ddin: Huub en Silvia Pronk - iïil & Bruin,l i{anneke Bo| - hn v.d.Steen -

Dit ',vas 'echt
lcommissie rvc

rnevr 
" 
Janrnaat - tïin I'lichcfs.

de aLlórl-oatste !ÏffiËÏ.!Ítin-g van dit.-s'eizoen. ',Ïii letlen van;c;.e bar
nsen U cen fijne en vooral' e"en- zonni6e vekanti.e toe en hopen 

"veer "
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Baldlui z cnstraat 1o1, Den Haag

Vestdíjklrove 48, Zoetermee:r, teI. o?9 -22O5OB
.ï.Fi jperlaan 751 Leidechenrlam
Jac n Url.ubstr aal 211_, Den HaaSrtcl . 210695
Voorthuisenstraat'63, Dcn He.ag, tel.. (11133
L. v.I'leer<lcrvóort 565, Dcn Haag, tel. 611061
Roggekanp 2J, Der. Haag,,, teI. 851723'.
i,Íedeaschouvr tö, Zoeternecrl teI. 079-115215 

-v.Àelbtlaan 642, Zoetermecr, te1. 079-11299Íl
Ilavcltestraat 1!1, Dcn'llaag, te1. 6Z49lt+
Vr.r.J-rivicrst r?,at 5?1Dcn Haag, tel. 656256
L. v. Hcltr.enburg 16, Voorburg, te1. 861158
Lupinesingcl 44o,'Iilphu, a.à.ItiJn, t-e]... 01?20-"1144
Min. Lal-ber6elaan 112, Ri.jsrvijk, teL. 9l?0BO
Valkhof JO, Lcidschcndam, teJ. 2?0154
carclercnstraat 44, Den llaag, teI. 885164
Olrr,rstraat 94, Den ilaag, tel. 644568
Burg. Vc1-thuyzenlaan 164 r Lcidschenrlam-
R. St ur cnb crg'hlac.n 60, VoorLurg, tcl. B6?366
Br. f ngcnhocs Laan 111, Voorburr" tei-. B? 4459
Parlcwcg 1'1f , 'Voorburg, te1. 864648
I(oelroeÉaan' l, LeiCsóhend.am, te1. 2?6?0:1
llnsche.-]eL aan 102, Den Haag, te1. 291612
!'ranklinstraat 4§, .Den Haag' tel-. 45? Zo? ' ; '' -' '



op een goede sanenvJerking in .het nieulue.seizoen.

An Bergenhenegourven r teL.669476
V;IhRITIEL SEIZOEN 1 7B/?9 t
Ge1ulki61, een op.vel-erlei gebiccl; naar seizoen 1igt bijna achter ons. ,Vcl-en hebbon,;ook nu rveer beeloten hun hcil cl_dcrs te zoc,ken en keerclen onze vdreniging cIe iugtoe. Jar:ner, maar dit blijkt nog steeds nocle te zr_ Jn.De aanneldingen om 1id va.n LENS te ryorrlen rzaren aaru:rerkeli jk meer clan'in vroegerejaren, ncde omrlat ca, 24 spelcrs van Tonegicio bi ons op zat erdagniddag. .]-iildenJkomen spelen, hctgeen een oecle basis yorrLlde voor onzc 1:lannen voor een zaterdagafdeling. Nu wachten 'rij'noli- oit ,rle 'eannéic]ingen hi ervoor van onze eigen 3_eden.
Verheu1,,-end was het ook nu,rveer te mogèn honstatere n, dat cen alrntaL rrvertlvlàaidenrr'
het ouCe en vértrorÀ,rtle UUltSh[me .rveer'ter ugvond.
17ij wi11en beol.uiten uet ièci'ereoh'td ijeCanken_ riét ie wij sr.mcn het seizoen
19?8/?9 d.raaierde hebbën kunnàn finuden. Zonàer U'u onnisbare hulp vras clit uiter-aard niet mogelí'jk gevrecst. !ïij: riensen ietLereen een prettige en zonnige vakantie'toe en wij hopen U al1en aan het L:e3-in van het vblgend seÍzoen weer gezoncl inons midden te mogen'iantleffeh.

IIet Bestuur.
MEDEIÏERKERS.IVO}D.

Denkt U er onrr. à.s." zatcrdagavonc'l 9 juni otr 21.00-uur in ons klubgeboun.
IIet Bestuur.

SLEUTEI,S.

t[i] iedereen, dic vblgencl seizoen híct neer in de gelegenhcir] is,
LEIIS voort te zetten, de''in zijn bezit Lijnde .sIeu[els -bíj .prij in
U heeft claarvoor de tijd..t/n 10 juni a.s. Bij vborbaat beaanti.

. I Gerard van

zijn vrclh iroor
te Lovcren.,

den Stccn.. .

4 5ur:_ 1979..'
aangelegen-'

:, ..:.. . .,. ;

Het sekretariaat is lïeÍlens vakantic. nict l:ereikbaar van 1J juni tot
Vanaf 14 juni 1979 is onze voorzitter tcrug van valcantie. Diingenrle
he{en kunt U met hen opncmen. (te1. 50.11.8f)

Het Bestuur'

SE(RETARIATïT.

KONTRIBUTIES SEÏZCEN 19?3/?9.

C.van Beehum

Zoals gebruikelijk publ-icercn urij'à.àn het' eind van hct scizoen een lijst ïaà.aI1_e
no6 te ontvangen kontributics. Dit,.is gcen tranbetalersli j st , naar uit ÀIuit eícl' be:
doeld. ora U eraaa te holpen hcriàlöièn, clat U nog sncl evcn voor JO juni A.ql. tulhontributíeplicht moet vervulleh.'Höt is bijzoncer janner, clat er enkele ouàe'cn heel oucle posten bij stae.n, d.e z.g. wanbetalers ào supàr-tu.nb etalero, wclkè
nanen vJij reeds ccrcler publicccrtlcn .:

Sen
NS'
NS
n,

N§
Bj un
lfrï
C jun
Sen
NS
Pup
lijun
Sen
Sen
Sen
Fup

f Bo,--.?e--,,,
66,:-
1Zr--
162jo

72r--
o lt--
40, --

64.i -.
>o r--
16-'--
46, --

Ajun
. Sen

Sen
Pup
Sen
Cjun
Pup
S eri
Aj un
Bjun
§en
Den
NS
C jun
Mur

Bjun

-(.)u, --
§§,-,
27 t50
é(Jr--
27,50

'L.[èn]es
en Hoorn
ans en
ansen
ubetana
. d.I(aay
. d. Klei j
. tt.i(}eÍ-j
ooyàans

.Kourvenhoven
i,I.Krii 6Jsnan
C.f,uypers
F.Lèkahena
ll.v.Helzen 

.

R.Nuys on
R. v.Onselen

aa
'40

4U
'Jg
Bo

46

55
'lo

170

r5o
I

t--
,50'
t--
,50
t_-
t--
t --
t--
t --

J. v. d. Ber.g-'
R.31ok

L

J
J
J

K

R
M

R
À
E
I,Í

M

J
J

R. Boelhouwers
L. de Boer
R.de Boer
M.Bouwueest er
E.de Bruin
P. Fieret
F.tr'lurnans
Iul.Fromber6
R.Goedhuys
J.Groenendi jk..,
!ï.Grosze Nipper
P.F.de Haan
M. v. Hel-den
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P.0osterwcghel
N"Osse
A. Overgaauw
D.Pajic
II. Planken
G . Raaphorst
H. Reeulvi jlc

tiï

NS
Àjun
Cjun
A jun
Scn
0 jun

17O t--
27,50

1Br--
66 r--
27,50

11Or--
'27t5O

J L.Riemen

^.SchevenGebr.Tjin As joe
G. v. d. Vel-de
G. Verhaar
C . Vermeulen
R. v. d.. Zulau

§en Í
/lj un

40, --
27 t50

'110r--

f9,--our--
1'rO , --

.,. .10, --

NS
sen .

§cn
..c j un

U mag het zelf optellen en schrild<cn van }et be(lrab. l.íiIt U dit verschulcli4clc
ovcrnaken op,girórekenins ii6?11 t.n.v. pennirgru""=t", Leni5 en Shel-.

rn. afr,rachting van. de goedlccuring van. clo ÀI-gemcne vergadcring hcbben tlij, de kontri-buties voorlopig a1s volgt vastgesteld. (a1le bcclragen per sóizoen):
SenÍoren J' 180, --Junioren'. 116 r--Pupillen 1OO, --
Welpcn en Mini-we11:en ?6 r--
|Jict spelende l-eden 70 r-- .

ë e zinskontributic 360'r--
YJilt U bij Urv overboehing voor volgcàcl seizoen met <1e nieur,,re lcontributÍes reke-ning houclen? Bij voorbaat onzc rlanli.

. ,.-r ,.... Èet Bestuur.
Jir:iRVERSLLGEN"

lïii verzoeken cle sehretarissen va.n <lc cl.iverse konmissies ervoor te wi11en zor['
dragen, dat hun jaarvcrslagen zo spoellig nogeJ.ijk, cloch uiterrijk 1! juli a.s.bij het sckreàariaat zijn inge3_evercl.

Het Destuur.
TR,I,INERS VOIGEND SEIZCEN"

K0lrrPlBurÍEs §nrzopl 1!,relïe,

PROGRAMMT\ ZONDITG .iO JUIÍI 1979.

14. JO uur f,EI\iS 1 - VIOS 1

alle overige elftalleh vrij "De wedstrijd v
Aaat niet d oor

ZATERDAGVOETBAT. ..

Het Bestuur.

iDonaties: i

fÍfËèiTmsnevur Í jot--
alIeen to c[ianflEberyi j s 3Or--
LENSREVUE + kaart 55r--

Het Bestuur.

zoals-reeds eercler. gepubriccerd zal- r',e heer p.E.versteegh, Beeklaan 460.; len Haagtel-. 606154, de tràining van dc ;'..-selehtie senioro" (r,uÍs' j en 2) gaan verzorgcn.
Tom scheer heeft te kennen gegevenr rlat hij zijn t rainerskapac it eit en eLdors
wi1 g-aan beproven, zorlat wij van hem a-fschcitl noeten nenenr Tom heeft een nict
eonvoudi3e taak gehacl naar hco t zijn rïerk stee.ls net veel inzet en enthousiasnc
6ed.aan. Tora beclanht en veeL succes. I

In zijn ploats zal- cLe heer M.I'Íöhle, Zr,retstraat !O, Den Haal', tel. 86?654, .aetraining v.rn de B-selektie scnioren (lEl'ls 1-4) en van de zaterdag seniorón gaan
verzorgcno 

.

De trainin8en van. dc j eu3-rls erekties zurren trorccn vcrzorgd door Hans zoun (À),
Pual v.d.Stecn (D), IIan6 Verheuo<l (C) en Hernfln straver ipup)m terwijl rvij nogÍn zvrare onderhamdeling ziin net Segacligrlcn voor de ruelpentraining.'AIs rièiragèr
zaI gaan fungeren de heer vl.G..Lnderiesen, De Giae.fschap 'lJo, capeile.a.d.rJsÀe1,
te1-. O'10-JoO/24. .

an LENS 3 tegcn DlIllOr. nelke nor6;cnavond. (vrijdàg)
! daar voLd. , al-snos dezc weck in reparatie gaat.

l,ías vastgest el-d

Volgencl 6eizoen starten wij inclcrclàc.d net s eniorcn-vo etbal- op zaterdag.- èezien
het aantaL aanmetdingen va.n buitcn cn een ?aar eigbn rectcn ,rl1or, 2 elftarlcn kun-
nen lïorclen gevornrl. iïij llunnén hiervoor nbg cön paar bpelers 8ebruiken. l'Ícl-dt U
dus aan v66r 1 juli a.s. - _ .Hct Uestuur

-1-



ALLEPiEÀNDE -.-'.i.1';AÀÀiiiiI-.au\ririr'Ji-Ài.ir',í.riÀirlJ:ÀAAirAiuAItiL;lli.iii.

--- I'ie8ens 
'verhuizing naar Zoeterneer noest ois mini-vrelpje, Sasóha Tuyt, becla:r-

ken voor het Lidnaatschap van onze vereni-gin6. Zijn'va<ler, schrecf aan het bestuur:
rrvoor de prettige tijrl, die hij oi: LEN§ hóeft rnolSen ' Coórbr enge4, .wiI ik U hier-
bÍj ha"telijk danleir. Daarnar.st wil- ill óp deze plaats mijn compliaentem uit-
spreken over het vele en 6oecle rvcrlc, tlat door de j eugdl(ormissie. vaà Uvr Vereni- -

ging rvorclt Bedaan. Ik bcn ei'ven overtuigd, dat d.e werklvijze van deze hon:aissic
aan een Broot aantal vereni.'ingen ten voorbeeld kan worden gesteld.rl
--- Nu hoort U het öok ecn6 van cen ancler. Fijn heer Tuyt, want een vrijrvillÍ6
funktionaris wíI \íel eens cen heertje over zÍjn boll-et j e , rvorden gestieken.. Over
het. al6eneen tvordt er a11een maar tegen hen aanlleschopt,en op. hen gekankerd.
VanCaar, dat er kennelijk zo lveiniS aensen bereÍd pijn iets Ívrj.jwilligrr te
doen j,n een vercnÍging.
--- NoB een beclar rjer maar nu anrlers b_ec!oe1cl. Joop ïïi11ens bedanht ie<lereen, clie
tijdens zÍjn ziekte belangete11ing9.heeft,6etooud. Helaas is. cle operatic, die
einel vori6e moand,geplancl vlas, niet doorgegaan. Hij zat mísschien nog rvel zes
weken noeten vlachten. Joop is thuis, Velpsestraat 771stuurt.U herd eens. éen
kaartje of ga even l-angs, maerr da.n eerst opbell.en hoor!
--- Cor Peeters vril iernand ook berlankcn en wel cliegene, die vorige vreek clinsÈIag
avond zijn paraplu rrper abuisir heeft necgenouen. En a16 ili hem mag geloven, was
het een hele dure, do een net een zifveren knop. iÍil de eerlijhe rtdiefir rle pJ.u
zo spoeclig mo6el-ijk terugbrengen. Dat ka.n a.s. zondag v6ór cle rverlstrijcl tegen
VIOS. Eangt U hcn.dan even in d.e bestuurEkamer. Cor kan gecn nieuwe betalen.
Ivlaar ulie weet misschien kan hij d-on,.ler('.agavond iets terug verd.íencn.
--- En IENS 1 ploetert maar voort. Dc Bpe].ers zijn dit seizoen tuel door cen hel
Se6aan. Eerst zoncler traiher, tocn berrre vrinterse ourete.ndi4heden en nu víecr,
als iedereen naar dc valrantie verla.n15t, clie l:roeierise hitte. Mijn honplinenten
voor het dapper volhouden.
---- tïaar is POL? Heeft hij het raocCe hoofÈ erbij neergelegd? Kom nou POL!
Volgend seizoen stàten wij lzecr vo1 goede noerl.. Volhoucien hoor!
---- Pretti65e vaka'ntie en mooi 'rccr' 

.REE LEN.E;.

De l-aatgte LEESREIIÍ]E van dit eeizoen li$t v/eer voor U.. Nog een weekeinrl en dan
zijn ook de voetbalalrtivit eit en tcn einde. Ik heb geprobeerd U het afgelopen
seizoen zo veel mogelijk van het ach en ryeé van LENS op cle hoogte te houilen,
helaas io daar de laatste 2 nr-and.en, C.oorclat mijn anílere taak zo vecl vrije tijd
van nij.vroe6, niet veel van tcrecht Cclionen. Miiar jat ik vras ook maar alleen. .

Gelukki6 bleven onze vaste ru'!:rieks chri j vcrs trouvr hun penneiruchten aan nij, .

d.oorgeven, zodat er toch steeds een rcclclijke LENSREVUE in Urv bus. bleef glijden.
Toch geeft Llit het Brotc probJ.een bij LIII{S op het ogenbLi.}c aan: het nijpenrt
telcort van vrijruilligers in ta1 van koar,ri-ssies. Het stokt de gans vÀn, zalÉcn in
onze vereniging en. naakt de organisatie van ta1 van zaken ontzettend moeilijk.
Op steeds weer dezel-fde ncnscn noet r1an weer ecn beroep geilaan worden, zoals
b.v. bij het bargebeuren, waarc',oor clie er op een gegeven ogenb]--ik ook genoeg
van gaan krijgcn. Voor ecn 1i-oede organisatie van onze verenigin6 zijn nog heel
wat mensen nodi6. De sekr:etaris zct niet voor niëts zo vaak een.oproep in de.
LENSREVUE. Denkt U hier in d.e llonencle va.kantie maar eens óver na. en necm niet
het standpunt in van! het zaL.toch we1 vreer clraaien, want dan kon.U hct persé
wel. eens rnis hebben. Eà ooh ik heb aI vaak genoeg góoóhruven, als het àantat - -. '
leden ruim genoe6 is om iets te rr.oen, clan lcost het U maar een paar uu.tt jcs.-van.
Uw vrije tijri.. Ook wil i1c Ce moe<lcrs en vatlcrs van onze juniorea, pupillcn,
welp.en en nini-welpen bij bctreldicn, \"rant de mensen van deze-categoric, tlie a1
wat voor LEN§ .cloen, voclcn.zich veeJ. neer bij de \J-ub van hun zoon bctrekhen, en
'Jat maakt het allenaal veeJ. gezeJ.J.iger. Ilr rvens U rieitl.er cen p}_zierige ,en zonni6e
vakantie toe. Tot volgend!. seizoen.

-4- 
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PUPILLEI\.

Za.t erd 9 ju.ni i979,

JJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJ

Pr 
" 
Dernhard:i -,. - :1

'0pstelJ-in6 als-bdken<l (zi-e öol<. 10/6)
1O.JO uur LEIIS 1 - Voorbulrgt o ernooi

4 Ír: ! *r.. I 9- J3\\ -1222 "
1O.OC uui' !!!i pupilleir.zie
:jR=IS GEnl{ T&"'INïNG IqnEP OP

co cktaiLt o ernooi
iiOEilSD,r:GI,iI DDriG

op LE]'IS

,;JEL?EN, ,

?esÈee tO jutlí 1979,

11.00 uur LEI{S 1 - Kanpingelítal in Beesd-Culembur6
1C.0C uur À}Ie lzelpen en nini-rvcl1:cn zie c o cktail-t o ernooi
-!R ï[ Gir]rill llRriINII{G j}ínER 0]l i]ODIrISD."GIIIDDriG

op ï,EItlS

iocrrarr,roenr'loor r

Op clc spelers van rve.J-pen 1na, spclen aI onze ninirs, rv lpen en pupiJ.len a;s. zon-
dag cen c ocll]: aj.l-t ocrnooi oor onze veklen, \?at wil ,' .'i zeg6;-én. j:I rieze jongens
wo:'c1en opgerleclcl in tearns van acht lran" Iïet betekent dus dat minirs, rvelpen en
ï,upi.l.Icrr sauen i-n 66.n tearir vorrien. Gespeelrl rvorrlt op mini-lrclpen .vef(Ien r:rct l<Ieínc
Coeltjes. Buitenspel telt o? rlezc d.ag nict. Veel succes en all-enaal- komen hoor! !

Prd.lrar.iire i lilllD '1 VELD 2

10. o0
10 -20
10"40
11.0c
11 ..?c
11"40
12,O0

rrtlr
uul'
uur
uur
ilu.1:
uur
uul'
uur
uuï
uur

12,20
12.40

, Ti jgers
. K:'okoclil-l-en -

Gori--l-tri.: s -
Pa:rt ers
Siiukdiereir *
Ti j gers
Panters
I(rohcdi.ll en
Stinkclj.eren
C-rrri]l-ar s ' .-

Paut ers
Str nhclieren
Tijgers
Krohodil-Ien
Goril-l-a t s
lirckoclilLen
Stiniidieren
Gorill-a I s
Tijgers
Panters

teeuvlen
LuipaarCen
P:inquina
Dolfíjnen
0lifanten
Leeutren
DoIfi jncn
L,uípaardcn
Ol-Ífant en
Pinquino'

Dolfí jnen .

OIi-fant en
Leeuvlen
Luipaarden
Pinquins
Luipaarclen
0Iifant en
Pinquins
Leeuwcn
DoJ-fijnen.11"oo

Jul-l-ie zien het vrel- aan clit prc {irallrrira het is bij de beesten af. Maak er echter
goon beestcbenclc :ran. Hel-aas l:i'-n hct toernooi voor B- cn C-klassers nie! tloor-
gaaí, d.aa? t].e Serneentè alsnog besloten hecït het Cérd.e velcl toch Ín reparatie
te rloen per' 5 jLrni'. 1979"

up gen;

!!igg"q, J.li1ip (h) -E. i(cus-n. iia,-lcnalier-R.Tan-E. Christ-C 
" 
v. d. Boogaarrlt-}i. BoscË-

A "';. ct" Berg-M.B:and'i: LeULer I'ii} Ileynen, sa3gnÈggg!. 9.15 uur LEIS
(R0KODILI,EI,I: F. dc Bruyn (h)-C.Lie Kie T_soen-B. v, Ni,euvre nhoven-R. Assenberg-C. v. d..
tselg-M.Iloekpma--M.Grosze Nipper-G. Elstah-R.Fieret Lcirler clhr.Elstak, sanenkonst.
9 " 15 uur I,EI'IS

3é§Egtg, J,Dunant (1.) -P.'iï c6sel-s-C..t1e Groot-P. Hàekema-M. Brooshooft-P. Elstah-
ÏTtlií""gs-l.l.Ecelhouvrer-l9lgq 1ïim v-d.l,lije,. sanenEqqis! 9.15 uur. LE-NS - ::
STIIO.DIIREN3 F. v.Kc '';er (k)-h.Toet-,P.lïi jh.mei jer-R.Li-e Kic Isoen-B.cle Grbot-

a.nson-I,I. Jo cllems fJoiclcr Jàn Prins, eanenkomst 9.15 uir IENS

ggRllÈl§, h.1,"'1,irí jngahrrlen(lc) -iI"T jin Asj àc-/r.Triep-B. Surie-R.Pl-u$ge-T. JanGen-
H" Snul-de:E-I,l 

" 
Vinl'-e-P. v" d. Zsan Lcicle:' dlu.Smu1ders, sa.rnelEg4ql 9"15 uur LEI'IS

st. ' :-in

P, Eopp enbr:ouwer-I(. H



LEIiU',illtr; M.Ze.al1:er3-1)..,:a1tachtshcer-i-'.Jrcrichs-...Vester-l.Groenesteijn-l,l.v.
I'li euvrcnhovcn-E, Renzenbrink-G. Linnc'.ïe cver-i 1. s chuurmans -R. Nuyen Lcic-er rlhr.
Lrnbachtsheerr Slj!11lionst .9.15 uur L.-il$

DOLFIJNIN: lvl.l{oll oriran-1r.lerts -il. V cr tr.uin-l{. Zir,rae me.n-J.Tin e rna,ns-D. v. ,'1. Toor.r-
frlffiffirr--,r. v. d. sta$e-J.I.Ír.irsvelcl r-,ei,'.er ,]hr. ï.11.stnrro, sancnlioms-t 9.15 uur
LENS

LUIP-i.-I!DE{: X. ri. i1,.IIcy'.cn-i..Fra.nl.,en-1. Vi'.1}lcnbur5-}?. iiat elaan-L. v. d. To orn-E.Itno::e-
S.Tuyt-Il.Tettero-R.ZÍillcrnan Lei,.'.er .ihí. Tuyt , s' .nenkgILqt- 9 . 15 dur L,ll{S

0LIF..I-I'ITEN: I'I.liocL cmii -ti. v.II cl-t.e n-J .lli-cnen-0. iie ctna.n-J.lioenraarls -! . Spa-M. Tet tero
D. Spiering-P. r,lal-l:cnburrrh 

!ej'Llc-r. r'.hr. Spa, -cjffncnlíggg! !.1! uur Lcns

PfIilrlUIIrlS: I. i{an-li. v. cl.ll}oy-j.iiuyrei,s-D. v. C.Vin-i'I. f'ronberg-M. s',a-r-t;:i1s en3c est-
P..'.n.ge1ina-R. Zant'lstra leic1,er .-rthur i1.e Groot sr:ne nl;onst 9 . 15 uur LEI;IS

irI'SCI{Rf JVING;li't.

Op vrÍj dali-a.vonC
gelilt zorvel voor

i]IL,.:EI,I 1.

u Junl- Iu]:;a;en 'l (.)V eI 1u.r0 U.Ur
zielien a.Is voor liln1: c er,'.er6,

bij lob Bom tef. 2r9B??. Dj-t

Dit elftal g.'...'.t voctlcllen te;;el cen l;,1'n;rinirel f tÍr1 'Dij {le fam. rlnr1lich in icesc'l-
Culer,rburg. Verza.-*rcl-en oIl L..;'S on 3.5O uur. )oe jo best en nea-li er met zijn al.J-en
een hele leulie c1.ag van. Itrccll nr.t r.rur'}i- jl: allemoaf een z'.renl-.,ro el.c, hs,n.lLloel.r en
voetl)all;l-e di-n4 rlee. Veel- succes.
LEIDERS COI.{TR.i OUD]]NS .

A. s. vri jiiagavoní'1. veruachtcn .:1c J-ei.l.crs, r.'rc oui',ers rlie zich opíle..even hcbben
voor een vricnrlscha;:pe]-j-jiie,.re.tstri-jrr. o-t oné cerste velt',. Vori,r- jaar ul:.ren uíj
schapl:eIi jll door jul-Iie een geli j).;s:rel toc te sti:..: n. Of \,ri j dit jaar veer zo guI
zijn weet ill nÍet. feit is vrcl i,Lt rii j niet vo]-uit liunnen Íïac.n, onrlat u,re C,e

volgentl,e c1,ag weer rnoetcn srJc-l-cI1. Iiet rra.s ,t.e ber]oelinq om teaen trvee teo.ns uit
te- konen. ilelaas RIaren cr Io1,' cni:eIc v -c1er6 sti-jf van c-Le la.a.tste weilstrijd | , zo-r
t'r-al. zii waa.rschijnli jlc tr;:.'.r óén cIft.r-r- o? ,.1.c bcen l<unnen brcnïen. '.ie zull-en i'rel'
zien. ii.o. vrijdag 3 juiri vcrvrr.citcn r,ri j jul-l-ie on t0.4J uur op ons veJ-ri.. Iieen
na^1st voetl)e.Ischocnen, ccn sSortbroclí, el1 lcouscn oolc douche-spuJ_Ien mce. Voor
een shírt zoreen wij rircl. ll:rtnurlij),: verur.tchten !'rij ooli rLe ouders ..lie niet
spelen, en boveni.licn veel jctr.1fJ.c.ien. 3ij liunnen nueens zÍen of {le ouJ.ers c.q.
leiclers ooli zorn grote nonrl" n,'- .'.c 

',rcct,stri j:1 mo3en heltben. Tot slot is er natuur-
lijk nog een gezellige avoh{ in ono l:}u'bge}ouw, waarbij a1le ï,f,Tí§ l_ e rr. en en ie
ou,-1ers uitqenorlird zijn.
9p=!s1]re.rsl:
OUDERS: cle heren S clluuruan-Gïo enest eyn-v. r',. Hocl;-l lichels -1íe crnan-Eyliclho f-T cllohreg
,GBffitsh"ur-Cl-aasen-S1ats-0ost eri'rc.;ltcl-- Íarmenhoven-Pronk-Timnecmans-Ro os en
3ii1sTi, samcnkomsg 13.It! rrur L.IliS

LnIDERS: de heren Oss e- | s -Gri'.ven,.ii jli-v. cl. Lin(r.en-Lnn('.man-l{ eyncn-Reuver-F . v. il.:Jer55
ï]ElEËcn-.1. v. 11. ierg-Th.i)rins--',. v. tl.lilof t-de laílter-d,e Groàt-v.ri.Mije-p.?erreyn
J.?rins en 1?. v.Noort r 91g9gi9qs! 1[],lrJ uur LIINS

LEIDERSTOET:INoOI O? E--TIÈRD-G , JUtn: 1i BIJ IIj,;.LD!/IJK.

A.s. zatercl.as orfl.nj.scert dc 1:l-1,-,ts e1i jlie v.v,lrlaalC-lvijh ,,veer het tra.ditionel-e
l- ei d-erst o ernooi op het sltortl.;arll :itr.e IIoge 3onéntr. Lil$S is ingec).ee1rt nret cle voig"n-
l1.e ploeSen: -..1e st I;'.nr1ia, VFC I VCS cn 'Verburch.. In ,1.e a.nr.r.ere poule zitten: Naal6..djk
EIL',VV I RVC, Hernes DVS en luícl:. -r-i'.nvi.'.n;, 1O:O0 uurlihil}es om 16.0C uur.
ChÍnesen?? on 18.00 uur. I,ie r'-e: lerl,:crscvonr'l on 21.OO uur.
0pst e11in6": B. Css e-j:. I s -Grtvcn ].i jk-.í . v..t:.;ï,inden-LI. LanC.rnan -1,i. iiéuver-F . v. tl.:) erg-
P.v.d.Steén-ri.v.i1.Jerg-Thrlrins-,i,..v.r',..liroft-À.cte P.r1;ter-À.r1c Groot-.ï.v.cl.l.iije-
P.-)errcyn-R. v.lÍoort-cn J.ilïin6
Sa-mqnliorflst 9 . 15 uur L,li{S , Ieicl.er t1,hr. !'.FLun,:ns
Natuurlijlc verlv+chten wi-j vecl 6qp',rorterg van onze vereniging.
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' j'r]'SCHRIJVEN:! ( oó]i Voor
.- tussen. 1/.00. sii:, 1

LENSIRUIEN. . ,-,

vrr-J r:'.Cr..von(L) lJi j iraul
uur. tcl-cfoon 575o96

v. il.Stecn op donderc',ag an. vri jrr-agavond

?

I '.4rs. weckend.kan I?.Fieret zijn í:Ji'iSsrvei,.ter aan
ltvree truien övèr t.vli: naat 'El, (e::tra larle) en

*. 
,'' à f 2) r-- per etulc afhc.l-en achter C,e '5i.r.

r'.e be.r af halen. f cvcns zi jn er nog
nart 116. liefhel;bers l:unnen ,:leze

: ,I.V.tïi; c1e plgtsclinrre rctar;tie v...n velcl j hr.n het cocktailtoernooi voor i:.1-L e
.- ''{-- c1 C-klassers. niet d.oorga.an. .IÉ'.ancr, maar vr&ar. Geen [ezanen]ijke afsluiting
.'l jt'+an liet toch a1 verrc;reni!-e seizoen. ::Isof wc al niet gunàog hebbcn gehacL. Latcn
]'' we in ieder gevat ho1:àn dat irc voI1'enr} seizoen lrat ríeer kurrnen vo etlir-..1.1en, zo*at| *i '-clc kom}etities uit'"especk', Iiunnen rzorc'-en. Jan'. er flenoc8 heeft tle I0{VR oo.i uog
," i.' 

'gou" slan':enl-ij st cn v..n het .afgelo?en scizoen o.;gestuurC. l)ubl-iceren is C,us niet- f.,meer no3'e1-Í jli omdat C,it voorlo'.:i1.; t1e Laatste LJI,ISrcvue ís. :"i j hopen dat jullie
. ,.'..Tet je ouCcrs cen fi jne va.l:i.ntie zul_lcn heblten net vccL zon, zoiTl.t ive cr wcer'rr voor een jaar tcgcn liunnen
. ,.Í,-Nog veèl èucccs tocgevenst ti jtil.cns rie l-ilc.tste schooll'.aqen. Denene <1Íe geslaa.gd
., ,1-'-zijnr proficiat! De ancl,erc clic heI niet he.alclen l noguiu:Is probercn. Tot vo13.'cnrr,I ' . seizocn. Op 2J augustus spelen ir.l-Lc èl-ftaff en. 01: 1 scptenlrer begint d.è tr.ompeli-- tÍe.'Succes.

s4rzcEN 7pl7g viti'rn-rjrjs--9-Lc?-. .
.-. trn wat vraarschi jn)-ijh hct r.J.Ier':l.íoxs t e voetbal-seizóen van hun looi)l)a.'.n is geleest
'. heeft LEt'lS C2 leten zien ciat 'zc l,lest a.arC.ig llunnen voetba.l-l-en. De inrleling vras

voor dit over heÍ a1-gerneen uit u-ll:i es l:est;'.::n:1e elftal -enhel-e uitzonricrinien
daargelaten- vec-r te zttaar. fn ,r,e i:loestc reval-len noest I'lorc',.en aangetrecl.en ter.en
sterke C1 eLftallen en tr:at l:Ioele toclr. wc1 een 1:eetje te veel van het í.oea-e.Er was cchter naar 6én hele arotc ne,1er]..1r,g. IiVV -clat vo'ornamelijh uit ÍlnÍeIse.
jongens bestond- feeï,le ons eon voctl:a.l-1es je 1O-1 . Het leukste vracl (Lat we zelfs
nófi met 1-0. voor kwamen tc st'i.an ooli. 3r waren echter ooli veel ldeine en sonc tvill
wat onvercliende rie ('.erl-i..íen ( i,rest eri:-rrr'.rt ier J-1, Die I{a4he J-1r' Laaklirvar^t]"er 3-z

... cn .luick 2- 1 )
Ook. gewonnen , ryert'i er lyel- ecns van GCIL,. j-1 . En gestunt lverrl er tel1en kgploper' ,,f
RÀVL. Thuis wer(]. met 1-O ger.,onnen en u-r'-t net 2-2 geli jkge spe clil , na_ l;ij rust
mct 2-O te hebr,ren achterflqsfflan. I)c grote jsacht veLn i.].it el-ftal was *en ooli cle
vechtlust en cle nènta.Iiteit. L)e lei.l,ers kunncn clan ooli terurlblihlcen ojl een
gezellig en vooral- s;:ortief seizoen. Ool; de our.lcrs noÍlèn nÍet ver6eten worden.
Zij rvaren toch altijrl naar t:Ícel: prcscnt ol: ono tc vervoeren. Tcvens ïrarcn ze
oo1" langs de lijn v:rah cen steuntje voor juI}ie. I,ien6en naraens de leiLers ont-
zcttend betlanlit en hopelijii tot volJ-;enc1 seÍzoen waarin lrij hoi>en op vat nincler
iegen en wat mcer voetbal.

cle leiders.
VERSL.IG DUITSL.J'ID.

Ja het was dan tïeer zover. ïcts rvo.i.-ro1l tlegenen die nee zouilcn gaan zÍch o.1 or) ver-
heug;d harl.len. Iié, hA ein,-lelij!,: rrei. :lIles in c',c bus en karre na.ar. I{et .10 leirlers(tilAers) en 2 l-eicl.stcrs (nou jlr, J.cir'lsters) beloofde het een lcuke reis te wor-
den. IÍe ha:l.llen trou'flens een goetle bus on in öe slapen, marr iloecl, i,,alrr zou toch
niet veel- van terecht lionen. ilocsrel, ecn lange reis lllerrr- het (ref door hct 5,;oedc
liaartl-ezen va-n de leiclers, so::u,rige ,-ius t6ch slRJ--)en.
I'Ien zei van te voren clat het orrgevcer 7 uur zou gae.n L1uren, nai:r het ]_ie;l zo r n
4'| uur uit. Om hwart voor zes (Duitsc t-i-jc1) k',ranen we ,:1an toch einc',eIijlt in r1e
jaugciherbcrg aa.n. Da.ar r-rerr'l' uetecn cen l:ord sltaghetti voor je neus gezet rnet
cnkele zéór onsnakeli jli oi;en,Ic irmcolt:e.l-f enrr. Dat moet dan maar .qeilcten r,'torr1-cn
m.b.v. sen (zalig'e) rrpepermuntt he cii ( c.fschuvreli jll gewoon). De eerstcn c',ie 3ocC.
be.al-Lr.en rvaren Cer.'ene clie corvec ba.l.11.on r ,-1at vrao afvrarssen r3e1t1azen. Na het eten
mochten rve noÍï tot 10 uur $rcg. Dearna moe st je 51aan slo.pen zei rnen. De 2e c.ag lzas
het rveer erii eoed. De tenpei-i...tuur f cg oustr elis 20o C. I,Ia. het ont'bi jt zetcn vre
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puf f encl in Ce bus op r;Jc r.t na.tr het z -c;_rba;r.. Dar.r bLeven wc - tot 1 uur zllen.iter1 enzonnen. ls Mr1,,lags noesten we in onzé voe ta]kl-eren ai..ntreden en dus gba1Len in die hittc. C2 rvon sir,rpcl ;.let 6-0, C 1 neL l-1 en R1 leeö een l:l_einencJcrla.ag (Z-f) net zal ;cl t'.oor t'le slae.p lconen. i.la c',ezc werr.strijtlen qia9eneten in ecn 4eze1:l.ige tent, rrr.: p stclten he';lten gezet;ie hal,(', en in de Cílt en . f eliren'en r'l.at er ook noq a.e.ntreldreli jlce i:reis j es in r..,eherl:,c ra" warin. 'lnl:efen lia.ldcn vrij intiene ontnoetingen rae t huiï.Zonde.g, r'l e voor ;ded. 31 en C2 4inr.'cn nalr hct s chÍtt erende veLd van ,3V Rohrl:ach, traar ooli rl-c t,redstrijtlen van t1e tla ervool es]) c c1

l-ar-tete r.1,a,.n, r,.rLs het ryeer Í

.'.r r,rc i1c LrocI ecns Cocrl o

c-c', gezeten. C1 gin

se l;

n vo et- i. .

7e rr

llaren. DÍtmaaL l-rerden er 2 nc l- rIr...'cn n;eJ-c.1en. De sl-aa.p c',e ec]. lveer zijn intrcile.n1 verloor'met J-O en C2 verloor net 5-1. Deza Ie.,.-,tstd elftalIcn fÍnlcn rs mick.ana.lx hct zl,iernl :ad lra.i'r ts ao1-gcns C1 h $nu een toernooi " spelen ..bij Ce vereniging Erl:rch, rz ::rop fret velc]- r4ri j veel stenen i agen. Oit r'l.it toernoo;'wercl e.cn 4e plaa.ts bchai-I tr.,. ont'.e.r--rls (tc vcle kansen. Dc herbcrlier hed b elo of cl C.aals ti,c í]-e 2 ne.cht en vóor i1.e 1a-l.tste nacht rustifl zou .len - zi j n , vre iie La- tst enacht lrcg nochtcn tot + 1.JC uur ts nachts i Dc B 6ing nenr ecn.cliscotheelÍ inI-Ioml:ur
De C en nog enliele B-

i narli liostte. Ze zíjir daar d.us niet 1a.n1; gc,-.Ieven.
klass.cl's die gccn zin ha cl en on ni!-i:.r Honl ur$ te ga..r-n 3in :ieneen Losr.ran<tclin malien Joor het iiorjl:ur os. Ioor de niet 1 te 5este oiiËnt ti

! \,ïaax ..1e col

van enhel_e l_ei rlers ei)elr lJe,v:ln (:c, circ ltoorn nai-,r de an,'.cre gn wecl tcru {.I é t't rr
enpo werll. st e ccls f -,n,,:zilmer cn r.te L,eí_;on)1cir er zelfs over tc ,llenlien on in- het l:ot e 6aan elapen . l:la

a

zou llorrl.en. "ie hr...,r'lcn

no

1 urrr rel-open tc hcl r'-ren 6y;1t ora rve ,.ri j ecn 1eze1,1i,3e t ent
et'l.erecn vlat te .lrinken aan tt: l.,icrt en. ila..

u"e st itti IIontl;ur -r rvel aan 11c ani.lcr e l,;.,-nt

Ln het 'l)06 en t/iIL wa.s zo
+ 2 uur strompclen kr-:lo.nen wc in ,.aln. l.rt-
Du6 n6geen uur voort-i:locteren. .i-!nlielen i1 nog ct.e kracht om r',e . Ia.:rt st e I l;iLoe",1,en
meter tc gÍl.an he.rr1.1o?cn. Goerl yoor je con itic ilus. ïn de her,.rerg iliinqekomen rvililen we groto kusscn flevecllten qi:.'-ir holxlcn iilo.ar ecn of anclere Duitse halvc zool_rlie in de . herberr. vlerktc en hclei:,rnal r',roniren was bel.ron pro,.rlernen te ni..l,;en en vra6rrewoon vechten r..:rn het uitloli:en. ïcir l.:Iap op,le geJa-chte cl::t het ccn leni;e af-scheirjsavon ons er echt op vcrheu4rl. DÍe.nn_cht. rirertl, ergoecl geslai:en rloor tle mocheÍC en - 

r.!o or :',c '' angst vo cr rlie luitsc haLve zool_.De laatstc rial; raoest er on S uur l rietrc:len vlorrlen voor het ontlli jt. Nog evcn(l.e.kamer oi:ruiraen , noq cven c.fta§Ecn, tasscn ih de bus , en uitgezvrr,aid- r'1-oor clcneisjes natlat wc uat foto r s ha c;1 [jcnoflen vertro]-J';en vre. De sf eer rir.",s ontlcilling erg i,,'ocd geri,eest en r.re u;lit o[ ilu no
Duitsland.. t.eru."llljken op het reisje Horílrur{,,

in dc l.;us l.cschrcven cloor Coen + Cscar.
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T{ilnST:iLt.VERJAS DBI VE .
DE lIEil§TE :":vcNu vriirl DE t(Eilsrlil,r',vxn.-rtsDRrvE zhl i'i. s . vnrJDrc g DECEI,.,BER
PLÀ.írTSVÏNDE}T. D,JIELi\Ï!]I,ii1RS i'(]NDEN VERZCCIIT ZICIï TUSSEI,I 2O.OO EN 20.i5 UUR }-irN TEt'ÍELlEN. iIET IS VriIt-)LICIiT ZICII i-ER KO}PEI ii,il'l TE l.iELDLri\ TEGEN VCORUITTETILING
V.''J.;i .]H-L. 15 . -- VCOT] D]?IIi .iVCI\iDBN TESIMJJN ( D] T O}i ER ZEKER VI'!N TE ZIJN DiiT EEII
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TCT r,.. S. VIiIJD-.G DUS I I i

C:ir-Krl'KAKEL!!!!!!

i(riI(i!.

KERSTRTTILEY (?e IiERS TD.I,G ) "
0P 2e KERSID-iG ZULLIII rtIJ CNZti TR]-,ITIOI,,rE]-D R,^-LLEY I'TET Ni ,"FIOOP HET SCI{]TTE-
PENDE DINEI{ :r.EER CRG,INiS}IAEI.{, IIET LIGT f i,t DE BEDCELTNG D T DE EETSTE IiUTOISI S l.il DDÀGS (t',:L .r 13 . fO LïR VllnTREitrEN. DE PRIJS pDii r'.UTO REDIcir.Gf FL . q-
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13.3Cr UUn EEI{ -. i',NV IiG 1JC]DiT}i GEI{CI,{J I . I.IEE ïNT DIT{ER.

DD PI?IJS PEi? PEIISCOIÏ Vi-ri,Ï HET -DINrR
-BEDR.ii'rGT 

SLECITTS FL. 1,? ,5C. MOCHT U KINDEREN
HEDtsïlN, DIE -U t'-rIitf itI],I.-.ï,i:Tiii\i ilÍlERI ,InEli, ZULLEN iÍIJ itAT VCOR rInN eRclrNïSnRnN.
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