
ï .í.*i" !!*ltl['r'ii;lË ..tl'ï,1

IJ

c) "'Li,.,

t Po öetaald
Portipai6 l-'s-GÍav!nhage

1t
ír....i.
yr:,S ^..:j- : i

.;i., -,
Ig
EIEI

-=t
-o,o,
-
t

\

ï . !.-.,-':i -," . È.Juff eroans .', ,I, ,.' ':.

.- 'Auand 
elËír'aiat' ,t t " .i":. '

.-"'- Zro+ sE -:-DeN- U'AAC -ii'-'ï:

I
,1i .

.'rDrD.riD.}..

,rÈ----o--

---er---

-rrrÍ_T-Í_rr:rrrrrr-l
-r__Í_'!-_'r_'Í_'Í_ _ _Í_-
-rrrrrrrrrlffi a_t-_'l-_Y_'! |._'Í-"r"t t-t-", lr..r-.t-l-l-l-.Y..r-,-- .-r-r..r.-r-r-r.]
-rrrrrrrrÍ=, -r-!_rÍ__Í_Í_!a-rrrrrr--r-'l-_Y"r'.! .-l-l-l-l-r.'-r-r!--.1a-'r-rrrrrr-__! -rÍ_Í..rrr]-rrrrrrrxl -x-rxxxr|-r-l-'--l-r-r.1

-rÍ__!-Í-l__T-, -rÍ_-'Í-Í=Í_,-rrrrlr!'- -r--n_-rrrrrï-rt-- r-rr-l-1
rrD-,D rD 

-G'-r-,-rD rer.Í-l-..!--1.-!-..1-l-1...':r..1'-!-.r..!:-r=Ecrrxl -rrrrrrrrrrrrÍ]:IXAIIIX

-rrÍ- -rrrr_--_r- _r-T_Í-,_T'r_', -rrrrrr-:-cE
-rrrrrrrrr-l
a-t-'Í-t-r"!-_r-_'r-r_'!_-r_1a-r_-r-r-Í-x-rxr Ír

a-rarrrrxl
-r_'!__'r_-r_'!_":r_]

--EEE

--------.----t--r-r- a.rrrrrrrrrrrÍ-rx-xa-r_rr-rrr-
ffi

ffi
ffi

ffi
-r-r_-l-'!ffire

ffi ffi

-rrr-x:Í-rrrrrÍ- a-
ffi

ffi

r.!-l-r-l-r.i.l-l-1..-

ffi
ffi

rl

a_T] a-r-

-rr.
t-Í_-a-a-t""!

a 
-Í-',

-rrrx-

tÍ

s
É \

fl irs:
rtN)rt\:

r\'\ §\I E B ! E

I
I
I
I

$
n

tl E li Ii.\\
ti

u E

I
I

u
I :L n

§ , !
I

I
I

I
E

I F

( à

^\-..

r' 4l I

-rrr-l
r-rrrÍ',a-rr-fa.

:x-
:--Í_-

a-rla-t-t"-
a__rÍ_',
-xl
-Í-r-

a-t"'!

:-

:-

fl

-Í_',

:=r_'1

al
rl

a-f
a-r-

r-
:__Í_'!

-:)

-rl

a-!-'la-

:__Í_. -r--l

al

a-
i-

-Í-!---r--

al

: rrrrl
----+-
-rrrrrl
:_-rrÍ=t

arrrrr-
-rrrrrx-.-..r..1-.r-l-1..1
:-''
a-rrrlr'-r't-t-t"'! -r- i-

a-l
f-r-t-t-_'t

-rl
-rÍ_f:--l

a--



::.

I

ï
I

s:rói È+^ à

:r

..lsi

-!ei!
! l'-

:'. ,= ?

L

!

I

. i.:,*i,,
! 'tà-'

\_

sPI ïtu
sPoRreuL
ZWEMSAD
SIOOMBÀO
DOMP€rlAD
2 SAUNA'8
ONOERT.T'AÏER
MASSAOEBAO
MASSAOE
soL nruM
KOFFIEXAMER

WILLEM BOYAABDSPLEIN 27.28, DEN HAAG *' .. E \
- *'-

TEL 070 . 24 99 77- -, 2127 97-"

èi 5irr.{rr f " i 'i q+ :.sr

r. r, r1ít+r,\,

},o,r,r,"r:l
BOEKDRUK _ OFESET

r: , ,, -! 
^< 

--
-.... .. r":.

PBINSEGRACHT 170

' .,/l' -' '

[dool.u

;, I a.è',. l. li.'-: r -' :!-

.= -l).
r!,q:'

.:.DEN'HAAG

-, 
'- .!i

l.C.§. ilederland B.[.

GEBOUWENONDERHOUD

t;+'.- - -.r..r ar'.t!L

.. Jí+ *4,!.dr: ri

.r .- íi4 *r-t+ 11.2

.BELASTING.vRtJ,,,
'SPARE :..'* -. *l--.:-

TIYPOTHEKEN;--
È. ::':^:: --:'.:
VERZEXERTN§EN- -

BEL-.C.' J. FORTMAN.:.
-1 i. +§' ; Veenenàaàikade .aoz l

*'l'JoI'uw DtENsT_-- --T,.

,-,j - .' Den Hdao'.,'i., 
-rer: ozo -'es oo zs l*".

- & fi. ,:i. è- + .i .-r. - líre

EN HIJ STAAT GAARNE

t
I

t

YOO

't

§

EËEG.

t

,ll'

B

ï

i

t, :t- !1.r{ :-: .€ -\

GEVELREINIGING

I. i:!-
r: iI
.i,rri
:a^
!

an

; - ..r "{, - Ér a.tj
: --- a {j L-i,ír,.-. '
, .- *i:lr r, !r Ër(L -r

r"
ii

i.
i r-

i 't*4

,,. \

: _.*' rt,i-r+

. 
SPECIAALZAAK GBAMMOFOONPLATEN.

+ EN.MUslcASsÉres, . ". . .l*-'- - '-

Qrad.l.r:
!.; --

Anlon do Fouw.

Gentse8traal 87 -

r s,:t,:_ , *
....,..:- l .

.J ,"§ ïr_ -.'',. ., .. . r:1.
L!È r- .' a-;É, '?+.

H i.l:'
oau4na.:

ia

:{,

i!

t ra . ?{§! r.-l

',R, IEELI .. t --

':: IN. DE
PANDER;

:-i t ., ;: -i-.1*-"..
PASSAGE ]."'{.'

UW FAMILIEDBUKWEBK' vooR AL

_ ... . ^ -]{jr .
'*-. show'.. -- ." .

;i^.el'uw. j ---
.3 ..FEEsrAvoNDE ,

-'-.i: :uooB. lroNc"-,,., 1 :;(:.. .-:rr:-EN..gup) .-
lnllchtlno€n:

'-,i T. 's-GÍavandllk-ïtsl. 070 - 53.16.,10 .

E. Lsndman- \. . lel)070 - 67 28 68

Af

..",.VERZORGT- DE
i--MUZIEK.VOOE

i"

z

,?'.

:* +P.'-ll:.. '
T-RA+

^ 'ï':-'

-'drivè'in

ATUS
. - li-.i:.:

!+( -!+



J

l'
I

1

I

l

t

Inleiding

Het i6 een dikke knots geworden, de L,ensrevue van 19?9/8Ol
een lijvig boekwerk.

Hulde aan iedereen die er zijn aaad.eeL in had het tot stand
. lr- , tè brengen.

' j -5 ,"',' , ttet veièrt de lezers over al, wat er iu Éens omeaat.
-i '' .'r'í.' -:* 

' 
-*ïi .'. . . . . r.

. .. "..., , -'- Dat '16.n1et1 l.1trr.a., .i r s;', i* r- Mlin betlóeiing \s niet hier thans uitvoerig op in te gaan.

.', 
- 

. ' ' I : 'ï"", it ,èÈ, ai r,.t goed is in ale Inteiding tot ttezei' r. : ' i '
i 'i : : f,ensrevue-uit gavè er de aandacht op te vestigen dat vele

l::, It " .' activiteiten in Lens, tloor enthousiaste mensen ontv.rorpen

-1. ^ r i ,en uitgevoerd, een ijdele iflusie zouden zdn gebleven,
"'..i i : -.

.-; \ ': i ihdienrde'totócoínmissie niet zo daadwerkellik zou hebben

. -. .'r - ' 'bijgelrà§en ,tot het Leggen van het fiuancieel fundament.._*:

".'.'-:',., .,, ." .- llerd lang ,geleden het T,en6 to tobe drjjf opgezet en uit§evoerd' 1,-'.r, . i.. ^r r r.',,, -u.:l . ten huide Huug floukes, sinds vele jaten her was het huize

'' .Iob Jager waar het rad. van het Lenstotoavontuur draaide.
Ea nu de heer en mevrouw Jager te kennen hebben gegeven

dat rad van avontuur aan antlereu over te víilIen dragen,

acht ik het een goede gedachte het scheódende totoisten-
paar heel hartelljk te danken voor het tijd.rovende, verant-
woordelijke en uiterst nuttige werk dat zij saner met de

' and,ere commi ssi e genot en jaren lang hebben vervuld.
En ik stel er prij6 op het boek Lensrevue 1979-1980 op le
dragen aan het echtpaar Joe Jager / Sonja De Jong wegens

hun grote verdiensten voor Lenig en Snel.
Wlj hopen hen nog vaak te ontrnoeten.
Dat hun medewerkers Ín onze waard.ering delen is vanzelf-
sprekend.

t s-Gravenhage, 1O juni 19BO
P.Juffermans
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Een nieuvr soizoen staat weer in zLjn tririrlo kindeischoenen te popelcn o,tr vanstart tc gaan"i' l'líj hopeu, 'dat het voorcpoec:ger'za1 verlopen aàn- rret achtei
ons Iiggende r...:zor,rel vrat betreft het rvcer. ale de prestatieË .l .voor het ee:st'in de ' ge sciri_edenié van LENS gaan wi5 ace.lnemeb aan het zateqdag-
voetbal- voor §enio:'en" I{et ]ag reed.s in het ïeleiir van" het Beetuur verarkerd.,
traar. d.e groep spelei's, dic .tbgen het eind var: het vorig seizoe4.bij ons aaa-'klopte ou,':o1, zaterdag te ncigen konen voetball:n. rvas de-direkte àanieitling oranu maaï &eteen döbr te zetíen; Eerr speciàaI woord van welkon aan ben. l,llij
hopen, da't zíi zíc}. spoedig_cchte l,ENSers. zu1_1en gaan voel_en. . .-
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Ook de oïerige iÈeuge l-ed.en een irarteii;tr weLkon. lvi j vertrouwen erop, dat ua1len.àij -ons-een prcttige tíjd",a:It hebbèn en veel plezier aan de voet-balspolt zult rnogen beleven.
Iïij zijn nog nict,in de gel.cgenleld gefueest om persoonlijk met iedereen
]ren1is. te ,:rq\gn mq.a.r binnenkort zutt U. r,al irlc' SÉKO een iritnoaigÍng 'Ir:ieri 

,

toe outvalgen.
tI DMAATscliA?siieAÈinN fJ f Í Í i f f Í f f f Í Í i Í Í i f r r i f f Í Í f f Í f Í f Í f Í
r'ÍÍf ÍÍf Íf ÍÍÍÍi{f iÍ:J,f,f :f Í'
BegJ-:r j'-r].i zi jn al Le li<irnaatsohapskaaï.ten met de ti juenor.enàà kontributie-
bri.even aan alie l.et"cn verzonden en ook"aan di,egenen, die zich tot da-n a16
aieuw Iid harlclen aap;eiae1d " Iederecn rveet r}:s nu, wat hij uroet betaf_en.
uJilt u sov"po zo 6irceci6 moge'l i ik ur'.r kontributi.e overmaken op onze glrore-
k-en5.ng 31"67"i1.,, lvaa?vocr baj toorbaat onze danko
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Varraf ir.erlen 'i s he'i;
24.00 uu:. en 'ranaf

klubgeboirii geopenC van maandag- trlm donderdagavond tot'i'i auguctus. el-ke. zatelda8 .en vanaf 19 augustus ook .._-_
e1L1:e zondapq,
lBooo uu.ro

De sluiti.ngsu-i iden ou zatordag,, én àond.agmiddagi ui.ter1.iJk
., i!

EEN NooDïíxEEr 30;qso:o::sosos9s9s0sososososo§os
SOSOSOSO§USOSCSOS I..i.,. ., ,. ,, ,, .: ' 
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Na het vertÏci; ïai1 0 Í1.) tlpisbe, jos6 K:oI, nalr Al-phen a/d. Rijn da&ien vrij
een oplosqj-ug tc hebbe4. §eïoEC.eD; , IieiaaE ï: dat.g.Jng.niet iloor zodàt .wij
nu zóirddi: de:r.. dchte tpi.s{:(c) zibten. Deze LrNÀrevue za1 voorJ-öpig in d,eze

,vorm dc l-aatste mcatci] 2i,. jn, .Lenz:. j :,-enand zi ch aanmeldt. Gebeuit dit niet
dan zullen víj noeter. voLs'Éàari Íiet ecns iï de veertiefl96Bfi b1aadJ'e, waarin
u.:i-tsruitend c1a progrefl:rar s en oJi6tcl-lirgen staan vernerd. u zult d.an vèr.-
-stoken bIíjuen va':r uitol-agen? koumeltriel'e " hoe oudeskunÈLg ook en watdicc rneer zij 

"wie op dinsdag -5e'l.c6enheid hecfï o:! d.e LENsre.rae'op stenci]- te zetteugelic-.'e tc bel L'en iraai 1.,:t.scl::atar.iaat (Tei. h5"8i"o7"). Een 6oedeschri j fnàchln-e', síeu.c:i-Is cn.,."à.1", all:es Í;a-c ilodig i62 staat oi U ,oe wach-
teno In ech p'eisbonl-ijk ge.spietr lr*nner lrij U vertellcn wat wc verd.er
ïo:àe:: .',;ooi u' iil'I,.''':tc lrcbbcno : .'
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VAKATUREBAIIK

$,T NïT SiIIEÏIÏ EÈI ÍiïIE

GEDRITIK vErDD{ ililiiiiiillillillllliiiiliiiliiiiiiiititiiititiiliiiiiiiiiiiiiiIiiiillliliiÏlll
lt

rl ll ll ll ll ll ll ll tl r I ri r
de trainingsst
taboe vanwegc
nrag pas vataf
luaa1'ped.e Ï,ij c
Kont nog bij,
men voor dë :li.
moeten bahel.pc
kJcedgcbouren"
Eel-pt u mee d.eze xoocriL:'i jke tijd door te komen? Dat kan door cen handje te

: - L?-:- Het BeEtuu-r

llllillltttrlrrrrrrr '; I,Icrnèntcel- nogèn alleen nbg. naar hct tweede ve1d. en
rook lvoi,Ccn ge bruilit " Eet cel'ste zeld is tot 1 septeober
dc aarÉcg van oen nietrrv drainerin6ssystccn" Het deqde veld
'18 augus tus ',?crden be speeld." .Dcrhairie . 

een grote handicaprnstig relcening noeten houderi.
daÍj dc, tiàininssétrook binren-kort ool< oon de_ beurt za1 ko-
éuvre rliainerin§. .U kun'b àagaaa hoe, wij ons Cc e erste tijrl
nieïi.. dao pr:aten r.;i j. nog.raaar ni.et van- d.e renov-atie van du

1ïÍ L',ïI Etr{I Ew-iErïÏ
I

ElfIEfli].!1/ïIEiflIltllE??22 ?? ? ? ? ? ? ? ?
JAo IïIE -HE',PT rE{s??????

trïij moeten veer gaa.il abraaietlr <lat sterat aiÈ eea paal- boven lvatcr. ]ÍaajeaIs Ïri j 
' 
iíó1èen6 near:' de sa,enstelling va-:r sop4igè. korurcissies ki jken dan

houden uij..óirs'hard vaet e, viagctr ons angéuig àt ot rui5 *n", gó"o roof--,
bourv op soÈ.'ci.ce funktionarissen laan'plcgen.,.U kunt, nèe, U nàet , hier ..j.ets aan d.oen.. De sEI(o? KAI(A?.Tor0r' èe BirR ëtc. kuDnen beét vrat aanvullLo§
gebruikeno- rr.Èien -L inte}esse heeft nig u gerust evën naar het sekretarÍaat
bel-len 'tusseÈ 9.OO èn '2J..OO uu:.n IeI 45"87;Oz
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muunuLn IIm Inm

ttrrB .::' Ertr nni llilt'
n'n' ;, "1., unuun P.4-n+4

pg1 .j.s dit kder.rvat grooi uitgevallJn. Dat he.p je als
je met ooervaren typistes noet werken" ï-ndien. U dat
sril-t .kunt U'het voL§ende-keer veel- bëter'doèn.' En

muà, e":oatb"i-dswaanzino . il '':

PO! bàa1t aJ.è cen s":ier van d.e zohcrstop r- hoewcl de Tour de France ditmaal
voor eèn aanvaard.bare afJ.eictinS zorgdroego Na zorn J.ange winterst op had

de zomerstop bëÈt vrat korter lsrunen duren"
Pot ontmoette bij een,';;;;;k "., n"t 

-Ë"ili"tciuu, slechts tesiilirsteaén, die
..ijvgr.ig beid-g war e:r Àet de voorbereid.ing op het nieuvre seizoen e! ÍIà-

'tudillijË..Oue Nj.co" Het bestuur is gckonfronteerd uet zorteree komplexiteS.ten.
Zo'is de derceent o..ko*rt '. r'óor de bouwvakval:antic beBonncn net de renovatie van
hÉit tweede -Fls. eqgo.bqulvc Dat wcrk moest clerhalve onaf onderbroken worden,
hetgeen idhoudt, dat bij d,e aanvan6.van.de training niet over het tsreede
kLeeclgeÏourt bèdbtlikt 'kà wordeno De . reaovai:r:-e betekent, rllrt de tiekendc
troggen voor 'de. voetlasEing zijn weg§ebroken. Per kleedJ.okaa3- komed er nu
tlee operi'douchó's cn. diic Lage.kraneno Keurige te6eLs aan de wandèn van rLe

wasruiite-j. "cege3.'s- op-de tvl-oci 'r,itr ao vrasruim{e, liLe edrui-rnt e en toilet;- l
nieuvre banrren en rrreairibtrd:rËn in ' 

de, k]-ee clruirrtón" , De warravratervoorzi-erui-ng .

aidcLelLa 'een lglots'ian eón 'bóil-e1';-. dté c1e béètaande bergrui.:ate aan de zijkant '
van het gebijuvr'íd'beslag neelot'cí daardoor bdrgingsproblcrnen schept, het- -

g:::. 1::jig.^li^y"?" $e'!ra-i1ers,'aig 4]r maar moeten zien waar ze !u3 mate-
rr-aaJ. lrwL JEraKe n

POL. heeft:ïeinomen, dat het-bqrste kleeclgebou$ ook gerenovgerd vrortlt.'
. laarnee i,:oir]t aag:evangen à1s het tweecle . gebouw k].aar is:o De b66tau- , i

de r,ra.rnvlatervoorziening is evenwol oritkoppeld in verband met tle aanlèg Van ':'

de riieuwe bol-Lervoorzj eningo. Dat rvordt na de training dus een kouwe :douche -:
- vooflopig àttnàns, . ,.'

pof, neàt[ rio[ :66 ' 'behel.pnieuws' .Juist .haild.en cl.e grasspricten zich op het'
eeíste ire].ö adrdi8 gezot, of §róto 'graafnachi.nes bcgonnen'net het gla' ' '-.

- ven títi tatriik€; dibpe sleuveno Een nieuur rlrainagesys Leen iÈ aangelegd. ':
De nachi-rjed hebbeii echter het veLd. dar:ig beechadigtl. Het jonge Sias ie op . -

veJ-e pl-aat sei:. veruoorC en er zitten fLj-nke kluiten in het vekl. Op Sornrní6s
pJ-aatÈeii zijn'er'nu pla§gen neergel-egd. De ïIeer dichtgestopte drainage- ' 

.

sLeuven zijn opnieur,r ingezaa-irI - màar dat is veel- te l-aat on no6 r4oor de
aanvang vae rLc kompetitle-,redeli jk sterk gras op te l-evéien. Bqvendien ls
d.e grondstruktuur toi pleirJrc van de vootnaLige sl'euven v'ee1 Losser.clan
e3-ders op het veld, zodàt 'het eerste veld. bij rvedstrijd.en voorzien is van

I3ï".,r3ïlï"ulï"*"Ë:u;or.,rvak ook cre rraininssstrook van cen ni"u* d*rinag"- :

eystóera rvordt voorzieno Dan za1.er dus eon tÍjdje op het tweetle ve1d .'
Betraind Éberten wordeno ÀL nct aI rtórclt duidelijk, rlat het bestuur aLLer- '" '''
ninst g_eniet van een rustÍge zgqgrstopt.Grijze haren krijgen de bèstuurdèrri
ervanr beh-ólve cor Peetere dah natuurlij o

Pot kan ook nog mededelen, ddt èi tiidenE de vakanties lustig op 1os Ls
ge jat op ESKÀ,\,IP Í " Een varl oE.ze buren heef b in het )dubgebourv ongervenst

bezoek gekregen". BÍj cen andere buur ïrexden de lichtnasten beklonmen en de
1a-mpen verníeld. Bij.ons werden.alleen maar de buitenspeakers gejat. Dag
ge3.iridsinstallà'cie , tiie'iiu 

-nj-et 
meer buiten kan vtord.en gebruikt. En de

ïerzeÉeri iig':dekb dó schàd; ;íét. Be{ankt, iatter6,
POl, heeft irimiddeLo ook berithten Sezien van onze spikeplinternieuwe zater' .'

Aagsedioièfl§ri5ep.' Er,. 7íin.3c.t ]eden, Cus dat. zouden wel ,öens drie elftal-ri
1en lsrnnen word,en. Voor het e'erete z,at errla6elf tal i's er een verplichbe trai-'
ning" Piiroa." Eindelijk een-qi6en al iietaatióf voor het'gevaL het eërste : i

zondagelftaf het laat a-fwef,ePj HopeJ.Íik laat trainer Piet 'Veroteegh het niet -'
zover--komeÉ..,;..:l:..'-:',-,].'',,'.:'i.','.'..;
POL., heeft'-.ll-al6e .tij*:ii:-Ët6'meer. t'ernorobn van dè epeoiaae vrerÈgroeP rrpree-

tatie of reheatiert" De Leden van dii werkgroep zul-l-en zich we1 aan het
rekreËren zijn" i

POl, heeft wei berichten over d.e ètatutenrui j zig5-ng" De plannen tot het vornen
van cen heuse ledenraad sclt-iJnen n'r toch serieus te zijn. Tijdens de

" -3-

+



qpr.tko,c.qqe lefleu.rergad.erin8 noct díe statutenw:ij zi6iir6 zrn beslag toi;gurr.
Hope-i-i'jk-w_o-r4! .er dan. einde't i jk een€ een knoop doàrgÉhaÈt over de uaam van
:I.r: FFb. ,VJautj je .leest: dc gekstc irerbaste.ingèn: í. e:nSn. , T,enig en snel
l?lr-1j.,Bo?",ver,besteq3pe rvnd, Rcdo), LENS, tens, Lcnig en S, Làn. en SN.
vr.-r! -HrJ! (,e''ilerï woÍ'dï g'evJoon !EN§, vrant.lENS ís all_een ],ENS als er LENS op .. staat o

F"t d

> .t -;. . _.. .

PROGRAMMA. SI'l NIEInÀIS VIN HET ZiiTERDhGMIDDIlctr RONI .:

///// / //// /// / ////////i / // / / // // /1////t /// ///// / // / /

Vrlat weet .dli€- FOl, toch ?eeIe vindt U oolc niet" En wat íË hij hrap. Hij rvordtvolgens mij nog rver eens. ÍÍini6tcr, zo ioap vind ik hen, rnaàr nrj tàeit werverbee|.éingr Er-'. i ïÍtr niet hebbeno dat èr djrekt onder zijn naaar-iets woidt "
getJrtr)edo -Nou. 4at heef-t'.rciJ rvat zweet-druppel-tjes en rode, Èorrèktielirk' ge-
lroSt! .- .. 1. . .

/,,l Sekretaríaat:' J.Melhesz,
Lo van Ru6:enburg 15, '

Voorhurgl. . .- .;
rel,86;14;+?j.r'e.r -

Nu onq:Éestuur heeft besloien'iorn met in6ang van het 
'kohcndc ."trà"à àor. .:

i:l' .e" 
_z3tgràagaf del1ng Senioren te stàrtËn zijn er hier vast enige ge- .

geven6. Bj-j het forncqàn v.11 d.eze afde3_ihg komlón *ij airufct. ieÀàu*frrËpu_ ,.len op dë. letirrctrgc cnotanrli.ghcid, dat r,;ij va,uit voàrburg ""n a"ntorspëIèrs vàn Tonégiao ii.rcgen Íoe6esr:ee1d. öe àaïerdagafd;ti"g-L'd;ar za$.- ..
,rl:1_":l: _S5-13o5tzaal:t t.igerls ira,r= fortuin te soekenl aangevira net enile .-:

1:-*:i_"1ï LEIIS ze1f, aisnede met een laar rlelr-coner.s zijn we thaàs op een
-rola3+ .1íl\ 59 Eari Gckorill " ttJi j hobben d:Lenten8evolge besloten voo". à" .konqnde fto'nqe l-itie 1g_?9 /8O brj tlc K.N"V;B" met drío.e]ftallin in te schr:ij-iren,''öe j-,,:b'te klassö--inaeri-n6'is uos "i"i lutur,à, d;; à;;-;";ï r.t"; ,i"i..-ï::-€aiaStr ig da! lvii 1u 

,.rctcn4_ rlat de zaak loopt. verd.ere à""r;idi;Àa; t--''.
wo?den gaarne Ele.acceltecrd. op ..boten.,-e;rne1d arlres of bi j.. het ÀLgemeei Se-krëtàiiaqt (teL.'.49.82;g7,) -l I

- oaze 'traini.ilg onrrer de 
-lezrere,:róe 

]-eiding van <le Heer l,Í.t"röhLe , r.rr ,i."n i 
"yli, 1",sg:r9t'lis (qi" 18 gaÍ) b.cireft, afËperen,op-à;-*;;;;d;u"oiaur, $an .19ï+5-2-1ooo.uurindcènemaand.ehdanafr,v.isse1end,indea:e,deremaand

van zío.öo.'- 22o15. .ou,",.ö" =.sd van onze Lààen zar op v:ijèagavooa ïËr""rrt ':hl',.qT: qr,e.r .öerite 'cat-.r,u_en rijdstip:hoort U ;;; ."àa;1r"iil"""Ë-eàr.ià, . .f -e elektietraining'';r5. o_l 'ZJ ju1-i. . .

Iïat beËrefí ecu eventuqc.l oÀ fezrprogr^rrna. -;6ór ri,e- kcinpetitie' stel_Ien rvij . j.cne'rróor'het nàíoi6ent1c :dchena àf ie rverken: - 'i . "'---
11 -"augustus:
18 '.r. :
2q .. . tr'

'.' ,.:-.',

ïrEN§ 1

M:'v O 1

'coNA 4', ', -

Graaf t{il-J_etr I/VAC 1
]JEIIS - 1
],ENSiflZonaag).
LENS 2 -. ,.

iJ"3O urr
, 12."45 uur:
í4"50 uur
11.OO uur

tll .i

uitcraqrrl va].t. oyer. dezc oe.f cnlveclstri j den u.og van a èu ie 'reger-en 
"r, Èe ..

verand.ercn; $it is. tot nri tee naer ss11 rhming" l,,ij houdeÍr onzË spel_ers'ti jdig op de;hoogte. ' - ir

voo'r àit- rqo4eni leuuin- wij'u'rric';s aàer ie'meta"rr" wi5, zutrren u voprta"u'wekeriStÍ*''trel ,lii, er .,'Ë" i-1ii c.nu"':.o.9dor.ins d;ià;;; .-t'y',-::-,; .,'1"' ,.**.,,
,..r :i. ... :. .i .. ;J\E-flE.08ÀïILEhEAIiAHfTEfLI{/rHriHAHtJiAHriHitEAH/JItrH.[Ii. ..'.i .: ..

ar,iahgaupn . ; i' --1.1 r\he! z9 ar-ry99r ,ien prj.ïeren.' D5_nsrrirgavontr 24
ariauiunruuy,tt.rrï{ÀEhti r. i'ts 'e.rtul- zÍ-j 

-.v-oor hct- eerst door Pieí veroteegh.
, 1. _--.. . r " . . - 49k1ter af5ebeuJ-d.. Ruin der:tig nan yan 6e eelektié_groep. Nrct o! aa,, te zien!, En trli-m /rnderies.en st ond er leriker ontspannen -net de .9v:arp:kgndo 6ryi jnq op zÍ jn gezÍ.cht. :. _ItBèr te fC.if..r---- --*

:ï: Ik q:I?qff de. t het besiiuur rngr 'dit tweetai o.o goéà. tièop hecft .6edoaoEet geeft in iéder 6evai 6ocde.hóop Ëor'cle tochonsi. '* .-- -.--
::- oqk -{e qaleldagsclgktio cn. dq_:iordqgsc B-sclektie zijn .aet trar:Lnèn ge-.start ondpr l_.eidixg van Riaus- Ir!8Ëf"; aió sanen laet rïnderiesèn bii R&lIIv"j,Bweggeiroohtrro : .: -- '. I -- .---:--' --u

"-4..

a



--- Hans zoun lvas echter net zijn À-junioren degene, die de spits afbeet.
De rèst van d.o juniore-n-s elekties vorg!.cleze weók. Éaur van dËn steen gaàt
d.9. B- en Hans Verhelr [,'dde C-seli]stie tràinen .loflvj.jl HerEran Straver de pu-pllIen voor zijn.rekenl-n8 neeuto Voor ale lvel-pen iÀ ér .nog nÍenand . g"ro'odu"o.
---.Nu'ik-Èet óvér de wo3-peà "heb! t'U kga!.na{ de..pagtcr .Ioch wel-? ite srie-'
3.or; ..die vorig sèizoën aan hct eind mqàr àiet we.[-köà koÀen? En maar af- .

. sciheí?:netrcn.. wel- die'Aàd. uóet 'nu 
- ae_iinitic{ aan-vra]- bLijven. Ilet was geen

'1.rrlíestevaer(t)t' voor hemo Eon tip ïOor:d.e'iig6b? H"; i"-;;"B;;;";;;. - .

' -rr Dle: jongens vaia de 4atèidag-g.en+oï.S,n .weien van ,;anten^. 'Zi j]lracirt"n
.eerr kÓnp]dte SEKO èn'2 leider's'-vóbr cle-,clftallen neea En dat ontler. het-motto:
41s., je"aIs Lid wilt ssibleh iqoet:je ef ocik. 4_e]_f iets aan doen behalve dat.' 6pèLed.vaÍ'eeri gedstiijdjé op ,26'g61'dag". cezopde :taal-, vind ik": -. . . .

;+-- Er vra:'en wèéi'lièc:I wat tENs ers il het -btitenrànd'öp vakantio. Ri"t 
"n!ïiI .v"d. .V.IiIk. wairon"ih. Kaprun; dat: gezicn. de ho6e. bergèn op de pootzegel

rvel- in Oostenrijir zal liggen" En pictl ivas natuurlijk heèl_ ver wèg. fn Cana-tla. In de Hoop, .dat izi i.4 
-oTg-ef Aad èven met ac booi J_angs zu komón..Ruud

Bl-ok rvas claar ook" sn cór .Peeters iq.. met'..2i jn heilc.hebbËn en houfuei àaar de
cöte'9rrr,7g.rl.í.er.!ro,trkcn" Eeir hele.n;a;a:r""ei v""-"iï...nàï à" *""Ëi";.-_- ='
--- onze'voörzitter moest i-n ïcrrand. ervaren, wat het is orn zónd.er benzi.::e
t-e-zit.!-epilH,aà gi5'mjà" ."".t"isori r,ÈÀ-.i;"k;";;;ri;:r."*i"iï"1. :::'-' .:"+:-':':"
---§a]-u'g!r[']u"siilappCr""ëg.très.Vier:x.et 51a lnl1bn ae 1;iOa ae,r]iSà1i;:
tt dans'I1àrlidÉitiorir! 'of i.e!s . {ar§gl.i jkg, . stond. er achter o} een.tra.artï dit
kwqn .q11e4aa1, yit Hqur,:es 'fyiencöË, lè'Cof d.r 

^ubi.6que "o ioos ouderteker.d:-,
!';ï'1;;.'niino;.1".1tS,! kort vertaaLd. zal- het. weL betekàncn, dat onze Frarrri"op;..
de ve,ertjende .in: een ba-llon een fl_cs Vieux in.een zàa]. hecft geliquideèrdi
:- 9lrë sekiètÈiris en 'zi jn vröuvr hebÉ'en èe lagere berg.ed opgÈzogtri 'en . l.
heerli jk -!.ri dé ongedrig .van triaxr?eiler van. rl.e lust genoien. C.ctuktci8 rioor
hem vJas. er :.weL 'een vootbaLvel-d v1a-h bi j zi jn valrantie-adreo , rvaar.op 'no8 i '

^ ygl-op. rrturníerttt rverdg aI rvas LENS er Aan niËt bij kon hij toóh nog af en toe
§ehieten vaÀ. het cdole spel-o .: . ,t

--- Eric tandnan maahte het ar te bonti'Gaab zo naar- net ccn meisje- nqaÍ'-.:
- Blane.s 

-èn, verLooft, zich <1an pl-otseling. e"g6.y'iula'" n."r, ï-r""[-t"1"]ilaf
van ach.ter' .derBttRi -Zi j veTte}Lcri öns,' d.at- zi j r1it. voor hcn zo hbugèti3kc
fe5.t geJ.iiik met, hun verjaard.a6èn in septerber I'riJ1cn.. vieren. Oat za]..r1e;_i1
een feest rvorrluhí,'.i'laar we1 uitgekobkt natuurlijk. ze'arrren ci.eriÍ<en drie
vliegcn in een klap" Ovex plaats?idatull.en,:tijdsti! lrrt jge4 wij'tg zijner
lfi9 l"s Eli"li..Ils trect, d.at ccn rlins nu--al- zeker is. Zaratuèirà ,a7_;.:-:.
ëi'zekel .bij zijn.v'oor een nuzielcje" .r .; .. ' '
-:---r ],löh1e .rv'óf d 'at direkt voor cer] §root 3lroblecm rlgestelè toen'hij een -
oefcnwedstrij.l..*++a. opelcn tussen LENs 1 ir;;t-;,iril.;i;;.i;*M;";;-: .,.,
rlezc vrcd.slri.id ju op zatcrcla6 óf op -zoutlag rvorden gcsi:eètd.' Hij 'hoeft 

rnet
de 5cdaclitcn' gcJ,open om !traar op zat-e rcla6avöhtt on tien ovèr erf de beginneu,,.
9.u"- ko1 de. ceirËt.c 

- he1ft op zaterd.a8 .en àe trveede op zónd.a6 rvordÀ .verspeerb.;
Ik,benbenl.eurvd,Ëoer]e.bes.l:.isair8ii.iri,bgeva11-en.' : ' '- FREE LENsER't'.'i'.

: . §E[,tzosENzo SENZOSENZOSENZOSENZOSE]{ZOSEi{ZOSU{ZOSE{ ZO 
'- -,',- 

... -'r.1..-:. ..-. '§' .,'----------'-.

SEI,,, ORE],I-ZONDAG ,.. S sekrètaiiaat': IÍenk van Nieuvrenhoven, :. : .. .i.-*'--_*" .. S Te1"29.8?.09, Otterrad.e 6n Den HaaE,
SSSSS§SSSSSSSSSSSSSSS ... -;.' - , -'
sssssssssssssssssssssssssssssss_ssssÈsssssssssssssssssssssssssssssssssÀ; :

-'i.,-i

De_ se.l-rg..etaris. van d.e SEI(O heeft oon r,roor..d"izo_en achter. do llrg ., gentet.
nu ga-B' een welverdibrr"d-e; vakantie op'de veruqe. .rrïíj arIèn: naar' iooral d.e
oeniorenrmogen ons gelurdrig: prijzen. dat Henit.dezó znare taak ook het
konend seizoen gq tó-h w,iJ_ nemen, maar h1j zal toch Èu.l p .moeteu kri jgen.
en w-èI .uit.uw midde*i. ïíàht landébs hijst hij het niet ci aàn kunt u nietvoetball'en. P"eglt U dàt..rveL! ! ! r ilrà .rLutp--is vàorat noaig op. à. ;";;;""o.n. v-oor .het uitgeïen_-vàa .na!,eri1al? ,het oiilvàrgen v.n sóhe-idsrechterË, .

tegenparti j en' nise vdèi nee, Jrluojcs; benkt u p-_r_l eens sner ovàr na en: 
rme1{t- U dan'evin bij Èót digeneen-sekretariaa;bo r.f.-+i"à7.ó,1 .-,-'.-,;.j,'i.'.]':|.''.-i,.'_'',,;',.....'

Meer nj-eues van de SEI(O.krrnt U vintten op, paginà;g, .. ."

- -.; i' _.:; -:..,.i'.;. I, ,- ..
. --'r.-, ..r r j: §:.Í',:



(seIe).- toeE"''gsk:'alt ín de buÈ geiraà met dà'àrbij een kontributiebrier. .'': Eieri-:: ètond preciesr 1va! ar. rei"ara rdoet;;; iàl}ïïi'ïiË'lii'."iuo"oen eventueLe aohterstandà1 vatr. frgt v-orite seizóen..Heeft U. aàro 
-onv.foppe

.. 1r:..et"sehad; dÀh evén-een'beriohrje t;i1.EiSèSe. - '----.. " *:-" :
-ll9eft.:.,ti hëm weL ,iqehad., dan 'vrdgeË,,uzii*i-"írunu gnze pentingo.eeoter.oa. aIÉhct'even kan. Eet ËeIe bedrag. irru""u"o*r"i*t" maken bp ,.g:irorekcning 316?11.'Dl-t voorkont, vooi.' öris 'een u"ài àtrr$:.Àii"tiu 

"" voor u verktèi:rt het ,hetrisiko,.dat U het rierfeet. voàrrr a.ïài."", Ai.u {og een. achteretand hob-ben,. verzSekel w-l;j on-de.zè ai:igr<t- i" tàt-àiË;. seaànËt 
";.;-u;-;;à"*errdns.renvolg oË uur sExomEilrrs ug pncryn , gsssssssÈssssssssssissssirssssrsss

sssssssssss,gsssssssssssssssssgsssssssar$ mml{mcmi' ' . -i:- , .-ii r,_ .'
rrp'ii ddels ziJn alle le1-èktietralnr.ngen begonnén. Alr.e d.aarvoor i, uà;,;

-. 
kÍng konende sperers hebben p"rÀóooÍiit-ààLooo, eèn opioep ontvangea.- .De eerst'e eelektie ( IHVS 1 oi e) t"":ot op-a" afouao8- eh donderttagavpnl .den o.1.v. de Eeer p.versreeshn, Boerrlaan t6ó; ;;;;;is, ";J:Ëö.àffil::--.
en de tweede selektiegroep fimls-:.*Jt ;; ó"-*;";;d;Ë";;il;;.Jjr,r. au
lÏlí-fo:Ï:t:lzwetstrIatËo'-*ií;;,.í";:85.?6.54.rvrocÀu ecn van U van ,:o.lg zijn, ttat U ook ?oor "o" và" de selcktiryirai- 

-$oe"l in aanàerking koat] arn flfut U-"i;; geruet even aarrne]-den bj.j de .Eeer v,I.Anderiesenr De craàfschap rro; c;;;li;-;ià i;;;"ïïïii"óà_soolr+..
,vor de tÈeJ ii{'nge' ?oor d.e overJ gl senioienr, Ci" oo"í. A.Ur,:.t*rf it- "r' 

=; 
,,

lii;l;ii'i"'h:}il:""tr^:n' :<r'r'.JsI u.b:-""."Ë"t nos de "il;;G;dó;; "",
EET VOORIOPÏ GN OEF'EIIPROGEAI'IMA VOOE tE{S 'í-i Z en j-Zl,-Er ER ALS VOLGT ÏTIT':_._;-_:j._ 

--i
1'-8-?9: 19. OO rqur'
8LB-?9, 19.OO

LENS ,1

20"45 |l TENS 1
19-8-?91 14;oo IÍ NIEI]I?MIEOORN :LE{S 1

11 .00 . LmTS e

IIIESTERKWARrIER 1
rna'errrie. lnnrÈ"J

V,IESTERKIïARTI M 2 81@'Zwart

SCIIEVENINGMI
LEI\ÏS 2

ru.{s ,21-8-?9..18-;l,o LEÀIS 2

;' 11.00

It

It
lt

.ll
ll

SlIDfiB 1
sl,tDEB "2
qrficK 2

Delft
DIIIJ
EW
I,DWS
T,t'I\Ít

. TFC
tu6dunum,.
Ora:ej epJ.eín.
Roodenburg
Sp'c1. L:IBEe
Texab DEB

.. Verburch

20.9 rENS 1..í9"Öó ', QmqK 5
QIffd'E ''lt

2+V?9, 19;oo'' n f,EIliS .!
.,I,EN§ J

19.OO T,ENS'2
ZWAIIN,IIEN 1
ZVí.ATI'I'IBI 225-Bit?9:'14.n. 'ir LENs 1 ('zat.)'- .I,mí§ J26-8-79:14.oo ri IiEI\TS í EMS: 1

14.oo n IEiiS -2. ËMS 2
START TÏE K .N,V.B, ELFTAILB}T DUS t,E{S 1 2en 3) 2sEPTE,lBER 1Het oefenprograrrJna voor de over1g.é eeriiorén start ( bescheiden) op ziadagí2 aug:ustus

NENKT U ER OM ?IJDIG TNV KEURÏNG TE LATMI VERZORG U\i EN UI,I.I KEURÏNGSBEW:I.IS
T. ', : i

}MT PASFOTO DIPEI(T IN TE IEVEREII BIJ HET SEKO-SErRETARIAA

REDAKTI ONEET. AILEFT,ET 0 óoó Naar ons vEE bostuurszijde werd. nedegedecJ.dO kurrnen er geen aanmeS.dingen voor het za terdag00000000oooooooooooooooo 0 voetb.al raeÀr werden geacceptecrrl omd.ai,..er nuvold ser-de spelers zijn , voor ibie elital-l-en. Er zijn.n.1. nog erÈe1e Jrrt j Joren naar- de Zaterdagmid r'.fdeling overgehev.eId.,ooo Gerard Kè
daB

ap einan heeft na .bntelbare Jar n. vrelkzaeuahe den vöor deT0ro/J,oTto -korn'ni gbie rnoèten Ète}en. lri j gaa enkort .verhuizeri' ën .ilateist e.9n groot d.èel_ van zLjh ÈJ.e trid op. Boven OIen' is -GeÍa.rd van nèuiu8rdat eorde e4 nu &aar eehs d.eze taak van hen nogel overnemen. Ii/è'L d-at t 6voor een deel.igebeuÍd ondat Níco OsSe fl6' 2r,twri [6f,1a t ie vaft.Gerard hèèftovergerloruen. Wij.zijn'Gerard ontzettend ilaakbààr vo r.. al1eE rvat - hiJ inhet belang var LE§§ heèft, gedaan, Het bestuur zal hierop zeker ter

-8-

eE ?ijt binn

Mat excuses voor de typefouten: wnd; RXD/IKTjE
ugko4en.



t{S$,rTJtl r

De vrelpenseldrtie zÍet -'èr a.ls
EpEnd]-iàh r MiEndlièh, . Vi TEo,E.p
J"Tj-rureinans, Chr. $g Groot , M
BoTetteto, D,"Keetman, D.BijlE

' i ..;i.r- .:" .,,.r-..1 1,- ,,r...,'Dezc iseLektios..zi jn 'nogr. i,iiet'
vrorclen of cr jongene a'aa de'J
jongens qií; nocten.

Vri jëa6avondr;'-'í 8; oo -",,'.. ':2"12:

De eerste tïàíning. is o
Ook tle .keepers krijgen
VJ0EI'ïSDÀGI,IIDDAGYJ.,UB" . r i

voetbaf-Ien op 25 Àug. :'
KONTRIBUTIES EII TOEGANGS

i ,"P. Bi jlsna D.v.A.Vini A.v.WljnEaardeíJ
"B'ro-oÀhoqft J;DunàÈt ; !.tiiosciry . ElSnulders,
na! f"Jahsen' èn Psv"d"Zvran.

da 10-8r ?9:-

.^.volgt uit I

Eexste tr
Aanvan 'l uurd

definitièf.., Binnen -een maancl 2e.tr. èr hel:zhe4
e]-ektie toëSevoe gd. noeten worden'of dat er

Natàurlijk krijgen ook d.e anderè
de Vrijdagavond.-voor de junioren
,ulpo.,, Qo ,{1ni-welpen. , .

TRAININGSOVEnzTCttt : "

'qpel.o'rs emkaas om t'6 trainen e4 wgl- .op.: "f
en óp cle-.ïJoensd.agnidtlag'voór de, pupitle4, '

19. 15 "BuT .íÈle:c-kIassérs 9"1Jg;Martin Reivër
eo"lo uÍr àrre'.a:,iíass";;, .:i:,+";'i;;;il ii;;;;;, -'
22.OO _gur aïl-e .ír-lclassers. o.l-.v,Dhr.C.Francke '

p Vrci j.dag n? -81?9 . ,: " . 
' -- : '

nog een r:,poàt e 
, 
traiïiag và Vlin v. d.Linden.. I "-

.t

Oqk dit jaar woldt. er wcer op de WoenÀdagrniC.d.ag
11.30 - 14.JQ uur. al.le rini-rvolpcn

. j .' :14:lo - r5.3ó"uur-.àue -welpen'. -'
15..30 - 16.]ö uur- alte'pupilieno .,. 

:

6etraind. en teIi

,:.

n ,.i
Zoa16 i'ur-'l ie zieni e.,E .iët.È and.ere
ju]-1ie a.].iemaal tegelijÈ. De eersï
ervo-oïr._ dat vre op tijd. kunne[ begi
6eopéntl. Dt!'eànste training is pp..
Ook voor Jul-l-i'e ge1d,t; dat.je niet
ko4en. Om]cl,.ecloh op LENS is.-vqrp].ic
leden vóii harte .tvèIkomt,r ;..- . .: :r

NIEIIIVE LEDEN i
W5-j hebben er weer .hecJ-. wat-.Icden bijsekregen..sonmj6e hebben a1 nèt het -

,:,ocktailtoerncioi meegedaen aqin het eirid van vorig seizo eir, anderè . àijn :
nog helemao.l nicuvr. tVi j heten jul]ie 'en odk rle ouders van'hartd ,réfÉo, .:
op LEïS, Víij hopen, dat j u115-e sne1 gdrvend zijn in onze , vereuig.i[g. Atu- 

,nenkort vrorden Jul1ie tret je oudcrs uit§enodÍ g.d voo! eeu kenningeÀati n65:
8eFprekoptrENS..]991uot"""bijonze'veren.i§ng,..'.
KXURINGËN'E}T P."i,SFOTO 

' 
S " . ,.,,

opzet clan vori6 jaar. Toen tiairld.en
ë tijden zija de aa:rvangoti j d en. Zorg ...

nnen" Eet klubgebpuw ls vànaf 1J.JO:,'ttu.l" ""
15-8'.t?9.
met Jc traj_nin8skl_eren naar LEN§ mag

ht. .Natuurlijtr- 3i.n ,bok de nieuríe

I

- ; ,. i. .r:,
naar jrfll,ie nÍet Írqgqn voetbal-1en zond.sr een gel<lig konpetitiekàIrtjé van
de KN[g,.àortè'r.,{e vc].gend.e' jeugclledon zo Fn;l uro}eU_jt *,* p"-"iàiài 

""loteen geldig keufingsbevijs infeveren bij paulí.íi.Steen; eenemuidenstr,,íO-1 rDer Eae.gi 'Íe1"6? 50 96" " ,--' r'. : - .'--- - -

Pasfotó en keurin6sbevri,i s: G.C,oiirino, Év.d.S1uis, M"v"d.Kooy, R.Laljir' -

@c1e.Joigh,Éoz.,ndÀtraoM.G,o.,"tvipóer.i.-.;...P"Vlijhneyor. :-'
JIe lcan Je laten kéuron d.ror een huisarts. of tie schootaris. Dezè keurings:
bevrijzea zj.jn m.instens J;,aar 6eLdig. Dus.èen keuringsbewrui 3 s vaË ivorig= "jaar is ook goed.. Doe het Íàc-.Ene1 rnogelijk" Voor 18 Au§',rnoeten alLe pa§-
fotors on keuringsbewi.jz.gi..in. mijn bezit zijn, anèers kunhen jul_l_ie niet

al's 'het- (à'ecl i-s, .a1Ie

*?-

0p de n5-eurve leden na::heb.ben"_ Seugdteaen ean niéuwe

a

,



JJIÏJ J JJ J JJ.] J J.IJ,] J JJ JJJJ JJ JJJ J J JJ JJ JJJJJJ JJJJ J.]J
VlrN EEI JEUGDFRONT { SuUutariaat: pauJ- van d.en Steen,
,JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ! nef" 67 "50.!6rceneauidenstraat 1ó1 r Den HaaB.
JJJJJJ JJJJJJJJJJJJ.IJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJJJ

Terwijl een groot deel van onze jeugdl_eden nog op valcantie
alvreer een beetje aan d.e start van het nieurÍe seizoen, dat
6taat. De meeste voorbereid.ingen zijn al-r,veer getroffen, Deis Í.n grote f.ijnen lt1aa.r voor het nieur,ve eeízoeno
De voorl-opige selekties zíjn a} mct de trainin6en begonr:en
voJ-gencle vreek. Hoe zíen die selektiee er dit jaar uit?

is, denken wij
voor d.e deur
jeugdkonnissie

of starten

E.Ammerlaan r R.v.d.Zwa!,
rgr Rnv. d.Heijden,
anJe, Encoret, C.T..,ie Kien

À-se].elctie:
P. de Bruin,
Rov"d,Hoek,
Trainer: HaÍr

R. v. Ber6enhcnegoulven, H.voDrurlick, Rov"Bagg:un, R.de Boer,
MoMeernanr M"Riemen, l,.Janmaat, FoRens, J. vo d.NieuwenhuiJsen,

Rode Jong, R"Tjin /rs joe.
s Zou.n, tel-" 65,OO.8B.Eorste traininB: Maandag Z3-?-1g?9,1B.OO

B-s-elektiei !:Di-e1e1, M.v. d.T.,ans, R.de Kroon, L.v,Ri jn, E.EykeJ-hof , O.uu
v"d.Laar ? J,Odenkirchen r RrGroen! R"v..l"Eoek, y-I&loóhreB, É.purr"yrr,
_P 

rv.Marene P "Pront, B.Iie èmskerk.. C.Hoefna6el_ r R.IIui6man, M.Vreeburg,
H.Bautz, J.Broe6hart,
Trainer: Paul_vod" Steen, tel" 67 "50"96. Eerste trainLn€i: Maandag 6_g_?9,
Aanval}g: 19.15 uur.

E.Roos! Ilnv.Velzen, EuKeus, Jorllasaerman, M.Zaalbe
N.KoeLemij, IIoMol-leman, R"Ham, Mnv.Oranje, Rov,Or
Tso eno

C-sel-ektie: J.v.Kester , E.!ïarmenhoveno No Eortmal,

Trainer: Hans Verheugd,
Aaavang: 17"JO uur.

tet" 89" 17.11. Eet6te trainins: *inodag ?-8-19?9

Maanda6avonil

-etq++=S! 
J.Klip, A"Kamp, A"tjin À6ioe, E.Keus, A.Toet, M.v.IIerden,

- P.llmbachtsheer r B.Surier p.Oosterweghel, D,Versche1rten, B.Bàrp.ans,
B"Claasseu, AoFranken, MoSÍ.mons, I,l.Kectmane R.SJ_ats, R;Lie Ki;n T6oen.Trainer: Her aÍr Straver, tcl. 62.05.]8. Eerste training: Eaandag 6-g_19?9 o

Zoals juIlie zien twee nieuwe gezichten onder onze trainers voor het .

nieuwe ecizoen n.1. Hans vcrheugd en Hern.an stravel:, Beide zijn speler§
van onze seniorenafdeling. Iials verheugd 6rè-:-d.e 'tret afgelopen ..iro.r,in lens 2 en wa. daarnaast ook trainer van DIJNO A1 en 81. I{ans is in hetbezit van heb D-trainerediplona" riernan straver speelde vorig jaar in
l,ens 4- Menigeen ond.er onze jon6ste reden zulren H"rma, ook Éeinen a]-s
g'tru.3-eraar van de Johanncs Baptistaschool_ aan d.e Marterrade.lïij verwachten van julJ-ie, clat ju3-lie ook het nieulve seizoen trouw detrainingen zult bezoeken. lirarnecr je niet kunt trainen, dan ben je ver_plicht af te bellcn bij je tI' Lner(Iicfst voor t1e training). Niei trainenzond.er af te sclrrijven, betekent niet spelen. Herhaar-d niet trainen zonderaf te schrijven, betekent een erftarletje rager spelem. Natuurrijk is hetverboden om in je trainingsslallen naar d.e training te konen. Doichen nade trainín6 is voor ied.ereen verplicht" Oud.e, vanzàlfsprekend e regeJ.s, d.ievrij toch nog cven op wi3.den frj-ssen. Veel succes en doË je best!
TRAINÏNGSOVERZI CHT "

ninsdagavond
Woenstlagavond

ö
9
?
7
ö
?
8

1

1

1

I

1

1

1

1

.oo
"oo.15
.3o
.30
.45
.oo

1B.oo
19 "15
"o"1518'"10
18"+5
19.45
18.o0
1g "00

uur
uur
uur
uur
uur
uuI
uur
Lr_ur

Pupi11-ens elektie
h-eöektie
B-S elektic
C-selektie
À-selektie
B-seLektie
PupiJ.Jeuselektie
C-selekti.e

Dond erdagavond

4-



IN MB,ÍORTAM NJCO OSSE

Afgelopen zondagochteud ls.Nico Oese .tengevolge van een hartlnfarct
over].eden.

De clonderdag tlaarvoor wa6 Nico a1 in het ziekenhuis opgenoaen aLwaar
h.i j in de Hartbervaldngsafdeling in goede handen wao. Nicors Moeder
hatl zaterd.ag no6 goede hoop, dat "tle doktoren uu eÍndelijk er achter
zouden konen waar die benauwdheid al-straar vandaaa kwab.

Eelaas, het nocht níet zo zijn. Nog net geen f8 Jaar was hij; veel
te jong om tllt 1ot te noeten ondergaaa. Maar Nico sukkeLtle 11 ge-
ruine tijtl roet zLjn gezondheitll Vorig Jaar begin oktober werd hij
voor het cer6t i!. het ziekenhuis opgenomen wegens hartklachten.
Híj wae toen vreer snel thuis rnaar erg veel zin om iots tc rloen had
hJ.j nog nJ-et.

Langzamerhand ging het toch een beetje beter en tegen het eind van
het vorig seizoen booal Nico zeJ-f aan om het Toto-sekretariaat val
Jos rlager over te nenen, vraardoor hij IENS uit een roeiJijke situ-
atie kon heJ-pen. Zo sras hij nu eenmaal; al-tijtt bereitl om te helpenr
als het maar even mogelijk vra6, Ettel-ijke baantjes heeft Nico eoor
zijn vereniging gedaan en altijd op de hela zo eigen bescheitlen w-5.jze.

AfgeJ-open otJ.11e period.e zag ik N{co regeJ-natig even op ï,B,IS. ïk heb
toen menig gesprek met heur gehad. Nico was graag op LEIS. Eij vond er
zijn afleiding en zijn vriend.en. Zich altijd. bescheid.en op de achter-
grond houdend rrist hij zo d.e sympathie van velen te q:i.En6!o

Zaterdag 28 JuJ.i zag ík hem nog, zittentl aan d,e Bar, Éaneu net TínuE,
nog onbewust van het feJ.t:, dat dit de l-aatste keer zou zijn, dat 1k
hea levend zou zíen. IÍij voelde zioh toern al niet J.ekher maar l:-ij
wilde Eaar nlet naar die tlokter. Dat er ecbter zo íets onherroepe-
ILjk zou gebeuren dat besefte geen d.er toen aanwezÍgen.

Van harte leven wij aee met zíjn Moeder, zijn zusters en broer, be-
sgffend, dat het heengaan van Nico vooral bij hen een grote leegte
achterLaat. Zij weten zich echter getroost cloor de herinnering aan
een fijn rnens. Ook zijn LENsvriend.en zullen hem ongetwijfeld erg uio-
sen.

Dat hlj noge ruoten in vredeo

Geraral van den Steen.

De gezongen Eucharistieviering zal- gehoud.en word.eD in de parochiekerk
van d.e H.Agaee, Beeirlaaa, heden (donderdag) om 1J.oo urrr, waarna de
crenatie zal plaats.bebben in het crenatoriun Nieuw .Eykendulmen aan d.e
Kauperf oelie efuaat 2 81 el hls1., om circa 14.00 uur.
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DE LENSRE\i"IIE

VIEEI$TAD, VAN DE VOETBA],UEÈENIGING IEiTIG E{ SNX[,

oooooooooooo-öQo.gooooogooooöooooooooqoooàooobog.; -, . .

kretariaàï: cdraia van l deir- steenr' . r.'"' '' , -, j' 
.

oooooooocioobooooooboooooo oo0o00o0oooo0o0oooooo0o0op. oooop0000oQo, ; .,.

MUTAT'IES Í.,EDEILIiI§T:,.

t4B? tt.straíer tord.t

00

OrflcI-EEiï .l A1sèneen s'e_ m^1 L5.g?.000c0000000000..':*'.' . .
o7.

,i' :l,i - "

--.':. 

ri".
1558 C.E, yan.Gestei ., Z?O556 Sen'. Leuvensestraat 'J2r -'Oen 

Éaàg
1559 {eJ...!aupia., .- - , 180?60 ser-r. _. Middenstde 222, Dén Haag ,. 

-
", ^.,i , I . f,ífÍifÍiÍfÍÍiÍfÍÍfÍí'fffÍí!íífff"f.iff;iÍÍíÍÍfÍÍÍ ;

DONATïES EItl KONTRIBUTI ES | .c1rorgÈenj-ng nuzrner 13.6? "11. ten 'ua.nè ri.ari í "
fÍÍifÍiffffíÍiÍíÍÍÍÍiÍÍÍftÍf"Í P9g+neneugler ï.,enis en §ne1, Dën EÍes 

. r .

IN BAILOT/,GE:

VAKÀTUREB.I\}iK' , .- ?
???22?????i22?????

,fAARVffiSL/rGHtI -

!t:,

rrrrffiÍ!ïltÍfíffrrr-rf{rfÍ.rfrÍfff,.ÍÍfÍfffi:ifrfÍffirÍÍÍÍffrÍlfíi,frrfrfr!!,Í{. .., ,
W1It U -],SNS - financië.eI steunen ? Dat kan altije. -I;_,Ji 

eg U .f ,Or=-. overboekt , .1 1,

aaar bovenvefael-d rironr:.:rmer. da!. krij gt U naar pe]-ieven gen toegqngsk4art;... -,llt.voor 66n eeizoen tàegezonden..ot wetreií;Eg d.9 T,ENSi:evue. U noet Uvr lreus pga ,,.,1we1evenop.Uw8iro6trgokJ9vernà]-den..,."i.,'
Wil-t U ?grg1 qg LENSrevue àIs..een .toegangskaart toegezonden }Èijgen dan .naatit í:
U Sewoon gvgp jP 551== overo Bij voorbaat onze d4nk. ,.: ..-. ..... .. .. .; .: .

Met de .kontributíeo. loopt het tot tru. toe prj-ruao.,VeeI leden.hebben, aI .aatl. ous , ,
verzoek voltlaan on alIes ineens te betaf-en. De bouwvalnrakantLes zijn nu óm r :

eu veeJ. nenÉe4 teruggekeerd van vakantià. vifft U'snel..de. ruvÀ""".iàp utt: , '

Uw stapel- post .!ial-en5 .dig..U bi j .thuiekomst Ln;Uw b4ievenbus vot6; 'dàn a+,- .

rekt Uw g:i-fokaart J.nvgllen en..op- d.e. post. .d.oen. Die paar .centen heeft U :vaot -
nog wèl vooi. Í,8{S, ovei§ehouaeri én U bent'ttraar van die zorg af.

' c c i l l r q rr cí2 2 o q D q.q, q q c 1 c 1 q e 19 e.? 2 1 1 e 9 9 2 q 1 e 1.) D C e.> q C C q C l C q' _

?????2???2?????????????????????????????????2??????????????2??????????i???
:, , : I

Kontaktkoitnissie ( XAÏA) r S. euiorenlcorn,nr esíe -,(sEKO) , TOTO/IOITO-kgrnnlssle, .-

De telefoon van ou.ze eelaetaris heeft vorige rzeek nu rriet rood gloeJ.entt ;
ge6taar,. U heeft nu 1an6 genoeg tijd.gehad on er over aa te. dea.ken, welke"
funlstlc U het liefst wilt -verrnrlleu" 

Sef .nu gelijk voor het te laat vbor .

U 1s. ..Te1. 45.82.O2. r:.p ilenk. er om. ceen SEXO, gàen voetball- geeE..BAR- - . .

med.ewerkers, 6een tlrankj esi geen KAKA, geen feestjes. En dat Eoq.. -U toch i
aLet wiL]-ent
Oh Ja! .Voor het'. t1j{en .van à,e f,Unsrevue hebben zLch wei g611a r I aï'en, aarge- ',
meId,, waarvoor onze dink. U hoort nog we1 vàn opso_.. .... . . i . ::.

EnÍ.ge selbetarlsoen hebbe
AJ.genieén eekrèlariaat lj1.

UÏÍ .V3:RETIGING ZOEIfI VRÏiTWITIIG,MS VOOR.... .. .. . . ;..

.: " i:.-r" - 'it,' ir.l - , ':

tcit nu toe'vèrzuirod hun' jaà5veirsiaà i;ij heï
e Lévelien. ItríIt U dit aLÉnog'zo s!'óëtlig .no-

II

Vri jdag'1.O 'augUs ubrc!t.,Greet ',fànsseri ?3 .

, *11,,!"1,_f 
"1t ere n bcstai:t o:'. gcIói..c:_ .'-.eirt

Ya nëf 10,3r). uux aan- de ..[--oc s.1-, -'..: I qt^.q.e. j j:
op )riirnrner 63.20.57. ' : : '. , , 

;:.-
-1* 

-

It.ltàiiezijde 83, nea naag.
.'j '.': ' ' 

_, ' ".: 
,.
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ÀE..UÍ-ÀE.rEiII,1EÀEAEIELEAIT,A.ELXAE4SJ,Er1I1IÀEAEiXÀEÀEÀEAEIUIEAH^H
F.

ÀTLERHANDE ïÀ , d.oor FREE LMISER
AEAHffiATIAEAHAHAT. ' .*AEAEI4]IAHAÏIAIIAHAHAEAIIITHIIËJJIÀHAIIAHÀHAHÀHÀEAEAE.]IHAIIIIENÏAÏIÀHÍTÀÈ,IÉ,II111IHÀÍiÀITiE ,-.

-- Uit Benid.orm kregen vÉ j' d.e §ioetén' van, aIè' Pi"oiriiies, r1l.e ttaar genleten
rien'ale zón. Dat heeft vóoraL l{uib 'ua'èen jaar van'héèl hard. werÈen- besÈ' '' '
vertliend.'ïn Quarteira is het ook warm, aLe irehminste An, tliim, lonaLd. en
Nicolette de waar,heid spreken, Maa".waarom zoualen- zÍj dat niet doen..Boven-',
dl-en moet.het. toch ergens vrel'nóoi weer zijno .'r.. ,,,...-. ,;.
-- Eetraae te laat voor de eerste LENsrernre ontvíngen vrij het vreugdevolle
bericht, dat het gë zln van Giny en Laurèns Kuijper op zondag 22 julL vrerd
verb]-iitl net de geboorte van eeE gezonde zoon Hylhe Oniio gehetelt .Met dg_.. .,..,,,
geluldcige Outlers en zijn broertje Douwe hoop i.l< .va{r harteo dat de. ni.euvre
Epruit zaI nogen opgroeien j:r een vreàige ,iuere].d en l.n'goede ge zondliët'd;
zodat hiJ over 6 Jaar a1s blozende rni rti -wslp ovel onze velden mag dartetre[.
Van harte gelukgewénst, ook aI is het wat aan de l-ate kahti .: ..-,-r ., .::,
--- IIet zal et a1 Ia:rg in, dat dít eeEs zou gaan gebeureh. ,vrijclà§ '24-E:."-,
gustus is het chn zover. À].s Ë on 15o15 uub naar het stadhuis 'van Riïs\lrijk r..
Èont (cea.spoorlaan 2) dan kunt U getuige zijn van de huweli jtlrivoitrbklcind
tussen Gerard Duivesteijn en An!6tte Struijs. Daarna l§.rnt U het gel.rr)d<ige
paar tussen 17.OO. en.l8elo uur in Le.CoÍt-dtor, IJey,weg 511, q\hler, een 'ï
hàdje en/of een §1sJe geven én hen heel :veel Beluk toewensen.
--- Eti aIs L nu töch in Le Coq drOr bent dan lnrrt U daar net zo goed b1-ij-
ven tot ile volgende alag want d.an gaan wij vreef, feestvieren. sanen met [oas-. ,'. ,

en.Euug Eoukes; e.p lrun kinderen. Went na de EucharistievLeriag oE 15"00 uur... ,,.-:-,in ' de r parochiekeik van O.L.Vr. Onb"Ontv. aan de Elandstraat i§ er qp zater- -

clgez5 àugtrsti.o tiissen 17.oÖ en r8.ro uótin de coq tllor gele6cnheid- on.. ' '
Tobs èn Huug geluk te wensen'net hun'veertig jarlfi puwelijk". :

-:: Nog meer fees!! Greet wordt 10 augu6tri6 73 iaari Zij viert dit. feeet
- sàilen .'aat haar lc[ndèren, vrie;dei ón .kennis_ser,r. De oudèÍe leden ortl-er onP , 

.' 
.

ken:ren haar natuurlijk heel goed, Op feestjes'yaq ?ij a].tijd de vlor.i jke'
gaagnaakster. Eelst met haa: manEonk, d'ie'heJ.aàe veel- te vroég ven o.4s heen

- giog, dn Laier rnei naar kind.eren" .Laags-ce_.Iijn vras zij ook ali..l$vij1d te
vinde4, Idjkend. naar haar schoonzoon'ÀË en-.nu noà kan. haar kleiu2oon.-Eenk
rekerien' op haar be3-riugst eïLi4g. U ziet 

.eeÈ'wa:'e'rtENqv:1ol y, dj.e àlijd voor
haàr -verenigi.ng kJtaar stoncl. Zij ,.beg5.nt hu vrat ouder tè 15. jkén maar Ík weet,
dat haar hart nóÉ! jong is. :'

Greet, ían harte gefeiiciteerd en natuurlijk ook"rle kilderen"
--- Aad de Pagter heeft zich na mijn tip van vorige rveek inderdaad rrvrij:
rv-lIIÍg'r 'bï. j' dè"JïÍKO "aangeneLd voor de vakature van welpentra:iner.. Dat 'is mé
d.aa ook weer gelulrt. En bedaBkt Aad. .

-- lVat.een troep hebben w:i j "er vori6e ,week vau gemaakt r he! Ik net uljn, 
_,

onteLbaie tlpefouten en de vele korrókties en dle 6tenóe1àars hadden waàr-
schijnli jk een borreltje op, rvant zij hebten de paginats wéL door qlkqer
gegooi{.,.
-- Maaq. yg.est U geruet. Deze .ïreek,nog wat door .de v-ingeís zíen en daÈ §aan.....
wij voIfiènae week vreer met een echte typiste siarten. Onze noo'dkf,eet van
vorr.ge weeLl. r.E l:Ler voar 'niets ge0eest,-Orie aairnel-&ingen '2o 'waàr.' Da::k vjor
cle sponiËàe r e'alftíe. : n ; i''

-- POL had het vorige v/eek over. d.e StatutenrÍij ztging. Hij heeft "rg"r. 
'' 

ooo''
]cl-ok horeí 3.uiden --rua'àr uieet ér kènneJ-i jki lidï let ti5ne van" De drie heren
van d,e Reglenentswi j zig:ingekqrhyï1i ssÍe hebben rUstig door6er,re:rkt aan hun taÉ{r
en hebben na etteS-ijke gespreldren net het bestuur uiteíndelijk een eintlad-
uies opgesteld aan de hanil waarvan ouze eLgen lthuiErtnotaris, .0-1bi,n "vau- Gds?e1,
een officl.eel. dokument kon opngken,..detr'U in.de eerstkomeÉde Algeriene Ver-: j
gadering..ter goe§keuring zal worden voor.gqlegd. En die 'gtatut-eíwLj ziging gadt
echt :riet aLleen over d.e naam maar behelst nog veeL meer b el.a::gri Jker izalten.
--- !6ndsr een van de overige Leden van de Reglementsvri j zi@ngekorunissie te
kort te doen nag ih hier wel- va.etstelLen,.dat Guldo Ealleen .in . deze, konoíssie' eriàrn veel werk hëeft 'iierzëtr' yraarvooi bèËt wef ecns eeir ríooia.'yàn,4+ntr aiag
wbiden 6euit, VicJ. blj q9?è dan, Guido o .t , ,.t . . ? . ...

-; PoÍi b1íJiit net vakaóf,ic tè zijnr'dus.,geen kopy van h-en, gezg. ,weeË. . Eelaae.

- 
Tot volgende weck maar weero

-2-



sssssgsssssssssssssÀsssssssssssssssssssssssssssssssss l
e

§EItiORUi Z9.I{D"AG ! S ekre';;aej aat: Eenk Van NieuvrenhoVen,

ssss ssssssss.sssssssss T'e:l"'29'8?"09o otterrade 6, 2544 68 Den Haag. '

sssssssssss§.§§gssssssssssssssssssssssss.slsssssssssssssssssssssssssssssssss

vanuit zi-jn 'ralcarrtieadles in Beókbergen kregen w:i j van Eenk de vorgende
kopy toegezb4der:1. I ;. .,-. ..'.

Eet seizoen 19?g * 1gï.O..staài; rroor d.e deur, Nog een naand. a]-s het echte
voetb:rLIen óF 1 en 2 septenber zat aanïàngenij wJ-j zu11en &aulr geen terugblíJ<
pl-ege[ op he'-r..:rcrig seizoen met zijn ',ra.inÀe].dnge 

- 
e1J-eurle, ,"r.-ru fris' èn . "

opgovekL dc,,qdqrtbi.oldren verlaten órn lret ni-eurve seizoen iegenoet te tredètr.
taten vre net zijir a-ri.crr cr'ecn oportief.en prettig voetbal-jaar van.nahen,
i,Iaalaan ql-!-e. l.r[rliS ers pl.er:icr bcle\"èno .

ryj, j-- - I

ïn het kader van het v5.jfti6' jerig bestaan van Texas-DHB is LEITIS uitgeno- .

di6d on aanihu:r tocrnooi d.eel-. iie neme:i niet 66n elftaL op 12 augustus eo net'
twec elftalLen op Í9 augi.lotuÍr aoco Mer]e gelet op'd.é nog- lopendË vakaatie-
perioale zal een eLftai voorl-opip; bcmand. r,rord.en net cao 16 ÀpeIers. Vanaf
naand,ag 20 auguÉtus a"s,, z,nLLen de elfta1len bekend zljn, zórvè1 wat betreft
Er is voor d.e kor:.oad e' wekelr een voÍledig pl-ograrnma met euick vastgesteld.
I{,:rlere médèdèlilrÈcir 'eí anrlere oef eirwedstri jden zulJ-en ti jd.ig in dà LB,Ís- 

._revue veqsclÈ,juen,.
i' : '.. .J: :

ïlirren ria" sgéïetde s e'aj-óren- 'zcndaE, die La '18 augustus aó§. nog op valàutle
z'ij:1 dÍt^ra?t r-:l-gí-nB 

-ïal.l,: -ralré,odag 
lJ.auguÀtus aan het bovenvermeid.J sUrO- 

_6ckre';;ariaa';: tre]-den a dair ic hi j wce:. terug van vakantie
TRIINTIG ovri;Í GE SH.iïOREN Sta-f i; op' vr:- jda6avond 17 augustus a;s. on 2Oa3O
uur oo ovc.Cas.E-'r+ Gq. I

PROQB4l,lIj4;: Zo:idarg 
" 

-'i 2 a:iguo Lus .1 929 "
fexas-D]lq-toerncoi. . Cat.,aarvang i ora lO.Ob uur, Er moeten vier vredstrijdén
-,tan 2:<"15 rri.iic rzord.en [e.e-peetd vol8ens let onclerstaande ]öo6ter
11 . íO uur tegen Pï J51,,lt Jii
12o20 uur. i; eg.en SCIimfSIUemf r 'r" ..-

1i"7o lun''r teée-n reicns-OÈr'- . :. ' :

14.40 uui' te[c: RÀVA :

_o_!§!Eli,ri(e: ".,.': :. i ..'ÀïËtrgrxA-IC.Bc'i jepo lt,b:n, J.,Bo:rsb; C,van leeleaí p, van. Deur.eurp. d.e Eaanr;
C"Kui-jpers" o-.K;ri jpeL:s r iï"v,d.Linrjen1 CoI,ipman, E"peters, .T.Rien[jes, .. ..: :

P.veriioef r ?" de vroegeo ReËerïe-keeper:.M.Reuver (bij verhind.ering ÉentJes).,.:
De speldrs rvord.en verzbóht r-echtstreeks riàar het terreín van Texàs-DHB aan
de Duinl-aan te,. gaan on op ti.jil aanrvezig te zÍju"
DONDERD]IG " 1É . au6uEÍ1,1s 1979
'19"00 uur Qnicr / - iEïS-{ombiiatj-e"
0Ps3H.,,L1NG:
R"van Bagg'u]í, R,vod.Bept:. pàB
JoKeetnan, R"teija, C.Lipnàn.
Joverhaaf ! P"Vel.stralenr i o\ï1

Samenkonst:
,19"59-. 

u"" op het. terrein van 'Quicko 
,d e ' Sav.LohmanJ.aar.

Àfschri jÍen: ..llf.iecn voo= d.eze beÍrle ïredétri jden bi j het Argebeen sekre-'Lari.aat 6p ryri Jdagavorrri. Iel-" 4j.,8? 
"O? "

NOGMÀ.IJS EEN DRfNGlii{D \TERZOEK OI4 ïJTJ KiIIIRING TIJDïG [E IATEMZORGISI EN Inl
KEIIRïNGSBEuIÏJS I"IET PirsFoTO D'I-REKT fN TE LEirETtrrt BrJ. EET SEKO-SEKRETAPJ/.AT;
Bij- ttc.SEKO ontbrel;:er. nog i:ee'l data van geldighcÍdsàuur van d,e tegitina- .'tiekaàIi;j.eé"B:iuEekC}t.za-.ljeJecaèrgordengepub}iqeert1,

,. ! -4-

óons, ril,,Grosze llJ.pp er, . WoEeijnenr' S.Jubitaaa,
M61', d "Meuler., A,Schijf, R.HoppenbrouvrerE ,tting, Rovan, lVijngaardea" . . .
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A LENS 2, Res"2e k1.A
C0AL .2 .- ';,i . 

. .. thu:i.s.
rrit
thuis
ait :,:

'thuÍs
u1t
:...

tlr.u-l_s
l.

U:Lï.:

ti.i:
ï.!:IiL.-e

')r/io .

20/10-
27/10

')/ tt
: . :' . :. 1A/^11. ;,, t.17/11 .

,II."

LENS T, ReËo 4e ]{1" C.Datua

z/g
e/e
16/')
23/9
io/9
7/10
14/1o
?-1/ 10
28/10
\/11
11/ 11
18/ 11
25/ 11
2i12
9/.12
16,/12

1/9
8/g
15/9
22/9
29/9
6/10

. , j ,*
1o 2e ]íL o'LE[iS

vrij '' riit '..,

thul.s.
uit.
thuLs
uLt ;.
ENU:LS

Lugdundn "*të DE-L z
SpelrT.,le sè'.lrh.eÈs .- ïJil-hr:l:nus 2
orriÏ;JeijIëiir.ui,u, . . o::qrpi+ à. ,
r-rEL _-'.. '-.-thd'i.cr- ADO 2': ,-
t_C.-,.,j.:).-,;r rilt.. ,r.. HW z
..tJefe:FJeoS'dïLii(1'. -.:. -.c,---
Uorir ur_ c HOï 2'
lDi,Y§ ,-- - ,. ,. iluis - GSV 2
Rooiienburb.Ét.' ' : : íeon:Iaas z
Texas-IE{3..' tïiti.s t : È-t'.àurÍ zv,at t 2.:,/,,,,.,].

,miro 2' 
bso z' , ,',

ËsTo 2
ï, aa.ldrlvar ti er 2

_ oJ_)ï!pLa ,.
- IIaasi;reijht 2

flw , .i"
,. EMSH 2
vrij-ïïc 4'

VEP .2
retrlrn va:t

ul-t' .

'thui6

uLt

thuls

ult
thui6
uit
thuÍs

,

)/o

Dc i:rde

rfo,r, ,Z'jlp o i*i{.;l
IMt i;huieí

.r'..- .:

Quiek 2 .. uít
r:etr'un 'val z./2

Verbt'ích .,.. iï.'Lt
returq-va:,ffi
iirgen .lan oe

§l.IL 46 th'.ll-E
Qulch Boya '.ri't
S Vcltl i hui.s .

v.r?j.j i '':;:.: a;,-,
Prov.Z;Eó ; th.uis ,

PGS '. r:i'L;

.'.j. §SqSS..íSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
,...s . -SENï OREN ZATERD.i\,.1 ' " Ë 

j Sgi:rglariaa ]: .Ja.n. MeineË2, h.,van Rustenburg 15r
sssssssssssssssssíÍisssss; 'rcÏ"uó'j4"4'i" - 2271 [s voorbur8' . '

sssssssssssss'sssÍsÈsSsss§É'ssssssssss.sEsssssssssssssssssssssssssssssssssss
I,lu wij irai.cèel-s.,de laatste rnaaud. r,6ö:' de ko*petitie zijn i_ngegaan en de . . .

o ef e.vredotri. j d.en in aarit:ocht =ij:r (houeirde zatercag rr àezer-r,ÉNs 1 . I 
.craaf tvillcn -J.i./ï lrc l ou jf..]J r'.ur ) zij:r hler nog éeí paa*uà"àèri"g"o.

-Voo:. !-.(+se eeri;stc oe f CYl,,veclstr:i. j d dj_ent cr_rà gehele selektie v'an d.e woenàdag-
a"ro:rd" op te 'dfave:. . ,

rn er-vrajrcing ïen:ec:'detr dcor ons gepr'.b].iceerde berichten is d.e aauvaagetijd
-van die ee:,ste v;ed.s.Li:.;a :l:iet ou 14")O naar om 1J"JO ,.rur, ...

\rooi l'rat bei:reft onza x r-,rsoonj.i ji(e aaikr-eding kan verd.er word.en géme1dr' da.i ,

coor c'er.aïd. d,e Eoo6d de oh-Í.:ts " broekjer, en kousen inrnl_ddel-s ztji teetéra .en dat.rleze cetc on zate-,:dag '11 auaustus a,6, tijcig vó6r d.e weàstrijd:terpliaatsé C-oox JodrPi jpei:§ zul-ï.cn uror,Le:,. u:i. i;geclec j.d"
De in.de]14g.t,'à.n'ïr-r]ïig .?t'e4.3 :r'-s àqg nj.et bCÉe:rd doch vij stell_en ons voórr'in afuachting daiïoF:, .ecj-'èt no6 eèn oncleriiiiige. o ef,clv.redÀtri j d te spe].en voorhe:r, dÍé, niei L i;.ot . §p ser-erctie behcrién. - Een. àet:.aiïi-^t t'esriit hie-rontrent . :,:

oes eerste teair i:s iugcdeej-d in c1e 2e klass.e B- De eerste herft van de kon;' .

petitie zal. alsvolgt vrcrCen vcrspeeld.:
, NSEM .' ,

M;v.o., Z2
PVS

. Tauxus

' fnhaalprogra:rma
,,I 

.,".. JJJJJ.UJJJJJ.I,IJJJ.]JJ.]JJJJJilJJJ
1 ' ,'

liAl{ HEI jEUGDFF.OI'iT ï S ekrotariàat: . paul_ ïza'd.en St
JJJJJ,TiTJJJ,fJ']JJJJ JJJJJJ; ' Te]"67"50"96" t: '::::e''; \C1 3i25

JJJJ JJJJJJJJJJJJ.IJJ 
.

een2 Genemuiqga- .

45 Pn ,Den Eaag.

JJJJ.IJJJJJJJJJJJJJ.I .

:.- .- .. --

JJJJJJ,TT.IJEJJJ,IJ

OVER INAiNINGEN:

JJiJJ,.l,iJJ.r-

ÍRATNER§]

JiJ J,rJ JJ J J J Ji,r,r,r,l,l,l,t;"r,r,r,r;,1,r
E]Ï OET'SrPROGIiAMIr.íA r s: j ".' .'. .

VÍÍe is die FREE IENsER eige-n]i- jkZ ', Slapende honden vrakher maker. , .rlat doet h-i jNa de vorige LEÍ\isrcvue tr'la:n Aacl de Pagteï met hangencle pootj es naar ale Jeugd.;i.komruissie toe o:a te .rra6e:r of hi j a"u.b, rveer trainer van onze welpen nocht
FRi]E LIJVSER. hacl a-L ui.t de doe

L

word.en" Ja, ',,rat rooeb je clan? ken ged.aan, tlat



.-',..

en nog niemand was 6evouden en dat kJ.opte. Na rijp,kglead beb.lerl r,ve het
"kontraEt'.l net Aad ween verJ-engè" NatuurlijË geliàeid, dat b'egrijpen juïI1e
best" t'tij zijn bIij, .dat'4a4, .àie vorig..jaàr goea voÍdaan heéftr:6i1:Saar :
veer ohpe lrel-pen.oaden. handen gaat iqemeno .De avond, wijdag, is 'siÈechlèn ''
wat ongelukklg! . taaar, er is op-pnderej ayond.en echt geen p3.aato. nèeíi De . '

training bè6in'o pp 1O augustus.oo 17;00 uur" (Zi.e ook vorige LENSrevue).. _

Iïij zijn in iedàr geval- bJ.ij e dat rvij íu voór a}J.c seLektiàé "sr àparte
trainer hebben, die d.aa:.naast ook J-eiders van de hoogste eLftaL1'en zijn. .. ..

itÍaarschi jíIi jk h'i jgen oolr 81 en C1 een tweede l-eirler erbij, net -a1s joop '

^pperl-oo 
.bi j- 41. ,iul1Íe zien het, alles is kéurig' verzorgdo yl't j hopen, ilàt

jullie dit6 .op . prijsst ellen en dab jullÍ-e zutlen laten ziea, d,at ' je graag in
het hoo6ste eifbal van I,ENS . 6peel-t a ; Natuurl-i jk vrord.en ook de jeugdspelers,
tli e niet in de q-gLekbies. zitten, nie,t vergeten. Vóor de niet gèseJ-ekteerden
is cI' vanaf 17 augu6tu6 iedere vrijd.agavond training. Dit is zowel voor cle'
À1 B en.C-kJqsserso lïij 

"-ervrachten, 
-dat j:ittie er goed: gcbruik van maken; .-

0e een beetje snetr ip koutlitie te kotren is er voor ju11ie op d.e rzoen6dag-
:--LÍdda6en ian 15t 22 en 29 augustus nog extra trainingsnogelijkhel-d. Aauvang
'15.70 uur" VIíj holen, dat ju1-1-ie hierre! een druk gebruik zu].t naken.

1t"io
14öo

TNA] NTNGSOVMZTCHT "

,:12 auguetus en .29 augustus 1979
-_.1+.1o uur .alle àí:ri;Ivelpen .- ' t ,

- 15"T uur alle weJ-pen
- 16"10.u'u.r a-l:Le pupillen en niet geselekteerde junioren

VRTJDÀc (vanàf'17 stris)
uur e aiet gesel.eki;eerd e C -I--].assero

-kl-aaser6
-kLassers

15"10

'l 'l

Denk eron: ile eelste tijden zljn fle : aanrrangstij«}en. Kórn d.us ninstene 15 ''--': .. -:-- -minuten èèrder en,.zorg ervoori dat I're öp tijd kunnen begiinnen. Douchèn ua
de trai,n-,-ng,.j.sl,.vertr:1icht o. :. ....
De ecrstà,. Ëetenvi:aÀ iri5den voorjuli-ie zijn in het vreekeind. var. 25 e\ 26
augustus"'Dit kan niet oerder. omdat-nög veeJ- jongene op veË;ntíe zíja t/a

19"15 2OijO uur' al.Ie niet gèse3-ekteerd.e B
20 "1O - 22.0O uu.:r aLLe niet' "geeeS.ekt e erd.e À

INDE:L]NG 
^1 

óÍi'-81 ; :i''
-.--ïF=-:.
Zovrel A1.,af-s Bl -fiiq
À'l vras .di! af- , bekend.
oadat er vof'géna d_ei
6 t /n 12 d.ég'raderen .

De indelin[ is ,'p.;.,evo

1" ifios
2. Die Ea6he,..

dit seizoen ínged.eeld in een pronotie-k1as6e. Voór
" Zij rnoeten lrbberen bij de eerste uijf te ein.lj gen
zoen nog maar 66n prombtie-k1-asse overbJ-ijft. De !16.
naar d.e A1-k1asse. Een zvlaar seizoen dus vooi ons A1-
l.gt : ' 

..

3"
lL

5"
6"

7o
o
'o1

10.
llè
12"

I'Iaa].dw-i.jk.. . 
:

DSO ': j- , - ..:

'VELO._ .;-. .....

Quidr.

LENS
Vreilenburch
RVC
Zwart BLauw
DHL
B1auw Zwart

RKAvv,
RVC
RiJswijk
vcs
Verburch
csvD
VIIG
IVilbeLuue

Voor tle B-klassérs. rvordt er 4et 5-4gang'val het volgende seizàen vraarschijn-
l-ijk eelt reg"ional=e k1a66e'§èvornd. len,Eaag nag 2 of J verenigi:egen daarÍ.u
afvaardi6e!. Epe.hgi precies gclegeld 6aat word,en is ons nog niet bekenrl.
De indeJ.irig. v.oor [ri!Íd,o pionotië-ir'Laseen is al-svo)-gt: '. . .' : ' . ' ^i j '

1"
z"

ADO,.,. . . "
Blauw ZÉart

1
2
1
4
5
6
7
8

'.-.:3
4
5
o
7
ö

Ook voor jullie e eri:, zwàar'. seizoen dus, Doe
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RENovArrE ioË;ifiol(ATET,I Ni.VEtDEI
e édk2nr op. idit monen_! votietlig :6e_re4à- '

r/e erd " , t:.. ai:r:rag sstlook waarsch-i jnli jÈ. deze vreek nlog Ía4een nl. or.2i en"ï.I.: j hopen r' tiat juJ.l:ie deze hiadern:iesen 6por-ti.ef z 1ï.:- j z'illc.ir cie c ers!.c tijd rvel.vrat moetén i mfróuisereonet de Jileed-, en lacgc.l-e 6ienh.ed,cn; I{aar bed.er rl clat daairia e't,i.e, el_Leade
koud. we.t e e 'i:ads .ète; ) ,ovez '2a1. zi jn"(

n-Éqrl-iÈ.ri:.I-"-:;.4 ., , . .... "

Àfgcloperi dolidu.rda.g;'ihdag. opeetde;r ben l,IlNS C.-!ro:rbinat!.e en- een: pupille'n-kombinatig "g t l?. ï:i+ .r."" ir,i.,.:-,do=p sl ,ireten-i.it* a;i;;;; uOo-Ài.iiil"""."lieren!B:j.,I16. Dc pupi_Iien l.c-te,r i.: spíts àf on Li.et'eti'z; èn, dat er bcst we1
6oode.rnö'gcil i jietcden ia o::zc i:;;r1t-óng:'cco zittcn. uu,:-*eía-à"i"'A-ó 

-;";:-
i?.,xEi ngo .' 1. '

De c-l.Jasse:'s t'.aàadn het 'erg nce" i-i jrc tega::. rio fysieic' veel sterker Ameri-kanen. Door hai'd t-rechten wi.sten zo cle-ochacl,e te benerke[ tot een o-1
:-.ede11aag,

Iio6 enkcle leiciers .i/cor. 
- 
o.r::c ;!u.:ricre-n, p:lpi1J.cn, -r;cJ-pen: en uinf-welpeu ' 

'

Daaxraa.jt le:ruen ue óp rld' i'ro enpCà1gÍ-riàag ooi nog ve1^ uat fr"fi, À"ti[f.u". . .

TIJD OI,/TR? tseI da:1 e)crl :raar 6?,50,,g6" óf hoa eàns iri jken 
"p- "ór, 

woensd.ag_of zailerdaguidCaS. , .tr,. :: -. . I . - " ..- 
.- -.-..

RI,/ÀI.I DE RID4:Í,J]J -il r,c'.ak'!-j'- e -aC:'eÍi : Theo Pelns,
.RXI]NRRRRR?EITiJNSIR1? .
IiRRRRRRIIT-,.51IËlEiiRlR.:iIr:lnRn-RÈFJ i
vvl- nö ^:.,I à tr,1alttl-o.

i,la;'con'iÉti:aa t 61 62 JE Den EaaB.
RtR1i..iRp-RiiRitp.RïlcnËrr,rn RRI?RRRRTRRRNRRIIRRRRRRRRR

Ir-t.n i{i(incLS r È-- aog op valrantie er van '.d e gega4r' gtleavoo! Cc - t'!zi:: .;J-C l:e il rli aIIeen ilog rnaal. .Ion' de Èok even in hetlflub gebcuvr gezicn aigelopen eaterdagmiddag" IIij zag er vrèseIi jk ver-moeid 'eít iraa:.' C.zt }:t:n oolr :r:-ct ai.deï.§ rvant hij vras met noI een paar
lEti§ERS iret Ler.i'. ï a:n cen f:l ets*'ralmti.c in irxail"ijk , waar hiJ beig.j èo? en qI8J.e àf -rnsed i'

l1c o
o!
i"ee

een ou-dë lraldierril;1cc:r:igc r
(" Ge:-;oör of het }clubgebouvr open

ace-fiets.b
,=rc< E: vra-reí c; cr er: zate:'di:.

vias tt: 1i11,t bcnrr. àcbter. de BAn . :-.ec:: .,r o1L e dri-.9 in zijn elenent.
necr a

lci:{ De nar begïàt öoh i.,cc*; zb:r:j be ;e op 5a:rg tc liorien dank2ij onze Tinuscï
e:È Koo,s Kec{:nx3-11? di.,-i sarten ne.i; Loch .rJiÍr-'i'e;: t e:i.:jn do afgelópen.weÈen vboi
c1c beze L bing b.e':bon g;ezoz'gd" C-=e tj.:rda. !o8e11 wij ook niet vergeten.Die is oirde::iuss cri' E'aa:. Zocrëtrnecr v'erhuisilo l{aax dc .íInbachtsheier-1aa-n1285 6i1 voor bel-an6ste i1c:rdea) aaal h.onct toch elhe rveek trötrri opdi:rsdagavord loch; assj.ster.en en de ÍleJ.elrtic vermuireno

:É5r lii-co Coll-ee elaa-hL e een zucht van rierlicbting Í;oen hij einrlelijk weereens wa l; klusjes lcn opllnappcn op z-,!;j n T,D{S , IÍi j is vreer in zijn .Èas
en gaat. sar",er rr,et 

-,C cx IloÈ'D oÍI'crouwels aan de..el.ag. Een mooi stel!sr< Op 4 c:P. asso, gaab d-c eers't e ku:'sus v.oor scheid.srechterÀ wee! Íansta-I ir , De ,.PiliI su§ du'.'rt ! avoad.en net da:u'aan,'!'eI.bonden een kort '
exa&enDo lr,ureuo is grai;re ! iiantlidaí;en l;u-rn

aag, rer.;46"9a"8 h'- ilr . Rl jkh
4cld er: 5:. i :r

oek).-
c_1, uutru§vLf Y

sue-.'l.ade 14'1 , De:r H (
:ocr Op 18 -augustuo a" s,

t 
"b ov" de Zrr,'eLurve:r J eugd AiE"io.,

Too6ang tot de divende' kompla;:en Í

ïrordt op ES1U.I,IF 1 een groots jeugd.+-oernooi geBpeeld
U -$ieot iïe:L ! voor het gehaldi.:lcapte Hnd.

g d:a niet gi.atiso Ied.ereen zal dan
uoeten betalene ooh ae s$elel.§. :rtaar dat hebbcn wij er best voor over.
En- d.cnli. u eroa, LT !,Ieà1.diLè' ca6 ni-etr'me L ïIiv arrto noar ons parkeerterreLn,
u lroirb tooh zat er'dagniidàaÈ ook kijiien Daer ons eerste Za-terclag-níddag-
er ftal.? Ee: eersLe kennismai.rrg rnej! dese nj.eurve spruit is vout d. uroeiterzaardo '.-, r ., , ,,-::
Tenolottc een zertcel: va:r.de larkonn;icsre, !ïil1cn a1le Barmdd.ewerkere,
<lic aI t erug. 're.n ïai:,antie ' 

zÍ ju zict ' e",'en &eIden- bi j het Afgenéeií i oleeta-
?iaa'bo Tel., 45"3? 

"O? " , ir..

rvnd. Red+ktie
tëu:!
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J. Verstraet wordt m.i.v. 1rl9: Haagweg 186 , l,eiden
Ernelostraat 1JO , Den lÍaag
Nietspelend
Vèlpsestraat 51 1 .Den Haag
.Groenezijde 62, Den Haag
Gasseltestraat 80, Den Haag

c.
È.
A.
fl.

- 1509
.1502
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P" Kuljpers
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ll
ll

. itr
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560 H. Jochem'e . ' "

561 J iJ . .'i'.,elt eus
562 .ïir. s . .''t,Ials .-'.:
56J M. spaanbroék.
564 p.H. Al-l-ebl-as
565 -u. t(ru1 'r '.:
566 R"trJannee

lïo1vènratle 57 , Den'Haag 6Z99.l j ,

De Rade 11, Den Haag Z959ZB .
Aucubastr,aat 2O Den.Haag 6j598? '',
Daguerrestraat '141 rDen HaaE 60.0526.
Eekàoo.rnrg.de J2, Den Haae A91J26.
Ruinzicht 51, Der- Haag 298892 , ".

Ruinzicht 144, Den H.aàS 29.419? . .

a
.1
-1
-1
-1
_1

I

2?0255-
.o31256
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181066
1c0568
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IJ..J Un.
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YuP.
C . Jun.
B" Jun.

AFVOEREN:
z 1519 R"I'a].ji ,' ,

O}ÍSLAG LENSREVUE:

.c. Juno'

Een Sroot deel'van onse led.en heeft clàze week d.e L-ENSREVUE in een vernieirwd. i .

jas je ontvangen.. u ".zuIt d.e adres'sen lart ottze voornaàmste. nedevrerkers ;;- '-
cle binnenkarrt'van d.è ouEtag nissen, teivrjji ook de Totó-àdressen ontbrelgen..: .
!ïeest u gerust.! Binnen-]roft verschiinen aèze wel weer ergenè.i" d. iEliaREuui.u zult weer ea5.ge' nieuvre àdvert"uid""u cintttelo<en, die' Ëet ;".". ,"I IrrZ"--' :

oud'e 6etrouure adverteerders weer mogel-iik maaJrten gnze LEIIISREVUE te laten-
uitkornen ín- de voiui die de toets dèr .kritielc kan .rteerbtaa:r. : ..: .

Denkt U bij het doen van Uw inkopen ook aan hen.
'I,.'.:. ,,,'.1'" . :- '- ':. "'''

. i, , ,-,," ;:-- - .r" . .' I " j' Het: Be6tuur. , -:'.:', : . l.:-

Een l1elï .seÍzoenr. een .n{euw .geluidi De redaktie,.magkt :zich bekend.: ..

Gemiddelde lengtè: lr8p netèr ..., ..:

. .. U lug:Bpt.hetr 2 jongens ,van, stavast en Jan d.e r.rrit.Gelouterd Ín het . ..

.trer-hard.e 0érier van de voctballerii, voorzien van. een gezonde dosis lrrilischeinstelling. zuL1en v{j trachtcn hct LEN§-gebeutren voor iet voetlicht te brenBen

Reeds nu makeri wij gciyag van ónzË sensationele rubri.eken: ...:r . i .' :

- .voetbalLen: $Jaarr., r'ra'nne er? (met up-to-date infornatriLe ontient itesehstandei,
ve1d.'^scheidsrecht,er.en'aanvangstijd)?..i.

Af sch-rijvingcnjde í'oetbar-J-oze -.zogdag-( met riirstens J t elefcionhu:rders . ,

van bekende .!Cns-g-rootheden)."" .. . - :.. :.... ..,

Een projektr' dat iq .samepr:re.pki.-n6- net let bestuur vair de gronil moet: komen,ie een- maanirél-5ks rclikjei'achtèr à. ictetmon waar d.e Lens-beslíssingspappot
vrord.t klaargcmaakt" ,...".

-1-



Efke naanrl een overzicht van datSene wàt 'eil, oD bestuurÉvel8ad.oringen door
onze sekretaris rvord.t 6enotuJ.eerd.

. ,.Est- moge .duidelijk .iijn' dat +ve riiet'.àl- te . zèer in detàiLs kunnen tredenl
daa.l, bijv. Iinancië Èestónireri$gen al-lcccn L,ens... aangaan en d.eze periodíek
ook aloor niet-I, enS le den srord.t geJ-ezeno
-- - öïËï ïeraér'e 'príníeó La.ten lvii' ons niet uit.

,,V"1 k rrrrrun tró1 rireéàedeien. dài ','4i reBel-matige 'iàzéndingen kunnen verwachten

flIAHAHAHAHAqA]IÀI{AIIiHÀÍ{:iHÀiIi\HÀTÍT.H,.TiTITTAH!-HAHÀEÀHÀHAITAEAHAH/IE 
* ...,

!I
ALLERHANDE: Ï dooT FREE LENSEP.

4.,
AHAHAIIAHAHAHATA]I'
AXAHAHAHAHTHAJI:iHA1iJ..HAHAHAH/iHAIÍAIiAHAHAIIAàriïiÀH.cH^HÀIÍAIIÀIIAILII1AHAHr1IAI1J|HÀEÀH .. '

,lVij hebben met velen afscheid uoeten nemen van Nioo osse" De bel-angstelling
zowel in de llerk a1s op het crenatcirium rvas overweliligeíd. En a16 u nu dacht
alleen d.e ouderen vrapen verteEenwoordisd dan vergist U zich" Een zeer grote
groep jongeïen., mct l'Íie Nicc zo graag, onging heeft hem d'e laatste eer .''

É"rur"r, Èen aisohei-d on sti]- van te u;ordena
.Devó1gendecIag,zois'het1even4uèenmaa1,r,i'arendeouderen.prese4t

bij: Greet J*u"r, om met-haar et:. haar fanilie haar .71e verjaarda,' te vieren'
"-' Va:l s"nor6ens vroeg tot l-a.at .in de nàcht tluurd.e het fee.t. l,Vaarop heel

,wàt'over TJEIS, vooral àan in dic n'goede"1tij6 wer6 Seboond' Greet genoot
èuidelijk^ 1 '- i. ':-t 

Irrrliddult was er,op 6 augustus vreugde gekomen bij Harrs en Jaaanet ,' -::;
VerbaÍendÉe.ó .r{at r,,,i}t t a1" ',àra, ineens e en zootl zich komt aalmelden. - ' ::: ,

Renco heet hti en hd is tijde§k met zijn Moeder ingetrokken in ziekenhuis
leyenburgr karner 8ol, Le;nveg 2?5, Den Haag. onze gelukwensen' ' . '-:.... .'.

pn dan zaterdag het historische ogenblilc " On 13.30 uur d'e aftràÈ va:r
het Zaterda6-voetb*," De belalrgstel-1-ing'vras verheu8end mede danhzii de

aanwezigheià van de zondagsele c'uie. IIans Klippus l'ras de inuaker van. h9-t.. ,. .... ,' .

eerste íoelpunt. I,lico stape.!. kon tvreeroaal- tot scoren konen, en omdgt nog
cenmaa]- in Ëiger, doet rverà gekaats* verloor Graaf tiflen met 4-0. .'

Het oanen;pel vrac nog rvat onsarnenhangeud, maa? voor -de eerste keer l'raË

het.gehéef tocË vrei benoedigend voor de toekourst. Jan Storxe kwa:l in deze:'..
vredsirijil zo ongetr ulSrig tereóht, dat hij moest word.en opgenomen in St. Anthoniusho'

van 2 nieuwe.' colu.m-nísten; G.Sroet !.'l'

Theo Piins.
Ton de Kok"

B\i een'vaJ- rvaarbij íienand anderè aanvrezig rvas, bralc .hij ziin been onder
ve

de knie zo bLeeh naderhand. .

Zaterdagocht-cnd vlaren ?5 maÍ van ale Zondag SeJ.cctie om 9.00 uur
aanwezíg" zij wèrderi doo:: Piet verEteegh eens l-ekl<,er onder hand.en genomen.

Sa àe nàlf nisl-ukte video-voorstelling en d,e funch nog leldrer een

onderling partijtie er boven opo De meeste speler6 vraren. bekaf 3elft-. ,.
paul sch5nierr-kón Eeen pap.meer zeggeno En dat betekent !:"1 *11 voor hem'

Op 2ondag 'rarcn-de 5unioren-sèLe cti es aan de beurt '. 81 en.Ci gaven i,
een giede weàstrijct Laalkvrartier een duchtig 19sje.'Voora1 6le B-kl-asser€
legdón soms goeqe lcombinaties op dc grasnato" A1 verslàeg 

-Ravd in'een somi romnteLi8e uJedstriido Hans zoÈÍ-r 
-moet 

' nog we]'

vat bijschaven ? rnaair dat zal hem best well- Iu.]ilcen". Zànd46 gingèn wij raet een 4e irlae cl-'ftal- naar het jubilerur, toernooi van'
fexasr/ouËf Èet-tean.stond. ondex teíding van 1'ra,,é Fiumanso .H{j heeft een
verslae aemaalrt en't'oor' zovór 1k 4at kon ontcijferen noet er een technise 

.

'riiadcnïeiaef in hèt ell.f taf lcomcn, maà -dan. r'reI -eent je net gpzag.
AIs. die er vlas 6e1veect. .: . . ' . .: . {! wèrd helaas -a1-1-ep verJ-oren'
Totale doelpunlrènot and' 1:-13, Zou di.e cnd nal dat nu trebben kunnen

voorkomen, Frans'?-.Ik geloof,, dlt de oo::zaalc anderè ligtr;De tbgeàstanders
zàIten wei wceir të hoge_ e1 ftallen hcbben afgèvaardigd' Töt volgènde week.

-2.-
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_Voor de zó6r vele harteske bewijLenig en SneL, die wfi b;J hetoovË
zen van medeleven van de kant van

:IPlogramnars zonalag 19 augustus 1929

14.00 uux- NIEII\rrIïVHOQRN _ I.ENS f '. '' .nt*."aro.a,i,uug zZo
Hellevoetsfuis ,

1 'l . OO uur LEI,IS 2 
' 

:

11.00 uur ;il; ; - :i3#B ) {,ï

LENSS en T,ENS 12.
Verzamelen uitersk 1O.OO uur LENS terrein. Zie prograrnrnbU de aanvoerdero

?exas Toernooi te dluinlaan, it\jkduín.

Zondag 19 augustus

a van. Texas

1J. O0 uur
1J.00 uur
S amenkomst

SVD}IB - LENS
SVDHB .-. LENS

12.00 'uur LENS -terein

10
11

sportlark Ock'enburg

Dinsda 21 at stus.

2o.JO uur
1B.Jo uur
'l9"OO uur
eu.+) uur

tEi'rs 1 -
LU\I§ 2 .'
Quick J -
Quick 4 -

Qu:ick. 'l ..

qu:c]i .2.'
IENS f
LEIqS 4

Donderd à3'^u
1 uur IENS

6tus; .

Zrva_luwen 1-"
:' .. Zwaluvreh 2 '2

.1
19"00 uur tU{S

; wiJ1en. wij
énio
en en

langs déz h.et Be-strt+r d[ Lideh.. . .":

------_Jt_i____'I

van L en
ar-rg el'
Snel .hart erur{ d,ank zegsehr

ev,

.f1

betà1àn

'1
l

drageh

Het e

Oo de

and.er hebben wij a.l-s een grote steun ervaren.
uÍt a1'Ier naaml:t

i ,l/.Í.E. Ossè-Gimbei g.

Zvraf.à lrentoerï. i Esc

ge rol in de. maats dlappij te: '"

In der van he aríg bestaan van de Zvraluwn jeugdaktie óide verenigin aen van 'Escaurp ge 'het Zw
gahisereri.:.--zame\iH a].ur,rentoerpooi ;( voortÍeen Pofiotoenooi). De . opb.rengsten vàn dè toegungskaart j es alsmede de door de me espelende

r.-
elftall-en betaalde inschrijf s.eLden, komen ten g.oetle aan d.e 'gehandj-captekinderen. Dít toernooi lvorclt georganiseer dr oPdat wï. onè r eal-iedat we God op,. onze . blot

n bèdrijveni
e lcnietjes nogen d.anken 

a dqt vre uet ' een" gedond.
eren', - .,-

lichaan een §port kUrne
8ehandicapte kinderen een volrvaardikunnon Laten spelen is geJ.d. nodíg, veel geld! Daarom zulleir we, naar ikaanneem! bereid zrin om de volgcnde toegangsplï zen te 3 (uiter.aardis een groter bedrag ookntoegestaan en welkom) .De kinderen. tot 14 tninimaal Í0,50Volyrassenen vanaf 1 ; .rlinj-mari1. tt5O.

J aar ;..
5 -iaar
iirtre pIn ruil voor oen fl ortip,pasiÍb,ye . recieËtiegoed r:lo el: het gehàndicapte kindj I

ili'r5 ,à oLo

SENIOREN ZONDAG.

.x..r....4.:...

I
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nDem ELIT§G:
.i,

:'
R. Dui_jnda:n, J. GroothuizeÉ, .O,.V.f:-éd.Meulen, B.Ossé, A. Roven, H.Riinm

ef ,8. v.Kovir: .-., Luismani
9f,zwaan r. A. S cirneider,

I

LEI\IS

B. v.
TI. Sh

4t,
Luxe
aver

LEIVS 8:
P.Heyneh,

LE.IS 1O

R. Bon,
hburg, M. v.
r A.TÍumer.

. 9-. r.r.B
J .Eelnan,

e.ekun;.. tr'.. v.B
J . vd rHorst i

... E"v.ti.Berg, A.Bild.erbeekr- J. de Eruin-lv.fleynen, I{. de Kleirrr- .ï.sma11., J. 
-erbai G._Duyvenstein, G.Gornen,

ends e,W. v.Rj,jn( invall-er)

E.Sn-IE

LEIS "lZ!
.Jehee,

]IFSCERITÏVMI

Zaalvoetbal
aanncl en

eektrm,' A. va d.Bèrg, p.ÈoËcfi
r.frl_ns, T.Venheul. ,ll.Ë."*0"", H.Deneyer.,

-LEI,IS 
11: .1l.Bergma]:t.,|.g:I:I"": 

I.por, J.Bont, c.v.leeren, r.ae Uaan, ::
i:ïïillil:"í.Ku)E)er, c.Lipnan, É.pài",i,i.níà"tj.u, Ë:i;;;;;r;.;luËï,oug",

.:
-E:Ï#i:iÏ1; ;*;$fi"Ï;#:--' -te.1. 

rlogiir r Aroppenbr'1uwer-, e. nuvno"ut,'
. -_ ",; ..;..r öji Èni, A-,ïi jnhbven, A_.Bruijns, o.Éeijstéeg, nlae ,long

l,iefhebbers voor deel-name. aan deze conpetitíe. kunnen zich.l,g!. ypeptrUdsecretaríaat. t"lr àiAioà:;it;;tË" Hr. Fruman.

Uitsluitend bs Eenk van _Nieuwenhor.r, op vr5dagavond:tussen 19.00-20;ooiuur tet. ,g}ióà:" 
vr vi{ru 

:
De volgentte week zar- ae paelifatiJilàatsvinaen van o.a. elftalindeJ-ingen,voorlopige rved.strijaen. competitievË;fl!à9Ï; reuringen-ei;: "---.,-"De traini-ng start a.s. vriidag vreer oà 2ö.Jo'uur o.1.v ca6 Frad<en.

ss'sssssssssssssssssssssssssssss§ssssssss§sssssssssss
sElrroREN ZATERDÀ* s sercetari;;;;-;;";;;nesz . ,f,aa,, v Ru'renburs 15s
ssssssssssssssssssss; tel. 861447 z2z1ïs voorburs
ssss§ssssssssssssssssssssssss§sss§sssiiö,i,$ 

Ës§s§§ssssssÀssssss. sss§ssssssss
Prograflna

19-2-'72, 1?.45 .r,r, tt\to ,?1 1- lENs 1 , ' ''
è\)-ö-1791 20.15 uur LENS 2 - r.ENs zl{jl-Ien aIlc niet ."ru.l1:_:!or"r.ll ípöeaig, mogesk tel_efonisóh kontalctopnenen met het bovenstaande secretariàat.
Na de nuttige oefenwedstrijd tegen Graàf rlJillen II/Vuc volgt iT konendeweck-end een twecd. tr:effèn o"-urur-uir-t 

"!Ëi LwOTZZ. Van onzc trainer deIÍr' M'rhlc zar de ecloctie rvel noren-i-nie 
-Ëi 

de 1g dient op te dravën.Het temein van I'tvo is gere6en_arlà-Jt"Ë"rrrlr.r"an ( bU. de sportha.I) en hét .aanvangsuur is ditraaal_op 12.45 "ur f mr_ï,loor een)ge6te]d. !I{ verzaoelendaa:' terplaatse om 12.J0 uur. í.""-aà-ï[à"à torr" a.s. maand,agavdnd. eenonderlinse o e f enled.strij_ul I:"d:" qr;;r;;";; op dat een ieder ér zorg vooruoet dragen bii de aanvang van de tonpetiiie ztn J.egitimati-ebcwiis ià ordete hebben. Zo dienen 
"}i_ yf "r-.-". "-"i'ö."Ëeiao, . 

en. ïraarvan wg àen gcl_djgpJ-aatje ha.den verr-eden jaar alremaat ecn i'rasroto in te leveren bi,ccrard de Hoosd. of Mick Nel_issen. n"t i"riËï" pr""tj"-àiËri"r[ï"i!uio ,oaolbii het Bondsbureau tijdie te ,un"àà"-ing,;iËiira,-o,a.i 
"il;;; ;àï;,, rones"idoin lEï{s verandord. h" :roït:". Z'j. dio àit jàr, van andcre verenigingón rÍdruerden dzur van Lu{s zatmidd.g oid. aiu"u""Jïurrro te hander-en,(d.ub eèn toto ,irtleveren) doch tevens_hun pÍaatje à;;-;; J..ur. op moeten vrager bij hunoutle vereniging. voor diegeicn d;" à;;.-à";"n opniuru, gekeurd. d.icnen tei:ïliï--:*t;.lr:;1"ïi* Èort das' zu;";;;;' "".snel màselijk ."r,i", aiui;i;;ï ;;.i=í;;§ï;"i"u3x. "il, *ïf;ï:.;ff :.}ïïJ:":;.d: zíi n1n van d e

-$- :
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Daax de inde3.ing van de lagere eIfta11en bij de Zat.niddag.+fd tlooDgaans
gepaard gaat rnet het vcrmclden, va.n ,rt prograrurlao Van de ieérste competitie'
d.ag 1 Sep ;rnso €11 dat is tian '14'.alag.en voortl-igp_" diëllen . wè hieroríbeurt te oefencn.

'Momenteel,, no8 even het nottíge g"*ruid 
I

-: .:.,-,-,.,- .. ..,j1 -:'r:":. 1 : i, , .. Tot de volgónde'vreeke .:

,'....t'..'j.: i.,.1 I j

.-*,;..1' ' ;:rÍ.,àngÈ d.ei ddbrten van. de .l-M ladderr t 
IVaria: 
I

Helaas rlas tt d.e eerste de'bëË,t.e màal aI. raaI. Tjidqns onze eerste, r l l'
vriendschappeQke ontmoeting tegen.Graaf tïj-I1em Íf. / .VLC op zatcrdag 11 dezer
had een onzer spelers Jar Storre, het on6eJ-uk bij een sprong verkeerd neer
te komen en daarbij zrn lrnieschilf !e breken. Hoewel een en ander,,zich op het
momcnt ter plaatse helemaal niet zb gek U.et aanzien(de l'aard ían de rvéd6trijd
tegen een spóítievè tègeni:artij icende zich daar trouwenó allerninst naar), ,

bl-eek thuisgekoraen op dolrtersadvies een opnane Ín ST..hnt oniushove noodzakel-ijk.
Daar werden dan ook na fotorÈ. de'.nqdíAe-.Ict.qe1s gecoíst-àteerd .gq, Zal d" '' . ..

Gerard de Hoogd., ( voorthuizenstraat 68, tel," 651133).

patient op d.it rnornenL hoggsturaar€ chijnfijk reeès geope"ecrd zijn. Zeer zeker een
triest begin zo v1ak voor'dè competitíe di-e ongetw\jfeld aI een heel eind. zal
zijn af gespelel{_: alp: Jan- st,rakp .vrger bínnen de 3-dnen mag lionen. Vanaf deze
plaats wenst de hele tENs-fanilie_, onze ambitieuse middenvelèer, die ook
Ín dit milieu.beslist vpor trainer Möh1e.een belofte inhiel-d, van harte '
spoedige beteïschap. Even tand.en opelkaar.Jal, wij vuachten vrel- weer op ie!

RRRRRRRRRRRNRRTRRRRTRRRP:TPTPRREPRRRRRRRRRRRRRERRRRRR,
VÀl'l DE RED:I-CTIE R Redaktie adres l Theo Prins Marconistraat 64

" .' 'r l n , i'9t. 63i2l4' :_ ' . I 2562 JE Den Haag

RRRITRRRRRRRRRRRRR

' Err'rè ti{ven naài bÍnne[stromen , d.e vacantie6ro et en. Jeroen., Marjolein,
Tineke en Ben Dunant liggen leldcer brufu te bald<en in Benidorm en zènden i .

vandàar' hriiï -gïó dtëï;'
+'(***'**Cee6 en Àndrca van Hul-st zijn dichter bij huis, dus meer kab! óp. af en
toe een buitje" Maqr dat deert hen niet. S chvrartz,tald. is op zi.ch al de
moeite ,ylaalal r'r netr" of .zonder zon. ' : : i.***t*+*Meneer À.Phi 1ips l,renst ons uit Eindhoven- vel-e groetjes en een hele
prettige rvacantie" U k.un! het geloven of niet. 

i

\*t*.*t. Wiro van.'d.er'Linde heeft nj.euvre voetbal- sch-oenè.n gekocht naar ze zitten
.niet,.leldrer. Hij rvil..ze gfaag verkopen tegen een nader oveleen te .korien bedrag.
Splinternicurï, m€rk Quiclc met'schroefnoppen, maat'-43t, àdres. Kepplerstr Z4J
.of telefonischhna 18,00 uur telo 468656".
****'tr{'' I(omt U. zaterd.a6 àoso Ír&a.r 'hgt zlaluvlento ernooÍ ten bate van het '

gehabdioapte ,$i4d- Àanvang,llOaOO.uurr éinale cao 16.r0 uur. ;, :

.. Prijsqj.trg:li<Lng .door Aqè Mansrreld en Hans..§alje, U noet we1 betalen
maar d.at ,gee.f t - toch niet " 

.IIet is voor .een heel goe.d doel .
t***t*Greet-dan§.e_n..Iaat vete-n. dat zij de b elangst eJ.ling' bij haar verjtrardag.. ,

enorm vond. Itojt wqs zoiete als bjj -de T.V"tel Zo is_Uvr letent t.Ei zijn een
.kleine honderd menÉon geweest. vraaronder "verschillende oudere.en,jongere
LENserts. De bel-angstelling ip de vorm .rian kaarten, . bloemón en telefoontje6
vras ovelweLtli,gend" ïfat, hcerliik, det ik d.at. nog mocht me.eroaken, zo zcEt
een dankbare Greet" : " ]+'(*'r'"+ Ver]-oren voorwerpent een. rechthoeEig zilveren .harigcrt j e met afbeclrling
van tleeling sterrebeel-d, Terug tc bezoigen bij Ton de t(öË, lUe1is Stokelaan 2O68
of aan de bar

:.' ' :..



VirN IIET JXUGDFRONI:

ProAramna jun'i orcn zaterdag 18 àue'ust.u. 1979.

15"10 uur Voorbltï8 A1
'1J.lO uur Monster" 81
1J.OO uur quioli StePS 82
12. OO uur ],lons i, er C 1

11.00 uur Quick Steps P1'

.,TEN§ À1
.- LENS 81
- l,!.iNS tJ-C Oxc o

.' LENS C1-

Pr Berhhàidlaan voorbur6
Sportpark Polanen
NjjkerkS-aan
Sportpark Polanen

Progr anraa Pupillert zaLet 18 au ustus 1 9.

'i 1 " 
OO uur .LENS .iï,*conb

Pro amxca Mini I'tr e1 cn zaterda 1(f au ustus 19?9"

Pro ariina rl

11 ,0C' .Fur'.L-,IN-S .ccnb
,'. ,],: . .'i .

óri zate:'da 18 au stus

- LxI,lS Pl Nijkerkl'aan

- Zrzaluivent oernooi Terrein Spooiwijk

- Zrvalunentoernooi Terlein LEÏ{S

19qOO uur tij PaUt vd

gemaakt. spelers van

ÀI'SCHRIJVINGEJ{ : vlijdagavond tussen 18.oo en
EËfrffu:-ïöffiiïàt 101 , ben Haag tel. 6?1096"
OPSTET,L:IÍGHq: vrorden'door de trainers bekend

Steent

dè :. .i

wed.-strijd in het lclubgebourv' van I,EIIS "
Voor dó v:cIpcn: .9"45 Ënr LdN.Stcrrein,
Voo: de minieol:peÍr: . 9 " J0 uur LENsterrein.
TEI{UEi Iedereen i" 'rerfiicht on r.n het noímal-è LEirlStenue te voetball-eà'd.lv.zi-
d]?;";;;i;i, 

"-t 
i"t net rTitte nanchetten en een witte ronde kraag', een

effen vïitte broek (ni-et glanzend) en 6ehee1 korenblauwe kousen. Dít alleis-
zonder.strepen? nurutrers.etc" l,lti vervrachten dat ,de teider6 erop toe zien

ÉEmbinatle en' tr]Ír{S nini 1'worden telefonisc}r benadercl .
sA]IENKOI1S T 3 Voor al]e junibren en pupillen &en uur voor de aanvang van de

zriíl*r,ulïÍINToERNOOf :

Op zaterdag 18 en 25 au6ustr:s spelen i'esp" d.e welp.en de miniwelpen "en de
pupillen een toerno:i trat in het teken 6taat van de gehandicapte jeugd.
,,llat wif dat nu preoies ze6gen? t4oeilijk om ons voor te otellen wat.nu.precies
d.e gehandicaptc jeugd ís. onze kinderen J-open Èmmers heerlijk buiten te
.ro.ibaLlun of te hoLfen. Tooh zijn er.heel wat klri4eren die dit niet kun+.en.
zij be$regen zich gebrekJri.g, of in een rolstoel, of zelfs helemaal niet voort.
nàvatidàtie, begelciCing van deze Eensen kost erg veel ge1d. De KI,IVB en de

vo etbalvereniginSen door het hele Nederland probere'n deze gehandicapte ieu8d
financieei te helpcn niddels hot organiseren van deze toernooien en de
rvelbeliend.e zaalvo etbalto éanooieno Het inschrdfgeS-d ad. f 15r- per elftal
en de entreegelden en natuu:r§lt ook de giften rvorden besdhikbaar gesteld
aan c1e Zwalul.res ieugc1 Aktie. Dit Comitè doet èr erg veel-.goed.s r[ee. u kunt
dit conitè ook Éteunen door als 'toeschoulver aanwezig te zijn. A.S. zaterda6
organiseren de Escamptèrenigingen, waarónder ooh L,EI,IS het toernooi vooor
',ruÍpen en mi-ni-welpono A1]e spel-eré, lei-ders en toeschouwers díe het komplcx
betreden-worden verzocht een vrijwiJ.lige bijdrage te geven. Nanens de

6ehandicapte jeug8 alvast bed.ar:-ht. De prijsuitrèihing is orr ongv,. 15.JO uur
op het veld veil1 ]..,8I§".De vaantjes vrorden uitg'ereikt dooï: Hans Galje en

-q.àa Mtrnsveld van F"C. 'Deh 
Hi.-A.G. Veel suóies bij de eerste vrealstrijden van' dit "

o eizo en.

UJoENS !AGMI DD.IIGcLUB :

Eoèrar vre hebben er een t"ainer bii voor d.e woensilagmiddag n1. [routex Bouna]I
uit onze seniorenafdeling. Gel-ukkig naaro Afgelopen rvoensdag 15 augustas
zijn rve begouneno I'latuurliih waren er nog wat jongens op vacantie. vanaf a.s.
i'roensdag venrcchten vij a1le pupilfen? wel-pen, en roini-vtelpen op de training
alsmede de nieuve teden in de 3-eeftijd van zes t/m tvraalf jaar.

-6:



Op woensdag 22 en 29 au6ustus .zul-len wlj bij de p
tevens deze groepen eens op kvuaLít eit .bekijlcen. .

sel-ecties te 
^k?n:nl - 

r.i+al', 
9ok'. o1 de elftallefi . ii{

noodzaheljjlc dab julJie aIlenàa]. kolnen^'odk dë j-:zi-t.torl". De .traíni-ngslijden zijn aïevolgt:. . ..,j.__

upil
Dit
'tu
onË.

Ien en
om tot
adten.
ns die

wófp"nti"i":-"g
de devinitieve
Hel Ls dus-
iri- de selectie

i:
(6
(8
(10

I'lini-wel-pen
!ïeJ.pen
Pupr-J-J-en - ,.

.:- t.lert 13"3o tot :íl+.ro:.uun,..\tan 14.30 -tot. 15"J0;uur
. \ian .15.3o. tot"r16.J0 uur

"6.,7.,.5aar) ..
en. ! .jaar)
e4 11 j?a.r)

iïet j-s níet toegestaan om in sportkleding Eaalc LENS to
is verpl:icht on ira .Ce tra-iniÉg te. douchen, of zich_goe
kJÉbgehouvr is vanaf; 13000 'Jui. trlrn 1f"OO..uur g'eópentt"

et
dt"

e hgríen.. Iedereen '

e' r assen-. Het.

lra-ining vöbr niet , [6SeJ-ecteerdé 'junioïen:.

6"S. .yrijdqg".i/ augustuo begint.voor- ju11ie de .a,.ibndtr_ai4ing. 4"*u .iull-iein de vorí6ö LENSLevue hebben'kurrncn lezen beslaat eí ook ae niogelfikheià '

voor juJ-3-_ià .on op 1J o 
'22, e4 2p. augustuB -op de woensdagmiddag tà tra:lnen.

Aaivang iS ,lo uÉ'c. ',,,,Iij ki.rnnen jul1ie hiertàe niet verplichtein. l4aar hèt , spr
v'aàze{if ddt jullie dóbr.dbze- cxtih'trainj-ng betèr ívoorËëieial de_ competi+íe

. . .i.n kunnen 6aari, I{o'ren du-s ! De .yrljdfagàvond training .id' alsvo'.Igt: . ' 
..

'l8.OO:'19"1.5 uuf --al-le C-, ki-assèrs...'. . i .: ..' .. 
' 

. 
-

19 "15-2O.1C uur- à11é. B-klassers,. . ' ..:4. _ .i.:;:, . .. ;i. r .. .-

2O.1O42;OO uui:- al-'l e .fi.-klassers .' ' '.. :' . .:. ...,' . . -i . r. .

De +raidinG 6aat altijd d.cor" Bt re6en extra kJ-eding of regenjae nËènemen.

eekt

l{I EI'l,Íi LEDEN :

Onzc jeugdafrleling kan best. no6 wat jeugdiederi gebruiken" In aIle afdeJ.ingen 
-

komen vre eigenQlc net een pàar spelers le ko{i} on "] J-e al-ftal-leh rnet
minimaal '12 man vreg te iaten gaan" Een minimirm eigéil1ijk om niet incompleet
in het vetrd. t'e:versohtnen: bii afschriivingqn of- schorsingep€...:,,: i .:.:. .. I , 1,.
Wij vragen ju3-1ie oaarom ook blj j e op sch-oo} 2 .-gf . ín de .!,uux.t ..e.gn na te gaan
of je er geen jon6ens zieb die l-itl wil-Ià'n rvorden van onze verenigíng. Neen
ze gertiàt eens,-nee naar d.e training Can kwnen ?9 qíen: wpt :Ie.t iq. [Janneer,.
ze lid will-en vrorden lcunnen ze kontact opnemen met..f+u} vd Steen, :-e!.6:/ 5996

GEVRf.TiGD:

KONTRI BUTIE:
I'lu iedereen zo
l{omtrr butle ov
Afs het k;in a1
ïan vorr_g J aar
betaald. is. Ni

KEURTNGH.I:

PÀSIOTO: P.Elstah en E DE Groot

Nog steeds zoeken v4j lei tlérs .roor enhel-à'lagere jeugdel-ftaLl-eni Oolc'lrugnen
we nog een heeperstrainef op de troensdagBiddag gebruiken. Interesse, ne-em
evcn kontàct up rire t ienand va.n àe Juko. I.?jj vcrgaderèn elke Eaandagavond 'in ' :

het kl-ubiebourv tel-. 661114 '', I ,,i , .. .' : .

,-" : " .. , ..:'
'n.beetje van vacantie ti:ru6 is vrà§en wd delouders on dè ''. :

e,r'te,nakqa op girorekén í\g,,116? 11 tnv; pelniiig;neest er I:EnÍ§. '-r 
j 1

Ies. ineens. U wect wel wàaron. Degene die ni§ achterstanden i'
hebbön nogen niet eerdèr spelen voorgat dè coirtriUutie

et.;qqi6cten hoor! Voorl-opiB /ulIen-.we er dàn níet meer on Zeuren.

N I steed.s lcrijgen vij van de volgende jongens een keuringsbewijs enlof pasfoto.
.Tui-Iie.we,tqn toch dat je gekeurd moet zij4 om_ te mogen s?eLen! ! Zoqder ,een
geldig beruijo mogen julLie beslist- nÍet speten. De volgende jongens noeten "daaron zo sne.L..&oBéIijk -tibch .uiteil[jk.voo, m"rnd.o.g f,O.gugustgg. dé. kourings-
papieren en/o'f pasfoto íi1ge1.everd . hcbbcn btj PauI nd Sieen, G ó]rernÉidenstraat 1Ó1
Den Eaag? tcl-. 6?509.6* of.' op . rn1and.ag41rond of zaterdag overàag op LENS.

IGLrRINGSBEWIJS l}i P]\SFoTo: P,lVijhmeijer, R"Rad.emaker, M. GTosze-Nipper, G.Caprino,
R"v@.Zandstra. I'IIET VERGETEN HooR! i i

.'-.r{-:

: í,, . ': '.j.-",.::..



EEN NOOIT UERToOND §PEKTT'IIíEL.

Éeé'tt U ei ook l9 van"genoten, die .la.atste a1§emene ledenver§adeqing?
öi t""i u àicrr"nièt meàr herinnqien ttat U geweest beàt? Missèhien kunt U

,i"r, irÉioàài iiuttr""" rt"tirrnur"r, ,rtt.e"n aLgenónc vt,51ae"Íog is. Het is "
dan ook een folhLoristisch gebeuren, clàt in tleze sneLle moderhe tijden stecds
meer in cle verdru.likj.ng tlreigt te komen'. Boze ton6en bèvreren ze1-f s, fl.at deze

traditie niet rneeí'':ini, ere herstel-d zal .lvordenl Eiernee 
- 
zou dus $reer een

hleurrijk sohour.ré1rèL, dat a1s school-voorbe eLal van verenigings democratie door
A" j""Ë" neen ali1jd'ta.Lloze toeschou*rers heeft getrolrlenr aart de vergetelheid
vrorden lrijsgedevenr ';'' 

'

liruÈBnS i piki ilit: niet,If ! taat U 6eze heerlijke avonden niet ontneuen
door het testuur, dat zijn. consunxptíeS liever in stilte gebruiJrt. Denlc eraani
6at 6eze avonden volgeni de traditie, zo'el aan het begin als aan het einde
van het seizoen gehoitien noeten word.en.'U- heeft dus inr:iddels' aL _recht op':,

twee van deze spéhtakelstukken. , L,aat ma66aa1 horqn dat U 
-aJ-sno§ deze happen$ng

wil 1àten plaatËvinden! I Of het op tvee apa4te avond.en of Ín een narathon- '

zitting noet gèbeure! r nag het bestuur ..d?x zgl-f bedenken'

, ' it zie iu g.1, vóór né .wat een grootsè dingen onÈ.te rsachten stèan op tlie
avondeÍe "Denk U à.eàs- esea in: de kl-éedfokalenr,de douoheo, -de tralningspal-Ien t
de aàràsËeeuoachiirè r' de' ffizen in de kantinel..dà statutenziÍt:rs t '; n niet
i" vurg"t"o, aà coniri.tuiiàverhog"ing, die U riatuurgk ook aa l-ang betaaltl heeft.

Ëen vraslijst van kom.mer en Èwe1' t'raarLn Íe'iler wel wat van 'zljn of haar
gadlng vindt. verlaaBt u ook zo naat die algemene ledènvergadering? -

'Í.,aat dit dan b§ken en stuur, uw hantekenin8 naar het bekenÉle adreso ,

T.

ooooooooooo00Q000000000000000
O :. BEERPI]T -,, . . O

ooooooooöoooo0oooooooooooooo0

Jeu6dtrainer: I.Ie iuoeteu ilie Easten- opl-ei.defl tot een vrijgevochten bendet
d.anldoen'ze'hun kop tenn:inste open in het veld '' "'

De. juniórensecretàris: Thèo, kun je Vrijdag de overi§e B en C jeugè trainen.
fheó: Ik zàI er over denken. :'

J.S.: Goed, over een klvartier hoor ik het we].t
ï kvrartier later: ' :
Índer JUko-Iid ; Theo, JU -lraint dus de B en C ieugdo.
th"o, ????2?'?i??2??' ';.

Frans F1u:nans; De Juko doet zl-qh nteer open opstellen tege'lover mensen,
die daar belang bij hebben.
verbaasde LENSers teru8 van vacaatielHe gut, de prjizen z\jri nog niet onhoog.
st-Zaterdags ,,ïas er aI een opnerkeliike Sebeur8enis van LH{S.
2 Zaterdagàiddagvoetbalk""pu-ru. ( leuk, voór het scrabbel-en vindt U niet) stonden
ontaatàucÉtig 2-uur vrjie tta af en posteertle4 zich onder de lat bij de onderlinge
parlg vqnl de A-seiectiÀ v.ri. f,"t zonàagvoetbal'' Voorvraar een stap vooflvaaits
-n"ui -tot"Iu ínteeratie van. de zaderdagafdelíng Ín het LENs-gebeuren' ,

Ook zo gcnoten'vàn het zonnetje zater.daguiddag y?n -3 tot 5. .

De jeugà van Spoórw5jk heeft oàk hun veld onder hànden Senomen.

IJillen aLle inzeirdeis de voJ-gende week ovp. een..béetje tluideLiiker schrdvetrt
d.ankarrikercIeyo1genderveeköokwatnaklre1ijker,uitkoEen.
Dit- is naxlelijk ook d.e eersle keer na 11JJAÀR dat íË dit rveer 4oe.

-B-
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OFFIC]EEL':.r: ,,,, ,,;' ,,,O Algemeen sekhetariaat,: G€rard. nan dan steen.. ,
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IN BALLOT.C,GE,

Den Haag, te]-. 6?9815.'l
159 ?. Den Haag"

: 156? J, Ï".s"à"r''i5oZir:tgi fi.e"Éhovenstraat.-'pö,- 
1568 s..Ko+fLat, 221Q5o S,Zqtr't oevèstei4laan

BARGEBEUREN

!'[ij moeten vaststellen, dat sommige leden niet aI te vee]- belangstel-
ling hebben in datgene, wat'.'sr''1. hun vereni-ging omgaat. Het gros 'iran '
onze. Senioi:-Ieden besef,t niet hoe mocildk het is on steeds weer te moeten
ervareD, dat een. allsmaar kléineí r,rcrdende groe! mensen de zaak draaiende
moet houden, Het r-6 f:rustrerentl, ;;

." Met. de Barbczetting is het bijvoorbeeld. slecht gesteld, zo slecht
zelfÈi:.'dat $ijl. zullen moeten Èesl-ui-ten on op bepaal-de avonden en of niddagen
het klubgelouvr-.ge sJ:ot eir te houden- omdat er dan'geen bezetting is". .,.

. Voor de --vrijdagavond hijvoorbeeld hebben'w{ no6 steedis niemand kunnen
vind.en, di.iÏ ï4j.de.lérantwoording van. het Bargebeuren l<unnet). t oevèrtrou$ren.-

.':lheo Pri-ns,. (het zijn alt\jd. rveer dezel-fde nanen)is bereid,om na de
trainLng.,vö'oi het ÍSeheel te zor'gen, naai.dan zitten wij lirel tot ongevedr
22.0q u-ur:.zondér, be2ettinB" \iiie ruil-..die paar uurt jes opvullen? :r 1 '

,Venaf ca'.i.'í9"00 tot 22"OO u.ur is toch niet te veel gevraagd? .'
En dàn'4og even tle maanda8avond opvullen of ,.evehtueel- tle woënsilag-

avond. U.mag kiezen. . . ".

. laterdagochtend om.de vieek i-s oolc nog niet bemand en als.'laatete ' .

komt dan nog aaÈ de beurt dc Zondagmidd.a6en als het eerete niet thuis ' .'
speelt" U ziet het: er is 4og 6enoeg keus voor U. .':' ,'i, :r .l' --.

En het is is best gezel-i-ig lverk" B'e1t U even naar nunmex..')+5.8?"rO? ,

En l-etlen? laat U het nir eèns niet. aIl-een op de ouder§ Van onze
jeugdleo.en aankcmeilr, die-doen toch al- zoveelo .

Het Bestuur;

1N.IÈ".ZIEI;ENÈOEG

.". : Joop..yíi1lens ís deze r?Èck opgeno&en in :het ziekenhuis te Àmsteraa.m
voor het ,ro+qe.r.gaaq van qeE:..-bpefatie o {ï{j. vrens.en hem.veel- bterkte toe en een
opog.dig behoud.en thuiskomst o' Denkt U. morgen .( vrijdag) even aan Joop?

Zvrqluwen Toernooi Escairp

Het organ5.satie c omit é van het Zrïaluwen Toernóoi Escamp dankt aIle
spel-ers, toeschouwers. bestuur. barmed evlerkers , Oom Nicot en Juko harte§k
voor hun enorme medewerkin6 aan het grote Zl'ral-uwen ToernooL E6canp,
rvat door Uw a11en, en het nooie lveer een enorm succes is gelorden.

Na.Bens het organisatie comit ó

Peter Perr€ijn.



mnnru?l ltulmmm m1
mm
mm
mm
mm

..mmlnrul

mm mm mm rllmrínnïflI mÍl mmL'ln nm nrnDrí nm mnEÍn mnmnltr
n:rnfiïnmmmmrnrnmmmminnmÍcmmmDrnxrnnnrrmnuluulnmmmmmmnmmrnmmmmmmrrulLu]nnmulmmmmmnnmnmnnmnmnm

PCL heet d.e nÍeurve redaitie van harte welÉom" Al.s deze heren het net zolan§
weten,vol-.te houden.aLs POLr.dan-kunnen vre voorlopig vooruit. Trouwels, ,..

het wordt,wel een§.een keertje tUd, dat de ouwe POL wordt afgetostn En pOL
g}rndert aJ- bij de gedachte aan de toekonst van twee nieulve kolonnistsn; dj.e
vergroot de kans op.?OLtE afscheíd. Gelukkig zijn ze erg verstandig begonnen
Coor zj.ch niet. over hun plartnen te..wi]Ien uitlaten" Slimrne jongensr die Theo
en rono Dat tvreetal- heeft_ al mefeen door, dat plannen maken 66n is maar pIànnen
uitvoeren tur6ó !
POL l-as tot .zijn geruet steJ-1,in6 in de voetbal-krant van Het Binnenhof, d.at
Tonegid.o ni-et onderstebo,Jen is van het vertrek van veel zat ertlagvoe tballers
naar LB'IS. rll-s !O het al.l-ernaal- goed begrepcn heeft.i kwam het Tànegido we1-
gced urtn Nu Ís een kostbare uitbreiding van de reservebankakkomodatie voorkomen.
0p de irestaande reservebank was het natuur$k vrel dringen met negen reserves.
POL schrok zioh tn hoerl.je, toen hij het relaao Las over de algenene ledenvergatlerin
gaderin6.,
' Geschreven door ene T." ZaI wel--een nieuw redaktielid. tvezen" Doetterniettoer...

d.e schrik wa6 er niet minder om, G66n al6eflene I-ede nvergadeiing meer in de toe-.
honst? Dat zo-u te d.of wezen. !ïat dat nieuwe redactíeU-d verzuimd.e, toen hij dat
gerucht vernarl, heeft POL toen maar gedaan. pOL is meteen naar een lid van de
statu'.enwljzrgingskormissie toegestapt en hem 6evraagd. of het waar was van dat
c:lode pl.an tlc algemene vergaderin6 op te heffen. Eeist zei díe ,an rt;'srt en pOL
bcgoa aI te trillen1. àoen echter zei- die man heel vlug rtmaarrt en POL luisterde
vexdero 1ir .het kort kor;rt het er op ,r"er. dat LENS een, I-,edenraatt krjjgt, die de
bevoeg{heden oveïneent van de bestaande le denvergadering en zelfs nog Méér
bevoegdheden krijgt. Dat a1l-emaal- om;het bestuur eens fl-ink achter de broek te
kuirnen zittcn (aIs dat nodig mocht zijn) o Die leilenraad. vergadert niet' é6n, of
trveenaal per jaar, aklus nog 6teed6 dat lid^van de statutenwij zigingskomnissie I . .

maar zo dikwijr'5 al-s -riie lcden:aad.dat zelf vrensto Zel_fs het bestuur. kan daar
geen stokje vr:ol steken., E6nmaal per jaar vergad.ert de l-edenraad verplicht, dat
hcet d.an tle ; aa-uver.gadering, En op die jaarvergadering mogen ook al-Ie overige
lENSIeden komen. Dus kun je die . jaarvergadering een beetje verge3_ijken met onze
hurdige al-gemere J.e denve:'gaaleringo POL hoopt nu maar, dat meneer f. dit goed
heeft gelezen. Dai l-id uan d.j-e sJatut enwijzigíngskomrnissie wist trouwens nog,
v'e el meeg .+-e vprtell-en
lOL za1 clat hier niet allemaa:l- neerschriiven" rïaD.t dan kxiigt onze nieuwe typiste

ncvrouw Oosterleghel meteen. de zenuvren. En zorn nieuwe typiste moeten rve
natuurlijk vrel- in cre houdenn Daa:rom.vindt pOL het schandal_ig, dat die nieuwe ..
rcd actj-e j ongens zo 1e1ijk. schrijven" JuL1ie schrjjfhanden zijn toch nÍet geblesseerd?
POL vraagt zich wel eens af, hoe het zou voclen als nieulr 1id van cen verenig.in6.

ZoL1. zctn nieurvcling steeds ve.r6elijking.en trekken met zrn oude klub? pol, ver-
6elijkt we)- eens bij uitrve d.strijden n eoh? denkt ffi dan, lekkere d.ouche hebben ze hier
Irlaa: steeds is POL vreel blij al6 hij z:ich op d.e Iïengel-ol-aan, trthuisr dus, mag on-
kleden" Zorn kouvre douche is nergens zo leitker als rrÈltlriErro En a1s het elftal-...
verloren heeft geniet PoL hefemaal" llant dan krijgt tte tegenstander toch nog zrn
l<ouwe douche" Na afloopo

-?-



VÀN DE REDAC'IÏE

x
interviewer

,. i

intervievuer
x

oooo000000000000000

! ahrmur ' 3
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* *.rntervierry 1 (pfaats: vrijrvel lege kantine: .tijd: maandagavond 21 ..JO uur
interViewcr: 111{oet je ecn zakdoekrr?
x r (óipp t"í""ï;;-";;ià-;";=p"tu*i c"i. selectier-ia): 

-,,snik,,.snötter,
sniiif ,.dank je'.rt

intervievier:,, ylaàrom trii:5n ,à 2'i I i 
.

X i',, Ik heb vrese3.\jk nieuws. gehoord r .

j-ntervicvrer ( gretig) : , ,lilat dan, dat dàu 3rr

i,rNou, - eide4lijk is het nos niet officieel-, maax
:',, Een soort :iater:gatà . duÉ. l,Vaa.r gaa}. het om ?l'
;11,.Ik ben teruggèzeL in de seleCtie !'t

: , , f t *"s te"oird en tè. veàt" ,t .'

vrat
': '.

uitgelektir

i, : 
"

intervidri,er (nee1-evenC): 1 Oh, wat ergo . i : ,i. , ..
:11Ach, ïoor me.zelf vind-.ik.het riiet zo er$o ïk heb nu zeeën"vàn t{d; ik kan 'nu ' zàatvoetUàÍten, e" it< t<an aIlljd nog naar Amer.i,tia. u

interviewer: r r lJqaro4r huit je dan, zo ?tt .; ., i, .. .. -: , .:... , ::

X : r r -.f jar ik vÍnd het zo zielig voór de trainer, .hij; durf t hg-! Íle .., .
I , 'nÍet te ver,te1J.en.1l .,i , .,: .Íi : .; , : j -**+*+ De eerste poging ,tot ,ornkopirlg van de iedectie vond 

tr4àandagavond 
a'l ,,pIaats.

'r^Onze fianager de heer /r. pibbèerde hèt met een kop koffie en :e eq. ..tappie; , i.

Koril ! kobr meneer n" lí:j zijn niet cÍrhoopbaaro. Althans, niet voop. zo,jie.ts: scharels.:*****intervíew2(p1aats'entdttetrenggeheim)
intervlèvier: ,, I,Íöet je .eien , zak{oek ?'l .- ' . ,j. , ._.:.,.

A : (diep teleurgesieldc r,ratdrdrager, coq. -niet seiectielid): , jSnik, .i -

i ,, s-notter, snpif . danlc -je." ,..' .:.r. . . .... .. -,. 
. .. ,l:

intervj-e-'wèr;., ; .lÍaarom hÉj.l- je zg.-zii- .. , "; , : . l,; ..
o -'"' :,'i Nou, vori6 jaar s'ótr'.ittérad ik in drie (19oms door afwezigheid., :. red.), werkte aIi'een'paard op het middenveJ.{, sto+te gatei vraaí

ik kon. En vrat is je dank?: stank! Snik, 6notter. rr

interviewer: --. g._"-un._gpl_g_gp .ygol.-. q9..gelg è ti e dus. Dat. .kwarí }and. aan.-. -.' ',Èt- iíet'je- tïJn. àeààan ti,O I Nou, hier en daa.r geieurtt. fk hoorde dat er vrat plaat'àen vrijkwamen '

van mensen, die geen zin had.den.om te trainc_n. Daar ben ili met'een.'in6esprbngen,heiaaszond,er,Icsu1taatr't,
interviewerl,, Hoe i6 het nu'net je ln :
0 ,: . , tangzamerhand liom ik er. overheen. Eer.st dacht ik: ir,< ga cr

. ondefdoor.. liaar met uat sensitivity-training en seJ_f -expioring. ..:, .." r.
activitiès'-heb ik alies op eer r5jt je gezet. àn. gere] ati_vËerd. -,
rr. I,laar. ilc bl-ijf knokkenr, ik ].aat er af,Ies voor staan. Ondanlrc alles
ben ilc hiet., ràncuneus " Ik bIUf voor I,ENS werkeno Maar d.e selectie

. - volg ík kritiocÉï zeer kritisch! !r i. .,. . . ..
intervlewgrT::Hàrtetiih'dank voor d:it ópènharti6 gesprek. o ia, nag ik nijn zakdoek

'' .: t-ei,rrrr 
"- . --ï *q ,,*+***! T èr'|wijl- de korrkonmertijd zich voortsreep!, Qoen. wij koud van d.e 1e-inzending

van POL in het ni-euwe seizocno En natuurl-ijl( vreér voorbarige co4ctrusies trekke*r.: ;
De tvree nieule redaktiele{en.zouden 4i9! netjeq,schrijven. T,erwijl wij

na een eerste píoë f drukr ''aI1ed nóg'een keer"in iret iet'""fr"i;r"rln
Natuurl-dk, tcgen.de onvol_pre zen -Iay-out van pollens kunnen wij.niet. op.

Maar wij zijn arme jongeís, die geèn typmachine, 1_aat staaq een secretaresse,
kunnen betalèn.' :,:
**+**l Iïeeft U ook al visioenen.van een,barbecue- uuorra, '"taÏrvoLfei- verlichtinp-..
zrvoele tenperatïur,- I,lantÉvàni, Galvray.,' goedkope r;riln "n een ent4qcöt" g"iii6u. "'

Jammer, mriar hel-a?-s, ón is geen Kaka, .,
'+r('***. tr'rans Fl-umans: ll/àt note,t ik beginnen,. al.s .ik. ge'en voeiballers .heb?

i' r lr; :"r
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ALLEREÀNDE: f; aoo, rnen i,sNS#.
AHAHAHAHAIIAHAHAIIAH,T.HAHAIi '' i- - ': .r

LHAHAHAHAHAHiHAHÀHAHAHTiHAHAHAHÀHIIIÀÉ,,rhatt.suAitaHnH,tH.q.HÀHA.HA,rt HÀHirH.(HAHAHÀHAH

I{óeraÉ!' '!í:j hèbben eeir hieuvre Reaaktie; trït tp rui noór orn zich direkteven vool te stel,l_eno plepjo.ng nog, maa.r rvel groJe. jo4gen6. Veel suks.'es
Theo ,éh Tón. En in'o6e dë wiisheid U:j'W rnoe:_iiitE iaatr:U*"f'"ià"inrrr-ril.r.

T. is niet helemaal op de hoogte. Hli heeft heel -i.ri de veite- dc kr_ok ..horen luiden maar hij weet kennelijk niei.voor1,vi^e -die, 
nu *ó fuiOt. Wefj, in---ieder goval- niet voor onze trouwe bezoekLr,s va" aà- dlor hen Eo g"pruu"o,

Algcnene Vergadering. : '-r -'
,.f , iiàa ar ËÈtà" 'aan gtsdaan 

";;. ui:' 
""r,,. 

v..,. de Bcsturrsleden oï .uerr. 
.van de leden van de Regeleàentsw{jzigingskomníesie t'e infbrmeren wat er'nr'--werkeldk aan de hand i6 met die l-eàeniaaà ian had h5 kunne.r'horen, datràe. :....democratie zeker geen geweld. wordt aanged.aan r - integàndeel. ' -r -.---ii-r

. T. kan zun verzuim no6 al"tiid herstelren en' eens even bii .het b'èÈtuur .
op een maand.Egavond aankloppe,,o l,leI je eigen könèu_mptÍe,meebienf,en, hoor,want ik heb'van insiders irernonen, dat het op' die.àvonden,in de'BeÉtuursÉamcr
een dro!è bedoening is. :

Iieeft U ,oónu", T. Uw kontribulie a3_ bètaaLd? Jà' ? Beaqnl<t, a"hr.Ë*r, hàt'bestuur al die ( aideé:: verhóógd.e) rastËn betalen, ,oaI. t.ai vËia, verricrrting,nieuwe'ge1uids1nsta11atie,wer]czaanhed.enaandeverivarmipgetc.',
' ii" En stoer-èí moeten er oók komen in r:et nulieto"*'.r, 

-ii",rur" 
goldgnoo, 

.tafels verlicliting en :gà-zo iiq.ar doàr.i r. 'Gé2ien het noirÍè wèer e
we1 een enorm sÍkses zijn gelveest
neegewerkt, zelfs Aad Mansveld e
van -hun 

t ileklard.tie voor gémaàlcte
POD was ook op vakantie

kaart net de groeten van zijn he1
dagen nadat: hjj :pol, in'bíze reigen

'Tót volgende :we ek,.. .

r.r ile groté opÉrimst moót
o Iedeieen, zo bleek. na
n Han6 Galjé. De schei_tts
]ioste:r (y6r=)

. fn ïbiza no6vreL. Hij s
e .fgmÍIie" Dle kaart kre
étad was; te6engekomen.'

'... .:l r r1' . E.+.

het Zlvaluurentoernooi..
afloop, had vr\jwiJ-1ig-.
rechters zagen.af

tuurde odk een'mooie
eÀ a" "àk""tàri;:"iÀr" '

Alec I s, m\jmeringen.

Onbèkend is bnbemind. Níet dat Aicc er op uit is om ge.Liefd te wordenbii het LEX,tS-voIk, maar Alec heeft weL altiid voor- zlin meni-n8 ,iÍt *.itt"r., ilr;; .en een bLonco vel nodi6t daartog uit. il-:-:-- ,'

Coeii 2 jonge iedactgrrlo [g-"orae'A].ec. op de stoep stond.en, aooï !ndoor natl liet hij ze- onmiildeliik binndÀ en zetLe àen bak torriàl i"iriil .zg'hunkl-eren voor de kacheL hingen.

kwamen de z snuiters Ios.., öf til_ec misschiàrr: ,o., o, e,a. à"" íet.Ë ïn het LET,ls_krantje wilcre 
. 
schryven? z oa1,s Alec ar vertèide; wir.hjj zjin mening g."àg k*iJt. ,of het nu ín een beÈehd. 1àndesk ochténdbr-àd-is of in aJ r,uvsrewué.

Toen .rrLec bevestigend antwoordg., nare4. d.e k{,gpe., dd koning tà r6t<.,,Na het àfscheid is Alei n' i ' stude erkamèi'lin eeàör."o ;"-h;"i; *àï-"""
Het bàJ-angrijkste waè, k.am Alec.tqnslotte tot'ge. conclusié, LENSgoed te Leren kenneno "
'zo stapte hrec dan doöi de LENipoórt ar.waar'hii'de zak werà Íeegigei<toptdoor een and.ere grijzë duif. Ome Nico heèite à5r,h"t-goia t*rí, t;;;";à;';;;--:-de gehand.icapten, gelukhig.

_ - _ : f e èe" v"ienaert5Ëe handdruki díe At-ec,,een r.àrt ao;ï' pijnllik 
'bezoekje :

aan Leyenburg kostte, zette hij dan een i:erste vöet. öp dé f,SI,ISËàaer..Het eerste wat Alec !{Br wa}en k1éine mannatrè r.s,l aiux aoenàè zièn . ..boven de grasspriettén. uit_ td_'werkenl daàrbii un p.r"oni 'u;;;ri-;;;;"iinr""u.
Na geinforneerd tc hebben bii rangs dé kant staanàe oud.er6, urcct aàt n:.è-r

. Mi-nivrelpen bezig waren, jongens van 6 en 7"jaar.
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Een Boed. initiai-rief oru deze leeftddsg.roep vrat te raten ravotten opde groene weideno
.- Largzamerhand, net .d.é-kor,lst van het kanRër ' Éè zi,ïer- ' [onaaiid auto, is ,, ' r spe ël.ruirote . voon .. dd '' j eugd veràwelenJ " \-. ; ";,.-:.

Nu irunnen ze zich cian uitleven op de voetbalclub met echte voetbal- .. ...
schoenen geleid door een heiise zlartb ''sèfrèias. .; ... -.----

. Maar het. noet we}--voor -de +d] .zijnq Larig .§eïetlen--" àrro;i 
" ii1'e-c op straattegen meni6e bal, maa:' opcirachten 'wàren Jr :riet-b[.eh aa 

"riig.Ë 
:"a*i6rtriigen,

die je kreeg, lcrvamen zan de buurnan J huizen verderop r want,. die had er bezl,v,ar .te5ena1seenbaIzijhNlitsp1ijttèofz11nbJ.oeaperic.ruincerae"
. l,tlatr,'ho or,de, A1ec Bchte_rlop het-iUlSveta-. ,..._r-. . .'.: . .. . .

Een vader staat zijn zbo,tje cp.t-e hitsen, zodat hij een teg'enstander . ;onderuithaartl, ' st5'f gbschotcle,- wórdt hij Eirs rhij prir 'onger_uÉ'g."u" 
i " 

,3ri ii---:': - ':

door elkaar haal-t en een 'r:al- bij,de t e gànst andàr- inle vlrt " 
----:'

.ï.s deze man cen uitzoncler_ng? t,lec hoopt 'hót. I,,laar aI rne-e-r is .:frct
/il-ec opgeval-len, dat bij het jeugdvoeibal f anati;ke.. 'dud.ers d.e "rJa" ""rr:-èr."".,'I(reten vl-iegen over h.et i,eia; h,eten, die Jan Zweirtkruis ooit .,.r" -

voor de terevisie. ontvielcn, hetzij. henr in de mond. gelegd iverderr. 
- '.'t-.' -=t.-

AIs de kleine het niet neteen begrijpt. niàt oierLoopt', vaà talent,
Can is het een ( zachi genornpelde) "L1oo17skri (óxcuseer).

De voetbnfrcrtjes 'hebt'cn liet meiestar pririrà naar. irg" zr", re[rgen 'zich -i'
neer bij eLke beelissing van fle.l èchóicts" . 

. r : ii:.. i i .. -

- voo:rr de ouderE j,s hèt'echter.reen broeàseriquze zaak.,Er:- ae sóhgias- , .rechter is dan ooJr vaah de kviaaie .peer6 .'. , , : : : . 
.

Ars ouders *riIr-on ;ranmdedigcn. àan is dat hcer- f{in, voorai voor d.ejon-gens" Maar -laat iiet posrtief blijven, en er i-s al,tijd eeri íeider. om de jonnens
spclendervJijs l'rat r,.:gefs bij r;c bi'engcn. , .._. ". 

--"----: 
:.'

llogmaals r ,het i g . 
hopelijk cn .waarschijnlijk een.-niet .te vaak Voorlcomendversch\jnsel, maar jlieo hóèft het me"i don eens [ezien. Niet op tENs ;;i;;;itni" 

"L''ra'ar wel op ri-l_ects ouae . vo etbal.oiub o ' .1
oud.e:'s. vlicg i1,J-ec ni-et rneteen aan, hii bedoert het slechts positiefr. __r:'maar wil vreL waarschuuron jeu6d.voetbal is_-reuk, maar laten we het leuic-rrooà"n], .-.

,Llec.

s d.e §porten van de Zateldagrni ddaglad.dertt,.T, an

vanurege het feit dat M..v.o. t?2t op labt van d.e'Haagse pïantd<ien' -''' -;

dienst, te lefder ure verstek mcrest l-aten gàuo *ru er dus af [elopeq.Zaterdag ..,..geen voetbarvertier voor LENS. snfin komenàe nreeri hebben wij il1 ,trr 'ot ,aàu",.ï ,, " ' '

in eigen hand. Dan vrordt en l.l. op ons eigen terrein een.. àefenweàstrila gu.lee,ra:,.tussen LENSJ (zondag) te6en heb eez,ste z_Mlteara" tïij ,rIt;"-il;;;g tenoortStrvoor den dag dienen te homen iiaar' rnet deze tegenpartii voor'aar, niet var-tte spotten.Tijders de traixing ( rvoensdasavonoi zàr aË t"àir",, ' àË-;";Íi;rtie ,,die we in het veld gaan brengon rvel bckànd makén: DalrrnaàÈt ió cr zaterdalr .... . .eveneens ecn (urr) wcdstrijd voor ons TlïErIiE tean-en wc1 0p r.,"t e"""-t"r";ï,tegen cona.4" Àanvang: t1'00 uur. verza:neien ter plaatse on 10.Jo ;r;.-* -*:' 
....ÀanvrezÍg dienen.bier te' arjn:d" den Reiier- s" ae,Iràbèa - r:t"rpàí--ï."a ro,rt :"l :C., Veldink - E..Vjerkhoven.- H,Kl_eijn - e. K-uijper _ n.aàcnens _ j]w"ft"n.'- --P- .

J.vd Velde - À.BencheÍkh - R,.l(oster - ir..IfàËter, - " ---i1'- 
:

En $a,. zijn we verder gqkome:r 'tot het be5;in van de_ riieuwe'öornpetitie ig?g-1ggo--t ..op zaterda8 'r septernber a.s" het progr.ona daarvro# ruidr--;i;;;í ;r; ...' ' '':,r | 
.._ , ,

2e kLasse B: ,. _Lens jl - s"M.L. r 46 1 . f 4.ro uur-
5e kl_asse B: . ..Lcn6 2 _ R"A.S. B f z.óo uuí
5e kl-asse J: . ..Eonselersdijk io _ T,en6 J ià.f : 

-,i,f" ''.'..r ".. n. ' '' ; :

Het is ons dus bl.ijkbaar
bU. het Bondsbureau! ), ,or:l
2x+5 min. te verkrijgcn"
2 x een haLf uur Cie.nen

niet gelukt (ondanks een nadi-ukkelljk verzoelc alaart_oevoor ons 2e team een afdeling met vledstrijd.en van
JanmeÏ doch dan zullen vre 't dit jaar nog -4aar net

ï ",.. - _t, ?--., t. :.j.i?-' ., r'. Í '1" ' i '



ilet TI.IIEE is ingedeeld net: R.À.S.8,; Vitesse D 18 ' D:S.6. 1J - Hoekse Boys 8 -i-:heveningen 9 - P.S.S. 4 . Devjo 11 ! ir.N.lV,.B, J - die.Hagire 9- "g,.S..C , ;Agru 
,

Dit woiden i'oör beitte leLftallen een reeks piïtfgu'
allen voor zorgen goed beslagen aan de start te ve(eventueel) nieuwe kleren, tijclig g.elieurd en in het
}egitimati ebewijs. Let er op: de punten die je moge
aan het begiir'van het setzoen (nodeloos) faàt fi[g
aan het eind van de competitÍe .voóI. het bereiken v
van de onderste plaats net te kort.
En verder kunnen we ied.er die niet tot de selectfi,e
terdege aanraden'zo nu en d.an ecns op Vrijdagavonà

Ons DERDE zal in de komende cbnpetitie
HonseLersdiik 10 - Devjo 1t - J..A.C- 11
Sempèr Al-tius 9 - SrV:Gr!Í.,r4 - D;S.V.Pr

alt{d geLegenheid vo'dr.

dÉ' navolgènae el-ftaIlen
- H.T.S.V; 8 - Taurus J
1l - D.S.Or 14r

ontmoet en:
t Duno 7 u

,weosIruoena .Laf en vÍ\l er
rschijnen: dts netjes i,n de
,bezÍt van een geldig
l-ijk door onvoIl-edighpid
en, kom je veelal straks
an de bovenste, hetzij verl-aten

van lvoensda8avond behoort
te lcomen oefen,en: daar. is

e Jong.

Vqria: Jan Storre onze geblesseerde middenvel-d.er mocht reed.E vrij snel na
z\jn verschi.jnen in st. .frnthoniushove een prachtige fruitmand in onivangst nemen
van het Bestuur van zljn nieuwe verenigingo Efi wil door middel van d.eze kolomraen
daarvoor"'gaarne zrn harteLiiko danJc betuigen en denkt zeker te weten, dat deze
geste zeer zeker bU zal- drqgen tot een spoe$i6 heretel.

SENIORm{ ZÖNDAO:
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S \{nd. Secretariaat: Henk van Nieuwenhoven \
c Otteitade 6' 2544 JB Den Haag Te1. Z98?O9ssssssssssssssssssss

ssssSsssSSSSsSSSSssssSsSSSsSSsSSSSsSSSSSSsSSSSSsssSsssSSSSiSssSSSSSssSssSssssssSSs-

ProAranroa

DonderdaA 2l aueustus 1979.

19 "OO riur LET,IS 1

19.00 uur LENS 2
Scheídsrechter.

VrUdaA Z+ auBustus 1979.

19,.00 uur Groen l,{it r58

Zaterd.ag 2J au,,;Lsttts. 19?9 .

D6canp I

14.J0 uur- fENs 1 (za) LENS , (zo)

Zondag 26 au6ustus'1979..

Zwaluwen V J
zwaluwen V 2

IENS 11

14.oo
't4,oo

uur
uur

uur
uur

],EN§ 1

LENS : 2
LENS 4'-
LENS 5'
LENS 

'6,

IENS'-7
IH{S 8
IEN§ 9
LEIS 10
Quick 11
quick 12

quj-ck 5
. Quick 6

Quick
Quick
Quick
TENS 1

LÉNs 1

H.M.S. 1

H.r'Í.s. 2
v1
v2

12.00
10,00

vru

vrlj

À
N

N
N
N
N
N

d
N

N
N
N
N
N

'lo"o0
í.r00
14.o0
10 .00
12.O0

uur
uur
uur
uur
uur

8
9
ío
1

2

OPSTELLINGEN 3 .ri

LS(S ): i " C.vd Bèek, T.Brandenbur8r Jrv. O;Jk, g.fenpernan,
G.Looyesteint l;i.Mi-chels, ,I.Ras, R.Roobolr'A.Rooaluyn, H.Rooduynr J:Zoet? F.de Zwart

-6-''



IENS 6: A.Bauman, J.vd Ende, .A,..de Jong, H?Ruyterl lrl.v.RijniO.Stapel, tr'.Straathof,
,íi..VierLing, R.Slessels, F.VeerenrP.vd $Jerf , R.v Baggum; L.Dobbej.

LENS 8: J'.vd BerE, A.BÍLderbeglÍ,r. {.degrpi11, c.Duyvesteini,G.Goosen, p.Heijhen,
H" de l(Iein, c.Boogaard, J..Schrua1l., J. ..Ver.barendse. .

LENS 9: F.v Djjk, P.tr'ieret, À.liuis, Givd I(LeU, .A.vd Kroft; c;ï,e1ieve1d,,
R?v Nuysenburgr J.Riineenl P.Schulten, .P.Smeele, W ter Laafe.

ï,ENS 10: c.v Beekum, Fv Beeku4ir _Avd Bergr.p.Bo6chrI,{.,Bouwmanr
J.vd Horst, T.Prine, T.Verstrael, ,J.Prin6. 

"

H.Demeijer r J.Helmansrl r

LENS 11: A.Bergxcans, C.Beijer, R.Bom,.C;v Deelen, p.de Haan, C.Kuijper§, {.Kuijpers,
C"Lipman, F.Peters, J.Rientjes, e.Verhoéf, F.de Vroege, p.v Deursen..

LENS 12: À.Bannin6, .fj..Bauran, P.Bur8houwt, A. Hopp enbrou$rerE , G.Jehee,
H.Kouwenhoven, A. Bruijns, R. de Jong, C.Berenbak, F.JonJ<er, A.Ulijnhovenr
G"Heysteeg, .1,. tie Haan, R. ten l{oorh.
SÀMENKOMST: : ':' '

LENS 5.6.6.9 en 10 ecn half uur voor aanvan6 van hun wedstrijd.
Í,ENS 11 O9.0O uur LENS terrein, LI ,IS 12 11 .00 uur LENS teTrei-n.
LENS 11 op vrijdagavond 18.fO uur terrein nro"o ].-t1 r58.
ÀFSCHRIJVINGEN:
UitsluitènA bE Henk van Nieuvrenhoven op . vi\jdagavond,
tussen 19.00 uur - 20.00 uur Tel; 298?09.

TEXAS DHB tocrnooi:
lfulS 8 heeft d.aar een mooie 5e prds beiraald. Enkele epelers van LENS jZ zÀla
er de oorzaak van gevreest dat dit elftai moest worden teruggetrokken uit het
Texa6- toernooi door niet opkomen. Dit inpliceerd.e v.a. dat de aanwezige
(toegevoegde) spelers onverrichter zake naar huis konden terugkerenl --
de t o ernooil-eiding e.e.a. hheft moeten ,,omgooienn de (goede) naan van LENS
een trapje lager 6ezet; LENS is belast met op zrn minst een excuuEbrief aan
het Texas bestuur.

De honorering bedraagt hiervoor netto eèirrhaal niet opgestel-d lvorden.
Recht tot verweer is mogeJjijk tot uiter3.ijk a.s. Zond.ag 26 augustus op het
L.,ENS terrein.

ZAALVOETBiL:

De indel-in6 seizoen 19?9- 19BO ís,
1e kl-asee A oDB - 6DCPH - VVP - Ornas - de Jager6 - LENS - tru1f Speed -
Gymnora -',Vesterkwartj-er - Chaban.
pe eerste wedstrljd wordt gespeeld bp woensdag 29 augustus arsr in de sporthal
SteenwijkJ-aan met als aanvangotijd 21 .15 uur. ,
De tegenstandei j.s VVP. De volgende spelers worden hiervoor uitgenodigd:
J.de Bruin, W.Michels, .BlOsse, .P. Perregn |T. prins r .A.Reesink, J.Verbarendse.
Leider en coachl N.N.

ELFT-\LTNDETINGEN 19?9-1980,.
2e klasso A
Eexas-DHB
Roodenburg
LDtïS
Delft
LENS
DIIL
0ranjeplein

( 202) :
Vérburch '.,
HW
Bl-auví Zwart , ,

LIC

. Res 2e klasse A (2'17) |
Bl-aut', Zrvart 2 -'Leonidas 2 -

r' . LENS 2 -
IIOV 2
EVV 2

. irDO 2
OlyrÍpia 2

CoaI 2
Quick 2
GSV 2



spei.IÉtsge- . ir ,.f,s',1rJl',. :r,1i.:j;.1.. ,'r':Íiiï'' l:'rrrn;t;ru', :,:,

Lugdunum ? 'j"i'r'')'i. I r::--': 'l''i ;.1'OÈí ''"' 't i"

Res 4e,Rlassó 'C- '=dà;.''gtiotàtràu;;
o ymP a3
Laal<kwartier 2

' rL li' r'
r ,i r.\ -r.r - :..i ,

L,.

ri

t, ,''

t. t

elf 2
B

I , r,,

ESTO 2
DSO 2
DI{ O

VER 2
vuc 4
L,ENS f
HMSE 2-,: ,ri' 

: r j.' r lr'Í:I-.r

11tJ:f3 j'
Haastrecht 2

Res. 1e k]-asse rF.

vcs 4
Scheveningen 4
Duindorp SV 2
Vredenburch 4
LENS 5
Kranenburg J
vros ,
DVC 2
DSO f
Den Hoorn J
Ylassenaar lYostduiven ]
Reso 2e klasse I
lVippolder 4-

. .,TBS f,.:,.. . .t,' it . . : öóË ià .' .,., _,^: 
!'.,.,,". r.\..r':

,CIDB i..r'.r.'r:i:,t:i 
"'11'''.

Laal<kwartier 4
. 1íilheI'dus '3 ':'

LENS +

'l rr
!!, -a rt:i

,' r r'. l'

Re6. 2é klasse ?
lry'est erkwart ier
Paxaat. 3
LENS .7 .. , ,

.,::vIosk ,,.i.,
. .,.RKXrEO 7 :, ,

Quick J,oLiveo 4 .

.Í\rchipet r..
HDV f
Gr. wil-. Vac 6

,vvM5'' beferitas 4
i',

5

f.. . r

Zw. Blauw ,"
GDS 5
BEC 3
Te !ïerve ',2
Tonegido,
Celeritas J l

LENS 6
Dtrto 5
BMT 4
PostaLia J
SEP 4

_ - l''Je lcLass e B
RV-8-.'
Itooan Hood a.
vlos 5 ':

Verburch B

H.v, Holland 4

.PDI( 
5

Triornph 4
Vefo 6
IEN§ B

81 Zurart"1l .;

-.zy Bl"oy 2 .-

'i :.i-'-

Je klasse C

T,aalckurartieí /'
iïil-helmus 6
DVC 4 :,i.1..:

ItUEwllK o. I
lVestl-andia 8
Azzltr!í 2
Ivassenaar 5
LENS g
IUarathon 1 .,. .

NIVO 4
Quick P ,' .,

Paraat 4

4e kl-assè 'D'

'i'r..r,j.,, .:,
LEN§ 10
soA 5
Dynallo | 6?/3

l.-r h,'. :, , SDIL 7

i.r.;;, , HtV 7
QuÍck '1O ;'r..' ';ESDO 4

i..:,,,!.1r, j lVest].andia 9.'r,r.i...'ti

a

, '.: 
i-i:';



4e kfasse E

DZS 5
HDV 6
uor_evaafs J
BTC 4
QuiclÍ '11

ÀIJU Ö

Internationeial l
0r Blauw 6
LENS 11
Westerkvrartier 8

Quick st. 8

5e kLasse F
-;zoetermeer J
V3.igthage 2

'vExo 14
Lyra 6

-. Flamlngots I
Quidtu§ 5' .

r,EI{s 12
'' r,vipporà'dr 8 :

RKSVIJI 6
GDS 9., : ..,
Toneqido 1O ..r

PROGRAIITIÀ Zondas 2 s gptembe ond,er voorbehoud)

C oaI
LENS

I DVC 2
.-'LEN§'6

Gr lïit IL/vàc.
LENS 8
LENS 9 ,

GDII / :

LENS 11
\ïippoIder.8. 

-

Uitslagen. zor.d.ag 1 P augustus j.L.
Nieuwenhoorn I - .LENS .1 ..'^ 1-?
LEN§ 2 - svDHB 1 -1_1
IENS , ' .: i,i' §VDHB .2. ;.. . 7-1r_ r I

Training iedere vr{jd.agavond ' o n Zó }O uur lo.l.v; cas
voor ni-et qelecti espelers. . l

LENS 1

I,ENS 2
UNIO 2
Delft
LrJNS 5 ;
ïe [íerve z -
IENS 7
vros 5
l{estLandia B -
IENS 10
HDV 6 ,''"-:
LENS 12

vru
11.00
12,0O
10.00
12.OO
12.OO
10.o0
10 .00
14. O0
'10.00
10-oo
12,OO

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
tur
uur

2
3

1t:
2

6

Franken.

r j ' , '' -iï i. ,.:
De pÈblicatie ove.r keurin6ön gq pror,rotió."en degr.adati
Bt het secretariaat 'lig5en,nog veel kgurï.ngokaarten.
vr{dagavdnd. en à.'s.. zonda§ op het LENS teriein .

e,rege.1in6en .zijn vertiaaqdi
Zt1 zl1n te, verkr5jgen a.s.

VJ|N IïET JEUGDFRONT:

Pro6ramna junioren zotrdaA Zb-ö-'l 979.
'l 1 . OO uur IENS À2
12."O0 uur Lm{S 4 (81)
12.00 uur LENS B (C1)

Maanda 8-19?9.

quick Steps
UDO toe.rnooi
UDO toernooi

Quick Steps
quick Steps

Jehatoernooi,
Wilhelmus
I',lpsterkv/arti.er.
lJilhè1rnus

-.. tlilhelmus i
' O"uintust oernool-
lelest erkvrartier
LENS 11
LENS 10

-9- .

v1
oeg
oe6

stgecst
stge est

2

19.00 uur LENS 7
19 .00 uur LENS 'l 1

Zaterda6 25-.8-tg?9.
10"'15_uur
11.15 urrr
12.0O uur
1J. 15 uur
11 .45 uur
O!"OO uur
10.JO uur
14.00 uur
14. o0 uur

t-
4 (81)
) - \.
;I"

l(zíe oolr. Z7/B
8 (c1)
9-
10
11

Y2

Breda
v2

1r2.. -

v2
Kwintsheul-

v2

TEI{S
],EI{S
tE}IS
LENS
LHTS
IEX'IS
LENS'
LENS
LEIIS

v1
1tz

zie ook maandagavond.
zoz.



ERA]NHII JULIID ITL? HET KTN TEDÉ]Í]'VRIJDTGIiVOND

AI'SCHRIJVINGE{:
' tt ''i'auL vd Steen !eL,. 6? 5096

enemuidenstraat 1O'l Den Haag.
0O uur (uitsluitend in dringend.e

gevallen voor

È cnrLl !e_LuK:

Telefonisch:

Sa.menkonst:10.4 5 uur

LEI{§ 4;
S amenkom6t

LEI$S 6
E..Jager r
SamenkoBs

, Í]. ir
voor vrijda6avond lBi.OO'.irur bii B

, ,^ ,, l'. " G

vRTDAGÀVOND IUSSET{ 19.00 é.n 19"
\- . .i'! r:. .

A-k1asser6 bij F.vd Berg
B-klassers t, ,,
C-klassers bij A t scravenalijk

1,e]-,;29?9?8
tt ttÍer. 63'í640

(LENS
(LENS
(LENS

a.Tè*a,1iet,. lr. va rggVi

er Ton vd Berg. zré

1t/n
4 t/n
I t/n

,)
7)
11)In nciodgevallen kunnen de jriniorèh nog op zaterdagochtend tussen

9.7O en '1O.J0 uur afbetl-en b,J LENS EeL. 561114

AI'KEUEINGH'I: De junioren moeten bij slechÈe weersomdtandighehen eteeds,ae
afkeuringo\jst en raadple6en. Terefonische informaties worÀen .hieróver niet.
verstrekt " :-:l-

LENS 1: wordt rloor de trainer bekend gemaakt
ffijiAE Dhr. J.ÀpperLoo, J zoun.

LENS 2: R.Duyvestein.
EÏffiiïer,, c.de Kok, ó
H.Schipperenl B. Veste

" R,. Gimberg, R. Goedhuys, R.de Haa6t B.I{enkes, B.Jozeej:i
.Konemannr J.Koulenhoven, p.Kro1, H.LÍnsEen; È.Ràdemaker;
rr' J?Voorduin, R.!,[a6sernan. - .. : i.- .

L.,ENS L.,eider Dhr. F.F1umans , ..-itt:

Wordt door de trainer bekend genaaktr.
12.15 uur LENS Leider paul vd Steep,.

Lxitls 5: s electie + E.yalentin; H.schaapj G.caprino,_ch.q. Bei.6nans, lt.sciiàLËe
§ffi-nkourst: 1 1 . Jo uur LEI,ls r,eidei irrans vd aórg.. . :I

F.Zegero, A.v. Bl-ittersfijk, W...Co].pal B.BoelhouvreDI J. vd llèrf ,
H. v Kooten, tu'.f órvih6, n.forïirig, É. vd ttràft, p.1iqrloomr' E..yit, 12,45 uur LEI'IS Leider Arthur d.e Groot. '

.' .. ;, t .: :'-' .:. ' i , .. , ..* ','l j ''- "''',-'

B. EJ.Èltout , .1

Zijl. i :.::,: '..

. .r i i. .\..'l/:.1..

1i: r.

lE§s=.71.. !ï.v. Veeni' M;vd Boogaard r" n.Bii es!en_, A;Frankelrl F.K1eïn, 'i. friàÉtàn",
W.v Melzen, R.Soebarta, II.v !ïas6em, M; \íd lÍal_I'en, M?Buickden, R'.t4railnee.
Samenkonst ! 11.15 uur LXNS

LEN§ 8r Wo
S aflenkomst

LENS 11: I',I.I{nopB, M.Spanbnöèk, M.Krul,
E. de Vo6, E.Verduyn, R.Kievit.
Samenkonst: 14.00 uur LÉ1lS

Leider ? zie ook 2?-8-19?9.

rdt door de trainer bekend gernaakt,
B.OO uur LEN§ Leiàer:Hané Veilieugd.

LENS 9! P.lïessels, D:Baidjoe, A.ghri6tt A.Jd noóg"ardt, "R.'Roos,
D.Velneulen, + aanvullin6 selectie.
Sarienkorx6t 10rOO uur LENS Leider: Erik Landman.

ïjEIJS. 1O: M.Geurens, .I.Riener r, .R. Dekker, p.^erts, .I. vd i,{iai-,
À.Triep, R.Tan, J.Kui jpers.
Samenkomst 14.00 uur LENS Leider fheo prins

J. vd §pie6sf,

J . vd liliel , M..de HaaB;

B.,Surie,

ook 27/8.

,.r Í'.1 i:

! el_o

E. de 'Groqt ,

' 'i

' ,-, ,':: , .:



Beste j ongens ,

Een.nieuw seízoen staat weer voor de deur. voor het zover. is wi11en wij
nog_'enkele puntgn' onder jullie .aandacht brengen,'zÀoài wi;'zonder veelpToblemen kunn en starten.
1) kontroreer je voetbalspullen en kijk of alles in behoorlijke staatis. : '
2) het tenue: - korenbLauw shirt met witte manchetten en witte ronde

kraag.
wit Èroekje (niet glimnend)

0p het tenue
korenblauwe kousen, zondet vrit boord.
mogen geen str epen, Guffi'urnmers e.d. zitten. Spelersmet een afwi j kend . tenue zullen niet aan de wedstrijden nogen d ee1-

nemen.Omkled en Ín het kIe ed gebouw -en . niet thuis, dit geldt ook voorde trainingen. Onder het voe tbaltenué draàg je een zrvenbroek en naafloop van de wed str i jd en tïainÍng is iedereen verplicht te douchen.laat je voetbaltenue voorzien van je initialen of een ,and er merk-teken, zodat bi j verl ies je kleding makkelijker is terug .te kri. jgen.
In f rr34s", bij verlies altijd of er iéts gevorden is. Er blijft altijd
enorm veel IÍggen zond er clat e.x naar gevraagd word t. Geef geld endere waardevolle spu llen af aan de leider of trainer.,) ïrees op tijd aanwezig, d.w,z. bi j thuiswedstrijden J0 mrn. vool aan-vang en bij uitwedstrÍ jden op he t aangegeven tijdstip. Ie laat aan-wezig betekent nÍet me espé1en. Niet o konen zonder afschr i jven wordtbestraft met 2 extra r eservebeur en. Bij herhaling wordt de betrok-- ken speler het gehel-e seizoer: nie t meer opgesteld. ne kontributie-verplichting b1 ijft voor het gehe l-e seizoei: bestaan.

+) Afschrijven a11een in uit er st e gevallen en lreL minstens een weekvan te voren bij e en 1id van de j eugdkomrnis s ie . Ir,r geval van ziekteof andere onvoorz i ene omstatrdigheden afbellen op vr ijdagavond . Voorde tijden en telef o onnurnmer s zÍe i_edere vleek de len sxevue. In nood -gevallen bell-en op zaterd a 8111ox gen zie ook de treusrevue).
5) -A fkeur ingen bij twijfelachtige weersomstsnd igheden is het van

be 1ar:g voor kompe tit iewed stri jden, de afkeuringslÍjsten te raadplegen.De adressen zul1en t.z.t. gepublic eerd vrorden. A1leen voor vr iend-
schappeJ,i jke wedstrÍjden telefonisch inforneren in het klubgebouw.

o) Roken is toegestaan voor de.A- en B-klassers, echter niet t'oor dewedstrijden en trainingen, in sporttenue en in de k1e edgebouwen.Het gebruik van a Ic oho1is alIepn toegestaan voor de A -klassers,uiteraard na het sporten.
Het kaarten on geld is voor alle jeugdleden ten stren gste verbod en.

7) Gedraag je netj es en sportief, zorvel in het veld a1s daarbuiten,niet aIIeen op trens maar ook bij de verenigi.ng waar j e op bezoekbent.

(

8) Kom zoveel nogelijk trainen, dit komt jullie sportieve prestaties'ten goede. De trainigen,gaan _altijd doór. Bij ilindere wèersomstairdig-heden moet je je gymnast í eks choenén meenemen.[raini!gen voor de selectiespelers zijn verpricht. Bij verhinderingafschrijven bÍj de trainer. -



Dit waren_een Bantal puxten die op het eerste gezicht misschien" wel .

erg vervelend overkomel: maalwij-moesten ze' eien kwijt. A1s ju11ie
déze punten nakomen zul1en wij er ook à11es aan doen óm dit séizoen .

zo prettig mogef-ijk te laten verlopenr Tenslof,te noemen wij nog evende namen van de leden.var de jeugdkomrnÍssie, zodat ;e weet'biJ-wie ;eterecht kunt met eventuele vràgen

Paul v.d. Steen
Gerard nuÍvestei jn
Frans v.d. Bexg
Ton I s-Gravend ijk
Peter Perre i jn
Íiil Heijnen
VIim Kouwenhovér:

s ekr et ar iaat
ll -kla ss er s
B-klassers.....
C-klassers
pupi11en, welpen
PupÍI1en, welpen
pupiIlen, welpen

en
en
en

mi-ni Í s
min i.t s
minÍr s

| 675096
: 946893
z 297978
| 611640
t .292957: 290627
t 299855

Te1
Te1
lIel
Te1
Tel
Tel-
rel

Haal dit blad uit de lensrevue en
Yeel succes Íri het nieuwe seizoen.,,,.; 

, : ._, ,i,.,..- !

bewaar het apar t .

'l

De Jeugdkommissie.



PR0cRA],t/llI PUPILLEN EN ,TELPEN

PUP]I.LEN

Zaterdag 25-8- 19?9

10. JO uur LENS '1

10.00'uun. L$\S, 2
14. OO uur LENS .,
zondaa 26-B-i9?9
12"00 uur LENS .1

DE TR.TÏ}I]NGN}I''ZÏN ÈJ]GONNEI'I :

IÏEIPEN

ZaLer z5-8:-' i9?9; " '

zle ook 26-8

llesterkvrartier' .. .-
írlts z' zie overige
.\Íesterkvrartier,. 1 "-
.'r,'e 6t erkwarti€ï -
l'/ e6t erkwarti€T '-

ZvlaLul'lent oernooi
Zuialuwent oeinooi '
ZÍalurueri.t o ernooi ",

DSor/Zoeternocr
' BTCtllzetwerf - ..'.., .

' ouina§$rpà%Horrriust
.: ..

I

- UDO toernooi

I(O}IiEN JULLTE OOK? ? ?

0egstgeest

1'1 .OO uur

'i 1 .00 uur
ro,oö uui
10"oo Lii

tEi'is 'í' .- 
. tÍích Vryenhoeklaan/ I(ytauin

clftallen en zondag
',.,LrNs ,... .- ÀrrMigh vryénhoeklaan/ I(ykduin.. ï,IrNS mínilzie ook zondag Mich Vrypnhoeklaan:/

I,ENS mini.2 Mich vryenhoeklhsE '/'$yrrapin
1: 

. .,'
Zond.as 26.-8-i979
14. OO uur Qui.ntust o erhooi
1Or0O uur Quintusto ernooi

],ENS PU i]],en 1:
Same mst: 9"

LEI.IS PUP J: R. Batcl-
M. Spa, l'í, Zimm-erm4n ,

Samenkomst"lJ.OO uur

LENS VJel-pen
V.T?orip, J.
M. Brooshoo f
S a:nenkor:rst 1O. OO uur

LENS l'Jelpen 2: ( zondas):

IJordt door de traÍner bekend gemaakt
uur LeÍderrHerman S traver.

LE{S ['lelpcn 2
LENS nini '1

gchriftel-ijk voor vriid.agavond 1B.Jo uur hij p.vd gtóen G enemuidenstraat

AFSCHRIJVINGEN:

101

Telefoniebh vríjdagavond tussen 18.00 en '19.0O uur (uitsluitend in dringende
gevallen W.Heynen Tel. 290623.
rn nood.gevallen kunnen'dc pupillen,en rvelpen nog.op zaterda6ochtend tussen
9.o0 en 1o.00 uur afbeLlen. IeL. 661114 klubgebàuvi

,r,EN! JUP__I_ tr'. de. Bruj- jn, tr.Chist, p.Frerichs, 14.tr'romberB, B. dé G.oot,
L. vd Toornr'?,Iïyhmeyerr. rest seloctie:
Samenkomst: !i00 uur . l,eider: ian prins.

aan, C.vd Boogaardt, p.liil-tewaarAr A.Gïoene6tein,
P.ÀI-Ieb1-as, (P. Bylsma, D.Bylsrna, J,Tinullermans, D.v

P,H
dv

LENS lVeI et 3z R. À1semg
\,{ . v nse, E.Renzenbrínk
A. v l'li jngaard,en 2x.
Sanenkomst 10.ó0 uur

o ek6ma,
in).

.. allen 2x
Lei-der Dhr. M. Spa.

M. Jehée., . E.I(nopsr . J.Koenraads,
G.vd ls36 2x, A.vd Berg 2]c,

_1i J.Dunant, T..Te.nsen, pvd. Zvran r M.Bosch, DrKeetman, D.Bylsma 2x,
Tinmernans 2x, P.Bylsma 2xr. D.vd Vin 2x, H.Smulders, g.Teitero exit 2x. , .., 

i

Aovd Berg 2x, K.Han6en,
G"I-,innevueever, R.Plugge,
Safienkomst 1J.00 uur

Leider Aad de pagter.

A.v $lijngaarden 2x,keepel, D.vd Toorn. 2x, C.vd Berg 2x,
P. Hoppenbrouwer, J.vd Starre, D.§pa 2x, R.Boelhouvrer,

R. tetteïo 2xr M.Brooshooft 2xr
: ' :'-tgider: 'II'N' i

eest, M. Brandt,
, D. vd.iocirn 2x,

-11
Lei-der I'1.N.

Ri Ver,baan r

'' KwiítsËeu1
" _Krvr-ntsheul



Eïfmrlf}.-llstak, M. suhl,rrrao, M. Jochems, M. VerscheLden, M.Hoeksma,
PoFieret, R. Tettero.
Sanenkomst 9.00 uur (za+zo ) Leider Dhr. Elstak.

R.MansveLtl,

R.Nuyen, D.SpierinP . de. Jongh , E-C . Zandstra ,
R.Uiruner!4an, P."Vallenburgh.

Leider Dhr. P. de .tongh.

915 uur
8.45. uur
Haa§'Tet. 650088

I,ENS Mini 2:
D.Spiering,,J
Samenkomst:9

P.Angelinc, E.den Heyer,
.Steinwegs r R.vlyrdeman,
..00,uur (za)

Zoals jullie geJ.ezen hebben starten wij met negentien jeugde}ftalleh. Daar wedertiS A-klassers hebben is het voob ond onnogel-ijt< om ilrié A-elftallen te vornen.
voor trvee is het èchter te veel, Binnenkort zlrl-ren we. een besrissing nemen
wat rve gaal doen. Gokken op nog enkere nóeàwe A-klassers of enkele B-klassers ,- ".
vervroegd oversturen zod;rt we een derde elftal in kunnen delen o{ enige Aiklassers
oversturen naar de zateràag of zondàg senioren. NatuurJ-iik nernen fuij weÍ eeïbtkontact op met de A- of B- klassers, die voor een eventueLe oveigà.t6 in aan-'
mcrkin6 komcn.
De el-ftall-en die nu in de LENSrevue gepubliceerd zijn, kdhnen in d.e naand septernber
nog gewiizi.gd worden. IQik.dus el-ke week goed in wel-k ;rftàr je opgesteld etaàt. '
Ben je Bezaktr l:aat dan ni-et de-moet zakken. Ben je gestègen doÉ-dan je best
om er in te bliiven. yÍeest er altlid van overtuigd dat wij (de jeugdcormissie,
trainers en Leiders) zo eerrll'k mogel-iik de elftarlen indelen. lrraineer 5e zàt<tis dat vaak een t el-eurst el]ing. Ivlaar beden-h dat aIs je artiid qrg goed speel-t ;
en je_ niet stij6t dÍt onrechtvaardig is. .E.
ziin er vragen of probremen met trainers, leiders of over and.ere zaken of hebje ideegn kom dan eens bij de jeugdcomraissie langs. Ietlere maandagavond -vergaderel ._wij in ons iclubgebouw om ,:, 20.70 uur. 

::

Nieurve l-edcn

.ru.IJr-e zljI] deze wëek weer voor het eerst naar school gegaan. Mi.sschien heb "je nieuwe gezichten gezien i.n je klas. vraag in ieder-gàvaI eens of ze zín
hebben om bii LENS te komen voetballen. Je mag ," 6erupi meenemen naar cletrainingen op vroensdagmiddag of vrijdagavoncl.- Ook àaterda6s kunnen z,:1 zídn
aanrnel-deno I'liet vergeten hoor! ! !!

II{DEI,ING ELEIÀ].LEN,

Jeu dselecties:

A- selectje; ma,andagavpnd. 18; OO

,: r woensdagavond 1730 1

Trainer: Hans Zoun r'lbeelstraat JJ

3- selecti-e: maanda

De jeugdselecties (A-ltrasse t/m welpen) ijn ai enige rveken bezig mei de rroor-.bereidingen op de komende kompetitie. De spelers die in deze sÉ]ectiea 2ittenziin d..m.v. een brief op de hoogte geste]cl. iïii vervrachten natuurliik dat'Ju11íe
trouw lcomen trainen. Ben je verhinderd bel- of schrijf dan net.ies af. Je weethet: niet traínen,. t:.iet s_:elen.E, kan niet qorden gebel_d of .d;,.trainÍngën
doorgaan, Er word.t artijd getraind. .Neerir naast je vÀetbalschoened bok aitijd
gymschoenen en een regcnjack aee.. voor een beetje regen bliiven we niet tiuis.
Nogïraals de tijden en train,ers vodr julIie:

..,1

Den

gavond 1 JO uur
+) uur
o.e1' tt-aas n.e]-,,,615.!9! :

20.
19,.

101 
...

9.15
crlr} .r -
enstraat

45 uur (veranderd! ! )
0O uur

r rfloensda€avond: 1
Trainer P.aul vd Steen Genenuid.

C-sectie; dinclagavond 1?.1+5. - 8.
dor.d.erd.agavon d 18.o0 - 19.

Trai-lgrI Hans.Verheu6d TroeLstrakaae .41+5 I en-Haag Tef,- Bg1?11



Pu illenseleotie: maandagavond. 17;OO - 18.00 irur .

donclerdagavond 17.OO - t8.OÖ uur
Trainerr-Ilérriian .straver l,le1is Stokezijde 8l Den Haag
Voorlopig afsohfijven- voói trainingen bij.paul Vd Steen TeI.' 625096

'llleIp.ëns el e ctie : dinsda8avond 1

Trainer Aad cle . Pagter 'f'ahrgnhei
'rr

6"45 - í?t5 uur i.p;v. vrgdagàvond,! !-! t
tstraat., 15 PCp gaàg TeIi 607168

t.

Natuurlijk mogeii:dezË.pu;:iLLen en wel-pèn'ook nàar de wo ensclalmiààagklub komen.
ir .:

Wo en6dagmiddagklub

Nogmaal-s wijzen wij op de tljden voor d.e \iroensdagmiddagklub. I(om a.u.b,. op tijd
dovr.zo zeker 15 minuten voor de aanvangstijd,, zodat lve op tijd kunnen be6innen.
Mini-vrelpen
liJelpen
Pupil-l-en
Junioren

13.3o- 14
14"10- 15
15"30- 16
15.30- 16

.JO uur

.J() uur
oJO uur
.JO uur: alIeen op 29-8-t?9 voor niet selectiespelers.

0p 5 seltenber is cr naast de vloensdagmidda6klub een open dag. À1le scholieren
uit de buurt en de w$kbladen krijgen de week ervooi een schrijven over deze dag.
Jongenc die nog geen l.id zijn van een voetbalverenj- ging worden op deze mirlrlag
uitgenodigd om op LENS eens 3-an6s te kouien spelen. Heten juIlie ook iemand,
neeu ze dan gerust meco llannee]: er A-kla"ssors, senioren, Ieiders of oud.ers
zijn die op dezc dag vril1.en assisteren dan lcunnen z4 zic}r aarulelden bij:
Paul- vd Steen Tel-, 6Z5Og6 "

Vriida avond trainin
t;lie is bereid om de traÍn:i-ng van de niet geselecteerden junioren o1r zich te
nemen tot MartÍn Reuver weer terug i-s,(25/9) 'Gaarne reacties 6?jO96
De jon6ens hebben dcze trainin5en hard nodi6 om 6oed de competitíe in te gaan.

Haagse Jeu6dselecties.

Op f,aandag 2f q.ugustus spelen de voorlopige Haagse Jeugdselecties 1J/14 en
15/16 iaar een seLe cti ewe dstriid op DuO. De volgcnde LliNsspelers ziin hiervoor
uitgenódigd:
13/14 iaar Eric linmerlaan linkshalf van ons Ci

Robert vd Zwan rechtshalf van ons C1
15/16 iaar Richard de Kroon Spit6 van ons 81

Ron de Jong laatsteman van ons À1 (is nog B-kJ-asser)
Zijn er soms no6
DWO speelt op h
De rvedstrijden b

m

et
ensen die vril-l-en 6aan kdjken dan moeten ze vrel weten dat
nieuwe s _:ortpark l^le6trr"in Zoetermeer.

innen om 19.OO uur Jongens veel succes.

Z',ïal-uwen To ernooÍ Escamp

Afgelopen zaterdag ïreríl 9p sportpark Escanp I (waar behalve LENS, ook
SpoorvÍijk, Bl"lT IVCS en Groen iÀ,it r58 spelen) in het kailer van het 2O jarig bestaan
van de zrvaluvren Jeugd Aktie (een instelling r1íe geld inzarnel-t voor de Gehandí-capte jeugd o"a. in sannenvrerking met het pri.nses Beatrixfonds) een toernooi
georganiseerd rloor de jeugdconmissies van a]le verenigingen van Escanp I in
samenvíerking met de jeu6dcorunissies van tle KNVB afd. Den Haag.

Dit toernooi voor lvelpen en minivrelpen v/aaraan behal_ve LENS nog + J5
vereni6lngen uit de regio Den Haag met /0 tearns (+ 750 spelere en leiders)
d.eelnamen is een groot succes 6ervorclen. Niet alleËn door het mooie weer, maar ook
door de vele toeschoulrers ( !, 1250) die keken naar het enthousiaste spel van de
spelertjes verdeeld in 14 poïles over.'1 lr.ve1den.

ZOZ c

-13-.



Na afl-oop w.erd het toernooi opgèsiera drjor de (gratis) komst van - -. '.

.rrad Mansveld en Hanb cal-jÍ die et-k teài voorza§en van tivee herinnerin6svaant j es(o.a. beschikbaar" gestelà.'door de afd.. J.s.R. ,van de ceneente len gaaé) 
".,. "ör, 

.

herinneringsvaant j e voor d.e leiders.
. Wat het spel van LENS betreft:- d.e. rvelpen ^speeJ-den een zeer goed.toernooi

rnet. vier overwinningen uit 4 wedstrutten ( 66n ivéoJtrijd met :_ietst g-ö) i de 
----'.--

miniwelpen behaalden 2 overviinningen, 66n gelijkspel àn 66n nederlaag.l
. w3t fe opb.rengst van het toernooi (t.b.v. de gehandicapte jéugd) betreftr-s d.e voort opige raldng 6est e]d op + f j5OO t_

Pet er Perreyn. - .: - : .'.

n-14-



DE IENSREVUE
TIJEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING LENIG EN SNEL,

JJe Jaar8ang nuHner !, J0 august us 1g?g.

IIi,JTAIIE§ LEPENLYSI :

0000000000000000000000000000000000 000000OFFICIEEIi: o
i Al.gerneen sekretariaàt3 Gerard van den Steen" Tel-. 45.8?"o?. I\unspeetlaal toj t z57j cD Den Haag,00C000000OOO00000000O uJ'aorl )e)t L)I) uu uut

0000000000000000000000000ooooooooooooooooooooo0ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

o!èn. dàt h\j nu ahveer door het
zo voorspoed.ig bljjft verlópen dan
ziekenhuis Leyenburgh, waar hij

goed ver1-
J.s aJ-l- es
naar het

'l

1

I

AFVOEREN PER .1, 7^1979 I

- 151
.153

llJ
5L

. Balihuis

. 1'd Lee

I}I DE ZI3I(ENBOEG:

Dc operatie van Joop ,i,li].lens is zo
Wilhel-mina Gasthu:.s ma6 tippeleno A
rvorot hij Cezè '.veek nog overgebracht
verder ze.I moeten reval-ideren o

VA}T DE RXDACTÏE: ed.actie-aores:
et" 61"12.14.

Theo Prins,
Marconistraat

1

641 2562' JE Den Haago
RR
RT

RRRRRRITRTRRRBRRRRRRR

0000000000000000 - :

ani '.: BEERI]UT YUO
oooooooooooooooo
*4*t+* Voetbalfen oo het eerste vetd is sol-l_iciteren naar gebroken enekel_oo

Het nieuwe..riraineringssysteen werlct waarschi;jnlijk zeer simplisties:
Men grave diepe huilen, gu"àrouft"nrd. tloor hier en-daàr wat gras-"

Overi6ens, ook de trainingsstro-ok .is omgebouwd tot e en : oe fenterrein
voor EHBO t els" 

i*r++** Schand.aai van de week al- gelezen?
+++*** 2 plavuizen in de LENs-kaitine .trot elkaar,' n Móoi zootje is het hierr I, Hoezo, i '

- i449 ii;;"ö;;;;;.; wordt Apelttoornselaar 126, 'Den Haas; rel. 454698.

I

II{EEE oPtrtOEREN AtrS tID: L

- 1575 P"J.rvan Ryn 160?5? S. Magnol-iastïaat 10, Den Haago

INBéLLOÏAGE: , | ,.

- 1569 l4.L.Tienes 16026? C jun. Meppeh.re6 J8p, Den Haa€:,
-1ff0 Q.P.Bosman 0?0I+46 S Zalj" pot8ieterstraat .tO2 Den Haag, TeI. g4Z Z1Z
-1571 §.N.Jagesar 120571 t{eIp" Henge}ol-aan 199 1 Den Eaag, Te1. 664295. .1i72 G"ï.Kuiper -: ''l: .'2 Miniiï 'Vaalbivierstraaí Jl , Den Eaag. Iel" 656256

. . 1571 v,l. J. Elzerman 070662 A jun p/à Eikenl-aan ,5 , \i,Ia6sentrar o.15?4 R"J. van Kal-keren ?1o2? 2 tI"W. J. Marisstraal 16, Der- Haag, Te}. 8gl4gZ
-15?6 t"l .paleiielden z8of68 pup, M.Stokel-aàn 89t, ó", Haag,-ie]. 6?3116.
-',577 t4.H"ttlacquine : 06057, M.tv" i(uinrestraat 46, Den Haa6

1

J

I



Net zijn rve gevoegd, en nu liggen we aI. uit onze voegen.rt
Gevoegelíjk kunnen vre aannenen, dat beide plavuizen binnenkort ui d.e

band zull-en sprlngeno'
Zel-fs.welvoe6Q]:jlq"wgg_r{en. zu-l-I..en be+..niet.meer kunnen lijmen..'{***** Afgelójiein 2oirtia6"6ijnà geen wedstrijd voor .het eerste, *rró h"t niet, dat

enkele heren zo vriendel{jk vraieí.àI soppencl 2 stalen doeJ-en op het eerste ve}d.

*x.*.**'x- Ptuià van deze week gaat naar A1ï dat zaterdag het Jeka-toernooi op zijn
naam schreef : ". :. .:

Nqar, wd van de .trainer vernamen is.dit rvaàrschijn{'l de 1e en de l-aatste
pluin voor dit ,elftal.*+x:+** [Vederon zat O bU de Seko te ]-eureno

Zelf berveerde hij dat dj-t sLechts was ten bate van de goede verstand-
houding tussen Seko en spelers.
+**{'** Gelezen in een groot l-andel-$k ochtendbl_ad: De prijzen voo? oude kranten
en oud papier'gadn omhoog, zodat het vreer Lucratief wóràt om oude kranten o!
te hal-en"

Misschien een reden om de krantenactie nieuvr l-even in te bl-azen.+:r**,'* Men blijft de redactie o.nkopen, naar A. hebben we niet meer gezieno
* '* * *:r + ll ;c::us , MariÍi tr stond weer i-n de goa1.
++**** Gehoord in rrfussen start en finischrt van de VARA radiio ( elke zaterd.ag-
middag van 'l2.OO tot 1J"O0 uur op Hilversunn 1 en ze.er aanbevel enswaardi§): 'l

Kee6 Ki6t3 rlen. bàI. is ooi; 'een soort. natuurproduct, h-rj is tenslotte ',

En d.aaron'heeft een bal öoh een soort hart en zielo
En al-S je iranuit Ce spel-er nou-die ziel_ in.de ba1 kan leggen, komt

die ba1 veel beter,,tr ,.' .

Ja, jar' binnènkort zullen we astroiogen, àacrobiotici, accupuncturisten,
psychologen en kö f f ie àilÍlrlikers àodig hebben voor de nat eriaal-verzor8ing.++**** Gelezen in d.e ribrieh rr Geknipt uit clubbJ.aàeienrr uit het Vaderl-and
van afgeJ.open naand.ag: !r lulaasstraat is tot naamswljziging over gegaan.

Voortaàn gaat deze club al-s WI,l door het leven.- Niet zoÍn goede keuze vinden wij "Het ligt dichtbij !VDM. En die heeft ook niet zorn goede naam.l
. A1s de heren van de sportredactie wel meer op zorn onbenullige wijze

,,verken, hebben vre liever dat .e met hun schaar van ons klubbLnd afblijven.**++++ Ffumans wi1 Jan Raa6 voor 42.***+** Insiders op J,B,IS " geven d.e ieàa.ctie no6 4 weken.
'Het fatellen kan be6innen." Nog even'en U krint weer veilig .het kl-ubblad ,

openslaan en vrijuit platen op LENS,****** /ifgelopen zondag tracËten wij enkele plomínenté oorui" clftalspeJ.ers
te intervieuweno

NUI op request! Ze boycotten ong, daar. nij te r.re6atief .schrijvèn over hun
wereldje ( rnanager e.d" ). , t

En dm he; zontla[avond 'onr i2 uur te 6aan Jntervieurven leek ons wat laat.ii***** Het Barnannetje i-s weer t€ bewonderen vriidal5avond-. varn zeven tot tien.
Sirnon Leuk, <lat je er weer bent"|t*:i*** Verbazingwekkend., nieti PoI en FdeeLenser hebben geen kopy ingeLeverd.
Om alfe eventu.;l'"e twijfrls weg te nenen: fÍij ( de redactie) weten nergens

van o

De kfoh en de klepelo

lïat een erkenrringl I Na avonden van moeizaan schrljveri en hàrschrijven,
slapeloze nachten, had ik mijn eerste kol_on kladr. ' '

en talloze

een

en de

Dat hij zonAar geplaatst vrercl doöf de niëu,i^rbakken redactie, ïÍas voor mij aL
verbazingvrekkende gebeurtenis, naar d.ít was no6 niet a11es"
\Uant zovuaar kreeg Ík reakties (niet dat j.k daarvoor schrijf natuurlijk).
En rvel va[ zeeT promi-nente LDNSers., d.e om zijn scherpe pen gevreesde pOt,
niet mii:nder vehijnige I'reelenser"
De vegen uit de pan $rareÍr niet van de lucht,"



Do heren die bliikbaar over uitstekende rel-aties in zowel_ het bestuuraIs in de statut enwiizigingskomnis sie beschikken, haclden op een aantar bU mu
levende_vragen gelukkig antwoord. tIk heb begrepen dat de oude algemene ledenver$adering vervangen 6aatworden door een meer ei:geintiidee versie.

t'iaal jplnmgl.' geaoig bleef aLlee tooh nog eea beètJe vaagr
En in aa:rsLuiting op de beeldspraak van Freer-ensèr kan Ík dan ook weI

zeggen dat. ik nU no6 6teéd6 niet rueet i,raar. cle .k1epe1 hangt.
ttvÉrnf ondanks de veel-belovende tóekomstpJ-annen van de statut enw{izigin6s-

koomissie, zitten we op het mouent toch nog met oude statuten.
" En wat daaiin staàt over de atr8emene J.edenvergadering lieten pol en

Freel-eiser waarschilnÍ5k maar al te goËa.
of zít de klepel in dit geval .afien met de oud.e statuten in de iiskast?.
En dan ni iets heel anders. 

;

l3innenkort beginnen wij anateurs' ook weer met de kompetitie"
Onze betaalde lotgenoten zijn al_weer twee weken bezig.

DankziJ hét feit'dat rte NOS miljoenen van onzà kijkgelclerr naar de IorIVB,die toch al. noodriidend is door ale schamere cRM subsidiés, heeft overgeheyerà,
kunnen wij ze elke zondagavond bewonderèn op de beeldbuis.

Ei is op die zond.agavond, trouwens nog veel- meer te genieten op de beeLd-
buis, .a1 is het dan nj_et op voetbalgebied.

wat dacht U.van"Mart Sneets SupErstar ? ,

Nadat hii een week eerder voox Jbop zoetemerk door het stof was gekrolen,
klan hij afgelopen zondag beteuterd vexteLl-en dàt een arbeider van de ltiel_ren
B.V. rdie toevallig'een priisje'had gewonnen, nog steeds boo6 op hem was en i.riet
met hem wilde praten

Arme Mart I I

s de sprten van tle Z-M ]adder I'

da6 aI_ &et zij? motor de beru in qas
bèider.
pot stroop, en geen mond om te_.

l. ,

ZMZMZI4Z,I4'ZYIZMZI4ZI4ZI"IZYIZTIZI4NTfiMZMZI,I'ZI4ZMZMZ\TZI4ZMZI4

M Secr. J.Meinesz, Z
Z Laan van Rustenburg 'lr, Voorburg TeI. , MM 86144? z
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En dan te bedenken dat hij op die
ge{rukt door de aftlelingschef vàn àie ar

Arnie Matt t Daar 'Àtond hij met zijn
besmeuren.

,,Lan
Mannen opgeletl I Het uur U is in aantochtt! E

0p +.9. Zaterdag 1 _ept i6rt dan eind.elijk zover en starten wi,j de pieurve
competitie 1979-1980.

Dit nu is op zichzel-f niet zorn bijzonderheid, doch wanneer.we ais kersverse
nieuwe vereni6ing aan dit. Bebeuren. nee'gaan doen dan staat bÀi voorbaat va6t
dat- hier èn da-ar in de :resp. kampen <1èr ,, rneer gevord.erd.enrme t nieuwsgierige,ja soms lvel net argus-ogen, naar ons verschijnen wordt uit6ei<eken.

llat zou tt voor een stel zijn? ] ,. En zouden zii zich enigzins in het mÍrieu der Zaterdag, sprtels kunnèri '

aan Bassebo I
En aI zullen wij dan óok 1an6 niet alres in eigen tràno hetben toch kunnen

qe zelf er .we.l- het nodige aandóen. 
]

Zo kunnen ,Je cr ar-r-ereerst voor zo,.gen er in ons fónkeLnieuwè LEI,rs-
tenqerr. picobe.llo uit te lien, zodat we'dit pakje .in den vervol6e meÈ gerchtetrotq kunner ,dra6en.. 1 -

verder zulleri vre door clc juiste.Ín6te11in6 t.o.v. àè resp. te8enpart jen
en vooral niet te ver8eten ook t.o.v. H- H arbiters er direct reeds toe kunnen
Bij{ragen om een z.g. prettige vrcrksfeer " te sihéppen"

'ZOZ..



Hebben we daarnilast het vas.te voornemen om 'met eÍr v6ór'efkaar de juiste
'inzet te tonenl dan lcan er o.i. aI niet zo: heel veel- meeï mis gaah.

$lat de onderlinge samenwerking binnen de Iljnen niet vair Ëtönde af aan
lOUl zal zijn is ni'et. meer dan begrijpelijk, doch na hèt naur,,rkeuri6 opvolgen van
de raad en richtl-ijnen evan onze trainer za1 ook hicrin binnen niet al- te lenge
tijal verbetering ontsfaan'd i.i '. .i : .r; .'.tr -.. . j-.' '., r, '', ,: il '.1 , '.Í

Voor vrat betràft het programma' op 'deze eerste competitj.eàag het vöI'gende:
Ons EERSTE team speelt hiiàr eerste:wedstrdd THUIS én !ÍeI tegen S.M.L. r46

on 14- Jo trur o : ' :.; i' :

De speJ-ers hiervoor, wier nanen lrloensdagavond 'na afloop van cle trad-ning
door Hr MOhIe'bekend genaakt zulIen worden, dienen a]l-e om 11,.10 vur aanwezig
te zijn. . '' l

'jIet T',"IEEDE be6int eveneens met een'.TH{IIS wedstr\id n.1.tegen 8.,4,.S.8.
aanvang 12.00 uur: aanwezig: '11.0O uur"

ookeennietteonderSc.hattente.genpartij;
IIet elftal hiervoor zal. gèha1ve enige spe'1,ers .uit de.'selèctle veider

best:an.uit: ...- .

rc.vd To gt-C . Vel-dirik. - E.Keurper - J. vd Ta6 - H"Kleyn - A.I(oeter - :

R.Koster - G.Kuiper,- en 4.spelers varv de A-seLectieo'

eJstrjjd in Honselersdijk helaas te elfder , "

nog een rveekje diene te wachteni alvoorens
beurenr! kan storteno j :

nogalrtrij laat'binnen kwam, is tt ons 'l .'

moetíng hiervoor in de pl-aat6'te brengeí..,.:
geen een juiste aansporing,om deze rvéek
inin6 .te verschdjnen.

vréekrl( 8. b ent enber ) l-uidt intussen .voor. : '.'
,:

. ,i

SENIOBH\I ZONDAG:

Het DERDE tensl-otte zag haar
ure van Bondsrue6en uit5esteld en za
zij ziqh eveneens i-n het competitie-

Daar de mededeli-n6 hieromtre
niet 6e1ukt een vrie ndschapp elijke o

Jammer, doch raogelljk voor ne
( Vrijdagqvond? ) nog net even, ö! de t

Het programna voor de volgen
onze afdelÍng als volgt:

14.J0 uur Quick Steps - LE{S
12. JO uur DSO 1, ,- LENS

- 1O.1O uur LEIIS f - SVGU

1
ge
nt
nt
ni-

dë
i
1

2
4

s lYnd. Secretariaat: Henk van Nieuwenhoven a
s Otterrade 6 2544 JB Den lIaag, TeI" 29.8?.09. s

ssss ss s§sssss s§6s ss66ssssss 6§s6s 6
6 S SSSSSSSSSSSSS6SSE;SSSS6SSSSSSSSSS SS S6S6SS SSS666 SS 66SSS 6S 6S66SSSS6S666§666 S6SSSSS§

PROGRAMMA:

Zaterdag 1 september

t 6.lo yur Nooldwijk LENS 1 Gem" Slortpark ' : N.N.'
Duin lïet ering rNoordw{jk-Binnen

Zondag 2 sept enber

ioal- 2
I,XNS f

11.00

10,oo

12.OO
12,00

10.00

10 .00

uur
,Íur

uur

uur
uur

uur

uur

LXNS 2
UNIO 2

Delft 2.

LNNS 5

.Te 
\,lerve 2

LENS 7

vros ,

LxNs { ..

DVC 2
LNNS 6

Gv.Irl "If/vac
LAns I

v'l
\Yaardsedljk'te
Oudewater i "

Buitendre e fho f, .

Juniusstraat, elft
u2
Clubhuis Te l;{erve,
VreddnburchrveB 195 r6v z

Meli-s Stokelaan,
' hoek Dedensvaartvrqg

M.v Aggel-en.
B. Paoloni.

T.C,Zuiderwijk.

; lll . J ..J[ans en.
L.J"A.Kok.

Rijswijk"
H.J.T.A.

Dankers.
J. y"Esch.

-4-



'14.00 uur I,Vestlantlia 8

1O o OO uur I,ENS '1O

10"00 uur HDV 6
12.00 uur LniS 12

OPSTE],LlNGEN:

LENS 4,

LEI{S 5,

LENS 6

LENS 7,1

IENS 8

LEN§ 9

LEï{S 10,

LENS 11

LE"NS 12 , A . BanninB ,
G?Jehee, .F.
G?EeysteeB,

I

I

1
{
I
I

9 H

N

N

N

Ï,ENS

GDATJ
LENS 1,I

I,lippolder 8

t;
De Ho6e Bomen,
Galgenweg. te NaaLdwjJk
v3
Zuitlerpark 2e gedeeLte
v1

..7

.it

.N

.N

aaL.

F.Blok]-and, B. Osse ,
J.luisman,.H.Strave
R.Duyndan; M. vd Meu

T.Brardenburg, J. v.
J.Ras, R.Roodbo1r A
L. Dobbe.

:,:-"
-. : i

J.Groothuizen, O.lluin, A.v.Kleef , B.v.Kooi,
r, II. Rimmelz!ïaan , A.Schneider, A.Tis.mers, 1,.lenr A.Roverso ;

I

Dijk, C.Xemperman, G.Looyenstijn, iV.tqichels., . ,

.Rooduyn, H.Rooduyn, J.Zoetl F.deZwart, .I.Keeiman

A.BauÍnan; J.vd Ende, A.de Jong,
F. Straathof ,R.liiessels, I'.Veeren.,
R.Bom, R.Versteego \

rt.
R.vd 3ent, P.Booms, W.GroszeeNipper, R.Leijn, A.Schiif-r,
J.Verhaan (aanvoerder a.u.b.) I p.Verstraled, J.llittingr
R.v. WijnGaarden, H.Iloppenbrouwer; R. Hoppenbrouwer I
P.Schu1ten ( invall-er) .

f.vd Bregr A.Bil-derbeekl J.de Bruin, G.Duijvestein, G.Goosse[r.
P.lIeijnen, !ï.Heijnen, H.de Klein! ,I.Smaf1, J.Verbarendse, p.v. Rijnr
ggg.gogaard"

F.v Dijk, R.trieret, h.Huis, G.vd Kleij! A.vd Kroft, ,lll.KroL,
... -R.v Nuijsenburg, JsRiemen, p.Smeefe I lÍ.,ter Laare, p.Burghout.

C.v BeeFrrm, tr'.v Beekutr, rl.vrt gsrg, p.Bosch, !ï;Bouwman, H.DLmeyer,
J.Helmaó, J.vd Horstr" T.prins,' T.Verstrae_L, J.prins. :

,.f onker, H.I(ou,,venhoven ,
R.de Jong; A . Bauman.

H.Ruyter, tï..v Ryni .C.Stapel;
. R.v. 3aggum.1 O.Eeversr', .

R.teí Hoorn, A. Hoppenbrouvrer,
A. $,ijnhoven , À...Bruijns ,

A.Bergaan, d.Beyer, RoBom; C.van DeeLent .p.dd Haan, C.Kuyper,
J?Kuy!.err F,Peter6, J.Rientjes, pJverhoef, F.de Vroegerp.v. Deursen.

C.Berenbak, A. de Haan,

S AMENi(O}4S T 

'
LENS
LENS
LENS

56
L

9

7 B 10 en 12 een half
O8.4! uur T,ENs-terrein
'l2. OO uur L,ENS-terrein

uur voor aanvang van hun wedetrijd;
. 1 LEI'IS 6 11 .OO uur LENS-terrein.

. LnlS 11 Op.OO uui LENs-terrein

AFSCHRIJVINGEN:

Uitsluitend bij Henk van Ni
.,|

eurvenhoven op trijdagavond

Afgelopeh zondag zijn zond
A.Vierlinq ( 6), G.L.-Ii.v."
De beJ-oning is tvreemaal n
we dstrijd6e cretariaat o

tussen 19.00 uur -2O.OO u

Atr'IVEZIGHEID :

niet ver§èhenen bij hun elftdl:
an-(11e), '
orden. Velweer' is mogelijk bíj het

ur, TeI.

er kenni
Ld (9e),
iet opge

298?io9

I
{
I

E;gevanS
C.Lipm

steld 'r

I

5



COMPETITIE I

A.s. zondag start de competitie weer. l.{il-len de aanvoertlers en speJ_ers er voor
zor8en dat rle 1e gitimati_ ekaart en aanwezig zijn? Er 1i6gen er nog veel bii het
secretariqa! en zun te verkrijgen a.s. zondag vanaf OB.OO'uur.
IVil-l-en de JÍ.I. aanvoerders clenken aan de ínvul- f ormul-ieren met vermeldin6 van
de juiste klasseindelÍn6 en evt. competiti enummel?

PROGRAI,II&I I S (onder voorbehoud).
l.

Vrij da tember.

19 .90 uur L.,EIIIS 1 1

Zondag 9 .september

Leidse studentënrl

7 tt

tl

v2

v'3

14" 00
'l 1 .00
'l 1 .00
13 "oO
10.00
10.00
'10. oo
12,OO

1

1

2

V2
v214,00

10"00
12"00
11.00

uur.
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Lugdunum 'i,
DHL 2
LEI'IS ]
I,ENS 4
vros 3
LENS 6
I{DV ]
rnNs 8 ,"
LENS 9 :

Dyn t67/3
LENS 11
GDS 9

i LUNS 1 , i

LEI{S 2
DSO 2

.'HBS ,. ,

IENS.5 Í
BEC 1
LENS 7
Ho bA-n floodr a
Iiuslqltr b I .

Lm{s 10
DZs 5
LENS 12

v
ï

v

Daar g+an we.weer in ?9/80
Dit stukje komf van de hand van een vader, clie nu aI jarenlan! tegen qe

-vaak zeer vreemde boslissin6en van verantwoorclelijte r,ENs bestuuraers.heeit . 
-.

aan6ekeken.
Onmlddel-il:k iti dit nieuwe èeiàoen werrl ik .1*"È" àet zorn rropvoedkundiggrt

- besliss_'' ng gekonfront e ertl.
2ateraag j.1. moeét hei kersverse n4 Ëpeien tegen U+Lhel*r". - i ''

Na eer6t tef.efonischrte hebÈen "geïnformeerd. naar het eventuele af dan
niet doorgaan van de wedstrijd gingen we naar he| terrein.

-ToégeBeved, tiat her ètuii6-r,ua a"r;**I-àh-"i;-iË"ii",j+n6.om-ni-et r.;"
kurlnen 'sp'eIén 'iridde lucht 'hiíS"

f,aarom was er a].leen maar tefeurstelliqg llj"de jon6enq, ofl uit, de mond
van de'heer p.vd stedn te vernemeri tldt er nied"gdËpeerà r.à" ,là"à"n. .

',ïoede ki'udm èr éen cigenbl-ik fateir voor in-de'- plaats r. t-oeri de meeste
jongens waren afgedropeno

De heer vd steen besU-ste n1. dat 82 wó1 kon spelen tegen de tegenstanders
van 84 nota bene n

lïaar zijn we nu mee be zi6 ?
fs het vreemd.r-dat er een stemning onder veLen hangt. van :moete& d.e

ho6ere elfltaLten d'ö vé6f en duide\jk worden voorgetrokken | .

Ik vraàg rn[j' af of het bèstuur ooit 6ehoorà heeft van objectÍviteit bij
het nemen van beelissingen. 

r

0p miin pelsoonlijke vraag aan d.e heer vd Steen naar het ttwaarorirl vein rleàe
beslissing kree6 ik al-l-een ten antwoorrl: rrk harl aan 82 betoofd dat zli zouden
speLen!ttHier is maar één woord voor: will-ekeur.

Een veld is bespeelbaar of niet! Ik vind het prachti6 dat er jonge
kerels ziin dic hun vriie tijd aan een vereni6in6 afetaan, maar toon dan wel
karakter, want dat a]Leen kan een vereniging helpen otrl- en uitbouwen. ... :.,,Íanneer je dat niet kunt opbrengen, ben je mijns inzienG niet 6eschikton, vooral jeugd, te l-eiden. '

Hoe dachten dé lezers, clat wii àIs _ouders onze kintleren respekt voor de
bestuurders konden laten behouden. s

trïanneer rve een gezonde sportieve en door de ouders vertrouwde vereniginglvírlen hebben, dan zul-Ien de bestuurd.ers zichzerf eerst eens een spiegel moóten
voorhoudeno -$= .- R.p.J.vd.lvallen.



Daarna.ast rvaren de spelers van LENIj I er nog en hun tegensiander
Vla]rheluius di'e op het punt stonden te vertrekken" Hàls over kop hebben vq,
Ilíil.helrtiub over lreten te halen om al-sno/ï tenen- LENS j 'te spelen, zoalat er tenminste
noB ecil v;cd6tr\ld d.oor .kon gaanb

iïrii,b-egràpeà, heus vel-dat de spèIers van LmlS 7 teleurgesteld waren omrlat
zij oorspronkelijk tègen l{ilhelrcus zouden spelen. I{aar op dat moment vonden wlj
het het eerJ-ijkst om I,ENS 5 te Laten speleno Vooral- ook rnet het oog öp ju11ie
vri endschappelijlie wedstrud van. afgelopen maqndag (2?-Ut?9) die. nog. in het
vooruitzicht vrasn lÍierd.oor 'hehben aIIe Í..,ENSIeOeq het afgelopen' iveekeinde kunnen
spëIen.r trlij hopen dàt 'jullie ori!è beslissing nu ubter te6rgpËni,

, ..r- .. _t :' i I _

., d" Jeugdlommis-sle- ' '

. Een-íngelikkéld ve"haal.

^ De re6en kiram afgelopen zaterd.ag opeens met balcken uit de hemeï-.val-Len.' In dc doeLen van veld 2."kvram,aI ,gauw vrat wdter te staiur, .terw[jl de fest
van het veld ,erg .diassig. uas o §pc1en" op 'd.it velr} vras 'dup niet vérantwoord..

' De wedstrijd LEI'lSr 7- ],'lí]hel-mus werè dus afgekeurd en cle spelers ïlloesten
zich vreer omklcdèn" Veld f was goed bespeelbaar, zodat de rvedstr{jd Ï,ENS5-
I'Jest erklartier wel door kon gaano Hel-aas had 'ilest erkruart íer begrepèn dàt ook
hun'ruedstrijd rvas afgekeurd en rvaren snel- naar'hun eigen veld ge6aano

Op.het vel-d rvar-en .no6 de spelers van ].,ENS 5r die zich warm_ l-iepen. ..

!R0GRLI1j,.!'I J UNI OIIm{ :

óndag. .2-9* 19?9;.

14"00 uuí LENS 2

It"e"gge_ i-2lp?...
19 j00 uur LIINS Af

Dínsdas 4-9-19!1,9 "

quÍpk steps 4 v3

..v ,e

D. Brerutrer"

{

Drrr{o ,
{

I,ENS Jr 12.O. 15 uur quiclc Step6 A1-

Zatelclag 1-9* 1979 
"

14"ro uur quiqk '1

i

1

4

Nijkbrklaan.

SavorninlohmanL. -C;Kik'
Bràssdrkade. Chr 1,li11em6e
V 2 H.Martensa--
Zuiderpark J. Paalvas.t " :.
V 3 H?l,lartens. .'
!ï.estvlietwe g D. Diederik.
Al-berdastraat N.N,
v.1 N.N.
Mich.Vryenhoekl. .N.1,{, . .

1r.00
i4Jo
11"12
13"OO
12"10
11"15
11"45
11o9O

uur
uul:
uur
uur
uur
uur
uur
uu::

. i JULLÏE TRÀINEN ÏEDERE VRÏJDAGAV

AFSCIIRIJVINGEN:

Sch.IiÍtelijh: voor vrijd agavond 18.00
GènènuIAénsliààl 101 , 2

TELEEoNISCH: vrijdagavonrl tussen'lB"o
gevr3-Ien) voor

A-ld.assers bjj G 
" 
DuÍve6tein

B-k1a6Eer6 bij f .val Berg
C-klassers bij À t sGravend{jk.

Ín noodgevallen kunnen de junioren n

TENS
LENS
DZS 2
I.,ENS 6
GDS 6:
LENS 8'(c1)

Hotl-and Snorl t 3214
T.EI.IS 1 1

ur bij P. vtl Stèen,
45 Pn oen HaaB. Tel. 6?5096.
en 19.OO uur (uitsluitend in dringende

Tel. 9468% (LENS 1 en 2 )
Tet".29?9?8 (r,nns 4 t7m 7;
rer. 611640 (Lm{s 8 t/n 11)

g op zaterdagochtend tussen 9"3O en 10.O0 uur

lEc 5
LENS 5
friomph 2,
Iryi? -'
rr/LJÍIeJ.ÍIUS O .,
ODB 4
LENS 10
t'lest erkuartier 7 -'

(81).

5
o

i

rt

I

o
afbellen bij LENSo fer" 66rrf4. l

AEIGURINGEN: De junj.oren moeten bd sJ-echte qeersomstandighe deh steeds de af-
ten raadplegeno Tel-efonische informaties worden hierover niet verstrekte r.if ng6 s

-x,-



LENS 'l . I,Vordt door de trainer bekend 6emaakt.
, Leider, J . ApperJ-oo

J. Zoun

LENS f.. N
, ,G

zie maanda

:

.N

.d

.H
g.

,':
IENS 2. .N.N. :R. Duiivestëin, .,X. cimberg
J.Schipperen, J.vd lJerf , L.v R,Jn (2x)

R.Gxoen ( 2x),

. R.Goedh_uij61 R.de Haas, B.Henked, B?Jozee, lv.Klunnën (Ax),
e. I(ok, O.I(onemann, R.Rademaker, B.Vesta ; J. Voorcluin r. R.Wassórman,
enkes " :- . i: . Leider B.Ossè.

, J.Koulenhoven, P.Kro1, H. Linssen,
r W.I(lunnen (2x), R.Hui.man (2x),

. Leider F. Flumans.

LEI{S 4. lïordt dobr de. trainer bekend .6emaakt.

samenkonst 11.45 uur LH,ÍS L,ej.deÏ P
R

. vd St.een
. Lueks.

t_

LH§S 6. R.Verboon(K)
E.Jagerr H.

LENS 5, M._.vd Lan6, J.Broeshart, L. v Rijn (2x), tt. Vreeburg, U/.UJals,
R.lIuísman C2x) r n.Gróen (2x), H.schaap, E. valentin; 'Chr.Ber[mans,
Lí.§ chohbe., G. Caprino.

Samenkomst: 14.00 uur Leider E vd Berg

À.v Bl.itterswijk, tï.Co1pa1 B.Boelhouwer, B.Elshout
M.Korving, R.Korving, R.vrl Iiroft, -nv Zdli

_ Leider Arthur d.e @root. .

LENS 7. 1ï,v Vssn, I,l. vcl Boogaard., B. Driessen,
W.v Melzen, B,§oebarta, H.v lJa6sen, M.

Sa:nenkonst: 12.J0 uur'

A,tr'ranken, F.K1eín, R.Mattens, -
vd [ïaIIen, M.Burcksen, R. lvann e e.

T,eider N.N.

,E
vK

. Zeger6 r
ooeten,

L,EI'IS 9. P.[ïessels (K), E.Coret, M.v Oranje,
rIil,vcl Spiegel; D.Baid joe, A.,Christ,

Sarnenkomst: 1?.15 uurc LENSterrein

LENS B. luortlt door de trainer bekend gemaa-ht.
Samenkomst 11.50 uur LENS terrein ï, eider Hans Verheugd.

R.v Oranje, R.Haflt C.Lie l(ie Tsoen,
R.Roos, R. vd loogaaldl ,

leider Erik 1ay1644p.

emes, M.vd Itooy, M.Geurens, J.vd lvie1,
J.Kuypers; R. Kievit.

"Theo prins.

LEN 10. M . i(pops (K), D.Vermeulen, R.Ti
, - ,. .J.vd !ïiel, J.Riemenr R.Del<her,

Spmenkourst; ..{'i i 15 uur LENS terreLn

PR 0 GRTiMI'IA PUPILLEN 'ÍjELpEN EI'i MINïIVEIPEN. 
'

PUPfLLEN

ZaterdaE 1-9-19?9.
'1O.0O uur LENS 1A (p1)
11.00 uur VVP 11
1O.OO uur LENS 14,

IEDERE 1ÏOEI\'ISDÀGI,[iDAG

I scravenzande S.V.
LENS ".1'

- RI(§VM 15

V1
Zuiderpark
Y2

IS ER TR.T.ÏNING ViiNAE 15.f0 uuR.

-8-



Welpeuo

Zat erdag 1-9-1979 
"

I 1 oOO 'uur LENS .15 (W t ) .-
12,00 iur LENS'16
10. OO u1g Postalia. '1,

LaakkwartÈer 15
SpoorWk 10 ":
LENS 'lf ( vr)

I
Waalsdor+erweg

V2

Daal én Bergsdlaan

Zulderpark , .

l'

hun r,redstrjjden
661114.

..v'v i
1

Donderdq8 JO augustuÈ

1 8. lo uur LEI,ts. W 1 'spooiwiiir

ITOMEI{, JULLIE OOK TRAINEN? VOOR I]ELPEN VANÀF 14. Jo uur. '

Miní welpen. ,

Zaterdas 1-9-1979.
'11 

"OO uur HBS 21
" 
. 

IET,IS 20
11.00 uur R/rVA 18

ilí'
IÏ/IAR ZIJN' JUI,T,TE TS IiIOENSb.'!.GSM]D

I
DÀGS OI4 1),)O uur.

vru
LEIIS 19 ( mtni 1 )

LENS 21

lrrscsnr,rvrilcniv :
Sc ift e voor. v 8.00 uur bij p.vd Steen,

Den l{aag. Tel." 675096.
d avond 1

Genemui ens raat 1t 25 5

Seva en
rijdagavond tussen 18"00 en 19.OO uur (uitsluitend in' dringendelïiI l{eynen" Tel., 290621" , .-:,

TELEFONISCH: v

wedstrijden na6 ín dat geval telefonisch worden geïnformeerd
d.oorgaan en rvel vat erdago cht encl tussen 9.j5 en it.OO uur. I
LENS 12" trVordt door de trainer bekend gemaakt o

Sp"'nenkonst: 9 . JO uur !EI{S 
I Leider H.S travër.

Bruin, P,Díllewaard, F..v liest er, +

f,e:-aer J. Prins.

À1leb1ae, R.Bat eJ-aa-n, C.vd Bogàaralr,A.
i 8.,lrri j}:aei j er, M.Spa, M.Zimmerman,

I Leider M.Spa en
H. (le J onAnr

E. Endl:lchr: V. Iromp, D.vd'Vinr
M.End1ich, t/. Bfilsma.

" Leider À. de Pagter

rn noodgevall-en kunnen.de pupir.len en werpen nog op zaterdago chtenËI tiësen
9.15en,,10ooouurafbe11enolTefn66tgl4nutg"tóuw.

ATKPUBTNGH{ i Bij sl.echte rveersomstand igheden steed.s eerst de afkeuringslijst en
raldXregg.n. -staat daarop bij "pupirlen en I'lI eIpènri . ir""r"Id: GoEDGEI(ËuRD dar '.,
steed.s naar veld of punt van sa.nenkomst komen" ru orr crv,'r-L Mrtc Èn lus NtEr ,.

TELEJ'ONISCH .IÍORDEN 
GEINFoRMEERD NAAR EVENTUEILE AFKEURÏNG., Strrat bij IIe afkeurinJs.

ad.rdssen bii rrPupillen en lïelpenl, vermeLd: -zfE 
AFKEURTNGSLTJST . dan moet al-6vol-gt wbrden gehandertt: voor de thuiswedstrijden moet junioreifiist worden .:

geraaàl]e e6d. Zijn de'yed.slrijdel Ían LENS 5rZi èn 1o goàdgekeural aan gaan ook
de pupillen en vrelpen wedstriiden op ons vèIà aoor. uitsiui t end 

' voor Àe uit-
,of

IENS 1r" F. Christ, P.Ererichs'F.de
+ aanvulling selectie o
Samenkonst: 1O.OO uur LENS

Énlls f4. M.Frornberg, T,.vd Toórn, p.
Ao Groenestein, po Hoeksma

'. B. Cle Groot.
Samenkomet 9. JO uur tmls

VERZA]"IEX: OP TÏJD I ! ttttltrr

LENS 15. J.Dunant (K), T.Jansen, p.vcl Zwant
M.806chr'J.Timnernansl p. Blj]sna,

Samenkomst: 1O.15 uui^ LENS

=.9-



LENS 16"

S amenkomst

LENS 17.

Samenkomst

11"J0 uur IENS

: 9 . O0 uur l,ENs

GAÀRNE OUDERS MET VENVOER

LENS 19. M.Schuurman, M.Ver6chel-den, G.E1stak,
R.l,Ían€veltlr R.Fieret, R.Tettero.

Sanenkom6t: 1O. O0 uur

LENS 20.. VRIJï

VERZAM .;], OP TIJD

E.Klops (13. )'r E. Rennenbrink, . K. Hansen, J. vcl Starre, R. Bbelhouwer ;jR,Plugge, R.Àlsemgeest, M. Branalt r M..f hee, J.I(oenraads, R. Verbaan,
ïl,VinJcer N.Jage6ar. ._ .. ,... :. _ _ .. , .i,..

rooshooft, R. Tetterö 1',.
D. vrl Toorn, -. -.

.. Leiden Dhr M. Spa.

P.Elstak, M.Jochem6, .M.Hoek6nar .

LeideP Dhr SLstak. .' .. ..

J.stei"lwegs, 
1: 

wyrle1an.,

Leider P.de Jongh.

.Spa (K)1 Arvàn Wijngaarden, C.tle 91661, 11.g

.Smulders, IY.I(eetmanr" C.vd lerg, A.vd lerg,

.Hoppenb?ouwer, H.Aarssen6

D
H
P

_ Leider M.vd I'leu1en...

L.,ENS 21. P.de J6165, P.An6eline, X,Zandstra, È.Nui5nen,
R.Zinnerman, p.Valkenbur6.. . " .

Samenkonst: '1O.OO uur

N]ET OPKOM],RS E .D.
Het aigelopen week-end was niet al-l-een voor ons, ma.ar ook voor enkelejongens. duièe lijk nog wat onvrennigo Vooral in de jongste groepen noesten ernogal wat jongens opgebeL d worflen ornclat..ze níet op het .verza:rielpunt vraren.
MeestaL bleek dan dat ze rechtstreeks naar het velcl uraren 6egaan i.p.v.naar het. punt.van sangnkonstt Sfechts een enkelirig was niet tè bereikdn- en

kvram niet. opd.agel, Deze persongn. zijn van de week Èel_èÍonisch cloor ons behaderd.
Vanaf -vof'6ende week betekent niet opkoneir twee extra reéerve Ëeurten.

..pegene_n die ,rechtsJreeks naar de uitwedst rijden wiIIen gaan uroidert veràochtdit voórtaa.n op vrijda6avond door te geven op.het afschrijfadre S.ïl\j kunnen dit ook niët ruiken.
noge§k

de Ze

De Iiompetitic gaat beginnen.

. VJanneer tte elftallen Ínkompleet, w.e6 noeten d.an sturen wij,indÈenjongeno- van .anóere 
t"rrtru., 

mee-..' Jongens "aie oan zonri.er berichtgevi-ngrechtstreeks. gegaan zijn' vror:den làan al-s resèrvé opBesteld. foua je aairegels" .....:. rr

r:'r§' zatertlaf, i septenber, start voor onze jeugte]-ftà[en de Èompetitie.
. L?t:"_*.". lrop"l f1t w.9 0t! seizoen mónder a_fkàurlngen .krlj6en dan.vóri6jaar, zorlat tle'kàmpctities in à6n geheer riii6espàerrr kunien *or["". :.. r

De resultaten nogen wat ons betreft gelijk of zelfs beiier zijn.dan,yorigjaar. t{isschiéí kunhen $re eind aprir dan eni.erà kampíoenen' begroeien.
Zover zijn rve echter .no8 lang niet. Zaterd.og (voo, a2 zóndag) starte4

yrt ^ul. dreie:^;vier I ën'c;drià prpitl-en, vietpeÉ "I Ài"i.*"ip""Èiiti1"" aan d.e 
..

lrompetitÍe. iDe iiièuÉe,l-eden heteir wij van hàrtè rvelkom rn ón ze . verenigirig.
ivii hopen dat jurl-ie- je goed en snel zgI1en aanpassen iri'onze èIfiqr1en.Voor ,jul]-ie maar zeker ook voor de rroudere, leàen hebben vdj vori6eweek middel.s 'het' 'gekreurde inle6ve1 no6maar-s de regels van ae jqujokonmi_ssie.

Bepubriceerd. Houd je eraan, dan krljgen we dit jaai weinig p=oËi;;;;". 
---. -:

verder zufren julr-ie op .de trainingen e.1 6emerkt nàuuen dat het tvreed.ekleedgebouw gehcel vèrnrouwd'iso', '" Y.1 '''- i -': '--' 'lt'--':' .

r.:[i wilIen ju1Iie met nadruk vra6en om het' zo mooi te 'hciuc]dn a1s 'het
nu is. sI.a je voetbalschoenen buiten uit "r, houdt de ball-en uit ae fieeàiÀi."t"rr.Leiders en trainers blijf in cle kleedl_okalen, voor en na de rvedstrijd,totdat al.le spelexs eruít zijn o

_,ro_ zoz.



iípro1-aseren rf,et kleedlva6e:1s etc r .naax al-s het kJ..rar' is zfn lve er een heel
s bulÉ op vooruít ge6aan.

Verder is de dra:.nage van ve].d I en c1e traini-rigs s;rook an zijn geheel_
ve:':lÍexwd;, Jullie zien het '-:dt ha-rd gevrerki op c:rs komplex.

iïij verv;achten van jui.,--c La'i; j-:l-l:e cok hard zull-en vre:.ken zowel op de
trainin8 al-s in de wedstrijde:l" zoda'; vre a-a.ír het eincl ierug k_Ènnen zien op een
positief voetbalseizoeno Veel succ e6.

l}iiqatavond.training soor de niet seie cti-e-, junior,en,

Gel-uldlig heeft Ce Ii:, Christ zich aangetreid om de vrijdagavondtrainj-ng
op z=ch te nemen tct Martir Reuver torug is" Dh: Cl:r:-sl; ireeft dj-t vroeger blj
zijn vorj.ge kiub Arnhe:l:ia ooh al ged-a.an i zoclat hij er gel'-u-kkig niet vreemrl tegen-
over stíraíi, iïii ,reï!ïachten iïel- dai ju1l5.e er nu re5elmatig gebruik rran zulIen
naken" l,erders lqjs o de jo:'.ge::s Iegefmatig op deze t:ai..ni:ig3smo6e lijkheíd o

Laat jezel-f oo!:. eens bij deze traininge zj.ea,

Het oerotr: lEl. o,àd.6ol.oLvr i.o nl) ile herrrt. loorlopj-g i-s he D nog wat

Tij J c:r : C..ldasser.s LEIïS 9
?.-lc].assers LENS 5

nA-kl-assers o. L" v.

1 1 van i 8,0C '") ,15 '.trr u'7 tran i9 "15.- 2c ,JQ u:;r ..

Co f'ranchc van 2O"J0 -, 22"00 uur

L/n
i/n
,or

I'íCLÏ{SD!'.GI{I DDÀGI(LUB :

Af6e:l-open 1r;oen6dag t?aren er n::.ar enkele Iniini-ulelpel op t1e trainin6.
Geluhklg v,raren bljn,a a1le ptpj-Ilen en veipen wel- aanwezige Jammer dat veel

jongens te laat aar,,rezig z11tL., zoö,a'l,re steed.s '15 min. te iaat be6onneir5
I(cnn dus voo:'taan op taijd c1.wnz. zo vroeg dat we optijd kunnen beginnen:

voor }Iíni-vreLpe:4- om iJ.jO uur.
voor weli)en on 14.JO uur'"
toor pupj-Il-en om 11.]O uur'"

$liinneer er À,-]ilassere" senioren cf ouCe:e z,ijr die ons op cleze middag
wil l-en assísbc;e;: d.an zljir zij van harte lirellior,i op rvoensdagmiddag.l! e es niet
!:rng on je aan be nel-den en Ledcn* da.t !c ons en de jongens mee héIpto

Hoe naeer rrtt'ainers ir des te neer aancr.aoht de jongens krijge::o

OPEN I'IÏDDÀG:
Op rvo ens da En=-,ldag ) septernbe:' organiselen wij een oi:enmidda6 voor jongens

va.a 6 L/m 14 iaar. Het ic cle becloel-ing rlat ;ongens clie no6 niet op een voetbal-
vereni-gin8 zitten.; bij ons eens vrat komen voetba-l-l-en" iïanneeï ze eclnt interesse
heiiben, kr'.nnen ze liC rvorden van cnze -',rercniE;ing, liaar k$raiítei1; vjordL rrnogrr
nret gekeken, lïeten ju11ie iema::d in je nieutve kl-.ts of -,.j-t de buur'l die
geint:'esseetd i6 neen hem dan ger.ust r,ree. Dezc níddag be;-int om 13"30 :utl:r.

A.S. maandag J septembe:: nag öén spe1eï van onze
vco::ronci.e van de TrospenàItybokaal. itie hie:: naar
besiist" I

De geluklr:ge lvoldt ol uaandag I september.
van Oranje B1auw aan de Guntersteínvreg verwacht.
19.O0 uur 6eschoten" SUCCUS.

C.-jeu6dselectie rneedoen aan de
tce6aat ucrdt op de training

oÍl
De

18"J0 uur op het veJ-rl
eerGte penaliy wordt om
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MUTATTEB ],EDENLIJST:

AFVOEREN:

1554RMvDsruis

Mooy
I,{Badoux

IN DE ZÍEIiENBOI]G: :

c jun.

IN BAIJ],OTAGE:

- 1578 P. c.Ambachtsheer 080236 s Vreeswijkstraat 4Ol rDen Haag fe]. 4411.-' Te]-,- 296115.
Amanrlel-straat 4J, Den Haag,Tel-. 232506
VaLkenboskade ,1, Den Haag Tel-. 460616

1579 B.
1580 R.

11o946
1?0560

NS.
'S Zon.

Joop 'ilillems is vei1i6 en lvel in ziekenhuiÈ.Leyenburg aangekomen, vaar h{j.,,op ,,

de negendè etage in kaner !0! prinËheerI\jk ligt bij te kopen van de. gpela.tie.
Zdn genezing verloopt voorspoedig erL Joop denkt nu a} aan naar huis gaan. .

tinnËnxort, -feneiíd-e 
"petoi,plneui in zijri kaner te. voorkomefi. worden bElanète11en-

den verzocht eerst,kontàbkt óp te...nemen net. zijn vrouw (I?1, 451+?6,). 
,

- Na dj ver6e opràèpen via 'd.e,LEITISrevue. en anderdds iè Ëet. niet gelukt
voo'r het''seizoen" 19?9/1980 eèn voliedige trarËeàetiing te verkrij6en.. ...

Het bestuur heeft derhaLve in sarnenvrerking met de barcommiosie besl.oten
aJ-Ie spelende leden hicrbij in fle schakelen"-. l:

Zoals.reeds afgelopen rïeehencl is ge-beurdi zuIlen alle elftal-Ien ..
benaderd wordén om pe'r e1ftal de bcrbezettin6'per weekend te complèteren.'

Een en ancler !:oud.t.in dat een. bepaàl-fl etftal een weekend Írbardienstrr
heeftc

Bii een aantal'vai 12 el-fta1len en de zaterrla6n-idda6ielftal-].en uul
dat duc ' ongeveer per )15 naand een weekend bedraí;en.- 

,"

Wie., en hoe dat vreekend.achte
zeJ- f overgeiiaten o

Ook denken W hierbd aan ech
Geziön de ervaring die ander

vertrour]ren wti lerop..dat "dit een.,succe
lïij hopen dat bovenstaande sp

elke raed.ewerker. bd voonbaat. voor ,zijn.

r{eb

tgénot
I llaas
s. .zal- .

oedr-8
me d elv

ar étaat vrorrlt volledig aan de groepen ,

es, verJ-oofden et c.
sc verenifin8en met dit systeen hebben
rvortlen.
verwezenlijkt kan worden en danken
erlcingo.. .. : ri

Het Bèetuur.



WIE STT1ÀT ER ACHTER DE BAR:

Zaterdagmorgen: Cor Hoppenbrouwer, Jo6e Crist Teele FrerikE"
Zaterdagmidda6! Marl-een:-và :steenr':Idànie.Bertens r olaf Huis, Àn

Zohdaghöi8ën: Tinus Zi1ïhoirtl Cör' Iïöppenbïotriïér r '-
t, .'

Zondagmiddag: Linda Peeters, Mevr Jan-Maàt, An vtl Steen.. "'

Sluiting Zoirdag § September Nel-l-y en Richaid vd lIoeko r 'i ' '.

Eventueel- afbellen b-ij An -Bergenhenegouwen fet. 669\16 " ,., ,

vd Steen.
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9 smnpur 9 r ' .:
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00000ooo9ooooo0*****,t itfgelopen zateidag een historische^ geÉeurtenis op LENS. Voor het eerèt -

speelden senioientea:ns in de zat eràagcompe titie. lle lvíI1en niet veeL'
zeg6en, naar het pubJ-ie$ heeft in ied.er 5eval veel doelpunten gezien.

*t*++* De ene plavu:irs teBen de andere: ,, Zeker specie-a1eliim Sebruilítl lr

* * * 
'r' 'i' 

+ | Ptuim' vàn clè weeki deze maal g"r.i't5 naar Michael vd Walie uít 34, : - !

'd.eze zeven tloelpunten maakte in ""n wetlstrijd. ' 
'

't,.**'*!t Ja, ja, een èek$e rust kan af en -toe geen Èwaad'.'- : - 
'' j '

*'I)t1+t* Hàt was het afgelopen weekgnd. een gedrang van jewelete in 'het tweede
kleed.gebouru, rvaar vrijvrel àtte eLitatten zich moestèn oml<Ieden. cèluldrig
raakten de douches ondanks de drukte niet oververhito

****+* tlDè ene'ptavuis tegen cle aÈd.ere: ,r'*le moeten eeís' een gesloten iront- ,.r6,r*"n. i' l

rr H6s2s 2ir '

_ trlile Laten te veel over ons lopenort '
*i+++* vinalt U het-6een kunstwérkj es;' die bloeBstukjes in de kantin€r

En'wie zou ze steeds vrater geven"'
dr*'t:r** De ene pLavuis te6en de aidereSlrcoh kerelr wat zie je' eruit.tt

tr Ja wat wi] je, 6cen og dicht gerlaan de laatste tiid."
It Hoe dat zo. rl

tr De vloer werkt da$ en nacht.rr :
Or6 gelobby heeft zijn vruchten afgeworpen, Vlakachter de selectÍ.e ziin
stek gevonclen hebbenrle, legt hij hen het vuur na aan de soheneno
Op de bodenr van de beerput vontlen vd groeten uit Noord en Zuid..
Marian en Ben vd Lans groeten on6 vanaf de Noordkaap. !ïim vcl Lintlen
en Martin Reuver gi'oeten ons vanachter een'6root glas Slivovitsj uit
Joego'Slaviè n

Nagekomen berichti O is berzig zich in de seko te piateni Ons ííziens
is hipr.,q11rake van raLse concurentie.
Vl-ak voor het sluÍten van rle kantinel
Erans Flumans: Mogen de Seko en Juko de steen der wijzen kunnen vinden
om al-Ie gedachten en verlangens in een zak vreten te krijgen.
De heer Vl.Kliinen wordt verzocht thuis om te kleden, zodat voortaan
de bankcn in de kleedkarners niet meer bezwijken oncler ziin 6ewicht.
Ovelmar.d door stank sLuiten wlj de beerput voor deze vreek.

Tot de volgende keerr

-2:.,



I
Alec t s }Itherin6en:

Wíe LENS bezoekt,is genoodzaakt een blik te werpen op het eerste veLcl'
Af6elopen zondag mocht het tweede e1ftal het voorrecht geniéten aíjdaar

2x tlrie kwartier te bikkelen.
Een voorreoht? Enorme. sleuv.en over de lengte van het vel-d zijn eeir

gevaax voor d.e gezondhe.id, hier en. daa-r zitten zulke kui].en, ciat men zich in
de handen rnag knijpen, da.t er 6een ong.elukken ,zijn gebeurd.o

. OB het trainÍngsvelcl ontlokte de kaarslechte loopgraven aan een bezoekende
voetballer.dè woorden ri hier moet Rene van de Kerkhof geiiaind hebËen.rl

Zo op hgt.oog liggen de velden erbij alsof er niets aan gedaan is.
. lilat schetste nrïll' verbazin8, toen il( vernamr dat de gemeente een nieuure

drainage onder de veLden heeft'6e1egd, I

.- Dit hebben onze arnbtenaren zo gevreldig 6edaan, dat door hun we'rkzaam-
heden het Spoorwijk-hoo fdveld. is afgekeurd. door de consulo

Een zich.zelf respecterenil bedrijf zou haar weiknemers r.eetls..1ang i
ontslaqgp hebben.. : ' i .. .

Eigenlijk gaat het me niet zo zeer om de manier vraarop een en arder
is aangelegd.r maar vooral".om het tddstf,p, waarop inet rle werkzaamheden rv ordea.
begonneno \

I{et eerstc vè1,1 wàs begin juni aI niet meer bespec}d, rnaar toch begint
rren pas in juli het vel-cl om te ploegen met bekend redultaat.

De trd.iningoot ro ok-. vuerd 5 weken geleden o;iiler handen,Eenonen, terwijJ-
het gezaaide 5ras nct boven. de giond krrramo '

Over het velc1 van Spoorwijk wil jJ< het niet eens rtreer hebben.. -:.,

. Het ís duideliÈ" De plannin6 van het stadhuis is een lachertje.
.. . Er ie echtel .nog neer,grof vuiJ- te."storten" -

.. Want ook ónde . kieedkamórs hebben 1èen beurt gekiegen, of zljn'nog oíder- l

handen u

. Vrjf weken 6e1ed..-n is men legonnen Ínet het tweede kleed,gebouw te
betcgelen en nieur,'re douches te installereno

De eerste ilruppel warm vÍater moet d.e sproeisr nog verlaten
En afgetopen,week is de gemeente be§onnen mct eenzeifrle renovatie van

het'eerste 1'Jubgebour,v" i .IÍet zal- vrel aan nij 1i66en, maar, vol-Bens ríij is efficiëntic en visÍe
een vies woord in 6emeentelilke krin6en.' ' ..... . , :'.

, Ik geloof., dat. de gJmeente óen voorbeeld kan nemcn aan 2 heren, clie.'.'
in de avoíduurijeq en het weekeinde do cov. in r1e kantinc en 1e kleedgebouvr

Rest nU nog te, zeg6en: ' lrvuilnisman, kan deze zai( ock nee.r'

., , i ' . . arec..,'.,,.

nmufill mmmr4fl mn
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POL sprèekt zij4 waarderin6 uit voor r1e toegenomen leesbaarhcid van. zljn }jjf'blad
de lrENsrévue. En ttat natuurtrijk dan--k2ij Ae schrijf talenten van enkele ni-euwe

redactionele rnede , '.,r:ris, POL hacl a3- aangekoncligd in clat geval., de vrijheid te .

nemen .ge1eidel-ljkaan te verdwijnen.o Daaron bevreendt het hem, dat de redactie
wat zuur doet aLs hij een6 een keer 6een,bijdrage l.everto POL neent trouwens,
dat onze nieurve typiste nie,t lefkens zrvaar bel-ast. mag, worden niddels ]ret r,
typen van vel,c vellen LENsrevueo L ..:

POL betreurde overigend het ontbreken van een rulriek vorige week, .omdat l:.lj'
claardoor.nu pas in de legenheicl is aandacht te schenl<en.aan het :

huwelijks jubi\eum van Huug Houkes en zdn echt6enote. POL moest bij die feé-stelijke'
gelegenheid verstek Llaten .gaan, maar heèft zich laten vertellen, dat het een
prina LtrNS-happening i-6 geworLlen.
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Daaruit ma8 dan v,eer bLijken, dat Iloukes nog steeds een begrip is in LE{S, de kJ.ub
víaarvan hij jarenlang sekretaris en ook enkele jaren voorzitte" is geweest.
Onrlan$s de non-aktiviteit- van de laatste jaren blifit de L,El'lS-familie zich-no6
steeds bfj Houkes thuio te .vóel-eno i :.

Dat het alrdersom ook nog heel lang zo moge bl-ijven.
POL rneent, dat het grootste selektienieuws ,van d9.afgelopen r,reken. was 

'de

rentree van Cee§..van iler Beek onder rïe lato Dat vanwege vacantie en
blessureg oncler dc jon63re,.6arrle van._do elmannen o Cees b1{Ët het vak allerminst
verleerd' te -zijn. Als Cee6 wi1.r dan.zà1, de. jongere generatie cloèlmannen nog
een heJ.e dobber krijgen oa.:Cees weer pndel d:i-e 1.at ]randaan te konkurrelceno Het
spreekt vanzelf, dat POL daarom met exstra.5rote beJ.angstelling rle ontwikkelingen
rontl rle saraenetellin8 van ons zonda6se eerste elftal- tegemoet z;:.iJto
PO! is trouwens rvat zorgelillc gestemd over d.e }romjrefitiest art van on6 eerste.

Hjj..heeft.nu enkefe o e fe nwg d.strijd.en gezien en ontwaard.e bij sommÍge speJ.ers
een zeer geringe spelvreugcle I 

' zij J-iepen te voetballen al6 boeren met kiespijn.
En dat notabene terwljl- trainer..Piet Verstee6h spelv?eugde hoog in z{jn.vaantlel
heeft staano Ach, misschien valt het straks allenaal toch nog mee.,Het waren 

.:.tenslotte. nog maar o efenwedstrijden en vielen er enl<ele blessures te meldeno
Al-s dat.zo.is, ;dan heeft.Piet Verstee§h .de lieuwe.tegenstantlers flink wat .

zarrd in de ogen gestrooid, hoewel d.e spioniren nict ontgaan zaL 2,4n, dat de,. . ,

sel-ectie is uit6ebreid. met enkele j ong'e ' I-r.apen, die staan te popelen..om in de
tweede kLasso I${VB te èpeIen.. .

POL moet tenslotte de aanrlacht.,van de redactie vestigen op het feit, aat pbl,
6eheel zelfstandlg zijn verhaal-tjes ui!. de schrijfmachine , rammelt , yr,aarmee

is aangetoond dgt je met tvree vin[gers de_ bemoeij.enissen van,.een sekretaresse
kunt voorlionen,

noot x.edactie3 POL kan mi-sschien wel zonder. sekretaresse (sip!)r maar egn ei6cn
corrector ( en niet aI1i"cn voor cle Laatste àtinea) zou nisschiln niet geir ajr-r. ,

, ?Lar[Js de -.'----r'.^'1 l:p,n dc 2..M.

zmzmzmzmzmzazmzÍÍtzrf,,2fiztf,,zfrzmzÍnz,mzfizrozmzfrzr'tzn nzfi,

z' f,aan Van Rustenburl 15r-Voorburg T"àtl++Z 
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ladd.erlt . .

De invlo'ed van de- ko:li-c douchesrr'io monenÈeeI op het , ,Lm,lS-c'omplexr niet
alleen binnen de lebouwen merkbaa.r; ook daàrbuiten kan men dit rrerkcn. On6
EERSTE kree6 er n.-Io een te verwerken zaterdag f .i. aie no6 lang in onze gedachten
zal zs1n. In een vaï smoorend. heet Irdomeriveer voórziene sl-t[ageelag rr werd ons
tenrninste direct k-enbear gemaakt, dat trainer de Hr UöhJ-e aan de cqt,ditie van
zijn disipel-en nog aardig vrat heeft te sl-eutel-en

Enfin na. ile. even g}orieuze al.s begrie6e§ke zege op LE|IS I ( zond,ag) staan
ry e tenminste meteen weer met beide beentjes op vaste bod.eno En dan §ken we te .

ge§kertijd ( zoa3-s dat behoort) ook maar weer rej-l<]ral-zend uit naar de vo1-gende
week, vraarin rve a,/d N{jkerklaan te gast zijn bij euick Stepsn Aanvané: 14.J0 uu.r
Verzamelen:(ter plaatse) on 11"10 utr-, Zoal.s gevroonljjk zaJ- de opstelling voor
dit festijn dooi de trainer woensclagavond na de training bekqnd gemaalrt rvorden.

Het T!ïEEDE, ontevreden (en tórecht o.i.)-met haar indeling van Zxlo nino
rrtapte overigens uit een heel ald.er vaatje" Op vrlj re8-elmatigÀ wijz'e li.opcn
JilL van der Tas c.6. over tegenstanàer R..[.S i-rer',o HeJ.aas' is deze vredstr\jd
(gezien o.ok het zwakke s$e1 .der te6ènpartij) nog vrel- geen voldóèhde naatstaf
voor de eventuele dingen.did nàg 2tl-l-en moeten komen doch'öen aa.rdige ,,opstekerrris tt zekero Huib I(feyn (4x)-AIi BonChcÍkh (2x)- cerard de Hoogcl- Laureris Ku]ryer
en Rein Koster zorgen vootr een 9-ta1.6oede {oelpunten terwijl tt daarnàaet 

reen wonder mag hef,èn dat ale LENs-goalie Àgd Enze ,nà het sl.ot *"coord van de

_(lll"rqt:F gaan ïan. de. aangewezen Bondearbittèr) te el-fd.er.ure opgescharrèJ.de , ;:LENS-reqhtspreker niet uit een niildagslaapje gewekt .dient te wordeno
"t .\
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Nu híe"'dus het àllereerste schaap, over tle dal is; gaan..we a.s..zaterdag.
op bezoek bU D.S.0"13 ti Zoetermeerc Aanvan E'. 12"30 uur. Verzartrelen ter plaatse
oru 12.O0 uuroTerrein D,S.O.:Burg v Sportpark, vd Hagenstraat te Zoetermeer oost.
Behalve een viertal spelers af te stoten vanuit de seLectie zaL dit tean alit
keer geformeerd lvorden àooi: 1 .

A.Enze - c.Halleei1 - G"de Hoogd - H"Jochens - J.Vïeltens : l.,.Kuyper -.J..vd Tas aanv

En clan komt voor ons DERDE elftal- ditmaal. de-.6rote vuurproef in de thuis-wedtrijd
te6en s.V;G.iï. 4 welisvraar eén "1:ibe6' met veel- ourïere ,spe1ers , . doch juist daarom -

zeer zelter niet vre6 te cjjferen, -ÍtAnvan6! 10"J0 uuri Verzanelen:10.0O uur.
Aanvrezig dienen te zijn: . : ..

J.den Reyer - Ch}.Jehee - R.Koster - G.Kuiper - J. vd Velde - B.Vis - E.lverkhoven-
C,Bosman .- M.Nelisseu - S.Koefflat - P.^mbachtsheer - E.Neumann (res)
Het progranma voor zaterdag 1l sept a.s. luidt aLsvolgt:
LENS 1 - S.V"G.!I. f .it4.f0 uur.
LEI'IS 2 vrtj :

D.S.O. 14. _ LET{S } 1o,JO uur.
i t-

senioren h ( zcifrti+g) VIaóEeschip Seko

HoeSà, .2e hebbe het k]aar8espeeld de jon6ens van ons vierde om het eerEte
doelpuàt te nogeÍr producorell in cle nu aangevan8en nieuwe competitieo

Dat he'uge3-\jke feít vond. plaats on 10.10 uur: Op die zelfde grastnat werd
af5elopen s.eizoen tijdens de l-aatste uitvredstr{jd met 7-O verLoron.

Proficíat o

We zullen. rnaar hopen dat ze hiermecle hun balans terug gevOtrden hebben; dank
zij ook eni6e rersterkingen uit de junioren afdel-ing

Het 6pe1 gin6 tijdens de weds$rijd op. en neere maar tegen het. einde een matig
veld overvricht rran cle SV Delft dadrzij hun fLexibil-iteit en conditie waaraatl
het bij LENS een ?i'etsie aa:t ontbrak, dus dÍ.tar moët iet6 aanged.aau woldcn, Heren.

iVoor de bovenste selectie kunnen d61n deze jon6cns nog vrel- eens een geduchte -

concure[t gaan vrordenn want vlieg je daaruit d,an kom je cr niet meer in.
In clit..el-ftal- ontbreelct no5, à"n brutaal-. spelende spitsr want dan zufler[

ze het rvel klare.nn - . :.'.
Persoontijke helclendaden beschrjjf ik,niet rvant het spel wordt dbor 22 epelers

gebracht plus vent in het zwart en rle twee I\jnrechters die zofeel niet zien
en weJ- zíen. wa! ze niet noeten zien,

Vlaggenist6

Verslag fe ïJeïve 2- LENS 6.

..,:nclagochténcl k-vrart vóoi tvraalf , pl-aats park Te \iíerve.
LENS 6 staat met 10 rnan.en 8 keuringskaartj es op het punt de competitiespits
ar re Dllreno

Het is een cluidelijke domper op,het enthousiasmen Dankzij een bet3rijpende
scheids kunnen we om 12.0O uur toch met 10 nan aan de strijd beginnen. Afspraakl
rnet zijn'alIen voor 1OOfi ertegcn aano

De druk van Te Ïlerve wordt aL'spoedi.6 merkbaai" maarausputzer Antonioíi
Bauman organiseert zijn achterhoede op professionele wljze.

Er ontstaan zel-fs rieËJ.e sco:ings kansen riJant onze voorhoede breekt uit
met snel-le counters .vj-a de vleugels raai Fons ón Frank hun.directe man er 6impe1-
weg uit lopeno

In de 2Be mjluut besluit de flot dan 6oed ]eidende keer Kok tot een we66eef-
vrije trap randje trafèchop6ebiedr'de LENSr muur let even niet op en het leer
verdv/ijnt in de redhterkruizingo' O-1.. 1 '
' Met deze stand gaan lïe de theepauze inn Na enkele taktische tips van
int erin*aanvo er delo Jos van de Enrle besluiten we hier toch minimaal '1 punt weg
te hal-eno Maar wat bracht ons die 2e helft, Flitsencl voetbal- van elke speler
Te Werve word. ondan-hs de nunerieke meerderheid zwaal onder tlruk gezet.

:1
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De nieuwe aankopen Richard Bon, Toni Vierli.n6 en Martin van Bag6um, die
een magnefieke voorstopper- rol.vertolkte schitterden? teruijl gedegen krachten
al-6 Henk en óhriè èen solide,Éasis voor .6ocde coqbinaiies 1égdén

Een do.glpu4t . kon niet uilbl;ven. Ilalvervre6e de 2e. helft. verlengt Chris een.^
pass'van Toni én laat de keeper kanslooËo

LENS bl-eef druklcen. Tien minuten later eist Toni de er" voorzich zelf en .:
zetI,ENSt-cq:ia",Í.voor§pron6.,i.i.,,'-

Te !ïer'., e $robocrde rIó score te nívell;:"er naar zag ziirn pogingen steede
stuJr1openopdegec1e5ensIuítpostvanLENso':,.:.:

Zeven minuten voor het eincle brak Fons de Jon6 d.efiniti.ef de spennin6 door
een voorzet in een derdó punt te vgrzi.l-veleno

I/Íe t een 3-1 oveiv,,inning vrerd rrà n"t eindsignaal d.e pils te voorschijn gehaqltl.
.. -l4et cen e].fcle man e4bij hebben tve al]e kans op een succesvol- Eeizoeno '.

Bil-l- van.Rijn"

PRCGX/IMMri ZONDAG 9 se?tember 1979:

1 1.00
11.00
11.OO
10. 00
10.0o
10.00

ui.iB
uur
uur
uur
uur
uur
uur

I-,ugdunum'i
D.H"L
],ENS
IENS
Vios
IENS
r{.D.v. f
I{Ei{S
IjEN§
Dyn
LB{S
GDS

LENS 1

IEN§ 2
D"S.O.2
rr.B.§ f
LE..NS 5,
BEC 1
TDI'IS ,7

Fobin Eood
HllE[rlll{ b
LElrs 10
DZF 2: "'rElis 12

v1
V1
Esc
v2
Zuí

4
1
o

o
9

, G?/3
11

9

',Oegstgee st ervre I teiden
Brasserska.de DeIft

aflp fI

derpark 2e ged.

Hoornpark Rijswijk

Erasnusrve6 t/o S childersg.

.de Rooy!

.8.8. v Leeuwen

G"C.Hoek6o

C.Venbiest. .

L.P. vd Boo6ert"
P. G. J. Koek.
J. J.H.ïícfters.
E.R. i-'L S chaft.

C. Gr A. Swaanen-
,. bnlg ,

.N.

.N.

.N.

12"O0
14.0o
1O. OO

121OO
10,00

uur
uur
uur
uur
uur

2y 2
v2

c
I{
N
N

N

OPSTELLINGEN: ,

LENS 4:F.Blolcland. -.. B.Osse - J"Groóthuizen - a.v Kleef - B.v Kooí-H. S traver-'
H. PÍmmelzwaan- A.Schneider- À. Tin-ners-R. Duyndam- M.vd Meulen- À.Roover6-

R.v l,uxemburg- J.Keetuan. :'
''..,.

LE\SJ:T. Brandenbr.rrg- J.v Dijk- G.Kempernxan- G,Looyenstein- 1?.l,licheLs- J.Ras-
R.Roobol- 

^.Rooduyn- 
II.Rooduyn- J.{oet- F.de Zwart- J.I(eetman- L.Dobbe-

C.vd Beek" .i. .

@-§:A"Bauman- J.vd Enale- A,ale Jong-H.Ruyter- l,tJ. v Ryn- C.Stapel- R.lïessels-
F"Veeren- R. v Baggu-e.- O. Herrelo-R.Bon-. T.v Luxenburg- ji, Vier1in6.

L..ENS '/:R.vd Bont- P.Boons- R.Ieyn- J. Verhaàr-P. Verstralen- l.iïiiting-
IlHoppenbrourver- met R.tén, Hoorn- G.Colpa- R.v l'll\jngaardeno

LDNS 8:F.và Berg"- il,girderbeek- J.de Bruin- G.Duyvestein-c..Goo6sen- p.Helmen-
tl.Ileynen- H.de Klcin- J.Schnlal-- J.Verbarendse- p.van Ryn- G.Boogaard-
P.vd Steen :

LENS 9:E.rr Dyk- P.Fieret- 
^.Huis-G.vd 

KIey--A.vd Kroft-'iï.Kro1- R.v Nuysenburg-
J.Riemen- P. Sue el-e- \ï..ter Laare.

LENS 1O:C.van Beekum- F.van Beekum- A.vd Be.rg- P. Bosch-" i{. Bounan- H.Deneyer-
J.Helmans- J.vd Hor6t- T.Prins- T.Verstrae:.- J.prins. _ ,,.
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LENS 1'l:A.BerBEan- C.Beyer- R.bo4- C.v Deelen-P.de Haan-C.I(uyper6- J.I(uypers-
F.Peeters- J.Rientjcs- P.Verhoef- F.de Vroe6e- P.v Deursenr

!$_f!: A.Banning- C.Berenbak- A.Ilopp enbrouvrer- G.Jeh€e-F.Jonker- H.I(ouwenhoven- ,

4.lïynhoven- A.Bruyns- G.Heysteeg- A.Bauman.

ÀFSCIiRïVINGEN 3 Uitsluitend op vrijdagavond bij Marcel Jan6ent
Tussen 19.30 :uar en 2O.3O uur TeI. 6?6526.

SAMENKoM§T:LENS 4-6-
LENS 5- O

LENS 7 O

en 11 een hal-f uur
uur tIrNS terrein
uur ï,U{S terrein

voor aanvang van hun wed.strijd. -

IEIIS 10 O9.OO. uur Í,ENS terrein.
LENS 12 10.15 uur LENS terrein.

8-9
9.15
9. OO

AFIIEZIGHEID:

Afgelopen zondag zdn zonder ltennisgevein6 niet vèrschenen''Jii hun e1ftal: .

J.!Ua6ma.n t+,
ïi.Grosze Nipper-(7) :

De belonj.ng is zoals al-tijd trveenaal niet opgestel,d trtorden. Bij herhaling vo15t
uitsluiting van deelname aan d.e gehel-e.competi-tie.(U blijft echter wef icontri-
butie verschuldi6d) Verweer is mo6clijk bij het we dst riid.se cre taïiaat.

ZAlilV0]TTBAL :

Uitslag van cle weclstrijd IENS - VVP 2-4
De volgende vredstrijd is vastgestel-d v.oor woensdag 12. september a.s. in
haI Steenwijklaan met a1s tegenstander l'le Sterkwartier. Dé aanvan§stijd is
De volgende spel-ers worden hiervoor uitgenodigd:
T.Prins- J.Verbarend.se- B. Osse- J. de Bruin- P.Perretrm-,E.Landnlan.

UITSLTI,GEN ZONDI.G 2 sèptember:

de sport-
19. 15 uur.

IENS 2
UNIO 2
Deift 2
LENS 5
Te VJerve 2
LENS 7
Vios 5
l:f estf andia 8
LENS 10
H.D.V,
LENS 12

Coa]. 2 3-4
LINS I 6-2
LINS 4 :: +2
T\.tr n ) 1-)
].ENs 6 1-1' ..
G v lïIf,/vac 6 o-1
IENS B . 3-5
LENS 9 1.2,
G.D..ír. 7 2-4
LE1{S 11 1-O
ttippolder 8' ó-r r

6

PROGR/.MMA VRYDAG f sept ember:

19.30 ]uLtr LENS 11 '- '-

Opstelling als bekend.

Vriidas 14 september:'

19.1O u:ur IENS' 4

ZondaÉ 16 septenber:

Ài S lC. 'Oegst8eest "v2

v2

o0
o0
10
oo
00

uur LENS 1

uur LLIIS 2
uur ESTO 2
uui trïilhel-mu

vd l{el-m

Spc Lisse 'l

IVilhelnus 2..
LENS f
LENS 4
Kranenburg J

14.
11.

12.
12. uur LEl,lS 5

s1



14. oo uur
10. OO"uur
12"O0 uur
10.0O uur
1OjO0 uur
12100 uur
12.OO uur

GDS 5
LENS '7-' L"
RVO B ''
DVC 4
LEN§ .,1O.:'i'

VoGEL 5
LENS 12

],ENS 6
l\rchipeL ^ J

LE}TS 9
SoÀ*5 '1

rENs. 11 ( 11) '',

RKSVM 6

PROGRÀMMÀ JUNIOREN:

Zondas 9-9 19?9"

12. OO uur GDA 2

Zaterdag 8-9-19?9.
14.Jo uur
16. 15 uur
1J.15 uur
11,15 ttttr
13,15 uut
1J .0O- uur
12. OO uur
t4.4! uur
1J"00 uur
1J. OO uur

LENS 2 Madesteyn

Velo 1 V1
' LEIIS , Sp.park Houtrust
SlaurvZwartlVl
Toofan 1 V ?
IENS 5 Zuiderpark
LENS 7 Nykerklaar
ITestlandia 7 V1
Tedo J \12
LEIIS 10 S avorninlohmanlaan
VeLo 14 Vj

LEI\IS 1

S chevenin6en
Ï,ENS 4 (81)
LENS 6
Rava J
Quick StepE
LM.I§ 8.

LENS 9
Qiuck 14
LENS 11

,.

KOM TRAINM{ ]EDERE VRYDILGjIV OND . NTET VERGTTEITI

ÀT'SCHRYVINGE].I:
S chrif telijÈIyga vr:ijÈaegt/onq ^o

Genemuid.enstraaf 101
TELEFONISCH 3 vrijda6avond. tussen 1
geva len voor
À-klassers bij G.Duivestein TëL.g46Bg3
B-klassers bU F.vd Berg IeL.Zg?§?8
C-IrLassers bij A I s-GravendiÈ IIL.63164O
In nootl6evallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen
9.3O en 10.00 uur afbellen bij LENS Tel-. 661114

IÏ'KEURINGEN: D
lijsten raadple

L:Ell§ 1 : Wordt door de trainer bekend 6emaàkt.

Oö sur. bij P , vd St e.en

1 2545PP Den Haàs. TeL.' 6?5096.
6.0o en 'l9.OO uur ( uitsluitend. in drin6ende

e junioren rnoeten bij srechte we ersonstand.i6heden steed.s d.e afkèuring
Beno Telefonische informaties worden hierover niet verstrekt.

LeÍders J. Apperloo-
J. Zoun.

. Jof .e.e-. O.Könerrann- p.Krol-- .

. H.Schipperen- B.Vester- ,I. vd liJerf.
S amcnlconst: ti.OO uur kJ-ub6ebouw Leideï F.Fluruans

ryl:I.v Bergehhenegouwen- R.de HaaE- B.iIenkes- w.Kriinnen- c. àe nntr- J.Ko.,*r"rr=hoven- J.voorduin- R. iilassernan-R. Rademaker- H.Lin€sen- R.DuyïesteJ.n. '

Saraenkomst: 15.15 ttr Leid.er Ben össe

Samonhoust 12.10 uur I,ENS LeÍflers p.vd. Steen,-" R.Luechs.

.'.B--

1 ,.:-"..-.'



I[!: M.vd Lars- Ch. Bergurans- M.Schobbe- H.Valentin- lll.lïa16: H.Sihaap-
J. Broèshart:' 14.Vreebur6- G. Caprino- R.Huisrnan- L.-v R!jn- R.Groen.

Samenkomst: 12.15 uur Leider Peter perie.rn.

LENS 6:R.Verbootí- B.Boelhouler- B.El6hout- E.Jager- F..Ktein- H.v Kooten- IuÍ.Korving' R.Korving- E.Zegers- R.,vd Kroft- A.v Blittersw\jk- il.Cotpa- E.v Zyl
Samenkomsti 12.45 tttrr Leider írthul de èroot. '

LENS 7:'!ï.v Véen--M.vcl Boo$aard- B.Driessen-. À,.Frarrk"rr'-R. Mattens- iï.v Mef zen-
R. Soebarta- J; v,',!Ja6sem: M rvtl lilatlen; M.rBurcksenj' R.!.rianriee.

Samenkomst: 12.00 uur LU{s Leider N.N.

!EN[ 8: J.v..Kester- ],I.v Ve1àen- M.Zaalbèrg- M.Eortnan- E.tr'r-armenhoven- E.iieus-
R.vd Zrvan- E..tmmer1aan- M.KoelemS- E. Roo6-M.Mol-1eman- R"vd Heydèn.

Samenkomst: Leíder Hans Verheugd.., ., 1,,_. ". !, L.i', , . i.... ^:'
LENS 9: P.lVesseLs- E.Coret- M.u Oranje- R..v Oranje- R.Ham-'b.Lie Xie tsoen-

D.Baidjoè-: 1L'.Chri.stl R;'Roos- R. vd Boo{gaerdt- J. l,laSserman.

,, ,, !:id"r. Erik' landman' 
.'

LEI,lg', ..1O:M.I(nopB-. D'.Venmeulen- ll.vd l(ooy- J,Riemen.r J.vtl lÍief-F.vd iïieI-
R.Delrl<er- M.ceure,nsj R.I(ievit- R.Tiemes- tr'.Kuyper6

Samenkomst: 12.OO uur l,ens terrein Leider Theo I)rins.

LENS 11 M. Spdanbfoeli-. P.Àert6- ri.Triep- Mi de lIaas--li.feviàrie-B.Suiié-'B.de Vos-
E.Ver.duin- I{.I(ruL- T.Tan- E. de croot.

Leicler Ton vd Ber6.

PROGRAMI.ÍA PUPI LLEMIELPHII EN MINIIT]HTPEN

PUPI LLE]II

zaterdaE 8-9=19?9.

11"45 uur Voorburg 1J
11.00 uur LEl,lS 1l (P2)
11.OO uutr Quintus 18 -'

IVOENSIAG TRÀINEN VJlt'r;lF

'r,nr'is rz (pr)
. Celeritas f
LEITS 14 (Pr)

Pr.BernhardLaan/. Voorburg
v)
Kwintsheul

. "Oooteinde/ Parkwe6i Voorburg
. Zuiderpark.

tt,

S avorninl.ohnanlaan
v1

15. ]0 uur.

YJEI,PEI{
Zà.'ffias 8-9-19?9,

uur Dev jo '1J-,
uur Tliompli 7
uur LENS 17 ..1,t!.3)

.JOENSDAGITIIDDJiG TR/.INEIII ViNAF

o
o
2

I
I
1

o0
oo
oo

],ENS..15 (W1)
rENs 16 (Yt2)
Duindorp SI/ 22

14.J0 uur.

MINI,/IïELPE}I:
Zat erda 8-9-19?9.
'11.OO uur LENS -19(rnini 1) - .Quick f 1 

-
1o.oo uur qriicË l] - LHss 20 (;ini2)
10.00 uur LIINS 21 !pi.nil). - " HDV 10

IU.BNSDAGMIDDAG Tiài]N}f,.I VAN].F 1, .90 uur.

ÀFSCHRÏVINGEN:
schrifte vDoI vr
Genem ens 1 1,r25 5Pn
T eIe fonisch: Vrijdagavond tus

da avond .18. OO uur bij P. vd Steen,
Den llaag. Tel,- 6?5096

§en 1B.OO en 1P.0O uur
29o621

(uitsluitend in dringende

't OZ.
gevallen) bij trï.Heynen T eI.
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-- i: ' .'t ..In nooclgevallen kurihen de, pirpiï,Ien -ei1 rv-elpen no6 op
9,0o en 10..o0 uui. aïbel_l_eào TeI. 66j714 klubgebàuw"

zaterdago cht end. tussen

l-echte we ersoms t andighe,§.en steeds -eerst de afkeuringelijst en ._dlÍiróp :bij trPupillen'en VÍ.el-penir vermel-d: GOEDGI;(EURD dan steeds
,. van samenKomet Komeno II,I DTT GEvr\L I,ÍIG ER DUí] NIET T'Ï.,EF0NÍSCH
RD NJ,I",R EVENTUELE AII(EURïNG. Staat bij de afkeuringsadressen
elpenrr . vermpld I .ZIE AEIJEURII'IGSLYST_,Dj.N IIoET jrts vo16-t word.en
e: thuis,rzeósïrgden rnö etl junioreniijst worden 6eraad.p1ée6d.
van LÉllS"E ! en 1'1 goedgekeurdi tlan gaan ook,de pupiflén

den op ons veLd door. Uitsluitencl voor de ui tvre dstri j ilen mag
fonisch vror$en geinforneerd of _hun ,wedstrijden doorgaan eh $re.I 

.usseï 9, oo ën.1O.OO =uur_Tel. 66131+.
! .'

LENS 1a:J.KLlp- P.anbachtsheer- B.cfaassen- L{.v Helden- p.oosterwe6hel- M.sLnons-
R"S1ats- A.Tjin-lt6joe- -h.Toet-D.Vcrs.chelden- .E.Keus. .

Samenkomst 3 10.4! uur l],en's _ Leicier H.Straver. ,

I,T'IIEURTNGEN:
raadplegen'; S

B:j s
taat

naar veld 'of punt
WORDET.I GEINFOR},IEE
bij "PupíIl_en en i.ï
gehandeldl Voor;d,
Zijn de rvetlstrijrleí
en vrelpen wedstrij
in dat 6eva1 tele
zatere.lago cht end, t

LEI{S 20 :

LENS 21 :

Samenkonet 9. JO uur Leirs

ii. Franken- B.Ber6mans- M.-Keetman- R.Lie Kie. Tsoen- B.Surle-, F.palenewern-
Sanenkomst: 10.10 uur'T,ens : , :. ,. . LeiC.er J.prins. "

LENS 14:P.riIréblas- M.Fromberg- L.vd roorn- R.Batel-aan- c.vrl noog6arà- /r.Groene-
stet-jn- p.iloeksma- p.ïlijhneijer-M.Spa- M. Zj_nm-erman-, B..de Gro.ot. _ L . :.

Samenkonst: 19.00 uur Löns lbider B.vd Boogaatdt:

r,ENS 1r t'F. Christ- P,Ererich6- F. de Brui jn- P. DÍLl-evraarcl- F.Kester-lv. Kamp-

LENS _l::JrDunant- T"Jansen- P.vd Zwan- E"Endlich- V.TroE!-D.vd Vin- M.Bosch-
J.Timmermans- P cBi jl_srna- M.Endlich- D.Bijlsna,

Samenkomst: 9.OO uur Lene Leider j4..de pagter. 1

-1i' I
Lens_10:D.Spa., A.v !ïijn6aarden- C.de Groot- M.Brooshooft- R.Tette_ro- H..Smul-derEi-

D.Keetnan- C,vd Berg- À.vd Berg- D.vd. Toorn- p. Hoppenbrouiver- . .

_ II.Àal'ssen- G"Linneueever-
Samenlcornst: 9.15 uur Lens Leider Í"Í.Spa;

IENS 17:

Sanenkomst: 11"J0 uur lcns teider I.1, vd Meulen"

IENS 19lM.schuunioan- I,Í. v ers cheLtien- c.Efstak (2x)- p.rtstak (2x)-M.Hoeksna (2x)- '
J.Mansveirl ( 2x) - 'n"f ieret- R.Tetteroo

Sarenkomst: 'l -.,If, ',::rr !o:-.: , Leialer Dï.r l:r_sta]r,

E.Knols- E.Renzenbrink- K,Hansen- J. vd Sta,rre- R.Boe1houwer- II.p1_ugge-
R..'t].sengeest- M. Brandt- M. Jehee- J. Iloenraads'- R. Verbaan- I:1. Vidre-
§.,-la8e6ar"

P. de .Tongh- P..i',n6el-ine- R. Zanostra- R:Nuí jeti-!ï.steÍnvregs- R.ïlyrdeman-'

Ï';i3ïïïï"valirenburso , lei.der p.d.e ron*h. ." j, -"-

G.Kuiper5 M.Macquin6- R.v Kal-keren- M.Jochenè- G.Elstak (2x)- p.Utst* (ax
M.Hoeksna (2x)- J,Mansveld( 2x) . ,

Samenkon

Leider M;HeI1en.
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KEEPER§PROBLEI'{EN.

In tegenstel-J.ing tot voorgaande jaren hebben wij in de jeugd een groot
tekort aan eohte keepers. Voor tie elftalLen 6 9 10 11 t4 t6 en 1/ ontbreekt
de rrechtel keeper,. Gelutrki6 zijn er enekel jongens die deze pLek we1 lvil-Ien
bezetter, zodat er niemand gedvrongen hoeft te worden.

. Op de vrijclagavond is er gelegenheid voor cleze juniorenkeepers om een
speciale keeperstrainin6 te kri,jgen..Rona1d v Bergenhen egouwen en VJim vd Linden
nemen deze trainin6 voor hun rekening. Dit gebeurd op ilezelfde tijd als de
j uniorentraining. ,Ílj,j hopen ju1Iie hier re5elrnatig te zien, zodat ju11ie presta-
ties' in het doel verbeteren,.

Dit komt de prestatie van het elftal natuurlijk ten 6oede"

[ros penalty bocaal-.

.fifgelopen maandag hebben Jhon v liester en Robert vcl Zwan meegedaan aan
de voorronde van de Tros penaltybocaal. Erg geluklcig hebben zlj niet geschotcn.

Alfebei schoten sl-echts tlvee ballen achter de kceper, van de vijf penaltys.
Z4 n1n dan ook uitgeschakeld voor de distriktsronde

se eugdselectie
Speelden Ron de Jon8h (j.1), Edurin Eykelhof (B'l) t Robert vd Zwan (C1), en Ërik
i.mnerLaan (C1) op 2?-8-19?9 te8en DllO, a.s. maanclag 10-9-19?9 moet Ed Roos (C1)
zich proberen te plaatsen voor een vert egenwoordiulend elftal. Ed, doe je best,.

De wedstïijd begint om 1p.00 uur o? het vel-d van Duindorp SV (sp park
Iloutrust )

Uitslagen j unioren UitsIa6en pupillen
LENS ,I2

vvP
IENS 14

Uits1aAen lirel
LENS 1

],ENS 1

quick 1

LENS 2
DEc 5
LENS 5
Triomph 2
T..ENS 7
lïilhelnus 8
ODB 4
IENS 10

LENS 'I 4-
Quick Step6
LENS 4 4-
DZS 2 2.3
LENS 6 4-1
GDS 6 10-O
L,ENS 8 1-4
LENS 9 0-3
Holland sportr J2/4

2_2
IENS 11 1-1

t s-Gravenzande
LENS 13
RKSVM 15

0
4-o
1

o-,
1-5
t-u

pen
5
6

L,aalcl<vrartier
Spporlijk 10

15 4-O
11-o

ltle st erkvrartier / -
tUit sIaBen 1qi45r--welpen
HBS 21
HAVA 'IÖ

LENS 19
Lens 21

u-z
1-8

GespeeLde Gewonnen Verloren Gelijk Puntenl Doelpunten voor - tegen
17 105222i 60-26

Zoal-s jullie zien monsteroverwinnin8en van LENS | 16 et 21 .
Daarintcgen lieten ,i1 81 en PupíI]-en t het wat afvueten. Toch een leuk resultaat
voor deze eerste kornpetitie ronde. íIleen cle spelers van LENS 5 lieten zich lveL
erg foppen. Na een 2-O voorsprong verloren ze nj-et all-een de wetlstrijd naar ook
hun ze l-fbehe ersin6. Foeir laat dit niet neer gebeuren.

Rava r B - LliNs 21 1-B '1

Door goed voetbal en veel- enthousiasne was LENS veel sterker dan Rava. Dit al-lee
' leverde 8 prima doetpunten op. Bij een van d.e wéinige tegenaanval-fen wi6t Rava
toch ook no5; 'l keer het LEIIS doel- te treffen zoclat wij met een ruime overrrrinnin6
weer naar hui6 terugke erclen.
Àls de jongens zo blijven voetbal-len zul-Ien er nog veel- overnrinaíugen volgen
dit seizoen.
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DE LENSREVUE
TITEEKBLAD vÀN DE voETBÀLvERÈNrèirc Lrmrs EN.sNEL

)re JaarBang .numroer 7, 1J september 1979.

OFFTCÏEEL:
0o0oooci00oooooooooooo0ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
O Al6emeen sekretarÍaaf: Gerard van rlen Steen
O Tef. 45"87.0?. NunsÈee l.],aan JOJ, 2573 GD Dèn Eaag.

00000000000000000000
00ooooo0o00000oooooooo0000000000oooooooooÖoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

MUTATIES ],EDENI,ÏJST :

. 1526 J "llist'oree rYordt: niet spelend.

IN BALLOTÀGE..

- 158
- 158

Eriske6
Hartinan

ZIEKENBOEG:

Joop Willeríè is alweer.thui6" Ziji gerieàing ver3-oopt zo goed, dat iedereen,/ verbaasd otaat. II1j voel-t zÍch prima en popelt van ver)-an6en om weer een voetbar-
wedstr{jd van LENS 2 te zienr.maar d.at zal nog wel even du!en.'

Wie.'stadt er achter cle bar?

ZÀTEÈbi*cl'{ORGEN.CoT'Hóppenbrouwer - An - !ïin - Ronald.
ZÀTERD/TGMIDDAG. Riek Bosch - Teel-e Frerrichs - An vd Steen.
ZoNDAGI"ÍORGE{ . Tinus - Nelly en Richard vd Hoek.
ZoNDAGMODDAG . lin vd Steen - Iïil- de Bruin - Hanneke Bom - Te6sa

. Riek en Piet Boech.
SLUITING.. Zondag 16 September Rick en piet Boèóh.

. ., 1:;. :

DE SEKO: i',:. ' ."' :

Er is weer heel wat gemopi5ertl öi de SEIiO dc laatste vreken. Jantjc was
veeL te laaB inBedeeld; hij v-indt zicll veei te 6oed.vooi het achste. pietse wi1
níet i-n een èl-ftar spelen rnet. al die ouvre icerelso Karel-t jc moet in helzelfde
eIftal aLs aijn boezemvriend; en dan clic troep op cle zondaGen. Niet ecnb rvarm
water, geen scheidsreöhters en ga zo maor door.

'En dat homt d:rn.aI1emaaf, op. dat arroe hoofd van de SEKO neer! 'rr '.'
Wie io die SUIO eigenl-ijk rvèl-? Víel-, Henk van Nieuvlehhoven 'staat àr in de

week heremaar alLeen voor. I\Íaandagavond zit hii in ziin eentje de opstellingen
te maken en aL het adminietratieve ruerk af te handel_en. Dat laatste a1leen
kost a1 een hoop tijd." A3-te ruitf ormul-ierei moeten worden gekontroJ_eerd. .

§trafza-l<en nageJ-open en nbt de strafkommissj-e besproken. Keuringen nàe[er'rvorden
bijgehouden. atc' Vrijdags rlag hii dan de afschr\jvingen in ontvangst nedren.bn ervoor
zorgen, dat de alftal-len weer Èompleet worden gemaakt. 'Iïant ovrehl aLs dat .niet
gebeur.'r dan krijgt die armc Henk wel- op zijn kop.

Zondags heeft HenI< assistentie van llarcel Jansen. SaÍxen zoxgen zij er
d.an voor, dat alles van rÉ-morgen6 vroeg tot aan dc 1aatste wedstrljd goed ver-'
Loopt. Scheidsrechters raoeten worden ontvangen en natuurlijk ile te6cnstanders..
RegeJ-matj.g moeten er scheidsrechters worden opgezocht, omdat de aangewèzen
fluitiot niet is opgekoneno Thee in de rust en de flui"tisten verzorgen rvant andeís

' U zult zi-ch afvraBen waar doen die IIenIi en l{arcel dat toch voor ? iïel.
voor Uw plezier, vralt alo zij er ni-et wareà kon U niet opclenl Heef.t U'dat ooit
beseft? Henk van Niouvrenhoven. heeft er zèrjfs ziin eifien voctïialien vàor ]aten
staan, clat heeft hij er best voor over. Maar hij vindt het a11enaaI toch r,lel een
beetje te veel worden vooral op d.ie zondagen, ellce urcck weer o?nieuw. Hlj vraagt
zich in a1le 6emoeclelL af vrat er za1 gebeuren a1s hï ook moet stoppen net de
SEKO. -1-

1 D:H.
2 R.J.

260463 ri. jun. vtol-venradè 2/, Den Eaag IeL. 290522.
140670'W. .. !ïezel.natt e ?2, Der- Haag TeL. 6?1208.
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Heeft U zich dat rïel- eens gerealiseerd? Neen, wel noch hct bestuur noch
een van de andere kommiosieleden kunnen er nog vrerk b jdoen, rlus dan lijkt het eropt
dat de. zondagvoetbalafdeting sterk.moet vrorden ingekrompen, zodat 66n man a} clat
werk rv6l- af kan. Laat U het niet zover komen en zorgt ervoorr dat er minstens
dríè Èari'àan de SEIiO liunnen worden'toegèi'oe6d. MèIdt U aan bij het Algeneen
sekretariaat (te] 453707)bU flenk van Nieuwenhoven of ].laxcel- Jansen op het veldo

Het Be 6tuur.

BïJ IIET OVERLIJDEN Vr\Ii DE HEER 1ïII,1 D : JOi,lG.

Ons bereikte het bericht, clat de Vader van onze l-eden Fons en non de Jong
op 5ö jariec leeftijd is overleden

Iedereen, die vee]. op onze vel-den kwam, kencle hem weL. Hij rvas er veclt
samen met zijn vrourrJo IIij kwam altljd kijken naat het voetballen van zijn zoons,
maar ooh zondags had hij veel belangstelling voor onze s eniorenelftal-Ien.

Ondanks zíjn ernstige ziekte, rvelhe hen de laatste tijd belctte te J-opent
zodat hjj ran een Énvalide rvagen gebruili nocst naken, was hjj altijd bcreid on
d.e spelers- van cen- elftal- naar cle plaats van bestenning te rijclen. trÍant autorljden
deed hij nog.

Hij had een enorrile wiL om te bl{ven leven, ríaar toch nog ohvcrwlrcht is hii
heengegaan, een }ege pI-aats achterl-atend in zijn gezin, bij de and.ere ouclers met.
wie hij al-tijd. sa:nen vras op de zaterdagen en bU zijn vele vrienclen vir,n LlrllS.

VId rvensen zijn vropv,r en kinderen veeL sterkte toe.
. Dat hii moge rusten in vredeo

Namens het bestuur t' G.B.vah den S teen.

0000000000000000000000000000000000000000-
o_ 0
o J_ngezonocn- meoeoerr-ngen, 

o
0000000000000000000000000000000000000000

VAN DE RED,ICTIE:

De wedstrijLl voor de eerste thuíslvedstrljd van LENS
Lisse is geschonken door liÍM.À-ImIort, Zoctermeer,
relatiegeschenken, trainin6spalrken etc., etc.
Trudy. nedegel-d en Peter Verstralen (sen,7) doen roncl van hun voorgenotuen
huwelljk. te voltreld<en op vrij.dag 21 september a.6. om 14.00 uur in het
gcmeentehui-s te Vporbur6., Herenetraat 42o
De huwelijksmis is om t4.4J uur i.n d.e kerkrtchristus KoningÍr aan de
Robijnhorst. Receptie van 17.3O uur - 18.45 uur in restaurant
" cle \ïil-dhoe1 tt, 6vert lïijtenavreg 51 ts-Gravenhage.

I (20) tcgen Sirortclub
l-everanciers van sticker5

NERRRRRRRi]RRNTXXRNARRRRRRRRÏlRRRRRRRRR!RRNRNRNNRRRRRRNPRRRRRRRRENR
R Redactie-adreE! Theo PrinËl,
R TeI. 6f"12.14. Marconistraal, '64 | 2562 JE Den uaag.

IXRRRRRRRRRRRRRRRRNP,IRRRRRRRRRXFXRRRi?RNR!RNRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRNR]?RRR

BBBBBBBBBBBBBBBBB

: BEERPUT. :.B TJ

BBBBBBBB'BBBBBBBBB

Zegt de ene plavuis tegen de andere3
ir" Eet heeft geera zin meér te 1ka6en,rt
tt Ja, ze hebben on6 ero itler gekreBen.ti
rr Geen rnens geeft nog een pegel voor "ul tegel. rr
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rr En dat putje doet ook al- zo uít de hoogte;lr
rr 

"ïe 
moesten naar weer eens ondor zeil gaan.tt

Handtekeningen voor de chtie: ti Plavuizen Laten zich er niet in luizenn
kunnen nog steeds bij de redactie. woz:den inselevcrd.
Maandagavond. sloeg de Schrik me on het hart. Ik had even het idee een
/rBN-kantine binnen te 1o1:en.
Een gegeven stoel mag je niet .ender de zittin6 )rijken.
De nieuvre te6eJ-v1oer, ach die ie zo ,rot nog niet. De nieuwe fJ_eurige
Etoelen staan tenruinète al-s een hui§
Zegt à,e ene stoel- tcgen de andere,
'r Giroblauw past bij jou.lt
rr Ffets geel maakt je scheel.it
tr Ja we staan or mooi 8ekleurd op.rt.

Maar we laten het er niet bij zittdn.rl
Dè redactie hlaagt 6raag, maar over het nieurve €rmeubeLetrent 66n positieve
opmerking: De taf eIo l'uiebel-en niet o

ALs kritieee redactie geven lqj ook de kansarmen van ale veren5-ging een stuk.
.inspraa1,r, een stuk nedeze6genschap, een stu-h maatschappelijke ontplooing.
Zonder nu direct een O.R. ( ondernemeiógsre dactie ) in het l-even te willen
roepen a].s kontrolerend orgaan zouden wlj, het verdonde tof vinden a16 er
wat neer respo*! kwam uit de zwijgende. meerderheid.
iVU doeLen hielbij op kolomschrijvers uit de zaterdagafrleling en de
JUn].oren.
'l:.i .?rja narnel|jir wat neer georiönteerd op het Zondag-gebeuren , naor de
redactie.is er natuurlijh voor iedereen.
Iloorde U ook ilat halvè geknor in cle achterbak van d.e traj.ner na d.e wed-
strdd van ï,Ugdunum tegen LEI\TS.
Die. _,L eidenar en zijn nog nel zo taai al-s in 15?4. LENS t had het Spaans
benauwd afgelopen zondag.
Frans F!.umans: rtA1s ríe]3 geen leider kan vinden, zou mcn dan 6een
geëmancipe er.cIe vrouvr lcunÀen nemen?
Zegt de ene plantenbah tegen de andere:
tt lh heb honger a1s een leeuw.tr j.
rr IIoe kan dat nou, we zijn T igerplaètic6. tt

Het eerste veld: Door de l{nen het veld niet rïteer zien.
LEIiS is aangesla6en voor milieubel-as ting í.v.ri. de onlïeLrielíende d.ampen,
die rvekel-\jhs uit de beerput opstij6en.
Nieuw onderdeel vair c1e uitrustíng van de postbestellers, die donderddg
de LENS-revue bezorgen: een gasnaslcer.
I,looaUrreet van ome Nicol Er mag niet mcer op veld 2 en J 8etraind lvorden.
PLuim van de week 6aat ondanks de trainer wee? naar A1. De radactie
heeft genoten af 6.rlopen zaterda6.
'Dit is de tweed.e en vrederon laatGte keer, dat A1 aans?raak mag maken
op dit liostbare hloinood.
LENS 1 (zondag) heeft de eerste punten rveer bÍnnen, Van de Fair PIay Cup
al-thans, Ilet zijn he1aaE we1- strafpunt en , ( met dank aan onze vaste corre6-
pondent R.N. ).
Haa1t U d.e uashnijper,naar weer van Uw neus, de beerput gaat weer dicht.
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Het vras me een feest vorigé week lYoens da5middag" Een dr:L-.';e van iewet§te
o! de open dag, die door de JIII(O was 6eorganiseerd..

Het lrrioeLde er vàn 'è welpen, miniwelpen en riog hl-eÍnero
lk za6 zelfe de sekretaris voetballen leren aàn een dreumes van anderhalft

maar nsar ik later hoorde was dat zijn eigen ]rfeinzoon en als die zijn vader
navolgt gaat hii a-l-Ieen maar bl-oenctjes p1uld(en.

Naar het zich laat aanzien komt er vrel wat goeds uit die open dag. Talent
zat er gcnoe6 tusseno

Overigens Bezel-l-ig zotn woensdaSmirldàg op LENS. En wat zijn er altijd vcel-
Ouderg" die biijk.. -',,.an beJ-angstelling tooi' de verrichtingen van hun zgons geveno
F[n orn té zien"

In het lcl-trbgebourv is op die niddagen de vouwploe6 bezig oÍI cle T,El'l,b-revue
klaar te maken, zodat deze d.onclerdags tijdig in Uvr bus 61ljdt.E6n-rnan met vcle
vrouwànn [n ]flvèbbeLcn dat zij doen. Maa] alles komt op tijd lc1aar. Zond.er tel-nachine
klopt het toch maar weer elke keern

lk zag afgelopen rvocnsdag ook nog een stel Geme ent e-arnbt cnaren aan het werk
Zlj rvaren aan de afbràa]: van het eerste kleedgèbouw bezig" e1 als dit

tenpo wordt aangehoudeh. kunt U ervan verzelce:'cl zdnr dat U in de Iöop van het
vofgend. jaar vreer Gebruik van dit gebout'r kunt naken" Ilet vrarme lvater zal dan
spoedíg daarna vol-6ei1c Ik denk, claL dit omstreelis pinksteren za1 geschiedenq

lian het vel-d waren zij ook bezi6'afgelopen wàensdag, Nou iar bczi6l'-In de geu-l-en rïas aarde gegooid, dic er in het vreekend daarop weer dapper
io uitgetrapt" Een schand.e, zoals ons eerste vel,d er bij 1igt"Otu dan nog maar nÍet
tc pratcn'over hct t:'ainingsveld, vraarop moet worden Seoefendo Arme l(erelso

Dr: ene tj-rassprlet te6en de andcre: Ik schaarrr mij diep, dat ik op dit veld
moct staan! Ze6t de ande:'e: llJee6 l)Iij. dat je no6 kunt staan, Ík'ben bedolven i
onder aarde en kan 6een barst r:reer zien" (Vrli naar Beerput)o

Wij malcen er met zljr: aLLen we1 grapjos over maar het :'-6 eigenl\jk een
droevige zaefEo l,ïij betalen trouw onze huur, maar'wjj hebben niet veel- in te brengerro

f nspraa.li, zoals dat tegenvroordi6 heet. is er niet bU, zli r en dat is dan die
Gemecnte ? doet maaï'nI Janne:'- dat jc van zotn' fUnö lvo (:nedagniddag ineens in zoln naar probleem
verzeild raaht. Maar lvat moet jc, als je"zots treurige situatie aantreft. 

.

F.L.

Ili DE IïIIII(EL VirI{ Dn TOKO I

Barbecue-avond.
Afgelopen zaterdag was let daÈ vreer zover: Het seizoen werd offície;'s

in6eleid met een gastronomische barbecue-avondn
De ICÀl(À had weer uiàinni8 zijn best Sed.aan om het Seheel een appart

sfeerÉje te geven^ nI bij cle binnenkolnbt rverd men ontvangen met een innernende
gtimlach en een handvol konsumptiebonnen r $Iaarna rnen hon Scnietèn van een
geurigè ba: koffie die geserveerd iverd cloor onze trouwe barrne delverkers 6

. Na het wel-komsv,toorcl was het dan eindelijk schranzen geblazen van de
heerlijke gerechten vnn het houtskoolvuur. De schnitzel rvas verrukkelilkr de
ossehaas (ja,ja) snol-t op c1c tong, en niet in de han<1 (humor?)

Daar ook de uitstekencle rosé rijkei "'i vl-oeide zat de otemming er aI snel
in, mede rlanzij het lENS-huisorkest Zaratustra. ]Iet feest ging door tot in de
kleine uurtjes, en na eerl l-aatste afzaldiertje töog iedereen uitgelaten huiswaarts o

Sanenvattend. kunnen vre ze§gen. d.at cle avond een gr.''-, succes vlas, ondanks
de geringe oplcomst. De thuisblijvers hebben weeL' eens ongelijk gehad"

H

A cloox IREE LENSER.

-4-
TOKO
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: ..

,rlangs de oporten van de 2.14" Laddertt

Zonder ons nrl direct wee:' op de trotse LENS-borst te kloppen kunnen rïe
toch ;erust ccnstatere:r, dat het laatste week-end aannerke\jk 6unst,iger iq.-ver1..'
lopen dan de rveek daarvooro Tijdens .de wedtr{jÈl van on6 EERSTE -r-,risten we aI direcl..
een twectal storende factoren: t.rvo het onderlinge praten en voorÈs het elkaar
de schuld geven van vaak het ei6en falen: Een direct 6evo1g: Veel beler, voetbalt
p1oe6':'.:band en dus beter resultaat..Vlij namen in de eerste helft doór-ilen magr.i--'
iiet<ó iroptat van Rens M6h1en de leiding, tervrljl'deze'even nuf,tige als verdiendè- 1'

voorsprong; n'a rust'Eiddel-6 Jac den DuIk (gave strafschopl)en' een stug'door-
zettenc1eIlënkDuchenqeiieÏ'duit13eboulvtIf,otJ-o"

I{aast Jao d.en Dutk verdionen'ooi" captain Rob lloefnilgel.s en liarel .ransen
een dildre-.votrdo endg.. ïiomende zaterclag za1 t t in de THulsvredstrijd tegen S.V.G.trï.
wel ueer vrij inoeilijk woralen, te;wij1 de eventuele problemenrt meer in het
menta]-e'tànirrhet.teclrnischev]a]<zu11en1i$gen.;,,,.1

@'Opstellin
J0 uur Verianelen: 13.1O u\t

g dool d.e trainer lïoenedagavontl bekend te naiieno
Het TI,'ÍEEDE 'haalde zoyraar rroor de 2e achter e envolgende naal beidè puntèn : '.-

binnen, let6eËI-Ïg lurpe1 weer moct geeft voor de volgenrle rveek. Guido Hafl-eeii ' ''
vierde zijn'rentre'e lI_4gt , rtENS-shÍrttt al direct met een pri.na openin 6sdo elpunt
na een z.uive:'e .r.opr àèt'lr,-an Laurcns Kuyper ? terwijl Jan vcl Rijzèn nog v66r rust
een door hem als linkeropitci met het rechtervoetje, prina Benonen hoekschop
zeer listig met vee-l..cffect direct achter de D.S.O.-doel-raan'deed belanden.

De ónvernoeibaar r2tioegende John !ïel-tens zag na de hefÍattin einclel[1c '- '
l-oon naar we:'lien en rnaàhte op de6o.1-ïike wijze het lcarwei af . vö'ort6 nag niet r r i '

onvermeLd bJ-ijr-e:r d.at het zeker spelendc d.uo Cees Velclink en cabri vd To6t ook
ditnaal- tveer een (j'edegen achterhoed.e vormde" '.. ....i.., .

I liom-encle zaterdaB zijn- we hier v4j e{r. lcunnen -de ( 6elukk:ig) l-ichte bless}xe.q . , ._hier en d.aar cens tot. r.ust. komen" .- ., -

., IIet DERDE hacl i',1 .ha+.r èer.st'e- -wedstrijd te6-dn gen..§tug spe.ieila S.V.c.iJ.:4
1an6 niet 6enakhei.ijk te meer vaal: het elftal en door vacanti e,ganger6. en door...het
bij afkaërr zijn van bijna louter ni- eur"v e1-inge n nog wel- een eenheid zal moeten vormen.

Dat cr- desondanks,.toch maar even. (zij, rt op het kantje)genomen- vrerd .--,. 
,stent tot tpvred,qnhgid en be l-oof t ueel voor..de volgende.. week" Da.4 gAan rve jn.f-.

een bezoelc brengën aan Dso 1Ii in Zoeter:mder. Cesterkt aoo4 c1e moÏe-le ,.opkikheï,
dat leider Jos Pijpers dj-tmaal- ook weer van <1e partij is belooft dit vrel- het
ncdige.gBtirai.sme

.AanvanB:

ReÈ,

o,.- ':l_ I

1.q.10..8,u:? Verza4eLen: 1O.QQ uur, (terplaatse)

.1\pbephtshee" - i .Gest.el .' G.I(uiper,
ochems .- J.iï eltens,

ProEirauEa Zaterdag ?2 Eppt aoso: ..-

IENS 1 Ís Vrd
Scheveningen 9 - LENS 2
I,ENSf : D.i:ho7-

Terrei.n DSo: !an Thuij1 Sportpaïk vd Hagenstraat te Zoe t erme er-Oos-t..
OPSTELIINg: J.den Reijer - J"vd Vefde - B.Vis - R.Kostcr (aanv) -

. .: E.Iïerkhoven -* C..Bo6man.- .J.Iio[r1f Iat--- "M.Nelissen.-i- E. N e um.gr-tn 5,
P"C
Iï.J

16"1, uur .| 10.90 'uur



SEN]OREI ZONDJ.G,

PROGR/rDí}tu\ I S 3

Dond.erd.ag 1J septenber
19,50 ttttr IENS 1

19. J0 uur l/CS 2

Vrijdag 14 septenber

19 . JO uur IENS 4

Zondat 16 septeaber

14. OO uur LEI{S.
1 1 . OO uur LEI{S 2
1O.JO uur ESTO 2

12.OO uur lïilhelmus J

12.OO uur LENS 5
14. oO uur GDS 5

1O"00 uur LDNS 7
12.OO uur RVC B

1O.OO uur DVC 4

vcs '1

!EI{S 2

vd lie].m

Spc Lisse 1

Wilhelmus 2
LENS f
LEI'IS 4

Kranenburg )
IENS 6

Àrchipe.I J
LENS 8

LENS 9

SOj: )
LEIrls 11 (vr)
RK§VI4 6

v2

v2

V'l A.den Toont
V1 F.v Gelderen.
Kievitsheuvel - ...

ï"-n.à"àt""à; J'À'tï vd Bor'
llestvlietrver: te - - -:, - ---,----- - " -8.lJ.JoseBn.voorourE
VZ H. M. Tuurenhout 

"Erasr,tusrvee t/o
schildersfaa;de n'\i eoer'
V2 L.J./i.Kok.
sportpark Prin6e6 I rene
Schaapweg B{swijk D.v Slt inderen.
Brasserskade Delft- --'-- -J.Roh1ing.

v1 N.N.
Genenuide nstraat N. N.
v3 N.N.

10.00
12.00
12,00

uur LEN§. 'lo
uur VOGEI, ,
uur LENS 12

OPSTEï,LtrNGtrN:

LEI{S 4:

LENS 5

LENS 6

F.Blokland (a]leen zondag) - B.osse - J.Groothuizen - À.v Iil-eef - B.v Kooi
H.Straver - Il.Rimnelzwaan - A.Schneider - À.fimners - R.Duyndam
M.lld trÍeulen - À.Rovers - R.v Luxembur6 - J.i(eetdan - E.Landman - P.Perreyn
O.Huj-6 - G. Col-?a.

C.vd Beek - T.Brandenburg - J.
W.Michels - G.oostrurr - R.Rood
F. de Z\ïart - L.Dobbeo

.I(enperman - G.Looyestijn -
ooduyn - H.Rooduyn - J.Zoet -

-G
A.R

ykvD
b ol-

A.Bauman - J.vd Ende - 
^.de 

JOng - T.v Luxenburg - H.Ruyter -
C.Stapel - A.Vierlirig - R.lïessels - F.Veeren - R.v Baggun - O

R. Bon.

Iï. v Rijn -
Her.ero -

LENS 7i R.vd Bemt - P.Booms - R'. l,eyn - J.Verhaar - P.Verstralen - J.Ylitting -
R.v ivyngaarden - H?Hoppenbrouwer - R.Hoppenbroutver - J.G.e1uk - G.Boogaard.

F.vd Bcrg - A.Bilderbeek - J.de Bruin - G.Duyvestein - G.Goossen -
P.Heynen - r,ï.Heynen - H. de l(lein - J.Reuver - ,I.Schmal - J.Verbarendse -
P.v Ryn,

LENS 8

r F.v Dyk - P.Fieret - A.Huis
H.v Nuysenourg - J.Haemen -
P. Bur6hout.

.vd Kley - A.rg Kroft - iï.}troI -
chulten - p.Sneele - lï.ter LaaTe -

.G
DC

LENS 9

-6-



LEIIS 1O:C"v Beekum - F.v Beekun ; /1.vd Ber6 - Pl.6oow..
H"Guit - ,.T.vtt Horst - T.prins - A.Ecesink I il.ReeéinX - f.Veistiadf I
J . Prins .

IENS 44.

LENS 12

SÀMENI(OI{ST :

Í,.Bergnan - C.Beyer - R.Bóg - J.Borst - C.v Deelen - P.de Haan -
C.I(uypers - J.Kuypers - iï.íd Linden - C.lipman - F.Peters - J.Rientjes -
P.Verhoef - F.de Vroege - P.van Deurseno

A.Banning - C,Berenbak - R.ten Hoorrr'- 
^ 

.lI opponbroulver - tr'.Jonker -
H.líouwenhoven - A.Ylynhoven.- À.Bruyns - c.Heysteeiï - R.de Jong -
/i. Baurnan

],ENS
t nNs
TE}IS
INNS
LENS
LENS

'5 -?
4ro
6tj
8 11

908
11 1

- 10 - en 12 een half
"45 uur LENs-terreín
.UU uur LEl{ii-telrel-n
"OO uur LEN5-tèrrein
,l+5 uur LENS-terreÍn
1.15 uur LENSr/terrein

uur

LEI.IS ,1 
.

L]'NS 2
Laakkwartier 2
Valkeniers 2
LENS 5
Zvrart Blauw J
LSNS 7
Blaurï Zrv I'l
lïi]hel-mus 6:
LENS 10
!ïesterkwartier B

LENS 12,

LEIS

aanvanÍT vanvoor

1

2

hun wc.dstrljd.

ZAAT,V0ETBT'^L:

1"':'-:pCe.g 18 neptember 2O.2O uur zaal-l gaslaa:r

Op boven6enoemde datum/uur rvorrlen cle volgende spelers verrvacht ora de str{jd :

aan te binden tegen de Jagers.
T.Prins - J.Verbarendse - B.osse - J.dc Bluin - P.Perreyn - P.vd Stcen -
tiJ. vd T,inden" 

:

PROGRI,I.,[94 : MaaÍidag 24 september 2'l .OO uur zaal. : Duinlaan
OPSTELL]NG: zie LEl,lsrevue vo16end.e week.

AFSCHRIJVTNGEN :

UitÀIuitend op vrijdagavond bij llenk van Niduwenhoven feJ.. 298?09 tussen
19"00 en 2O.OO uur

PROGEAMMA 2J Geptember O. V. B.

4
0
1

1
0
0

2
4
2
2
2

1
1
,|

1

1

1

1

1

1

1

I

oo
00
oo
00
oo
00
o0
o0

.oo

.oo
,oo
.oo

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Oranj e?1ein , 1

Olympia 2
LENS 

'I,ENS 4
Postduiven J
LENS 6
Ol-iveo 4
LtrNS 8
LEi{S 9
ESDO 4
LLI{S 11
Vliethzrge 2

11.

UI TSLIIGEN P sept ember

Lugdunum 1

D.TT.
IENS
I,ENS
vI0s
I,ENS

L.2
3
4
3
6

LEN

LEN
B.E.C.
LF'Ns 7

4-2
1':'0
2-1
o-2
1-1
1-O
3-+

s
u.È
II. B

a ),
.§ ,
§5

1
-- 

- 
1-, 

- 1'- ?

-7-



HO br-n Hood. z
..- iH\lswul( O

LENJ 10
D"Z.s.5
LENS 12

IENS Í2- È4 cn het jeugtlplalrt

ZorveL 84 zaterd.ag a1s .i.r2 ,ooaàg heb ik rnogen aanschouwen het afgcl-open
week-end" Wat eeir hemelsbreed. verschil betreffende inzet en conditie.

Het l.aagste B elftal- kon! iedere week vrijwillig trouw ter trainin6r,
À2- daai'integen nietrmet aI-'l-e conoequenties vau dien, want dat hebben ze afgelopen
zondag mogcn ondervinden.

De heren rverden totaal van het veld geveegd. De jongens van GDA waren
c:eIl-er en cius eerrler bij de bal- dan L,ENS rvaar die verplichte tr€ri{iing .van 2x per
treelc debet aan j-so Óus vrat blijkt hicíuit: dat de spelers van À2. wat neer aan
spierenstelsel 6aan doen anders wordt het wekel-ijks een epelletje prijsschieten,
rn-aar daar pas ih voor en dan zoelien ju11ie maar iemand anderso

Het B e1ftal da.arcntegen rvas eenlust voor het oog.met inzet en eén
souplesse waar de hele LËNS farril-ie trots op kan zijn o

Een di.ng ontbreekt blj hen, ze hebben nog Becn leicler rlie bij hen past.
Mel-dt U z:Lch ar'.b. bij d.e Juko of lveLk bostuurlid. dan ooko

ïn6e cal-cul-e erd heeft U wehel{jks een banh voL critische supporters ea aan
het eind van het seizocn ben je hoorndol. Dat zit er aan va6ti weet wat je begint.

Àfs tren een .,,rrachti$ jeugdplan op papier gaat zetten en men heeft d.e
mcncen cr niet vooro Eaat alles toch d.e r:rist in, nÍet waar?

F

PROGRÀI,I'{À J'UNIOREN 3

?g!"e_te+4212,
t4"oO ïur LENS 2 v1

Maanc-1a6 i? -9-1979 "

I,ENS
Ï,ENS
Dyn
LDNS
G.D.

19.OO uur IBNS 10

Zaterdas 15-9-1979 
"

14 "3o
14"3O
11"OO
11.OO
11.oo
11"OO
11"45
11.45
14"15
11.OO

DSC
Juventas í
ÀDO 6
LENS 5
Cel-eritas 4
LIr..rs 7
Vredenburc.h
rENS 9
III,ISH 9
Ooievaars 4

RKavv 4

Spo orwuk

LENS
LENS
LEN6
Gona
LEl{S
Blauw zwart 2
LENS 8 (c1)
DZS1 :

LENS 10
(zíe ooÉ 17/9)

V2

v tuyI. sp: park
Hoornbrug'
Zuiderpark
v2
Leywe6
vt
Vredenburchvreg
v'1
Vred.erustlaan
Guntcrst einrveg

ö
9

i'i/z
11

eo

2-2
o-5
5-1'
o-1

15-1

uur
uur
uul'
llur
uur
uuï
uu:
uur
uur
uur

1

LL

6

(81)

12

i(oMEN JUILIE OOK IEDERE VRrDIGÀVOND TRAïNEN:LEES DE LENSREVUE.

rlFSCI{RïJVïNGEN !
Schriftelijk: voor vlij4a6avond 18.00 uur bij p.vd Steen.

T elefonisch
G en emu i d. e n s t r ààt 101;
vrljdagavond tussen 1B
gevallen) voor,

A-hl-assers bU c.Duivestein tef. -946894
B.-lrlaosers bU E.vd Ber6 tel 29?9?8
C-klassers bij i,, t s-Gravendijk Lef.-6t164o

-8-
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"0O en 19.00,uur (uitsluitend in dringende



ïnn
10"0

ood. geval.l-en kunnen de
O uur afbellen bij IENS

AFi(EURI]'IGEN:

Sanenkom

junioren nog op zat eirdà6ocht end tussen 9,3O en

" Tet, 661314.

unioren rnoeten bij slechte weerd orostandigheden steeds de ?rfkeuringslijsten
s worden hierover niet vèistrekt,raadplegeno TeLefonisihË infóimatie

LENS 1. lïordt door de trainer bekend gemaakt,à

Iq{S 2, H.v Drumick -R "Goedhuys-3. Jo ze o-0.liiinènann-p.KroI-H. S chipperen-
R. Duyvestein( 2x) -8. Vester* J.vcl lverf-yJ.KLiinnen( 2x) -L. v Rrjn(2x)-.
!. Huisman( 2x) -R.Groen.

Sanenkomstl Leider F.Eluman6.

Leiders J. Zoun,
J. Apïrerloo r

e Kok-
èkes-

LENS l. R.v Bergenhenegouvren- R.de Haas- B"Henke6- V.l.Kliinnen( 2x) -
J.Kouuenhoven- J.Voorduin- H.Lins6en- R.Duyve.stein( 2x)- tt.
R. Radcrualccr o

Samenkonst; '1J.j'3 uur klub6ebouw " Lèider Ben Osse.

G. d
_t'rl-

LINS 4" H.Diemel-- A.vd Hoek- J.Odenkirchen- B.Heemskerk- E.Eyke1hof- R.d.e I(roon-
Y.ïa]-ohre6- II.Bautz- P. Pronk-E "perreyn- C.IIoefnage]-- p.v llaren.: :. ':,-]

Samenkom6t;12"O0 uur LENS : LeiderÀ, p vd Steen,.. ' 
.

'j' :: Roel LYeIrs' ' -''
LENS 5. M.vd Lans- J.Broeshart- M.Vreehurg- R. Huisman( 2x) -Ch. Ber6mans- I'I.Sci1óbËe-

H.Valentin- H.Schaap- c.Caprino- R.6roen(2x)- L,.v nyn(Zt )- tï.l'laLs-
O, vd Ladr.

Samcnkomst; 12. JO uur I,LNS Leitler"Martin Eeuïer., . .

LENS 6" r.(léin-'
i{. C olpa-

Sanenkcinst 12.O0

R. Verboom- M.Kprving- R.ltorving- F. Zegers-'' À. v B'l-itterswijk-
E.v Zijl: B.Bbelhoqwer- B.Elehout- E..làger- H.v Kooteh.-
uur IENS , i,eider lirthur de Groöt.,.

LEIïS 7. !'i.'r Vrjen- i,l. Buichsen- R.Vtrannee; R.Soebarta- J.v !íàssem- M.vd Ua].Ien-
Iï.v l,leizen- 'È.Mathens- r',.Franken- B.Driessen- I!Í.vd Boogaard- R.vd Kroft.'

J.v l(esteri M."Zaal-berg- E.[Jarmenhoven- M.Molleman-M.v telzen-"M.f,ortman-
R.'/d Zwan- E. ÀmmerLaan-M. i(belemy- E?Roo§- E.i(eui- R.vd Heyden.
st; 10,45 uur IENS Leir]er Hans VerheuAd.: ."

LEIIS B"

1.,Ëll§ 9" P.Iïessels- E.Coret- M.v Oianje- h.ï Orarije- D.Bddjoe- R.vcl Boo6oardt:-
h.Christ* J:Iïasserman- C.Lie Kien .Tsoen-R.l{an- R.Roos- J.vd Spiege1.

Leider Erik Landnnn.

LEI,IS 1O.M'.Kiops- D,Vèrnrèuleri: M,vd Kooy- J..Rièmen- J.vd iyief-J.vd. lvièI-
R.I(ievit- J. Kuypers'- M.Tiemes- M.GcuïÈnÉ.

S a.tlenkomst; 12.00 uur LENS Leirler Theo prinB.
zie ook naanrlagàvoird

R.Dekher-

811.M. Spaanbï.oeÈ- P./tcrts- À.Triep- li. de Haa6- A.T ev,arie-B. Surie- B: de Vo6-
E"Verduin- M.l(rul- E. de Grootv

Samenkomst 1J.15 uirr IENS' , 
- ' Leider'Toà. vci'Bèr6. '
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PROGRId,0d.r PUPILLEN',,íELPEN EN MINI..ïELPEN:

PUPILLEN
ZITTERDÀG 15-9-1979.

uur LENS ,12 (P1)
uur Scheveningen 15-
uur LENS 14 (P1)

WH.,PEN
: ,',nERDAG 15-9-1979.

12.
11.
10"

00
00
00

NÍ. '-drvijk 12
LENS .11 (P2)
SchevenÍngen 18

vz-.
Sp,park Houtru6t
rr2

1 1 
" 
00 uur LEN§ 15. (\í : .'

1'l .00 uur LENS 1'6 {1ï2)
11.00 uur Te ïíerve 6

Mf NI-',ïFX,PEN
ffi5:9-19?9;"

. Naaldwjjll 16
Dynano t (;7/5
LENS 17 (vJf)

v1 -"'
v3'
Vxedenburch$reg

LDIS 19
10.00 uur Ï,ENS 20
9. OO uur CDi, 25

(mini- 1) vr\j
( mr-.nr- z,

gevaI1èn) Wí1 .ïieyiren TeI. ?

In nood6eval-1en kunnen de p

zie overige eLftallon
Ec-so 7 V1
L,ENli 2'1 ( minil) Matleoteyn

90621.
upil-Ien en welpen nog op zaterdagochtend tussen

AFSCHRTJVINGEN:
S chrir't elijlt voor' .\,'r Jdagavond 1 B"O0 uur bij P.vd Steen,
Genenuiclenstraat .101 , 2545 PR Den Haag. Te:- .6?5096,
Telefonischl vrijdaBavoncl tussen 18.00 en 1p.00 uur (uitsluitend in dringcnde

8"t5 en 9,15 uur. afbeIlen Tet.66É14 klub6ebouv.r,

AT'KEURINGEN,I Bij slechte weersomEtandigheden oteeds. ee:r:' de afkeuringstr ijst en
raadpl egeno Stapt daalop .blj lrPupi1.f en. en liJelp.enrl. verneld: GOEDGEKEUnD dan 'steed.s
naar vefd of gunt van saaenkomst konen. IN DIT GEV."J t4i.G ER DUS NIET TELEFONISCH
VJoRDEN GEII{I'ORI'{ ERD N...ÀR EVENEUEIE ÀI'I(BURING. Staat blj de afkeuringsadre ssen bd
rrPu?il]-en en 1lelpenrr. .verureld: ZIE, j,EKEURINGSLIJST d.an moet. a16 volgt ryord.en
gehancle"l-d: voor d.e t huiswe dstr\j.dcn moet junior.enlijst word-en geraadpleegd.
Zjjn de rvedstrijclen van L.EN§ 5 ? et 9 6oedgeheurd, dan gaan ook de pupiJ-l-en en
welpen rvedstrijden op ons veld door. Uitsluitencl voor de uitvredstrijden ma6 ín
dat geval tel-e,f.onisch vrordcll geinformeerd. of hun wedotrijden doorgaan en 1veL . .

zat erda§ocht end. .tus=en 8"t5 en 9,15 uur Tef " 661114" ... ..

LENS 12.J.K1ip- P..'inbacht sheer- B,Claassen- M.v Helden- P. Oost er\,,eghel-- M.Simons-
R.Slats- Ii.T jin--'.s,ioe- À.Toet- D.Verschelden- E.KEus, ;

Samenhomst 1, 11"JO uur .tElIS Leicler H.Straver"

rylZ"F.Christ- P.Freríchs- F"de Bruiín- P.Dil1ewaard- F.Iiester-
-'. Jr.Franken- B.Bergmans- M,Keetman- R"Lie. Kie Tsoen-B.surie-

Sarflenkomst; 10.00 uur LlIttrS . teicle4 J.Prin6.

LENS 14"P.Àflebtas"" M.fromberg- ],.vd Toorn- R.Batelaan- C.vd Boogaarclt-
À 

" 
Groenest ei jn- P. l{oeksma- P.!ïi j hmei j er- M. spa-M. r1^ru1'6ar:-B. de

Sanenkomst i 9"J0 uur LENS . i.. .. teíder B..Boo8aardt.

LENS 15,, J " Dunant-..T. Jansen- P.vd Zwan- E.End1ich- V.Tronp- D.vd Vin- I{.Bosch-
J.Tinmermans- P.Bijlsma- lvl.Endlich- D.Bijfsma"

Sanenkomst 10.J0 uur LIINS Leider f,,de Pagter"

A. Kamp-
q.Paleueflen.

Groot.
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K.Hansèni J.vd Starre- R.BoeLhouljeer- H.plug6e-
M.Jehee- J.Köenraads- R.Verbaan- VJ.Vinke-.

- Lei'iler M. vcl Meu1en.

Í.,ENS lg"Vrjj.R.Tettero zie IENS 20.
: ... J.Man6veld- M.Schuurnan- M.Versche1den- p.Fíeret_ zie IEIVS 21

P.de Jongh- P.Àn6el-ine- R.Zandstra- R.Nuij en-R. wyrdeman- R. Ziranerman-
P.Valdenburgh- R.Tettero , ..,

D.Spa- Ar v l,tlijnBaarden-
D:Keëtnan- Divd Toorn-
R"Haitmano
st; 10.30 uur LENS

IENS 12+E.Knops- E"Renzenbrink-
R.Àlseugeest- M. Brandt-
S. Jage6ar.

SAnenkomst; 10 
" 
00 uur LENS

LENS 20.

Samenkomst; 9. rO uur LE^IS
t-.

Leider P. tle .longË.

LENS 21 "G'Kuipe:- M.Macquin6-: R.v Kalheren- I'I.Jocheàs- J.Mànsvel_d- Il.schuurnan-
. M.Verschelden- R.Fierèt

Sanenl<omst 8"15 uur LENS Löider p.Fieret. 
...

Dr-s r rr-Itt a et_ït a-L I en :

§peJ.re elvredst

nigrr. rjin JLsjqe_(À1), Richarà vd ltoetr (L1) en yuru", Tdlohreg (Sr)..zijn voorlopig
uitgel<ozen vooï de vert egenvroordigende j eugdel- f talre.n van het d,istri-ki I{e6t ll(zuial-Holtand) " .,'..S. m_aaqidàg 12 septeaber Àlreten zii-resp. om 2o.oo uur en'lö.45 uur op het veld van vros aan de I.Íeris stokel_aan in Den Haag. Doe je best
en bedenk dat het een hel-e eer is clat ju11ie voorlopig uigekozuo-rurr. Lèt vrel oper staan no6 j;ngens genoeg te wachten dJ.e ju1Iie plaatsen over. vuiIl-en . nemen.
Denh dus niet dat je er a1 bent. Er zijn er xreer die het daarom niet ha1dn.
SLcchts 16 spelers bfijven over. SUCCESo t

LENS 16"

S amenkom

Nogmaq]-s dogn.wli e_e n verzoek aan
junioren bezoeken de traÍnin8 op
De tijden: C-lcl-assers - 18.O0

B-lclasser6 19.115
L-klassers 20.1O

Iii o ens dagin:idd club:

l.Iini-welpen 11.10 - 14.J0 uur
rïelpen 14.30 - 15.J0 uur
Pupillen 15.30 - 16.10 uur

C. rle Groot- M.Brooshooft- R. T et tero-H. S!0iil_dèr;-
P. H oppenbrourïer- H.,'iars6en- G.Linnètireèver- "-''

i ;'

Leider M. Spa. '

d

Evenals voorgaand.e jareri or6aniseert'd.e tll,ivB weer een spelr'egelwe dst rijd. LENS wil-hieraan <iok best vuel needoeno Arreen zoèken *j nnó één À,nrcr óh een pupirlen-
speler d.ie "aan tteze -lwris nee wil- doen. Mel-d iË snËr, ,..rn--'ó[ 'r"ri--*,à st""n ,re:.. 6?5096.. 1/ogz' zonaa6 16 septemler """*o"f,t""-* ";; ;Ëó;i; vàn ;url_ie.
TraiIrinBen:

juIIie on t
vr\jdqgavond
- 19. 15 uur
- 20..10 uur
- 22"00 uur

e komen trainen. Nog lang nÍet a1le

l,aat na afr-bop van dè trainingen cle kr e erll-okal en netles. Brljf van rte kreding
van andere spelers af" Gebruik ler trainingegroep 6én kleediokial. Heren tràiners 'let U er ook cip.'

Nog erke, woensd.a6 korlen èr, spelers (vooral- nrini,§) te laat 'op cre training;
waardoor, rso rreestal í) minuten te l-aat kunnen beginnon. Kom àub. optijd dwz.
minstens 1! minuten voo1. d.e aanvirng. .",- -- - -: -



NatuurlUk zijn ook de geselecteerde spelerS,van harte vrel-liom. À1 be8rijpen 'rij qat
het voór de Pup-ilien wat rieeL wo"alt naast cle tvree verplichte avona. tiàining.,
Daarnaast zo'et<Ën w5, cloor àc trouwe trainingsopkomsd iron onr" spelers, nog
enkele enthousiaste ii-klasselE, Senioren of oud.ers die ons op de woensda6roiddag.
wiLlen assisteren. Natïurljk hoef je niet de hele micldag te bl-ijven. Per leeftijds-
groep i-s ook mogelijk. BelangsÈèlenden kunnen a,s. rvoensda6 raar LIIN§.toehonen.

S eIe c tie traíningen;
Nogmaals w{jzen wij julIie erop dat het verplicht is om af te schrdvèn voor de
traíningen, a1s je verhindercl bent" De jongens die naar de tweede elftal-l-en
5ezaht zi,jn mogen Gewoon bÍj de selectie blijven trainen aIs ze van het begin
af aan raeegetrai{id hebbeno Ook voor juI}ie geId.t het zolfde. ;fschrijven a1-is je
verhinclert bent.lfitlen juIIie afbellcn bij Herman Straver Ie1"661163.

Uitslagen junioren: Uitslagen PupÍIIen:
LENS 1

GDA 2
Schevdningen 4
Lfl[S 4
R,tVri J
LENS 6

Quich Step6 7
LBNS 8
I,ENS 9
Quick 14
LENS 11

Gespeeld,
2ó

Velo 1 2-1
L4Ns 2 ,7-0
LENS f 2-1
Blauw zwz-O
LENS 5 1-2
Toofanl 5-1
LENS 7 O-5
lVestLandia9
TEDO f O-8
LENS 10 1-4
velo. 14 1-7

Voorburg 1J
LENS 1l' l)uintus 18

UÍtslagen welpen:

- I,ENS 12
-' CeLerilas 7
- tEl'ts. 14

.2-'l
4-z
4-1

1-4
o_1

sv 22 3-O

1-1
o-4

Devïn 1,
Triolnph 7

o-5 I,ENS 17

LENS 1

LEI'IS 1

Duindo

5
6
r$

UitsIa6en Mini-vlel-pen :
LSM 19
qur-cI( r,

Veïloren Punten Doelpunten
? 26 50-44

Quick rl
LENS 20

Gevronnen
.13

Geliik
o

ïn vergelijking met vorige week minder 6oa1s voor, en veel meer goals te6en.
Ge1ljke spelen deden zich niet voor . IENS 1 4 5 en 6 herstelalen zích van cle
nederlagen van vori6e week. Voora1 ons hocgste ,i't-efftal hoppelde hard $rerken
net goeq voetbal. De 2-1 ,overwinning was natuurl-i1k een afspiegeling van de ver-
houdingën in het vekl. Veel mooie uitgespeelde kansen rrrerden gemiet. LEÏ,IS 7
6aat maar door net grote -overlvinningen 5-0 bij Quick Steps uit. LeÍder dhr. Bl-ok
zal- wef blij zijn a1s hij zaterdag terug is van vacantie. Inval leièers jullie
worden bedankt voor de medevrerking, C'l LENS 8, ging dit keer duide!-ijk de nist in.
VJestfandj-a was niet veel beter, Eaar de speJ-ers werkten er aLlemaal vJat harder
voor. Sonmige LINS spelers pingelden maar vrat en bleven vr:or han6;en. Veur oolles-
tiviteit wa6 geen sprake. C2 en C4 kregen -behoorl!|k een pakslaag evenals LEI'IS 2
dat kansloos vras te6en een völBens d.e leide:s breter getraind GDÀ.
Toch kunnen onze jeugdspelers cok iedere vrijdagavond traincn oncler zeer bbkvrane
begeleidin6.
LENS 12 kreeg een tvueede nederlaag te sl-ikiren. Dít keer was het 2-1 bij Voorburg
uit. Volgens de trainer en de'oud.ers had er wel iets mecr inge".eten. Blijven
knokken. De eerste óverrvinning komt craan. LEIIS 14 leverde een rloe3-puntrljk
Bevecht bij quintusr wat ze hehas marr net verl-oren. LENS 15 scoort ooh melcl elijk.
Tvree overwinningen gceft verttourïen voor dit seizoen. Ook lll2 en !1J wonnen weer.
De flinits zijn clit seizoen ook rveer niet te verslaan. Tot nu toe werd.eh al-Ie
wedstrijden gerïonnen"Ga zo door. Ju1lie zien het de resultaten zijn niet slecht.
lilie l'ueet komt dit vel .door de 6oede trainin6sopkomsten (vooral op d.e woensdag-
middag). B].ijft traínen, dan blijven tle resultaten oök heus wel.
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REGELïI'IG V00R HET GIBRUIK VÀN STR;IrTIJD IN DE L-IíLAS C0I',IPETITIE.

Een speler (of spelers) kan voor de d.uur van I ninuten speettijd straftijal worden
op6elegd voor een overtreding uit onderstaande opga.ve:

het opzettelijk wegtrappen, wegrverpen of vasthouden van de bal-, terwijl
het spel t doo drr is;
het meenemen of het opzettelijk buiten het speelveld trappen of vrerpen

van de bal, met de bedoeling tljd te rekl..en of de gelegenheid te kxijgen
positie te kiezenl
het a1s doelverdediger onnodíg lang op de baI blijven liggen of deze

vasthouden, zodat de ba1 niet d.oor anderen kan worden gespeeld ( dit
laatste geldt ook voor analere spelers);
het niet op de vereÍste afstancl staan bU vr\je sohoppen of het niet

onníd.deluk de aanwljzingen van de scheidsrechter olvolgeni
het speelvelil betreden, nadat d.e wedstrjjd is be6onnen, orl, zích bjj zijn

partij te voe8en of opnieuvr aan het spcl te 6aan deelnenen, zonder daartoe
een teken van de scheidsrechter te hcbben ontvangenl
het zonder toestemming van de scheidsrechter verlaten van het speelveld,

uitgezonderd vÍegens een ongeval of blessure.
het treuzelen rnet een inworp, doeJ.schop of andere Epelhervattin6;
komrnentaar geven op de l-eiding, zonder dat het al-s een bel-ediging kan

worden beschouwd, op- of aannerkingen ma]Íen op de leidinB of het net
woorden en /of 6ebaren ( op demonstratieve wijze) te kennen geven het niet
eens te zijn met de leiding;
te6enspelere onwelvoe6elilr be jegenen ;
het plegen vD.n een handeling bij het nemen van een strafschop, hetzij

door Íroord.en of 6ebaren, die naar de nening van de scheidsrechter in
strijd zijn met het komect uitvoeren van de straf schop l
het vasthouden van een tegenstander aan schirt of broek ( het spe3-

woralt na deze overtreding hervat r,let een dirccte vrije 6chop, c.q. ,

strafschop, dit in tegenstelling tot andere overtredingen hierboven
'genoemd);

eventuele andere overtredÍngen in de vore van onbehoorllk gedrag;
het meerdere malen achtereen overtred.en van c',ezelfde spelregeJ-, voor- zover het geen ger,íeldadige overtredingen zijn, dii geldt niet voor het

meerdere malen buiten spel staan voor dezelfde speler.
Voor and.ere overtredingen is het opleggen van straftild onmogelijk. IIet opleggen
van straftijd kan aterhafve nirnmer in de ,Iaats lcomen van andere straffen, zoals

een waarschuwing of verw\jdering.
Het opleggen van straftíjcl heeft geen verdere gevolgen voor de betroldrene(n),
d.woz. er wordt l-ater 6een otraf uitgesproken. Vel mcldt cle scheidsrechter het
voorval- op het we dst rijdformulier , doch dit geschiedt uitsluitend. om de afdeling
tle gelegenheiíl te Beven eeu en ander te registreren, Het toezicht op de speler(s)
aan wie otraftijd is opgelegd is j-n handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook
de tijd bij en noteerd de naam van de speler(.s) wie straftijd i6 opgelegd. AIs cle
straftijd. om is mag (mogen) eerst na een teken van de scheidsrechter de speler(s)
.het speelveld weer bet::eden. AIs de scheiclsrechter de tijd st5-1 zet, staat ook
de straftijd stil. ien speler, aan rvic tijdens de wedstrijd straföijd is opgelegd
en in d.ezelfde ,redstr\id. wederom een ovextreding begaat, die straftiid oplegging
tot gevol6 zou hebben, ontvangt een waarschuvringn
StraftÍjd kan slechte öén maal- per speler per rvedstrijd opgelegd rvorden. De
epe3-er(s) aan wie straftijtt is opgelegd, blijft (b]-ijven) onder de re chtsbe io egdheid
van dle scheidsrechter. Een spe1er? aan rvie "Etraftijd is opgelegd, kan gedurende zijn
Etraft{d niet worden vervangerr. Indien aan de aanvoerder van een eLftal strafttd
i6 opgel-egd, Doet zijn taak gedurende de vijf minuten dat hij niet aan het spel
d.eelneent, aan een andere speler worden ovérgedragen. H1j mag ook geen in1Ích-
tin6en aan de ocheídsrechter vragen over door deze 6enonen beslissingen. fndien
een efftal de weclstrljd aanvangt met 8 spelers of het aantal- daa1t, t$dens de wed-
strijd tot B, dan vervalt de regelin6 straftijd.
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i;U Ll,llír(.;:,'Uili
iitiiiii,i-r.; I i,ll -;L rli L'fj'jr.i-J l.;,ÈilliGïilG L,)llïG i]Il ii.I-L

Slíe ,Iaargan6 nurr,ler u, .)O septcnber 1979.

UI1TIC lri.,;L: iJ\,\./L\,C CL L L LL LLLi,L\,r,(,LL U(j(,OirCU(;U(rUU(,iJLOuUL.UUUU(,LLUL00UOUuoOLUOL.OO
:-' 0 r^I.;ei':een Éeliretariaat: (rerard van tlen Íjtccn

O lcl . 4L.,87.07. llitnspeetlaan iíO3, 25?3 GJ rien ;Íaag.
OLULC,L LL..CLLUOOULOU
LCOC{,i,1-.--LLLO\ji,r(,LLLvUU(!it.CC!T,i"L(.LUOLLuOC(.UUL.r-UcULULI,iJUtJLUL.LUuUULLLiJUIL.UUíJUUI,/LT,LvtJ

i.U'f r.ïIjij i,lIji LI.IS? :

' ÀFVCli,iJir:

- 135? -i.1ín$elÍeer
Le aanrneLdin6 . olrder

II'l iLLLÉir-GL:

583 i,. i. i-l'chne ideís

585,.Iivc'l 6o" '
eiSO G.'fl. Oe l,t/dal '

58? (./.y'recsrrijlr
- 15BB l;. vd.fJarh - t

. 1589 . r r.:"./ío1trop

,i,. ', . verhuisd, naar i:octerÍ"reer
1530,t.i:..riiadou:c.,(scn.z) .gaat voorlorri6 ttiet door'.

',tl

,Àucub-itraat 10 iren llaarg, ?cI 60:)6?3
rlolveuuade 209 Ucn iia+g..'r.'e1,.Í1911775
Drasr,rusveg 1Ll2J -;en..iaa6 TeI ?-972|o5
Lqytteti tO39 uen i{aag ?lcl .r19q445
ircp1lelrreg 9iU(l ljcr1 IIaag ';'cl 2 2955
litevinstraat 26? lrcn ;iaag ïe,I 5Oöi;BB
ilct.Ltord 86 i.lcn iíarag.. ,. ,. ,,

0lrrist.

ili chel.

nr.

-l
-7-7
-1
-7

D.llil,i.jil)' IritIllUilJI) jirlïili.,IlL 'u;iIt{GLliu uititttii-;uu Di(Iltc;,iti.,. urtlituiiHt)
aANVoli;i;Ji !)ó LiNl .1-6-7 .

l\ Jun.
i)up.
I rlr.

Pup.
S zon.
T:rv.

cle aanvocrders''rian- de seniorcnelft:rlIcn +-à-Z uit,,.p
cr,r' 'ii1.o'o uur Írr de Lc'tuurskarrer; 

ri;.nd i.ret de prob I e'l,rati el( rond rlc opstc1Ii.11g. van de divcrse-----i:o
, ,! '

ocr lir-9J1979 ecn Èeslissiirg zondcr uw ncderzeten noctcn

160063
122A469tL,ti47}
í$o573
01.u368
24,Oti1iö

I{ iérb i j nodi6en rrij
r,raandagavond ll4-9- 1Ír7§

J.én er. antlgr itt Veí
elftalten. ''irr i'i

,ielaesi hebJöri rrij v
nemen.

Íie t ljestuur .

|iie otaat er achtcr tle ber? ' . i

:,.1A?Uri;./l-Gr i:1(ii.:il , Cor ilopi:enbroulrer - ïeele Ircrricirs - Josc
. t, . 'r:'.":'r ,;'' ') '

liÀïijxDr:Gi iivlG, Iiar'leen yC steen - lrn vri írteèn"
ZUNlrrrir..L..,.il-tl , , ïÍhus :-li!.ihbut --Cor tiofpenbrourzer - i,uStiy
,.L r.-ii,-:-'ii,-U, .un vtl ít::n - i;evr Jarr-ilaat"
ËventueeL afbe&leri 'bÏj ..,h

'r' 
j :

;.iërgöhhingdur.rcn ïct.
,...

(i69436.

Sluitind ;,iilLrrrG Í!3 aelrter:ber. iluub en tilvia -PÍouli.

Dr'rlJIil..;1lU Ii LllG

iiier::ede 'rrirren vi j osite vrienrÈn 'van Lull$ danllen voor hct l,rerlcirevclr :én : .:;belangstelling voor onze ov:rLeden vadci"en l.ran.
.iij clànircrr oott oie;e"t"eà', c1Ío aaóirezi6 rrarèn bij dc uÍtvaartcrris en hcrr ,lolaatste ecrber,.e zc'.rr .
:.iet lra,c een 5'ocde err. tr"ourve steun varr vri, nderr rraarop je artij«l rrcer lian

rckcnen.
i-iiervcor ryill.en ryi j 'J Lengs deze r.re6 darrlicn.

Ilar: de Jong.
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YJ.ll r.:) :.:i.:))r-CirD:
".,1,.-r'.:.. i:. -, .,,',.., i,..,.r':.-r-i,r.i,iilrtr{1iit.i, i-rii.ili.(ríil,r:(:t;i...L(..i{riridra..rarl:{(ràailiiltl-<"lL,iil...
It. .ledatcti e-adres : 'fhco pr.ins,
il ?e1. 61J.1A.14. iiarconistr,aat 

-_G-4, ?56Íl Ji, iteu .ír1ai;.
ialt.:,rri;i1t!ti-.rr';i.fit'itu?:tiittit'ií - - "''

.JiJJrrJ.jrJ^ii):l,lf:iJ;! -

B lJEli:I- U?: "Ir,, ', 
.; ......,:

'i i] ':r
j ji.ir--:-.;r;,..-.iiillil

iliÍi,lt,:#

i)'t.!it,'rl

lhh;tiitl

/:*h.#

i í.+ i,.ll

#ihlrtt

in.ii,tt!t,

);f ?i1.t#

lt'Fi,,i];'

Geen f reprriteiten .i.eze ueer( in de bcorlrut I rle r;ccr sericuze zarien rioncn
var:daag aan bod.
.,'e noctoll u rrcL rraàrcciru',ren: de Lull!-revuo is dczc vcelt no1;a} thenatisch..i-Ileroerst de i;ectaculairc huishourlelijke r,rededclirr6en..
lien dankrroord ,a. iret echtpaar ;loulics - Verhappcn, vóor de 6etoondcbelan8stelling irJ..!r.st ,lo-jarig huvclijksfcest. :
Jaap en llrren.colpa ilebbcn hct r*ger voor erkaar:cen trrccdc dochtcrl:
6enaar,rd Carlijn i..e.3.i.csa, oi) dc r/crcld geschopt.
:let is alrrccr rrcl ïri j de honi jnorr aif . :

'le hebbcn ecn f olcler ir i nllcngcriregcn van d.e i..u.v.B. . nct d.ar.in, rrvoo" 
"ik. rrat ni lerr : liaileropJ.e i din6en tot jeu6dreitlcrr' scheidorcchtcr '( vcrr.l of .' '

zaalvoetb:rr); bec'tuurdcr; voor lieginners'tót gevorrlerden is cr ruine hJuser -oovcndicrn ic :.i..Loc 55ràtid!l Uccn enhel'belJtsal dus on U op te ii:"gli.ilet irestuur zal''U ga.arne'vcriicrd'inlichtiigen vercchaffen,''laterloo a1',ge:,ién? !é geiiecrite doet zelièr diepte-ilrvcatcrin6bn.'., . ''
re6t de oné GiessptrÍct téficri'rie anderej, l,e iiatràir er rret een Iroàjq ,on,'.
Gehoorrl zatcrdà,I i i.c',ag '1an5s de Ii jn ti jrti,nr; de rrcdst'i jd van i,i.:lïJ'i'
tegen de Íiprot Terenigin8 Genecnte ,irlicn:, r.,rl§ zc ,ror, ,roo, rn6 net zo
rverhten als. zc 'roe.tbaL.icn ! rl

:-len troostr ilico: de heren hcbilen zerf ook kulrncn gcnÍctc, vau de rrede
rlanhzi j hcrr ontotane irleedhanerpcrikc len .-l-let waÀ zonrlagr.rii-jag; rn rr"I-;."Ii"-ï"ià"j.:. ircc'i, rran! . -. ,. ' 

t,
lie tafcL; in ire; i:itr'c3cbourr holiircin cen /.ï.loiiHabeI vcrlcden. "

'r- olt 'opgcvailen; ai- l, .Je n'ieurrc tafelrl Cï IEoct6n r^.i!.ll . sprelJn.
De pruir,r varr de :reek gaat deze kcer n:rar tlc lrinirr_elp.irarto,verschclden,
d.ie: in 40 irinuten 7,Coelpuntèn nitalrtc. ' '

Legt dc ene plantcnbak te6cn rlc -nrlcrc: r ri/at is jouw tloelgrocp?rlr?liat is toch. Ib5icih;. hooilio ortsilat i önt en natuurliSli! !'f
ilet de afncr.rcnde procluctic van i uL cn §rcelc'nser vordt rlc .tanli. van dc
rorlact ic rrel 6te,-'dc a:y..,ardcr.
,-let zal zond*ii i.Jel Jczè1li6 gbvi-,edt di;n op rl'c af6óIatlen rescivobant:
vae Lllllír 4. Xou c:a 6cirlavarjaEt. zijn, of &erroon 6cirokcrrl?llooclireetr af6eioi:en aondag gesraalit in ccn sta,pvilrlc hrccrlllanor
l'raar taàrozc. crÍ'óeLicn door crkaar itrioèrticà: ,'; rk dacht dat rrc ncnscnte rrcinig lrirddenr?.
i;ct al rlat gellcul ove: itct ocrstc ?oudcn lre haust ccn bcl-nariilr
uapenfeit varr l,;rr,- ic ver8èteÀ: afli'óropèn àr.rhrra1; werden oö- ó.r,liè purrt.n(tetter}ijiieniiig..:u;'liji:)uit.hctvu1rr,.gesIecpt.
"}n €ian verlrijten ce ic gcraccnte gc*n ran6c tcririjnvicic tc hcbircn. Dr.:r:novatic van clc l:i=edgobouven i6 toch zekcr rrcr i vijf jaar lilaa.r.llrans Frurrans: -e ovcrecnr<onst tus;sen :rr riic,. conr.riss ic icrlarler ir6on cn
Pealr;r '119 is, Ce,t er,gèëri cirid,artn kont;. i ,'. '

.it+o.ar vcrr.rocid i:un:.cn ilij nog not <lc. dcËdeI op 'dc. bccrput sctiuir4en.

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



Den sprookje
Or tvas c()ns, ,ver t-rc8 van i:i.cr ert 1an6 6e1:.:1cn, ecn korrirrghri jkjo" lict vas rrict

gioot, en er uairen niet VceI iriilohers, r.raar Ce ueiluen irecklcn; cr ecn ruutig en
Icvrcàen bcstain. ''' .' ':". ' ' ':'rr" r :"

l,lu,stontl er,,,oii'ëen'6root'giein'iliilrlenin i:cl eni6e starljó"flat hct land rijil
wa6, ecn grr:ot gebourr. In de voiiislr<inà liecttc iit het 'ri/ólkshuis'r; crr icrlcreen
trok hier op írije da6en'naai töè. iraar verr,raahten de rncnscn'zich'rlal rret sport cn
speI, of kletsten ryat en uissel.c-.en nicuntjèË. ui'c..

ilct vr.rIc werË 't!ari.'oi. aitíjd gcd+an i.r o6t '.roi.:-ian :roor dè organisatie cn
dergeli jkè, irrerd cloor'ïclé'vr.i;:rillli6crc.voriiel.rt. ' ' ;i'i r

)e llönih'[, die ceh 5oedlr!.i!.errd vorst rrac, otek vec] 6cItt'irr het Volksh."is
om het de melsen naar hun zin Èe rral:en

t'lu' stóiiden' dé eóóíor:ricci-re ohtvikkè'i i ir,;en natnurli jll niat otil i cn ao krían lrot
dat de mensen 6teed6 'octere en uooiere voorlie:.:l6cn uilden.'

'r'egeii;1hcr, ti jtl 6rcep clc .lEihèid ,rnrl,,i ic bciulilin6 eclrter bn zich hcon,
rnet ald,Sevoig àat het vcle:rerir in Irct Volkairuio c,àör cteèds rrih<ler Írcr)ricn 6udann
moest wóide'.'. Jovchàiën zat'èc i:bnin6 r.rót. ccn ccirat,ilist uaarvan dc' bodcn in iictrt
r'ras. ;oOoàriàd r,roest hij hct le.tr.n.bij r)at goedkoTc (en aaaraoor.sous slcchtc)
verbeterinpen. J :

Zodoehde weril hct 6er:br e;r gclilaaf onder -.:c -oevoil<ing otucds 6rotcr, zondcr .

tlat er echtei io*ríà onàci hci vàIk opIton.t,,ircL het irlee zeif .or,"-oon tle oflossiirg
van de problcnren te urerlien.

rret'Í<oiriri$,'c1i'e ouà ei'r"'6ri5s i;'àÀ 6eriorrlel, voncl hei. ook alLerr:ral vel best :lo.
io BinB hci''Icvcn'nbg';vcic jarón zijn [l:i5ètjc in dit'koninkrijti,en br id '

in de verdere'$eÀè'ricdènig'hob'iriaàr uàirrig veraoi:en uit clit iand.'
lrr"gàan nóg"rreI 5eiuciiténJi:ar een gióep jè ir:i.:igrantcn iri uÏt l:rno rond 19Í!0

in Schcveningcn aan Ianri is 6e:.:orrctr, r.tirar lrat daarvan is gerroi'den vcrtcld dc.

mnrnrtn n ;-,'.ii iin ' : :

irm lnli lilifl nllrl Ilfl
Íilfl:ilaiill mfl nifl tltlt
r,lnl ,íi.i lillrl i;iÍ il;lm flIll lit..; HÍrl
Iílil 'lill;l nli l)llrtnl!.ill ; :

trí' 'r i ;,r ) 1.. I " :.. ,

PCL 6teIt tot zijn Scnoe6en vaot, dai, dc zatèrci*5cfdc X i n6 g.esmocrd loopt. ltiot:"
aIIeen ,.van+/c6e de leullc r'esultírton iv n:tl:) c'it'i -; c.-f tallen, riaíil- vooral ook

dankzi j ecn pritita organisatie. r-an hct hoofd dr;i.r'van -ct.ií!t zirte rdírljsckret:tris, .- .i

i jein€szr een sr,n met {6 ,jaa-r,voc.tbaJ.<irv:rring bij .?onc6ido. ,ii j zou bi j dic klul.r
zi jn i0ste seizoen in.,a;.an. alEi .cit1er. ilc trnotantl iGhcdcn heblcn ertoe 6e It-i<1, rlat
hi j dit. jub.ileunseizocn. vierí ;ij LLli^,. ,,rat h.aoft ,':ic nran ccrr ir:taic staat.van
dienst ! . -q zat er-dasvoqt-uai l ers zi jtr ,aarr irun cel:::c Ur-ris vcr,.,l-icht voor tcrri,rinste
één kanpioenschap to :rorgen. i.trc Íc.zict neli j:oevec} plczicr.en irrzet cr oir
zaterdag rvordt 6-cvoetbald, dan c..et it(;L ncc:t -.e-:: 6ón kar:rpi ocns ch a1: in trct.vcrschict
FLL hceft .,ijax horen .-1,.iLr,neil. , .,.r
FLL Ias, dat l/etlcucler Tinll cle ii:cur'rc kI eetla:.,:-:cl.:cCat ie vari i:.t.\tr/Y",lP, necr6czct

door de 6er,rc:nte, of f icie:l- Jrer:f t gco-ren<l. f,e:ien dc crvar.irrllcn net dc
renovatie varr oÍrze k]ce Cge'oouire:: door rle gcii.-;. te, 3ecft POL hct bcutuur in ovcr-
weging de rvethouder uit te nodi;cn oolí,onze lii e ec1;e b ouireh strahs:àYficiccl tc . -:
hcropenen. i,tan kau dic ,/ethou:er het rcnovat ic::eoul.taat ouk cens rret ei§en ogen
aanschoulen. i.iisschien 6aan.:ie 6cr.ic ntclijkc oi;an Can opcn.
POL heeft eigenlijk rvcinig n:::r 1,;ehoord ovcr onse verpl ichtc . barb c'urt . Uie

beurt zou eigenlijlt op l'c :irr;te.-1rlunts Ge5even:loeten rrotrlcrr iran spolcrs,
die zich tijdens'dc r'redotri- jlier s lc cli't"i nr:ct lcn, :rant dic kuirlren no19 niet r.rr.rc
ziin. 'i:

í 'l i

.r i. ... . | , r ..:
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.f'Icc I s I/.,i jfierinGcn:

.,lc lovci:, ili ccri tiià ve. - jagci: en jachton ctt'hart-etr vlatziokton. Ïcr'
afIciding"en vóor clc 6ezontlhc.iri t:'icr,ren tre.Iot rrc'éf bij rrcr:rvitIIelrt ;zo op otraat r

(zoals eàn qeiuue :':ge on§ voorsc.rriif+-) of ,trgeLroonrr in clubvorband' 'i | '

,.itè"Ini 
"'-,oitiruËdou 

trachten ons adn zich tc Lrirtden rloor tíervcn(lc tclistcn"
llet uiteiiídeliii:c rcoulteet i.6 , daï tlet'Icilerrtul varr iLrdcro sportliontl , '

stri jgt', zij het r.ret ontler1in,,e vcs'cchillin.-.' " 'r'r't
i.len cloor. eil d,'or 6ezonCc cnt-./iklicl ing: is rlit aIIcs r' af 6ezir.'rr vàh tlc, t... :courierciëIe aoÍrehtcht rliè altijcl aan voLi:svenraah blijven klittcn. ilet Iijlrt' al

met aI 6+cn bouJc i:errcrking to ctcilcn, dat o.oli het vcrcni6ingslcvcn n:i jirrerr- '' r-'

Iang af gLi jden 'ir-er tr3i.'de rro6 tcrug ic. : ' :''
Lorn beirerlrin6 ir; natuur. ij): nie'; ocn, tvee tlric tc controlciren, zodat ili;,'

genoodzaíikt bón ebe ateekprocf ic ir-uden. "

Ik necrl cicn dchcol vilJ.cheàrige sport nl.vootbal ett cen uI cvcn triIlc-
l:eurigc v'oct-oalvercni 6 i n6 ni.. ;.jïli, e; la8t r.ri jn licirt ovcr cclr utt llttlor schijncn.-' ' ,r;n tlalr b,t i jf ili iD eun t tr eurge steld' vacuun ::ittcn. voorlríI.flr r Llili hcef t
ee,: niet oriànzicntl3li' rtanïal Ieécn (rrive schatting '450 ír 50U), irraar hct iÍilntal
akticvc }cden is l:Ibirr'(àt:'er r .:re cc:ratti-íó'.00 í '/o) .

i:.I r:,ic a.nd,erc lcdcn nal:.:-n ,;ich Írlcihts vorrlionatelijlt nct hct bctalcn von
contribttie, 'Ëe,J 'inneticn van Iit.r.:'s i:oel 6c.:1 vocht cll ale Àct rrcc:zit r:et hct
tra::pen to6è:r c1.c"be.l;' -r:

r^ls iir Ca.1 dcnk aan dc j':r.on n;. dc oorlog, toon ili'no6 'bij een vcrcni6-ing
in hit noorden clcc larrds verkcer:lc. Le ;'aren Vàn tbtalc rrcderopbour,', zorrcl
rqaterieelr íto iii*ut.lieé'l (uat ecn ::oc-,eizoor.. iE àht gorrorden). ,lit laatstc in rle
vorn van. het veer iortÈn i.irn norilalc intcrr,ronseli ji:e liontitcten, hctl3cen ií jaren
niet raogeli jll r-"ac gerircst.

f inncd rle vei'enigiri6 l:cnCe iedercen iedcrccn, dc hanrlclr rrcrtlen r.ret ' zi jn Írlle '

allen vuil 6eri:.akt, zeldcn dr:cc- ir,-.t bestuur ccn vcrgeofs bcroep op haar 'Iedcn. t j I

ilaar riaernatc de r,rcns de :rereltl r,recr bi j zich in huis nnr.r drrv. radio en
televioie trok iri j aich necr terug uit clie vereldrzijn wcrelrl rrerd begrcnsd do<2r dc
de ,l ltiir,rcrnurcn.

i:;n zo staa:r de zalicn nu, clec a'rcnds door dc lreck hun je con hilrr<ln
afsiltietcn clocr cle ll},l'Íikantinc alleen oi: zatcrtln6 crr zolrdag is hct druk, iraar
let U rnaar eens,oi)r' oteeds ([ezei.fè: blijvcir lang. ::1

Een 6uno'ci6e ontwililicling 1:i.jl:t h:t ;:atcrdir6n irlda6voctba I te brcngon,
af.golopen zatcrda.- llas hct crg lang :r,ruk en"6czelli6.

LJaar:scirijnli jk kan uit c:i-. :1oek de vcriiclrtin6 v.ur do tahen van de vrij-
willigerË, dic.nu voor Lf.;Hö r{erken, iiorien. . , . ,i

iil tc la.n6; hr:eft het bc;tuiir ctceds een berocp nocten rloen op de oud() 
,

gctrourlcn, en verg.refs B-crracht oo hct spontane aEnbod varr nicutve krachten. :.
Iiet is nu t,í j.d orr de noodli.-oi: te Iuiden, tls rlc oponsttarrtle vakatur.es niot

worden opgevuld cL.l hct nciurrc bloccl :1,c L;llladcrcn niot ontkirlht crr schoonspoc'It,r
dan zullcn leden tot parasictcn vcr:ro::c'ren, parÍrnitcrend op rlc 6ocdheid vart dc
luttclc lcipcn r aif, zich rrit rle nÍ-:'.:l :Ierltcn.

rJeei r uat U tc rrttclrtcn st ".c.t t

Í.1l' doorI 
. 
!'r{r,U],iiil,,.l.',

ti
I,LLE,iHI'Ni)U:

l.Flli.il.-iil.llllli-iii.liir!]i.:r ': . ,.r. . ij

' Íli't el Íbbi5e rreek rni jn ogca -'.ii6evicvcn tocn ik dat verslag lns van 'rïie
.larbecueaíond. ra'E trtói-r varr iri j. -ri: lion nczelf ljel' voor r:rirn kop slao.n: ilr hadr
nog nooit zotn 1,:-.:'j:erc, (vr)cetavonC bij L-t{§ overgcstagen cn nu dit!' i'i oe kon iii iat over het irocfr1 hcbben gczien? Gaurr alle Lllll{rrcvues' van- dit
Eeizoen gehontroJ.ec'rd . l,laal nce i:oonr6ecn enkcl bcrichtje rrces in dc richtirr6
van een barbecuo avond.i/isschien dert Cie Icge bladzijdcn irr do Lllllircvuc rrij
partcn hadrlen gÈspecld. _a_
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Irlaar navra-e.6 bij rlasl<un.jigen ir;eo"uit, rlat c,r zchci n:dts in dc Li.;llíjróiue
go1:ub I i cc er'.d. : .., ..

Ik op zoel; naar dc iiriii,. .- 1: hogo 1:oton noil r.rcl . Ik zou rlic rarc- .sn:rhcn
ecnij e(}n..l,ecje leecnl'iiaar iia cni("zockvbrlti dat nid-ti oprcvcrilc, tiedacht ikdat cr qic-i.cens.cen-líiJí{L.is.. :iu§.ti< op zoeh naar TL,iio ! .- :

; r ;liaar rÍia ken dat nu'r.retr :ÉÍ jn?
ï:.: vocic'ic ,l.ij rre.ll flinir ;í-j'-lb

die, jongelui, va-:t,dc riedacti.e.
.. Ëahr rraí c..::i beer.Dut!..'.,

genonen hoor'.

itl

Và6't' r, zorn strcqk

i'

ccr

!.
ii0LC6!'LiC{ri., t LCCCLC öC,OCUCOLGr.ui C i,i. _í

I rro ,u ;r,ríri ',[-iÍ :/u ï(,1,0 9 : ' ' I

o -" -- -.;::"':- ':'' ,".' '.""-. ., o
0LUL OTCOLC oOCLr.CCva it (,(,u(j0rr0(,U;,ji -r-(0 ,. ',: . . .-. -J t

onvertjeeflijkdatstul<jcover'<ieba.rbccue-avotld.
lli j abuic ic het in rle' L,,ili-i-revue 6opuLrliccerd.' :,Íocr ltrrarr dat? lollo hi,cf t

een vooruÍtaiende illik. en hccft ;-.lzaÈt elkclc 6 tulij cs' 'lilaar1. i gglrn. U rrcct rrol,
zoals ncn ooli, conccpten hecft vc.-r aÍ'irijzingen Lrij sollicitaties.

Iiet enigc :rat r..rc dan no; :.ect , is tlo juiste rlatun in tc uullen, öf hct ccn
fondue-rirransc hi-e.s- of bar be-cuc-a.vcnc-l ic cn lllaar is ?pko. .,,

iietraae , ae; raal<tc vöiïbtlc eric.ëh ilc ingctrorrcn póët'. -uuiàeriànïo r 
"oriËï"Ë.

Pijnlijher. ecirtcrrras, dat !.k repte v:trr cerr Iiatia, U rroet rrcI, zor n
koninisílie die ecn 5ezelli6c avoacl ve:i::ic!rt rloor er 6clrl voor tc _vragcn" tiat blccl(,

; ; itlijft cvcr hct.1;ezicirt tc ret',l.en nct ocn ogtroup tot vorlring- van cen i.làËa.Íiot eniSeliJat iJ höcít tc' -ioc:r.,is nu crr rlan cerr fcesitdÍond oiganiscron. rat
is er rrakkeli jker.'Gceft .U zich cvc:.: o1t'ili3 hct bcetuur?

,, .. , i'i.- i . . ^, , ;

1rl,an§s de oportcn van de I:, !. a:l.i,cr'l

.rl'.:il ..rfr.Jl:,/lr.,rlid-irl..rti-1..,1..,i,:;i,,.i:.,1..t|-_ttnr..)it)t.:-)
ii Irecr. J.iroiné'sz;' .rcl. ij(iö44?
E ;,aarr v riustonbuil; 15, Voorburg
i, .

:.i.Llrr,i.,!;-,i.,,ii;.1;,,'i..,r.:,il-ii.,1i;r,Li.;.;i."r",,i,-i.:,, l;i,li

o

In een over hot :rl6er.rcen l"uotige cn Éportief 6;csper:IrIc vcrlstri j«l is- ons
DUngTE cr anclcrileal in 6eslaago 'ic 'rolle lrinst tot zich te trckkcn. I)c partijcn ':

lrrogen aardiS tegeir alk ar op, lra'; teciruisch botr.cft. ,iat snelhcid aangaat har]rlcrr
de SaGten rticccirien iets nocr ir': -ruic, c)och daartc6onover stiiat vc.ei: itril i,iioinàl--
Iijk de tomelose inzet van de' -Lfi I*r-,: Loeg vooral irr dc íIe hclft oi. uitcindblijk (le
doorslag hecft ge5cven. _Vó6r rust i:ira en de:gacton door cen bckc6en trl,oal vnrr
hun ceutrun-si:itc e.;r. -..dc' -i"-id.in3'. I t ..ras ne <lc hcrv:rtting onze snc,IIc i:Íanne
Ïocns di'J nc't, ee": 2-taI So..dc goaJ-s (rri'.arvan vooral r{c l3ati;te hct rocultirat rras
van razcndsnel 6ri accuro*at h:rní:leitlt delle,scorc trI riiriöt cc atndcr aanzicn girf .

I,ladat de ga.cten no6 ccn ( overigcns slecht 13cnomèn) st;.zrflrc^rop op mecstcr-
1i jke Ui jze door c;q'.,. Lli:lJö- 1;oa r.i.-. ze6cn 6cstoirt I l-.rrarrcn zi j na ongevctrr con hirrf uur
sperens toch, nog. i:c r rangszi j. .-ct iras cn{jevcor ? lirin. vóór ti jrl tor.ln iierr,ran,
v dartskanp met ee-:.,supticre' hoofdbe./cuing bij ile c.er.stó paur óón vitrr rle.,vcrc
goed6en'.rncn cor!rc!-c varr.rllico ijta;or lrict te vcrziivcren cn 1et fcit torisL'btdc
beolechte.iiet hetre tbant I<ri jgt .,,-rt: ;.1';ili voor' ,riirorzctte n cn voih<.rudeh, rloch hct
bonus-punt vai. .;c:3 r:idtla6 Ga.l'í.scna,èr nànliercn iraur liocpcr Lriti iÍoÍInnd voor zijn
reeksfabu1euaere:1dir,r.1en,rrc}lte]11jàèl1ijhba:Lrtrttcitt:1ÏiosVt..rrichtc.

íjo cn tla:.- ricr(, \re a',s- , -a.tórci:.5 don vr ir>nclschapiic I i jlic ( ruis) ued6tI'i jd
tegc.nocd tc,'"ca,;...{i.u.2
r.r"il'&.i,l(.r:. r 14;3. Li'-:r -"&i.a,,lrliiiirilll:':3rJ- iiur; CpcteIlin6. rrortlt rro urrr;ditiiavond bol«:nr-l
Ëoniaalit ! !'' i r'

ilct i.l JJ-..:»ii 6;iti,t op ,iou'ii.u;t eclr :jríarc ' 
u i t-vcrL;tíj. jd tc6clroct tcgcri

í.rchcvc n i ngcn9, i.och 1;cstcrlit diorlclaai rciultaten va.r (lc' Líriitste. vclic'n g.evcti l/c



captain vd ïac iÍei irct,nodige to.3t!:ici.re nec.
i.-l,lV;llG: 16o15 uur. y;;(L]ri.-;.,,Í.J 3 1ior.:b uur. tcr plaatse r.i.i/.3 inglng a7
we8, Jen :iflag.. . .. , r;, .. i | - r

Cpstellin8: -r, .::;n:c-C. V«rl d i,nk-;I.::3;r?,:r-C. vd ?ogt-H . Jo chcrrs-J. vtl ,r..às ( aan
J, .ie Itcn$-l^. rJcncho ikir-Ch. vccote l-J. vdi{i j zen-lJ.ll ; -lÍ.. Nr.;ii. ViI{et DjjiDIl raakte hel.aas ecn vcr.jc-jfije re!o ne.ar L<lcicrr,rcr:r rras,hct L.Íj

slechts r1,r. t, z.e6gc .en.r;clrri,jvpn .trijf cpelcrs bcctond. Den stiop voor tlc
enthousiaste i.,,,.]i Ii; L e rr.e n tlie nct trr_=i-_er ?ijpers onl zo te :.:e.g6én stonden
doch nictil ea-n te c-ioeno L.len koSfic-;:o;tclc rrtloor he,r: bcstuur Vn,, D.li.G.
rrrocht tlan even 'l'-: gedrËktc stc[rni:11; doen opvercnl jar:rrcr rvrra hcti M
I(br.rendc zatcrc'lag ï-.iiJIS tc6un ;uno?.
r..lri{V.,IJG:10.30 uur. -À;,il,j.l I,,L:;H: 1.1.._i uur of illti.

d iloutrust-

v)-
s.

. r:1f tal
3

(,

7
ct trappc Ien

aun6ebodenrt

opstciling: .j-.den :ie ijcr-(i.IluipeI-i;.iJej.icscn-J.vrl verrle-it.lirippuo-G.ilarrccn-
i. Neun:,:rn-{i.l,oe lflat- I ..;ooiían-ll. Vroom( aanv) _.t.liostLr. rcs

rtes. jr.iioster-Chr. Jehee ... ,.,,- r.

LiiNS 1 prov. Lrl. Ílolj..1 .14.JO uur J.li..C.(li. Orooti
Llili5 2 - :ievjo. 11 1A.O(l uur ij.J.r/illlioflfl.
Jac 71 . - , L.:,IJL J ,1ií. iJo uur
Dcnk om dc extra-tra irr in on B . -r5 uur' o de maarrtlir avond.

LJNJ 1 - ;.iC i,i6se. í.. 4-l
Dc eerste overuirurin6 v_:: L:ll;, 1 is rjan eerr foit. rrat er uo15, vcle r;o13onvolgel. Ëen.cerst.; hclft, rr.aarin ric pa,r.tijen rcdclijh gcrijli op6ingàn r.rc t eoi ictssterker ],-illi. i;a,3_.i;9 niirrutcn cccoríle ,lir: iicetman 1-O nl ccrr /voorzct.y.r.:

!'rite de Langc.. -,c vrcu6rlc lraÍi cc .t::c van iior:tc duurr' rrant, na r:cn rooks Íouton
achterin scoorde 5C Lisr;e 1-1. riai:Èisch zaer 6tcrk sclloot rretlerorr hcct ilcctnan
vlak voor rust cie ial uit cen vr.ije t:'ap inucnr; in de touven.

ila rust '.re.5 dc llirali $nu.L bel:,:!rcn. Uit eerr 11r§t; van Iijlak r.lc ,.liIetcr non
1'rÍno rteoodihgrd;p,do b41 r-ril .r;n-r,l_ltèid Íltee cn lyenkte- vlelillcloos af .

I)at lJirr ,Icetrrarr zijn h:-ttrie-l volto,.rirle uit ecrr sncllc courrter ia
elechts nog intrcoant voor dc statiotici.

SEilI0.ILII liuil..:r',,G

PriUöm.r e -i. r S

:-:ondag ll3 s'eÉtët::ber

14.C0 uur an

1O.OO uur L lyr.rpia 2;

.OO uur L,il'I^, ,3

.OO uu.r I,j.':llíi 4 ,

.0(.r -.jlur :106tC::1yen ii

Í*lti 1 r. ../r. i,. r'r.^rdon
vcrlongdc' rraalsdorpcrlaan

!,,i1!;' 2 ij.J.'i.niba.
-lode6raaf r;erreg Gourla

'L,aakJ*rartier V1 J.G.Santeira,.
TaLlti:nier$ 1l V1 II .l'J . :

L..jil,, 5. Il. pcl lcgro..
llicurv, I-adcstcin i.onstc'rocrrc6 Loos«Iuincn
;,iya:'t rlauH 3 Víl lh . v lrcppcn.
Ldilö 7 i j. Jicsot .ji:ortcorrplcxrrde grocne rri j tttctl
.lirortlaan tc Iri jnacker.
ilaur, Í,uart 11 VA tl.Dankc.rs.
rÍilhcluus 6 V2 C.llocera.
iJir; L0 It.N.
,Ía.alc dori:er Iaan t,/o in6ang v itenbaan lruindigt
.Jcsterlrryart i er B V3 ll . I.J,.

L)|ij 12 ..,. tJ. .,.
3uytircgtc,iasscnn&r. :.:

j oplein 7

11
13
10

12.00
12..OC

10.oo
11.OC

uur
uur

Lii',lij 6
0liveo zl-

12.O0
14.OO
t2.ao

uur LEI'JÍ]
uur Lllll0.
uur rfí:iD0 4,

Littr.;1'r
Vl iethe.gc Íl

uur
uur

-6-



UPSTELLII,IGiJI{:

LÈN J.Groothuisen - O.lluis -.r'.iv.lileef - lt.v iíooi - J.
iï.Ctraver - À.TiHncrs - -i.l-uTndar-r,- l,l.vd lleulcn -
P.Perreyn - lr. iilokland.

Luisr,ran' -. !l.v l,tixdi,rburg-
G.CoIpa - I!. Landnan :'

tËN§ 5 C . vd :ieeii -
U.lJichelo -
F. tle 1,uarÉ .

T. ilrarndenb ur3' - i,.Dobbe
0.0ostror,r - f.lcodbol -

- J.v Dijk - G.i(emperman - G. Loo;rcptyn , -. .

li.llodduyn 1)Í.íloorluyn - J.Zoet - .

LUNJ 6 ,íi.Timmers (invalier) - .rl.lion - j.vd Ondc
.i.v 3ag.;ur,l - rr.Íle Jong - .l.v Luxcnburg -
,i.Vierling - ir.Voercn - í.]'overc.

- 
^,Íi.chncidcr. 

- .. ..
-J.Osse - .i. rii[trre IzrÍaan .

- 0 .llc._rrcro
ll, ^iuyte r -

LLNL 7

LTNL 3

L-Nó
LJN;
LÉi].,
LLN,;
I,EIJ-

Iiaanda6 Í14 e eptciibcr 21 . (;(i
le volgcndc s1:e-l-c1c. rrgrrlerr
tegcn Gymnova r
'1. Prin6 - Jllerb ai',:ncls e
.I. vd Lintlcn.

:i.vcl jer-tt - {i. oo6;aard - ?.Joono -';r.Leyn - l..5chijf -, J,.,,Icrhaar -
J. iittin6; - li,.v iii jngac.rJren - ,,I .lioppcnbr ourre r ït Ia.ll oppcnbrouyer -
C.StapeI - :...;criÍiels.

,l.de l-iruin - G.Duivesteijn - G.Goosscn -
l(leín - U.iiouver - P.v tJn -, J.Ycrbarcnrlse

F. vd lcrg - t. . rJ i lder.bcck -
P .iieyncn - :i . ilelrnen - i.i . d,c
J.Cchr.ralo

LDI'IS 9

L];llí l0:ir.v lleelcun - A
J . vd :iorct - J

Li,I'IC 11:

LliI'lG 12:C.Berenbai< - .1,.de ili{àn
- ri..iynircven - h. ilruyns -

sÀi,,.'.,;li:i"i,isT

P.iluri;hout - F',v ijli - -:.irierct - ri.lluis - G.vd
ií.ItroI - ií.ter Lrrara - ..i. v iluysenburg - J.iiicrren

Iiley - ri .vd liiof t -
ultcn " - P.Sncclc- )' .Sch

.v(l lloró1 - !'.looclr - li.ilouwnan -ll .Dclrcyor - (l.Guit -

.Prins'1 i..)rino - ir.ilccsinl: - U.ilee6inli - T.Verctrercl.

l;.3erijnan - C.rjcyer - -il.!or.l - J.iorst - C.v iJcoLen - l).v ilcursdn -
P.de rlaa.n - C.lluyperb - ,ii.iíuyil,:rs - i/.vd Linrlcn - C.LiPr,ran - 1,..Irotcrs
J..iientjec - I'.Vcrhocf - ir.c-:a Vroege.

Àirccititr.IiÀIu
UÍtcluitentl op vÍijiiogavond tuscen 19.Cr-i
TeI. 298709. .:i:,

N i!i;'r' OPI-CI:iil{

il,IiouvenhovcÀ

20.0O uuD bij ilenk van.l.lieurvenhoven

l.tcn iloorn - G.Jehcc - Ii'.Jonlicr
..-. Cl. Jong - i.r.J.iloulynan.

íf6eloiren zoodag io -onrier lrcnnisgevi-:16
reerd :vordt met trr.:eaaaI nict o':c'ce:len.
secretariaat, l]e1. i,(;u?C9

rregg;'eb Icvc n
Vcrrrcer is

J. (ie.L ul( (7c)
r:o5;e{ i jlt bij

hctgcen gcirorro-
hct trodstri jd-

.i-6-O-9-cn 11 ecn 'haif uur
5 9.0O uur L;-i lii tcrrcin
7 0.+5 uur ;ril; ïliiu.riitlll, ''
10 1í:.3.: uur -,-i1,, terrt'in
12; 10.3C ur:r L-ll- tcrr.uin

L,.t'Lttí,.TirL

iICOr a,-11vi:: n8 vcdcitrij d.lI^n

i

de

uur
ver..ra-cl:t.o

liu inla
; i:ov^c

An. r .r., ;.; i,
n6ctrocrr"dc hatun/uur. voor dc rregstr-i j d

J.du .-r'u::n - lJ.Landr,ran. -.- ri.;.cesilrl; ,-.. i:.1:.tccsink

-?-



PíLG uii.ijrr: D!.n6de3 2 octol.ror ;:r.i!. i.:Li!., --...tegenstandor: .'*.:.'.0. ., o}steII.ing:..:ie.L-tiiie,ruO
r:f6chrijvÈn:.,!ii+iSt ! iicrr-(,sse, :tèi. 6C,O9O.

P.i0Gririiil.lr zcn«las 3C septenber L,

'LEit,s " ' Í.'"
L:rli,. 2', " il

Olynpia 3
Laakk,,-rarticr 4
VrddcÉàurch 'iI
ilippol.der 4
i,;Èit,. 7
Lii{'j c
Laahhr.rart.icr ?
Celeli'tas I : '

L-ttíi .4.7

Irlairin5'o t s 5

UIlSï,r.Siil 10. de '4briber '- ::: 
'l

LII{
Lirt,t
ES'T
r.Jil
LtrN
GDÍ]
LJ]FJ

.t.).
14;oO
11 .00
14,30
12.OO
10.o0
12 

"OO
10 .00
tz.oo
10 .00
09. 30
7?..OO
12.CO

riirr
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

:'1

,.:r:L. 1
,r:.. ).0: 2
],:JIJ|,3
L:il I.i 4
'L:iuíj 5
;iIi 6 '
,.iliclc 5
l,:J Blaury 5
L'"Ji{ö 

'',g '
LiI.' 10
r.:uicil §t B
:L.ii"Ii 12

*7
-2
t Z t,.
helmus 3
i5
5
S?

§pc. Liscc 1

.,'5.J,.iroliluq.
L;i,ri 3-

L.iij t\
iireileir-Durg 3.

. L)irö .§ :

rircll ii:et 3

, LljU; O. -. -
[,.iilq.r. I ,

O I 5
Ljl{S 'r. L ( vr ),itÍj y'ii 6

4t- 1

2-0;

'/.-o
-5-2

. ?.-.7 .

0- 10
1-r!. .

?,=o
J-O.
.I-4
1- 16

rtV
iv
Lu

cu
c4
N3 10

Voge} 5-
Lr,Nb.- 12

P riL',.ir'..r ii i:r JIJII ïC.,:jll
Londag 23-9-1979.

l;.,

1O.00 uur ,;lauu birart 3

l.ateralag 2,|r-9- !9'/ 9. .

ilaalc.ïui j!i 1

r.u icli 5
L.r.tJs 5
-.ttich 7

.r'/ril.t 7

. /uc L0
L]I'I,J 9
íichcveningen 11
..v;,1 3

;r liansvclÍIkílde

v1 ,-
,uidcri:ark

V1
ilcngclolaan
v?,
Iiadestcyn
Yt ,," ....
(rckcnirurg
VJ .., i

V3

14.öO
14. 30
13.O0
13 .00
13.O0
c9 .30
11.30
13"30
13 .00
14. 3È

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LtN- 1.
r:iJO rl
Li .I,, 4

Li.)t{; 6
Looscluinen zI

Llt.ti 3
i.ri,.: iiarihe B
LJIU 1C
LiillJi iL

Schri'itcIi.'ik: voor vri.'idallavond :lL.0C uur Lri
tii,'SC'li;lIJV,ÍllGUil :

j I, . vd ijtc() n,
Gene:.:u i dens traat Í.t::,, í,545 i).: Ueu ilaag. 'Icl 675O96 '

'Ielefonisch: vr i j cia6ravoirdÍ tuscen tC'.Oilen 19.O0 trur (uisluitcnd 'in (lringorrdc

A-kra$sers uit;:3il;Ï1.:;i: , ï"1 ï1llgiB-l:Iassers bij -r.vi icr6 licL 2197978
U-klassers bij r, ts-{iravendijk :-'e3. 6U164O
In noodgev;1lIen i:Ensen do ;juniolen Lloi; op zatcr(laEochtc nd tussei O.gocn 10.O(;
afbellen bij LiilJ llcl 601it14

uur



riF-.ilUrtiilGEN : lJe juniorcn r.loctcn bij 6Lechtc rrc c rsorrstandi 6haden stceds de
aflra.urinBElijstcn ra:-d1iegen. f cle f orr is ch.c--:i nf,olnàt ics vorrien nict vcr

verstrckt.

', 
P{rIEi,L IIIGUtI :

Ltl.lL 1, r'rordt c].oor rle tr.airrcr ,': ,l::ncl genaakt Lcidcr'J.rrpperloo.

!!l[_!rit. v Druniclr,- .](."Goodiiuyo - :-i.Jozcc - O.Könèoanrr - p.iirol -II.SchÍlpercn -
it.)uyvestein (2x) - d.Ves'Éei: - J.vd .lcrf -lJ.liltinnen (2x) - L.v i,iijn (tx)
il. iluisraan (2x) - rl.crocn

§amenk-omstr9.Oo uur centraal st:,tion Lcidcr !'.Fl.ur,rano.

Liri'l-, 3 , .t. Bergenhenegöuven - ii . de ,,:

J.líourrenhoven - J. Voordu.i.n
.1.i-;adene-kc!' -, i;.Iichneirl rs.

§amenkonst 1J .l1i.j uur lilublSeboul.r

aè6 - j.:icnl<es : l,r.illiinncn (ax) - G.de lioli - '
- -i';Èlnssen -, Ii.i)uyvestcin(Írx) - it.l'rislies. - :i.ria

Lcirlc'r ,.Us$c

!l!1!;'I,!iener
P.v haren

Camenironst , 1Í3. i5

- ..Gclenhirchen - Ir.Prorrk
ï.ïc!.ohrcg - :t.d liroon -

- i.). Pt,lrrc'yn - U.íloefna6cl
-i ..lccrrskcrh '- i. . +il !iock.
Loidur§ P. vtl Stcen

,i. Luclis o

-.l.iluisnarr - L.v rlyn
li.0chobbc - ./. rlals -

Lc 1(lcr I lartJ.rr ricuvcr.

- í.y ilittcrswijlr - ,j.Cblpa
- ri ..v I(ootcrr - Ii'.:,cgcrs . .

- Lc ide r .'.rthur dc Groot ..
.,: : ;

J. v ,.'itsr;gt:r - Ir. vrl lirIïën.
- i,. vd itoogaard - i...,

- t':

uu!'

liyke lhof
.Jautz -
L-}I.; 

:

!]jiË I,i.:.rr,l Lans - i.-.lrocshart
.É1. Cchaap - ii. Vrecburg -
C. vd iaar.

Sarnenkor:rst , 12. i5 uur Li.IlÍ.r
: i ' ,: ,l

L-H.i 6rF.iiIcin' -'-..'.rerboor,r -
)!. v Lyl - .-..-ioc lhouuer

Sarncnkorrst , íe.uo' uui :.i:il;,,

L-N,r ?.:,:v''Icàn - i.: -lurcksen' ,,I.Í i -e lÍ,:c:r - ...i:attcns- .,. vd 'r.iof t.
sanehkonst,3 j llo uur. LLili

- Chr..iergnans - il. tirocn
-i.7e.Lcntin - G.Caprino -

.! . l ...j.).lortrin; - :a.liorv.j.ng
;. .D.llsrrout - i.. Jagcr

- -i. ier!n'.:c -
- r.. ! ranirèn

ii.Soebarta -
- i] , trr iesbcn

Lc itler. r1.,jIoli.
,1!
.,;arr,tenhoven I'Í . i,o I Icntrn ii.y Ve lzcn
ti-:crJ.ean - L . iioe lcny - _Ll . -:oos - ri . i-le us

Lrii'lí B ,1. v' lledtor '-
i -. Èortihaii' -

I!,La.1lbcrg - -.1

i.. Írt :,rrarr - :-1,. r..

I

Ii. v(l 'i'icyden.

!ÉI:f ' 
P. icssc16 - ,,].Coret
J..iaaGerrnan - C,Lie

;ane nkornst, '12 . 3O uur Lcns

- U. llaid j cte -
":. liar.i - ,l . ,i(,os

Lcidcr .llans Vcrhcul;rl.

. vd ,Joo{iÍrardt - i, . Christ
i. v(i SpieUcI

La'i(.[cr irik 'Litndr rirn ,
i/iri vd Liirder;

i. Lut'ic

- Ii.v Cranje
Iiio 'ihoen -

LDI''IJ 10 iÍ.I(nops,- ..).Vcrrncu,fcn - i,.vi l(ooy - J.iiicrrcn - J.v(l .iicI - J.vd ';ic1-..,ekl(cr - -..iiievit - J.;iu;.pcrc - i".ïier.res - ij Geurcn$ -
i Lc iricf ïhbo Prin§

LÈtJ- 11 i j.ipaanhroc-': - l):lcrts" - r,..i-'rie-; - I.,dc iiaas
J.dle 7os - l:;.ilerdrrin - il.,l=ul -,;.do Groot -

r,.Icu:iiic

-s-

Lcidèt ïr.rn Vrl .ier6.



P.i0G.t.i,jijL iru:r ILl,:.ji I JLLPDII UJ i i.iII::-.Ifí?lll
FUPILLEH:

ijaterdà/r 22-9-19?9.
O945 uur ö p or tver cn i g i n5;
12.OO uurt,rt,t. 7U (pt)'
12.00 uur{.juiclt stcrrs 1S

.r11LPËl,l

ZaterdaA 22-9-797 G

LsIJs 12 ( p1)
F'Ianrin6or s

ö i,-rrií 1,1 (q3)

L:)i'{i 15"

-.ljchL'ven ingen ll4
i,"rNi 16

,,lirs s e naarsc uc g
v3
Ilijlterklaan

ip..park rrliogc .Íloncnrl

iiadesteyn

iilitt Tl

11 .45
11 .OO
09.oo

uur liestiandia ?1
uur ;,iiil;' 17 (',r3 )
uur Loo6duin3h

I,iIN Í:T;JI,Li,EN

iaterda6 2i,2-9-19'?S

1O.30 uur LUil,, t9 (nini 1)
1O.OO uur r.)(r 3'l
O9.3O uur L)Hj 2!- (:.iini3)

rrFSCri.iI.í;,r .ii,liisii:
bchrif tel i.jk voop vri .j daÍiavond
Genemui de no!,r.aat 1C i_ 54ti jlrt

ríijsrrijli íl.t y1
i,:,itli, 20 (nini Í]) I.iuirlcrpark
Or;1n j e ilirrur I V1

1C.Cí uur bij P.vcl stcon,
c:r .-aa1;. Tc I .675O96.
:: íCrO[ en ?9.00 uur (uits]uitcndTe Iefcn i€ch 3 vr j. jcieBavond tus6e

gevallcn ) 'Di j _,ji1 ._ieylen ,ïel. ..rSCSÍ,.J.

L irtiTELLI j iiitlt,t :

I"^ lood,S:.IalLen i;ut:nerr dc pupiiiroa .o:: rrelpen nog oP :late rdu6uc irtend ttíoscn
0.OO cn 1O.OO uur afbclien Tcl. eeiJL,:. lr1ub6cbouw.
ir.i'l;+u:!i, (jrll: jij ciccirtc veers o.,:lc:ancl i6hcdcn .rtècds eerst dc afl(curings t i j stcn -raadplcgen"'r otaat caiLrol bij "pupiilbn crr iie líenrrvcrrro ld i Gc.rD(i;,I:iu-o clan stc.o4's-- -naar vcld of i)unt, van sar,r«lnkonst ironchi .iÈ l,rIÍ Gr,Vi.L li]fr i:i :ruíj Hiijï ïr,LLIrOi.lILOiI
i/O,rt-i-i4ll Gi.ilJl.,, .1i,1.1.-lD IL.i*i ijY-IJ'jU:i_:j r..,ii,;Ur.iilG. *,tazLt bÍj tle aflrcurin6lsoii;;;;;;-;;jrri'upillen en ,,'erl:enrr vcrncrrl: r,ï:rr ílr;{ju:.:ïlrGli,;.Jsr tlal íoct nru,v;i{ji ,ru"ài,,,:-- 

--"
gehandcld: voor c'le thu isrrctlstr i; cen :-oet juniorenrijst ryorrlen gcraadploo6rl.
iiijn de uedoÈr,ijc'len vln lË,;tIJ 4-6-en. _r.C gooilgokeurd, : dan gaalr oàk.<le. prpiïlor, on,.- - ,trelpen wedstrijclen. op onr: vclrl aocr. -Jitsluitend voor tic:u i tryedsÈr i iàc,í na5 ih r1at
6evar tciofonissh nordcn geinforneercl of hun rvedr;tri jtlon rlo.rr,6airn c1 ycr
za terdagoctrgencl tucsen.0.O0 cn. Í.O.,3f uur ?cI. 661ï14.

1... ''r i'l: làen - p.öostcrvc6hel
- P.Dilleyaard - .r..?oe t -

in dringende

- ll.Sinons - lt.Íilats
,(. i,ic i,ic L'socn -

L-I{íi 12 J.li}ip - ..l.Claàbscu L
;). y'èrsc:.lcLden = È.;:eus
,'. . :.' j in-.-§; oc.

Camcnko,;ot , 3 .lj0 i:-;:r Li..lll',

Lijili 13 F.de .,rr.:1jn (ti) - Ir.Ctrri^.
J.Jerdmans - i..-..ectn:rrr - J.Liuric -
Samenkonst ii. iJO uur LLlll.,

Le itlcf .lÍ.itraver.

i,' . v i,cstcr - rr .lÍr.ankon -
P. t-.t.tb achtshc cr - (r.,llor,r.
" .J,cirlcr.J.iiritrs.

, ï,irrerichs -
.;'a!.encrren -

LrjNj 14 P. j"lrc,:-rao ; I,i. r,'ror.rbcr; - n.vti 'r«r. rii - rr.Jaterr'.an 
--'c.u,i 

iooi;r,a*lt'.-Í.Grdenbctci5ri - r-rrocici:a - i'.,ii jhr:oi jcr - ii.Lpir. - ii.l,inr,rcrua. -3. de tiroct.
Íiamenl:onstr:11.0-. u-,:r Liii- Lcitlcr il.iJoo6aartlt.



LËr'lc 15 J.Dunant - ?.Jarrse. - ir.vi ',iran - Il.iindrich - v.ïroiÍri) - Il.vd vin -I:.Joocir - J. ïir.ri.rcri,ran6 -ri:.JndIich _ ,.JijIsn _
Sanenhornst 1O.z:5 u'.rr LLIl,r .. Leirler 1,,.(le lraÈtcr"

Ll!N; 16 ri.v .,ri jn6earrlen - I).Íipa - C,v-'. ..icrg; - /r.v(l 1ier6 - 0.íle croot -[!.i]rooshooft - il.Tcttcro - ..r. í,uulderc - ;i.vd 'r.<.rrn - p. soirpenbroirr.rer -H.Jtarscen - :).licetrnan - il.jia.rtnano
Sanenkomst B.OO uur L-irjHj Lcider li,$pa.
LitlJS- 17 Il.iinopo - i(.iltnserr - J.v:l itarrc - .1.:iocllouyor - I!.1,iu136c - ri..tr1!o. rgocst

I,l.-lrandt - i,i.Jehee - J. íicèara.acls - :l.Vcrbaan - i/.Vinlic :,.S,.J:rgcsari
iarnenkomst 1O.3O uur Lïjtl! Lcir)er l,i.vtt lieutcn.

LLN; 19 G.Ul6ta,li - P.D1stali - .i..,icret .-
Id. Versche icicn - (ï .l4ansve Id -

Sarrrenkornst lG.JO uur LLIIL . i

Fl.Hoeksna ii.Lichuurnan - lÈ. Tcttero

Lé icler Uhr,i:Ictatr.

- ^r.liurjcn - lt..iyrde -ll - .1. :-it n.tcrÍlan

Léider P. cle Jon6h.
.:.r

i,.Jochcns - ri.;ioltl'op - :i.vd .tór -

Leirl<:t'

Llllil,l 20 P.de J, n3:t : ,ii.rrn€icline ;- 
-1. ,ancldtia

P. Valkenl:ur6h
iarnenhorrst 9. 15 uÈr LLIIíi ; .

Liyili, 27 G.ii':iper = :1.'.'Èlirccluin6- .,. v .:aLhcren
il.<ie,iaa1.

iamenkonst 9.,J'. uur Lltl,,

Speire 6e Liu iz
:.iet con, voIleciig tcat bijclliÀar rreterrÈie la.a.s hebben ui J

en het vra6cn b.i j
6e6ac1i6'de. .Jar"riier,

elf t,e.LLen
liunnc:: lL:

i'lracht aI icen IÍrccl
nís.t, nice tloen.

tc lir i j 13cn .
de;ruijn o1r

,e
als

oprocp
.Jive rÍJo
ilaar lre

Pena ltyscll i eten vobr tle Lr;can p5 oiis.r J.

Gp 11 novei.tber hcudt VCÍi (lc finr:iec vc-;r hcíj penÍrltyschicterr voor Pupilion vati de
Escarnirvcrcni{;ii1dcnL;I{,,'Ji.?',/C5'-I)oor1,ijIrcn,Grocn.iit;,':,
Natuurlijlt iran :rict elkel- putlil al:: c.cqe f inerlc ncodoen. lritaror:l ho..den lrijl:op
rroensdag 3. octo.-lrer. cqrr.vörronde bij cns.. ite spclcrs dic nict in de pupitl()ÍlF
selectic zitten lrcrtlen rlatr on ?5.3C uur:..(6ólronc trainingstijtl) oi> L.JII$ venyacrrt._
Ue jongcnr; van :ic. i-upillcnselcd;i.c, clrllan in ovcrle6 nct .íernan Stravcr ooll í'6n ,,

avond rcoerveren vocr h.et ponaltyo cl!.c,ten.: ilocvccl jongcnc cr, prclcius nce Iiunncrr
doen aa,r de f,ina].e is nog rrict 5etonC. ..re gedachte 6aat uit naar drie jongcnl; per
vereni5in5.i;oe[iebcgtcnrtcnk::ietrtatjcaIbij,vr.lrlr|lajtlranptoosbcnt.

Pupi I Iense lectie

- ;lerman §traver, juilie trainer, t-reC,ft telefoon. Van nu af aarr i:octen juIIio tlus
'bi5 hon afbellen aIc jc niet liirn -'.onea traincn. IlIijf dus nooit r.'tccr zoÍ,taÍrr weg. ilc

I,lict traincn zcníer af tc schrijven bctekcnt nict sl)clen. i;on je traincrr, gcalraag
je dan trcl behocrlijk. Laat zicn Ca:; jc graa6 in Ir1 spc'elt. iiiet tclcf oonnu;,tÍlcr

- van llernan íitravcr is 6613G3.

Uitolagen .'tun!,oren Iiitola8en i,upi tlen
lrscl 1

Liii{S 2
Juventas 1
ÀDO 6
LliiNr 5
Celoritas 4
LEI{ 7
Vre0enburch
LiiN- I

i,L.l Íi 1
;iiJ,vv zl

LEI.IS ö
LLN3 4
Gona 3
LUIIL 6
i,trart .i I 2
Lcns [J

3-2, L:ïI"J lit
3-3 Schcvcningcn
,/-O LTHí 14

Naaldruijk 12
Li,tlL :13

ljcheveningcn

o-3
4-O

18 0-6

1- .L Uits I

L-3 LBilÍi +Í6
g-3 li,uit$ 16
lJ-2 te," erve 6

-2-L-

cn ucl

IIaIdrÍi jk 16
Dynano ' 67/5
L;}Iö 17

2-O
1-6
tl-+

12

on



Ooievaars 4
liliöH I

Cespeeld _.Gew.
1S

- . LLH! 10
- 'i,i,HU 11

VerI I
1Ö

3-2 iJitsla6cn Iiin i-rrclpcn
LUNS 20
{i9/r 115

yoy--Ipunten
55-5il

.I,
Lic-so 7
L")LIS 27

';611
o- 13

.,3e1' ilq+icn 
,

?

Het totaal reouitai.t íit:l het af6ciopcn r*cckend erg tegcn. 'fe6cnöver ,lc r,rónstcr-
overninningen ve.:: ií-lJt, 1O cn !ill; i,i, Btal.t eÍliicr r:tccr tlc schandclijko i 1) ncrk:r:
Iaag van ons i;1'clftal. )d' rctial'-tionóIe 6octtiicuring rlodt rl.:zc jongèis bciilist 6cön
göeà. Gnge intrcssecrd' vànrlclrtcn cöi::r,ri6b opclcrs ovcr hct'vcLi. Lraaibii r'rcrrl cr
meer 6epraat tla.n ;cvoctbald. $eulr vcrgeten r.raar rlezc rrcrlstrijtl. Plobccr zerterrla6
revanche _te nei.rcn.tegen_ Ilaaldlgijl: t.ri'.is. LLIJ' 3 rrocht.vol6unr; de kriC,er nog-bIij
zijn net de 7-O iiederlaag.
LrNG 2Iict duidelijk.dc ovcrrrinning schiet,-in tc6en ccn cr{! zrÍali iUii'VV. i,o
3-klassers cleAen hc: ook aI niet best. l,cldo het sterhe U4-clft.rl r,roest zijn
meerderg erl(ennen in ?rvart.,,ilau.q -X,. 91 hcrstclde zich gogrl etr t,orr rrct ii-O van
Vredenburch uit.
LilJi I wiet een 2-C erchterstancl gch:cl lre6 tc rrerl(cn. liij hct oitrrlr;i6rraal. otonden
zc net 3-2 rroàr.' iÍlasse!!
De pupillen vcrLoron .irIleniraI. ls' rter:ci. zclf s gccrr 6()al 6o§cooral... i)it. hatl voolal
bij Lttls 12 bcst t:o3'eli jlt gcrrecct c.L.,j er op dc rcchtcr vleu6el nict zovccl ,.
gepingeld r'ras. IIijf je bcert: (locltn
ii'1 is no$ steedc ongesla6cn. .lcncl.cr Patrich rvcrd Ilaaldtri jlí (lo(,r tloc'1; o:Lrrenspel
net 2-0 verslagen. Proficiat, g;- :lc í,oor.
LUI{í 16 hatl. gcon hr.nr; te6en lynr-no .j'1, hoevrel ze keihartl rrcrkten.
Ue uinirb zijn irog'ctcerls on6r-'s 1s-6en, Ook dczc rreek uord cr 'tvcci'r,ral:i,c'Iijl: 6clÍon- .'

nen. LLII; Z1 haà.lCe zèifs' onbóiroc::!.i ji: uit. Irarco Varschc}rlen r,tairkte rtai:t' IicfËt ..

? 6oals. Jongcno, g^ zo rloor. ..reac 'lrecli mooten rvel nairr rrat t,tinilcr tloul;unten
tegon Iatcn Gcorcn. 52 is '.;cI cr"o- vecI. :;or-' ir:.Icr,raal jc irest ert bli jf linollkcn tot
het e inde .

Verolag l.-lilí, r:ini 111 d. L. ,.:15-9:.1.!79.

iongje, jong;,' ruat àc) il< 'gcnotcn 'va.a h.,t si:el vrrn tlit tean!
.jat een saiienspël cr ïrat' ccn rioe!.l:.nten. :ret tÍcrd na:lt' iicfst 13-O voor ons I - '
Frachtidë,'aoëliJunten var'uh er ?o": i.ario; .iohnny; i:aulicc ( 1) cn ,icny. iraar iÍat'
dacht je van hct ;-:rilia 'öiicl vaii =crard cn t1e t,tooie voorzetten vatr'LÏch '1 ön
niet te Íergeten pi-sse è nbèrregÍn6-cn van i.iaurice ( t1) ' cn ,licha.rd. ' 'iÍtt een prachtige
technielil ilo'zie je ' jongons, 'da'i i:ret Soer', sanenspel en 6octl ki jtic'n rrie vri j staat
grote overlrinifngen voràèn [eboei!;t. . i'

Gl;r. heef t het .-ndervogden I
lot zien6 r"roar irccr.

i :,:

,, .,i11'rr I I.

Lien tocschollrÍcr.

-. - ,i

ii--;i
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MUTÀTIES TEDENLIJST :

140
148
12t

Y'IAAR GÀÀN 1ïI J ltlfuiR ToE .

lif geLopen zond.ag vras
vqel afschrijvingen en wat n

.e:l: de oorzaak van dat sqmmi-g
tvraalfde el{teil niet kon spe

Een sl-echte beurt,

Zl,TERDÀGI'IORGEN:

ZATERD.'rGI,ÍIDD/ic :

IONDÀGMORGEN :

ZONDJIGIVIIDDAG :

Àmbacht shere nlaar. 1235 ZJoetermeer.
ljleteringkade !8 Den Haag"
Ivladevreg 15a Mons t er.

t'-t ''.r".. ...het weer mis rnet onze e1ftallen. Verschrikkelijk
og erger was een behborlílr i.aantal we6blijvers waren
e elftallen iri.lronrpl e e t rvaren, en. dat het zel-fs het
len ondat cr maar zes spelers vraren gekomen.

1P
6w
o li.

" 
G. Verstralen

. J . Steinrvegs

.Schijf

wo r clt
,?
tt

'.-'i-l r" - ,HeE -bescuur o

SEKO

ltrrij hebben aanvul-ling voor de §EI{O gekregen. Àad vd Kióft' eh lilim vd Lind-erÍ
zulLen l{cnk vaa Nieuryenhoven en }Iarce1 Jansen op de zond.agen èn de maand.agavond.
gaan assistere+. En de heer Spa, vader van tlvee j eugdl_eden 'gaat op àdZondagen
absisteren" i ,.

Bedankt en nu maar proberen het verl-oren gegane terrein te her,,i,innen
en, rus! te brengen in onze er-ftaIren" 

liet Bestuur"

DANKBETUTGING:

{9op Willèns en zijn vrourv .hebben spra-ke3-oos gestaan van de overweldigende
b e 3-angst eiling, tlie Joop heeft qagetl. ondervinden vooial na zijn thuiskomst.

. Hun huio was vóranderr] an .een bloenenwinlíeL en ook ais fruitleverancier
hadden zU geen gek figuur geslagen on ovei' sterkere'zaken maar te zwg5en.

Zijbet}ankeniedereenvoorclbzefijnebeIangste11Íng.ena1}ebiàcm9n
eh f,ruit o

lnmiddets Èebbcn vd..Ioop en Àl-ie alweel op LENS guli"o. Het wa6 zaterdag
zulk mooi weerr. dat zij het bcst even kond.ei rvageno Volgende week komt Joop naar
het tweede killien ' 

Ge'ard. van den steen.

l[IE STiirlT ER iTCIITER DE BAR?

An i/'Jin Ronal-d en Cor Hoppenbrourvero

Rielc en Piet Éosch Teele Frerichs.
f'Ínirs NeJ-Iy en Richard vd Hoek.

À.n vd Steen Huub en Siivia Pronk IïiI
Tessa Roodbol-"

Eventueel- afbellen bij,Àn Sergenhengoulren,Ie]-" 669436.

Sluiting Zondag.J0 september .Ítn en Gerard. vd Steen.

*1-

de Bruin Ilanneke
I
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Een besluit, rvaarvoor een normaal mens met kennis v.rn zahen (clie rve bij
de KNVB toch urel mogen verwcchten) geen and.ez:halVe maand nodig heeft om ertoe
te komen.

. lile kunnen cor-Icl-uderenr dat de-burocraten vun de KNVB het betaalde voetbal(hier: Ielstflr en van Vianen) de hand lovàn .ne[ àoofa tr àbtren 
- 
gèhoudèn.

Een precedent is,gescha,:en. Elke trainer kan nu zljn.kontract verbreken,
als hij kan wijzen op positie verbet ering.

Slechtb éen s chadel-oosst elling zal..dienen te I'uorden betaald ( hetgeen
zond.er meer door cle nieurve club zal_ worden lged.aan, daar clit zal- word.en geëie,t..
door de trainer)

. hrbitragekommissie s:'.n rle I(NVB, namens het amst eurvo et bí1I , harteLiÈ dank.

--- jlij cleze LEN§revue zult U, a1s a11cs goed ioopt tenninste, ecn f oLd.er van tle
KNVB aantreffen, waarin eandacht wordt bestecd aan het jeugdvoetbal en de be6elei-
cling daarvan._ vrl\j vinden dit' een 6oed initiatief. lYij kunnen onze jeugd nieL vroeg
genoe8 bijbrengenr op vrelke manÍer z'.j heL beste prezier krinnen beleven aan het
edel-e voetbalspel.
:-- O! de eerste bladzijde stilat o.m; r.Ian is een F-6!clertj.e. Hjj is tussen de
6 en B 5aar en speelt zijn wedstrijd op een half ve1<1.

-4-

redactíe.
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Een vreekend van een redactielid.
' rs 'Zaterdagmorgen. Terlvi jI je denËt bij te kunnen komen ve.n ecn zware week

wordt je wàkker door een 6illencle sirene, clie je elektrische rrekker blijkt te zijn..
Nd rleze knock-out te..en d.e muur te heÉben gesJ-asen besluit je op te siaan.len ritueel vrat me el-ke molgen zw.lar valt, nanr voorar zàterda6morgen is (ie geest

sterÏ, maar het bed rcarn. Toch er maar uii.
- Na'den douche en een sncl ontbft; met pen en bl-oknote in de aanslag

naar LEN§. Voor de verand,ering besl-uit ik incognito te gaan, rlus de kraag opgezet.'
Na erin 6es1aa6È te zijn ongezien oom Nico te passeren concentreer je ie gIhet spel :n d: to-":g!ouwers. .i

' Pas dan b].ijkt cle dekmantel onvoldocnrle. erwijl je op een grocpjc mensen
toe-1oopt zie je de gczichtcn afkcren. IÍen gaat ohmidclel[h uit c].krar.

Zo bIijk je als redactielid ;.'.11-een te stÍ.ian. De da6 bren6 jc verrlor door
met vraarnemingen mct de telelens en hangend aan dc bar.

Onbe6rijpel-ijk ' de houding van tle mensen. iïi]len ze het krantje volhebben,
en niemand clie. zich eens l-ekker onfatsoenlijk te buiten gas.t en zich compromitteràn.

De zondag tracht je vol te nahen met zelf voetballen, en hier en daar
dan zelf maar voor spektakel- te zorBen.

. De drukste tijd voor ue is na vieren als iedereen goed gel_uind en aange-
Echoten zíchzelf fe buÍ.ten 6aat aan boude beveringen. en rake opmerkingen. Dan komje inkt tekort, zodat de zaterdag een beetje vergeten wordt.

Pas zondagavond groeit a1les je weer hoven het hoofd, als.a1les.op een
rijtje moet vlorden 6ezetr geselecteerd. op krvaliteit en aI die ànclere redaktionele
aktiviteiten moeten worden ontp1.ooid.

Diep in de nacht zoek ik clan verrnoeid het betl weex opr. blij dat ik weer
I da6en kan wcgsoczen achter mijn. bureau. 

Toko.

' /.EAH.',H1;HÀH]iH,';H.fl.,-H,",8..H-iH--ti..H,-Hr;H,.EriH.,H.l{._H.'lI,.H. .iH I1.,.fl,-HÀUr: ;HiiH,'.H.':H.$i:,
TiLLERHi,NDE H

/L DOOT ]IREE I,ENSEiI
hH-H.1.H/.H-iH,1.H
I'HAHt':Ei.Hr':Hr'rII,1H,,Hr.H:':l{iLH:":HitH,'lI..H'.8-'rH;H']l:.H .lI- I{,iII Hil}LlllAHiLH.i,HÀlIÀHíHÍHÀHligrt tií,H.',H;Hl,HriHA
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Vi^iN DE R iDACT1E à HRedac t ie-adre 6 3 Theo Prins,

RTeI. 63"12.1+" Marconistraat 64; 2562 JE Den Haag.

RRRRRRRRERRRRRRRRI(RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRXRRRRRRRRNRXXNRERR' : : -.

BBBBBBBBBSBBBBBBBBBB
B BIIERPUT: ,B
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Een nieuwe week, cen nieurve.6eur. De beerput stinkt' als raooit. tevoren.
,ÍtlLeree::st weér de geruchtmakende huj-shoudelifie raededelÍn6en.
De aanvoerder van het trveede zat er dags eniorent ea::n,

' JilI van der Ta6, en natuurlí,jk ook zijn vroul I'tarion I zijn woensdag .

1!septemberverb}ijdmeteendochte:',genaamr1Lind.a"
Víaterloo zien en dan sterven, doordat je in een pei11öos diepe put stort
en.tq pletter valt in de Ilaa6se r.io1erin6en"

. Le'uk dat de gemeente nieuvre.Éoden_ op het rjerste veld ge,legd.heeft. Ze
hebben echter twee nadelen: ''

i je breekt jè nek eiover, "r, 
lre Tijn 6eei in plaats van 6qroen. . "

De douches in het tweede hleedgebóuvu zijn.al snel naar d.e knoppen.
De gemeente had. een voorbeel-d moeten rrenen aan h-et Broen ín de kantinet
en ilastic graszoden .moeten nemeno De plantenbalfuen in .te k.ntine zijn
weelderi6er dan ooit -
Vrijdagavond leel< het, of ónze nationale roepenrle in'dd lroestijn r' À. v li6lt
in ieder gival'bt LENS gehoor. had gevon.den met "zijn ïoepen om ff ener6íe-'
bezuiniging.. De douches waien ijskoud.
Zondag we.rd d.at echter 6oedgenaàkt: de douches lvaren gldeiend heet. Er
vrerd haYder 'Berocpen om brandzalf dan om shampoo.
Frans Elunans; VélËt el- ftalaanvo e rders warcn,'maandag bij g1kaar on de
opeen6estapelde probl-eemen op te r-..i::ei. l,}s Victgr l{u6o nu §eJ-eefd had
zou hij hÍerover .zijn rrl,es Mj rérabiesrr hebben kunneh schri jven. . .: 

',

. Meneer O. lobbyrl al-s nooit ïevoren,
De av.onturen van een voetbàLler .tiidens een uitrved.strijd:
tcgenstander3lr o ",. a.blarblalblarPik.tr 

:voetballerl Meneei Pík voor jouèrr
tegensïand.er.:rrIk heb het niót te.gen jorr.rl
voetba.ller: ïl:j LENSers kornen voor elkaEr opl tr

tegenstandcr: ttDat moet je stra}s 1n de icantine ook z.eggen.rt
voetbal-l-ër: rrDan doen vre dat toch.rt
t egenstander irrvooral doen, dan sla ih een fles bier op je hoofd kapot.rt
Èoe zeggerr- ze dat ook aL\ileer? Een gezonde Bee6t in een.gezond licha.w??
De ou'.lc elorie( I ) op LETIii bfijft op' haar voËTEE-uk ondanlis het gekrÍoel
van de LENS 4-.6 en /'meute" I i .

Zoekl:laatjc: crgcns op LENS is cen ivorcn to"en te vinden, dic stampvot
zit met Ín-de-melk:broldrelaars-vin6er-in-de-pap-hebb.ers r non-valuurs ,

. zoe t e-broo cIj es-bakkers- etc" " .:-.
' Overigenls, beste firilIen K,:de 4 welten zijn a11an6'omo We zittén er , tot

onze grot: verbazing, nog steeds.
zoekt U ecn vaste ])Iek in LnN§ 4? U kunt elke maand:r8avond. reserveren,
of 'Bevroon d.e. S eko helpen.
De nacht va1t, en het deksel- ook. De beerput is v.reer dicht.
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Àrbitra6ekorornissie I{NVB besl-ist Ín zaak- van Vianeno

Na onnodig }ang wachten weten we het .don einilel[k, De arbilragekomníssie
heeft gewÍkt en beschíkt. Leni6 en Snel zal Í1510r- kunnen ontvangen van de heer
van Vianen. [J vleet vrel, die rrheerrt, die na mondelinG overeengekonen te zijn met
het bestuur van LENS over verlengin6 van zijn hontrakt voor het seizoen 1?B/r?9t
kontraktbreuk. pLee6de i: zijn. biezen pahte en nu onder dak is bij de in cleze zaak 

,aI even Eentlemanlike optr'edcndc voetbalvereniging Tet6tar'.
De rl s chadeloosst e1linBrl. za\ de heèr van Vianen rtionen tc betalen in -

2 termijnen van f,lllJ , - r' waarva; de eerste vervaLt 1 september 19?9 ( tcrwijl hei '

vonnis ons pa6 bekend werd via de voetbrl Totaal- van 20 septcmber 1979). De eerste
t-grmjjn is aI vervalleh, voordat er betaairl kan worden, de twcede vervllt 'l ohtober
1979 "

. Den leuh bedrag Í3510r-" li,aar otaat dit ei6enlijk voer? \'eInu, LENS heeft
in het iteschil geëst, dàt van liio.ruo éen jaarealaris plus onkos t enver6óettj-n6 zou
betalen. De onkost envcrGo eding wercl cloor T,ENS daarbij, althans gedecl-teJ-\jk, gezien
alo salaris" De KNVB vras hei hièrmetle nict eens, d,aor 'zörn 

onkós t envergoeding
fiskaal- hiet als Ealarj-s wordt 6ezion.c Een traincr zie+ dit nituurl-ijk lrel als sal.aris, want cle onkostenvergoe-
ding is'èchoon in het handje. rJen systàen van Èeta1in6, àat rie KNVB zerf heefir
i.{Igesteldr juist i.v.m.- fiskale voordelen worrlt nu rib or de KNVB ineens in het

.had".9e+van|LËltrsuit6e}egd,hoeweifiskaaj.vo]-]romenwatcrdicht.
De eis van LXNS werd niet ingevrilligd.

De ITNVB vond. lve1, dat van Vianen de gesloten arbcidsovcï'eenhoiust onre6elnatig .
hat] vetbroken en derhalvà een schad.eloo sst e lling op z{jn plaats is" \

van Viancn vocrde echter aan, tlat het t...ainereohap bij TeLstar een aan-
zienliike p"o sitie verb e t ering beteken<le en bovèí dien gehoLpen had met het vinden
van een plaat síervanger " Dit laatste was ecliter een wàssen neus, daar de neeste
t:aÍners ( ze$ maar afle ) trainers op aanvànrdÈaar niveau aIlang contracten hadden
afgesl-oten en derhalve niet te bind.en, vraren. Dit bl-eek ook bij rl,)" door van Vianen
aan8evoerde krachtàn" Deze waren ofweL nie't kapabel ofwer niet bereid LENS te
trainen in het seizoen 178/t?9" .. i

De arbitra6ekornmissie vond het argurnent vah van Vianen echter steek-
houdend en besloot tot mat:i.6ing van rle éis"

Het uiteinclelijke behrag st:at voor J maand.en saLaris. Ho'e ae kommissie
op dit bedragr' of liever, op rlie J maanden salaris is uitgekomen; heb ik ni-et
uit het vonnio kqnnen opmakeno Het kómt op nij erg rvillekeurig över.

. Zo hebben wij ee4 pleister op de d.egradhtiewonde geplakt gekregen ter
waar.de van f351Ot:. Een l-euk zakcentje" ITooit zal echter bepàaId kunneri worden
in hoeverre tle kontraktbreuk vàn van vianen do,rrgewerkt heeft in het seizoen
t ?B/ t ?9 ,afgesl-oten met d.e rlegrarlatie. M.i. is heÍ effekt, feker -in rle seizoens-
opbourv di.g uiterst belangrijk is, zeer negatief geweesto: "et vonnis is 6ewezen op 24 auilustus a1s ge+ó1g vein cle zitting op
fO juli 1979. Bekend werd het aan ÏittE--d[í6p 2O ieptembei t9?9. Dè hèren van de
KNVB hebben z'eLfs het' fatsoen nièt 6ehad on LI]NS eerst schriftcl-ijlc op de hoogte
te stel-len., Ult is 'èchter niet de enigó smet op heri handelen van de ifl{VB.

Eind juni stelde van Vianen het bestuur' va.a zijn besluit op <le hoogte,
waarna brieven zijn verzond.en aan KNVB, Tclstar en van vi:rnct. o" xllvg 

".o5àorà"niet en na zes weken stuurrle LEI{S een telegram. De man, c}ie rle za.ak zou moeten
behandelen rvas echter op vacantÍe en mcn vond de zaak zo moeíIijk in een bricf uit-
een te zett en,

Toen zijn J LEI{S bestuursled.en nog op een avond voor jolcer naar Zeist
ger,i'eest, r,rant ook toen kuram er niets uit. uiteinclelijk medio augustus adviseerde
de KNVB' dat de zaak maar bij de arbitragekommissie rfloest voorkomen.

-)-



Het bezig zd.n is i.n fljn leeftijds6roep het belnn6rijkst . . IIij kqn tijdens_ een wedstrdd
nog rustig óen' maaèfÍ.éfjc plulrtren, vrant vcetbai j.s vool' hem niet de hoofrlzrak.
--I r".r,n "IrÈ ilenkt de :.-- -l: claar zóif ue,. er,-en anders' orei" ook dit voetbal- is ïobr
onze Èond [evioon voctÈa]- met al haar rege13 en regelom:ónËer-o Zo Lcës ik in voetbal
We6t, het offÍciëIe me cledelin6enbl-ad . van de H.V.B., dat LENS 20 (mini;weipen 2)': '

eer.- :ete.hé-èft Sekreg er- ÍF-n f,1,125 omda.t het rtrilformulier te laat is toeËezonden
en LENS 2'l (minir s 9) naalct' he.L'nóg bbntor.. Gecn glendrechter op'hct ruilformul-ieri
Hoe durven zij? Rang? een fiksc uoeï'è vari.f1i25. ui':.aat ae tpetèis hei zerf mair' "'betalenl Ddt i; rvaf,'anrlers dan madeliefjes pluicken" Ordnun§ rnuso sein'!
--- Jl, punktueel is onze II.V.B,, al,s het tenminste 6aat .om het kontroleren" vaïf:'Ïei
rverk van amatcqrs, Zeif zijrr zij nr-et jzo 

liunhtueel.. Ik. h.oorclc ninielijk, dat cr nogat
een§'iouteí wórdoh gemaalsi aooi ae medewerkere van höï Bondibureau, Zo heeft onzc.
sekietaris op p augustus voo? ànze "kersvers.e maniÍie:', 'i,li& /iíderiàsen, een Voctbal- '"
Totaal besteldi'Hij is daar hoogst persoonl-ijk voor
Maar .dacht U werkeliJk, dat t nderiesen dit bl-ad nu
gevèí hem nog een half j;rar, drin kàn hij misschj-en
zLcn o

- -':- oi al-s dat nu nog rhet eerste.fout je ylas.'Vcrgeet het maar! Onze Eekretaris
wd'èt elaar van'mèe tè praten. En brierer 'schri jvèn' help? öok. aI ni'èt r wdirt eel.
redactie konit. toch nj.et., Dat,. hebbeu zij kp nnel-ijl; va,n Ze-ist geJ-ccrd" :

---: Noe, U hoort van-nu geen enkel vroord mger.over'cle -'toestlnd van on§ teld..
Gemeent_epl-antsoenei:..de'et h.aar. best on e:' vue'er het .beste van ;to. .makcn e.n,,a1s dat . -.
niet hel-entral luki dan is iÈ..:t . natuuïl-ijk jamtrÍcr, .maar .zand ero{cro , I -.

---[aterdti6 weer. f,ijn -genoten va.n Jiöt'jcu6dvoetbat. rs-]íor6ens dartcl-den de minir.s -

ovcr het veltl màt'tririi Brithousi-aste ourlèïË,' in'.grobe 5etale aanrvezig, ]qnge het ....

-l-ijnt je, Een Grensrechter hcb j..li niet gezien,, nat zal me wat'.worclen met .dat ' l-'fornuliero :.:. - '---: ' i ..

--- Nee. ook niets over,het kleedgelourv. Ik zwijg in a]Ie tnien". .r
-..-- En -de douche, die str.obmde Coor.o !lic' z,a.! dql $eialo:r? \! el Zoeté, Ii cve Gorr,itie
neen ik' a.:n.. . "t,. . I .. ',,. ') -

Volgqnde

naar het Bondsbureau ilet ogen.
aI ontvangen hecft" I(on nou! !ïii
het eerste exemplaar t egeLnoet

--- Tk 6topr het wordt te. ne6atief.;

...
3]lJ;RTB,l .. BILJT1RTEN - ' BILJÀnTEN 'BiL,l.,i-rtTElr- BIIJT1RIEN : - BILJ/,RTEN

,' ftf gelo?en clinsdafiavons Zltjn een a.rntal LEï.IS- Leclen ureer.. be gonneB met zoals
zij ze1 f zeggen - het spel biijarten, waqrbij die4t te vrorden opgomerkt. datr..'.'
als i
uestlà

met dit..speI bezug zi.jn.j men Boed- ken zien dat er 'een gXoot verschil
tussèii biL j.arterr- Àn- BILJ.I;'rTEN. :

Jt
I
bgroep
k zal echter niet al te negati.'ef zijn.:. uitein.deliih bchoor ik ook tot .deze
eoefenaarseni]<ste1'ríijvoo3lnii.1ntdenunog6ti4I0aevingersvlat

soepele::. zi-jn gewor.,len en nrr enkele weken varr 6educhte training.r' ilat de prestaties
en he{, al-gemèen gemrddelcle van alle cleeineriers met''groete sprorr6en . om.Eggg .z.ullen
Írian;

de oplcomet op deze-eer.ste avond.rvas in ieder 5eva1 lvel grQots, rïant niet.-
minder. dan 5 van de ! deelnem..T.- gaven blijk van hun aanwezigheid en belangstelling -

' De straffe J.eidin6 is rn de.nu no6 €trapme hand.en van Jan Ce Hilsterr; ,
die tegen efke rfoor hem Befonstatecrde óngexechtigheid b-nmiddeJ-jjh streng optr'6edtl
nicmand-ontzíet-en. d.e deelnemerr- rJ.5-e'het ref haef,t. 1O-of .tucer punten tc.scóren ,
direct dreigt eet-Schorsipg, Dhri de- trÍilst er., gaat ' er n'f . va4u5-t dat biliaiten
ocn gczelschap 6pe] is. ; , -. : .- ;

De eerste avoncl werd benut met het spelen yag Jo-beq5ten pprtijen ter 1.

bepaling vËrn het gemitldeld.p van ieileXe deelnemel,
Vanaf 25 september word!'het menens? lvant dan iïordt eI. serieus om de

knikl<ers 6cspeelU. l,ïij zulLeS het bel-gven dat dap de rivq1r-tg;!! tussen--de tleel-
ner ers va;l uur tot uur 6terk zaL toenemen en de eigressiviteit zal hoogtij vÍerenn

Verheugend is te melden dat cle hèrèn Meerman en \iecrdenbur'6 - na een jaar
aflvezi.6heirl - vJeer op het ourlc bíljart-ncst zijn teru6gekeerd,



U
ok heeft een nieuw lid zijn intrerle gcdaan i

Hoogd, bekend zat erdag,vo etbal_ler. ^'et argusogen werd
belieken, omdat Gerard aI direct blij:r. gaf met d.rie ba
kunnen.

Vo1l e digheidshalve volgcà hieroncler d.e namen van (le tot,rl_e gr(\cp:
Dat zijn de heren J. de Hilster:, G. de Hoggd, J.Kl_amer, J.Meerxoan, C.peeiers,
M.Rcuver, tr"I.Verheggen, G.I{eerdenbur8 qr',. onderget eke nde..

U ziet, een sel-ect 6ezelschap, lïaartoe U zeker ook lvel zou will-cn
bchoren. ri

, .'an tijd tot tijd vrordt U via de LENti-ilevue op de hoogte gchouden aangaande
het wel en wce va,, ri. e biljart-club en w{j zulren u zeker ook iegeimafig informeren
over de prestaties en wan-prestaties va:r onze deelnemers.

' J 'Efshout'

nd
hii
ll- c

e persoon van Gerard de
door de deelnemers

n ook Boed uit de weg te

Ditnnal- was tt ons egTste, ilat h:ar ( vriends chappe Ii jke ) wedstrijd <le mistin za6 g"aan .bi j gebrek aan vo-I.lt6de spelers bi j rle tegànpartii. Jammer, tloch geen
man ove? boord: een uuntie extra trainen i.s ook nooit weggegooid. 1(omende zaterclag
kunnen rve er echter weer volop tegenaan in ,fe Ihuis weor;tijà tegen-FEl_ffilf an-d

nberekenbare ploeg gerveest. -anvang-i-ï4. JO uur Verzanelcn: 1f..JO uur.
a.s. hroensdagavond bekcnd t e-fr.G-door de traiE 

-

Thulo tegen Devjo 11: LanvanpS
J-dLnk - fl.Keuper - G.vJ f691

;'.1ti jd_ een o
0pst el1ing:

- Het TIJEEDE schonk haar captainr.ter gelcgenheid van ,1e geboorte van zijn
tlochter cen fïàiilel-komscad eau in rle vorm van een krinkende l-l zege op eèn
S cheveningenplo eg, welke vrel 6oed van start gin6, rloch a1 gauw bij een ]-1
achterstand. .vollconen'in efkaar klapte. Gerard de l{oogd (Zx)-Ctrr v Gestel (Zx)-
J.. vrl/Tas en J, vd Rijzen (2x) zorgàen vàor cle produc[ie, terrvijl- keepcr "ad inze zi
zich ej-nd'efijk eens een keer gc.rasseerrl zag, rvaarvoor hij zich àverigèns geenszj-ns "
behoeft te schaneno
a. s. Zaterdag spelen we,

r , ï,angs de sPDrten van de Z.I{. Ladderrt

zMzIlZt4Z\tZMZt4Z Z\tZtlZt'1ZtíZt4ZMZttrZ]|lZt4ZtlZtiZt4ZyLz,r!
M Secr. J.Meinesz, IeL. 86144?. Z
Z Laan v Ru6tenburg 11, Voorburg. M
I'IZMZMZMZMZI'IZMZMZMZMZ}17,14'àI'IZMZMZI4ZMZMZMZMZMZ

; 12.0O uur Aanwezig;11.00 uur
OpsteuingfiEnze - C.Ve - H.Jochems --J.ïE fae (aaav)

" J.1?e1ten6 '- L.Kuyper - I'r.Ben cheikh - G.Halleen : .;r.vd Rij'Èen /NN-I,IN.
flet Derde speelde in de norgenurcn een vrij onsamenhan6ende partij tegen?t aElGen veel jongere Dunoploeg!

Een tot trveemaal to,ir even accuraat al-s koelbrocdig ingrijpen van ErJdy Ncumanni
verschaftc ons al in het eerste krvartier een schijnbaar veilige 2-0'ïó olffilE;
Goed doorzetten van de gasten enerzijrls, gcholpen door een paar onnórlige sloràig-
heden in on2e achteihoede, deden in ce 2e herft rle partijen echter weer op gelijke
voet komen en was tenslotte het gouden voetje van Gerard. Kuiper er voöI n oài6
om beide Iír+tea thuio te houden.-Eï-ffifrÏfeuaal no8 een bèctje stroef en
onhandig doch rvanneer tre hier straks eens een beetje vast tielftalll kunnen spelen
zitten er heus weI diverse moge}ijkheden in. Komend neelc-encl spelen yJe UIT tegen
J.lt.C 11
rianvangl 13.3o u\r verzamelenl terplaatse on.1J.oo uur Terrein.T.ac: Buurtweg te
Wassenaart vanaf Den Haag komenrle IÍ:ke t/o ingang renbaan Duindícht.
Opstelling;J. den Rei j9x

R.KosteI - R.
A.Koster - Re

Pro/Tramma zaterdas6okt

ecn over

- G.Kuiper - Chr. v Gestel - J. vd Vel-de - C.Bo6man -
Vroom(aanv) - P.Amb:rchtsheer - Chr. Jehee - ErNeumann -si M.Nelissen - S.Koelfl-at
ober a.6.

P.G.S 1

dÍe l{a6he P -
LENS }

LEN]] 1

TIJNS 2
14.J0 uur L. v,l Starre.
14.00 uur N.N.

- U.'T.s.v.8 to.3o uur

-6-

G.de Hoogd.



Sn{IOREN zoND1,G.

PRoGrnir4l4À 
' s

Zond fO 'ee tdmber
14. oO uur intts r
'l 1 . O0 uur LENS 2',r . ,

14.Jo uur orimpià';
12cOO uur Laakkdartier

10.0O uur Vredenburch 4

12"00 uur }./ippolder 4

'1O. OO uur IENS z
12 

" 
OO uur IEIIS B

10,0O uur Lakkwartier /
OP.J0 uur Celeritae B

14. OO uur LEt'ts 1 1

12.00 urir F1-ànirigó-r s !

OPSTELLINGEN 3

],EN§ 4. E.Bloldand - c
lÍ. v Sprundel- -
R.v Luxenburg.

LENS 1.

V1
. v1

..ll . vd: Brilk. ;

rourïer. .

. L. i,l. vd Berg.
Terreinra.d Bo de graafs es traatvre6 Gbuda;" '

B.v Helvaarden..
Temein, Jansoniuestraat

Terrein, v'Vreclenburchuveg naast ho: ,/0.
T . B.C ..Ttruner.

Terrein, Sportcomptrex rroude Laantr einde
Schoenrnakerstraatr. .De1ft.'

D. H. ],
,ïD0 2
LIN§ f

1

4.

6

L;J
Ví.8

'^I.J

M.C
c.l,J
J.F

LEI'IS

LENS

],EïS

l.Baumah. - nlBon'-- J.và 'Enoe -
H.Ruy.terË ; 'r'{.v Rijn = c,stapel

. v llijswijk.:

.Maae. ', 'r -

.I(uy]ler. . , ':.'

h.«le Jon6 - T.v Luxenburg- Ii.Roveré -- F.Veeren'_ r\.Vier:Ling - J.Lriisman."l

- J.Prins -. T.Prins - /i.Reesink.:- E.Reesink.

- C.v Deelen :P.v Deursen - p.íle Haan
F.Peters - J,Rientjeo....- Pivéfhoef -

Quick J V2
Z$r. Blauw 5 V2
LENS 9

. Terrein, JansonÍus straart
LENS 10 N.N. : :: ....'.'-. ....

. Terrein, Leyweg hoeli Noordweg l,ïaterin6en.
Quick.st. I Vf N.N:
LENS 12 N. N,

_. Terrein, Sportpark rlPrinse-s Ire'nei, ' i
' I Schaapvrèg Rijsrvlk.
''..'

.Col-pa - R.Duynrlam .-- J. crooÈhuizen - .t"!. v K1eef '-:u.,ícl l4LuI,JÍl
.ii. ?immers - H.Rimmelzwaan Ir.SchneÍder - B.Osse -

.J ".'.

c
G

.v.t Beek - T.Brànclenbut6 - 1..p655e - J.v Dljk - J.l(eetmu - G.Keàpu"rnàn _. I

.trooyestein''- r..tïMichels -'o.bóstrom - n.noàauof -1,i. Rooduyn-.- 
-u,.ï..,aív" 

-jzoet - F.de Z$rart. - .: ,.- ,I
.i: ,,

LXr,is 6;

LENS: 7 R. vtl Bemt
À.§chiJf -

G.Boo0aarcl - P.BoomË - H. Hoilpenbiouwer-.- R. Hoppe nbrourver: -
:Verhaar - J.Witting'- M.Jansdn - M.BaBBum - O.Herrero.

W_:9. -n.vS Bei6 - :'..Biftlerbeck - J.4e Br,.rin - G.Duyvestein - G.Goossen _
- P.Heynen - Iï.Heyhen - J.I(eetninn -H.de i(Iein : J.Reuver _ J.Sciràal -' J,.Verbarendse - p. v Rijn.

J

LENS 9.

LlJl'l§ 1O.C.v Beekun - F.v Beekum --
H.Guit - J.Helmans - J.vrr-" T.Verstrael o

P.Bur,;hout - I.v DiÈ - P.Fieret - i,.Huis - G.vcl Kley -,1.vd Krof; -ï,1; - Krol- -',!Ï.ter Laare - J.Riemen rr p.Schulten - p.Smeele. "l_.. .. . j-. :- ...:.....

[. v,:i
Horst

Berg - P.Bosch - l,/. Àouvrnan - H.Demeyer -

LENS 11.^.BerBEan - C.Beyer - R.Bom - J.Borst
C .Kuypers - W. vcl Lintien - C . L:ip4an -
F.de Vroege. ...; ; .

LENS 12.À.Banli$e - C.Berenbak - G.Heystee6 - R.ten Hoorn j G.Jchee - R.r1e Jong _.
F.Jonker - H.Kouwenhoven - .Íi.Bàurnan - n.Bruyns _ lL.iïynhovcn.

-?- -



NIET OPKOI4I]N:

i.f6e1open,on'-la6zijnzonderkennis6evingbijhune1ftaIv,eggeb1even::
R.KLeyn (7e), R.,.Íessels (7e)r R.v 'rlUnga'.arden (7e),À.,le Haan (12o)rR.vNuysenburg(pe)
hetgeen gehonoreerd worclt met tweemaal níet opsteflen, verr/eer is'inogetijk tij [ei
vredstri jdsecretariaat, I e]-., Z9B?O9.
De vori6e rveek gepubliceerlle schorsih6 vín J Gel_uk (Zu) lS ingetreliken.,
hI'SCHRI.IVEN:
Uitsl-uitend op vrijrla6avond tussén'1B.fO - 19.30 uur bij /;ad vcl I{roft TeI. Z96OBL,

SIIÍENKOMST :

LEN§ /,8, en 11 een half uur voor aenvlln6 vd weilstrijd..
IENS
IENS
LEN§
LENS
LENS
LENS

11.00
09.0o
10.45
09.o0
08. ro
1 '1 .00

LEI.IS

rt
tt
t't
tt
,l "

Í81èREIN.
tt
tt
tt
tt
tt

4

6
9
4c
12

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Dihsdag 2 octobcr 20.20 irur zaa1j Ghslaan.
De vol8enale spelers vtorden op bovenstaarnde dàtum/uur veruracht voor de vred6trijd
tegen-o. D. B."

T.Prins -'J.Verbarendse - B.Osse .- p.perreyn - .A..Reesink - en J.de Bruin...

PROGRIIIq,IÀ 3 vroensda6 'lO oktober 20.J5 uur zaal: Steenwijkl-aan. .

Tegenstander Chaban Opstellin8 zie LEi,trSrevue volgeilde week...
iiE§CHRIJVEN. TLIDIG bij Ben Osse te1. 602090;

ZÀALVOET3.I,L:

PR0cRi,l.{l{À zon,1ag, I oktober. UI TSLi^GEN zondaa 2J sèptember.

14. oo
11.00
11 .00
13.OO
12.OO
'10. oo
12.OO
11.
14.
10.
12"
aLL

uur LFC í
uur HVV 2 ,.

uur LEI{S J
uur LENS 4
uur LEN§ .5.
uur.IEllS 6
uur n.x.»bb 7
uur Velo 6
uur LENS 9
uur LENS 10
uur O.r Blauw 6
uur..LEI,IS í2.

Lrtrs . 2 "

I{aastreeht
Velo J
DuLnct sv z
.Postal-ia J.
LENS 7
IENS 8

. Quick ! .

HBS 9
LENS 1 

,1.

Vel-o 14

Oranjeplej-n
Olympia 2
LENS ]
LENS 4
Postrluiven J
],ENS 6
Oliveo 4
LEr,ïs q .

.TENS 9
ESDO 4
LIrNS 1 1.

V1Íethage 2

.LENS 1 2-1
.IENS 2 . 1.6
LA;Iffiil;iRTIER f-f
Valkeniero 21-J
IJEN§ 5 1-1
Zrvart' Blauw] J-4
LEl{s 7 8-0
.Bl-auw zwartl 1 5:.?" ..

vlilhelmus 6. 1-1
],ENS 10 1-7
li e6t erkv,arti er8 l-3
r.,ENS 12 7-1

2

00
00
00
00
o0

PROGRI.},[,ÍÀ JUNIOREN

zondag JO-9-1979.
1O.OO uur VVP,

Maanda6 1'-1Ó-- 1 979..
'lp . OO uur LENS 9

Z at e r-da 29-9-x979.
.J0 uur die Haghe 1 -
.JO uur LENS f
.OO uur VretlenÈurch 6' -

LNNS 2 Zuideppark ,

GD1', 9 v2

4
4
1

1

1

1

LEi.IS 1

HBS 2
LENS 4

0ckenburch
V1
Vredgnburchweg

o,,



14Jo
14.1o
1t.oo
lr.oo
11"15
11.45
14,],O

uuT
uur
uur
uur
uur
uur
uur

IENS 5
],ENS 6
ÀTchipel 2
D!Í0 1l
LEI'IS 9
r'^DO 17

Quick 1)

'quick 6 _ y-1 .. 
.I(ranenburg , VJ

IENS 7 Buurtwe6
I,ET{S 8 Sp. park r,ïe6t
SOÀ f VZ (zie ook 1/1O )'
IENS '10 Zuiílerpark
LENS 11 S a.vornihl-ohman.laan

I{OMEl,l JULLI E OOK TRr:,INEN 0P DE VRIJD/iGi.VOND?

/iFSCHRIJVLNGEN:
Schriftelijk: voor vri j da6avoncl

Genenuic',enstraat '1

TEL,EFONISCH: vri jdagavond tussen

18.00 uur bij P.vcl Steen,
01 | 2545 PR Den HaaB. Te1. 6?5096. . :. "i':

18.00 en 19.00 uur (uitsluitend 11 gr.iqq9"d9 . _....-

et. 946897 , '. i'l

et.29?9?8

"t. ài\et+o
en no6 oà) _zat erdago cht end tussen 9.JO en 1O.oo uur_

trainer bekend. 6emaakt. 'Leiders, rl
Z

pperLo-o"
oun.

geva1lèn) voor
.fi-klassers bij G.Duisestein T
B-klasoers bij F.vd Berg T
C-klass'brs bij ii. i'-s-GràïendiJ'lr T
In noodgeval.len kunnen de junior
af bel-len bij LENS ". ret. 66É14
/.!FKEURïI,IGEN: De
afkeuringsli j s te
verstrekt.

Ï,ENS 1 Worclt door de

LEIIS 6 riLS VORIGE I,IEEK
ffiffiomst 14. oo uur l,tNS

LENS 7 r',LS VORf cE IVEEK zonder R.vd Kroft.
BE EÏonst 12.0b uur T,ENS'
G,^-/TRNE OUDÈRS I'IET VERVOER'.

junioren moeten bij slechte we ersomstandigheden steeds de..-,.
n raadplegen. Tel-efonische infornaties vropden hÈerover níet

J
J

LENS 2 H.v Druniok - R.Goedhul€ - B.Jozee -
B. ve6ter - J.vd ',lerf - J.Kouwenhoven
ll.Huasman ( zx) -

Samenkomst, 9. 15 uur LENS

o.Könemann - P.Klol- -- H.Schipperen
(2x) - n.simber6 - I.v Riin(2x) -

LENS , R.v Ber8enhenBouvren - R.de Haas - B.Henkes - G.cle Kok - J.Kou'rrenhoven (2x)-
J.Voorduin-H.Linssen-ltr.Friskes-R.Rademakèr-M.Schnèirler-VJ.K1iinnen

. Leider, n. Osse.

LENS 4 j'rLS VORIGE 'IIEEK
Efrffiomst 12. OO uur LEN,s Í,eiders, Paul vd S teen

Roel 1ueks.

LENS 5 rlLS V0RIGE YIEEK
ffiEffionÀt 14. oo uur LENs

(L.v Rijn en È.Huisman zíe ook LENS.2)
teicler I'{artiil Reuver.

LeÍder l,rthur de Groot.

IENS B TiLS
ffidlomst
rENs' Ö

'JORIGE IJEEK
11 .45 uul LENS

/.Ls voRiGx iïEEK àíe ook maandaiSavönd

Leirler' h.B1ok.

Leidcr Hans Verheu6d.

Leider Erik Lanclmant' "' - Ïlin'vel Linden.

' teidep Theo^ Prihs.
LENS 10 'rir,S VOnrsr \,íEDl( -'

SE Eonst 10.45 uur LENii -

LENS 11 ALS VORIGE IdEEK

S arnenkomst 1J.rO uur LENS

-9- -
Leider Ton vd Berg.



PROGN,"I:I,Ii. PUPÏLLEN ï,ELPEAI EN MIN] -ï{ELPEN

PUBILLEN

zaterdag 29-9-1979.
1 2.00
13.OO
10. o0

KC},1EI§

1.!EÍ,Pn{

zaterda8 29-9-1979.
12, OO uur LENS 15
'1 ''l . OO uur IENS 16
1 2 

" 
OO uur Rijswi$r 21

IEDERE 'JÍOEI,ISDIiG ' 1S ER

RKSVM 17
Veto 28 ( vr)
LENS 17

Ol'Í I 4..3o uur.

.- v1

..- tt2
. Hoogenhoucklaan

v2 .:
v2
SP.Parlr. Pr I r ene.

Zuírlerpark.
V1
S avorninlohnanlaan.

uur LENS. 12
uur IENS '1 ,
uur I{VV 1 5

JULLfE Tlt.liINEN

- v\IP 10 .' _:. GDI". 15
- LENS 14

i/OIll'lSDi,cl\ÍIDD,.c 15. 3ö uur

IRT,INING

MINf -I:ÍELPEN

zat erca6."'ij-9 -1g?9 "':
10.
11.
09,

oo
0Q"

00

uur liDO l0
uur LENS 2Q
ïuq quick 14

LENS 19
IIBS 22
LINS 21

1ï0IJN§D;.GMIDDT,G IS llR TIIr-"'.INING OM 1tr.3o uur KOlvlEll HOOR.

Il.r'SCHRUVINGEÀI:
SchrifteliÍr voor vrijdagauond'l 8.OO uur bij P.v.r. Steen,
Gèner[uidenítràat '141, 2545 PR Den Haag. Te]. 675096.
TELEFONISCH: vrijdagavond tussen 18.00 en 1!.OO uur (uitsLuitenrl in dlingende
&eval-f en- ). . ':

I! noörlggval"f,-en kunnen.de -pupil-Len erl we.lpen rio6 .op. zaterdagachtend tussen
08..oo en QSJQ qur afbeI1en. re]-" 661j14 klubgebóurv.

ÀFKEURINGL;]N : Bijslechte we ersomst andighe den steeds eerst t1e afkeuri-n6s Ii j st en
raaclplegen. Staat daarop bij ttpr"rr"* Ell ITELPEI{" vermeld: GOEDGE. KEURD ctan steeds
naar veld pf punt van sarnenl<omst komen. IN DIT GIlVi.L Mj,G En DUS i'lïET IELEFoNISCH'
IVORD0.I GEINEOIIIÍEERD N..r-R ITVENTIJELE I.FKEURING. Staat bij rIc aflceuringsad resewn bij
TTPUPILLEN EN VIELPENTI vermel-d: ZIE íFKEURINGSLIJST dan inoet als voJ.gt worden
gehandeld: Voor de thuiqrve d.stri j den rnoet juniorenlijst víorden ger,.radpleegd
Zijn de wedstrijdcn vírh LENS 3r5t en 6 5oe<lgekeurd, dan 6c.an ook de pupil-len en
l{elpen vredstrijden op on6 veld door, Uitslui-tend voor de uitlvedstrijden mag in
dat geval- tel-efonisch.word.en §einformeerd of hun vredstrijden d.oorgaan en wel. '
zdterdagochiend tussen OB.OO óm 0!.JO uur. Íel, 651314.

LENS 12 J.i(típ - B.Claassen - M.v He1ded - P.Oosterureghel -M.Sinons - R.Slats -
D.Verschelden - E.Iieus - P.Dillewaard - r',.Toet - R.tie Kie Tsó'en
À.Tjin-.,sjoe. '.)

Samenkonst 11.J0 uur LENS Leider li.Straver..

LENS 1f -l,.Kamp - F,de Bruijn - F.Christ - P.Frerichs - F.v Kesteï - .i.Frankeir -
B.Bergmans-l,l"Keetrnan-B.Surie-P.Ambachtsheer-O.B1orn-n.Vreeswil'k.

Samcnkomst 12.J0 uur ïJENS ' Leider J.Prins.
WO]'NSDAGMIDD.àG PEN,iÍ,TY §CH]ETEIY

LENS 14 P.lilfeblas - M.Fromberg - L.vd Toorn - R.Batclaan - C.vd Boo8aardt - .

^'..creenèEtein - P.l{oekEma - p.!ïijhmeijer - I"í.Spa - },t. Zimmermiin - B.de 'Grbrot

§arnenkcimst 09.00 uuÍ l,ENÍj Leider N.N.'
!qOENSDÀGI,Í[DD;\G PEN;LTY SCHIETEN

-10-.



LENS 15 J.Dunant - T.Jansen - P.vcl Zian - E.Endlich - V.Iromp - D.vd Vin - M.Bosch-
d.lammermJns - I,1. -E;ndll_c h -.l.,.daJJ.sr] - lJ.Keetnan - P.-tsaJJ.sma.

Samenkonst 11.J0 uur LIINS "' 1 . : ' Leirler,'r,de Pagter. '

IENS 16 i'..v lrVijn6aarden - D.Spa- C.vd Berg - i.vd Berg - C.ti'e Groot - It.Teftero -
H.Smulders - D.vd Toorn - P. Hoppenbrour,ver - H.Jiarssen - R.Hartman

Sanenl(omst 1O';JO uur Ll,'t{S . Leirler I'(.Spa, n.de ion8.

IENS 17 E.Knops -.K.Ilansen -'J.vd Starre - R.Boelhourver - H.Plug8e - R..iilsemgeest
M.Brandt -.M.Jehee - J.Koenraads - ll.Verbaan - 1iJ. Vinke - S,Jagesa|

Samenkomst 11.00 uur LENS Leíder lÍ.vd Meu1en.

LDNS 19 G.Elsfak'- P.Elstak ': R.Fieret - I,l.Iloeksma - M.Schuurman - R.Tettero -
M.Verschelden - J. Mansveld

Sanenkomst O9.OO uur LEil'iS' " \ '- l,eider l)hr .Efstak.

LENS 20 e Jon6h - P.ÀnEiel-ine - R,Zandstra - R.l'luijen - R.tïyrdenan - R. Zirane rraan-
alkenburgh - J.Steínv,egs '

Samenkomst 1O.ro'uur ,LENS "'L' ' -.' - ' . Leicler P.de Jongh;,i

LENS 21 G.Kuiler - M.Macquina - R.v l(alkeren - M.Jocheinb lr R.Holtrop - 's{.1id'3or -
M.vd \{aa1

Sanenkomst OB.OO uur ï.ENS Leider Dhr..vd. Bor.

Haagse j eugdselecties
- Ri ch.?r.d de Kroon (Sf ), fa*in Eykelhof ('gt) en Ron rle .fàng (iit) zi jn uitgenodi6d

om op maanda6 1 oktobel' in cle. hea5se B-jeu6d nee."te spelen. De wedstrijd tegen.
Vios À1 aan de l,,lelis Stolcel-ian-legint oi:n 2O.OO uur
Verza.raelen voor de spelers f 9-. 15 uur. Jóngens tlle je best en probeer je selectle. .

waaï te maken iloor hard te uuerkcn en je- sportief te gedrirgen in en luiten het veld.
Natuurlijh. mo6"n b., ook supportcrs lroÀeir voor cïcze 5.óngenÀ. De toegrng is 6_ratis

1

Escamp penaltyboclral voor pupillen
Vol-gende week woensdagmiddag, Joktober houden wij op LEI'IS DE voorronde voor de
Es camppenaftybocaal. De pupillen clie niet in de selectie zitten worclen om '15.J0 uur

P.d
P.V

omgeklee
Je vreet
aLleen d
f i-nale lv

vrordt in
De . ..1.
finale o

do
dàÈ
eb

p ons veltl veryracht. Niet
iedereen vanaf, él-f met er

cste gaat naar de finaLe.i\I
voor zich 8

thuis bl|jven en clenken il< r,rin dit toch nooit.
kan scoren. Je krij6t mcefdere kansen, en niet
a deze vorrontle komt cerst nog de halvc
jongens kunnen pfaatsen.'Dezer halve Íina1e

UITSLTiGIiN PUPILLIN

c-4
o-c
2-o

aar
ok

p1

tober gehouden voor een weclstri jd van LEItrS seniorenl. .

beste schutters uit de halve finale $asrn dan uiteindelijk naarde r'

1 novembcr bij VCS. SUCCES.

UITSLJ.GEN JUNIOREN

TEN§ .1
Blauu, Zwart ,
1^DO 4
],ENS 4
BMT 2
IENS 6
Looscluinen 4
LENS 8,-,,

Die Hag-he B

L.,ENS 10
LENS 11
Gespe el-d Ger,l'.

20 10

Naaldwijk 1

LEN§ 2
LENS f
quick.5.
LIINS 5

Sport\rer. 15/ 11
LXI{S '1'
Quj-ck 6.t ep6 15

UITSLiGJJN IIELPEN

I,ET{S . 12 -
Flarl.ingo I s 5
LEN$ 14

r)-U
z-o
2-2
z-)

quick 7 o-2'
T,ENS 7 2-J' tlestlandíe 21 ., ..-
VUC 10 O-5 LEI'IS 17
LIIIS 9 o-5 . Looscluinen 'lo ..
Scheveningen 11 12-O
RriS f 5-2 UITSL.."GEN MINÏ-.IELPEN

VerI. Punten DoeLp.
59-Jp LENS 19

r'DO J1
IDNS 21

-1X- .

LENS 15 0-O
Schcveningen24'1-1
LDNS 15 4-1 .

.ce1.
3 7

.,:,

-:

Rijswijk. 22 -

LENS 20
Oranje bt 8

o-4
o-4
o-5



LENS 19.en 2'1 mo rs t erl. afgelopen.. zat erdag. de.. eerste nederlaa8 sliklr,gn. Het kostte .

ze niet zoveel- moej-te. De .mínit6 van Oranje Bl-auvr ïrar.en 6ervoon,. st erker don. de "-' ' '" -

rrkersversetr LEI,iSled,en" /,1 het be6in is raoeil-ijk. LENS 19 mo.:st aantretlen tegen..cle
Rijswijkseminiselectic, en kon dit niet aan. Ja.rímer, volgende keer betcr. l4ini 2
klopte i,DO in ei6en huÍs..
LENS 15 verLoor hef eerste punt, terwijf LENS 16.. vriendsóhappelijk met 4='1"varr - -

Lopsaluinen.ï,J1. verloor. In dit elfta]. wordt echter veeL te veel- 8epraat. Uli gaan
hier natuurlijk wat aan rloen.
LENS 17 haaldg weer een punt nu telen het zeer st erkg. S cheveningen..-Goe d rg
jongens 5 punten uít, 4 wedstrijden. .

LENS 1? haalde dp eerste overwinning. Maar liefst 4-O vrerd het,. Goed zo. Blijven
vlerken, mondje dicht dan komen er vanzelf nog meer overwinningen. LENS 1J is de
misstap van vorige week te bolren- Elamingo t 6.. vrerd met 8-2 verslage.r.r "."PJ qogst--ziln
meerdere erkennen in Quick Steps.
Bij de- juniorgn viel vooral rle !-O nederlaag v1n on6 C'l op. T.ot 10 mindrten voor
tijd stontl het nog O-O. Ineens was het gebeurd. Niet nodig jongens. Blijven vrerken
tot dc laatste., minuut. ,
I,ENS 1'1 werkte een 2-O achterstand ríeg en bij UrNS 1O vermeJde.n rïe voortaan aI]een - -'

nog maar hoe groot .de overwinning rvas 12-O.1SNs 9Iiep ovèr-die Ha6he. hecir op,
Ockenburch 5-O.
Van,,dcB-e1fta11enverloor,a}1eenons.jongstèB}.B1ijvenwerken.en..trrtinen.
jongens. De betere resultaten komen dan vanzelf. 81 versloe6 het bovenstàand.e
Quick Fet J-?.,Voora1 dq eerste hel-ft l-iet l-euk voetbal met twee mooie" 6oa1s zíen.
Probeex ook al-s r1e tegenstander 8,1at aanvaLLen het koppie erbij te houden.
B2 is de misstap van de eerete wedstrijd aI vergeten. Met l,lartin Ileuver rveer alp
leider zgn ze nóg ongeslagen. 84 verslóe6 Loosduinen (zie versl-ag)i "'-" ..""'.. ':'.

LENS 2-wa6 no6 niet wakker zontlagmorgen vroe6. Bl-auw Zvrart wonr Íerdiènd net 1-O. ' -

Vol-gens de leider had een'LENSspeIex drie kippen bij zich. Itlat een gekakel zal
dit-6eweest zijn. Een haan had beter op zijn plaats gewcest om de spclcrs w&kerte '
schuilden. LENS f haalde ecn knap 6elijkspel wed. bij íDO'. I,ENS 1 nam duideliik ' ' '

rEvache voor de wanpreètatiii van.vorige rveek.6-0 winst op NaaIóWk. I,let'enhelc erg
mooie goà1s van Èobert mab.r vooaal het vijfde goal vras heel fraai. Richy omopeelde
enkele kere;r de grabbelende en k"uipende keeper v{rarna hij Joop liet scoren, Nu
volgend.e week teceo die Ha'he ucer zorn wedstrijd...SuCCEs. -. ...... :-..

Loosduipen 82 - LEI,IS 84 : .' , ..
. r 0m 9.10 aI moest een zeer zuir.ar 64ehavcnd LENS I'net 1O man, ,waaronder er...

no8 cen6 J Bebleeseerd waren ) te6en. Loosd.uinen aantredcn. LIINS had maar 6Én kcus:
aanvallen. Dit werd dan ook aI na 10 minuten speJen bekroond raet een fràaí
doel-punt van IIan6 r O-''1 .^ De eerste helft r'rerd uitgcspe.eld, ,mp.! lcgnsen aan beide ,i
k,anten. Maar vooral .door het goede keeperswerk van invaLl€r-doel-nan r',drie gingen we
met deze 0-'l voorspr()n6 de rust in. ;

De tweede helft befion rninder Ieuk. Loosd.3rincn sc.oorde na een 6oede aanvall
1-1. Deze stand bleef lan6 ongewijzigd, maar na eell goede diepte pass van Robert
kot!, Mihe counteren en Ecoorde hoo6 in de ui.terste hoek; 1-2 niet lang.hierna was
het al-weer Mihe die na een élechte teru§speeJ-ba3-, goed in6reep en dè ké'épèr"kansj:-
looé'liet;1-1. LENS ledk er te zijn. Echter driè ninuten voor tijd'irras het de r.ran-
voerder van f,oosduinen -die van + 25 meter uitliàalle. Onderkant 1af,, .tdrie kansloos
2-f.- LENS hield deze stand op hïE scorebord, dn het was zelfs no13'bijna 2-4 toen l

Mihe bovenkant lat schoot. Het was een leuke wedstrijd, traar niet àltijd even
sPortief! - 84.."
lrred6tri jdversl.aB LENS 11-R.I!S ". Oe *èasti:.ja vaïi zatcrd.ag begon aI ? niirutcn te lnat daarddbr uas rvaar-
echijnU-jk de concentràtÍe verdlvenen. ',ïant ín no-time keek heU elfde tegen een
2.O achterstand. aan. Dit schudtle hen vrakher'want LENS be6on te combincren en het
werd aI 6auw 1-2. Op sl-ag vair. rust. kreeg men o-ok no;; ecn ;:en:Ity t'e6en, maar
.l,ndre zag kans cleze te otoppen. I'la in clc ru6t nog vrat nuttÍgé tips te 'hebben
uitgècleeJ-d werd R.Ë,§ naar d.e slachtbank 6evoerd..'De keeper van R'rS had no6 4x hct
nakijken, en aan8ezien LENS nu eens consequent op de Buitenspelval speelde krvam
E S ér nÍet meer aan të'pas. Deze eerste ze6e (5-2) vras dan ook dik verdicnd.

-12-- Ton.
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DE IENSREVUE
WEEKBL]LD VÀl{ DE VOETBALVERÉiNIG]NG LEiUG EN SNEL

JJe Jaargang nummer 10, 4 oktober. 19?9.

ór,r,rnrFET. . oo000o00000000ooooo00o0000o0000ooo0oooo0oo000000ooo0000o00oooooo00
O /rlgemeen sekretaris: Gerard van d.en Steen
O fel. 45.87.0?. Nunspeetlaan JOJ, 25?1 GD Den Haag.
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MUTI:.TIES LEDENLIJST:

.267 J. B.Keetman vrordt Ohmstraat )7 1 Den Eaag.

ÏN BJ]'],LOTTÀGE:

H.C,.du Chatenier .190660 s,zon LijsterbesËtraat 4! flen haag,Te:- 6041? 2

' Nu wii dë SEKO voor elhaar hebbbn gekre6en moeten vrij spel ook no6 even
een KAIffr. bij elkaar trommelen.'I(om }eden, l-aat ons niet al- te J.àng zeuren. De
fees'tneuzen ond'er U vrachten net smacht tot er een Iftilí,'is, die het feest8ebeuren
binnen LENS kan àoördineren ". BovendÍen vràcht ons volgend seizoen een zestig jarig jubiïeum en daar'
floet ltrel het een en ander aan worden vooobereid.. Iedereen. is lvelkom.

^ DAI.mS EN IIE-AEN " lÍe1dt U aàn bi j het sek=etariaat. TeI. 45.8?.0?.
; , Het Bestuur.

]'TONGRTBUTIES:
Het ,eerste kwartaal van dit seizoen 1ig't aI rryeer'achter ons. Er noeten l

no8 hccl- wat leden hun kontributie betalen. Wacht U niet te J-ang, lvant wij hebben
de centie.s.hard nodig.orí al-Ies draaiend te houden. : '. :'
De kontïibuties zijn: Voor senioren f1BO,-, junioren f116r-, pupilten,Í,100,i,
en welpen en Minits f?6r- per seÍzoen.
Seizoenkaarten kosten f)Or- en toezending LENS,revue €venëens í3Or-- per seizoen.
VJil-t U heide hebben ilan kunt U gelvoon Í55r- op GirorekenÍng 31.67,11. van de.
Penningmeester overma-hen;
Bij voorbaat onze dank"

Het Bestuur.
, . ,,,i.

l1lie staat er achter de bar?

ZATERDiIGMORGEN: Cor Hoppenbrouwer - Teele Frerichs - Jos6christ. .

ZÀTERDT,GMIDDAG: - O}af Huis .- An vd Steen - uet aanvull-ing van het 1Oe

ZONDAGI'ÍORGEN: TÍnus Zil-fhout - Cor' Iloppenbrouwer - pe88y Richel;
ZO]IDILGI,IIDDAG:r i{evr Jan-Uaat - nn vd Steen - Linda Pe.eters

met 4anvulling van het 1Oe elfta].. '

Eventueel afbeLlen bij ,in Bergenhene gouvue n Tel-. 669!|,6.
Sluiting zondag f oktober rin en .Iïim l{ichets.

1590

SEI(O

e 1ftaI.
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VAN DE REDJ"CTÏE:
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R Redactie-adlcs: Theo Prins.
R Tel-. 61 12 14. Marconjstraat 64 2562 JE Den Haago
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Hier zijn \ïe weer, met.een nieuwe afleveriag van deze Beruchtmakende
rubriek"
Onze aandacht 5aat a3-lereerst uit naar het zevende ( z.ondag) seniorenteam.
De heren waren bl-ijkbaar zo blij d.at ze afgelopen zondag óompJ-eet .waren,
dat trvee spelels 4ich maar het veld r-:j-t 1ieten Etureno
Bovendien liree6 e:' ook nog ccn een offj-ciele rvaaTschuwing. De scheids.
rechtel vras bl-ijkbaar ook hard eail het vrcek-end toe.
Zijn dc probfcmen rotd LEi'iS /l scirijntaar op5e1ost, nu is er rvcer gLkiakeel
bij LENS 2" .i,f6elopen zondag J.a6en hL)r èn der versprei-d niet mindér -dan

I reserveÍso De reden, zo is ons ter ore gekomen, schijnt te zijn, dat
enkele spelers niet in I wensen te voetbal.len" D3 dieperlj.ggencle. oorzaak
zit hem eirlter in het feit? dat hct oo:spronkelijk in de bedoe1ing.1a6,
voor de aanvang van de coinpetj.tj.e dè'sc-,-ccbíe vóor 1 en 2 bckentl tè naken,
2odat de seleciie vóor LINS .J aan6eiulu z8u lvord.en'met spelers uit de
r'i- selectie. Door onvoorziene ons t aud:-ghe den., zoalè bl-espureE.en vacanties
is hier echtcr niete van lgekonen, En, nJ zitten Versteegh én ànd.riessen ,

rnet de gebakken perenoHet is rïu tijd dat onze ma:irage" uitlcomb met een
- kne t t erp',rnt e:rio tà, ' '

t,fgelopen zondag .vraande ee:r DI{L- spc}cr zj-cb in de iirdennen, en zei dat
hij voor de votgende wedstli;<i op liet T,El{S-ve-l.d zijn bergschoenen rnaar

- zou meenemen. :' .

Mist U hem ook 'zo? Díe jongeman; die net zijn scha]lende stem aftllii -

de opstellin6en omricpn':
Zou zijil verdwijnen soms te.maken hebben raet d:i-e geheimzinnige fuguur".
die voortdurénrl mgt,trosse:l §ioeren-aan de gaxg j.s ? .

LENS 10 mag de spits afbi-jten a1s barlcc ap ors elftal. Ongetrvijfeld zal dit
ten goed.e komen aan de baromzetn
Het bar6ebetrrcn za)- zich nu.vrcl gaan ontwild(el-en tct een bar gebeuren.
r'r1-ec ligt te mijrneren met 40 gradcn koorts, zodat hrj deze vreeh helaas
ontbreeht "
Frans Etrunans I 'itranneer is tooh die j aar.vei.gadering. want ih wil graa6 aI
mijn funkties ter beschj-kk:'-ng steilen"
Noot -'edactic: dat zal- binnenkort wef een lllstr.um urordcnr^ I"elq. .. .

Het val-t ons op dat 1.1 en 81 alleer thuiswedstrljd.en missen. Zou dit soms. .

komen doordat'de tegenstarider op het veld àiet uii de voeten krn ?
ZendeÏ ons op de borst tc. rziU-en klopperr, moeten w:Lj er toch evèI rnelding
van maken dat iede:'een ons zo leuli vindb. Er. g aardig a11emaal, uaar, wij, 

-zitten niet té r:rachten op positi-eve r.r"ij."s"
!ïat urij wilIen is ongezouten, zcuteloze of andersoortige kxitóek, die dan.:
no6 niet eens 6oer1 gefunde crd . hoe ft te zíjn. Dan hebbèn vrij tenninste
e ens de l<ar..s iemand in de pan te l:aldacn ,
Goed níet'.ws voor de bi-L jaiiersi nr is wcer ljaà.1 iièur s. ' -' '': "r ''

I{et tr,reede kleed6ebouw wordt aI weerrcr:bo uvird. Ditnaal door de spelers - i;
d.ie zich er ornkledeno Haken verd.,,ïj. jnen, douches gaan kapot en afgelopen
zaterdag zat de modder tot op het plafondo
Wij zijn voorstand.ers van vri;e expressj... maar er is we1 een oude man
die aJ-Ie rotzooi tieer noet op:.uimenc i,lisschien d.at daar een beetje
rekening mee gehouden zou icunnen worden ?
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Eeh feactie i hèet van.ri
deskundig is 6erepaieeriDe heer .8. v.R. moeteh r,v
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cent dat het eerste vel-d
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Tot volgende. rveeL.

;H,1.HÀHJdIAHT\Hi-Hi,H,lHLHi!HLH.'.H.tHÀH,,IL,H,rIÍin;iU,xi',ttr'.li,..tii.l{j,H,.Hr'"H.:.Hr.H;rHiHLHi
r'rlLERHlJ{DE ' E DOoR: FREE rrrNsER : .

íH/:H:^LH ÀlI-H^il;',H,1Hii

I
' Die zaterdag jongens.d.oen het best. ;ilweet''een ovcrwinning zowel uoo" 66r,

aIÉí twse. Hoewèl 'hct eerste verschrikkelijk veel l<ansen íodíg heeft om'tè scciren.
Maar ja, r'rat dat betreft kunnen zij wat van onze zbndagsenioren leren.

Of toch maar leiÍer niet ?

De uensen van Geme enteplant s o en hebben er vorige rveek hard aan getrold<en.
Hct eerste veld vras duchtig onder handen genomen en de sleuven vrareir deskundig
gerepareerd. I{u maar ho?en, dat alles goed aantrekt en het gras nog f}ink kan
gaan groeien

Dc troep ín het klubgebouv, speciaal- in tlaterloo, zal nu geluldri6 ook
spoedi8 achter de rug zij$. De HJ,ts0 is klaar met slopen en nu kan etari,de epbouw
van het eerste kleedgebourv woPJen begonnen. tli j hopen, dat a1les meezit,ilan zijn'
$ij'er over. zorn vier wekcn. hel- erlaal van al en kuníen ivij on2e 6astën l-{cer als
vanouds ontvangen.

Itrcen, nicts over d.e KNVts, hoewel er best aanleiding toe was. I.Iaar taat
ik maar zwijgen. Het hel-pt toch niet zoveel.

3edanktnedactieldatjrr1J.iezokortenbonclii;deaf].oop.vant1ezaa]<
van Vianen hebben openbaar gemaakt. Gelukkig nb6 even de krvestierivoor ons op een
rijtje 6ezet, zocTat, wij aL1es weer tot ón de detail-s rvÍsten. Ik vraag mÍj af wat
het lestuur nu met die centjes gaat doen. 1k heb we,l- cen iaeetje ! Er'moeten -
hoognodig nieuwe 6ordijnen in hÀt kl-ub6ebou1,r homen. Dan kunnen vrij nog'eens
zeggen: "l(ijk daar hangt hij aan de muur! .:

Tot.,vo]Bende rveek maar wc er.
P.S. fk zal"'naar nie,t meer eindigen met F.L. Iedereen denht, ciat ik Fraàs Elunans
ben en dat is teveel eer voor rni j. .. . .

Spoït en religie
Via atl-erlei slinkse intriges en'kuiperijen, heb ik beslag weten te

Ieggen op een zeer interessant lverkstuk. Het. betreft het resultaat van de meanden-
Iange arbcid van de S tatut envri j zigingskommis sie , nameI5-jk het konscpt yoor dc
nieurve vercnigings statut en ", f5, na,f het al- enige rvekcn in huie, tocn ik'mij op een avond einrielijk eeno
zette.tot een, hàurvkeuri6e bestudering van het konsept..Ver gevorderd ben il(
echtei niet, vant aI vrij snel stuitte ik oP een zinsnede, die míj zcer vcrbaasde.
l[at stoncl er irameli jk in een artikel d.at het doel van deze vereniging omschreef?
ïk citeer: rrDe vereniging heeft ten doel het rloen beoefcnen van de voetbalslort
Ín aI zijn ve rschi j ningsvormen , ,net uitzondering van de be ro epovoe tbal eprot.

De vè'rènigin! basijert zich hïèrbij op cl.e uitgangspunten van het christen-
domtt. EinCb' cit+at. :

Vooral om Ce tvrèede zin 6tonc1 ik wel- even verb:rasd. Il( weet weI , dat in d.e..,
oud.e statuten nog het een of aníler stëlat over katho'IiÉÍre'" lcgirrsef àri vraarop r1e

vereniging zich baseerde, maar die stàtuten rvaren tlanlook volkomen verouderd.
Bovendíen vras zoj.ets nog vrij eenvourlig. Bij alle oncnighcitl over die

kathol-ieke beginËe1cn vras er tonminstc nog een soört ayatoll-ah i-n Rome, rvaardoor
iedereen toch éón dín.l gczame.l-ijlr had.

Maar il,at nu ? LENS baseert zich voortaan op christelijke, 'i.p.v. katholieke
beginselen. Dat kan lcuk worden. :
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trïant ora de juiste christelijke beginselen vuordt a1 bíjna 20OO jaar
gebekvecht en gernoortl. Ik ben benioqwrt ,.ry.q!ke christeLi jke beginselen .,1é lcomrnissie
voor oËlen heeft gehad. .Toch niet clie' riin'rte f Rji r of ile Libanese Íalangistén,
hoop ik. I.Íaar welkc weI? I,lÍe weet is LENS binnenkort víer opgedéeId in ta11oze,elkaar eet bijbel,citaten om de oren slaande sekteso
- ook is niij niet geheel- en a1 duidel-ijk hoe de komnis.ie denkt clat die
beginseren tijdens het voetballen tot uiting moeten komen. Eaan we binnenkortnet cen bijbel op zak het vel_d in, en wordt het taktisch praat j e . vervangen door
een gebe clsbi j e enkoms t? En worden de leden binnenkort getoetst àp hun chiistelijke
be6i-nselen?

Nee, erg duidelijh 6taat het me allemaaf niet voor ogen. Het is mijpersoonlijk woret of iemand gel-ooft in een ourle man met een Èaard, <le keizer van
Ethidliér een spoedig komende verlosser.of wat voor mooÍs er oók alremaal niaar
bedqa)'Lt word.t. Maar wat dit allemaal- te maken heeft met.een o zo profaan spelletjevoetbal is mij vollcomen duister. , 

_ 
.

_Maanda6avond, 21"45 uur ni1:pend. van cen bitter lemmon overdenk ik, wat er
de afgelopen $reek al-1emaa1 gepasseerr]..Ís. i.Il-ereerst ikzelf zonclag .een aantaL
malcn.

Ten tweecle Ling voor het Nerlerrands erftar-. En ten derde hebben w3 in :

IVin van H?negem lvaarschijnlijk <Ie eerste bondsridder . annex bouwvaldrer annex boer.
' U nerkt hetr het heeft allemaa1 niet veel met LE S.te maken. De reden ligt .i

voor de hand. Qp LINS gebeurt de faatste tijcl niet veel-. Gaarrie had ik melding
vriIIe-n maken van een krinkende overruinning v.an rEl'ls 1 op DHL '1. Gelu]drig, dat
LDNS 1 ( zaterdag) ,flef cle 2 punten .r,-eeft gópakt.

Ach ja, het zaL rvel komkommertijd zijn" Een tijd vàarin je al-Ies recht,
uoet praten t,,at krom is om het nog een beetjc nemorabel te maken.

Verl-angend kijk ih teru6 naar tijden van bestuurscrises, financiële
moeiliikheden en andere interne strubbel-ingen. Dat j.6 pas l-ekker eten voor een
redactielid.
. Maar nee hoor, ondanks een opnieurv gevul-d glas weet ik uit mijn ondglbewust_.-zijn niets te peuren, wat mefdènswaardig Í§.

.. Daarom een oproep aan hcef LENS. ''

. Zoa1s het nu Saat veivrorden rve .tot eeh gezapig zootje oud.e za-ldren. Tijd ruor
wordt het voor l-even Ín de brouwerij. Roep de rógen6oàco voór 'lJ rveken. al-geheie
afkeurin6 en een blanke LEl{skanti-nc, gedraag U onbehoorLijL, woest tot voer voor
penneS-ikkers. opdat ik u niet langer hoef tè ververen raet biadvull-j-ng, urelke ikal 4 weken achteree.n_. genoo$zaakt ben gelveest U voor te schotelen. Iiom in actie?

' foko.

ZMZI'lZIuZPlZYAiln4ZM'àt'lZtIZtlZt"i.,t42,Il'rJt4:-!Mi:,!til|ZÍt7,t4ztl
M Secr. J.Meiiresz, Tet. 86344?. z
Z Laan v Rustenbur6 1!, Voorburg. . .M
l4zuzt4zt4zt4zt.llt,l4lll:I,t'rt.ALlZltztlLtlzt, Xt\Ztizyl ti yzlLz

00000000000000000000000000o
O In de ruinkeL van de O
o TOKO 0
00000000000000c0000000a0000

KOMKOMMERTÏJD

gs de sporten van de Z.M. l-addeÍri

Een duidelÍjk overvricht aan techniek riet r-.nb eerste, j.l-. zaterda6 te6enProv. zd.llol-landr in een overigenF.ronmblige.wedstrijcl, zèhef voor drieliwart van
de wedstri jd iJr de aanval zi jn. Àl.Ieen het afmaken vàn'.het kanr,rei liet , zo:r].s
6ewoonlijh ol-l-es te vrensen over. In ale twèed.e hel-ft n.1. hatl in zeker" àrie rnomenten
een Ginpel om§peleh yan .le doelverCediger der 6asten:zonder maril<cren tot succesgeleid en rte uj-tsl-a;; had d"rarrloor zonde:: twijfer een dragelijker aanzien gekregen.
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Beide doelpunten (Hanne Koens voor rust) en ReneË l,lötrl c (net ecn fraaie kàpba1)
daarnar betekenden van vleliswaar een vcrCiende trc.ger doch ook ïleze mÍaïdag.lwe"a , -',
weer bevrezen hoe moeilijk het blijlcbaar r.roor onze jongens is orn zeffs vanaf
de beruchte , r e l fmet er-stipt! geher:J. ongehinclercl de kans uan cle rlalq " ta- vèr zilveiot: '

Het spr c ekloox.deli jké doorzetten en nooit vérr'Laurvend anthousid,,nË van eon
Nico staper vlerd hier '.:i. degcrijir geuist. (§auw ueer beter vrorden, Nic!), En zo ,

bliivcn we tensl-otte toch no6 j.n de running en wat men noemt ,,mcecla.hËëhnöh ue '

MeÍ-boqnrr met 'r:1ë goilcurentie,' Zi j het clan àok. hiet -overtui6enàí !
F'omencle zaterdag. krlj8en ive esn lasti.ge ujT.:wedstrijcl te verwerken en weI tegen..

P'.G.s'.r:allve$g: l4^5o uur verzameldnr iJ.Jo:uur (o1: LEIIS!) s cireiasr e óht ór.'ilr L"ïd Sta:'re. leïreinl p.G"S!. G enëÍnuiCehb tfaa+ 
"

3Í j het ,.tweede 1Íep j=n de mor6enurejn ciitmaaL. ook, nÍet al-les e.ren gemakheri jk;'
of men nu .dacht rl4t ir: cleze competitie .rroortaan al-fes wel- van een lëien dakjezal gaan of dat. we van menÍn6 zi.in èIhe.iegeristander niet meer auseïieus i.i ,u,het za\^wef, nooít leicencl worden, iloch een iei.L.vras.rt dat het geheè1 vrij étróe
clrq+Íde.Ja wg klvamin zel.f s met' 1*o acirterl të st--,an, dat ooli ,ro[, c"lot ki[ zo.rgd
Gerard rle. Hoo8d er. op ii jn eigen r,v L jze voor C.at wc -met geIijl..e stanC ko;clei'1
tlraaienr doch het:,rb'ckeken goartjer|van Laurens I(uijper zoin 10 min. voor het
einde gaf tpch qrel _cre :rodi6e optuchting,. Ja,èn clan.te bedenken dat er à-eze zatezelfs naar ,,ti-enrr, tegenstanders, in het ver(l- Lieperr; clat ooh nog.! I : .:' : ''
Komend weeli'end een iriet a} te gemakhelijke op6ave op sportpark 0chenbur6 ('àein
ii1 clp UlTtlledstr.í jrl tegen die líaghe. _ : .

{§S: t4"00 uur'" r/ERZI",MELEN: ( t.erplaatse) '11.1C ulr. S chei clsre cht er:; N
0L)Slr'ii,',LING 3 /,.Enzc - C.Vel-dink -. li.KemDer - G.ovd Toat - H"Jochems -Jlïo-Tís-(aan.r) - J.i(eitens - L.Iiutrper - c.uàiieo" I n.nun..c1èik _- ..

_. -J.vd Ryzen -. Res: Chr Gestel. . ..;
Het d.èrde maal(te het heleinàal. te bont.en -l.iet zelfs tle eerste veren in lJassenaa-rIi66en" Hoe\'ícl-, vol6ens over]-evering althans, in rleze wedstrijd wer de6e1ijk.. ,voor de noclÍge kansen wercfen 6eschapen, rvao àr- i:ieaand., die zà dorst tó Uurl'uttOn',

Eqfr. n de -ottccesÍ;en rnoeten hier';nog g:'oeien zirl-Ien we maar clènkett. a. o. ZaterOig
THIITS on, 14.Jo uur tegen lirsv" :I{opanÍiik hetbcn- onze'lrnapen rlit:iaal de' Goccleschoenen ryeet aano i/ERZ.tMELnli: 14,0O uu:.

oPSTELI,ING 3' I'Io ensda gairond ilr;or dkji trainer bekencl te maken !

OPSTELLII{G: J, dcn iièye} - G.Kuiper - R.fl.oster - B.Vis - E.van \Jerlchoven -

etrr
I'
e

rdag

gahg

.1\ .

-. .... .,1i.Icos1.rer.--. S.IiocIflat -
-. Re6: P.Ambachtcheer. * ],{

PRoGPi.t{l,tÀ zi'rrERDi\c 1J ok-t . 1 979

C.Eo6man - R.V]'oom (àànv) :;'Chr Jehée : e.Néurdann-
Nc1issen. ' . i' .. . ", ':':" ,

",4, JO. uur
10" ij uur '
1à.45 rr:

MSE"I 1

Viïesse ozíB ' :

DSVP 1f

1

,

LEIIS
r.Ëi.Is
LlINS

.H. E.Rappa"
C ,- vd-.Bur6c
N.N.

LENS 11 te6ön §urck Q!.eps 7.:2 '1 la.uirr).' , ' .. . 
-"

Heert U ze 6ozíen Cie jonp'ens van LEITIS 1'1 t het geli.he nummer' worclt 1íel eens
gczegt.À1 zo,reer iaren een hcchtc ploeg ondanks hun ups en d.owns. Drie klart
van di-t eIf,tar komt.r,rekelijho tra.inen-cn als het nietl oI.: het velrt'kaà er6èns .
aflders. ;',11es zol fve.rkzaamhci<la l . :.

Zondag stond ,og ,en bestuurslicl :.aast mi-j en die.kön-.er. maàr eenlspeLer
van bij zijn naam!! l,,Iaaz'van het gros al zo:n 16 jaar rlarteft over onze veI<1en.

lllaargm kan Cat 'brj .and.erc' e.1.f taltrcn-dan liei irrplaàtë .uafr dat.gèkrakeoI.
iedcre woek. Ze hehben wel- cen coach ter bescliiklcing van zo'n 6c'J'àren-cudr- endat zegt toch ook rvat. Zel-f een zoehen.

Mocht U. .tegen dit elfËa1 rnog .éer vf i end s'ohappelijlie !ïe.l;tbi jd ruifleri. : J

organiserien,.,dan hént. U fe faat want. de .zijn volgoÉoekt.'óok t-elfvTeihza.imhdid,
_ Voor de Seko geen probJ_eem dit elftal_. Ze hcb'ben a1leen maar,!ó.,2örgentJoor een scheidsrechterr paar opgepoetste bau.cn en een baldtie trioost in tle pauze.

Ileer verlangen deze speJ_ers nÍei. Heeft U hen horen l:Ia6en over d.e kouale
douches?!?! ïïegblijven is bij hen een onbekend verschijnsel oncànks rlat ze van
elders tnoeten komen enz.enz. Succes verclcr

Tocschouwer op ve1d.2"



SENIOREI.I ZONDÀG

PROGRÀMMI r S

VRIJDÀG 5 oktober
19, J0 uur croen tirit | 58/4
ZONDÀG / oktober

14. oo uur LFC 1

11.00 uur HVV 2

LENS 11 Escamp l

LENS '1 P.L.Vijverberg.
Tcrrein r..D 3os - Hui-zerkade Leiden
LENS 2 JïM. Huygen.
TerreÍn ad v Hogenhoucklaan

11.00
11"OO
12. OO
'10.00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur

IEI,IS
LNNS
LENS
TENS
RKD

11"00 uur Velo 6

14. OO uur LENS 9
'IO"OO uur LENS 10
12.00 uur Or Bl-auw 6

12.00 uur LENS 12

1
4

6
eo .7

.Haastr echt 2
Yelo t V'1

Duind sv 2 v2
Postalia J V 2
LEr,rs 7

P.vd Meer
L.ll.M. Geerars.
J.C.de Geus.
C . Bordt .
L.H.\.lyngaarclen.

Tcrrein Sportpark Nootdorp l(on. JuJ.j.anastr'r
IENS 8 J. S . de ,f on6e. :

Terrein Noordweg 26 l9at eringen
Quick 9 \t2 H.vd Linde.
riss 9 v3 N.N.
LINS 11 N.N.
TerreÍn Sp park Julianapark cuntcrsteinweg.
Vel-o 14 V1 N.N.

VRIJDIIG '12 oktober
19.10 uur LENS 11)

OPSTELLINGH{

Renault Nerlcrland Yz

LENS- 4. tr'.Blokland - G,colpa - R.Duync1am.,- J.Groothuizen - .í,.vd Kl-eef - M.vti Moulen
. B.Osse - H.Rimmel-zwaan - /!.Schnèider - Vtr.v Sprundel - Ii.Straver - .lt.

J',. Tirmers.

LENS 5. C,vd Beek - T.Brandenburg - L.Dobbe - J.v Dijk - J.Keetman - G.Kemperman -G.Looyestein - lï.Miche1s - G.Oostrom - J.Ras .- R.Roodbo1 _ ri.Rooduyn.._
H.Rooduyn - J.Zoct - E.de Zwart

LENS 6. M.v Ba6gur0 - A.Bauman - J.vci Ende =, .ir.rle Jong - J.Luisma.n - T.v Luxenburg-
iL.Rovers - H.Ituyter - ïl.v Ryn - C.Stapef - E.Veeren _ l,.Vierling.

LENS 7. R.vd Bemt - G.Boogaard - p.Booms - O.Herrero = H.Ilopp enbrouwerE -
R 

" 
IIopI). nbrouwers - R.Leyn - ri. schyf - J.Verhaar - J.VJitting -.

H"du Chatenier.

IENS 8. E'.vd Berg '' A.BilCerbeek - ,f .cle Bruin - G.Duyvestein - G.Goossen -
P.Heynen - tï.Heynen - J.I(eetman - I{.de i(Icin -.J.Reuver -. J.Schmal _
J.Verbarendse. - p.v Ryn.

LENS 9. P.Burghout - F.v Dyk - P.Eieret - G.vd Kley - !I.Kro1 - W.teï Laare
J.Riemen - P.Schulten - p.Smee1e.

LENS 1O.C.v Beekum.- F.v Beekum - À.vcl tserg - p.Bosch - W. Bou,Àiman - ii.Guit -,J.Hel-mans.- J.vd Horst - .l.prins - T.prins - À.Reesink.- E.Reesinlc -
T. Verstraef.

.-6-



I,ENS 11 À.Bergman -
C.Kuypers -
P.Verhocf -

LEI{S '12 lL.tsanning - C.Berenbalc -' tr'. Jonkèr - ii ; trouwerihoted

AFSCHRIJVEN 3

TeI.2p6061

SÀME}IKOMST

LENS 4,5,6,gr10 cn 12 een half uur voor aanvang vad de rycdÉtrijà.

11
10.O0 uur
'11.O0 uur

2.1,ÀLVOETBJ!I,

UITSLJ,GEN 30-9-?9"

J
F

;_'
.Beyer - R.Born - J..l3orst - Crv DecLën:-.p..Deursen - p.de Haan
.l(uyper6 - Iï. vd tinden - C.Lipman - E.peters - I_.ilientjes.1 .

.de,Vrag-ge. - -. i.' t, I , ,. ;.i,..r._.,.-:-..:.._..:..j:._... . .,

1,1
ii.!l:yn.s : 9.Huy.§je,eg -.R..ten Hoprn -. R.de Jong -
- À;Ï/ynhoveh - il.Baunan. i' " '.

Uitsfuitend op vri jtlag-vona ,iriJ"n f 8,fi-tg)1o urr tii natt vd l.lrofï

LENS
LE].IS
TEIYS

rio tt It
ir

rr{oensda8 lO.okt:ober 2O.JJ uur àaa:! sUcepwijlttaan. : '. '" 
_

De vo.].gend.e ' sp eie rs worden op tíove nst aaàde 
- 
datun /uur verwacht vóor

te6en Chaban,
T.Prin6': J.Verbàrendse - B.Osse - J.de Bruin - H. Hoplenbrouwers -J.Keetnan. r

pnOdnlm.t: clins.àa6 16 okto\er .20.20 uur Ga§laan .'. , -

'te6enstanders OTnas Opstel-l-in6 zíe LENSrcvuc volgenrle riàek.

PROGRAIff.TT 1.+-IO:ZS.

LNi\S 4 LENS 1 :
DSO ] LENS 2
LENS 6 Olympía 1 -
VVM , Laaklwrartier 4 -
LENS 8 . Vredenbur[h 4
LEI{S 9 tïippolder 4 -

1.íestlandiap IENS 7
IENS 11 LENS B ..
Quintus 5 Lakkwart{er f

' Celeritas 8'
LENS 11
Flamingo t s 5 -

de rvédstriSd

ll. v luxembur8 -
).

..1-2'2-1

1-Z'" 4-2'';^
'1-?

11.10
12.OO
12.OO
10. oo
12-45
12.OO
'10 . oo
12,00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uUr
uur
uur

osc 2
IpNs 5
Tonegido J
LE1IS 7
Verblrrch B'
Azzurrl' 2 '

LEI.IS' 1O
Ooievaar§,
LENS.12

DHL 1

I.DO 2
LEN

!EN
IEN
t'trN..
(J lI'l

È)
s.4

s'6
ck5

Zwart bl 5 .7-3
I,EN§9 

"'1-2
LENS '10 . 1-1
Quiclc st B ,-2
],ENS 12 15-1

?R0 GRi-i:1I.ïÀ 
' ,IUN'IOREN

Z0NDAG 7-10-',979.
10.00 uur vliethàge. 1

M:'.,4NDi',G 8- 10 -19?9
19.00 uur LENS 10

ZATERDi1G 6-10-19?9

LENS 2 . Buurtweg.

v2

v1
v2' Sp. park. IÍest
Houtrustweg

v2
v1
Daal en Ber6selaan

15.09
14.10
13.OO
14.3O
lt.oo
11.OO
12.OO
14Jo

uur
uur
uur
uur
urlr
uuT
uur
uur

BMT 4

LENS 1 Vios '1

I,UVS , - Juventas 1

Dljio 5 LENS 4
Scheveningen I - IENS 5 .

Semper À1tius 5 - tEi{S 6
LEI,IS 7 - Cromvl-iet 6
LU{S 8 - Rijswijk 1O
HTJJ6 - LE\S9
LEI{S 10 (vrij zie overi8e clftalten B/tO)
LENS 11 - Gona 7

-7-
11.15 lu: v3

10.4! uur LIINS terrein.
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1 2 oktober fILlIhVoIlD 0P l,EM VnLJIIOUDEN DUSII

Àtr,SCHRTJVING.EN 3,

Schriftelijk: voor vri j dagavond 18.00 uur bij p.vd Steen,
GenemuidGnsEiàE 10 

.1 lzr4j pR Den Haa6. ÍeL. 675096.
( uitshiit end " in dri'n6enc1e

-TELEtrONISCHa vTi jdagavoncl tussen lB.OO- en 19.00 rlurgcvallcn) voor
.Í;-klassers bíj G 

" 
Duive st e in Tet, 946893 .B-klas6ers 'TeI. 9468%

C-kl-assers bi j 
^; ' s-Gravendi jk tet. $164órn noorl6evallen kunnen d,e junioren nog op zat erdagocht encl tussen 9.fo en. ._1.Q.00 uurafbell-en bij LENS. ret. 66ft4"

TX.FKEURINGEN : De junioren noeten bi j 6l-echte ureer somstandi6he den steeds de afkeurin6s
informaties wordcn hicrover niet vcrstrekt.lljsten raadplegen. Telefonische

IENS 1 A1s behend" Leider.s J.lipperloo
J. zoun.

LENS 2 H?v Druninck - R.Goedhuis - B.Jozee - O.Kör-remann - p.Kr.of - H.Schilleren-
B.Vester - J. vd lïerf - J.I{ouwenhoven l.2x) - R.Gimbe'rg - .O.La.qr ( ex) -Ch. Bcrgnans ( 2x) '-

.langnkons! 8.r0 Lm{S :.. .ïJeicler F.F1uieans.

IENS , R. vBergenheneBouwen - R.de Haan- - B.Henkes - R.Duyvestein - c.de iiol_ -
J.l(ouwenhovon (2x)..- J.Voorduin - H"Lilssen - H"Friskes - R.Rac1cmatör _ _.,
M.Schneider - lï,Kiiinnen. ,' i

LeÍder B. Osseo

LEIIS 4 .Í;1s vori5e week"
SancnkonEt 11.45 uur LENS

LENS 10 ÀJ-s beke4{. (mandagavond 8 okt a.s.)

LENS 11 AIs bekend

Leiders Paul- vd S.teen
Roel- Lueks. -

LENS 5 -'M.vd ï,a-ns - G.calàrÍno: -. II-.vreebur6 - J.Bróesharà - R.Groen - H.varentin'--W.lïa1s .. I.Huismdn - Il.Schaap - l,.v Ryn - o.vd iaar(2x) - Ch. Bcr6mans(àx)
Sa.menhoinst 1J"r0 uur LENS Leicler Martin Reuveri . ,

LENS 6 -F.iil_ein - IÍ.Schobbe - E.Zegers - n.Verboom - M.i{orvin5 - R.l(oivin,3 -'-lï.Colpq - E.v ZyI - B.Efslrout - E.Ja6ei - H.v Kooten lB.Boelhouwer.
Sanenkonst 12.00 uur LENS 1..- Leid.er Àrthur dc Groot,
GAIiRNE OUDÉRS MET V]]RVOER.

LENS 7 iï.v veen - M.vd i/arlen - R.lïannee - R.soebarta - M.Burcksen - J.v!,,ïas.en -
I{. v IÍelzen - À. v Blittersvri jk - R.Mattens - .l,..Eranken - B.Driessen .- .

M.vC Boogaard,
Samenkomst 12"Jo.uur LENS . Leicier À.Bl_ok.

LENS 8 r\Is bekend Ir eicler Hans Verheugd.

IENS 9 Als bekend
Sanenkomst 1r"r0 uur LEI{S

_ 
Leider

Ler-der

'" Leider

Erik Ï.,aldman ,
ïíim vd Linden.

Theo Prins"

Ton vd Berg.

-8-



PROGIL'rlll,Iir PUPILLEN UELPEMV MINI ïJELPH|I

PUPftLEN

ZATERDÀG 6-10 1979.

,. il

f i.O0 uur^ IiMSII. 10 :..

'11",.00 uur' Spoprrvi jk .8
'1 2. OO uur LENS 14

.LENS 1 2
L.,ENS 1f
!ïIK 6

VRïJDAGhVONDi 1gOK

"E],PEN 
.

ZriTERDirc.6-10-1 979.
LENS
LEI'IS.

r - RI(SWÍ

KOMEN JULLIE 00K N;IA.R DE FILMI\VOND 0P 1 9 OI(TOBER.

MIJ{] - I,ÏE[,PEN

Vrederustl"aan
Hengel-ol-aan..
v2

Pi jnacker
Vredenburchtrèg
v1 ,

TCBER T'IÏ,M/IVOND

11 .00 uur DSVP 19
'i 2" 0O uur TEDO 6
1 'l . OO uur LENS 17 1

6
1

l

ï
zrlTERDrrG 6-10".19?9,

uirr ],ENS 19
uur ()uick steps 21
uur LENS 2'1

11.00
10.00
10"00

VCS 22
LL'I{S 20
CromvLiet 1B

vl
Nijkexkl-aan
v'l ..

ffi5enH4a6.Te1.
TELÈFONISCH I vrijdagavond tussen 1g.oO en 19

irtr'SCHRI JVINGEN :

Schrif,tclijk voor vrijda6avond '1B,OO uur bij P.vd Stcen,
675096..

"00 uur (uitsluitenri in dringendc
BevE1en)li j Peter Perreíjn leJ.'. 292957.'

fn nood6evallen kunnen de pupiflen en welpen nog op zaterdagochtend tussen
9"00 en 10"00 uur afbellen Tcl. 66f14 klubgebouw.

AFKEURINGET\: Bij slechte we ersomstandi gheCeii .steeds eerst de. afkeur.ingsli j stcn
raadplegen. Staat daarrop bij ltpupi.Ilen en ly'elpen tr'vermeld3 GoEDGEIiEURD darr.. steecls
naar veIc1 of punt van samenkomst komen. IN DIT GEVAL: MAG.ER DU§ NIEI TELEI'ONISCH
IIORDEN GEINF,;IMEERD lIi'rin EVENTUEIE, riIl(EUllINc. Staat bij dc àflceuringsadr css en bij
trpupillen en l,lel-pen rr vermel-dl ZIE ,AFKEURII{GSLIJST dan moel' àIs vol6t worden 6eJ
handeld: Voor de thuiswe dstri j den moet juniorenl-ijst word.en geraadpleegd.
Zijn de uredstrijden van LENS 8,7, en 11 goedgekeurd, da!ír. 6aan öok de pupillen cn
welpen vredstrijden op ons veld door. Uitsluitend voor.de UlTwedsËrijden mag in
d.at 6cval tcr-efonisch word.en geinformcerd of hun wedstrj-jdcn doorgaan en we1
zat er dago cht encl tussen !.00 en 10.OO uur 661114.

LENS 12.;!1s vorige week.
Samenkomst 10. OO. uur LENS

l-..el-Íteï fl ó s llaver.

LENS 1 amp - E.de Bruijn - E.Christ - P.Frerichs - tr'..v Iiester,- Ji, tr'rdtkcn -
ergnans - M,l(eetman - B.Surie. - P.Ambachtsheer - O.B1oÈ - R.Vr.cssvrijk.

Samenhomst 10.15 uur LEN$ - teir-lcr J.Piin6..

LEI,IS 14 P"/1}]eblas - M.Fromber6 - L,vd. ToorÍ - R.Batelaan - C.v,:l Boogaardt -
A.croenesteij! - P,Hoeksm4 - P.lvijhmeijer -, I,l.Spa .- M.Zimmerman -
B. .le Groot - F . Pal- enerven .

Saflenllorn6t '1 1..JO uur LENS Leider B.Boogqardt.

q3I(
D1f
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LENS 15 Als vorige week
Sanenkomst 1O"OO uur LENS

LENS 15 À.v lïijngaarden
H.Snulders - D.v

S amcnl<orost 1 1.O0 uur

veel bete
2 doelpun
voetb-aLle

Versl-a

;D
dT

Íeider Aó de pagter.-

.Spa - C.vd Berg - /..vd Berg - C.de Giroot - n.lettero -oorn - P.Hoppenbrourver - H.AarsEen - R.Hartmano
l, eicler L. Spa, R. de Jong,.

- R. Zinrmeruan

J0n6h.

-' IiI.'vd 'Bor -
:

vd 3or. .

LENS 17 E.Knops - K.Har:oen - J.vd starre - R.Boelhouwer - H.pluBge - R.'Alsemgeest-
M.Brandt - M.Jehee - J.l(oenraads - R.Verbaan - lï.Vinke I-S.J.guu*,

samenkonst 1o.lo uur rENs Leider l,r."a ileui"r.
LEI{S 19 G.Etstak - p.Erstak - R.Fieret - M.Hoeksma - M.schuurman - R.Tettero -M.Verschelden - J.Mansveldo

I,ENS 20 P.de Jon6h - p.rïngeline - R.Zandstra - R.lluijen _ R.Wyrde.ran
P.Valkenburgh - J.Steinwe6s.: .

Samenkomst p.OO uur LENS teíder p.de

LENS 21 G.I(uiper - I,Í.l,lacquiné - R..v Kalkeren - U"!ïochems _ R.Iloltrop
IÍ . vd lïaaI .

Samenkom6t 9.JO uur ],ENS. .teÍr1er Dir.
p1) - vuP 10
e 6oede lijn van d,e vorige rveek werd dezè rvedstïijd ook rvuer ,ror-6eíouden
weede hcLft. De eerste herft viel- wat tegen, het Àamensper rvas wàt minclerinzet was niet optimaal m? profiteerde er weI van en 

-scoortle 
1_0.e trveede helft 6af . geluJ<kig. eeí heel an,:ler be_e1do De jongcns spàèt,den.r sanen en or werrl weer keihard, ger.rerkt. Het resul_taai ,à" ", àolc nar.,,ten_van Marcel,. Dus jon6cns jo zict het blijft hard werken en samcnn, dan zuflen [re nog velc wedstrijden goed Àpe1en en no6 winnen ook. : Herman S traver.

IENS 12 (
D

m.n. de t
en ook de

.D

riÍe v,axen a1 vroeg aanwezig op het LENS TrÉRErN om te 6aan spelen.tegenhet-grote.ADO in het ZuÍderpark. t,re waren wel een beetje zenuvïachtig lrant on tespelen tegen"ootn'c]ub 6af töch vrel- wat kriebels. ZeIfÀ rl.e hcer Ofsia:r kon niet6tir bl-i jven zittenr uiteinrierijk gingen rve op we6rhet was prachtig ;.;-;"ï; =

jongenE hadden er best ,j-n in. . -

- - ",Ie 
werden bij /,-Do go.eal ontvangen en rronden,ons gaa'n verkl_errdri in mooiekleedkamers met priraa clouches 

"De jongens van j:'Do gingen er meteen goed. tegcnaan maar onze inzet waÀweer al-s vanouciso
Zoale onze achterhoede rrlaarin Maurice en Rexxy beregoed speelden en onzeKeeper Miche} Bcen bal- doorliet. ook op het miclclenveta un in au 

"on.rràËa"--rà"a 
-fro".r

gewerktn llarco. gehruikte zrn her-e rtru;kent1oo6' v,aarvan ale ÀDo j""à;;;-;;r;-;;r-'-- ^

beetje duizeli8 werrren. ook johnny en Ronano deden prima din6en"met ile bar.
'- Guido -en -Pearl werkten als l-eeurv.en en hct 'saruerepcl rnet.ttre an.leru I jongens

"*e.99?d. De .ADo. ionBqns "'gingen steed.s .f eller opelen 
"r, 

iru koug"n het steeclsnoeilijker. .zelfs .nriste ÀD0 een strafschop! I{aar wàt 6ebcurde ó" I iorr""y-t"."gcle ba1 gaf een prirua voorzet en Marco knalde rie bal ii het ADo doer. Het wa6í-o voor. 0116 en wat ADg ook probeer.cre wij wonnen uiteinderijk de wedstrijd.
. Nog. een pluim.voor onae keeper Michel .die, vooral, oà n"t eind, àe moeilijkste balIen tegen hierd. IÍetzer-frle gèrdt voo, het Éroertje ,à". iiàrrri"" die arsinvaIler. 

-spe 
e1c1e. !,roe geslreden en rekker 65edouched ginlen *" ir"", hui€waart..voor on6 allemaal en in het bijzonirer voor de r-eicer de hcer Elstak washet een grandioze clag. Tot ziens maar wcer.

Een toeschouvler.

g ADO mini JO- LEI,IS mini 19dd, 29-9-1979 
"

-10-



. Er zijn een aantal- lion8ens op LENS dic denken clat ónze vernieuwde kleed-
l-okal-en zo snel mogelijk weer verniercl moeten rvordcn. Haken zijn eraf, douches
gaan heràgalde1i jk .kapot etc.etc. Daarnaast is het vaak na.af,lóop van'cr.e wed.--strijden een peestebende. Moclder àit overal- in de kleecll-okalen ol net ptafond tegende ivraír1en zelfs in de doucheruirnten zitten l<lodclers modder tctsen öe tegels. !.,laar-j-sdit nu voornodig? Bui[en staan de ]:ezems niet voor- niets. Leiircrs 2iet-er op ' 'toe dat de spelers van uw e1ftal tle schoencn op dezc bezemi schoonveBen na afloopvan ce rvedstrijd. Blijf Ín cie kLeedlokalen totàat de raatste speler eruit is.

Jongcns ju11ie zijn 13ervaa1s chuurd. r.Ianneer we iemand pakrren ài;-;"-;;""een puinhoop van naakt. dan faten we ju]Iie op.zaterd.ai; alle klleedr.okalen schoon-makenr maar daarn.ast Èrii5 ie cen schorsin8-van óén iucek. Leiders traínerstekenen ook op julr.ic medevrerkin5;.

GEBRUIK IGEEDLOKJTLEN

KEURINGEI{

FILM,"VC\ND
Op vrijda6 1!

DOG Di1-Y ,,tr'TERNOoN. De
I(om zelf m.:rar kijken.

UITSL,IGEN JUNIOREN

- De volgende spelers moeten zo onel mo6elijk eon pa'sfoto en een keurin6s-bevrijs.van clc schoolarts , huisarts of sportarts inieveren bij pauf 
"à-JtË"",-"''.G cncmui clenstraat 101 , Den Haag! lï.vd Bor IÍ.Macquiné. tr'.paIeierven, R.vree6v,ijk,en G.de lïaaI.

oktoher draaien wij voor onze jeu6d.cfdé1íns rde
toegang is iSratis. .,.aívang 19.00 uur. !ïaar d.e

UITSLi.,GEN PUPILLEN

LENS 12
TENS 1J
rrvy 15

U] TSL.GE} IJJELPEN

'LEI\rS 15
rEr{s 16
Ri j svri jk 21

fiLm! :
filn óver l3aat?

2-1
Itl
z-)

Die Ha5he '1

vvP }.
LENS 

'Vredenburch 6
LENS .5
IENS 6
lrchipel 2
DIVO 1'
ï,ENs g .

t,Do 17

Quick 15

LENS 1 4-A
LENS 2 1-6
HBS 2 5-1
LENS 4 1-O
Quick 6 2-o
Kranenbur6J O-J
IENS 7 1- 10
LENS 8 5-O
SOA 3 | 2-1
LENS 10 1-2
IENS 11 1-5

VVP 10
GD1, 15
IENS 14

RI(SITM 17
Velo 28
],EN§ 17

5-O
5-o
5-o

UTTSLI^GEI.I MINT-!iELPfl\I
íD0 fo
LENS 20
Quick j4

Verloren Punten Doelpunten
7 25 51-11

LET,IS 19
HBS.22
LEI'IS 21

0-1
1-o
4-o

GespeelaI
20

Sewonnen GeIijk
I

lElÍs 1 1"4 dg vredstrijd te6en dc Ea6he aI in cle eerste hel-ft moeten beslissen.
Met 6oed voetbal- I'rercl een 1-o achterstand vlot weggelverkt. Hierna rÍerden vrelge-teld zeven zeer 6oede scorin8skernsen om zeep gehoÍpen. De paar en (le rat stonden
vaak in de vle§. Die Haghe leek,klaar voor de rrs169p'r. Het paËte antters uit. Indrie ninuten be6l-i6te die Ha6he de vreclstrijd! en stond bij rust net j_1 voor. Ook iin de tweede hel-ft bleef LIIIS gevaarlijli. !Í'eer werden tle Èanden niet benut. DieHa8he ](wam zelfs op 4-'1 r .yoordat IIJNS 4-2 kon naken. Je^LTíer, het hadden tvreepunten moeten zi jn.
LENS 2 had 6een àoeite met vlrp 2 in het Zuiderpark. snel- kwam LLïs op een .1:o voor-spron6, maar VVp kreeg een penafty cad.eauo 1_1"
De 

- 
rrFl-umans i ongensrt l-ieten zich echter niet meer verrassen en licpcn uit naar eeno- I ovcrwl_nn1ng.

IENS 3 heeft de 6oede weg in6esJ-a5en. HDS wercl met J-1 geklopt,
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DÍt ]:an niet van LENS_lr_gezegd worden. Tegen Vrerlenburch be6on tiàt erg romieiig.Met.veeL geluk kwam LENS de óerste twinti[ minuten zonder t Ëgen.io 
":-puntcn uit destrijd. Hierna werd.en ze iets ster]rero Leike kansjed vrerden [ur:_"t. Het spel

_blcef echter iomme1i6. rn de tvreed,e heift scoortre vredënburcf, r-0," x"t hevige .,
LENS of f ensi ef mocht .niet meer baten. ilet :.oírnelige spelbe,elc} ureËílcr:ar. ,iït"rr,zodat. de kansen dic LENS in grote getalén t<reeg gËm:-st vrèrd.en. là r."nn op p".rno]tie is nu wel- heer- klein geworden" of hebben luriie nog een verassing voor onsin petto? ..

I,ENS 5"en 7 gae.n rusti6 d.oor met het behafen van ovcrlvinningeno Beide'teamshebben slechts 6éir keer verr-oren. Jongens.,goed br-ijven trainen du; ;";;;;-r"aa4 het eÍnd van het seizoen nisschieir een f,ampioer:Ëchap vieren. o:_t so.d blijventrainen geldt ook voor 
_r.,EN§ 6. Dàze jon6ens heÉben het àrvirar in de afàe1ing. t

ifsslrp_"| zaterdag vuercl met J-o verlàrei" Jongens;"bliiif j; uout-ào"rr, clan tÍinnenjul-lie binnenkort wel_ weer"
Van LENS 8 kunnen we jannergenoeg weinig positj-efs verneldenn De bezem moet erd.oor"
Nede-rLagen zijn niet zo vers chrikke3.i jJz tènroinste al-s .-ie br zelf a1Íes aanged.aalhebt. 3ij dit tea:n lopen sonunige spelèrs ditidelijk cle :.i:.;;l:s er vanot. t.Ieinig:,in2et en een Srote.mond zullen moei.en plaatsmalcen vooi. j.nzet vEin het hel-e el-ftat.
liJanneer- dit niet mogelijk bJ.ijkt zuIIen er naatregelen genomen moeten viorrlen, I{om oop, voetballen nu.
InNs 9 kvrarn weer sterk terug na een 1-o achter.tand. LEN§ 1o had wat .noeite-.n,etADo naar ryon- zeer y€Ídiénal met 2-1. ook ons. raasste c-elftaI *on oii i;;;;-;";'-
5--1 van Quick. Goed,zo jongens zo rloorblijve.n gaa:l e n b-r-ijven trailteno
LENS 12 heeft de smaak te palrken. llet 2-1 vierd. r.rvp versl_alen"
LEI'ls- -1f pakte 66n punt van het sterrie c)i: af en LINS fu "àg ziin gerijknakendetreffer afgeheurd worden, zodat z:-i me1- J-?- verl_or.en bij HíV. .Bij LEi{s 15 vras patricri na twee weÈen ziekte rrce:' teru6, iammer voor Rr(svM,
ïat:rc| was.6oed uit6eru6t^'l'Iede tr.oor good aa4geven 'ran het 6ehe1e tean werd. tri jinstaàt geeteld om !x te scoreno Jongeis, ecn..!1uim voor het hele etftal.
Dooxgaan zoo
LEI{S 16 deed niet onder voor iI1 er behaalde evàneens een J_O overvrinning op Velo"Bi j de rloe lpun-:;enmakcro behoorcle ooh -.íindr6 .v 

.VIi jngaai:,len"
lïi! 1? moL:sL zijn rneerdere e:'lie:rnen in RrjsrvÍjli ón vci.l_oor met 5_0.IDNS 19 pakte .i\00 in eigenhuis. De jongens l,aq..Dhr El-siak doen het erg goed"Hetzelfde geldt voor het elftar van peier de J.engh-" wat HBS met 1-o vórJ1oe6. tnde eerste helft was HBS gevaarlijker. In ,le tvreeà.c helft .na.ak.le patrick Va]i:<enburgh
1-O"
Bii tEN§ 21 ging het voJ-gens- rle l-eiiers ai weer iets bete:." De 4-o nerlerlaag vieliets te hoog uitu L.,ENS miste zelfs cnkelc ruooie ka,sen, en twee keer wcrd inei6en doel 8escoordo lll-i jf je best doen. en .ucces ar-rernaal aos^ zaterdag.

de Juko.
EscampaktiYj.tej i,:n
ook dit seizoen wiL de Es c arnpcommissie (VCS Spoortríjh RI{T eu Lll,ls ) vreer diverseactiviteiten or8anisei'eri buiten het voetbal o,r. o, iöi """ g"ót""u onderr-ingesanenwerking en vriendschap te home:rs
Ju]Iie heb^ben reeds kunnen rezen over de lenartybocaàr- waar de pup5.11dn nu *ee'bezig zi"jn,
Àndere aktiviteiten die binnenkort gepro 6ran:né errl zijn setreit een towlingavóndin de Hofstede voor,r' en,.B klassers, t ar"" '' uur prijs ./10,-) en een quiz voorpupi11en, te starten lt.,-.'.:: januari" De opzet van àu [uil hàngt af van het aàntaldqelnemers. . -
rndien juIIie mee willen.doen, d.ienen -jurlie je voó:: ,1)-no'enbór óp te geven bïjiemand van de Juko of bij je ieider. :

. Juko
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Mw Ma&rtensdijklaan 315 »en I{aag T'e1i 668711;
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IIet was een fijn gezicht zondagmor6en om víer, ledeb van cie Seko be4i[

te zi-en, Lange tijd een ideaal maar nu toch werkelijkheid. Ilenlr van Nieuwiinhovenl
Àad van der Kroft. Marcel Jansen en !Ji.m van der Linden gàven aötà de presence
en naderhand. voegde.-zich daar no6 bij cees Bogisch, clie samen niet de Heer spa
de verzorging van het materiaar en de- uit gifte daarvan op zich hebben genomen.
Bedankt Heren. ; .- '" r r' " i i:.. : *

KÀIffT

WIE STíiÍiT ER j,CHTER DE B-l,R?

ZÀTERD,I.GMORGEN I Wim Michels Tee}e tr'rerichs-
ZATEIiDÀGI'4IDDi'iG, Àad. Bogisch.{rn vd Steen met aanvulling van het ?e 'e]ftaI.
ZCNDÀGI"IORGEN, Tinus Zilfhout Cor Honpenbrouwer peggy Riche1.
ZONDAGI'{IDDAG, Tessa Rooclbol },n vrl SLeen- Mevr. Jan-}laat John ,,re1ten6.

Sl-uitihg ZONDÀG 14 ohtober Ne11y en .Richara vcl Hoek.
Eventueel afbell-en lry An Bergenhenegouwen Tel. 669416.

-1-

Nu vJi j d.e S eko voor elkaar 
, 
her:Jben gekre6en mo'eten wi j snel ook no6 even

een Kaka bij eJ-kaar trommelen. Koà l-erlen, laat,ons niet tó J.ang zeuren.'.De feest-
neuzen ondet U wachten met smacht tot er een Kaka is, die het feestgebeuren
binnen LENS kan koördineren.

Bovendien rvacht ons vol$end séizoeÉ'een, zestig jari6 jubileum en daar
moet ri,èl-' het een ón and.er aan vrorclen voorbereicl. t eclóróeri i.-ru"Íkor. EAl"lES EN
HEREN. I4eldt U aan bii het sekretariaat. Tel-. 458ZOZ. 

uet feetuul.;
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Vl'I'l DE RED;ICTIE: ' n -, ,- 

-,'.'-'--:*t"**'t':""
. _ ,-.._...,.-. I fiedactLe_adresI Theo prÍns,

RRRR,*RRRRRRR'JTRRRRRRRR 
- Tel. 6.r.12.14, IÍarconistla;t É! 2562 JE Den Haa6,
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BBBBBBB3BBtsBBBBBBB
B ,. BEERPUT. i;:,'B
Bg
SBBBBSBBtsBBBJBBBBBB, .

+I**** Ease ] is it8ctondigd, De
'(++*** Een nieuwe aflevering met

andere ffauwiteiten.

'.. .':, i ; .'.

'i

beerput is weer open.
aIs vanouds de bekencle

i i-

grappen grolien 
'

en en
+***** Dat verÍnaFrde. Haa6s e avondblad, ,g"1 Binnenhöirr, was rluze weex opgesièrrtmet een prachtiBe-foto op de sportpa5ina; In au',rcuif""ii der prorninentenrr(nee, niet nu ai r-achen) stond uurr'foto van het puikje van LEI{S t het. eerstevan cle zo{da6.****++ We.ihopen wéI, dat_ d.eze Galferij 4iet :Ls af,geleid van de Eregallerij vanBeirenrl Bqienrlsè, iiroaria l,outer honcler.jaríien tonon opàràver".****1* rn-tl Hét Binnenhof,. 6tond. ook, àot-rr" niet voortdurend over het eerstevel-d rioeten zeuren. WeLh eersie, veld ? -*****+ Na een klities vergelijkend ,rurènorà.rroek zijn rve overigend tot de.kon-ikJ.usie §ekomen dat het dertle veld àof niet afleo Ís., ** **+* Afger-open maanàag, B oktober werd d.e ,heer l,Íicher-É sr. 76 jaar. 1.rè hopendat hij op de.rÍolgende klaverjasd.rive in Bocde vörn steckt.+***+* De seko rlraai-t, eindelijk vottàui5. Het rósultaat is rnerkbaar. De or6ani_satie 

'ras 
vlekkeloos, en LENS 4 tót u., trtet 12 verloor.+:i**** IIet gaat 6oed met- het jeu6dpl-an. De j eugd.sele"ti;;; -;; net name Bi àr, crr.pluldcen er tenminÈte volop vruchten san.**+++t De heren gedrag""- ?l:! in het veld, alsof.ze rle sterren van de'hemel '

- speLeni een vergelijking met het .i jax van Knobef lijkt niet mispJ-aatst. .n
'r'*+++* Het eerste van tte zonrra[ spee:-t ttijtbaar op z,n ueËf aiÀ er g.ecn red.ac- .,tieLeden in de weg topen.***o*1. overigens zit de Ëelfi vàn. oe rcdactie nu wer. in cle penaiie: zer.fs èen r'i,i,'mihlwelp kent tensfbtte.cle kreèt:, Never change a *i;"i;; teainrí.:*+**** IÍet tiende rvas af6elopen weekend àen groot succe. ars bar-eIftaI. ..+***** 11q1 spijt ons vooi de-heer'litr.".-à" c.. I rnaar ér is nog ;tàËàr:'!""". .naxj.airm 

hearLengte voor lhrpersoneel.t'r++*'ri zegt de ene irBN- stoel tegei de antlere: r rGezellig druh, zorn maandagavond,
I ****-^ rt ja., iedercen zit zeker tÀuis te bankiercnir.
ft 

-'..'- 
?:,-h::: {1:ii"" hecft rvel zeer merkw.rardi6e opvattin6cn over het lcirtenlfl vdil een jeugdelftaL. On6 is ter ore gekonàn, Oa1 n:-jlafgelopen zondag . .fi mecr in de be8roeing naa6t het vekl 

. 
verto e fde. .aldn op hàt..veId. IIeL wo?d.t _II1***o** j:]Í *it lii, ii3"-iËs;"-íàrii, à"-àrer zijn leirlins 3-ee6t..,l,--r4r+ zegf de ene boom tcgen de andere: 11B1ub, blub.n .- "****** ífs de heer Br van n. last blijft houden van de stank die uit de bcerputopstijgtr -,rijks ons dè be6te ràlÈdie h'ct krant j e 

:,"".t""" clicht te ratcn.Zo l_euk zijn we tenslotte ook niet. +;.**+*** De siti-atie bij het tvreecre kreed6ebouur croet ons denrien aan oo8: , , Er zijnnog tien vrachtenden voor U.:r*+**+* llerinnert u zich hem nog, die jeugfltrainer die zei dat je èr oen vrijge-. .

vochten bende van rnoest maken i lIi5 rreett nu vèrrrlaard jer nietsa meeraan te clo en.****** et b.estuur moet vor.6ens hcn màa, ingrí.jpen. uàe z nàci .impcl : de trainerontsl-aan, aldus nog.otced.s deze jeu3dtr-ainer. .. ..r,, --.-..'-:.,-, ' ;- "---^"'
*+*''*+ Robert Nooldeloos iaat zich e:-noà:.oös v.grt1peteIen door rieftalligezustertjes (?) in ziekenhuiË Leyénbr.g,j k"r;i -Zïjl 

vàr- ir"rte beteischap"
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****+* Frans Elumans: l rDat het kleedgebourv er ecn paar naal als een varkgnskot
heeft uitgezien, 1a6 niet aan L2 want clat speelde 4 weken l.rn1g ui!: Ylíe in

, een glazen huis je woont r, moet niet met stenen {jooien ! tt .._*+**** liJe hebl:en veer tot de bodem van ons kunnen en van rle beerput mooten gaanr. -

,. maar de becrput kan toch weer afgesloten r.rorcleno
+*+**{i De beerput'gaar nog even olen voor 1le opheldering varl een misveistan<l:

. redacteure: en columnisten hebbcn ItrIETS ne.t, eIkírar te uraken.

TTTTTTTTTTTTTTTTTITTTTTTTTTTThTTTTT ; ,,, , ;

TlI1

i IN DE 'JIM(EL Viiil DE ToI(0 i l

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTpTTITT.TTTITTI :

Af6elopen zaterdagavond zat ik voor tet eerst sind.s 1an6o'tijd weer cens
voor het blauvle oog en heb er velen zien s1aàn. IIet werd een avond, die ik me
no6 1an6 za1 heugei:o Zo ronA clf uur dacht ik aanvankelijk met een kelhàrde,
Iros-misdaatlserie te maken te hebben, daarna opperde ikr dàt het een Ghinesè
vechtfil-m rias, maar toen ik nergcns Bruce ,ec kon ontrvaren verviel- ook deze
moBeli jkheid

ïiat rvis het dan wetl zult'U zich af iragen ? Gi)Iöof het of niet,'het lras de
vo etbal-vre dstri jd Feyenoord- I,l,'rC "Er hing een àinderencld'6fccr: op de ;iÍbune tnet aLs hoo6tepi-rnt het.'
riicksiichtslose optreden taà de àobile eenheid, en. moment-supróme d.e asbak van cen
onbekcnd.r0ërk1 d.ie giensrechter LIatenà voL' trofr Extaee !

b..r.r" go f,hàaa - Fc Utl'echt. Geen voetbal gezien, miiar' het slopcn van de
omheining vergoede veel..En (waarschijnliil ) dczcl-fde vent, clic <le asbal< Betrórpen
had, het nog 'eens duidelijk blijken, dat,'ij, gestopt rvas net roken erq,6o'oir1e
hier zijn aansteker het vel-d op, zonder iemand. te raken ovèrigcns._Hoe jamlner !

IIij zalr zicinzelf v,el voor zÍjn kop 6eslagen hebben. Af6 hij het naar'-'
hard ge de.an heeft;

Jc vraa6t je af waarom mensen te5':-vroortlig naaL voetbirl- konen kijken;
Het lijltt we1 of cen hele week op6èkropte agrèss5.e in anderhe.l-f uur ontl-aden
wordt.

: Ze begrijpen niet, dat onschuldige nènsen de dupe !ïorden van hun misdragin-
6en. En afs ze dit wel in tle gaten hebben veikneukelen zi-j zj-ch bij de gedachte'.

Het j-s niet te. hopenr clat dit soort excessen oveisli:an naar hct amateur-
voetbal, hoevrel- de kans daarop gelukkig klein is, daar dit soort wantoeEtanclen
escalèrer* door cle massaliteit.-' .tils ik a] d.eze ellende zie verzucht ik: rrI.eef(Le Màrtin Luther Kin6 nog , .

mac.trr o

' I roKo.

i-r, irÀr, íJi,i.i].L-ílii.Àli,l1i,irÀl!iiliri-.!ïi.i,-+i'ilAAA
Àï /iLECtS I4IJMERII'IGENL ----- - A

ÍriÀiii..:.; -/./'.i-.lrlÍi,ÀAAÀi',AAÀr'r,,1J1Aful,fL r1i^r\r'-^A^

ÀIs rechtgeaard arnatcur stuit het je eJ.ke lveekeinde r,,eer tegen de borot bij
studio sport te noeten zien hoe tnannci'r in de bloei van hun Leven elkaars stengels
incen trachten te stampcn, en al-s het even kan totale ontworteling te bcwerk-
stelligen. Voorivaar geen ;inecurc !

Echter, deae mensen zijn bezi6 hun ambt uit te oefenen. Ontstellend is
het te:weten, dat niet zelclen rie baas, tle trainer zijn employéts het veld in
stuurt met. de opdrdcht die speler mct clie pègel in zijn poten in de eerste
ninutenalvaÈteenpaaIkeerond.erdegronclte,stoppen.- .: Dertk het' je ecn6 ín, dat:2 afdetinilen binnen tie PiT elkaar het' lïe'kèn,
althans het goed functioneren, toteaL onmogelÍjk zouden makeh
Bijvoorbcctd door oi) formulièr àP 20 de nul te verancleren Ín ecn achtr' zodat hct
postkantoor in Àppingedam punaises i.p.v..paperclips krijgt_ toegczonrlen; ë€rr o1r-
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. Het voetbal-bedrijf is hierbij kennelijk de uitzondering, díe c1e re6dl
bevesti6t.

Stceds minder nensen nemen da-n ook te6envroordig de moeité om hun zuur
verdiende geld te spenderen aan een rvcrlstrijd tussen betaaLdc c1ub6. Neem bijv.
FC len IIaa6, het enige vrat daar nog de tribune rcgelmatig bevolkt zijn losgo-
sl-agen jongelui, die r1e boel komen versjacheren. Vaali hoor je kreten al-s: ttl(erkhof
6oo6tt, a1s een 6pel-er van ,le 6astheer zijn tegenstanrler duidclijk hceft gemaakt,
dat hetnooit te vroeg is om je testamcnt op te mahen, daar hij straks no6 op het
dubbele quotum ochoppen en sl:ran kan rekenen.

Gezien tle terugloi:encl-e be1-angstclling voor het betaal-de voetbal cn dc daar-
bij juist toonemende b elangst e Il-iníl voor ir de amateurs om de hoektr lijkt het
ond.erhzlnd tijd om i:ens te bezien of de bevoorrechte positie, dic het betaslde
voetbal heeft t.a.v. ovcrheid.s- en KNVB steun ten opzÍchte van het amateurvoetbal
rvel tc handhavcn is.

Enkcl-e jaren 6e1ed,en liepen verscheidene .Íimateurscfubs uit Den Haag de
deur plat bij de Bemecnte om een nieywe acconodatie, daar de oude vooro orl-oge - was.
É.anvankelijk leek dit Eucces te hebbcirr. maar uiteindelijk besloot het ge.ag dat. bij
FC/Den Iïaag nodig het een en ancler moest worden op5eknapt en verbeterd. De
tribune capaciteit worcl groter, het gemiddeld aantal- toaschouwcrs liep cn loopt
t eru6.

i{oe it het trourveno met de contributie, die + 1 mil-joen l-edcn eIk. jaar
aan de I(NVB betal-en.'ÀLs ik zie hoeveel 6e1rl een 6tel over het paarcl getil-der
toeval-J-ig met voetbaltalent begifti5de lulhanncocn toucheren voor ecn inter-
landje hier en een revanchewc clstri j clj c daar, dgn staat het schuin me op nijn
lippen.

lvat is er gcbcurd. net het 6e1c1, iaf de IiNVB overgehoud.cn hecft aan de \ilK
in irrgentinië. ï5 nce, niet aan, clat daarvoor briefpapicr en postzegets zijn
gekocht on Videla duidelijk te naken, dat hët uit noet zijn met opsluiten en
martel-en van onschulclige nensen. Nec, r.ar zal het sl-otbanket rvel- te ovcrvloeclig.
voor zi jn ger,reest.

En vlaar 6o.an onze b cla€tingc ent í,n naar toe, die cie KNVB via rle NoS heeft
'op6estrekcn.

I{et .zou een- }euk zijn, al-s aI dat gclr'. t.erecht kont daar waar het hoort,
n,.1. bij r"1e Iec1en, zodat de kleine amateurclubs !ïat mecr àrmsla-6 krijgen om hun
accomodatie te verbeteren of hun oude materiaal te verva[gcn.

Eet betaalde voetbal dient zich eerst weer eens raar te malten, voor.lat
het weer zou ruoilen kunncn rekenen op steun van overhgi.l en IiNVB. IÍet anatcur-
voetbaL bervijst dit al- el-ke zonda6.door haar enthousiusme en al-s recreatiemo6e-
lijkheid voor iedereen.

Dan moet het uit zijn rnet het ;.mekker van de KNVB over hct ontbreken
van cen grensïechter bij mini 2 of he' te l-aat aanvanBen van ecrn rredstTijd van
LE"NS 1f.

Een afsplitsin6 van de amateursectie en de sectie betaald voetbftl zou ik
toejuichen. Dan kunnen lve eindelijk onze eigen boontjes doppen.

iiLEC.
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POL J-as vorige week met verbazing in zijn eigen l-íjfblad, dat de redctctie, al-thans
redactcur T.- al geruine tijd. beschrlit over cle voorstellen van de s tatrht envri j zÍ-
gingskommissie. Bedo"eLde T. hecft de stuklien ergens in een burola liggen en
gedraagt zich aldus op een rrijze die dikwijIs auhtenaren veruroten worclt.

, PQL vreest dat het bestuur met dic w^i j zigingsvoorst el-l en en de'voorlichting
daarover aàn Ce leden flink ín zrn maa6 zit. I{aarom; dat kan POL nict bevroeden,
rvant het bestuur heeft de stul-Jren nog ni.ct geopcnb'rard, Iaat staa$ een algcmene
1e d enve rgade rin g uitgeschDeven.
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Slechts twee onderdelen vnn tlc voorstell-cn van r1e statut enui j ziginBshommissie 
..

zijn intussen onder r.le aandacht 6ekomcn. Ecn paar vreken gclerlen via eeniangst-
kreet van dezeLfde Í. het eventuele vervallen van elgomene l cdcnver gad eringen
(hetgeen achteraf toch nog wel leek mee te vallen) en vorigc vreek de goclsclienst-
klvestie.

POT, hooptr dat'nict a1le voorstellen van clc komnissÍe op clezelfcle ffodde-
rige manicr han tlc leclcn'zuflen wordón gopresentóerd., maar 6",r-oo*, zoal-s ze 7i jrr
Scdaanr met de daarbij bchorehcle toelichtin;; van cle kornmissie, aL; Cie er tenninstc
iÈ; zo niet, dan met een toeU-chting van",.hct .bèstuur. Vcrvolgens kunnen dan
clesgervenst persoonlijke reacties van Ieden of 6rocpen van lecl.en Losbarsten.

POL ervoer de visie va"l T. op rrsilort en reli6ietr als interessa.nt, voora)-
omrlat hij de moeite naÍ;r zei-fè intcrnati-onàle aspecten a1s I.R... . en.Fal-angisten
erbij te slepen. Het bicdt.POL in e1k geval de.gelcgenheirt ook een6 ovcr «leze martcr
uaterie te fil-osofcr en.

0m tc be;inncn noct PCL zijn vcrbazip6 uÍts,:reken over rle verbazin6 van
T. over de in de voor6estelde statuten. hennóIijk voorkome4de zinsne.cle rr... ë]]'
baseert zich.daarbij oi: de uitgangspunten van hei christendomrr. POLIs verba- ;.1,
zing sfaat op de mag.gdelijke onwetenrlheid clie T. dcponètreert. LEI{S irurers is :

vanaf de oprichting een zo6cheten RK-vorenigin6, wàarrnee in elk geva1. vastilestcle
kan wordcn, clat LENS 6ecn irneutraleir vereni8ing is.

Tuësendoor oional-ecrt fOL nog even, dat de I:f. en dc strijd in (Noord)
Ierland. voor mcer menscnrechten niet.simpel is af te cl,ren het rle krcet rr8oCsdicnst-
rroorlogtr.; laat staanl dat tret iets met voetbalLen te. ma-lien heeÍt.

, ,.Een,.va.ker voolkorncnd. misverstand., dat ook bij T. l-eeft, is di:t hpt bestaan
van ecn Rl(-vereniging, of een anrlersg-ezinde vereni6ing, zou eangeven, dat er ook
gen soort.Ril/voetba1, of jood6 voctbal, of protestands voetbcrl, of neutraal
ïoetbal zóu bcst.an. Historisch bezien i6 dat misverstand ook nog vrel bcgrijpelijk.
Viocger imurers bestond er een aparte RK-vo e tbcrfboncl, . r,relke vooikí.rm aar nX-vàreni-
gingen te6cn bijvoorbeeld ncutrale verenigingen speeJ-d.en. LEI.IS heeft zich a1s PJk'
vèreniging al-tijd tegen dit soort apartheirl verzel, en rLc toenmal-ige bcstuur<lers -

van Lnlls mogel ook tllans nog onzc bcwoní1erin6 genieten voorrhet succcs dat zij
clestijds hebbr-.n behaald bij hunstrijrl voor het iloorbreken van de.voetbalapartheid.

Dc bestuurders en lcden. van LE}IS.hebben.al-tijd i;oecl gezien, dat het tot
op heden gehantocrile bcfrip .rlK-verenig-ingrr nièt sI;rat op hct soort voetbal,
riraar op rlo lcden van de vercniging.

Een van 'le hennrerken van het zich in vcrcni5ingsverband organiseren ís het
zich juist in een bepaalde vereniging thuisvoeLen, of.tot die veróniging aanBctrok-
ken voclen. igtls :-s een van oorsprong Rl(-vereniging, dio - het bchocft 6ecr ver-
bàzing te tvel<Jccn ; vbel loden krec6 uit Rtfjmiliàus. Ondertussen - en clat rvas ook
een betvust 6;ckozen bcleid- heeft LEI:IS vanaf de-oprichting stceds een open keralctcr
wíI1-cn hebben en tlerhaLve leden'met cen anl.].erè ge)-oofe overtuii;in13 of 6een Gelóof-
ovcrtui8ing nict 8erirccrd. \Jie zích bij LU,iS mcenrle te lcunnen thuisvoel-en rvas

' vrel-kol. En rlat is nog stceds zo.
POIJ durft t" il";.;;;; àài 

- 
r.,.r.,nu= onrler hct huidi6e 1r-'rlenbes tanrl een

enqudte zou lvo::rlen gehouden rle uitkomst zou zijn, dat het merendeel van (lèze
leden een.PJí-opvoeding achtei rle rug hceft.

POL durft ook te bevueren, dat je het karalcter van cen vcreniging nict zomaar
eve'n veranclert rïoor cen papi-p.ïcn formule iE tle statufen..-llen vereniging. verandert
vrel'nce met eeri vcr,:nclerèhàe mt:tschappij ón LENS hceft cloor c1e jarËn iuqn "otr6"-toond d-at best aan te kunnen, mnar dat is toch nog vrel even vrat anders rlàii: je
afkomst, of herkomst verl-oochenen. Onze beste T. is het misschien vergótcn, maar
ook hij. is litl geworden van cen f[i-ve renii;inBj Hopclijk boclt hij ztch ei nog
stcedo thuisr zoaLs POL.
mmrunmnmmmml trmnnmmmmmmnmmnmmmmnmnnnmnummrrmlummmmmmrilnr rmmmmnmmmmmmmmmmmmm mnmnunmri:mmu
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BïLJ/TRTEN .1 BII,JJ,NTEN -, BILJIIRTEN J ST].,.T,",ntnN . Bf LJI'-RTEN I EILJIiRTEN.

Het i6 natuurlijk niet moeilijlc tie zo fe1 begecrtle, ongezouten, zoutelozeof aadersoorti8e kritiek op cie iedactie los te laten. Vooial àIe mun Éeàenkt, hoe'
Enakel-oos het artikeltje vras van voriae víèek onder het hoofd l| Sport en Re]_igier.
Bij al1es vra.t nen in het openbaar schrijft moet rnen rveL beiiehken, rlat best wel
eens iemand op de halr ma5 ylorden 6ènomen of cle vin6cr op de z,ere plek mag rvorrlen
6e1egcl maar dar; het ]<vretsen vair personen, in wellce vorm ook, vol-gens mij níet
toelaathaar is.

Maar wie bcn ik, dat ik daarovcr een oortlecl nag vo1J.cn 2
Ook ik bcn in het bt-zit gekomen van alat werkstuk van d.e Regelementsrvij ziging

konmissie. Geen kuiperijen of intrÍges. eewoon aan de sekretaris [evràagd. oàar- '
heeft een l-eder recht opo Een knap vrerkotr:t<, dat naar ih aanneem Èest rvel aan
kriticrc onderhevig za7- zíjt. Binnenhort is het Jronsept kraar en clan zult u
daarmede worden gehonfronteerd. ïk hoop, dat u alren verrler zul-t l-ezen clan het
artilcel, dat betoogt een indruk te,6cven in vrèIk miricu onzc vereni5ing zichprobcert onrlcr te brengen. Daarnà kómen n.1. veel necr bolan'grijke iakón.

Verdraagzaarnheid r naastenlicfde en alles wat rlaarme d o 
-saienhangt zíjn zuJ.ke-schone zalcen. lïij zout1en dat van al-1e da.hen willen schreeulen, moo" uràt heipt hett

Àf6e1open zaterda.g tenninste niets, getirige cle vred.stri jrl van ons eerste A-eijftàl-
tegen VIOS. Bildrefharo voetbal. Zelf6 een ayatollah zou zioh van sbhaamte ailenclen.
- Ileèft U het 6ezien? Er. is afgelopen r,reken een stel mensen bezig Uerïeesthet konpl-ex oens een opknapbeurt. te 6even" Ik heb ze aan hct werk gezien. Maar zij
hebben nij bczvrorenr. dat ik op onchriotelijhe manie! een pak slaag zou krijiien aIÀik hun hamen in dozé rubrich zou nocmcnó Dris pab Ík wel_ op.'- Dc banken 1ang6 het cerstc ve1d. zijn gevernisd,. De regen rveerhield cie
zl'Ioe6er6 om cleze èen tweer-le keer eeh stréÀt ie gcven. IIet on[ruicl op het ladlango het eerste vel-rl is nu bijna gehcel velvrijàerd. oe balrenvaniler achter het
doer van het tweede veli1 hing tot voor l;ort op hal-f zeven. iÍer, eón akrobaat
heeft zich hierover ontfermd en'z:-e, ook dit waÈ verholpen.rÉr is nog wcl het een en anclèr te Cocn, naar dat zal ooh weL in ortle l<onen.
Jammer voor die tvree zwoegerE? rlic vorige week ,yoensclag het restje van 11. e onras-tering van het tr,'recde veld in ordc hel:ben gènaokt. Zatèrda6 waren er al lvcer tvree"paartjes vol-komen af5;cbrohen, l,Íoct tijdens de itaininge.r ziln gel:eurcl. Jammerjongensr maar zo Saat clat nu ecnmaal. [e]éurstellingen behorcn er nu eennaal bij.

En de larnpën in het klubgebouw bianclen zoïraar vreer alfenaal_.
. Ï,ENS '10 was het eerste elftal, dat afgelo?ín lveei(eind voor r1e Barbezetting

moest zor6en" Benieuwd of dat zou lukken bcn ik àok eens 6aan kijkeh. t{er, ik
zag daar een stel jon6e mannen en een c1ame, die het Bargebeuren goecl in rle hnnrl
hatlden. Goed geclaan LENS 1ol Jul-lie voorbeóId zal naar ik toop 6óede gevotgen
hebben voor de overiSe el-ftal-Ien. Komend weekeind is het zevendó aan c1e beurdi

Ik ben benieuwd hoe dat eLfta-l het er afbrengtn
Tot volgende week" (AIs il( dan irog de kans krijg van r1e rerlactÍe).

De bil- i art conpetitie draait sincls eu.kele vrekcn op vo11-e toeren en 4e rleel-nemers
spelen nu echt Eerlglf6 om de punten en dc eelo
Jan- de -Hi1ster,-iïffiedstri jd3-eirllr, kan het tot op alit moment nog steerts in
c1e hand houden- tot echte acties tussen de cleclnemers is het no6 niet 6ekomen-maar de baLren hebbon het weI zvraar te verduren, want sonnige spelers proberen
nI. door hard en onbehee:,'r't-speI resurtaten te Ëereihen, iret.gce-n meestar d.errpoedel-pro ductierr ten goede komt. Zij die rustig spelen behaien de beste score
en zijn een school-voorbeeld voor de spel er{-dïó denken dat bi.ljarten eenkrachtsport iso
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De stand ís atrs

J "MeermanG. de. Hoo6d.
G.l'Ie erdenburG
J.I(lamer
J. de Hitster ' -

W . V erneEgen
J. El6hout
]([,Reuver

Gem.
1"43a
1u110
1.226
o"959
1 .078
o;804
o.516
o.607

Zoa16 .U ziei is :l.e Heer Moerman onbetwist koploper en'iro6 ongcslagen- hij i6 ook
de rust zelve en Gerarr] cle Hoogd spcelt vrel àggiessief, iaar"toch"behecrst en za1
d.e komencle lveken zekcr van zích doè,t spriEn. --
Dhr. vleerdenburg laat zich door niemancl afleirlen, gaat rusti6 zijn gan6 en zaj hut
zeker nog véi schoppen. De oudste deelnemdi'..van cle grocp met-namó aó,nàer l(Iameris toch vrel beheerèt cn no6 1an6 niet kansloo" 

"r, ,f, hàort van hen zel,r.en een
onverto6en ,toord over de f.ippen komen of soms toch wef?
Jan de Hilster 49cft het te druk met d.e oftiíIsatie van irct gehuci
daardo.or tot .op heCen nj,et in zijn normql-e uitstökende spel komen.
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Toch za1 hij in de eindspï,-nt nog ho6e ogen gooien en is niet kansloos voor de
eindzeBen ondergetekende speelt harci en onbeheerst en zar :Lan het eind. van het
seizoen of degladeron of door cle wcds tri j clleicler vric{clclijk worclen vcrzocht
uit te zicn naar een anEere bil jartvcïeniging. ! I l-_-
Marbin Reuver kan"veel beter, naar de vervlachting is dat spoedig cloor zijn
beheersing en Gt, de resultaten ni-et. l-ang op zióh zuflen laten wachten.
Desalniettemin is het op Dinsdagavond een ezcl-l-ig samenzi n en zoclra er zich
nieuvue ontvrikkelingen
aan worí.'l.en Begeveno

J. E1sÉout

, , Langs de sporten van de Z.M. lad.derrr

ZIIIZYIZITZMZIÍZI.IZMZI4ZMZMZI4ZMZMMZT,4ZI4ZMZI'ÍZMZI4ZI'4
M secr" J.I.{einesz, TeL. 86344?.. .a
Z Laan v Rustenburg 151 Voorburg" " M
MZI\ZMZMZMZMZMZMlJMZI'ÍZ14ÍI'1Ti,ÍZTIZMZ",.IZIIZI.LZYI,!},,i:1I.IiM

. Ons EERSTE heeft j.1. zaterda6 in haar uÍtvredstrijfl'tegen pGS de eer
noeten delen. Daarbij zij direct op6euerlrt dat wij momenteel in een tijd voI met
llfesEures en verhÍnderingen,zitten en als daar clan nog bi.ikomt dat alre ttrie de
teams zoals zaterdag vrijwel op c1e zerfile tijd spelen, cr-an heb je oolc niet veel
kansen om hier en daar een gaatje op te vurlen. rn dit verband zetten we graag
het helc team een 6rote pl-uim op cle hoed. daar gedurende vrijwel cle hcle 2e helft
meb '10 man geiípeeId dien,-i.e te lrorden, cloor het uitval-Ien van Roer §tap en l(arel
Jansen" iíe kopen dat beirlen zo gaurv rnogel-i-jk de krap wcer te boven zijn. De
traelitionele (tutls) eer werd onclertussen <Ieze midda,; op fraaie vrijze 6ered. d.oor
Theo Booms. Komoncle vreek-end. hebben we werlerom een (Ioocl) zware urrrjDDsrRrJD
en wel- te6en I,ISEM op Sportpark Ockenbur6h"
rlÀNVrr-NG; 14.J0 uur VERZI$4ELEN OP LENS i 11,'15 uur. opSrELLING: Uoensdagavond r :

door de trainer bekend te nilkeno
Zo op'het oog bezien zou men kunnen veronderstellèn dat hst ook deze zaterdag met o
ons TII-IEDE lang niet van ecn leiendakje 6in6" Daarstaa.t echter direct tcBcnovcr,
dat de verenÍging clie Ha6he uit haar grote sp elers -ars enaal ditmaal blijkbaar oen
tean bij elkaar 6escharrerd had dat in haar: total-iteit zeer zdrer 6ecn )e klasse
mocht speleno 'Maar wat wil je ars'cr bovend.ien 6;een vokloencc aantal erkende
(BONDS) schej-dsrechters beschikbaar zj.jn. !Íat ons tenninste rïeze nidclag in dit
verband wercl voorgeschoteld vras wel dermate beneden ce rnaatir clat wij ons op
bopeal-d.e ogenbl-ildÉen af8evraagd hobbcn of de go.:cle man ir.i t werk eigcnlijk wel
echt een6 eerdcr aan de hirnd gchad had"
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En door de pl-oeg der gastheren er (mede door het uitblijven van arbitrale vermaning
vermanin6en) in r.1e 2e helft nogal ( onvefantwo ordèU- jk) st evig tc6en aantrGinst
ma6 het werkelijk een $onrler heten, dat rvíj er met 6een 6rotero klcerscheuren
zijn afgekomen. Vooral de morele steun vcn het her- vcrschijnen van onzo Herman
Kemper óp het.mitldenvelcl al-smed.e het stuÉjbe, volhoudenrle spel van captain JiII vd
Tas en keeper"i'ad. Enze, heeft hicrtoe ,,vel het nodige_bíj6ec1ragen.À.S. zateicla6 '
alwcer ecn UITI|'EDSTRïJD en vrel tóigen ViteËse Delft 18" Het terrcin is a.d.
Brasser6kade de Defft (van Den Haa6 komenae, achteraan rechts het laatste complex).
r'rÀNV..NG: 10.15 uur" I/ERZi.MELEN (al-rlaar) : 9.45 uur.. O-:ISTEL],]NG:
À.Enze- C.Veldink - H.KLmpeï' - G.vd Togt ': H.Jocheus - J.vd Tas (aanv) - J.Ueftens-
L.Kuyper - Chr v Geste1 - G.Hafleen - J.vcl Ryzen - Rcs: 

^.Ben 
Cheikch"

Het DERDE speëIde ecn vrij goccle vredstri jcl te6en HTSV waarbij eveneens tenslotte
de punten gedeel-cl werd.en (1r1). Daar goalie Hans de Reijer gevloon niet verschenen
was, moest er even worclen ge- e:q:erineht e ercl met het keepers- problcenr doch
uitoindelijkhiervan ook dat voor cl-kaaro lcomendc zateïdag weer a1l-e ; r hands aart
delEtr jongel-ui. De oorspronkelijke uit- vredstrijrl in Pijnackèr tc8cn DSVP 'lJ is
inmiddels rloor d.e Bond omgezct op het LEIIS-tcrrein en dus spolen wc thuis or:r

14.30 uur' VERZILMDLEN: 1J.jO uur. oP,jTELT,ING:
J. den Rei jer - G.I(uiper - B.Vi6 J.vd Velde - -Eo vír.r !.iy'Erkhoven - R.Koste r -
S.Koelfl-at - Chri Jehce - P..r'imbachtsheer - Chr van Gestel - R.Vroon - .( lanv-
Res. C. Bosman

19. r0 uur LENS 11

ZONDAG 14 "olctober.
14.J0 uur rt Noorderi f,ENS 1

Pro6ranaa zatcrdag 20 olct a.s.
IENS
IENS
Tauru

SENIOREN ZOND,I1.G

Vrijdag 12 ol<tober.

1 'l . O0 uur LENS ln
14. JO uur VEP 2

11.Jo uur OsC 2

12;00 uur IENS 5
12e00 uur TONEGIDO 3

1O.O0 uur LENS 7
12.45 uur Verburch 8

Renaul-t Nederland IÍ2

Quick 2
T,ENS f

LENS 4

DSOI
LENS

vvM f
tlfl{s

Toepad t. o. Marinicrskazerne
Rotterdam F?Zwar'teveId.
V1 . Ví.BIom
Sp,ort?ark Cromwijk
Waardserli jk iloErclen
R.G"St:'aatmano
Vlamenburg Mariahoeve

, N.N.
Y2 T. S. vd laanó
Rodelaan Voorburg'.

H. H. Boxhoorn.
vZ . A.L.' cd zandc.
.íirkclvre6 20 Poeldijlc

J.R Zlienenl:er6n
terr SV PTT Filmstad
Benoorcïenhouts cweg

- N.To1enaar6.
v3 N.N.
Sportparlr Julianalark ingan6
Gunterst cinrveg

N'N.
v3 N.N.

1

2
-7

MvorT?1
1N!ÏB ,
],ENS f

14.Jo uur
'12.00 uur
1J"OO uur

A.H.Tan6arí
N.N.
N.N.

6

8

912. OO uur i,zttrti. 2 ],EI.I§

1 2,. OO uur LENS 10
12.0o uur Ooievaars J

Wcstlanrr..j a 9
IENS '1 1

10.00 uur LENS 12 quintus I
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OPSTELL]NGET,I.

LENS 4 F. Blok]-ancl - G.Colpa - R.Duyndam - J.Groothuízen -'ltjv l(leef .t M.vd Meulen
B.osse - H.Rimmelzwaan - A.schneider - flJ.v Sprundel - H.Straver - jr.TÍmmers' L.Dobbe

LENS 5 C.vcl Seek - D.Brandenbur6 - J.v Dijk - I(.Keciman - G.Kempermàn -
G.Looycstein - tl.Michels - G.Oostron - I(.Ras - R.RoorlboL - A.Roorluyn -
H.RoOJuyn - J.Zoet - F.de Zlvart.

LENS 6 M.v Daggurn - jr. Bauftan - R.Born - /i.de Jong - J.Luisman - T.v T,uxemburg -
]i.Rovcrs - H.RUyter - 'il.v Rijn - C.StapeI - F.Veereri - A.Vier1in8 -
H.du Chat enier.

.,;
LEIIS 7 R.vd Bemt - G.BooBaard - P.Boom6 - H . H oilpenbrouwer I R. Hoppenbrouvrer -

R.T,eyh - l.Schyf - J.Verhaar - R.VersteeB - p.Ver6taelen - B.Uessels -J.f'Iitting - R. v llÍ jn8aar.Icn - R.tcir Hoorn. ' ..

LENS 8 F.vr) Eer6 - r'r.Bílderbeek - J.de Br,uin - C.Ouyvesteií - G.Goosen r. p.Heynen-
ti.Heynen - J.Kectman - p.de KLein - J.:leuver - p.v Ryn - J,Schnal -
J.Verb:irendse.

LEIIS 9 P.Bur6h ruf, - f.v Dyk - P.FÍeret =. ri.lluis - G.vcl Kley - tV.Krol - rÍir.ter Laar-
, R.v Nuysenberg - J.Riemen - p.Schul_te - p.Smeele - Il.GuÍt.

LENS .v Beekum - F.v Beekun - À.vd o""6 - P.Bosch - H.Demeijer
.vd Horst - J.Prins - Th. Prin6. - ;r,Xeesink - E.Reesinli -

LEIIS .í1 À.Bergman - C.BeÍjer - R.Bom -. J.Borst = C.v Dcelen - F.ï Deursen -
P.de Haan - C.I(uypcrs - J.Iiuypers ii.vd l,inCen - C.Lipman - F.peters-
J,Rientjes - P.Verhoef - F.de Vroege.

LE],S .Banning - lr. Bauiran - C.Serenbali - /'r. Bruyns - G.Heysteeg - R.r1e Jong -
.Jonher - [I.I(ouwenhoven - 1.!ïijnhoven -' 1i.cr.e fIdan.

.fiISCHRIJVINGEN

Uitsluitend tussen
'Iet. z9\?og.
S r'!1.ÍEN1(oMS T

19.00 en 2O.OO uur op vrijdaaavond bij lIenk van Nieuwënhoven

5 -7-1O en 12 een half uur voor dc aanvang van de ireclstrijclr

10 C

J

12 I\,

F

- H.Guit -
T .Verr;traeL.

LEI,IS 4
LEI{S 6
LEI.IS 8
],ENS 9
LEI.T§ 11

10.3o
10.45
11.45
rc.45
11.0O

uur
uur
uur
uur
uur

LENS

t,
tt
,,
t,

t erreÍn.

,l
tt
tt

Zr',ÀLVOETB-'\L

Dinsda6 16 oktober 20.!0 uur,.zaa-l- Gaslaan
De volgenCe spelers worden op bovenstÍrirnde rlatum/uur verwacht voor de wedetrijcl
te gen ORI,l.ÍlS
T.Prins - J.Verbarendse - J.Keetman -.P.Perreyn - R.v LUxemburl; - B.0sse -
P. Bo6isch.
Uitsla6; van de wcdstrijd ODB - LElt'S 4-1.
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PR0GRÍrMIUi

Zonclag, 21 oktobdr 1979,

ur DELFI '1

ur tiJNs 2
ur HVV
ur ,0Dts
ur S che
ur Bl4T

tm{s , 1 -..,

HDV 2
LEN
LEI)I
LEN
LE':
v10
Trj-omph 4
LENS 9
LENS 10
Internationaal J 'tj
LENS 12. _

- 14.00
11.00
11" 00
11.00
10.00
12.0O
10.00

12.OO

ts
u
u
u
u
u
u
u
B
u
u
u

2
ben
4

l-ngen +

s3
s4-
\,sb
s4

v1

v2
.V2 (waarschijnlijk rvoensdag 24-10-?9 19.3o)12 

"OO12;b0

ur
ur
ur
ur
ur
ur

LENS 7
LB.IS 8
Nrv. +
DZS 4
LEit{s '1 1

Toncnido 1O -

12.00
12"OO

UITSL;^.GIII{ ZOND,1.G 7 oktober 1979

I,FC 1

PROGRi!1.1],Í. JUNIOnm{

ZONDirc l4;1O-19?9.
14" 0O ut''.r Lm{S 2

l.laandag 15-10-1979.

20"00 uur tm{S 2
1p.C3 uur LH§S 15

I,.Joensdag 17-10-19?9 "
19"00 uur LENS 5
2O,JO uur T,ENS 4

- LENS 1 1-2
- LDNS 2' O-2 "
-Haastiecht 2. -O-3

- VELO 1 0-1
- Duindorp sv/Z 1-5 .

- Postalía 1 1-5
;" LEN§ 7 ' 5-2. .'
- LEr'{S B. t-o' r.luick 9 O-1

"HBS 9 . .O-1

- LENS 11 5-O
LENS 11 1-i Gr) "

- ' - VELO 14 1-12

svs r7O 1 v2 .

trVilhelmus J V2
ADOIí 'l 1'i,2

v2
v2

HVV
LI'N
rm{
LEN
LETi

2.
s1
s4
s5
bo

RI(!nO
VELO 6
LENS 9 ,'
Ï,ENS 10
oi Bl-auvr 6
G{ lïit {5814
LENS '}2

/-fgelopen zi)ndag is zoncler kennis6evin6 wegfebleven J.IleLmans (1Oe) hetgeen
Bpqonoreerd rvor_d t net tvrecmaal--niet op6teLlen. Verweer is mogelijk bij het
rve dÀtri5 ds e cle tariaat I lel" 298?09.§

Vel-o'
Velo'

l^

14,JO uur ],ENS 1 - Bfauw Zw M

14"J0 uur RVC , LENS , Sp.park Pr. Irene
1J"OO uur LENS 4 - D§O 5 v1 ( zie ook 1?/1o)
14.10 uur cD,'r 5 LB.IS 5 sp.park l,'ladesteín (zíe oo]E- 17/10)
1J.oo uu:r R]iV;l .4 ï,ENS 6 Zuiderpark
1J"Oo uur IENS 7 - SV 35/5 V2
.'l 'l 

" 
Jo uur LENS 8 - Bl- zlvart '1o V1-

11"45 uur OsC 7 - IENS 9 Vianenbur6
1'l "45 riur LENS 10 Trionph ) VJ
11,45 uur BIC 4 - IENS 11 De f jzerrverf
VRÏJDÀGT'VOND,I gOKTOB]IR FII,I,Í.iiVOND"

--1"'i::



ÀFsCHnïJVINGXN 3

Genemuidens raa 101 ,

voitl vrl_ da avond 18. 00 uur :lhr p. vrl S t een
PR Den Haa6. [el. 6?5096, .,, .'.'.:-.-i .:.

6en 18.00 sn 1!.00 uur (uitsl-uilend in dringende .1 .
TELEION]SCH: vri jda6avond tus
6cval1en) voor ]

^^-^à o.>l)l\).
6tr164o,.". . .;-
og op zaterdagochtend tussen 9.3O en '1O.OO uur

.li-klassers bij G.Duivestein
3-kLassers bij tr'. vd Berg
C-klassers bij A. s-Gravendijk.
ïn noodgevalLen kunnen de juni
afbellen bij LENS Tet. 661314.
ÀFKXUITINGEN 3

LEI{S 1 .1,1s bekencl

LENS

L.,ENS 10 Àl-s bekcnd

LENS..11 ;'.1s bekentl met F.Sl:a
S amenkoÍnEt 1 '1 . O0 uur LENS

j. .

Tel-
Tel
aef

oren n

De junioren moeten bij sl-ochte weers,-.,ms tanrlifhoden stceds de 
"afkeuringsli 

j st en
raaclpl-eGen. Telefonische informaties worrlen hierorer i{rET verstrekt.

2 H.v Druninck - R.Goedhuis - B.Jozoe - o.Könemann - p.Kror - H.schipperen-'B.veqter - J.vd i:Jerf : J.Iiouwenhoven _ R.Gimberg _ p.l,lazen _ C.lloefnagel .

ook maandag 15-'lO '! --l,eirler F.tr,Iunans.,\
lEl'ls , R ' BergenhcnSouwen - R. de Ha as - B.Henkes - B.Duyvestein - G. rle ilok -J.Kourïenhoven-J.Voorduin-Hl'linssen-E.Friskcsa-R.RadeEaker_=..M.Schneide

M.Schneíder - lJ. Ktiinnen.
sarnenkomst 1J.Jo uur LENS Leicler B.o6se.

],ENs 4 H.Diemel - O.vr1 l,àiar'- l{.l4la16 - R.Groen -t C.Hoefnagel_ ï,Tdl-ohlveg - E.Eykclhof - R.vd Hoek _ J. ijcjenkirchen . 
_

samenkomst 12.00 uur LENS

zie Es c ampaktiviteit en

LDNS 5 M.vd 16',6 - s.Brocshart - l.I.vreeburg - M.schobi,c - n. gui.Àïrraí - H.schaFp j
G.Gaprino - Ch. Ber6rnans ; Ii.Valentin - + aanvulling C1 - 

.i.
Sane[komst 13.30 u[r I]INS .. Leicler Martin Reuvef,.

teirlers J.Apperloo,
J. Zoun.

( 2x) - P. v l,Íaren( 2x)
.t,.v fir.Jn
LeiCer P.auI vd Stpenr
Roel LuekB.

l.J. Uolpa - E.v Zyl-
itterswijk
Leitler /rrthur cle.Groot

:" ,, .l J']j :'

IENS 6 l.{lui" F.Zogers - R.Verboom - M.Korving -'R.Korvin6 -B.El-shout - E.Ja6er - H.v l(ooten - BoelÀouwer - À.V Bl_
Samenkomst 12.00 uur LENS
zie es canpaktiviteit en.

LENS 7 Iï.v veen R.rïannee -'h.soebarta - Iq.Burcksen - .r.v .Jasscrn - I{.v }Íelzen -R.Mattens - À.Erankeh - B.Driessen - M.vcl Boo6aartl - M.vd víal-len.
Sarrenkomst 12.)O uur IBNS " Leider A.BIok.zie escampaktiviteiten

LEI'IS 8 /,1s bekencl net J.r,-lasserman i.p.v. M.Koelemy

LENS 9 /rl-s belccnd rret M.Koelruy i..!.v. J.lvaèserman.
Samenkoest 1O.45 uur LENS .:

Lei<ler Hans Verheugè. -

Ieícr,ers Erik Landman'
f,íirn vd Linden.
Leider Theo Priné

f eirleï Tbn vd ]lèrg.

-11-
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PROGR/,.}4I,1/. PUPITLEN iJELP]IN EN I'I]NÏ -Ii,IET.,,PEN

PUPILl.EN
ZiITEPO/TG 11-10-1979.

11.'15 uur GDS

9.3O uur SVH
12.00 uur LENS

' LEN§ 12 (Zíe ook 17/10)
LENS 1f (zíe ook. 17/10)
GDS 12 '(zíe ook 17/10)

Erasmusweg
Schinnelweg
v2

I.lan6vel-tkade
1íassenaar-
v1
Beresteinlaan

Sp.park Pr.. ïrene
v1 '

t.

tsl-uitenrl in dringe! cle

.OO uur

.OO uui

'lo
1

41

VRIJDÀG/"VOND 19 OI(TO3ER EILI,Í.AVOND itl.livíNc 19 . 0O uur

UJEÍ,PEN

Zr'.TERDr'rG 1 1 - 10 - 197o

'1 'l . OO uur 81 Zvrart 28 -
11.00 uur LENS 16
1O. OO uur Gona '15

MINI-']H,PM{
ZÀ?ERD.'].G 1

11.00 uur RVC 20
10.0O uur IENS 20
1o.oo'uur LENÉ 21

AT'SC}IRIJV. NGEN:

PUPILLD{
'Í,ioElrsDLc 1?-10 1979.
13.10 tur IÉNs 12
14.fo Lm[s 1,
1r.J0 uur LEÏ§ 14
OPST,ELLING.EN , 1,JS ZÀT,!r]t);G

rrïELPEI{

SöEfrZ5rc 17-1o-1s?s.

11,30 tr:ur LENS 15
1+. JO uur IENS 1.6 -
15.J0 uur LH{S 17
OPSTELLINGEN ÀLS ZÀTbNNÍIG

LE§S 15 ( zie oo

Nivo 4 ( zie oo
LENS 17 ( zic oo

LENS . 19. ( zíe oott j7/ 1o.)
Zli:t BL!.u.'r 4 (zíe ook j?/1o)
VAIJ (zíe oo]r' 1T / 10)

k 17/10)
n 15/10
k 17/1o)
k 17/10)

1o-19?9

S c hri ft elijkcvoor vrijdagavoncl lB.OO uur bíj p.v
G enemuidenstr:at 1O'l , 2545 pR Den HaaB. Tel. 6?5
Te].efonisch: vrijda3;avoncl tussen 18.OO en 19.0O
8evallen) bij .itit Heyncn Ttil.290623'.
rn noodgevallen kunnen de _r?u1:i1 -en en wö1pen nog op zat erdago éht encl tussen'g.Jo
sn 9.r0 uur afbell_cn Tel 66814 klub6ebourv.

rl Stó en
096
uur (ui

Bl4T .. V2 samenkomst 1J.OO uur
Bi,lT V2 samenkonst 14. OO uur
Spoorwijk V2 sancnkomst 15.0O uur

11/10.

1r/10

3MT
BI4T
BI,IT

V] samcnJromst 1J.00 uur
V} sóinenl<omst t4.Ob uur
1I] samenkom'st 15. OO uur

oPsrE'LrrNëEN /iL,s ztrunlr,s t3lró

I'IÏNI-}ïELPDN
rïoENsDic 17-10-1979.
1J. JO uur BI'17
14.J0 uur BUf
15.30 ttur IENS 21 ,

Àfschri vLn en:
Sc c1i k voor vrij da avond
Genem dens raa 1O1 , 2 PRD

LEN§ 19 HenGelol-aan. samenkcnst 1J
LENS 20 Hcn6elolaan samenkomst 14
Spoorvrijk V1 ssmenkonst ,15.OO uur

1B.OO uur bij p.vcl stecn,
en Haag. Iet 67 5096.

+l#§g$..Dinsdagavond tussen 18.Or) _en'19.OO uur (uitsJ_uitend in rtringende
6eval-Len) bij Faul vd stcen rel. 6?5096. .

-12-



LBNS 1f A.i(eurp - F.de.Brui jn - F.Christ - p.Frerichs _ F.v Kester _ À.Franken _B.Ber6raans - I,l.Keetman - B.sdrie - p.l,mtacrrfsireur' - i'.ir"à"*iir _ o.Brom.Sarenkomst B.rO uur LE$S 
l-eider J.prins

IEI{S 14 P.Àlieblas - M.Fromberg - L.vd Toorn '- R.B.tu1.oo _ C.vd Boogaardt -.i.Groenestein - p.Hoeksma _ p.ïtijhmciSo"-_ u.iir;;r*o;':;:de Groor -' 
" tr'"paf enewen" u "+ r'r' 4+uxrsr ruqu - Jr' 

.Sanenkomst 11"i0 uur tEllS i.. .. leicler B.Boogaard.

IENS 12 /r1s vorigc week
S a-rnenl<ornst 10.15 uur LEIIS

LEILS 15 als vori6e week'
samenkohst 10.00 dur LENS

LENS 15 /i.v vlijn6aàrden -
H.Smulders - D. vd' G. Horcvai

samcnkonst 10.fO LENS

Leider H. S traver.

. eider À. de paglsr.

.vd Bcr6 - .l.vd Bcrg - C. cle Groot - R.Tctteroorn - P. il oppenbrouwei - Ii.aarssen _ R.Hartnan _
c

qo

LENS 17 E. Knops -'Ii"Hansen _ J.vd starre
M.Brandt..-. M.Jehee - J.Koenrflads -' L "Ile crshoeli

samcnkonst 9.OO uur LEN§

ieider R. de Jongh.

- R.Boelhouwer - H.plugge - R.Alsengeest,
R.Verbaan - lí.Vin}<e -S.Jagesar _ -.

leider IÍ . vd l,teu1èn
LENS 19 c.Elstak - p"ElstalE - R.Fierer. - M.Hoel:sma _ M.Schuurlran _ R.Tettero. _,M.Verschelden - J.Mansv;fa - tc.sciluu;*on -" t - - - -'..]..:= r-:... ..
sarnenkomst 10"00 uur IJEI.IS Leider Dhr. Elsti c.,
LEIiS 20 P.de Jongh - p.iingeline - R.Zandstra - R,Nuijen - R.!ïyrdem.rn _ .n. Zi*rr"r."n_- - P"Va1]tenbur6h - J.steinwegs _ R.Meershoek _
sanenl<onnst .p.]O_,uur LEll§ 

., eirler p.Ce Jonöh.
IENS 21 G"KuÍper - I'Ll,tacquin6 - R.v Kalkeren - l.Í.Jochems - n.Holtlop - lí.vd Bor _l,l.vd Waal- - M.Tijsen - R.Hulzing

Leidei" Dhr. vd Bor. '
zie oo!Í. 1Z/ 10

TRi:.ININGEN

rn princii:e trainen onze jcu6delftarlen normaal. goor tiJctens oe herfs tv.rkanties.rn d.eze vakanti-esvan 'tl/.1o tfn 2o/1o hebben wi5.!r11.r, Ë"r."i" -rr.trríteiten 
clie

i;::"1,ï::ï'ï::ï"iï:l:"4's oí ;';;' éà"ï;;;ï;Ë'i-i"i";à''ïiË",t"i..," vo16enc,e

15/1O TraininÍi vool rle B-sclectie i.v.m. trainin6sdag op 16/jO aanvan6 1O.OO uui16/10 rra.ní,rf, uoo, ae ,"rpeo.oi;.;i;"-i.;i;. wedstr5_jde n op 15/10 en 1?/10iJ/lO rraininn woensclagmi<lí4gcIub i.v.m. *ààstrijden voor hen o1: deze dag1B/,1O r,-: inírf, uoo" óe'pupÍiienselectie i.r.m. ,vuast ríjcl op 1l/101!/10 fr"..ining B en C-klaÀseris Í,v.m. ào iii*arono om 1p.oo uur,lop LENS

De overi6e trainin.en Eaan nornaal cloor. Gaan j,I1ie op vakantie en kunnen julrienict.spelen op 2C/1O 6eef clit tlan vrijdag àIvast even ào.,r.
1ÍTOENS DIGI{ïDDÀGCTUB

o1: riro en g d a1;n ídd,ag, 1l/10 spelen.arle pupiIIen, werpen en mini-werpen een wedgtrijdoi: LEN§' voor tijden en aischrijvi"gèn- ,i" àeze LENSrevue. De opstellingen zijna.s zaterda6 zo/io. ton'ens die op 7?/rc en zozró àB-variÀ"tí" Iij" moeten crita.s. vrijdag even kenbaar maken bij l,liI Heynen Tet: 29062|.r'{atuurlijlt zoeken wij voor deze miàaag nog" entete reiíers-àr/of 6 cheialsrecht er6.Meldt U a.u.b. ao§. vrijda8 even aan Ëri ,ïri I{eynen. Bij voorbaat dank.
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Er- rijn nó6 veeL jcugdleclen die nogsteeds geen kontributie
hebben. Toch heeft ieclereeu al- zes 

-trre dstri,i acn gespeeld. I,l
de -kontributie over op giroràkenín| 31621í.-t.n.i. 'Ëerrin6m
Bíj voorbaat 

,danlc.
E6 campaktivitcit cn

KONTN] BUTIES

ífl,ÈÍAvoND

UITSLAGEN JUNIOREI{

G e6pe e1d
.t9

over clit jaar betaaLd
aak zo sncl mogelijk de k
eester LENS .

zoals 
- 
jullie hebl:en .kunnr:n lezel in rle vori6le Í,El{srevue 13aan lÈ Es c amirver enigingenook dit seizoen rvcer het cen en a.níle*oor àu j e u8crel ft ai]."n ,"gàtuo. De pupillen

ii!:"^1i-*9,i:1s a} beconnen aan ctc voorromdes voor het penartysciie;;;.-;"';;i;;;.i"
lolq:lu hebben zich gclcvrali f ic eerrl voor rle halve finatóss p.óoster*reghel -P.Dil-Lewaarcl - M.I(eètman - R.Slats - ir.T jin -is joe- M. v Helrlen _ F. de Bruin _
I:9liilt.: P.tr'rerichs - P-ir.lfebl-as . srnóht" 3 jon6cns kunncn ooà" a" finalc op vcsutannecr ale volgeníie ronde gchourlcn word.t horen juliic t.z.t. nog.
:0i:l1i:t.l*:::t 9?. "r-en 

!-ic]asscr€ zich opgeven voor een l5owlin8avoncl in'deH ïstede in ?ijswijl<. Dcze avond .za1 pas vo1,;cnd.jaar 2ijl t.v.Ë. ee r"=urvcrin6mocten jultie je toch voor .15 novembe-r r:-3 ià ]eiàe, op6ó.,n, ". g."ri jr.ii j;r;" --"
{1,9::..ïil-h:1,lut.1uo" voor rte pupitlen rràmi cr bij vo1tloenc1" *niro een quiz.oon Jurrr-c moeten je voor 1) november oi:geven bÍj je leider i.v.m. cle nodige
vo orb ereidinr-;en. Ilet kost. niets, en oe luiz i. röní.5"i.,""ri.1i.,t,.,,jrri3r. vrord.en t
l:":ll:::.1:lgd.lf:*i"" niet verceten..'ceruchten sairn ci aat de C_rtassers 6i,.anrarerccnnl-ssen' jullie ook no6 kunnen klaverjassen en t'-at tlo zaal_ van rle lloui-zagerij in de wintcrmaantlen is afgchuurd. Ju11ie zien het aktiv:.terJen ;";;;.Doe dus mee. "

0p vriidagavoncl '19 oktol:er clrrraien wÍ j een film op LEIIS, Genaamd llDo{, Day _r.fter_noo_nrr Deze filnavond begint ora 1!.Oo uur en ce irràtis tóeË."e, iÀ"voor offepupillen 'junioren scnioren leitrcr's trainers'en cruders. o*:t à1.-3o uur is het afge-lopcn. lr{ij vertelLen niet waar.het over B,iat. Kom ,;ii ;;r" ;i;ílo. r.r.r. a"film is cr otr: rlez'e avond gcen j uniorentriining. I(om dus naar rle film.

trEI'TS 1

Vliethage 1

LENS 
'Drilo 5

Scheveningel J -
S emper àltius 5
LENS 7
f,ENSrï8
HBS 6
trEN§ 1 'I

VTOS,l
LEI.ILJ 2
Juvcntas'l
LENS 4
LENS 5.
LL:I{S 6
Cromvliet 6
ltysvrylr 1u
LENS 9
Gona 7

o-4
6-z
2-2

11-2
o-4
1-1 ,

1-o
1-4
o-3

10-4

UITSL,:GE}I PUPITLXN

HMSH 10
S1:oorwíjk B

IENS 14

UITSLTGEN ' IrELPEN

LENS 12
LrlNS 1f '
IIÍIK 6

LENS 15
LM.I,S 16
RII,SVI'I 2

vcs 22
LEN§ 20
CROI'ÍVLTET

1-o
1-5
U-4

3-2
o-2
2-1

o-5
1-4

18 6-1

DSVP
Ted.o
],ETiS

19
6
17 1

UITSLTI.GDI.I MINI-iïELPM{
r.ENS 1g

' qlictr st_ 21
IENS 21

Punten
,ro

LENS 1 moest duiclc3-j.jh zijn meerdere erkenne
IÍetzelfde overkwam IENS 2 bij Vlietha6e. ''LEN
ongesLagen. IiJerd er niet wekcn 6eJ-cc1en nog ru
LENS het o';t 2-2. proficiat 5ongàns.

Ger,vonnen Gelijk Verloren
9 't 9

Doelpunten
48-55

beter en a6ressióver Vios.
e laatote Crie wedstri jden
an Juventas verloren nu hiefd

n in een
SJÍsc1
et 6-i v

-14-
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lENs 4 hacl inclerd.aad no6 een verassin6 in petto. trrrel in ne8atieve zin echter.Met 11-2 vrerden ze af6edroogd bij Dlro; een schande. r,ENs 5"brijfi winnen. Nu wasSchevenin6en de kl_os. Voortaan niet móer zo 1ang rvachten met scoren hoor. tnNS 6 :
!311d! bijna een punt bi.nnen. o? setr,per Íiltius 81. Bii J-2 bleef het echter 6teken.rENs 7 won gevroon van cromvriet mei- r-0. lerwijr tENs 6 m"t a-i van rijswijkVerloor. C2 wÍnt ook konstant, nu ,,ver,.l nSË oi: ói5en veld verslctgen. LEITIS 1O wasvrij, tervri jI LENs 11 Gona voorbij lÍep net io_+I So"a-o" :riÀ"i""a" Iaatstedrie wedstrijden waren- overwinnin[en. ioor11."n zo. LENS '12 ver]-oor va.n het sterkereHI{S}I. P2 heeft rre smaak te pakrren en kloptó spoorli,i jk net 5-1. iifl( p 1 \i,,as testerk voor LENS Pf. d"TTgr jongcns. voLgèns aà re:_aàr hebb-en juiiiu 6o"a je be6t (Bedaan. Een eerste pupiJ.lenelfial is eciiter te sterk "ou, Srriio. LENS 15 kreelrziin eerste nederlaaa te palchen. DSVp bleck beter in het bànutten vsn kansen.Li'N§ 16 en 1? vronnen",Ioo" o"r, goede inzet resp. van Tedo en RKSVM. Goed zo jon6ens.Mini 1-werd we6gespeeld..oor vöS. LENS 20 1evèrJo een doeli:unirijt g",r"cntuet quicl( Steps. LENS vron verdiend. met 4-5. l.iini J won 6e1-ukkig íuer eens. LeukSespeeLd jongens. Het totaaL resurtaat viLL wat tc6cn. Zoveet àoelpunten hebbenwe dit seizoen no6 nooit tegen_gekrcgen. JonGens Iàt r.rer een beetjl op (ie verdedi-5ing. lloenel aanval1,..nd .roeibal-altija *"1 .:_uo"ors meebrengt is 55 d.elpunten Ín1p wedstrijden rvel rvat veel en niet ieuk voor de keepers. sicces í.s. zateraa6.

Zoals eidere week begon Lenb ook ciit keer direkt met ië aanva-r-. ook ar_ 6ing de balvrat vaak ove" de r-inkerkant en werd.-6oed geprobeerd een opuningÀiretrer te force-ren' Na ongeveer 8 minuten 
_r'ras het d[n zoïe'r, ,anu:it een heokschp kreeg Berrij debar op zijn lichaan en rolde zo het jo aJ- in. hr sner. daarna vorgden nog sner JdoeLpunten-van Fredr Robert en Frank] De scheidsrechter wist Jàt precie. hoelanger gespeeld moest worden, zodat d.e eerete herft 15 ,:_r"t""-i"-1.:rne. auurae. Er werdaf6efloten op het moment dat cle bal, na een schot va.n Frank, nog een $,a,ve metervc.n de doellijn was.

De tvreede hel-ft verriep ror:me1i6er, er vrerd. niet goed samen6espeeLa- De tegenstan-der lron wer .coten na een fout in àe achterhoede. Fred maakre 
-ritu,lrrautiSt 

5 - 1
fgg= n" Good rea6eren de l:aL voor de keeler wegte hal_en en te scofen'tils er voort&an de hele rvedstrijd 6oea g.àvoeflràra worrrt, ", ,ri"t-"rruen in het be-8t1.13" de- wesstrijtl, rTorden de-uirsragËn een stuk hogei en einaigen we in de com-petitie ook Goccl. 

.Jan,

§poorwi jk8-r,e ns 1J (p.2)

Verslàg Tedo 6 - Lens 16.
Afgelopen zat
J vreéstri j den
on mee te bli

erdag vras de vierd.e conpetitiewedstri jiï voor Lens 16. van ile eerste
.werdgn-9r 2 gevronnen en 1 verloren, àrr" ,oult"r, we val Tedo rvinnenjven tel1en.

in de eerste minuut was het al meteen raaic ooclat chris kon scoren via een goed 1o-pende aanval' Daarna fegen we nog kansen om c1e voorspr""ó ;i;-;; hreiden rnaar doorte weÍni6 samenspel l_ulct; dit niei,ln de 
^twee 

d,e -he,ft be50n Tedo, dat het nodi6 vond om 2 pupilren in te zetten aaneen offensief. Maar ttoor goed ïrerdedigen oniler Leidj-n6 ,un Uanrrfà Aarsen err e'n6oed keepende Dennis Spa vrerd hct doeÍ schoon gehouden.
LENS kree8. zowaar no8 enkeLe kansen via sner uitgevoerde counters. rn de Laat.te minuut kon Ricardo hierdoor koelbroedig scoren, Dii tretekena" 

"u, ó-z voorslrong enrvas tevens de eÍndstand
Deze rvecletrijd hebben jurlie vercliner. gewonnen. Ga zo door en l:lijf trainen.
DSVP 19 - LENS 15 3-2

rifgel_open zaterda6 l-vercl na vijf vreclstrijden on8eslaiJen tenederl-aag 6eJ.eden. Dit rvas vooral te clanken aan de inzet voor rusHet l-eek net als of LEN.li stoncl te kijken hoe goed DSVp sl:ee]de. Dcen J-O achterstand bij rust. Tijdens cle rust zijn de prit5u" ,ro"en zou ecr de tweede hel-ft weer vrorden gevoet.balà. Ooo, oun gooaàweer hansen 6ecreeërd. Dit resul-teerCe in àen scirot op rle paal ,de paa3. en tvree doeljrunten van Marco era4qlrick. - - ".* 
:

- r )-

zijn geweest een
t clie er niet was.
it resultcerde in
r o,p de i 6ezet,
inzet werrlen er w

een ba1 vl_ak langs
Aad.
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.I,FVOEREN:

1482 R. C. vd Kroft

AJA(OMODATIE(OMMTSS IE

B. j un,

IIet bestuur heeft de heer Jo6 verschelden bereid Gevonden on de gehelezorg voor de akkornodatie op zich te nenen, nu cor peetexs heeft aangekorrdi6.d, 'dat hij deze taak na de eerstkouende 416. ver6aderin8 zar moeten neÀrr-eggei.'
Jo6 verschelden zar. hierbij wer- noeten kunnen rekenen op de hulp van een

- aantar personen dic bereiLr -íin zo af en toe een karrrreitj" op io knai:i:en.
rnnidclers heirben wi j'ar eni6-e per$onen rraartoe beieirl- gevonden.. i,

wij zoeken:àr n'og ,uè1. een puqr-roo, bijv. timme.véik, íerfvrerken etc.-Mel.dt U zich al_vast aan op Te\. 45.8?.0?.
Het 3-i6t in dè bedoeling om zo spoedig mg6elijk net rre hele 11roep eenbesprèkin6 te houclen.

KAKIL 
:' r

Naar verluid hebben zeven dames en heren zich bereid verklaard. om zittinote nemen in de iulKA. IJij hebben vernomen dat er op heer korte r""riJ" ;;";;---"spreking zal illaat svinclen ,,, waàriia de definitieve -instarr-atie 'zar-,kunnen. plaats-vintlen. : ..

NU hei er naar uit ziet dat al-le konmiss:ies voltal]ig tijn bezet en ookhet financiele overzÍcht 19?8/?9, en-rle begrotl.,ng, r)p/gó piJti""r, gereed zijnk,nnen wij alvast een voorlopige datum voor cle nig. vergadeiing vaststerlen.
. 0p die ver6adering zu1Ien rvij oàk onze voorsterlen met Éetrekking tot denieuwe statuten indienen. Er. is nog heer wat vrerk te verzetten voord.at d.estuld;en llLaar zi jir.

Vandaar dat wij de vergadering ?as op zijn vr-r,e6st op dinsdag 2/ november
a. s. kunnen vastst e11en.

Houd't u deze clatum vri-j. u rvorcrd dan ón za.3o uur in ons klubgebou'verwacht. 
:

" Het Bestuur.
!
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\ïIE ST,!.AT ER ,T{CHTER DE BíR?

-.,,ZATEBDAGMORGEN: -.-Cor. Hop?enbrouwer - Ieele Frerichs-- Jo6e Christ.

ZÀTERDAGI'ÍIDDAG: Aad Bogisch - Marleen vd Steen - Olaf Huis.
net ila;vu11ií6 vïri Ëët""'1-1è'ëitlai. ' -

' ZONDAGI'ÍORGEN: Tinus. Zilfhout -. Peggy Richel..:-"Cox. Ho1:}enbröuwei.

ZOIIDJTGMIDDAG: Famt M. Nel-issàn - An vd Steen - Lind.a peeterso - '

Sluiting zondag 21 oktober. Ne11y en Richard vd Hoek.

Bij al6che1e afkeuring is het klubgebouvr van 1? tot 5 rr" goolr.rrd.' 
t

En zijn de"vol6ende Barmedetverkers aan de beurt,
ZATERDÀGMIDDAG Aad Bogisch en OLaf Huis.
ZoND/iGL{IDDAG Tinus Zilfhout - Teele Frerichs.
Eventueel al1ee n Barmedevrerkers afbeJ.lön bij ln Ber6enhene6ouwen . teI. 66986.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
B BEE.RPUT: B
B,B
BBBBBBBBSBP]3BBBtstsBBB

Goedentlag hier zijn we v.rser mot ecn traai en een J-ach, wat lrorclt hót' deze
keer? lvordt de beérput om td r;ieren of r1e gierput bere. ' 

.

lif6clopen zondagmorgen .werden de vef-cleh íoorzïen van hun natje en in
mindere mate van hun droo6jc. Zodocnde waren ze zondail verzoper €rr vcr-
zadigd. Toch leuk voor een keertje.
Nog leuker had het afgelol.ren zontla6 i;eleeet, aLs er lvat meer menscn hun
neu6 hadden laten zíen. Nu zaten er een ma.n of tj.en en dat kan natuurlijk
niet voor zotn -grote vcrcniging.
C t heeft haar ware gezicht laten ziiln. Geprikkeld door de rrioor en van te
redactie rol-den ze Blauw Zwart met a-0. proficiat.- . : ' ..
Naast ons zitten enkel-e heren van B'l , <lie na {-leze ode aan C1 menen recht
te hebben op minstens zotn zel-fde pluin. Kunnen ze nooi vergeten.
Zij clie vragen I'rorden over6eslagcn
''das het de g;oden verzoeken? U vreet wel-, die trainer, die zei, dat hij
ontslagen moe6t vJorclen door het be6tuur. lïelnu, er is inge5repen door een
hogeíe instantie. Afgèlopen woensdag werrl hij onder do lvapcnen geroëpen...
De redactj-e zou d.e rcdactie niet zijn, a1s ze niet overal haar oor te
Iuisteren zou 1è6i1en. En wat hceft hei ges?Ltste luisterorgaan onlangs
vraargenomen. De algemene Ic clénvergaclering (a1s U nog weet.wat dit vergrijscle
instituui voorsteld) zal plaatsvinCen op d.j:llsd.ag 2f noventer, aLthans
als er niets tussen komt.
Het gornst weer yan clc 6eruchten. ,,,lederom zou ex een. IO.KÀ in , olrichting
zijn en, weet U, er zit misschien vrouwel-ijk ieninistisch schàon in.,
!-Is we bij die vreetavcnden m".1ar baas in eigen naag mogen blijven.
T{omo lupas est. LEN§ 7 heeft een contract afgeslotcn net pl_uvius. Men zag
te'Zeer op fe65en een zond.a6 bardiónst. Schanàe, d.aar de red.actie in de ::
kLeine uurtjes nogal. overvallen ,,verd door al dat rqrater.

i*
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Freel-enser schreef, vorige vreek dat het niet moeilijk is kritiek 1os.te
Laten op dc rerlactie. Toch doeti hij het niet? Zelfkritiek is iets wat wij
niet beheersen, du6 we zullen toch door anderen irigetoomd moeteri worden.
Freel-enser vroeg zich af of hij van on6 no6 een k..ns zou krijgcn. Nou
vooruit, nog 66n keertje <lan. Maar iri; ,ouí hct natuurliit niót tc bànt
ma-hen" r .

Onze spcclale correspond.ent in Bern, Ilartïn Heynen, had zich ontwikkeld
tot een complete touroperator" Voor zijn oude elftal- had hiJ' ee4 tournee
gepl-and door Zwit6er3.anc1, met maar IÈefst bwee wedstrijCen.Eelaas, helaas, het feest 6aat niet door..Sl-echts de ha,rde kern van 4 man
blcef ov.dr. De rest ha.akte af met ten clefe oadoorzichtige smoesjes. !7ij
stellcn een extra barclienst voor de heren voor a1s straf.
I,Ie kregen klachten dat de L]iNsrevue van vorige week veel te dik was.
En wij clachten de mensen, gezien de gestegen oud-papieri:ri j zen , no6 ivel
een plezier te doen.
Zegt hct ene reankozijn in i1e kantine tegen het anderet r rlk vincl dat jij
niet zorgoed uit de verf komt.rr Zegr c1e ander: r, Bladder, bIadder.....
Nog wat laat binnengekonen huishoudeJ.ijk nicuwe: Een serieus kijkende
Gerard en ;innet Duyvestein bedanken a1 diel;enen die belansteIlin6 heLben
getoond bij hun huvreli jl(.
Op 7 oktober werden Joke en Peter vcrb].i.jcl net een rlochtertje, 8enaamrl'À6neta. En nu maar vrachten o]) Bjorn, Benny en Friecla.
Frans Ffumans 3 ,TLENS Prof(fessoren) ctub? Gehoord van dè open UnÍveroiteit
Ik ga er hecn, U ook?r'
À1Ie vaste Èolomschrijvers zijn op her fs tvaca.nt iè. Zodoenrle iF de lE},lSrevue
deze week l-ckker dun.
De stank clie 'de be erput verspreirJ.t veLt in
darnpen clie op rtit inoment uÍt het herentoil
Enkefe. spclers va: 81 zijn de trainin6 van

06 Gaan bèkijken. Krij8en we hier zcker ook
De beerput zit tot aan de rand vol met re6
no8 net pp. Tot volgenJè week.i]

het niet bij í1o onvÍeIríckende
et opstij6en. Lood3ieter? ,
Feyenoord net een kritisch
vJerkvoetbal.

enwateqr,1. maar het del<sel- kan er

TTTTTTTÍTTTTTTTTT'ITTTTTTTTTTTTTÍTTTTTTT
T In de winkel- van dè TOKO: T
TT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Zoa-ls weinigen zu1len wëteu heef,t Toko vel-e relaties in het buitentand..
Naar aanleialing van c1e 1-otin6 voor de ï{K t 82 te Zurich schreef Raymond

Goetnek me iïeze brie f.

Sa1-ut, chér Tol1eke, het is reeds vele maanden geleclen, dat wijrmet
eLkanàer ovcrgebii-efcl hebben. Maar cle stank van Zwitserse kaas is me nu toch echt
te veel uit een verkeerde hoelc komen waaien.

Of zull-ie het eron cloen. Daar hadden ze ons gerlienstig versproken, dat
den ltaartenbak eens g.red gelleleerd zou lvordcn en rvat gebeurt. Die Neuberger deelt
ons vreer a1s zwart schaap in bij de sterkste 1-louIe. Een poul van ellende zal het
worden voor ons Selgen"

AIs geboortig vlamin6 legin ik ondanks een keurslijnige eclukatie te
twijfelen aan dea goedertierenheid van d.en Àlrnachtige.

JaI Gyprus; di,e verplet-teren . iri j nog 'rel in c1e Cypruspers. Tenslotte
voerdt daar"rto6.steed.s eèn'bur,;eróorIog, zoclat een st'raltje verdee]-- en heerpolJ.-
tj-elc dat bi6i;et je lvel- even za1 verschonen.

Maar dan dc Ieren. Dat vol-k is onlangs gesterkt door,den Pn\us met het
sacrar ent van rien lIeili5e Johan van de iiat ergraafgme er. De kerkvacler heeft Ierse
eenheid Beznaid en wij zul}en verderf oo6sten.

{
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". Een . 
onversagencl tcgenstreven zu11en wij weten in onze .grote zuiCerl:uur.*ret Platina in..{e ;6eleieren zul_len zij nakkelijk de GauLle. weten te vÍnrlen.

, Jean- Maric zal- Paff staan.
. .En I,rst,,.buf not least, TolJ.eke, Uw land6enoten,,.die 6iootbekken mct hun

OutspansinaasaplcLkleuri6q. schirts aan;. Í11 2 kee.r hebben ze orfo' de pa.s.afgesneden op
minne YIiize. Ik zal U niet vertellen wat wij tlveetaligen U een poeta zullen stoven,
Maar_reken .1ropr .da!. Iaenig€ Ol-l-andermop za\-.verhaLen van tlen 1;Iorieuze overwinning
a1s Rode Duivels. . : , ..,
- G" zi jt vo_or twee tellendr .:. : _r: i .i ,

:,, , . . hHÀlI.LH-,iH.'JliH/lHl'rH,tHirHirI{/:Ii.rlI..rH;JIr"rllILILiJ{Al{ liH.'iHifiÀ1Il!1{liïil-l{r\H,.HirHJrH

/iLLERH:NDE: T OOON FREDLEI,ISfR
À

AHI1HAIIAHÍ+HriHrU{ÀH.1H.-H,,-HI,HA ..
ÀHÀHT't.Hii]I1IHi"HÀHiIH.iH];.H.:H-';H.iH.IH,"iI,;:I{"rII.IHÀHÀH.':H],H..HJ.H,.H,".}i.';H'.II I,H.;H,-H.rIIJ,HI,H-JíIIH.'.H;Ili,r,HI,}IJ,'HÀH

' Na het lrachtige herfstweer van de afgelopen tijrl was het een afkna?ler
al- rlat vatcr op zonda6.

HeeI LEl,lS Ia ; 1jIat behr:Ive clan natLlurlijk de melsen d.ie r §-mor$cns vroeg
aanwezíg moeten zijn. U kent ze wel!.r "; Die 

" "r;i " 
" 

"igàr.u;;à" 
-;";à.;; 

iiet wcer eens een troostelooos 1ee6 rrlub-
$"!93ï zien, waarin eàn hancjevor rÈusers ;;; ;;;; ;;",-;;;-;;ilart, rlaverja.een,,taféIten!Ís etc j'

De RerJ.actie lvas. vol-taIl-ig aanwezi6.- Die 1ui zi j!. pàraat, oncler aLl,e
omstandifheden, nr:.a] het ,iàs che ene irctfl ivel ^"n tc àien, dat hij in dà 1:en,:.ric '

zi,t .
Z.àtercag gaf LElrs 7 akte ce presehcè achter .le Bar. Hët Èysteen werkt :'

-prima en mcn heeft er nog plezier in ook. l '
Ioko kan 6erust Zi;n. Bij j,1 is'er van a13réssic nauwelijXs éprahc. Hij mag

dus rustig koraen kijken op z,aterilag. tjen 6;ezapi§ liartijt je v,;etf,aI iË 8euraartJrgef 'rk 6eloofr dat lrij tcch m.ar ríooten ovelÍaln op Damesvoetbal, clan kunnenwij r",ver zes jaar tenminste met een lames minilveipentean starten. Er rvorden. ten-
minste de l-aatste tijc arreen maar Dames geboren bij onze lecen. piet Hop en zijn
vrouw kregen een dochtcr. En met ,,ïim l(eetnan en Dick Branclenbur6 zal het ooh wei
weer die richting uitgaan.

FONDUI-,|IVOND l{ET D.f'NSE]'I,

Varia t

Trainin6 op Maanclagavond.

Qe6roet
Rayrnond.

De voorlopi8e llaka. ,

ZI"ÍZMZMZYIZYIZM,ZIIZM'],M7.1ITZI4ZITTZTI7,I4"IMZI4:àMZM7J\ÍZI4ZM

M ,6eo4. .T.Meinesz, Tel. 86344? | Z
Z Laàrilv Rustcnbur$ 15r Voorburéi. : MM
MZMZIVIiï {i]M XI.1,JM!iM, A'ÍZMZI,ÍZMZI{:11'LZMZM'/,TÍ7NIZI.IZI4ZMZM

-Llh.evíeL {r,e l(aka nog 6ecn vold.on8en f eit is, zít er weL, het een en ande'r ,

te konen. De'r voorl-oli8err Kaka hceft nanelijk op 10 novenbcr een oucierwetse fond.ue-
avond Èepl-and. ..\ - r ..ri.löoo" frqrighecleÈ aan de kant van Let.bestuur,'is .ie. tfaf., nog tiet 8evoUaach-ti6d maar de idee6n zijn er wel. Tijrlens 4e fonclue zal er mtzíet [espeetÀ lvörclendie U uitnodogt tot een d.ansje.

- ...Definitieve berichten hoi)en wij zo snel mogelijk te kunnen pulIicenen. .

1

. Sedert eniSe tleken heeit onee ,,Z-M-duÍzenclpool'r Llic-hy Nelissen-met necle-
wet_en cE volledige instemmine van het L[Ns (hoofd) bestuur ov-ori6cns, cc.n, trainin6op MaandaÍlavcnC (vanaf 2O.J0 uur ) 6e L->rganÍse erd.. Deze trainin6 ís er in .:erste in-stantie op 6ericht diegenen die niet vo()r íle selcctie- trainin6- o1: woensrlagavond.
werrlen uitgenodigcl en tevené de vri j daE;avgr-d.ri et zo r n ge}irklcige vonast *ronder,.,



in cle 6elegenheid te,.6te11en door een e xtra avontlje oefenen cle conditie en wat d.iesneer zif, nóg wat op..te' vijzó}en" ; ..

?lOrrzó vrí 
"nà'.Neiis;en aic agze bezi6heÍ ,'naast zijn toöh rceds rlruË

bczette leven(rverken in Schiphol// ,Í,rastelteeii ön een cliuk'6ezin in zijn woonj)Iaflts
lilphen a/a dijn) nog be3t even aat zitten vooq hét'genoegàn van àijn-co)_Iegà's
sportvrienden; blijkt langzameihand" hoe l-an6er hoe mecr 6ö6aàÍgden om zich heente'krj-jgen" Dn zonrlèr nu-' cIè 'trainilg van onie'voJ-preznn àioru. öhie ook maar.in dc geringste nate tekort'.ic-ldocn j zijn d: resuLt,-tön weI tlermate, d.at hier overhet algemeon óver geoordeel-ri. wordt ald: fan\astisch 6oed en..... tàvens nog
gezeIli,g ook. :

tliii verllarlen ieeds'aat enige s1:ele-. uÍt 'rie 1a6eie elfte,lLentr'dit een uit-
komst vinden èn het voor 5een goucl nèer rvillen missën-. Laat Cag rleze Mick'I{eLiÉsen
welisvraar ;een enlcele licentie bezitten zijn pdgingén zijn. hó6elij1i te rvaar<leien.
ltJij zouCen r]àn oblc geru'st lÍi::+f Cczà.pIààtÀ ook lrle 'hncleràrr. .oar., toit. will-en. .

stimureren dóze trainÍng-'te 6gaan tolgèn" En iet er'wet op: str;scs'àts het weerin ongunstige zj-n.omsLaat, l'Íicky staat ook dan vast en zeker op c1e bru6 Ëin ju]ïíe
te ontvan6enit!! :i

i.''

Lan6s de F';or!.cn van de Z-M f ad.der. "

I,ïanneer er zoal-s in het onderhevige F.eval bÍj de wertstrijd NSEI,I- LENS,
6een officiele (bonds) scheiclsrechter homt o;lda6en en'de thuisclu§ dus voor eàn(reclelijhe) vervangerc dient zor;: te dreaen, ilorén 

"" Iogis chei.wi j,ze in het karrrp
van tle gi'.sten toch onwi.lJ-ekeuri ; twijfel-é en vooroord.elen naar veren. rJat zal-tt voor i-emand zíin ? zo, hij vrel eens meer gefJ.oten hebben en zou hij te11en cle- "sfee:' van ileze (voor cl.-.j ze partijen toch zeer belangri-jke) wedstrijd opgewassen zijn!

Nuachterafbekekenkunnenwe5erustze5gendatrlearbíter'af8eziennoE
van enj-ge ., ,3elegenheids- fout j esrr , die iedereen nu eenmaal malÉe4 kan td over het
algemeen heus nog niet zo srecht gódran heeft. Theo Booms a:"e ör oàliàotst",' -...

weken aardig in rrschi jnt te komen hielp. ons rceíls binnen ,1O, minuten op.., fra-.ie .
wi j ze aaí ile 1eirling," rvelke wi j gieiiurencé de hel-e eerste heïft 'qndàiks-ivetvro óde- . ," .pogi-ngen van d.e'thuisclub niet móer behoefden af te staan. Direct dà r1e'helvatt+"g,
ecàter kuram NSI[!Í oIF ge1iike voet; No6 _g,,gq 7 minuten later echièr; -iviE t. Jac cr.eni Dul-k '

ztn ploeg opnieuw éen" vo(/rsi)rong te Bëven 
'inidd.efs 

een ma6neficJ<e geiomin.vrije schop -
T an zeker Jo n afËtt.tnd, rv:rarbij hij cle Éa1 ónhöudbaar voór ,Ie NÉEli- ,l1,c1man in tleI:ruising vdst te plnatsen, De thuisclub lcvram hieina over cloncleren.d. opzette!, clöch ' 

.

verdez' daí een 'enigziís aanvechtbare strafscho!, waardoor de stahd à.ndermaal , . 'gelijl: vrcrd, hwam men,toch ooË..niet.. '

Resumerend.e bovengenoernrle g,.an6 van zaken, dus al-weer een pluim oi: de
LENS -ho e clen.N aríen zuf1en l'rc nÍet noemen, a1 zou rt arleen die van ,r* rrms-6oa:-ie
Díclt Hofland rnoeten' z',- jn, r1i-e rvederom uíterst geconcentreerd .s,reIenó.e, tiocË verschei, .

dene attente ingrePen'op hachelijhe momenten zrn p1oe6 wel voor ergàr behoedde.
Komencle zate:'dag ontvangen vre M, vO. t?2 een .r1oe6 ni-et zo zeer uit. cle ltoven-

ste re6ionen, cloch zcker een t ea-ru ora terde6e rekenin6 mee te houilen.,
i,Àlrv,iNG r 14"J0 uur " vERzirl"lEl,ufi; 1j"15 ,rr. opstullrNG: zoi-rls gg,rvoonl-i jk o1)
Iroensda3avond. door rle'Hr I"IöhIe bckentl te maken. S cheidsre c ht cr-itr. L.tt.Tan-6a1i.--et tt'íeede sileelcle in De l-ft tegen Vitesse werlerorn een vredstri- jd waarin
we 6eenzins de nindere vraren, C,och rraarin de voorhoerLe tt voor d.e zovcelr:te maal
l-iet afweten. Het is dat het al-oude trio Gab-i€ vrl Toi;-t- Herman l(:inper- cee6veldink vreer aIs de silr eellwoordel-i jke rost in e'é brancing fun65eerile, an.J.ers was
ook dit treffen misschien weer in een dubb etblank-s t ancl [eeinài6a. llatuurrijk
was tt Chris Yan Ge6teJ. ziin eer om zrn lloeg tensLoöte met een uitstekend rloelpunt . .

aan rle twee winstpunten te helpen" En ttai ziln,. we hi-er-a.s. week-e nd.. .Gckomen aan eenuite:.st belangxijl(e THUISweclstri jci te1;en,.NWB'5" lat tàt heclen nog fiór' en ónge:'. .

slagen de ranglijst aanvoert. Onnorli6 te. ze8gen d.achten *rij, dat,itl as 
".u. àoooit rlan nu met eLkaar het lieste bceirtjb' vo'or.,.lienën te zeiien;

-5-



AANVÀNG: 12.00 uur. VERZAMELry: 11.00 uur. OPSTDLLTNG: A.Enze _ C.Vekrink - tt.Í(emper
G.vd ToBt - H.Jochems - J.vd ras(aanv)- J.r,ïeLtens - G?HalLeen - A.Ben Cheíhh -
Chr van GesteL - J.Vd Rijzen. Scheidsiechter: N.N.
Eet derde haal-de ditmaal cle stunt van de week uit door het tot nu toe efueneens nog
ongeslagen DSVP ui Pijnacker de eerste twee punten afhandig te maken. Terlvijl
Gerard Kuipei en Chr gs5.. voor rle LENs-doelpunten zorgclen, komt het hele elftal van
l-eirier Pijlers en captain Roy Vroom een pluim toe. Daafbij zij echter no6 rvel
olgemerkt dat het'verschijnen van Chris v1n Gestel en Henk Jochems naast het
deg'elijhe spel van Jan van ile Vel-cle.een rliklie vinger ii: de pap decd 1e;;6en. Komende
zaterda8 UIT tegen Taurus 2 in Del-ft. Jongens \:Ie gaan nu d6Í:r hg?
liriNvllNc 3 1J.OO uur" VERZA,IELEN:'12.'ll uur ter plaatse. Teriein Taurus: Prof lriekelweg

ffi.ffiiilrËïï:;:lï:ï"':",ï*ï:f::"1ï1oou,"" - ,r.vd velde - E.van r,erkhoven -
B,Vis - S.KoeLflat - P.,lmbachtsheer - C.BosÍcan - Chr .Jehee !- R.Vroon(aanv) : '.
Resl G.liuiper.
Extra nooti Het be8ínt vrel op te vnllon dat rle pubJ.ieke be1an6stellin6 voor onze
Z-M.el-fta11en zowel bÍj thuis a1s bij uitvredstrijden no6 steeds groeiencle io.
Houclen zo t mensen! I 'rïi j bli jten ons best ,rveL doen.
Proframna zaterclag 27 oktober a.s.
P.V.S 1 ^LENS 1 14.Jo uur
P.V.S 4 ''. LENS 2 11.]O uur (
IETIS , - Devjo 11 10 30 urr

SENIORE{ ZONDr\G

PROGRÀMMA

ZorLd.a6, 21 oktober 1979

.C.-li vd Born.(c
N.N
N.N

- 14. 00
11"OO
11"0O
11.00
10" oo
12. OO

10" oo
12. 00

uur
.uur
uur
uur
uur
uur'
uur
uur

Delft '1 - Lens 1

tens 2 -HOV2
IÍVV 3 - Len§,
oDB 2 :- .Lens 4
S cheveningen-L ens 5
BMT ; Lens 6
t'ens 7 - Vios 4
NIVO 4 -Lens 9

'12. OO uur DZS 4 . - Lens 10
12"00 uur Lëns 11. - lnternationalJ
14"00 uur Lens 12 - cDS 10

llloensrla6 24 oktober 19?9

19"J0 uur tens 8 
. - Íriomph 4

oPSTELIINGENs

Juniusstraat Delft
v1',
van HoSennoucl{j-aan
Aibardastraat '

Houtiustrveg
Esia:npLaan.
v2
SPortpark rrPrin6e6. Irenert
Schaa1lweg te Rijswijk
Ockenburg
v3
( zV3o minuten ) v 1

v2

C.T. v.d. Heuvel-
!ï.i .v. Putten
C.J. Braat
A. Dykhuizen
N.J.M. v. d. Bol
A.M.W. Berg
1I.C.B. Cittert
G.C. Eoek6

N.N.

N
N
N

N
N
N

Lens 4:

Lene 5:

Lens 6

Len6 7:

Lens 9r

10

als vori6e week net R. van Luxemburg
i!

al§ vofr-8e'weelr

a1-s vorige rtreek zonder tr'. Veeren:,:
a]s voril]e weekr'zond.er R. v.il. Bemt, Hi Hoppenbrouwérs.

a1s vorige vre ek

a1s vorige week met A.

:

v.d. Kroft en zonder R. Guit

t
b

Lens 8:



Lens 10: als.vorige .week rnet R.' Guit

Lens 11 als vorige week
:

aIs vorige wee-k met À. Hoppenbrouwers

UitsLuitend tussep.lB.3O en 19.J0 uur op vrijda6avond bij Àad van cler Kroft,
foón 296081. In 6eva1 van overruacht kan men nog terecht op zaterdagmorgen tot

Len6 12!

AFSCHRIJVE\I

SAMINKO}I§T

LEI'IS 6
LENS 4
LENS 5
LEI'IS 9
LENS,IO

tele-
12.oO

-?-8-11-en12 een half uur voor aanvang van hun werlstri jc1.
- 1O.oo uur LENS terrein
- O!.OO udr ,, ,,
- 11.00 uur ,, ,, r . i :

UÏTSLÀGEN

LENS 11 Iienauft Neclerland 4-6.(vr)

ZIUitVOEfBAL

De vol6ende rveëIstrijd is vastgestcld op clo:ldeiCag 2J oktober a.s. in de 'opoithal-
Duinlaan, aanvan6 21 .OO uur. De t egenstancteï 'is GDPCÈ'. Dc volgencle spelers vrorden
hiervoor uitgenodigd: T.Prins - B.Osse - p.perreijn - A.de Gröot - J.Ileetman, -

PROGRTT'ÍI,IA

-:

Zontlag 28r oktober 1979r ( o{ide?vèorb ehöud)

uur IENS 1

uur GSV 2 '
uur LENS J
uur uJ-l_veo e ..
uur LENS 5
uur LENS 6
uur Cel-eritas 4
uur PDK 5
I..ur LENS 9
uur LENS 10
uur ADB 8
uur St. Voorw. 6

LDrilS 1

LENS 2
HI.4SE 2
LEi'Í.-j 4
vcs 4
DTJO 5
I,;ENS 7
LENS 8
I,larathon,
GDS 6
LENS 11
L]INS 1 2

(t
14.
10.
11.
11t
12.
10.
10.
4)
tl;-
12.

aL

o0
oo
00
00
o0
o0
oo
oo
oo
oo
00
30

Zondag 4 november ( onrtervoorbehoucl )

14.OO uur Roodenburg 1 -
'1 '1 . JO uur Leonirlas 2 -

IENS f is no6 vrij
LENS 4
lïassenaar 3 -
TENS 6
Paraat 1 -
TEI'IS 8
LENS 9
Quick 10
LENS 11
LIINS '12 nog niet bekend.

I,ENS 1

LENS 2

osc 2
LEIIS 5
SEP 4

" LENS 7
Duno J
Paraat 4
LE}I§ 10

Quick 11

-?-.- "-



Proootle en degradatiere 6eling sel_zoen 1979/ 1980 zond amateurvoetbala8

District lvest II
2e kl-asse standaard.:De nummer 1
De nummers l-aat s

Reserve 2e klasse:

en voorlaatst

De kamp i-oen promoveert naar rle
De nummers 'laatst en vocrlaatst

reGerve 1e klasse.
del3raderen'taar d'e beserve Je klasse.

irromoveerd na.ar
degradèren naar

1e klasse.
Je klasse.

ele
rle

REserve 4e kl-aese:
De kampioen promoveert raar tle reserve Je klasse.
De nuDtner laatst d,e8radeert naar ,1e afdeling van de IINVB.

Lfdelin6 Den Haa63

Reservc elftallen
Degradenten uit KNVB.
Reserve Hoofdlías (LENS
De8raclatie uit I{NVB

Promotie naar KNVB

Degraclatie naar 'l e k1a6

Prouotie irit 1e kIaS .

4

3

121 1tO
20
4

2 20 29 29

9
2 1 o

2
3

1 10
1 3 .3

1o 29 2ö 27
311

2q
1

21
1o*,r+*6 7+ 8** 9**+

3t 11 zz
Reserve .í e, l<]-as ( lll{S5) -. . . :

Promotie. .ÍiJ-1e kampioencn promovereir r:.-ar de Reserve Hoofdkr-nsse.
- * d.e nors 2 van de 1e klassen spclen on: 66n plaato in r1e Reserve' rr rr rr ,, ,, twee tt ,, ,,*í:*' ' tt rr rr rr ,r drie rt ,r. .. rt*+**- tt tt ,, ,, ,t VLef ,t ,t ,,

DeBradatie. De no r s en voorlaatst degradcren r..,.ar r1e_'Reserve 2e kLas

Promotie en rlegradatie- re6e1in6 Bes. 2e lclas/Je kIap / 4e klas / Je kLas

33 ..r3

Hoofdkl-asse
,, rt
,l ,,
tt ,,

6e klas
5E-ffilloenen van de 6e kLas prolloveren naar de !e k[as.
ZÀALVOBTBí.],

r'.11e haropioenen van
De nor s laatst van

'le klasse
De6;radatie uit H,)of dklas

Promotie naar Hoof clklas

Degradatie naar2e klas

Promotie uit 2e klas

deze Àfclel-j-ngeï promovcren 66n kLas
rle ze Àfrlelingen clegrailerea "r :-

20 ZU

1

2

)(\
4

2+
èT
5+

,1
zd'

2

2
?o,

?*-T'
u-

21
4

)z

17
?

z0-

o



ïndien 3a het-spcl.en van promot ieÉe rlstrij rlc n de Haagser kampioen naar rle inter
regional.e - klasée promoveert, spelen de nors 2 van cle eersie krassen,e,en besl
singswedstrijd om een plaats in àe Hoofdklasse.

.i-ii :, ,'

De 'not s t spelen orn 66n plaats in cle
De nots 8 ,, ,, ,, ,, ,, r,

1e klas
tt

T-ENS 1

Scheveningen 4
osc
HVV 4
Duindolp sv !
I,ENS 7
LENS B

ScheveninBen 1'1

LENS .10 -..-'. .

LENS 11

Dr l{ansveldkacle

v2

Bras6erslEade
v1
v2
It,

v'l
I{ooBenhouck]-aan .

Sp. p;i-rk Pr Irend
v2
Ni jkerklaan
Rederijherstr.

::
dririBeiide

en 'lO. OO uur ,

PROGIUTMI,Í:I,IIINI ORm{

zonda8 21-10-1979.
12.0O uur Blauw Zwart Z - LENS 2

rnaanda.g 22-10:1979.
19 

" 
00 uur LLTIIS 6 - HBs 5

gEIEP4gÈY9T9=]2=9I=IE9EE§=II!{,=.Y9IP=T9Eg.: g=gIJ]JTI§

zÀTnRDrc 20:10-1979 o

t4.1,o
14"3o
11"oO
14,30
lf"oo
11,OO
11"45
11.45
10"30
11"45

uur
uur
uur
uur,
uur
uuI
l.lur
uur
uur
uur

DIIL '1
LENS 

'LD{S 4 (vr)
LENS 5
L-INS 6 ( zie
HVV 6

L]TNS 9
Quick steps
Cromvliet P

ook 22/ 10

11

VRfJD,|G.IVoND 19 Oi(TOBER FILMIVoND OP L!ïS: /IINV,IïG 19 . O0 uur

hFSCHRIJVINGEN 3

Schriftelijk: voor vrijdagavonrl 18.00 uur bij p.vcl Steent
G enenuidenst raat '101 | Z54j pR Den ltaa8. Tet. 6?jO96.

TELDFON]SCH: vrijdagavond tussen IB'OO en 1p.OO uur -( uitslïitend. in
5cval1en) voor
A-klassers bij P.vd Steen TeL. 6? 5096
B-kLassers bij P..vd Steen reL. 6?5096

Ï l'l3: Ëï.1ï 3,n;,1;;Ï"i:"3iii:""Ï"1 " u'21u22, ", uaso c h-i e n d r us s en e . roafbellen bij LEi{s. IeL. 661r14.
ÀFI(EURII'IGEN: De junioren moeten l:ij slechte wëersonstand.ighe clen steeds d.e afkeurin66lijsten raadple$en" Tel-efonische informaties worclen hierover niet verstrekt.
NIET 0PI(0MERS: i{e6ens niet oplromen af5elopen vreekeind krijgt de volgencle GIerer-
2 extra re6 erve-b eurt en: B.Boelhouwer. .:. .'. -..Bij herhalin5 vol-gt uitsluiting van deelnemeing aan rle kompetiöïe,reds tri j flen.. .

Indatgeva1b1ijftdeverp1ichtin5totbeta1ingvandekontributietotheteind
van het seizoen (lO juni) gehanclhaafd. . ! .

LENS 1 ALs behend zie filmavond l,eiclers J. Apperloo
J .Zorun,.

LEI\ïS 2 À3-s vorige we ek met R . v' Berl5enheniEouwen ( ei)
Èàme.nEomst 10.00 uur tens ",

L,EI.IS f rilo vorige vreek met R.ï{asserman zie filmavond

zie filmavoncl

-9-
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Í.ENs 4 i,ls bclcentl
ffi68ónst 12. JO uur LENS

Leiders PauL vcl Stcen
lio eI Luel(s

Leider Martín . Reuver

Leider íi..31ok.

IENS 5 L1s bekend zoncler E. Va-l-entin
ffi-e-fiomst 15.00 uur IEIIS

LENS 7 lLls bekend met ï.Spa
samenkomst 12.00 uur LEI,{S
GJV:RNE OUDERS I,ÍET VERVOER

: ri -: i: 'tl
LENS 6 F.KIein - F.Zegers - R.Verboom - M.Korving - I'l.Cotpa - R.Korving - E.v ZijI

B.Elshout - E.Jager I Il.V I(ooten - B.Boelhouwer - E.Val_entir.
sanenkomst 12.JO \ur zie 22-10-?9 Leider l,rthu:: de Groo

LENS 8 riLs vorine week
samenkonrst 10.45 uur LENS L

LENS 9 À1s vorige week

LENS 10 l,ls vorige weelt
sarenkonst 9. rO uur LEN5

LENS 11 1,1s vori-qe week
EàïElïrut 10.45 uur

zie filmavoncl

zie f ilmavonrl

zr-e Ïl-J-mavond

Vreclenburch 21
Val-keniers B

14

DHC 22
LETIS 16
GDS 15

ei<ler }Ians Verheugd

leirlers "Erik Lanrlman
!ïin vd Linclen

Leider Theo Prins

1 '1 . O0 uur S chevenin$en 17 LEI'ïS
yBIgPlg.y-eIP=12=9599È88=12:99=9!E=EM:rY9IP

IïEÍ,PEN

PROGR,À],N,L\ PUPIILE].I IJELPEN EN MINI.V|E],P E}I

PiiPII-LET.I

Zaierclas 2O-1O-1oto

'1 1 . 00 uur LEl,lS 12
1-1 .00 uur LIINS 1]

zaterdag 2O-1Q-1979.

12.0O uur LHll§ 15
9.0O uur S0A 5

11.O0 uur LENS 17

MINT - $IELPU{

zaterda6 2O-1O-1979.
10. OO uu". LEN§ 19
12.00 uur HDV 9
'lO. OO uur L'El,lS 21

eider Ton vd Berg

V1
v2
IIóutrustrveg

v.1

Mich vr;L j enhoeklaea
v)

v1
Zuiclerpark
v1

R,,Vri
LENS
RÀVN

15
20
17'

/.LFSCI{RIJVINGDN: Schriftei-ijk vocr vrijda8avoncl 1B.OO uur bij p.vd Steen,
Genemuidenstraat.lol ,.2545 pR Den HaaB. f eL. 6?5096.
TDtEFoNfscH: vrijrlagavoncl tussen 1B.oo en 19.00 uur (uíts1-uítend in drin6encle
gevalJ-en ) bi j Petcr.Perrei jn Tel. 29295?. :.-.

fn_nood8cvcllen ku4nen 99 pul:ilten en welpen nog op zat cr tla6ocht enrl tussèn 8.oo en
9.JO uur afbeLlen -cL. 66131+ Iil_ub8cbouvr.
riFKIr\IRTNGBN : 

,-. 
Bi j sleóhte tre ers om6t;rndi6he rlen steed.s 'eerst rle afkeuringslijsten

raa-c1ple6en. §t.iat d.aarop bij I'pupil-len en lvelpen rr vermel<l GOU)GIIKEURD dan steeds
naar vel-d of punt van samenliomst koraen.

-10-','-



rN DrT GF,viL !1,1G 3R DUs NrET TELEFoIÍrscH 'dloPDEll GEïNF0i?I4.:]ERD N.,;.-R EVEltruELE,
/.I|KEURING,' Staat bii de aflceur j-ngsadre ss en bij 'rpui:íLL€in en !ïeIlenrr vermelrl: ZIE
/LFKEURINGSLIJST dan moet als voJ-gt lrorÍen gehandetd3 Voor cie t huisl're clstri j den moet :junicrenlijst rvorden geraa<li:Ieegd. Zijn de wedstrijclen van LENS 3-5-en 6 [öelgekeurcldan gaan ook de pupiJ-Ien en weLpen rrredstrijclen op ons velri door. ..uitsr-uitencl ".
vocr de uitlvedstrijCen mag in rlat 6eval teleforiisch word,en geinformeerrl of hun
rvedstrijden doorgaan en rvel zaterCagpchtend tussen B.OO en 10.00 uur TeI. 661114.

LENS 1f A.Karp .:; E.de Bruijn -i F.christ - p.Frerich6 -.F.lrI(ester .!. t':,.Iranken -
B.l3ergman6 : M.i(eetmàí - p.Lmbachtsheer- O.Blom - R:VreesrvÍjk.

samenkomst 10.90 uur LEI{S zie filnavond " Ieider J.prin6.

LENS 12 .írls vorige week
samenkomst 10. JO uur LENS

FILMÀVOND

Vrijda6avond trainin I

I,ENS 2l G.I(uiper - I1.IIacquin6. .,'. R.v.Ka1kere
M.vd ï,Jaa1 - M.Tijscn - R.l{u1zin8 -

zie filmavond
leirler II. S travqr:

M.Jochens - R.I.I01trötr) - 'ÍlI. yf].-tsSr...ï
agesar.

lqider Dhr,. vd Bor.

LEI\S 14 P.rïlLeblas - M.tr'ronber6 - L.vrl Toorn - R.Batelaan - c.vrl BooBaardti-,' I
.6..Groenestein -,p.Hoeksma - p.lvijhméijer - li. Zimmernran _ Il. cle Groot _ ,.,

. F. Palenewen'- M.Spar ,. , .- .. .: -: -. .

sanenl(omst 1o.oo uur LliNÀ 
-'i 

:- ; : i.': zie filmavond "eider B.Boo6aarcl.

IENS .T5 .i'J-s vori6e rveek
samenkomst 1 1 . Jo, uur tjNs leicler r,, . tle pagter.

LEI'ts 16 À.v lili jngaarden - C.,icl Berg - ,.r. vtl Ber6 - C. de cràot - R.ïet{ero -,I{.Smulders - D.vd Toorn - P. Eoppenbroutve r - II..r,iarssen - R.l{artman --G.Horvai - E.R'enzenbrink - D.Spa.
samenhomst B.OO uur L,ENS Leirler LiSpa : . .:'...

. : i R.cle.Jong.h.

r.,Ellls 17 _E. I(noÈs - K.Hansen - J.vcl 'starrë - R.Ilöelhouwdi - IÍ.Irhigge - R.Àrsem8'eé'6t -^. M.Brandt - M.Jehce - J:l(oenraarls - R.verbaan _,ïl.vinke _ À.Ja6eear _ -
- L.I{cershoek. ' ..:.' 

:

samenkoa6t1o"JouurLn{§1eic1erM..vd.Meu1eí.

],ENS -19 G.EIstak - P.Elstak - R.Fieret - MaHoeksma - 14,Schuurrdan - R.Tettcro -M.Vers.chefden - J.Man6velal - N.Schuurman. ' 'r
samenkonst 9.Jo uur LEN5 .- l,eider Dhr. Elsiak.
L'E}IS 20 P..{e rJongh - R.zandstra - R.Nuij€à - R.lïyrclenan - R.Zimmermah - pjvaLkenburg

J.Steinwegs - R.Me e"shoek.
samenkomst 11.00 uur LEN§ . eíder P. de Jongh.

n-
s.J

0p vrijdag '19 oktober a.s. organisoren wij..voor aLre'junioren, pupirl-en, .leic1ers 
,trainers en senioren een filmavond.o!"LltrIIs. De toeÉang tot deze film is 6ehee1 ,

gratis. De fiLm legi-nt om 19.o0.uur en om + 21.Jo.uur gnat.het l-icht vreer aan..
De jongeren gaan dan naar lr.uis. Misschien Ïs het voor àe ourteÍe Ierlen rvel leuk
om cle avond dan gezel1i6 in het -klubgebouw voort te zetten. Tot vrijdag.

In verband met de fil-mavond a.s. vrijrlaÍi is
training voor de B- en C-kl-asJers, lrinvàn6 t
iJr" J de ÍiLm.

cr
o
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IIAAGSE JEUGDSNLECTIES

Op maandag 22 oktober speten Ec).win Eykelhof en Ron de Jon6 uet de Heagse ts-seleotie
tegen VCS ,f,1 aan de De i-l.ems vaart vre 6. Voor belangst ellenden vernclden we even cle

aanvangstijd t 19.3Q uur. Jongens succes.
iilanneer we clit lezen,is Yerrel Tcllohreg aI in Zeist met het distrikts e l ftal-. Ook
hem lvensen vre daar vee1. succes toe. ti j{l.ens de ze drie da6en.

De laatste weken hebben wij weer vele spuJ.len gcvonden in ons tweerle klubgebouw
van.schoenen; schits tot en met een hril toe. Van die t-lit alles Ís rrreten wij niet.
Maar ziet U sinds kort erg slecht r-rf J.oopt U 6oms v,,at noeilijk l:eCenk tlan eens
of U soms niet iets mi6t. Zo jà, vraag dan iens na op trENS, misschieii hel)ben wii -

vrel Uw eigen.i.om gevonclen;
:,-

ES CiJ,ÍPAI(Tf VIT]]lTEN

T )t nu !-oe zijn er nog'maar ureinig reakties gekcmen oi) de Escampahtivlteiten
voor .il,-en B-klassers (Borvlen) en voor cle pupillen (quiz). Geef ,. je -:; snel l[ogelijk
in iecler gevqL voor 15 novemqer oi) bi j je leicler if bi j iemanrl v6:.n cle Juko 1

L]]NSTRUIEN

Met ingang van a.6. zaterclag kunnen er te6en betalin6 van f,2lr- weer LENSTïuien
besteld woralen. Àan de bar kunt U rleze truien bestcllen. Ze zi-in in alle maten
leverbaar;

Lll^, s b r.n (te nir._Lal-se :,

IIet gaat nq6'nj-et bcst met ons rlercle B-elftal. r',f6elopen zaterdag incasseerden
zij de zesde nederliag op rij !-1. En rlat heeft de sfeer er niet beter op 6emaakt. -

-J.e{.ereen geeft a]-kaar rle schuLd. Maar waar.schi jntijk.liet rle oolzaak toch bii
jullie zeJf . Een aant-aI speler§, vindt zich.nu íneens te {;oed voqr 1}r( ondanks
die zes netlerlagen) of enkel-e andere tealogenoten te zwak.
$aar lve zullen het moeten trdoentr met de speleas die we hebben. De Juko -kéln moeil-iik
zomaan een ilaar nieuwe spelers aant1"ekkenrr. et is ook best mogelijk dat we iets
te hoo6 zitten ingerleeld. Maar als vre eerst eèns. alferaaal wat mqer..krvamt'n trainen
en er zaterdag den cxtra schepje boven op. doen al-s het min{er.6oec1 loopt. i,{e 2àl-1en
net zijn al,Ien het kcepersprobleem o1: moeten lossen en zelf wat meer Baan scoren.
Jongens, hou de moed en stemning er in zod.at jc net 1:].ezier b1:jft voetbal-len.
ook de Juko. e4. onder6etckenclp Lloen cr .aLle6 aal qu. clit voor ju-Ifie mogelijk te ma.ken

De Leider.,

UIT§I,AGL'N JUNIQ-REN UITSLAGNN PUP]L'LEN

I]]NS
LENS
RVC }
I,ENS
GD;. .,
Rl.ViÏ
L r}'s
LEI{S

L-tis
BTC 4

1

?

4

4
7
o

Blaur,r Zvrart 1

,y5t 70/ I
IENíJ J
DSo 5
IENS 5
IENS 5' .

SP'tere.JJ/J
Blauw Zrv '10

LENS 9
Tr5-omph !
LENS 11

" 0-4
a:igek.
2-4
2-1
,i:1

.' 5-1
, 2-O ..

2-O
)-o ..
2-1

. GDS 10
s1ffi 1

L;NS 14

LENS 1,2
LENS 1f
GDS 12

UÏTSL,"G]]N !.ÍEtPfl{

L3NS 15
IJivo 4
LENS 17

2-;1
z-ó
o-4

o-0
o-4
o-1

o-o
16-0

Bl-auw Zrv
Llrrs -16
Gona 15

zó-

UITSL,'.GEN I.'{IN I -IÍELPEI.I

Ges!.
19

gew.
9

Ge1.
3

Verl-. Doe1p.
52-19

RVC 20 '-"
LENS EO -
LE],íS 21

LnNs 19
zl/r:Ri BL 4
Oranj epl .

10

Pun.
at
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LEI;I§ t hiel-d he. slechts 66n helft vof. Daalna liep B1auw Zwart weL erg makkelijk
we8 naar 4-0. LEiIS J klcpte RVC in eigen huis. Vol6ens rle leirler gaat het e].ke week
',vat beter. Dat befooft wat. I,ENS 4 nara enigzi.n§ revanche voor cle nerLerlaag van
vorige r,reek. DSO werd met 2-1 versk'.Ccn. Nu volbtijven houden.,LB,IS 5 verdient een
kornlIiment. Met narne de jongens die eerst in 131 speeklen, claarna snel naar GD.ll.
gingen, en daar no6 even een op5elopen achtèrstand van 4-1 rïe6lverkten tot 4-4.
Goed zo jongens. LENS 6 heeft het Évra.ar te verdurcn in tleze afcleling. De tc6enstcnde
tegenstanders zijn net iets te sterk. Blijf echter jc best doen. LEi.lS 7 scoorde
pas in t1e trvceCe he1ft. IIct 'lO punten uit 6 wedstrijclen staan ju1lie er6 kansrijk.
Volhouden. IENS 8 begon er6 6terk teficn Blauw Zwart. Binnen enckcl minuten stonden
ze 2-O voor. I{ierna werd het cvcn rommel-i6. LEI'ïS hervond zichzelf en sireekle
de wedstrijd 6oed uit. IENS t hecft 12 punten uit f vredstrijclen. Zaterda6 vras
OSC het slachtoffer. I,ENS 10 stlet bovenaan met 11 punten uit zes r.r'edstrijden.
De l-aatste i'reken 6aat het wat noei,zamer. /ittend. blijven hoor. tEltrS 1'l had het te
zwaar tegen DTC C , en verl-oor nel 4-2. De pupillen verloren aIl-eríaaL. Jammer
jongens, vol6enCe keer beter. lïeIpen 1 is rrat van slag af. De Laatste trvec wekcn
rvedsliiclen l-everCen slechts ó6n puntje op. LENS 16 rvas ucoraJ- verdedigend rrinrler
dan Nivo 'r11. De uitslag was onnodi6 hoog. LEI,IS 1f is op het goerle spoor. I'Íet een
geweldige inzet werd cona versla6en. LEi.tS 19 pakte 6én punt bij RVC. LBI,IS 20

slachte Zwart Bl-auw af rnet 16-0. Een sirel-ertje van SLauw Zrvart vroeg zich na
afloop af of dit nou voctbaLlen was. Gelukkig vonden wi. j ook nog een wedstrijd
voor mini-J - Oranjeplein rverrl meL 7-2 verslagen. Goed z-o jongens
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MUTJiT]ES LEDENLIJST:

]N Bi.],LOT-GE :

601 M. h.Iinops
602 c. c. Ekelschot

AEVOEPEN :

r.1 59 5 11. G.Htl.lzj-.n],.

I,'II]I STÀ],T ER ACHÏER DN

ZÀTERD.|.GMORGEN: Àn rr,,rim

Ivlrv Palestrinavreg 1J6 Den Haa6 le]-. Z31gg5
S.zat Hoenderlostraat 86 Den lIaag Tel_. 6o16jz

o11171
121055

(gaat niet clooi

BAR ?

en irndre Christ

)

UATERDÀGMïDDÀG: 
., 
Rieh en piet Bosch tàd BoBisch Teel-e Frerichs

ZOND/IGI'I0RGEN 3 Tinus Zilfhput Ne1-Iy en Richard vd Hoek
ZCND/,GMIbDAG Huub en Sifvia progÈ Hanireirc lom tdil de Bruin /rn

, mei aanvuliing van het 6e efftal
Bij al6ehele afkeuring tan 12 tot 5 uit" .

ZAIEIDAG Rieh en Piet Bosch
ZONDÀG .lin vd Steen Hr ,leltons

Sluitin8 Zonala'g 28 oktober Riek en piet pesstl
EvcntuèeI afbeJ-len,bij Àn Ber8enhen e6ou.uren TeI.

FONDUE: 
. 

DJINSi.NT

669416.

vd Steen Hr lrelt ens

,zoa1s vorige rvcerr al 6um.i-éi door ons rverrl aan6ekoncligd, organi-serènurij op 10 novcmber a.s. een 5cze11i6e. fondue_av.ncl.
De ouwe gctrouvte bezoekers van tlit s<.:urt avr.rnden ryëten on5etrvijfeld no6.vrelvrat zij' op' zotn avond kunnen veívrachten, doch ook ditmaar- mikken iii op tle vregrb1Í jvers,, nara.vooral r.: ok op onze nieurvó leden van het , , z"i"liuS+t 

"t 
ba1r.tïat kunt 'u verlvachten ? Allejleerst natuurlijk cliversè spàrten vr_ees eirsaucenr verschillende'soorten wijn en andere zaken, -l.rerke. u z6.er b.esl_ist zullen

smaken.
Het een en anrter z.hl- worCeir op6el-uisterd d.oor 6eze11i6è. niuziek, . 

rvaaroptijdens en/of na het eetgebeuren gerlanót kan lvorden.
IYij kenncn cchter 66n probLeeri en 4at zijri de foncluestellen, vlij verzoeliendan ook. zoveel no6Jeleijk mensen rrie r<omèn foncluei- een f.;à;;;;;i-;;d.e te nemen.Heeft u er Been, blijf tlan. riiet w-e6 want d.e crvarin6 heeft 8eleerh aai-,tezezaken yrel opgelost lvorden.
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De kosten voor Ceze avond bedragen slechts f15r- per persoon en U kunt zich
tot en met maandag ) novembcr op[even bij Lle vo]-gencle feden van de voorlr)pige
Kaka, het liofst met vooruj.tbe tlfing eu rnet opg;aaf van het aantaL cleelnemers:
Anneke Disseldorp i-Eeonie BertènË; Éei-Osse, ,irthuer dè Groot, àn Gert-Jan ee Xàt.

Geeft U dan geliik eveí oi:, Of U vref of niet éen fonduestel met vorkjee
beschikbaar hecft I

De voorl-opi8e I(aka.

I RRRRRRRRRIXRRRRRRRRRRRRIIRRRIIIIIRIII?Piï?IRBRiIRRRRRIGIRRRRRRRRIRRR
V.!,N DE REDj,ChIË: R R erljctie-adre s: Theo prinjs, ' : .'

R Te1-. 63.12,.14. I4arco ristraat 64 2562 JE Den llaag.
RRRRRRRRNRNIRRNRI.?NRRRRRR
RRRNRRRRENNRRRRRRRRRRRIiRRRRRRRRR]iRRRNJINRItzuR iTiIRRRRRRNRRRRRRRNRRRIINRNRNRP*CERIIRRRRRRR

BBBBBtsBBBBtsBBBBBBBBB

! aepRnur !.r, lJ
BBBBtstsBBBtsB}]EBB33BtsÈ

,

Door {le koude van vanavcnd zal- cl.e stank niet zo dcordrin6end zijn, rnaar daar
ora dcs te 6enener.
Op Escamp speelt, zo hebben we uit bétfou!,íbarè bron vernomen, zich een.
f,Ieej e sÈchàndaal af ,. dat nu aI bekend steat aLs Eottlegate. Jongel-ui
van LItr.{S stropen rle buren Sï)oorwijl( en BtiT af op zock nai.lr lcge flesjes,
die ze bij LEN§ tegèn een kwartje per flesje inlcvercn. "en wins'6evend
hanrleltje, voor d.ie jongens en neisjes althans..spoorr,rijk on r;l{I zijn de
dupe. di4T bijvoorbeeld hecft r1e afgelr;pen maand 10 lei;e kratten aan r1e
fabrj-ek teru6 moetèn"'gilveh, wat ireer kornt op ,+60 r - verl-Íes. Bi j LEI{S
rlaarente,;en zijn voor + 12 kratten teveel aan flesjes'ingeleverd. Voett
U lveI ? Lo8isch, dat BI-,IT en Spoorrvijk hla6en. llel-:ras is control-e zeer
raoeil-ijk. Daar;:m doen'we ecir beroep öir rie daders ze1f. Stop met die bngein!
Overigens zitten we hier rnet het schaanrood op de kaken. Afgeiopen zatcrdag
zijn we narncl-ijk streng onderhouden door ienand rtie l-iever onbekend wiA
blijven, over het feit .lat rve LIINS / er valselijk van bcschukli6rl hebbcn
§ernene z':ak te maken net Pluvius onr zo onder de bard.ienst. uit te komen. .' " ,'

'orige rveek zont1a6, toen de vel-den rvaren af6ekeurd, had LEI{S f geen
bardicnst! Onze ne(lerige excuses.
Af6elopen zaterclag tijdens een uiterst gezapi6 ldrtijtjc voetbal van het'
(zaterdag) eerste, kregen rve sterke aanwijzi6ingen dat er door de hcren
Copin6 gebruikt wordt. .Vl-ak voor rust verrlween de heer Nel-issen nuar de
kleedruinte, met de mededeling dat hij even sanbal 6;ing halqn. !ïi j ver-.
moeden dot het hier om een zeer geheimzinni6e coile gact.
GunstiB.effect, leek het niet te hebbcn. Eerst scooide de te6;enstander,
en vcrvolgens 'gin6en tvree L-ltNs6peJ-ers bi jna me b el-kírar .oi: de vuist.
Dit lijkt ons toch niet de gervenste gllng van zaken.
Bíj het eerste van )e zonrlag is het oolc al geen rozegeur en maneschijn.
Ook .èezc hcren lijken cen patent te hebl)en op sleapvcrwekklnd voctbal.
JJe Gel:oortegolf di-e LEI{S blijft teistGren, heef.t deze week clubbel zo hard
toegeslagen. ï{i.j. denJten erover om de tseerput naar te vervangén door een:
rubriekje famiLiebe ri cht en.
Op 19 oktobcr heeft ene Barbara het l-evenslicht gezien, en keek daarbij
in de ihgel-uldcige ogen van. !ïj.n en "í,nneke lieetrnnn.
Ook Dick en Ellen Brandenl)urg hebben 2ich op gladi'jb bogcven: G1adys urerd
Beboreí in:het ochtendgloren, net een lach af6elopen rlonilerdag (raisbchíen
is dit nj-et helemaal rvaar, clichterlijke vrijheirl ílcnlien vre ilan maar)
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Het 1q een lvonder dat ure nog iets op papier, krijgen. Onze vin6ers.zijn
bijna'bevroren. I{onflerd procent bezuinigen op ile verwapmins van hct
c1ub6eb,uw.1ijktonsQo1cvreer^overcreyenoJ:+
Er is.een glgednieuwe en uitate§ende ge luidsinsla1J_alie j op LXNS; Het-
barpersoneel .was als een l<ind. zo blij met llet nieurve'speelgoedo
Gehoord.i. §ynqniem,voor mana6er: dug-out zitter,. ,r,
Er is epn."nieuwe. Kaka"'Elders 1r1. d9 trSNSqevue d-oen ze hun. ambitieuze
p1-anne4, uit {e,doeken..
Gehce1.verk]-cumds1uÍtcnrvij.qf.toià",,'vot5enci!..i<eLr:.'::

. .,' .:

: r:lir'.H.,1HiH,iHriH,^^lI;tH..Hrl{.1H.',H.'-H.,tt.=Hr.ï+H;I{ H.=_H-H.] Hjffi1ÍiH-ïl{1it{tH,lHlffr'iHhHÀ

. door:,Frce Ij ens er
lJLlll.HLH.'rH:iH iHj.Hj.Hi-H ...;:

Ein{e1ijk hecft het llestuur het stitzwijgen verbroken el rle datun bckend
Sernaakt van r-l.e i,Ig verGadering. Dinsdag 2? novenher. Een belangrijke avond als we
lredenken, clat op tlie avonrl de orij-anisatie van onzc veràiEing in bel-an6ri jke
mate zal- rvi j zigrln" lndien U daarmeCe teruninste aldroord lTaat.

En waarofl zou U niet ? Al-s ik het 6occl heb begràpen ]romi er'èen ledenraad
8ekozen uit alfe l3eredingen van onze verenigin5J, zoilat iedere groep door. midf,el .,van haar a:egevaarii6de cen 6rote mate van inspraa.h krijgt. rn de uitvoerin6 van
het verenigingsbelei rI. ; . .:

' Houdt di-. 'avond'ïàn 2/iirnoVeubèr .lus vrí j I . :

: .ïk kön mijn- ogen nièt Eelóven tobn ik eÀ:,'flààr. wekei gele.rten 1a{ aàt affe
kommissies__ny ,lil bezet enirlat èr' ook'een o1:lossing vboi het Barpro!Íoen.was
acvonilen"'Hèt elftal- van cle rveclc clraait ibt tlu toe prinia en ook t1e dat e rdà6af<1e1in6 

_

.C.raait op de zonda6en Leldier mee achter';Le Bar. Hotwen. zo ! .,' Ik heb het U voor61>etc1. 'Jcer tri,óe vroulen erbi j. t'ti jn felicitatics .roà"" '
rle beír1e geluld<ige ou.lerp..rren. Dn nu mirar volhourlen'hoox. EEns'moet er toch een'
stamhouder op d.e proppen l<omeno ; ' "'.1':'
Rovc ot

Een erlenement dat voor voctbaflers'tvat hun sport betreft, weinig te b:ier1en"
hecft, maar niettemin voor iedcre in sport ;eint cr: csé e erd.c zeer'bóeienrt is, zijn
de Olylnpische Spelen. "Vo16enr1 jaar is het.vreer zovero In feite v5-n1len er clan,egn. -.aantaL vcrschifl-enc1e Olympische S1:cLen plaats. , :..

Naast rr,e i,l-interspclen van lake placir'. en rle Zomerspelen vgn l,loskour. zi jn
er.,no6 de Olympischs Spelen voor Gehan{licapten, ook wel pqr.:Iym;riès,genQend, ,lic
hier i.] NeCerLand worqen 6ehourLen. Er. ís trarlitie 1;et rouw zou je tre.4§t ,zeBljèn, . , Jalweer een hoop te rloen geuleost zond (le Ëpelen. . .. :.

. .. De laatste wekgn ston<len 4e paralyrulics nogal in rle schijnwerpers. :
De problemen ziln bekencl: vrel of geen dcelnamo vi\n een Zui il.i. frikaar-Is 6pI -,sporttcam. r',fgelopen. donderdag heeft'rje Tweede I(aner zich( ge]-ut<kÍ5) uitgesprsrken

tegen deelname yan Zuid /ifrika. Dit was. niet erg naar de zin valL re6erin6 eöorganisatoreno , .: :. I

Deze waren.,'van menin6rdat het Zuid-,rfr ikaa.n6 e team niet op arci-a1e grontlen
was sanengesteld en dus best kon wortlen toefle]atenó Bovcpdj-en.zou g.l_e.g1name juist
een steuntje in 91e rug betckenen voor q1 cliegenen; die i.n zuid;iifriha. stri-jclen
togen,rle aparthci-d" Een nogal onz:-nni6e redeneringo .

.. i. Hqt is.-.vri j naief om.te veron,'-ers t e IIen dat, in eon ]ancl waar een r.antal
be volkings gro ei:en gchecl geschcirlen naast,clkaar (of ,beter:.,d.e ee4 boven de .i

ander) 1even, 'een sportploeg zou l<unnen wortl.en samengestelcl zonrl-er clat gr ícts va4

.,'Toegegeven, r1e gehandicapten in. Zuiid-r"^ fr.ika, schijnen, inclerrlaacl 6emengdte sporten ( voorzover dat claar 6aat natuurlijh) 
"



.Dit is echter alleer. naar mogelijh doordat de 6ehandic apt ensport dirar c"cn
zeer onbetekcnenrl, bij velen zelfs onbekcn;1., gelrsuraa is..Door deze onbelr:n6rijke
ro1 zaf (ie gehanilic aptensport ook nooit ecn voortrekkersrol kuníen spelen in rle
anti-apartheidsbcure 6in6, zoals rvel cens rvorelt veronderstcltl. Zuid-/ifrika faten
deeLncnen aan dc paral-yrípics betckenen veel- eerrler ltrachtige proi:a8andamogel-i jk-
hecLen voor het huidi6e bewindrrt zie jc lvel dat het cl.aar rvel Ineevaltr'.

De'voor-zitter, van het organisat i ecomit e e van Era.Ien l-iet direct na r1e

Kameruitsprlak blijhen dat het comitee, vanrvege onzc ilemocratische Epelre3elst
cle uitspraak zeer zw?"ar zou lctën rvegene Eclltèr, pas toen ,le re1;erin6, di-e de
Paralympics ,eer uit.gebrcicl,e, (indirecte) financiele 6teun 6eeft! had be6Loten
zich bij de urotie neer te 1e6,qen, deed hct or6anisat ie comite r: dit ook. Het liet
de Z uid-j,frikeans e bondrtt rn"1 spijt en tel-eurstellingtr, weten rlat de uitnodÍging
niet doorgin6. Iíet bc;5int er vlel- op tc lijken, dat t1e eerbíed voor de demucratie
bij het comitcc voornatrelijk belaald word.t clocr de inhoud. van hrrlr kaso

lI|

àtiAI' i.À:il-l- ri.'rAfriti /tÀÀiLjLJ-.:.À.t-, 
'i -ririr',ri;i-^1,-iil-/'.itiriiA

,i'À'^'  llC tS mi jmcriniScn 
A

I^ÀiÍ.r'r; - ii-i'i. i, i.'..,ii,ÀÀ. .,ii,Àr"'riJ-."'ri*,'.rr.Àr" L: ^-, -',.'.. -, -.iÀ
rrvoètbal is een marinensport., harcl'maar cerl-ijkrrl zo ze8Gen vele nannen als

jc zc vraa6t, waarom ze voctbaf zo }euk vi-nclen. Bij dit soort redenen dient echtei
d.e l-aatste tijd ecn groct vraagtekon te t/ïor'l.en 6e!1aetst. De hardheid is ecn

-essentieel- dn,lleíd_eel va;r het voetbal 6eworrlen, eerlijkheid is vcr te z,oeken.
l,Jat dàt' be.treft is voetbal een af slie6èling; va;r d.atsene wat lrlr,ratsvindt

in de maatschappij. Steecls meer eJ-lebo6enwerkr he; doe] heiligt C.e micldelen j een
-over-Iíjken nentaliteit. i1s U vindt, dat ilit a].lcneal- vat pessimistisch klinkt;
dat ie oclc de bedöeting. .

De toegenànen h.:rdheid komt duidel-ijk n.rai vorén in het bctàlLl-dc voetbal
en bij de s tunàaardelftall- en uit het amat euivo e tbal-. Eij het re creatievo c tbel- i6 

rdit minder, naar ook, r-laar kerken je tle syntomen.
,,ïat is nu rl,e oorzaak van deze excessen ? Mi jns inziens is clat de kai:ita-- ' -

Iistische maatscha;;pijstructuur, wirar all-een prestaties vlortl-en beloond.
. Deze structuui l-i6t er en een 6tar lichaam aIs Lr.e meatscha?i)ii is lcun je

niet van Ce ene op r1e andere ria6 bijsturen. Dat valt óok buiten.het bestek van eon
clubblarl nls (1c LENSrevue.

'.-Dqs he1;a6r- de oorzaak wegnelnen ga.at niet. ondanks dat zulIen we t,'ch op
moeten trecr.en te6en mensen, die ellcaar oncler ]ret ncm van oG a1s gevo16 van maat-
schappelíjke moeilijkheden zich uitlever in schoppartijen en scheldktrnonnaden... ..

i.{e zullen moeten corri8eren" . : ':
Hieryoor zijn cle re6e1e van het . vo etbilfspef opgesteld, ln:rar.de interpre-

tatÍe wÍl no6 we1 eens vari6ren. .,\1s e l:ijvoorbeeld het bct;raftl.e voetbal dat
iederecn volgt, cens onrler de loep ncmen. Daar is tlit seizoen r1e J 6e1e k;r4rten-.
re6eJ- geïntrod-uceercl., hetgeen bctekent: snel-l-er eeri geld kaart gevcnr. minder snel
maar zwaarder straffeno

. Op zich 6een sléchte maatregel aIs. de gele krart ook ond.erdaad wordt
getroklcen 'bij clke zware over.treCing, ook al- i6 het de tweeile aan dcZelfde s1:c1er
in rleziilfde weclstrijd, zodat weszenclinB volgt. Helaas, dit soort overrvegin6en
spelen, zo lijkt het alhhans, ee:: rql- bij r1e beslissing van een scheidsrechtex. Een
rode kaart geven j-e helemaal ui.t,den boze. .-lIeen bíj Go í'heacl Eag1e6- EC Utrecht
kende c1e scheidsrechter zijn boehje en stuurde een hieletrnpper zoncler partl.on
van het velr"l.

hfgelopen zaterda6avond bezonr1i6rle Petursson zich aan natïappcn; school-
voorbeeld van een ove rtredi.tg, .die gehonoreerrl rnoet worden met een rode kirart.
Gee1 was zijn deel ? i
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-- , zo blijkt weer, dat met.2 tn,:ten 'uordt gqmeten. De lrovinciecrub ''rordthar.rlér .aangeipakt clan de topcLub uit Rotterdnm.'. Uit eón.vercler verled.en het vr.rorbeckl van het zaldrnijpen van l"ransveLd bij
van -derwenr 

. omclat cle laatste l,lansvetri uou hobben ge jenti.. ich -gut, arne i,ad. Dat
vond ook de ti:chtcommissie ón van Gcrwen kreeg eei stancl.je. vàoriaan zijn rle
genitalieën vogelvrij. Dit,so.rrt zahen verilÍeien srechts-ecn cynisch rachen.

Zo optieden schaaclt tle 6e 1o o fwaardighe id van rlc sc hc j-clsre cllt ers en tucht-
commissie. lÍe zuIlcn met het boeltje in íle hrnÍ1. mocten straffen zonder ilanziens
des persoons. Zolvel bij b'etaald voetbnl n1s amateurvoetbal. \,lat meer doorzicht
geven is het hoe en v,,narom va!1 de straf (clit vooral bij het amateurvoetbar) is ookbelanglijk. IÍisschien dat de-n voetbal. rveei fair en LeuÉ wordt. ,.íe wa.chten af.

riLEC .

BILJ.l':ITEN BILJJ^]ITL'}T BILJ].RTEN BTLJ,iETEN BIÍ.,,Jr.!RTMI

De stan'i in cle bil j art competit ie- kcuri4 L:ijgerverktl door onze wc,ls tri j dlei.r.er
Jan c'.e Hil-ster - is. a1s volgt.: . r

GesP. Gew. GeI. Ver1. Pnt. '/r,Ln.Gen.
ri i i

ö
9,
9
9
7I
10
6

14
12
t1

8
o
6.
6

'1 . G. de. Hoogd
2. J.Meerman
3. G.ïïeerdenbur6
4.J- de ttifst er
5. l,l.Verheggen
G M.Reuver
?. J.Klamer
8.J . nlshout

1

'3
4
5
7

7
6
6
4

1.

1

1 .086
1.178
1.1o1
1'.299
o.B?t
o.737
0.892
0.500

In verfSeli jking 
. me t de stan,l vàn'veertien cl;r;;en lSelerlen ziet. U d.at. Gcrarcl rle Hoogd.

cle kop heeft övergenomen van rie heer l{eerman. S1eétrts 1 irp.gr moest Geirald het
onderspj.t ,l.efven elr rlan no,; we1 tegen rle meest onhehcerst sllclcnrle deelnëmer
en uiteraarcl verdj-enrl ,lrager ïan de roCe Laàtnarn. I,Íeerman, nog nict tle moed opgevener 2ijn riog meer kansen en uiteinclef:jk moct je ook pog J keer-sitelen teí,,en
,onder8etekende en dié zal er Éeu.,'uel 'rroor. ror6"n, rlat hij a] z:iln partÍjen tegen
Gererd ('l.e Iioog.l vrint. ! ! !

De heer \Yeerdónburg, vast familióiid van de heer }Ieeiman, gaat rustig zijn 6nn6en cr zar met ïleerciànhurg nog teclege rekening .woriler 5ehouilen. soms.zie it ,*a[er
Meermcnr aIs ÏJeercenburg aan stoot is ,hee1 síiekum dó achterlcr.nt vàn t1e keu vanzijn zrvager toucheiàn. Kiik lnensant cr.er1leIi jke clingen ziet onze vre,lst ri j dl eidcrniet en Jan de llilster zal zeker scherper.mo"ie, igiran oi:retten.wil hij vorgcnel
seózoeà nog Ín aanmerkinr; kunnen Lomen om een toernooi al-s clit te moBen ]eiden.l! i
Jan de Ilifster 6?cel-t met hot hoogste gemiddelde.eí vcrtoeft toch srqchts op de
4e plaats. 'J,at achort d.aar.1an- uroÍ rle órgarrisatie van rr,eze competitie geeft toch
een zekere druk oi: iijn toih wef emincntà àpe1 - maar..zodra .ïaà aan clc l2ak ispróberen tle_- C.eefncrners he.m dtceils uit z{.jn -concentratie te fraien d.ogr hqt stellcn
van onbenulLige vra6en. Gewoon doorgdo.n hoor crcelncmers!!!. De heer.'erheggen
wisse'lt.stqrke rnet zwakke momenten af, maar hij hceft toch iets in zijn sper vratindruk maalct-. Hij_speelt n1. sne1, resoluut en a.!6rcssief . De heer Veitreg-gen zalvooï nog veel rleelneirers', enn grcrot sfruikel-bick zijn. l.{artin Reuver hceft.de
laat-ste plaats verJ.e-ten ten kostc van oncle rge t elcen,le. t4artin, vr--enCeIijk'b",lrnkt,
maar d.jnk niet rlF.t ik hèt dairbi j raat zittónr. want bij cte .minste.gerin8ste over-treding -zaf ik er ïia cle wedqtri. j d1c i- rler persoonlijlE voo.r zorgen dat je vart deel--nametvordtuitges1otendtinieïàr,JjeY=11;i4stpunten.inmindcIiIG1rrij6t.
De hecr l(Iauer speelàe vorig seizoe'n v+el- sterÈer en -we weten alIe;n-ta1 tlat hij veel .beter kan. Kom lilanerr zet hem no6 even op en ;;o erlq, r esul-tat en zurlen dan zr-'l<èrniet uitbli jven. j\an het gemirlrtef c1.e van onrlcrge t ekcncr.e kan mcn zien, claL hi j geen



Hoc (Iat mogelljk is bëi5rijpt niemancl. rs c1e oplossing mísschien - al-q hij oi:eelt -in ..,Iaats van ':l.e gebruikelijke drj-e ball-cn wat muer bal-fen in de strij<l te 6ooien?De trefkans l'rcrdt Can in ieder 6cv;,'.1 vrat groter. iI met aI is het iec',crc Dinsrlag-
avond een' gezelfige; böe] iïn U kunt ervan overtuigd zijn rlat rl.e rleclnemers aan deze
competitic zich kostclijk ahuseren,
Ni euvle veï- cn ontwiliiícLingcn
van. de LEIïti -revuc,

Langs de sporten van de Z-ï. Laddore---t

zult U wcer antrcffcn in één vah Lre volgenrr.e nummers

J .litshouE.

nqzM?,MzM. :,M àt4zu t t4 Luz!lzt!Ízt4zt.1z1'1zt Izi4t"ylzuzi 121,\zt 1z
M §ecr. J.Meineszr Xe]- . 86144?. '" M
Z Laan v Ru6tenl)uri;' 1,, Voorburg. Z
MZMZM:ï'{i;1.1:.llliMzl4zllzu'iu3/lqiilÍ.lU I,Í!11.1:i}4 l{:lI.i3I.ÍZl',lZI{

. ,.Het EERSTE speel"de, vgoral.,in vergeli jk met.-bci.:le vori_69e l.ueken, e cn slappe '.

ongeinteresseerde wedstrijd. De hoofdoorzaak Ia; hier g.J-.. rleze miciCag r,rel rrp hel
micldonveldr maar hÈt ;;oede opl:ouwende werk van.ecn Karel Jansen we1 rlàgerijk emist
wérctr.'Tot de iust ',]teóf i.e score l:lank. De te;fóni:artij cie uitein.Jelijk inzagdat hier we1 eni6e mo6elijkherlcn lagen tràeg in ,le 2e helft, n;armate t1e tijà
vorderdq , e en zeker overzicht hetÀcen indcril r.r.d. een rninuut of tien vrel rv ..ardevoI '
doerpunt. ' t l:,ias de verdienste vart d.e gastheren d.at zi j ook na rl.oze tegensla6
volhieL<len tot het èinJ,e. En zo konrt gebeuren clat Theo Sooms één volie ninuut ' '
vocr het einilc zijn irloeg uit ecn vrij onovcr zicht e1i jke situatie, nog net 1.an6szij -
-kon bren$en. Doch over het al-gemcën vras rt maar weer eens een vrij zouteloze :,parti j rw.larin al-leen Jac tlen Dulk eni13 zout in rio pap bracht. IIij was vrijlvel de '
eni6et die r1.e gehele 'redstrijtl zower in letterlijke aIs figuurrijke betekenis
-met kop en scho.'.ders boven de rest uitsta-lc! En clan a.e. zaterdag urr tegen pvs.
Geluklli6 weer een 1;1oe6 uit de kop$roe! dan kunnen vre ho ogst r,v,iarsc hi j nlj. jk víeer een
spannende partij venvnc ht cn.
r:,rtqVr'.tlO: r4.9ö "r" VERZ/.1{I!!EN Op Llt,rs: 13,15 uttt. TETXEIN pVS: Buurtrveg rlassenaar
op hct Ji'C terreinl ín6cn6 te6enovcr Renbaa:T Duinrli5t. OPSTELLING door (,, e trainer
op wo ens <lai;avonrl be$end te maken. Scheii,srechter: C.C.À. vil Born.

'HetT!{E]IDEmerktevoorclezovee1ste,m.ia1hoea11èp}oe6eneropgebrand'
zijn om te6en een on6eslarlen ](op?toeg altes te 6even. Onde} rle uitstekencle leicling
van referee Gerard cle ]{oo$d bleef deze overigen.s uiterst spannent}e strijrl tot qan de
rust" zcrnder score. Een minuut of tien in le 2e hclft wj-ste[ d.é .iiasten echtcr (le
leiding te ncmcn ctoor middei van een hoog en t.,taal onhoud.haar schot .in de uiterste
bovenhoek. LENS vras en bleef echter geenszins ile minrlere 1tl-oeg 'cn rvist rlit tcnslotte
vlak voor het eind.e uit fle d.rulthen in een vcjrclienrle 6clijknakcr van Johnny lleltens,, .nafraaíaan8even'va.tJanvJ.Rijzen.KoÍnen.1ozaterilat6speJ-en!vehierevencensUIT
en ock teflen PVS. Echter te6en pVS 4. .

.:t;NV.i:NG: 1'l .JO uur VERZ,iMELEN: teri:laatse a/rl Buurtweg:' .11.0ö uur.
OPSTELLING: À.]inze - C.Ve1dink - H.Kënper - G.vd To,gt - I{.Jochehs - ,f .v<1 Tas(qanv)-

n - .Í..Ben Cheich : J.vd Rijzen -.
rn verlc'den tveek ni-et lcunÉcn verlerken en.
n het koitste èind. Sneu Was i t dr.arbij
rle t.;am van Roy Vroom <ieze nii:te necler-
it zal worclen. Enfin ,',e volr;cnclc kuer
s zijn írl-s ',rc Devjo 1J oirtv.;.ngcn.
STELLII,IG: J.4en Reijer - C.Bosnnn - R.lios
ann - J.vrl Velíle ; Chr. Jehee - À.Kostor

' J.riJe1tens - L.Kuyper - G.Hàl-lee
. Res. G. cle Iloogd.

Het DERDE höeft bfijkb;:ai cle roen v
trok d.itmaal niet clezelfíe cijfers (2-t) e.a
vrel- dat het, mct rle nodi3e invallcns spelen
1aa6 pas in de aIIerIaàtstè sec<.:ndcn ecn fc
near..vlecr heter! Dit kan n.s. zatcrdag reeJ
ÀirNVriNG: '10. JO uur VEIIUT.MILEN: 10.00 uur Op
F.l(osteg - I,Í.Ne1issen - S,Koefflat - E.Ncum
E.va:r ;I rkhoven. - R.Vri)om (aanv).
PROGllj,l4l"l/i Z..TERD,-G 3 novembet 19?9.

N.N.
N.N.

LENS 1 - Taurus 1 14
LENS 2 - Hoelíse Boys 8 12
Semper .iftius - LENS 3 13

.JO uur

.OO uur

.'15 uur
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PRO GRJr.i{lvIÀ ZCNDLG 28 .oki.obpr .4979.

14.
10.
11.
'11.

uuI
uur
uur
uur

12.00 uur LENS 5 - VCS
'l O. OO uur LENS 6r - DI.JO'
10.OO uur Cel-eritas 4 - LEll

12.00 uur PDK 5 LENS 8

l{ydt e [Sportlaan te Pynacker
v2
Vz-...t- : .' ' l

Noor<lwe6 :1s rvhtcrinGcí

Sportpark^ ItBohementr

DUl,nraan
UZ

v3
zuLct irtr)arl(
Gourlenregenstr aat_ te
S chipluid.en -

C.M.F vd Berg.
H.À;Vosp

-.n. (1e !IyF.
N. N.

TH.MÉiiisfàfiÍ.JJ -.-!.J.H.V el(len.
;:.. C . I.Í Beyers-
bèrgen
i!. Pols.

.v S\,'Jinderen',

00
00
00
oo

LEI{S 1

GSr.r 2
LE]VS 

' 
" -

Olivèo 2 -

L,DUS
LEI'lS

-, : IiMsI{:
IENS

1

2
2
4

4
5,

v1
Slortl-aE\n te G.guda ..

vi
§poitcomirrei rr cle groenà

14. 00 uur LEI,IS
12.0O uur ï,ENS
12.O0 uur ,lDO 8
14. JO uur ST. V

Sr rlrlENI(01'{S T

LEtlS 5r6,9,en
LENS
tENS
LENS
LENS
r,uts

9 - l4arathon J
10 e GDS 6

- IEI'IS 1 'l
oorw6-LErIs12

.N,

. TI.

.N.

D

N

N
N

4
7
B

11

42

9.10
9.O0 u
11.OO
1'1 .00
11.OO

1O een hal-f uur Voot de aanvang vàn rle rvedstrijd.
uur LENS terrein
ul rr tt
uur r, ,,
uur ,, L
uur ,, ,,

ÍitsLuitend tussen 18.50 en '19.J0 uur op vrijrla6avond bij'jt. vr1 l(roft ret. 296081. ''
rn gevaf van ovelmacht kan men no6 terecht op zaterda6ochtend tot 12.00 uur Bij
À.Bo6iech Tel-. 911156.

Ii.FSCIIRIJVINGEN

OPSTELLINGEI{

LENS 4

IEI'IS 5 C.vd Seek - T.Brandenber
iï.Michels :.. G.Oostrom -, J.Zoet - J'.de Zwart.

.v Díjk - J.Kcetrian - G.Kemperme.n - G.Looyestyn
- R.Roodl)o1 - r',.Rooduyn - H.Rooduyn -

F,Bfokfand - G.CoIpa - R.Duyndan - J.croothuizen -,1,v Kleef -
B. v Luxemburs. = .I1. vd MeuLen -. B.Osse - H,/, Rimrnelztflaar. - ;"t.Schneirler ]
tril.v Sprundel - H.Stra-ver - .Íi. Timners - L.Dobbe, 

1

J.Ras

LENS 6 M,Ba6ilum - t',. Bauman - R.Ilon - H.du Chatenier - .:i.r1e Jong - J.tuisman -T.v Luxemburf - 1i. Rovers - !,J.v Rijn - C.StapeI - F.Veeren - h.Vierl_in6.

G.Soogaard - P.Booms - R.ten Hoorn - R.Hoppenbrouwer - ri.Schijf - J.Verhear
P.Verstraelen - B.!ïessels - j.rlitting - R.V r,ïijn8:rarden.

F.vr1 Per,3 - L.Biklerbeek - J.tle 'ruin - G.Duivestein - G.Goossen - p.l{eynen
\,1. Heyènen - J.Iieetman - H.de lilein - J.Reuve? - p.yan Rijn - J.Smal -'
J.Verbarendse.

LENS 7

LENS 8

LENS 9 P.Burghouwt - I'.v DÍjh - p.Fieret - A.Huis - c.vd1(ley - ri.vd Kroft --1ï.I(roI - \{.ter f,aare a J.Riemen -.p,§cËuIteí - p.Smeete '- H. Ho1:pe nbióuwcrs

.v Beekum - tr'.v Beekum - Íi.vd Berg - p.Bosch - ïI. boulvman - H.Demeyer -.Guit '- R.Guít - J. vd ilorst - J.Prins - T.prin6 - ;1..Reesink - E.Reesink -

. Verstrael-

10 C

H

T

-7-
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LEI'lS 11 .li. Bergman -
C.Iíuypers -
P.Verhoef -

],ENS

ATTEI{TIE HENEN .'..,NVOEIIDIRS

eyer - R.Bom -
uypers - ï1. vd 1,
e Vroege.

J .1(
F.d

-cJ. Borst
inden -

.v Deelen - P.v Dcursen - p.d Haan
iir4an - F.Peters - ,I.Rientjcs -

12 r,,
14:

llanninB.- Ír.Bauman'- C.Serenba.k - .,i. Bruyns - -íi.(le l{aan = ii. i{ op1:enbrourïers
Jansen'- B.de Jong - F.Jonker : H.Kouvrenhoven - À.ï{ijnhoven.

vri ends c hai:p el j-il<e wcrlstríjclen d.ie o;: vlijcagavond gespeeld wolden kunnen aIleendoorgang vinde4 afs het veld d.roo6 iÈ. -

Vrien dsc ha*)2 e]i jke wedstrijd Lens 6 - lmlS ff
Vrijrlagavonfl 26 gktober aanvang 2O.OO uur
Over doorgaan van deze lzedstrijd kunt u, rrí. v RÍjn van 18.oo en 1B.Jo uur op crezeavond telefoniscf Ïrereihen. fe1. 4?06?8.

ZONDic 4 nove:Èe1 (onrler voorbehoucl )
uur RoodenburiT 1

uur LeoniCas 2
vriJ

14.00
11.10
11.00
11,Oo

LET,IS 1

LENS 2
uur LEIIIS
uur LENS

l.iJass e
uur LEI'IS

uur L,EllS
uur LEi$S

quick
uur Ï,ENS
uur LMt§

osc 2
LENS .5

SEP 4
LEI{S 7
Duno J
Paraat 4
LENS 10
riuick 11
Den lïoorn 10

3
4
n
6
l,

ö
9

aar

3
10. 00

12.OO
14. oo

14. OO
:t2.OO.

01

11
12

. De vo16enc1e lvedàtrijd is vastgestelrl óp dinsclag JO oktober a.e. in r,.e sprthasporthal Gaslaan aanvan8 21.0o uur .De tegenstàncler öe opníeuw GDCPH. coecl ö1j öirsportu$ees nog erren bij te. schaven. De opsóelling is a,1s volgt.T.Prins --P'Perreyn : J.t(eetman-- R.nogisch - ff , v- Liíxèrnbur6 - ILOsse - /.l.dc Groot
:f:"qiiy:l oir naanila8 tussen 1.B.OO Lurr.en 1!.00 uur- bij r,rittem vC Linden Te1.ï e-1. +böO)b.

z,'lAl,v0ltTBri.L

De uÍts1ag van ,ie wcclstrijcl tegen Ornas .was j-j.. Een behoorlijk.resulteat. Jammerdat do.,r onoptrettendheid cle vcorsirraon3- op hei" f-.atste ,o*oni no5 u:it handen" werdge8even. A1s u dit 1ee6t kunt u no8 net gaan kijken naqr rle ned;tr:jd tesen GDCPH(donderca6 25/1o/?9) om 21 .oo uur ÈporthàI Durniaan. Dat er Sewonnen zal_ moetenworden b1ijht uit de-nu volgende stanrl:
GDCPII ?-1,
VVP 6-11
GJ.mnova - ?-lO
Chahan 5-7
ODB 6-?
Ornas . .. 4-3'
De Ja6crs. 5-j
Fu1I Speerl 6+
LENS 5-2
(de wcdstrijd LENS./ORNj,S J-l .is-nog niet in dc stanrl , vermeltl)

a



PRO GR,'J'{}4À. JUNÏOXEN ,

zo,jld,a8 28-1o-19?g .
14.00 uur tsENS 2:
maanclag 29-10-19?9.
19.00 uur-,LEI| 2

zaterdag 27 -jO-1979.
14Jo
14.30
13.oo
1r.oo
13.OO
13.OO
11.45
11.30
13.OO
14.1o

HMSH 2 (zie ook 29-10) V3'

iiri1helmus 2 v2

uur
uur
uur
uuï
uur
uur
uur
uur
uur
uur

.LETIS 1

Tone6ido J
L]INS 4
Vre rlenburgch
1.Do 9
L]JNS 7
LENS 8
-'rDS J .:
LE}IS 10
LEi)IS 1 1

Lyra 1

LENS 
'Quick 5 ,. -. -.

],ENS 5
LENS 6
RE,.VV9
r1.DÖ 1J
IENS 9
Laakkwartier / r'

nvc 12

\t ,l

Rodclaan Voorburg
V,I
Vredenburchweg
Zuiderpark
v2
v1
líadestelm
v3

8

j

Z]E 3UÏTENL.,NDSENE]S SCHRIJF JE SNEL ]N
/TFSCHRIJVINGEN
Schriftelijk voor vriji'.a1;avond 18.00'.irur bij p.vc1 Steen-,
G enemui dcns traat '10'l , 251t5 ph Denillaa8 Te]-. 6?jog6 :

TELEr'ONrscH:. vrijclagavolid tussen 18.oo en 19.o0 uur (uitsJ-uitencl ín rtringendegevaflen) voor
/---klassers bi
Bfklassers bi
C-k1as6ers'l)i

j G.DuÍvestein f e]-. 946893j F.vd Ber6 Tet. 29?9?8j Afs-Gravendijk Te .. 611640
rn nooclgevallen kunnen .de junioren no$- op zat er(.r-a.lo cht epcr tussen 9.jo en 10.oo uu1 aafbcllen bij LENÍj Tct. 661114.

|IFKEURII'IGEN De iunioren moeten bi; slechte we crsons tant]Íghe clen steed.s de atkdurin[s-liistcn raarlplegen. Telefonísche infr.:rmaties worden hierover niet vcrstrekt.
l,EIq§ 1 A1s bekend

IENS 2 1:1s vori8e week l4et
zie ook. 29 ,oktober

E.Perre)m - C.lIoefnagel

LENS f iils' vorige "vreek
samerJ<omst 1.J. O0 uur Lm{S . '

LEI$S 6 ,iIs vorÍ6e week zie buitendlanílse reÍs
sanenkomst'12.O0 uur LEI,IS

LirrNS 7 iils vorige week zie buitenla.nLlse reis
samenl(omst '12. J0 uuI IENS

LENS, 4' ,tr{.Dienef - IÍ.Bautz - p.prrijnk-- B.Heemsherlc -, .,\.vd Hoelc - y.Trllorheg ;
R. groen - p. v Maren - C.lloefna6;el_( 2x) _ .f .OaenËirchen.._-E.Eykel-hof _
E...Per::eyn (2x) - ; I r .'

samenkomst 12;10 uur Lj {S zie buitenlandse réis I Leiilers p.vd Steen. : noef Lueks.

LENS 5 M.vd Lans - ïï.tlals - O.vr1, Laar - G,CaprJ_no.- H.Schaap _ I,l.Vreebur.l -J.Brocèhart - Il.Iluísman - Ch. Bergmans - I\Í.Schobbc - L.v Ryn
sanenkomst 12rO0 uur LENS zie lluitcnlan.lee reis Leid-er l,lartin lleuver.

Leirlers' J.jtpperloo
en J.. Zoun. .

LeLíleï E. Fl-umans.

Leirlef É.Osse

LeiLler. j"rthur de Groot.

-9-
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IENS I Àl-s bckend zie buitenl-anc',se reis

LFflS 9 irfs l)elíend zie buitenlantlse reis
samenkonst 'lO. JO uur LEUS

LENS 10 Als bekenC zie bui-tenl-andse reis

LEI{§ 11 .r.Is bekend zie buitenlandse reis

PROGRi!I,$UI PI]PILLEI,I I IELPEN EJ\T MÏI',TI-IJELPEN.

PUPTLLEN
Z,'TTERD-;G 2? -1O- 1979.

12.00 uur'iesterkwartier
1 I . 0O uur GON.,'! 1O
11.O0 uur LENS 14

1ïELPm{
ZiiTERD.'.G ?? - 10- 1979..

11 .00 uur liil-hetmus 1B
12. O0 uur LENS 16
i2. J0 uur Hils 19

Mini-rïelpen-zilTEriD..G 27-1O-1979.
'10.00 uur LENS 19
'1 1 . 0O uur LENS 20

p.. JO uur HI'{SII 1 5

IEIYS 1e ills vorige week
sanenkbnst 11.00 LEI'IS

LENS 1f .irIs vorige weeh net B. Surie
sameàkomst 10. OO uur I,ENS

Leider Hans Verheu8cl.

Leirlers Erik l,andman
l,lim vd Linrlen ..

l,eirler The,; Prind.

Leir'.er Ton vil Berg

Mich Vri j enho cklaan
Beresteinlaan
V2

LENS 12
LIIN§ 1f
Vioo 14

LENS 15
. Laakhwarti er

..i LXNS 17

Vle stvlietlveg
17 \2

Daal- en I3er6selaan

DZS
I]DV

( vr) v'l
S?ortla.an / bo <:k
Me zeriplein
Vrcrlerustloan

LeideÏ H. S traver.

B
oo

LENS 2,I

ÀFSCHRTJV]NGE}I :

Schrifte1ijkvoorvrijda6avond1B.0ouurbijP.vdsteen'
Genemuide n§t raat 1O1t 2545 PR Den lJaag. te!. 6?5096.,
TELEI'ONISCH: vri jrlagavond tussen 18.0O en 19.00 uur (uitsJ-uitend in driniqenrle
5evallen) ",1i1 lleynen ,leL. 290623..
In noodgeriallen lcunncn cle 1>u,ri1len en wel-pen nog oi) zat ercla;;oc ht enr'. tussen 8.45
en 10.00 uur afbellen Íel. 661114 klubgebouw.
1-ïICEURINGEN: Bij slechte vre ers oms tandighe den steecls eerst cle afkcurin,-slijsten
raadple3cn. Stsat 'daarop bij "PuPi1len en lVelpenrr vermelcl:. G0EDGXKEURD Dt'.li STllljDS
vaar vel-d of rrunt van samenkomst komen. IN DIT GIIV..L lLr,G ]llt DU.cj NIET TILEI'ONISCH
\iORDEN GEII.IFORIITIEXD .N.r.,,R EVENTU.ïEE r1tr'KIIURING. -§taat bi.j de afke.urinp;s adfe ssen bij
'rPui)illen. en llrefpen-r' v.-errneld: ZIE r1IIíEURINGSLI,JS T d4n .roet als vp16t wordeÍr
5ehandel-í: Voor de thuisrryeclstri jdcn moet juniorcnlijst uorrlen geraadirl.cegd.
Zi jn de vredstri jden van LEI'iS 8.r.1O, en 1'1 6oeclgel<eurd.; dan i;aan ook rle puirillen en
vrel-len wedstrijdeh door op ons velà. Uitsfuitenit voor de uitwedstrijtien mag i-n
dat 6evat telefohisch vrorden Geinf')rmeerd. of hun we,.istrij..len cloor6laan en we1
zat er d.ago cht end tussen 8.45 en 10.00 uur TeL. 661114,., -.

-10-
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I
LENS 14 1,lS.vor:i13e ,week
samenkonrst, lO:JO uur LE'S'., i. ..
IENS 15 L1s vorige vreeh
samehkomst 10.00 irur LEIIS., .' ,J

LEl,lS 16' 1,Ls vori6e ,.itieék
sa]ÏrenhoÍnst, í 1. JO uur LENS r'"

LENS 17 .ÍiIs vorigel week ji .l

samenkonst . 11.J0 uur' LïiíS

LENS '19 .Iils voril3e week
samenkomst 9.JO uur LEl,lS

ïei 'ler ri. de PaíIter.

L,eitr.ers .+-.Spa R. de Jongh.

LENS 20 .Àf s vorige week. raet. p.ín1,-cIine
sarnenlcomst 10. JO'uur LENS

vorige vreek zonder R.llulzing met M.i(nops
8.45 uur LENS

Lèider I'Í. v,1 Meu1en.

Leicler Dhr. Elstak.

Leider P. d.e. Jongh.

Leider Dhr.

UITSL .GEI{PPU])ÏLT,EII

vrl Bor.
LENS 2't .i,Is
samenliomst

UÏTSLÀGEN JUNIOREN

DHL 1

Blauvr Zwart ..2
I,ENS
],EIYS
I,ENS
LEN§
HVv 6
RVC 8
LENS

Qu--i g]1 .§ t_gp-s_ 
" 11.. "..Cromvliet 9

LENS 1

LENS E.
S cheveiingeit
osc l
HVV. +
Duinriorp sv J
LENS 7
TENS 8
Scheveningen
lEN§ .1_Q.- ._...-.
LËI,IS 1 1

1-1 .

4-z

tr-o.
1-0 ..

4-2
1-7
?-o
11
!+=É

o-1
't-o
0-o

1-2'
2-O
2-O

LIINS 12
LENS 1f
Scheveningcn 17 -
UITSI,:GEN 1íELPEN

Vredcnburcli 21
VaLireniers 8
LENS 14

DHC .22
LENS 16
GDS 1159

1
4
5
6

het ni-et boLverken teiJcn Blauw zwi\Ttz. rnNs.., stoeÍ(ie lrat net scheveninsen
l-. vrcemc.e 69als bij cn,le ,scheid.lr ni., ook vccl vrcemLre be'e1iesin6en.'
1oe6 .een zwa} spelend OSC met ]-0. Daarna maakte l,ltNs 5 het zichzeif
k te6en HVV.. VeeI s.chitterenrle kansen vrerrlen gemist. Gelirkkifu schoot
raak í -O. LEI{S 6 geinsl:ireercl cloor ,1e woorrlen van tle 1oi ..er in cle

rev_ue! .en oËda.t..ze op veld "l mochten spelen stdnclen bij .rust met 4_Oerwijl ze tot'nu toe ],."s 1x gewonncn hnrrd.en. r/at er i.n d.e,thee zaL vreten
rust 

. 
maakt e 

. 
Duindorp sv er tweer en ï,llirÍs niets. uaren juftie soms ban6

eeL,l te rzor len èij een l,ionstcrEege? Door8aan zo.
natuurli jk weei. HW rïer,l nu aan-,le zegefar 6e.bon.,ieri.. c.l verloor weer I '-
uit, waarvan. in de oc j:encampcGne.nog met 4-,1 gct-lönnen wercl.. ;,r."S; zaterda6'bezoeli. Zorgen. j.u3-3-ie voor een vgriassing ? . ,.^.:.,:. ... .. .

j-ent, een plei1. Ten "ecrste ondat ze,6én s1:e1er .aan g1 moeÉtèn afstannr .

om:lat zes spel-er:s eer.,t nog ín Clurne e.-..mo cs t en Coen. )aarna speelden
$ no5 een Socde vredËtrijrl. Jon6cns keurig h()or. Twce overrvinningcn op

TIENS 15
soÀ 5

,-1LENS 17

UI']]S],,^GËI{ MINI-] ELPEN

, i{DV g :
; LENS 21 j

Pun. Doe1p.
)l+ àR-ztr

' LÏNS ',1g "', RÀVT
LENS
R V,r,

o -t*
1-7
o-q

15
20
t/

Gesp.
20

Gerry "
11

Gel.
2

Verl-.
,

volgens de IeÍcers en ourlers speelrLe í1 een l-eukc vretistri jci tel;en DHL.. Afreenontbrak het wat aan geluk bij het afmal<cn van ilc ]cansen. paat ón lat stonCcn
enl(e]-e keren in. (le :ïeg.. DoorGaan zo met voetbarlen en de kansen 'l:eter ,benutten.
LItrNS 2 kdn
Er. waren $rè

LENS 4 ,vers
er;1 moeili j
Chaqles wel
vorige LEI{S
vo.ro Dit t
we niet. Na
hoger in1;ed
IENS 7 won
nu van RVC
l<ont -ÀDO 'oIr

LEl,lS 9 verd
ten tyre ede
ze bíJ. LEN§
6 ón da1;'.
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LENS 10 versterkt met 5 spolers uit LElils p rloor cle vcle af,rchi j vingen ? . vron in cen
doe11:untri jk gevecht bi j -quÍck Steps met 6-4. LEI,IS .11 vJon wcer nu net J_.1 van CromvfCronvliet. LEI{S 12 verclien(le een 6elijks?el-. Pas in rle slotfase wist Vredenburchte scoren" P2 stonc met 1-0 achtero Valkeniers si)eeli',e echter rnet 1J man. Ovcrnieuvrbe6;innen en ge$.roÍ)n met 1-O winnen keurig hocr.
LENS 14 haal-cle 66n punt bij schevenln6oi. ï/at er claarna 1;ebeur('r.e kon echter nietgoerl gepiaat rvordeho zaterd.ag meer hiórover, LEI,ls t) moeét tegen let sterke DHCs?eren. LINS kreeg in de eerste he]-ft zeker acht zeor 6oecle sàoriiíssLans cn o Geenwerd er benut. Twee DHC uitvallen in ,le tvreerle helft bètekencle r:en Z-O achterstand.
LENS krvein via Denni-6 ïot 2-1 terug, trrJj.nst ha I het moeten zíjn. tllZ verloor rnet 2-O(ruststand. o-o) en LENS 12 rvon me{ z-0. Dit l-natste erftal toont etke rvcek eengelveldige inzet" goed..zo jon5ens. l.{ini '1 en J verloren van verJiend ven !r.rvl!..I"lini 2 vras té steik voor EDV;

Eqn voetbaltas? nerk Í,didas, met een conplcte LEl.TSuitrusting erin.kwijtgerr.akt rui-rn turee weJien 6e1eclen bel- an eveí [aar paul vd Stee
IIij ;eeft je.Lr.an hgt Ítdrès van r).e eerlijhe vincler.

GEIi'ONDm,l :

o.t o::.l.ands e reis?

)3 en je her,r
n, Tel 671096.

I,lu ar helJben íri j'voorlopj-g in,;eschreven bij Eurosporting ,oo" uo, buiten-
lanr1,se reis naar hct T ent obur;;crwoud j-n Duitsland. lle gaan wecr met pj-nhstcrenr
23t/n 26 rei" De vrijdaS moet weer.vrij6evraa6ri. vrorden v:rn school-. Dit keer 6èón'lange b'"::reic van 1o uuro Nee. srechts àen klein-e vijf uur duurt déze rei6.
I{-uisvestin6 in een jcugdher'.bcrg. pri js per persr)on ,+i6o, - ( eventueéI te vol_rl cn inJ terrnljnen) ÀIIe 3- en c-kr-assers ars,erl,e Lre rei iers kunnen zich tanaf he(len
c'l'n"v onrlerstaand strookje op6even voor cleze rei6._ Gefijl(ti jrlig net tleze aanmeldini;
moet flinim'af Í60.= overli-ema-akt. rvorilq4. op giro 3167ll ;n.v peiningineester IItrNSmet vermelding buitenlanr.le e reis. l,reest er snel. bi j. Gezien <le 6oei1e reíG vi'.n vori[jaar v-grwrchten vrij no6a1 wat aanreelclin6en. slechts !O irunnen er m.l.e. Op 12novenbgr sluit rle inschrijvin.jstermijn.

Duitsïànd.. celijktij.ll-6 uret,'deze aanmeldin5 he'b i-k f6Or- / f16O, -* over[em.]akt.*l)oorh-alen lvat niet van toeliassing is Naam:

Hancltekenin6:

,, Met voI]e noerl be6;onnen vri j aan cle vrèrlstri jcl tegèn GD§: ï,iij riöpen er eenbeetje 6ehavenrl bij, ruant we nisten tvree jon6ens, Riutr"o ed Robert. De eerstc helft
6ing.vrij 6c.-llJk op, en kltamen vrij niet tot sccren. De te8enr)artij was er cchterook niet tot in st.:rat" rn dre rust lcrvancn. er van cle talendvoll-e Iei,r,er een pe.ar
5oe<1e en taktische tir:s^ Dat scrreen echtcr 6oerl te helpen, want door en, 1;àeoàcorner van::ndre schopte 1(()os henl er mcoi'in. Tijdje 1ater 6inG l,Íeàno doór deverrledi8ing heen en schoot heia er machtí51 ín. Laien ," ,o oà6 de rest van het
sej-zoen dooraaan"

IIiELPEN J GDS

Versl-aG van LENS 6 ,uando
Marti-n.

Tegen het rliet zo sterke Duinclorp sv is BJ er afgeropen zatercag einrleïi jk in ge-slaagd rle eerste overwinning te behalen.. vo,rral ,,ro" 'r.u r.ust 6iven onze jongeis b1iblijk wel riegelijk te kunnen corebÍnerein en tl rardoor rverd i)uitjcr-àr1: onilcr zr,vare .Lrukgezet. Bas Boel-houwer sqoorde vrot 1-o en s?oerlig daarna l*ee6 r,il.ls een penal-ty,cncat Bert Efsh'-'ut na eer s. rl-o in het s trafÀ chopgebi e d rorerc onderui-t 6e turàr o. nricVal-entin benutte de toegestane strafscho} op uj_tstekenrle wijze (2_O.*lE weastri5aeindigde in (4-2). En irthur cre Groot tràqleerere zijn jon6eis op een flesjelimonade. Een supporter.



DE LE]IISREVUE
11EEKBLID VAN DE V0ETIIr:ILVERENïGING LENIG EN.SNEL

JJe Jaargang numner 14, 1 novemlei 1g?g.

MUTÀTÏES IEDENLIJST:

- O27o c.ï/.Kenpernan wordt l"Íaris 1! Monster le],. 01149_461?6

IN BALLOTAGE:

t 6ftí-'9.1- y6rsóh-er-deri 'or'r04f'Nb- v Danstraàt- r'4-, Den iiaàg rbr.646 5iï,'
AI'VO]II'IEIV TTVEGENS IIANBETÀLTNG

IN I'MI,{ORIAM

' 000ooo00o000cooo0ocoooooo0coooooooooooooooooo0ooooooooooodoooooooo

OFFICIEEL ;. O .A16emeen sekretaris: Gorard van den Stcen.---:-'--:" .-. o, rel. 45."87ro7. Nunspqetlaah lo* z>Zl oi-óen Haas.ooooooooooooooood
óóöööööóööööóàööoboooooocoooooooooooccoobo0oàooouoooooooooloooooooooooöoooo00oooo

- 1369 14. Grosse lvipper2 Mrv. . .:
- 1370 1ï.H,Grosse Nipi)er Sen.

uiteraard blijft de verplidhtin6 tàt tetarinB van de:gehele achterstand en dekontributie. voor het gehele seizoe'. r9?9/Bo onvermind.erd. van kracht.

Helaas moeten rvij neldin6 narien van het 1:lotseringe overlijd.en van tvree
oud.Jc den van onze vereniging.

oor een hoodfottiG. on6everl o? 19 jari$e
a6 26 pkt.ober op J4 jari6e lcefdijd
oB korte tíjd voorzitter van oirze vereni-

.'De"crematievanPeter1.Ia1,]íeflbu}'gheeftinmidde1sp}aatËgevond'en.
voor Frans Meskër''zar. op clonderàag 1 novenber öil iö.oo iur in d.e parochie_kerk van sie H. I.{achutus, choorstra,t 10! te tÍonster een precnti8" 

"it"""rïri""--worden gehouden.
. Daarna za1 tle cremàtie oA 11.30 uur .plaat svinCen in hbt Crematoririmtrockenburgh-[ - . i . :. -ï---'.---.-":

' Op zondag 21 ol<tober overLeè
leeftijd Peter Valkenbur6. En op vr
Frans Me6keï, die in de jaren zesti
ging is geweest.

II]IIE ST;,::T ER ACIITEI 'DE RAR ?

ZOllD.'TGMCRGEN :

ZONDAGI,IIDDAG:

SLUITING ZOND.tc 4 november
, AN EN GERTIRD.VD STEEN.

3J.j al-gehele

Zr\TER&iG van

ZATEnDAGMORGEN: .I0SÈ CHRIST: TEELE IREITICHS
net aanvulliEg van het Be Àfftof

ZiI.TERDTGI{I DDAG :' 
. 
OI,AF I{UIS - 1,ii VD ST]IEN - G]iRÉRD DUYVESTEIN

c1 d
ijd
3n

( sluiten)
inet aanvul-tring van het Be el ftal

TINUS ZIIJEIÍOUT - ,COR }IO1]PEN3R( I]IJER - PEGGY RICÏEL
:lN VD STDI]N - TEELI FRERICLIS
met aanvull-Ín6 van het .Be eLftal ,

afkeuling zijn de vol6ende barmedewerkgrs aan de beurt.
12 tot 5 uur
AN VD STEE}I E OLIF.i{UÏS

ZOIYDI,G :uan 12 tot ! uur
TINUS ZILTHOUT liN TEELN FREEICHS

Eventueel afbel-Ien bij :.n J3e rgenhene 65ouwea, ,T eI . 669436.
-1-



LIÏfl{ER ! MI'IM ! SMULLEI{ !

Op zaterdag '10 november io er weer een for-iclucavond georganiseerd.n Daar
er op ï,EI{S erg veel gezellige mensen zijn ón die vetn lekker eten houden,. za} het
orgéf,i,ri J f é1 a' È en' g'e ààrrisè Èóè1i,{öf dèr;

Tussendoor mag U zich uiteraard aan eèn dansje ura6en! "n dit aIles, incl.
de...wijnen, voor èe ]uttele.!ri,js van.Íí5,00..p.p.

Di-b, kan U. er. duo niet va"n weerhoudcn te komen!!i !
Tot en met maandag 5 november kunt U onderstaand. formul-iertje inleveren

bij 6'en van dq l(akaleden (.^-rthur de Groot, Jan dè j(ok ,, Ben Ossc, André Christr'
Ànneke Disseldor., en Leonie Bertens) tïi j zien U dus zaterdag 10 november öm 8 uur.
Eet .smakelíjl. l!1 . ':. iía.ka

naam !

aantal personen:

Fondueotel-Len: stuks.

RRR]IXRRRRNNRRRRRXRRRRRTRI'IITERRRIIIIiIRIIN]RRRIIRITPr-?XIiIRRNRNRRRRTR
VirN )E REDACTIE: R Redactie-a.dres; Theo Prins,

R TeI. 63.12.14. Marconistraat 64 2562 JE Den iIaaG.
RRI]J?RRRRRÏRITRTËTRRRR]?RRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRIIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRNRRRJ?NRNRRNRNRNRRFRRNNNNNMNANNNNNRhRi?RRRR

BtsBBB]]BBRBBBBBBBBBBB
B BEER;''UT B
BB
DBI]]]BBBBBBSBS3BBBBBB

' eerst nog
spelers ui
Navraag bj-'.ferstèrkÈ
Wim ï(r;1 (
penalty va

Een nieurve afJ-evering met bestraffi,ngen, lofuitingen en andere l-ezens-
waardi6e riool j ournalistiek.
U begrijpt d.at we zeer belust zijn op het signalerèn van anclermans fouten.
Dit maa]. is rle Juko een weerloos slachtoffcr.
'l'Iat fazen vrij vori-ge week in het Juko-commentaar op de behaaide Jeugtl-
reEultaten? Citàat:r?LENS 9 verdient een pluin. ( 

" . . ) , . . omdat zes spelers
in CJ mee moesten'spelen._( "..) IEIIS 1O versterkt neE-ïi 5 tt ILENS 9. . . . r' Eind€, citaat .
j de Leider heeft ons het volgende geleerd:.LEtlS 1ö rvas
riet drie spsle:re vap LEI{S 9.
senioren 9) strui^eId.e over zijn rroliéres en stopte zijn tweede
n d.it seizoen" Proficiat !

lLm{S 6 heeft niet zo besà begrepen rvat bard.íenst isi Àfgelopen zondag had
dit elftal- bardienst? maar al-l-een aanvoerder Bill van Rijn was op de goede
plaats(achter de bar dus) te vinden" De rest bevond zích aan de verkeerde
kant van tle bar. Tip: bardienst betckent de klanten bed.ienen, en niet voor
de klanten zorgen u

Onze bestraffende wobidcn van'vorige week lijlien op LENS 1 ( zonctag)
in ieder gevaI. diepe j-ndruli gemaakt te hebben. rlfgeJ-open. zondag vrerd het
publiek onthaa:Ld o! een oudèrweto LIil.lS - lcwartiertje, met een paar oogstre-
1end.e doelpunten.
In het kad.er van de actie BeschadÈging voetbalsport hceft LE\fS 5 zondag
clani6 geweerd3 1 spefer uit het veld gestuurd en tríee een officieel-e
waarschuwin6o De heren menen een superieure houdj-ng tegenover scheids-
rechter en tegenstander aan te kunnen nernen, l.rellicht gebaoeerd. op (vergan
(vergane), LENS 1- glorie? . i
De eIl-ende met de kfeedruimte blijft voortduren. Voor de duidelijkheidl
de geweldíge organisatie van dit alles is i$ handen van gemeente. ï,ENS
(ook het bestuur) 6taat machteloo6.

-2-



Ovcrigens zuficn de i)rol)l-emen nog urel even vóortduren. De in het eerste
gebouw gelLaatste boil-er hécft als bo,r,rjaar 1930, Tot oud en nieulv zullen
we onG dus no6 cven moeten verl:ijten"
Franq F-l-unans: De tïédstrj-jd van À2 i6 tot tureeraaaL toe vervroeÉld gesta-akt.Iraar lo_.i het ran 1i6gen? Begrijpen de jon6ens do arbitter niet, of is het
andersqfii...,-an de leider. ligt het zekcr nict! .. .

DVen' een ingezo-nden mederleling: Peter en Trudy Versi.raLen dànken iedereen
voo34egetoonde;be1angste11i$gbijhun,huwe1ijk.
Ons klvam ter orc dat iem4nd niet meer nocht voetbalLen,vàri,.regó
rapport. ,Een pedaga€ische. blunclcf ons inziens. Voetbal is juist
ontspanni.ng bÍj alle studi e -insl)anningen o

En net rieze laatste bestraff,enCe lroorden sl-uiten rvij af.
Tot ziens in betere tijden"

een sLe cht
een goede

Boycot fï
onder het motto rrboycotrr heeft T. een ondervreri: aan6eroerd, dat voor mij

om verd-ere u-l-t diei;:' '".5 ïraagt. T"meent, da! het -i;+:'cèi".: is, dat het Zuidafrikaanse
team voor cle Paralympics niet mag deelnemen aan de spelen in llederl-and. De
motievcn, dic T. aanvoert zijn:

a. de Sehandic aptensport z.al- niet.als. voortrekke:' van rle anti-apartheids-
beweging kunnen fungercn;

* l)" cloor deeLname za1 proi:a6anr1a 'iroor tret hurdige bewincl woiticn gemaakt.
ïk heb veel mecr uoeite met. het i:c-ral-e:_ 'ran een standpunt i-n d.,.t soort

aan6el- e.6e nheden .van T., clie hierovei. !'rellicht meet' en/of betcr hecft na6cdacht. T.
kan mlj vrel-Licht hclpen dooi beanttroordin6 van.mi jn vbfgende vrageni

. 1. Ïs het noodzahelijk, dat de gelandical:t ensirort alleen als voortrekker
van dÈ anti-allartheidsbel-reging een pooíti eve invloed kan doetr gelderr?
2. Iioe ervaart T.. enkere jaren ra rirgentiíië de invl-oed van iï,K. -pröpa6anda? voor
mÍj .is het juist het Lledelfandse dee-l-nenen, dat rnij her.vust heeft Bernaakt ve,n cle,

. 3". f E Ti van neni-ng, dat ldeclcr.l-and moet cleel-neríen aan cle t;inteisj:elen in
Iake Placid? ., r4. Vindt T. rlat Ned..xl-and o;) cle 0omer6lel-en in lloskou ntoet verschi jnen?
5; Àcht f" ísolati-e een goed rnidcleL oD beli,ustwording ilat snelleï l-ej.dt tot een
expl-osíe? : i,' Àfs T. nijn 'Jra6en tvif beantwoorden, kan dat mij - en naar ik aanneem
ook anderen- lïeer verdor aan het deniren zettgn" I.locht ik ctan tot de concLusie
konen',..dqt T, ge.Iijk heeft net. zijn stellingname te6én aleeèname'van Íuid Afrika
aan de Paral-ynpics, dan kunnen T. en, j.k misschien iets doen- om te voorliSmcn, rlat :

Nederlan§ naar l/Ío6kou gaat" Ijant ik geloof vooralsnog niet, tlat T. aa[ Eelekti..ve
v er o n t wa ar di 6in6 mee doet o

Cor Niéurïcnhuizen.

uoyco! IIl
De heer Nieulenhuj.zen 6eeft in bovenstaand schrijven er bfijk van gaarne

vÍcer aan het clenken te Uorclen gezet over de zfiid-.'.f rikaans e deelname aan de
Paral-yni)ics ' Hierbij l-ijkt hij er vín uit te 6e.an dat ik en/of beter hierover heb
ua6edach_t. Alleieerst dank voor het in rïi j gestelde .vertroul,ren,Vooi i-k d.e via.Een beantvroorcl zou ilc- eerét cven oi) het volgenrle rïiLlen
rvijzen, De heer Nieurvenhuizen brijht naraeJ-ijlr rJ.;l bijdràgc aan aló LEllsrevue van
vorige rveek niet ho-l-emaa1 goed ggiezen te hebben. Hij verÀe1rlt tenminste maar'tlvee
door mij aangevoercle :'edenen ötn Zu:-d -rl f :'ikilans e deelname af te ririjzen. De derde .
(en belangrijkste) was dat dé ?l-oeg nièt oi) n;in-racialà gronden kàn rvorrlcn
samengcsteld"

'rïat dc vragcn bélrèft kà..n ik vrij kort zijn:
vraag '1 : Ih beweer n:ret d.at dat noodzakelijtr is, maar voorstand.ers van Zui

Zuicl rïfrika-anse deefnane voeren zoiets aan aIs argumento
vraag 2: De invloed van de ilIí-pro1:aganda is op dit moment, enkele jaLren na

het gebeuren, tot vrijvrel nuf geslonken. De.terreur van Vitlela en zijn trav,ranten
*3-



Saatr na een noodgedwongen tijdetijke verzachting! weer op ouderletsc voet d.oor.
De heer Nieuwenhuizen is waarschijnlijk veefeer bekend 6eworden met de

toestanden daar, door ,1o _qior,-rE"i" omtrent rvel/niet deel-nemen dan door het deel-
nemen zeff.
- vraag J: Vie rlaar behoefte-aan heeft, ma6 wat mij betreft gaan.
. vra?g +: 1en aanzien van Mosliou geldt, dat Lcdereen veel meer kennis heeft

van de daar'hoorsende onilerdrul<l;in§ cian Èet gàvaI vras met Argentini-ë. Bovendien ishet de vraag, lvie Nederland claar zou miËsen gezi.en onze Olympische status. i:íaak-
zaa-nheid t. :.v. mogelijk propa6anda-nisbrulk blijft uiteri'iard. geboclen. ïk hoophier,te6endietijd'echternogoBteru5tekomcn.

vraag J; Een nogal onduidelijlie vraag. De overgrote meerderhcid in Zuid-Afrika (n.f . de zlrarte bevolking) .is al bewusti. .iat cle bLanken betreft3 bijna
20 jaar dialoog met het iiesten hceft niets geh,rlirenl hun gcdrag zaf tot een
explosie leiden, niet de isolatie.

ik hoop de heer }ïieuvrenhuizen hiermee ee;r 1:cetje uit zijn lroblemente hebben gcholpen.
T.

TTTTTTTT!ÍTTTTTTTTTTTl'T?TTTTTTTTÏTTTTTTTTf
qrn
i tN DE iIINriEt V,tN DE TOKO i
TTTTTTTTTTTTTTTTT!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Ik lveet.nÍet, hoe het U is verg.rÍtn, rnaar toen ik hoorcle van een schacluw-
bestuur, vras ik met stomheid gcslagen.

Dat er aI oen hel-e tijd lrat broeide in brede lagen van de vereniging, ryasmíi geruime tijd bekendr maar dat dit tot een molie van rïantrouwen d.an hèt ÀulOige
bestuur zou escaleren had il( ;liet vcrvracht,

ils toorstander van goede journalistiek bcn. ik oi) zoeh gegir.an naax d.eirroots of the rumourtt en vrat bleek? llen selekte groell jonge lnp§rérs die nu nog
niet in -de oirenba:rrheid wi]Ien tredon zj-jn cle aanstrichters van het geroezenoeÀ.Iiieronder een gespreh met 2 attspirant-be st uursl cd.en.
Toko: lrJullie schaduwbestuur, vorrït dat een aanklacht tegen het huidige.rr
N.N.1r rr Ja en nee. tTa, in zovorre, d.at wij fouten signaleren, die te voorhomcn
zijn en ook voorkomen moeten wor:ren en we1 op korte termijn. Ik doel- hier bijv. op
geronmel,,aan ,',e 6renze)r tusscn selr:ctie en overi6e senioren.

l'Jeer j-n die z,jn, dat wij inzien, dat het huídige bestuur rloet rryat het kanj
maar ook moet rocien met de ri.,rmen, cli.e het heeft. i'\,at een f eit bli jft, is dat
er -nieuv, bloed moet worden geinjecieerd, want het oude bLoed drei6;t te sto11en,bemoeilijkt al-l-e- ber',,e Bingsmoge }i jkheclen en clreÍgt het organis,.,e tè verstikken, Hethuidi8e,bestuur beste.c.t vn1. uit ogce getiouweni die zich inmid-dels cen ide6 iixe
hebben 6evormd van IENIG en SI{EL. Dit behoeft, gezien de huidige ontvrikkel ingen
drin6en devernie utïing. 11et moet bijgestuurd vrorclen.
Toko : lrI{un je vrat concreter worclen? ir

N.N.2: rrEen voorbeeld: voetbal begint langzamerhcnd terrein te verfiezeir alsrccrcaties?ort o

De mensen rvilLen niet meer in een keurslijf van ,2xJ k:vartier slorten 
'

en dnarna is .le kous af gestopt woicr.en " I'len líit meer vrijhcitl in cie s?ortbe-oefening. Hier dient Llilïs oi) in te'si:elen. 'jij zien LtrlitS a1s mul tj-s?ortvereniging,als lreBin en eindlunt van rie s2ort beoe fenin6, een ?l-aats wiar men zich kan ""ir.ró-den en na het sporten lcan ontsitanncn. .!.ie wi11en ,..ansturen oI een wi jlcsport c entrum_funktier vraarbij we een voortdurerde..dia1oo6 clíenen te houdËn met ce vri5l< ats
6ehcc}.
' »it houct in, tl;'rt het bestuur zich olrcn en flexibcf o?steIt. l/i j nenen
do'ar toe een r:anvaal:dbiiar concelt te hebbcn líaar1i6gen. Iiet is echter al-l etnilé,.Inogar in cen beginstadir.rm, dus c1 te" breed.voeri6 wÍrlen we er nog niet o; ingair.n.Toko: tt0k6, maar op horte termijn zie ik dit ;iet gebeuren, .,^í uii, iirriiE- 

---

planllen voor de naaste toekomÍ;t?tl
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N..N:13 ;"!,Ojl 'het ogenbl-ik oàtfràott er ecn rlr.iid.elijk beleid. ,,{ij vintien, dat rle ''

verenigin6- rlrdaicndc vrorclt i;éhouLlen zcn..].er'een dÍicite visie..iàts te -vcet

Sinds d.e i:erioCe vd itleij'heeft er ,geen liJn 6e'zeten in de beEilissingen
van het besttur, afgezicin van het bcl-eiri gericht op het wcer liquicle en solvàbet
mahen, vraarin drt' bestuuï zeer. goed.e rcsul-t:tcn hueft geboekti foegegcven.

_ het belèid gevoerd ondcr voorzitterschap van rlÀ hcci "a ftfàij was een
pre s tat ie1.;cri cht beleÍd. Dez'e préstatics zi jn. er gehonen miildels cr.e jromotics

. De gezelligheid bereilcte echter I jnar gercden een clieptepunt, juiot tden
LlilÍ§ ;i1 l:romoveerdc n;:ar cje 1e krassc" Dit was góen toevat. De ic,lbn buiÉcn de
selectie voel-den àich in de steek gel-aten.lr
N.li.2: rrlnclerdaad l en 'di',arorn hebbón wi j óns beleirt oi) de gehef e . vereni6ing
afgesterad, vooral op hen die buiten de selecties val-Ien. lÍà s"treven n:ror eón .

beter conf,ilct met rle lcden dh ---
Toho: rtDit kontaht liilrt' gevraarbotgc tc worrïen làoor de ni'eurvè tedénriL.rd. Denkenjul1ie daar nog iets aan tee te voegen?r t' ;

N'N.2: rrDat v,iIde ik juj.st ze6íjen. lrij wÏLl-en Vboral ëen -wijlcfulctj-e voor,LEIIS a]6
murt io?ortv ereniglng, zoals af 1,;ezei1cl. liij wilren vooral reakties oir ons doen .èn..
laben -stiruul-c::e:r, hetBeen nu niet.gebeurg" Iiritick mag, maar er ,roràt niet bmge-
vraagd. Ïeneinde onze ieeËn te toetsen ,i 5r., *o bezi6 meet. een enquètc o.rd", .or, . .

relrre sehtati eve Sroep leden. (nze conimissAris plannin6 _is dirar aI diuh rnee bezig,ri'
Toko:liBentUnietbang,het,huidigebe§tuurhard.voor,hethoofc}testöten.

Opmerkingen in dé2e rrchtin[ van r di.t mbet beterr zijn op meni,ge if .ï. .

afgedaan niet een rt ga er zelf dan zittenir
N.I.li, ;rDat. wil-l-en ',ve .d.air ooli eventucel vrel doen. l,iaar het bestuur. rlient ,datgene, . .

watvrij. gezegt hebben. en zullen zeg8eri op te vattrjn als 1:osÍtiÉve krÍtieli. uji j '

vervullen .echter een. si6nai:.Lf unht i-e . De kritiek is notli6;, wirLen we, niet ineens
voor. het blok lrgfsl t.e staan, al-s blí jkt (ia! LIINÀ niet is.meegegaan rnet-.d.e
spo].ELeve ontwl-.lilceJl-ngcn. !r

rot zover 4it intèvóeurv. rle zull-en U op r1e hoogte houden van het verdere .. -handel-en van bestuur e:r schatluwbcstuur Lni .ieze'ze-cik.
Tevens hopen. wij v66r cle -ti.v. besta.g te 1e;;gen op ce uitslag vÀn rle.'enquète. ' . , r.- Tenslotte een saiLlant deta.iI. De al velier opiledohen cn r,o"bbyende heer
O. sóiijnt óoli.met een en anïer varr docn te hebben" '

,.. Toko. : " .i.

Langs de slorten van de Z-l.l ]adder---!

ZMZMZMT"\IZML',M?,MZIlzlílz'!t1lJ.121t!?ii?]lzll'1,\LZMZMZIIZMZ
M Secr. J.Meinesz, Tel. 861447.., .' , M
Z Laan v nustenburg 11, Voorburg. : Z-
MAnllM-1M1,M!l{Z}Í:iM'ï,Í MZI,{lirï MIMZMtil.{ .Y:Z!!ZMZM'ZM

:ír

0rr-"r ïo:-tËpoJ.1:Lt:g van de .,ror.:-ge weeli j.e I'ic )- aa::dig uitgekomep, lvant het'
EEESÏE speeLde'te1;en PI/S een uitsLekenrle werlstri j d.lllareii in de-veràedi6ing Roelstap en llerinarr' v Harstkam!,de meest oi: r1e voorgrond. tredende figuren; in àe .voor-
hoede lieten'beide vleuBerspitsen Jan vd rtijsen en Jan Gel-ulc danig van ".íi,hsirreken. Theo i.)ooms( wie anders dan hi j , ,orà"rl vre zo lan6zamerhanà wif l'cir zeE;6en) '
zoriJde vreer.voor de schannele doch-net volcloencle praductie. a.6. Zaterdag on!:
van8en sc ale la,atstc'wedstrijd vàn d.e eerste competitiöhe1ft het DeIftIe siucien- "

tentean Tauru6. Dit wordt weer uitkijken heren!
.arÀtÍl4Nc: .14"Jo'uur,. vÈHzÀMELxN or) Llllis rl-r5 uur.'' opsrEfJ.u,tc: zortu"gewooàijt 

,op wóènsda6avond bekenri. te maken" Scheidsrechter! IIr l.JcK Rueck.
- Het I1ïDEDE specLde uel- een goeile doch vreinig productieve vredstrijd... ..

Gerrnrkig kon Gabri val Togt.reeds binnen vijf minuten een stnafsqho? bcnutten,
t'rilardoor tenminste de 1:unten bfinncn lcvrarnen. Guido I{aflcen.had de pàch eén'tliit-spiertje te scheurcn en zal we1 enige rvelcen uítgeschakeïd "zijn. Vanaf.deze'!1aat6
reeds van ganser harte spoedi6e beterschap namens het here:€irftàr, Griido!
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aoso Zateïdag THUIS tegen Hoek§e Í)oys 8. AriIiVÀNGr 12.OO uur . VEITZÀLI.IrLEI{: I1.15 uur.
oPSTELLING: ii.Enze - C.VèIdinh - H.Iiemper-Tfld Togt - jr.Ben Cheikh

J.vri Tas (àanv) - J.ly'eftens - ],.Kuyper - Chr. v Gestel-- G.vd Hoogd -
J.vd Rj.jzen - Re6: H.Jochems. Scheirlsrechter Hr vd Lans.

Het DEllDll zat weclerom in de hóek waar de slagen vall-en. I'Iet invallers voor
P.ilmbachtsheer en B.Vis hebben zij er nog van 6e mlakt wat kon. Doch onclanhs tret
fabuleu ze ' do elverde digen van Hans de Ileyer en het Bedurfde medespeten van de
geblesseerde Gerard Iiuiper kwamen we tenslotte nog net tekort.. Een }rachtiGe goal
van l?ei.i Koster redde hier de LENs-eertr. Doch evenars in het 2e tearn zou, een 6oed.eschutter ook hier wonderen kunnen verrichten. Jongens hijk thuis ofrrin de buurtrr
eens goed om Jeheen wie weetli Komende zaterclag urr tegen semiler rl-tiusg op het
terrein langs de "estvlietvreg te voorburg. De Jan fheyJsenveg- (waaraan het veld
ligt) is de l-aatste weg links v66r de Hooinbrug. àAIWANG: 1J.1! uur.vxIizAM 'LEN: 12
VEI?ZÀIÍE],EN 3 12.45 u)r
OPSTELI,ING.: J.den Reyer - C.Bosmàn -3.Vis - J.vd Velde - E.vrrn \ïerkhoven -, R.I(oster - S.KoelfLat - ji.Koster - E.Neumarnn - R.Vroom (aanv) -Chr. Jehee - Res3 G.Iluiper.
PR0GÈr-1"1l'ii], Z].TEÈJDAG 10 noverdber 1 oro

LIINS 1 - Vrij
BSc .t68/4 LH,rs z
Holl- Sport 12/5 - LITNS ,
Extra noot 1: Sinds ons aanmoedi gend stuhje be tre ff enrle de l.laandaÍ4avondtrainin6S

er vrijwel geen nens meeion er e beziel-ende leidin6 van l4ick Nelissen komt
trainen; Kom, kerels tt wa6 j r.list bedoeld om de wegblijveis er no6 bij te halen!
I(omen 'hoor I

E4tra noot 2: Het bestuur m.n. de -Pt""rq6queeter heeft ons eï op attent gemaakt

1J.00 uur
10.4J uur

N.N.
N.II.

dat er voor. lvat betref t de Z-l,t af dëffifï-Q-ïËd r,rat contributies open ri Àtaan;
Kom mannen er zijn l-usten en lasten, die nu eenrnaal in de sport , vereni6in6
onverbrekel-ijk aan elkaar verbonden zrjn. Gaat er eens voor zitten.
PROGRAIí}íÀ ; OP§TEIIINGEN llIC. SENIOREN ZONDÀG.

ZONDI.G 4, novemb e:r.

14.00 uur Roorlenburg 1

11.J0 uur teonÍdas 2

LEI{S 1

LENS 2

!\IESTL;],ID1A f
osc 2
LENS 

',
SEP 4
LIlrs 7

Duno J
Paraat 4

rElls 10

quick 11 .

Deh líoorn'1O

SportparliNoord, n.L.Vreeswijk
Pieter Bothstr L ei-den.
Erasrnussingel te J. Versluis
Schiebroek.
V1 Vliendschaplelyk',ïordt aangvr.
V1 I. Jongblo ed.
Charlottestraat ? T. S. vd taar.
lïassenaar
uc
Brienenl-aan 9 A.C, M.
Iïassenaar. Beier.sbergen.
VZ C .'J. HaaE.
V2 E.P. D. vd

Be ek.
Savornin LohmanL N.N.
215

11.00
00
00

uur LFIIS J
uur LS{S 4
uur. 'lilassenaar, 7

11
12

13..
12.

'10. o0
10"o0

uur LEIIS 6
uur Paraat ,

12.6O uur IENS B

14. oo uur lEtts 9

1O. OO uur quick 10

'14. OO uur'tttNs
12.00 uur LENS

S AI{EIVI(CM§ T

L]]NS
LEi.IS
L]J]IS
LENS

v3
v1

N.N
N.N

IL

5
?
10

6rB19r11rl2 een ha-t-f uur voor r1e aanvan6 van de weddtrijd
'1 'l .00 uur LE1YSterreih.
o fin,t.vv t, t, tt
9"O0 ,, 

", 
,,

t



uitsl-uitend'tussen'1B.Jo en 1p.Jo uur op vri-jdag.rvond bij h.vcl i(roft Tel. 2960g1

AFSCHRIJVINGEN T

OPSTELLIITIGDN : '

LEI\S 4

LENS 5

LENS 6

C.Yd eek - J.v Dijh - J,.Keetman.- c.KeÍiperman - c.Looye,stein - .!!.lrlidhel-s-
g.oostrom -,I.Ras - n.rloodbol - H.Rooduyn - F.de Zwart.

G.Co1pa..-- j?.DuyndaE -.J.Groothuizen - jr.v l(leef - Il.van Luxembui8 _

I.Yq MeulSn ? B.Os6e - H.ItimmeLzwlLan.- i..Schneider - ï,i.v Sprunclei -
,. H.Straver -- A.Ijmmels.. . i .

Ivl.Ba8gum - A.Bauman - R.llon - E. ilu Chatenier - J.vd pncià - .L. de Jong _
J.Luísnan - T,v Luxemburg - À.Rovers - H.Ruytdr - rl.+'Rijn - C.Sta1:ei _
F.Veeren - i'... Vicrling

P.Boous - R.ten Hoorn = ,l_,Siilijf - J.Verhcflr - "

- Il. v .'!ïi jngaar en.

- G.Duivestein - G.Goossen_.. -- p.lleynen -,l.J.Heynen;
J.neuvef - P.van Rijn- J.góhna].

.i{uis - G.vd xley -.l.vd Kroft,.-' .
chuften - P.Smeeie - H.Iioppe6brouwers

'ï'

INNS

7

8

ll.vd Bemt - G.Soo6aard -
P.Verstra.Len - J.lïitting

E. vd Ber6 - À.Bilderbeek
J.l(eetman - H. de Iílein -

LEIIS 9 P.Durghouwt - E.v Dijk -
!ï.I(rof - ![.ter Laare - J.

L,nNS

LDNS tt

LENS

UI{SLÀGEN ZONDAG 28 oktober

.L' . .t f eret
Riemen -

-À
DC

10 C.v Beekum - F.v Beekum - ri.vd BerB - p.Bosch - i;.Douwnan - H.Demeyer -H.Guit R.Guit - J.Helmans - J.vd Horst - $.prins - T.prins.-- .À,: Rce;inl( _
E,Reesink.

à.Bergman.- C.Béyer - R.Écln - J.Borst - C.v Deelen - Ë. Deuisen'' ' ':"'
P.de Haan - C.Kuyper6 - J.i(uyper6 - I,l.vd Linden - C.. ipman - F.pèters _
J.Rientjes - P.Verhoef - F.de Vroege.

12 .I.Banning - À.Baum.rn - C.Berenba.h - À.Bruyns - A.de Haan -,:G.Heysteeg -
A .lloppenbrou$rers - R.de JoDg - r.Jonker - H.Kouwenhoven - H.v Nieur,renhoveï
A . ïVi jnhoven.

LENS 1

GSV 2
LENS f
OLIVEO 2
LEIïS 5
IENS 6
CELERITJIS 4
PDIi 5
IENS 9
LENS 10
ADO 8
sT . v0oRqJ,'.I,RTS 6

lD![s 1

LE}IS 2
HI,I§I{ 2
LEN§ 4
VCS 4
DIïO 

'tlrNs 7
TENS B

l.Í.rRii.THON f
GDS 6
LEN§. 11
LI;NS 1 2

5-1
5-1
o-z
2-O
0-o
1-2
c-n
5-o
6-o
c e's t aakt
?-'1
9-o

bíi de

i

stand z-J

NIET OPKOI,IERS

lÍegcns niet opkonen
verweer is moge].i jk

is
bij

R. H oppenbrouvuer 6eechor'6t- voor 2 coml;etitie
de Seko o1: maanda6qavond B.JO.. . ,

-7-
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ZÀALVOETB.^!],

Do volgende wedstrijd is vastgesteJ.d op wo;nsdag Z november a.s. Ín de
sporthal ockenburgh. 

^t 
llV,lNG 22.20 uun. De tegcnstancler is [ULI.S]eed. De

OPSTELLING is als voJ-8t,. T,.Prins - R.v luxenbur6 - J.i(eetaan - B.Osse. Voor aan-
vu11in6 wordt zorggedrat;en.

De. uitslag van dq wedstrijd "te13en GDCPH rvas '|-O in het voordeel van cDCpIl.
Een volhomen ver'diende uitslag; De kopl.oler arlf, deze .afdoling l-iet"zien

hoe zaalvoetbal echt 6especld moet lvorden.De sporthal 'Ockenbur6 i'li gólegen-achter
het complex van cle konl<bal vereniging Storks te l(ijkduin. ne wàastri;a van volgen-
de -y,reek is in de nieuwe Sil.orthal Iiuid.ha:6e Legen VUp..-

PROGILT.I{"II.I 'l '1 november ( onder vo orbehoud)

11.00
12.OO
10.00
'lo5o0
11.5O
10.00
14.00
15.OO
12.OO

14.00
'11.O0
12.OO

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

v1.
V1

I,EI.{S 1'
LEN§- Z
VUC 4
tnlr§ 4
Llrils 5 - -
Celeritas ) -
LENS 7
Ho eli v HoL,l'4 -
liasBenaar' 5 -
LJ1]\J IU

:JTC 4
SEP8.

Texas DHB 1 "
Èl-auw Zw' 2--'
LEN,s 

'Defft 2
Dèn Hoorn 1'
LENS 6,
lïesterkwartier )
T.Ei.IS'8
LENS 9
HV\Í 7 

,

LEN§ 1 
,1

LENS 12

v2
v2-

vt,

IROGIIAI.IMÀ JUNIOEEI{

zoNDAG 4-t1- 1979

12.oo Èur-RKAW"J

MLrNDÀG 5-11-1979..
1! .0O uur ILENS 9

Z.A^TErDÀG 1-11-197.9

LTINS 2

v l-os

LEI§S 1'

PDK 1

Vitesse Delft 4
te l,'erve 2
Vredenburch 9
LEN§ 7 -
LENS B .

Te iilerve J
LE}IS 10 . .

vuc 15

v2

v2

SP ?ark Pr Irene .
v2
V1
V1
v

Ẑ
Van Tuy11èp.park Zo etermeer
Savornin Lohmanl-aan
'{ 2 (zie ook- 5/11)
Noordwe6 iJaterinlgen
v3

H-euvel-v.re g Le ids endam

14.10
14.30
11 .!+5
13.OO
1f.oo
13.OO
11,45
11.45
11.15
14. jo

itvc 't

LENS f
T]rN§ 4
].,]IN§ 5
LDNS 6
DSO 10
Quick 10
LEIï,5 9
Vefo 14
LE}TS 1 1

SCHRIJtr' JE C}IEJ, I}T VCOR D]! BUT T]T]IÏ,,1-I:.D

}.FSCI{Rf JVINGI]N :
Schriftelijl<: Voor vr:.jdagavond ,lB.0O uur bij p.vd Steen,

Genemuidens tre.at 101 , ?545 pp. Den Haag.. IeL. 6?5096,
TeLefoniech: vrijdagavond tussen 18.o0 en 'lp.oo uur ( uitsruÍt.eni in drin6.endegevallen) vo or
À-lclassers bij G.Duivestein Tel. 946891
E-l(]assers bij F.vLl crg 'rel. Z9?9?B
C/lr1ass9rs bi j .r\. I s-bravendi jk IeL. 63j64O
In noodlevalfen hunnenddg.junioren nog o? zat erdago cht cn d. tussen 9.Jo en 10.oó uurafbelfen bij LENS tet. 66Ét4.
ÀFÏIURINGEN: De iunioren moeten bi-j slechte r're ersomst andi-gheden steeds de afkeu-rin8slii6ten raadpl-egen. Telefonische j-nfornaties l'rorden hierover niet verstrekt.

-B-



LENS 1 ,'il-s beliend

L.,EI\TS 2 il.l-s
S amenkomst

vorige week rnet O

10.J0 uur LEN,S

LENS 5 rils vorige" week
S amenhumst 1 2'. J0 uu LDrrls
zie buitenfandse reis

LENS 6 l-Is vorige week
Sanen!Ëo nst 12.JO uur LEN,S
zie buitenl:.nclse reis

0 . vd Laar en ll.I{uysman ( zi e ook LjrlíS 2 )
.Leirlcr .I,Íartin ]ieuber.

T,eider Dhr.
Zoun "

irpperl-oo en

ook LEM 4) .

Leider Ben Oss c.

l,eidere P vd Steen
Roel Luecks.

Leicler,',rthur dd Groot. ,

l,eider À. Bl-ok.

vd Laar R.HUysàan en J.Voolduin zonder H.Schipperen
. Lei-der Dhr. Fluríans.

LENS f r\Is vorige week (J.Voorsuig en J.I(ouvrenhoven zie
Samenkoust 'i 4. OO uur LEIIS

LE|TS 4 iils vorige weck
Samenkomst 11.00 uur LENS

zie buitenlandse reis

4

:i

Gaarne ouclers rnet vervoer.

IE,.IS 8 J.v I(ester - I,t. Zaalber.g
E.Keus t- R. vd Zvran : Rl v. M/l'lol-leman

Samenkomst 10. 45 uur LENS
zle buitenlandse reis

-[t
dH ei jden - E.llmmerlaan I J.li{asserman - E.

.v Vel-zen - M.llortman. - E.l-,larmenhóven.-j

LEi.lS 9 P.l,Jessels - E.Coret'- M.v Oranje'- D.Baidjoe -' M.Koelemy - C.Lie liien tsoen - R.Han - l?.Roos,,zie ooh brrit enl-andse rcis

Lnl{S 7 .r,Is vorige wecli '
Samenkomst 1 1.45 uur LENS
zi-e buÍtenlandse reid

LENS 10 ll.Knops - D.Vermeu1en - M.vd lïooy - J.Iliemen
R.Dekker'- R.Kievit - J.l(uypers - I,l.Tieines -

Samenkomst 12.15 uur LEÀIS
zie buitenlandse reis

IENS 11 l.i/Spaanbroelc - P,.rierts - À.Trie1: - M.de Haa
3.de Vos - E.Verduin - M.Krul - E.de Groot

zie buitenl-andse reis

PROGRTIIT.IÀ PUPILLEIi }IELPE}i D}I I,I11'II -i]E],PEN
PUPILLFN
ZIrTErlDIip 1-11-1979
'11.00 uur IEi\-S 12 - Lyra 18
'11.oo uur l,XNs 1f - Cromvliet 11
11.00 uur trïvs J I r,ti.ls 14
KOl.lEN JIIEL] E TRr'iINnN? ? r IOIJIISDÀG]ÍIDDIG OI,{ 1 !.lO uur

. vd lïieI - J.ï,1 ',,ÍicI -
eurens.

Lel-der ïheo PrJ-n6

s - A.Telvarie - B.SurÍe -
- Í, Spa.

Leicler Ton vd Berg.

v1vt
SteenwijlÍ1aan

oos -r
.t eider Hans Verheugd

R.vó ioo6.rardt - a. Ctrrist
- J.vrl-Spiegel.
. Leiderg ',Iim vd Linden, -

llrih Land.nan

-J
M.G

ii
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I,{INI -"'IELPEN
ZiifEllDl'G 1-1'1 - 19?9.

1O.OO uur LENS 19 - Vio6 20
9.JO uur Vios 2'l - IENS 20
10.0O uur, LEI{S 21 - nVC 21
B],IJVEII TiU'^Ii r.Iï,1 0P )E llOllNSD.ÍrGilIDDr'lc AAN]./JING

IïEI.,PLÏi
zArEr?DÀe 1-11-19?9.
11. O0 unr LENS 15

.. Lens 'tb v rl-J
1O.0O uur LEIË3' 17

ZoNDrrG 4-11-19?9.
'lJ. OO uur !-DO 26
!'/O]INS)1iGMïDD,!G 14,30 uur i6

Vredenburch 2p

Vioe 1B

IENS 15
er training voor julIie

13.1Q ttttr

v2 (zíe 4-11)

v2

Zuiderpark.

V1
Melis Stokelaan
v1

" Leider IÍ. stravei.

Leider.ï.Prins

leider P.v Rijn

L,eider a. d-.PaBter.

SchriÍtèfjk-ïoor vrijd.agavond 18.0O uur bij p.vrl Stcen,
G enemuid enstraat 1O1 , 2545 pn Den l{aag. Tel. 6?5096.
Telefonisch: vrijtlagavond tussen lB.oo en 1p.oo uur (uitsluitenrl in dríngende
ÍIevallen) bij. tÍil Hcynen ,fal. 290621.
In noodgevallen kunncn dc pupilLen en welpcn nog oi) zat erdago cht end. iucsen 8.3o eu
9.JO uur afbelt-en TeL. 661j14 klubgebbuw.

:.ITSCHRIJVINGEN:

AFI(EURINGEN: Bí
raad?Legen. St

LEN§ 12 íIs bclicnd
Sanenkonst 10.JO'uur LHIS
zie penaltybocaal ..

LEIJS 1, j,l-s be'-end zonder O,BIom net F.palenewen.
Samenkomst 1O. JO uur LEI{S
zie penal-t:fbo caal;

LIrNS 1+ Àl-s belien,l zoncler F.palenewen net O.Bl_onl.
S amenkonst 10.00 uur LENS
zie penaltyboceal

LEi,lS 15 .irls bellcnd ( zie ook 4-t 1)
Samenkonst 10. J0 uuï LENS

IEr'rs 16 vrij
LEI.IS '17 /,1-s bckend.
Samenkomst 9. rO uur LIINS

j elechte we ersons tandighe den steeds eerst d.e afkeuringslijsten
aat daaloit'bij ttpgnll;5ti EIt lïELpEI{r' verrneld.: GoEiiGEIiEURD cld.n steecis

naar vcld of- irunt van samènkomst hornen.'fl[ DIT GiVjlI; I,lJrG ER DUs 'NïÈ]ï TEl.ËFoNIscH
rronDEN GETNFORIÍ lE:.lD N.43 EVENTUELE ÉFKIIURTNG. staat bij cle afkeuringsadre ssenbiittpgPrt"r,t EtT rrlELpEN vermeld: ZïE II'KEURINGSLIJST dan raoet ats vàÍgt worden ge_
handèId: voor de t huisvre dstri j den moet juniorenlijst worden 6eraad21eàgd. zijn àewedstrijden van LENS Jr6ren 11 goedgekeurcl, clan gilan ook rle pu}i11en en rrrelpàn
wedstrijden oi: ons veld door; Uitsluítend voor tle uitwèdstrijden nag in dat geval
te1-efonisch wo rden 

. 
gein forae erd of" hÉir rvedstrijden d.oorgaan eï wel zat eraàgoófrt enqtussen 8.3O en )"JO uur TcI. 651j14

eider M.vd }leulen

-íoj-
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Hi|/tGSE JEUGD

À.S.meandaB ,-11-79 spclen John v l(ester, Eric .A.mmerfaan en Robert vd Zlvan een
wedstrijd voor de IIaa6se C-jeu6c1. Deze lvedslrijd be6int om 19.00 uur en wordt
g'espeeJd op het.vcltl van DZS op Ocltenbuch. JonGens, doe je best. .íiL6 je erin blijf
blijft si.)ceI je op 19 novembcr o]) LENS tegen ons 81.

PENiIL YBoC].ÀL . .

De volgende jongens worden op woensdagmiddag 7 november verwacht om uit
te maken wie er naar de finale gaan o1:11 november bij VCS; Àrthur Tjin Asjoe,
tr'red de Bruyh, Frank Christ, Patrick Oostcrvreghef, Pau] Dillcyraard, Mark líeetnanr
Roderick S1ats, Marcel v llelden, PauI tr'rerichs en Pierre /ill-ebl-as.
Ju11ie vrorden om 15.00 uur op.LENS vervracht. Jongens doe je best. Er kunnen er
slechts drie naar dc finale. . l

LIJNSTPUlEN

iïie wil er nog een mooie LEiiSSi'iE^TER I(oPEN? Dit kan a.s. weekenrl wèer; !n alle
maten l-cverbaar. Betal-inË Í25,- clÍrekt bij de bestelling. U kunt tereöht aan de
bar. Niet vergetcn hoor o

GEBRUIK ]ONEDIQIíLEN.

Erzi jn een aantal jongens oi? I?ENS 4i.""-."+- aflooP.. van.. de_ _ry.9§qt-4_1j dqn. _ef,. _ .- -. . ..
tÍàínirÍdèï ^er -ëéii ÈËËËteiboel ïàn'màiiën in ae kle"dloko1"o. lilodder en Toiletpapier
z.it overal Ín de l<Ie edLohalon .op "het. pJ.crf ond .t e6en ,de .wanden zel-f6 in de dou'che-
ruimten zi.ften klodders te6en de. tegeld. rlaar is d.it nu voor nodig? Buiten staan
de bczens niet voo.r niets. Leiclers ziet er op toe dat èe spelers van'urv ,elftal
de schoenen o1l tleze bezens schoonvege.n na afLoop van cl.e ,i,redstrijd. Blijf in de
l<leetllokafen totd.at de laatste speler eruit i9. Jongens jullie zljn 6ervaarschuwd.

lïanneer we iemand pakken die er weer .een puinhoop van maakt dun laten we
ju.].]-ie op..zat erdag. -al..I-e..kle edl-okalen- schoonmakeni.maar"d.aarnr:ait--t<rt56 -Jë'ëëh"' -
schorsing van 6én ureek. LeiCers trainers rckenen oijk op jullie medelverking.

UITSL/IGEN JUNIO."IiN UITSLÀGEN PUPILLEN

LEIVS ,1

LENS2,:
To4e6ido J :

LENS 4
Vredenburch 8
ADO 9
IENS 7
],XNS B

ADS f
LENS,lO
t Elts 11

Itresterkwartíer
Gona 1O

LENS 14

tlilhel-mus 18
LEt{s 16
HBS 19

UïTSLtiGnN MII{I-!íELPEN
TENS
LEI{S
HI"{SH

. I,ENS 12
: ],ENS 13
- -'Vios 14

4-0
2-1 '
1-o

L

Lyra'l
HI.{SH 2
IEI{S 5
quick 5
LENS 5
LENS 6
RKAVV 9
ADO 1f

o-1
n-q
2-1
2-2'
1-4
z-1
4-2
u-2
8-o

UITSL-I.ËEN 
"ïU,PEI§

Elí

IENS 15 .. 2-O
Laa}lcwartier 1-0
LENS í7 .1-3

8 5-O
2-O
2-O

s9
L

12
aakk 7

RVC

Gevi'. Gel-. Verlj: Punt. )oe]p.g 1 10 19 fi-40

19
20
15

DZS

{Dv
LENS

8
21

eèsp.
20

De drie it-elftall-en verloren afgel-o1.ren weekend. Vooral de tureede hel-ft Van" A-1 was
erg sleqht. VeeJ. gepin§el- en veel stiltaanile sirelers. Jongèns, zo win je nooit '
een wed.strijd. Met zijn allen rthnold<enrr. Van de B-elftaflen verlooí alleen IIENS 6.
Dit nadat ze vijf noinuten voor de tijd nog rrret 'l-O voor stonden. Jammer'jon6enÉ',
maar dit was zeker niet nodi6.

- I Z.-



LENS 19 AIs belcend
S arnenkom6t 9.J0 uur LENS

LENS 20.AIs bekend .
Iamenkomst B,45 .uu{ irNs

I,ENS 21 i.Is behenci zondcr
Samenkomst 9.30 uur LIflIS

1.1.1.{ac quin6'

Leidcr Dhr. Elstal<.

Leider P. de Jong1.

lea(Ler Dnr. . v .t uor.

5DEC El{Íi}ER NJIDERT r i

bé zoek
zijn, Pi
druk pr

Buitenl-andse rcis

IJi j hebben vcrnónen, dat,evcnals vori6le-jaren SÍnterklàas ons mct.cenzaf vcreren. .Dit zal. gebcircn op..1. decenber. De tijcl rvaar.op rió Sint en
eten hie:l zuIIen komen is .nog nigt.precies bellend, want de sint heeft eén
osralrrda. Ilaarmeer hierover lezen ju11ie in de vqlgendè LEI,ls- revue.

I(i.ií|.

- -ul-Iie hebben nog.tlce.wclten de tijd orr je op te 6evcn voor.rr.e buÍtenLand
se reis. rZoars je vorii;e week hebt kunnen 

- 
1ezen"6""í u,à 

'ii"- à*i^' z6 nei ig}o--.---
naa" het T eut oburgervroud. in Duit6land. Deze i:inksterreis kost 1160r- rer persoon
en i-s besterdcl voor a1le B en C-lilasscrs ( spelers van LEI{S 4 t/ql_!!.càuw àanmelclenhoor en 6e1ijk 760,--oÏermalcen.

Gelijktijdig mct. doze. aanneld.ing helr ik Í6%-/f16Or-* overgemuakt
)16711 trLv. ;)ennin6meester LENS met verrnel_ding buiicnlanctsà reis.

z'eis naar duitsl.
op girorekcning'

Naam: :

Handtelcening:+doorhalen rvat niet van toópassin6 is'.
,l

Nognaals wijzen *iij de.jongens elop dat je aLr-ccn af kunt -schri-jven voor-
dé wedstriiden bÍj het b-etreffcncle jeugrllionmissielicl clie in ieclore LEI.lsrcvue
vermeld staat.'jrfschrijvin6en via leiders en traÍneïs Ior:en regelrnatig mis. Be1voortaan clus vrij dagavoqd evcn af. Het l-Íefst .niet or zat ercla6ilorgen. Dit is -'aIleen voor uiterste noodgevallen. Voor ons is.het màeilijk oà o;l- zat erclagmorgen.

- Nu het srechte weex er binnenkort aan ilaat l(o[oen, wijzen-vrij erop dat detraini-ngcn altijd cloorgaan. I{een naast je nornÍre sporttànue'ook altijd Ëentrainingspak en gymschocnen nee. Mochten de lveèrsoraÀtandlghe den öf hci vekl zoslecht zijn dan hebbep.wij. de beschikkin8 over' de zaal aai de }.{arterrade.'- De traíners Lesl-Íssen !ïannec! ju1lie de zaar in6aan. I(om d.us al_tijd
scrvoon- naar LEIrS toe. Gaan juJ-lie cle zàaI in, bl-ijf dan uit de schooLl_okalen.
-filIeen-in de hlecdIokaletl. en dc gyrnzaal mogen juriie honen,o Heren trainers let e1'
oP.

AFSCI{IIIJVINGEN

UOENSDAGI,I]DDAGCLUS

Voor 5u1Iie gefdt hetzel-fcle.. Bij
Vcrzanel-cn op LIilS.. Dé tijden.
MINf -'TIELPEN .13.30 , vlur
IïELPET{ 14. fO 

'uir
PUPILLEN 15,10 ttur
I(om op tijjd en 6edraai; je in de

erg s1e c Lrt vrqgr 6aan ju]lie ,oók de :.zaal . in.
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MUTjTT]ES LEDENLIJST

1558 C.H"van cestel- wordt Sv,eelinckpléin 48, Den Haag Tet" 4610?0

]N BALIOT.IIGE (0.P. )

1604 I'tevr L.Bertens d.d. ner6h 25Or?? NS. Rozenpad. 52 Berkel Rcidenrijs,
Ter.01891-4821,

1605 I'Íevr A./i. Dieeel-clorp- Bliemer 0211?? Beetslaan 61 Rijsrvi jk Tef. 900451 .

I(AiLI

en '4.

IIet verheugt ons U te melal-en
De volgendc Leqel hebben in

Disseldorp..eí de l{eren rL. Chria
. lïi j rvensen deze kolnmi66ie vc

, dat de Iíaka rveer vo1ledi6 isltbemand.rr
cIé I(aka zitting genomcns De dames L.Bertens
t, .À. de Groot, G.de Kok, em B.Osse.
el sikses

I(aka.

À].GEI'{ENE VD]IGAD]JRÏNG

' Uitnoïiging tot het bijwonen van C.e Al-gemene Vergadering te houden in
het kJ.ubgel;ouw op dinsdagavond 2/ november 19?9 on 20.00 uur. .irlIe senioren
niet sp eI!.ndeIeden, erele den, leden van verdienste en 1i-kLasser6 vanaf 1B jaar
zijn welkomo '- : :

AGENDÀ

1

2
1
4
5

6
7

Opening. ..- .,.
loestenxnj-ng' AV! t.a.v! afvrijkende btatutaiiè- datum. À.V.
llededelingcno - :..'

Vaststelling van dc notulen vern de A.V; van 4 oktober 1pl8.
Bespreking van het gevocrde beleid. :

Sehandetihg van de jaarverslagen van het vorig vereni6ings j oar.
Behandeling van het finanoiccl overzicht over het vori6 verenigin6sjaar
en van het verslag van het FI(o.
Vaststelling van_ ào begrbting en van kontributies, miiriurn donaties en
inlcGgeklen, . ..

Bespreking van het te voeren bel-eÍd.
Vcrkiezing van het bestuur.
Mededeling van plaats6ehad hebl:cn<le benoemingen in kommissies.
Verkiezing van het Financiccl Kontrole Crgaan.
Voorstel tot vrÍjziging van de Statuteir.

- Rondvraago ! ."
Sluitin6.

o

o

110.
12.
11.
14.
15.

-.-'t-
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De op de agendapuntenr betrekking hebbenrle stukken 416t? rB en 1j zíin
vanaf maandagavond '12 november 1)l) terkriigbaar bij cle sekreiaris.. De .vo.ordnacht voor d.e.. bestuursverki-ezin6 zaa zíjnt.
Voorzitter: S.A. rle Brui$. ,l
Sekretarisl G.3.van den steen.
Penning-mëeàt er: J.C.libp.- -;
Leden3 Th. J; Blandenburg en G.Duisestein.
voord,acht Fi-na-ncieel l[ontro]-e orgaan: d.e rHeren p.ce Jongh J], J.B.Keetnan enP.T.Perreyn. 

r

zu.I.IDID,.11^T S TELL I NG

vol6ens art. B van het huÍshoudetijk Reselement kunnen cloor scnioren
kandidetcn voor Bcstuur en FI(O vordcn gestc1cl. Deze kan tlirir.at 6 t c l-lin6en noetenuiterli-jk cle tweede daG voorafgaancle -aan. dic vanid.e veri;adering schriftetrijlc ..
onder opgave van clc vakature rïaa.rvoor de kandi daatst c 11in5 6uuàhi"dt, ondeitekanrl
door minstens vi jf senioren, andere da.n rlc kandid-.at en vèr5eze-Id .-van ccn . ..,.
schriftelijke bereidverklaring van d.cze kaatste! bij de sel*etàris. worden.. :
in6ediend. i ' '

In vcrbancl net agendapunt iJ wíjzen wij onze leden erop, dat volgensart. 21 van de statuten een besLuit tot rvijziging van cleze statuten net cen
meerderheid van niinstens 2/3 d,er uit gobrac ht e--st ónrnen moet worden genornen rnitstcr'voi6ac1erin6 minstcns 40 benÍoren-(ink1. niet s1:eIend.e leden) afnr.re rin ,i:n.Indien 'het vol-gens 5enoemcl artikdl verciste' aantal- scniorcn ni et "aani,-e zig'isr wordt voor dezelfde avoncl, 2z novembeï 19?9., een niculve bijeenkomst vast-
gc st e1d.

lïelke dan om ZO.3O uur zaf aanvangen.

STI^-TUTENt IIJZIGING

ïlf E STr'::',T ER ÀCHTEn DE DriR ?'

ZÀTE,1DÀGI,IORGEN: An - tilim - Ànclre Christ
ZAfilllDAGMf DDAG: Àad Bo8Ísch - MarLeen vd Steen - Teele Frerichs.

met aanvulling van het 5e elftalr
ZOI{D1r,GI,ÍOïIGEN: Tinus Zil-fhoul - Teele Freriohs - Cor Hoppenbrouwer. .'
zoNDAGI,lrDDi'G: i.n vd steen -' Huub en iitrio pronk - ïïil de Bruin - Hanhelce Ilom -Hr ',,JgLtens. r:ret aanvulling, van hct 5e el_f ta1 : ..

Bij algehele afkeurin§ zijn cle vol5oncle Babmedelerlcers aan rle bcurt. '
"',.,

zt TEilD/,G van 12 tot J uur, riad Bogisch..-' reel_e Frerichs.
ZOI.lD.4c Vi'.'r 12 lot J uu-r . Ti:.us Zilf hgut - ïr ,,,I-èt t ens'. 

.

SIUITING ZCNDr\G 1 1 noverxber , -i.n en lilir4 Miche1s.
Eventuoel afbellcn bij Írn Bergenhene6ourven Tel. 669tJ6. , - i'
FONDUE- DIïNS.^J,IT"

.Ír..S. zaterdagavond
De opkomst voor dit

hebbcn zich opgegeven.
De becloel-ing is om +

tLe f oncluc za1 aanvr.np,en.
Voor nuziek ivoor efk

een hoogtepunt zal kunnen qi-ro
6randiose avond wordt. Tot za

20.0O uur te starten met een ko1: je koffie waarna

10 novenlbeï, is het zoverl : . ..1 :

snulfcstijn is zonder meer gevreld.iE. Ztn BO;peréonen

rvat. vlils )
eien. A1s
terclag.

is gezorgd zodat de avoncl swing.encl tot
de Kalca er van overtuigd dat hct I een

P.S. Degcnen, die voor ecn fondue zouC,en zorgen
word.en verz,ocht dit op tijd aan cle bar ..-E- in te leveren.

D e Kaka.
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Een nieuwe aflevering vol regenbuÍen, val-fende bladeren, storn en and.ere
herfsti6e vroLijkheden.
On2e sonbere voorspe}Lingen van vorige week l-ijken toch diet juj_st
gerveest'te zijn. Het ziet er nu naar uit atat het komende weekeinde ook
het eerste irleedgebouvr beschikbaar zal- zijn.
Afgelopen zaterdag hebben lve de boel gecontrolecrd en alles zag er
reclelijk uit. Als het goed is, is deze vreek ook d.e warmvrat erinst al-fatiegeinstallecrd. Kunnen we toch inog voor. het iirval-fen van de winter
'over ,voldoende ".leedruÍdte beschikhen. _

Afgelopen zondall heeft pluvius te'l-aat'toegesiageil. SIechtS enkcle
wedEtrijdei werilen afge3-as!r' clè anrlere el-ftaI1en konden zich toch- weer
uitleven op le (niet meer zo) groene grasnato | '.

l'li j vervachten nu rvel- wat meer Robert Redford-types op Liills. I"lodtlerbaden
zr-Jn tcnslotte goed voor c1e huid, en.dat is. het be6Èn van, al-Ie schoonheid..
Er wor.den weer grootse plannen gósiireetl op LENS. De 

-emancipaiiegblf he.eft
weer eed'nieurv idee opgeleverd.: cl.amesvoctbar. Er rvo'rdt ecn nieuw elftai
op8ericht. vrouuen die ook vrel eens tegen het rëder wilren schoppen kunnénzich op6even bi j An Bergenh'ene gourven , TeI. 66986. . 

-

lllanne eI.' U llans Gal j6 (U weet vre1, die van rr.at club je Ín hè't: Zuiclerpark)
nog eens veriSoefs naar cle hoeh wil-t zien 61aan, moet U a.s.' zondag-om
1J.O0 uur bij VCS zijn. Daar rvorrit hij voor de pcnaftybocaal_. on"dàr vuur'
8encjmendoorjcu5rlspe]-ersvonLEiÍs.'VCs'SpoorwijkenBMT..,
Heeft U zich niet'opEegcvcn voor ite fondue-aVr>nd? Jarnr.ler, naar hcLaas.Eet belooft een 6roots fcstijn te worllen U bcnt al-Iecn nog weLkon als U
uw eigen vlees en fonduestel meeneerut. En er Ëan nog gcvoóhtcn vlorclen om
J ( !) plaat s en.
Bah, vleor cen d.ochter! AIs het zo door gllat, he,oben we over cen paar jear
alleen no6 maar dane6voetbal oP LENS. Ze heet }l..rartje ( het is toch .

novembcrr) TheoJora, en de 8èlukkige ouclers zijn Gorarcl en frene vd K1ey.
I'Jij oEtvibgen een schrijven vd.n p.Vink, onze wethbucler vah Volkshuis-
vesting, Jeugd, Sport en Recreatie. Dezelfde overigens, dÍe a.s. zaterdag.
de opening van hèt eerste kLecd6ebourrr een feestetijk tintje kornt geven
door de eerste no.Jder op'cle tegel_6 te sriercn. Dat zÍjn tcnminste àe
Eeruchteno /,1s de vloer het maar hourlt. Àanvang van dit a11e6: 11..1,I,.uur,
De heer Vink bericht ons var een collecte voor de st:.cirting Nationaal_
Fonils- Sport Gehandicapt€n. Voor de huis-aan-huis coll-ectË'van ,12 t/n. 16
november èh de straatcoAlecte op.ï7 novenber zj-jr. nog c.ollectantei noclig.
U hunt zich opgevcn bij de redaiiie of de seeretariso
Iïij ontvingen zelfs in <lit barre j.'.argeti j nog vi:.kantiegro c t cn. Ze konen

-uit Echternach, en -zijn vnn Sicri de Bruyn, U treet wel, àe voorzitter.
Iiij hccft de ansichtkaart pers.Jonlijh bij ons affuegevànt een ?ostze6elplal<ken was dus niet nodig 6eweest.
Gehoord van ons 1id uit Fl-umanistan: ,,Ik ben 6een ingehuurdc Turk!.
Op ons verzoek zijn verbli j fsver6unning eens te 1aten zien vrerd niet
6eroageerd.
FTan6 Fl-umans deel-t cen pl-uiro van de weck uit: r rMartin vd Lans heeft,
ondanks de regen, het clocl van A2 al-s een leeuw vercle,r.igd. Zulk een
keepersinzet heb i-h bij de selecties nog nooit gezien.
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Vot6ens Frand Elumans zal op 2/ novemb.o..r bij tle htgenene J,edenvergade ring
de mecrtlerheid. van oize lecleg. rudtig'-thuis blijvq.'n, zoclat rle ninderheicl

" rustig alle problenen en vèiiiir6eàs in rie piul-LeÉ'ak kan d.oen verrlwÍ jnen.
Tje, na deze merkvraardige opvrttín6 ovcr cle vercnigin3sdeno crnt ie Ueten
lvij het ool( niet meer.
llen laatste huishoudel-ijke mededelinG. Ons gerenomeerde Jukolid
Peter Perreyn Baat nu ook voor l(oningin en Vaderland in een 13roen paltje
over de hei dreven. ,hch, ze rnaken daar een kerel van je, zullen we maar
denken. VeeI plc zíer !
Het deksel valt onvc,rbiddeLi jh. Tot vo]gende rveek.

'Toko.
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De eerbte ríaandagmcrgen sinds wekenj rlat ik vanzelf met blij 1;errroed het
bed verl-ietr we hebben uruo, è., akticve l(a-ka en À..S. zater,lig fondueavond.

Einclefijk wcer fecsten op I,Eï{S , vraar iedcrcen zijn frustratics, op6cJaan
in d.e vreek kan afrea6eren op slvingend.e rnuziek.. iie noi;en d-e vri jwi11i6ers, clic
nieule Kaka-1eden, clankbaar zijn voor het opof fe1.en van .hun tÍjC teneinrie te6emoed.
te konen aan cnzc roel) om mee'r sfecr. .- .'lVeet If vrie er ooir. ào bIil.j is met de nieuwe kont;rktkor."rmis sie? U raadt het a
"al:)E I$VB. Er bIijkcn nanelijk 2 persondn van hct zvua?,ker e geELacht mecle de .

fcesten te organiseren. En ïezc vrourven zijn natuurlijk gccn'LENS-l-id.. En daar
wrin§t hen d.e schoen voor LEN'§ pn zit hj-j Leld(er ruinl vocr t1c IiI.Vts.

(De iO,lVB leeft ve€t nÍet' op grote-voet) j

Mensenl rclie .zich inzc-tten voor (jen voe tbaf ver enii,'ing als lj-cl van ei:n
comnissic C,j-enoa, vo16;cns de IiI'lVB-st tut en, Iid. te zijn vr:n rlc clesbetreffende

Direkter':6e ze 6c1l Zij rlienen.l'1J,- te bàtaIen r.an r1e I(NVB I ongeacht of ze
voetbal]en de ji clan tle nee. Llil',ls;is ih leze machtcloos. Zc kan .hooguit een
foorbte] inclienen tot wijzi8ing van het betre[fende punt uit dc stfltuten.

Nu Bnat het ni- j niei on cr.e hoogte van hct teàra6 ( <Ian lroop je gevoon 10
pal<ken minJer PiníIrd ros6), n.rar on het princi-pc.
. Jc bent bereid om je in tc zctten als ni-et-l-icl voor cle verenigin6, omilat

de echte l-etlen, het te druk he":'tr:n net af6estornpt TV-kijken, rle hanrl ih rle
borrelnootbak en i1e.íloor het zitten o zo 'rermocide vocten op ecn poef (vergecf me
dè 6eneraU-satic, harrllerkende 1Cí va.n de Ned.erlandse bcvolking). De.I(NVD heeft
heleni.ral niets net jou te m,rken, hei.'ft ,zèker 6een kàstcn vaa 5ou. pn toch ben je
verplicht 1id te woïilen en f 1) 1- af te "ciragen ann de lil:Ivts. i:as d.an' 6a jc de I$Vi)
tot Last worrfen in de vorm van adminitrat i ckos t en,

De situatie is veri;eli j',;baar met het Tv-kijken, bij famiJ,ie. Dàarvocr
b'btaal jè geén kijhgel-rl. Lot isch, wànt of j,: nu afl-een kj- jl-'t of iact zijn tachtigen
dat miakt niet ult. Of je nu m.ee.rraat mct LEI'lSIeden, clic feesten organiseren
aIs. nÍet-LnNSlid of neepraat als LENSfid, dat meikt rte Iil'lVIl niet.

Het r,roet af6e1-open zijn met deze schaamteloze zaldienvulieri i , . die noerel-e
drempels opwerpt voor'potentiiil-e nlrtievc.Iingen
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LanAs de sporten van cle Z-M laclcler---!

ZMZMZMZI4'llN'lIli,ll:Zl42"MnrLii'tlZMZilZilZllZl.lZ'yÍLZi'iZ\il'tiLZ
M Secr. 'J.tuleinesz, le]-. 86344?. ' M
Z Lraan v Rustenburg 15r V.oorburg. ":'Z
I{ZM3l.1 ,1.Í1ilJ'Í',ií,;l'Í I.Í ï,iiï.l':l I .MZI"li,lÍ :IIi liZM3IIZM,ÍMZM

Dir r,'ras hu typisch zorn 'rTpdstrijal clic me te6en een (op papier) nict zor3l
sterke t'egenstancïer, , wef even zoi:clen winncnirl Jar- ja, nou we hèbben r t wel_
'gcÍ{etën inmiddeLs. Een totaal- f{:nta6ie-loos wir.warspelletjerwaarbrj tlree punten
(die ook wii goed kunn:n gcbruiken) gelroon worden caàeau gegeven. De gasten, die
zelf oolE helemaal gcen d.ocrsla8g 'vencl spel veitoonden , nnaen een half uur nr. de
hcrvatting r1e leidïng di-e zij ook niet mecr afston.den.Nee, hct viel bitter tegen"

Slcchts ca'ptain nob Hoefna6eLs kon voJ.gens. onze berekenin g in de voldoe,h-
ders vallen. Enfí
te rlenkenl I ' '

n vle hebllÈn nu eeí phar vreken de tijd om over het een eirr an,,,,er na

( ter laats ë ) .- 10 ,15
uindigt r

-uuT. TERREÏN Ho11.SPort .t l2:
o manegé D

Het T',ïEEDE spèel-íIe een z!ïaidte eerste hclf t, rvaarin tre net 1-O achterkuramen
totdat Gabr$ ïd ro6t vl-alc voor rust de traditioncle penir.lty benutten kon. Na ce
hervatting legden lrLENSersrr een si:elletje op de grasmat, clat hun r nnersr , ,,. _:,
uppositie vofliomen, vJaar maakte.. Via een reeks subl-iene aanvallen vielen. de doelpun
ten ilàn ook ars rijl:e àppeIs va: dc boon. Dà yeeral .uitdtckenrle doelpuntèn ,werdèn
hicr 6emaakt dour: iau.Énc Iíuypex. ( 2x) r , , inva11er, .t.,li.ctt Nehssen ( ïraai kopba,I)
Gerard de lloogal, en Ilenk Jochcins, waarbij tevcns niet bnvermeld nag b1i5ven,
dat Chris van Ge6tel- zowel- al-s Jan vd Rijzen Iiierbij veelal al-s ,raangeversir
fungcerCen. I{omend.e ZATERDíG ee.r vrij zv,are UlT-B,edstrijd in Benthuizen te6en " 

.

3sC r 68/4. Ui+kijkén jongensI
!ry,1].0O uur, VERZAMILEN ,(terplaatse):12.JO uur TELïiEIN BSC'68:Iti,jksrveg
n-.- UErecht riiden- ffi %ffií:neer na Nutriciafabrick èerste afslaà (róàhts)-onaer
de rveg tlo or richting iSoshoop, Benthuizen. Na 1 à 2 ]<rn-IïrijG af nair llenthuizen.
Al-daar'riitkijkèn naar het eni6e s1:orti:a::k net, hoge licIEGn- vlai;iiemasteni Ons Erf
oPSTEI]LII.IG: A. Enze - C.Ve1dinlc - H.l(emper - c.vcl To6t --.H.Jocherls - .t.vd Tas (aanv)

,f .Weltens - y'r.tsen Chei,kh - Chr v Ge6te1 - G. t1e l{oo611 - J. v(l Ri jzen -
Hes.L.jKuyIer.

-i,ls btj-onderc noot zi
werd 1,eslJeeld, aan on6
gitcraard ons alfer vr
danh hiervóor..' -

j'hier nóg verrneJ-d, dat- Cc bal wi..arnede j'iI. zatercl.ag
eschonken vrerd rloor d.e rirgon IIanclele ondernèrnin6, vraarbi j

LeDd Gabry vcl Tó6t a1s tussenpersoon optrarl. Onze hart elijke
.Hct DERDE.bleck nog.stccds'de kfuts kwijt en'werd.totas.l kansloos met 5-O

door §enper liltius van de uat Seveegd. i\]s we het tenslotte weer eens no6en
bel.evenr. dat de, ..kneuzenrrr zolveL-als cle , rvé 1ibli j ve16rt erll-er:r^al- aanivezig ziin, ,ou
er raogelijk een ' 

lrkleine 
"kans in Titten voor een , j:untenverd,cling ' in de urr- '-.j

wedstrijd teBen Ho1]and Sport ttZ/j"
/TANVANG: 1O.JO uuri VEIZIi{ELEI{.
Íerieïí nsoo, l,laalsdE[ier-ffi-t
OPSTELLT}.IG: J.den Reyer - C.Bo6ma.n - R.Iioster (aanv) - J.v(l Ve1(i.e -S.Koe]fLat -

'. ii.Koster -..E.van tiJerl<hoven - E.Vis-- Chr. Jehee -"E.Neumann -, *
. C.-Ehelschot- Ees: ll. Àmbachtshe e:: -'G.Iiuiper - R.Vroorrr.

PR0GRl'tllI,Í,\ ZATEHDIiG 17 November 1 979:
'vri j
Scheveningen P.
LEiqS . f

PR0GRrU,tMl,, OPSTELTJINGEN rlTC . SENIoXEN ZONDl,c

LENS 1'

LENS 2
Duno 7

12.00 uur
t.lO uur

(n.n.)'
(n.n.)

ZONDAG 11 novehber

14.00 uur LENS 1

1 'l . O0 uur LENS 2
12.0O uur VUC 4

Texas DHB 1

Blaurï Zrvart 2
LENS 

'

-.-.;J.M.v Tomo
J. vd Lincle

Illeine Loo nr 1
'' P. vcl ilrol-f .

v1,
V1
Het



11.00 uur. LEI{S 4 ,
!/.QQ rrrrl' LENS 5.
'10.00 uur Ce].eritàs !
'1O. OO uur lËNS 7
11.J0 uur Hoek v Holland 4

'10.00 uur ltlassenaar 5

14.00 uui LDNS 10
15.00 uui BTc 4

12.00 uur SEP B

AESCIIRÏJVING]'Iq

Del-ft 2
DËn Hoorn J
LDNS 6

VIe e t erkvra:'tierr J
LENS 8

LENS 9

HVV 7
EEl,rS 1 1

LE{S 12

v2.
v,
!eywe//N

v)
Lemairevleg.9 te Hoek r HoIl.

A . Ho fman.
I,lariastraa.t I(erkehouf

L.J. v Pepi)en.
V2 I{.II oppcnbrouvrors.
?r dc Yzerlverfrrcindelleppelwe6 

N.II.
Gen Sport parh a/d '

Brasserskade N.N.

an

C.Del]mer.
R/J. N. t et t ero .

oordrzeg'rriateringen
J.C.Vermeulen.
Th.Maasland.

OPSTEIL]NGEI{

LENS4 J. .illokland - c.Col-Ï)a - R.Duyndan - J.Groothuizen - fr..ï l(leef -
R.van Luxembur6 - IÍ, vcl LÍeulen -.R.O6se - E.I?iunelzvraan - A.Schneiller -
ïJ.vdn SprunCel - H.straver - A.Timners - L.Doir'be. . .

!!rys 5 C.vcl Beek - J.v Dijk - J.Keetman - c.I(enpcrman - G.Looyestein - lJ.MicheLs

-j. 

ooqÈrorn - .r.Ra§ - R.Eoodbol -. IliRooduyn - r.d.e zlïart; ._ . ..:

u$-[-u.la8$ulm - A.Sauman - R.Bon - H.tIu Chatenicr - J.vcl Enrle - í.. de Jon{ï -
J.Luisr,na4 ; T.van ï,uxemburg - À.Rovers - H;Ruyter - C.Stà1:eI - tr.Vecren. A.Vierling : T. Frins.

Iqiré 7 X.vcI Bemt - G.Boo6aard - P.Ilooms - ts. tèí Hoorn - R.Leyn - .I.Verhaar -. P.Verstral-en - J,ïlittin6 - R.v l-Jijn6aarden - C.Beyer - p.Bosch - R.!rles6e1s

LEI.ls 8 F.vd Ber6 - ri.Birderbeek - G.Duivesteyn - G.coosqn - p.uàÍieii - t,t.lieynen -
J.I(eetman - H.de Klein - J.Reuver - p.van Rijn - J.Sclinal .

_ _Uitsluítónd tussen 1B.lO èn 19.J0 uur op vrijda6avr.nrl bij 1i.vd I(roft,TeI. 296081 . fn Geval van overnacht is h,-.t nog mogefiSk-'op zateràagraorgen tot
12.00 uur bíj A.tsogiech TeL. 931156 af te'sëhtijv;n.

ur6houvrt - F.v Diik - P.fieret - í.Huis - c.v.l-Iiley - -\.vd Eroft.-.
rol i. r:.I.tèI' Laare - J.Xiemen - p.Schulten'a'p.Èmoul. - IÍ. H ep?enbrouwers

.F.van, Bqekum -- Ii. v.cl ïer6 - I,l jBóuwman - -H:Demeyor -t .- J.IJeIn;r.ns. - -Jivd Horst - ,l.Prins -.5[.prj-ns - A.Reeeink -Verstrael.

LDI{S 9 P.3
--u. tt

LENS 10 C. varr Seeku.---.
H.Guf,r _ R.
E.Reesink -

LÈNS 11

P

.Dergnan - R.Bom - J.Bor6t

.I{uypers - J.iiuypers -,1{,. "v.Verhoef - F,de Vrocge. .

.v Deelen - P. v Deursen.- P.de
inden.- C.Lipman - F.Peters - J.

n-
Gui

-c
c1 L,

]Ia
entjes -

LENS '12 rl.l3arning - .,',.Ilauman - C.llerenbak - À.Bruyns - -Q..de ïaan - G.Heys.teeg -
R. de ,IonG - I.Jonker - H. i(ouvrenËóven '- '/i'.'riri j nhoven. ' 

.,

UITSL],GEN FOND.l.c. 4, november. ,

I?odenburG 1

Leonidas 2
LEIV§ f
LEi'IS 4
Uassenaar J

LENS 1

LI1NS 2
!Íestlandia J
OSC 2
I.,ENS 5

a.f-Éjel-ast
af6elast
z-)
o-o
afgelast
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Lni.rs 6
Paraat ]
I..UNS 8
LENS 9
Quick 10
LENS 11
I,ENS 12

SIfl? 4
I,ET{S 7,
Duno 3 ' ':
Paraat 4
LENS 10'
quick 11 '
Den l{oorn 10

3-1
o-q
l- |

5-1
z-)
1-5

( beker). .

V1

v2

v2

y3
, ,'i :

Vri cnds chappe)-i jk

PROGRAIX,{A SENIOREN 18 novenber ( ondervo orbehoud)

14.00
'11 .O0
14,l,o
11 "30
12.O0
12.OO
10.00
a) L-q,

12. 00
12.00
12. O0
10.oo

.uur , l.! Noorden
uur LENS 2
uur VBP 2
uur o§C 2
uur LpNS )
uur Toneíjido J
uur LENS 7
uur Verburch B

uur I',zzurí 2
uur L,EN§ 10
0oievaaro ]
uur LEItrS '12

-LENS 1,' . ]

QuiclÉ 2
r.ENs l
],ENS 4 .

Di10 3
1ENS 6
VYM J
'LXNS' I '
LENS:'9
tÍestl-and:ia 9
LENS 11iuassenaar 

1'1

1

ZÀ1LVOETBÀT'.

De -volgende weCstrÍjd is vast6esteld op lvoenddag_ 14 novernber a.e. in rJe
sporthal Zu"iclha6e aanvang 21 .OO uur o Dc tegenstander iè VVP. De opstellin6 wordt
nader bckcn_d genaakt.
' 'De uitslag van ,de wedstri jd te6èn cDCpH was .5-1' In het vr:ordeeL van GDCPH.

Iiommentaar J-i- jkt overboclig. De vo11,;ende week zi jn we vri j.

Ees. hoofdklasse B Res. 1st e kl-asse F
Oliveo 2
Vel-o . ,
lilil-he lmus J
Delft 2
ODB 2
H3S J

Valkeniers 2
LEI'JS 4

9-17
B-t,
B-10
q-4r)
R-o
8-8
8-?
B-5
o-t

Vredenburch 4 ..
vcs 4
Vios ,luinclorp s. v. a
lJen Hoorn 

'Ila6senaar ] ,
DVC 2
Posttluiven ]
LDNS 5

8-t1
8-12
B-tz
8-r r
8-g
an
4.,
aD

8-6
l,aakkwa 4 B-O ll-5

ö-t
8-t

- t2
-14
-10

.DSo f
I(ranenburg l
Scheveningen"J

Res. Zde hlasse C

,finchíle]. ,
Celeritas 4
tiesterkwartier 5
Ol-ivco 4
Quick, )
v l-os +
Paraat J
RK DlrO 7 -
Gr Víil"I. vac 6

Res 2de kLas I
Tone6ido J
Postalia l
Zwart BL 3
3EC
GDS
SEP
ïlIipp
Dï'IO

IËNS 6

-9
o: (.,

-B (-2)
-6
-4

_2 1

.ito
,8

B-8
7
7
B

B

6
7
8

3
6
4
ol-der 4

8-r 4
B-tz
B-tz
7-9
8-9
O^

8-?
?-6
o-b

Ceferitas 5 ;

RMT 4
Te l.ilerve 2

VVM f
IENS 7
I{DV f

-7-

7-5
8-r
8-o (-2) ö-1



Res. Jde klasse ts

RobÍn Hood 2
Triomph 4
Duno J
RVC 8
LDNS 8

Res. Jde kLasse'e
8-r4
8-tt
8-10
B-10
R-o

líestlandia B

Ezz:urí 2
Nivo 4.
.luj-vk !
HlJSWaJ.l( b

8-15
B-t1
7-to
B-1o
7-9
8-8
B-7

Vel-o 6
Iloek v ÍIo11 4
Vcrburch B

Vios J
Blauvr ZvJ 1 1

Zvrart BI 5
PDK 5

Pss. 4de klasse D

U-U
B-?
8-t
8-6
o-,
o-,
B-4

r-5 -
8i
è-'l
6-1 (-4)

lJassenaar 5
LENS 9 .

Paraat 4
DVC 4
Í, aarkkw 7
LlalheInus
IÍarathon,
1l ,.. .-Hes. +ce i-Jasse -E;

oievaars 1
T-DO 8
HDV6,
Intelnationaal- J
BTC 4
Oranje Blauw 6
ïIcst erkvrar ti cr 8
,?uick 11 

.

DZS,5
LElÍS 11

Quick'lO
GDri 7
Dyr,a4o | 6?/1
Esdo 4
',lcstlandia 9
HW7
S0r. 5
I{BS 9
DZS 4
Í,ENS 10

B-r4
B-tz
8-ro
R-o
oo
8-8
QA
R-n

B-6

8-15
7;12
R-o
7-ö
,7 _6
?-6
7-6
7:5
aE

7-3
,GDS 6
Celeritas B

Rès. 5de kl-asse K

DVC 6
Den l{oorn 10
St Voorwaarts 6
urarJe Iirau!ï o
SEP B

C":Ii) 4
DuÍndorp sv 7
GDS 1q
_F-uli_ Speed.'8
Paraat 6 -

LEI'I§ 1 2

g-2.--
8-x

íluich stels 8

PROGR]il4Mf' JUNIOREN

ZONDíIG 11-11-1979.
14. OO uur LENS 2

r.IïANDA.G 1"-1 1- 1979 .
19.00 uur LENS 1

zlrTERDi.c 10-11-1979.

14.1o'u;r LËr'rs1
s1. JO uur LJIi{

VeLo J

Gona 1

Vrèrlenburbh 1
j"DO 4

_v3

v2

V1 ( zie oo]K 12/ 11) . ,:_.

v2

Vrederrstlaan .

Oo6t crssp. park/ ïla.ssenaa
\l ?_

7-14
8-tj
8-r r

6-5
/1
Q z / .\

6-2
6-'l
2-U

4

4

1

1

1

1
,|

VllEdenburch
HI\ÍSH 5
vw1
LENS 7

6-
S5
s 6'
ck S teps

.00

.00

.00

.00

uur
uur
uur
uur

LEN
LEN
L]N
Qui

-ö-
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11v45 uur Ï,ENS B

11" ]O uur HVV 8
11.15 uur LENS 10
11.15 uur gtooo ' i';itr!B/4

ITKÀVV 11

LEI'I§ 9
Sport vereni6ír,(, 3r/9 .
!Iu{è tt

v1
Iloogenhoucklaall
Y3
I{elis stolielaan

VOORLOPïG'DD Lii.í:.TSTE i(/-NS OM JE 0P TE GT]VEN V00R DE ltEI§. DOÏiN! !l

J,JSCHÏJVINGEN 3

Sch-}ifte-iffi voor vri jd.agavond 18.OO uur bij P.vd Steen, Genenuiden s tre.at 1O1t
2545 PR Den Ënag. Tet. 6?5096"
?ELEf O}TIíJCII: vrijdagavond tussen lB.OO en 19.00 uur (uitsl-uitenrl in dringen<lde
6evallen) voor, È

À-lrlassers bij G.DpivestcÍn ].e:-.. 946891.'
B-kïassers bi j l"vcr Berg 'T il. 29?9?8"
C-klassers bij À. r s-Gravcnclijk TeL 631640

In nood6eval-Len kunnen de junioren nog op zat e:'Cago cht end
1O.oO uur afbcllen bi j InNs " tel"66É14, ._ . 

-,. 
,.

tussen 9.30 en

IENS 1 .lil-s bcl<end

LENS 2 H.v Drumich - R.Giraberg - R.GoerlhuyË - B.Jozee - !Ï. []-iinnèn (2x) -
J"I(ouwenhoven (2x)- P.Krol - H.SchÍp;:eren - B'Vester - J.vd. líerf '
H.llautz ( 2x) - o. vcl Laar ( 2x)

Leider F.Fluman6.

AFIiEURINGEN: De junioren noeten bij slechte
àÍlrèuringsli j sten raadplegen, Tclef on ische
verstrekt o

IENS f .-,R"v IlerGenhenesouwen - R.de IIftaÈ

- J.[ou!Íenhoven (2x)- II.],insscn -
H,Eriskcs - M.§chneiders -,

IENS 4 iils bekencl (Il.Bautz zie ook LENS 2)
Samenkomst'12"00 LL]§S

ZIE BUlÍENL,",I,iDSE NEIS

weers or-rstandi;;he de n steed.s de
inforltatics rvorden hierovcr niet

Leidérs J..l).pperloo r .'
J . Zoun.

B.Ilenkes .- Iil.I(liinnen ( 2x)-G. de Kok -
.Iladen.rker - M.Ricmen - J.Voorduin ': II"F

Leider ts. Osse.

teiders'Paul vtl S teen t
Roel Lueks.

E

LENS 5 .i.ls bekend zrtndet : i1.Wals en l,.V Riin
met 3 R.Korving en I'l.Iíorving

Sarnenkomst 12.00 uur'LENS
ZIE 0OI( BUITENL.'-DSE r1ËÏS

zie ook LENS 2-
Leicler }{a,rtin lt'eirïer "'

teiiler:''rthur cle Groot o

(LENS 6)
Leider /r. nlok"

Leiders Hans Verheugd,
I,iim vd l"liie.

0.v Laar

LIINS 6 jïIs bclcend zonCer I'l.Rorvin6 R.Kor\iiní, en i'..v ll].itt et'sv',i ilt
met: T.Sira en J.v'l(ester (2x)

Seunenkomst 1J.00 uur LENS
G.irlRNE OUDE:]S MEI V]i1?VOER ZID BUITEI,ILJiNDSE :iEIS

LENS 7 /i1s b.ekenC.. net í.1 Blitterswijk zonaler T.Spa

ZIli DUI TENL-:'-NDSE ltE]s

tËNS 8 íIs bekeird J.v Kestcr
Efr;ffióï.t 11.00 uur LENs

4 iE =Eg I 
g EI =IET! 

gE 
=I=I=E 

I ! .

z!e oolc LIlIS 6

-9-



IENS 9 ÀIs behend zonÈer J.vcl Spie;;e} met F. Spa
gancnkonost 1O.rO uur LDNS

9,j,;1=ïJE=9!gEL?!=UE!=IEEy9=E3
ZIE BUITETILÀ}ïDSX P.EIS

LENS 10 r',1s bekéircl
ZlE BUITENL,\I'IDSE REIS

LENS 1 1 ri.]s bekencl zonder fr. Spa
§ifrfriiffist 12.15 uur LELTs ;
ZÏE BUT TENL.,.IIDSE jIEI§

(LENS. 9)

Leitlers lilin vC Linden,
Erili Landman.

lruis - 15
liVS "+ -, ; '.j. ..
LIJNS 17 ( terrein LEl,lS )

Leirler' Theo Prins.

'' toi,lnr Ton vcl tserg.

Ro cle].aqn /Voorburg
Melis Stokel-aan
v1

Sp.1:ark Polanen. .
v2."

.u )..

9. JO uur }tron€ter 12
.11 .0O uur LENS 16
'1 1 . 0O uur Duno 17

M-INI -i'EI,PM.I

z;,TEnDrG 1Q-1 1-1979.
10100 uur LaakkYlartier 2'1
1O.0O uur tElls 20
12.0O uur I,i IK '1 1

ZOND/TG 12.45 uut' LEI,IS 20

PROGTL"IT'íA PUPILLEN IiEI,PEN D.I I{TNI-IÏELPS{ .,

PUPfLLEN

z_^,TERDi.G 10 -1 1 -19?9 .

12.00 uur Tonc6itr.o 11 - LENS 12
12.J0 uur cro.en r,Jit 153/5 - LEItts 1f
12.00 uur LENS 14 - VCS 16

ZOND},G . PEIIf,LTYSCIII:)IEN 0P VCS 0l'l 'lf .00 UUR. Gt. ITIJI(BN ! I I

1,Jil,PH.I

zji.TERD^G 10-11-1979.

LENS 19
líesterkwartier 1J( vr )
L]JNS 21

,Jansoniusstraat
v1 ( zie óök 11-'11)
Zuiderpark
V'ITexas DI,IB

iiESCHRIJVINGEi\i:

Schriftelijk voor vr''-jda6avond 18.O0 uur bij
Genenuj-dens traat 1O1t 2545 P3 Den llrag. Te].
Telcfonisch rijda3avond. tussén 1B.OO cn 19.
Gevallen) bij :ïiI ileynen Tcf . 290621.' fn nooegevallen kunnen de pupillen en
tusseu 8.OO en !.JO uur afbcllen Tef.

]:FI(rIURINGIN: Bij slechte weersomstnnrli

. vr.l St een,
?5096.
uur ( uitsluiteh'] in clrinGende

'clpen no6 oI) zat crclaGo chtend.
66r 7t4 tituugebouvr. ..

6hed.qri stced.s eerst (te aflceurinUsli j st cn

P
6

00

rnaclple5en. §taat rlaar:op bíj ttpg'»111* EI{ I.'.rELPD{i' vi:lRnetdr GoÏJDGEI(nuitD Liàn stecds
naar vel.l of lunt va r sairenkonst ]ionen. Ill DIT GIIVÀI Ii,';G ER DUs NIIT TËIEFci{lscH
: IOIIDEï{ GEINrORMEERD I§.;'!R EVE' TUILE 1iI,ï(EUnINc. Staat 'bij de afkeurini;sarlr e s s en bij
I I PUPI Ll,EilI IIld r-rETrPEnJrr ver:mel-cl: ZïE irÍiiIfURINcSLI,IST dan moet aJ-s volgt worden 15e-
Iandcld: .Voor rle..thuiswedstri jden reoet juniorenli jst rvorclen igeraadplecgd.
Zíjn de wedstrijden va.r LENS 7,B, en'1O goetll;ekeurcl, clah 6aan ook de pupillen en
welpen wedétrj.Jden o1: ons veld cloor. Uitsl-uitcnrl voor c1e uitwodstrijden nag in.
dat geval teLefonisch worden geinf.rneerd of hun wcrlstri- jd.en cloorSaan en wel
zat er de11o chtend tussen 6.0O en g.JO uur fel. . 651314.

.f ,'-
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].,ENS 12 ,,'.1s beken0
ffiEiffist 11.00 uur t,ENs Leider II..S traver.

LENS 1 ïr.I(amp - Í'.de Bruijn - F.Chri6t - P.Freri-ch6 -,F.v i(ester - À.Franken -
B.Bergmans - M.I(eetman.. - p.Ambachtshcer - Il.Vrceswijk- B.Surie - ,,
F.Paleneweno

Samenkor:rot 11.45 uur LEN§ . _ T.reider J.prÍns.

LEïIS 14 P. r.,I-l-eb1as - M.Eromberg - L.vtl Tobrn - R.Batelaan - C.vd Booilaardt -
A.Sroenestein - P.Hoeksma - p.iiJi jhnei jer .- M. Zimaèrman - !. c1e Groot -

It. D rrcta
Samenkoríst 11.J0 uur. LENS

LnN§ 15 irls bbkend.
ffiEiEïst'8.J0 uur LENs

L eiclers P.v Rijn,
3. Boagaard.

leidpr À. de Pagter.

.2-2
z-)

11-O

lEiis 17_E.K

L.M

IEIIS 16 A.v U,/ijngazridèn - C.vct ileril - ri.vd 13er6'- C..tn Groot - R.Tcitero I' H.Shulders - D.vd. Toorn - P.Hoppenbrouwer - II.n.ars6en - R.Hartman -
G.Ilorve.í - D,.Spa - M.S}ooshcoft.

Samenkonst'10.JO uur f,Éfs ''.' " . . ' Leíders li.Spar
R. c1e Jongh.

nop§ - Il.Hansen - J.vd Starre - R.Boèlhouiver - H.plu8ge - R.r\lsemgeest
rànàt - M.Jèhee - J.I(oenrne.ds - R.Verl)a.an - l.ï.Vinke --S.Jrg""r, --.
eershoelc - ll. nenzenbrihk.

éamenhomqt 10. JO uur LÈï,trS Leider M.vd Msulen.

tENs-:2-3:rï:;l*.; 
1.f,:;:;1,;-i.Hoerrsma ; II.s'chuurrnan - R.rettero - M.verschelc'.en

Samenkomst 9.OO uur LENS leid.er Dhr. Elstali.

E_4P.d" Jor,gh R. Zanils tra R.Nui j -n n. $yrdeman Il. ZimÍncrnan E'

P.Valkenbur6 J.§tein'?ègs R.Meershoek,- P.ILnge J.l-ne.
Sarnenkomst 9. JO uur LENS Leider P. de Jon$h.
ZÍE AOK ZONDr'{G 11-11-19?9.

LENS 21 G.l(uíper - R.v.KaLkeren - I.{.Jochexos - R.Eo1trop - ll.vc1 3or - M.vcl y,aal -
, M.?Íiisen - S.Jagesar - I.I.Knops.

Samenkonst '11.00 uur. LEI.IS Leider Dhr. vd Bor.

UITSLIG]JN JUNIORET{ UITSLTGEN PUPILLDN

Lyra tB
Cromv].iet 11
LIINS 14

ÏTTSL,iGEN JïELPEI\T

Vredenburch.29
L.,ENS 16
Vios 18

RVC 1

PJ(TVV f
LENS f
Í,EITS 4
],ENS 5
LENS 6
DSO 10
Quidk 10
LENS 9
Vel-o 14 '

LENS 11

- IENS 1

- I,ENS 2
- PDl( 1
; CSVD 4
- Te l.,lervë 2
- Vrerlenburch
- LEI§S 7
- LINS 8
- Te lïerve J
- LENS 10'
- vuc 15

o

2-O
2-1

2-1
1-1
o;?
'2-2
4-2
4-1
1-o
6-a

1-o
2-O
o-4

LEI,IS 1 2
IENS 1}
1'/VS f

I,ENS 15

.RAS 5
LENS 17

' UITSLIGEN. MttrI-'rmr,prr,l

LDNS 19 - Vios 2O

' Vios.21 - LENS 20
LENS 21 - RVC 21

Doelp.

5-5
1-3
o-2

Ge6p.
20

G ew.
7

Ge1.
3

Ver1.
10

Pun.
17

-11-



'Een matig wcekenC voor de j eugclelftallen. De prestaties wareh niet best.
Al-Ie A-elftallen verloren w_eer. Geluld<ig- speclde .ii1-_ een knal:1:e wedstrijcl. Jammer
rvaË het dat fle'.vàrclei stèrk-keepeàcle Jo;ét-een hb6e'bà1' vertËei"rl ÉeoorÀèeLCe. .RVC

stond 1-0-voor. LEN-S narx het initiatief over, èn via gbede'aànvallen krègen ze
enkeJ-e kansjes..In de tweede helft wprtten twee ballen van de iijn 6ehaald ti.oor
een verièdigèï; Geluli had LENS beslist nieto In een alIee of niets 'öf fensief van
LENS maalcte RVC nog -een twecde doel-punt. Jammer .jq4gens, goed._gewerkt'- B1 had het möeif.ijk te6en'heï 1asti6e.èn Ëarde CSVD: In de eelstö helft was
I,ENS" duideli jk' stèrker. De kàns'jes rirercleh eöhtèr nict bènuï. ?och krvarn Í,ENS via
Edwin op :l-O voo.r.. In de tweede helft kwan CSVD ríeer in *c aanvaf. LENS bleèf
iSevaarJ-ijk in,'rle countcro Jamuer d.at cr te sol-istisch 6espoe1c1 vrercll Toen er
èèn keer wef- direct oÍerf;es?eel-al lverC stond het 2-0" CSVD kwam nog tot 2-'1 terug.
Nu niet neer versl.alli:en, mondje dicht blijven houCen cn voctballen.

. LENS 5 had toch enige In5st voor het sterke Ie V/erve. Binnen enkele'.---
minàten scoordè Richard 'l-0. Te 1iÍerve kt'ram nog even terul; op 1-1. LE[l§ bleek veel
sterker_. De J-1 uit.slag ira6 neur.vol:.jl:s een juiste afspie6eling. BJ 6!cel-de een
zeer goëde eerstè hélftu De tfueeóe helft ízas echter. bèr]-ro.evcn.rl slecht. De 7-O
netlerlàag was besl-ïst niàt nooig.

LENS 7 rzas, kennelijk veríocid van àè'verre reid naar ZoeÏermeer.'Eén
6elijks;el betckende het tl"ercle verlíespunt van LENS Z,-ij LËNS B wetèn sommige jongens zich tijCens de rvecr,strijd. niet te gedraigen
0n69e int ress e erd wordt er-gespeclC; Laat dè. Andere. het -vuil-e vrerk..maar o!l.iní:p?en.
lïij zuJ.len'bij tlit eLftal. behoorlijh'op mreten ge.an tieden" Deze slechté resul-
taten"zijn be;risE nÍet riocli6, _ ' ' '

. LELfS t herstel-cle zich goerl van c1e grotè riedcrlaag tan-'vori6e weèÈ. Te lïerve
werd'in dé laatste fase met 4-t gektopt. LENS 10 verloor voor rle eeistc'keer. Velo
was de dader. Jongens Bewoon revanche nencn cn volgenrle vlcek weer winnen. ,, ..

LENS'11 won weer; ni rvas VUC hèt ë]achtof f èr.-',fon6erisi- jultie Ëoicn àu ai
dicht. bij de koirgroep i,n jullie aftie).in6,'

P1 haàkle weer cen punt. Door hard werken wercl het 2-Z te'6,en íyra, nà l-rng
te heblre ir vocr6cstsan.

f,ENS 1, won wcàrr"Ny net -.3-2 vin iromvliei. llj pl .rÍgs-'hei ontzettend leuk
vöor IïVS. Dit is tyl5irjch wdef zorn verenigín6'-c1ie hun eeistö e1fta11en érg laag -

inclelën. I'leestól. met'het 6evo16 rlat ze ied.ere week fors vrinnàn.^Niet'1eirk vooi
do tc6enstanders. Dom van (ie I(NVB dat ze hier nog steeclé intrappen. Buiten clit -

waren er ook no6 enkele lEiqsspelers dic zich zo'onsportief tegenover hun mecle-
spelers en,].ej.ri,er Beilroegen, clat ze voor vol_Gen{,le wcek rnaar' e en- trainini;splk ..
mee moeten nemen. Zoln gerLrag kan natuurl-i-jk niet, en vraa8t.om.-me.atiegelen.

.'. LENS 15 (w1) speclrle dit vreekencl 2x. Zatertlag werd Vredenburch cloor een
hard vrerkend el-ftal net 1-O versla6en" !Ïat een liansen vrerden er gemist zeg. I!Íet
vrat meer overle6 en samenslei had_ cle o-verwÍnning veel groter 6egrg-eg!. ZonC.a6s ,.'.

vrerd ee.n voorweclstrijd'bij, ÀD0 gclpeefà te6en hun !11. Na ".r, i-ö vgorsprong bij "
rust vöor LENS lvon ADO met r-2. l,EN§ hoefde echier nict onder te. d.oen voor.deze .

sterke-tegenstrn,lcr uit clër hoo6ste poule. I(eurif, jong"o". --';roor ',i2 (I,EI'IS 16) Ëebben we toch nog"een we,J.siri jd gevonclenf To6en het vrij
sterke Xi.S 1ií'l ( geen enekele anclerc vereni6ing I'ras vri j). Door harÀ te uerhen
vuerd cle nederleag beperht_tot 2-O" LENS.1/ vras k-:nsloos tegen gen s-terker Vios.

De minit s kwamen oo]( noB in hct stri j<lperk. Mini 1 stonLt nel, 5-Z voort mr.c.r
bLeven -aanval-l-en. vios kon- .tcrigkor; et tot 5--5-. Ëen ]euke lvcrlstri jci bm te zien.''Ïlini 2 is nog het ànrge on3c6l-agen ï,EIIISjà-ugdelftal_. Zelfs gg-en pun€ werrl
er verspeeld. Goerl zo jon15-ens. Door€iaÍIn zo. Ook.Vios wist juJ-Iie ni€t te bedrei6en
De J-1 ovcrwinnin; vras díË vercliend. .

. LENS 21 verloor weer. Nu met 2-O van RVC . Toch is t't-e qnino van rleze eerstejaars.voetharrertjes er.6 gri',ot. Trouv, bezoeken zij íle trainingen. Fanatiek be-
strijden ze :le tc6enotànCe.r6. Irloed houden jon3ens.
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ESCAMPJIiTÍVITEITEN

. .. ZoaLs al-. eerr.er in
verenigingen we'er hc! ecn
vj-nCen plÍ:ats:

PUPILLEN

wordel.

PuPfrtrtÀr- ^ - '

ile.LENSrevue stonrl vermefd orSaniseien de Escélr,p Ï
en. ander:vóoï de jeugdtretk:n.. Dc volgcnde akti:riteiten

Voor ju11ie 'zal eX tijdens tle wintdrstop eeh'1euk9 quiz SeortjànÍseercl
Jul-IÍe kunneí: jè ars. weekenrl hierrruor ihschrijven'bij'juIÏie leid,ers.

Echt hct wor.clt heel leulc. i"leed.oen dus.

: " Penaltyschietèn op VCSL De' rr\lorrofltleis' .'zi'jn 'a1"gchou*cn.' 'Drie jon5ens
va;r ie,lerb verehi8ing molen hibraan ;ieedoé'r:.. Geschoten vrordt o1: Hans GaIj6 van
F.C. Den I{aa6" ledere epclerr ontvangt een heiinnering en de rlrie bcstcn lrrij6en
een prijsje. Jcngens cloe je best c..s. zondag 11 novcmber 01> VCS. Ju]Iie vrorclen om

. a,Z..j9 1nr.]t 'o1, ÍEisS, -yer#.rcht! Meld.en ibij Ton clc liok. Neern natuurli jh je of ficieele
LENStenue ríec. on een .b,e.6tqt .hp! penalt yschi et en. Vooraf ecn feestelijkeuur
o1:enin s. En vJr- J rekenen o i) vele toeschoulvers van LBNS.8. §l-lccc

''Let':iliJ'](
"rllr' 

"t1e slrtrbl. t'klit ÍE'é l, Ít1.dU' "Zut'd r.,l,e St 'r#l ctitirririt, rtlíïé rihó f , vltdë rI-lÍïld
en i,i het racl: oprogranrna va.r l{eta de lrries op zoncla6rrt-orge n tussen 9 en 10 uur.

BOI;,I],EN

. nó ,1- o
'15 nori'e:eber bi
twee uur bovrle

h B-klassers kuniren wéér faan bourLen in Rijstijk. .fi.anmeld.en voor
j je 1èider of bi j iémand van de j eu jrlc or:a:rl.ssie . I(ci6tcn voor '

n inclusicf ó6n clrank j e J10,- 1:cr pe?sóon. Niet vcrÍieten hoor.

' Ió an<lerc jonl3cns zijn wij niet ve:gcten hocr. .n het vdrschiet zitten
nog: een feestavond v.,o, 

"neiir"n 
ón mini-weipdn, ti-re1tènniè oi: iEilg voor

Cjklassers en ii.,-averiasser vccrr a-en B-klassers. Ju11ie. zien het .'lttiviteiten
Genoeg. Dóe. er wel aan nóe.' ' ';

. 'i'

I§ONTi]IBUTfES ':

o:?'

-... I,log steeds zijn er jeu6ll.1eilen met een behocrlijkó kóntributi e-acht.eistancl.
Ver{Teten? I,{aa.h het àu snel over op 6irorekenin6 316?11 tnv. Penningneester LllNS.
Direkt c.loen hoor, anders vrordt.het rveer ver6;eten.

slNTirRi(L _i,sFllEsT.
' :i Zoal's jullie vorige lveelc hebl:en kunnen Lezen is er dit

Sinterklaasf eest oir LENS. Op zaterda8 1 ílecelnber krrmt de Goed
LENS toe aet twe e zvtàrte. 1::eten. .írlle mini' s en ',,relpen houden
natuurlijh vrij. Nadere ge6evens volgen no6.

jaar vueer een
Hcili6 man nflar
deze riltun

LENSTRUIEI{ , EN }IiNDDOXIi}IN

Nog6teeds'kunnen juIlie IENStruien bestel-len. DacLrnaast is ook de LEITShalcl-
tloek weer té koo?. De trui kost f25rJ en moet vooruit bet;'.a1t1 r,lcrrlcn. De LEI:IS han tr.-
doek (rvit met een LEl,lsembteem) \an je bestel'len zoncler vooruit te betal-en. PaS
bi j ecn bestel-ling Ían minim:al- 2O stuks 'rvorden cle hanrldoeken gel-evercl-. ' . - 

' 
l'

Prijs f7r5O.' .,àn de bar kuÍrne n jul-Iie de bestel]ingen"en voor de truien ook het 
_

6eJ-d af6cven

ilUÍTENtji,NDSE nEIS

0p :l! november nioeten wij het.kcntract fekenen met Eurosi)ortrins bet:'effen-
de cle' reis ni1a,ï DuÍtslilncl val 23 t/n.26 mej. 19B0. O} die tlatum moeten.vre + '5O .nan
hebben ( lpilers inbegrep,en) clie meep;"'.an. Op dit nornent zi jn een kleine 25. strook-
jes inge1everd....-
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Daàrnaast hebben noB veel- jon3ens toe6eze6d dat ze meegeo.n. han dit l-aatste
hebbcn wij echter nietÈ. !li-j wilIcn een briefje of een strookje ontvangen met -

de hanCtekening van de gud.ers..;i.s. weekend kunnen al-l"e B-en C-klassers dít inL
leveren,.bii de leider of bij iemand van de jeugdkommissie. Niet mcer vergeten hoorflog enkele bj. j zonderheden:
+* De reiÀ gaat naar het Teutoburgerwoud in Duitsland (+ J uur rijden)*+ ïet kost i'169 r- per persoon. (3.60r- te voldoen tr;i iïschrijvín6)
* * \r'Ie 6aan van vri- jdag 2J neí t/n maandag 26 r,rei J vri jdag vrí§vra6en van school)

::_i:_:i::::_t:_:::_i:::11ïlll3:___
Hierbij 6eef iJc mij-n zoon op!............ r.r-rrvoor de reis naar Duitsland.
celijk'nèt deru aannelclin6 heb jl< y60r- over6en.rnkd op Eirro 336?11 trn.v.
Penningmeester LENS met vermeldin6 buitenlanclse reis.

. Handtekenin6:.

. l,r.i : | ,i

IïVs , - LEI{S 14 (pupi11en) (11-O)

Onrlanks het slechte wcer vras iedereen ophonen d'r6cn en vo3- 6oerj.,: noed
vertrohken we naal- uVS. :)e goede noecl werd echter aI meteen de grond.ingeboo:.d,
toen ilc 6éiiwegens ï,echten, r'let à:-3n rnedespelers no6 wel, naar clà kteedkàner
moest sturen

De schade in de eerste hel-ft blejcf nog belcrkt tot trvee cloclpunten, hetgeen
, tp8en clit eJ,ftal. van I;IVS besf-ist. ni.et slecht was. Voordat cle tvreede hclft begon
lïas het echter pri js. De hcepeí rvil de niqt rneer keepen, orndat hi j toeval-Iig 6een
handschoenen bij zich had, en de iechts back die stopte armee met al-sredenrdat.er
Seen keePer meer in het doel stond. ril-Lebei de rerlenen zijn belachelijk nqar mijn
inziens.
- De tweede hefft zijn we dus legonnen met neílen personen, lvaarvan l"Íarco

Fromberg 6ing kcepen. Deze negen jcngens rled.en uitstcliend hun best om de schàde.te bepe$lcen;- naar het wa6 op den cluur niet rneer te houden en zo,werd het uit-
einde3-ijk 1'l-O vorr UV§.

Ik vincl het ja,rncr dat clez,e negen jongen's .líe geknokt hell:cn voor de bal
moeten 1:ö jden onCer drie v.rn deze jongens, die naar mÍjn nening geen mentaliteit
hebben. Zij zu1Ien cr.an ook zeker hiervoor 6estraft worden.

Namen heb ik níet genoerecl want we weten allemaal rvie het yraren. Het is
Sewoonwe. iaraner ! ! 

De r,eicler.

nvc - rENs 2-o

/rfgel-olen zaterdaG werd er op een drassig IIVC terrein de lvedstrÍjd RVC =LENS A1,{gespeeld. Onrler èe Boede leidin6 van de heer van Spaand.onk.
. --et IEI{SelftaI had sinds maanden weer Leo .JanrDaat in de .gelederen, toch

no6 steed.e zbnder Fred. Rens speelentl, begon aan hetl zware karlrei te5en kóploper
nvC.Deeersteaanva1]-enwarendanookvoe;rIlVC,tlochnaditk,.lrteoffensÍef,
naÍn I,ENS trL t freft in hand.en en werd RVC terug6edron6en, doch met veel kuast en
vliegwerk wist de RVC verclediging het cloel- schoon te hourlen.

lÍaar v1al., voor de rust-rvas het de sirj-ts Gorter van RVC die de hal bij
de cornervlag omhaal-de en over de t4rijp6rage handen ve.n Joost in het net vloog.

Dit tegen de verhouding in. i--
I{ierna gin8 LEN,S met een fet diri}e=enale llans Nieu|enhuizen in cle aanval

doch .de verdiende 6el-ijlmaker b1eef. uit, waarmëe de rust aanbraf(. In cle ru6t bij
een kopje thee werd c1e eerste helft door trainel Hans Zoun geanalisr-.erd. En c1e

spetrers kregen,diver6e nieur,'re opdrachten mee voor de tvroerle helft



Na een dr)nderencle oppep speech van Hans Zoun kond.en de spelers het vel-cl
weer in. I{u no6 een vrisselinli van orensrechter, want onze vaste en eminent
vlaggencle J. de Sruijn ,,vas gebLesseerd en niet in sta;t te v1ag6en.

Deze vlag 
'veï'd 

dan nok spontaan door onze jeugdsekreta"is lraul van d.en
steen overgenomen en daarvoor mijn hartelijke rlank voor deze medeulerkin6t

Trouwens onze PauL van den stcen ma6 oolc vrel een keertje in het zonnetje
5ezet rvorden, vrant Íederc week bren6t hij r1e lvisoelsi:elers van het ll-e1fta1 weer
n,lar Íl' 1 toe, en het geeft niet wrar cr ook l3especlcl ivorct ter lande r alti jd ishij er proficiat hiervoor.

Itlu cle tlveede hefft LEITS bc5on overclond.e rend. en llr/C kvram met r1e ru6 tegen
de muur te st.rr.n, wij notcerr'l.en onr'ter andere een kc1:bal- van Rícky; dic van ce doel_
lijn werd af6ehaald, en r)iverse inzetten van llích:rd vd Hoek un Ha.rs Niewenhuísehi'doch de verclienrle 6elijkmalccr l:Ieef uit.

_ IIet teÍienover gesteltr.e 6ebeu cle nanetijk bij cen van (1ro 6porítrlische uit-valren van RVC was het rr.e slrits dic er beheerst 2-o v.nn naakte, èn zo kregen rvij
wcer een neilerlrag te slildren zeer te;cn de verhoudrng in.

LEI:I§ kan tcrug zien op cen goer)e l.redstrijd r,ret veel_ inzete Jongens het
enige vrat nog over bleef rlat jullie c1e kourplimenten vair cle schei-dsrechter rnee-
kregen, vanwege de sportivieteit en clc frjne werlstri jrl die hrj heeft rnogen
leiden.. Jon8cnsr ga zo door en rle volgen c r,vcclstri jd zijn de it:ce punten vo6r ons..

Na afl-oop rverd er nog van gedachtcir 1i-elrisselrl met d,e vele oudere en
supportcrs clie Íedere wcek trouvr mee6ai..n, cn ook r'lc2e nr:nsen vonden het sneu clat
een j.rIoeg ,116 LENS net zoveel Ínzet, en d.an noll verliezen noet. Jon6ëns veel_
succes aanstaande zaterdxB ::rant vrij allen rekenen op ju1lie.

J. i.?perloo.'

rEuK. criDi,i_I'ï c2.
We hadden se het cerste krvartier onder tlruli, -maer helaas konden we niet

scoren.."ope':ns kvram Te lJlcrve en he'r; was o-'l . Maar gelulcrig hiclcl ],ENS het hoof d
boven water en Ronald Roos maahte peron6e[r.rk 1-1..- Iaarna lverd Te lrerve even ( cr.ehele eerste helf t) weg6cspecld. En gingen v,/e
de rust-in met een st,:nd van 2-1.,

Zelfe de l-ei.1er6 har!.Jen geen opmerkelijke opmerkin6en en ue begonnen cle
tweede hel-ft net de 15e<'lachte het rvorclt vJel- 5-1. I,lou rlat lvèrd het clus niet, en we
kregen het ontiegelijk zw",ar ce tvrcede herft. Maar een goar van M.Koelemybraiht de reddi-ng, en naa]. rt t.Christ ooh no6 evcn had gàscoord. floot rtc
scheidsrechter af,.en nu spelen dus l.Íartin en Ilonniö volgencr.e wceh op nieuwe
schoenenr - 

yrazze!..
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/[LGEMENE VERGJTDERING

NoG even ter .herinner'ing. De riV. wordt 5ehouden op dinsda6avond 27 nov.
19?9 oÍt\ 2O.00 uur'in ons club0ebouw.'

Dè agenda werd gepubliceerd in de vorige Lensrevue en cr.e diverse dtatu-
ten 1í66en voor U kfaar bij het sekietariaat.

fnmiddels ontvj-n6en wíj oolt het versla6 van de kommissiE Prestalie
Rekreatievoetba-l. Dit verslag zal C,eze rveek vrorden gedupl-iceerd en is dan voI-
gende week rnaandag ook beschikbnAr voor de leden.

IIet Bestuur

I(ÀKA

JIr is nog eerf aanvullirig voor dè Kaka gehomen in de peisoon van Henk
-' Hoppenbrouvrèrs , '.raarmee het Bestuur van hartc instètrt.

UIIE ST.À1i,T ER ÀCIITER DE ts,-R ?

ziitlnlrlsl4oncEN: Jos6-christ Teelp. Frerich - cor Hoppenbrouwers.

ZATEPDIGMIDDIG: Aad Bogisch -, Olaf Huis - met aanvulLing van het 5e elftàl.
..

ZONDAGMONG:EN:

ZO}IDAGMIDDI\G:

Tinu§_l Zi.Lfhout - Feg8y Richel.

.Àn vd Stecn - Tessa Roodbol - Linda Peeters
met aanvulling van het le elftatr.

Sl-uitíng Zondag 18 november Nelly en RicharO. vd Hoek.

Bij afkeuringen zijn dé vol8ende barmede!ïerkers aan c1e beurt.
ZÀIERDIG: Àad tsogisch en OLaf lluis,'
ZCNDI,G t Tinus Zilfhout en /'n vd Stèen.

I

Eventueel- afbellen bij An B ergenhene 6ouwen TeI 66.g!.16,
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ICLÀVERJASSEN

Het eerste succes (de fondu'e-avond)
komt het- volgende-festijn.alrveer.aan.., . -.

F]IE§Tr\RIIKELEN

ligt nog vers i-n het 6eheu6en. en. , claar

Op 7 t14 en 21 clecember (.de vri,ljdag:avond)

iret àai- ër'íóër öi, ;ijí-;nóïds ;il' ÈoJ s"okoslen "f1J-,,'- voor de ) avbndèn.. ec koèten'd.ienen.
Verd.er za! er op ztn Rotterdams 6esj:ee1d lvorden U

kunnen dé"kJ.avër:jssers hun hart

n: inschrljvcn per kopj:eI,
c1e r:érotei.avond. té vrorden voldaan
iteraard zal het niet aàn een'i:ri. .

i,Ie Kaka doen wij een beroei: op u. om diverse festiviteiten op te Lui.stcren
hebben wij feestartikelen nodig zoals olin6ers ,lampions , visneii'er. ,,.,. '

Nu kunnen ure dat. vrel ar-lèm,aI gaan rropen mair rdsschien hee,f t' u nog welergens i-n een hoekje hetEÈn en ander 1i66en dat u toch niet meer gebruikt..
Neem het gerust mce naar LENS.
u l(unt het altijd kwijt achter cle bar of bij rre Kakalerren zelf.

Kakir

RRRRRRnRRiiitnRRxR]lriRR.RtilrRRRRRRirRl?!nnnnRRRttililRRRRRrninilFnnrnn
Vi.I\ DE REDACTIE: n nedactie-adres; Theo prÍns, ;j," . -..:-) ... R Te]-. 63.12.14; Marconist r::at 64, 2562. JE Dèi1 Haag.
RnRR*CRRRR?iiR:IlillnIl].?1ii?RRR - . ... ': . , . :- ,:_.i
RnnRRRIIXI?R:tRRR;?t?.ilntrmjlRRRpnIRRRXmitRfin,lnnatunnnnnRR:RjlR}RïiltilllRltI?RRRRjtRIIRI?RRRRpRR
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333B3BBBBJ]BBBJ]BtsBBBB

Ge6roet, nede-kankeraars op het griepweer. Hier is ons wekelijksfeuilleton mct ecn luchtje.
Er l-open scer vanclalen r.nt1 óp tElis. staan er een r<eer een paar hcuseruikers (geen ptastic) in een vaasje, wo::clen d'e bloemen n. àf 6"firfrt.Prine Bernhard kan het niet geweest zijn, want het zijn 6unr, ,í;Èru.
onze neclerige e{cuse6 ,an fle heer Elshout, voor het niet-pl-aatsàn,van uw
stuJ< je vorige !ïeek. Het r,/as weer zorn gi1;'antische brunder- van .die .De Kok.Liet de-copy, gevroon in zijn jaszak zitien. rli j pl-àatsen alsnog,uvr stut;e-e'nhopen, dat u doorgaat met rr, e boeiende insi de-iniormati on over"c,à bir-jart-
.cIub. Mea cu]pa, .mea culpa, mr:a maxima culpa..
Het is weer zover. Geruchten van censuur. Nrtets is ninder waar. .,1r" .,
Secensureerd zou v,/orden zou er toch niet zovcel bullsbit.;(vrij vertaar-clen 6ekuisdl; flauvre ku1) in de LENSrevue staan. De wens in de vader vande'.9ódachte(? ) - - ---
IVij hopen wel, rlat U met de ze . veralachtmalringen coortaan nai:r de reclactiestapt, en :riet naar de heer Vàn der Stccn. iíe vrorctt aI zo door zorgen
6ep1aa6d.
09k in ,rns klubgebpuw zi-jn UHrs ontCekt. U rveet we1: Unicientificd Han8ingobjects. Het merrruraarclige is, dat niet een enkeríng ze zj ct, *,,.", iod"ro"r,dio j-n rle kantine komt"ziet ze vl-ieg.cn. Groen, rvit en rond is r1e eenslui-dende beschrijvin6. DeskunCigen zijn i;eraacl21àegd. _,-r. -
Ook gefomduet. Hoe vorrd. U tt?
OpvalLend was afgelopen zaterdag tijdens de fondue, dat herhaalcle rnalen
tue:id gebrobeerti, een groàcr vuur te stoken clan cr.at j r'rat noodzakeli j'k - r-
werd geacht voor het verwarmen van de pan. Geruchtàn gaan, clat vrebinnenkort ge cn .kl-ubgebouur neer hebben en in zak un lróoroi as zulLenzitten.
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+ + + ++* Het kluËfuebouvr .is .niet 'rnct 
c1e. grona 6dl-i5k gemaakt, nnaar het was vercler- toch wèL- cen gesJ-r.a;;dc avohA. l.lè vcrlangen alweci nÍLirr cen barbe cue-avond. o

, . Kunnen- vr.e.. weer eens "op ecq; hoqtskqolt je. bi jten"
*+*'t't* 185§ heeft vrethouder Vink'aarclig ín (lc kou laten stean. àfgclclien zater.da6

was hi j , net de voltalU-ge recr.actÍe uiteraai.d, tle enige om cle nierír're
kleedkirmers in te wij den.

**+++* De cejhtràIe verwarming in het"klLibgebourv is met een stiptireiasaktie Ëdzig.
De woordvoerder K.Achel wil een stuk gede c entralis e erde verwarmin6 en
holjere oververhittini;s-uitherin6en.

***:È**;Ondertusseh zj-t Jan met de Pet te verkl-eumenr.en met hem hct he,le kadgr van
- LENS. 3innenkort zijn.rvaarbc,hijnlijk alie kbnnissieo wegcns zickte

I opgrhevch. 'r'**r'** 2611 de ene ijsspegel te6en de an'dere:11Ik vind dat. die C.V. overdrijftrr"
r,,frchr het laat'me all-emàal- SÍbëÍisch koud.rr ..j :

**:r*+*'FransF1'umans:]kstonàvlornrlagavondonnha1fcff'D1èt,eenh'ofd.voft
zaaLrioetbal zorgen, olri pa?ier 4 spelers en een hoop àfschrijvingen. Hct

.' Cupvoetbal v,as zo erbàrncli.jk slGoht, dat àlle.afech.rijveis'ziöh niet Íneer
. konrlen,herinneren rvat voór sr4oes ze bedacht' hadtlen en vlak- voor tijcl toch
krïam'n opdraven.' Nu had Ík vrioselproblcmen.

+*+**+ ZeBt de ene i-jsspegel tei5en cle andere:,, !Íat zit jij 'te, 6enieten?tt
;'Ik heb het hier beter naar míjn zin dan bij lglo.rr . 

":

'i*'**'l'r' Nog even en r,lan is er weer een A.V. illlertei materj-aal- zoals,jaar.verslagen
. '1 begroting, nieur,re statuten en ahdere sa.rpige lectuur is bij het bestuur

r'. verkrijgbaar. I(omt dat zien, ko t dat zien. Le:es het vooraJ-.:éens 6oed..
.. t: Uoor, èn kom ook voortal-'eens J-angs, dinsrlag 27 .november oin 2O.OO uur.

**+***. lïi j zijn er vol6énde week vreer, ijs en vreriei dienertrle. '
Tot dart!

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
T. .. 

'T'. ÏN ')E. WINI(EL V/,N DE TOI(O ' :1Irt:ï
.'J]TTTTT.TTTTTTTTiTTTTTTTf TTTTTTTTTÍTTTTTTTT

I'ONDUE: ...

: Ze waren e
bijstaan j.n cle rió
echte opening van
zijn met voetball

í Genist heb
ondanke de goede
' '; \,ïaAr was b

.. beter:e vitaminepi_
karbonade. I

!ïat te berl
vast6ebakken, maa
rvat leldrer eten i
dan, terug_near a

, Onze Zwíls
_woordigd. Daar zi
'de mantei! worden
',lie dt r wel- acte
tot het eind toe
kantine uitgeíerk

.tls 'niet d
vocht opslaan i?o's
rverden in niet rni

Í op (l,en àuur wat t
st emm-ing. '

r weer al-Lemaal, die tro,uÏre Lm{Sers., Zij, die ten a1le.tijde LENS
od, vraren er zalerdagavond on niet de nóeuwe 6ezichten de eni6e
het nie-uvle s.eizoen te vieren. Goed rre mogen (lan al sven beziB.l

enr naar een. g ed begin is een gastronomisch be6in. : .

ben vre niemanil, daarvoor v.ras Jret te 6eze11ig. ..rfwezi6. waren er,
opkomst, 'reLen.
.i. jvoorbeelct het'puikje vari r'le vereniging, dè sel-ectie? Gècn :

1 clan een varkensbil. En om de accu op.te. laden-een groot 6tuk
..,

enken vai LE"NS 5r de 8angnahers van C,.e zondag, de aan LEI{S
r niet vastgeroeste oud- prominenten. ,11s er een elftal weet
s, dan zijn zij dat. Of zíjn ze d.'raron niet verschenen? Mooi mis
f. Eet was 6een eten m.cr; het was'vrèteno
erlandgan6ersr de Ileynenbbye, rvaren ook o$derrnaats vertegen-
t de sI'ee! in de betxokkenheid bij LENS. Die m'oetèn eens fl-ink

de'píésence Bírven waren onze vetcr'anen. I',let j 15 nan bleveir ze
pl€kken. Met zachte, en toc.h rlurin8cn,le kand moesten zÍ j dc .
tworr]en.op3u1ke"menSenkunjea1s"veren-igingbouwen.'.
rinker vraag lejje söms af rïaar meni:gn aI dat alioholisóhe
6 eà Caveau-vin exclusÍve pour mal. h ta tè"t" le J.enclemain',
s te verstane hoeveelhed-en achtcrovergeslagen. I{et was somrnigen
e veeL,' maar het geestri jk vocht 0róeg wel p+i .tö1' S.S.l unieke- ,

-1"-



. Tot sLot het onvè.rrni jdeli jke, mae.r vrelgerneend.e d.ankvloorrl. Uit. zeer ...:;. . ).-
kritis_che welinselichte krin6en heh ih vernomen, dat hét ef was en ik onrlcrschrijf
deze ri'ening ten voI1e. .

- Kak;, rvij zien uit ri':rar Uw verdere alctivileite! in hót vervolg vs.n het

Toko. :

p.s.l]k,?.9u het.haast vergeten: De wegblijvers hebben ongèl-ijk gehad.

I(ommer en KvJel

Na zorn verregencl wee\end zoek je als op non-actief gezette arnateur toch
vrat troost bi j een surrogaat a1s ,Stu<lio Sport. Je kunt jc hurt dan otrrl:a1en ;,ran
wat vlagen voetbafr en je bJ-ijft op rle hoogte van íl.e lkaatste ont.wildcelingen in het
Nerlerl-antlse topv.oetbal. : , ,. ." . i'

À1 snel blijht dat er niet veel- verahdercl ís, zeker het publj{ek ni,et. Dit-
maa1.,Je'IdJanvan3everenonthaa]-'lopeenmooiestaIenkettin8.nrisa]-vee1
geschreven ovei.'hct feít dat het 1:ub.Iiek, in antloold op rle vele bal-ten die in
de tribune verdwijnen, rotzooi in heL veïd Gooit. Vel-en wi-jten cliirt aan aggressie
bij het publ-iek. Helenaal fout! Eet publiek is geuruon erg krrtisch. Ilet huidirqe
voetbal vindt nen rijp voor a1e .vuil-nisbal:, en daarom worlt. het vcld omgetoverd
in een vuil-nisbe1t, vol wegner?aans.t ekers, oude neesen, serÍies, )iettingen en
andere romrnel. 

1

Na de voetbalflitsen livram nbg met=. feuks. Een intervÍeuw.met een welbekencl
man, vriens naam zo tekenend is voor Ce positie w:arin hij verkcart. IÍet eerste
deel is rrzuartir'r'de toekonst van het NeCèrlandse topvoetbal oolc. Het tweed.e deel,
U raadt.het aI, i6 rrkruisrr. Dit slaat o;t twee din6en: de kruÍsrakette_n vàri zijn
vr.,egere baas, die waarschijnlijk het enige mudilel- zijn on een blamage ih de
DDR te voorkomen. En ook op zijn zv.rarf,tocht 1an6s rletribunes, die voor hem onge-
tvri j f eId een kr'uisgang is.

Toch kon Zvrartkruís ons blijnoedig vertellen rlat hij binnenlcort ,le sel-ectie
voor rroranjerr rond hccft. llie daarin zittcn is dc grote vraag. Rep komt niet; hij
voetbalt liever rnet zijn Eranse vriendjcs, lvaarmee hij tenslotte het halve
Nederlandse eLftal met 6-0 heeft af6er1roo3rl. Neeskens, onze hoop en gl-orie,
zasen we onlan8s zeer onlspannen vertellen dat hij in .verschrikkelijke psychische
moeilijkheden verkeertl oplettencle kijlcers lionden achter hem in rvitte jaosea
geklede figuren al- hr ar zicn staan met een dwangbuis. Haan wi1 alleen ar§.Krol--
nj-et kont. Jansen is in el-k;r.:r geschopt.-Zo kunnen vre no{, wel. even doorBaan.

rlic er dan wel in r1c sel-ectíe kornen La.:rt zich raden. C.ruyff is nog steeds
i-n het I,'ud. I(eizer en §wart zijn c.ok no6 we1- te vinden. van Haneílem í'o ook wel
beschikbaar, .en ïsrael zal ook vre1 op wiIlen rlraven.

8enakkclijh. rn sportief opzicht vrordt dc.n wef niet succes op succes gestapelcl,
aear het verenigingoreven bl-oeÍt als vanouc1s. l,fgelr.pen zaterr1r.13 een uiterst
Seslaa0de fond,ue-avoncl, over een pia reken yJeer zorn gezellige algemcnc fedenver-
6a.derin6, en eIk weehend, ook bij afkeurini;en een stnrapvol1e kr-ntine. Nee, wij
hebben niets te kl;ltjcn. , . ,.

3]I,JA'.ITEN BILJf.NTEN BTIJI.lïSEN B1],J,,iT?TEN urtJ^ItTEN
-Il. ffet blijkt, d

middelpunt van de be
ste11in6 van rle eel.g
dinsdaÉavond aI aan'
tijds net afgrij zen
bil jarte!'6 Badcslaa.t
IEN§ 1; el,ke 'zou(la6

. : Zoal-s Íeèc1§ c
rlan ,le "eer L.H. Zaïi
A1,81,C1 etc. et c. etc
a-]tte vnn zijn aanwcz

at zo lan6zarïerhand dè biljart'club van L,IIrIIG. en ijItrEL in.het
lingbtelling liornt te stn. n en zcker niet alLeen in dL .Èel-ang-
dtiespelers van LEITS. liant d:,ir zi;n rte deel-ncuers e1kè.
geríenà - can de meelrarige bliklcen vàn. rie séLectie, clie sont. j
in'de o6en de verrichtín,3en het vert§àndè spel v;rn $e
- precies zoals dc biljnrt.crs, al-s'trouve ,sipporters van

de yerrichtingen van hun favoríeten bekijken.
er:lc: gezegrl vrordt ile belan6stcliini; groter, vrent. n;-et mind.cr
ber$ - trouw,. be zoelccr."ta::r al-l-e vrèdstri jden van LËNS 1, LENS a
. gaf dÍnddagauond töt grote veriissinfu van de biljartheren
igheid.

-A-

I



kleipe of grot ere
zijno Managemeirt -

l,ïelIicht vras .zíjn nieuwsgit:righei d o1:6ewekt door aIIe publícalies -ovér,het biljart8cbeuren in de LDNS-revue en ik stel nÍj voor', dat Loek 6ewoon rvilde
controleren of h,.t nu aÏLemaal wel zo [ïcze]-1i6 waÈ als r1e bil-jartcrs het wil-Ien
voorkomen. Tot hot laàtste monent bJ-cef hij,' onCer hct genot va-n een dran-kjè,
aan zijn stoel 6ekluisterd en werd hij aL vanÍrf het begin yan r1e avond bij het
a.nusante biljartgebeuren betrókkcn. IIet. za! zeker niet d.e làatste kc,er zijn clat
U de heer ZaaJberg in hot vervolg op dinsda6avond ín ,le' cantinc zult aantreffen
en wij bilja"ters, 6tell-en zijn aanvrezigheirl, uiteraard bijzoncler oi: prijs.

Jukt:leider PauI vd Stcen vras een' 6root deel vcn Ílc avond ook aanwezig en zo
te zien was hij getroffen d.or rle op en aanmerkingen en snerenr rlie de cLeelneners
elkaar, -net de re$eLmaat van ;1-e kI;,k, nn-,-.r het hoofd slingeren.

'"et zou aij niÈt verwohrleren al-s cr binnen afzÍenbare tijcl een <1e1e6a.tie
van het sestuur_op dànsilagavond, bl-ijken van belangstel,l iníj g.at geven en wellicht
is er dan mct één van de bestuurslcclen f j-nanc íe el,-wat tc rc6er'enl!,1 Een-paal"-

prj-jsjes voor.. het Kerstrooster zou en zekcr we1 op zi)n pl:.ats
heLp u6! ! ! lrte all hope so.l

De Etr)anning ran de kop van de ranglijst is nu te snijrlen. Zoals ecrder is
voorspeld noest Gexard cle IIoo5;.J zijn moedige.hoofrl buigen tegen de clra8er van d.e
rode lantaarn en kreeg rlaardoor zijn tweedc nedcrlaa6 t'è sli-kkeno Het slil<]<en 6in6
hera best af - met een pilsje is alle leed snel vre66espoeltL en Gerard, Je hoeft
de rnoed nog niet te laten zaldren, want je ncet nog mrr:'.r 2x tc6en llshout spel-en -
dan ben je ,laarvan verlost.. Meerman profÍteerile van ti.e misstap van Gerard. en 6taat
nog slechts 2 punten aphter cle koplóper.

.- uu partij tussen d.e twee ,wagèrs rvcrcl beslist in het v«:ordeeJ. van I'i""rro,
het was tot op zekere hoogte gen bijzonrler eportieve strijd -, ofochoon client te
rv.orden opgemerktr dat de uitdruldrin6-: ttlk ga mijnrizivagertr evell een handje geventr.
zeker niet van toepassing is o1: heer, \;reerdenbur6, wànt na zijn neclerlaag i,rerd
zlva-ger Meerman veLe urcn genegeer(l en zelfs met gecn blik lvaarclig gekeurd. I

' Het gezeg.le rt Van je famil-ie noet je het. niet hel)benrr vlerd op;deze 6cdenk-
wEiardj€e dinscla6avopd 6est6rafd aIs de lraarheicl zo 6root als een koe. I4ensen,
maakt U zich 6een zorgen, dezc'famil-ievetc is innidrlels rlA een korte, inaar
krachti6e vergarlgring van alle b-iljarters weer bijgeleg& en de heren Iuleermai en
Weerd.enbur6. Ëaan nu weer aL.6 echte zwagèrs door het levent : I

De stand - bijgeteikt t/n JO oktober 1pl) iË al-s volgt:
Ge6p. Gew. Verl-. . Gel. Pnt. Gem.

2

6
6

?
9

9

I
2
3
4
5
6
7
8

G. de Hoogd
J. Meerman
G,1ïeerdenburg
'',,1 . VerheJilen
J. \iJ. de Hilster
J.KIarner
M o Reuver
J. Elshout

11
11

té
15
13
10
11

11
10'
7 ''
6
6
4 --

12
12
I
6

1.163
1.o42'
0.811
1 .2BO
o.905
o.699
o.63?

22
tév

14

1.O85

' Ofschoon de biljartrveg nog l-an3 is, blijkt toch vrel duid.elijk, dat de eerst
eerster plaats vroldt uitgevochten tussen d.e heren rte ÍIoo5d en "eerman en clat dé
andere deelnemers alLcen no6 kans hcbben rrlreriodekarnlioenrt te worden.

' -f hebbèn 'Verhel;ge n, die toch driftig punten blijft verzamelen, de altijd
weer rusti6e ïleerílenbur6, of Jan cle Hilster - druk döende om a1lcs ii'l goecle- '
banen te leiden - toch wellicht een verrassin6 in petto? VIij vrachten afo

'I(Laner r.'Réuver en Elshout gaan rustig d.oon met verl-iezen en bl-ijven toch
moedig gtlljaen om na afloo! van d.eze competitie 46 iipo e rleIprí j srr in ontvangsli te
kunnen'nedeÈ. trYie van cle drie?

" Ik hoop'dàt U na lering van het bovenstaanrle ricer vol-l-edi6 op de hoogti
is gebracht over het vrel- en rvee van de bíljartclub, vin',t U het aLLemaat niet zo
interessant, nou'jammer danr. mocht U wel Uw interesse willen tonen, dan verrvachten
wij U gaarne op dinsCa6avond. in cle lcantine om met eíficn ogen en orèn C,e sfeer'van
deze biljartclub te kunnen proehen" De mogelijlcheid is zelfs 6eopend U als clona-
teur té laten inschrijven bij onzè we stri j clLe icler Jan dc lli)-ster! ! !
Wordt vervolgd. 'r'2- 

J. Ef sholrt.



DTlMESV0ETBÀL

Na de eerste pubLikr)tic in de LLt{srevue hébben zich rceds } clames: g.rmel-(t
om aan het vóotballcn rleel te -nemena Dit is echter nog 6een cl-ftal , maar we brvroe
den dat rlog we1 rvat d.amos aarzèl-en, ,on zièh op iu gurà.] De eerste 6ta? is aI
gezct in rlc goede richting, dus schroomt niet om cle teiefoon tc paldren en .

An Ber6enhene6ouvren '( tel . 669416) te melrien clat ook U wilt deetrÈemen aan hct
drmesvoetbal

ZNÍZYIZNTZI,I'J(àI.IZII'ÀMZI4:,],I4ZMàI4ZI4ZI1fIHZ$ZI4ZI4ZMZMZI4
14 Secr. J.I4einesz, tet, 86J44?. Z

],anAs
Z'Laan

rle sporten van Lle z-M Ladder---! MzMzMzM
v Rustenbur6 1!, Voorbur6. M

:iMztutt4zt'IZI{zl.{zt4zt(zMztl',tylzuzt4,.'MZt4-,trIzMZ

+. F?Zwarteve1d.. "
Kra1j-ngsezoom 1OO Rotterrr.a&.

.Sportpaik' Cromwi jk líaniclsecli jk
$/oPrden R.G. Straatman.
Vlamènbur61 I.Íariahocve

' worclt aan53eschreven
V2 ' Tl'S . vrï Laan.
Terrein Rodelaan Voorburg

lI .l{ . Boabborn.vz . A.L. íal zande.
teruein ,;ifkelweg ?0 Poel-di jk

J.R. Zwienenburg.'tcriein SVPTT Fil-mstnd
. Beno orr-lenhout s cueg

" . tl .!of 3.uffiu. , ,.- . .

fict Ti'.lEElE ontvangt a.s. zatcrda6 Scheveningen, ! en al-s cr.ie knr.pen
-. in;]erclaad mEf. n- elven Éinnen r1e rtrj. jnei. wenserl te l(omen r dan zit r t vróL Goed.voor dc LENS r ersrr i.r'rl'lVrlNG: 12.00 uur. VEIIZ/iJ.IELEiV ! 11.]0 uur.

OPSTELLING: A-Enze - C.Velclink - II.KempcI - G.vd Togt - E.Jochèms - J.vrl Ias)aanv)

Zo, dat was de eerstc zatcrcla;i in dit seizoen met algehcle afkeuring. li,J e
hadrlen wat í1at betreft toch al niet. te mopperen diiaï rve reeds "op het punt stran
met.c'le 2e herft van rle competitie.te be8innen. Nou het ÈEïsrE id'komeniÍe zaterdag
weclerom vxrJ r rlus daar zi jn !,ve s;1el nee kInar. De rest horen . jurlie wocndd.ag-
avond wel o;: de, trainj-ng.

. .J.'.leltens - L.liuyper - Chr. v Ge6te] - G. de Hoorrd - J. vd Ri jàen -itesi À.3en Cheikh. Scheidsrechter: I,l,N.
. Iiet DERDE heeft wederom een UITwedstIijcl en wel tegen',Duno Z. Dit zal vreL

ween niet rulËffilcn voox de jongens van jos.eyl:ers en "oy vroom. Doch vrahneer
wo allemaar konen en tevens allèmanl 6ocd. gemotiveerc zijn, kan er rnisschien -een

.. enkel rvínstpunt,. worden rnecgepikt. ÀINV.i.NG: !. J0 uur..Dit is vre.1 een , r vr. ege rt j èrr
jongens doch. d.aar is nj.ets aan te iiië TERZÀI4]JLEN: 9.Oo uur.
geleèen arld Mgr Nolensl-ran ( zi jstraat vaffiiGeckelaan) .

E .E.Ner.rmr.nn ; S.Itoclflat - tsiVis - .t.Koster - Chr.J
Res. C.Eke1schot - c,Kuiper - p, iimbacht sgeer.

Ooh hier is de naaà van Le arbitter onbekend..

op hct Duno-terr-ein,

OPSTELLING ! J.den Eei jer - C.Bosnan - 1l.Ko6ter - J.vd Velcle - E.van !ïerkhóven -
ehee - Il.'Vroon( aanv) .

PltoGiu,Hl,LA ,I4TERD.'.G, 24 nov,4. s. i
LENS 1

LEI'IS 2
LEI{S J

NStr{ 1

V.Defft 1B
DSVP 1,

14iJo uur .
12.'00 uur.
1OïJ0 uur.

LENS 1 ( beker)

euiok 2'
LENS 

'
IENS 4

DsO 
'LENS

F. P. Hoek.
1{.}1.
N.N;

OPSTELLINGEN ' PilCGRl'1,1M'r ETC. -SENIOREI{ 
ZONDi.G

zoNDr',c 18 novànber
'l4.OO uur I t Noorclen 1

11.00 uur LENS 2
14. JO uur VFp 2

11. J0 uur D6C 2

12. O0 uur LENS 5
12.OO uur Tone6ido . ]
10.00 uur LENS 7
12.4! uur Verburch 8

VWl 
'Li,II§

6

I
12. O0 uur Lzzurrí 2 LEl'rS 9

6:



Vlestlanclia 9
LENS 11

1J.00 uur LENS ' 12

AFSCIIRIJVINGEN

SOh B

OPSTELI,INGEN

!!U§ -1 F?D1ok1anr1 - G.Colla -.E.Duyndam - J.Groothuizen - jr.v Kleef -::-=- R.van Luxemburg - M.v(t l-eul-ón -.S.Os.e - II.'Eimmel zr,jaan' - l\.Sch;eirl.er -U.v Spruildel- - H.§trqver -./i.[immers - L.Dobbe.

12.OO uur LENS 10
12.OO uur Ooievaars J

LE{S 5

v, -- N.N.
. Sportpark Ju1íanapark ingang
. GunJerstoinweg N.N.
v'l (vr) N.N.

' Uitsluitend tussen 18.JO en 19.J0 uur'op vrijdagavoncl bij A.vd Kr.oft tTel-. 296081. fn gevaL van- overmacht is.het ,ogàl-= 5k 
- 

op"- zat crda6àor6en tot 12.00 uubij ii.Bogiscin Ieí: 93i156 af te stirri5rie".. .

ur
C. vd Beek "- J. v Di jk - ,f,.Keetman - G.I(empernan
G.Oostrom - J.Ras - I?r]looCbo;L - H.l?ooduyn F F.d

' :l i,

F c.Looyestein - \t.|.Michefs -
e Zwart.

i,.

LE}IS ,6

P.3
Iï.K

3
I,
v

ur8houwt - tr'.v Dijk - P.tr'leret - .r'!.Huis - G.vct I(}ey - 1r.vd Kroft
rol- - I"í. ter Laare - J.Rieroen - P.,,Jchulten - p.Smeefe - li. Hoppenbrouu,ers

a8Bulr - .0.. Baunan - R.Bon - H. du Chatenier - J. vrl Ende - .f,-. de Jong -
uisman - T.v Luxembur8 - A.Rovers - H.Ruyter - tr.v nijn -' C.Stapel -
eeren - A..Vierling.

],EN§ 7 R.vd bent - G.Boo8anid - P.Rooms - R.ten:iEoorn - R.Leyn - A.Schijf -
J,Verhaar - P.Verstrealen - B.l]Iesse]-s - J.lïitting - R.v.Wijn6aarrlen -
R.VersteeG - P.Bosch - C.Beijer.

tHÍS 8 F.vd Ber.'g -A.3ilderbcek - G,Duivestein - G.Goo§;en - p.Heynen !. !1.H+nèn_
J.l(eetman - H. clo l(IeÍn - J..l?euvór - p.v Rijn - J.Schraql

}T

J
F

LEI{S 9

LEI{S 10 C.v Beekum - F.v Beekum - 
^.vd 

Ber6 - W.Bouwman - H.Deneijer - H.cuit.-
J.Heh4an6 - J.vd Horst - J.prins - T.prin6 - h.Reesinh - E.Reesink -'T.Verstrael.

LENS 11 A.Bergrnan - R.Bom - j.Bor=t - C.v Dee1en - p]v Deur.en - p.cle iiorr, -..
C.Kuypers - J.Kuylers - l,í.vd Linrlen - C.Lipman - F.Peters - J.Rientjcs -
P.Vcrhoef - !'. cle Vroege.

LDNS '12 /i. Sanning - ir. Bauman - C.Berenbz{( - J\.Bruyns..- A.de Haan - G.Heysteea.-
À. Ho?p enbroulvers - R..de Joníl - F.Jonker - I{. Kour,irenhoven - jL.lvijnhovenq

PnocRltl'Ílll'r 2l november ( onder voorbehoud )

4
1

1

4
2
o
o
2
4
4
2
o

1

1

1

'l

1

1

1

1

1

1

I
1

.00

.00

.oo

.00
,00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Bl-auw Zwart 1
quick 2
LENS 

'HBS f
DSO ,
LENS 6
VVM f
LENÍ] 8
LIlrs 9
'rlestLandia 9
LENS 11
LENS 12

LENS 1

LENS 2
VXP 2
rEr{s 4
tu{s 5
Tdne6ído J.
LEN§ 7
Verbrirch 8
lyzzurrí 2
LENS @ .

uol-evaars,
DVC 6

.oo

.oo

.oo

.oo

.oo

.00

. 0,0

-7- '



UITSLIiGEII 11 november

H(avv 1

LDS 1

Z.r"ÀLV0ETBÀL

T,ENS 1

IENS 2
1-Z
o-1

Vrisn6sqhjppeLÍjk
Vrien<1s chappelÍjk

Voor de komende week is er 6een llro6rarnma vastgesteld voor ons zaalvoet-
balLe'am. De daaiop volgenCe wedstrijd is t-e6en Jage.rs in dé Sporthal aan de
Dui.nlaa.n op dondcrdag 29 novcmber on 20,35 uur. De laatste rvedstrijd. clie we ' .

speelrlen werd verlorcn met J-1 v.rn tr'u1.I Siredd.

Heren ae.nvoerders ÀTTENTIE.

Het_r:.l6t in de -bedocling van. Qe-, SEI(O om -lx f,)er maand pen aanvoerders
bil_eenkomst te.6aan organi seren.-!ïij aghtpn het noodzakelíjk om op (ieze manier
oI) de hoogte te blijven van het ..ilel. en lvec v.an onze..senicren el-ftalfen.r

Hiorbij gaan onze gedachten vooral uit naar zaken zoe.1s, opstellingen,
spelerskeqTer_yggblijvgrs,.onvrecle-in hgt el-ftal., het organisercn van - 

"vrienil6c.lappelijke_ rvedstríjden, schorsingen etc.etc.
I(ortorc het- lij](t onb bi5zónrler Le1an6;rijk dàt U als aanvoerders hieraan

Uw vo11edi6e 
. 
nc derverkin6 lvil-t verl-enen om zo een- waÈ soepel-.ex .uer.1oop yan ,|et

Eeheel te, kr.ljgcn. ,. _
/ir.S. maancla6 'l! november om 21.0O uur verrv-achten vrij de ,ilanvoelcl.ers van

LENS 9 t/n LENS 12 op onze Seko vergadering. Yrilt U aub. tijclig Uw kenbaar nflken a
a1s ï verlrindeqd mocht zijn. Dit kunt ,U cloen op vrijdagavoncl -16.novenber bij,
i,ad.-. vc1 Kroft'Te]. 296981. : - :'

. PNOGRiJÍMI JUNIOREN

zoNDÀG' 
'B-11-1g?g.

14.00 gur LENS 2

I,lÀriNDÀG 19-17-19?9.

svs t7O/1 v3

1p. OO uur _LENS 9
.If)

ZATE?DÀG 17-11-1979.

Gona.-

- T,ENS 1---."';- !l!Ir§ ,
LENS..4

- nl,ÍT 2
. ],ENS 6

Blauru Zwart /
EEIIS 8 '.'"'

( zie mranda6 en overi6e

- LSNS 1 'l

14.30
14.,o
13.OO
14Jo
17.OO
11.OO
'11.45

uulc
uur
uur
uur
uur
uur
uur

12.OO
1r.oo

uur
uur

Naaldwijk 1

IIBS'2.
Verbuich 4
LENS 5
rluÍck 7
LEN§-7
VUG 10
Í,ENs 9 vrij
GDS 10
R]is f

Sp.parh Hoge Bomen
: Daal- en BergSelae.n

' V .,irke1we6
"v1

S avorninlohmanlaan-v?
Ep . paitk 'i t Kl-eiÈe Loo '

elft aIl en)
. . Erastuusureg t' . .

',^,lbardast raat
B klassers zÍe ooh zaaLvoetbel op zaterdag

ÀTSCHRTJVINGEN:
SchrifteLijk: voor vri da avond 18. oo uur b
Genemuiclenstr
TELEFONISCH:

1r 25 5 PR Den I{aag. Tel
ri j clagavond tussen 1B.OO en 1

ij P. vrl Stcen,
. 6?5026,
9.0O uur (uitsluitend in dringenrle'v

gcvallen ) vr.ror
A-kfassers bij c.DuiJeste5m 'Iea. 946891.-
B-klassers bij I'.v(t crg leL. 29?9?8.
C-kl-assers bij 4.tE-Gravendijk Tel. 631640.
In nood 6eva11en kunnen r e junioren noil op
afbell-en bij LEIJS. Tel. 661114.
ÀI''I(EURINGm{: De junioren moeten bi j söè.cr_r.t e we ers oms tandighe den steeds de afkeu-
iingslíjËEEn raarli:Iegen. Telefonisch informaties rvorclcn hierover niet verstrekt.

-B-

zat er clegoëht end tussen 9.3O en 1O.OO uu



IENS I Als bekend (bij afkeuring training)

LENS 2 llls vor,ige week met l{.Dautsz en J.Od.enkirchen

tmis , .iils vo-rige
saraenkomst

lveek
11.30 ttur kJ-ubgebouw.

LEÀT§ 4 (bij ufkcurin§ training '12.O0 uur )
12.00 uur ' -:.. -- , ' :

LENS 5 Met L.v Bijn -
sanenkomst'14.

l, eirlers J..ApPeiloo ,
J. Z_oul, .i j

,1

Leicler F. Elumanso

Leider B. O6Ee.

L'eiders P.va St eéà,
Roel Luicks.

ssels met T.Sla
Leider A.de Groot j-,

àaa:voetuaf.
. T,eir',er À. Blolc.

Leiders H SVerheu$d,
tïim vd M.gyer

aLs'bekend
sarnenkomst

I,Í.I(orving - R'.i(orvin6 zí e' zaalïà e tb.aL
00 uur Leider .Martin 'Reuver' i.

IENS 6 Zonder l,l.Korvin6 - R.I(orving - en'P.ïJe'samenkomst 12.00 uur zie zhalvoetbal-'"..,:,
m{S f 'Zonclcr T.Spa met -L.v Blitterswijk zj.e

samenkomst 12. J0 uur

LEI{S 8 als vorige"rveek mèt D.Bairljoe (-l:ij afkeuriàg tra:íaing otr 11.00 uur
verpticht!!) ! -t

LENí] 9 Vrij ( zie. nran,la.gavond 19-11-1979
--i- tret F.,spa (E/Coret cn i'1.Ï(ocfemij- (n.Roos zie LENS 1O)

. (P.i{essels zie LENS 6).

l,EI.lS 10 a]s vori6e vueek met R.Roos
, sa.nenkonst 12.15 uur LE],IS

rZïE IUITENLIiNDSE REIS

LENS 11 als vorÍge week met E.Coret en M.lioelemij.--- sameirkomst 'l2.oo uur tE{s
ZIE SUTTENLI,NDSE,]IEIS

samenkonst 1O.4J uur Lens

ZIE ]]UITETILj..NDSE REÏS

PROG;?ÀI,[,ÍTl PUPILLEN I.IELPEN EI'I 1.{II'II-.',iELPD{

PUPIILEN

en bui-t enlanrlse reis )
zie ook LENS 11)

VEIPEI{

'6arpnl.,l,s 1? -1 1-1979.
1 1.00 uur LENS 15
11.00 uur LENS 16
1 1 . OO uur 'S 

chevénin:6en 24 '

- Sportvereni6ing t15 1T
- LENS 1'
- quick §teps 1l

lvestlandia 21
Voorbur6 22 (vf)
LENS 17

Ldid€rs E. L'andman,
!y'. v (t landen.

].,,eicler Theo Priti's-.

l,eidèr T. vd Berg.

V1
sp ?ark Pr lrene
uz . i

Y1
Houtrustrve6

- -9-

Zr'rfDRDltG 17-11-1979.::---
i2.00 uur LENS 12
'12.00 uur Flamin6o I s 5
J f . OO uUr . irU\TS 14



. I.ÍINI-IïEI,PMI

'ATERDàG 
17-11-'t9?9.

9. OO uur Rijswijk 22
1'1 . 0O uur.. Len6 '20

1O.OO uur Duindorp SV 25

LENS 15 aIs behend
èamenkomst 1O.JO uur LXNS

LHIS í6 als bokencl
ËàEffimst 1o.JO uur LENS

T,ENS 17 aIE bekend
samenkomst 'IO.OO uur LENS

Lm{S 19 al-s bekcnd
ffidíko-nst 8. Jo uur RI,rsr'{rJ}í

LENS 20 ails 'l:ckend

Ëii6fi6mst 1o.JQ uur LENS

LENS 21 als bekend
Ëïm-ËíEomst 9 . Oo uur LENS

ZI*,ILVO;T3AI HOUTZAGER]J

- LEr$S 19
- :.DO ,1
- LEI{S 21

sp.pàrk Pr Irene.':
v1
Sportlaan/hoek
Mezenplein

tr eidér J.PrilrS

leiders P. vRijn,
B. BooBaard.

Leitler À. de Pagter.

Leider6 A.Sp'ar
R.dc JonBh.

Leide} -M.vd' Meul'en.

AFSCHRTJVI I'IGEN :

Schriftelijk voor vri avond 18. oo ,uur bij P.vd Steen, .Genemuid enstraat 1O,l
2' 5 PR. Den llaag.. TeI.

i j iïi1 l{eynen TeI. 29
vrijda6avond t

o6
sen fB.OO en 'l9.Oo
23.

uur7509 .TELEFON]SCH:
(uitsluiïend in dringende 6evaIlen
In noodgevalle
8.OO en 9.OO u
J],FKEURINGEN I B
r.,adpIegen. St

!,eicler H. Straver.

n kunnen rle 1:ui:i1l-en en Í{el-pen nog op z:".t erda6ocht end tuseen
ur afbellen. Tel. .661f14 tENs..
ij slcchte we ersoms tandi ghe clen sieerls eerit rie àfke uringsli js t eri '

ae-t daarop bij ttprrrrar"n en \"/eLpeafl vermeld: GOEDGH{EUID dan steeds
naar veld op punt van sar4enkomst konen. IN DIT.GEVÀL }Íj:.c ER DUS NIET TELErONïSCH
IYORDEI'I qPIllF0i-?I{EERD Nrlr'lll EVEI,ITUELE ÀI'KEURING. Staat'.bi j rle. afkeuringsa(r.ressen bi jrtPupillen'en .ieII)ènrr vermeld.: ZIB TiFKEUI.IINGSLIJSI rlan Àoet' a1s volgl rvorclen 6e-handcl-c: Voor cle t huiswedËtri j clen rnoet juniorenlS.jst rvor c'len geraaclpleegd. Zijn de
vredstrijden van LENS 5ter. 7 6oeclgekèurd, dan '6aan ook ile pppi11'en ón wÀLperi iveo-
stri)den bp ons veld door. Uitsluitencl voor de uitle ilstri j'clen mag in dat geval
tclefoni.sch worclen Gglnfqrncerd, of. hun rvcdstrijden. d.oorgaan en wel zaterdà6ochtend
tussen.8.00 èn 9.go'uiii let. 66É14.

' LENS 12 àfs bekenrl (zic ook zaalvoetbaf)
sa.nenkömst 11.]O uur LENS

LEIIS-1f a1s bekend ( zie ook zaalvoetba.l-)
samenkornst 11. OO uur LENS

IBNÈ 14 al-s behend met O.illon (zie ook zaaivoetbal)
ffióEmst 11. Jo uur LENS

Leid'er Dhr;ELstak.

Leider P. de Jongh.

. Ieid,er-Dhr. vd Bor.

.' De Escampvcrenigingen hebben op ri.e volgende _zat erdagen de sportt_ràL '

van de Houtzagerii 8ehuurd: 1/ noveruber, 22 clecerrlber en 2p ileceml:er.Jlet is de bedoelinB dat (l.e mceste jeu6dletlen van all"e leeftÍjrlsgroepen 66n avond.
Ín aktie homen.

--'to-



Zaterclag a.s. zijn de pupillen en B-klassers aan tle beurt. De opstel_Iiïigen
staan hiergnder vermeld. Ju11ie spelen een toernooitje. Dit prci6rarnr:ia -6àat aLtijd
door, ook aL i6 er overda6 normaaL 6evoetbaldi àet spreekt '.rànról_f ilat;;ultie ii
het juiste LEI{Síenue aan nÍoeten tre(ten..Neem schone Gynschoeiren mee. De Hout2a6erf
1i6t linke aan cle Hobbemastraat over de Vaittàntlaan, Én' is te bereiken met tiai 6.
Ve.e1 succee, en vrij verwachten natuurlijk veel toeschoÈivers.

PROGR^I'{MA.. (afschrijvingen op vrijrlagavond bi'j de normale adre,ssen)

- 21.OO uur puililfen (zie opstellingen) samenkonst 18.00 uur IENS
- ?r.O? irur B-ktassens ,(zie opstellinger»). samenkoms! 2O.JO uyr. Houtzageríj'

19.00
2'l.oo

-.,."R.Slat.s -. À.Tjin Asjoe - D.Velschelden - E.i(eu6 - fi.Vreeswijk.
saroenkomËt 18.OO uur'LENS - . 'L"ider Ji.Straver.

II'NSTE^IÍ 1,B.Qtraq€sen + M.v' Hekded - J.Kii!-.:-. P.Oosterwe6he1 : M.Sinons -

GAARNE OUDERS I,IET VERVOER

6anenkomst
G.T.ARNE OUDE

Í,eider.J.Prins.

LEI{STEAI4, 2 E.Christ - P.DiiLewaaral - A.Franken - p .Fr.erichs |.- n.famp.: M.Keetnan -R.Iie I(ie Tsoen - B.Surie L F. palen elv.enj-- A.Tget.,
18. OO uur LEI*IS
RS MET VENVOER

LENSTEAM J

sameíkomst
cii.tnur ouo

M.§p, - B.Ber8man6 - C.vd Bbogaard - F.de Bruijn - M.!'romberg -
ArGroenesteín - B:de Groot + E.v Kester - L.vd Toorn -. M. Zimmernal.r ;'l8roo uur ILiiNS i,qliter p. v Ri jn. .

ETIS MNT VERVOER.

ZhÀLVOETtsr1L ts-klassers

LEMTEAI.Í1 M.vd tans - O.vd Laar - C.v Rijn - E.Schaap.- Ch. Bgr6mans - R.Huisman- G.Caprino - S.Broeshart z M.Vreebur6. . ."
Eanenkomst 20.J0 uur.Sporthal Leirler M.Reuver.

LENSTEÍJ4 a lI.Dieme]- - M.Iiorbi-ng - R.Korlrin8 - M.Schobbe - E.Valentin
B.Boelhourvàr - B.AlÀhout - ïï.Coipa - R.Verboorn.

sauerikomÉt 20.J0 uur Sporthal .:..'
I .. Leider A.de Groot.

LENSTEII'.I J Ví.v V een - I,1.vd Boo6aarrl, - M.Burchsen - B.Drie66en - D.Jager -
ïÍ.v Me1zen : M.vcl tlalLen - H.v Wassen -.T.Spa.

sarnénhomst 20.70 uur Sporthal . :

SUITE]'ILi'.NDSE RETS

Door het,sl-echte weer zljn er he! af6elopen weekend weini6 aanmeldingen
binnengeliomen voor.de buitenl-andse reis. Vooral bij de C-klassers en bij de :
J.eidero zijn er no6 meerdere ;:laatsen v?ij. Daarnaast kunnen er ooh no6 66n of
tvree B-kLassers mee. Wi3- je mee treuzel dan nietlan6er. Iïel_ of niet goedgekeuret,
breng zaterdag het strookje n.ar Lm{S. NÍet langer wachten. De reis is van 2Jt
23 _t/n 26 neí en 6aat naal het Teutobur5envoutl j-n Duitslalcl. prijs per persoon
f1.6}r-. Geblelcen is dat nog lang niet aIle jongens rlie 2ich aan6ómelcl hebben
;P6Or- Overgemo.akt hebben op onze giro. Nu direl:t tloen hooi! !

Hierbij geef ih mijn zoon. o,r rgp voor rle reis
naar Duitsl-and. Gelijktijdi6 met deze aannelding heb ík Í60f/f16O;:- overgemaakt
op 5irorekeniÍL1 316?11 tnv. Pennin8meedter LENS met vermelding buiienl-anclse reis.

Hardtekenin6; . . . . . .



J ],ENSTRUIEN E{ .HINDDOEKEIÍ

jrBO- opleidin

handdoeken bestekl worden acht er
koppen f25t-. De handd.oeken (wit
een leuk sint erkl-aaekado

truien en
t 'embl'èdm)

MisschÍen

Nog steed6 f.unneri'. ei
-.. bar. De truien ( bLauw uàt wi! bIauvl enbteerit) lrosten Í?;rO.

de ,';
rnet

., lu
Met de EscampverenÍ5in6en wiirllen we c1e al5emene baEisopleiding .van rle .

I(NVB voor jeugdleiders in ons klubgebouw 6aan houden. Bij een voldocnde aantaL
deelnemers is het,mo6e1ijk on rlit in het eigen klubgèbóuw te doen; DeZè c'irrsuÈ
be.h^cnclelt o.a.'de ffiBO, rle I-ichaoelijkij ont vriJ<kelingen van dö jeu6c1, tle proËlbmen
van C.e jcugdLeirlers m.b.t. de jeu6d. etc. Deze cursus is..voor igtl.glp leÍ.fer van
Bï()ot beLrn6. Tevens 6eeft deze cursus toegan6 tot vertlér-e öpfàÍ-itíUgen ..zoals i '

Jeu6dvo e tball eider, j eugdspelle icl er etc. Moclrten ei Lciders,1A-klasse!6, senj-oren
en,,.ouders. zi jn die hiervoor interesse hebben dan kunnen zi-i zídn opgeveÈ bíj '

Paul van den Steen, IeL. 675096. Kosten voor cleze kugsus zijn jÉ6Or- en worden-1.
in eerste instantÍe door UzeLf betnald. l,loralt de kursus met 6oed gevolg doorldpen

*,en de kennis bij.LENS itr praÈtijk 6ebracht, Can'betaal-d LEI{S U het ouriu-sgel'rl tËru
teru8.D§cursusduurt20.avond'envan2*u.uro

- iet trvijfelen en snel- opgeven ho)r! ! i

r',r'I(EURINGEN

g

!1.§l'i..|j'.

-. Iifgelopen zaterda6 was.het totale j eugdprögramma af6ekëurd. 'Vanaf -a.j.e.
zaterdag hëbbcn-.'wij vreer zoveel mogelijk Ëeii rUèervepro6ràmma voor'de jeugd.

Natulirlíjk j-s bij algehcle afkeurin6 het klubgebouri vahaf t2.OO ur.ir Be-
opend. Neem zcl-f gerust vrat spelen mee, en spreek eensimet el_kaar af .om ni\ar' -'
LENS te gaan. Jullie kunnen daar kaarten, Bobbelen, flipperen, tafeltennissen enz.

- Wanneer cle trainin8sstrook redelijk 6oed Ís kunnen we lvat voetbal-Ien-a De C
C-kLassers spelen dan van 12.OO - 11.30 :u:ur

.r.-kJ-assers van 15.00 - 16.J0 uur. : :... ' i
Blijf niet thuis bij al$ehel-e afkeurin8. LEI(S is open vöor iedereeri.

ES C.IMPPEN.,'!IrT ïB 0IiÀIJ

. Cp woensdagmiddag ? noriemËer pl-aàtslcn pauJ. Èrerichs, paul-.óil]ewaard
én I'larcel- 'v Heldèn zich voor rle f inal-e van d.e Esca.mppenaltybokaal- óp . zonilag
fi novenDer bij VC-S.

rie spelers van LEI\is ! _vcs, BI,IT ón Spoonvi jh mocÉteà Íeaer rii5f . IenaLtyj
nemen op'cle keeper van FC.Ddn Haa6, n1. iians GaIj6. À1 '6auw bl-eek dàt LENS echt
goeCe schutters hail. 6estuurd. Hans Ga1j6 had. ere namelíjk vreinig kÍjk op.

Paul Frerichs rverd tweec1.e, Paul Dillelvaarrl derile en I{arce1 v Hel-den viercle
VCS harl de beste schutter. Toch 6een gek resultaat van bn.ze jonl|ens

en voor de beide Pauls .een leuk prj-jsjeo Belangrijker was echter riat het een
6-es1aa6{ festijri 5-s gerveest 

,vrat -zeker yoor herhali-n$ vatbi.ar is 
:.

.;., -1?-

1



DE LENSREVUE
IVEEKBLAD VAN DE VOETBíTI,VERMIIGING LEI\ÏTG EN SIÍEL

!]e jaargang nuruner 1lr'22 november 1979.

^Í,Í1r/rrïr7rï . 00ocoo00oo000c00c0oooooooo0000Q000oo00oooooo000oo0oooo000oooooo00'------.1 0 Àlgemeen sekretaris: Gerard van den Steen,

000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

]'IUTATIES IEDENLUST:

o51
011

.Straathof vrordt niet di:eIend J.id

.lï. Diss el-tlorp wordt Magalhaesla;-rn 15, couda

ALGDMEI{E VE}IG,,\DENING

Een laatste herinneridg! DinsCagavonrl 27 november 19?9 kinb U rnerle
beslissen over de nieuwe structuur van LENS en over nog velà anrlère zaken. Dit Ís
c1e enig juíste plaats víaar U Uw kritiek op het gevoèrr1e of nog te voelen bel-eid
kunt spuien.

Uitèraard maB U Can natuurlijk ook Uw 8oeclkeuring kenb,',ar ma.hen voor cle
on6etwijfelci vele goecle din6en tlie cle kommissieleden voor U en Uw zonen hebbeà
Eed aan.

Kortom U kunt op díe avond Uur mond open rloen. Du6 kom naar ons klubgebouw
0m 20.00 uur bent U vrelkom. En de jaarverslagen e.d. kunt U bij de sekretaris
krijgen. GratÍE! 

.:
Het tsestuur

5r
9J

L]]}.ISBADGES

De badges zijn er weer. IIeIaas io de inkoopprijs
-gnatis verstrekkin3 voor iedereen niet neer no6elijk is.
nieulve leden de hatges gratis kri jg.en.

Voor al-le extra vcrstreklcingen moeten wij helaas
à flr5O i-n rekening brengen.

zo hoo6 gervorrlen,
Vanaf hcclen 6eldt,

onze inkoopprij s

llet Bestuur

dat
dat '

lïIE §Ti.i.T Eil i',CHTE.i DE BLll?

ZÀTERDAGMoRGJTII, Àn - nonald - .l,ndre Christ - Cor Hoplenbrouvrerr

ZLTERi^GMIDDIIG Rieir en Piet Bo6ch - Marl-een v d'stàen - Teele Frerichs.
ZOI\IDÀGMoRGEI\ Tinus ZiLfhout - Pe1jgy Richel - Cor Holpenbrouwer.
ZONDÀGI,IIDDAG Àn vc1 Steen -'Merr. Jaamaat - Hr. l,lcltens.

met aanvulling van het Je elftal.
Bij afkeurin6en zijn r1e volgencle barmedewerkers aan de beurt.
ZATERDÀG Riek en Piet 'losch (ook sluiten).
ZOI'TDAG Tinus Zilfhout - Pegoy Richel-.

Sl-uiting zondag 25. november Riek en Piet 'Bosch.-

Eventueel afbellen bj- j Àn Bergenhene 6ouwen Tei. 669436.

' ;1-



FONDUE- AVOND.

De I(ÀI(i'. is vorige lveek in gebreken 6ebleven met haar publicaties in de
LIINS revue-.- ïi'ïj zi jh -n.1'. ver6eïén' eeÈ aanta.f mehdch 1ré' b-edankèn vöor huà " " -'

uitstekende hu1p, vrelke de , Fond.ue?avond zo 6eweldig heeft cloen sIai5en.
., Alhoe,vrel .vli j. beslist wel iernc.nd bij deze. ops.onmi.n6 zul.len. verBeten -,...

(alvast excuses) volgen er hier enkclen: Mevr v Hoek a1s inkoopster van het
uitstekende ïl-ees en 6lroenten, An en ,,'íi11em als assistentèn bij diverse anCere
inkopen, ÍLad Bogisch als siachter:en fIèssenvrerper 1e k1as, Tinus en Richard
voor cle barbezettinfi en ]-ast bÈt not l-east Loek en ','iil- vóor hun a,fwas-assist entie "

., 
NoSmaaJ-1 meà" n91911 ,t: ,t:"*""ru"s harteliik rlanko : .r' 

"

KrlK/t

P.S. De I(i\Ki', mist een van haar eÍ6en Eonduestel-len rvil- diegene die t'l-it s.te1 . .

heeft rreegenomun (abusievelijk) dit aan de bar teru6. hezor6en! I :.. ,

1§.,,AVERJJ:.SSE}I

Even nog een herinneringt Houdt de avonden (vrijrlag)-f,14 en .21 december
vrij om hreer eens ouderwets 6eze1li6 te klaverjassen. In (le komende weken volgt
hierover beslist . eerg t:.. ..

I(AIíI

Denkt U ook nog aan onzee oproep voor Eeestertikelen van vorige week? l'Iij
vrachten met smart o

K/.I(.À

iRRTRN
VIJV DE iiED.ICTIE R Redactie-adres; Theo Prin6,

n TeI" 61.12.14" Marconistraat 64 2562 JE Den lIaago
ni?PRRRRRRRPiInnI?IUIRERRRiIRRRRRR
RRI,JIRRRI:RIIRRRRRRRRRRRRRRRIPJ?RR1,.RRRRRRBRRRNRNRRTRRRRRRRNRRRRRRRRRIIRRRXRRRRRRTIRITBBR

BBBtsBBBtsBBBBBB] BBBBB

f, rnmrur i
BBBSBtsBÏJBSBBBBBBBBBB

!'le zitten dieper in ,]e put " en dus in de stanh, dan ooit, en zodoeniile '

sti-jgt het (regen-)water ons tot de liplen. lIet zr:nilagoe voetbal }ag
alweer stilo GeltrJdrig dat er zaterdag wel gevoetbald isr zodat niet
ieders kransslagadcrs dichtslibbcn -:
dverigens was zaterdag wef het tueede ve}1 afgekeurtl. Om toch ierlereen
te laien voetbal-l-en rnàest het prograrura worden omgegooicl, rzodat ï/'l pír6
om half drie kon-.spel-en" Tegenstandetr iilest].anclia rryenste echter niet op te
komen rromdat rr de jongens niet Servencl !ïaren zo laat te.spel-enrr
Voetbal i een recreatiespbrt? i

Pl-uim van de vrqek i-s dege keer voer Bl. rlat,'ondanlcs cle spanning die er
cLoor rle Éonst va;r Sintelklaas inzat, cLe eerste uitoverwinning wist te
behalen (1-O)" Het rvas ook nog de eerste keer dat rle boeL achter dicht
werd. 6ehoud.en" Meer hierover bij c'l-e uitslagen.
Ook dat verbogen stuk van cle onheining v'.h. eerste veld 6ezien.
Nee, het kvram niet door de mini-goaltjes. O, vandal-isme ze6t U, Jawel-?
maar cle rranclal-on waren in di-t 1,,-eva1 de alom bekëncle ( en geroemcr,e) mensen
van Geme ent eplantsoenen dje begiftigd met vee]. hennís van zaken klaar-
blijkelijk het nodig vonden een dil-Jre tak zó af te za6en dat die op het
hek terecht kvram. 'l.íie za1'dil nu l?eer l:etal-en? l

--2-



Er gaan 6cruchten clst de ,Hu1k, op LEI{S rc,nr16evraard, en rle vervrarmi}r8s-ketel 6ronclig uit de hoeh van,,le k;,.ntine heeft 6esioö!t_. Grongig werk ..hoor!Diemanondérneemt,."tenminstèeens,iets,-!
Leulc h6, dic níeuwe gorclijncn. Iso]aiie, menàertje. I,Iaar een 6root c.leeI
van dit effect g,rat toch wer verl-oren al-s men een halve ,rand ànbeclekt laat
Nog iets vrèt enswaàrcl.igs hieroveri het vras nietceens cr.e kleírencombinatie
clie men besteld had,
Iïanr1els-tokhen te kóóp,.te bevraGen bij de birjartcrub. flet verénde topje
'moet móh er maar bij tleíhen, . .. ... I

Prijsvrnag: v,'ic vsrzint de functie van rlie wit-gl"oene bolfen in de kan{ine(hv. s chrikafleiclers of vliclenvangeqs ) . ïra teutiste inzenclin6en vrordenal-hier vermeLdto | . i' :' '' 
-, 

'.

Ífe U rte IeÍrtstc tijrl nog ói, LEIIS bent,cerïeest, Éeeft'U hern vtst we1
6eh9o-rc].: 'de nieule 6eluidsinstal:l_ati e " jlet ontbreekt -echter ho6 ;1an de
rnuziek. iil-s u een band.re c orci eib'and. bf cassetteband rvilt opnemen. vol-
3ezel1i6ge mebdeindrs, is dit uitoiaarcl wel-icbn, I(ostcn .,uóràu., veriloea.
overigens i2it de leerput vóI Jirkold-er. Dedd vreek ciotendeere voL,;eschreven
door free-La.nce meclewcrker ïians'D". .

,l,f8elolen week hóeft Jos r/erécheiriàn ( rle, nieuwe materiaalrnan). nan rle
Habo ('bourvonrlerncm'er ) via6e'p 6esteid over hàt ontbreken van fànteint5csin r'le s ihe idsrócht erskL e é rlkàmer , die'. daar volgdns de liNvb zouclen.- moetenzijn. volgens de Habo zou. (lat helemsar 'niet vóor6eschreven zijhr. en zelfs
a!-s hct weJ. zo was, zouden ze niàt op clé bouwtekóningrstaa.n. óus' cle
tekeningen geraadplee6d en jg hoor: er stond.en forrteintjes op" Hoe bestaat
?r aJ. t

Dèrst was. er nog hoop clat 4e llabo rlan rveLisrv,.,ar nÍet sner- ft rar r',an toch
accuià.at zou vuerke[, maar nu,. ..: ! .;'
fot 5 decehber kunnen ,1e niniwèipen niet voetbaflen. Hun voetbalschoeren
hangen niet in r1e rvilgen, mr.,*a u-tn,.,a, voor -rr.ë óentraio .,,ror*orriro.
Gczicn rlc dilcte van rlit' orfià.an uaken wij ór'een èind.aan..
Vaar\,ve1 wred.e vrerelclt 

.. ,i, . '. , , :, ï-

I(rIIITTEI(ENINGEN llf J Dltr r',

. -'r'.s' dinèrlag 27 november ',vacht ons een historis-ch_e i'rl8ernene t-ddonver-' f6arlering" Daaron menen rvij, dat hot iecler stemgereohti'fià 1ia ii5n priLirt is dan
aanwezig l" a,iil" Er zal over cle nicurve'statuten 'lorrién 6e'stemd,r' ,]]-e' o.a. zull-enleiden tot een ledenraad en d.e naamsveranc.erin6 va:r ï,enif, en snól in l,citÀ. '

"À1 vanaf .12 novenber waren cle stukken roeschikbaar, tiraar uit ervaring. ...weten rvij, dat veJ-en ,le stukkcn i:is vJ.al: voor cle vcr;;aclerinn inzien of.helenialniet komen. :. . '"'
' OmCat dat8enc, vrat zich straks zaf afspclen ons r.Ilen rae.kt leek het onsvcrstdndiS om hieion,ler in te 6aan op tle <liverse stukken en ze van eni6 conmeÉtaarte voorzieno

We wëtcn niet o8 ied.creen het zich nrig herinnert, maar op 4 oktober
1978 is door dc Ír,v. een kommissie in het reven geroepen,' oie ae c,pare;;;-;""-
kreeg na te gaan vrelhe koeis uJl,ls in de toekomst zou moeten varen: richting
pre s t at i-evoetbal 6i.richting re cr e atievodtbal.

Tijdens I avonden heeft rle kommissie zich over cle nat"eïie gcbogen., hetgeenuiteindelijk resulteerde in het ver6l-n6 5e d.ateerd november 1929.
Het verslag me1dt, dat er ptannei hebben he,st"an .om zich *d't' ,Iiro"""

Sroeperingen uit de vcrcniging te onderhoutlen. Dezé plirnnen ivaren gns bekencl.
0. a" met r).e , , s e niorèns elec tie zou geslro4en rvorrlen, maar ir de s tari?1 .van het 1e
v[aa van dien'aard, dat het raarrzaam was d.e- spdiers ie verrnoeieb net alrérre,imoeilijke vraEenrr '.'ras rle strel<l<ing van .l.e woorcren van de toenmalïgp trainerPalstra.

-.:: '.Haalt LENS 1990 ofweL de kommissie rrpre s t atie/re cr eat ievoetbalrr o
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Toen (],at niet doorging veTwater€len ook aIIe andere plannen en a1 mct a1
is het dus peblealen bij J avonclen onderl-in6 gekiÉsebis,
.. De kommissie geeft voor l.taar nalati6heid I redenen:

a+ De brede Èamenstelling van 4.c kommissíe zorgcle voor' een vert o6enwoorcliging
van vel-e 6roepcrin6en.
I4ijn meni.:g is het nÍet; juist cie groepen waar de laatste tijd de meeste
aand.acht naar uitgaat, de jeugd en hqn ouderg waren niet vertogenwoorcligd,
Een keuze tussen p-resta.ie-of recreatievoetbal., zou een momentale
kcuze zijn.
Echter, a1s men lerlen vraagt naar hun mening, zaL cleze nening voortvloeien
uit hun ervaringen.op LIilrIS gedurentle cle tijd, clat ze Iid van LENS zijn.
Goed, de nieuÍre leden zullen slechts een mening geven o.g.v. een moment-
opname, maar de rrou(lereir Ledon zuflen rvel degelijk cen gefuncleercle
mening kunnen 6even. Dit.hoeft ook niet te resuLteren in een ja of nee
tegen pr esta'l"ievoet baI , het kan ook aangeven welke kant lve op noeten,
in rvelke richtiu6 we moe'ben bijsturen.
De komen,l.e l-erlenraad zal- zic'liïEFmoeten verc'-í.epen in tle materie, dnaJ
zijn irnrners alle grceperi.n6en vert e6enwoord igd. \Íai ait punt betreft
moeten wij inderdaaal toegeven? dap rtit een van ale taken van d.e ].eclenraad.
is, naar wij zien met cle peri-ke1eir, die zullen ontstaan bij de vorning
van cle rnad., dat deze rliskussie voór)-opig niet. o-an iie orcle komt.

b"

co

À1 net aI vinrLen wij, dat rle konmissie net dat heeft na6elaten, wat ze had
moeten doen, nIo zich onderhouclen met al-l-e groeperingen binnen tle vereni§ing. Hier
Hiervoor zijn geen exbuses aan te voeren, Zà. Ís-6ewoón haar doel voorbtj[""óhot"rr.

. De konl<l-usie luidt dan ook: wij kunnen niets besl_issen, het bestuur moet
màar coen, wat haar gàecldunkt. zotn konkrusie haclilen we op een régenachtige
zoncla6niàdag ook_ rvel in elkaar kunnen flansen. Ner6ens vind,en we rr er l-eeft
binnen de ver eniftingtr , alleen eenrr wij vinc]enno

Het resultaat van 5 avonden 6econfereer i6 een futtoos cliskus sies tr.r.l<.
,famner , naar hel-aas o

De jaarverslai;en in tb kort
Een terugbl-ik op het seizoen t?8/t?9 leiclt onontkoombaar..tot.<Le zaak

Vianen en d.e lange_ winter.
. 'De sekretaris, de heer vd Steenr zet all_eo nog eens'op een rijtje. Eenrijtje net trieste maar ook vrolijke kanten.

Triest was r1o tle6-ra.J.atie van LnNs 1, het6een onder anclere het 6evo1g is '

van het hanrlelen van Li.e heer van Vianen, waarcloor de. seizoenstart zeer sl-echt
vras. TrieLt rvas ook cle lan6e winter, omàat. dit een lagere baromzet betekencle en
uitstel van verbouuJings- en opknapplanneno

Fijn was het te vernemen, rlat cle financiËle situatie ueer min of meer
rooskl-euri8 i6. Dit dankzij uitnemend boekhouden vnn de heer Hop en rle inzet,van
hem en de overige bestuurel-e clen. I,lede dankzij het 6oec1e beheer van Ce bar is het
brut owinstperc entage van .4yl naar 46r?$. De netto vrinst van 12!.OOOr-.was
Í1OO0r- meer dan begroot.

lVat vre proeven uit d.e ve::sl-agen van de sekretaris en de I(éÈa Ís de
steeds geringexe klubl-iefcle bij '1e lerten. steed.s moet op rlezelfde mensen een
beroep worLen 6edaaa.

boor à:i-clctes en overlij,J.en i6 de riruk op de beschikbaré mensen veel te
6root geworilen o

De jeugdkommissie heeft ondanks tle langewínterstop goerl ge(lríraid. Door
het- ver;:laaiuen vo.n rie aktiviteÍten naí]r zaaf Àn strand., àlË het"voet.bar uas a.f-
gekéurd, bleven_de.jeu8dleden bezig.. llat vrij ons al-Ien nog afvra6en i", *àt .iài
jeugdplan inh,rudt "Tot slot een compliment aan de TotokommiEsie. Op haar conto kunnen- we
ru:.m 9Al van het exploitati eovers c hot schrijven"

r, Redactie



LEDENRÍi,iDSEL§

,^, - :.Ioq,ny9n.."l *lo, lf 
lher(-ginderijk) zo ver. De lan6verr.rachte atgemcneIe(tenversaílering'vi.ndt met enkele nannd'cn vgrlra5ing den toch noiS plaats. Het'vrordt van vr5-jwel eLke 

^.r/. 
6eze6t,, 'r,lc.ar riitnaul-8e,ioi " Éet-.eehei.: vocr deverenigin8. i: ,191" ver6Sariering van o,root belang, Ér.zal immers besrist moetcn.

Nu zal'het voor o"iun or"t on'rrerrcntl ,:-;o, .i.i in n.le -konsept-statuten.een 5gehecl nieuvjë vorm van v er enigio5qs,temoc"àti." ' -""àt -i;ó" 
rà "i,i, .r" ]eclenri..a.rl.

Ik.1"!. clit kons.cpt . rr.6n ook.met veel interesse $erezen, ar is niet g.rIes evenduiclelijk voor de'niet-juriclisch {gscloolie. q[ ,-9,0 bógë.léictenÀ. schrijven van hetbestuur worCt 'het een ei e.nCer toàgericht.
Ilierin vrorcltL ock aar.6,6"r"o ,r,,nloà.he! testuur hceft,6eicozen voor. ecn--'ferienraad a1s verve.ngirig ,on--,tË f,'.V. .' : , i , .... ..:
Al-s eerste reclen rryorcrt het ze er'-gebrekkige iinktioneren van...,e- A.v.

5enoend. op-zory1 À.v. kwqrq aftiiè,..,.iEn r.,""iiE";i ïàà.r"ii-il,0 "";'.i;"st ernser echtlgclen) ' q;-.4i1 ràrón trovenoien altijd di"a."" -qr;"'Ft"'"t 
r+ii .LENS be- .trokken vJaren docr kornmissies e.d.

. -- 
Vgrcler.. vrorcen 

-n'og 
-z,aken 

6enbernil als- ds lsiechte .tcomrnunikot ie. tuéèen irèt§€sruuÏ en 'ecll 6root deel van ,1e 1c 1er, 'het' f eit d.at -een Ler]en-rra,-l een snelLcre enbetere kontrofe ovcr het beloirl zar kurinen uitoefene-ri Jr rr;"o.Lr-i" samengestcfd
{af, ee1 À:Y. 

. ?" leclenr.racl' zbu ÈovenJien dichter bi j c'le l-e qldiï sÍaan en rl:rarcloor' l '
{e kommunikatie met het bestuur'. kunnen verbeteren.' . .: Hoeyel i-h zeer positicf sta tegen,:'ver het invoeren van cen leLlenraad.c.e A.v. 

's 
tensr-otte haurvel.ijks ,mcer scrieus te nemenr heb r er toch'zo mijritwijfels over oi cle f eclenr àà zoveèi uutu, ,or funktionercn. ïn principe rvorden ,

,.:l]:^1ïà9.1-::b1! b:tr:kkol .T:I .'.e. hreÀe samenstctlins (d.us zorvel.mini.vrelp als
"'senr-orr . Maar voorr-op16 zio ik al hecl ,rvnt r:ro-br- emep -.ti 5 t ut krj_ jgen, van -vor_croen6.o
kandidatèn, gezie! rle mócizaàe opvuJ-ling van kommissie r,è-. - ..

"--_ _, -,t.En. 
clan; 'e verliiezin6cnr. al_s die-r.L, norli6 zi jn. Uàewe1 lcr.len zulLen aËï,'-hun stem uitbrengen? -voorar bij rle jongd'te." re,len v,>Àrzie ik weinig ,"ir",- "f 

- -
misschÍen.nemcn.1coriclcrshet=tu*r,ir;Ëtoni;";"ni;;;-'-.,'-....

Dc v'órr,r van ,ie verkiu rir6"r-rài ara"à, ËrË-iËi""g;i jk. zi jnr .De. f.c renraad.
í::"ï:1_.":ï.Tii,,:" bl"".d yo,,_saàcnsterlins, 2",àÍ'[,";ï;;;;;ï"à":.o,""."1-- ]I(unnen ul_tvaLl_en d.al .J.e.bcdoe1in5 is. , . - :- De lerlenrnacl zori best urol uen". een 6;oetle ombuàsf unktie -'kur1nen vervullen,
ll11,.l.t li,kl i+i erei soed. moserijk aat 'uËn sru";-;;;;-ï;;1è:.l,i"i,.,oroeperlien tot het eenË in tle zovcel tijcl ste lmen, en niet.beter betrokken za1 r.akén; bij de verenigíngj Die q.5rskk1g9 b.cti ol,Jcenheicl, Toalq rlie er. ook nu a]-.1sr_ zou. grook trel àcns toe kunnèn l_eiden ,lrlt =f."frT" e.en he.n.ljevol- Ie,lcn zal, be61issen of.:dÍe l-elenread.qq ,veJ.of nidt.komt. De reqt weet ,tan misschie, ,ufI.-rJlI-;;;.-;",ne. Destaar hlervan. Het' zou 4aarom toch vref leurr zijn ar.s de À.v..a.s.. dinsdageens wat lruldrer bezocht werclo ..-- uit'' ËÈt bbveristaan là ,noet hen 4iet n{tgir"r, d'at jk-ne6atiet Jpgöàover ' 

l
de relenríiàd stà.- lhtegendeel, 'rle 'i"e""i"àa kq.t ur zeker .toe- bi jcrra*en alat devereni6i-nas demokratie verbetercl rvorden. .Hi'erov!-r za1 cchter meer moeten veranrlérendan u11een de statuten, en ilat zal eIk ficl ,"ff .r,rc"ienaà.à,i;'--:- -

.,,. : '.. :.
N.B. Een cling mo.et- mij nog vrel even van het hard. Het is er! :. eu-k elatl e, 'ií de .,.
statuten.rekening. !.Jor,lt gehouden meb clames en neis jesvoètbrj. l,taar ,rà".;ir"ii"..ar-e fier-sJes nu ar- zo gedis crimine erd? Jongen.junioren mo6en drie men;.ien in deler-lenraad benoenen, en dit 6er rt oorc vocr dc (longens) *i":-r.rpu"-'t;;l;";";"pupilIen. I'raar de mei6jes? Die uo6en met zijn àttà.r, itr. ,n,ini*àrf 

""- tbt--u" 
-r"t

junioren, maar 6én lirr rriezen. zo komt het meisjes voetb.r,r "" noàii. I 
---

I

T.
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L,anGs de sporten van (1e Z-I"l 1a.l.c1er---'!

'ZMZyÍ'àl1Zl4:lM,;t q,ill'11.,I;il.{ïMrl'4214:il.t Zlt|i1rf:,t{Zl,ÍZilzlí'ltlz}Í-
M Secr. J.Meincsz, fet. 86.14.+7'. Z
Z Laln v Husténburg 1!, Vocrbur6. M
l.{21"1 I'í.i1,1 l4ÍM:i}Í .MZIIZMIMZI.IZM iM:il'{Zl,Í .Il MZMZMZTIZ

14. r0 uur LEi,ts
12.00 .uur LEl,lS
11.00 uur DSVP

I:,ia4 I
VÍtesse Del-ft
LDNS 

'

v1
18 vz

' À1Ieen het Trr'rrEEDE ryas cleze zaterdag o1)TLENSí in ,,,e \ïeil En hoe$rel het.
kl-erlen in cle nieuwe-[ëffioveerde kleeclkarirei" èn ir"t spelen op het hoofclve]-.l .wel
een tr).1cr factoren lvaren om cr vercler a}les vírn tc verwachten, speelrl.en (le onzen
een vrii nat*ge partÍj voetbal. Geen uitblinkers dit heer, al-l-een rlrie tl.oelpnntcn-
makers t.rq, uerard r1e I{oo6d, Jan vd rijzen en Chris van Gestel clie ,:1us voor een
vol-komen verdiende J-0 eíndstand'zor,-i-en. I(omende zaterl'.a1; weer THUIS en vrel te6en
Vitesse Delft 18. Oppassen is in j,edcr gevr'.I het peroolt ÀrJ,tV j,ïGï-ÍZlOO uur.
VEITZÀI.ÍELEN : 1 1 . J0 uur.
oPSTELLïNG: i'.Enze - C.Vel-dink - ii .Iiemper - G.vd'Togt - H.Joóhens - J.vci Tas (aanv

E.Neumann - S. I(oelffat - ,,r.Koster - p. -irmbachtsheer - Chr. Jehee -
G,.KuiIer - Res: C.Ekelschot.

PROGIII.I'ÍIIA Z,lTERD.liG 1 cle c ember 1 oro

14.J0 uur SML t46 1

9.00_ uur RÀs B

10. JÖ uur IFjNS ,

1i
2-
t2

tr'.P.Ho
N.N.
N.N.

ek

J.llel-tens - /,.3en Cheikh.* Chr.. v Gèstc1 - G de Hoogd - J.vcl Rijzen.
i?es: I"1.§ elissen.

ook het EERSTE speelt a.s. zaterdag TIIUIS n.1. te6en NSEM de runner-upuit r"le 2e kl- as s e-ÉTA'o-n cle n lve cen paar maairàeElet-erlen op sliortpark Obh'enburgh '
nog tei;en deze tegenst:rnrler Getr:Ljksl:ercn thc.ns zou I t r:ok rrrel í".arrlie zijn jon;4ens,
als we beid.e vlínstlunten uit clit tróffen in onze zajr staken. En rlat'kÍrn]neà rï
m?e! z-erfs.. .[en beetie 6oed. uitkijken cle v.orschriften van de trainer vorl;ón,níet irletsen onclerrin6 en ----van lo eerste r1e br:ste (àf)trap jagen, ja6en en nog
eens jagen! Je herenaal- J.ee6J speren. Dan alfeen zur je zien, rlat je'ain rt l-angs[e
eind kunt trekken. .L.NVi.NG:14.r0 uur.iE-RZl-tqELEN: 1J.15 uur LENS-óantine.'
OPSTELLI]{G : zo a1s geï& l[ÏJk rvoensda1;avóEl-3ElEr]srechi er F. P. Ho ek.

_, ons DEIiDE trof r t \,rederom nÍet. Voor de 4e keer in suqcessie rao'est met
eèn 2-1 nedè;IàE genoesen genonen wor,fen. in nota bene nacrat'vre een 1-0 ,r
voorsprong ilehad hadden. "ier ontl:reekt zo ons uit zeer deskundige bron werd
m-edegecleeld een z. g. l-aat6te ,, man, , waar het elf ta1 op kÍ1n bour',ren! een z. g.
., -, rug6e6ra.rtrt om zo te ze,;gen. Iulaar ja, die komen ,.,o,, m;ra.r niet zo ineens naar _ 

-

voren. Enfin het is weer nieti:.Írnders en nu maflr weer wachten op ...e koraende wed.-slrijd tclJen DSVP in Pijnacker. Deze wedstrijd die eerst n.L. ór: oNS terrein
8dspecl-rt zou vorclei-iE-í[-866i cie' Bonrl tc e]irlcr ur.: ongezet. HËt-àËov,lr,gsuur"Ís inmidCels ook een half uur l-ater en Cus v..ll-t rlat dan weI mee. /tl*NV;,liG: '] 1.OO uur
y:ERZAMEIH{: (ter 1:laatse) lO.lO uur Tcrrei4 !§E , Rijkswe8 Den aïfi-frf,rs sÈ1
afslag. Ncotdorp. poor Nootdorp neen-iffiTIllEjnacker.. .^idaar i.igt aan de kom
van het dorp (rechtcrkant) het sportpark;De Groene !ïijdte (grote ij-cht -env1a13,3emast qn ), en uan cle rve4 af te zien.
oPsiÉLLINGt J.den Heijer - C.Bosrnan - R.Koster - J.vd'Veltte - lI.v lJekkhoven -

LENS
LE].IS
l,yra

1

2,
12

E. E. Rappa.
N. N.
N.N,.
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ST..iNDE[,[ ZATDRDiTGI'{IDDiI G BIJGEIïEI?IiT T/M- 1g-11-?9.-..,..

2e kl
Í

AESE.BO Res 5e kLasse Bo

],ENS 2

BSC '68 4
Die Hailhe p
Devjo, 8

-IloekÉ'e Boys' B
'.Scheveningen )
. PVs 4

DSo 1f
-Vitesise Delft 18
.RAS'B i .

sML 46 1

NSH,Í 1 .

' IENS 1 ''
8-16
8 - 11
9-11
T-=]ö'

9 -.,x6 .

svGr,í 1

PVS 1

r\rÈ' I

TauFus 'l í
MVo r72 1

Quick Steps 1

PZH 1

*-1
-1
-1
-9
-8'- 

6

-5
-)

9
B

9
8
9
o

9
"8
G

4

9,.n.-R
oO

B - 5-
9-5B-4o^

Reo. le kLass.e I.
Sempey tilt ius p t2

't2
8
ö
r)

6

ö-

5-
DSVP 1'
Lyl'a_12.
Taurus ]
J,l-C ii
LENS f
Devj o13 u-6

H-q
t -+o-À

lJuno 'íl

i{ollancl Sport t32' 5
svctf 4

,SEI{]ONLf.I ZONDÀG

PROGRÀMMA, ZONDAG 2l novemrcer

14"00 uui

í 1.0O uur

11o00 uur

í0.00 uur

12o0O'''uur

BLauw Z,hart

ouíck 2.. 
.

L]ïNs f
IIBS f.,

DSO f

INNS 1

LEITS 2

vE? 2

IENS 4

Lrjrlls 5

Tone8ido,

LENS 7

Verburch B

Ezzvfií 2

LEI'IS 1O

'i
OoÍevàars J
DVC 5

1 , Drr Mansvel-dkafle l'Iase enaa
P. J, Vijverberg,

V2 seb. 't 2/4 i

.van BrienènlaatL t/q
Oos t eri5poÍtiarlt tvassenna?
E. R. vd S chaft j
vZ g,eb" 2 2/4
S. Derby.
I Eeb. 1 1/J
. B. r'r. i(Ieine ., Boes.
e Ho6e l3omen Galgenvleg
aalchvi jk N.N.
3 seb. 2 1/1

Daal- en Ber6selaan
.r. i, iiogyrraoÀ , ''

Buri;, v Tuyl.J- Sport park
vd Ha6enstraat zoetermeer

N.N
i{. N

Say. Lohmanlaa+
l(. J: Huíszoon..
v1 geb. 1 1/3 , .

B.Paol-oní.

Oost
P.N. T Enthoveh

1O, OO uur LDI:IS . 6

10.00 uur VVM J

12.OO uur LINS 8

14.00 uur IENS 9

14,O0 uur tr{estlanCia

12"00 uur l,EN§
'10. OO uur I,ENS

v
H
D

N
V11

12

-J--.

v3 e,eb. 2 1/3



PROGzuU,IMA IïOEIISDAG 28 november ( onder. voorbehoucl)

LENS 10 terrein RAS (arschrrjr"rrïlj"r!ïàïi,

19.JO uur op vrijdagavond bij A.vd Kroft, 296C81.

Hwï1
LENS 2
unio 2
Iïilhelmus J
LENS 5.
Te ilexve 2
L!]'rS 7

Uitsluitencl tussen 1B.JO en
..:..

OPSTELLII{GEN

LENS 4 F. Bloklq.ne - G.CoIpa - R.Duyndafi - J.Groothuizen - O.HuiE - A.v Kleef -
R. an LUxembur8 - l:.vd MeuLen -,B.Osse - H..Rimnelz,raan - A.schneirler -
l'í.v SprqFdel- - H.Straver - À.Tin:ners - L.Dobbe.

E]ILLC. vcl Éuuf. - J.v Diih - J.I(eetman - G.I(enperrnan - e. ï.{ooyestein - G.Oostrom -
J.Ras -.R.Roodbol- - H.Rooduyn - F.de Zwart.

LENS 6,M.BaSBum - A.Bauman - R.!on - H'i clu Chateniel - J.vd Ende - /,.de Jong -
J.Luisrnan - T.v Luxemburí, - J'..Rovers - H.Ruyter - '!i.v Rijn - C.Stapel -
F.Vceren - r^.. Vierling

LENS 7 R. vd Bemt - G.Boogaard - P.lloons - R. ten Èoorn - R.L.,eyn - j!.Schijt ------J. Verhaar - P.Verstreal-en - 8.trïe66e1s - J.lÍittin6 - R.v Uijngaarilen -
C.Beijer - P. Bo s cho

IENS 8 F.vci BerA - A.BàlCerbeek - G.Duiv,estein - G.GooseE - P.Heynen - Inl.Heynen -
J.Keetman - II.de i(lein - J.Reuver - P.v RijÍi - J.SchnaI . ..

IENS 9 P. Bur8houwt - I'.v Dijk - P.tr'ieret - ,',.Huis - c.vd líIey - h.vc1 Kroft -
tl.KroL - !'í.ter Laare - J.Riemen - .).Schulten - P.Smeele - iï.Ho?penbrouwer6

Íe1.

LEI{S 10

LENS 11 A.Beigman ' R.3om - J.Borst - C.v Deelen - P.v Deursen - P. cle Haan -
C.Kuyper6 - J.I(uylers - C.tipman - F. Peters - J.Rientjes - P.Verhoef -
F. de Vroege - 11. vd l,incten.

LENS 12 À.Bannin8 - A.Bauman - C.Berenbak - A.Bri-:yns - 4.de IÍaan - G.Iley6teeg -
A.lloppenbrouwers - M.Jansen -.l.de Jong - F.Jonker - H.Iiouwenhoven -
A.',ïi jnhoveno

SI,MENJ(OMS T

61 81 9t 11 en i2 'een hal-f uur voor aanvang van hun weclstrijd..
4 09.00 uur LEN§ terrein
5 10.45 uur LÉNs ierrein
? 08.45 uur LENS terrein
10 '12.'10'uur Lirlls terre in

PROGBAMMA ZONDi\c 2 decembor (onder voorbehoud)

C.v
R.G
E.R

Beekum - F.v Beekum - A..vd Berg - Lr. Bouwman - H.Demeyer.- H.Guit -uit - J.HeIn.o= -.J.vd Horst - J.Prins - T.ijriís - r"..Reèsín'r -
eesinli - T I Verstrael.

LENS
LENS
].,,ENS

IENS
I,ENS

14.
'l o.
'11.
11.
12.
10.
120

00
oo
00
00
00
00
00

uur
uur
uur
uur
.uur
uur
uur

TEI{S 1

CoaI 2
LENS ,
LENS 4
DVC 2
LENS'6
Gr .Il, . aI/vac 6

JBj



12.OO
14.oo
12.00
11.00
15.OO

T]'I'IS B

L.,lil.ts 9 : .

GDg 7
LENS 11
L',I.ï:i 12

uuI
uu?
uur
uur
uur

Vios I
líestl-anrlia 8
],ENS 10
HDV 6
Paràat 6 ''

ZÀ;ILVOETBl|L
-ï: -t: -,.: ..

Uitsla6 van cl.e wedstrijd. VVp - LENS 1O-5. .. . )

De volgen.le weestrÍjd is .íastgestetÉl o? clondebtla5 2! novèmbor a.é. iiLde
Duinlaan. De teíienstancler is,le Ja{Iers en ,r,e nanv;rngstijrl is Ze,j5.uvr.l
De volgende sperers wor;ien híervoor uit6énodi6i): T.prins - R.v Luxemburg
R.Bo8isch - ,rï.I(ou;renhoven - p. vcl Steen - J.Keetman - ts.o'sse.

DN STÀI.IDEN V;,}I ].,,EI{S ,1 ,2 en ) bijgewerkt 't ,/n 18 novëmber.

sporthal

2e klasse 
^T,ugdunum

Blauw Zwart
Verburch
DeIft
Reode[lju.rg
DHL
LENS

" zz-x 1

1r-5
17-B
8=3

13-10
11-11
17 -15

Xes 2e klasse -[r

LENS 2 8-tz 2l+-o

LD1VS

HVV
LFC
0ranj epLeÍn
Spc.Lis6e
Texas DHB

iiDo 2
HVV2
'illauw Zwart- 2
HDV 2
DHI 2' euick 2
COI',-L 2
líilhelnu€ 2
ï,woniil-as 2
OlynpÍa2
GSV2

9-12
9+1?
9 -1t
9-10'
9-10
9-9
9-8
9.,8 '
9-6
9-'

Oosteinde voorburg.

Dr. Mansveltkacle.;- oudé lLàan De1ft.

v2.'i-- ...u)

9:11
8-tz
8-11
7-1o
7-10
9-9
7-7

26-11
14-9
11-9---'
19-15 ','

11-11
13.15
11-23
12-17
9 -12

5-18.,
n1-)z

7-7
8-6
O- f)
o-A
9-4
<)- )

x 1-20
11-12
11-18
o- rn
9-19

I
Res 4e ]<Iisse C -

HI.,ISH 2
YUC 4
Olynpia J
Haastrecht 2
IIVV , "

VEP 2
UN]O 2
DSO 2,,
ESTOz '

Lm{s l

9-ts
9-11
8-10
B-ro
9-10

23-11
1.1-" ?
13- 9
16-B
19-13
10-1t
'1?n4
18-1?
15-14
11-11

8-g
B'-8'
9-7
B-6

Laakkvrartier 2 8=1

PROGRJ,I./,f,.,II JIN.I] OREN

zoNDÀc 25-11-1979.
12.00 uur SVS ?O/ 1

z t,TËRDjt G 24 - 1 1 : 1g?g.

b-Zb

,LEN§ 2

14.J9
14,30
11.OO
14Jo
13.OO

uur
.uur
urir
uur
uur

Blauw Zwa-Tt '1

Vitesse Delft J
LEN
LEN
II]N
LEN

LEI'I§ 1

LENS.f'
Rijswijk I
GDA 5
Ri.v.,. 4 ' ,

§4
b,
s6
È( vrij

11"15 »ut Blauw Zwart '10 ],ENS 8 Dr.Mansvel-tkade



t 4. Jo uur Llllls 9 - OsC ?
13.15 'tur Triomph - IEI{S 10
1t.45 uur LENS 11 - BTC 4

DOE I{EE .'.AN DE ESC.fII.IPÀI{TMTEITEN SCIIR]JF JE IN

íFSCHR]JVÏNGEN:
Schriftelijk: voor vri- j rlagavoncl 18.0O uur bij P.vd Steen, cenemuidenstraat.lolr'
2545 PR Den ttaag. rè1. 67jÖ!6.
TELETONISCH: vrijdagavond tussen 18.0O en 19.00 uur (uitsluitend in rr.ringencle
gèíallen-)loor . :

À-kl-assers bij.G.Duivestein " Tel. 946891
B-kfassers bij F.vd,Ber6. ... Tel. 2979?8
C-ltlassers bij ii. s I s-Gravendijk Tel. 611640
In noodgeva.llen kunnen cle junioren nojg op zc.t er(r,a;.-o cht encl tussen
afbell-en bij LENS. Te]-. 661111+,
j]^FEEURINGEI:I : De junioren moeten bij. slechte weersomstandigheclen steeds de af-
keurinsplij6ten raadple;;en. Tel-efonische infornatÍes rcorden hierover niet
verstrekt.' '' r' .. '

E}IS aIs bekent met B-Henkes zond.er R.itja6sërftErrr-.:
samenlcomst 1r.15-uur Len6 Leíclers .I.Apperloo J. Zoun.

LEI,ls aIs bekend net ,f . Oclenldrchen en I{ . Baut z
B.Jozee ook LENS 1

samenkomst 10. JO..uur LEI'IS Leicler F;F1umans.

LENS , a1s bekend met R.lïasselman en B.Jözee
Éï?iiEonst '1J. oO ..uur LINS Leider B;Osse.

L,E]{S 4 als bekend. ( zie reserveprogramma)
sarnenkomst 12,'15 uur ï,EI{S Leiclers Pauf vd S teen

Roel- lueks.

LENS 5 al-s bel<end met L. v lti jn - R.I(orvinl;- - M.I(orving
( zie trainingen)

samenkonst 14.OO uur Lm{S Ueicler Martín Reuver.

-" \1
" Zuiderpark
":, u1

ozó 1O. OO . irur

;

;
r I -.'

LENS 6 als bckend zonrler M.Iíorving - R.I(orvin8 t'let t.Spa en iï.v Vcen
( zie trainingen)

sanenkonst 1J.O0 uur Leitl.er l,rthur d.e Gooot.

LENS 7 vri j 1',1. v Veen zie LENS 6 ( zie trainin6en). 
".

LENS I als hekencl zie re s erveproBrarrma
EiidÏomst 1 2. 0O uur LENS Leid.ers Hans Verheugtl

Wím vd Mi j€,..

LENS 9 al-s bekencl (zie artikel niet geselecteerden training)
Leiclers ErilE Landman
tr'im vd Linden;

LEIIS 10 al6.bekend (zie reserveprograrma er artikel-
safienkomst 12. 15 uur LENS

niet geselct e err',en training)
'! eade.r Ine() PrLn6.

geselecteerden training)
Leicler N.N.

LENS '11 als behend (zie artikel niet

-ío-



PRoGRAMI'L\ PUPïLLmI'JiELPEN EN MINI.IJELPM{

PUsrLLq{' Zrrrnwrc z4-tt -tg?9.
'l 1 ,00 uue L.,nNS 12
11.00 uur LENS 1J - :

11o15 :urr CIS 12

Zr NDÀG 25-.t,t-1979..

1J"00 uur lllauw Zwart

( zie ook zondag) V1
v3

Era6mus!veg

Dr. I,lansve lthade

GDS

sril
LENS

10
1

14

LENS 12

'1O.oO uur iutts t5
1 'l 

" 
00 uur Nivo 4

10.00 uur ],EIIS 17

YELPEI,I ZJIIERD]IG 24-1 1- 1979,
:

Blauvr. Zvrart 28
r[Ns 16

Gona- 'lJ
DENK .l_i^,N DE Sr.lt,:EiU(L.J.S lln IDFJES Zi\TEil)hG I NLEl.rERirï

MïNI -ïlEl,PEl\- Zr :TER)IG 24-11-19?9.
11"45 uur r,r$s igt t 

Rvc 20
1O"OO uur Groen l,tit - LENS 20
11.45 uur LFNS Z,l Tone6ido 26

D!jj!E_4rll!_?E § iNrERriL.,,.,,§Dj?ïEFJES SNEL rNlEyri?rrN.
======================

J}.F§CHRIJVÏNGD{
oor, vr l_ dagavou,d

5PR Den Ílaag o Te ,q

vr
HengeloLaan
V1

Leirler H.Straver. '

Leirler J. Prins.

L'eicler p.v Rijii B,noàgàard.'

.;:i j ,'

],eider í. cle lagter i

LeiCer A.Spa R. cle JoBgh.

.1B.OO uur bi j P.vcl.Steenr Genemui-Lenstraat..,101,

en 1ö.OO en 19.00 uur (uitsluitend in Críngen.4.e
290621.
II_en en ,,'relpcn nog op zat er dago cht en<i tíèsen ..' -

LENS teI" 66814. 
.,_omstandigheden steeds eerst de aflceurín;Jsli j st en

Pupllfen eïr lvelllenr verneld: GóEDGEtiEUifD dan steeds
st Komen. ]I'I DIT GEV,.L IT.G ER DUs NIÈT TEL]JE0:iiSCH

v1
1,1 Vri j enhoelcL.ran
lilest erkurartier.
v3

:'ti

TEï,EFON]SCH: vri j clagavoncr. tuss
6eva1len) bij i,lil_ Ileynen lel_.
r:r. iioo.lgevaLlen kunnen de ;rupi
9.OC en 1O.OO uur afbellen bi.j
ii-[ ttlj tJ.itIN GEI{ 3 Bj.j 6].echte tveers
;§i6Iëï;;: sta;t í1;1nrop bi.j !,
I1,).ar ïe1d of punt van samenhom
t/OitDIit{ GEINFOR}I}IIJ'lD i'l;lï-t IVINTU,iLE ,.Ir1(EIIRING. Staat bij rle afkeurin.;sartr:e ss en -bi3 ttprrrtra"n cn lïeIpen$ verrnelc: ZïE .frl-IixuRrNGSLrJsr dan noet.als volr;t worrjèn
í,'ehandefd3 vool' de thuiswe dst ri. j den moet juniorenlijst worclen 6eraadp1ee6d.Zijn dc !ï:d6trij en van LENS 4.5ren ) 6oedgel:eurd, 1:1o., goon ooË ,te 1:upitrIen en weLvIeIPen,lrgdstrijilen op ons veLd rloor o Uitsluit enrl voor cle uÍt $redst ri 5 rterl mag in clat
Sevai telëfonisch rzorden 8binfcrmeercl of hun weilstrijden cloor6aan' àn rvel zaterca5-
ochtcncl tussen 8.45 en 1O.00 uur lel-. 661314,

tqu__12 als bekenrl zie ook xes ervePro Íjranma
samenkcmst 1O.r0 uur LEIIS

Inlls 12 als behend
Ëödiio-mst 1O,rO uux LEr'trs

LENS 14 als bekentt :

Eàlffi6mst 10.30. uur tEr,rs

LENS 15 al-s b ekenrl.__
Eameruro,rnst y 

" ,0 uur LEI.I§

i,ENS 16 aIs bekenrl
Efr'6ffi6mst 'tO.oO uur LENs

IENS 1'7 a1s bcl<end
samenkoxost 9. JO uur LENS Leider M. vd l.Íeulen.

Scbr e1í



IENS 19 a16 bekend
samenhonst '1 1.15 uur LENS r,èideË airr. El s t alc.

LENS 20 als bekcnC
Ëfri6iEo-mst P.JO uur LEI'rs Leicler P. de Jongho

LEI,IS 21 al-s beken.l
ffiélEjco-nnst 11 . 1! uur LEI,IS Leider Dhr. vd Bor.

RESSRVEPROG1LïAN

De volgende el-f tallen he}:ben voor a. s. \,,Jeekend een res erveproÍIramma. Dit wil.
zeggen dat bij algehete afheurin5 van het kompe tit ie1:rögrar,rna ,leze elftall-en
toch nog knns hebbcn dat ze in aktie komen. .:
11.JO uur SO,'. - tFlls 4 M. Vrij enho eklaan
samenkomst 1Ö. J0 uur LEI,IS

10.15 uur SO,r'
sanoenlcomst 9. JO uur LEI,IS

LEI\]S B M. Vri j enhoeklaan

1Jr0O uur BMT
samenkomst 12.OO uur LENS

9. JO uur S0A
samenkomst 8.45 uur I,ENS

LI,NS '10 ( zaalvo etbal-)' itap. l,tc er'ebo erlve6

LENS 1f ' 
I,1. Vri j enhoeklaaa

Er kan vanaf + 8.30 uur ríorclen 6ebelcl of clit prc6lramma cloorgaat. De jongens van
LENS 10 moeteï ook gymschoenen en een trainíngspàk ,meenemen voor in" ;le ;aà1.
De ,overige jongens kunnen vanaf 12.OO uur 'een hal-leije. schoppen op cr.e trainings-
strookofwatsi:e1enin.ieki:ntine.NietthuisbfijÍenhoor1.!

TENSHJ-NDDOEiiEI\T

Pas vier mensen he':l:en
kunnen wlj echter niet
stell-en bel dan clirekt
tvaar d.

een LENshandiloek besteL<].à Í7r5O per stuk..Vier stuks
Leveren. Zijn er ulensen die een lENshanclclobh willen be-
naai fraul ví1 Steen ,IeL. 6?5096. IÍeus ,ze zijn het echt

ES C.1]'IPAJ(TI VI TEITEN

.[.f6e]open zaterda.g was het er6 geslaagrl. Veel jongens en ouc,,ers genoten vair het
zaalvoetbal in d.e lIoutzagerij. I'latuurlijk komen ook de and.ere jeugdleden aan Ce
beurt. BMTr VCSrSloort'rijk en IENS he,'rr.len cle Houtza6erij nog zes keèr af6ehuurcl
en vrel op:
29-12-1979 voor l,-kl-assers en urelpen"
12- 1-1980 voor B-klassers en mini-welpen
9- 2-1980 vocr C-klassers en trlupil-len "

23- 2-1980 voor À-kl-xssers en wel-pen
1- 1-1980 voor C-klassers en nini-wellen

15- 11980 voor,',-B-C-kl-assers
Buiten het voètbaIIón Coen tïe nog veel meer clin5en zoals:
tafeLtennis voor rl.e c-kLassers op LENS 0p6even yoor 12 clecenber.
bcwlen voor r';.-Ben c-hla.s6ers in c1e Hofstede. oj)geven voor 12 december flor- p.pers
qóiz voor pu.:iIlen vercr.eel-cl over vier avonitcn. Opgeven .uoor 12 clecember.

Jullic zien het aktiviteitsu 6enoe6. Laat zien itat je het w.,rarclcert en doe mee.
Schrijf in bij rle l-eirler of bj-j de Juko.

=X2 ---



De training op vrijoa;;àvàncI r'rorclt met ini;eng van vri jrr.a6 J0 november vcrvroeg(ti,v.m. de b es ch:Lkbaarheiíl van cle ziial op d.eze rlag-. Voortaa.n zijn cle tijden
alsvoJ-6t:
c-krasÀers van 1l .Jo - 18.10 uur o.l.v. Martin Reuyer/ Itonai d - Bergenhen egoulen
B-ktassers van. 1B,JO -,_19.JO.uur o.1.v. Martin neuver..
De zaal is op vrijdaE strechts beschikbaar vaà 1Z.jiO - 19.jO uur. Neem dus altijd
naast ie'voetbalschoenen ook glmbchoenen nee., Ilerleitk vèi ilat voetbal vi')or ons
een veltlsport iE. Pas Ín uiterste nooccgaari rve rle zaar in.l Neen (l.us: steeds
al-Ies mee; I(om- ook o]) ti jd. D.rv. z. zeker 20 minuten i/oor aarvangsti jr1, zor-1atje op tíjd.kunt Èe6innenr. zo$re1 op het ve1.t al-s-in de zaal.

TRI-INING NIET- GESELECTEE]?DT' JUN]ORM{

BUITENL::NDSE IEÍS
,, dr

j ongens he,"r

B-kl-assers 3

zijn genoefr aannel(lingcn. bínnen voor de reis $ear Duitsfantl.
ben zich hi.ervoor .ranflemcL<l:

.rie Kroon, H?Diemel, C?I{oefnagel, p,v Maren, E.perreJrn, R.vd Hoejrr

. Gro en, ,.II. Baut z, P.Fronke.y.Tdlohregr E.Iy$elhof, B.Hèem6kerk, il..JIaIs,

.v Rijn, O.vd Laar., R.Huj-snan, Ch.leg6mansr M.v.-l Lan§? H.Schaap,

.Caprinor,ll.Schobbe, I.I{Iein, R.Mattens, M.v(,. RoogÍrarcl, U.v I.Íelzen,

I
De volgend.e

C -kIas

R
L
G

M

ser
. vt1 -ïla1len, R. Soebartaa
s:

.R.vcl Zw4n, E,Roos, E. LiÍarnenhoven, p..vC llei jr1en, Lí.Mol_Lenan, Il.I(eus,' . D.iimmerlaan.r I,i.l(oelemij, T.Spa, ,,;..Chri"t, l{.Kru1, J.li1ip,
Leiders:

lï.vd Linden, Ir.vd BerS 1 iï.Heynen; p.lueks, j..(le Iiok; R.v Bergc nhen eilouiven' P.Perreyn, P.vd.steen (nog twee i;Ia;rtsen beschikbaar) .

Buiien cle twee leirlers kunncn ,r.re íl3en a.anncltlingen neer honor er 
"rr.' 

'ttl j vra5;en clenreizigersrr om vcor èiud noverriber de eerste :í60r- over te m.:ken op 6iro j16?11,
_tnv,..Penningne est er LDNS "met vermelcling buitenlanrLse reis. ,llnd.ers vervalt Ceinsclirijvin8. De reis 6adt niar het T eut oburi;crlvouc1.. .De tlee,B-elfta11en sltelen_
ïo16ens ce laatste informaties mee in een twee-d;:ags toernooi, het 1:rqgranma voor
het c-eLftal is nog niet definitief. zij{ spelen in iecr.er gevar. tvree wedstrj.j.ien.
Er vrordt 6evcetbeld in PeckeLoh. !ïre sl-.o.pen i-n een jeugdherbcr$ ià cle- buurt. . . ..

U]TSL].G5N JUNIORTT.I UITSL."^G]iN PUPII,LEN

Naalchíi jk 1

uBs 2
Verburch 4
],ENS 5
Quick 7
LENS 7
VUC 10
GDS B
Rns l

- LEN,S 1

- LEIIS 3', .

- LENS 4
- RI,{T 2
- rEi{s 6
- Blauw Zw 7
- LE]{S 8
- tEils 10
- LUNS Aí

S'tortver .35/ 11
Lmts'11
quick $t'15

1-5

o-1
1-1

1-o

1-8
)-)

LEI,IS ,1

tr'1amin
LEIIS 1

2-O
l-1

l- |

4-1
2-2

2
got é
4

5

UÍTSL;Jlll.l',ITELPEN

LENS 15 - II,IT 7,"
LENÍj 16 - VoorburÍj 22
Schevéningen 24- LINS 17

Ge 6p.
1B

Gew.
1o 4

Verl.
4: Pun.

24
Doelp. UITSLI:GIIN MINf -',ELPLTN
!+t-14

Rijswijk 22
L-ifl,,rs 20
Duindorp sv 2t

LIJ]TS 19
1,DO 31 -

-LENS 2í '"

' b-o
2-2
o-1

-13-



LEI{S 'l versfoeB voo} í]e tweede keer Naa}clwi jk. I'tu met 5-1. Vervot8ens de lrkennersrt
spcelde /r1 cen er6 sterke eèrstc h:lft. De trvcele hel-ft viel het opètpeiJ. naar
een beclenkelj-jk niveau terug. Nu uaar hopen dat ze na d.eze overwinning wcef vrat

.:r .,i:':oed 6ekregen hebben.
ii2,werC helaas weer af8ekeurd; ]:.f ging naar.HtsS, en lvon daàr verdíend met 1-Q.'
De leirler wa6 best tevred,en over het vertoonde epe1. 81 scöordè via Berry - -
Ilcemskerk aI in í1,e eerste minuut bij Verburch..Daarna tyerd met goed. aanvalsspel
Verburch onder druk Aezet. De mooiste ka4sen tverden echter 6emist. Ook in de
twee{e he1ft, toen Vérburch er .rI1eè aan cl:ecl on ,3cJ-ijk te àakep, kree6 LENS via
sne1le counters vele kansen. Doelpunten kvramesr. er echter niet ueer bij. 31 staat
nu op een gecleeJ-de eerete plcrts. Zatertlal3 korat Rijswijk op visite. -h]-ti jd een
lastige tegenstanderl loe je best en spring niet zo royiial met de kansen om.
IENS 5 spee3.cle een zeer ronrcelige wedstrijd tegen BI,IT. Iïerd er uit met 5-2 van i
gelonnenr Nu kvamen ze niet vert-ler dan 1-1. Ua
best eens.kunnen heLpen. LllNs 6 verloor weer,
van Blauw Zwart. riie ook hoog 6enoteer-1 stonil
goerle trainLn6solkotrEt van dit eïftàI' bepaLend
rle jongens van LEI{S 6 ??? .: , r

],ENS B .hiel-.I lryC lang op 1-1 i Pas in rle laatste fae e s1i:,agrle VUC -erin öm rle over-
vrinnin6,te grijpen. Jamme? jongens. LENS 10 herstcLde zich van lc nc{lefLaail.
Zon:le voor GDS. ],Íet 8'1 kwamen ze nog 6oei1.rveg. Ons rl-aa$6te.C-e:l.fta1 bl.ijft
puntjes verzamelen. Van het stexke 11.ïS C-1 rverd 66n puntje afgepnkt. Goecl 2o.jongens. : -

LIJNS 12 (p1) r.ton van SVr]5 met 2-0, en I!}IS 1, verEtoeg Flamin8ors p1 net 2-1.
LENS 14 ha,l het te zvraa:i tè5cn een beter quick "teps. Niet el:E jon0ensj Ju]lie
hebben hard 6ewerkt
t1I1 speelde tegen.BMT. ',Jestlanrl1?-t do eigenlijhe te.ojenstender j wil,fe niet on
14.JO uur spelen. (ilit moest omrlat vekl 2 afgelceur;i was). LENS |hd.d er"best zin in.
BI.IT werl met l-1 verslagen. LENS 16 vcrsloeg Voorburg. Voortaan weI rvachten net
scoren totdat ,f,e our:',ers wcer op het vefd zijn hoor. LEI{S 17 veroveríle.wcer een _.puntje op het sterke Scheveningen. Goecl zo jongens. LENS '19 hàd het net aLs in tLe
eerste vreLlstrijd te55en,de r?i j swi jkuinis ele ctie té zrvaar. Geeft niet jongens, we1
wat meer komen trainen hoor. ,'I,INS 20 verspeelde het eerste punt te6en 1iDO. LENS 21
won en hoe. (zic verslag) Goed zo jongens

DUINDORP SV 25 - I]]}IS 2'1

' Einclelijk een wer)strijd die 'sre gewonnen hebben. Iloewel do tegenstand.er
sterker was, hebben we , 

íle .nul stancl tot r1e rust harcinekkíg kunrien verl_1edigen. . !ïe
hebben_ tui.1e1Íjk op í1e counter Bespeeld! en r1at. ha.l succes. Drie minuten voor het
eincle rTas het raak. Maurice Jochems kreeg cl.e balr en D.a een prachtige sol-o knal-rle
hij Cd baI in het Coel-. 1-O_ verder heeft het helà elftaL enorm -2.i. jn-best gerlaan.
Doorgaan zo jcln,ens Gefelici-teerrl' 

De r,eirier..
GDS- LnI.Is 1O 1-8.

LENS '10 draait het hele seizoen al- zeer 6oe(1. Vooral in het begin van het
seizoen waren nonsterScores een wekelijks versc-hÍ jnseI. Later ging het wat moei-
za:r,eÍ, ook doordat er nogàI veel- urerd àfgeschreven waardoor prpi.fÍ"r, mo 6ten in-
valLen. Toch rvertl er zelfs met 9 man spelencl nog we1 Bewonnen.. Twee vrgken gel-eden
werd echter een rlieptepunt berejkt bij Velo, en clus voor het eerst verl_oren.

een weekie rust-.b1eek ie,lereen echter 6oed 6erlaan te hebben. LfGelopen zater
ílag v,rerd er op oud,erwetse vri jze over GDS heen gelopen. r'^1 na een paar minuten spe-
Len werd. 1v0 gescoo-rd. Na zeer koel schuiven in 'e achterhoede werr'I. over rechts
een aanval opgebouvrd en uit de goerle voorzet van Dik Vermeulen koE, Marko Tiemes
eenvoudi8 6coren. Met bij vlagen zeer goed cornbinatiespel vrerrl GDS in de verrlrul<-
fting gebracht, en ',e rust 6ing in met een J.O voorspron6 door doelpunten van ronal
Ronal-d Kievit en invallenCe Ronald iloos. Na wat goede taktische aanvrí j zigin6en( ? )
rverd begonnen aan de turcefle helft. Uitblinker Marko Geurens schoot eerst van 20
neter op rle 1at, maar 4aarna rverd er duchtig oP ]os 6e6coord.: l.Íark vd Eooy, R
l:lonald Roo6, Iuarho Tiemes(een juweel-l )..Dik Vermeulen en Rona1,:]- KieEit brachten de
stanc op E-1 -1lE Die schreeuv,leLijk langs

C.e lijn.

t min'-r.er praten eh pin6eler:- zoij '

nu van öuick. Llrlq5 7 won met 1-O
o1r ;Le rangli jst. IÍisschien r'lat rl,e
'is voor .le resultaten. ,Íaar.biijven
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SLUI TÏNG Ï;I,UBGEBOUIII

Woensclagavond J december a.s. zaI het klub6ebouw zijn. geslote1.

:. Ilet Bestuur.

.. Voor de getoond.e be3-angstelling bij het overlijden van Peter Valkenburg
vrorCt een ieder hartelijk bedankt.

Nanens' al}èn: J. J.lI.Va1kenburg.

iVfE STTiAT ER ÀCHTER DE B^R ?

. ZiITEi?DII'GMORGBI ,

ZATEI?DiiG}llDDJIG I

Cor hoppenbrouwer - Jos6 Chri6t - Teele Frerichs.

had Bo6isch - Olaf Huis - An vd Steen -
Met aanvu1ling van c1e Zat erclagmicldag e1ftallen,

ZONDr!.GMORGEN,

ZONDÀGMTDDÀG,

Tinus Zil-fhout - Nelly en Richard vd Hoek.

An vd Steen - Silvia en l{uub Pronk - 1.'i1'de Bruid -
Hanneke Bom - Te6sa Roorlbol- -
met aanvullin6 van Je ÉaterCagmirlda6 e1fta1len.

SJ-uiting Zondaf 2 december - Silvia en Huub Pron]í.

Eventueel afbellen bij Àn Ber6enhene go uwe n Tel-. 669416.

KLTiVERJT"'SDRIVE.

Zo, het J.s (bi-jna) zo ver; De Klaverjasdrive!!!i! De ze wordt 6ehouden op
?1'l4rerl 2'l december. Ik zou zeggen rlat U deze avonden (vrijdagenr tiii) vrijhoudt.

I{et belooft lveer vlat te worrJen, 'dus komt U gerust. De aanvang is om
20.00'uur, en het kost maar 3'1Jr- per koppel, voor J avgnden, d.us om Je prijs
hceft U het niet te 1aten. Er zÍjn natuurlijk weer leuke prijzen, en natuurlijk
ook weer ieclere avond, een avondprijs. hlijze van spelen: gebeurt op de
rrRotteïdanse manierrr, omdat cle meesten dat doen.

' Er wordt C.uo J avonden gesl:eeld, J ronden pèr avond 1 ronde U telt 16 spel-
letjes.
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Op het fornuLier zijn per paar tlue koLonmen. De lste kolom, Daar worden de
gewonerr punten opgeschreven. De 2de kolon: Daar vrordt derrroemn opgeschreven.

Íraa het e5-nd, van cle clrie avonclen, worclt aIleÈ per koppeJk opgetercl, en .lEa
zuIlen we vueten wie de winnaars zijn. iïi j, cle Kaka hopen rlai het t-zo ciuicleliji<is, en dat rle avonrlen prettig zull-en verropen. Tot zièns op z clece,berill!!

Kal<a.

I 64 2562 JE Den Haag.

RR
VhN DX REDj.CTIE! R Red.actie-adre s ; Theo plins,

R TeI. 61.12.14. Marconístraa
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Een stev:Ège herfststoan zorgt voor vrat verfrissing in dc beerput. u kuntdus opgelucht ademhalen.
Het zonclagse I,ENS t heeft Bl-auw Zwart op zijn nummer gezet. h1s het zo
door8aat moeten cle spanrloeken rnet LENS kampioenrr nog uit de mottebal-len
gehaard worden. Dan worrlt het ook weer eens tijrl dat de oupport ers s chare ,de bei:íchte Hen6elolaanloei, zich I'Ieer eens raat horen. u bent het tochniet vergeten: rrCitroen, citroen enzovoortr.
No6 een paar nachtje. slapen en .lan is het weer zover. DaÍr snett de goecl-
heili6man weer over c'.e rlaken glar]tle .',aken. ZoweL hij als zvíarte piet
zullen LENS met een bezoek vereren, clus clat uordt eÀn wcekje zoet zijn.Er Baan 6eruchten dat hi j fl.ink wat stoute kin',ert jes nee ieru61 za1
nemen naar Spanje. Sinds de ilood van f?anco zijn de arbej-dskosten pijl_snel 6estegen, zodat wat gastarbeiclertjes uit het hoge noor en nooit
weg zi jn.
Nee, het is geen foiIet, dat mooie houten huisje in ile hoek van het
klubgebouvr. Het j-s ook geen hokje om je lastigà kinCeren in weg te
stoppen, n;lar een li.ootLgevroon kastje voor íle 6asmeter en aanverlvante
zaken. Nadat Habovan(Lalen cle boel hacllen veranilercl in een moclern kunst-
'r'lerk, ziet al-Ies er nu weer wat konventir_,nef er uit.
llet barpersoncel worCt ook met c1e rlag getiJrer. ZcGt een van t1e l_ierlen
tegen een klein jochie die na cen half uur schrcàuwen ein:lclijk gehoord
en, geholpen v{erd:,,rïls i$ je cle volgenCe kccr niet zie, gooi j" il.rarmet cen baksteenr.
Op zotn manier laten ze wel hun eigen glazen ingooien.
Oranje heeft hct ver geschopt vori-14e v,reek. !Íe ge,an naar Rome., vre gaan naar
Roue! ! Het Nederlandse erftal komt (laar vaet wór in cre fina]é, kortom ze ,zul-Ien wel tweede oorcr.eno
Martin Iieuverr befaamde goalie van LENS 8, heeft ook het een en an:l-er
op6e6token van ílie rveJstrijrl. Zond.a6 kvlam hij onverschrokken zijn cloeluit, en nan Ín de veaït medespeler trrans vi:n rle ljer6 mce. Hard à1. ,1"r"is, speelde hj-j gelvoon de eerste helft uit.
Meclische verzorging in i:le rust reverrle ar-s uiteínrleli jk resultaat, clat
Frans naar het zíekenhuis gin6 en crr:ar r',.fcl voorzien van'1J hechtingen.l{ic rlurft er nog bij h. ir-iruI elftal te àpeJ_eni
De ziereroerseLen van onze jeugclreden gaan o.s zeer ter harte. Daarom hebbhelben wij na simpel beriiacl besroten eàn nieuvro rur:riek te startea,.]ie (uiteraard on,ler c,ze hoede) vcrzor6tl zar vrortren door t.ce 5unioren.De naam is Jukoldeír en hj-j is te vinC.en na ,le Bcerput.
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ÀIs U dit leest is het allemaal aI achter cle rug, d.ie -_lginene Leílen-
vergarlering. l,Jat er be61i6t is valt op het raoraent clat wij rle beerl:ut '

'ïul1en, m,landa6avond, niet te z.ggen m""r lve liunnen er wel- naar rà<len.
Ze $alt net aan zekerheiJ. grenzendë waars chi j nli jkheid (mooi h6) te zeg.gen
dat we voortaqn niet meer zo lenig zuuen zijn, en ook níet meer snel.
IIoe kan het ook anders als je bijna 60 ;;rar ourl bent. Voortaan zijn we
geloon LENS o

Ook zullèn we vraarschijnlijk een prohiinerit 1ir} o1: vcle front,:n moeten
nisserii tr'rans FLuÍnans (folkIore, fotklore) heeft ongetvrijfelC. al zijn
functies neergelegfl,, om ze wat Later waarschijnlíjk weer onbekonmerd te
gaan vervullen.
Een nyster:ieus 6eval : vre hebben prachtige nieulve 6órdi jnen, maar ..r.l.e oude
bleken opoorlooe verdwenen toen rl.e l(aka ze vril-,re bemachtigen. Nri'hebben
wij wel een irlee waar ze geblcven zijn, uant c1e voorzitter heeft een
nieuwe auto, een ni et-b es chei(len r/lmerikaitnr (5% moet toóh mo6elijk zijn?)
I.Jim Michels zoekt het in hoger sferenr en. vgrblijft voorlopift op grote
hóogte in het Leyenbur6zi ekenhuj.s voorzien van ecn hernia. HÍj is te

.vinden op dc 11e eta6e, af:1e1in6 Br. zai.t 22. | .. ,

Er Loopt iemand o? IENS ronrl clie rle plastic rbloöurstukjes eens ecn luchtjerïif Gevcn. Hij schijnt pyrou.:ran te zijn.
LEIYS bínnenkoït een onder(].eel van het McDoral(1s-imperium? Afs we lr,ie
broodjes hambur6er speciaal zien, krijgen rve al_ ware Aig Maà n:càtmerries
Dit is heLemaal- hct einrlre, vinrlt U niet? ïnilerdaad, tot een volgen(le keer
tlus. r

JJ.]J JJJJJJ JJ JJ JJ.I.]JJ
j ;unororn . J
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

_ Z?.,. hier is ir.an voor het eerst de Jukofder, volge s chre vc4:. dA or F.ll. en -J.S. ilas het vorige rveek nog in de jlelrputr( cie re lactie hal het.te druk rnet
flipperen) nu hcl)bcn we ar een eigen stukje in navol-Ging van lJ si:eciaaI, alIeen
zonder Bir6it dat gaet vooruitl

: Het is de berloeling clat we \ier 6aan sohrijven over allerl-ei jeugdzahen
(bv misser van de maand, gere,.ide van tle week en meer van der6erijke zÈ6r-bclang:-
ri jl;e clin6en) .

Nu w:ill-fen we ook vieer niet te harcl hoeven'werken om iedere week een rede-
lijk stukje te maken, 'lr.is zuLlen jullie j eu6rtl-erleu zel-f ook met all-erlei problemen
mocten lÍomenr !ïaarvan je denl(t r]at ze hei ,,i.r"., van .leze rubriek wilarrl zijn( of '1at zo.is zoekt Le reílactie viel uit). Vercler is all-es 1oecl ( clesnoocls makcn
vr9 .gen ribriek rrÏ,ieve Lolita 6eeft "-r6rt) en je rnag ook best een kant- en - klaarstukje schrijver met je mening over iets uit d.e jeugrl. Je kunt je paiiieren
(met bloecl,zweet en tranen) op maan(r.agavonc] kwijt bij rle reclacti. ( je zinit ons
meestal aan ile l<leine llarr achter <le chocomel). '' 'WeI cloen hoor, - ani'.ers zou tlit best weleens de eerste. en Laatste Ju.liol-der
kunnen zijn. fie rekenen op jul-].iel

Tot rle voJ-6enr1e week.
tr'.8. en J. S.

PoI, is non-professional-. u ook? t{at een onzin De Bonzen van het betaarde poetbatr w
wil-fen een nieuw soort voctbalktaese scheppen tussen het betaaltle v.,"-.tbal
en hct anateurvoetbal. vol-gens PoL is "r on.nar é6n on.lerscheirl, dat tussen
amateurs en niet -a$ateur6. De poetbal-bonzen weten dat natuurrijk ook wel,
maar ze hebben weer een6 geld 6eroken en ,:l.an zijn ze bereicl de trukenrloos
wijd open te trekkeno i_
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In Menoriam r1. V.

AmateuristiEch 6e.ioel
P0ï, lcreeg ontlahks de koucie wind toch een warn gcvoel van binnenr. toen hij ons
, hoogste amateurteam za51 rverken te6en Blaul'I Z';rart. Ze !ïaren zo lekker bezi6

slim te \?ezen. Ook onze jonl;ste lui in het el-ftaL rlerlen rla.ar vro3-i jk ean ríee
, en cen 1-4 zege vras tle heloning. r11s eenvoudige supporter kan POL natuurlijk
. niet bevroerl.en. of die 6e1ei'1eli jk cloorgevoercle ver jon6i-46 nu r,rel- of niet

op toeva3- of nooCzaak berust, maar vast6estelil ma6 wor-len, dat een Ruud van
ileï Laan ín het centrum van de ver.',erJi6i-ng een kal;; vair een rots statrt te
wezenl dat Fritsje ',e Lan6e al-s een ra6echte karlrist machtí6e trekballetjes
weggeeft; (lat Frans Disseltlorp aL frornnelcnd en'ilraaicni zijn. tegeneta.nders
tot wanhoop bren5t en zo .le ver'IcdiiJing van Cc vijand tot l-cn malLemolen
noakt. Dat belooft rvat zr:nr'.a3 teiten jje Oude Haagsche (l{VV).

POL naakt sr maar even melding vall dat LENS 'l ondertussen stiekum naar rle kolr-
6roep sluipt. Of harl POL dat'geheim;:je lan onze sel-ectie niet mo6en verklappen

. De selectie zal inmers rneL grote belang;stelItng het rairport ttPrestatie/
Rekreatierr gelezen hehben. :iIs' POL clat rapport 6oec1 l:e6repen heeft, dan mag
hij zich nu nog niet positief of nefatÍef uitspreken over d.e goecle resultaten
v:t het eerste el-ftal-, want daaroVer moet eefst in c',iskuss j.egrocpen vatl ge-

- dachten vrorrlen gevrissel-d. En on6 arme eerste eJ.ftal proheert clat 6eiloe
onir,ertussen te omzeÍLen door zo onopvalfcn(r. noi3eli jh de ko§groep te beslui-
pen. I,{aar ovree a1s na de tliskussie een nega,tieve konklusie r,ror.it getrokken:
dus gecn prestatievoetbal, iian zal- ons eerste el-ftal de opclracht aocten
icri jgen na cle winteretop eerst een paaï nctlerlo.r;en te Ii j,.len. .-aIIt zotn
negatieve uitspraak kan ni-et nnLl.ers betekenen dan een kampioenschapsverbocl....

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTFI I n de vrinlccl- van {.1.e Toko . :ï'r
TTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTÍTTTTTTTTTTTTTTTTTÍT

- UiteraarC weten wi j nog niets'op mranclag, m,iar ure eaan er vanuit, ''.at de -
A.V, besfoten heeft de nieuvre statuten te aanvaarllen.. Dat betekent clan Ce
afsluiting vo.n een stuk LENS-historie. De I,V. a1d ins;:raak-en controlerentl
èr6aan is rr.an tër ziele. Met de nie ur,i, te voruren l-etlenraacl_. za1 het mogelijk zi jn
hbt besturii wat meer r.1e vin6er aan cle pols te houCen.

Ih haar Íaissen, Ce /,.V. De eri;ànis over het gezeur over r1e statuten.
.Steeil.s dezel-fcle ston len zwaaÍenil met het re6elenent te hlalïen, dat er iet6 n j.et
Ín over e enst emmj-ng was met artikel- 12 eub a, sub d. Het irriteercle 4c ma.teloos
daar C-it 6ezemel nietË bijdroeg aan i1e lresluit vorrning en íle zaak all-een stay3neerde

t'leet U no13 weI, rlie steér1s terugkerentle vraag n..ar een :niieuwe adres-
'seermachine, Tinus met vra6en over het bargebeuren, tr'rans Fl-umans met zijn
loftuitingen o1: het zaalvoetbal- en vrat al niet rneer. Het is ha:st om nostalgísch
van t e worrlen.

Niet lan8er kunnen prominente LENSIetlen o])6prin3'en om al-s buffer te fun-
geren, als het bestuur het vuur wat al- te nL a-an c1e schenen worrlt geI.egtl. Of om
een waarderend woor;l te richten ii.an het bestuÍrr, ornclat zi j weer een j e.r'.r ha;l;1eh
vol6ern:akt ondanks al-Ie t egenwerkin6.

Dat bestuur, ze zullen voor het leven in nijn gehcugen gegïift sto.e.n
zittencl rnet rie rug naar het eerste'vel,L en te;en de muur. Met angst en beveB
trachten zii al-Ie agressie in veilige banen te 1ei,ien, dlnrl:ij aangevoerrl cloor
de welbespr-:akte voorzitter..Een commissaris werrl het een keer wat te veeI. Bij
een on.l.er]lo e 1,1e aanvaf oi: zijn bel-círl liep hij r,lod aan en viel tlriftig uit.

I{ooit meer zaf ik rt6a cr zelf clan zittcnri horen bij vrat al te (on)gemo-
tiveer.le.,kritick.

"et bestuur zaf nu min.ler kri$ische mensen on'ler cle cluim rlienei.r te hou*en.
De fc'.1enr;'.ac1, zaI, mits goe,:l funJction erencl, wat alerter kunnen reageren op bestuur-
beslissin8en aI6 .le ri.V. il- zal ik ltie se6sj-es missen, de Ji.V. rs heb ik toch
nooit au s6rieux kunncn nemen.

-4-



IIet wqe :.eak oen farce. A]}es vrat het bestuur voorstelce qJerd. na ení5 ., 
'

pL:chtniïfG gehairewar toch nangenoxaen, Zij, d-ie aanrrezig vreren, zatèn te u"àl-'.op
í,;ël -t.i3n, 'rlie vi.n het bcstuur" IIet rLe gei,rèieerclere recleniaad ,..í.f.n *." wat rneer
ir.vLoed krinnen uitoefenen op hct beleid.

.1,;ï-. " j-' fol-klore za] ik míssen, na.rr a1s instituulj juich ik je._
n.J c:ÍT1a:1 ïOe. ..,,

Toko; l

].ànw Zwart. .r\,1 was het lvat
5 hceft rle meeste i::;;E:-
Ii:unt .
Slautu ?wart- na 10 minuten

e-a=na cen op en neer gílaDde
rnírl.denveld meestel over-

r c.r.e 5e1i jknaker, doordat
rzil'rer.Le.
oorhoed.e goecl op rlreef
in e touwen joeg. ura6 liet

eliswaar onder ir.riiii., rnaar
S foercle op ,'-e gr.;unfsr qn
n -rLta 'l.e L.nge zaal-dcn
ecn subtiel ku.l i: al- Ie t j e

ten vcor tijd vras het feest
acht .Liarbij keepe: en
zielienhu:sbal. ge6peel-d
f eif ioos afroncle en :'Laarme e

lj.rr!_Z-"í!_-l .:_! ENS_lj_1*

^,. ' . . E" I qn6elien]e, r.,re é3- ,,e, (li-e 4-1 ovérliinning op B
6ef-Lal;tce::i. cl.e oveï['inning tïas meer r]an ver,lienà, Í,E]lr';'r "'', lc hri,;cn gecreËrd en te:: 4 ve.n om6ezct ín een iloc
-: De sl:aniing z:,t aI metéetl in .l; lver.'tstri jr), toen

:kc()Jlc uit e el.. ïan j'ichïÍng ve::ancler,le v:,ije sàhop" )
nj.e i; ?l- te \oog;t,aani1e pot, vraarbÍ j . beLde. i:1-oegen het
:.1-o+6e:,r. 5en kr,ra:r Líer rroor rust zorgcle ,llirn itee.tman vöohij €cn i.ndi;,er:te v:.i je schop vj-a een Bl_auw Zrvglrte:, ve

Na .clc rust: een fell_ey LEl.lS. cr.at vooial- in (.Le v
..r"a.ali be c Toex ';i: KeetÍa: rve{eror,,. eén vrije trap i_neens
.'iJ;orL-:.-;.,ik veízet vai.l Bl-au,J Zl,ra:rt getrroken. L]IÍS k$ran urïo+i oveilcg j.n .-le Uassci:aar:se aanval was er niet" l.ElÍ
I::.rr- il.aarnee sukGec, De fei etorenite ïran.- DÍsse]rlor.p e
na'- iicc'l.t:lír.n voorti.ui'e::C. paniel;, treigàen cl..irnineerd.e ir
.i::. :j.gen (iool- v:In <1c ,.'/assg}laa?se aanvoerder. Tien ni:-.u
ir.)':il.l.3et op eLàn clie1,';ep,rss ;ing Frans Disseldol'p en br.ia;Ltst,: !itf:.n van.,ïll.au'.1, Zualt de:.marle in de rrar, ilat een
.1"*,."uo_ [:e.]espele':. c1:gepi]rt word doo:, !Iiru Iieetraan, cr,-ie
,1c j ;c l;ir.eJ1- U e 

"- l{et dezc ovenvinning i.s'LEltrS wecr tc:16 in rie rc.ce orn het liar:rpio enschap
IIcl i1io. j.gnrLo ' zel.f vertro,;lÏren rvaarbcrtqt no6 grote clcctcn, Iiet is t.e h rpe-n-,.i i; ,1L ;:r']u0rte:.s ool.. -hun ctecntje bij,1ra.;en.

:Li.J,;.ilf EN ,BIIJ;IiTEi.i DÏLJiiÏ,ITEN

Reclacti.e.

BILJi TEII BILJ/TITEI'Ij Hot l.Lrop t n j.et erÍI hartL net d.e 'a

','cc,:l ue biija::l;iJ.ub, lli.; haclclcn dat zehe
lli] ''; cclc;c beain Ís er n.1- c 1 want afgelo;:
t:::thealC. op eon Ionrl j e !

lÍa:laírc1' Irlil-lèm G.,'lnclcriesen - Toot'tílurerrd -belan6s t e11-ini; tonentl voor rl.e ve
Yer.r'ichttn6e$ van ile spcrers - wij bescl:ouireh i"=nc',criesen inmiclclàrs al- a-r-s onze
:"":-j_ ï vas .ie 6uile geTel cn hi j kan eïï.:n ovel'.íjtliÍT{:l zi jn d,ct Cezo gcste iloor-
:.le I,li jar.tchib !:ijzon er op ;lr:i js vrerd {iestel-i;

Ej.genlijk is het vieggeven van een,ronilje ook een vord van r,,onatie en
rveif:-cl:.i zijn e:' oniler ie "1ltíjc aailwoziflerr op drnsrlagavond j die pe:.sË 6eentic:r:taiE r';illcn vJoL'cl.en -. toch 1ierlen, die het 6oec1e voorbeelcl yan Antterièoen, '
:.u11-eir navoige:i, Mana6er. :loGmaal-s hartel_l- jl,j berlankt"

Zo lan6zamcrhantl nad.ereir r,re het eindc van heï Kerstl'doster en kunncr, dan.
t tiè1'tj-aalr tot hct uitreiken v:rn dc pri_jzen. Ja? de i:rj_jzeí , naar <'-an za1 c',c -'

p onÍLj-n$He c st ol van Lèni6 en S:iel- toch eens sncl op dins:lafiavoncl noeten ftoraen aan
'.r:,r1)on r zo c',at oi:ze. wedsirijdTËïIcr .rài ,le ]I EEer u"r, uirËtig wocrcl.je met ,te
i.e.cr lIop,,kan v.;isseien. Hcp llom o!, rïee6 ecns GuI sn verrler gàeir flauvekul-, ! ! !

Yaarne gccf ik U de .stanrr. van zalien biji;eure:ht i/m 21 noicnher 1g?g.

il:Ttnelci:.ngen van. ó::rl.e rs t eun-'ide Iàen
r ook ni-et vei',/ïacr:. tcch bli j r.en hopen..
en dins cr,agavon:l. wer,ien rle l:iljarters

'2-



I e -.r,.s_-_..___Ge w ,_-_. ._q u1.,

19 .15
19 12. 2
19 11
19í0 1

178-
198
174t
17 1-

Verl,. Pnt. Gem.

4
5
8
8
o

11
12
14

1

2

4
5
6

?
o

G.. r1e Hooi;C
J. Meerman
G 

" 
',Veer.Ccabur6

I3,. Ver.heg6en
M. Reuver
J. de . Hils'e e:* .

-.J..K1aner
J. Xlshout

30
eb
22
1t

1.120
i"',090
1"036
o"814
o.?41
loéOé

o, 888
o"60Z

16
to

9
6

GcrarC, rle HooÍï{l is in bLak_enie vcr::I, speeJ-t zcer 6e co:,,centre erC *,, hij ionie;t va.n zÍ j:1 6tuk te brengen, t,I,e op., "rl à..rrrort :.ogen , die tí jrlens zi jn spel_cnnaar het h of cl r.rord.en geslingàrO ..r.ocn hen niets. De àveri;e f it j.rtern beraclennu..een_pIan_om bij rle. e erstool_gend.e. partij van Gcrard hen in rle-bl,eien te sLea--lnGe!a'c presteer'<1e het tegen rle-rode r an.t 
"o."ai"gur- , à. rrà"tii waar hij zoteSen opza6' om Etshout met Jo tcSen 'r van r,.e tafer. te ?e8en. No6 vrel hartelijk -

be 
'la-n*t 

lropr. en verder veeL suc.ceÀ èn ik kan je .nu- r.ast z,easen! d.at i-k je ncoiit. reer een reeise aanbiea,,l i !
Mee'roan is ir.c laatste weken r';ai 'van slag en st:a.t inu-idrlels 4 punten a.chter"toch bri jr't.Jacque-§ no6 kansheàber voor l" uurst" plrcts en xxet wat hulp van 25.j.nita'3er cerr'enburS zi jn. er vr::r" he;a best no6 mo5e1i j,àedcn. verheg8en i-s riel-aatsic:iijc', trefzeker. en s.coort er lustig àp ràs. ó" urr" t"i ,rus'g*kr.er- ,-r.an, rle.andere m.ar crat is n:-n.r; va.n belang. v!!r ,uu-

' .IÍqrtin..tieuver i6 opseklorrrn"i ,r,.o, .àe vijfde plaats en is zef..:.,-i Jan cle
{tlst er-'1roolbi j 3egaan, ondaeks het feit r,,at de H ster rnet het hÀogste 6emi.dde1-ce s,rcert' Kl-aner en Elshöub kunne:r beter .,a:r iets anir.ers uÍtzlen. voor beide
::"ï Fl nen. 

,zo ]aosznnerhanC gaoo 
"p""ku' var: onkunde en <1at 2i j bei.J.en hetno6 ir: ^a-n8 vorhou{en zaf 

. 
ar-Ieen zi jn, ciat zi j het gezelr-i.g rriiií"i vinÈen ierlerekeer een p:k' sraag'te kïijgen. vou" É"t-".u] paasrooster zi-jn r.;':. j e.:irter van plan

51.."i11 ilPtl ya':rt j9 te taiiper: en zi5 u+»cen nlr. a-r- af8esprcken i:r. het .J ervorg met .zl-f,n t!ïecen het op te nemen tegen 6Ën tegenstan,Jer"u rieet, di-t ' ar":&el heeft. alti jd een ver.íoig en zo :;ur-t u over t.,ree rveken lveder- .

.o] oi' rtr hoogte l'rorcen gehouden van c1e verrichti-ngen .ro. onr"-uii5artc,ub"

P'§'
EvFn een rectificatÍe op onze Ho!, I,{iddelsde heer op eni:1.._c _ ïjri j s j ec beschihUaar 'cesief 

a.
. Earte]-i jk l:eilankt !

J, Llshout

onze weJs t ri j dJ-e5.rle:' .heeft
U ziet, dle aanhourler wint. toch"

LangÍi de sr:orten van ,l.e Z-M ladiler---

ztÍz\izïí71tín77f, í-ZMZiqzMZVZi4zttZinilÍzt4ztlzy.Zt[rvnqwL
M secI" J.i.Íeinesz, TeI. 86.14"42. MZ Laan v Rrrstenl)ur8 1! , Voorburil " Z
MZ&IZV.Zitzt"Í1r't7illtlzuzi/.Z}:iz\,Ízt4i,trry:z4ziiailzt4?lÍl.zr4tu1

14
9

'10

,' J0 uur st,II, ' 46 1 -LENS 1
. 00 uur llirs 8 _LENS 2
.JO uur I,ENS.5. -. --Ly,ra 12

Él.E.Rapi)a.
N,N.
N.N.

.ns EEiI,CTE naakte er tegen het veel ge conc entreerder s1:elende NSEI! een6ezellig l:i1àTtr-a]ls j e vaJ], Er wer.l over. u,.,-nr"u, en riok tegen i,,e leiding vrolijkgebabbelcl met .lat 5;evo16_.lat men per slot van rekening ei6enlijk plompt èe,3enzicrrze],f iiep te voetbaifen met dè uit;ircei;jrie arbirrar_à uesii.sËin6en in hetvoordeel- .;ler gastcn, Zeffs jcwamen 
"r 

qvroi irlt *"rut C,it seÍzoen) een p.lar boekéi'ngen' uit voort e!', noeten ïe lngar 
"i*à"r'rtu" r.' wat aaar vree:: uit voort komt "Resurnerend cen en anrler Ii jllt r 1 on" Ë", vreclstri jc1 om t. ,. t -. zo .gauw nogelijkte ver6eten' !]en vrer]stri jc ook die aoo. Jo i3artuo voLhàraen verdiend wercl 

'eïíonnen,

-6-



^^_= **#S kÉn en eqn,et:rijd UIT te6en §}tr,t 46 voLgen, rii- e eí:n getrou,ecopie víí-=r.d'ïor1;e vrorc',t, rloch 't zfo-Een iïoed het 6e val"kunnen zijh .lat de
LENS -pIoei;-opè en6 rreer ecns uÍt het. ffizon:lere v,,at je laat tapiren 

";-i; J;";;"van. de hemer gaat spelen om rlaar&ecre' àowe|vriencl uarè vijanài 
"r", ,""i""i"-ï;,zetten. Enfin rue zurren,maar afwachten. .i,^,MIj.r,rG; 14.ró ";ï;:rz,,ilii*,lm,rskantine1J.1J ,ur TII::ErN SMLr46: sportpark ocxeiuffiË-.oesrEíi,rxc, ffi;;i";;ïi;-1"trainin6. $IeiïFq;Iter: Hr na?pa. : "i:"-"**' i , I r

et zich nict verschalken r.loor een (o;o papier atthans):.nictr en won nor"raal_ rne1; 5-2. Naast een vijftal goecle goal_s vanhr v Gestel (2x) en Gerard Ce IIoo6:) vió1 Uituaat ook hetan ir5ro, ivel-tens en Jan vr]. Rijzen weer eens o!! I(omend rseck_ant lve dielen reeds om ! uur bij ni.S te vel-rle te'zi jn! ! 
'-.

tseI B.3o uur TE:iIEI.N r iLrberiiasàaai, '_zi5siraat vÀi1rrrdrr.,""t 
",i

get 1'li,IEEpE Ii
zq sterlce mid;lqnmote
.il..ilen Cheikh ( 2x) , C
onverrnocid s j ouv,ren v
end een vroeilert j errrv
VERZÀ}TELEN :-(-ter,i1aa

íran
OPSTELLING :!.Enze - C.Ve1cli,nk -.H,KemDer - G..v.lrTogt

J.!y'eltens - L.t(uyper - ;i. Ben CheÍkh - Ciir.
-.Iles : H. Jochërís , ,.

: li. Jansen - J. ví1 Tas -
v .Gestel- .- J. vcl ltijzen -

Een vrijwel tof, rlè tant dn met vrraakgevoelens 6;evrapenr)e DS1IP ;:1oc6 gaf on6DEIIDE eea uiterst warm onthaal En aI konrlen _tle vo1i5e.1in8en van -Jos pi jilers rleechfde tot rle rfs t rlan óók nog beperÏ:n tqt e en ,,.acht erst and . vc'n ,I ioeIi:u:rterl, -
toeir' het lactst-e'fluits,i Ën I hl onlc bleek rléze stand oni',anks !vëi', e rom eentr van 6oaI_ie I{ans Ie Rever verclubbelcl te zijn. On.'t-anks Jit al_lest,
ec
mo

l:eren-parti i

- 

=..-._:htcr beginne
s4 qrÍ- -:l -- i!

THUIS tenen L
0 uur VX?zi,l,lEL

yra 12 w_eer mét dpeclen
EN :'10 . 0I :'uuï'.

n onze jon$ens a.6.zater.la
en O-O st'aird! .r.. Nv,.N 10.

OPSTEf,LING :'.r.len heijer --
C .3ósmah B. Vis .I. vcI Ve] -1.e S.Koelf,Iat E; NeunannR.Vroofl ( eanv) P. r',nbachtshe er -i:..i(oster G.Iíuiper Il.l(os t erIle6:Chr v GeEt eI E. van r;,'erkhoven C . Ekel-schgt.

Pi?OGiU:.,1ff.,i Z;iTEl:iD1;G B r,,e cember 1A?O.

_14. JO uur LEITS
1 2. 0o"'uui' LEirs
'1'5; 15 uur' SVGï1"

- 
I.IO0T-. iEl? HERI,UNENÏI.IG:

SEIÏION]IN ZONDAG , -
PltOGili,I,[,I ZONDj.G 2 de

Quick §tcps
D§O 'D "

I,ENS ]
R.PaU)Iit,. . :
Il. J. Cha4;as S anto 6
N. N.

t-
2 *-
4-

1

tr]iI1-en 7,.gei chetkh--- !;.Enze, - Chr v Gèslel- en ÉzJochems ,ro11,'"y!, aan hupfinaciefe verplichtingen denken! Dank U vref !!!

cember 1979.
14.00 uur LENS 1

10.00 uur COjrL 2-

11.0
11.O

IIVV 1

'LElïS

- uNfo 2
- Uilhelnus J- tEr'rs 5

fe lïerve 2
r! uac/b - LEI,IS 7- vros 5

- [ïest'],aniÍa 8
- ],ENi-l 10

- HDV6
- Paraat 6

LE}TS 

'LJTNS 4
Dvc 2
LE.'s 6
Gr lriLlem
LET,IS 8
IEI'IS 9
GDI\ 7

[ 'i Geb.1 \ok. 1/N . J: vd Leek. 
.:O|.Jc6;aarc,,e',]5I notteriiqn..:- . j . .t:.

J.A.Stoffelen.
V 1 geh. 1 lok. t/J B.J.Martin.
V 2 geb. 1 toki, Z/4 E.il.F.jJahvis.
Sportpark Brasserskado F.0tters1:oór.\I j 6ers. 2 ],o]l. ?-/4 .;' A.M.ti,.Bei6.
r.lo6gelvonin6 I'rassenaai_ p. L. lIe eker.
V ] geb. 2 lo]f.. t/fi . N.Tolenaars.
V )- Eeb.- Z tok. Z/4 - J.C.I{.t4. v Di jk.
Sportpark l,lÍeuly l.Íades-tein Lo os tluinon.= N.1{.
V È-geb. 1 lo].i." 2/4 ' N.N.
V Z,Geb. z to:ki 1/3 .. N.Nr

).

2
0
2
2
4
2

1

1

1

1

1

1

.0

.0

.0

.0

.0

o
0
0
o
o
o
0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur.oo

11.00 uur LENS
'15 . OO uur LDi,tS

-7-:
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Uitsluitenrl op vrijJa6avoncl tussen 18.7O em
Bij uiÈórste noodzaak op ' zat e,rrla6mcr13en tot

LENS 41618,9 t11 eL 12 een half uur voor de aanyan6 van hun weclstrijd.
LENS 5 - 10.45 uur LENS
LIINS 7 - 1O.1O uur LENS
LEI,IS 10 - 1 1 . OO utrr IJENS :

19. Jo uur bi j .íiad vci Krof t Tet. e96O8r
12.,00 uur IeL. 911116.

ÀESCHRIJVINGEN

OPSTEI,].,INGEN.

LENS 4

LENS 5

LENS 9

LEi,IS 11

L]TNS 1 2

S6L.,EN

F.Blok1and - G.Co11:a - R.Duynilan - J.Gioothuizen - A. vKLèef -
R.v Luxemburfl - I,l. vi'. I-Ieulen - 3.Osse - II.Rimmelzwaan --.'r,schneider -
IJ.v Sprund.el - HjStraver : ji.Timmers - L.Dobbei , --

L

C.vd ijeek - J.v DÍjk - .I.l(eetnan - G.[emperman - G.T,ooyestein - c.Oo6trom-
J.Ras - R.Roodbo1 - H.I?ootluyn - J.Zoet - F.de Zwart

M.BaBBum - À. Bauma:n - R.Bon - H.du Chatenier - J.vr1. Dncle -...rle Jong -ll.v Koci - T.v Luxemburfl - 
^.Rovers 

- H,Ruyter - !U.v Rijn - C.Stap-eI -
F.Veeren - i!. Vj-erling

,ii.Deramans - R.trom - J.Borst - C.v DeeLen - p.v Deurser, - p.,1e Haan -C.[uijpers - J.I(uijirers - 1ï.vd Linden - Crli?nan - F.peter6 -J.Ilientjes - P.Verhoef - F.de Vro ge.

l"nrring -.i-.Bauman - C.Berenba - - r'^.Bruyns - .'..le'Haan - G,lleysteel; -
èe'iJóng - E.Joaker - H.Kouwenhoven - A.trÍijnhoven.

UITSLI',GI.N V/iN 25 november 1979.

1-4
1-0
1-1
4-t
3-1
o-1
1-2
1-1
2-1
o-1
o-2
1-7

P.Burghouvrt - F.v Dij'; - P.Fiefet - i!.Huis _ G.vi1 Ktey - /i.vd Kroft -
',1.lirc1 - ll. ter taare - J.I?iemen - p.Schul-ten - p.Smeelà - H.Eoppenbr,.:uwers

Llil'ls '10 C.v Beekum - tr'.v Reekum - jr.vd ljer8 - lJ.jloulman - H.Demeyer - H.cuit -
J.Helmans - .I.víl llorst - J.prins -T,prins - i..Reesink - E,Reesinli'-
T.Verstreal-o

D

31au!v Zldart 1

Quick 2 :
LEIÍS ]
HtsS f
DSor'
LEI.IS 5
v]/:'{l
LEI.IS B
Lurrs 9
l|estlanf,ia 9
LXlts 11
t Elts '12

Lii{s I
LENS 2
VEP. f
IEI'I'S 4 .

LDNb 5
Tonegido J
LXN§ 7
Ver!,urch B,
Ezzurrí 2
LENS 10
Ooiev,rars J
DVC6.

-8-

LENS 7 R. v,:', Qemt - c.3o()S,.ard. - P.ioor. - n. ten Uoorn - R. HopiiLnbrouwers -
.. +.Schi. jf - J.V.erhaar - p.Verstreal_en : J.líittirr€ -- 8.1 ttijnSàiclen -

C. Bei. j en. - P.3os.ch.
l.'l

lEryS B ri.llilderbeek - c.Duivesteyn - P.Heynen - r,.J.I{eynen - J.1(eetman -
H.de K1ein - J.l?euver - J.SchmaI -



12

I'.,[) iií,,.rr,{]'1i.

1+.OU l'ur
1 '1 ., O0 uur

t liNS 1

DHL 2
LENS f.iENS 

4
Vios J
LEI{§ 6
IÏDV J
LENS B

LENS 9
i y:: omo t

Lil s 1 1

'LENS 12

.CO uur

"00 uur
"00 uur
"00 uur

S C,ecember 1979 ( onr'Lervoorb ehourl)
Verburch 1

],EN§ 2
DSo 2
ValkenÍers
Lmís 5
REC 3
L,l_llIS 7
Ilobin I-lood
iti.jsrvijk 6
i.E],is 10
DZS 5
C',iP ,+

2",

2...

6?/3

2
2
o
o
2
0
0
2
LL

1

1
'1

1

1

1

1

.0O uur
oOO uur
.OO uur
"OO uur
.00 uur
" 

O0 ,.uur

NÍNT OPiIOMÏii.Í

. ri . í.'!.e l.Iaan ( 1
, 11" l,eyn ( t

hontributio
. J,]-uasman ( b
. ï.',.tesscl-s ( 7
kol Eribu ti e

of ',)e vol5enle spelers zijn af6elopen zonr,,a6 zontler kennisgevin6 we66eb1even,
hebbe-rr be,1ankt voor r1c eer een halve vredÀtri jd reserve Ie st,ian: --

ai)
7e)
voo
e):
e):
voo

: 6eschorst voor 6ën we:lstri jc,. (mentaliteit) .

: tuorclt Cit seizoe.n nict Ínecr ol6este1d (herha;t1rl wegblijven)
r het hele sei.zoen bl_i j f t ver sc,hril,J.igd;

Geschoret voor tlvee lvedstrijclen (vregblijven) ,_,
l'uo:rlt clit seizoen niet meer o1:gesteJ_d ( herhaal_cl vregbti jven)

r hc b hele seizoen bli jft --- -,!.::....d:'-6c1.
'feri'rce:. is nio8el-ijk bij t1e Seko.

BIJEENIiOI!§T i:i'.NVt)ERDiRS LEN§ 9 TAq 1?-seko
De vol-ilen",ezaken zi jn aan ..1e or{e i4elveest:1" Sche i.iGre cht erke.nrlir.l-at en voor .le 1a;,à eIf taLf eno
2, Bes c irililtaars t el-L en van s.relers tbv. ahJcre elftal-teh.
-,i4at €.Tiaal.tc hoeit cnr
4, Centr.caf afmellcn (regels voor afschrijven)

TCURNOOÏEI{

LEIV§ is ivcer" uit11eÈodj-Ed om in 1ÖBO .leel- te o"men aan hut
Tourrooar; ., hetuelB zàI vuorCen 6ehouden op zonrla6 11 mei .1!
te Zeist"-r;Ir'/aar cac. rloor ile IiNV';; mensen ee I p1àzierJ-ge s;r
ZoCra rle organièati e"' voor "eze clag gehcel roncl is zuflen v,rontreilt t o erno oi-intr,elin6, tij rls tippe n, prosran::aa gtc.
Daa,r hei; j)fan l)estaat om vanuit Oèn fiàa$ 65n à t,,ree bussen
vel:voer naa1' ljeist vrortlt ï,§i{S ) en eventuele anrlere belanpl
ïeizocht'1)er omi-;. ran.i.e op te;;evtn of hiervoor interesse is
50nen.

rrln Ivlemoriam Jan [ie Foulv
BO op het Sport centruB
ort r1.ag lvoidt aan$eloden.
ij U naCer infor " eren

in tc zetten .roo" h"t
hehben,-',en , vriencleli jk
en voor hoeveel i: er-

lI "t .p!4qptSe pro.rramma;

9"i+5-uur 1. aankorast en ontvangst deernemeïs en l)egel-eiding in het sportientrumr
10, JO uur2. '..anvan,ï t'ournooi

i: iiï3,xïïà";.":ï Ë:';,:lï:"
c. rvedstrijd Je en 4e plaats
d" finale

'ili. ,U uur.ré Einíle tournooi
15.00 uur4"Gezell'ig samenzijn met eeir hapje en een drankje met da.rrbi j

a. 1:ri j suitreihing
- b. 5e1egenhci.1 tot bezichtiginil van het Sportcentrirm

r/óvu uur). ijl_ul-tang
G einteress eerclen lrunnen zich in verbintli,ng 6telren.net,IIënk van Nieu.enhoveq.Tet" 2gï?og.
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PROGRI'MI,Ij' JUi{IOIiEN ZONDIIG 2-12-1979.
ZONDAG

14.10
14Jo
12.30
11.3o
11.OO
11.OO
11.45
11.OO
1o'90
tt.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

10.00 uur Quick steps 4

ZÀTERDIG 1-1?-19?9.

LENS 2

quick 1

T exas DH! 'l
LENS 4
LE!,íS 5
Triornlh 2 :

],EN$ 7
t/rliihelmus 8
ODB 4

10
!l est ericwartier 7

Ni jkerklaan

v1
. II3
lïc 6tvlietvrerT
Ockenburgh
v2
S!. park tt KleÍne Loo.
V1
v1

Lei;',er Eheo Prins.

Leider lïim vd Linrlen.

LENS 1

LENS ]
iïiIheLmus I
DZS 2
LEI,,IS 6
VUC B
L.XNS 8
INNS 9
I{ol-l-an.l Sp t ,2/4 - IENS
]JrrNÈ tt

ÀFSCI]}ITJVINGEN :

Schriftelijk! voor vrijtlagavond. 1B.OO uur bij P.vil Èteen,
Gen emuirle nstraat 1O1r 2545 pRDen Haag.Tel 6?5096.

TELEFONISCH: vrijCagavond tussen 'l8.OO en 19.00 uur (uitsluitenil in ,.1ringen:r.e

i-èvíIlèíJloot
ir.-klassers b"r- j G.Duigesteyn 1ef. 946891
B-klassers bij J..vd erg IeI. 29?9?8
C-kl-assers bij À.rs-Eravendijk IeL. 611640
In noodgevall-en kunnen rle junioren no{J op zaterdagochtend tusoen 9.rO en 1O.OO uur
afbell-en bij LE'NS Te]-. 661314,

ÀF'KDURINGEN: D

y1

e junioren moeten bij stechte vre ersomst andighe den steerls Le af-
n raa,-1pJ-e6en. Telefonische informati,rs wor len hierover niet ver-ke.urinilsli jst e

s t rekt.

LENS 1 Als

LENS 2 ÀIs
ËàfrEnÏomst

LENS f ,(ls

bekend

beliencl zon.f er
9.15 uur LENS

b ekenrl

LENS 9 À1s bekencl net D.Baidjoe

IENS '10 ilfs bekend zon,ler M.ceurens
Sa-mCnKOmEt .L-F];NS

IEI'{S 11 ÀIs bekencl

Leider J..llpperloo.

P.v Maren- l.td.Iohre6 en B.Heemsl(erk.
teider f.Fluman6.

Leider 3.Osse.

Lej.ders Erih Landnan,
Iïim vd Lin,:len.

en R. Deviker

-10-

r) .I(r o 1 Met

!EI!§ t+ r',ls bekencl (P.v Maren- Y.Tdlohre6 en il.lleemskcrk zie LENS 2). (zonder C.Hoefnagel en It.lautz)
samenkomst 11.15 uur LEN§ leitlers p.vtl steen R.Lueks.

IEI'IS 5 Jl].s bekend
samenkomst '1O. J0 uur LENS Leider M.Reuver.

Leider j:,. de Groot .LENS 6 .lils bel<end.

LEUS _? AIs bekend
samenkomEt 12.OO uur LENS Leider À.B1ok.

LENS 8 ÀIs bekcn.l zonder M.!'ortman.
LeiC.ers Hans Verheugd en
iíim vd Mije.



PnOGRirM'íir PUPILLEN ÍELPEII. EI,l I'ÍINI -ï,TDLPEN

PUPILLIIN ZirTEllD.irG 1-1 2- 1979,

9.45 uur , r s-Gravenzand.e 14
'11.00 uu:: LI,NS 1,
1Or00 uur IIKSI/I{ 15

',VELPEN ZTTERD.',G 1-12-19?9.

tm{S 1 ( vrij )
'LENS 16'(vrij)

12.45 :u]u,r LENS l

Gemeente Sp.parlr Grave[zand e
v3
Sp.park Polanen.

( voorwedstri j rl op zontlai1

"-12-1979,.§

I,ENS 12
WP 11
LIJNS 14

IryV

ZTTERDÀG 1 DECEI'IBEN OM 1 f . 0O uur Sl.liTElï(Lj'._-SF]JIIST

I'llNI -',iÍELPEN ZàTERDT'.G 1 - 12- 19? 9.
'10. O0 uur LIINS 19
10.45 uur LENS 20
10. 4! uur LDNS .21

Z.ITERDjTG 1 DECEI1BER 0M 17.0O UUR SINTERITI.(ii-SFE.iIST

iFSCHRIUVÏNGEN:

LEI,IS 12 irls bekend
ËàIidÏdmst . 8.4, uur LENs

HIIS. 21
LENS 21
LENS 20

V1
v1
V1

S"hriftglijk uoo" ,rÍjdeg. 1B.0O uur bij P.v,'. Steen,
Genffiïfi@en Haa6 *e:-, 6?5096.
TEL.,EFONISCII: Vri jclagavoncl tusóen 18.90 en 19.OO uur (uitsl-uitend in clringen{e
EevalLenf-Ei j 'ríi1 Eeynen tet. Z9o6Zj.
In noorl6evall-en kunnen 'le pupi]Ien en lvel-l:en noÍj op zat e rclago cht end. tusscn

. t.00 en 10.00 uur afbellen TcL. 651f14 fEi'ts

fiEi(EURINGEN: Bij slechte lve ers,:rastandi6he.!.en steecls eerst de afke uringsli j st en
raac].pIegen. sta:rt daarop bil ttprrrtrr"n en ,l]elpen vermel-dl: GoEDGEITEURE clansteedo
naar veld of punt van samenlromst homen. ïN tIT clrvl',t I.,t}G lrR DUS NIET TELEONISCH
tïOilDEN GEINIOIÈIEERD N,'-.i:l EVENTUELE ,iFI(EURIIIG. Staat bij rte afkeuringsàdressen bijrrPupíllen en lveUlenrr vermelcl: ZtE AFI(EURINGSLIJST ílan moet als votgt vrör.ien $e-
hanr:',efrl: Voor dc thuiswedstrij len mr,et juniorenlijst worrlen geriladplee6d. Zijn
C.e l-:re'lstrÍ jrlen van LEItrS 6, 8, en ! 6oerlgekeurd, rlan 6aan ook c1e 1:upillen en
weLpen wetlstrij len o1; ons vel-rl door. Uitsluitenrl voor rle ui-t vreilstri j d en nag in
dat 6eval telefonisch worrlen.geinf ormeerrl of hun .,,ueiist ri j cten doorgaan en wcI
zat er.la;lo cht enO tussàn 8.45 

"n 10.00 uur Tel. 661114.

Leider H. S traver.

IENS 1f ri.i(anp - F.de Bruijn - I.Christ - P.Frerichs - !'.v Kester - À.Franken -
n,Bergmans - M.1(eetman - P.Àmbachtsheer - Il.Vreeswijk - B.Surie

.- E. Palenevlen
sannenhomst 1O.JO uur LENS Leír'ler J.prins.

LEt'l§ 14 P.l,11eb1a6 - M.I'romheri; - L.v,l Tàorn - R.Batelaan - C.v.l XooGa.e.rtlt -

-.,1..Groenestein 

- P.Hoehsma - p.il'ijhrneijer - I"l. zinraernan -.B.de Groot -
M.Spg - O.BIon - S.vC To1;t - C. cle Groot

samenkomst !.00 uur LENS . Lei(]ers r? .v nÍjn, B.Boo6aard.

LENS 16 A.v l,,li jn6aar len - C.v.J Serrr - Í.vd i]err: - ll.Tettero - H,Smulders '-
D.vr]. Toorn - P.1{ opltenbroulvers Il.Àarssen - R.l{artr.1an. - G. Horvat - D.Spa -
M. tsrooshooft .

sarnenliomst 11100 uur LEI,I,S Leiclers -{r.S?a, R.de Jongh.
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i

LENS 17 (voor zonrlag 2-12-1g?g voorvredst ri j d) öps t e11in6 a1s vorii,;e week
samenkomst 12.15t1ur IENS LeiiLer M.vd. l"leulen.

LEI1S 19 -l-s llekencl
EàfrËik-6mst !.f0 ïur IENS lei(r.er Dhr. Elstak.

LEIÍ§ 20 .í;,1s bel<enrl
ffiafro-mst 'l O. 1 5 uur LENS

LEIIS 21 Als behencl
Ë1ïËE6mst 10.1, uur LEr,rs

UITSTAgSIY JUNIONE}I

Blauw Zwart '1

Ëvst ?o/ 1

VÍtesse Delft J
LENS 4
LSNS 5
L]iNS 6
Blauw Zvrart 1O
LENS 9
Triomph 4

Loi,,-1er.p. c1e JongtL.

I eiiler DhT. Jd Bor.

UJTSLiGE}I PUPIILEN

LENS 1 2-2
IENS 2 3-1
LENS f O-7
Rijswijk 5 O-1
GDit 5 . 10-O
Ili-Vr.4 2-1

I,EI.IS 12
LENS 1f
u.uÈ I é

UITSL.T,'G;N

- GDS 10
- .- svH 1

LENS 14

'dELT'fr\i

4-o
o-4

LE'NS 8 2-O LENS 15 - Blauw Zrvart 28
oSC 7 2-1 Nivo 4 . - 'LElrs 

16
LENS 10 1-6 LENS 17 - Gona 15
lTC 4 1-4

4-0
B-O
2-O

LENS 11

6esp.
19

Gew.
10

cerl
1

Verl-.
8. 21 '4

Pun. doel-pUITSLj'.GEN MINI-'rtELPLtN
5-11

'LXNS 19 nvc 20' §roen !'tit I - L}INS 20
Í.,ENS 21 - Tone6ido 26

2-O
o-2

LEt{s t zag af snel- een 1-o vool:6pron6 Martin scoorc.e ver}oren 6aan tot een
achterstand van 2-1. Hi"erna specL,]e LENS zeker 4o minutan heel. er6 knap.voetba3..uit fraaie kombinaties kregcn ze meerílere mooie kansen. Helaas weirl de' juiete
richting niet gevoi:rlen. llicky schoot uitein,ielijk in cle trvcecle helft raak (2-2).
Hierna verzuimde LEI'lS-om tloor te saan. Een overivinning hacl er echt lre1 in kunnenzítlen, Nu krvan- n ze elf s no6 6oec1 v,reg omtlat 3laurv Zíart in ile slotfase te51en 49l-at schoot. LENS 2 veiloor van Éet stei'iere svs 1. LENS J hacl geen moeite met
vitesse Delft. I'iet f-o werden rleze jonGens versla.;enr rceeper Rónalrl v' .-i:
B er6enhene 6;ulven stopte tot trveemaal toe een penalty. I(fassel I LENS 4 miste zekerin ce bei;infase r,ïcer mcer.fere fraaie kansen. rn iriaats van ecir voorslronfi van
J-O voor LEN.§ en een versla1,;qn Rijswijk, putte iiijsrvijk noed,. Het krec6 .,ia hun
8evaarlijke corners enkele kleine kansjes. Lirl.lS bleef via rie sne1le counters
echter gevai:rlijker. ilijswijk Greep echter vaak eri harr]. in. Over tl.e tvrceile helftvalt vreini; positiefs te ze66en. Het spel van itijswijh werrl steer:ls ha:::ler en IENS
6ing er ook àan mee riocn. De lvaarschuvringen van tle irritant leirlenile scheicls-
rechtex konden dan ook niet.uitb3-ijven. Zel6s wer'-en en tvree spelers uit6estuurC.
Dat nijsv,iji( ín .'l.e slotfase <le winit 6rcep via c.cn strafschop iras ;ammer voor
LEllS. LEI'IS 5 nam revanche o.r,) GDr'. 1,ïe;í1 ei uit mct 4-4 geli jir6espe e1cl nu iver1l GDJ,met clubbel-e cijfers lre311e spe clct-. Vo]gcns Charles en l'ligÉaril ,àtuo ", 

rvJerefdr-
doelpunten bij.'r.,pns-6 behaaltte een óver'inn..ng. Goed o jon6ens. Rava werrf met2-1 verslagen. LENS 8 verroor met. 2-o vai"i Bl-au*r zwart, tervrijr rnus ! vor6enà tlel-eia'ers elecht s1:ecÀr1en maar toch met z-1 .vronneri LDNS 10 sc'óord,e er- ràstig op1os tegen Triomph. Zater*a6 be1-;en koptoper Hol-l-and sport] 32.zal- hct i,ast màei-Lijteker worilen. Die je best. LENS -1,1 verloor rnaar net J-,1 van kcploper BTC. Toch geen
|ek resultaat,. jon5èns. LrNs 12 (p1) won erg kna} met 4-o,nva'n cis. Doelpuntcn-van l.{arcel ( 2x) , Erit en Paul 9n har,:l I'rerken van het hele .elftaL }ever.le rLezeninst_op. IENS 1] had het vecl !e zwaar te6;en het te sterke SVH.. 1, vrat ook
ongeslai3-en 01) ko! st,'.at. Gcen schan.l.c hoor.

-12-



P] verl-oor van GDS net J-O. LLïS 15 versloeg koplol:er Blauur Zwart knap net 4-0,
en is haril op !?es naar ,-'.e eerste plaats. LENS 16 verloor van het sterke Nivo ïj1
tmils 17 trron t/ïeer, nu van Gona. De uitsla6 haC best ho6i'er kunnen zijn. LEN5 19 ve/-
si-oe6 IIVC met 2-0. LENS 20 rleed het zeffde met croen Wit. Lm{.S 21 , onze jongste
minil6 verroren kansLoos van een veel 6terkar Tonegido. vor6encl.e vreek zijn cle
meeste ninit s en.wel-pen vrij i.v.m. Sinterklar:,sf eesten. Voor rle overi.qe eLftallen
is er 6evroon kompetitie. Die je best en blijL ook iJoetl trainen

A.S
te
te

LENStruien en Handdoeken

. zaterrla6 zÍjn rle LENstruien en hanildoeken vanaf 10.JO uur achter t1e bar af
haLcn" De menscn rtie nog niet beta;.tcl hebben wor.len verzocht ílit irecht
cloen. Zonrler gel.l geen trui (f2!, -) enlof hanil:lo ek (f? ,5O). Voor .,.é mensen clie

nog con handdcjek wiIIen hellben Belllt hetzelfrle. Voor Í7r50 kunt U
achter cle bar.1

er een kríjGen

CRIJD,1.GIVi ND TI}IINING JIINf OIIEN

Nogmaals pupliceren. wij ;te nieuwe trainíngsti j r.',en voor ,le niet geselecteerJen
junio5en o; vri j ilagavoncr, . i.
C-junioren ( tE},rs 9 N/n t1)tan 1

B-junioren (LEtts , t,/n l) van 1

Keepers (LENS 6 .t/m 11) van

30
10

4o

?.:
o

18

- 18.10 uur o,1.v. E.Reuver.
- 19.J0 uue o.1.v. M.Reuver
- 19.10 uur o.l-.v. E.vd l,iní:len.

De tij:',en zijn gewi-jsigcl ivm. ecn eventuel-e b es chik'raarhe ir1 van íle zaal-. Neern
a:,ti jd gymschoenen mee en kom zeker 20 ninuten voor tiiicl ni]ar LXNS toe. De triLine:r
beslist waar er Getraincl vror.l.t. Slechts j'n uiterste noo.l gaan ju1Iie naar cle zaal
toe

I(OI\ÏTNI i]UTT XS

NoÍj steeds zj-jn er erg veel jeu6dlerlen clie een kontributie achterstanrl hel)ben.
-Toch haC rie hekl al bet0alcl. rnoete;r zi jn. rïiIt U ,lit nu ,_lirect rloen. cj-,ro 116?i1
ontvan6t het 6el.r1 met open armeno Ook wij hebr.re;i onze financieJ-e vcrplíchtingen.

ËSCÀM?/,KT],VITEITEN

Zijn er hel-emaaf geen C-lilas6ers rlie will-en tafel-tennissen op LENS tegen jongens
van S?irorríi jk, i3MT en VCS. Volr 12 Cecember kunnen ju1lie je opÍleven voor (1,it
toernooi rvat op ]LENS gesi:eeIcl vrordt. Dit kan hij Ton I s-Gravendijk TeL. 6116401
bij je leider of bij Íemaird van rie Juko.

S ]NTERIiLÀT'-SF]JEST

r\. S. zaterr1ar3 kont Sint en Twee Pieten raar ILEitlS toe om oEze ninÍ t o en welpen
te bezoekcn. Het feest l)eÍ,.int om 1/.00 uur met enkele films, d.aarna komt de Sint"
Iïij hopen <Iat jullj.e er alLemaal oi)tijrl zijn en 13oecl zullen zín1en,, want daar i
houàt cle Sint zo van. Tot zatercla5.

TRIOMPI{ 5 - IENS 10 1-6
lïe beUonnen zeer: sterk waardoor llonalrl Kievit een voorzet gaf en l,,larco

Tienes Ce bal inkopte. Pa1 na cte aftrap kreflen vre een irenÀIty tegen. Ma"cel
Kno?s dook naar de ;;oeCe hoeh maa.r liij ha.l rie bal niet. Toen stoncl het i-1 ,dat uras ook de ruststan-l,. Toen rle aftrap van Tr:.omph lverrL l5enr:men jaallilen we op
de bal-.

A1 6auw had l.{arco Geuïens Ce ba1 en maakte een solo tussen vijf nan en
Gchoot i1e 'haI keihar.l erin. I(ort daarop mao.kte d.e aanvr:ercler (Dich Vermeulen)
J-1 en ook maa.kte Dick Vermeulen 4-1. Tien minuten l-ater scoor0e Ronakl Kievit
5-1. Een lílïartier later scoord-e Marco Geurens 6-1

De aanvoeri.er + de liceler.
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LINS6-R,"V;-4

.n ecn pittige lveCstrijd heeft 3J afgefopen zaterLla3 voor Ce LerrLe maal-- trvee pui.ten ge1:akt. Te6enstaníler Rava (o1l d; tw;eíie plnats) wer r'r- door a6ressie) en
enthousiast si:e-l ctuirlelijk' overklas t

In het be5in van ,.ie.cerste he-Lft kvam van rcchls duirlelijh het meeste
ficv'1ar. Zo stel-.1e l{ike vC Urallen Erik van ZijI na een prachtige aanval in staet omte scoren, maai onze dreumes schoot cchter net over. In <1e r1aàrop voJ_genrle te6en-
aanvaL va;r liava maakte invaller-keeper tïiecher van veen zijn enlge foutje 1-0,(v.;or rie rest keepte hij overiEens erg goèlL en zou bcst vrei eene-een grote
lcunncn 

Ëixl":ij-;" l?onnie ïerboom fiet cchter ni)$ voor ir,e rust ,r. 8"ti;t<mnt o. ,

aantekenen en hervees hi-erneo rla.t *e ou,"Ie vórm wcer ]tegint te komen.
Na cr. e rust kiegeh we een feJ. aanvall-encl Rava tà zien maar i1iecher re-nseldeatles uit zijn 6oa1. liit eco sne1Iè te6enaanval zette Frans zegers de 1-,1 om ín

een overwinnini;.
I{iermee hebl:en ju11ie bewezen clat cle i;rote nerlerlaij-en van ,ie afgelopen

weken beslist niet nocl,ig vraren, hoevrel rle inbreng van rLe invaLlers ( uii B4) nietgerin8 was. I.{aar door 2 x 55 mÍnuten haï(l te ruerken vuinnen wc l:eslist mcer vree
vrerlstrij:Len en kunncn we het seizoen si:ortief geiien arsnog tot ec.n hoogtepunt

Jull-ie leiiier.
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DE LE'IISREVUE
WEEIBLÀD VAN DE VOETBAIVE]IENÏGING LENIG EN SNEL

JJe jaargang nummer 19, 6 december 1g?9"

00000oo00000ooooo0o0oo000cooooooooooooooo0ooooooooooooooooooo0ooo
OFFICIEU, 0 Algemeen sekretaris: Gerarà van clen Steen,o reï. 458?0?.llu"sp"àt'i"à" 101, zj?1 GD Den Haag.000000000000000000 :
o000oooooooooooo0ooo0ooo0oooooooooooooooooooooooooooooo0oooooooooooooooooooooooooo

IN MBUORIAM JjrI! HO]?
2 decenber 1979,

bestuur v.v. LDI{§

Re dac ti-e .

Het is naulvelíjlcs te vervrerhen dat Jan Hop cloor.zrn llotseLin8e clood uÍt
ons mi.lden is lve8gerukt. Precies rn week Beleden besplaken we d.at het, rnet het
oog op cle lcontinuiteit, verstandis zort àj.jn te zoeken naar rn trveede man.

srechts na enige moeite slaagden we er in Jan te overtuigen da1j dit ookvoor zíjn funktie zou geJ-r'Len. !ïie had ooit kunnen vermoeden dat dít zé sneL
aan de werkelijkheirl getoetst zou worclen;

I{et heengaan van Jan Hop betekent voor ons alren een onvoorstelbaar grootverlies.
Gedurendé vele jaren heeft hij ],ENS in ltreqrdere funlities gediend, altijd

met een groot verantwo ordeli jkheiCsgevo eI en net volledi6e inzei"
Een zeer troul'I LENSeT met een warme Pers oonJ-i jkhei cl. In de laatste drie jaar

hebben vle. rnet Jan.Hop binnen het bestuur intensief sanengerverl;t lïaarbij zrn
6rote vakbekwaamheid maar ooh ztn ínzícl,t een grote steun voor ons zijn geweest.

Jan Ilop vJas rn man vraar je op kon bouwen en d.ie zrn vele qerlc voor LEi;Ís
bekwaam en in aIle bescheÍclenheid deed,

Grootin,bescheÍdenheic1nirartegeJ.ijk|nbescheid'ene!!8Iotell+
Moge hij rusten in vrede.

De overledene is opgebaard j-n het rouwcentium Honor postremus, Enmastraat ,l 
1Rijswijk. Bezoek: dinsda6 van 4.30-5.3O uur, woensclag van 5 -'4 uur.

Dinsdagavond za]- o 7.3o :uu,r ín de.lierk H. Bernadettó, sir.!ï.churchil-1Laan de
rozenkrans worden gebeden.
De H.uitvaartmis zal worden opgedragen in bovengenoemde kerkrop clonderdag
6 decenber om 11.O0 uur, waarnà de b.egrafenis oI de R.li. begraàfplaats aan de
van Vre de,tburchweg, om ca. 12.1) uur zal plaatsvrnrlen

ïlI I,IEI'IORI ÀM G. Visser
0p.27 november j.1. is overl-erlen on6 ourl-LD{Slid Gustaaf Henri JoÉan Visser

- HrJ is öJ jaar gewordeno Hij is begraven bp,de n.I(. begraafplaats aan
de Dinckhorstlaan op JO nover.irbei. . . .)..:'.

f.v.m. het overrijden van onze pennín8meester Jan IIop een dunne editie,hij tijdig bj.j U Ín de bus i-s. :

zodat
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ALGU.{ENE VERGÀDERING

0p de Algemene Vergadering'van tlinsclagavond 27 november 19?9 ts a6endapunt 1J1
voorstel tg-t yij_rlC]".S van- _rI-e Statuten llj6-en6 het l-ate uur niet in behandeling.
génomen.- Iii' vèibaiid hierineàé" 2àr .ei een' ïei;voLgvergàtiè riirg noetèn word,en gehouclen,
waaroi) dit punt alsnog zàl- uoeien vrorden Ëehancleld.

lïij nodi6en hiernede _al-l-e seniqren, niet- spelende feden, ereledenr l-eden van
verdienste en ALklasseis vanaf 18 jaar uit tot het.bijwonen van deze Àlgemene
Verga.dering te houden in het kl-ubtsàboiriv op woensdàgavànd 19 december t9i9 on
2O.rO uur. :

AGENDÀ

1. Openin8.
2. Mededelingen.
J. Vaststelling van de notulen van de A.V. van B novenber 19?9, i--nditen d,eze

tehminste al gere ecl zijn.
4. Uoo.rsteL.tot wijziging van de Statuten.'
5. Itondv4aag 

,.

6. sluiting. ., 
. : .

De kons ept-statut en zijir verkrijgbaaf bij het sekrettlriaat.
Mocht op rvo ensrlagavoncl 19 clecember 19?g ótn 20,3O uur het volgens artikel- 21 van
de statuten voorgeschreven aantal- senioren (40) niet aanwezig zijn, dan wordt
diezerfde avond, 1! december 1)l), een:rieulre bijeenkonst uitgeschreven, vielke dan
om 21 .OO uur zaL aanvangen, eveneens in het klubgellpuw. "

Het b estuur.
t,, - i'

;ITE STJ.IT ER ACI{TE: DE NAR ?
'I

ti
ZATERD/iGMORGEN r. Teete Frerichs - Andre Chrfst - An Bergenhenegouwen.

ZATERDTiGMIDDAGi Riel< en Piet Bosch - Àad Bo6i6oh -,Marleen vd Steen.
ZONDÀGMORGETI{, Tinus Zilfhout - Cor Hoppenbrouwer - peggy Richel.
Z0NDAGI.!IDD.4.G, An vd Steen - Mevr J an-],Iaat - John Uleltens.
SLUïTING, zon,Jag, 9 december Gerard en Ànnj-e vd. Íiteen.
Eventueel afbellen bij An Be rg'enhene8ouwe n. Tef. 66986.
Bij algehele afkeuring zijn de vol6ende barmed.ewerkere aan de beurt,,
ZATERDÀG r van 12 tot '! uur. lj.-elc en Piet Bosch.
ZONDAG \t an 12 tot 5 uur Annie en Geraral vd Steen.

KEP.STDR]VE

Even nog een herinnering a.s.. vrijclagavond om B uur.6aat de kerstdrive
van start. Het is derhalve de bedoeliag dat iederee4 uiterli jk om 8 uur zich
heeft laten inschrijven, zodat vrij na de indeling $cmaakt te hebben zo snel_
mogel-i jk kunnen starten.

,'De ko.6tèn bedra6cn J.15r- per koppeJ- voor J avontlen welk bedrag vríjclag.
betaald c1i ent te worden.

, Tot vrijdag en 14 en 21 decerober.

C

-2:
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Lang porteii ían de 2"ít. l-adCer-- !

ZI{ZuIZMZMZy:ZMa(ZNZMZMZMZfi ZMZILZMZ14ZITZIIZMZMZV,L
M Secr, J Meiness, tel, 86.j4.4?., M

! Llan v nustenburg 15r Voorburgp Z
I4A[ZYLZI4'ZI4ZM7.,MZM""MZMZMZM'IMZMZI4ZI4àI"YZI4ZMZMZYÍZIV1,

sdes
14"J0 uur LENS 1 - :.quick steps 112.00 uur LENS.,2 . - DEO 1f - -

",11 " 15 uur SVGitJ l$ -.: IENS l
v1
v)

B" Pauptit 
"

É'. J. Chagas S antos.
N.N.

Het EERS?E moest dus r,-oor tlè:2e maral in di! seizoen het hoofJ briigen voor d.elcirlE§Jifr. t 46, En aL r,reid er ilan oolc van LE.N S-zi.jde weliswaar hard gewerkte topscorer van deze kampÍoe nspÍbeg dan ook dan:Ig door onze ve::cledi-ging in bedl'rang gehouden, er blchen nog meer knaapjcs te zijn, vrie het scoren vandoelpunten b lijkbaar was aan6eboren o Enfir: de ,7 L l,ls-eerfl !ï. ::d. per slot vanrekening doo r Jan Geluk gered. 'Nu dus cle zvraarste , , o;:Bayenrr híer zrn beetjeachter de ::ug zi jn kunnen rve rest van het pro6ramma in de nodige- rust en hopelijkook met de nociige secessen afwerkeno Daal.mede zouden vre a. s o zat ercl re edskunnen be6innen a1s
" ,.1)uick Steps op bezoék hont. Even net ztn al- en eÏ ,, tegenaa]:tr en er is voldoe nde iuimte vocr tvree volfe r,vinstpunten"

i,ANVÀl{G: 14" J0 uur, VERZlf.ÍNLEN : '1J. 0O uur , OPSTEIÀING: zoals gevroonlijk op wo ensdag-avond na, d.e traini

en aI rverd d

nG .bekend t
s heti vroe6

e nal!ënoIípt TlïEEDE , ondanJi e uur :-n optrma forma volledig aanyre zig, had pechdat EeETS-vetd werd. afgeheurd en dient dit bezoekje straks no6 eens te herhàIen.Eerst èchter de kcnende zaterd.a11 THLTIS te8en DSO 1f. uitki jken heren IÀANV1NG: 12.00 '1 1,]O uur, OPSTELLING:
A, Enze lnp er . G" vci Togt''* Ejocheme J.vd Tas ( aanv)-J.lï e1t ens l.I(ui jper I"{ . Ne l-issen Ch:' v Gestel J.vcl RijzenRe6: c. do lÍocgd 

"Iiet DERDE troh yoor cle 5e naal. nnet 2-,.1 aan het hori;ste eind tegen he1-enaa1::iet zorn denderende
,.P1o.eg uit de Li-er. Nadat í€icl.Koster zr n rnànnen v66i ruÀtop mague fiekö iri j ze_,aan de leiding hacl seholpei-ïIETE-ï e bezoekers cle standto ch rlog ind e eérste hel-f.t ^getijk te trekkèn" I,la.le hervattïng namen zij op nin.of meer gelukkíge wi jze de 1-eidin6, die ze onclanks hel-dhaftige pogingen van dedoch wel lvil-skrachti 6e LENS -p1oe6.niet meer af hoefd.en t e staan. a. s. Zaterdae

lli jne45l;,31su1
spelen vrij "hier clè r eturn tegen SVGIï oF § rt arlc'Ockenbur h a" d.

uur , VERZI'.14E!EN :
c . vetlliË-I-E-le

- (na .r !O' rntr. ih de Ockenbur3hstr;lat rechtsaf !
VDRZAI,IELEN: (ter .p]-aat se ) lZ-"+5 uur, 'OPSTELLING:AÀIIIVANG: 13" '!I uur c

J. den Reijer C . Bosraan 4.I(ost er. Chr.,Jehee S .IioetrflatE. van ',Verkhoven B. Vis P. Arnbachtshe er E. N eurnann C. EkelschotR.Koster (aanv)- Res:, ., R. Vr OOm. -' J.vd Velde G ,I(uiper 
"

PROGR-1-I,TI!IÀ ZÀTERDIT
. .ï.

G '15 de cenber 19?9 
"

14. J0 uu1 gr7g11 1

,, .LENS 2
. ' I,ENS 

'Er wordt gevrerkt aan
no6 weJ_- een berièht j e

SU\IÏOREN ZONDAG

!rtOGRAi4i{A ZONDAG ! d.eceml:e:.. 1979 
"

14.00 uur Verburch 1 LE}IS 1 in l-irkelserÈg 2O te poelÈijk

IENS 1

vri j
(een) rlriendschapp e tri jke weetsLrijd(en),cioch daar v'oJ_§tover--- i

11-. O0 uur LENÉ- 2
12"00 uur DSO 2

Tëfre
C;M,A
V1 I,1

.J
B'

. A. Goversó

"vd Bdso .DIIL 2
LEN§ f Terrein Burg. van Tuylfsportpark

Zoetefmeer- oost'
R. J. Jànsen.

-3:
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12.00 uur Val-keniers 2

12 'O0 uur l,EI'lS 5
10"00 uur' BEC. J

'10" O0 uur L,ENS 7
12.00 uur Robin Hood 2

10.00 uur Rijswijk 6

'10.00 uur L,ENS '1.O

12"00 uur DZS 5
14" OO uur CtïP 4

I{àANDAG.10 de cember

2O.45 uur LENS 2 (zat)

AFSCHRIJVINGEN

. TR.{ÏNING

Op de vri j dagavonde
senioren van 19 

"3O

T

rI
H
È

J
v
o
M

N

IENS 4

V ].OE 
'TENS 6

HDV ]
tENS 8

LENS 9

Dynamo ]
LENS 11
LENS 12

Terrein Lan8e lileiv,eg 2 Eijswijk
J. J. À. vd Yieiden.
V2 J.K. den Dulk.
Brasserskade, gen. Sportpark.

. s cheffer.
2 I,l.P. v Heesch.
errein Jac, Buurtweg, l.rassenaar.
. B.Martin.
portpark Pr. Irene, Schaapweg
. C.Vermeul-en.
, N.N.
ckenbur6 N .l{.
uurbloemwe6 '10 achter Meer' en Bos
.N.

LENS' J I (vr) V2 N.N.

Uitsluitend op vrijdagavond tussen lB.JO en 19.J0 uur bij il.vil Kroft Te1. 296081.
Bij uiterste nooclzaah op zaterila5morgen 'bi j A.Bogisch Tel. 911156 tot 12.00 uur.

de
)^

n7
tot

coebD:., 14 rlec en 21 d.ec; is de traÍning van c1e overige
, rO, i.v.m. k3-aver j as drÍve.

OPSTELLINGEN

LENS 4 F.illokfand - G.Colpa - R.ouyndaro - J.èroothuizóir - A.v Kleef -
R.V Luxenburg - 1,1" vd Meulen - B.OsÈe - H. Rirnnelzwaan - A.Schneider -

- W.v Sprundel -: H.Straver - A.Timmers - L.Dobbeo

T,EI{S 5 C.vd Beek - T.Biandenburg - J.v Dijk - J.Keetruan - c.Kemperman --:- G.Loo]'estyn - c"Oostrom - J.Ras - R.Roodbol- - H.Rooduyn - J.Zoet

Lryg_q A"Bauman - R.Bon - H"du Chatenier - .|!.ale Jong - T.v Luxemburg - A.Rover6 -Ï- H.Ruyter - t't. v Ri jn - C.Stapel-, - F.Veeren - 
'À.Vi"r1ing. '

LENS ? R.+d Bemt - c,Boogaard - P.Èoons - R.ten'Hoorn - R. Hoppenbrouler6 -
h.Schijf - J.Verhàar - P.VerstraLeÉ - J.f,littine - n.V iV:jngaarden -
R.Versteeg - C.Beijer - P.tso6ch - J"Boelhouwern

lE§q 8 F. vd Berg - A.BiLderbeek - G.Duivesteyn - G.Goossen - P.ileynen - [l.Heynen-
J.Keetruan - H,de I(fein - J.Reuver - P.v Rijn - J.Schmal- -.l.de llruin.

LENS 9 P.Bur8houwt - F"v Dijlc - P.Ficret
l'í.Kro1 - I'{.ter Laare - J.Riemen -

.I{uis - G.vd KIey - A.vd Kroft -
chul-ten - P.Srneel-e - H.Hoppenbrouwero

- l't
Dq
;

LENS '1O C.v Beekutr - F.v Be ekurn - À.vd 3erg - I,l. Boulvman - H.Demeyer - H.Guit -
J.Helmans - J.vd Horst - J.Prin6 - T.prins - ri.Reesink - E.Reesink - - -
T.VerstraeL"

LENS 11

LEirls 'i 2

A.Bergman - R.Bom - J.Borst - C.v Deelen - P.v Deursen - P.de Haan -
C"Kuijgers - J.I(uijpers - lÍÍ.vd Linden - C.Lipman - F.peters - J.Itientje6-
P.Vcrhoef - F. de Vroe8eo

A.Banhing - ,1. Bauman - C.Berenba& - A.BrFynE - A.de Haan - G.l{eysteeg r
M,Jan6en - R.de Jong - F.Jonker - H.l(ouwenhoven - A.yJijnhoven.

-4-,



NIET OPKOMEN ..

Àfgelopen. zonclag 'zi jtr zonder kei:nósgev-ing weggebleven F.de-Zwart.(5e)M:Buggr11n'{9:) 
-hetg.een gehonoreerd ràrai i"i-l*eemaal niet opstelten.nogelijk bij de seko.

en
Vervreer ís

Het..zaalvoetba1 .verloöpt voor LEIiS no6 steed.s niet zo voorspoedig. Voor decompetitie werd de vrerlstrijd tegen rte Ja6ers-net met 6-5 ";;i;;;;; n"i.*Ii -urg, .

jarnmer dat vJe een r-1 voorspron! ,o6 "ii"rro"a"r, gaven. spannend was het ,,rer in de2e helft,maai uiteinderijk irok-de'i"g""u f;"h wól verai-end aan het langstè eind.voor de doelpunterr toke,den Jos Keetrnrn, nícrrard Bon (2x) en paui vtl steen (2x).Donderdag 1J rleienrbèr spelen r're vool a"'g;[à= tegen llrestiaoa:.à. riit is de rrop-loper uit de Je kr-asse B. Dat word.t dus weer stevi6 aanpoten. IÍe sper-éh aan rle.Gaslaan ofi 20,35 uuri Een beetje supporters zoud.en best vrel eens wlttom zijn.De opstelling is a1s vo16t: Thào pri"" --e.n Osse _ Rob.v Luxemburg _PauI vd §teen. - Jos KeetÀan - Vrtim tCoulventroven.
. PROGIIÀMMA JUI! IORHII

T,ONDAG 9-12-19?9.,

12,0O uur IENS 2

I'{,."tu\DAG 1C-12-19?9.

19.00 uur l.,ENd 1

GDA 2

Laaldrwartier '1 V2

tEN§
tEvs
LENS
Rava
LENS
Zvrart Blauw 2
TENSB. ,

Velo r11 . (vr)
.Quick.15 

.

LENS 1,1

v1

rNoordwe6 (zíe ook'10/12)' I t I(f eine Loo.
l,lansyel-tkade. . -
V2 : : | ,

Ochenburg.
v2
Sp. park de lIoge llomen.v3._ :
V'1 ( zie ook 1 2- 1 2)
Noordlvegtrïateri.ngen'.

rï0ENSDAc 12-12-19?9,
18.t5 uur Laakkwarticr LENS 10 -

ZATERDIG 8*í2-1 o'?o

,fansöniusstraat Sardenkom si X.?.15 u
tE{S (fiets) - ' ,. ': -

14.1o
14"jo

-11.OO
14.30
13.oO
13.OO
13.OO
14.l,o
11.45
12.34

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uir
uuI
uur

Velo '1 .-
Vuc 3
BLaurv Zwart
.r,jEl'rs 5
clie IIa6he p
Lmrs 7
Vlestlandia p
],ENS 9
LENS 10.
Vel-o '15.

5

1

1
4
3
6

Training:
Cecember

AFSCHRÏJV]NGEN
Genemui denstraat

A-hlassers bij c. Duivestein
3-kLassers bij I,,vd Berg
C-kl-assers bij À. r s-GravendÍjk

In noodgevallén kunnen de
10.0O uur afbellen bij LENS Te1.

VooI 99 niet-gese1écteer<Ie A/klaasers be{inton.19,rO uur, i.v.m. de klaverjàe.lrive
de training op l r14 en 21

Schriftel-iik:
.1O1', 2545 PR' Den !1.2a9. Tel- 6?5096,

vo-or vri jd'a4avord. í8.OO uur bij P. vd .S teèn r'
TEI,EIONISCH: Vri jdagavond tussen 18. O0 en 19.00 uur (uitsluitencl in drin6enrle

re]-..94689j
re:-.z9?9i'8 -., ;. '

re:-. 63t64o

geva en voor

AFKEURII{GEN:
afheuringsJ.ij

-junioren no6 op zat erdago cht enci tussèn 9.1O en',66if14.

l: -!""i?T": moeten bij slechte r1,e ersonstandiGhede n steeds d.eslen raadpLegen. Telefonische informaties worden hierover nÍet

-)-'

verstrekt.



Niet OPKoMEïS

tr1,eBens niet opkomen
reservebeurten.

LENS 1 ii].s bekend
ffi6íïoms t 1J.1, uur LENS

afgelopen beekend krijgen B.Jozee en lV.KLiinnen 2 extra

LENS 2 Als bekerid met aanvulling

LEr ÍS J .1.1s bekend ( fiets meenemen)
sarienkonst 1f.lo uur LDNS

3 
r= 

E 
= 

99{ =gE=I=qlyEE _{4 glrj Iy=E

LENS 4 ÀIs bekentt met H.Bautz
Eàfr&Eomst 11.45 uur LENs

],ENS 5 Al-s bekend
ËàEilomst 14.00 uur LENS

LtrNS 6 Als bekend Ínet p.Wessefs
EàEèlEomst 11.45 uur LErys

LENS 7 ALs behend
samenkomst 12.J0 uur LENS

3 I E= 9 
glr= 99=5! AYEB g 

è SPSI yE

1., eiders J.Apperloo .en H.Zoun.

LeÍder F. J'J.unans.

aes: l,t.iiliinn"o "n B. Joru".
Leider B. Osse.

21e reservcprograEma
leiders Paul vd Steen, RoeI LuekE.

Eeider MartÍn Reuver.

Leider Àrthur de Groot.

Leider..1I. Bl-ok.

LxIIs 8 J.v Kester - M.Zaalberg - M.v vel-àen - l.Í.Fort),!an' - E.warmenhoven -
- E.I(eus - R. vd zvtan - R. vc1 Hei jden - E.Ammerr-aan - J.klassexman - E.Roos -

M.Mo1l-eman.
sanenkomst 12.00 uur LENS zi-e re s erveprogramma Leidere Hans verheugcl en .

t,lim vd...Mci j e.

LENS 9 E.Coret - I.i.V Oranje - il.v Oranje - D.baidjoe - R.vd Boogaardt -. M.Koelemij - C.Iie .I(ien tsoen - R.Hara - R.Roos __ E.Spa _ _{r.Christ.
P.We6EeIs zie l,EllS 6

Leiders lrÍin vd Dinden , Rik Landma

LENS ,10 M.Knops - D:Verneulcn - M.vd Kooy - J.Riemcn - J.vd l{iel- -
R.Deldrer - R.Kieviet - ,I.I(uÍ jpers - lI.Tiemes -. M.ceurens.(zíe ook 12-12-1,9?9 samenkoust 12.15 LEN§ met fiets)
2i-é reo erveprogiamma in cle zaal

Leidef Thèo prins.

J. vd !ïiel -

LEl.l§ 11 M:§paanbroék - p.;\erts é !..Triep r ],Í.Kru1 - M. d-e Eaa6:i 4.f ewarÍe _
B.§urie - 3.de Vo6 - Eiverduin.- E.de croot.

samenkomst 11.J0 uur LENS , Leider Ton vd Berg.

PROGRTII,IMI PUPILLEN UEÏ,PEN EN MIN I -!ïEI,PE"N
PUPILI.EN ZÀTERD1.,G 8-12-1 979.
11.00 uur IENS 12
12.O0 uur Celeritas f
'12. C0 uur LEN§ 14

- Voorr;urg 1J
- L.,EN§ 1'
- Quintu6 18

-b- '

v1
Noordweg/!eyweg



].JM,PEN ZATERDITG B-12-1 oro 't,l-'l
v2 I

u)
Sportlaani/M e zenpl eiri .

1'l .00 uur LENS 1l ,. ..r:,
11.00 uur LENS "16
1 

-1 . O0 uur Duind.orp SV 22

}ÍIN]-iVELPEI'I ZJITERDAG B-12-1 oro,

uur quidk ,1
uur LEI\TS 20
uur HDV 10

ÀFSCï{RfJVINcEN !

b cnrl_t te_La
Genemlrj. enstraat 1

TELEI'0NISCIl: vri

AFKEUnINGEN I Bi j ste
raa.dplegen; S t as.t da
na4r veJcl o! punt va
UORDEN GEINFOPI,XIERD

'IPUP] LLEI CN I/ELPENII
hanrieln: voor de thu
rvedstrijden van LENS
wedstrijden door op
telefonisch worden g
ochtend tussen p.0O

i li

1 
-'-De"vjo'1J

- : Triomph /. LENS 17

'10.o0
10. oo

IENS 19
quiuk ff
IENS 21.

S avorninlohrnanl,aan ;
V1
Zuidelepark. - '--11,JO

jk voorr- vri
1t 25

j cla avond
.PR'

.1

ue
8. Oo uiir . bi j '.p. vcl Steen

!et. 675096.
j dagairónd . tussën

n Haag.
18. Oo en 19.OO ,uur (uitsluÍtend in _drinfende6eva11en) bij UiI.IÍ€ynen TeI. :.?BO6ej.

fn nood'GevaLl-en kunnen de p'upilten en r,velpen no6 op zaterda8ochtend tusden 9.ooen 1o.00 uur afbellen Te|, 6613x4. klubgcÈouw. -

chte'vreersomstandigheden steed.s eerst cle afkeuri46slij st enarop'bi.j rr PUpïLLEï{ en riE].pbf{r vermeld.: GOEDGEKÏUnD dàn steèds
n samenkornst komen.. II,t DIT GE]/AL I,Í.tG'Xn 'DUS NLET TXLEI'ONI'SCH
NÀrïï ]IVENTUELE ÀFKjJURING. Stérat bij cle afkeuringEaclressen bj j

vermeld.: ZIE ÀFIíEURïNGSIIJÏ dan moet a1s vo16t worden 6e-
isvre cl.st ri j den moet juniorenlijst worclen geraaàptee6d. Ziln Ae

719 1en 10 goedgekeurd, dan gaan ook cle pupillen en wetpÀn
ons veId. UitsluitenC voor de uitlvedstri j ri en mag in dat geval
einforneerd of hun vJed.strijden doorgaan en rvcl zaterdag--
e.n _10.00 uur Tel. 6611j14.

- LËlÏS 12 B.Cl-aassen - P.Dillewaard - M.v Hel-den - E.l(eus - .f .K1ip - ,. . :.

R.Lie l(ien Tsoen - p.oosterwegher - I,r.simons - R.srats -.n.rji, Aojoe -. 1r. T oet - D.Verschelclen.
-sanenliomst ,lo.JO uur LENS Leicler H.straver.
LENS 1, 1.1!"*p - F.de BruÍjn - F.Christ .- I,.Frerichs - E.Iíester _ ri.Franken - _B.iierSmàns - M.Iieetrnan - p./.mbachteheer - n.Vree.wijk - B.Surie _

F.Palenevren - T.Mu1der.
sarenkonst 11.00 uur LENS (zie ook res ervepro 6ramma)

Leider J. pxins.

sanlenlioms

samenl(om

LENS 14 P.At}ebl-as - It.Fromberg - L,vcl Tgorn - R.ilatelaan - c.vd Boogaard.t -A.Groenestcin - P.Hoeksma - p.l,irijhmeijer - PÍ. Zimraerman - n. de Groot _M,Spa - O,31om - C.de Groot - S.vd Togt _
samenkomst 11.J0 uur LENS Leiclers p.v Ríjn en B.Boogaard.t.

LENS 15 M

T
osch - P.Bijlsma - D.BijJ.sma.I J.Dro.,nt - E.Encll-ich - M.Endfich -ansen - D,i(eetman - J.TiEllermans - V.Tronp - D.vd Vin - p.vd Zwan.10.10 uur LENS Leicler A.de pagter.

LENS 16 A.v lVijn6aarJen - C.vd Derg -.1.vd Berg - R.Tettero _ H.Snul.lers _
D.vcl Toorn - P. Hoppenbïouyrer - .r\..[ar6sen - R.Hartman _ G.Hot.?ai _
D.§pa - M,Brooshooft - R.plugge.
st 1O.JO uur ï,FxriS Leiders.fr.Spa en R.de Jongh.

.n

.J

tEl'l S 17 
-E.Knops - lí.I{ansen - J.vcl Starre - R.tsoefhouvrer - R.;:lsemgeest - M.BrandtIÍ.Jehee - J.Koen raad.s - R.verbaan.-- !{.vinlce - s.Jagesar ] L.r"Ieershoek -E. Renzenbrinh

samenkomst ,10.00 uur l,ENs Leider M.vd Meulen.
-7-
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' ,J.l"lansreId - N.§ohuurman - M.Eoeksma -'
satnenkomst 9.00 uur LENS Leider Dhr. Elstako

L,ENS 20 e Jongh - R.Zandst+a - R.Nuijen - R.\nlyrdeman - R.Zimnerman -
alkenburg - J.Steiíwegs - R,Meershoek - P-.Àngeline.
P.JO uur Í,ENS Leid"er P. de JOnBh.

P
P

.d

.V
t

LENS 21 G.Kuiper - R.v I(alkeren - M.Jochems - R.HoLtroB ? t"J.vd Bor - M.vd t{aa} -
M.Tijsen - S.Jagesar - M.Knop6o

samenkomst 1Q.50 uur LU{§ Leider DhT. vd Bor'

RESERVEPROGRÀI'0.L1

A.S. zaterda6 spelen de vol6ende e]-ftal1en bij
(IENS 10 gymschoenen meenemen):

al-gehele afkeuring rrriendschappel[lr

samenlcoms

9 "3O uur SO,1 P1

10.15 uur bOÀ C1

1J,00 uur BI4T
11.JO uur SOa 81

iENs P2 ,(11) 
"

M jVríi ouhb ols].aan
8,4! uur l,l;NS .
M. Vïr.JOAnOei .aan-
!.JO uur LENS.

S a:nenkomst

samènkomËt

samenkomst '12. OO uur IENS.,
M.Vri j enhoeklaan samenkomst
10. J0 uur LENS.

Er kan vànaf +- 8.JO uur urorden gebeld (l'e]-,. 661114) of dit progranma door6aat.
B1Íjf dus ni.eï zomaar thuio. Hei kl-ubgebouw is ook de verclere iiag geopendl

LENS
TENS

10
4

'1J
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MUTÀTIES LEDE}ILIJST:

t 1573 lv.. J. Elzerman

]N BALIOTAGE:
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KONTRIlUTIES:

wordt: Steurendaal 74, Ded Haag ZOJJ.

- 161 1 J "Boelhouwer. 1612 L,J.van I t HooE
- i613 L.c .Dtivestei jn

O1O849 s;Zo. W ellin8t onst raat ,tz
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291255 NS'. LÍiddenpt.,ede 2JO Den
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Loèk Dlivesteijn.heeft zich bereid verklaard. zitting te nemen in de
BARkomnissie. lïÍj rlanken hem hiervoor en rïensen hem een vrràhtbrre 6amenwerkingnet de andere BÀRkommiseiele den.

I{et Be€tuur.

' Nog lang niet à1Ie leden hebbËn Voïilaan' aan ons
tie over het eerste halfjaar. per omgaande te voL{oen.

Laat U ons s.v.i). niet zoveel behoerlen en zeuren
UttÍ financifie verplichtin6en na.

verzoek om hun kont.ribu-

en komt U eens direkl

Het Bestuur.

I,{TE STAÀT T]I ACHTEN D]J BAR ?

ZATERDAGMORGEN t.. Cor HoppenbrouweT : Te,1fe lrerichs. - ío".a Christ.
ZATERD^GI'IïDDAG: Àad Bogisch - Àn vd steeh '- met..aanvulliirg vàn het 4e e1fta1.
ZONDAGMORGE,I: Tinu.s Zil-fhout -. Cor Hoppeórou,,rert- po6gy Richel-. .

ZONDÀFI{IDDÀG: An vd. Steen - Hrj t,1leltens = Mevr..Jàn-maat.
S1uitin6" zond.ag 16 december l,óek Dtivestgijn - An B.er8e nhene gouwen..
Eveniueel afbellen bij An Bergenhene gourven Tel-. 669416" . j

=ii.

. -- _ lqng deze ri,eg wil- ik iedereen:.bedanken, die-mij met kaartenr:versterkende
middelen, en lvat dies. meer zi.j hebben vrillen sieunen, ia míjn opname i_n het
ziekenhuis Leycnburg". Het doet je.erg." veel déugd,,dat je dan merkt dat je zoveel vrienden,en .

vrÍendinnen op LENS hebt. - r '.. -
Ik ga goeg vooruit en hoop spoedíg weer in jullie midrlen.-te zijn.

IfJim MicheIs.

ÀTTNNTIE:

- rn de vreek var-r líer-etmis za1 g6én.LENsxevrie^verèchijnan, op donclerdagJ januarie verschij4t fleze weer ars norm;:aI. De copy vooi àeze'L.,ENsrevue dientuiterlijk zondag 2J december öngeleverd te zijn.
Redactie.

-1-



HoevreL een 6root aantal mensen zich.niet .vg.gL- hg.p,_ben aan6etrokk-en-..Va.11 . ". .

bïs uitdirikkelijk vèrzöet'óà op'ti jii (20rOO'uur) aaàwezÍg te zijn, was de
uíteindelíjk aantal deelnemers (36 parel) .oqr..zp.rJo uxr-. loch. -we1. _ e.-e--4. .v_erhe-ugencle-,'' ztloJt, '' -":

. Ook de opbren6st van de loterij.Í/aË aanzi-enlijk, wat weer deels ten goede
zal l;omen van de eindprijzen op 21 december., De. stand voor !r,at betreft:de eerste
'lO paren is al,§ volgt: ., ,, .

1. P. vd Steen - M.vd Steen 5682.
2" M"Reuver - v, VJijngaarden 5;j92 "J. Dames Michels - Borremans 5296.
4. J, de ',,taal- - I(roon 5258 :)zDB "5. J.I(uijpers - E.l(uijpere .: :.:t: .... , 5059 "6. Bom'- Bom 5048"
7. ir.vtl Berg - van Acker 5W4.
8. Vastenburg - Vastenburg 49?6.
9,. n.vd Lens! - E.Smink : ' 4961;
1o.Al-tena - Mombar6 .' . 4926;
And f'ast but not least J6O vd Bor.- vd Bor 3051.

À.S. Vrijdag gaat de tweede ron<}e van start en wij hopen dat U metle hoor tijdig
aanwezig te zijn (20.JO uur ) weer een 6ezel1i6e avond zult hebbeh."

KERSTDRIVE

RRRRRNRRNRRRRR}]RRTRRRRRRRRR]I
VAN DE REDjTCTIE: R lledactie-adres I Theo Prins,

RRRRi?RRRRRRR,RRR*RRRRT?ITRRRRI 
rel' 63"12.-14' l4arconistraat 64' 2562 Je Den Haago

RRRRXRRRRRRRRRIIRRRNRRRiNNANNANNNNNNhRRITITARiRiTRRITRFRRRNNRRRRRRRRRRRRRRNRRRRRRRRRRRR

BBBBBBBBBBBtsSS3BBDBB
R'N: -BEERPUT. : -i.t rl
BBB1]BBBBBI]BtsJ3BBB3BBB ,'; .. '-.i.

Veidund àöor de vele regens is rl,eDe stank is eindelijk te verdragen.
inhoud nog slechts een bl-eke bxij.
Ondanks de zond.vLoed ie er toch nog gevoetbald" ZO speelde het eerste
afgelopen zöndag in Pöefdijlc tègen Verburóir. Wa de rust ' ve el' verriiarring
onder het publiek, Beide^ e'l-ftatrlen hadden dro6e shirts aan5etrokken, '

en Verburch verscheen weer op het ve1d, geklee§ in blauwe shirts.
Zodoende werd er eérst cloor"het publi.ek gedacht, dat LifNS 11 spelers
gewisseld had in de rusta
Bas vd Lans za6 het ook all-emaal. ni-et zo helder meer en aoctt zich LENS.
Nadat.22 man en een 'schej.dsrechter kruipend door d.e modder het kleinood
niet meer gevonden haflden, rverd eén reserve-LENS aangesl-eépt en de stríjd
hervat met gewoon 3as vd Líns in de 6oa1"
Her barpersoneel- blijft nog steed.s. eve{x gek. Afgelopen àon:iag vroeg een
klein jongetje om een IuÍars (nee, we worden niet gésponsord).. In plaats Ían
{e lekkernij kreeg hÍj te horen dat hij van de lómer terug no'est komenr
dan waren ze er weer, en keus zatt 1Or2O en JO kiloneter.
Het 1ïas stanpvoJ-l afgelopen vrijdag tijCens d-e klaver j as-drive . Janmer
alleen dat sommigen, suf geklaverjast en een borreltje te veel- op, hun
grote l-merikaanse auto (nee. het was niet de voorzitter) niet zo.b-est ..
neer in cle,hancl hadden. In itl-aats tein op de wd6, b"el-ahdde deze automobj--
1is! op het tvreecle vel-d. om daar een rondje".te draaieÍr. l

-2-
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Toen hierover een opmerhing !ïeral gemaakt r rrerd er zeer .bood gereageerd
met: ', ,Ik moet toch ergens kerenlrr Ja, darr floet je mira_r niet zorn
a-sociaal grote auto kopen, en ,lan tot voor d.e deur vríIlen rijclen.
Iíij geven een l-aatste waarsch.uwingo,. Van een iederr., clie nu no6 meent
het iweert-e veId. als cross^terrein te mc''ten 6eËrui-lien, tïorde; naam en
kenteken. gepubliceerCn
Wat ond ook opviel die. avtr::i, .rras dat, het kolllelr.vd Steen,in het kwadraat

, t9! lr;ueenaal toè op uiierst merkvraàrdi6e vri;àà fret_ 6e1uk wist af te
dlvingèn en zowel bij het klg.ïerjassen a-ls brj de loterij mek de hoofdprijs
ging str:. jken. Hier I':': toch gcen sprake'::rcer zijn ,ron io"uà1" i -

I{og }ïat leuks van het barpersonecl. llordt e'ën klant einileLi jk 6ch(rlpen',
en vraagt om een broodje kroket zonder i.,roïe.i:. , rfiorry meneer, naar Je -
broodjes kroket zonCer kroket zijn op. ,, 0h, 6eef me cian maar een
broodje eí zonder ei"!r
iohn vd Spiegel van C2 is al sinde .le zonervacantie niet helenaal de oude
neer. Maandag '1O december is hij in ZÍekenhuis Leyenburg opgenonen.
Hij ligt op cle afdeling onrierzoei;. van d.e kin r1eïafd elin6, en dic, is .te.
vinrlen..op de 1Oe etage" De.bezoektijden zijn sr.raidclagq tu6€en hal_f drie

. en hal-f vierr en st avonds van hal.r^ zeiren tot half acht...Vee+ sterktet
iJím Michelo heeft zijn hernia afgeschu<l^ en is oinds afgcfppen tlinsclag
(11 .december) ook weer bij rle eigen haard tc'vinclen". ..

Aan de muur achter de kl-eine bar hangb cen houten vat met het opschrift', Heinelien ( bah, aI tveer I'eklar.e ) " I,Ien rvoldt verzocht er 6een 6atËn in
te_s1aan om er.vervo-l§enë met open L4ong oncler. te gaan 1i66en" Er zLl
66én iier in. -. . -:.
Denkt U er nog even aan? iïoensdag.l! december Ce groobste hepleninu van
het jaar, ..1-é afgemcnc J-cdenverlgaderin6.
De slatut entuurrlers kunnen dan hun harcl cphalen, .vrant het enige, dat
op de agencia staat. is rle st atut e:rwrj z:Lging. Er 64l- weer b e l.ro orJ,:lj lr met .

artikeLen on ledematen tvordèr 6emc:eno Zoicts nné,g ie niet missen.
Na ile brij o1: hei vuur gczeb t; hcbben i.s hij rvgèr aardig ingedikt. .

Over dq stank kunnen vre Seen uits!].aak rioen",De'dehÈèl z_it weer o! de put,
Nog eàn laatste nieuwtje uit rle zi elienaf c1e,Iín6. derarrl Bijlsma ie. ,..tÍjdelijk-te vinden in het Rode Èruisziekenhuis e^aà.de Sportla.ano
Er i6 bi-j'hèn eeí. boàjc onder de knie weggehaa3-d, cn on(ler de h{eI . -
vast8ezet " De techniek staat vc..)r uiets.l .1

§
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Dit is dan de eerste echte afleve:in6 van .rULLïE Jukolder, i.vaarin vre
vertell-en over cle 'rt. V. en wat we claar uitgespookt hebben.
Eerst hebben vlerin eeri 5angetje achteraf gezelet, omrlat rve er nièt in
mochten, maar na de ?auze, tocn tc stemr:j.ng.en hst alcoholverbruik
Bestegen ví.:I'éd, zijn we nflar binnen geglipt en brutaalwe0 vooraan gaarl
zi tt en. . .1

YIat wij almerkten is dat er in feite niets geTteurcleo AIïe voorstellen
vh bcÈtuur r:rerden na vlat 6e1cíbbe1 aair6enomen.
En eindeli jk, daar was clan ons punt, àe ler,,enraacl" .:Ui5 daöhten, nu kunnen
wij. onde scheur open trelclien. I4aar ni-ks hoor, de vergàdering vràrt1
Seschorst, omdat het. te Laat vraso I'let zo maidrelijl( !

Àf en toe viei,l cr ook nog ílelachen, nnI. -orn Frans Flumans,,Hij noémde
bijv.: Morgenstond ecn uitgeplukte krentenb..olrr. H,ij lverd echter iriet
serieus genomen o

Verder wifde hij de Nieuvrj aarsrec eptie verschuiven naar èen andere clatum,
om vooral- de jeugdlecien nl-et te ver;:lichten al-tíjd op LEIIS te "zijn.

xxxxxx
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Dit is eciiter hel-emaal niet nodig, want afgelopen zaterdag toen het afge-
keurrl was, r,raren er maar een tÍentaI jeugdleden in het kiubgebouvrl
ook kondigde hij no6 aan zijn functie a1a jeugdLeider op te geven. Dit
heeft hij inmÍddel-s teruggeschoven, omdat er geen betere is.
Toen vlij dat aan het schrijven waren klvam een eerder genoerade tr,.F, zeuren
on in rleze rubrrek genoemcl te mogen worden. Hij kon natuurlijk óoh niet
rïeten eat hij uitgercid aan de beurt rvae gekomen.
Dit was het dan weer voor deze wcek. Nu volgt nog eenrtzwaar stukje over
de.reclenraad en dan is het afgelopen' 

Tot volgendez week ! ! !! !

vï.dË-werpen
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DE LEDEI{RAAD

Naar aanl-eiding van hèt zogeheten Nieuwe Verenigingsre cht , ingesteltl
door de KNVBr zijn d.oor een werlcgroep nieuwe,statuten (een soort gronrlwet voor
d.e vereniging) ontworpen

Belan8rijkste gevolg hiervan ís het Ínéteflen van een ledenraad clie de
al-Semene ver,gaclering zal vervangen om de communicatie tussen bestuur en leden
te verbeteren. In principe heeft deze Leclenraad, die zaI 6aan bestaan uit verte-
6enwoordi8ers uit aIle leeftijdsgroelen, aLle bevoegdheden die niet aan het
bestuur zijn toegekend, wat rlus beteÈent dat zij vrrj.veeI nacht krijgt. binnen
de verenigin6. Dit i6 vooraf voor de jeugd een grote verbetering, omdat zij tot
nu toe sleChts drie stemmen zou hebben in een A,V.(nmI. de A-klaseere van 18 jr.).

Qe samenstelling van de Ledenraad zal- al-s volgt worden: voor de zondag-'
seniorenJ"vierr voor de zat erdags enioren tweer.voor de junioren drÍe en voor (ie
pupillen t/m minits drie verte,Senwo orcligers (met een ev. te vorrnen damesafdeling
is ook.rekenin6 gehoudenl r1e d,amessenioren krij6en (l.an twee vert e;;enwoordige rs
en rle meisje6jeugd 66n). Vercler hebben all-e comm:issies (bijv. Ilaka. Juko enz.)'het
recht éón ve rt é6cnwo orrli6er te benoemeno : .

-Dezè vert egenwo ordigers moeten seniorleden zi- jn, d.vr.z. leden van 18 jaal
en -ouder. Zij
kÍezen zelf e

ruorden gehozen door de leden8roepen zeIf, dus bij
en verteScnv,roordi6er.

De l-eden van .]e ledenraad vert e gen$rooxdi-gen de belangen v+l d.g. Broep, -die hen hceft gekozen. Zij zu11en clus regelmatig moeten overJ-eggen met hun
rrachterbanrr, die, a1s zij ontevreclen is over hun werken, de mogelijkheid.heeft
de desbetreffende leden weg te stemmen.

Groot voordeel- van rleze ledenraad. is dus dat de l-erlen uit al-Ie leeftijils-
lcl-assen inspraak kri j5en, wat bi j een À,V, ni-et het geval is. .: i - .i.. :

Een bezw'aar Ís echter, dat de l-eeftijdsgrocp voor lvie dit de giootste
veranderingen teureeg za1 brengen, nm1. cle jeu6d, nàuGii jks de mogefijkheid heeft
mee te'besl-issen over het al- dan niet aannemen van deze statuten.. Uit vori6e ver-
gaderingen is gebleken dat zij meestal bestaan uit wat niet-spelende }eclen, de
conlnis siel-e d.en en enkele b elangst ell enden senioren.

A1s de A-junioren von iB 3arr zoudcn opkonen, zouclen ze, Uï5 ecn minimale
opkonst van 4O leden, no6 Been 10% van de vergaCering uitmaken (ter iJ_lustratiet
de jougdleden vormen + 4fl van het totale J-edenbestand).

Verder'moet mËn wel 6oed in h'e t oog houden dat de seniörIed.enr, die een'
goece vert e6enwoordiger van cle jeugd kunnen zijn veer net deze .te maken moeten
hebben. En dat zijn te traíners, lcirlers, comai_ssiel_e d.en. enu., die meestaL toch
aI meer clan 6én'taak vervull-enr

Tot slot doen wij èen oproep aan cle s t engere cht igtle A-klasseis on op
19 december toch te komen om de mening van de jeugd nog eíigzins naar voren
te bren6en.

-4;

J.;S en F.B



De AL6emene Ledenver aderin
' linsCa6 27 november was cr rlan einfelijk vrec:i een À.V.

Hel"aas ncende het overgrote cleel. van de stemgerechtigde lerlen de huise-
lijke,irr.ing,te noeten verhíezen boven de A,v. pas om zo "2J uur rïaren de benorligde
-!O personen aanwezi.go i. ,.

Na ecn inleídin6 van de voorzitter en afl:y:r'teling van. cle, eerstè ageiclài
pqnten-kwam.het gevoeJde befeid ter sprake, waarbij een.verhilte clibcussiÀ ont-
stond over de.,invoerÍn6 van het zat er{agvo e tba1"

De h.eer vi1 I(ley had princiliële bezvraren t'e6en <le 6evirerrte 
'( Ínopraaklozc)

procedure.. Teï verdedigin6.voerrie de..vocjrzitter aan, dat er ar oli eerdere'Ii,v,, rÈ
het verlangen kenbaar was gomaakt,met zat erdaBvo etlt.al te Aaan beginnen. Daarbijzijn geen bezwaren 6ehoorc1, en bovendien diende het bestuur alert te ,"ag""en ioen
zích de sutuatie voordeed., rlat een complete zat erda6afdeiing met karler en al
opgericht hon worden. De tJeer Bosisch vroeg zich af w-ie e.fiel-eden schacle
betreffende de plavuizen vfoer dienrie te vergoerLen" fiit iret antv,,oord. van het
bestuui b1óek, dat clc^ voist van Ce nfgelopen ,,vi.nter de oorzaah 'iras, en. er dus nic-,
rhand aanspaheli jk kón vrorclen lje6te1d.

Bij. de behandeling van het verslag van rle kominlssie re cr eatÍe/pr estatie
sprak de voorzitter z'i jn teleurstell-in6 uit over het :esultnat" vol-gens hct ..bestuur heeft dè hommissie gefaalcl 1:ij haar taak. nl. iret aangeven van c1e .toee
komstige koers t . a.v. prestatièvoetbài"' Dè' vergatleriàg- sprak àich uit voor vooltzettin,T. vanj het vrerk cloor C.e
toekomstige. (?) ledcnr,rad; dit teién c1e wens v*n hei bàstuur dat opnieutr een
liommissÍe wíIde o' OoÈ ae ianager. kivam ter -s1lïake. Zijn taak moet ip dc loop val de tijd no6
verder inhoucl kri j gen 

"'- overi8ens itient hij zich ook met het niet-.selebtie voet- -

baI bczi6 te houdèn. :

Bij"rle ierkiezing van de hestuursleCcn blccki da.t het bestuur cen tvrcede
decretaris en tweede penningmcester zockt ter verlichtin['van ,rè takcn. Tevensstelt dhr; cle'i]ruin.lier JO juni 19BO zijil taak afs .roorritt"r ter beschitching"

In verband met het 6o-jarig jubilerim is een jubileunkommissic op6eriàht,
vobrlbpi8 bestaande uit H.llertËns, 

-,tlnö5isch 
eir Í'.r1imLi,às" n" *o"et ,,og- àcnvuil-ing

gerocht onrler ( vooral) cle ouilerq 1eclen"

gèzien hèt ]ate ti jcistip vraaróp 'Oit agenààpunt +-er s!:.,,he kvram.

Redaciie.
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/rf6elopen vrijdag was er weer de traditiorteIe kerstdrive. riltijd vreer een
b1o e d.spannen c} . gebcuren.

De eni6e overeenkomst met het kerstfecst Ís, tlat er" f l_ink .6er1ronken , bn
6e6eten wordt o

Bier, stukje.s kaas rnet au8urk en broodjes kroket wertlen in aanzienlijke
hoeveelherlen verorbert. voor achten zenu-:achtig heen en lveer geloopo IIet inge-
sturleerde systeem wordt nog eens cloorgesproken. Sfoten hoffie trachten rle tril-Ien-
cle hanclen i_n beclvl4ng te- hour).en,. maar telqer6eefs.

§a het eer.ste Siffie dïeig je eron',ercloor te 6aan door een onderaloor van(ie direkte te6enstànr1er. Ti jd or_1 uit het andere, .zorgvuLdig -.,o1[epropte vaet je
t-e..!air )en. À1 linipoG:nd. en krieënwrijvend a-Isàede nei w4t virtuóoÉ vir;"ru,"rÈ
viordën de eorste punten binnen6ehaald. De tegenstancler Lecft 6e1ukki6 niets in cle'gaten ,eir wordt gepaaid met rat gulJ-e roncljes geestrij;! vocht. Bij ook naar degeringste verdenkÍng, zo is afgesprolten vrorcl-r, er'een natje vreggegevenr



De 16 spclletjea zitten erop en de 2OOO is gepasseerd; Geveinstle verbazin6
over het behaalile .re_surtaat en dë vele roem haalt <Ie opponent een beet.je uit ae puput, het heeft niet aan henzel_f gele6eno

Nu even kijken bij de and.er.en of er onverhoopt ncig een uitschieter bij. is.
Ai, er schijnt nog-een koppel te zijn met orutratig veel geIuh..snel worrlt het ge-
rucht verspreÍd, dat ze stekeno '

Ínindexe tegenstsnder (die nogal ,hènevel-d zíjn ) de IBOO volgemdaki. ..' ..

No6. Één keer al-Ie registers open eri'r1e avondprijs iÀ binnen: Twee avonden
verd-er zÍjn vre weer een broodrooster rijtrer. de anderen 'een ilrussie armer.

Toko.

De dodkere dagen voor Kerst 
"

La4g6 de sporten.van.rle Z/M ].addex---!.

, IO

ZITLZMZMZT4'I,MZMZI4ZI4ZI4ZMZIÍZIIZI!,?JMZMA4ZMZI4ZNIZMZW
II SecD. J.Meinesz, Tel. 86J4"4?. z
Z LaÍin v. Rustenburg 1J, Voorburg. M
MZvLZI'4ZMZI4.:,1t7ï4i"tt4ZMZtlZt4Z\rLZlI,Zt4XfiZt"ÍZttLZM:àtlZi\.2t,

Terwijl in het Cabshuis cle spairning ten top stijgt, wordt ook hier op
LENS de bris:'.ac-ac' steeds meer voel-baaro Het gaat om uón iets andèrc, moàr èv",del-ikate zaak.

U raàdt het natuurl.ijk aI. EnJcele wehen gelecr.en werrf d.e beelissing .. .

yl-tqeFteld, net a1s-6eyo1g dat rle spannin6 noi ,ó"r opg"rourd werrl en het.lop .,' -

1p'dccernber v,aarschijnlijk tot èen ïitbarsting z,aI aomÈn. Dan wordt er. besl-ist
over de nieuwe statuten? en dus t,evens. ovëi de nieulve ledeniaàa, oe .vraag clie
iedereen 'bezi6houdt'is: komt-j-e-er of j<oàt-ie-er niet 2

Overal op LENS staan mensen. heftj.6 .debaterendrin groepjes .tijeen. Vaaknet hoogrode 6ezichten en mcestar zachtjes pratend, maàr sàm" ÉàË:-.t íemand uit
en dan vrordt schichti6 rondgekeken of cr àiet ert{cns een red-aktioneel oor teluister ligt. {ï en toe rvordt er 6eheimzinni8 mei atl-érrei papieren 6eronmc1l., enhet schijnt dat het om lijsten gaat met kand.idaten voer de 1eilenrr]ad]. Zo [aan'er ook 6leruchten, d.at een aantal promincnte LDllsers al- verhie zingsafficheÀ klaar
hebben" Ilierop staat d.an meestàI een foio van de desbetreffende f,urËoor, ver5-eze1d.
van een oproep hen Èe.kiezeh voor de ledenraado Vàali staaà ." ooË nog ivat vafie
ve4kie zingspro8ra:nnat À opÍ uet punten.afs: ,Voor göedlcoper bier!r of ,Beter
vóctbal-tr of "lileb met de pre6taties ! ! 'r: i .

Ook schij4en sommigen.al een verl<iezin6skaè gevormd te hebbdn, :-od.at zezich:Ín het heetst van de verkie zingsstri j d populair kunnen'maken bij vriend: -,
en vijand door roridjes we6 te lieven. Ik heb ..persoonli jk en steekproef -6ehouden oncler een representatieve groep
LENsers? en daaruit is het vorgentl,e naar voren 6ehomen. van d.e ondervraagden
verklaarde 51 11% an het 6eheeJ- niet naar de le alenvergaderÍn8 te komenr.llr@/o wísthet no6 rLi-et i 181.4 verklaarde wel te komen en voor de s tatutenw-i j ziging ie zullen
stennen? e\ 13t7% zou te6en; stemmeno ..

Korton het kan no6 spannend vrrorden, clie 19de d.ecembet.o En, zoals het er nu
nàar uitziet i hebben we cla.arna een ledenraad en word.t het nog ,"ór "p";uia"r-"n-leuker" .

Ïn de l-aatste week voor Kelstmis worclt de basis gelegcl voor no6 vele urenpraat- en schrÍjfstof" :

Na dit 2e verEeBende week-encl rest ons qEBs!4 efftal- nog Ë6n (urr)weast'ri;a vóór
de 2.6. vrinter-stollr en wel te6en SVGII _TT;;ht en rvij dóstj_jds van rcleze ionbere-kenbare) proeg, thuls ruet 3-z yirr9.r,- tiitinaat 'zar de tegensiand aanmerkelijk ... .

groter zijn. De uitsl-a8en van'de afGeropen rveken (maancàn) wijden er tenminsteop, dat ook met dit elftal_ terdege rekenÍng 6ehouden díent te vrordeno

:6.:



Du6 LEI\Srers: op8elet! t4Nl/xllc: 14.00 uurtVBRZAMELEN: (lcantiire Lurts): t.2,.45, uur.
gPSTELLING: 

. 
woensclagavoffi-fiÏe training r:Ee na--ï6Ïatcn. Terreinr1lli jnendaelselaan

,,. Oclrenbqrgh (de o cke nbur6hst r:rirt J ro meter inrijtrén en rlan-ffi af nqrar het
.. perkeggterreino; , r -

Het TI{EEDE zorvel als het DERDE hel:ben op cleze.J.aatste zaterdag v66r de stop ,;ir-
af . ö!-ïEizo ek van .Ie aanvo-Ëfrer 

",, "ir"i"r" van het Tr,-TEEDE ESHTER, is: e1 voor hen
eeir uj-stekende oefenvredstrijd georganiseerd en we1 tË[E-n.. -NaL..r Neóeïlanden ,;
S!l-E( op LENS dus) om 1J.oo uur rïaNl.lÈZrG r i2.30 uur: A.Enze - c.verdink - E.tiemler
G.vd rogt - H.Jochens - J.vd rasïààiïF J.',reltens - L.I(uijper - À18.94 chej-kh -Chr. v Gestel - J.vd Rijzen.

ook niet aanvrezig kunnen ziintunnËfr-IiJffifr no6 ti jàíi
ATTXNTTE : l,r,il-len cl:i-é epelers , viettre lte eIfden.. ure hierbí j Loch om welke yeden c,,an

snel mogeli jk met-rtelÍ.(Tet-. 86144? ) . »an
n met eventue.Le reserves uit het DERDE!
!! Danlc U..wel! !l T:

vri ends chappeli jk Krimpen a/cl Yssel. , .r

. .. trVestvh-e tweg naast ,nv. Starlift 
.

- /r. Jans en.
.Y1 Eeb 1-1/3 .K.C.Schinmel
+. V1 Eeb 1-2/4 .D.H.G.vrl Schot.
S?ortlark Iil jkduin,, Mach Vrijenhoekl-aan

'C.F.M.l4oen.
: .V2 6eb 1-2/4 : .S. A. cien Heyer.

.DuurtrveG lr'asqenaar -L. li . Sleurink.vz geb 2-1/J J.v Esch.
VZ 6eb 1-1/J ,c11.:il,l:1.]akl!er. ,..: .

.,Sp. park lti jhduin'MàiË Vri;entroettdan N.I{.
-(vr) v3 seb 2-214 +r.N.

, S?.park aan c1e 3rassershade. N.N.

dit zo
vocTzl_e

Dus ook zij dienen paraat te blijven.--'.'
Verburöh - LEIÍii:2-2.

SU{]OREN ZONDAG

PR0GX-lJ4M.li, 16 decenber í c\ro

uur DCV 1 -
uur iïifhelmuË 2 -

'1 1 . 0O uur IENS ,
1J.00 uur LENS 4
'12.0O uur Kranenbur8 J-

l-

. ,^.i.lemachtigr \,r,at eeh hondeweer àfgelr,l:en zorrdaft in Èo"iaijk. GéIuk]iig --dat de spanning anderhal-f uur-voor verhit'te gemoede'fen zor6de.
De supporters van LENS waren in grote getalen.het V,lestlancl ingetrokhen en

za6e-n L,INS aI snel terlen een '1-G achtérstancl aanliijken. Rudd +d Laan bàzorgde despits van Verbur'ch een late ! decmnber en de bal, rret een riitgekientle Íoï passeer-
de de nan Bas vd Lan6.

Maar opnieuw bl-eek cle veerhracht van het huidi8e. eerste..steeds vrerd., a1shet mqar..even mogeli jk was, ..cle .aanvàl- gezocht en ei onistoí'rien zotloende uroi i

Na 2o minuten vras het No1 Jansen, die rle getijkmaker -aantekende. zijnindirekte vri je schop van , zaker 40 ureter rvercl docir tle keepei' Èerg,erd, tgr.rrrà -. .

de bal in het net verdwsen,
Nauwelijl(s 2 minuten ]ater een indirekte vrije-èchop recht voor het

Verburchdoel. tr,/im i(eetman dreigt naar rechts kort af te zul-l-en schuiven. maar -
schuift de b41 .brced n.ar l-irÈs rangs de muur, ría.ar Jos Diissàrlorp hem.'iireci.
oppilrt en in h,et .doel .schuj.ft-. Een schitijerencle ,goà1.

Hel-aas ltwa:n Verburch vl-ak voor rust op 2-O door vreifefenrl optre(len vàn
lcèeper en achterhoede. Na rust een eenzijrlig Àpei-beek1. Gesteund.doàr d,e stralfe,
--ryind een drukltend verbtrch en een -I,ENS r clat zich tot verdetiíge-n noet, bei:erken.

I\íet gelul( (paal en 1at stonden no8 een Velburc hdo el-i:",ii l" .i" wËg) en
we g-is-ureg-vo etbal wist Lxlls het cloer echter schoon te houclèn, zodat LEI,IÀ een
zwa.grb evo_eh! erL,, puntme e , naar huis hon -neuen. , 

. 
.

. l{etlerom een 1:rima pr'eétatie..van LENS 1. Ïe ïrli jven in de race oí, t"t
hampioenschap I

14.00
10.10

12. 00
14. OO

LENS 1

LENS 2

E6to 2
Laakkvrartier
LENS 5

'lO. 0O uur

uur
uur
uur
uur
uur

LENS 6
Archípel- J -
LENS B

LENS 9
SO:i 5
TENS 1 

.1

r'.Speed 8 -

GDS 5
],ENS 7
RVC 8
DVC 4
t IrNs 10
Vo8el- 5
Lnlts 1 2

uuI1'1 . 00

12.O0
'1 2. 00
12.OO



uitsluitend op vrijclagavond. tussen tB.]o en 1!.]o uur bii A.vd Kroft TeI. 296081,Bij uiterste noodzaak op zat eraà6rno"5"r, uil /i .Bogi§ch, rer. 9)1156 tot 12.00 uur.
VERZAMELTIJDEN..ZONi)íc 1 6 cl.ecember.

l_Tl 1,Í,8:9en 1'l -een half uur voor Ce wedstri jdj 1

LINS 5,7,1oem 12 §6n 'uur voor de wecistri jài. - .,

]IESCHRI.]VING HlI

OPSTÉlLIITGEN

LENS 4

lnr{s 5

!J1l\ è O

LENS 8

F.BLokfand - G.Co11:a - R.DuijnCan - J.Groothui zen - s 1' T..rèar
R. v Luxernburfi - M. vd r{eulerl I 8.o"""- :-lr.ni*ï"i;_aah":"j\:Ë;il"r-u", _!V.v 5pnr4.1.1 - E.Stravér -;\.Tinrners _ i.i'"tU". .*.-,".-,-'--:-'
C.vcl Beek - T.Branden'ruig - J.v Di5t - J.Keetma n - c.Kemperman _G.looyestein - G.Oostrom 

,- J.Ras _-r.noààËoi 
= u.nooduyn : .1.àp"t. .

/i.Bauman - n.Bon -,H.d9 Chatenier.- A.rle Jon6 _ T.u Lr*"rbr"G _ A.RoverE_II.Ruyter --lí.v Riin.- C.stapet - r.v"à"à"-- ,t.vierring..
R.vd Llemt - c./Booee.ard,: R.t:n.ï?g1n - R.Hoppenbrouwers _ A.Schijf _J.Verhaar - p.Vertr aelen - J.t/itting._ n. ,- il:.J rr8oarilen - ;t.Verslee! _P. Bosch - J.Boelhouwer.r

A.llil-derbeek -.I.de Bruin 
---G. 

Duivestein - G..coosen - p.Heynen - .í.HeyneD.J.Keetnan - II.de Klein - J.Reuver _ p.van nii, _ J.Schmal_

IIJI{S" 9 P.Bur6höuwt - F.v Dijk, - p.tr,ierét _ A.HuiE.._ G.vd Ii1éy - A;vd I(roft _'W.1(rol - lï.ter Laare _ J.Riemen _ p. schulten._. p.smeefe

LEI''I§.10 G.v'Beekum - {.y B"ot um_- 11vd JJer6 - ,r,I. xouwnan .. H.Guit - J.Helnans -'" J.vd Horet - J.prins _ T.prins _ ri.Reesinh,_.E.Reesink _ T.;;;;#;ïr.
LEI'ls 1'l ,^l.IeTg'-man - R.B-9m.; J.Borst - c.v Deeren - p.v Deursen - p.'a" Haan _C.Kuijj)ers - J.I(ui,ïirer6 - tiJ.vd iir,à"., _ C.Lipman _ F.peteis _ J.Rientjes-' P.Verhoef - F.de Vroege. Í

LEILS 12 À.Banning - /.l]aunan - C.Berenbah - A.l]Iuyns - G.Heystee8 - ,.rurr..n _.E.de Jong - F.Jonker - II.Kouwenhove[ _ A. Vrijnhoven.
UITSI,i\GEI 2 decemb er 10'70

LETIS 1

C oal- 2
LENS 

'LEI'IS 4
DVC 2'
IENS 6
Gr. liriII dïlvac
LEI,,IS 8
LENS 9
GDI, ?
IENS 11
LEIVS 12 ' ,

6

l

- .HVV 1

- TENS 2
- Unio 2
- ililhelmus J

LEN
Te
LEN
Vio
V{estlanclia B
LENS 10
HDV 6
Paraat 6

afgelast
,-)
2-2
afgelast
o-3
ï-l
h^

J-O 
.gestaakt

afgelast
0-2
t-t
afgelast

s5
Ílerve

s 5,

2

UITSLAGEN 4c)no
Verburch 1 LENS 1

LENS 2
IENS 

'

.,2-2
o-o

" 4-0

-8- ._

I 'íSH. 2
DSO 2

p rlecember

Ï.,ENS 7



Eindelijh heeft LENS eens 6etoond ctat ze beslist niet alti,jd hoeve
De uedstrijd tegen mede degradatie kandÍrlaat ODB werd vercliend. met

'De hele wedetrijd heeft LENS het beste van het speL gchati. Men Lie
komen. Noch eenmaal op onze hefft wisten zij geen raàd. muer door h
storen'van l-í.e onzen. De doelpunten r,yerCen gescoord door paul vd bt
Do8isch en'tïiflem vd Lin.Ien. vanavond aLs il tiit reest (drnilertlag 1DIeIen vle voor de 'belEeI t egcn.,'.{e s tlanr1ia. Di! ijr (te koplole.r jn clg
De-aanvan6.iË 20 "35' in'<}e.Ëporthar aairr. cle Duinlàa.4. KoË èi:irBorterë
eens niet in de -steek en liörr ons eeirs àen''beetje Ëteun g".rèr, ton[u
de resterencle vielcen van clit jaar is voorlopig !oo, progi.rm" ïasïgvan.het zaalvoetbal is a1s volgt

ZT,ALVOgTBÀL

1 c kla'ase A

GDCPH j _.

vuP
Chaban
Gymnoira r'

De JaEer6
I'ulI Spe e cl

ODB
r ï,EITS

l,Jest erkwarti-er

PROGNIU!${A . JUNI OREI.I

z(:I.iDnG 16-12-19?9.

10.00 uur RI(IVV 4
:

I'lÀiJ{DÀG 1l t 12e1979 "
19-00 uu,r tE]{s t
zATEr.iDf,G 15-12-1979 

"

n te verl-ie zen.
J-:o' 6ëÍionned ;

t ODn rustig
et 5oede
e en , RoIÍà].d.
J c.tecember).
2e kLasser B. "

La4i onó nu '.'
de l-i j n. Voor

e6te]-d. De stand

12-27
10-16
10-14
11-14
9-9
11-B
11-7
4 )-q
?-4

10-4

LENS 2 Heuvelweg Leidschend{4.

Haa6se C/ jeu6d Y2

14.3o
,14"ro
11.oo
11.OO
13,oO
13"Oo
11,45
13.15
11 .+5
11.45

LEI{S 'l
ïiEt{s ,.-
euick 5
GoíLa 3
LEi.-{S 6
Paraat J
LENS 8
DZS 1
LEN§ iO
LEI,IS 'l 1

uur
uur
uuI
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Dso'l
Rvc 3
LENS 4

Celeritas 4
lËNS 7
Vredenburch
LEN§ 9
Ooievaars 4
Hr'rsri 9

v1
V2
Savornin l,ohmanla.an
Bcresteinl-aan
\t1
Oostersp.park tyassenaa!

12 y1
Ockenbur6h
v2
v3

.,_,:ï I

J,IESCHRIJVINGEN
SchriftelijÈ: V,,o: vri j da13-avond 18.00 uur bij ilhr. P.vd Steen,

let.t 6?5096. . iGenemuÍ ,lenstraat.101; 2545 PR Den Haag,

TELEEONISCH: vrfjdagàvonrl tusserl 18. OO en 1!.OO uur (uitsl,yÍtenb in dringende
[eíal--IGn')-Tooi
L..,lilassets bi
B-lil-assers bi
C-l(Iassefs bi

. DuLveste

. vc1 È'erg
G

E
.tlr

j
j
j

yn
Tel-.
T eI.

946891,
29?9?8.
63t64o.

-9- -

. t s-Gravendijk



In noodgevallen kunnen de junioren nog op zat errlagoc ht enC tussen 9.1O eyl 10.00 uur
afbellen bi j 'LENS. leL 66814,

. Atr.KEUEINGEN: Dé juníoren rnoeten bij sJ.echte we ersomst a-rrd ighe den steeds de afheu-
verstrekt.'rín8slijstén rae.dplegen. Tclefonische informaties urorden hierover niet

LENS 1 Als bekend Leiders J. Zoun,
J.1rpperlöo.

LSNS 2 H

-p
sauenhoms

.t(
L

Drunick - R.Gimberg - R.Goeclhuys : O.Könenan - J.l(ouvuenhoven (2x)-
rol - H.Schippelen'' - D.Vester - J.vd- llerf - D.Jozee - W.Kliinnen.
B.Jo uur LEtis Leicler F.Flumans.

LEIíS f ïl.v ï3er6enhengo ur/,ren - R.de ïlaes - G.cle l(ok - J.Kouu,enhoven (2x)- Iï,Linssen
R.Rad.ema.lcer - J.Voord.uin - R.h,as6crman - M.Rienen - Il.EriskeB M.Schneider

Rest . ts.Jozee - W.I(liinnen. '. -

Lcirler 3. Osse.
zie reserve lrogramma

De training voor de overige A-]rlassers is de komende 2 weken on 19.3O uur.i.v.m.
het klaverjasEen. I(om dus op ti_jd.

LENS 4 aLs bekend
Gliffiomst 11.45 uur Leiders Paul vd S t een,

Roel Lueks.
zie reserveprogramma zie ook maanclag 17-12-X979.

LEi;S 5 aIs behend
samenkonst 12.0O uur
zie reserveprograrnma.

teider Martin Reuver.

LEiIS 6 als bekend ..
samenlconist'12.30 uur

IEIIS 7 als bekend zonder R;ÍMattens.
ffióÏomst 11 .45 uur
Gi.J"RNE OUDERS MEI VEIIVCDB.

I-Ejl\§ o oJ_s vorLge weck
Zie-;;k res er vepro gramm,r..

LEi,,lS 9 al-s vori8e vreek
sanenhonst 12.15 uur LENS
zie ook reserveprograarrta.

IÉNS 10 als vorige vreek

Ll]l{§_-1l als vorige vreek

nESERVEPR0GRI'.Itr4A

Leider Arthur de Gioot.

1., eider li. Blok.

LeiclerE Ean6
IEI-m vd Mi j e.

verheugd,

!el-der -uralt landman,
rlim vd Linclen.

Leider Theo Prins,

Leirler Ton vd Berg.

algehele afkeuring vriendschappellk
samenkomst 1J.JO uur LENS.
sanenhoilst 1O.rO uur !ENS. .

samenkomst 1e. 0O uur ï.,EllS.
sanenkomst .p.l0 uïr .LEN,S.
sarnenhomst 10.45 uur LEI{S.

De
14
11

15
'10

11

volgencle ei-f t a-l-f en spelen B.'s
.JO uur Kranenburg . -. IENS ]
.rO uur S0A L,ENS 4
.0O uur I{ranenburg - LENS 5
.15 uur S0A - LUfS 8
.45 uur liranenburG - ï,EN§ 9

Er kan vanaf 9.15 uur gebeld rvorCen of dit door8aat TeI. 661114.

zat-er11a6 bij

-10-.



PROGR!.T4I,ÍÀ PUPILLEN ÏJELPEN EN MINÏ-iïELPEN..

PUPILLEN ZI:'TIJRD-rrG 15-12-1979.
'12"O0 uur flaaIdwijh 12
11"00 uur LENS.ll .

10."00 uur S dhevenin6en
ZIE SPORTKrll,.lPE{

iJII,PE]N ZATERD]IG 15-12-1979,
11" 0O uur NaaLrirvÍ jk 16
12 

' 
00 .urrr DyíLano | 6? /?

11.00 uur',-IXNS.17

I,lfNIÈI.,IELPB{. Z/|TERDÀG 15-1

Sp. park HoBe ilomen
16 ua

Eoutrustweg

],EI\IS 12
S cheveningen
LEIqS 14 i

LDI.IS 15
LENS 16
Te l.IJerve 6

0 uur LENS 19
uu-r.usco'/

Ci uïr. LtrNS '21

A}'SCl{lt] J1/T IYGEN 3

LEI\fS 1 2 als vorige v,re ek
samenkomst I'i .00 uur LD,IS

LEIIS .1J als
sarnenkontst

ZIE S PORTK.{}.IP

LEN§ lr. a1o vori6e rueeh
samerrkomsi; 10"00 uur LENS

!E]!§jÉ als vori6e vre'ek
samenkomst 11..O0 uur LEN§.

LINS 1Z al.s vorÍ6e rveek
sanenkomst 10. ,O uur LEi,lS

ZIE SPOITI(AI!ÍP

,l;l"esterkwartier (vr) y1 , . .,'.
LEIIS 20 Sp"parl( Pi. Irene
c;rit 25 : V1 

,

Sp. park Hoge BoÍrèn- '

Texrcein .Iulialaant j e Fijswijk

1.,eicier.H.Straver.

Leider J,Prins.

1J).met.L.van it IIooB
teiders P.v Rij n,
B. !oogaard.

teiderA.de PaSter.

ï,ei- cler n. de Jor6h.

10" 0
8.t+5
11"0

ii,.l

Schriftelijk r.oor v:'ijlagavond 18"00 uur b1j p. vd Steen.
Gbnemuj.denstxaat,10,],2545icbenuàag,'reÏ.6z:b96..",

''TELffiCII§9LI,r, .vr.i j dagavorÍd tussën .1,8,..OO,en. .1!-.OO. rr,ur, ( u,itstuitènd in dringencle.
f,ev-arr-en'f-Ëi j l;ti-i nàyncn rei-. 290623.. .'
In nood.geva.llen icunnen de pupillen en welpen nof, oI zaterdagnorgen tussen
8"00 cu 9,oo uur afberlen. tèr, 66tlt4 r,ntts,

- Ji@- HqgU. 
'Bi! 

.s'rè.c,!rt'e' ïle_e r ebir-s'thh d,ighe ce n steeds eerst c,e a.fkeurin8sli jsten' raac11:1Ejj"e-n-" Staht' d:rarblr bil rrpul:i]Iei en l,Lelpenr vermeld.: GOEDGEKIIUnD clan steed.s
_. 
nT.I .yqlq. of. qg.r-rt. .van .sarnenkonst ko_men, rN- Dl-T cEvjJ,. I,Í..,'G ER .DUs Nrrr rELEFoNrsqH
irORDEl'l GEII'IF0R'ÍEXR]) NLÀl'l EVEI{TUELE A.TKEURING. Staat bij r1e afkeurings àdr6gs en
bii I'PuIiIIen en l1lellenrr vemeLd: zïE .[.tr'] EURINGSLIJST .dan raoet als vofgt worden
6eha.nt1c1d: voor de t huiswedstri j den moet juniorenrijot worden geraa<lpieegd.
Zi.jn cle weCst:i jden van LENS Br lO en 11 goed.gekeurcl, rlan gaaà ook cle pupillen -en
ïelPen }vedstriiden door op ons veId. Uitsl.uitend voor ([c tritweàstrijden mag ín
dat ger,'al telefonisch worden geinforneerd of hun wedetrijrlen cloorfaan en urà]-
zat'erda8ochtendtussenB;009.00uurTe1.661,14,LENs.

vorige week met M. Frornberg
1O.JO uur LENS

!!rlls_ 14 els voiige vleek zonder M.trronberg (zie LBIS
EË-ueffirnst 9 . OO uur LUNS

- I lÉ

Leider I{. ïtl Meulen.

J



LENS 19 a1s vorige vreek
saaenkonst 9. J9 uur LENS

LENS 20 aIs vorige rveek -

ffiEii6mst 8"15 uur Ecso sp park pr,

LENS 2'l a1s vori6e week
samenkomst 1O.JO uur LENS

SPORIK,IMP IN ZEIST

Leider Dhr. El-stak.

l, eider P. de Jon8ho

Leider Dhr. vd 3or o

Irene

Van ,O juni t/m ! juli 1!$O or6àniseert rle KNVB een sportkàm? op het' sportcentrum
in Zeist. Voor maar lSOr- kunnen jon6ens 6eboren tussen l-8-6? en 71e?- ?O
zes clagen heerlijk voetballenr(veldrzaal of op kunstgras) zwemrnen en sporten in de
bossen rond. het prachtige sportcomplex in Zeist. Vori6 jaar harl<len we te vreinig
deelneners. Dit jaar verwachten.we wel te g;.an" Zèker net de jongens van P1 en de
mceste van 1,I1o Natuurlijk rnogen oök c1e andere jongenË mcc in deze leeftijclsgroep.
De eerste dertien jon6éns kunnen mee" Geef daarom onclerstaand strookje a.s.
zaterdag af aan je leider of aarrl iemand van rle Juko. ]{aak ook direkt even f4or-
over op €Lr:o 116? 11 t.n.v. penningmeester LE{S met vermelding sportkamp"

Zeist. Hij is de zwemsport go e d/matÍg/niet + meest er.
Hij io verzekerd bij "." ..óo...:".oonder numnler
fïíj zijn wel/iiett bereirLt om voor het verr4oer hee4/terug*
Hij wi1 wel/niet*. meedoen aan <le tafelte nniskompetitie o

l,t d..rJuó . .
Handt e]{enilg

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

I,ENSHANDDOEI|EN EN TRUI E.I

De- LEhs.handdo eLcen zijn er einclelijËu ti,S. zaterdag kunnen julIie ze achter c1e"
bar. afhalep. S"V.P. wel- direkt 17,50 bctalen, anCers krijg je ri.e hand.rloek niet
meë. Heb je éi geen besteld, maar rrril je er we]. 'een hebben dan.kan dit.ook. Er
zijn nog enkele hanrldoeken, overo De truien zijn voprlopi6 nog niet leverbaar.
S1orflig, naa:' wij kunnen er niets aan doen. Nog even 6ec1u1d a,u.b.

BUITENLÀ]{DSE REIS

SPORTIíEURI}iGEN

De vorgende iongens moeten nog steed,s een keuringsbelvijs em/of pasfoto inleveren:
Keuri sbevri js: M.I{rul 1M.I(nops r S.Ja6esar, R.Vreesrvijk, en c1e nÍeule leden

oog oTogt, T.Mul-derc en L. van I t H

No6steeds zijn er jongens die 'le eerste JSOr- voor r'le buitenl-and.se reis niet
hebben betaal-d' llij moeten Eurosporting oolc betaien. Juflie krijgen tot 1 januarie
de tijtl om te betaleno Hierna wordt je van de cle elnemersli j st geschrapt, tríij
hebben no$ enkele liefhebhers clie juIlie plaatsen in wil-f.en nemen, Snel betal-en
dus op giro 316? 11- t.n.v" penningneesteir LENS met vermelding buitenlanclse reiso

PIIqEQI:O : M.l(ruI, ,14.I(no?s , S.Jagesar, N.§chuurman, R.VreesrvijlÉ en r1e. nieuwe l_eilen
S"vd ToBt, T.Mu1der, en L.van rt Eoogo
Je kan je laten keuren bij .c1e schrolarts, de huisarts en/of het .rnedisch bureau
aan.cle Goudenre igenst raat. Voor 1 januari moeten tle ke urini;sh ewi j zen en de.
pasiotor s opgestuurcl zijn naar paul vd §teen, 

G enemui cieno[ raat iO,] Den Haag.
He'bben we op 1 januari no6 niets binnen dan rnahen wij de .afsi:raak voor jul-}ie,
Zonder een geldig keuringsbewigs wordt je niet meei op6esteJ_do



IíO}ITRIBUTIES

Het is jamrner dat er zoveel gezeurd uoët rvorden om veel verpLichtingen die onze
leden toch hebben zoals keuringen, betalíngen van reízen en kontributies. Jamuer
mo.ar waar. Laten vre nu ci-:[n het eind van dit jaar eens àllenaat onze veï?fich-
tin6en tegenover LENS N-!iOMDN, zodat rve op 1 januari rnet een schone lei kunnen
be6innen. Ooh rle kontril:utie kan op 6iro 336?11 overgemaalit vrorden. Bedankt.

GEIIRUII( VELD 2 en 3

Nu cle velrlen sfechter worrlen vragen vrij a1s jeu6dkommissie aan de heïen trainers
oÍn zoveel mogelijk cleze vel.ien te mijilen. Gebruik in princil:e alleen C.e t::ainin6s-
strook. Zorg ervoor dat cle spelers niet over het veLcl fietsen, deze sporen ver-
nielen het veIrl"(net zoafs de autosporen clie er nu opstaan). Loop ook buiten vel-cL
drie om. Ilet afsnijden over vel-d J is neri3ens voor nodig.
Heren trainers }et er op I i !

KERSTV.'J(il,NTIE

iVillen c1e jongens die in het rveekein e van 22/21
zijn ciit a.s. -vrijda6avond. even doorgevLn o1t d.e
vast te stellen vriend.s chappeli jke rveLlstrijtlen.

en 29/30 d.ecenl:er op vacantie
afschri j faclre ssen. Dít i.v.n. c1e

VUC . LENS 7

Het nog onBesl-aBen LEI{S 7, dat tot voor zaterdag met rnaar 1 ver}iespunt
op de derde plaats 6tond, rnoest aantreden tegen het a1t:'-jd moeilijke VUC. Deze
begon Can ook al- direct in r.le eerste minuten. Na ca. 20 nj-nuten spelen werrl het
dan ooh '1-O in het nadeel- van LENS. Het cluurde, na deze eerste achterstahd sincls
v{eLen dan ook $Jel- weer even totdat LENS weer begon te voetbal-1en. Vlak voor rust
lvas er dan toch eindelijk rle 5elijJ<malser van l4ike vd i.latlen nadat IIans v ï/assem
hatl.5ecounterd.

- De tweede helft wercl er dus n$Jeer open gevoetbald met kansen aan beid_e
kanten. Er rïerd sportief gespeeld, iets lvat aan het pcrcentage vrije t"appen
teSenLENS niet te merken was. LENS wertl fors benacleelcl door aller1ei vreemd.e
bgslissingen van de !tscheirlsrechterrr. Dit was clan ook de aanleidin6 tot het feit
dat Rob, rle aanvoerd.er, wegens protcstcren het vel-cl af0estuurcl vrerrl. Hierna liep
het he1é LEl{StientaL over het hele veLd verspreÍd, en er vie} aI v1u6 een tweede
tegendoelpuiit, en rle vredstrijrl was l:esl-j.st. fro otioop kon'd.en de spelers er
gelukkig om lachen, maar d.e eerste competiti ene derlaag, grotendcels te danken ean
de ttscheídrechterrr t t"as een jammerfijk f eit" " "E"r, t"r"rrgestc*le.

1-2-1979. DZs 2- LENS 5 (82).
Nu Nummer 1 (2J punten) tegen nummer 2 (t9 punten). Aan5ezien vrij numne:r 2
llaren rnoesten we cleze vledstrijd lvinnen om nog kampioen te kunnen wortlen. VoI
6oede rnoed be6onnen wij ri.eze vredstrí jr1.

!ïe harlclen eersted.e vlind mee waardoor we iets neer in .:le aanval waren dan
DZS, maar DZS had toch rle beste kansen in de cerste hefft, De eerste hefft ein-
digde in de behende bril-lestand (O-O). foen vre cle tvueede helft beilonnen werrlen ve
meteen in C,e verdedi6ing 6e C.rukt. Al-le kansen \',/aren toen wcer voor DZS. l,li j
hadden aan éénuitval genceg om een strafschop te forceren, omdat l{ark grof lverd
neergelegd. I'la enig protest werd de strafschop toch benut door Charles (O-1).

Na (le ze 6oa1 ontaar e wedst} d in een ve rsc hrikiceli jlce schoppartj-j.
De ccheidsrechter werd hierdoor erÍl nerveus, waardoor hij verlieer,.'.e beslissin6en
begon te nemen. Totilat Charles vrerd neer1,,-elegd in het st rafschopgebied. De scheids
rechter 6af hiervoor al-weer een strafschop. Toen hij voor dit geva.l gefloten hacl
werd hij van al-1e kanten door DES aanGevaflen. I{a rlit ge1;euren staakte hij de
vreCstrijd vcor 10 minuten. Na rLe verstreken 10 minuten stonden we al-Ien weer op het
ve1d, waar tot ieders verbazj-nÍI, de scheidsrechter 6een strafschop 6af mi:ar de bal
op de midd.enstip hail gelegd. Na eni.6 protest van onze kant begonnen wB vreer aan c1e

vredstrijd.r Toch werd het voor ons 1-2. En met een bectje 6e1uk worden vre misschien
nog kampiocn 2 -1t- !eo.
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NIEUWJÀiI,RSRECEPTtE

toe te
zijn,

ïÍij stellen iedereen in de 6elegenheid om elkaar op 1 januarie 19BO a1les
vÍensen wat maar mogel-ijlÍ is.".Ons klubgebouw zal daartoe on 14.jO uur open

tervrijl de sluiting i6 gepland om 1/.OO uur.
lilij rekenen zoals altijd op.Uw all-er aanwezigheid

Het Bestuur.

SLUITING KLUBGEBOU!Ï

Het klubgebouw za1 zij{ gesloten op maandagavond 24 december,
de kerstdagen, op maandagavond J1 clecember 19?9 en op dinsda6avond 1

Het Sestuur.

t i j alens
januarie-1PBO

LENSR]IVUE

----Gfg"ndè 
r,ieek verschijnt er 6e"n LENSrevue. Kopy voor

uit6ave (l-1-1980) .die.nt uiterl-i.jk zondag 2J clecember a,s. te
de eerstoolgende
zijn ingeleverd.

PRETTÏGE IGRSTD."GEN EI'I E]n.I GEZELL]GE OUDEJAANSÏ,JISSELING.

I(ONTRIBUTIES'

Ga het nieurïe jaar goed Ín
Iloedt U voor de wanbetalerslijst.

Het tsestuur.

Zo verbijsterend, zo niet ter verwerken o1a6 hBb .ik gekregen dat Ís aan
niemand uit te leggen. Ik moet zoveel verwerken en dai wi1 ik ook, maar wel
eerJ-ijk en dan moet Ík vreer zeBgen,,LJIINS|| was vreer groots.

ïk had mezelf een opdracht gegevcn en dat is om Jan, roijn Jan, het mooiste
mee te Beven, vrat ik geven hon, een bege1eidíng naar zijn laatste rubtpJ_aats.

Zo l-iefdevol als ook ons leven geleest is.
Dat ik clie dag ten volle heb beleefd is niemand ontgaan', iÉ heb heel-'

bevrust deze da6 bel-eefd om troost te putten die een ierier mij heeft rvilien geveà.
Het is onvoorstelbaar en daarom bedank ik iedereen voor, al-Ie b!_ijken

van belangst eJ.1in6.
Met hulp van God, van míjn kj-nde"en en van heel LIINS, zal_ iË proberen de"

moed. op te brengen om dit zeer Srote verlies te kunnen dragen.

en betaal Uw kontributies nu eens direkt.

I

C. J.14. Hop Frij ter6.



I'ITE STAXT ER ACI{TER DE BÀR ?

ZATERD.)GI,'lORG

??-]..2-1972-.
ZATERDAGMIDD

EltI: Teele f'reïichs j Andre Christ - An Bergenhene gouvren..

ÀG: AFd Bogisch r-- I.larleen vfl Stëën'-'An vrl Steen.

ZONDTTGMORG'ENr"

23-1211979. -, .
ZONDÀG}ÍIDNAG:

JJr. J aISelle J-e

l"'
ZI-TERDIG van

'--ÍÍrítrs Zilfhoui '- .cor 
uoirpu.rË;o;;;" - ïessy ni."her.

,"Mevr. Janma+t - Ín v<l ste]en' :- John 1,1611e1g.

afkeurÍng zijn cle volgenrl.e barmedelverkers aan;de beurt.
,,,'.,-',.',.

12 t,ot J uur Àad Bogisch cn i..adre Christ.
ZoNDÀG van 12 lob 5 uur i{efIy en }?ichar.l vd Iioek . ( ook sl-uiten)

ïlIE STrlilT ER ÀCHTEn DE I_lAnoPzÀrEnDirc 2i-12:ag?g.

ZATERDAGI4ORGEII Cor Hoplrenbrou$rer - Tee1e f,rerichs _ Jose,Christ.
ZATEP.DAGIIIDDILG Aad Bogisch - Riek en pj.et Bosch.

nventueel atbeflen bij An B ergenhenegouwcn Tel. 66g.4j6,

I(ERST.DRXVE

' Het or6onÍseren van een klaverjasdrive lijkt misschien een wissewasje,een fruitje'van een centr een makr'i e of een peulàschittretj e , rloch dat valt lvel .--tegen. Vooraf a3_s Z koppels afschrijven, .i gewoon vreAbli.ift. 1 een krvartierte laat komt en ei-J koppels om klotislag zo.:o "r, rrï"""i-tàr;". -l "-*-"'*". - -

De Kerstgedaïhte in oveÍrvé6ing 6ànnru, hebbende-zuIIen wij ,geen nanen ".puhliceren, maar hopen."wtj dat d.Í t soort problemen ons a.6. vri jË.ag bespaardzulJ-en blijven. 
.

l,r'i j verzo:ken U derhalve al1en orx vri jclag op tijcl aan'ezi6 te zijn d..w.z.wij rvil-J-en om 20.1o uur begÍnnen, zodat het wenselijh is dat u o,r', eo.r5'r,r" ..,.aanwe zii5 bent.--l-
Mocht ieraand. niet kunnen komen, clan verzoeken wij U op de eerste plaats

oT. rul'l vcor vervangin6 te zorgerr, ,noóht rlit nie.t 1ulcl<en tlam verzoeker, ,ui- 5 U o,uiterl-i jlc vr.i jdaGavond tuseen t9.óo en 20.0o uur terefonisch af te schrijven birjhet lclub6eboLrv (66trr4), zod.at wij rlan no6 rvat tijd hebben om te inprovicexen.
De koprel-s weJJre afi3eropen vrijdag niet .aanwezig w8ren ktijgen het r-aagsteaantal punten .fan die. avond.'De stanrl na 2 avonden ,voor l?at betreft de eerste ro koppels is aIs vorgt;

1. .vd Steen.- vr1 Steen iO.5662. Klnenan I Boo6aard ... :l).tl} !

7. j.ttu:.jpers - E,I(uijpers 9.965 : , ':

4. A.I(ui-jpers - À.r<ui jpers . " ó.Aeg5. Haas - Flumans i. - : 9.46? . :

7. Chri-st - tr'rerichs ' g.4lO

9. J..de i:{aaI - Dc I(qoon 9.42:210. Vesteï - Vester 9.»9
clpri-js werd àfgclopen vrijdag geríonnen door het koppel Boogaard - Könemanoedel-pri js 6ing naar v. Reek - Banning. !,li j hopen aàl ieOe.à"o vri jàag ,,ve er
-aanrvezig is, rvant er is voor a1l-en àen eindprr;s gereserveerd.
j dagavond.

,e avon
endep
op ti
Tot vr

d

-2=- -
1(alca.
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Térwijl de orkaan door de beerputgiert, en.alva6t de laatste geurtjes
.van rle zeventiger jaren verdrijfti vërschijnen wij. dit jadr voor de Laatste
naal.
We hendelen dus nog even hei restje van dit jaar af, voordajt de deksel
definitief valt op deze beerput. Volgend jaar een glqrnzend nieuvre, aan-
6épast aan de nieuwe tij.den.
1,,'/i j vonden in een donker hoekje tussen de dennenaalden Kert- en nieuljaars-
groeten. Deze he j-Iw'e ns en ..kvramen van Rob en Àndr6van ',"/i j ngaaralen, Sinon en
Bep Sandifort, de fanÍIie van Luxemburga de farnilie van Beggurr, AIi en Joo!
VJillems en de famifie de Pagter.
Sornnigen hadden aI iets te veeL van de oudejaars champagne gesnoept en.
verrn:1den kreten over,de eerste klasse.
Loelcl dé Leeuvr, ï,oeki de Leeurv, Loeki de Leeuw.....
Ook kvJamen er !,rcnsen van bakherij Veennian, de bestrijcler6 rrTirantr (met dank
aan de ratten), èn het s choonnaaksyst e em van Smul-rleri. Netjes genoteerd

iallemaaf? Dank Ul
Loeki de Leeuwr. Loeki..de Lceuw, Loeki 'rle 

Laeuw. . . . .
Ook wj.j hebben uiteraard de beotè rvensen.voor 1,-'BO, Aflereerst voor onszelf
Verrler hopen wi.j, dat de l(erstgedachte die aIti5a zo leeft terwijl er niet
gevoetbald word.t, ook eens in st+nd blijft als hct bruine monster weer .!,

:roIt.
VerCer een lekher walnend.e en stinhend.e .tachtí6er jaien. toegewenet.
Ja, ja, die tachtiger {aren, dat zal wel- wat wordsn. Onze verrvachtigen
zijn hoo6 gespannen. Enige voorspellingen:
De Grote Natheid zull-en. vre achter ons laten. De tachti;er jo.ren zul-l-en
geheel in het teken van de Nieuwe !ïaln komen te 6taan.
IIet lekroatie-vö etbal zaL d.efinitief zijn 6tempel- clrukken 9p iLENS. flet
eerste van de zondag begrijpt er niets van en stoomt cloor naar de ,' 1.1
I{oofdklass e.
IIet klubgebouw "wordt voorzíen van een verlaa,ld plafond, doordat dé vloer
blijf werlièn en fLink bnhöog komt.
f,inuE opent h6t duizondste blik erwtensoep.
Erans Flumans stopt voor cle tiende maal als jeu6dleirler.
Het tweede veld b1Íjft een heel sei-zoen groen.
De geneente 5eeft in 1986 te kennèn dat cle renovatie van de kleedgèbouwen
voltooid is.
Ome Nico krij6t eindelijk een mooi hok. De loegan6oprijzen vlie6en onhoog,
Ome Nico blijft Iíjntrekken,
Siem- de Bruin viert zijn lustrulln a-l-s voorzitter.
De biljartclub kan eindel-ijk de hondertste carambole "aantekeneno
De alom bekend,e heer 0. 1e6t zich gehecl toe op het tafel-voetbal- en viert

De redactÍe krijgt eindelijk kritiek, en nog 6efundeerd ook.-
Zor dat zj.jn zotn beetje onze verwachtingen van,de techtíger jaren.
Nog wat l-aatste rcstjes uit c1e beerput van dit' jààí.:i':
Vrijdag was de tureede afJ-evering van. de kl-aver j as drive . Het tempo lag
moordend hgog.

:1-



Zo hoog, dat Jos trVr;bekend van zijn Hofnarren en vijfhonderd. doelpunten,
kramp kreeg. Hij zat o-ok. nogal kranpochtig ,te .spelen, bang on te verzahen
zeI(er.'
Zegt de ene kerstbal te,3en de andere: r, Die piek doet.weer aardÍg uit de
hoogte.rr11Àch; ik heef er 6een stuiver voor.rl
lJij hellhe,] van een persoon uit !ïassenaar vernonen, dat hij kerstbomen
no6a)- hA.rsloos vindt/ Niets i6 nÍnder waar hebl:en tuij oltdekt.
De kerËEEon in het kIub13-ebouvr staat ( traditioneeL) Àcheef . Het za1 urel
weer aan de vloer 1i66en.
Door het tweede kleedgebouw lvaait eindel-ijk eens een frisse wind. Te fris,
voi[6ens sommi6en.

'De temperàturen zijn tot het nul-!u;t gedaakl, zo wórdt er 6ekiaagil door
een h.àndje vo1 zàt er dagvo e thali erè dat tróuÈ èl-ke rveek korni trainen. ilillen
we dic,mensen op LEiíg houden, dan rnoet die ruit sr weI in6ezet'worden.
Ze6t dé ehe kerstboóm tè,!en dó aààeíe:,,Ze'gi ik heb hog een sparr5-ng-
partner nodíg.
Ondeï bazuin6eschal, terwijl de hertlerÉ bij nachte }ifgen en een roos
ontpringÈ trékken dé beerputters zich deembedig terug en volgen cle ster
naar 19BO in de hoop Can wijze(r) te zijn. l,Íe zien U rvel o| àe níeuwjaars-'receptie, want a1s er wat te halen valt zijn vre er alè de hippen hij.

Tho6e t ere the days.

17 j;rar na de gruwefijke rvai ersno oclranp had. ons kfeine kildGr*landde zich
dan eindel-ijk naar boven gevochten. Feyenoord tekendc voor de cerste Duropacu! I,
daarna vras het lijax, dat drieuaal- op ri.j.'de kostllare beker.mee naar huis nocht
nemeni
_ lïaren op maatsc+appgIijk,6el,ried Ce stromen van rle zesf,iger jalen gefuwd;.-
op de voetbal-velden vrerí] er nog.een schepjà bovenop gedaan. Van de rrgroene natrr-
heid vuas.toen (begin rfO) nog rïeinig te bespeuren

- In r74 stond heel lleílerl-and op zi.jn kop toen Nedeiland bijna elke te;qen-'
stander de hielen liet zien, rnet Èet door Generaal Michers uit6edachte totaar-
voetbal'. He1aas trenste r;lest-Duitsland in eigen huis niet over zich te laten
J-openr'zodat NederLand werd opgezad.eld met àe.tite1 tr.vicewereldkampiöeD!r. Tot I
dan toe had ik nog nooit van zotn paLmares,gehoordo . " .

, ïn r78 ',verd het allenaal norT eens dunnetjes over 6ed.aan, naar iedereerl .

was het er tocli over cen6, dat clit Nederlands e].ftal- niet die klasse had van 4
jàar tevoren .. : . . ;. -.. .:i. : n.-

Dit jaar is dan eindelijk het trrve Gaan naar Iïonert bel'raarheid geworclen.
Heraas briikt I{ederl-ancl alteen met het Neclcrlands etftaf nog esn beetJe mee te
d4aaien, r'uant. het clubvoetbal zit. c1ani6 ín het,sLop. Oonzaak. ? Het cloel is to1,,-en-
vroorrlig het voorkomen van doelpunten, niet het ..r.nqke.n":99van. Hlc.rel.oor kri. j6en
aanvall-ende talenten minder kans op ontlf coin5 erl n-e c.r.,lu, d.e haidheicl ovel . herncl'toe.
Het betaalde voetbal krijgL q1e rekening ,6epresenteercl: rhet l:ubliek blijft vreg,
dus obk d.e inkonsden. Een saraering rj jkt ànvernijdelijk. Ingrijiren is het
devirs. i{et r{ordt tijd,dat 1(Nï.8-bestuu!, scheidsr,e cht e,rs en clubs r1e hardheid
fiaan terug;dringJen en tret pubriek uro..r" vóor hun 6e1r1 geven. Di! betekent strenger
fluiten en aa.rtva11.end.. voetbal. j r ; .:

Voor Ljil{S zijn de fo-er jaren presentatief 6ezien zeersuccesvol- gewccst.
Ond.eï het bewind van voorzitte-r .vd li].ey we4c1. in .66rr.. ru\" rloorgest ot en vafl de.
'le naar de. 4e, klasse. H.eÍaas. d-è6rar1eerdc. het eersts het af8eÍopen seizoen naar
cle 2e klasse, maar 6ezien. de prestcrties van- cle laatste tijd, is er een kAns
op promotie.

Over LII-I{S al-s. ge zelligh eiclsver enigi--ng Lunnen *. ïiqt zo blj.jmoe.riig zijn.
Hadden .w9 .rn 17+ no6 7OC leden nu.,re-stBren eï no8 5_1O en di't no.gi dankaij de , " '

op5erichte zat erda;;Éfd,eli nG. De leeglool: is voor.een:ileel_ terug te.brengen op
de verl3ri jzing van.de..wijJc. ]'inrlerzijds zijn ook veel mensen vertrokken,. omd.at - '
ze vonden dat er geen sfèer'meer -*ai. 

lurà ontrtikkeU-ng io ephter niet typisch
voo" LENS.Overal bfijkt het ver enigingsle ven achteruit tc gaan.

4.



xxxxxx

xxxxxx

De mensen hebbeir tegenwoortli8 geen behoefte aan het sanenzijn buitenhuis, met
zoekt vermaak binnen de besfotenheid van d.e huiskamer- Het is duidelijki d.at vooral hier een taak ligt vooÍ de kommissies i.h.b
de Kaka. Er zull-en neer aktiviteiten op het amusementsvlak :moeten worclen t
ontplobid.

Ook dient ILENS in te spelen oi> cle opkomst van rle zaa}sporten, Tenslotte
I<omen er al-leen nicuvre leden en blijven de oude als ze bij LENS vinden wat ze
zoeken. De mogelijkheclen tot sportbeoefening binnen LIJNS rlienen dan ook verruimd
te worden.

De komende 'lO jaren is er voàr L'ENS weer 6enoeg. te doen. I{et is te hopenr
dat de vereniging weer wat tot l-even komt. .

Redactie.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
. J JI]I(CLDER J
JJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

xxxxxx Hier weer de Jukolderr. deze week 15evu1d met rvet enswaarcïighe den van. een
afgekeurde zatercla6, de belevenissen vàn de LE]:ISers bij Eeyenoord èn de' r-:l 6rieven van een zekere F.F. te6en dbze,rubriek.
VJoensdag 12 december zijn + 45 lr-en Bklassers naar Feyenoord - Eintracht
65eweest om'eens te kijkeí làt echt werkvoetbal nou is. IJi j aankonst. bleek
het besproken vak èchter vol- en werffi-zij verwezen naar d.e no]< van het
stadion op zotn JO meter hoogte. De wind. had. hier, om het maar zo te
ze1gen, vrij spel-. Het commentaaï van é6n van àe jongens op rle wecistrijd
was rlan oolc duidelijk: ..Kkkoud!
o, to"r, ;;;;-;;-il:v"n *"rd er driftiÍj met rle voeten getrappeld, maar''-de houted stbeltjes blel(on daàr niet tè6eri.bestand.
Na bijna 90 ninuten van Geniste kansen verclwenen ze lveer uit het stadi-onr
om in de trein door het ;lejuich tcii de ontclekJring te homcn d.at Feyenoord
toch nog had gcscoord
Zo misten ze d.us ook deze kans.
lJeer terug in Den Haag werd in Babylon een waar r,vaterba].1et opgevoerd, ,

wat "hen door de nachtluaker nou nÍet bepaald i-n dank wercl afgenomen.
Dom eigenlijk want het had weer een clure schoonmaakbeurt kunnen schel-en
van het toch aI zo i:rijzif,e Bairylon.
Een zekere E.F. (aLweer hij) heeft aangéÈondigfl op.de A.V. de Jukolder-
redactie te laten ontslaan vanweíle vermeende kritíek op zijn persoontje.
J4mmer voor Frans dat 've nog 6een'officieële commissie zijn.
onder de Jïevrel-dige menigte, die du6 op LENS was zatercla6 heerste een
beangstigde sternmíng vanweiae het onweer. Opmerkingen- al-s: i,líe worclen
6efoto8rafeerd, jÖhlrr enirl)e .nussen komcnrr 6in6en oI verbaasde en anDstjCe
t.oon door de lcantine heen. Ja, rneisen, dat vraren weer een6 ourlervleÈse .
klappen! AIs 1l cleze kIa1:pen nog eens mocht horen, wat vrel- zal gebeuren
clenk er dan eens aan dat het onlyeer is. Dat bespaard U een hoop hart-
kloppingen en verlrijten aan Catrteï met. zijn zootje.
0p deze).fde zaterdaqmiddaÍr 'ivaren vrij een vierrle raaal aan het zor:ken voor
een potje klaverjàssen. On6 aller ilonald liep 1angs. op vre6 naar tl.e
gokkasten, toen rvij vroe1en: ,,Ronald, zin om .even te klaverjassen?l
Ronal-d: 1 ,Ik kan nÍet ldaver jassenlr. En toen 6e1:eurd.e het, er viel
zachtjes cen hatelijhe o?merliing van. . . . . : , ,ï,'at kan jij nou we1?I lVij
namen aan dat dit over zi-jn keepersvrerk ging. Dit vinden wij een zeer
hatelijkc en on§epasÈe. opÀerlcin!. d1e zekór onrechtvaardig is. Goed, hij
maalct weI eens een f,outje, maar wie niet!? Mogen wij degene clj.e dit
liet vallen(vriJ noemen zijn naau maar niet) er èven op wijzen dat deze
keeper menige penalty uit tret 6ao1 h.eef t ge8laai-d-. DAI,lli U ! ! ! ! !

Volgende week 6een Juholrler i.v.m. I(erstnis dus..... Iot over twee weken.

xxxxxt(

' xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
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(
INTERVIEUW-

0p een.a]weer regenachtige 4aterdaÍrmiddag be.roten wij 6ón van (re zeer lueinige:'aan.ezi6e jeu6dleden, die door r1e afkeurin6 aI :vroei Àiep in c1e put ën achter clechocomel- zaL, te interyiewen. Zijn naam: L.van t4aas,

(tl.S. Oil bepaaLde iedenen zíjn de nanen die'in het intcrvieyJ voorkonen terzonnen)
'tlioe lang voetbal je al-'op [ENS?,,It Even denkenr vanaf míjn jeugd orgeve er., . 

rr.rq, naar hoeveer jaa.r is dat?,
"rDit 

wordt *ijn Be' io1l o! r,rNsr'irus je t<an wài zeggen dat ik"<re'.vereni8in6 ken,.rr lvaarom ben je <leetijde lid geworden ^van L,INS?Lrrl Nou om te voetbatlen natuuïfiih en on het reservei)ro grani:a (trieste bl-ik naarbuiten), en cnndat LENS ook lver- àiJn goede kanten neèrtl lti5n r:ràer rvas ar_ r_idvan LENS en dus ben ik hier ook gekonenn
rrlJe stelcen maar eens een sigaretje op, ,oós het een gàcde sportman Èetaa:nt en'r.,.trakteerrl o1: een i:e-rt je nanrlaríjn.
'ri;lat vinclt je na dic acht jaar nou van LEI,lSals verenifling?r ' 

.rrAchr rt gaat vrel h6'tr rt lIat Aaat 1'ref?tr rrNou ja, 6oerle 
-veÍden, 

f cute leiders en aIs,ik in de kantine ben heerst er altijcl een Iàuke 
- 

rr sverin6n . '
rr Ja r dat horrrt dooi <le pravuizen.. r,raar wat 'rÍncï j'e dan iiet zo Eoed?,ri Vlel aLs het afp;eheurà is, z,oa1s nu,, komt er bijiq,6een hond! ,Ní toevalli6, $ys1rr(red:-zoudatopdeaanwezigc].eic1ers's]aan?)..",":.
:: 9.""I ,i! de chocomel even-aan, nonaiii..'r nO,§orry omgestoten. ,rïat naar nouln,i'.9t,'geeft nÍet, da.1 zakgeIil. r'..Dat \ost' .5e itan t1;Z5r ltonald.r. Vurà"r-o"t-t"t ,
ihterniew.
rr r.ïat cloè je zoal- op LENS., ats het'Zoals.6evoonlijk is afÍtàkeurcl?rrrr lVelrzoal-s ik al zei, het res ervei>ror;ram,tra is. leuk geörgànis e ercli,,rr--En als dat niet door6a.at?rr r! Dan [;a i.k Lirlartèn (íÈ.tierr natuur]-ijk wel. gerstde stekker eruit) of kLàverjassen. rrr 'cloe.. zeif hmrrr, tàirerijk..succesvol nee met
de,,,k1a'r er j as d"ly: :lt Ààn de andere kant ïoà au tàntíne iuoiai scrrarpàp. g"íà"rr"". -

r!r - ven een moeilijhe vraa8r Ar-s j:ij bí j Ljax zo-u kunnen sper-en, ,àu'.5à"'dar, 1qoan2,,

il"tii;"tii" op zich trekt me weL, naar LEfs trekt ars een'mài1né"i, ;t.is hel'zonaer
It Op welke plaats specl je ei;cnlijk in jè e1ft11?,, . .rr ïk speel- hei; ]iéfst op hqt miald.enveltt, dab doet Johan ook ineestar.
Heb je a1 vaa]i gescoord. dii seizoen?. rtJammcr genoeg' pao tur"" trÀerl n.ar it 

.geef nëestal de passes rvaaiuit vrorilt 6escàorar'. Ret. t<tinkt nu. als of er eeEmeute Lachende hyenars rondloopt. op"de achtergrond horen ,ru ineurr" ,le-,s unJt, dans.rnhaken jon6ensr 'En dan vier hit6 vàn sanily aciiter erkaa. (t"[;;;.iur.r;;"i;r;;ï;"
1:l_{f::,:1,3"!.."o3"1t komt cte h"er c.ron"rler Rots binnàn, íle man clie werkefijkóveral- opduil.t. r'r.e ltrijl;en ineens een i<lee voor een vraaf,: r' yrat vind je van clàmuziek oI) LENS?

" To, I,?1- sw5.n3t wel.'ii Darï,schichti8 on zich heen kijkencl:il Het ligt er -natuurlijk aan wie de bandjes neebren;tlr .rr ïlat vond je nou het mooiste norhelit in did 8 jírar?rr r Dat r+as toen ik ín B4zes man passeèrcle en de. rvinnenale lloa]- scoorderr. ll En het vervelend.ste?fl r Toende f-lipperkast voor eèni.guId.en naàr 3 si)el-en iTafr.lIe schrii(ken van een or6ewoon 6e1uid. Vroemnm. ", daar derkleinerr clriew:ielerc ou-reur ven deï lots het rechteeind o1: en schc?t Ome Joejri. :
One Jocki:,,Durf je rvel te13-en zo,n ouwe kal,ke.r al_s' ik!r.rr renslotte wil-den ve nog vragen: Ho'e 1an6 de'nk je nog op LENS te. blÍjven?rrrr Nou voorlopig vracht ik op aanbiecrin6'eir van hogàrop.-1t< hoop daí BMT.reageertmaar mi-jn 6rootste wens is n.ff ur-'t'if,d bij GroenrrÍi1. '56 te vàetbalren, maar ja...rr IlarteLiik bedankt. voór.-het' intervievr, i. en. veel succes met je voetbatcarrí6re.rlrr Pardon ma6,ik nog even"de-Gro_eten:cr.oÀn?rr Eou vooruit dan, omàat j; À;-;;;;;;-;;"bent. irGoed van der I?ots, het Ëeste met je muziek xh6 en : ":;--' ,rr ,Ja dank fle L;van llaas, dat was het vlel- weerlr .' .*(noot vd redactie: het'geclra6 van L. is te verrrraron door zij$ enor:re chocomer-consumptie: hiervoor onze. excuses)

6:
J.S en F.B (n.m.v. s.s)





OPSTETLINGEI'I:

PtrPILIENTDAM ',l : J.Kfip - M.v Hellen - T.l,Íulder - I,l.Spa - M.Zinflerman - I'l.Simons -
B. C l-aasEen o

l,eider Il . S traver ö

GI.Ai?NE OUDEIIS I,IET VE]?VOER.

PUPILLENTE]'.I4 23 À.I(amp - E.Keus - L. vr t i{ooil - B. cle Groot
R. Sfat s 

"Lcirler Jan Prinso
G!.ARNE OUJ)ENS i.ÍET VEIIVOER.

samenkornst

samenkonst 18. 15 uur LENS

- F,PaleneueD - B.Surie -
18" 15 uur L,ENS.

- .tr.loet - B.Soer - Chr de Groot - O.nlon - M.I(eetman -
samenkomst 18.15 uur tlfi'Is

PUPILLENTIL,\M J: P. AIIebIas
À. Gro enestein

T,eidèI Bertie Boogaard.t
G,I/LIINII OUDEIIS I'IET VIIRVOER.

C-teara 13J.v l(ester - E.ltlarnenhoven - R?Ham - I,t.Geurens - M.Spaanbroek - P.Aerts
R. Dekker "Ieider Him vcl Linclen samenkorqst 2O.0O uur LENS

-C-tearc 2:P.!ïessels - I'l.Fortman - I,l.v Oranje - Il.v Oranjë - I,i.Krul- - D.Baijoe -
R.vd Boogaardt

Leirler Ton vd llerij samenkomst 2O.0O uur LEI'IS
- 
9=IIIP= 9g9E!g =YEI =IE'=]Y9 EE'

TNÀÏNINGEN VRIJDAGi.VOM

Het is bedroevend om te zien hoe weinig jongens erop vrij:.ta6avond kcmen trainen.
Hoevcel mceite hebben wij rvel- niet gedaan ón in nood, een zaal. voor julIie te huren,
zoclat ju]lie toch kunnen trainen bij slecht weer. I,lartin lleuver kvrarn voor cle
zoveel-ste keer voor niets. Niet leuk voor henn. Erg onsportief van ju1Iie. Nu niet
meer zeuren Cat er zo treinig voor jullie 6edaan v'rordtil Ook bij reservepro6rommal s
laten ju1.lie het er6 vaak afr;ueten. Beflen moeten wij dan zeker ?A/o van cle spelers
van lagere clftall-en. De sel-ekties traj-nen tenmj-nste erg 6;ocd. Dat nog 2l< per week,
onrler vaat slechte onstandi6hetlen. Rij reserveprograríma I s zi jn zíj er al-lemaal.
Mo6cn jullie rveleens een voorbeeld aannemen. No6maal-s publiccren wij de trainings-
tijden voor de vrijda6avond. Neem aLtijd gynschoenen en voetbalschoenen mee.
Tot vrijda3 a. s"

1?.7o - 1B"JO uur a:l.le C-klassers (LEN§ Jt/n 11) o.1.v. Martin ileuver.
18.10 - 19.JO uur aLle B-klassers ( I,ENS 5 f/n ?) o.I.v. I.lartin Reuver.
ZO.lo - 22.00 uur à}1e À-klassers (LENS 2 et 3) o.I.v" Dhr. C.Franche.

BUTTENLÀNDSE IIETS

Nogmaals vra$cn wij juIIie om de tvreecle termijn a.A. ,5Or- over te maken op
Ei].o 336711 tnv. Penningmeester LENS met vermeldin6 buitenl-anrlse reis. Dit 6e1c1t
natuurlijk ooh voor de Ieic1ers. In totaaL moet nu .f110r- binnen zijn.

P.S. l-ebben juIlj.e aI een 6eldi6 pa6?oort of een to e ristenkaart? ?
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L}f,{s 12. E.I(nops - I(.rlansen - J.vd starre - Ir.Boer-houwer - R.r.tsengeest -. M.BrandtI'l.Jehee - J.Iioenrs.ads - ir.verhaan - r'J. vinke - N.Jagesar - L.Meershoek -'E.Renzenbrinl(.
ZIERIISE]iVEPROG]U.-]$!A i - "

sanenl<onst 10.J0 uur Llll{S Lej_def l,l;vd.l,leuLen

LDNS 19,. G.E16ta.lt - p.Etstak - It.Tettero - M.schuurrnan _ X.Fieret
J.Mansvelc', - N.Schuurnan - I,Í.I{oeksna -.ZIE RESE;?VEPROGXhI iMA :'

samenlronst 9. J0 uur LENS Lei.de} Dhi. l.l]stak.

samenkonst

- M.Versohelden -

LEI.-ÍS,

tt
t,
tt
t, .
tl
tt
tt
tt
,t
tt
It

LEII§ eO. P.de_J6y161 - R.Zanclstra - .Nuijen - R.l,,yrr1enan _ ïÈ.Zinnernan -P.Va1.kenbur6-J.Steinure6s-il.HeerShoek--P.Àn8e1ine.
ZIII llDSEl-tVEPItOGIirl,l.U..U-
sanenliomst 10.00 uur. LENS LeiCer Dhr. p.6" Ji.ngh.

''i'Is zaterrla6 a.s. het gehere kornp etitieprog-rar,rma is 4fgekeurcl- dan 6per-en devolgenrle e1ftal1en vriends.chappe1_ijk:

L.,ENS 21- g.!ítliper -.R.v Kalkeren - M.Jocher,rs - ll.Hoftrojr - rri.vd Dor - I,Í.vè llraaf _I"Í.Tijsen - S.Jagesar - l-Í;Ilnops - R.vd Laan. . l
ZÏE RgSEJIVEPROGRJJ,IIIi
saflenkoÍlst 9.JO uur LEgs ].ei,ler Dhr. vd llor.
RES E1?VEP]iOGNIJ'TI,ÍA

t4.30 uur
14. Jo uur
11r15 uur
1J, 00 uur
t4.J0 uur
1 2. 00 rrur
12. O0 uur
11.3O uur
12. f0* ur.ir
12.00 uur'
11.00 uur
12.00 uur

TTBS 1

HBS R1
l,oostluineà B'1
Kranenbur6
HtsS C1
Loosduinen C1
Krancnburg
Postduiven
POSt dUaVen
Kralenbur6-
I(ranenburS
I,ENS 16

LITNS 1

LENS 4
T.,,ENS 

'tENs 6
LENS 8
LENS 9
!lrt\ È I I

I+ENS 1 2
LENS 15
LENS. 14
LENS 15
LENS 17

tt
tt
t,t
tt
ti.

,t
,t
It

't,
tt
It

13.15
13.15
12.00
'11.45
11r 15
10.45
10.45
12,15
11.15
10"45
9.45

1'l.oo

uur
tl
tt
l!
tt
It
,t
tt
tt
It
t,
tt12.00 uur /111e minir6 gaan riaar het

mee. Gaarne ou:lers net vervoer.

Z,IALVODTBÀL IN DE

strand, Necm gynschoenen en een trai-ningspak

zoars jirl-1ie'"zien ón6eveer heizeLfÀe plogmnoà b:- 5..argehere . afkcuring ars vorigevreek. Toen naakte de langduri6e regenvàf speren-eóht ónnogerijk. Juttie kunnenzaterdag belten of dit _prograrnna r1óor6aat ie:-.66. j3.f a.p.Ë Àii iilt o.ro"..dan eenhalf uur v,,or je samr:nkomsiti j.1. Ga ,vàt eerst xijr-en tiJ-à" 
-.ir.àiiingslÍjeten 

ofhet komjlet iti epr ogramma c1oor6a4.t. A11een bij algehcLe aikeuring op rle ]ijst in de .krant ó! op de t.v'of radio ma6' je beI]en. ifiSS in ieder geval nooit zomaar weg.Tot zdterdag
.'HOUTZÀGE1]IJ 

VbON C-]ILÀSÍ ;ENS EII PUPILLEN.

-12-

fn het kaCer van Ce Excampaktiviteit en spelen a.s.,zaterda6avoncl 2C-irlassetaens en J pupillenteams Ín Ae l{outzagorij een tr;ernooi. De pupillen .spelen J wedstrijclen van '1o minuten, de c-kraÀserÀ f uo, rB rninuten. neen
i:l:ïllik wel je 6vr's-choenen nee.e, je normare r,nliÀtcnue.. ili5 v"rwàcttJi. oot< veer'ouuer€ or_e naaï hun- zoon komefl k_ijken. Ei.nJe_ pupillen + 21.o.o uur. Eincle C_kl-assers



Schriftelijk voor vrijdagavond 'lB.OO uur bij paul- vd ;teenr G enemui,lens triat .101,
2545 PR Den Haag Tel.6?.50..96

AFSCHRIJVTNGB§ 3

TELEI'ONISCH: vri jda5avoncl tusserl '18. Oo en
6evallen bij"!Vi] Ileynen IeL. 29.06.21.

19.00 uur (uitsluitcnd in tlringencle

fn nooC.gevaLlen kunnen de pupillen eí welpen nog op zat erdago cht enrl tussen 9.OO
en 'i0.OO uur afbel-l-en IeL,p 66.13"14.

LENS 1f . À.iianp - F. da Rrui jn - tr'.Chrdrst - P.Frerichs - F.Kester - .f!.Franken--
B.Iielgruans - IÍ.I(eetman - P.j.mbachtsheer - S.surie'- tr,.palenewen -
T.Mufder .- l.{.Frornbcr8 - Il.Lie l(ien Tsoen

ZIE ]I]ISERVNIRO.G]],^.I ]ÍÀ
sanenlcomst 1O.J0 uur LENS Leider J.prins.

- A.Groene6tein -
M.Spa .- O.Blom -

S,LI IENKO}.ÍST 9 . 45 uur T,u§S Leider DHll. B.Íloogaardt.

LEI,IS 15. Il.llosch - P.Bijlsma - D.Bijl-sma - J,Dunant - E.Endlich - 14.End1ich -
,. T.Jansen - D.Keetman - J.Til nernanE - V.Tromir - D.vr]. Vin - p.vd Zwan.

ZIE RESEIIVEPROGRJIMJiJI
samenkornst 10.J0 uur L.EllS Lej-rlàr I{. rle pagter.

Voor de welpen sclectie 6àfat het zel-fde a16 vrror tle pupiJ-J-ens eI e ctie
(zie ontler opstelling IEIÍS 12)
sanenkor:st 'l 1 . OO uur

Ï,ENS 16' ji.v l.lijn8aarrLen - C.vrl Ilerg - À.vd Derg - il.fettero - H.Srru1rlers -. D.vd Toorn - P.l{op1: enbro ulrers - A,ÀÀreEsen - il.Hartrlan - G.IIorvai -
D.SIa - I'í.Brooshooft - R.!1ug6e.

ZÏE RES ERVEPNCGIII,I,11{1
sanenkonst 1O.OO uur LEI{S Leiclers l.Spar n.de Jon$I1.

AI,Ï(EURIIIIGEN: Bij slechte w e ers omstandigheden steeds eerst .<ie afkcuringslij st en
iEEdpl %€n " Staat daaïop- Ïtij ttprpirréir en Vlel]:entr vermel.d.: GOEDGEïiEUIiD dan steed.s
naar vel<l of punt van samenl<omdt komen. IN' DIT GEVÀL I{/rG llR DUS I.IIET TELEFONISCH
:.lO]iDEN GEINI'ORI.IEERD Ni-AI? EVEI'ITUELE LFI(ltUiiIl.lc. St..at bi.j r'ls afkeurinl;padr es s cn bijtrPupillen en'llelpenir tcrtreldr ZIE ArI(ELTIIINGSLIJST dan ríoet als vol-gt worclen
gehande].rl: Voor de t huislveCstri j clen )noet juniorenlijst vrorden 6eraadpteg6d. ZLjn
de wedstrijileà van iEllS 516ren.9 goedi3ekeurclr' rlal gaan ook cló llupil.fàn en welpÀn
wcclstrijden oI ons veld cli:or. [i1"1ritënil vL-.or dè uitwe c'].strÍ j d-e n mag in da-t geval
telefonisch worden geinforrneerrl of hun wedstrj-jCen rloor gaan en we1 zgterdag-
ochtend tussen p.OO en '10.00 uur Tef. 66.1|7514"

zÍE COK RESEITVE?NOGTÀI'Í]A

II,NS 12. ll.Claassen - P.Ditfewaard - M.v lIeLclen'- E.Keus- ,I.I(Iip (zie ook LENS 8)
P.Oosterwe6hel--M.Simons-n.S1ats-À.Tjin-Asjoe-A:Toet-D.Verschef-d.en
R. Vre esvri j]c = B. Soer

sanenkoust 11rJO uur LEI,IS .: Lej_aler H.Straver.

Bij afkeuring.van zovrel officiËLe prograruna als r e s erveprögramma wordt er getraind
door selectieq Dus alti jcl komen! ! ! ,

samenkomst 11" 0O uur .,

lElls É. P.Allebl-as - L.vd Tocrn - lt.Batelaan - U.vd- j3oogaarrlt
P.Hoeksma - P.,.'i jhmei jer - 11. Zir0merman - B. cle Groot -
G.de Groot - S,vd Tog;t - L.vrt Iloo8.

ZIE NÏSE]?VE}'IOG1IÀI ],1A
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I.ENS 5. a1s vorige wech zoncler G.C,apiino zie LEtl-s 4 ,

Zre ltOSnwr,p. noGnÀI.ll,IA 8"'ITXNL/iNDSE IIEIS EN ïti,rïNI1;cÈi\I'
samenkomst '12.J0 uur LENS Leider Martin ïleuver.

LEI\S b. als vorige vreek
ZIE I?BSE .VEPn0GIiltÍ1.L\ tsUITEIIL.T,NDSE l:lEï S Ett TIiÍ:ININGH,I
samenliomet ,12.90 uur LENS Leider hrthur de Groot.

LEIJS 7. a]s vori6e vreek
ZTE I]UITENIANDSE NEIS UN TIII.I].IÏNGEN
samenkomst 12.00 uur ï,ENS Leider Dhr. .lI. illok'.

LENS_ ll, J.Iílip - I,l.Zaalber8 - M.v Velzen -. IÍ.Fortman - E.l..tarmenhoven - ll.vd Zwàn -
n.vd Heij(ien,- E..aimmerlaan - J.tiassí)rman - E.Iioos - M.l'IolleEan -Res. J.v Kester - E.I{eus.

ZIE ZÀALVOXTBiTL IIE§EIIVEPROGRÀI4I"L|I E:ii BUïTDNLiTI,IDSE REIS
SÀl,lEi{komst 12.00 uur LENS Leirlers Haàs Verheugclrrj,in vd Meyb.

LENS 9. P.r,'eÉsels - E.Coret - M.v Oranje - I.v Oranje --'D.Raidjoe = R.vrl Doo6aàrdt
I,l.Koelmi j - i.Chrj-st - F.Spa - ti.Harn - C.Í-ó t{icii tsoen - R/itoos. - 

:ZIE ZI\.ÈLV0ETIIÀL IIESDIVEPIIOGI?i].14i.1,\ EN IIUITENL.,.I.ÏIISE :IIIS
Samenliomst leirlers Erii.k LanCnan, iïj.m vc1 Linóen.

Lm'TS 10. M.l(nopE - D.Vermeulen - M.vd I(ooy - J.Riemen - J.vO. iiiel - J.vcl \.ïieI -Ii.Dekker-R.Iiievit-J.KuyDer6 I M.Ti"r." - M.Gàurens. '

UIE ZI..ILVOETBNL EN BÍ]TE}IIi.ND§E ]IEIS
sanenkomst 12.00 uur LENS Leider Theo prins.

IEiYS 11. M.Slraanbrock - P. jrerts - r'..Trie;: - M.l(rul - lÍ. de
B.Surie - 3.cle t/os - E.Verduin - E.cle Groot.

ZIE ZÀALVOET31.L ]IESENVEPIICGNÀ}i]Í.À EN BUITE}.ILiI}TDSE nEls
sarrrenkonst 1 I .00 uur LENS Ldicler on

PÏIOG]?.ÀI.II,{,1 PUPÏLLEN I.:ELPEN E}I 14f NI -'I.JE],PEN

PUPI],L]IN ZÀTE].iDJIG 9-2-1980.

Haas -.l,.Tewarie -

vd ï!erg. ,

'12. 00 uur LEIIS 1 2
1 1 .00 uur LENS '1 ,

10.4) uur Vios 1,4

ZIE OOI( NESERVEPNCGN.IIÍ].{A

Ií-ELPEN Zr'rTEl:D/LG 9-2-1gBO.

11.00 uur I,MS 15
11.00 uur Laai<kvrartiei tZ-
'l I . O0 uur LENS 1?

ZIE OOi( nESERVEPn0Gn.i\l'nÍ^

M]NI-i,EI,PEN ZÀTE]ID/'.G 9-2-1980.

!'tresterkwartieb 8
Gona 10'
LENS 14

,Í1
. ,12

MeI i,q Stokelaan

tJilhelrius 1B
r.,s{s 16
HBS 19

v1
Jansoniuss traat
v,

v'1
Zuiclerpark
V1

o0
00
00

uur LENS 19
uur HDV B

uur LEI'IS .: 21

Dzs B( vr)
LENS ?0.
HMSH 15

:
10.
11.
10.
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IENS 12. A.Banning - À.laurnan -
I,l. Jarsen - It.de ,$ong -

ÀFSCHR]JVE{ :

0p vrijrlagavond van 18.f0 en 19.f0
Op zaterda6moa,qen tussen O!.00 en

PROG1U!],J}.L1, JUI{I OREN :

zoNDAG '10-2-1980.

uur 'bj-5 Àacl v<l Iiroft, Te1. 29,6().81.
10.00 uur bij A. 1)ogisch, Te1.. 93,11,56.

Vreilerustlaan

.Ilruyns - À,clc Haern : G.Heyst.ecg -
ouwenhoven - li. t,Ji jnhoven.

de Lier
v1
Oude lagn Delftv1 ' -, .

v3
lleuïel-rïeG Leidscllendam
Zuirlerpark
v1
Jansoniusstraa.t.
SP.park. Pr. I rene

l,eiclers H. Zoun, J.A?Ie}]-oo.

C .ller enbak
Í. Jönk'er -

-A
H.I(

'1O.00 uur HMSII 2

Z,1.TE:iDAG 9-2-1980.

LENS 2

LEIIS 1

Tcnegido J
LENS 4,
Vredenburch 8
/.DO'g - l

LE}IS 7
t EI{S 8
ILDS 3
LElis 10:
LENS 11

14.30
14,.10

.11.OO
13.OO
13.OC
1f.o0

.11.oO
11.45
13.OO
12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Lyra '1

LENS ,
Vitesse Delft 4-
JJDI\ È .,,l

LEliís 6 :
RKTVV 9 :,
LENS 9
Laakkiiaitíer 7:
RVC 12

Z] E NES ERVEPRCGR,!,['!MA

ÀFSCHRIJV],NGEN:

Schriftelljk voor vrijdagavond 18.0O uur bij
G eneuuidens traat '101 , 2545 pR Den Hila8 TeI.

P. vrl St een,
6?.50.96.

TELEF(-NISCH: Vri
;;evall--ën) voor
.lt-lrlassers bi j ,,lim ltouwenhoven ,IeL. 29.98,55.
B-klassers bij Paul v.1'Stecn Tel. 6?,50.-96.
C-lrlassers bij Ton rs-Gravcndijk te]-. 6j,16,4O.

AI'IGUnINGEN: D
lijsten ro.adpl

LENS 1. ÏÍordt cloor rle trainer beken<l llerac.akt
EfrEÏomst '1J.15 uur LENS

jdagavond. tussen 18.00 en'1p.OO uur (uitsluitencl in drin6ènde

In nood8eval-Len kunnen c1e Junioren nog op zat errlagocht end ,tussen 9.JOafbellen bij LEI'IS tel. 66.1j.14.
en 10. OO uur

e junioren moeten bij slechte we ersoms tandigheden steecls d.e afkeuring
e6en. Telefonische j.nforruaties wortl.ei hierover niet verstrekt.

LENS 2. al
EffiidEons

ekend
.15 uur LENS

sb
+o Leicler F. tr'lumans.

LEIIS ,. aLs bekend met lV.Kliinnen en tJ.I(oulenhoven
Effior,rst 14.00 uur LEiNs l,eid.er.B.o6§.e..

LEI'IS 4. a1s veorige week met G.Capróno
ZIE AESEIIVEPROGRAI'II,IÀ EN BUIIEI,ILI:.NDSE EIS.
Ean€nkomst 12rOO uur LENS Leiders paul vd noel- Lueks.

-9-
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'10.00 uur LENS 7' 12.00 irur .LENS 8
'lO. 0O uur l.iarathon J

LENS

Celeritas 4
PDK 5
],ENS 9

VZ geb. 2-1/J Th.]'laasland.
V2 6eb. 2-2/4. ; .I,J.F.Reltensberger
Oo6tcrsportpark lJassenaar
l,lassenaarsewe6 ltJaàIsdorÈerLaah ?1.
fh.J. v Peppen.

9 IilrS ERVEPII0GRhMIL'I

1 2. JO uur ,'rDS I
14. o0 uur GDs 6

12.00 uur LENS 11
LENS 11 R]'SE}iVEPROGRAI,II"ÍA

- -'rENS g

- LDNS 10

ADO 8

LENS 11
St Voorw 6

1(r.1aye6tein N.Nr ".

Er.-asnusvreg T,/0 Sohildersgaarcle
N.N.

ttj seh. 2-1/1

11.00 uur hDSö
14. O0 uur LENS .12

S EI{ÏOREN OPGB],ET

S ÀltrNIíoI'íS T ( exclusief selectie

.h. Bauman
.''T. v f,uxero

A . Vierfin

Kraayestàin
v2 g,eb. 2-2/4

N.N.

Voor rle vriends chaitl:eIi$ke uredstrijd(en) en het res ervepro flranuna kan telefonÍsch
vrorden geinforneerrl bij het LENS terrein Tet. 661J1|4 vanaf zonriag O9.O0 uur

)

De thuisspelenrle .e-l.ftaIlen een half uur voor_ aanvang van .Je ,!:redstrijd.
De anclere eLftal-len een uur voor aanvang van rle wedÀtrijd.

OPSTELL]}IGEN:

-LENS 4. tr'. Rlold-and - GrColpa - R.Duyndam - J.croothuizen - R.v Luxemburg -.. --
I,l.vd lieul-en - X.Osse - H.I?immel- zuraan - ;!.Schneidor - i,r.v Silrun.leL -
H. Straver : I,.. Tinmers - L. Dobbe .

IENS 5. C.vd Ilëeir - I.Bra"ulenburg - J.v Dijk - J.I(eletnan - G.l{empet'mdn -
G.Looyestein - G. oostrom - J.I,ias - R.noocr.bo1 - H.Rooduyn - J. iloet
F. rle Zwart.

LI'NS 6" - Il.Bon - H.clu Chatenier - Jrvd Ende - A.de Jon6 - J.Luisman -,
burg - i..Rover6 - H.Ruyter . fi.v ]lijn - C.Stapel--_F.Veeren -
8.

lE{S 7. R.vd Bemt - G.Boogaard - P.Iooms - Ii.ten Hoorcn - lt.Hoppenbro.uwers .r
A.Schijf - J.Verhàar - p.Verstralen - rI..IIittin8 - n.V-íii jnga.aÍrlèn -
n.Versteeg - J.3oel_houwer - p.Bp6ch i.

LENS 8. A. jlilclerbeek - J..le llruin - G.Goosen - p.Heynen - tï.Heynen - J.Keetman -J.Ileuvcr - P.v llijn - J,SmaI - J.Verbarend,§e - M.lIeynen.
ZIE RESERVEPROGRjTI'IMA

LENS 9. P.Bur8hou!ït i. tr'.v Dijh
i,, .Krol : I l. ter Laare -i.

LENS 1b. C.v Beèkirm - F.v Beekum -
n.Guit'--J/Helmans - J. vcl
E.Reeeink - T. Verstrael.

i

zf E itDsERvEPt'toGit^I'u'iA

LENS 11. À.Íjergman - -tR.Bon - J.Borst - C.v Deel-en - p.v Dèursen - p.de Haan - '
,'..' C.Kuyper6 - J.Iiuypers - l,j.vd Linrlen - C.Lipman - F.peters - J.Rientjes,

P,Verhoef - F. cle Vroclje.

-A
Dl:

-P
J.R

. -E r-eret
Lenen -

À. vd llsl'5 -
Horst - .;'.P

.HtjLs "- c.vd líIey - ii.vd Kroft -
chul-ten - P.§I,Íeef e - II .lloppenbrol;twers

l!'.Douwman - H.Demelrer - H.Guit
rinB - T.Prins - À.Reesink I

-8-
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Het DEIIDE speelt U{T €n ,e
evenale voor -i;-f;der die ETJ r:evjo
Jongens' zoal-s ,helcènd doen ju11ie v
koppetjerr eI. even bij. Dat zou we1.
A/L}IVÀNG: 9.45 uur AANVÀIIG: !.JO'urir
naast Tone6i.do (rt vrce$ere 'lilheln

G.Hal"] e'en, a C.Bosraan - B,/ïis
Chr. Jehee - J.Houben : p.Àm
E. v \il,èrkhoven - C.-Ikel§chot .

PI?oGXIIÍMA ZLTEitDi..Gl6 feblraari

n 9.45 ,lrr :ruru., Iev jo 1r. Dat zat-
moet, een zeer zware opgave word.en.
ijk je best en-----houdt í)ok rt
lit

: a/h Oostei.nrle- te Voorburg

I (vroe6) o
op bezoek

ers chrildrel
aarclig zj. jn
TEIiREIN De o

Íles:

u6-contr) ex .O1-§TE],LING:
- S.Koel-f1at - E.Nqlrmann - c.Kui jper -

bachtsheer - A.Koster - ,!.Koster (aanv)

'14.00 uur Prov Zl Ho11anc1 1 -
11 .45 uur Devjo 11
10. J0 uur LENS f

NOIi1.BEI\Í]J 23

SUIIIOREN ZONDAG

PnOGR.r$,lM ZoNDric 4O februari 1980.

LEI,IS 1

LENS 2
JLC 11

H.r?
N.N
N.N

.l{. Bor6stede.

NOT.'lLlXNlI1 :

I'lil1en die spelers ,.vier namen prijkten op het verlanglÍjstje van onze
Penniní;meester rlcze ri,eeh, terrlege op hun tell-en pa66ea en rle àchierstan4en zo6ncr [iogelijk e.anzuiveren? Bij een niet s].:crcn (het6een onherrcepelijk volgt ophet in 6e1:reke blijven híervan!) du.;Eï J6-ïEt afróen j;ZËFï-ïËch o 

"--k 
je"sehàr-e

eIftal riet a1le (nare) gevolgen van rlien. En---zei, nu zeLf-__een achterstàndÍs op zichzelf a1 erg 6enoe6, niet waar?

Teneind.e een ietl.er in <1è getegenheict te stellen om. zich nu reeds op rlediverse data voor te bereicren, geven vre hierbij'een opsommin6 va' tre cliver".;etoernooien c. q. vri-ends chappeli jke wedstrij(renr.in zoverrc deze-voor cre naast.e

JO apri.J- (koninginnedag) toernooi v Orna6 - voor LEIIS IIï
J rhei toernooi.De;jo - vooi elftaL bestaanrle uit spàfeís
30- jaar !

4
L'

;

van boven de

24 rcei (zaterdag v66r pinl<steren) LENS - tournooi - vocr I en Iï
2O augustus (Íriènclschairpelíjke avond.vie d.stri j rlen) in ií., noftorra ,óo,IIen III ( aaÍrvaig 19..O0 tur)
Een en antler kan no6; uit6ebréic1 c.q. gcwijziga woíOen in rvelk geval

14. oo
1'1 .00
11.öO

'1 2.00

uur LEItrS 1. :
uur I,EUS 2- :
uur 'IIMSII 2

"r RBsgRvEplodnatn"m,
uur Fu1] S?eed 2

LFC 1

LENS
LENS 1

LEi{S

vt s,eri ryl H . I aa.l(.

2 eí, J
( vr)

V1 geh. 1-2/4 J.C.vcl Vaart.
Vre«Ierustlaan' R..C. v oéurËen.

t efen I{BS '.uit 
.-

Brasserskade, Delft N.N.
Escamp , 

..., 
A.G.l4,Jansen op
de l{aar

'" ll,1 es t er.s1:ortpar:.1c lliss chopsber6 . §.
Zoctermeèr '- J.liÍ. Brabander.

I
4

10.00 uur VCS 4

1 2. OO uur DIíO 5

. IEI{S 5

.LENS 6

-7-



Du pain, du vin et De Coubertín.

oor aan rle borrel-t:lfeI i6 de boycot
van de OlJmlische Spelen. ïle1 g'aan, niet gaan, iecler cloet er r,rel zi jn ze$j e over..
Ih kan natuurl-ijk niet achteïbl-ijven.

Zoal-6 bekend zijn cr.è Olympische Spelen een uitvirirlin$ san de Franse ba.rón'
De eoubertin, die vond ílat het 1:roletariaat niet Benoefi beweging kree6 aan de
lopenCe band, en .laarom maar oens fl-ink aan sport raoest 6aan d.oen. Bovencl:len dacht
hij dat sport een verbroederin6 tussen alle rassen. stanmen.en vol-keren tot stancl
zou kunnen brengen, en 'dus het paradj-js op aard.e een sta;je dichter bij kunnen
brengen.

lan6 niet meer bij.. De enige verbroederin5 dic ,1e Olympische Spelen no6 tot stand.
bren6eí is clie tussei de rleelnernende atleteri en o6ficials, clie zich gezameJ-ijk
vereni6en tegen de 6rote boze wereld orÍl hen hecn". En zo werrl ih 168 vrolijk
Sesport terrvijl enkele kilometers vercler hqnrlerrlen studenten wercled af13es1acht,
zo rverd Ur.tl2 vrolijk verrler 6esport nadat onder.,le Israet-ische atlc;ten een
bloedbarl was aangerichtr. zo rverrl in t/6 vrolijk {jc6port in l"Iontreal tcrwijr de
harve rvereLd thuisllleef. EÍL zo za]. er rlit jaar in uoskou vrorijh 6esport worden,
ook aI blijven vele Lanrlen thuis om Jimny Carter aan een herverkiezing te helpen.
The show must go on r v,rant cle hoge heren in het lirernlin hebben ook wel- cloor rlat
sport rle'opium van het volk is-behalve !ïanneer je toevall_ig in Af$hanistan of.'
§iberië woont.

' Persoonlijk hoop.iJcr: clat aIle heibel om ile komcnde Sp'e1en er toe zulfen .leirlen dat clit ook meteen de laatste zijn geweest. I{,et idee vàn De Ccjubertin . '
was Ieulc, maar en is lveini6 van terecht gekomcn: c1e sport vormd.e op de olyrnpische
Spelen stecds meer het achter6rond. rlecor voor aI het overi6e spektahel.'

. De_ atleten kunnen zich ook lvel op internationaal niveau meten op rrereld.j
kanpr-oensc-happen zonder overbodi6e poqspas! de internatiónale politíeh heeft
6een last..mcer van vierjaarlijkse oprispingon, en ik word. niet meer gestoord
door 6e lclv erslindenrle sBortkermi ss en r: nàtiónaie rnassahysterie r,ond sporters die
een maand later weer vergeten zijn, en paginagrote kranteverhalen over voL]Íomen
onbcl:en,:1,e nenGen die toeval-l-ig er6 i;oed ?iJn in cen of anrlere bizarre sirort.

I{aar iir. vrees het .er3ste. I,IÍsschien. dat we na ,augustus weer rust krijgen?

T.

Langs cle sporten van ,1e Z-M ladder---!-

ZMZIIZI'IZMZMZMZMZ\1ZI4ZM'.\'I1',117'.'I,IZIiZI4ZYZIIZMZMZMZM
M secr. J.lvteinesz feI. 86.14.47. Z
Z Laan v l?uotenbur8 15 | 22? 1 )lS Voo-rbur.g.M
IIZI4ZIIi,M'LI,II'1;141JMZMZMZMZMZI"I'1iMZYIZI4ZMi4I,IZ\12:I,1ZI4ZI4Z

t.7 zal het }1o o6stvraars chí j nlijk re]. een van ,le 1aatste keren zijn, clat.het
comp e t itiepro gramma Ín haar geheer is nfgekeurcl, clitmaal is 't hel-aas i-red.eron
prijs en rest ons slechte r]en ernsti6ge concentratie met het oog op Zatertlag a.s.
Dan-staflt er voor ons iJE,:lsrE vuei'].erom een Tliurs .r,Jàdstri jci 6-e;.;ranrl en al zal- rlit ',

tei;en c1e píttigc PVS-pioeg d.an ool< helepaal 6cen {lemaldreli jke ta.ak ivorcr,en al'."
beÈoort een eventuel-e 1:uni cnver.l.eling o.j-. .,àk.ditrnaal zeei Eher' tot cle mogelijk-
heden. ry, 14.30 uur vElzíi4ELEN313.15 v)r qPS:tïLLïl§G: sloensda8avond na
de training. Scheictsrectrteflffi d Starre. ---]-ll-, 

i

Het T'IEEDE ontvan8t PVS 4 en ilat ficeten ze
voor vd Tas c.s. .,1ÀNVhNG: 1z,OO uur VjillZl,l.{ELEN I ' ,11

er zeher' 2 vrlnÈtpunten op3-everen
Jo uur ElEryt" - II. Jochens : J . vr'! Tas ( aanv) -A .Enze - U.v Velden - H.Kemper - G. vrl Togt

J.l1e-ftens - L.Kuyper - A.llen cheikh -.l,l.NefÍssen -"i.vct Eijzen -
worden no6 aangewezen, , '
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Het gaat over L. van t{aas (na het intervieuw. tr99!},.Uij het }_l:.jkbaar
nogal hoog in zijn boL). Hij brobeert het vóörài'r:ret à:_;n te-geÍnoppen,
.ro?I" r.- Zegt qle ene te15e1 te gen c1e and.ere: r ,GrruÍzel- l r tets or6ineler
lld volgcns one vrel- gemogen; probcer hijvoortrceld eens het.Iaàgterecord
flipperen rnet J balIen te biel<en (ciit ètaat op 00..OOO punten ciocr nogo)Dit. was he.t weer;. rle koek is op. zu1J,en we maar zeugen. Eventjes nos tot
-qlot: het ínterview is even,uitges.tel.clr maar ju1lió houden hèt tegoed.. Tot ziens cn schri jvens ! !.! ! ! , ..: :

J. S. en, F.ll.
BILJÀNTEN - 3I],JANTET,I - ILJ/rRTEI,I .- BILJÀRTEN - SILJART M{. BILJARTE}:I - BILJÀRTEN

. De strijd voor h.et Paasrooster, met al-s ínzet trïlie wordt paashaas nr1[is rvéer in.vL'rIl-e gang.

i Het biLjart is stofvrii Élemaakt, de bal-l-cn zijn keuri$ opg;epoetst en het
Ecoren van .caranbol-edt gaat weer precies zoals het vorig rooster - bij r1r 66n wat
soepeler en bij dtander no6 wat bcroercler clan vorig seizoen,.

Het is vcrheugenrl te melclen dat ecn nieuur lid, met'name Huud l3loh, zichbij dit etlele gezelschap heeft ae.n6emelrl 
"n oi^ een uitl;cbreideballotage heeftrrde ouu.re haprr 5;uaot"n om iuu$ cle 6elegenheid ià 13aven zijn.kunnen

aan8aancle de biliartsport te doen demonstreren. Àf gauw bJ.eelc, clat Iluud BIók'er wat
van k+n. Aan zi jn uitrusting zal- het zeker niet 1i13gen, want al-6 Ruucl d.ins(].agE-
avonds de LENs-l(antine betrceclt, .dan hebben wij aliemaàt cle j-ndruk dat hij rEcht-streek6 uit het concertsebouw of het Konrirt<rijk conservatorium is ' vleggelopetr.: , .: -

cor Peeters ís na ecn jaar vrn afwezigheid ïiecr op het oucie nest teruggekeerd.
IiÍj is nog net zo eenvou,lig al-s vroegcrrpast zic:l weer ncteen aan, betóeft zich
nonchalant naa- de tafel- en .scoort semaklrerijk het ene punt na hei anàere.

Jammer is dat c1e heer verheGíren d.oor drul<he werkzaamheden voorlopi6heeft moeten afhaken, want -wij urissen zijn rlriftige spel ire1.
De stand is , bijgerverkt t/n 2p januari j.1. is als volgt:

Gósp. Geur. Gel-. Verl. Pnt.
1. J.1,1. de Hilster
2. C.Peeters
J. J.Meerman
4. R.BIot , .
5., J. Elshout
bo J..t(-Lamer
7. I',1 . Reuver
8. G.lrl e erdenbur5; ,

9. G. de lIoogd

6
4
7
5
7
6
6
7
8

4
4
'5
3
?
2
z
2

1

1

t
4
4

6

I

10
B
8
7
7.
4

,4,,r 
4
4

u ziet dat de strijd no6 5eheè1 open Ís en dat Jan tr.c Hirster, nog stcccls gehand-
haafd àIs wedstri j d]eider, fier aàn kop gaat, op de voct g..roigh àoor cor ieeters,die-nog zonrler nederlaag is. De zwasers }.leerhan en Ueertleiburg st.-an op cle rang-lijst ver van el-kaar, terwij-I ...zij.toch geen rËzie hebben.. ( clat-komt nog weI!) x
Het Eeest frappante is, ttat Gerard cte IIoöí,-d - vorig seizloèn ongenaakbiar", ràeOs 6nederragen hleft moeten,toestaan en rlra;5er is van de rode rantiard, welkÉ vori6rooster steeds in hander,r is. 6cwee5;t van Jan Elshout. r ,.. .,. .,,.DHR. I(larner heeft bèIooft. clit s.giàoen 'ljiit '[i'eter -te pirolàn, en free.tt .via. 2 overvrinnin

Martin Reuver"heeft, net zoars d.e vorÍge keer een rsl-orï start, en (r.everlachting is toch wel, dat hij aan het eindè van het rooster vreer hoo6 genoteerd.zal staan. +1 met alr er rvordt vreer plezierig gespeel-rl, dè sportiviteit vierthoo6tij en iedereen amuoeert zich kostelijk. rvene-J-s vori6 eàizoen wordt u re6el-matj-B op t1e hoogte gehoud.en ovec de verclere ontwikrcelin6en aangaande deze .:ri.:!comPetitie' 
-5= ^'. J. Er-shout.



xxxxxx
Zijn antwoord: ir0m te verho+en!'r (Hiervoor werd een bonuspunt ioegekend.)3ij <ie ronde muzich zette LEI'S zijn specialist en.Kiss-fan Artnur
Franhen ínr die inclerclaad alle punten íoor LEI'IS ,r.okt". Totdat cp een
vxaag klam over eèn beken-r-e l/Qlenrlamsc po1:6roep..(BzN), waar ecn vcs-spelerr'het anttroord wist comracntaar van een toeschou!,rer:,,Dat is zékei geen.

. muzieli voor . jou. hó Arthur! " .. ].
De moeili- jkste vraa6, vonden wi j tgen geirrí1r'.gd " werd naar' de "merkna.am uit
een ,0 seconden durcnde 1ofsong op Cat artikel: COLA C0LL!(Hier vangen we weer tvroe gratJ-s kratjes voor!) '.
Het zijn maar pupilten zulfen rve mflar denken.
Op onze OPROP van vorige week zijn tanelijk rveinig reacties 6ekomen,om precies te zijn, 6é6n! Iirë VrÉtiieil cluii no6maals om je op te [even.Het is tle becr. eling dat het werk geclaan wordt in rle weck ,o 

""n thuisvred-strijd van het eerste(ciit in verbanrl met he! dt'o51en) Met een man oftien Ís het er6 weini6 werkt
op 1 maart homt dan einrleli jk c1e rangverwachte .Jieco, net muzi-ek vanZaratustrars drive in showt t voor de dàmes worrlt o.a.- een turnvèïeniging
benaderd, maar je me-g ze ook zelf meenemep.r ( ílraag zelfs?hoe meer?hoe beter
De toegang wordt 6én pierc, d.a's rlus niko!'Je noei vrer- tenÀinste 14 j:rar
zijn
Hou d.eze datun vríj!!! : .

Het was $Jeer eens ouderwets 6ezer1i5 o? zatercla6avond. Ja, rvij hebbenhet over Bingo-Dansant. Tot ons genoegen war"r, àr ook nog wat jeu65clJ_cden
uit rle laBere B-elftail-en ond.er de 6róte'menigte.(BO nanf lïeliJwaar teekhet er in het begin'o1: rlat ze niet naar -l:innen mochten. màaria. ze hadclentenol-otte betaald en r1e l(aka vond het.ieïrvat 1ur1i6 om're tritàn te latenstaan. Bravo, I(akal! !l !
De Iri j svercleling I Het is lvel onvoorstelbaàr *ràt uun ,.luck, de van der
Steents hadclen. Zc namen $rcer een6 -'uu.l 1rra" prijzen mee naar huLs,
waaronder rLe hoofdprijs, de T.v. I !.1 i t De tafel- lvaaraan sommige van den
steent6 zaten, was trou'ens hefernaal-- een *goudtaferrr..Detenè"ilrNco na de
anclere, en vi.-Lsc Binílo r s, ho maar.
De muzieh was weer a1s vanoutls, Zara.tu.stra masJrte het gehecl to[ een
srvíngenrle avoncl. GeLukkig rïaren er obk no6 heel raat clié ecn de-ns jc waagd.en'Br wer(l zelfs nog cen soort van polonaise.geclÀan. ( Op Ae' wijs vàn:rrNeclerland die heeft rle bal,rr) N.a set carnàvals8erloe l+ 3 p1àaties)
was het eventjes tij{ voor het betere. ramwerk,. ii4nc. Eeraào rtoi. een van
c1e boxen het nict meer verdra6u.r, ,ur, Ë1io= zi"f, .r.,nràif--op. f,to-"r--irut mocht

,t:,iffi: ;::";:H::iaa3ne avr r:rd! , : i !
PS.: Een pluim voor de lia-lla, vantveoe de uitstekencie or6anisatie.'
PS.: I'{evr. christ wordt hartel:r-jk berlankt voor hèt staàn achter t1e bar,
zoàat alle klenten snel-, maar vooral 6oed, werrlen bedienct.
I'Jisten ju1Iie tlat tafeltannissen, vooral rie laatste tijcï, verschrikkelijkpopulair is op LENS. Vooral bij e jeugrl. \ilij vinclen hàt zelf óok er6leuk. Er vrorclen soms completu .u*i,oiitlus af.Gewerkt. Heef geinig op-I:-"ir.
All-een zijn cr ook somui6e die er een rrvijf jarcnpranrr van makeí, waardoor
soumige .jóngens uren moeten lvachten,_ Om van dit gËclonrter af te zi5n,
zourLe vrij, cn vraars c hi j nlijlc vel-e Jndcren, graai zien ctat er een
tafel-te nnisto erno oi . kont. Dit kan dan rvordcn gehouclen om b.v. cle LENStafel-tennistitct; u{sschie., "en ia"" "àà"-"is"hct voetbaf,-uà.i" ;il;""-lijk om rleze tijd, is aigehqurd..
Zoals jullÍe wearsohi j nli jl.: aI wisten,. is de r e cht er-f]ipperkist nu
heLem.ar naar zijn naf.r-e glootje. ,.lls je er een kríar.t je ii6ooit trriig ieinclerrlaad J ballen ma^ar janmer genoeg verrl.eel_cl over l-spelln.
Eenrrni euvrerr flipperkast zou gecn 6ek idee zijn!lll! :.,.Iïisten juI]ie clat er al wcer een-,ancler persoon is clie in onze rubriehwiI konen.
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Dhr. ,.Zpet, is nu cïefinitief bestuurslid. In de periocle van 14 àài5en,
waalin. nen herrïaari kon rnaken t.egen zijn kandidatuur i.s er geen enkele
reaktie íiekomen. De passiviteit van de gemicldeJ-de lIiN§er heeft hem rlus
gerett. IÍet béstuur heeft. weer eén kiitisch [eluiil ingekàpse]-c1.
NoB een bericJ:.;tje vooi. de vnste fccstvicrders:,'Op woenodag 20 februari
gaan Frank Straathof en l,lonnie Verhey tÍóuwen in het Loosduinde Staclhuis.
De receptie is.van 18.30' t oLl(20. OO uur in hun huis aan.è Beeklaan J77.

Dit was het lveer voor clcze rveek.'íot ziens!

III EU!'E §PEÏ,LING

Assikopme ouwenda5nog,
Andie spell-i-ng vrennenoet,
Zegg1k .: as j evere envourlil;t ,
Doetd.anook ineene6r-red.
'Ikfin hall-ufwerk jannui,
Entis sontievandetijd.

"íe 
6aan l-oopen met 1 ootje,

En rclen een uitgang kruijt,
I(v{oudat mennum z6ógemaa}<t had,

. Deoe nieulve spellingslet,
Datdikniet af wattik go r)(lzet
Feitelijk-heb fout Bezet.
Assik s1;ri jf hcie iemand J-àchtte,.
Zettik voortaan: h. h. h.
ï-spc1 voortaan met 8 lettèrs,

". Dgodl-euk twoord harmoni-k.
X-srijf, wanttatties. eenvoudig, -
Ookal staattut .eerst wat raar,
Al-s 2 vanmekaar houwe,
Die twee houwen van L-kaar..
Beverwijk zal B-verrvi jÈ zijn,
Dattis heue geen 6ek I-D
nt Amsterddnrner, die de'2ee zièt,
Schrijft Èort,geg X-rcie de C.
Passop zeg daar staattun M-ner, r.

lk Hou van R-tcnscep en U?
X-Z-T-ze3t tante i(-t j e
Onz_e haan ze6t q-k1e-Q '

Nísoomaarso

JJJJJJJJJ JJJJJJJ.IJJJ
{ JUKórDEïI + J
rJ r .., .J
J:UJJJJJJJJJJJJJJJJJ

i
Geen voetbal vorige zaterdagr,maàr wel genoe6 andere bezigheden op IENS I
vraanvan wij ureer uitgeb-reiit verhalen.'. ,.' ' r

Vrijflagavond lvas cle ivreede ron<lc van àe EàkampÈwis' ygor'1:upitlen op
L,EN§ in,- cle kleine zaal, waar er voor onsi àIs'tijdwaarnemers veel opmer-
kelijke uitsl>raken te noteren vieLen. : ,.'
Bi j het ontlerdeel-: rr I?ecLanel vrerd steecr.i eexst cle vraa6 gestelcl ( rryoo,
wat voor merk/artikel vlordt hicr-reclame gernaaLgàrr) en írarna cle reclame
boodgchap lvaaruit zij dit moesten halen gedraaid. Bij de laatste vraag
(',lïaarvoor wordt hier, reclathe gemaallt2rt) drukte een íari c1e rLeelnemcrs
no6 voordat de baíd gestart ruas. . ':

I
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GeluJ<lcig is cIe zwartgejasde fi€5"uur in zijn l-even voortdurend Beplaagd
door verl<ouclheden, zoCat cle scherpe penetrante lucht hem ontgaat.
Krakend icomL het cleksel omhoog en zie welke beeLclen opstij6len uit de

" peillo ze ..diei?t e: _ . .......:..
't***** Einclel-ijk, de".eeret-e komp e,titi.er-vedstri j d in 19BO is gespeelcl. IIet

tlveed.e zegevierde op een, ondànks de regen, uitstekend bespeelb4qr
-eerste-vetC flet ?-O' öÍér-Qfiiéli: ' 

-

U kunt U

TeI. O70
Àl-s er n
ste niet
de midcle
Elders i

. Ne pl 9l§, gelsanke.r., dan tgch.e€rl.fate,pl-uim voor dè gemeentel Voríti jaar
zöu het veld bLànk hebben.gestaag, . . .

lie bingb-dansant tras. een ào orsLàand^.sup,c e6 aIl-een dat c1e fiatuilie vd
§teen ïet 5@/" van de prijzen naar huis rnocht 6aan cleëc1 afbreuk aan de

, .f cestvr.eugdg" , t,. .. i .' IENS Iíjkt we1 6cterroriseerd. te worclen door (Ie naffia. Ze schijnen
op all-e vitale plaatsen hun mannetjes te hcbben. De Peetvader .?plf sghijnt
aIle LENS-touwtjes i.n handen te hehben. Ilesultaat: de verruÍnciin6 van
de bin6o. lliniÍerikort'I(unt U een draagbare T.V. bij ile heler kopen.
Het schijnt ' zo te zij$, clàt de hérën'senioren de LENs-revue zcer sciccht
lezen. NatuurlÍjk wordt de beerput verslonden (waar ze treir in hetrben),
rnaar.als de Seko een S c'laduwprogramma in elkaar zet met veel b]oed.,
zwset en tranen, dan laten deze voetbal-lers van r1e koude grond .het
Leijk afweten. l,iel heren, U kunt alles in één kèer bbed makeh. lAanstaan.le
zondag, bij al8ehele afkeuring vrordt er toch gevoetbald..!laa.r? Dat vindt
U e1der6 'in de T,mls-revue bi3 het vrèds tri j dprbgramma. Ziet U dat ooh eens
een keert j e.
Maanclagavond 20..00 uur. Een steJ. somberhi jkenrr-e koffieclikkijkers trèkiren
zich teru6 i-n de pl-antage om een fccst voor f,e bereiden. Een groots
feest, dat proef je ult de 6ewÍchti6heíd van hun optreclen. Ik hqop n1et,.,
dat dat stel-Ietje on6ore6cl-d ook maar iets nelt het 60-jariÈ SuUiteum
te maken heeft.

. Herhalin8 oÍ)roepi ZoalS Uiirieet j.s het trj.est bcstelal met r1e tegJelvloer.
H:l.gg*e-e1t: bij de. flipperkasten èpant àe kri,on, Ri]I van liin hecrt
officieele tocstemming van het bestuur om dc zaak ditar zo 5oec1 mo6eli.jlc
te herstellen. Iliervoor vraagt hij vri jrvi-lligers, di-e wat viiSe t:-3a
wil-len opofferen. Gezicn de algemene krítiek op cle vloer nemen wi j aan
clat er een redelijl( Íiantal r4ensen aan dit verzoèh gehoor zà1 §even.

op8even bi j cle algemeen sehretaris, DhT..G. j.i.,r,v.d Stcen, . l

-458?0?.' Bij vr)orbaàt hartel-ijk danl(.
u Benoeg .',anme1din6en konen, hoeft de redactÍe d9 hencïen tenmi.n-
uit cle rnouwen te haIen. ilij vinden é6n keer per week blaren op

lvini;er ruim voLdoend.e.
n de Lm.ls-refu s8eint l-me.nd cen pl-yd.ooi te hauclen voor nitve

6p1ing. Iletsal rvel-'aan jon6 lichcnrraacir fe1 .wys
niet uit,
De bingo-dansant.
Do16ezc1Iig.
I{et vcrtroulde 6e1uid van Zaratuetra.
FLÍnke baromzet.
Te sniíden spanning.
Altijd de zel- f clen dÈe mazzelen"
Ik hoef<Ie er noil naar tweeo
Al-weer een troostprij s.
l(unnen ze niet eens wat ànCers draaien.
D o or'(,,-e s t oken kaar t,
Oh, Foxy Foxtrot:bLuhh" -

De thuisblijvers hèbbcn ongelijk gehad. 4

Voor herhalÍng vatbaar.

erworclen

..,.'-

kunnen waJ

:
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KONTRIBUTTES:

vói
overgema'afrt

Het Bestuur':

iïIE STAÀT ER ACIITE]i DE BAR ?

ZATERDAGMORGEN:

ZATffiDAG.LIIDDITG:

ZONDAGPIORGE{:

ZONDAGI.ÍIDDAG:

VAN DE REDTTCTIE:.. i.,:

i6b'week is ïeizuimcl te melden dat clè kontributies k.-tnnen worden
op'6irorekenj:ng 336711 T.n.v. Penningiree6ter LENS, De?I Haag.' -l

Jo''s é Christ - Ieele Freriihs - CoI Hoppenbrouwer.

Aad Bogisch - Ofaf Huis -
met aanvulling van het 4e elftaL ( 2inan)

iij i

Tinus Zilfhout - Nelly en liichard. vd Hoek.

Àn vd Steen - Silvira en Huub Prörk - l,li1 de'iiruin - Hanneke Bom -
Tessa Iloodbol - Linda Peeter6. ..

Bij algehele afkeuring van 12 uur tot I uur
ZATErDAG, Aad So8isch

ZoNDAG - Riek en Piet Bo6ch.

Sluiting :lonfla8 10 {ebnuari Ribk en Piet Bosch.

Evëntueel afbellen bij en Bergenhene gourven TeI. 66.94.16.

iiRRRRRRRPJTRIIRRIIIINRRRIIRRRNRRRIIRRI?RRRIIJ?RPJII?RRRRRRRNRRRRT.RR
R Redacti e -aclre Ë: Theo Prins,
R TeI. 6r.12.14. Marconistraat 64, 2562 Jtr.' Den Haag.

RRNNRRRRRI?NRRi?RRNi]Ni?X.RRRRRRR

RRRJ?IUiRIIRRlIRIIIIRRR]IRRIIRRR]?I?iIR]IARBRRRTRRRRRRRIIRRRNRN]IRRNRRRNRRRRBRRJIRR

BBBBBBBI]BBBBBBBBBBBB
NR
; BEERPUT ;
BBBJJBRBBBBBBBBBtsBBBB

onder een graurve hernel, geteipterrl door nièzerigè sneeurïval begèeft
een sombere fi6uur zich fiètsend naar de zwarte berg, a1laan zich op
de topr nu en dan verLicht door een h-Liksenfl-its, de. beerput bevindt.
De \l/eg omhoog is bezaaid. met stenas en gatön duiken onverlvacht voor de
zwoeser op. Toch trapt hÍj-doör. Eihdelijk de l-aatbte l:ócht en daar staat
hij: De rèrlactionete nestvaalt.
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OPSTELLINGEN:

Team 1. À.v Wijn6aarclen (k)
R ,I{ar tmAn,

samenkomst 1 1 .00 uur LEl.lS
G,I,AIINE OUDE:IS I4ET VDRVO:i'I.

Team 2o E.Knops (K)- C.vd
G . HorvaÍ .

samenkomst '11.00 uur LENS
GLtrRNE OUDEIIS t"ÍET VII]IVOIIR.

- H.Smulder6 - R.Tettero - M.Brooshooft - R.Plugge;

Leicler N.1I.

- ll. BoeJ-nou$Iex - Ií. J e-hee -

Lei.ler n.u. 1::rn.. :

Derg P. ilop?enbrourver

leam 1" À.vd ])erg - D,vr1 Toorn
]1. Brandt .

samenltornst 1 '1 . 0O uur LENS

9 
ji=!I 

-E =991 E'=r! =gET = 
Y 9EY9I! .

Team 4. Ki Ilanzen - J. víl
J.Koenraadd - R

Gr"iiiRNE OU ERS l'íET VEIwOER.

- A. .Larss en - D.Spa - iï.Vinke - IJ.Jailesar -
Leider À. SIa.

Siàrre - L.l'{èerËhoek -'E.Ëenzenbrink -'ll.Verhaan' -
Alsem§eeèt.' Leiderc M. vcl Meulen.

PVS 1

Pv§' 4
LENS f

afschrijven op vri jdar3avond tussen 1B.OO en 19.O0 uur bij líi1 Heynerr-Tea. 290621.

ESCÀt"{P IZ OP ],ENS

Vrijclag f februari a.s. rvord.t fl.e tvreede ronde va,n de liscanpquiz voor
pupillen gehouden. Dj.t keer mag LJENS het organiseren. De vori5e kr-.ris eincligden
onze pupillen op de derde. 1:J-aatsp Nu noeten ju1_J_ie tégen.V6S spelen. Doe je best.
De vol6endc jon6ens ,ruor§.en on t8.lO uur op.LENS verwacht: F.de llruiE. - F.Christ -
T.Mulder - P;Frerichs - A?;:am? - F.v Kè6ter - ti.Franken - ji.v Vreeswijh - ..
P,.í'.mbachtshe er -.M, Fromberc.
Leider Jan Prins ( ook de ouders zijn vap harte lvelhon) : , ,

E}T 
",'ERD. 

GBSPEELD

Lr,,le1 ötr): klel ne schaal. Slechts het reservepro8ramna voor C2 te3en '
Loosduj-nen'C1 6ing door. OÍndat öök die Ha..;he tegen ons C2- v,ril_rt e spelen gin6 C1
naar Loosdulnen'en won :laar met"4-2. Zerfs c1e iENsleiders-'konden dear niets aan
rloen. C2 lipp met 6:1 over di-e Hà6he heent na een ruststaiid van !-0. B1 werrl
uitgenotligd. clí,or LlEa. Tegen het,A2 eIftal kwan LEIIS met 2.O voor. Na rust v,erd
het plots 1=2 ttoor Lyra. De eintlsta31cl na 2x45 minuten wes'3-3. De aini-rrrelpen
speelden or1derlln6 öp het strahdi Ze waren erg enthousiast. I'laurice ilook zelfs cle ",
zee i$. Dit l'ras:een'6-ocCe aaIleÍ&ing om weer naar LElrlS teiug te ijaan; Ook A1
trainde oi) het'strand. Nu raaar hèpen dat het zatercla6 rveeí plewoon doorgaat.
Jongens wel . l:lij ven " trainen hooiten let oï) het res erveproiiranma van a.s.. zaterdagi

r l:

PIIOGRIIIMÀ Z:M LÀDDER VOoR 9 febrrrari.

14. OO uur LENS 1

12"00 uur IENS 2
op.4! uur oevjè rl

L. vd Starre.
Er4r --.
N,N.
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LENS 12. afs bekend zoncl.er J.lílip zie LEI{S 8
met .L .I(amp .

Z ] E ]tESERVEPROG1?À1O,1^,

SAI{ENI{OMST '12ii JO uur I,ENS ' lJeader H. strrver,

LENS 1r" al-s l)ekenC A.'Kamp zie ook LENS '12

ZIE RESE'VEPROGI?AMMA EIÍ ESCÀI.ÍPS!]Z.
Eanenkomst 11o JO uur

I,DNS 14" a:-s bekenrl
zIE nESEnVEPROGIVT,I;}IA
Shl'{ENkomst 11,0O uur LEIIS Leid.er B. BooÈaarclt '
LEI{S 15. àls bekend
ZTE-n-ËBrnvrpir o c rÍiMMA'
sanenkornst 10.00 uur,LENS Eeider A. cle Pa$t er. 

"

'LENS 20. ZIE RESE:IVEPROGRAMMTI
P.de Jongh -,n.:,and6tra -.R.Nuyen - n.l,;yrdsri4n.- Il,Zinmerman -
P.Vallienbui8.- J.Steinrue6é - ll.l,lecrshock - P.Lngel-ine -

samenkomst 9.00 uur LEI{S. Leider P.$e-'Jon6;h.

RES ERVEPIOGITI:.1'O4.À

, Afs a.so zatcrclag het heLe kcmpetitie -programma i6 nfi;ckellrd c1c.n spcl.en
rle mecstc elftal-len vri endschapp eJ-ijk. EcJtt jon6ens a16 al1es is afi;elreurd wi1
dit no6 niet zei;6en dat er geen enkel vcld bcspeelbee.r is. Nec, alfeen een bepaald
percentÍrÍle is onbespeel-baar, zodat alLes dan wordt afgekeurcl. Vri enri chapp el-i jk
voetbal mag dan a1s de consul het 6oec1 vind.t. Nu. hebben wij wat vrectst::ijclen
va.stnesteld bij enkcJ.e cl-ubs met zcer 6ocd.e velr'.en, waar zelfs afgek:pen zaterila^
op kun vrorden gcspectd. lllijf due niet zomaer thuis; maar kom bij algehele
aflièuring van het lconpetitieprogranriia gewoon op de s arnenkornstti j d van het
resèrvepro graniia naar l,Ells toe; Voor allc pupillen c4 spclers.-van. wellren 1 is het
normale pro$ramrna tovcns heÈ res ervcproi4ra.mrna. OoË Gevroon kömen tlus. trteken er maar
op dat het doorgaat, clan zit jc nooit fout.

LENS Leider J. Prins.

samenkomst 'l J . uur LENS .14.30
14.3o
14.1o
11.15
13.OO
14.1o

uuT
uur
uur
uur
uur
HIIS
ulll
uur
uur
uur
uur
uur
uur

],ENS
LENS
LEIíS
LENS
LENS
LE}IS
LENS

11.
11.
12.
11.
11;
10.
10.
11.
11.

12,00

12"30
12.00

I{3S 1

Loosduinen'l
HBS 4
Loosduinen il1
I(raneDburG

Looscluinep
Krarrenburg
Postduive4.,.
Pos t duavcn
Kranenburg
Kra+sÍrbur
S chcvenin6en

LENS ,1 
1

IEI{§ 1 2
LENS 1f
],ENS 14
LrrNs 15
],EIÏS 20

I
3
4

6
B

9

t

t

t
t
,
,,

I
,

15
15
00
45
'15
45
45
1o
10

tt
tt
tl
t,
tt
,,
tt
It
tt
,,
tt
tt

12 .00
11.10

11.'90
10.oo

1'l .00
10.o0
9.00

IIct klubge'l:ouw is vanaf + 9.3O uur 6ei;pend.

ZAÀLVOETBAITOERNoOT V0C1i iJELPEN,2 en J ín Poelclijk.

li.S.zaterda8 nemen viei Lnf,fS ieams deel aan het zzralvo etbalto ernooi van d.e KNVB
ten l:ehoeve van de Sehandical:te jeugd. Vijf vredstrÍjtlen van B minuten spelen ju1lie
te6en llijswijk - Devjo - (luick - llootrlorll - Ilollancl Sport. Doe je best en neem
naast ie normale LENStenue oolc gynschoenen en een trainin8spak mee. Einde Toernooi
+ 14, OO uuï'.

- I l-



LENS 7. A.v Blitterswijk - M.vd B
lï.v Melzen - li.Soebarta -(!í.v Veen - N.vd \ïaIl-en -

samenkomst 1 1 .45 uur l,EI,lS
G:li:].?NE OUDEIi,S 1,18T VEnVOER

],ENS 8.

oo6aard. - l,!.llirr.chsïn - -B.Driessen - .À.trranken :-
ll.v Veen - IÍ.vcl lÍaLlen - H.v,ua6sem - R.iiJannee.

ï,eider .hr,. 
'1i.. 

Blok.
t-.: ,

met J. Klip,
Res.

afs bekend ( zie r es erveilro6ranma)
E.Ahmerlaan - NFortman zie LENS 6
J.v Kest er"

LEM_ J. als bekend (zíe
samenhomst 12.15 Llur LENS

r cs ervepro í;ramma)

Lei'Lers Haiis Verheugd.,
i{im vd Meye.

Leiders ErÍk l,andman,
Uín vd L,inden.

Leicler Th.e9 Pli{t_s.

Leicler Ton vcl 3erg.

Made6teyn.

l.Í. Vr.i j enho elrJ.aan.

M.Vríjenhoel:Iaan.

LEI{S 1O. al-s bekend

LEI.IS 11. als be':end. ( zie re s ervel:ro i;rar:ma)

P1ICGI]À];],IA PUPILLEN 'IELPEI{ EN I.ÍINI -i']ELiJETI

PUPfLLEN Z/ITEI]DÀG 2-2-1980.

1J.]O uur Postduiven - LENS 12
12.JO uur. irostduiven - IENS 1f
12.00 uur i(rancnburg - LENS 14
ZIE ilEí)iinvElrn0c1url{1"L{1, ALTIJD IiOMEI\T EOOR ! I

ÏIELPIT.I ZÀTE]ID/IG. 2-2-1 980.

1 1,. Op uur I(ranenburfl - IEI{S 15
'1 2. OO uur LENS 16 z.ie zaaLvo e tbal- in po el cli jk.
'12.OO uur LE1{S 17 zie zaalvoetbaf in poeldijl(.

MINI -tïELPEi'l ZATEiTDiiG ' 2-2-2980.

LENS 20 zie re6er:v r9öIg!49.

AFSCHRIJV]NGEN 3

Schriftelijlc voox vr-1- dallavonal 18.tro iiur bij p;v
G enemuidenstraa 1r25 PR Den I{aaG TeI. 6?509

11,.0O uur Al-1e rnini-rrelpen worclen a.s. zater<Ias om 11.0O uur oïr ..,LEI{S vervracht.
Natuurl.i jk voet ballil- e dj-ng meeiicmen. \,le' gaàn net. aI6 àf g'elopen zate_rr]a6 op Íret '
strand 6pelen..lleèu weI een traj-nin6spak mee. i\fkèurèn tran Éijna niet.
Al-l-een als hct re6ent gaat di.t niet tloor. Altremaal komen cïus.

1

d Steen, ' 
.

6.

ur ( uitsluit encl -in d.ringenCeTELEFoNISCH: vri jclagavoncl tussen 18.00 en 19.0O_ u
5cvallen) bi j - \iríI Hcyncn.
In nood6evallen kunnen "de pu
eír 11.3O uur afbelLen. Tetr.
AI'IiEUI]INGB,I: -

pil-lón en uelpen 'notg op
66l1t4 i.ptts.

zat erCalo clit cnrl tussen 1O.OO

Er kan vanaf 9. JO uu} lvordcn 6cbe1d of dit program a...do:rrí;aat. _hlgernene afkeuring
in de.lrqnt el .ol. bp radio ze;;en niets. bel dus even t-.et. 66ti.,t4. Blijf niet wef,.

-1()-



PROGRÀI.I}I1i JUll IoEEN ZÀTE]DLG e-2-1980,.

14'.7o
i4.30
13"OC
13.OO
13.OO
13.OO
11 .45
11.15
11.45
11.45

uuF LENS:1,.-,
uur LENS.I1 

1

uur ouick J
uur Gor-2. 7
uur L]ljNS b
uur Paraat J
UUT LENS B
uur DZS J
uur .LÈNS 10
uur LEI.IS 1 1

D§0 1,
nvc f
I,ENS 4
f,ENS 5.'"'
QeJ.eri-tas ' 4
LENS 7 .,

Vredenl)urch 12
LENS 9
ooievrars 4
Hr"ÍsH 9

.v1 ....
v)
Savorninlohman.laan - ..
BeresteinLaan
v5.''r ' ; ;

i Ilrienenlaan- VIass enaar,
v1
Ockenbur6h
v2
v1

'.ii,l
,j
I.r

ZIE IIESXI?VEPRoIn/,I.1MA ZrE nESERVEpnCGi?i+,rMA ZIE RIISEIIVEPROGRT'JI1y1A ZIE RESEIIVEPROGIIII

iiFSCHRIJVÏNGEN I

Schriftelijk: voor vri avond '18, OO uur bi j P. vd St e en ,cl

G enemuide nstraat 101, 5 PR Den Haag. feI. 675096.

jdai3avond tussen 'lB.OO en 19.00 uur (uitsl-uitencl in drÍni;endc

.L-l<Lassers
B-lilassers
C-l(lassers

TELEFONISCH: vri
3ev l-en voor:'bij llím l(ouwenhoven TeL 299855

bij Paul vd Steen Tel. 6? 5Ca6
bij Ton ts-Gravcndijl. TeL, 6116\0

In nood8evall-en hunnen de junioren
afbel-len bij I.EI{S !er. 661114.

noíï o! zatoïclailochtend tussen 9.1O en 'tO.OO uur

.r'EKEURIiIGEN: D e junioren moeten bij sl-echte wc ersons t andi6he dcn steeds de
afkeuiin6Eli jsten raatilrleíaen. Telefoni-sche infornatj-es worCon hier'over niet'
verstrekt.

LENS 1. aLs bekend leiciers J.Zoun, j.'Àppertroo.
:'

LEIIi 2: H,v Drunick - J.vd ï,,erf - ]l.Vester - H.§chip1:eren - },I(ToI - J.I(ouwenho-ven
O.I(öncmann - l.'.lil-iinncn - J.Jozce - R.e ocdhui-s - l:.:Ginl)cr6; . .....

samerl}-,omst B.4J uur LINS !eir.,er 
-F. 

FluÀans.
"i"

LEIIS f. 1l.v ll ergenhe nGouwen - M.Schnei'er - E.Fri,skes - jl.,las'sernan
M.niemen - Il.Xademaker - I{.Linssen - G.de Iíok - li.de.Haas.-

, Leicter Ben osse
Zf E iiES ERVE.DnOGII'!1.11-U,

-J
R.D
I .'

. Voór"'l.uin -
uyiroet eyn.

LEI:,IS 4. H.llautz - E.DiexÍlel - E.Eyk
P.v }laren - J.Odenkirchen

ZIE REfi IlXVEPIloGlli,IO,Íri
SA nst 12. uur LENS

elhof - R.Groen - jj.Ileemskeïli - R. vd II_oe]( - , .' '

- E"Pcrreyn - Y,Tdlohreg : G 1oa.i?rino -. , .. 
;,.:

Leirlers Paul vcl Steen? noel Luek

IENS 5. Ch Bcr8mans
. M. vd trans -

ZIE NESNH/]IPROGRrII].,ÍJI
samenkonst 12.O0 uur l,EltrS Leirler I'lartin ]lcuver.

LEN§ 6: D.lloefhouwp, -tï.C91po - B.Elshout -.E-jJa11er - tf .r t(oot".r'- B.V^f "rrtt., -ll.Verboom - I'.ZeGers - T.Spa - F.KleÍn (k) - U.r,iarmenhovcn - M.Fortman.
ZIE RlIJnIlVEPRCGiiill'1]'lA ( clan rnet tr. v Vcen - I{ , 1'd lÍafl-cn - R.l,Íattens)

-s
L. v

. nro eshart - n.I-iui-snan - I,Í.I(orvin§ -. I? .IiorvinÍj - . O. vd Laar
nyn - E.Schaap - l.Í.Schobbe - L1.Vreebur8.

samenkomst 12.JO uur LENS Leider Àrthui d.e cloot.

-9- -.



14.00
11;00
11.00

PRoGR;it4MA 1o februari t 98o,.

lrur LENS 'l
uur LENS 2
uur HI'ÍSH 2

STr'INDEN T^'l 2? jan. 1980..

.. .LFC 1

- csvz
- IHIS 

'

AANTAL GE!Ï. GSLIJJ( VII]ILONE'IT PNT.
iïEDSTRfJDETI

1

10
10
9"
B

B

8
7

DOELCIJI'ERS

Verburch 1

Lugdunum 1

Rodenburg 1

Delft'l
Bl-auvr Zwart 1

],EIIIG E}.I SNEL ,1

LDI;;S 1

HVV 1

DIIL 1

T exas DI{B 1

Oranjel:lein 1

],FC I
Sir. cl-. Lisse 1

12
11
10
10
11
9
11
11
11 "
11
11
lé
12 - ';

11=16
nq-)4
11-16, "
no-))
18-a1
17-27
t6-21'

8
6
4
2
2
o

1

I
1

1

1

1

1

1

I
2
4

5
4
5
5
6

7
7

4
4
4
4
2
z-

2
4

4
2
2
1

6

4
5
4

1
J
2
1

à
5

o

2.

6
6
4
4
6

25-1"
2?-11
19-14
12-11
1?-14
22-15

IIITU 2
ADO2'
Il1auw"'Zwart 2'
Quick 2
IENIG EN SNB, 2

11
té
12'
12
10

)
4
1
5
4

7
4
1
a.

1

I
1

I

1B-11
29-14'

,1?-16
1? -16
26-1712

D}IL 2
1t0v 2
co^t 2.
l,eonidas 2
tïiïhelmus 2 '

GSV 2
Olympia 2
rrMsH 2"
I{aastrecht 2
I{VV f
vm2
VUC 4
OlympÍa J
unao z
DSO2'
Laakkvrartier'2
'Èsto 2
LE}IIG EN SNEI ]

11'
11
l1
10
11 '
12.
té
11
11 .

11
11
10
9
11
12
12'
10
12

9
o
7

1

'3
5
1
5
7
6
1

'1
5

4
6
7

-5
B

ö
5

4

2
4
2
I
1

z
-3

2
4
1''4

1

3
4

3
2
ö

7
7
6
4
4
7
4
2
2
1

-12''
11
11
'10

14-12' . -

20-1<l
)z-),
12-14
12-19 t

"o-266-2,
26-13'
24-12
26-16
17-15
12-9
14-11
22-20
21-25
'tz-11
16-16
18-42

9
8
B

18
15
15
1ll1

"11'.
10
10

PROGRAI.{I"L" JÏINTO}IEN ZONDAG 3-2.1980 ;

1o. 00 uur Rl(ilvv 4 - LENS 2

ZIE ïESE;?VEPRO:l]í,.*.111.í/i ZIE IIIISEI?VEPRC'Gn.IMI.'II'. ZIE NESEIiVEPROGRAI,TUA

-8-r



12"00 uur LENS 11
12.00 uur I'u11. Speed 8
12. O0 uur D'tïo 5

- Vogel J ( vr)
- LEI.IS ,I2

Lljtls B ( vr)
N.11. teïf Bïasserskade
v1

N.l'1. bi j algehele afkcurinB
terr !,1es t ersportpark Zoe.termeei

Sru,.lENKO},1STEN

LEI'IS
],EITS
r,Bus
L]T}I5
LENS
],ENS

tt
It
tt

It
tt

, tt
tt

4r 6,8
5..11
?09
10 1.1

,9, en 11 een half uur voor aanvan0 van hun wectsttrí5rl.
.OO uur I,ENSterrcín.
.45 uur

12 14.
8'ro.

uur
uur
uur

00
45
30

Bij algehe.le afkeuring kan tel. geinforneerd rvorrlen 66814 vanaf 9.JO uur,.

OPS']ELL]NG.Eiq

LENS 4r' {.31oh1and - G.Co}pa - R.Duyndarí - .I.Groothuizen - R.v Luxenburg -
.1,f . vcl Heulen - B.Osse - H.Aimmelztraan - ir.Schncider - li,l.v Sprundel_ -
.H. Stravcr - l,.Dobbe -.Ir.TÍmmers.

e .vcl lleek - T.ilrandenbur8 - J.v'Dijk - J.Keetman - G.Iiemperman -
G.Looyestein - G.CostTom - J.nas - ll.noodbol - H.Rooaluyn - J.Zoet -
F . de Zlvart.

LENS 6

LI'NS 
'

LE}IS B

T firTe O!!::!__!,

LEi'rs 10,

El1'

. ilauman -

. v f,uxembu
, Vicrl-in6;

.ti
.T
.A

3on - H.d.u Chatenier - J.vC Enile - À.cle JonG - J.Luisman -
- .Í-:..Rovers - Il.Ruyter - !ï. v. Rijn - C.Stapel - F.Veeren -

op vrijdasavoncl tussen 18r3O em 19.r0 uur TeI.
zatercla6ochtènd .bi j'[aiI-Èo6isch. 'Tus6eir'.9- èà 1O

D

LENS 7, R.vd Bemt -.'G.Boogaarcl - p.Booms'- R.téti Hoorn - it. Ubpetrt:rouuei! :'. -{..Schijf - J.Verhaarv- p.Verstralen - J.iJitting - li,v llijn6aarden -- 
,. .J.Boelhoulver - p.llosch.

-A.Bililerbeeh - J. de iiruin - G.Goossen - p.lleynen - \rl.lleynen - J.I(eetman -.J.Ilcuver - P.v lijn - J.Schrilal - J.Verbarendse - l,Í.lleynen.

P

-
.c
J
T

A

.È

. BurShourvt - F.v Dijk - P.Fieret - A.Huis - G.vd i(19y - I.vd Kr.ft -'.I(ro1 - iÍ.ter l,aare - J.Riemen - p.schuLten - p.smeel-e - H.l{opp enbrouwers

.v Beekum - F.v ]Jeekum - A.vd Berg - lr.BouwEan - H.cuit - l?.Guit -

.IIelmans - J.vd l{orst - J.Prins - T.Prins - A.Ileesinh - D.Reesinl< -

. Vcrstrael..

,Ber8nan - R.Bom - J.llorst - C,rI Deelen - P. V Deursen - p.rlc lInan -
.Iiuypers - J.I(uypers - !ï.vcl Linden - C.lipman - f.peters - J.Rientjes -
.Verhoef - E. de Vrocíje.-

LElIs"12r A.Éanning -'A.Éaunan -"c.Berenbak - 
^.Druyds'- 

G.Eeystee6 - FI.Jànsén ;'
R. de Jon6 - E.Jonker - H.Ilouwenhoven - {.llijnIoyen. . 

:.,. ,-

AFSCHNIJVII\TGEN:

Bi j 'rac1 vd I(ro ft
ste noódzaaI op

296081, ïn uiter-
.O0 uur'- Tel i 931156'.'

-.,_'

,

t



trangÍ; de sporten van de

ZMZ\LZ\I7*ÍZI,LZMZMZMZ\IZMZ\4ZMZMZ\IZMZMZMZMZMZILZM
M Secr. J.l,,leinesz tet. 86,14.4?. Z
Z Laan v RustenburS 151 2271 XS Voorbur[.M
MAIZMZM?:I4ZM'I\IZMZI"IZM?M'N$ZI4ZM'/)MZr,'JZMZMZMZMZI|Z7-M '1 :r íl.l àF--- r

14.OO uur SVGI/? 1

llINS2enJvnij

SEN]OREN ZONDAG

FROGn/ilMA ZoND/i.G J februari 1!BO;

i'."CQ UUn rt Noorden

L.J,ituyvenhoven"

B ( zie res prbg)

LENS 1

: zo langzamerhand beGinnen vre er aan te wennen. Trouwens rt wordt er ookniet beter op want dit ]reer 6in6 ze)-fs },et z.g. schaci.u.pro6"*r*. oor.-rri"i à"""1
Komqnde zaterdaíj sleelt ons EERSTE UïT te1len SVGVJ" I(ondea we destijds tfiuis ae' -

puntcn niddel-s ccn nipLe zege (J-?-) ,o6 oót in de Àcht slepen; aii*""i 
-r"ir., 

*"hr:oqsttraarschijn1ijkrneteenpuntenveríe1Ínga1diktcvre;tc;ilÍï";;;j;"-
/u1NV;:NG: 1!.oo uur, vErzs4xlrr e.l LEjrs': 12.ri5 uuï. TEilirxrlr svGlil: l^ti j íendaat s elaano"Ecnffiffiïïe oöEó,Ï,*rs 

"" 
j;'íJr_ió-"ffiffi'"i*à",-;";-;;;;;"

parkeerterreiii ) oPSTELLING: t r oËisïigàFonï-Eïè-t tai ning-ËT-r"scor E"N DIlii;Etreffcn rt (al-s n6ElË6íËt, tenminite!) beicle niet,craar zi1 vanrvegl oË làrirËtiti"vrj. j zi jn. Pogingen onr tot vri ent',s chappeii 5kc . r'redstri jrten 'te komen, liverden het
-yors-ende 

resuttaat op:--Het.3IBEplr, 
"puË1t "r:_n'clscrrappólijr .Tirr;r§ ;à ;;:óó-;;"';;s",Nat. Nederl-anclen IÍï1 V.InZAïEïET; tà.1J uur,, OPSTELLING 3

'[.Enze - c"ve]-dÍr c - H.Iiérirper .- c. va-E[ï-:ïïochems - J.vd ras (aanv) -J.ljeltens .. L.I(uijpcr - .{.Ben Cheich - Chr van Geste1 _ J.va Rijzàn _
Res , I.,1. Ne1is6en.

fietr DEBPE spcelt evenecns ecn vrie ndschr..;;p eIi jke THUlS:-lvetlstri jd en tvel om 14.r0 uute6en Bizon liÍ.. y_E-ItzÀUjjLEI|: 14.oo ,r., ópsTEl,tINE--, u.Ha_Lrcen - C.Bosman _ B.Vis _ S.l(oelflàil_ E.Neunann _ è,Kuiper _ IChr. Jehee - J,Houben - p.Anbachtsheer -.''A.líoster - R.t;osier _.,. Res" n.Vrooxt - E.*tran rJlerkhoven _ C.Ekelschoto
Ï/i j zouCen'Í"v.m.'hct uitblijven van veelàI 6oecle oefenvredstrijden' tle spelersvan het 2e en Jè vooral willen aanraden deze kansen wnai te ,r"À"r, uo duË___ nietar te.schri-jved" Hèr. brijft eeir uitstekenau 6"r et" nr,;ià- ";. --'Ài;'^s t raks d.e com-petitié toch rveer beil:iÍ.t r eni-íizins beslagen ten iJs te konen. Mocht it oíverhoóptock 4.s. latercla;; nigt doorgaanr dan 6eràt attiS,t-"o1;,"i rr.i ïàironr t, "irun 

-- -
op.te be1lèn, t e neïn-lË gegevens'te ver6aren vöoi trainiíg of iets ve.n clien aard.....Iiet proflramna ïocr 9 f ell?uari l';aj: .di: lt.ir:" ,11"

1 1 
" 
00 uur IEI,I§ 2

.12. OO uur VUG 4
SCHTDUïiiiJEDSTTTJD

uux rlDs f

LEI.IS 1

Qui-ck 2
LEi{s f
LENS f
Laaldrwartier 4
LENS 5

GDS 5
IEN§ 7

iIVC
DYC4
LENS

1- 
" 

ZvJa:rt eveld
lerr I(ra].i.níls e zooIl 100 rotterclam
[,1.01ön. V1
P"1d r.riol f ,' s.iortpdrk I t kf eine
Loö cinde Loudonstraat

D.H.G.Íd.Schot, Vi
C . E.lrÍ . }ló en " iti.ikduin
lrà" r,ià i v" ti;;h';-J;l;"".
S ..4. cien IIe:'. j cr. V]
L,li,S1eririnJ<o' terr.' Buurtwe6
einde i j:rnf sdorpejrla..rn,
J.v Esch" Vz
G.L.U.Iakkcr VJ .'
lT. N. terr tiijkduin
I,Íachj.el Vri. j enho eklaan.

'1 j. OO uur LEN§ 4
'12, OO,. uur Kravrenhuig J

'1O. O0 uur l,El.iS' %
1'1 .00 :uur .itrchipel ,

uur T,EtlS B
uur LDNS 9
uur SOr. 5

o0
00
00
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xxxxxx Ondat vre vori6;e vueek -noi;aI .uit o:rze slof geschoten zijn (zovrel kwantitatief
als kwalitatief) cleze keer een vrij korte Jukolder. Ons excuurt. rtZecr
wei,iig tijdrr Ïet klinkt nisschien a1s een geijkte smoes, mAar aan1,,-ezien
wij allebei nog op school zitten kunnen we rvel cens proefwerken hebben,
waardóor de Jukold.er clus wat kleiner wordt.

xxrxxx 0veri6ensi lijken we meer een Vaknturebank cleze week" hierover strakÈ meer.
xxxxj(x Zaterrld3avond a.s. is errt'reer zorn oer5eze1li6e bÍngo-daneant met voor

vijf gulden: J, i:ingokaa.r:ten koffi-e, 1;oecle muziek( I) van Zaratuotra en
, natuurlijk chocomel in overvLoetl (rlíe is niet lrij ,1e prijs inbe6r.epen).
Hi.erbij notli6en rve al-Ie jcu6dleilen uit öin trj komcn. :ïe-verriachten jutliel'

. P.S. De hoofdprijs van de, bin6o is cen T.V.t! (voor op je kamer of zo)
xxxxxx Ondanks aIIc pessimistisch proÍlnoses werd er ook dit weekend uieer door

' enkel-en gevoetbalrt. jl'l 6peel-cle .bi.j en tegen Lyra (A2), een weclstrijd.
vràarvan het spelbeelrl g-rotendeels werd r'.)e?aa].d cloor rle sterke wind 81

. nam in' rie eerste helft, net vrind mee, een 2-O voors?ron6. In de tweede
' helft moesten zij echtcr toestaan det Lyra nog ecn l-f 6e1ijkspe1 uit het

vuur ÈIce1.lt e.
xxxxxx Afi5elopen maandagavond. zou op DZS cle vredstrijd Haegse,Jeu6d. C- LENS B1

tibspeefd moelcn vrorclcnr Onrlanks clc zware snecuval- óp Èet iaatste o;enbtik,
werd het veld door rLe voorzitter van DZS goedg3ekeurcl zotlat de selectiè
toch Vcr:trok.Op DZS echter kre,;'ei zc ie horen dat clocir deze fdc vcorzitter
(in overlei4 *"i,,iu. scheiclsrechtór) het velct, àl-s no6 aggekeurcl was (de
bovcn].aag lva6 tö zacht , zodat het fieI.1 volkomen kapotgetrapt zou wortlen).
Jammer soor cle èpclers en (1e in,de haast op6etromraelde otrders.die nu een
vergeefse rit maairt en.

xxxxxx AIs. het weer zo houd blijft (en d.e snccuw blijÉt li66_en) wíl- c16 kok van
' '" LEIIS, evenale vorig jaar, 5ratis rttrIriesetr pannekockón .bakk-El. ( dit houdt

in: zoncler iets extra zoals kienten.appel- etc, dus doodgewone pannekoekelr
met siriker of stroop). Nu naar hopen d.at het iiveermannetJe in het,midden
desfand ndg iets koucïs uit t1e moul kan toveren! ,..

xxxxxx Het i-s ons op64eva1len dat op de vrijCagavond bedroevenrl weinig junioren-
naar d.e training komen. Vooral cle n-klassers laten het erg afwetcn. Aan het
§fecht- weer ma6 dit niet 1i5ien, wi:.nt ooh voor ju11ie is de '§ymzaal
beachikbaar en niet al-l-een voor c1e selecties., d.ie overígens harcl door
trainen in r1e 2aa1 en het eri-; feuk vinrten. Blijf "dus voörtaan niet nreel

xxxxxx OPROXP: De barcommissie vraalgt vrienclelijk aan cle'mcnsen'àie aan het
Elipperen zijn'gèwe.est .of ze de rotzooi die ze rnaken ook vreer wiLlen ,

, opruimen. ',lant ccht mensenr af en t()e i6 het er echt een janboeI. .,
xxxxxx Jul-Iie weten heus wel. dat de Barconrnissie Ílecn oprui-mtlienst is!
xxxxxx OPROEP: Bii]. van Ryn wil, met tocstenming van het l:estuur, <le vloer bj-j de

flipperkasten, o1:zieuw 1e1;1;en. Hiervoor vraa.6t hij vlijrvilligers, rlie een
woensdagàvorid. oen kLej-n .riurtje langer. wi11en blijv.en. Dit j-s, dachten wij
tenminste, niet 'te veel (ievraa6d, en aanl3erien wij nogal wat kiitiek 

-op de vloer hel)'ben §eha§, rvillen vrij ons bij deze opgeven als één van de
, vri jvritr1igcrs. . I'lcnsónr kom op, vre hàbben er allemaal- baat bi j, clus meI<lt '

jullie rian.'8ij voorbaat hartelijke ctank.
xxxxxx Tot de vo16enc1e week, net-. niisschien een intervieuw met tJÍI1em van der .

Linrlen Tot dan! f , '

J.S. en Í'.8.



Dat zal rlat rotclin6._in de hoeh van. de kantine. wef
eromàc en "ljlat ons betreft hadden ze dqt ding..aI veel cercler
Voor (1e clames is er 

" 
ur, ' Í:erenquart ztróiloge.

Dat wordt wcer vechten om cle kaarten.
Onze roeDige achter'bàn mou"t,à"i l,Blii nict naar Ivloskou zal- gaan. En dat
hceft ni-ets met lol-itick te naken. ze bcdoelen toch niet dai vre niet 6oed
Benocg zijn?
ÉJij irunnen onze ?erskaarten nu óok we1 vïeg6ooieno
De harl:rijzen zijn nog niet verhoog.d, of Loek D. gaat op wintersport-
vahantie, llij beC.oelen hier dus vcrr.ier hel_emaal niets mee.
trJij hel:ben de hi.rnrl weten te le6gen op de priv6 -corresponclent i c van een
zelter. Lul'ls1id, roet dank aan 

-H.lI. 
trïÍmneer u raa{lt wie .d.e gead.resseercle is,

kan bij de'redactie een aantrekkelijke príjs komen afha.làn.
.Iïij vrachten in spcnning"'Het cleksel vnlt iroortofig weer onverbirldel-ij k dicht. Tot de volgende keern

.Ai jn. I'Íet een touvrtje

moeten opknop en.

Een BeL6ische moecler schrj- jft haar zooni ! I i! t

Lieve zoon.

,. .Een paar re13e'1s om je te laten wetcn dat ik no5 stecils leef. .' Ik schrÍjf rlcze brief 1an6waam, omdat ik vreet àat -je niet snel kan lezen.
Je zal het huis niet meer herkennen als je thuis kont; we zijn verhuisrl.
Voor vrat ie vader betreft, hij heeft een anrtere baan, met JOO rna,n ond.er

hem. i{ij maait het iras bp het kerkhofl
Er lvas een rrasmachinc in het nieuwe huis toen lve introlqhen, maar hij

werkt niet zo best. VorÍ6e week Cced ik èr 1l+ qverhemden in, trok aan d.e tïekker cn
hel: ze nooit neer terul;.6ezien,

' Je zus l4aïie heeft vanmorgen haar'baUy ;àtre6en.Ik weet niet vrat het is, èen jonilen of een mèis5e..r Dus ik weet nict of je een oom of een iante ben 6ewor<len
- Je oom Dirk is vorige weeli in een wiskyvat verclronSen in de Dubl-in-Broulvefij

Een paar van zi.jn collegars doken hem na om hem te re<1den, maar hij vocht dapper
!er!8. 'tle he"ben hem gecremeercl en het heeft rlrie da$en gàcluurd voordat we het vuur
haclcleir gel;3-ust.

Je vader hecft mer kerstmis niet veel 6erlroniren, ik heir 'een laxeermidclelin zijn l)ier gedaail. Iii j 5ing. af tot Nieur,T 5 anré rial;.
Ilc 6íng donderd.ag n""ar de dokter' met je vadcr. De clokter stopte een klein

Blazen.bui6je in mijn mond. en verterc.è me rlat ik het er'.10 minuten in noest
hourlen. Je vaCer bood direct aan .het te kopcn.

Het heeft vorÍbe week mi:ar trvee keer gere6encl. Eerst clrie dagen en tóen
nog vier claaen. I.íaandag waaide het zo hard dat een van ónze kippen vier kée}
hetzel-fde ei hecft 6e1egd.

l{e liregen qisteren een brief Van d,e beqrafenis pnrlernefferr
DaarÍn stond, dat als we de laatste afbetalin6 van je grootmoed,er niet

deden!- ze !?eer naar boven zou komen.

Je Liefhebbende mo e der.
'I

ik aI dicht 6ep1-akt.P.S. Ik rvas van pLan gelal te sturen, maar de hrief had

-4-



ZONDAGI'IIDDIG An vd Stécn - l'Ievr. JanMaat - John lJeftens -
SLUITING ZöNDAG J fel:ruari Nel1y en niohard vd I{ook..

Bij algehele .afkeuring v.a. 12 uur ZAT}]dD!-G Àn vd steen.
. T,ONDAG . John 1/elten6.

AfbelLen bij irn Bergenhene6ouwen Tef. 669416.

BINGO-DANSANT

BBBts3B!RBBl]BBBBBÏ]BBB

t BTERPUT !rJ.c
I]]]RBBtsB333BBBBBBi]DI]B

I4evr. d.e Jong.

ï{e haclden U no6 beloofd. deze r.rcek de irverrassingri t ' onthu}fen àn hj-er
komt ie dan: de hoofdprijs van de bingo zal lijn een draacbare'Tr,r. Daarnaast
hebben lve nog tal'van anclere mooie prijzen'zoaIs cen heren eurtehorro6e en een
Fototocstel. De entreeprijs is ;.)r; inclusief , bingokaarten goed. voor J ver-
scHil-IenrIe rondeno

U wordt verr"relkomd met een kopje koffie en koekje. Op cle achtergronQ de muz
muziek van rtre beroeni.le discotheek Zaratustra.- Tussen: rle bingo door ís ei volop -'
6elegenheid on een clansje te malcen.

Ittrat ons betreft v,rordt het weer een geslaagde avond, n .ar zonrl.e! Uw nutp
gaat het niet. onder het mottol hoe neer ziel-en hoe meer vreugd, roellen wÍj a1le
LENSers op (vooreil d.iegenen clie we nooit zien) om in 6rote 8etaien te vers'chijren
op 2.februari olo 20.00 uur.

Tot zi-ens.

, N§RRRIIRI?RXSRRIIPRTRIIRIUUIIIR}iIiRRENÏRRRJIRPJ]RN1?RNNRNNRRRRRRRR
VÀl'l DE R-"JDICTIE: R Xedactie-adros: Thco l>rins,

R TeI. 6].12.14. Marconistr'aat 64, 2562 JE Den Hiag.

iilifiXiiilffiililH,ïffi*Xil§Xffiflr.tfi,*o,,onrnnnn,lur*irii*nRRii'.r,or,Riir?R*r?n::*pnRrRÈRaRxRRlrR.RRRn

Zuidpool 6
Ilet bestuu
getrokkem"
contributi

Jlni6zins door voelend rvat er in Amundsèn om6in6, terwijl hij richting
lentercle oirenen wij hierbij een besneeuwde bcorput.
r heeft haar jaarlijkse beerput ,,freer ecns onbehoorlijk open-
U kunt deze week vreer eens rorldelen over al die mensenr die hun

e no8 niet hehben betilal-d.
oolc me edo en?
is het aantal speLers, die miclden in het seipoen plotseling
daarbij al hun scheilen achter zich verbrandencl, alsmede de
rekcningcn.

laatste tijd ook zo vocl mensen wegduikcn in het,6truik6evra6r.
a1s er een bestuurslicl lan6skorat.
Ni-et dralen, maar bctal-en.
Niet mokken, maar d.oldren.
En. zcr zourlen vli j no6 wel urèn d.oor kunnen: gaan. Dc r.rantj e tal-ers ook.
S chl-uss rlanuit?
A.s. zatercla5 J-aat ï,EltrS zich weer van haar. trend6evoelige kant zien. In
navol6ing van l.lies Ilouman, en de heren Jacobse en van Es org::.níseert
LEIIS een l)in6o-dansant. (cen soort kienen in het zand dus)
2o16 dat je erl)ij bent, want de hoofdprijs is een heuse draa;;barr. tel_evisie

Mo6en wij
Opval-l-end
verdwenen,
onbetaalde
Ziet U de

-3À-.



JUNIOEN,I PUPIILEN ÏIELPNN I4]NI I S

D. Baidj oe
R: Bat el-aan '

B. Boelhouwer
il, Ilo elhouwer
I{. Bremdt
lÍ. El zerman
Iq. Geurens
D. Spiering
irl . S t einwe8s
tr'am. Tjin Às joe
P. i'Jyhmeyer:

SMITONEi\I
JUNTOIIEX.I

PUPILLEN

TN I{EI'ORI/rI'{

2ö t-
5Or-
,o-
50 t-
18,-
68, -
Ea

2ot-
Bor-

20 t-
50;-
)o t-
qó-

bu,-
EA

77-J2,

20 t-
)ör-
58,-

M.v
F.T(
J .I(
F,p
L.v

J.v

E. V,,

J.Hansen
'Ilef d.en
Lein
rip
alcnetven
Rijn

rl Spoegel
d'starre
al1
armenhoven

!ïILPEN EI{ MINÏ I S
N. S. LEUTN
INSCHN]JFGELD

i;li j he'.;ben het even voor U opgeteS_rl. Tota.al círca Í5jOO r-. eà daarbi j
liomen clan no_g de achterstanden van een aantnL niet spelend.e leden, clat rlan het-
totaal geraaht op lorn ï6000,- brengt.

Vindt U het zelf ook niet schandali6, f IANBET/iLERS? Er zuIlen onder U zijn,
die best vrel weer íets weten te verzínnen om de schuld o! het bestuur af te
schuiven'. U hoeft echt niet met clergelijke su6Sesties te komen. iulocht er onver-
hoopt een fout zijn gemaakt dan kunt U hierover natuurlijk l?éf informeren bij het
Sekretariaat ( Te]. 45.87.0/.), rvaar U oot overdag terecht kunt.

Onder de wanbetalers zijn enkele figuren die orn onverklaarbare wijze niet
meer voetballen en zo maar zijn vre66e1:1even. Hun lcontributie verpLichting blijft
bestaan.. 3i-j .een overschrijving naar een and.ere ve:reni6in6 zar cle kcntributie
volledi6 mocten zÍin betaald ..anrlers rvord.t d.e overschri jv.ii4 niet verleend..

No6eventerhei-innerin8:I:ontrihutiesperseiàotn..

l'1Bo , -
116 r-
'1oo , -

Í?6 t-,o-
1or-

,. Tensfotte vra6en lrij oolc c1e enkele 'l;egunstigers 
om

mogeli jl; te vol doen. Voor aIleen de LENSrevue is ilat ;;J-0, -
TOEGÀNGSi(,1.-',ItL í1O r- per seizoen. I "' '

- Voor beitte betaald U slechts J!!,-' ...

h:n cl,:nat ie
en vooï een

zo spoddig ^

66
oil

On6 beríldkte het bericht tlat ons oudlÍcl, Ilenny vàn den l]oogaarctt , op
Jarr-€ie reeftij(1 is overleden. HoerveL vÍij hen de laatpte jaren niet meer zoveel-
onze vel-den zar3en leefce zijn naam voórt in cle vorm yàn zijn beid.e kLeinzoons.

fr/ij wenËön zi jn familie veel-- stèrlcIe toe in cleze moeilijke c1a13en.

Het tsestuur.

c. vd S teen.

IïIE STÀ.:T E}] ÀCI{TER DE IJAIT ? 't

ZATII?DÀGI\ÍORGUS i'íin Michels - Teele I'reiiché - Andre Chri;t.
ZI-TEIIDÀGI{IDDAG iiie}r en Piet tsosch - Àad Bogisch.

ZCNDAGI.ÍCI?GIIN t-inus Zilfhout c. Cor IloppenÉrouwer - pe88y Richet.

-2-



DE LENSREVUT" :, ,i
r{EEKBLAD V.[N D]T VOEIBALVEBE.IIG]NG LENIG EJ{ SNEL

IJE jaargang nummex 26, 11 iarruari,19BO.

' i ,,' oooooooooooocco
OI'FICIEEL: O Àlgemeen s ek:'''|. o[e1.459?0?.
o000oooocooJcoöooooooo
ooo0000c00000ocooooo0ooooooocoo000oo

ooopocoooo000o0000Q0o0oo0o000o00o0o000000oo000q
etarisl Gerard van.den Steen,
Nunspèetlaan 1O3,t 25?1 GD Den HaaG.

000000000000000000000000000000c000000000000000Q

MUTj].TIES LEDU§LIJST:

/ 1045 B.A.van Kooy wor clt P.Tol-enaeuspJ-ein 1OJ, BiÀthoven.

]I'I BÀLLOTAGE:

1617 P,.T. vd Laan

KONTNIBUTIES

Onderstaande speleèende leden hel:ben over het eer6te halfjaar hel-emaal-
niet of slechts een 8edeelte van hun.kontributie betaald.

Het over het eerste halfjaar te l)etalen bedrag (evt.incl. inschrijfgelcl)
6taat achter de naam vermel-d. Zij krijgen tot 12 febluarí 19Bo iSelegenheid deàe
achterstand. pLus het verschuJ.di6de over d.e perdtode l/10 t1/j-BO te betaLen.

I.Íochten wíj dan nog niets hebben ontvangen dan zulIen zij dit seizoen
niet neer mogen worden opgestèItl voordat de kontributie over het lehe1e seizoen
is voLdaan. .'i .:

SU.IIORE§

180672 tllr'{ Landzijde, 145, Den Haag,TeI. 665j??.

J. Altena
h.Danning
C.v Beekum
R. vrl Bemt
C . Berenbak
J. Boelhou!Íer
P/Bojoh
G?Boogae-rd

c. Heyste eg
J . de }lr.Ist er'
R;ten 1{oorn
A.lÍuis
0.I{ui-s
i(. Jan6en
It. Jans en
R.tle.Iong
J . A.Ite etnan
A.v i(leef
J . Klippus
S.Koclf1at
J.Koens
B. v l(ooi
.I .Iíooyman6
C . Kun)ers
P. Lanc e e
G. Lèl-ieveld
R.v Loon
J . LUI-Sman'
Il.NoordeIoos
R.v Oven
F. Raaff
J.v Ri jn
A.Schijf
if.v Sprun(lel-
f'. verbaren.lse
A.iïynhoven
-1-

J.Geluk
G.Goosen
R. Guit
I. de Haan
J. Helmans

H. Brandenburg
A . bruyns
C.v Deelen
L . Dobl:e
iï. tr'ortman
',",' 

, Frant zen

G.Looyestein
l. vd lilark
X.1' Nuysenbur8
tr' . à. Pe ter§
T. Re6odihardj o
À.Schneider
P. §rne eI e

A. Timmers

45.,-
90, -
90r-
7Q r-
9O'-
qq-
.,2 ,

10o,-
9o'-
50,-
90 ''-90'-
45 t-
90'-
9or-on-r- |
90r-
55,-
,rc -
90r-
9o'-
90r-
9o r.-
9O'-
10 r -LE-,./l

45,-
90r-
90r -

-9or-
60,-
50 t-on-/- |
oal -

100, -
90.,-:
90, -
1ot-

loor-
1Oo, -
45,-
90r-
.,-,
90r-
9or-
9o'-on-
90 r-
9o'-

lOOr-
45 r-
9Q r-
?o,,-+, ,-
25 r-
90 r-ï1. v{ e ssels
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RESERVEPnOGR.|iUI'A 3

3ij algehele afkeuring van het korope ti t ie -pro6ramma spelen rJ.e volgencle alftalfen
vri ends chap}eli jk.

12i,1O
11.00
14.10
11.oo
12.O0
12i O0

LENS 1

LENS 4
tBis 5
LEI\S B

LENS 9
Ï,ENS 'l 1

11,30
'10.00
11.10
10.00
11r 00
11.00

uur LEltr§
tt l,
tt tt
tt tt
rt t,
tr tt

Gravenzande 1 -;
uur Gravenzande B1-
uur l(ranenburg. B1 -
uur Gravenzande C1*
uur LoosduÍnen C1 -
uur Klanenburg

sanenkomst
samenkoust
6amenkomst
samenkomst
samenkornst
samenhonnst

Er kan vanaf + 9.J0 uur 6e1:eIC lvorden of dit pro{l}amma doorgaat. Te.l. 661114.
Totale afkeurÏng van het programma wir nog niàt àeggen dat ór nergens gespeeld kan
word.en. Ilfijf dus niet zomaar vÍeg, maai bel even op. Voor d.e overige leden is
het klubi5ebouvr vanaf + 1O.OO uur Geopend. Jullie kunnen í]an lekker tafeltennissen,
bíljarten of flippereï. Heb je zi-n oà een bal-let je te trapiren dan kan clit ook.
0p onze trainingostrook mo6en we namelijk a].tijc1. B1ijf rius niet weg.

VERPL]CIÏI]I.IGEN LEDMI :

,ils lid van een verenigj-ng heb je natuurlijk ook financÍËle verprichtingen. ookar ís het voetballen aI eni6e weken itfsekeurd ale kontributíes moeten normaal
voldaan worclen. Iïij zouden ook fiever erke rveek 1e'-J;er speleni Niets aan te dcen
hoor. IÍet is echter juist ook voor een vcreni6ing ecn moeiLijke tijd. De hon-
tributÍes houen slecht hinnen, er zijn rveini6 barinkonsten. Toch moet ooh LENS
in deze tÍjd hetalingen verrichten. Gaarne zouden wij zien dat onze l-eden nu
direkt even de achterstallige betalin8en zou len overmaken op girorekeniíG jj6?11
tnv. Pennin6neester LH\S. ,,leten ju1Iie het nog:

de contributte t/m het derde hr.raró.aaL moet bÍnnen zijn.
de buítcnlanrlse reis noet t/m het tweede tcrnijn bet.alct zijn (Í110,-)
het sportkam! moet in zi.jn geheel betaaltl zijn (f,8o,-)

Vermelè er wel even bij wa.arvoor julIie bctaal-cl hel:l:en.
zal er ])lij mee zijn. Bedankt"

Echt onze penningmeester

EII iJERD G]'S?E''J].,,D

Ondanks de totale afkeuring van de harde velden he,.ben veeL van onzejeugdspelers nog lekker gespecld.. Natuurlijk met aangepaste kleding te6en de kou
en het harde ve1d. sIeel.len onze minir6 trln r1e À-juníoren. De wegbrijvers hebben
weer eens on6erijk Gehad. 'r.laa-r lvaren de 6pcl-ers van nini 1 en cle neesten van
werpen 2 en J. Te koud?? I(om nou toch jongens. De rninirE en de sperers van welpen
2 en 3 dj-e er vrer waren speel-den een onderlíng partijtje. ze kond.en er geen ge-
noeg van krijgen. !11 stoeide met DtiNo 1 (B-p ) De pupillen speel- en in poel_dijk
met vrÍsseLend succes. c1 verLoor met 3-z van vooïburB, terwijr de c-klasoers van
IEN 9710 en 11 di-e er waren te6en Kranenl)urg met 5-1 vronnen. LHYS 5 was sterker
dan ],ENS 7 en won met 4-1. I31 speekl.e in een l_euke rvedstrijd gel_ijk teBen een
tcchnisch iets beter RVC 2-2. l,ENs f verLooo onnoilig net 6-J van liranenburg.
IENS 2 rvon zondag ÍAet 5-3 van een s eniorenkombinatie. Toch l-ekker gevoetbald. op
de harde velden. En de profs maar zeuren.

slrIl?Ts

Afgelopen zaterda6 zijn er bij rENs Bz (5) j witte shirts zoek geraakt. t{irren dejonlgens die deze shirts meegenomen he1lben ze zaterCag intevereni
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PROGRfi,I,ÍA PUFIIITEN',ï E],PEN EII ]'ÍINI-ïÍELPEN.

PUP]Ltr.,EN Zr\TE:DÀG 26-1-1 9Bo.

11.
10.
11.

HVV
HVV
HVV

HVV
HVV
HVV

00
00
00

uuI LENS ,1

uur IENS '1
uur LEIÍS 1

I.JELPE}I ZATEIj.DT,.G 26 - 1 - 1

12. OO uur LENS. í,
1O . 0O uur IENS 16
11.00 uur LENS 17

I\ÍTNf -iïELPEII

2
3
4

9Bo.

ZÀTETDAG 26-1-1980

'11.oo uur AlLe mini.r,'relpen vrorden op LENS verwacht met voetbaLkleding trainÍnBspal<. en gymschoenen voor onrierlinge wedstrijden. Afgeropen zatertrà6; rvas hef, 
-

ook leukl t iïaar,blijVen de 'spelers van rrlini-vrelpen 1 ?? IIief, àokinderachtig zijn hoor.

.TI,FSCHnI.IVINEEN:

Schriftelijk voor vrijcla6avoncl .lB.0O uur bij paul vc1 6tecn.
G enemuj-cle nstraat to(, Z54j pR Den HaaB. Tel. 675096.

TELEtr'CNf §CH: 'rri j rla6avoncl tussen iB.oo en 19.OO uur (uitsluitencl in clringendegevallen) bij tjíil Heynen. IeL. 290621.
-rn noodgeval-Ien kunnen cle pupillen èn welpen nog op zat ertlai.o cht end tulsen I

9.Oo en 10.00 uur afbell-en. fe1. 661114 f,ÈwS.

..ITK1]URINGEN :

Er han vanaf !.00 uirr woicleir'gebe1rl of cli_t progranma rloor:ggat;

LËllS 12 aLs bekend zonder R .Lie liie Isoen ( zie LEI,íS 1J)
met D.Soer en n.Vrec6 rijh

samenhomst 12. JO UUr LENS

LEI{S 1.3 a1s bekencl net R.Lie Kie Tsoen
zonder Il.Vreeswijk (zÍe IENS 12)

sa-uenkomst 9. JO uur LENS

tEl!§ l! a1s bekenil
samenlconst 1O.JO uur LENS

LENS 15 aLs behend
samenkonst 11.J0 uur LENS

LENS 16 als behend '
EàïËiÏ6nst 9.Jo uur LENs

LEI'IS 17 .aIs l:ekend
zonder ll. JaSesar

samenkomst 1O.J0 uuï Lq{S

J,KLip zie ook. C1, ( 8).. . ,

Leider H.Straver. . .:

Leirler J. Prins.

Leic'.er il. Iloo gflard.t,. : :

1., eíder A. c1e Pa1;f,sr.

Leirlers li. spa, R,de Jon8h.

Leider M. vd M eulen.



TBLEFOI{ïSCI{ r vrijdag;avon<I tussen 1B,OO en 19.0O uur (uitsluitend in .<1rin{lende

G.Duivesteyn'IeL. 946891
P.vci,Steen !ej-. 6?5096
À. r s-Gravenclijk TeI. 631640

In noodgevallen kunnen dc junioren no6 oi: zat eril.a-;o cht end tussen 9.3O en.'1O.OO ,.uur
afbel-Icn bij LENS Tel" 661114.

i:FïiEUilINGEll :

c1e afkeuringslijst en
verstrekt.

65eva3-1en) voor
A-l.Jassers b:, j
B-klassers bij
Cïlilassers bij

De junioren rnoeten bij slechte vre ersomstanclil;he den steeds
raadplegen. Telefonische infornaties wordcn hierover nict

LEI'IS 1 als beliend
ïà ffiËkomst 'lJ.lO uur LBUS Lei -lers J.A?perloo en, J.Zoun.

Leider F. Elumans.LIINS 2 a1s vorige tteelc

tEryS , al-s vorige lYeek
samenliomst 17.00 uur iIiNS

LEIIS 6 al-s bekencl zoniler E. v Zy1.
- Eàfrín-komst 12.oo uur LENS
a.s.vrijda:; 6;ecn trainin6

-LENS 7 aIs beltend
samenkomst '12. JO uur LENS
a.s 

" 
vrí jrla$ geen traÍnini;

LENS 8 a1s bekend met J.KIÍp
.L(csr J rv'1!eScerr

sarnonhomst 12. O0 uur XÈNS

Leif,er -irrthur de Groot

Leider dhr. À. BIok.

ZIE 0O.K RIJSIIVEPÏ0GRr'.IO'ÍJ1

Leid ers riiu và I,'iye

i
Leicler B. Oss e. '11

IEIIS 4 als belienil ZïE nESEitVnPROGllÀMI4A
Ëàn-ffiomst 11.45 uur LEI.I§ Leic',ers locI Lueks, Paul. vd Steen

LEiiS 5 als behend 'ZIE RDSESVEPR0GnA: l'{A
ffiiEÏjiiotqsr 14.oo uun LEils Leidcr Martin ileuïer.
a. s. vrijda6 geen trainÍng

en Haàs V erheugd.

LENS 9 al-s bekend
Effiffiomst 12. OO uur IENS
a. s.vrijdag geen trainin6

LïJIIS 10 als bekentl
Eraenko-mst 11.1, uuf LENS
a.s.vrijdag gcen trrÉning

LEIIS 11 aLs belcencl "
EfrEnko-mst 11.JO uur l,Et:ÍS

Leiders iÍin vd li.nden"en Eril( Landman

Leider Iheo Prins.

ZIE NESERVEPROGRA],IMA
Lei.cler Ton vd Berg.

-9b



,,LEI{S 9

TENS i0 C "v Beekum..- F. v lSeekum - À. vd rler fi - lll. Bour,r,man - H.Guit -- .R,.Guit..:--
J.vd Horst - jr.Rcesinh - E.Reesink - T.Verstrael.

LEUS 11 A;'Ber6nan - R.tsorir - J.Borst - C.v Deelen - p.v Deursen - p.de Haan -
0,Kuyper6 - J,,Kuypers.- rrï.vd Linden - C.tipman a F.peters - J,Rientjes-
P.Verhoef - E. de Vroege

LENE j? A.Banning - ir.Bauman -"C.Beienbak - A.Bruijns - /i.de Haan - G.Heysteeg,-
R.de Jong - F.Jonker - H.I(ouwenhoveh - ir.iriijnhosen.

AFSCHRI.]VEiII:

Bij Aad.vC Kroft TeI..296OBj op vrijda8avonrl. tussen tB.JO en
fn uiterste.noorlzaa.h tussen 9.00uur en 10.OO uur Tel. 9311j6bij Àad lSo8isch"

19.]O uur.
op zat cr.lagrflor0én

zi:At voETlliil :

De vol-Bende uddstrijtt is vastgestckl op zoensrla6 ]O januari in de siroltha1
Steenwijklaan.on 21 t55 uur. De tegenstander is lÀJesterkwartier. Door een. r --r,.
overvrinnin8 bestaat de.mogelijkheid no6 qteeds om de8raalatie te ontlopen; r,'l e gaan
e:l in ierler gevaL proberen het beste van te makeno De opstel-ling j-s als vo1gt.

T.Prins -- R.v Luxenbur8 - B.O6se - R.v I'looit - IrI l1\ourvenhoven - P.vÈl Steen
, R.Bo1§Ísch - À. rle Pa1;ter'.

.PROGR.{MI,ÍA JUNIOREN

zcNDAG ?7-1-1980",

14.00 uur LENS 2

MAI.NDAG 2B-1.1980.

VJ-iethage 1 \11

19"00 uur LENS 4

ZATEiTDAG 26-1-1980"

IÍaeESe C-Jeugd V2

P.Burghouvrt:- F.v Dijk -'p.Fieret 1 À.Huis - G.vcl l(1ey - A.vct Kroft -
!ï.I(ro1 - U.tef laaie - J.Riemen - Ë.Schu]-t", - p.SmeeLe. - Il.Iloipenbrouvrers

"jo
")v
.00
.30
.00
.oo

aLL

1Lt

13
14
11
13
1J
19
11
12

.oo
"oo
"15
"30

uu?
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vios 1

VUC ,
BJ.aurv Zrvart. J -
LE:§ 5
Die Haghe. P -
I,ENS 7
Ïiest:Landia 9 . -
TEDO ] ?
LENS 10
Velo1) ;

LENS 1

IE]'IS ,
LENS. 4
RAV/r J
LENS 6
8waÍt Blauw 2
IENS 8.
LENS 9.
Quick 15
LENS 11

Mel-is Stolcelaan
it I(1ei-ne Ëoo
'dr ltansveltlcad.e.vt"* : .

Ockenburgh
\r3
SP.park Hoge llomen
Vredenburgrveg'
v1
N o or dlYe g/tirat erin6e n

Z]E RESERVEPROGRÀI,I,IA .

AT'SCHl?IJVINGEN:
Schrfftè}ijk: voor' vrijrlagavohd 18,0O .uur bij faul- vri Stcèm,
Gcnemuidenstraat 1O1 , 2545 pn Den llaa8-Tel-. eWOg6.

-8.:



SEI'.llOREi-r ZOND/IG

PR0GRAI,!ÍA ZONDAG 27 januari 1980.

1-4. oo uur LEN§ 1

S chaduwwecls trijd:
LENS 1

LENS, 2
S c haduw!ïedstTi jd !
HUS 2
l{aastrecht 2 -

SEZO,SEZOSEZOSEZOSEZOSEZOSEZOSEZOSXZOSEZOE
S Secre.tariaat: Her:.k v lr.li eurvenhoven. S
s 0ttelrade 6, 2544 Jts Deil Iiaag T.298ZO9S
,i EzosEz0sEzosEzosEz0sEZosEZos EZos EzosEzos

Oranjcplein 1. V1, geb. 1/1-1 T . víl Rol-.

H3S 1

Hry'v. 2

LENS 2
rElrsf

V1 geh. 1/2-4 N.N.
Sportpark l,ilgenoord ad Pr-ovincialeweg

A. Siecker.

11.OO
1',1 .00

uur
uuI

11.00
14.10

uur
uur

t 2. O0 uu1 I{BS 9

14. O0 uur LENS
1O.OO uur LENS

- sAuENIioi{§T:

LEI.{S
. LINS

LEi\is
L]]NS
LEI{S

1 2. OO uur I,ENS 4
12.O0 uur Duindorp 9v 2 -
'1 2. O0 uur Postal-ia 1 -
1O.O0 uur LIINS 7
12.0O uur LENS B
12.00 uur Quick 9

0lj.ve
"LENS

LEI,IS

o2
5
o

v1
v1

seh. 1/1-3
.seb., 1/2-4

v2 6eb. 2/1-J
Houtrust Sportlaan
Brrurtvleg trlo Archipe

vZ geb. 2/1-3
vJ seb. 2/2-4

N.N.
J.IIoogendoorn.

G.C
J.J
1.

N.P
,.I.C

.31anlc .
. rl.. vr1 ïl eiden;

. Verheyen.
e11e-6rom.
. v Ve1r.1en.

RIiDEO 7
VEIO 6
LENS 9

LENS 10

Nieuv, I{anenbur$ De Sav Lohnanlaan /
Sportlaan J.G.l'l Gcclèn..
DaaL cn ner3scl-aan hoel< Evert
uytenaweg N.I.l.
V2 ge1t. 2/1-J . H.v llieuwenhoven.
V1 geb. 2/2-4 -- .Vrl.vd Linden.

11
té

(]r JJJ-au! , b
Duindorp sv 7

4r?,,Br11ren 12 een half uur voor aanvang van hun weclstri jd..
5 11.oo uur LENS.
6 tt.OO uur LENS
9 11 .0O uur LINS
10 11 .00 uur LENS

OPSTELLINGEN.

IEI'I,S 4 F.BLokland - G/Colpa -
M/vc1 }leulen - B.Osse -
Il.Straver - L. Dobbe.

n.Duyndam - ,f .Groothuizen - R.v 'truxenbur8 -
H.1?immel-zwaan - A..Schneicler - \,.l,v S1:riLndet -

LXNS 5 C.vd Beek - T.Brandenbur; - J.v Dijk - J.lieetrnan.- G.I(emi)eïman -
G.Looyestein - G.OÖstrum - J.llas - R.noodbol- - Il.Rooduyn - J.zoeL
F. de Zwart.

LENS 6 A.Bauman - R.ilon - Ii, clu .Chatenier -
T.van Luxembur8 - A.IloveIs - H.Ruyter
À. Vicrl-intJ.

J. vri Ende - i! . cle Jun6 - J. Luisman -
-.',l.van iijn - C.Stapel - LVeeren-

LENS 7

LEi-S 8

R.vd Bemt - G,Boogaard - P.iloonns - l?.ten Hoorn - R?Holp enbro utïers -A.§chijf - J.Verhaar - P.Verstrael-en - J.llitting - p.v !"trijngaardèn -
R.Verstee6 - J.lloelhoflvrer - P,Bosdh.

À-.Bifderbeck - J.rle tsruin - G.Duivestcyn - G.Goossn - p.lleynen - l,i.Heynen-
J.Keetman - H.'de I(lein - P. v ïlijn - J.Schmaf - I,l.Heynen.

-7- .



. rh rl.acht even, rlat ik in cleze'rcactionaire oogklepp'enpraat zou brijven. Deheer Pfrommer schijnt te vergeten, da.t geen am4t eur-t ópsport "" in Nederlandzo in de lvatten vrorrlt 8elegd al-s rle schriatser. Deze Iiriiet àl_le _faciriteiten
Als vd Duim ze.qt, dat hij alfeen Let oir zijn, eigen prestati-e, rlan geloofÍk, dat Pfrommelrs argumcnten oai,li6 de mist in gaan. . -'

Een individuole sporter heeft toch maliri[.'aan 'het Ncderlanclsè pi.rbIiel"coed, hij zaL'gèrnakt zijn aIs hij neilatieve kriíiet'krij6t, maar dat ti5 Ou.rast van cle Nederlandse scepter op zi.jn schoudero voeft,"-waíneer hij ziji rondje6,draait en traint, dat rvil er bij mij niet in.
- Schöenme.lEer, houd je bij je leest. Ook U, neneer pfromner. Van schaatsenop zich zal u best een hoop rvr"ten, maal verries u alEturrr-ieft niet in sociaar_-psychologisch 6eIeuter.

LanAs cle s'port en van de Z-M ladder--- !

AI onze beste voornemens en lÍaahet cómi; c tit iepro6ramma ile raist, of lie
onthou,len we dan mlrar vcor rle voIgc n i1c
l:cren- ;oede contlitie heltben zrr larLg;zamerhand. IJ§-e weder(lionc,nde ttleider
Nelissen zor6t er me t trainer IUohle rvel voor dat rle jo;rgens blíjven 1o1:en.
De trainingen op na;,:.ntla ; en I'ro ens dailavoncl ggan g;ewoon-cloor. Ilranig hoor; i

' Toko.

ZlIzl'l:llÍZuiJtlilylilM íit Í riu ZI4,,M;it!ÍZI\ÍZl4llMtM liM ZM Ztr%ytzptz
i!Í Sëcr. J.Meines,z, Tel, 86.34.4?, .. Z
Z Laan v Rustenbrirg 15r 22? aXS Voorbur6. M
MZMZMZMï:M ",14: ,q3l'L?ïlz rÍZtqz:|y,t r,àt; lzti' ài Z! lZHZy,Zt4ZLr,Z

' 1 :''
rschqwin6en t"en slijt. is, clus óok ditmaal
ver ilezcg(] Ce vost in1;cg.'.an. .ljnfin clat.
keer. DaÉ EERSTE van ons zal anrlers vrel een

0 tu maar lveer het idee te hoest eren dat vJe a.s. zatcrrlaÍI-aaÉ,'comirctitier toekomenstaírt er de TIjl; I§-wcCstri jd tegen P. G. S . o;r het .prograumaAIs vre ond nö!-TE uJ-t-vrerlstri jd ltunnen herinneren, rlraarbi j we door omstandíg
heden, bijna de gehele 2e hefff mct zrn tienen mo esten werken en er to.ch iro6 cenzeer verdienstelijk gelijÈspe1 uitsl ecpten, d.an. mocten wij nu toch op z'n min6t
l'le er 'tot een punt enverri,el:ing tomen. lli genlijh hol:en we cclrter tlie;r in ons LEI{S-hart o'''r een overvrlnnang.
í:r'rNV,"l'lG: 14. J0 uur, VENZT.I,lE!EN I 13.15 uur kantine, Opstel-ling 2oer1s gewoonlijk
op uÍocnsdaga.vond na e tia l-n n5, SCHBIDSRXCIITIIn i H. L. Uouters.
He t TI,YEEDE Kri i rt .EUJ§ no8 even een apl)eLtlie te schillen met rlie Haithe 9..Op Ockenburgh vie 1 j-mmers dest,ijCs .ons eerstd verliespunt te bËTftïi;i;leden omde zirken thans van sroncie af aan d.irect energielc aan te perldrc n.
AiWVANG: 1 2, 00 uur , VEIiZAM.'jLIIN: 't .t . OO uur
OPSTEI.LINLl ! A.E

J.v
,f . v
vr

a8a

PNOGRiTI4I,Lt Z]ITERDAG 2 februari a. s.

Het DEI?DE is
naar reserve
noll r:e m'and

nze - C.Vel-dink - H,l(emtrer - Q.vC Togt - H.Jochenas _ .

d Tas (aanv) -J.li.re1tens - A.Ben cheikh - chr v cestel- - I{.Ne1:i-ssen
11 Rijzen. Iies. .eventueel no$ nadcr ftan te wijze4. :

ij ttus rle.ar zijn lrre Íiauw mcà kla.r. rÍo6e1Íjk vrorcrt claaruit gezöcht
oor het 2-e. iloudt je.paraat, mannen! En voor cle rest is er óokvondtrainin6 die gewloon »gil!,' qgr kancliclaten.

14.bo uur svG'tl
!ltil;5
LEI'IS

l,logeIi jk gelegc

- .LirI\ i)
= vri j
= vrij
ei.d voor

1

2
1
nh

1 1,. J.Kuyvenhoven,

een onderl-ing ,, vrienlischairi) e1j_ jkr r partijtje?

';li11en di."1r91:r", clie 6-eintcreoscerd zijn i.n,ee, schaCurvproGra,ma bi- j algchcleof- EecleeJ-telijke af;elasting van clc c oniret 1t i órueds tri j rlen- evËn het sekretariaatbelLen: te7. 0?0-86344?.

-A-



frEven ter afsfuitin6: lvat doct U zelf binnen r1e vcreniging behalve
voetbal-1en? 'llrIk l:en jeugdlei,rer en traj-ner (pups drie)
lrGood, ge1u1cki6.ook eens een actief 1id oi: LENS. Veel succes verd,er
en bedankt ! tr

'lJitt U ook Ílraag gclrrtervíeuwcl worden r laat ílit rlan aan rle reclactie weten,
zii zulLen het ons vertellen. DaE kunt U geruoon maanda;;avoncl aanschuiven en komt
U ook eens in het krantje"

Tot ziens F.B. en J.S

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT1TTTTTTTTTT
T.l1
i IN DE rJINI(EL VAN DE Tr i(0 ;
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTiTTTTTTTTTTTTTTTTTT

VAN MIJN IJZERS GESCI{OPT !
I

' Vaak klagen 1 voetb:rll- ers over het niveau van 1e vo e tbalv erslaggeving op de
T.V' Ook vóor mij is het afzicn, aIs Herman KuiphoÍ of Cee6 Jansma hun stortvloetl
van woooden c1e ether insturen. Ik rnaak me sterk, riat ciie B"lsten een fi.rtsocnlijke
deuk in een ?akje tioter kunnen scho?pen. l,Íeni6een clenkt ilan ool(, dat hij het zelf
een stuJi deshundiger zou aanpakl(en,

Ook de oubolligheid van de intervieuws bereikt vae0c ongekencr.e hooj.ten,
al- kun je natuurlijh niet ver:L verwachten als je bribkruit uitvind.ers met spraak-
gebreken als een I(ees I(ist Íntervieurryt. Ivlaar dan nogl

Neer aan het schaa.tsfront worllt. dat even antl,ers a.an$cpakt. Daar wordt
- basketbal-rne dewerker en wielrendeskundige IÍaIt Smcets hecn65estuurC; omrlat rlie
ijsmuts hcm toch zo leuk staat. En hij was de eni.6e, die het -vat 6root uítsevarlen
NOs-skijack ?aste. Deze Smeets is in staat om de rondetijden af te 1ezen en

-stapela ritschemats door te werkeno
Helemaal alLeen kan hij rlat cchter niet af. Een deskundige is c.tan ook

bij de arn genomen. De heer Leen pfrommer, ex-s chaat scoach, .. die het gcfuk had
trainer te mogcn zíjn, toen er s chaat s tal-ent en a1§ Schenk, Verkerk en 3ol-s rond.-
reilen. Deze man bezi-et rle technische aspecten van het schaatsen. Hoe dc arm op de
rug 1igt,.het aantal s)-a3en in c.e bocht en o1: heb recllte einrj. ÀIleen, als hil.
cleze zaket heeft afgehaníleld rveet hij nÍets meer te nekleno I\u is <lit op een lOO
en 15OO metei niet zo b e zwaar..,-i jlc, vrant te6enwoordig; worden, d.j- e afstanden met
waanzinni6e snelheden af ge ra:':-e]ll. I,laar bij ile 14n6e afstanden heb je het net
meneex Pfrommer na B ronclen lveI gehacl. GelulkÍg clat Smects (r.an af en toe han
6i1len, dat Storhoft 2 seion.len achter het schena van het werelclrecorcl 1igt,
maar rlan blijven er no6 + Jo secondcn per ronde overr die vofgebazeld ruocte'n
vrorden volgens hot hontr-akt

Had(len de Ned.erlanders nu maaï wat gepresteerd, dan had ons een hoop
eLl-ende hespaard gebleven. Hclnas, vd Duím.en lcornuíten zaten vast. En wat gebeurt
trïiir onschuldiSe lcijkèrs krijgen cloor'Pfronner rlc schul-d. in ,Je schoenen 5esóho-
ven !

ferwijl Tom Erik Oxhol-m verbeten 5 En ijs ,,,rr,tu" Ao benen lvegi;Iijc1, begj-nt
pfronmer verklaringen te zo.ehen voor het falen van de Nedcrland.ers en het Sewel- '
dige preeteren door rle I'loren. Zij[ conclusie:

De Nederl-andee'schaatsers worden niet 6esteunrl cloor de natie. i"lÍj hebben
tc vaak becleilkingen tegen topsport, heirben tc vreiniiJ over voor sportieve zaken en
vooraL ook te tveini6 t'raaràerin,; v<:or Nederlandse toppresËaties. Een Neclerl-andse
slortman- of vrouw vraagt zich dan af, waarvoor hij zoveel tijd en: energie
opo ffert.



xxxl{xx

xxxl:xx

INTERVÏ3ïITI,"I

Ook klaverjassen is no,1 altijd populair o1l LliNS. Dat bJ-i jht wef .uit hetfeit Cat er bijna iedere da6, dat LEItrS open is, vier rnenéen zitten te
klaverjassen. I!Ísschien komt er binnenkort een klaverjabdríve? ., ..1
Ons aller }Ienk Nieuwenhoven (jc rveet rvel, clie scheids vair het 12e tegen
L2) maaktc ons ero! atten{ clat een stukjà van cle Jukolclcr' vràs verm,:ràin de .rubrieki H"V.B..' t jes van Voe.tbaf r,.lest ( dFt blad met de schorsingen
en boe:t'es) en 

.vrel 
'onÈ stuïje. ovei'Ïet- we ristri jit$e. bierclrinken

.vd A-klàssers. Eiep, hiep, hoerailtii -.- 
. i'

I{og even een intervieu, èq. .ta, is het over r. Tot' vo}6encle rveek! I' j ! I
l,:. :,

piei is dan vreer een lpteivieuvrr..'
met' eeh totaal an(ler !'-]..:otci rr rlan de ío
die vcryl- met c1e jeugit ic matrun t cert,:zij
aan d.oen), én rve intèrvie ur,vile n hein op zonl
bij te konieà van cen zé6r zuare oefènv,recls

nummeï 2'on prepies tc zijn. Deze keef
rÍge keer. Gcen' jeugclliri maar 'töch ieuand
n naam is D.H. (daar kan hij ook niets
aSnitldhg aan Íie kfeine bar, rvaar hij zat,
trijd n'et het ï 2e.

rrlloe lan'r specl. jij af o;) LENS?"
'i:irEven rekencn, een jaar óf vi"r, naàr nijn raening iets te l.an6rr

"Mo6en wij Cah zo vrij zijn te vra6en hdó oud jefbe[t?ti
rrNou, de mclsten schatten mij 12 maar ik ben 34.rr
'ro! ;h, vraarom uent u eilerrii:r.lop-i,eri-rib:"."í, Er zijn toctr no! *uI "
mccr vcreni8insen. rt

' rrAch! ik wiide eerst mJt voetbal o1:houden, maar hà vríenrliir_ivan ,ij" ';;"zeí dat LLIVS zo feul< rvas., pèrsoonlijk rvifrie ik voor fueen goud o? LËNS,.ItJa, mrar'..!trr IJij nhder j.nzien *o" iL vecl lievcr op"*ij""àrÀ" 
-ï+""rai"a

SVi)IIB Ílebl-even. rr

: ttliót trelct U nou speöiaaL aa4- bj.r.ren (ïe vereniging?'rirDat is makkclijh, De pils (Ieldrcr hel,lcr) detàisóots en cle vrijfies'r'!!!,Jelhe wi j fies2 rr

r tt.1,chr ilÍe van cle donderàagavond, vreet .je i;reI.rr
'iÖh_, die, Even ivat anders, op lvelke 1:làats speelt U ?!r' '

t'Nou ik heb overal gcstiirani maar op het. moment keep ik.r ..ttDe geijlrte vraa6;: urat was Ul, mooiste moment op I,ENS?|' ' .rr0, clat! Toen ik met 22-0 verloor, ik heb. noi; nooit zo geiachen! '
(En duidelijk voorbeel_c]- vr.n (,.c veran,ler,te meítaliteit, invloecl vari
Herman tsroo11! ? i red.)
rEn even onvermi j rlelijk: hei neríbrbÉaÈie?'1 .. "l , ' 'i" '.. '- .:
rrDat il( tevergcefs twoe rreer bij Fltarls nruiiàns ben opgcliomen'weet je wel,
dan ze6t lrrans:, rNeem niorllen je s?ullen maar mëcr,ik-heb te vre.iriig -

spelersi.tr líom jc 6t morgensvroe6 aanr..sta je met',16 man!rrF.E.., :dit,horend, lfkip! ert eens met, zijn oÍen(tanden) en trekt zichschiciijk t erug.
rrDe muzj-ek'oÈ iRlS, wat her) je dlarovcr te ze63en?r ' ', ' i'

rrNou ik ben aI b,ij als er muzick is.r Meestal Ís het al-l,een maar 6ekraaken 15epiep. Er is een- ja4r 6eLe ''en toih zorn lof,erij Jgehou<len, ten bate
rr,'an een betere inétaiIàtie,' ïli Ik heb er'nièt. veel--vàn nem'erjrt.rr
Na een mi-stroos tigc blik oir ile veL,len: , , .liat vin,l . U vari'onze veI(len?rlrrllel](e vclden? Dic rraar rve ce hoeieh vanaf helbcn rchaqrd om de'sihapente laten grazen?!t liii j zien sl_echts meeuwen ! mo.1 i;oo'd, 'misschicn t.ochiets te vcel cola.
trtsen j e tevreden over hct klubge l:our', en .de iunctÍe daarvan?ir .'
Ija het klub6et:ourv is wef nrooi', m'i!schi", i;;;;;-s;;;t ;'6e7èI1i6 tà 

t't
ziin" Eigen1ijk is het atleen.ïrij(a6q i;ezcl1i6.rr ,"- .rrls er nu nog iets dat U kwijt írilt'?ir' .

trJa r ik vind h rt nogar 
'erveiend dis ,ie 'serec'tióspelers na rr.e triining

van mijn contributie eten. Loatst no5, toen lcrerien ze biefstuk!rr

-4-
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Dacht je lekker te kunnen 6aan schaatsen, lrant' ik i,Jou net mijn schaatsen
gaan sLijDen, begint het incens te rlooíen en te reBenen a1s een 6ek.
f jar, da6 schaatspret. Ncu naax hopen dat het 6a.:lt vr.,-ézen alS àen ik ,reet
niet wat, want anrlers'nis ik toch mooi rni jn kaart jc hafve pl_acitl.
F.F. vrea5t zich af of cr aJ. iemand ís clie een vredstrijdbiljart heeft..
Ilij real-iseert zi-ch vrcl degeh-jk, clat het vervoer van zorn ding weI wat
problemen met zich meebrengt. Daaron stelt tr'.F. zijn fiets beschikbaar.
F.E. heeft het wcer vcor mek:ar, hij lvordt w65r in önze rubriek genoemd.
Zondagniddag plerl3rle hij hevige po$ingcn orn in de Jul<ol_clcr te kornen. Dan
te bedenken dat hij bp de r'..V, wilde VoorsteLlen om rle Jukolder uit het
krantje te schopl:enn Frans, al-s jc no6 een6 cen keer. zoiets probecrÈ,
bedenk dan wel dat het afgelopen is met je pulliciteit, clie je in iedere
Jukolder geniet. Goed tr'Fans ! ?
ttlist U dat ons al-J.er, Erans Icuef een :lc';reldi;,:. blun.Ler hccft Seu,..akt.Het :1ni .11s vo.I3t; Er kcr::t ccn ho8'c br,I ,roor cte goaI.. pruns ssal; rrlaat
.ln lat was p:.'esi-es lvat hij r,.rrh deed.
Nour we toch over Frans lemel bezig zijn, zuIlen_ we maar rnet.:eh zijn groot
stc blunrler onthullen. . . . . Lutes Spinncns, vergr,Ll_enl! !!l
JukoLder, Jukolder| aan r)e lvand, vrie is de grootste afkraker op IliNS..
Dit rijmt niet, en slaat 'ook neríjens op..
ÀIs het vreor zo blijft, durven r1e IrlederLanilse schoatsers niet na.rr
LeJre Placid. Veel- te koud!
Zegt de ene te6e1 tegen rle andere:[Vinclen jul]-ie het- öok niet eens tijd
ca op te stappen! I I r r"?[(zvraar p]agiaat!)
UIij wilden ecn nleuwe rubriek invoeren, n.L. r Oen van (1e. lveekir HÍeraan
kunnen ju11ic ook ueedoen. Hoe? Zol !!!!: Zct ile to1: ! op een briefje,
waarvan jij vindt dat het zo hoort. Lever dat dan in bij de redactie
cn die stuurt het d-an naar ons.. Degrepen!? Dan vorfit hitr de eerste editie
'l . Van 

^Íït.2. C art er.
J. Irans Iemel (geen brocr van f,ihe)
4. de paus.

s51 f'rans;tr'lueans ! ! (doe voortaau-boter je best.)
Wij wachten op juJ.lie lijstjes.

. Gaarne met naam.

. Dit is serieus.
dacht U van C.e lgeweJ-di-6e afgang van "enioren 12. ttou, ia, het tw:alfde
grootste deel kwan: uit ho6ere e-l_ftal_}en. Zij Épeelclen tesèn A2, en wat

hten jullÍe, het tvl,lalfde verl-oor maar liefst met 5-3.,
gevreldi6e prestati-e van 12, dat de eerste helft met 10 man en de

tweede hel-ft met t man s1:eef.le. liortorn; I{et tvraal-frle krceg zwaar klap!!Itt
( 6e jat van l"lart Smeets) .Iu1lie vreten rve], die vent van ,jtirdio Sport r met
die 6rafstem. )
P.S.: l,li j rviltlen de hcèr Niëuwenhoven no11 hartelijli beCanken om zijn
rrlioef err lci<ling.
I{ist U dat er zolaar, redelijtc wat mensen aanvlezig vraren, afgelopen
zondag. Ilenscn, houden zol | ! | I
Het sàhaatsen ;Iaat nr;g altijd flàÍrr d.at merkten tvÍj wel. Een man/vrouw of
15 zaten aan het kastje gehluisterd., om te zÍen hoe al_ d.e Noren {sewelcligetijden reclen en bijna al-Ie Ned.erLantlers een pak s1aa6 kreGen. (Dit is niet
ige jat van Mart sneets).-Tja, miàschien vras he.b wel tà touÀ.

T)e

P.S
IjJat
het
dac
Een

)tXxxxx
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BBBBBSBTT.BEBBBBRDBts]IB -.
nE: BEERPUT :E: lJ
BBBBBBBBBBBSBSBBJ]BBB t

Kont deze opening U békend ïoor? j,lj,et zo vr3€rncll vori6e' week begonnen we
ook ret dcze volzin" El-k weeheinde J.ijkt te6enlocrdig een herhabng van
het vorige, or riat heeft zo zíjn l.reerclag or; de becrput"
Iïat moet je no:r mer zoln weekeinde" lJn-lrè'i c 6eluirkigen hel:ben dan no6,
wèL,gevoetbald. Iloevrel, 6"roe:bbaltl. I.la ecn i ri ènds àha1>pe J-i jk partijtje
tussen .4 1 en een conbinatie van senioren bewogen een aantal_ mensen zich
nogal uoeÍzaan rroorto Slorten rs cu bi-ijft 6ezontl!
Over gezollclhej-cl 5eeproheno De heel: Hj-chets sr" is a-r_ weer aardig opge-
knapt. via deze r:rcg bedanht hij ieclereer- r'oor rle getoonde be1an6ste11ing,
De ziekenbocg b-l-ijftln-og steeds goerl gevuld" Di.t rnnal vraabt Frans vd l3erg
on wat extra aanrla:hb" IIij is tijdelijk op8enolaen in het l^jesteincle-
ziei.,enhuis",De bezc.-l;bi;d is va:r 1B"lO totj .lg"lO urrr'" en l,rans IiBt
in ]iamcr lO op dc 6e e tagc .,

Ecn ancLerc pat:ënt r-s Elik ','nn ZUi uit BJ. IIi j mag cloor een kniebl-essure
drie tnaandet nl"et ïoetbal-l-en" En nu maai hope::. dat het af alie tijd
f,iGekeurd iG zcker !'rans Jrlumans loopt uee? censj te kla6en" Flij belveeri in april rverkl-oos
te zijn. ljj.j hehben 1106 ge ":obeer<l hem a1lc geneugten van de sociale
vborzieninEen uit te J-e56er:, mabr Cat hielp n:et. f1'and blijft ontroobt-
baa:'" ïn de hcle maand a.prirl- heefb hij ni-ets te doeng Geen ànkef toernooi .
vocr zijnrt jongenl], A2 du6" Arlre ïrransl
Vrijda6avoné 1j-q, het qua gezeJ-1i-ghej.d wee:: fl-ink uít de hand, Tot diep
i.n de nacht schijrl1i ir 6ed.iskussieerd te z5_jn, terlrijl- de barman vranhópÍg
probeeïde ieC.erecn r,reg te hriigcn, .Ll.c dat zo iloor gaai, word.t ile vri jda6-,.
avond vleer lciubavond, lili j moeten er ni-et aa:r tlenken"
Het schijnt, dat de selcctiespr>1ers weei behoorlijh zijn verwend. Àfgelo-pen donCerdae zageyl tvij hen een brefstuk nnttigen na cle trainins. Nu
schijnt men :106 k1ach1;en gehad te hcbben ooh!
Een 6egeven bicfstutr .moet nen i.'_ ,.r t,.:-,.i,: het vl-ees kijkeh. 

.Die Olynpj.schg Spcler: kunlr..;n rve zo i an6ze.Íerh.1nd ool._ wel vcrGeten. In Lake
Pl-aci.d 1-i-6t 6een sreeuw" 'l'rclat rle slciër uaerschijnl-ijk op shateboardo
moeïen 6aan a.f dalcn.
ilet schaatsen is voo:' i.emand, rt uie licerfancls b-r-oec1 door d.r aadl:en stroomtt
ook een fru.strererlde gebeurten.'i_s. Het bes te is om maar hel-emaal 6eèn'schaatse:.o naar Lalie pia.:id tc €turen" Ze [nan zo langzaaa:n, clat ze a1le
andere deel.'rcnels urcn oichouden.
En l1ct ergste van al-Ies. van one Jir,uny nosen vre misEch:en niet eens naar
Moskou. Ons aller. Drics'rsi1 oo]: aI niËt gàah fÍetsen daar. l{ij heiben
toch al-tijd gèdacht dat deze herer: ons met b:..ood. en sl:eJ_en zoàt wi1,]en
houden.
Wij heblren aI Lange tijli nícts meer gehoord van de vroeger zo veelbe-
sproken PoJ-Lens, en ooh Freel-ender i6 nogal- stif cle laatste tijd. Zouden
ze ons niets mccr te vertellen hc\ben?
De molenaar;'ir:. liet rciclden des Lanrl.s ziet \06 a1l_er1ei fronten aan Ce
einder maar wij b];jven optinistischn Turencl in het beerputdik vooropellen
yiJ e9n koude oorlo6front uit het oos.i;en, maar rvij doen llus-tig het
deksel di-cht.

-2-".
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I'IUTAÍIES LEDENLIJST !

/1614 J .A. Houben

KO}ITRiBUTTES:

Sen. Za .wordt De Brinlc f46, Oen HaaB TeI. 68?812.

Iieeft U Uw kontributie over het eerste vereni8ingsjaar l9?9/BO nu noB
nie^t betaald I tr'oei I Uw naam komt dan vol-gende week echt op rle lvanbe tal er slijst t

!IÏI, STÀr1T ER ACi]TEN DE BrTR ?

ZÀTERDAGI,ÍORGEN I ,Iosó Christ - Teete Frerichs - .Cor Hoppenbrouler
Bij res erveprogramma ook Jos6 Christ en fleele Frerichs.

OIaf Huis - IuÍarfeen vd Steen. Met
Loek Duivesteijn ( a1Ieen sluiten)
Bij r eservepro ílrarula ook Olaf HuÍs

Het Bestuur.

aanvulling van het 4e elftal

en l"Íarl-een vd Ste en.

ZATERDAGMTDDAG:

ZONDAG}IORGEN: TÍnus Zilfhout - Nel-fy en Richard vd Hoek.

Z()NDAGMIDDi\c: An vd Steen - !.1i1 de lJruin - Hanneke iJoní - Mevr de Jong -
Silvia en Huub honk.

Sluiting ZoNDÀG 2! januari An en triím l,tichel-6.

Bíj a113ehe1e afkeuring ZONDAG Íinus Zilfhout en An vd Steen.

Eventueel afbellen bij hn Bergenhene6ouwen TeJ-. 6694j6.

BINGO - DANSANT

Op 2 februari is het weer zover. Dan brengt de l(aka rseer de inmiddels,
tradítionele bj.ngo- dansant.

De entree bedraagt f5r- p.p. incluqief 7 Bingokaarten. Uiteraard zull_en
de prijzen weer nie! van de l-ucht zijn. I,/ij hehben nog een verrassing voor u in
letto uaar.daar leest U meer over in de volgende.LENSrevue.

Voor de 6oede orde vermelden ruij alvast dat de aanvang om 2O.OO uur is.

-1-
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i"§'zaterda6 zijn vier i:u1:Íllenieams (bestaanc.e uit zeveninan IDer tean) aan,,<te ,,beurt om.in rle veiLin6 Noord tc roeJ.ci5tr ï" 6..r.n zairlvoe t ball en. van eftc erftatr ^
l:bbol, wij zevcn man Genonen. IIet anrlcre team is sa.Éengestcli. ,it ;;";;;. "ràr-iu*a
11en 14. Elk tea:l speelt vietr wedstrijden u"r, nugun ninuten. Het toernooi b.ellintonr 10.J0 uur en is,om ,12.O0 uurrafíjqfo;en. Meeclóei:is f:efangri;her d.an rvinnen. Iïederb sperer tóntvàn6t 

een vaantje en àen.stikker; succe6, en natuurlijrí al1emaalkomen met het nolmale T,EI,IStenue _fVms"fro"nu, en een trainingsl:ak. .

Z.IAIVOETBAI PUPI LLEN

OP§TELLING]IN:

sannenkomst 9.3O uur LENS

TEI,I,Í2r .íi.I(aínp( k) - F,Chr
I.v l(ester -

earnenkonst 9. JO uur LENS

Teartr 1: J.Iilip (k)- n.Claassen - D. Vers,clïcÍcl
P. oo st ervre,lhel - Il.srats. . 

en - i'Í ' v H'el']en '- i"Tsin 
"1s 

joe .-

ist
Leirler Hcrman Straver.

'- F. de llrdijn .- p.Frerichs - t..Franken - IÍ.Keetnan _

Leidcr Jan prin6 .

TEI:II Jl P'ALlcblas (k):' L.vrl T()orn - I,r. zimmeriran - F,Iafenewtn - R.vrecsviijk -. R.Ambachtsheer - C.víl Boogaardt.
sanenkomst 9.J0 uur LENS Leiàer B.Boogaardt.

lg4Mlt Y.!r,? : M.Fromber.e - T.Mul-cer - s. vrl Togt - í\.Groenestein - o.Bfom -R. Batelaan.
samenkomÈt 9"J0-uur LENS LeiÍler I,l.N.

G;.í!RNE OUDE]?S ] MET VERVOER. DÀNTi U. ]

RllsERVEPROGRT\I t}4/.r' ïjEÍJPEN', EN .MÏ NI-iJEI,PEN.

BUITE}II.IJIDSE REIS

'r'f5clopbn zaterdag lvas er il'einig animo voor tie stranclwandel-tocht. zijn ju]Iie echt :zo bang voor rle rEou?.Je kunt je er goed tegen kleden hoor! r Bovenrli-en is het6ezond ook.",^..s. zatàrdag g..i *" rrËt ""iÀËr" prr,,beren. ,ij atgeher_e afkeuringvertrekhen we om 13'00 uur vanaf ons kluiiliebour{ om erfiens 
"ur, 

,rr"tju t; ;;;;--;"r- ..de'en. Naast onze weliren, en- mini-w eli, 
"r, ,à6"n natuurliSk ook .e ourlersrbroers,zusjes en ànocre I ótairsst e l_L enr.len ,"à. uiuï thuisblijven hoor. Dit kan er8i;ezelli1; zi jn mct zijn. a1J-en li$Janderen, langs het strand of i1rie. rruincn of .re. boss ,-.bo6sen. Ga er echter nier zornanr vanuit crat h";-;,,;;;;ï;"i- ni.& "a;,,,",raar. 

Bel .ecrst.even vanar 8.45 uu" tet. 66814, Er bestÀ..i ;;;';;;;íi;;,rËii-u"t"ï" br.j euintus , ..verhard sp elen.

De mceste cleel-neners van de buitenr-anírse reis hebbei: dà corste tcrmijn aL.uetaaro;,;voor 1 febrÉari 'nn','et de_tl'reede ternÍjn o""rg"roJt-r,j;'"r'"ir"rJr<enin* :162rrtnv' Penningnqeeeter r,EN§ met vermel'r-ing buiÏenrantlse 
"óis. öur".heer moeten julrie _l5o'- overmaken.. óöe het ctirekt a1s je'clii rceut "n,l.rj_'-;;"ii;-;J;"rr"e, vcï.,eren. De".jonl5ens en 

.lei 1s rrie nog niere ovei h"r,be" g.m"at; 
-;;-";;;"à"."r, .,o,. overmaken..

sIjonTI(Lt{P

Nogmaa.l-s rvi jzen w{i rle 14.joni5ens die mee op kamp,,,Ílaan 'crop dat nu y8o,- dcer.neniérs''
69e1cl. over6emaakt mcet vorclen. óp. 6t--rorekcn r"à feiti ilr;.;;";ï;c*i""t".,LENs ,metvermeldin8 sportltanp.. Doe het àiieict a"n..x"I"nn, wij ook önze .*schuldenrr aan d.e :.
I(NVB b et a1en.

-10-..



1U " 
ilo

MINT-IJELPEN ZATE]]DJ.G 19- 1- 19 BO.

uur'iiilhefnus
uur I,ENS 20
uur T-U{S L 2',1

- LENS 19
- quintus
- Quíntus

l{estvlietwe6
v1
v1

1o.1o
10.1o

26
2B

ÀIsCi{RI JVINGEN I S chr j- f t eii j!', voor lvrijla5avoncl 1B.oo uur bij .P.vd B t cen,
G enemuailenstraat 101 , 2545 PR Den l{aa6 Te1-. 6?5096.

TELEI'ONISCH: vrijdaijavohC tussen 1BlOO en 19.OO. riur (uitsluítend. in clrinilenle
gevallen) bíj lÍi] Heynen fel. 290623.

In nooCgevalfen kunnch de pupillen en .ielpoE no8 o? zaterrla,lc c ht encl tussàn
B"45en!.4)uurafbe]-].en.tet.66E14,lc1ub6chóuw.

;iElillURINGEN: De welpen en mini-vre'I ?en moBen van
hun pro8ramma cloori;aat . Illi j f niet zomner weí1.
op tlc hanrlbalvekljes spel'en." IJeI dïs everi.

LË}TS 12,11 en 14 zie zaaltoernooi.
P.D i-l-lewaard r"' . T o et E.I(eus

L,ENS 15 al-s hekend
EErifri6mst 10. OO uur LEIIS

L,DI,IS 16 a1s bekenil-.....-_-samenkomst T1.J(J uuï LEI\TS

i1í ö.+) uur beJ-J-en lel-.
Eventucel kunncn we- bÍj

R.l,ie iïien stoen zie ,I,INE 10 em, 11

66t1t4. oi
.a.uintus

LENS 17 als
Eà'dG6mst

belcend
1 1 . JO uur LEli,s Lei,.r.er PI. vc1 Meulen. ,

Ï,ENS 19 a1s bel--end
Ffr?'l[ko-mst ! . oo uur LENS Leirler Dhr. Elst,?k.

LENS eO als beiiencl ,
6amenkonst '1O.OO uur LEN§ Leialer P. de .-Tongh.

IENS 21 als bekend. ..
sanenhomst '10. OO uur LEt:lS L ei (ieI Dhr. vd i:ior.

iIE§ERVEPROGIIAMI,IÀ JUN]OÏiIN

l','ls a,s. zaterrla6i- het gchcle plogramEra is afgekeurd spelen de volgcn.',e
vri cníis c happeLi jh:

elftallen

SVLV '1 ( v,;orschot en) -
LENS 2 ( zonclag)
lironenhurí;
SVLI/ ( vobrschot en)
LENS 5
SVLV (Voorschoten)' '-
SVD}IB
Kranenbure
SVDHts

Dit
uur
zii
en
orn

12.OO
'12.00
14.10
12.O0
11.OO
12Í00
11.OO
12.oo"
11.3O

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS
L]]NS
LnNS
IDNS
LENíJ
LEi't,5
LiiIS
LEI.IS
LE}IS

1O.4! uur
10.45 - uur
13.15 :utuT

1O.45 uur
12. 15 uur
to.!5 uur
11 .4! uur
1U. +) uur
'lO . 15 uur

LEN§
LENS
],ENS
LENS
LENS
LENS ,

LENS
LENS
LEN§

1

12
3
4

B

9

Leicler À, de Pagter.

l,eiders À. Sirn, il,. de Jongh.

Samenkomst
6aÍnen'iomst
samenkoi.lst
samenkomst
samenhomst
sanenkor,tst
sannenkomst
sarienlto st
samenkomst

10
11

programma $aat bi-jna altijd door. Jul-Iie kunnen voor de, zekerheíd vanaf + 9.45
bel-Ien Tel.'661j14. Bfj-jf niet zomaar weB. Ook wanncer ;',e veli'.en hàr cl beïroren

n zoals afileloirep, w.cekencl voetballen jullie. lleem'naast je normale LEl,iStenue
je voetbalschoenen daarom ook gymschoenen cen trainin,;spak en handschoenen rnee
tegen het koude weer goed beschermrl te zijn.

-9-"



LENS 1 aIs bckend

L]]I.IS 2 a1s vori6e vre ek

LEIS I a1s vori6c wcek

LENS 4 als bekend raet
ËE6ffiomst 1 1 .45 uur LENs

ZI E 1?ESENVEPROGB.AI.II4.íi

LENS 5 als bekend
saraenkomst 12.00 uur LEltrs

Z I E RESERVEPROGRiLISÍ:1

IENS 6 a].s behend
EffiEiEomst '12.90 uur LFfls

IENS 7 aIs behenL
ËffiEiÏornst 12.J0 uur LEttS

ZïE RESERVEPRoGRAiIIII'.

LENS 8 àl-s bekend

ZIE IESERVEPR0GRI\I.I.ÍÍI

LENS 9 a1s bekend
Ëïfrëílomst 9.'15 uur

Z I ETESERVEPRoGRÀM14.fi

IENS 10 als bekend met P.Dillewaard en A,Toet.

ZIE NESE:VEPNOGII*I.,IMA

LIIIIS 11 aIs bekend met J'.Keus

Z]E ]?ESERVEPROGRJ,IíMÀ

Leiders J. Appebloo
J. Zoun.

l,oirler F. Flumans.

Le1.:er u. u66e

toiders Paul vd Steef,
Roel Lueks

Le,i(ier N.N..

Leider Arthur r].e Groot.

".Leic1,er J.. B1ok.

L ei,:].ers Han6 Verheugd,
liiim vtl I"iye .

Leaíters EraE landman I
lllÍm vd Lindeno

Lelrler Theo Prins.

en R.Lie Iiien ts,.en. Leí'rler Ton vcl Rerg.

PROGRIJ,T,ÍA PUP] LLEN ',IELPNN EN }1INT.Ï/EX,PE{.
PUPrLLEI{ Z,ÀTExDircl 9-1 - 19iJO.

1O.9O uur LENS 12
1O.JO uur LENS 1f
1O. J0 uur LENS 14

zae
zl- e

zaalvoetbal en bi. j C-kla.sser§,
zaalvoetbal
zaalvoètbaI

!.,'ELPEI{ Z.^,TEIiDÀG 19-1-1980,
10 . JO uur I,ENS 1 5
1 2. 0O uur-. LENS 16
12. OO uur LIINS 17

Duno 15
quintus 21
quintus 24

v1
v2
y1'',

T

-B-



Pnocn/.lt,L1 SH\ÍïoXEN, ZoNDAG 27 ji:n 1980 (onder voorl: ehoud)

12.
12.
10.

uur
uur
uur
uur
uur

^rur

uur
uur
uur
uur
uur

14, oo
11.00
14,)o
12.OO

Oran j cpl-e-i-n 1

HVV 2
LENS 

'Oliveo 2
LENS 5
LXNS 6
RI(DIiO 7
VELO 6
LENS 9
LINS 10
Or. Blauvr 6
Duindorp sv /

00
00
00

LENS ,1

Ilaa.strecht 2 -
LEN§ 4
Duindorp sv 2
Postalia 3 -
LENS 7
LENS 8

Quick 9
H3S 9
LENS 11
LENS 12.

12.OO
12.OO
12. 00
12"00
10. o0

s cltirDUl IPR0GItAI,iLÍ1, ( oncier vccri:ehouct)

12.00 uur Lrchipel- z
14.O0ruur jrrchipel 1

12"00 uur DHD 2

],ENS 2
LNNS 1

LENS 
'

PROc.'rrtl,lMÀ JUNIOI]EN ZCNDr'IG 20-1-1g8o.
12§00 uur Ï,ENS 2

RUSnnVEPitOGnAIOÍJL

Gona 2

12. OO uur L,ENS 2

zATERDAG 19-1-1gBO.

v1

LEN.i sen'12 V3

14Jo
14Jo
11.oQ
11.OO
13.0O
11.OO
12.OO
10.15
13.15
13.OO

uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uur
uur
uur
uur

LENS 1

LE}IS f
Vitesse Delft
quick 6
Kranenburg J
IEI]IS 7
I,ENB b
soi- b

LEJ.IS 1 1

Die l{aghe 1

Vitesse Del- f t
I,ENS 4
Ltrr{s 5
LENS 6
rl,rchi!el-.2
D1r0 1f
LENS 9
tDo 17
Quiqk 16

V1
lYz

Oude l-aan DeL ft
Savornin Lohmanfaan
M. Vri j enhoeklaan
v2
v1
I,l . Vri j enhoeklaan
v1
v7

t.+-

ZI!-TE§ GRIJ.I},{A ZIE R]TSEIVEPIT OGRJ,MMI, ZIE RESENVNPRO GIU.MMIT ZIE IIESERVEPROGR AIftÍr\

AFSCiIRïJVINGEI : S c

i5eva11en) voor
r\-lclassers bij
B=klassers bij
C -]cl-asser6 bj- j

G enernuiclenstraat

TELEEONiÍJCH: vïij.lasavond tussen 18.00 en ,1!.OO uur (uiÈÈluitend in dringende

c.Duivesteyn Te]-. 94.68.9,
P,vd Steen rlcl. 6?.50.96
A.rs-Gravendijk T eI. 61.16,4O

rn nood{Tevall-en kunnen rle-junioren no8 op zaterd.agoc?rtencr.tussen ).Jo en 10.oo uunafbellen bij IENS., fel. 66.t3.,t4.

AFIGURINGEN: D

hrifte]-ijk voor vrijc1a6avond.18.O0 uur bij p.vd Steen;
1O1 , 2145 PR Den HaaG. Te1. 6?5096. ":

e junioren moeten bij slec'rte weersoms t an<lighe rlen steeds cle 6fkeu_aadpregen. Terefonische ínformatiea vrorden hi"rover nÍet verstrekt.rinl3sJ-i jste-n r

-?-



SÀMEN]iOMST

-:. i .

LIJI{S
LEN§
LEN§
LENS

415,
7
8
11.

6
9
8

9

r9r'10 en 12 eèn hal6.uur vbor aànvan6 van hBn weclstrÍ jd.;
.00 uur LENS teriein
. JO- -uyl LElisterréin
"oo:uur LEiïs terrein . .' .. - r "'' ' i'

NTET OPI(OMEN

UITSIXGEN 1 l-janu"ri. 1930 j.

over het niet .1:homen in het af 6e J-epen . we ek-enrl wi[en we niet a]- te veel woorden
yu1:- m1*gn. Het blijkt alat cliverse ,"r,uen'het xiet no o crz,akeli jh. 

"1nti", 
-rr"n "t;;;i;"

behoorlijk te rezen en daarmee Éun elftat en r{e'n,:am ,""';i;-;:; tiNs ,"u, . -:beöoorlijk te grabbel he'.:Uen geg,,oid. I{er,eir hierï.or o"rà fr"r'iuflï; ;il.

PDI( 1

.tUlr. V V Z
rnNs f
I(ranenllurB 2
RIíiVV 5
I(rDnenburg J
Kranenbur6 4
GDA 8
GDI'I 9 

"
GDi!'10
ADS 5

LENS 1

LEI..IS. 2
GDS f
LLïS 4'
LU,IE 5
LENS 6
LENS 7
LENS 8
TENS 9
LENS 11
LEIÍS 10

2-1
1-l
o-1
LEilS nio.g
af 6Jek.
1-O
LENS n. o. g.

'u-b
-LENS n. o. G.,14-)

7-1

OPSTELLINGEN.

LEI{S 4

LENS 5

LENS 6

LENS 8

IENS 11

il.Bauman - R.Bon - H. du Chatenier - J,vd Ende _ h.dë Jong _ J,LuismanT.van Luxernburg - ;\.i?over6 - H.Ruyter - lV.van iiijn - C,Stape1 _

LmIS 7 n.Yd Bett - G.Boogaarcl - p.Ooms - Il. ten Hoorn - It. H ö??en brou\,.rer6 _.tr.Schijf - ,I.Verhaar'- p.Vertrealen - J,ïlittín$ - ït.v-tti jn8aarrl.en _
P.Bosch - ,I. Boelhouwér.

ilderbe<lk - J. cle ljruin - G,Duivestein. - G.Goosen i p.Heynen - lil.Heynen:cetman - H.ct,e'iiiein = J.Iieuver - p.van ilij; - j.s"rrrrï-1'ï:H"d;;;'

tr'. Blok].and - G.Colpq - R.Duyndam - J.croothuizen _ Ii.van Luxemburg _
M.vc l"leul-en - ll.osse - H.Rimmelzwaah - À.Schneicler _ Ur." Àpr""a"i"_Il.Straver - l.Tinraers - L.Dobhe. .. ' -'

C.vc1 Beek - T,Branclenburfi - J.v Dijk - J.I(eetnan _ G.l(emperman _ ..G.LooyestJm - G?Oostrou - .I.Ras - 1?,Rood,)ol - H.Roocluyn _ i. de Zrvart.

À.Bergman - n,Ilom - J.Borst - C.v Deel_en - p.v Deursen _ p.de Iiaan _
C.I(uypcrs - J,Kuyi:ers - ,,ï.vd Linclen - C:Lipnan _ F.petcrs _ .I.Xientjes _
P. Verho ef.

A,B
J .I(

LENS 9 l. lu.r.-ahouwt - F.v Dijk - p.Fieret - Í.jIui6 - G.vrt KIey - .íi.vcl I(roft _
tï, rírbL - il, rer I,aare ._ J.Riemen _ p.schulten _ e.su"eíg _l:H.i;;;;;"orràru

LENS 10 C.v Beekum - J', v U e'ei<ïm - ji.vtl 3erg -.,r.Oorrrun - R.cuit - J.vd Horst _J.Prins - T.Prins - j1;I?eesink - E.Reesink - f.Vcrstrae1.

LEI'IS 12 A.Bannj-n6 -.ri.Bauman - C.Bcrenbalr
M.Jansen - n.de Jong - F.Jonker -,!.vd l(roft (2x) - r,-i.v0 Linden (2x)

-6

,Sruyns = À.c1e Haen - G.l:eysteeg -
ouwenhoven - r',. tri jnhoven -I{.K



OPSTELLTNG: A .ErLze - c.veldink - H.I(emper - G.vd To6t - I{.Jochens - J.vd ras (aanv)-
J.!ïeltens - A.Ben Cheihh - Chr v Geste1 - M.Ne1issen '- J.vd Rijzen -.
E-j I.gIUI lgg ]:ersconliik te henaderen!

llet ]]lrj]lDE speelt THUIS er rvel te;,gn ,I/.C .1.1 . DÍt was cle ploe6 op vrier vel-d onze
eerste nederlr;.ag één-TeÍt werrl jon8ens. Red.en te r.leer om er met zr n al-Len ieens

fs clit a1 geen 6gemakkelijke t
ei6en terrein zijn ze no6 onb
,.rangewe zen Bontis -s chei dsre cht
Mcn zij dus dubbel'en dwars o
VEilZ4].,ry!E{( t er plaatse); 11.1
.vrcelicre Llilhelmus tcrrein na

PGS 1

ast TonetiÀoo

14" 30 uur LFffS 1

12.0O uur LENS 2
I],,-NS f

N.B.'1 . $lill-en rie speleu.s van de Z-M
compet rti-epralgehele 4f6e1astJ-ng der

ballen, zlóh dan op Zateld oreen om
bij ons Secretariaat TeI. 1 7.? zi

SELECTIE : ZIE SCHTiDUi:iPR0Gii;\t,ÍMÀ

egenstander al.s wij alsgast
etrouwbrarder, waarbij ook
er nog.vreL c',e13eli jk gewicht
p zíjn hoede en rrc..gewaar
5 uur, TEInEIN Dqvjq: Ooste

rlie Hagh-e !
H, L.
N. N.

l:rÍouters.

heer zoutr,en optretien, op hun
het ontbreken van een
in de schaal kan le6geni

schuv,rC! AANVATG: 11.4, uur,
inrle te Voorburg op het

-T.. !:l.t . Zui<ler.rark. .

G.j!I0erÍInan1 -

r.J.Vl.-F'. v lictrl-chem.
J.Jongbloeà.

. D.l{endriks
osÈt iavorninl-omanlaan.
. zwLenenberg
rtpark I(i j k(luin.

. Niikerlclaan

IROGRAIII,,LT. ZATE]?Di.G 26 Jan a.s.1

vrl_J

i'i.3.2. Onze voI1:rezen Mick Nelissen komt te6enwoorclig ierlere Maancla6avon6 uit
,'rfphqn a/d lli jn reiden, on de traininG voor zà r6u ur, .óhri;v", làffi d-trE:5sirel-ers te verzoríien. trilaar blijft d.e rest van het 5rcei:je, rlat óntler zijn tochwel dcskundiGe ler-cli-nc? zo enthousiast ber;on een paar maanricn 6e1erlen. Komaanjon6e1-ui" t. han'nu eenmaaL niet al-lemaaf van ene kant kdmen. Én voor de rest is

is voor een vrienrlscha;tpo lijketreffen en hoe laat dat zal_ zijn! !

I t no6 dik de moeite l.raarrL ook! I t

PROGRÀ].4MÀ 20 januari 19 80"

14"10 uur spc lisse 1 l,EI.lS 1

'afc1e1ing, clie ertoè bereicl zijn om bij
oGrammars, toch (o1: eigen terrein) te voett
tien uur ('1O.OO uur) telcfonisch mel- i'"en

j horen dan op dat mc,ment of . r,_6ele11cnheid

H .Iloelof s ,.
Spekkelaan, Lisse.

''i 1.00
11"00
11.OO
12"O0
10,00
10.00
9,39

-v1

v1
v2
v2

uur i1D0 2
uur LENS J
uur LEi'iS 4
uur LENS 5
uur LENS 6
uur Quick J
uur: Zvlart Dlauw 5

LENS 2
Olympia ]

-ODB 2
VreCenburgh 4
liipl:o1C,er 4
LENS 7_
LHSS 8

Laaldtrvartier /
.O el-eritas B

LENS 1í

1 4. OO uur -LEI{S 9
'lO, OO uur LENS 10 ..

'10.00 uur Quick Steps 8
LENS 12 .= vrij

(bij aL geh eleafkeuring:. 12.OO uuÍ LXlis 12 I ÍENS A2)

v2'v3

í.J

J.R
spo
S.D
ri'.I{
N.N

:F-

extra,tegen aanrte gaan." ALNVIiNG t 10.JO uur, 1E!84]j!U: 1O.OO uur,
9SgErlII9r J. clen Reyer - C.Bosman - B.Vis - CEi-;EA-- E.van fierkhoven - A.Koster

ï.Neumann - P. .r.mbach tshe er - C.tCuiper - G.HaLleen - R,I(oster -
:l es: R.Vroom - C.Ekel-schot.

l
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Het is koucl. op LENS. Terwijl'een gur'e noordoóster de longen van verse,.lucht voorziet, dalvcren 22 verldeum,fc hel.leri over het ve1d. De angst te verlen
overheerst.

Toch ziin er no{l een ?aar efttÈousí.ast e lingen , clie het presteien technísche
hoo8standjes te volbrengen op i1e hartle mat. XonduiÍ kornisch zijn rle ÈaprÀolen vanspeIers, die rle bal net achter zich 8espeeJ.I krijgen. llanholig een bèen naar
achteren strekhend" 61ijclt het andere vreg. Dc amÉuiance u,r" poË fnat ter pLaa.tse.' I'f en toe is het of een kud.fle op hol.,- 6es1a;en r.onghorns vuorbij dendert.
fntussen legt ce keëper de afgevroren retlematen ncast cle goà1, dÍt op verzoek van
cle scheidsrechterr die meent, clat deze kLeinoàen een onvetrvncht opstakà1 kunnen
vorríen van een Ín het st rafs chop8ebie cl binnenstormende spits. Helaas kon dekeel:er, kinkend op zijn l-aatste benen, nict snel 6enoe6 àptredén, zodat een der
teGenstanders op volle snelheid struikelt, cloorschiet en onontwarbaar verstriktraakt in het net.

De paar toeschou.ers van het eersto uur hebben rl,an a1Lan61 de kantine
opgczocht, sLobberehd van hun bak snert. .r.ïeemoe.lis 6aan clc geclachien terug naar
cie winters van vroeger? toen,de kerst noíj ruj.t was en cle el-fÀtedentocht eeí ;aar:-i3tàterugkerend geb ruren. 2e vergeten, clat ze even tevoren voor r'r,e koude bries ón
ondanks het hartverlarmend spel op het 5elapend beton naar een warmer oord. Nee,de mensen zijn niet rneer afs vroeger. Vorig jaar werrl de tradÍtionele nieuwjaars-dujlt in 4e Noordzee af6elast i.v.m. het koudà rvater? l,lcl6 even en cle ijsverkÀop1oo!t zo sterh ashteruit dat Campina, ondanks het.warru aaíbevol_en ijsl moet 

"irÍt"r,en ogergenoaen wordt d.oor: hescluick voor de ir-rorluirtie van een nieul.re chocolade-
drank: i jkou:d de hectste.

-- - 
-"t;;;,ri 

*' 
" 
tí"rt 

va6t , af s strnJ<s bli jkt , rlat' ,er no8 meer be,zuinigd mcèt
rvorden op stbokkosten.

. Dan zal- binnen eLn eeuw cle Iàatste N,pderlancler van rleze aardkloot weggg-
vaa6d- zi jn.r. omdat hi j n,r.ar de tropen is gevlucht en daar hezweken aan mararia]'-,'

r. Dah is het 2O6O'en op LDNS is het koudn :

Tol(o,

LanÍIs de orten van de Z-U .l-arlder--- !

zMZMZMZMZt4ZtlZt{ZMit,Mzt4/it4t'.,t4"lytzuz:frlztlztlziiz\Zt4zvt
M secr. J" I'Íeinesz; tet. 86ó4.4?. Z
Z Laan v ]?ustenburg 15., ?2?1 Xs_yoorburgll
ylzuzllzu'.;tlut4zt4 I'Il,1.Í I'Í;M. ;M']tÍztIz[i MM..t'rztl,Àt'Í2. .zM

Ntr ook voor r1e LENS-elfta[en de resp. schermutselingen op vriendschappelijk-c.q. oefengcbied. goed en vrel achter de pu,1 zi jn en rle kil-l-e cc,mi)etitÍesf eer
wcer tot ons lco mt , kunnen we ijs-en vJerlerdienend.e"onze bl-ili werpen o1) <le ee:rste ontmoetingen, dic in rlat vl-a-lc te gebeuren staan. En- dat is clan v::or a.6. zaterclag:
19 januari voor ons EERSTE de heel niet ma_kkeli jke UIT-wedstrijrl tegen Prou Ztl.lIoll-and. Het is altiffien- ploegje waarvan onile r noïmale ombtancligheden wel te
lvínnen valt ? doch weI bJ_ijven opletten. r/oor he tzelfde ge1rl he',1:en ze éen uit-schieter en zètten je volledig aan de kant !
ÀÀNVANG: 14. oo uur, ERZÀI'IELEN LEI,IS kantine : 1 2. 4I uur, TERREIN Prov. Zd Hol-l-and:
Eu-ïiTE6 t e I,ïa6s enaar achteraan t terre:in va@e
]-andscheidingslve A. De erre.ntuele
do or Iir. ÈÍöh fe bekend gemaakt wo rd en.

zal- ongctvri j f elrl ook ,:leze noensdlag

Het TIJITEDE tleft I t in zoverre niet, d.at het programrna ten6evol.ge van r1,e diverse
afJ<elEftE-zaterrlagen ,thans de meeàtu rro6 moàiliJt e ontm.ötin8ón d.ie in petto -
warenr merenrleefs achter elkaar afgenerkt d.j-enen te Ïrorden. En zo er bij dezereeks dan ooit een wcdstrijd zoli ziin vrnarbij de voetangoru 

"r,. 
i-J"*meo om zo te

zeggen, in cle neest figuurlijke zif cles wr,oril=, opgestafelcl 1ig6en dan betreft dat
vtel de li.S. zaterdag te spclen UIT-!.re dstri j cI teSen Devjo 11.

-4- ,, .
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In de tweede heJ-ft, met een anrlere keeper, IiéÍ) LDNS uit naar 3-1. A1
incasscerrle ondanhs 6oeg spel in de '1e helft cen (te)ruÍme 5-O neCerl"aag.
Tonegido scoorcle in de laatste J minuten vrel-.vief keèr.
OPROP: Zijn er misschien mensen op LENS aanvrezig, tlie in het bezit zíjn
vSn.,-b"i-1jartkxijt..P.S!i Dit krijt moét óveri6ens wel blauw zijn.
!q venti-l+tiè in ons klub;1ebor.iw ls otrl< 11een probleem. De vol-6ende methode
Itunt U gebruiken. T,len stampt ongevecr Jï op de vloer, i$ ile buurt van cle
fJipirer.kae.t en , ,eh een heerlÍjk briesjèikri j í.tt U in UW hek.:
M'ensen. . (r,i e de volgenrle 'l(Iavèi jasrlrive, èen 1>àrtnei zfËkeh kunncn lwi j
helpen. 'jij bev.cteri namóIi5k'lvai harte Frans Flumans aàn. Met zijn -r

beroemtle:(bcruchte) è1a6àin;-,rrgp cle meattr,.kunt U ziih schiijnbaa; Ceen
betere maat wcns en.
Iïist U dat bij. ile Senióren, zórn beetje de oplcomst kleiner v,as dan de
niet-opdagers. Ja, m,rar licfSt 49 nensen <}ie niet op klameri dagen.'Dit is
wat je noent een sc'rande! i t! ille].en Eenioren, neemt U toch een'vocrbeel_d
aan de jeugdr dÍ^ar kvramen- J'ïiensen_ niet oirdagen. Het Í6 maar ciat U het
wect! ! M
ttensen, 

'riit 
vras die dan lvàer! Tot d.e vclgencle rveekl I i i I :

J. S.
Qnze hartelijke rlank voor de merleruerhing van B.H. I'erlacht: Vot-genrJe ryeeh een fnterviouv met( B.II. ! l f l ! ..

en F. B.
1lcí

P.S.2

I(NON-]EK VJ'.N. ]]EI.I HEC .Er':.TIEVOETBA],LEN

De wekker is aI tang 6elerlen afgelopen eï'na een m&rtelend-e tweestriJd
besl-uit je toch'naar cens je J.ekkere warme bed te. verlaten. Tensloi t e.. st+e!...el.. ngg
zoiets a1s een reserveproÍj-ramma op papier. Natuu;Iijk gaat dat niet cloorr'.uiï tret,
raam kijkend worèt mij duiddlijk dat het gruwelijk koud noet zijn buiten.,Geen
voetbàlwcer dus, stel ih vagt. Toch voor :e zekerheid ua.ar eíen ::pbellen. Van de
andere kant van de lijn drin{rt een stem door mij hater heen, c1ià óp vrolijke
toon:vert,elt dat' Èet rrLekker doo" aaatr. oniler ile meest 6rove ver..rensingen, hang
ik op] storm de trap op en prop snel- een ontbijt naar bi-nnen. .o.n sprin! rirË-op"de
fiets en terwijl iit met (le polaire wiflrlen in de rug ni..ar het vcicl race, bedenk ik
vers c hrikkel-i jke ziekten'voor de organisatoren van dit Gebeuïen" ïk kom tegelijker-
tijcl net twee me de-slachfo ffers bij het terrein van rle tegenstander aan, tien
ríinuten voor aanvang van Ce vuedstrijd. In de kantine zit nog een v er d.r.r.-. a.1C. e
A-klasser en dat bren8t het totaar dus op slechts viei. Er is dus nog hoop dat de
z':ndag binnen de behaaglijirc hantine,han worden d.o,rrgebracht. Ilaar heIa.aB, door
een t ere fonische r actie van een actiever elftalfid zijn we tien minuten rater
toch coutpleet. èesterkt rloor een sloot hoffie*daÍen we af naar ïle ca,t-acöinben r 

.rrraar

even later een gehcel ,over zijn toeren geraakt Sekoli,d ko-mt binnen stormen. Hij -
houdt.een.toespraak rvàarin hÍj verklaat't dat hi.j zeer trots op ons is en at Qe-. ,

eerstvol-geníle vrie n{échai:peIÍ jke wo,lstrijr} voör ons e.rftal- j-s. rk kan me nog-net
beheersen. Na vier riitrustingen over elkaar aangetrolckcn tc hebben Étap iJ< naar
buiten. Beviegen 6aat neurrrelijks meer, maàr van de hou voel ik'ook nietÀ cn aaar 1-.gaat hct oii. federeen raakt al .b:ij het inschicten (voor pr estatievo et ballers I , --
de warmin6:u!) enigzins hevangen d.oor rle kou in die lichaamsdelen clie niet.goód
af{ïeschehmd. zijn, vooral het hoofcl; dit leidt tot ,u"r-r"'mitj-ef 6geclre,6-dd mens.
is in feite no6 steeds een N eanclert hal-er.

. Terwijl rïe tegenstanclel, t'oetbàltials of -he! hartje zomer is, bo1'regen wij.'
on6 struiltel-encl'ën stroniliclènd ovèi clcze !oen,Cra; dié ecns eerr voetb"alvcld moet..
zijn 6ervcest. zeven doel-punteh zijn hun de'etr"wij mo6en ook'één naàl- scqrefl. lgatvalt er vcrrler no6 op te merken? IIet. was 6een v.o{tbalrve clotri j c1 te noemen., maar
het was Leuk on rveer wat belveging' 6ehad- te hcbËenr, dus bij naLler inzien zal- ik flie
voorloo-poli:et jes hoG. n,,.ar even. bewarén, en .niet vobr .cle SeÈö 6ebruiken.

-'' 'l- i; , . . ,..- :
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Een nieule LEl.lSrevue, eén
t,.

nieuwe Jukolder, ondanks het feit dat de
heer O. , bekend uit de jieerput, vinclt dat lvefltoch a]_.1_een maar onzin
schrijvenrt. Gelukkig zÍjn er ook nensen die positief oveï ons denken.
Zatertlagauond verd in het kacl.er van de rtontwikkelingssamenwerkingr voor
verenigingen rveer gevoetl:aïld. in de Houtzagerij, em ureL door cle rniniwelpen
en il-klasserso De weclstrijCen zijn (tenmínste bij LEI,iS ) voor niet-
sel-octie elftalLen bedoefcl en zijn a1s zaterrr.ag een 6;oec1 streven. De
lagcre erftalspelers klasen ínmers al-tijcl over een vo orke ursllehandeling
van de selecties. Iviaar ook de e keer schreven veel B-klassers zono.or ai,
omclat ze geen zin hadclen, zoaÍt te teams aangcvrfà ,ou.tp" "orà"" *"t
selectiespclers. Zel_fs dc leiders lieten het aÍweteno
De sfeer was ovcrigéns erg"goed en cr tïerd. Ieuk gevoethr-1d.. De J ,teaiïs
weril.en resp. tweecle ! eerste en tweeàe in hun poule.. In.<1.e einclran6-
Schi.kkinIï!YerdL}JIvStVJeedeoptuleepunten.vanVCS*
Ondanks c]-e harrle vel-den verd er zaterrlail ilcror cle s e1e c tié-erftaLl en
6evoetbalcl. Zowel ir'i e B1 en C1 speeJ-C-en- tegen TonegÈd.o in Voorl)urg.
C I 6af , doox mat spel- i-n het l-aatste kv.ràrtier, een vooroi)rong van ,-,1alsnolg prij6. 81 kvuarn aL s4e1 o1: 'l-0, maar.evën later króeg Èeeper
Hans Diemel bli jkbaar ' 6eno eg vdn Lle kou. op het psycologisch z6ér sterke
moment van 2 minuten voor rust wierp hij íle bàl recht voor de voeten van
een te6enstanC.err die hiervan clankbaar geltruik naalcte, 1-i.

De Sj-berÍsche tournee die gepland vras, kon in verband met cr.e Ínterna_
tionale politielce situatie geen doorgan6 vinclen. De Seko had iiaarom
voor afgelopen zondag een ver6elijk'baar alternatief in de vorm van een
f eserveprogramma gemaakt.
I{e1aas waren er een aanlq} dissidente. vcetbafl-ers die hct te kouri. vonclen
en rlus maar thuiÈ blèvèn, Maàr l-ièist 4! mensen l_ieten het afweten.
Miss-chien kunnen, die .zich beter bíj' de "NeílerLand.se schaatsters aansluitenl',
die 

- 
vonclen het het .af6e1o1:en weekei,ncle in .Zrvecten ook.te koud.

Dezè rvcek bevelen we 'de Jukolder vin heirte aano Hij .ís extra pikant
doordat er rvit danes-Ienoeric in is geslopen,., ,. -De lijfspreuË vah Loeh D.:rtlvÍe op zin uier'rréht,'wacht op de Bierrvacht.,
I'lanneer u eens rvat anders wíIt doen clan achter een bal -aanrennen, moet
rJ _zíc\ opBevèh'vooi <le Fie tèvi erc'.aa6sc clie van 2p juli't/m 1 augustusplaatsvindt. l.anÉezien deze vierdaagse in llijmegen georganiseerd worclt,
vermoeden wij dat dofle Dríes voorop zal rijden.
Alle verclere inlichtin6en kunt U eventueeel bi_j ons krijgen.
I(ri jt, kreit het l-id van ,,e bil jartklub. U beí{ri jpt het al, bi j het
biljart ontbreekt -}ret onont'reerlijke kark.. Naar rvij uit doorsaans b'etrouw-
bare bron hebhen vernomcn, homt clit cloorclat het..bestuur nog in het krijt
staat bij enkele leveranciers u

De redactie hlijft nog even: c1e grens van Italië blijft 6esloten voor
voetballers. nan maer rveer beherpen met een'hoogtezoh-en cle schoensmeero
Het is te hopen dat ir, e retjeri-ng doorzet met een boycot van. cle Olympische
Spelen in Moskou. Dat bcspaart ilns weer een afgang.
LlïlË doet cok dapper mee: de geplande verkoop van llussische cieren 6aatniet r1oor. . .

Hieruit blijkt maar weer duiderj-jh, rlat polítiek en sport niet te scheiden
zíjn,
Sport en weer trouwens ook niet" Ho?el-ijk valt nu spoedig tle zomer inr.
zodat er weetr norn.l.al_ gevoetbal-ö kan urorCen. Elke rveek een ijsbeerput
is ook niet leulc.
Tot volgentlc wcek <lus, i js en vrecler dienenrle!.
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I'IUTíTTIES LEDENLIJST:

IN BÀL],OTJ.GE !

r 1616 I'Í.À.tieynen , : tlo55? s.zó

IJIE ST.'..rT ER ACHTEI? DE Ï1!n ?

Hengerofaan i424, l"n ttoag tèr1290621.

ZT TERDAGMoRGEN I Teele Frerichs - Andre Crist.
t

ZATEXD,1G]'ÍIDDÀG, Riul én Piet Bosch - Olaf Hui§.

ZONDAGI.{ORíIEN: Tinus'-Zil- fho utl - Peggy Richel - Cor iloppenbrouwer.,
.:

ZONDÀGI,IIDDAG: .frn vd §teen - I,levr. ' Janmaàt - John }ieltens.

Bij É1,Sehe1e afkeulinB vaiiaf "l2 uur .ZÀTEnDlrG' l?iek en Pi.et Bosch.

Sluitin8 ZCNDAG 20 januari rlnnie en Gerarcl van den S.teen.

Eventueel afbellen bij An Bergenhene6ouw en TeI. 66.94,16. .., . , .,,. . . ., .

NRRN]INRN:I1i]'JIRIIRRitRRNRP}tRNiiHii]tlIR]TNTRRRRXXNRÏUI]IRRRNRR;INITi]RRRhRRRRR
V^N DE RAD^CT]E3 R lledactie-adres; fheo Prinsr ': .'

R Te1. 63.12.14. Marconistraal 641 2562 JE Den Haa6.

]NIi]]fl NNNITRNNRNNiMÏ?XPitRRRRTiRN]iRRI?RRRRRRR

BBBBBBBB]]BBtsBBBBBBBB

! epmPur PIJ - ,, U

BBB3BBBBBBBBBSBBtsBBB

De vorst zit no6 diep in cle beerput, raaar wij laten on6 door niets
afschrikken.
Zaterda6 rvas hqt: weei oud.erwets gezellign.Tcrwij]- enkèIe al-ftallen
zich buit.en veraaakten op cle poolvlakten, heerste Ín het klubgebouw :

een knus sfeert je_. .,.

Een enkele jongà rgddraaier probeerrle deze sfeer te ver6allen. cloor achter -elkaar trtapÈiesrr te bestellen en ze dan niet op te drinken maaÍ flesjes
b*iei te eisen EJ=i5 vervan6ing. Toegegeveh, .het bier zag -wdt troebel, en er

...zweefde wat rotzooi ir.r, maar daar moet jc mairr doorheen tlrÍnl(en. En
votlra1diearmeLoekD.nÍetmee.1as!i6va11èn..
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De inschrijvín6 io gesloten. Bovenstaantle
over te )aaken o! giroqekening jj6?jj tr.;'t p
Sportham!.

jongens rvord.en verzocht öm nu fBOr-
enningmeester LENS rnet verruelding

De bestelrle L]iNShhnddoekel lijn no13 niet aIl_emaaL afilehaalri. j.chtei.. rle'bar zijn .,d:rg ":9. zaterda6 te verkrij[en. óok bij:rafkeurins."D; ;;;i";-;i5; ""s steecls r..niet aIIemaal ldaar. r,ranneer ze geleverd worden krij6en ju11ie eeí bericht van ons

LEIISHIr.NDDOiIIíËN ET,t InUITJN

ESCAI.ÍP,II(TIVITETT EN

Leider Dhr. El-6tak.
GAi:RN]]. OU 'EI]S i'Í]'T Vtl?voEn

G,!.IRNE OU
-EriE-YE!-yELryQgE

TeaIa 23- M.Verschelden - X.Holtrop
Il.Nuijen.

leider Dhr. vrl lor.

Ook de homende wintermaanden zijn er wéer meerclere aktiviteiten voor onze .

jeugdleclen vanuit de Es canpl(ommissié. op woenédagavond 16 j""""=i"6""r"ïó 5oo6"n"
Itn.Iuli1l"" -2-.T: "-9:.9" 

;an een quiz bij Spoorrvi jf. De volgËnrre jon6ens wor(ten on1o.ru uur o1) LEI'ls vjiRr.r-tlcHT:. À.!(aup, F.de Sruynt F.chri.t, p.FreiicÀs, ..!.Franhen,F.Kester, T.IÍulcler, p.Anbachtsheer, I.l.Fromberg, R..Vreeswijk. leitler jan piins.
*IfCHlIiyHr.dinsdas-avond 1J januari tussen r8.OO en 1!.0ó uur bij ttlil Heynen'reL. è9-ab2r. Einde.quiz om 21 .OO uur. Ook de ouders zijn ri,e1kom. :

Daarnaast ',lorclt er ook op zatercla6 12 ianuari weer gezaalvoetbalcl in cr,e lIout za,qerddcor de ll-lclassers en mini-welpen. at.ói,r:-5ven hiervoor is verplicht bij rrenormal-e afschri j fadresscn.
De' volge,de mini-vrelpen worden om 18.15 uur op LENS verwqcht met hun LENStenue engymach..)enens

T ea.rn 'l : G._El-6.tak - P.Elstak- - p.Valkenbur3 - M. S chuurman-N. Sohuurman - R. !ïyrdèinan- -. G.i(uíj)er - J.l,Íansve1d.

De B-klassers beginnen om zo.3o uur. ,rurr-ie worden om 2o.í)o uur bÍj rle HoutzaHoutzaEerii verwacht. Deze zaal.ligt aan rle Ilobbemastraat over de VaillaÏltlaaiien is naast de fiets ook,met de'trim (Iijn 6) te bereiken. De volgenrr.e jon8end
hunnen hieraan mec d oen:

Tea$ '1 3 H.Dieme1 - O.vd Laar - G.Caprino - C.lÍoefna8el _ ll.BoeLhouvrer _
Il. v ',jiassen - ij.Heemskerk -

Leider Martin Reuver : j .o-o.r.^-e+ 2^ ^a ,,,,- Í., sarnenkomst 2O.OO uur Iloutzagerij

samenkomst iB.15 uur LENS

- ïJ.vd I.o, - P.toguliqg I M.l{oek6ma - l4.Jochens

. samenkomst. 18.15. uur LENS

- M.Korving - E.Jager .:. I,l. jlurchsen -'X;perreyn - ,
sarenkonst 20.OO.uur Hout za5erij

- M.Vreeburl; - lJ.Colpa - E.v ZijI - L.v jlli tt e rs,,yijk-

së tlen-homst 20.0O uur I{outzageri j.

feam 2:
Leffi;
Ieae J:

L ei(':er

i.1. vd Lans - P. v Maren
Àrthur cie Groot

i',r.vVeen-3.Elshout
J. Odenkirchen
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RES EXV EPROGXTIIÍM:^'

ilij al6ehe1e afkeurinÍl van h'et proilrarnna traÍnen de j unioren-s elec tie s op.IENS
of op het strand. Deze trainin6 is verplicht. Neem altijd gyr4 en vc etl:als cho enen
mee. De traininSstijden zijn dan alsvol6t:
C-seLelctie o.1.v. Han6 Vcrheu6d
B-seLektie o.L.v. ,PauI yíl. Steen
/-? selektie o.1.v. IÍans Zoun

samenhcnst 11
Samcnkomst 12
sanenkomst '1J

( LUNS 1

( L]IN§ 1

uur LEI{íi
uur TEIIS
uur LXNS

00
oo
o0

Het lc1-ubgebouw is vanaf '10.J0 uur geopenrl. }ij voldr:errd.e animo kunnen we met c1e
junioren Ínisschien een tafcltennis, biljart of klave rj ast t: erncoi hr:ud.en. iiom l'
eens al-l-emaaI. 0m + '14.00 uur be;innen vJe in het klubgebouw met de pu-liIlen ,
welpen en mini-weller-r en natuuïlijk ocrk clc our'.ers en'Ce .l-Íiíders !ïi11e; we cen
wandelÍn8 naken door :le duinen of over het strairrl" Vertrek van LE"ÀIS om + '1'l .JO uur
Komen iu1Iie. ook. Gqarne natuurlijlc ook !,/at euclcrs met vervoer. I{leed jË l{arm aan.

. . , , i t r' 
'

FILI/i},ÍIDDiG:

'Jlat (;n6 lietreft is de zat erCal;af rtelirÍg een aanvrinst voor rie vereni;ing..Niet
a.LIeen Ce samenwerkÍng met be{rekl:ing tot hct rir;etbal-Ien verl-ocpt uitstekend.
Nee, ook daarnaast zijnrrde hcrenrt aktÍef voor de r e s ervepro[j-ramma r 6 v()or onze
jcu6d. llfgel 1:en zaterdall Benoten veel LBIilSleden van cle schittcrencle films over
àe vrcrel clÈampio enschapl:e À iS7+. Hernan hartstikke 'bedankt . Ilissshien doen ríe
n.gr.raal6 een beroep op jc. 

.

Jeugclkornmissie :.

r:]i,I NI I.IGEii EI{ iIO INSDIITGI,iÏDD]3C],UB

Zoals e err1€r vermeld in vorige L.,ENSrevues, heltben r{i j voor a]le j:Lu6dt rai.nin-{ïs-
groci)cn naast het vcld r'-, ok de beschildrÍng over de zaal. Jlij er6 sfechte weers-
o f - v eldorus t andÍgheden kunncn do tra.iners met jultie de zaal in gaan. Thuisblijven
hoeft dus niet. Neeix altijd n:rast je voetbalschoenen ook 6ymschoenen (schonelinee.
Denk nict het za\ l,re1 zaaltraining worcLen. iion altíjcl eerst naar he.t veld. IIet
bordje tr terrein afgekeurdjt zeit vor:r trainingen niets. De tt:aineras nerícn
uiteinctelijk de Ï-reslissÍng. lVij verwa^chten vanaf nu rïecr a}le jr:n3cns op de
training. De trainin--sti j den zij:
. IOENSDÀGIITDDAG

1

1
9 tzo2t/

1
4

7
B

.3O - 14.30 uur a1le mini-weJ-pen

.1O - 15,1O uur afl-e rzelpcn cn pupi-I1en

VRf JD/'GJ].VOND

.1O - 18.10 uur all-e C-kl-asser6

.3O - 19.3O uur al-le ll-hlassers

eL 21)
n 17)

1

1

(LENS 9,10en 1'1 )
(I,ENS ,16 en 7)

Kon 'rp-.tijd , d.w. z. dat je op de aanv4.nlgstijd op het vel-d aan',yezig ltent.
Verhleden kunnen ju11ie je,2O r:Ínuèen voor cle traininí1, rnaar all-een als .le trainer
er is. Neem ?cr Sroetr) é6n ]ileedlok;al en sfuit deze voor i,e training af. Onrkle-
den doen .r,ïe voortaan in 6cbouv,' '1 . l?eet zuinig o1r hèt materiaal , en'spocl de vui-l-e
bal-len af. Veel succes in het nieutïe jaar narncns de Julío, cle l-ei4ers èn de.
trainer_s. Lntcn tve er r;ret zijn al-len een fijn jaar van maken.

SPCNTKIiMP ]N ZEIST

Het sportkam! j.n Zeist ga,at cloi;r. Hoera! ! Eindeli-jk 6aan ,re vreer eens op kamp.
De vol8en*e jon$en6 gr:an dit van / ju1í t/m 12 jul_i mcenaken:
Patrich lijlsma, Patricl< Oostervrei;hel, Dennis Spa, I,larku6 Spa, .iirthur Tjin Àsjoe,
i.rno I(a-[tp ! Franh Christ, l.,larcef v Hell].en, Marco Endlich, llchvard Encll-ich, paul_
Frerichsr Steve vd Togt en .l-rthur tr"ranken.
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1.ÍII{I-'::ELPEI'I Z},TEI?DíG 12-1 -1980.

11.00 uur LENS 19
11 .00 uur LEIIS 20
10.15 uur LENS 21
ZM RES E]?VEPR0GR/i1,{MA,

G en emuirlens traat
Tèlefonisaht víi

- IT4SH'

- In{sH
- r,/il-he1nu6

.ïtr'iiCHiIIJVINGEN:

§.Èrift el-i k voori vri da avond 18.

zio ook zaalvoetbal in
ile Houtza6erij op zaterda6
t1- t- t>ov.

(uitsluitencl in drin6enCe

zaterdagochtend . tussen

lei,ler R. de Jon8h.

Leider M. vd Meulen;

Leider Dhr. Elstak;

L eicler P..de Jongh..

V1
v1
v1

1o1 , 25
j dagavàn

5 PR Dcn
tussen 1

OO uur bij P.
Haag. TeJ.. b'l
8.00 en 19.0od

teen,
5096
Burgeval-len) bij t,ril Heyneí Tet. 290621. .

ln nood6evaLlen kuànen de pupil-Ien en vlelpen no6 o?
!.o0 en 1o.00 uur afbellcn TeI. 661114 tENs.

ÀFIGUIïINGEN I
slechte lveérs ofts t andi3he den st e eds eerst de aflceuringsli j st en raad?fe6en.lli i

Sta
of
GEI
i'Pu
geh
zii
vrel
dat
zaf,

LEI,I§ íf alo vorige vreek
samenkonst 'l 1 . ,O uur LEll'JS 

'

!I-:=9gIJ= 9gI g= I 9:-l:1299.

LENS 14 a1s vorige week
sanenkomst 10. i5 uur LENS'

LEIIS .15 als vorige weeh
samenkomst 9. 15 uur LF,I,TS

LENS 16 a1s vorige rveek zonrler D.Spa.
sanenkorirst 10 . JO uur LE\t§

LiJNS 17 als vorÍgc week
sarnenhornst 10. JO uur LEI'IS

Lnlls 19 a1s vorige vreeh
samenkomst 10.JO uur LENS
ZIE O0I( ZILAITOERNOOI HOUTZAGERIJ

LITNS 20 als vorige week
sanenkomst '10. JO uur LENS
ZTI' OOK ZÀÀLTOEIiI{OOI HOUTZIIG ]]RIJ

LENS 21 als vorige week
samenliomst ! . 4! uur LEI.IS
Zf]J OOIC Z r1LTC)EIII{OOI EOUTZAGDRÏJ

en ijelpenrr vermel-d: GOEDGEIíEU]]D clan steetls uaar ve1{
. IN DIT GEI/J,L -I,,I.jiG '.IN DU§ NIET TELEFoNISCH ijJoiIDEN
AFKEUIING. Staat bij de afkeur:,-ni1s adr ees en bij
: ZIE LEIffiURINGSLIJ§I damn moet als vöIgt worden
tríjden moet juniorenfi'jst worden gèraadpleegdi
4r5 en 6 5oed6ekeurd, rlan gaan "oÈ óe pupi11én elr

l-d..door. Uitsluitend voor cl.e uitwedstrijden nap; in
geinformeerd. of hun rvedstrijden doorgaan en.rvel-

en 10.00 uur IeI. 661114.

Leider J. Prins.

I-, eider P.v ilijn, R.Bóog"1ardt.

leÍder i!. Ce Paait er.

at daarop bi5;tt nrrrilr"r,
punt van samenkoïrst komen
Ntr0]tll'lnnD N,':l\il EVEIYTUETE
piJ-l-en en \ïelpenrr Verneld
anclel-d: Voor d.e t[uisweCs
n de vredstrijden van LEI{S
pen wedstrijden op ons ,vc
geval telefonísch vroiden

erCagochtend tussen 9.OO

LEI\ïS 12 vrij J.KlÍp zie.LENS B

M. v Hel.len zie LENS 10
_ À.Tjin Asjoe en p. Diflewaard zie LENS 11

-10-

Lei-tler Dhr. vd llor.



LENS 2 H.v Drunick - R.Gimberg - R.Goedhuys - o.Iiönenann -_ p.I(rol - Il.schippe_ren-
ll.Vester - J.vri '!terf - J.Iiourvenhoven (2x) -,tI.It1iinààn (2x) _ X,JozuË-(àx).

zfERESERVEppoGir\MI,ta .. 
Leider F'FLunan€'

LENS 4

samenhom

H.D
P.P
G.C

ieme]..-J..o<1entrirctren-E.Eyke]'hof-o.v.r,aar(jx)-,E.Perreyn
ronk ; R. vd Hoek - p. v l,,laren - ll.Heemskcrk - y.Tcllohieg - R.èroen (2x)
aprino ( 2x)
12.00 uur LENS L,eider§ paut. vrl steen, Roel.Luecks

LXN§ 5 M.vd Lans (2x) - O.va Laàr - R.Groen - c.Calrino - I.V nijri _ I!Í.Vreeburil _
n.Huisman - H.schaap'- chr.tsergmans - M..schobbe L M.Korlring - Ir.Iiórving--

sanenkor,lst 14.00 uur IENS Leider Martin Reuver.
ZI.E

LEIIS 6 l.I. vd Lans - B.Vafentin - R.Verboom - I.Zegers - l.,l.Colpa - jl.Boelhourver -ll.Elshout - E.Jagers H.v l(ooten - E.v Zijl_ - F.K1ein - T.Spa.
samenkgmst 12"10 uur LBNS Leider Arthui c1g CrootlZÏ]I ZíÀLVOETBI.L

LENS 7 ïl.v Veen - I'I.vd llooBaard - il.Driessen -,A.Franken - lÍ.v Melzen _
I?.Soebarta - H.v r,{assen - M.Vd,l,'alfen - I'Í.Burcksen -.R.,r1annee -il. v llLÍttersrvi jh.

samenkornst 12.00 uur LENS Lei{er À.Bfoko

ZT./iLVOETIIIL.

L$NS ö aI6 bckend met J.I::l_ip
- Res J.v iiester

sarnenkomst'l2.OO uur
ZIIT RESE.iVEPROGNI,}4I.{A

I,ENS 9 als bekend

LENS 10 aIs bekcnd net IÍ.,v l{elr}en
samenlcomst 10"45 uur IEIíS

LENS 11 als bekend met ri.Tjin iLsjoe
samenkomst 10"45 uur L,ENS .

Leider6 Hans Verheugdt llim +d Mye

Leiders t:íim vd Lindenrlrik Landman.

Lei.ler Theo Prins'.

en F.DilLevraard
- Leider fon vd Berg.

PROGRAI'{MA PUPILLEN lïELPEN EN MINI-ÏJ[,PIx{

PUPIII,EN ZATENDÀG 12-\-i|98o,

LEN§ 12 vri. j
1 2. OO uur IEI,IS 1J
11 .00 uur HMSH
ZI EnES ERVEPROGRT"J"Í!ÍÀ

tr,IElPH§ Zrr.TEIln/rG

'10 ,0O uur Gona
'1 1 . 00 uur IENS 16
11,O0 uur LENS 17
ZI B RES ERI/EPIIOGBT.IS.,ÍÀ

12-1-1980.

- III{SH
- LENS 14

v?
VTederu6tlaan

Berest einl-aan
v2
v1

rENS 15
HI,,ISH

iïilhelmus

-9-



Teme-in: Sportpark I(i jkduin lrlssen
9..00 en'9.J0 beLlen of er [ëíoétta].a
kan worden TeL., 685964,

ïndien ook het neserve-programna aeen doór$ang kan vÍnden worcr,t voor ceIí-efhebbers rïe mogelíj)cheid beziei o, n1, uón anctere r.ckatic te vuetbar_ren. Naafl0r:p soep cn douchen bij LENS. om 11..óo uuur'verzandlen op rri,ti-i "ii"ii'tï jredelÍjke weersomstandighó aen.. "

12.00 uur Kranenl:ur
12.OO uur l(ranenbuf
10.00 uur l(rancnbur

'l 1 .OO -uur cDjr
1f ;OO uur GDA
'l 1 . OO uur .GDri.

ZATE]]DAG 12-1.'19BO.

14.to
14.10
13.OO
14.10
13;oo
13.OO
15iOO
1'.! r45
1114J
11.45

P]IO GNAT,IIJIA JU]ITOREII ZC)N])AG . 1 -1-1980.,
14. OO UUtl LENS 2 . -. Blaurv Zwar.t 1 y,

Terrein:' Nieutv Madectei-n
Tussèn '9.0O en 1O.OO be1]en
of er 8evoetbaLd kan worden
rsJ.; 210434.

( vr)

8"2

sh
LENS 4
LEN§ 6
LENS 7

LENS 11
LENS 9
IENS 8

GDA

A-klaesers bij G"Duivestein
B-ld-assers bij frvd ller6
C-lclassere bi j ,1.. s-Gravencli jll

In noodgevalfen kunnen rle junioren no,T 01)
afhel-l-en bij LENS. TeL. 661j14.

- LENS 1 Rodelaan / voorsurg
- IENS 3 v Tuy]lsp. park
- Verburch 4 V1
- Scheveningen 6 VJ'
- semper /iltÍus 5 v3
- IIINS 7 ne deri jlceistraat
- LJENS B Sp. park pr. frene
- HBST v1
- LDNS 10 Melis Stokclaan
- LENS 11 Éeresteinl-aan

'Tet. 946893
IeJ., 297978
ret. 631640

uur
uur
uu1.
uur
uuÏ
uur
uur
uur
u_uI
uur

Tonegido'l
DSO 4
LETIS. 4-
LENS 5
LENS 6
Cronvliet 6
Rijswijk 10
IENS 9
Vios 10
Gona 7

ZIE RESERVEPIOGIUTIIIIÀ

JTtr'SCHRIJVINGEN i
Schrift eli lc voor vri avond
G enemuiden straat 1O1 5PRD

18.00 uur bij I.vtl Steen,
en fi.aa6. TeL. 6?5096.,25

TELEFONISCH: vri jdagavond tussen ,l8.OO en 19.00 uur (uitsluitend in d.ringende
Bevallen) voor

AFKEUi?.ll'IGBN:DejuniorenmoetenbijsIechteweersomstanrli6hedenstcedsC1eaf-
ke uri'nsl-i i st en raadpJ-e;;en. Tel-efonische informaties rvorclei iri,:ro*,e" 

-oie 
i-veist r"t t

zaterdagochtend tusseir 9.fO em 1O.OO uur

LENS 1 als bekend tr,eid.ers J.Zoun en J. 
^plerloo

LENS f R.3 ergcnhene 6ouv{en - Ilrde Haas - G.de Kok - J.l(oulïenhoven _ H.Linssen _
R.Raclerualcer - M.Ri.emen - J.Voord.uin - R.Ilassernan - H.Friskes - M.S
M. Schneiders
lles; U.Jozee (2x) - v.l(lunnen (2x)

;a.nenkomst 1J.00 uur Leiderr:.].Osse.

lQBq_YQqr-? lrrc[NvEnvoEn rirLEMj,AL! ! !

;8



tuÍs 8 . F. vd -Beríj .- A.-Rilder.beek - J. de Ilruin - G.Duivest.eyn - G.coosen -
P.Eqynerl ; lÀI.Heynen -^,].Iíeetman - Ií. de Klein -. J.Reuver : p. vdn lli jn -
J.Schmaf. r..' .'. : :

U
IENS 9 P.Surghquvrt, - F.v Dijk - P.Fieret - l,.IIuis - G.vd Kley - A.vd Kroft - "': .ïÍ.KroI -: l:1. ter" Laarc -:iJ.niemen - P.SchuLten - P.§meeIe - I{. Hoppenbrou.. efs

LEIVS 10 c. v
t) a!

tl -rl

Seekum - F.V Beekun
uit - ,J.lïelnaans - J. v
eesinh - T,VerÈrae1.

.vd Berg -',:.1. Bouwman - II.Demeyer.- H.Guit
orst - J.Prins - T.Prins - A.neesinli -

.:A
un

Ï,ENS .BeIBman - n.Bom - J.Sorst - C.v Deel-en - P.v DeUrsen - P.de llaan -
.i(uypers - J.I(uypers - i'I.v.l Lin.Jen - C.Lípuan. - I.Peters - J.Ëie:rtjeo-
.Verhoef - F. d.e VroeÍïe.

LEI'TS 12 A.Sanning - A.Bauman - C.Berenbak - l'i.Ilruyns -
I'i.Jansen - R.de Jon8h - F.Jonker - H.Kouwenhove

A, .].

n-
.g Ilaan - G.iIeystee6 -
A.r,'íi jnhoven.

,_ ," .rl

ZAAL-VOET3.[L

De af6elopcn 2 weken gecft ons zaalvoetbal el_fta}-2 wedstrijden gespecld.
en .laaruit evenzovefe punten 6eh.:.L1c1. Zovrel de rvedstrijd tèÍ{en Full_ ,Spced aLs
tegen Ornas eindigrle in cen 4-4 gclijhspel.

'..laarschi j nl-i jk zullen Ceze Punten erg belangrijl: r'rorden in dc strijal \
om de de.qrad.atie. Er reoten ons noil J.. vre strijrien n.I. Chaban, Gymnova cn,rnetr"e
de4radatie kandidaat líesterkl:rartier. " r'

De eerstvolgenrlc 2 vreken is er vc,rr ons etftal gcen progrannia vastgesteld'3
',/at betreft de foto die 8emaakt is v<.ror de r.redstrijd tefien=EulI Speed, deze kan
besteld u,orden bij l.Iillem vd. Li{rden.

PROGI?ÀIOÍÀ ZOND/'G 20 januari (onrler voorbehoucl)

14.ro
'r 1 .o0
11.00
11.OO
12.O0
10. oo
10.o0
09.30
14i:OO
10. oo
10. 00
'1 +. OO

V1
v1'
v2
v2

uur
uur
uur
uur
llur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uiií

Bij algehcle afkcuring 6e1dt het volJJcnde
nESEI;VEPllOGi/il.1M-1, ZCNDÀG 1, ianuari 19UO.

'10.00 uur RI(I.VV' 6' . , LENÈ., Èeuvelvre6r'Leidsche4"c-am :
LEI'IS t'eruàin bóllen voor door6àg

Spc1. Lisse
i.Do 2
TENS f
LENS 4.
LENS 5
LDNS 6
Quick J
Zw. Bl-auw J
TEN§ 9 '
INNS 10
Quick st B

LEI'ls 1 2

- "r.,l]Ns 1 "
- LENS 2
? olynil-a ,

- Vrerlenburch 4
- !ïippoldër 4
- I,ENS 7 -

- lEi'ls B

- Laaldcvrartier f
- Celeritas 8
: Í,EN§ 1 1

- wordt DÉL? trl ( vr)

'l

v2
v3

Terreilrl Sportpaík Madè Et ei-n
Tussen 10.O0 en '10.1) bèI1e"l]
of er 6evoetbír1d kan worden
Ter. 682258. .: ., " , .

LooAduinen
naar ÀDS

-7- 's-

11.00 uur ..:DS 5 LENS 10



S ENZON§ ENZONÍJ MIZOtr,S U[ZON,5 M.IZONS HIIZONS N{ZON
SSekretariaat: Henk v Nieuwenhoven, N
sotterïade 6, 2544 JB Den HaaB te].. 298ZOg
S ENZONS ENZONSE]IIZONS I$IZONS M{ZONS flIIZONS U{ZONSfl,IIORE{ ZONDIlG

PR0GRI|MI,{À ZONDAG 1, januarie 1P80.

14.o0
11.O0
10.ro
12. OO

12.00
12.00
10. 00
12. OO

uur
uur
uur
uur
uur
uuf
uur
uur

LENS 1

],ENS 2
Laaldrwartier
osc 2
LENS 5
Zvr. Blauw J

Blauw Zw 11

Lugdunu-E 1

Olympia 2
IENS f
IEI.{S 4
Postduiven J
LENS 6
Ol-iveo 4
LIINS' B

\1 geb, 1-1/.1
v1 g,eb. 1-2/4
Jan€oniusstraat
Vlamenburg
V2 gell. 2- l/3
Sportpark l(ykéuin
v2 Eèb. 2-1/3
Dr Mansveltka.de
lrlassenaa.r
Uestvlj-etweg naast

l1J g,eb. 2- 2/4
Sportpark Kykduin r
Vryenhoeklaan
vJ geb. 2-2/4

N. N. Gril:
J.L. A.Lugthart
D. de nouvilfe
c .I(ik
.rr . J . Uiterdyk

^. 
G.M. Roneyn

C. F.M.Moen
J. S. dc Jönge

N.V.Starlift
D. t,Jes6eL
À. vd Kroft
ingang MachÍeI
N.N.
H.v Nieuwenhoven

2

10.00
12. OO

14. OO uur lïil-helmus 6

uur LENS 10
uur '..:lcsterkw. 8

12.00 uur LENS 12

Z]E RESE:IVE

SA},ÍENKO}ET

r.E]§S 9

ES)O 4
LEI\T§ 1 1

Or Bl-aurv 8

PROGRÀ!,1M4

],EI\TS

IENS
LDNS
LEI{S
LENS

5r7,
4 -ro
6tt
8ro
o'4?

11 1

10 et 12 een half uur v.)dr aanvang van hun wedstrijd.
.4! uur LENS t errein
.00 uur ,, , r
.JO uur ,, t,
.5O uur ,, ,i
loOO uur ,, t,

uitsl.uitencl in drintiencle geval-len hij Àad vd Kr:,ft rer. 296bBr o! vrijda8avond
tussen 18.JO - 19.1O uur. Bij overmacht op zaterda;morgen tussen
O9.O0 - 1O.OO uur bij .+,Iotïisch, te1. 931jj6,

CPSTELLINGEN

VEIIZAI.ÍEIEN NOODZ|KELIJK OP LENS -TERIIEIN

AT'SC}IiTÏJVINGEN

LIINS 4 E.llfoklansd - G.Cclpa - R.Duyndam - J.Groothuizen - A,v K
R.v Luxemburg - M.vd MeuLen - B.Osse - H.Rimmelzwaan - A.
1'/.v S?runC.eL - H.Straver - li.Timners - l,.Dobbe.

tchneider

LETIS 5 C.vd Beek - T.BranCenbur8 - J.v Dijk - J.Iteetman - G.Kemperman -
G.Looyestein - G.0o6trorn - J.Eas = it..Roodbol_ - H.nooduyn.

I.l.Iag8um - Ir.Bauman - Il.Bon - H.du Chatenier - J.vd Ende - J.. de Jong -J.Luisman - T.van Luxemburg - A.Rover6 - I{.Ruyter - ï[.van Rijn -C.Stalel- - F.Veeren - À.Vierlin,.3.

ll.vd tsemt - G.Boogaard - p.Booms - R.ten Hoorn - R. H oppenbr<>uÍrerE -li.Schijf - J.Verhaar - p.Verstralen _ J.[ij_ttín8 - n.v l!,ijn.laarclen -
J.3oel-houwer - P. Bosch,

TENS 6

LENS 7

-6-



tr^ieerdenburg eindigcle met everveel. punten aIs Reuver op de 4e plaats, doch slcef dr.eoen.iets'ra5er.'algcmeen geni<1d9]$e.l zo oorc de heren v-erh"ilgun'uo àe Ililster, diebeiden_ gelijk .in punten zi5n [eëiíàigct "n resp" 5" ur, 6" Ë;_.";; -
,ver Kfamer en E,shout. za,. ik Éwijgen, beiden s,eelCen van sledht tot_.-Ueer. Sle.cht-en ór,!ïórdt hI 6ei1uisterr1, tlat ,ij ,ót ,,n t*ààÈn-ïr:'r.ài,r,+l.itiïi--tesen e6n,te6enstancler zul-Ien spelen, waardoór hun mo6;e1i jkbeclen tot ib"t,gi; r e,qulta-t on . .ws! : -groter zu11en vrorclen o
Ge"ard cle Höogd, Jaques Ueerrnan en Mart in Reuven ontvingen uit handen vanwedstri j dlei ctèÍ de'ï{ilEter fràaid heker6 en verCer kreeg iedere deelnener aarj dittournoói een aardage !rj- j s riaar ]t'euze"AI me t af . vras he t een zecr 1;cslaagde competitie en .cle pl-annen voor het komendePaasrooster l-iggin,alvrcer gereedo

Dins da t) anuarie 19 80 wèrrl ' festirr' met het:ní euwe roost ei o
o

e dee nemel§ í}an et Keretrooster hebl:en zich -olrninurv ad.ng enel-cl en verd.er worrlter dan no; deeI.l1ononen door 'eóï trveeta1 nicurve biljartleden.Rest mij nof aan .iedeïeen een voors oeatig 19BO toe te wensen en allen te ,:lankenpvcor hun belangstelling en med eweiking, waarcloor het ons mogeJ.i jk vrerd gemaàkteen groot aàntal aYonden 6eze11ig onder el-kaar de eclele bÍLjart sport te beoefenen,I
t

.J. Elshout o

ï, ail gE de sporten van de Z

7,\lZMZt4Z\1Zt1ZM:JyIZt4iM:àt4,it4zMZMZytTJ"tzMZtTZyLzi;zMzyI
M Secr. Jo Meinesz, tei-, 86ó4.4?" Z

1_!1"\ v rlustenbhr6 15r Voorburg. ,. i. I,f
tlzf,izt4zÀ[vf, 4ï,Mlit4zt'tztÍztízytzt4iitteYil{ztr,zytzi,tz\Zi4ztrz-M l_addex--- !

Na een weejq vol met neersla8 Ín alLerlei vorn. haclclen vrij tt wel irunnàr, . ..voor-spelIen: Afkcuring over het hele front. Dan hopen we ,:og.,i:-:f.=rii:.iïïiï 1"";op ce vol6ende zaterdag. vol8ens het pro6ràmna zijn ons ljERsTE en Ttjl-JrDE beidenvli j-af'" iïe hebben echter voàr 
"":-" 

naè "rripp"ri lke orrtmnetinsdn 6ezcirgd. IIed eerstetean ontvangt on 'r'i-lo unr. Ec-so ""r, ""rÀi" klasser en dus een uitsrekencle'.
::1"iiï**i:.*-+_--{3sEr-'àEile,o"àr,r.opsterklinswerbekenà"Ë;;;Ë.rln," ! '']r!!!! speelt eveneen.s vrienochappelijk en vrel_ UIT iegen ,een tttsii curU.inati.,.'hanvans: 'i0.00 uur. vEilz,${ELEN: 9.;o uirr tËr ptaatsefTEnHËrN HTsvls crrimrnelweg 2G!t/o Bcetsstraat 

"OPSTELLING: A.Enze - C,Veldinh - Il.lrenpcr l G.vrI Togt _ H.Jochems _ J.vcl Tas ( aanrJ"l?eltens - L"I(uyper - À.Ilen Cheikh - cËr van Gestel_ - J.vd,{ti jZe;,_ne63 14. N el-issen.
Àil-een_ het 

^DI!D: speelt cc.,mpetitie" SeqleI fltius 9. komt op beàoek".
AglI,ujc:.'t2.oo uur. VEilZ,i.[iBLE]r: rr.F-El.rsrELLrNG,

i."den 11gysr' - clEËtaï - n.vis - ,1'.rà vffiv yJerkhoveir - rr.Koster -E.Neumann - P"Anbachtsheer - G.Iíuiper . R"I(oster (aanv) _ Chr Jehee ._
Res: G"Ilalleen - C.Ehelsohot. ,SchriHr. p"!iesthoff.

PJIO G1IAI,1MA VOC]I ZÀTEI'IDAG 19 on" 198O r,

14"00 uur prov. Zd EoII .1

11"45 uur Devjo 't 1 -
10. JO uur I,ENS 1 ,, '-

' Lurqs "l
LENS 2
J ir1 ' '11

BorBsteedeH.i,,I,M.
]I.N"
N-.N.-



EindeJ-ijk kan het afgelopen zijn met het accepteren van besr.issin8en, diegcnomen gíjn rloor ouclere mensenl .die niet weten rvat Ce jeugd wil.r zur-Len dus nu we1 de nodige proficlschetsen 6aan cÍrculerenl hoe dekanclidaten èr uit inoeten zi-en en v{e}Ëe àeu8aen en ondgu6rten ze moeten hebben. fn,de wandelgàngen àar er vleer druk ger.obbyed.-worrlen 
"" irïà"-r 

"Hry; 
àrrrc gervandelcr.

Verkie zingqskansen en.gironummers zufl-en worrlen geolen"d- ën cle piopa5anda_matincs Sile'n op vol-le toeren rlraaien. Vote for Mr. o, iÈ zie de kreten à1 voor me,T.V.-debatten op llet scherp van d.e bnecle, kanclid.aten voor dezelf.e groep, cliéelkaar Ín de haren vliegen.''i' En de beloftes, die worden gedaan: Ri8oreuze verraging van t1e contríbutiesoverwinnin;s?remiesr..ook-voor rre Iale etttai:-Ën a" a" i""i8r"i,'i1r"ti" krat bier -in c1e rust en twce ,a àfl-oopr boxeh vóbr ile babyrs in óen "po"ioï" peuterhoek,Sex ltstols op Llills en noen nog eens wat 6anbare vlensen.
I{et is aLleen te ho1:en, dat a1 het werlc dat moet worrlen ged.aan vöor cle

-verkiezingen, niet ten l<ostè 6aat va., rle afwik]reling urn à" r;;";à" zaken binnen
LENS.

rk zic de komst van r.rel-edenraad. met spanning te5emoet. I{oe rr.e redenraacrg"k:1:n moet wor.len; hoe ile procedure rlaarvooi. is, àat iloet no6--wor;;"-;;;ï;;:- .

Legd'in hgt huishoudelijk reg.lement. Viij horrden U op de iroogtef

BÏLJJ-1-tTEN BILJIiITEN BIL.IA]ITEN

Redactie.

BILJARTEN .BILJARTEN
., BI].,JA]ITSN

Het eindresultaat van het l(erstrooster iÀ nu belcend. en het dtret onu g".t,o"gunu.te kunnen zeg6en dat rle deer-nerners ,,an deze competitie veer- pr-ezièr aarr clitbiljartgebeuren hebbcn beL ee fË.
De eindstand is als vo1gt3 Gesp. Ge!v. Gel. Verl. Pnt. ,

1. 'G. de Hoo8d ZB ZZ . 1 j 45
2, - J.Meerman 28 18 Z g 3g
J. M.Reuver 28 1, Z. tl Zg
4. G.Vtreerctenburl 29 E z É zg
5. trï.Verheg6en . ZB 13 1 14 Z?
6. J.tv.de llÍlster ' 28 ji 1 j4 z?
?.J.KLaner2883filD
8. J.Elshout zB 5 z zi 12

ZoaLs reeds eerder is voor.perd ie Gerard de lroogd de .grote overwinnaar geworí,enen àet sroot 6enak eöorttu'Ài5 - )opcroen ,nkè1;-;ï;r;;d;;;;; ià"l"Ë.o" tegenstanderin het on6e1_uk.
Gerarclr ,,i*"rr" orr" ar1en, van harte gefericiteerd en veel suëces in je nieuwewgrkkriSgr.( u.i.v. jan; lp8o is Geràrd nr-. r.eraar gevrord.en en zaf zeker met zijnnieuwe biljartschool 6rote successen oo6sten.) ,. --.' , ,
Meerman. kon het d.e r-aatste werren niet màer bijbenen, maar hij wercl toch met grootovermacht tweede en kan öp een gcecl selzoen tÀrugliitten. .-
De derde ;rlaats is toch eigenJ-i jk vrer èen *r""r"séin6, vrant niemand had kunnendenken' dat Martin Reuverr clie àen sr-echte start had, tocb nog zuLke ho6e o6enzou 6ooien. Maar van vreek tot ,iueek 6ing het beter ur,h"t "u.uitaat mag;, ,ïj;.Martín kw"r, -ÉiLtijd pas.9T haLf tien en"op orr" vraag waaro, hij alt.ijd zo Laat ;

kwam vertelde hij clat hij op school zat. r.lat wij nu alrenaul ,dónken en bijna zekerweten is,, clat }lartin van f iot 9 uur bifjartrcsËen r.,""ii-g;""r"rf 
-Jn 

zi5n kunst-stoten na hal_f tiën aan ons d.emonst::c erdó.
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Ter verhogóng van rle feestvreugde'en oncler'het:notto ,'Edn bitteibàl islicht en.luchti6r. dat ltan er attijd tuèsegdoorr diencie dë Kaka
(de. organisatoren) enige schalen bittèrbal-fen opo Dus hop, een hand
neàr binnen 6ewerkt" Nou, en l-icht..lvaren ze. Ze l-èken eigànrijk het meest
op boll.etjes 61eba&ken panèermee] mot lucht erinj
Nadat Zaratustra oxí. vijf uur de kantinë vërliet r v;erd d'e riuzieli weer
oÈderruets tt' ,, '
Ook wil-len.we no6 wat Jocdc voorncneni kwijtl zoal_s:
1.lïÍj gaan het cho c omel-verbruik proberen ie'v*rvangerï docir een ancrere ''t, 1ti"isrt, co1a" . i ..
2, ili j wiI]en in 19Bo 6rziag rle; Noberprj.js voor miliouvervuÍ1ing invoeren
9n tegelijk onze 1;ezond.heid redclen door. de Beerput fle clempèn vàor wijerid verstinken.
I'lu. zeuren wi.j.rve1 dat er zo.verschriichel_ijk Èeinig leugdieden kómen
( vr;oraI o.]J f estiviteiten van dè Kaka) . 'inaàr ars zó clan-kornen rop een avond,
vinden wij het we1 vrat 1-u11i6 dat rleze jongens tot kwart lroo, -oogun

,onS!!l wachlen op degene die een sleutel- ti3 zicl hacf. Mensen ,I,ENS "u.,6e- elli6heidsvereniging; . For{iet itiM.( rlegenen die di-t nièt thuis kunnen
!l:lq"n zoel-.en dit ma.ar. bi j de buren in. het en69e1èwoordenboèk op). : '..":',

OPGELJET: tr'rans El-unans is op zoek naar een uechtrr wedstrijd biljart
Ilr-ol ofiLENS. Dus als U nog ergens in een afgelegen hoelcje een vredstrijd-biljart heeft staan? kunt U ten a1l_e tijde bi_ j l,rans Fl_umans terecht. , ,.Overigens, .il kunt hea bÍ jna leqgrg.. rtag op LF'I{S .yj_ndqn. p-S.-. Onze. .bo3rcot ;
tègen' F.F."is ovèrigens o1:g.eËevdn.- '

zo r . de v/eekend training rvercl clruk bezoóht Ll.jbr de sel-ecties Ën' ,ie seniorèn
Om precies -te zíjnz Va4 de senÍoren 1 en 2 wàreh cr van cle ZJ, i6 en van .senioren J lvaren er van dc j5, 5. Dj.t in tegenstelligg tot cle: jeu6d_
sel-ecties op gatcrclag, ,daar rïarc-n .ze a11emaal. LEIïS, ivaar zi jn clió duie .
trainers voor notli'g à1-s- èr toch geèn mens konrt oprlagen
Laatste nieuwtjel Paul van rler §teen (traÍner van cle B- selectie en
wo ens cla6middagclub ) heeft .een llicur,,re auto,zi jn conraentaar: r; Dat tidiflen .
van kf eine jonget jes levert toch. aarci.ipJ wat o1).rr r. .._.. . .Zo, we z|jn vlcer llel..,nirai, dus tot volgcnrlc week!

.Í iS en F. 3.

RRRNRRRRNRRNRRRNNN]?IIRiIRRRNIUUIRRIiRRRNiI M'
R-
- Ledenlaad. maàk er wat vano R

R
}]RNRRRNNRRRRRRJIiiRRRi?RRRRRIiRXRRR,!NNRRRRRR

. _OP d.e A.V.. van 'lB d.ecer4her I"I. .hebben dc ieden beslöten tot rte oprichtingvan de ledenríratl. Egn leclenraacl, 5li.e hèt,..,in zich hc-eft:ri to',tJ aàh. felàn6-rljii- -'"

or6aan bi-nnen de vereniging uit te groeienn Belangrijtc is echter wer, àt àe
benodi3de animo aanvrezi-3 is onder de leilen; !ïant àfg;vaarcli-gcl ilorclen in. Ce 1àclen-raad.dool écn groep Leden bctcken§. rlat jé zurt'ro"ià., opkomen.voof ue beLangenvaii'ilie iroép, lat Éetctenfl-echter weL..,àat er tijd 8estàken moet v,orden in tet
Ied enraa_dvrerlc, als. je tenninste,er niet voor rr d.e kat zrn viool-r bij vrilt zitten..

Hoe vaak zijn cr 11een leden ge.iweest. die vonden, .dat er op bestuurs_,
niveau fouten 6ernaakt vrerden. via- zorn redenraacl kunncn ze bij het.bestuur cle "vin8er aan de po)-s. .houc1en" ' 

v ooiar vóor de ïagere erfta]r-en ri[t niór een kans.Juist zij !"!b:l ?ich al-tiid achtergesteld ÍJàvoel-tl bij cle zo ïeruencte ."t""tià_-. ''

speleírs. llinderijh hunnen zij hun eisen heiharcl op taiel Ieg;gen bijv. voor betertrainin6smat eriaal , geze11i6e avontljes e.do,:. : .. :. .': :.
ook de, jeugd kan nu einclelijh is rle pleidter van rle mon<t'halen en het

urtschreeuwen" Doordat cle rtoeratingsleefiijclj' is verlaagd tot 16'jàar kunnen -

.echte jeu6;dleden deelnemen aan .le discussieÀ over rJe mnairegel-en van het bestuur,
kunn,en zij met vr:orstell-en komen. ,fuist uit cleze hoek verwaóht ih veel frisse
ideeëno
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tr'ijn zotn nieuvre o: rlo ep instaflatie in het klubgebouwo De alom bekende
heer van den S. is ook zeer ver6Su1d net zijn .nig.uvre. speelgoed.. Hij maakt
er gewoonte van de hele LENS-kantine van zíjn ouboltige biljart-commen-
taar te voorzien.
IVe _vermoed.en dat hij bínnenkort .naar Studio Spoft verdwíjnt, aIo opvolger

Misechien, clàt cr bestroten.moet vrorden tot stopzetting van de vèrkoop
van ros6;
Óe heer van den S. doet ook aan karate. l,let een fl-itsenrle va} verbrijzelde

...hi j met het 6eoef encle en vereel-te zitvLa.li een Lrarmoren tafel van '1O cm
dik. De geest van Bruce f.Jee draait zich om in zijn graf bij deze onge-
hoorde prestaties,
Vool de liefhebbers: Er is weer een plehje vrij in onze ziekenboeg.
Dhr Michels is weer naar huis geleist om daar van moeders pappot te
genieten, Een 6poedÍg algeheel herstel- 6evrenst.
Terv:ijJ. wij in onze dromen (of nachtmerries) al vel-e meters sneernw op de
voetbaLvelden hebben zien neerdalen, blijven vre hopen op betere tijden
en vreer. Als na de lange stj-l-stand weer eens gevoetbald wordt, konen ook
de schandaleí vJeer o1l 6angr zod.at de heeïput claft borrelt en bruist
al-s in betere tijden. Tot dan !

JJJJ.]JJJ JJ JJJ J JJJJJJ
.t .t

; JUToLDER ;
,J J J J.] J J J J J J J J J J.T J.I J J
xxxxx:: i{ier zijn we dan rveel na drie weheir stilte, wat niet betekent dat het op

LENS rrstilrr was, Iile lvaren Sewoon te lui om de kopy een week vroeger in te
leveren (i.v"m" de fcestclagen)" li,le hebben nu een heleboel in te ha]en, '' '

' snel bei;innen dus "xxxxxx Het vreekend voor oud en nieuvl vJerd er alleen in Ce zaaL gevoetbal-d.
Eerst ts-ochtends door cle B-sel-ectie die ín Poel-dijh met het cer:ete- tean al-Ies won en clus eerste vrerclo uaarvoor zij een Parkerlen met

..5-nscripbie kregen, Het tweede team werd gédeeid tweede en kreeg een
vaantje en een sticher.

xxxxJrx De spelers van 42 en AJ speelden rs-avonds in de l{otttzage}ij en op het
tijdstip van t'erzamel-en waren er '15 man vraaronder 1 l(eeperr maar precies
genoeg voor J tea:ns. omdat de eerste vredstri- jd pas een uur later bc8onr
werd er door somrnígen in c.e kantine een pilsj.e genomen. De leider die
daar oir.zijn vrije zaterda6avond aanrvezig rvas on bet geheel toch nog in
goede banen te leideh rvei6ercle echtel om die jongens die bier hadden
6erlronken nee te laten voetballen. Het verbod om bier te drinken vóör de
wedstrifri is een soort on6eschreven en vo1.;1ens somrnigen zelfs geschreven
vlet op I-,ENS " Gevolg was dat er voor de clrie teams nog maar p mAn overwaren
Door aan 6ön stuh door te spelen hon LENS toch no8 meedoen, maar neertdan een gedeèIde laatste plaats zat en niet meer in. Toch is het 6edra6
van d.e bewuste A-kl-assers wel- een heetje te begri-jpen, want op zaterda6S-
'avond gaan àe meestal uit en om dan voor J partijtjes van 12 mÍnuten
te kome:r viel vel-en zwaar.

xxx:ixz Nu lvat vrolijker klankën, Dinsdagmiddag 1 januarie was de tr:adionele
nieuljaarsre-. -- '- op LENS" Die rvas weer ouderwets 8eze1li6 met ongeveer
80 màn, lekirere oliebollen en appelflappen, muziek van Z arat:.".t;';::: en

. consumpt i ebonner',. van onze sekretariso Alleen jammer dat het weer hetzelf-
de handjevol- was díè rvaren 6ekomen,

xxxxxx Er wa6 zeffs een rvedstrijd bierdrinken tussen t$ree A-k1asser6. Na 1+
krat was cle stríjd nog steeds onbeslist; beiden honden Been bier meer

' zieno
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ZATEID4.$|{I.D, 

PÀG 3-. Riek en.piet Dosch' -'Àad Bosisch.
: .. net aanzuLl_ing. vo.n het 12e elfÈa1,,

ZCIIDAGMORGI]N.
t iiroé Ziffïput 1 ltqit-y en Richard vd Hoetc.,

Z0ND.^-GMIDDAG, An vd Steen - Huub en Si1via'pronk - líi1 de
ïiannel(e ]]om fgsss Rooclbol_.

SLUITING ZONDÀG 1J januarj.e, Huub en Silvia pronk.

})ij algehele afkeui'ing ZATETDÀG Àat1 Ilo8isch.
. ZONDAG Huul) en Silvia prcnh.

llvèntueel aÍbet-len bij An Bergenhbnegouvre; Tel_. 669!fr6".,
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**:!+++ Die opbg.ulv rverd 6elukkig niet vcrstóord door compc tióiewà dstri j d en !het fagé1opeu rveekein,re. De vefden r.a6en er weer ouderrvets zompi6 Ëi3,'. zodat vie oREp.steord konden Beniete:i và, h.et 6ehra,t)bef op de Uithof.******.'YIé öntvin6en no6 tvàL- Icerst- en nieurv jaais.6r.o Ët en. Er "tàna 6à"n-,iaàrtafbij, dus we zuflen ftaaï aannenen crat ze vàoi vor-g.eno 5dar oestena zi5n.Deze'vIÖe8e,inzehàersjri.i56ena].vasteenccivoj-iàverËeii1irlg:;' Prl,leershoeh sr-r ,fam. EndJ-ich, en ,S?bltprijzen idee promoti;n.r; :***+l'r ' ' uit'verl'e stfercen kwarnen:ooir'noB "rul ,r,i. dàrgeh-fke ,'s";;;;". Aflereerat' .i :i " van Gr:cet o JorJ, .Ap .eii .11enkie Hoip.enbr óuvre". , 
"ai.ïàrrni"i"i à"*r, .i,california" en verder van onze hore ca-me dewËr,ier I,rartiir Heynen ui,tZvritoerl_andr. r. ... '. ., '. ...;. : ., --. , ......

* * + * * * I,lct de toekomst van het dafies.i/oetbal- op f,U,tS ;_;:._rt het. utterr:ate ÍroecloEr is weer een6 een dochtertje geboren, ditmaal_ bij paul 
"",frÀ"ià--"schönherr" Zc heet Nicore r,ii-v"'ïài-een mond voI. De volgende heetzeker pical LiLy ?
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Het verheugt ons U-te^kunnen berichten, dat wij'er in zijn ge_
;ifË§i. :#rïï:*"**ap- colpà-noe-;;;'ïIno:daat voor her. Beètuur .te;il'ïÏlià ïË' ":;:i:", làà,n,ïl; ÍÍ "I"*Sín à$-Síi;*Í,t;ï#,:à *:f 

"
ÏndiennÍetbinn.en.,veertiendagen,,.u","meded.e1Íngeentegen-

f""ïu:f-., 
Ís gesteld, *o=at nàis*zoJt'rr".gekozen bEscàouwa.

JJ* Éà3i""ilJ#""il:Il::s9:,9it wij-in Jaap colpa en Hans'zoett 
':

t"."'l Jià.,*;;ff d"ff Ïï"f,"f, ]ío""ii tiat wi j me t i,",, u""-ià.r' vruchr-
I;Íi j zoeken nu nos een ,za.rión^^ a.^^.r--- _ra"t 

. 
*ii'-ààï'ï"ËI""i3ËaÍË];Ëiïel"i-H"*.*;,IiÍ 

*;30;l*u3S*"nËiïS;_' deling van de ."o.i. p1Ë";rËË;';iËi#E'bo=tl'r.,. r,-Ërè*-ràiàï. rvi.;zul-len u hi erover 
"r 

i"i,Ëri,ï"à, ËË=ilËXet" r:ouae n.----.--
. Het.bestuur.

NÀGEKONíMI !rl RTCHTEN

BESTUUR SANJIE NSTELITNG (r,lRvoLe)

KONTRTBUI TF6

I\iIinder verheigd kumen wij zÍjn over dè 1edenr. die nog steeds n iethun kontri.but tot en met J1 .decenber hebben voldaan. Het zi jner nog heel veel en het b,ez orgt onze sekretaris een hoop exf,rwerk.
Komt U nu e indeli

veni. te zeu-ren.
jk eens over de brug met ïIw centjes en Iaat onsniet zolang beho e

rr/i j waa:rsc prrwe n U er voor da t over ca. 2lz week de wanbeta'l=ers1lijst àa1' .worden gepubliè en als Uw-taam daar d.an . op prijktkunnen wj- ; er ook niets aarl d.oen en behoeft U niet bi ons tekoroen kla8en. J

Het tieëtuurr
MUTÀTIES IEó',NIIJST
IN Brrr,f,Orl.bn .

/ 1614 J.A.Houben Z91o:)1 Sen.zat. De Brink 164, Den ttaag, tef.e BTB1Z..ÀFVOEREN

.1188 À.C.Seheve-ài

KERST-EN N]ETI,VJNAÉ

seq.2orr.'

STTENSEN

ïíij ontvingen nog dè x,sns6l .

rÍl-4, eR-J an Englebert .en kind
{}§n]r r ltamon, Benito eà tttanuÀNl_euwenhoven. -.---*-

. :l ,. - :

van Àad BogÍsch éí echtqenotc.glunr Fam. Disseld"rp - (S;i' ;;".1"r,,.
La ; : SBII€ rI vormend de tr a-lO.l: . Van :

:-BERTciiT UÏT' EKENBONG,
De He er Iríiche I
vreek (med'e )toIIet gaat i nndd.

s Sr. d.oor wlens goed.e.,z 'orgen :de tflrÍSrevire olket .stan?., kpn 1i'gt.a
er net hem. Hi 1ÍEt

t'z l-e
r!l-n

kenhuiË.
he't

rdels al_ weer lvat bet
L .eaÍge tijd Ín hë,,

Leyenburg-zieker:huis .!p ,.de, v1 erpe,,; e.tàgg in kàmer."I1.).
J

\;Iij, maar vooraf de .Damèè f ..
\ zr-J n. uamewensen hem in s van àe woe r-, sd agmidd-agklul)van har.te'b terSC

RENAKITE

-r-

thuiskomst. iederi geval hap en een sl06rla8e

,



ZAA],VOETBÀL IN POELD]JK

A.S.zaterda6 J januari gaat C1 en een gedeelte van C2 zaalvoetballen. in de
veilin6 Woora tà Poelalijk. De voLgende jongens worden verwacht:

PTeam 13 J.v Kester -
M. v Velze n. ':

Leider HansVerlieu6d

.trïarnenhoven - R.vd Zwan - E. Ammerl_aan - E.Roos - M.Fortrnan-

, . samenkoust 11.J0 uur LEN§. .

o

A.§. zo: -,:";6/1 gaat P1 naar het NKS festijn.in Leiden. )e sportinstuif aldaal!'.
wil zeggen een dagje lekker sporten zoals;trefbal - zaalhandbal - estafetteleiien -hinderniobaàn- en nàtuurlijk zaalvoetbal. lïij verwachten al-1e slieiers van LENg 12
on 8.30 'uur- op'ons veldo trtij rropèn tlat er ook enkel-e ouders zijn die voor het
vervoer wilLen,zorgen. Einde dagi+ 17.00 uur. Een fijne dag in Leiden.

ryr P..l'lessel-s - J.Wasserman - R. vd Hei jden - M. Zaalberg - M.I(oelemt j -
E.Coret - I,1.Ilo1l--eman.

ï,,eider iïim vd Mije sanenkomét 11.JO uur ]ENS.

aaE v.Rustenburg 'll Voorburg.
5 Januari 1980.

SPORTINSTUIF TE ].,EIDEN VOOR P1.

RESERVDPn0GRAI,nLI BIJ ALGEHELE AEImURING

De film van de werel-dkampioenschappenvoe tbal ging op 22 decenber niet door. Nu
proberen vre heÈ rco: voor J januari. Aanvang 14.0O uur. r,ïij ve.rwachËön' jdiii;
natuurlijk alIemaaI bij deze gratis voorster].ing. Het klubgebouw is al'vanaf
+ 10.-OO u'ur.6eopend..,Lekker tafeftennissen - biijarter.r - flipperen. Dus niet
we6blijven bij a16ehe1e afkeuring.

Secr. J. Meinesz, Te1.86. 7+'.47
sdes ort

,],
en van de Z.M.Iadd.er.

vr
B.S.C. r

IÍo 11and Sportrlzr- LHIS] 10
ur
.41 uur

ö

T1 d:r," uiterlijk z-c rustige 'rwinterstopdagen", dienen wij a11er-eerst hartelijk dank-te zefige! rrcor de ïetó teíst_ en nieíwjaars_Kaartel: die in d.e af gelopen dagen bi j ons,.sekretariaat bir::ren_owarrelo.en. Tevens zu1len wij van d.e gelegen[eld gebruik maken,
9T._.1+g lENSgezilnen, §g§__lgyel Zonda§- aÍs Zateràagafrrelins enool( aJ-.r-e andere l-osse IENSERS van ganÀer harte een È.eel gezóndejaarwisseling te wenserl met toor f§SO afs beste wens een"puike
g:r:ilhg1q en,veeJ.Eportieve genoegens met elkaer.0m vervàIgensl-n nef .rleclen te d.uiken zijn e_r op Zaterd,ag ! Januart+d.e volfienttewedstrij4en:LENS 1 is vrij. Voor-vrienasc[afpeÍiJtà-ontmààtï"e .is door Mick Nerissen gezórgd " Eet àe ÈegÍni-hà["nieu*à-Íàar neteen loodzware uitwedstri5a in Benthuisenl Aanvang ii.ii ""=. V"r_
Í,1nPJ9". t:p . _1?.?o.uur. Íemein Benthuizen:Rijksileg- Ítíeónl rijden.I\a Nutrici-a tr'abriek Zoeterroeer '1 e af srag rechis riórrting Boskoóp.
13-1+ tr: afsla_s 1inks Benthu:-zen. Èpóriparr.ló""-È--i1;l [r"1s11
liig_,_ +.T"re,C.Ve1d.ink, H-K_erper, G.v.d.togt,-H.Jochens, ,lïv.d.nas,.
t a_anvoerd.er), J " ll/el-tens, 

- 
l. Kuyper, A. BenchèiÉh, Chr. v. Gé stel,!'.v.cl.Rijzen, res. M.NellSsen.-

H9,! ?" gaat op^t,ezoek bij Eoll.Spcrt')2 ) aanvang 10.45 uur. ver-
Eameren t.p. 10.íl uur. [errein HoIl.SportrJ2 Esào te4rein, t[aa]s-dorperl. t. o. Manege;
Ops_tel1ing: J. den_Èe_ijerr' C.Bosrnan, B.Vis, J.v.d.Ve1tle, E.v.lj[erk-rroven, À"rtoster, -u 

" 
ÀleumaJln, .p. Anhachtsheer. G.Kuióer. p.Knster

(aanvoerd.er), Chr.Jehee, rés. :R.Vroom, C.EÉelschot, G.HaIÍeen.Progranma 12'Jan. 'BOlens I rrr'{itrens2v-rii * -l-
trens J Semper Altius !.

ïti



IN DIT GEVITL },{ÀG ER DUs NIET TELEFoNÏscH IYoRDEN GEINFoIIMEERD, I,IíAR EVENTUELE ]lLÏ'i(EUnTNG. Staat bij de.afkeurin6sadressen bij rrpurtrron en Welpenrr ;;;;;ia,.ZIE AÍ1(EURINGSLIJT dan moet a1s volgt wórden gehanàel-d.r Voor ae* t tr_utswe ctsiri i 0",moet juniorenlijst worden 6eraadp]eegd. Zijn àe wedstrijd"n .ran t iivs lrl- "i-\6-'-goedgeJreurd, rlan gaan ook de pupilren en wà]pen vreristríjaen op on" veld door.uitsluitend voor de uitrvedstri jclen ma8 in cràl geval teràtonislt worden
6einform'erd. of hun wedstrijrlen door6àan en weÍ zat erdaÍlo cht end t";;;;9.oci en.

LEI'IS 12 B.Claas6en - p.Di1l-ewaard - M. v Helclen _ E.Keus _ J.l(}ip _ R.Lie l(ie TsoenP.Oo§terweghel - l,l.Simons - R.Slats - .ir.T jin-,rrs joe - a.ioet _ -i-- --- --
D. V erscheLden .

sarnenkomst '1O.OO uur LENS , Leider H.Straver.( zie ook zonàa6, 6/l)
IEIIS 1f l.lorp - tr'.de Bruijn - F.Chríst - p.Frerichs - F.v Kester - .it.Franken -B.Bergmans - M.Keetman - p.l,mbachtsheer _ i?.Vreeswijk _ B.Surie _

Il.paIeàewen - T.l,tu]_der - I,l.Fromberg.
6amenkom6t 1'l .rO uur LENS leider J.Lrrin6. I | ., ,.

IENS 14 P.Alleblas - L.vrl Toorn - R.Batelaan -P.Hoeksna - P.f'Jijhmeijer,- M. Zimmerman
C.de GrooÈ. - S.vd'ToBt - L.vrt Hoog.

samenkomst 1O.00 uur tEj.{S,

C.vd BooBaardf, : A.Groenestein --';
= ts.de Grqot - FÍ.Spa - O.Blom -r

Leideps P,. v Ri jn r
B . noogaardt .

alheren - l,Í.,Iochems -'n.Uoltrop - ,,?.vd Bor M.vd i1aàt -esar - M.l(n9ps.
lj. Leider'Dhr. vd:tsor.

=z 
I E= EP! 

=E 
rIEE=xg gEigÈ

IE"NS 15 l.Í.Dcsch - P.Bijtsma - D.Iijlsma - J.Dunant - E.EndIÍch - tr.Endlièh - .- E.Jansen - D.i{eetman - J.fimmernans -,V.Tromp. _ D.vd Vín _ p.y6 Zwan. -,;lsamenkonst 9.15 uur LENS Leiciir a.à" r"gi"".
IENS 16 A. v 

-t'.r_l 
Snrroorde n - C. vd ijer6 - À. vd. !61g - It.Tettàro - IL. Smuf ders -D.vd roorn - P.Aoppenbr.ouweï - t\.Àarssen - R.Hartman - G.Horvai _ D.SpàM.Srooshooft - R.p1ug6e.

samcnkonst 1.1 .Jo uur tENs Leiclàrs 1i.Spa, Il. de Jongh.

LENS 17 E.Knops - i(.Hansen - J.vd §tarre - R.Boer.houwer - R.À16emgee6t - I'r. BrandtM.Jehee - J.lcoenraads - R.Verbaan - !í.Vinke - N.Ja8asar - L.Meershoek -E.Renzenbrínk
sanenkomst 11.10 uur LUNS LeÍcler M.vd Meulen. .

ZÏE RESERI,IEPROGRliI,lId,

LEI,IS 19 G.Elstak - P. jrlstali - Il.Tettero - I,l. Schuurman - R.Fieret _ Il.Verschelden_J.Mansveld - N,schuurnan - I,l,Hoeksma.
samenkonst 1o.rO uur l,ENs Leider Dhr. g161og.. .. : , - I

LENS. 20 P.de_Jon6h - R.Zand.§tra - R.Nuijen - R.lïyrdman _ R.Zixrgerman _ -. ....::._P.Val_kenburg - ,I.steinrvegs _ R.l,leer6hoet- _ fr..f,n6eiine. .
samenkomst 1o.JO uur LENS:. . , Leider Ë.de Jongtr.

LEI\IS 21 c.Kuiper - R. v K
M.Tijsen - S.Ja6

samenl<omst 9. 4, uur IENS

Z IE RESERUEPRoGR.íII.,T,Í]^.

-6- *



IENS 6 E.Valentin - R. VeibooÉ
E.Ja6er:- H.v. Kooten -

sa.men-homst 12. J0 uur
qg4guE_QullER HEr VERVoER.
============

IENS 7.1 vri j 1,{. v Veen ( zie LENS
ZIE RESERVEPROGRAWTA

].Ellls 10 a1'g bekend.
Gïffimst 12.45 uur LENS

- E.Zegers - tï.Colpà'- B.Boel-houwer - B.nlEhout-
8.0, Zyl - F.Spa - I.Klein - \ï.v. Veen.

. L,eider Arthur de Groot.

T,eÍder Theo Prins.

Leider Ton vd Be16.

6

LENS 11 aLs
Éï6'Éïmst t

beÈend
2. 15 uur LD{S

ZIE NESERVEPROGRÀUMA

PROGRAMMA PUPILLEN IÏELPEN EN MINI.VJELPEN.

UIE_II§EByEPRoGRAMMA VoETBALFTLM
========

PUPILLEN ZATENDAG 5-1-1'.80.
1 '1 . OO uur. HMSH
12. OO uur LENS 1f
1 1 .0O uur HIulSH '

11.0O uur LENS 20
10.15 uur lENs 21

( zie ook 6,/í ) vrecïeru.iLaan.
v1

, Vrederustlaan.

LENS 12
HMSH

LENS 14

TENS 15
EMSH 16
UJilhelmus

Vre derustl-aàn.
v2
v,

ZONDAG 6-t-t98o. -
9.JO uur LENS ,12 sportinstuif in Groenoord.hal_ te Leiden.

I{ELP§N ZATERD.IiG 5-1-1980.
10. 15. uur HMSH
12.00 uur LENS 16
12.00 uur LEI,IS 17

ZI E _ EEq _EEVEEBa cu,r.ÍivÍA voErB-iJF r LM.

MINI -IïELPEN ZATERDÀG 5-1-1980.
11.O0 uur LEi{S 19 ÏIMSH

- HIÍSII
- wi].helmu6

v1
v'1
V1

AFSCHRÏJVINGEN

TELEEoNISCH: vri jdagavond tusse
gevallen) bij 't,iiI Heynen TeI. 1 19.00 en 19.OO uur (uitsluitend in drin6ende

290621,-

schrÍftelÍjk voor vrijdagavon(i 1B.oo uur bij p.vd stecn, Benenuidenstraat 1o1,?545 PR Den HaaB. ret. 6i5o96;

rn noodgevallen kunnen de lupi3-Ien-en welpen.í06 op zaterdagochtend tussen09.15.en 1O.15 uur afbel_Ien. TeI. 66rrr4.-tBtrs.
ffiTII9Pivrpll-:1::lt" weersomsrandigherlen sreed.s eerst .e afkeuringslíjstenraagp.le8en. Staat daarop bi5 tt prntrren en VJelpenrr vermeldl GOEDGEKEURD dan 6teed6naar veld of punt van sanenkonst komen.

-5-



Velo J v3

PROGRAMI'ÍA JUNIORq{ zoNDAG6- 1-1980.
14. OO uur LENS 2

ZATERDAG 5-1-1.980,.
14.30
14.3o
14,30
11"OO
14.00

13"15
13"15

uux
uur

ZIE RESERVEPROGRÀ},{MA ysETlAlEULt

AFSCHRIJV]NGfiÍ3

Ï.llNS 1 Vredenburchl V1LENsf ADo4 v3
Vredenbirrch 6 : LET,ts 4 ViedenburchwegHMSII - LENS 5 yred.erustlaan
VVM 1 - LENS 6 3rienenlaan Wassenaar
LENS / vrij
LENS 8 zie zaalvoetbal- in poeldijk
LENS 9 zie ook zaalvoetbal en overige el-ftalLen
LENS 10 ^ : Sportverenigine j5/9 V,
Gróen itlit t5B/4 - LENS 11 Hengelolaan

uur
uur
uur
uur
uur

Schriftelijk

Tel-efonisch:
gevallen) voo
A-klassers bi
B-klaseers bi
C-kLassers bi

AI'KEURINGEN:

voor vri vond 18. OO uu
Genemu enstraa 1O1 | 2545
vrijtla6avond tu66en,lB.OO

af-s bekend rnet O.vd laar (res.)
omst 1J.15 uu} LEN§

r bij P. van den SÈeenr
PR Delr Haa6. Te]. 6?5096.

en 19.00 uur (uitsluitend in dringende

Leider Joop Apperloo ,
Hans Zoun.

l,eider tr'. Dlumans.

Léider 3en Osse-

E.Eykelhof - E.Perrelm - p.pronk -
B.Heemskerk - R,Groen.

Leiders Paul vd Steen,
HOeJ_ luelts.

- J.Broeskart - M.Vreebur6 -
Bergmans - l'{.Schobbe - G.Caprj_no -

j G.Duivesteyn Eet. 946895..j E.vd Berg Tel. Zg?9?8.j A.'s-Gravendijli Te1. 6f 1640.fn noodgeval]en kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen
9.7O en 1O.00 uur afbetl_en bij LFjtVS Té1.- 661114.

De- junioren Eoeten bij slechte weersoms tandj-gheden steede deafkeuringsli j st en raadplegen. Telefonische infornaties wordenhierover niet verstrekt.

ï,Etrs 1

§anenlt

LENS 2 als bekend
samenkomst 'l r. JO uur LENS

LENS f als _bekendEïffiomst i4.oo uur LENS

ZIE RESERVEPROGRAMMA

],EIÍS 4 ll.Dieuel - H.Bautz - J.odenkirchen -R.vd Hoek - p.v, Maren _ y.Tdlohreg _
sanenkonst 1J. J0 uur

LENS 5 M.vd Lans _ O.vd Laar ( zie ook LENS 1)L.v Rijn - l?.Huisman - H.Schaap - Chr.
M.Korving - R.I(orvin6.

sa:lenkomsÈ 12"00 uur

-4-.

Leider Maltin Reuver.
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1ïEGEI.JíJ OVEITDONDXREND SUCCES HERHAATD: DE A. V. VAi:l DE EEUW,

}\locnsdag 1$ december was er víeer een àl_gerrerilgcheel gevrijd aan de nieuvre statuteno
'1ëilenvergadering,' ditmaal

Voor zorn À.V. zi_jn 4O sterugerechtÍgde leden nodig. Het was dan ookEchanderijtr. dat er om half- negen sÍechts 2j oanwerig;#;.-J; viaagt ;e ar,hoe het staat met de betrokhenÉeirl bij het íve1 ",.rr"ó 
.,ra, d.e vereni6ing.De "oorzítter was genoodzaakt een twbede vergaclering uit teïcf,rijven,die om nesen uur beson, mef J4 sreur6erechtiàdeled;;ï;;-à;ï";r;.bàm6erechrisae

j eugdleden) 
"ner6t werd er ovell hct -hrincipe van de l-edenraad gedishussj-e errl, of clezeer eigenlijli 'nel- moest konen of 'd.at tàch de A,v. _in huirlige vorm moest bIijvenbestaan" op ale heer vd l -eij na bleek.iedereen v66r d. I;à;"";;; le zi5n. De heer

1) zíin er rver vor-doenrle (capabele) mensen on zitting.te nemen in de.ledenraad?
^, lft T"9." gczj_en tte problcmen bij de bezettin6. vaa-kommj_ssies 

"l)DeaIsían(tu3senbcs.tuuren1edenvlordt15.roier,d'oordata1.'.r+àviac1e
. ledenraad gespeeltl zou moeten wordeno

J) De 6ewo::e icd.en verl-iezen hun sten:,echt.
De voorzii;ter v,.iErp het volgenale teÍren: ;1) rndien er Geën an_i-mo zou zi;nl aan zou cre situatie iret zo zíjn aib voorheenrnet alleen cle A.V.

?-'' Formcel worcrt c1e af stand bestïur-r-erlen 6rorter, haàr het bestuur zar- evenaanspreekbaer b1i jven.
J) De gewone l-eden béhouden indÍretkt hun stemiecht via de vert egenlioozrdigerdé

Boïcnd.1cn bi:,j.ft d-c À.V..8clroon Éestaan. (noot _redactie:...de.A.V. blijft- Índerdaac, naai alleen dé reden van cle r.eàenr""à -;;;;;;. à"àrin ,roa sidnrucirt
De..di.§*Lls'ie *e=d af6esioten met een stemnin.. Uits,lag wa6, dat Z? zí-chv66r- dé l-ed.enraad u:t+prake:rl 1 ( val K1ei.i ) iegen, r:. j+ è orrt rrli,làirr6"r, " . :Iïieina ,ze:'tlen de statutcn artrkeis5ervrjd 'beË;d;Ià;-ui 

J.-;;"p""kÍng vanhet eerste a,likel ohtston-d Eeteen aI een- i"rtritt. a:istusui è- ov", 
- 
d" , ,,.uru.r"=,

::S:"1:f:_9fj,.u^--§.i",cre kons;ept-sratuten r,nusi àrl"àil ;; ;;;; zoet voorsrelde!r È \ MJ1'r ru .tri'r §i\.ur, ) . over d.e stcmp=oced.ure ortstond zo rno8eli jk een nog hetered:-skussie' -Tcor cen statutenv.'i jziginB is n"r-. .een erl3 rneeröe:'irËia nooi6. Na.enigeïerlsarl cnde 
- 

s t emnin5cn bleken er ncil-slechts JJ st emler" ctrtigii" -ie 
d.en aanwezig.nr bl-ekcn 22 aq':e zlge: voor het voàrstet van de heer zoet. precie s 2/J 'an d,ever6ade:'in3 dus, IIe1: vcorstel "LEliS( LENIC nli SNË,)r' *"=à a|r- 

"rrr[J.ror"n.Na aI di-t geherrewar wer,-len de verdere artikel-en vtot aaigenomen. Hierhijstemde de hee' vd. lrlcij.con.equeht te6en.-zàara :.n een artíker. 
"piut " ,u" van eende ledcnraad" Arleen bij het artiket ö""" eÀ samenster-ring van de lealenraadlwerden noE enj-ge wrjzi6ingen ingevoerda

:n llaats van dat ar-recn seniorleden in de redenraad zitting kun,en ne,en,!ïerd bcsLoten tot een minr.mun J_eeftijd, voor l_edenraari._teden , ,ài-fO j,ar. oprioorste j- van ( al-r;reel,) d.c heer Zoei 
"Íeve:rs wercl bosl-oten, tot een voor junioren en. senioren identiekeprocedure voor het kiezen. van afgevaardigd"". nài ;"";.i -;;;l;g"irïoo"aig""u

dat de' jeugd--'-ecen nogen lciezen, za\ evenàr-s ti-5 ae (spelencre) ;";j-"";;;?;;tran-]re1i1czijn van het aantal elfta11en. r.

Uiteindel.ijk r.'erd. het lol1u,pqikg!, a1le artikelen tesamen d.us aangenomen metoverweldi6entle uee::der.heid: 
-à9 v66r, 2 blanco, en 1 (vrl Kl.iJi t;;"".

._. _.,,^l: *:u:i1i:9,:" er due d.oor. Her i6 te hopen,. aai """ur *Er,Zijn a11en wat,,an na*en. Dc beschamende vertoninS van 1p ddcemuèr (ae slechte opËomsi dus)noeten *'e m'àa. snel vergeten- Laat het nu naar 6torn lopen voor cr.e red.enraad.Tensl_otte kan r -, ie"dereen rtie wil rnee gaan teetissen, uoÀàt f,lt,rs *"",tot vo.]-Le bloei kömt.

*1-,

Redactieo



TJ]E STAAT ER ACETER DE BAR I
5-1-1980.

ZATERDAGIÍORGEI,I; An BergenheÍre lll(ètL -- Andre' C hrist ..: ..fe§Ie-Exerichs
, a'

ZATERDÀGMIDDAG I Aad bo§isct -'Marleen'vd Steen - Otàt Uuis
me.t --aanvu1}i.n6,, van -,het 4e., elf tal. ( 2!ua[) ; - - "- " -

6-r-r980.
ZONDAGMORGEN ;

ZONDAGMIDbAG; ín vd §teen - Iassa Rootlbol - Línd.a p€eters

SIUITEN. ZONDAG. 6 jqnuari; Riek ea piet Bosoh; i..
i"i

:Eventueel afbellen bíj An Bergenbenegouwen Tel_. 669lrl;6.

:i
Tinus ZÍl-fhout - Cor Hoppeq}Fruwei" - ir"eÉy RicheL.

VAN DE REDACTfE: R Re dac tie-ad.re s I Theo prins,
R Te1. 61.12. 14. Marconistraat 64, 2562 JE Den Èaag.-- - ..- .''- '.--

RRRRIiRNRNRBRRNRRRRRRRRR

BBBBBBBBBBBBB-BBBBBBB

I nnomur ' ,!
BBBBBB}BB.B3BB3BB1]BBB

,l

-2-
-)l

Eenniguwjaar,enppnieuwintlóput;Maard'ezeie,vle1,.'gIanzendnöeriri,
.'1;ehee1 aangepast aan de rreightièerr.
De laatste ruunlerk-ImalJen galmeri n-og na. trïe hopen dat we door het
vuurwerk niet te veel lezero zijn kwijt. 6eraa.kt. : i '.'''
zetf hebben we no6a1 wat moeite met.onze protheses. rn iedèÉ fevai gëeir' ,

Jeult Íneer aan de elleboog. . ,.: -. ;- i' Il-j ' n :.,!''l
§teken we e'en rotje af, blijkt het. een atoombon vóJ-genb.het etiketje. 'r,,'j
Nog nooÀt zorn rare paddestoel gezien. ' '. '. i.
Door'tle nuJ-Lijn konden wij, aIs mir::imurnli jders, ons geen champa6nà' Í.*.
Vëroorloven. GeJ.ukkig knai.àe de appeJ-cídei no6'ueteri
Er waren nog wat mensen die hun n'ààfr.ook weI eèns in d.e Lensrevue wilden 'zien. Dus stuurtlen zij, heel sJ.irr, ker6t- en nieuwjaar.sgroeten. n"i"" 

-:

Iaàt dan nooit. In ieder geval bedàrkt:.fan. F.vd Ber6, fam. JiffermànÀ, "
hetbestuurvanSVVScheveningenrf4n.vLuxembur8rniàienrvÍ1vd$ii1k|,
Iu: ."n {ï}gl vd fJans , f an. C . Bq8isch, rrvan rter iinaens]ortr . en rtDGS
Drankendistributiecentru.mrr. ; .

i"triu ;;i,";;;;;ii;;;-;; *"r,""r, op zo,n nÍeuwjaarlreceptie naar binnen n
kunnen werl<enr aLs het naar gratis is. De barmedewerkers vlorden weer
bedankt voor de service.
Iïaren het nou oliebollen of tenlIisbal-]en, wat er op die schaaLtjeB lag?
Oplossing'én opsturen v66r Jl december.
De kerst-raLly is dit jaar gelukki6 zonder persoonli_;jlr9.__otrgclukhen-...-.... ..._...
verlopeni Met dark aan de 1(aka. rt..,.
De.LENSrevuo is niet-.2o.d.ik dÍt keerr- kunu U nog èven rustig'op verhaal_
kóuep. Nu moeten.aÍ d.ie. senioren niéi líenken dai ze niet hoËvu'r, te' r

voetballen. Het. plograBna ..gtaat ii.n .de T,ENSTèvue d.iè aI larig b1j .het .. .

oud-papier ']ifit , rflis van twee weken geleden,duE. -. -

lïi j hebben niets meer op Ons..hart i ',uel- in önze ]-evei. !ïe hebben onze gal
weer voldoende ge6!uid. ,: ',.: 1 :.' : ,.

i 
ii i ": :"



DE IENSRETUE
UTEEKBLAD YÀN DE VOETBA]JVERENÏGING LE\ISi "._,í..,, i

lJe jaargang nunmer ZZ, 1 janaari ,1!Bl

000000000000ooooooo0ooooooo00oooooooooooooooooooooooooooooooo

:::l:1ï:^^ 3 Ë*EïSBi.iï5r:1"fiïfi3ià"3ïà3Iióiï Ë8i,.33""i; *on.,,'0000000000000
00000000000oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
MUTATIES. LEDENI]JST :,,.

Sand.en\urgstraat 16? , Den HaaE.
Jan_Palach-kad,e 71, Dén Haag, ['é
dt.Rossj-nilaan 173, Den Haà[

ors wor 29.15.9? .
1+.85.l 1ï.v.d.Bor wordt

1+11 Y.L.Tdlohreg rvor
AI'VOEREN:
o2 7 G.R. Jehe e
II'IEIJKOM ,1 9Bo

BESTUURSAMENSTEILTN
or het wegva l-1en van onz e penningmeester, Jan Ho

stuur nog een erbra iz
Pr
hature ontstaan.

is er in het hui--ge toch aI ond.erbezette bet pen:ringmee s te rschap zal voorlopig worden waar genomen doo onzekre tari s , maar dat ma8echt" nlet te lang gaarr d.uren.j ilens d.e A19. Vergade rfpg van '1! d.ecembér 1979 hebben wi j a1 a.àagekon-gd., clat wiJ Jaap Colpa bereid hebben gevonclen in het bes tuur zitliingnenen, waarvoor wi j hera uJ-teraard. dankbaar zi n. It4ochten er bir::rentien tlagen geen tegenkandid.aten zijn aangeme
j
1d. dan is Jaap èaarnaer

^{I+ n het be stuur benoemd..cl

le1.t. 97.

emand., d.ie d e
houden of ienand.,
aan vemichten.tet. 45.87.o?)

Het jaar waarin LENS het. zestig jari6 bestaan za1 gaan vieren. 198orEen belangrijk.jaar voorts onaàt"in d"ai Saar ook dö ,rieu*à stru}tuury?! ",\"u _":,=gligiSË--een.feit zal gaan woiae!. 9p t9 aócàmb9r t)l),-een ctag'..naoat.'tEl{S zíjrr J)e v_erjaardag vÍerd.è, nam een Uanajàíófleden tijdens de extra ÀLgemene veigaderÍng - op een p"àr trein"wijzigingen na - het voorÈteI van höt bestiurme't betrèkking tot de Bnieuwe statuten aan, hetg-een_ tiet.alleen betekent, aat f,enïg èr, Sneivoortaan IH'TS met tussen-haakjes (lenig e" snàil àai-Àaàn il"tun maar
*?!^y1! ",",! een led,enraatt gaan trri.5genl welke de Uevotgàheàen van de "A18e'Í[eJre vergadering grotensd.eels zar gaan overnemen" u zult hieroverr-n oe. J-oop van ,rguo wef meer horen. vooral d.e bezetting van zo'n leden-raad is-latuurlijk een belangrijke zaaÉ.
*}.=8 f!i^gn.z1cnt ,1\ tg?o ËeIànsrijk- zíjt- or:ze voorzitter, Siem rle
f"u?nl ^lreeït iruners aangekondigd, d.at hij-Qe voorzittershale:i op JOilfr 1?99 Í?lI.lgf+pttief zal ieérregse!l Hij heeft oË.í;;.gedurende
:=^_Ji?l "tiidelijku--trit de puree geholpen èn er voor gerorsd, datonoer zljn .reid.ing IENS_een stevige ge zond-e. flnanciële Ëasis"kíepg.ook zorgde hij ervoop, {at onze aàndàcht voorar weer op aé .toet<oàËt
9t_: 

!y? z. , !p onze eigen IENS j eugd- gericht is.uij zulIen d.us met zijn aue; síeI op zoek moeten naar een eveà bekwameopvolger, die dan 9p ï ;uri a,"l àe-fi"*er tràn o;;";;ilrr;---
Ïk hoop, d.at het ons dit jaar zaI_Iu\kel .om. net,een gezamenl_ijkeinspanning het voor ogen étaande d.oef t,Èe" boèàè-;;"E;;ti;-doormiddely1o ?S" gezonde inspan:eing en een behoorlijËe aosis retrààti"" tu
D ereaken.
Veel voorspoed. voor U all-en in fgdO word.t U to.ege.i,venst d.oor

Gerard van dgn Steen

Do
d1
He
se
Íi
di
Èa
ve
of JA
trVi j zoeken
r l_Il.anc t- e 1e
die in het
Er is keus
waarna wij

t

rrog.meer (twee) kandidaten. BijvoorbeeladmÍnistratle a1s bestuursfid Ëan gu.ao
bestuur een aantal belangrijke takàn wigenoeg. Meld.t U aan bij het sekretariaa
een praatje met U kun:ren mak:&,

Het be stuur

di
bij
1er(

.-1



Ieam 2: rl/Albengeest .- 
.M. Brandt - M--:--: H.Smuldórs - Jj'vd Stàrre -

Ireíder R. de 'Jiong samenkorirst 18';15 ll

Bróoshooft - Chr. de Groot - R.plugge -.'Í'ïlijngaarded - H.Aarssèn - L.Meershoek.
r LEI{S .

:

À
u

GAARNE OUDERS MNï VENVOER,

''-'Tg'art^f l" C;'v.d.'RerS : 'ïi; Vil 'Treï8 ": R.Boólhouwer'1- k'.Hansen -',, M.Jehee - E.I(nops .-.R.Tettérc, -: l/..Vinj(é .J ï.Éàltna+.].leider.M.vd'Meu]en.samenkomst18.1,tlur.I'jENsl.]

' ,:

OPSIELIINGEN .i!.-k].assers

P.Hoppenbrouwer -
n - S.Ja6esar. 

_

Tearn '1 : R.v Bcrgenhenegouwen - R.Ginber6 - R.wasserman - M.Riemen -. B.H.enkes -R.Radenaker - M.Schneide" - B.Vester
l,eider Ben Osse samenkoÍnst 2O...JO uur.Hbqtzàgeri j. 

,

Team 2: H.v Drunick - R.Goedhuy6 - Il.Jozee : tV.KLunnen :.G.de Kok -. O.IÍöneman _
l ._ J..Voorduin - .ï,eider Dhr. F.trrLumans samenkohst ZO.3O uur Houtzageri.j.

reaa 3z I.d: Haa: - J.Kouwenhoven - p.I(ro1 - H.Linssen .,' H.schipperen - D.FrÀske€-J.vd U/erf - H. Diemel.
l,eider ? samenkomst 20.JO uur l{outzagerij,

TRAI}IINGEN H{ I,IOENSDAG MTDDÀGC],UB

Op de. volgende clagen
màandàg 24-12
dinsd+g 25-1.2
woensdag 26-12
doiclerdaG 27-12
maand,a13 J1-12
dinsdag 1-1.

zutr1en t.rad.ningener Seen

.,

z].Jn:

De overige trainingen gaan du
beschikbaart ITe trainen, dus a

B.SCIIEIDSRECHTER

Bij a16ehe1e aïk-euring van r1e
lijk een
FILM
Daar
deze
Sang

NI EIJI'IJAARSREC EPTI E

ewoon door. Er is in
jd op-het velcl.'

deze periode geen zaal

vfiendsohappelijke wedstrijden hebb.en we waarschijn:.

s8
1tí

Met- de Escampvereni6ingen wiIlen we in 66n van onze klubgebouvren een B-scheids-rechterscursug laten houclen dooÏ de sNVB.l B-scheidsrecht óre zÍjn mcnsen bovende 16 jaar dio uitsruitend wedotrijdón o! irut ei6en vertr van hun vereni6in6fLuiten. Niet te verwarren rcet de zogenaàmderthuisfluitefsfl n B elan8st etÍenàenkunncn zich vanaf hed.en opgeveri Tc.J,. 6? jO96. De cursus is, graiié.,
l.ll

RES ERVE.''ROGR.',.}4MA

VAI{ DE I{ERELDILT.MPIOENSCHAPPEN VOETSÀL
dit*npg niet zeker ís kunne juIlie a.s.rzateïdag
fil-m inderdaad gedraaid. wordte De film begint damis gratís.

vanaf 'IO.OO uur belIen of d
om.14.OO uur en tle toe-

Iïij wensen ar onze leden en de ouders van onze jeugdreclen fijne clagen toemet de Kerstda6en en bij de jaarwisserinB. irij holen onàe jeu6dled.en en netuurfijkook de ouders, Leiders en trainers op cle Nieuwj aàrsrec eptie ian f,nNs te zien.Àanvang 14.50 uur.

:-14-



Jullie hocven nofi niet di-rect te betalen. De kostcn voor een rveek vo1 diverse
slorten zoals voótba3., zvlernrir'ón, alrËtiet< etc.sla]ien in tónten en eten, Àit "irau inde.'bossen op,het sportcomplèx van Zeist koét àaar y80r- per-persoon. Geen gcIc1.
Stuur onderstaand strookej rnaar snel"op naar Paul vd ÍJteen, G enemuid.enstraat 101
in Den I{aaS of geef het a. s. zaterdag even af op LE}{S bi j Ícmancl v.an de Juko.
ileeft U nog vragen bel- dan even 6?5096"

Hierbij geef iJr nijn zöon.....;..;,......
HaJ as verzekerd. bLJ .... ..;... . . . . . .,;...
Hij is het zwemmen tÍet/niet+ acestéro Hij
kompetitie die daar gespeeld vrordt. lïij z
heen/terug * te vervoereno

...-. i:.:.. ..,..voór irapp t/2* in Zeist.

meedoen aan {e tafeltennis
in staat om cle jongens

.. onrler'nummer
wii vielniet t

ijn wet / ni.ét*

ZI,ALAI(T]VITEITTT{ RCND KERST EN OUD EN I,I:'EI]IÍ

i(l'lvB zaalvo etbaLt o crnooi voor ljEt{S comb 1 op zz dec cmDer

E-.en 7-ta'I .jo4gens van A1 spelen q, s.j zater(ng, mss in
loeldijk" Er worden vier weCstrijrlen 6;espeeLd van 12
l{arathon en Hoek v Ho}fan-d.r,.r , '" t. . l'..'
De spelers worden d.oor de traÍner gewnarschuld.o

het zaalrlöetbàtt oernó-oi te.
ninuterr t egeÉ- oDBr, Noordorp,

. i {"r

LEIDEnS i Hans Zoun en Joop .Íri:perIoo.

KEIiSTTOERNOOI V00R LEITIScomb 12, 1J en '19 oir decerrber.

Omddc Kerstsleur te doorbrelcen orgoníseert Gona.op tv,,eede kerstdag eert zaaf.voct--
.baltoernooi voor pupillcn 

? 
rvelpen en minirs. Naast LENS zÍjd ook HM§H, Gonat

Vios en VCS uitgenodi6d. Er wordt gespeelcl om een vrissel-beker. De volhende
jongens vervrachten wij met de juiste LENSkledin8 en natuurJ-ijk 6ymsclroenen:
LEITS 12 JíK1i! - A.Tjin Àsjoe - E.l(cus - t.Toet - M.Simons - D.Versghelden -:

M.v HeI .en - P.Dilleuraard - B,C1aassen - R"SIat6.
Lcider Ilerman Stra,,'er samenliomst 14.00 uur LENS o

LtrIiS 15 J.IuÍrant - P. vd Zwan - j!.Endl-ich - I'I.Endl_ich - p.Bi jJ.srna
D. vd. Vin - .f"Tinnermans -'M.Bosch.

Leider Lad de Pagter sqroenkomst '1'l .JO uur LENS.

- D. iliilsma -

LENS19 als bckend
Lei*cr Dhr. Elstah samenliomst 9,15 uur LliNS.

IillVB Zaalvoètbaltoer4ooi voor LXNS 4 o '1P decenber

In al.lcr vroc6te"gaat 81 zaalvoetballcn tei5eà RKDEO, Tríoniph. ZwartB1au,,,,,
Iïíl-he1nus. Dc weclstrijden duren p minutcn" . ; r
opstellin8 a1s bekend met M,vcl Lans en O"vd !aar.
Ldiders Rocl- Lucl;s en Paui vd Steen samenkonst B.15 uur LEIÍS (fícts)

ESCAMP Zi:-[V0]ITBAL V00R LENS2,J,15,16en 1? op zatei<ldgavond 29 clecenber.
Nu.-ziin cle welpen en A-klas6er6 aan de beurt om in cle Houtza6erij tc voetbafl-en
te6cn VCS: nMT en Spoorvri jk, Niet al-l-e A/klassers en welpen kunnen mcc:ioen.
Zit je er niet bij kom clan vrel ki jl<en. Dc vol6endc keer zijn jullie er in ieder
geval vrel bÍ j. De zaal ligt aan dc Hobbemastraat over cle Vail-I-q;rtJ__4an en. is te
bereil mct tram 6

OPST]]I;ING 1!NTPE]II

T.Jansen - Y.Koenraadb iJ:.E.'Reïrqenbiiiik -
G.Horvai.

VVM en

Taem 1l J.Dunant - V.Tïomp - D.i(eetnran -
D.Spa - D.vd Toorn - R.Verbaan -

Leirler Dhr. Spa Samenkomst ']8.15 uur LENS

-1



IENS 12 a1s
samenkoÍrst

voliíJe week
12. 0.O uur LENS Leider.. H. S traver.-

leidpr J.Prins.
LU{S 1l àls vori6e rveck
samenkomst 11.OO uur LENS

LENS 14 a1s vori6e week
Èamenkomst 11. OO uur EENS

LENS 19 al'è v'óri6'e vreek
sarnenilomst' 1o.r'o uuf LENS

t:

fENb 15' a1s vorige week
sanenhomst 11.00 uur LEIíS

LEI'IS 16 a1s vorige week
saruenkomst 10.00 uur LDI{S

T,ENS 17 (29
samenliornst

Cecember 1979) zie zaalvoetbal
LENS

IENS 19 aLs vorige week
samenlcomst 10.00 uur LIJNS

LENS 20 aIs vori5e week
samenkomst 10.00 uur LENS

LENS 21 a1s vori5e week
sàmenliomst 10. OO uur LEI\S

oPsTEILlt'rGEN VOOR 29-12-1979

LEIIS '12 a1s vorige. week
sanenl<omst 11 .00 uur IËNS

LEIIS 1f als vorige week
samenkomst 11.00 uur LENS

LENS 15 al-s vorige vreek
samenkomEt,. 10.00 uur LEttrS

LENS 16 a1s vorige week(zÍe zaalvoetbal)
samenkomst '1O. OO uur LIjNS

Lej-ders P.v Ri jn,
B. Boo6aard.

teider A. de Pa8ter.

.Leièers R.de "Jon6 en
.Hr. Spa.

teitler M.vd Meulen.

_..I-reider Dhr, Elstak.

Leaoer +t.ll.P. de J ong.
:

Leider Dhr. vd ]lor.

Leider lI.Straver..

Leider J. PriilB.

l,eicler .h. d.e 'Pa6t er.,

Leiders R.de Jong,
.llr.Spa. . .

Leider . Dhr. El-stak.. .

Leicler P. Èe Jonq.,
LENS 20 a1s vorige week
saruenkomst 10.JO uur LEI{S

SPORTIíAI'{PEN

Vori6e weeh stond. er abusievelijk vermeld. dat ,ne van'lO juni t/n 5 iulrí op tcainp
zouden 6aan in Zeist' Daar de meeste schoLendan nog open zijn 6aan r,rre maar van
7 iulí l/n 12 julí. i'lij verwachten nu veel meer aanrdeldingón. Daarnaast hebben we
ookvanoud,erejon6ensgehoorddatzemeevli11en.lïij8errenju1].i.è-toteímet
]1' december rte tijcl om je o1: te 6èven. De volg'ende kamprveken, in.Zeist hëbben wc

M].p 1: voor jongens geboren tussen' 1-8-62 eh 31-?-?o van f jull-. t/ili-11 juIíi
.KÀMP 2: voor. jongens geboren tussen 1-8-6.4 en. 11-?-6? van 28-;ul-i t/m 2 augustus.

^ '-1'2-



IENS 8 als bekend zie ook 29-12-19?9
s6scrkomst Z2-i2-19?9 en 29-12-19?9; 10.45 uur

e

LEI'IS 9' als bekend àie ook 29-12-1979
samenlronnst 22-12-1979 i '12.00 uur

29-12-19/! ; 10.4! uur

IENS 10 als bekencl zie ooh 29-12-1979

IENS 11 al-s bekend Éie ook 29-12-19?9

PROGRIII.IMÀ PUPTLLEN lïELPEN EI! I{f NI.I,JELPEI{

PUPILLEN ZATERD]G ??-12-1979
1lcOO uur svDlÍ3 1

k 26-12-19?9
uu} LEI{S 1,
uur SVDIIS

'l 1 o J0 uur LENS 1, - LENS 'lf
zie ook 25-x2-1.979
11.00 uur SVDHB - IENS 16
- LINS 17 vrij zíe 29-12-1979

MINÏ-IIDLPEN ZATERDÀG 22-1?-19:9
10.90
zie o
'1o.10
1o "1o

PROGIT'.MI4JI PUPII,LEN IiIELPEN EN Mf NI -IYELPE{

PUPILLM{ ZATERDAG 29-12-1979

RVg - LiJN§ 12 '
BVC - t llt{S 1'
LENS 14 vrij (zie ook 22-12-19?9)

I'IELPEII ZÀTERDAG 29=12-1979
'11.00 uur nVC - IENS 15
'i'1 . O0 uur RVC IINS 16
zie zaalvoetÈaI

LENS 17 ( zie zaalvoetbal)

I4INI=IïELPEN Z,r.TErlDriG 29-1 2- 1979

LENS 12

teièerE Han6 VerheuBd,
iïint vd Mei j e .

Leiders Er'ik L,andman,
Y,Iim vd'Linden.

Leider Theo Prins.

Leider ton vd !er65.

0ckenburch

v1
Ockenburch

1,11

0ckenburch

v1

zíe
.t1't 

1
12.O

LNNS 1

LtrNS 1 4

oo
0
0

IiTELPEN Z.TE]IDÀG 22-12-1979

u
ok
u
u

ur LENS 19
26-12-19?9

ur LItrNS 20
ur LENS 21

LEN§ 20

rEN§ 19
RVC

v1
v1

2
2

1

1

00 uur
00 uur

Sp.païk. Pr. Ir ene
It It t, ll

Sp.parl Pr. Irenc
rr tt ,l t!

'1 1 .0O uur LEI{S 19
11.00 uur ],I,NS 20

LEi§S 21 vrii
- RVC_ RUC

(zíe 22-12-1979)

AE§CHR]JVINGEN:
Schriftelijk voor Vrijdagavond 1

2545 Pn Den lIaas Te]-. 6?5096.
TELEIONISCH: vrijdagavontl tus6en
gevÍr1]cn j 1'íiI H eynen T ef . "290

v1
v1

B.0O uur bij P.vrl Stecn, Genemuiden straat 1O'l ,

J9:00_ol 19.O0 uur (uitsluitend in clringendc
b2J. ïn nöodgevallen kunnen de pupillen enl-

.lvelpen no6 o! zat erdaÍ,o cht encl- tussen 9.1O en 10.OO uur afbell-en TeI. 661f14 LENS.

.,-tt.-



1J.00 uur LENS 7 - RVC V1
11.45 uur GDÀ - LENS B Madesteyn
'lJ.oO uur SVDI{3 - -'LENS 9 Oclcenburhh
1J.00 uur LEI,IS 10 - RVC V3
'11"J0 uur LENS 11 - RVC V1
ZïE 00I( :.'R0GR.à.MI'írI VOOR 29-12-1979 IN DEZE LHISnEVUE

PROGRAMMA JUNIORM.I ZANDAG 10-12.19?9.
LENS 2 zie zaal-voetbal. o1: zaterda6avond.

Z..,TERDÀG 29-12-19?9.

14Jo
21 .OO
13.OO
14Jo
11,oo

uur
uur
uur
uur
uur

11.45
11r45
12.OO
11.10

uur
uur
uur
uur

Duinclorp SV 1 - LENS 1

LENS , zàaLvoetbal Houtzagerij
Vel-o - LEI{S 4
VeLo LENS 5
Velo - LENS 6
Ï,El,lS 7 vrij ( zie 22-12)
Velo - LiiNs B

Velo - IENS 9
IENS 10 - Velo
l,Ells 1'l VeIo

Sp.parh H.outrust ' .. '
( zie elders in deze LENSrevue)

lïaterin8en .

\Yat erinEen
l'lateringen

!ïateringen
[,lateringen..
v,
v3

ÀESCI{RIJVINGEN

Schriftelijk voor vrijcla$avond 18.00 uur bij P.vd Steen, G eneraui clens t:-'aat '101 ,
2545 PR Den }iaa6 TG1".6?ro96,

TELETONISCH: vri j cla6avoncl tussen 1B.OO en 19.00 uur 'i uit sluit enrl in clringencle-
gevallen) voor:
À,"klasoers bij G.Duivestein Tel-. 946891.
B-klasscrs bij I'.vd tserg le]-. 29?9?8.
C-klassers bij Lts-cravendijk fcl. 611640.
In noodgeval-l-en kunnen- de junioren nog op zat erdal5o chtend tussen 9,)O en
afbell-en bij LENS ÍeL. 661114.

/IFI(IiURINGEN:

Et kan ve,naf

. ,':i:

1O.OO uur gebeld worden tel. 66814 of d,eze programmar 6 doorg;àan.

LENS 2 b.ls bekend. zie' ook 29-12 zaal-voetbal
samenkomst 1r.9O uur LENS Ler-der I .-E lu&ans.

10.00 uur

LDNS f al-s bekend zie ook 29-'12 zaal-voetbal
samen'l<omét 1r. JO uur LEHS

LENS 4 aLs belccnd ',.,.
samenkomst ?-2-12-1979 eL 29-12-1979 i12.OO uur IEI'ÍS

1J . J0 uur LEIIS

Leider B.oEse.

Leiders P. vd Steen,
R.Luek6.

Leialer líartin Reuvèr.

-Leider Arthur de Groot.

LENS 5 al-s bekend
samenkomst 22-12-1979 ert 29-12-1979 i
Fiets ncebrengen.

LIJN§ 6 a1s bekenrl ,

samenlromst 29-12-1979i 12.00 uur LENS
Eiets meebrengen.

LEI:IS 7 aLs bckcnd
samenkomst 22-12-19?9; 12.JO uur LENS

-10-

teider A.illok.



SAI{ENJ(OMST

LE]'IS
LEIVS
LENS
LEIUS

LENS
LENS

6
8
9
11
12

09.00
10.3Q
oB"lo
14.o0
10.45

4-5-? en 10 een half uur Íöor.aanvang van hun ríedstrijd.
uur
uur
uur
uur
uur

LEI,IS

l1
!t
7'

PROGRAI.ÍI.'IA ZOITDAG 1l januarle 1p 80.
14. oo urrr I,ENS 1

1 '1 . OO uur LENS 2
1O,JO uur taaldcwartier 2

II. H" spelero

- Lugdunun 1

- Blympia 2
- Ltt{s f.

'fiiilen de
S clío?

s1:e1ers rlie met rvint er( sport ) vacantie

anuarLe

6aan dit tijrligj olrgerren bij de

PROGRr!"MA ZONDAG 20 januarie 1980 ( onder voorbehoud),
14.50 uul' Spc1. Lisse 1
11"0O uur j.DO 2
1'1 .O0 uur LEIíS ,
PROGRIIIT,IA ZONDAG 27

-14oOO uur IENS 1

11 .00 uur LENS 2
14"JO uur Haastrecht 2

19 Bo ( onder vo orbehoud)

Oranjeplein 1

HVV 2,
IENS 

'

- ],ENS
- LIJNS

- OIYmP

1

2
ía3

Dc af8eloi:en rveek werd voor de l:eker gespeerd tegen lïest Lanrlia'. op een vrij
lmu1lige lvi jze werd met 2-o verloren. Een echoonheitlsfoutje van d.e over het alge-
:ncen betrouwbare sluitpost Theo prins en eel machtiBe terugspeelbal- van onze
achterhoede in ei6en d.oe1 betekenrle. uitschakeling voor r1e Èeirer. De 2 supporters
Iïaarvan eI' zelf§ een eerst nog in de verkeerde zaa1 zat worden beclankt vr.ror hun
homst. [oals a]- eerd.er vermelcl rlit iaar.6een zaalvoetbaL meer. De eerst volgende
wedstrijcl is op J jeLnuarie on ZO.Z5 uur in de zral aan de Duinfaan. Tegenstand,er
is,ctan oRNi-§. Hier tegen moet een overwinnin8 besJ-ist niet tot cle onmogelÍjk-
heden worden 1-,-erekend,
Dus trouwe su}1:orters + de rest Cie zich no6 niet hcbben laten zíen. De .opstellingÍs als volgt:
T"Pïins,.- R.v Luxemburg .- p.vd steen - J,I(eetman - rJ.osse .r IJ.Iíouwenhpven - R.Bon

Zi\AIVOETBAL

PIIOGRI'i'fl{ri,JUNIOREN ZON)ÀG 2z-1)-4 oro

1li" OO uur LEI.{S 2 LENS J : V1

r0NDEilDric 27-12-19?9.
20.0O uur GDS 1. 

,

ZATEIIDILG 22-12-19?9,

14.OO,uur LEIIS A1 comb
LENS f ( zie zondag )

1r.OO uur GD_i - LENS
14,10 uur GDA - LENS

. "r*.a 
6 vrij ( zíe 29-12)

I,XNS 1 Erasmusweg

zaalvoetbal- Poeldr,jk Veilin6 rj,,est Nooral

4 l4a<lesteyn
5 Madesteyn



PROGnAI,IMA ZOND^G 6 januarie 1p80.

14.00 udr IÍoo denburg

1 '1 . OO uur LIINS 2
12.00 uur VUC 4
1].0O uur LENS 4
12. OO uur LENS 5
'lO.O0 uur CeJJeritas §

1O.Op uur LENS 7
11.]O uur H.v Hol-land 4

10. ÖO uur liJasbenaar !

14.00 uur LENS 10
15. OO uur BTC 4
12. O0 uur SEP I

- IEIIIS 'i' sportpaik Noord a.d.. Pieter Bothstraat
(Kooikrvartier) ._. Van station.te bereiheu
met jÀtadsbue- rictrting Kooipark.

R.1,. vreeswijk.
- nlaulw'Zwart.2 V1 15eb. 1- 1/5 B. j.r\niba.
- LENS' 5 Het Kleine Loo . " P.vd Wol-f .
- Delft 2 V1 Ceb. 1- 2/4 C.Demmer,^.
- Den Hoorn 

' 
V" geb. 2-1/J R.J.N.Tettero.

- LENS 6 leyweg hoek Noord.rveg lVatelingen.
.I. C. VermeuJ-en.

r/eEterkwartier 5 VZ ge1:. 2- 2/4 Ih, MaasLand.
-. LENS B 'Lemairerveg ( eintle Pr. Hendrikstraat)

. À.Hofman.
-.. LEI'IS 9. Mariastraat Kèrkehout.ee4 zijweg vd

.. Ri.jksstraatweg ïiij tunnel .

Th. J. v peppen.
- H_v.V 7 . . "v2 geb. 1-1/J N.N.
; LENS 'i1 Yzerwerf, einde Meppelweg N.N.
- IENS 12 Sportpalk Brasserskade N.N.

,' ! ]

- À,vd]]erg - \í.nouwman - H.Deneyer -
d Hoist ; .f .Prins,- T.prins - À.Reesin

1

OPSTELIIl.I.GEN

LENS .4.r F. Blokl.antl - G.Colpa - R.Duyndam" - J.croothuizen. - A.v l(Ieef -
R.v LuxeHburg - M.vd l,{eulen - B.Osse - H. Rimrnel zilíitah - 

^.Sc.hneider 
_

\.Í.v Sprundel - H.Straver .- À.Tirnmers - L.Dbbbe. .

rENS 5. C.vd' Bdèk -' T. Biand"enburg -'J.v Dí5k ''- J'.i1""tmàn -.G.Kemperman - -,.
G.Looyestein - G.0o6trom - J.Ra6,- R,Roodbol- - II.Rooduyn - J.Zoet.

LENS 7. vcl llemt - G.Boogaard - P.Booms - R.ten I{oorn - R.Hopp enbrouvrers -Schijf - J.Verhaar - P.Vertral-en - J.irittÍnÍI - R.v trïijn8aarden -
Bo6ch - J.IJoelhouvrer. '

LENS B. F.vd Berg - il.niklerbeek - J.de"Druin - c.Duinestein - G.Gobsèn -
P.lIeynen - W.IIeynen - J.iieetman i H.de IiLein - J.Reuver - p.v Rijn -
J. S chrral.

LXNS 9. F.v Dijk - P.nieret - A.Huis - c.vd Kley - 1i.vd Kroft - iJ.I(rol- -'l.I.ter Laar,e - ,f .Riemen - p.Schulten - p.Smeel_e.

LENS 1O.C.v BeekuB I tr',v Ileekum
R.cuit-J.Helmans-j.v
E.Reeslnh -'f . Ve.rstraàtï

LENS 11iÍi.Bèr8m'an'-.'n.3om - J.Bor6t - C.v Deelen - p.v Deursen - p.de Haan -uijpers - J.I(uijpers
erhoef - F. de Vroege.

- tl. vd Linden a.C..Lipnan - F.pete4s- - -J..Rient-jes

TEIIS 12.À.Bannin6 - jr.Bauman - C.tserenbak - jr_.Bruyns - A.de Haan - G.Heysteeg -
M.Jansen - R. de Jonil - F.Jonker - H.I(ouwenhoven - ;.lalÍjnhoven.

AFSC}IRÏJVINGEN

uitsruitend op vrijdagavond tussen 18.jo- 19.1o uur bij A.vd Kroft Tei. 296081.

.l

LENS 6. À.Bauman -1 È.Bon'.- H.tlir chartehier - ,r.ïcl. Ènae'- À.de Jon6-- T.v Luxembur8
À.Rovers.: H.Ruyier - iï.van Rij.n :'C.stBpèL - F.Veeren - í.vierling -
B. vd liooi.

n
A
P

H . Guit
k-

c.i(
P.V

-B-
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Z Laln v Rustenbur8 15, Voorbur8. Z
MZMZI,I'ZI4ZMZM"\I,1:.I,,ÍIM MMYIZMZMZM:/,ILil4ZI4ZI4ZI4Z\IZMZM,Laiàgs cie sporteh van

t4. Jo uur ''LËNs 1 
-- 'Nat. NedeïIanilen 2 V1 (N.N. )

1J.OO uur ÍENS 2'-'Nat. Neiíer1ander-,l wz (N.N.) ..

Over datgenó''wat geweest is beiioeven we niet àeer te
o6enblÍk 'anclerÉ ri,el in de hodlc waar tle ( s1a6) re1;-ens

ile z:M Ladder-:- !

Iobben !

vallen.
lï e zit ten
Enfin, in

op
de

het
hoQP

dat lve a.'s. zaterdag weer
-Ei-Eii{sï-L; zolve_L a_Ls vóor ons
iFe eit eh'we1 f,egen c1e'N
een tlveetàI bijzondèr nuà
on 13"oo uui yEnZlwinLEN:

en , r d.roo53 buitjert treffen hebben we voor on
een vr j- entl.sc happ eli jke (thuis)vredstrijd 6eo

erlanden" Dit kunnen als tt een beetje meezÍ
fenwedstrijden vrorden. Het TïIEEDE speelt eer
ur OPSTILLING: A.Enze - C.Veldink - H.Kemper

eens e
TI iEEDE

at. Ned
tige oe
12.30 t)

s

G.vd ToGt - H,Jochems - J.vd Tas (aanv) - J.l{eltens - L.KuÍjper - À. Ben Cheikh -
Chr. _van Gestel ,- ,J. vd iliizen - ies: M.Nelj-ssen.

On6 EERSTE tïeedt dasrna aan om 14.J0 uur. VERZT1MELEN:'11.15 :uLtr. OPSIELLING
bekend te malcen op !ïoensda8arond na de traini-ngo , "
Voor zaterdag.29 Dec a.s. zijn vooralsno6l nog geen vriendschapp eJ-ijke
vast6gesteld cioch rvij hlijven ons best doen in dezen.
En nu we met deze ,winterstop" vrijwel op ile helft van de competitie

wedstrj.jden

zi jn bel.ancl
v.erm-elr1en, die el nogis t t misschien !ïel eens aardig de rcs.!. programl'tat s te

af te werÈen. zijn, 't.n.:
voor LEI\S 1: (THUIS): PVS: PGSr Quick Steps:

(UIT) : faufus; M'.[ O t?2; Prov"Z-Hi SVGl:t i'resultaat tot. nog toe:Gew. 4 - ce1" J - Verl. 4-.pnt. 11- (v.JJ - t.2+)
Vo-a=EN§Z;fïEmB)T]uso; pvs; die Ha11hc; Bsci68 .- (uIT): RÀS; Hoekse soys; 'bevjo; l,i,ttïu; asc8 r.
iesultaat tot nu toe: Gcyro 9-GeL. Z- Verf. O- Pnt.zO (vl:8.t6)
Voorffis n-GEui=Tï ïo1i Sportr]2; -J.^.C; 

Taurus; s gr':per Altiuc.(UrC): HoI1. Sportrf2; pevjo; SVGVi; Lyra.
resultaat tot nu toe: Gewr J- Gel-. O- Verl.. 7 - PNt. 6 (v.11-t 26)

PROGR/IMMA ZATENDAG 5. an 1980.

18119 1 = vrij
siërOAt+ --iËr.rs z 1J.15 uur r,r,N.
HolI. Sport 1145 - LENS f 10.45.uur N.N.

SEI{]OREN ZONDAG

De Seko wenst een ietler prettige feestda6en en een gelukkig Niguwjaar.
Programma zondag 2J decem,l:er 1979.

14.00 uur

11,0o dïrr
14. Jo uur

PÉoGliAIÍMA

It lIoorden 1 -
LENS 2- ' -'
VEP 2

ZONDÀG JO decembei

LENS,1

Quick 2
LENS J

1979,

(beker .. q. ZwafteveL9..

,'11 Eeb. 1-1/3 !ÍibIom.
Sportparh Cromrïyck t,laards e di;l; ,- VJocrden.

R.G. Straatman.

14.00 uur Wilhelrnus 1 LENS 1 (vr)
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OI'FICIEIIL:.' .' r0. Algemeen sekretaiis: derard van den Steen,

. r0..Te].. .45.87;0?;'Nunspeetieían JO3; 25?3 GD Den Haag. -
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VJIE §TAAT ER ACETER DE ]]AR ?

Z.tTEXD.TTGI,IORGEN :

ZATE]IDAGI!ÍIDDAG:

Teel-e I'rcrichs - José Christ - en Andre Christ..i,

ZONDÀGMORGEN:

ZONDAGM]DDAG 3

Aad Éogisch - Àn vcl Steen - Ol-aS Èuis -
met aanvulling van het 4e el-ftaI ( lmqn).

Tinus Zilfhout, - 'Pei;gy itichel- - Cor Ho?penbrouwer.
Àn v- Steen - Mevr. Janmaat - Mevr. de Jong - John !iÍe1t éns.

Sluitin6 zarl',a3, 17 februari Gerard en AnnÍe vd Steen.
Eventueel afbellen b-; Aab Bogisch Te7, 91115_6.

Bij al6ehele afkeuring van 12 tot ! uur
ZATERDITG en "ZOND}iG Anni-e vd Steen.

NRRRNRIIIIIIRRNNRRR1IRNN}]NRRRRRRNRTRRRRNËRN]?ARRIIRRRRi?NRR}INRTRRHRN
VÀN DE RED/TCTIE: R l?e dac fie-adre s: Theo Prins,
' ,, R TeI. 6]. 12.14. Marconistraat 64, 2562 JE Den llaag.
RRNRR:I]iIIRRRI}RRTNRnl.]]NlM
R]IRRRTNRNN:'INNRNIlXRXRNNNHRi]IIRRIRIT]r]{jii]x]]I]RR]IRTutR]IRRRR]?lliI]tRIlnRÏxI]RIBmtRIiRRTIRRRRRRIiRIÈiR

BBB]]B]]iBBBRBBBBNSBSB
ND,,,i lnrnpur :
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BSBNBBBBBBBÏ,}B]]3BBBBB

+++*+)t Zoal-s de vloer in de kantÍne is de beerput op het ogenblik in de revisie.
putdeksels r,re8, oustaand muurtje getlemoriteerd. etc. En ondat er dit
weekeinde:èen ongelooflijke hoeveeLheicl trciep in cl.e beerput i:s gestort,

, is rle stank deze keer niet te hrrden.:**'*x*'t .fr,fgelopen zonrlag heeft iedereen wederon de 6eï-cgenheid gekregen de stramme
, l-edenàtei te. ontdooien on(er een voorjaarszonnetje.'Niet met ontercléeId

..succe6, hel-aas. :

'l*'**++ In LËNS 1O-worden,er fikse farnilieveter è. uit6evochten (de families
Guit, v Beekum, Xees.inlt en Prins zijn e1k door 2 man'veitè6enwoorctlgd).
Zo ()ek afgelol:en zondag, De familie ileesink harl al- een aanzienlijke
bijdrafe 6eleverd in de posi-tieve score (4 rloelpuntën), toén tle gebroeders
Prins getvreeën bestoten c1e tè6enpartij een.,hanrlje te helpen. Drj onkunde
van te{ienstancler GDS verhinderde echter de euvele daacl.

+ * 'l * *:i( Zoals algeneen bekend pleegt het. Haa1.;se publiek bi j rle eni5.e betaalde
club in cleze re59io noga] vaak haar zwarte zijde te laten zien.
Fietskettíngen. stcnenr rotjes en bierblikjes kiezen in aanzienlijke
hoeveelheden het luchtruin en p1e6en dan neder te dal-en o? de hoffden
van ari5eloze toeschoulvers en/of spelers.



Aggressief publièk zien rve Geluldrig niet tij armat eurvo ethaL.
0f tcch. . ..;.??ii :. j. . -.. 

..

0_4C ..iA -ter oqq. ge_!c_.q,4e4., -.è+-t__e.r.Gq.Uq -in_ -.D_e.+._lÍa48 4q.aflce! -van een-_s.chamele
vertoning tret puhlielg i.1:..v., zoaLs normaaL Ílebruikelijh is haar 6e1d
teru8 te vraÍien, over$ing tot harde aktieB. Tervrijl een ar6eloze speler
het -veld verliet'; -begreel-e'en man -van ' micldel-baïe -}èeftijd'hèt motto
tl" t.r+IIIgn. .i-s- er lqor iedercen, er6ens, !.e6q4aan §_9}.9pf:en kunnen we allemeal-rr
verl<cerd en schopte rle.tóch aI. tclcurgos.tekle speler tegen de schenen.
Nu kenhe deàe, 'ondai:JrsI ?) ,'zi jn- hatholieke .o1ryoècling, de bi jbel niet zo
goed en vergat a1-zo de andere scheen toe te keren".Neer.hij.haal-de
vol uit "
Gevol-g, werk5elegenheid te over voor de tand.tochniher. En algehele
consternatio. Er schijnt zelfs, ter bedaring van rle rnení6te, po1ítie3 ,

versterkin6 6evraa6d te zíjn" Uiteinrlelijk iiep alle's geÍukki-6 net;een - '
sisser af.
YIi j zijn bIij; dflt zoÍets bij LEI\TS niet kan 6ebeuren.
r'rfgelopen zonrlag stontïén 1èr l'user een stel orbaatzuchti6e moeCers van
jeugdselcctielclcn'nchter ilè bar om ons all-en te voorzien van kou le en
urarme spijzen. Helra 6 rneen(1en cnkele p1]c-Lotcn een vcrband te moeten
Ie;1gcn ïussen tlet trainen in een jeugdselectie van hun zoon en het feit

" dat beirlà vrouwen achter Lle bar stond.en. :

De heren maakten de volgenile 2 ppnerkingen: :,. ,.
1. De zoneh zaten in de selectie, en (}us mochten de rlarnes achter de bar
st r''.an ( het ]1jkt ons inrlerdaad een voorre'ctrt ons tc. mo6en afsLoven'
achter een bar voor een stelletje ongedu1di13e. vo e.tbal-support ers )
2. De dames hj-elpen achter de bar, en itrÈ speel,len. de zonen in hoo6ste
juniorenteams (kunt U het aLLemaal nog volgen? llij nietf) !

.De beirle opmerkingen staan nu l<euri.g .op een rijtje, mear in dc hovenkaflers
van de vermeteie heren. J-i6t a1les waars cài-j nIi- jk behoorlijk door mekaaro
.Geachte noetlers van ni'et-sel-ectie spelers.U nSrA ook achter 11ó bar staan, .

'zo hebÉen wij verhomen van il.e barc oirrri-bsië "Gcachte zonen vrn moeCers die achter cle bar staan en clie (de zonen) niet'. deel- uitmaken van een of andere jeugdselectie, wíj l:unnen niet garanrleren,
dat jullie op korte termijn alsnog deel- uit zul-Ien mahen van een jeugd-
selectie.
lie hebtren ons clcerlijk verl;ist i.n ons nieuvre bestuursl-id Hans Zoet.
Staan vue bij het tureetj.e elfta] te kijlren, krij6en !íe v..n hem te horen,
dat we een passieve redactie zljn. Nu han rlat we1 wezen, maar de rcden
die hij gaf slaat als een trn53 op een varken. Hij .vcnd, dat rve op zijn

. .- voordracht als. bestuursl-icl harirlen nocïén rea6eren.o Nu hebl)en rve dat
vorige.v/eek aI in.poÈitieve zin i;crlàan;. uaar ik 9è1oo6, dat we alsnog
moeten proberen deze publici t eit i6ei1e vént te rvippen al-s bestuurlid.

. Campa6-ne' s zijn in voorbereidin6!. t- i. _

Zoals U weet, zor6t Ce heer Cces BoUisch voor het mat.eriaal-, zodat alle
senioren elftàL1en op iijd hun bal-len hebben. Nu hwam ons ter. ore, d.at
zijn vrouw ook :r.o13 de shirtjes van onzc eelectieslelers uàst.'iï,ij v"oi;en

- ons afrof dÍt niet het .einde van de. .vrasmaó1ríne . in. huize ])ogisclr betekent.
.'Terwi jl de vloer in c1.e kantihe. er totaal. óntre,:Oeíti bÍ j1igt, geli jk het
straatbeel-.l v:rn. i'rmsterdam, en t',.c tc1;ets. ànu o, rle oren-viiefei, -s]uiten

. wijr_ gevaihelmtt cn lel-, .de be.erput ai.

-?-
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'flaIlo, luitjes, hier is dan weer de jukolcle::. Hij hellben deze Week een.
intervieuw-met lli1l-em van rler Linden, en weer een hoo? kol-der. ItJe gcarl maar
geli jlc va;r 'stàrt.
Zontlag speelrle.,42, op een slecht veldrte8en HI{SH. Tsjonge jon,3e, rvat daar
allenaal niet 6ebeurde. Het was een en a] redcling. De jongens van HM,]H
bleken "een ve rschri.lche li jke pf ak mo.l.d er in hun o6en cle hebhen. I(íNSEN ! ! l

. Re6elmatíÉi werd'er lloor die 6asten van l tot 2 meter voor het'goaI,
misgeschoten of gekopt. LEIIS verloor helaas met.4-1, maar clat Oebouïde
omdat ze met p naí be6onnen, en pas later met 11 man voetbaLden. Ze
lcwamen zelfs met l-0 voor. Dit 6ebcurde döor een schitterende J;oal van
Ruud. Goedhuys. Maar ja, aan het slot ven d.e 2e helft vond LENS het toch
beter maar vreer met 9 man te voetballen. Toch een lIuím voor Í-2, ivant
het rrvochtri c1-apper tesen HMSH.
P.S. Het" v1a6i5en van Flumans was ween eens vanouds
Het be6int cr op te lijken d.at cr aan het karwei wordt begonnen. tlij
hebhen het ovei de vloer. Er z'.jn namelijk ai. vrat tegels uitgehaalfl.
tatèn'rve ruaar hopen dat het karwei 6aulv i-s geklaard, wànt zoal-s e vloer

' er nu bij'ligt, lcon het ziekenhqis we1 eens drukke tijclen krij6en.
iLE stond weer een6 paraat, en verl-oor met 1-1. ;-
V(,or d.e verwoe.de fli?peraard onder ons, vo!.;5t hier een treuri6e iiede-
del-in8: De r e cht er-flipperkadt is vol-konen naar zijn mal-l-emoer. Na onze
medetlelin6 vorige week werd rle:kast meteen gerepareercl, naar hij blijkt

-. toch te 6evoelig v,)or het [eram van Ce retlactie. !ÍÍj kunnen er he]-aas niks
r,.; 'aan .doen, maar ja, het is niet anderoo ï/ij,'de raclacti_e, zulf en dan toch

. maar gaan voetbailen, rlrr zit niks an(ler6 o?!!i! I

Geoignaleerd.; trvee 6eblesseerden in r-1e familie van der Hoek; Richarcl (41)
heeft een 5ebrr:keiï El-eutelbeen en lionafd (R1) gekneusde ribben (probeer
hem maar een aan het lachen te )neÈent ) Vo1.6ens . ingevrÍ j den is dit het
13evo1g van een hevige familieruzie (met Dinkie! ).
t'ie schijnen net onzc interviews èen sl-echte invfoed te hebben gehad op
de geint ervie$rden o lïas het vorige weelc L.van l,laas ilie het wat hoog in
zijn bol had, deze ]ceer:tj-s B.H. kennelijk ;ran de beurt. Na ons intervievr
heeft hij op6-eze15d. a1s leider, ls niet meer opgeiromen bij de woensclag-
middaf,trainÍng en schijnt nu zijn tijd te bestèden met Uei-n trappen,
bi j Ezl llrg jamrner, weet je !
'Zo te horen hel;hen Bie en vooral- i(oot bezit 6enonen van rle ]jENsjeugd clie
hierdoor verandercl is in een mende kritiese Vpli0-leclen (..en wel hierom..
lïaarom?Daaroml ) en Ilcon.amusementsmensen,.vreet jel (Zie wíj.ook aI.)
I,Je sl-uiten maar, nant anclers heeft het net al-6 Voetbal- 80 niet meer
met vr; e tbal te maheno
Nog rrgventr. een intervievl, en clan moar tot vol6enrJe week! !!!l

J.S. en E.B.

xxxxxÍ

xxxxxx

xxxxlo<

xxxxxx

xxxxxx

Itagekomen berichtt 
,

ÀlIe cerrlere nededelingen over het
vrant het 8espeek duurde te lang on ín onze
dan maarl

intervievr noót 5" m;rar verileten "

belerkte tijrl af te malcen. Volgende tveek

J.§. en F. B.
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M secr. J.Meinesz TeL. 86.14.4?. z
Z Laan v i]ustenburíl 1, | 2271 XS Voorbur8.M
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14. o0 uur Prov. Zd. Holl-and .'1 -
11.45 uur D"ev jo 1'1

10 . J0 uur LEI'IS ,

IEI'iS
,L]'NS
JiiC

1

2
11

H.l.l.M. Bor,Íj6t e de.
N. N.
N.N.

Dan is r t dan ,ttch no8 I n 'k"u, ,or, Seliomen. Zi j' r I '-lan gecleclteli jk want
het ,,thuis-feÉtijn van het TIÍEEDE bleef nog in het water steken.Enfinr alle beGin
is weq.r moeil-ijk zullen ure rírar zesgen en Ce volgcn(le week zullen ook zij zeer
zeken'aan dA beurt homen. De l,redstri-jd v:n het EEIISTE was er nu níet eeir om over
naar huiq te schri jvdn onrlanks rlat o j ze LEllSt.erffi-frr:ai oran je( ieserve) shirt
nochten dlagen. liJij waren geclurencle vxi-j1ïe1 Ce _6ehe1e eerste helft merendeefs
in-cle aanval, rloch ook deze mir1.r.a6 bleek het gemí6 van een 6oede r rafmakerrr van
do orslag6e vencle aar,l te zíjn" lle].iswaar kl,ramen wij rloor mid'lel van $occl doorzetten
van l{enk Duchennc net 1-O voor, doch toen er na de hervattin6 geen kan6en wer:len be
benut om .leze voorslrqng even uit te boul,Ien verviel- nen aan LEI;lS-zij,-'.e in het
a1-oud,e .spel.l-etje van noedeloosheid. onzuivere passes en Last but not least ook een
ge'!:rqk aan da6h cn inzet, ,ra en zoal-s ilat d.ln mcestal 6aat maahteir c1e 6asten (die
ook al geen denderehtle partij speelden) maar gelijk, hetBeen hun achteraf bczien
ook urel toekwam. Komende Zaterdag een UIT-wedstri[d tegen i)rov.Zd. ]Iofland. HÍer
clienen toch zeker 2 volleE$Esti:unTE uit te moeten ltomenr iongensl
grtvv&, t4.00 uurl VE..IZITMELEN ( op LENS ) r, 12.1+5 uur, @I&: 'rioensda8avoncl na
ile trainÍ4g . TEltTiElN PZH : Suurtwegr !'Jassenaaï.
Het Tl.;IiEDi za.g du§ haai rvedstrijd afgelast en lrrij6t q.s! zatff+s8 de
wedsïïïfl- te{len Devjo 11._ Jon8ensreven alle registers opentrekken en
EI bij hourlen. I-ÀNVJ',NG : 11 .45 uur, '/Ellzill'íEliry( teI plr,e!E!):'10.11 uur, TETREïN Devio s

Oosteinde, Voorbur,S onder het viaduct richtin6 Leiclschenclam: hèt oude tlifheLmus-.
'conplex)
OPSTEI,LING: ii.Enze - C.Veldink - H,Iiemper - G.vrl Togt - II.Jochems - J.vi1 Tas(aanv)--"----- J.\leltens - L.Kuyper - .;i.Ben cheick :. Chr van Gcstel - J. vd ili jzen -
Res: vlorrlen nog aan0wszen.
ffi lnluf l"everrle cen zó6r kna ipe prestatie rloor UIT teÍlen l)evjo Selijk te spel-enr
met öJ-E6mnige momenten zelfs ngtj kqnsen o1: l:eir].q triunten ook. Uitbl-inliers noemen
wij vandaag niet graag(het hele tear,r komt. rlc-Eëi-toe) èn rlie s2elersr €Lie rt dan
toch verdienen, het traclitionefe s chouc.erklop j e , weten zulks toch best voor zich
zelf. Komende Zàterdaij wed.eroru een z66r l-astiffe partij in tle Tiil[§-we cis tri j cl t e6en
Ji'.C 1'l . irhNVAI,lG: 1O,00 uur, VEI?Z.ltI,ÍliLEN: 09.]O. uurt
OPsTELLIiid;Gm]]een - C.BosGi--l-ïEil Jehee - E.v \r.irkhoven - G.I(rriper - A.i(oster

J.Hppben - H.den Reyer -. Il.lioster (aanv)- i?,/Vroom - P.Àmbachtsheer -
S.Koelflat - r'i, Enze. ,

PIIOGRAI'0{r'! ZÀTE:DÀG 2J f ebruari a. s .

zware UIT-
r t koplEje

14.30 uur 14rg tlZ 1

12. J0 uur r\N'JB ,
10.J0 uur" LENS ,
SEiqIOIIEN ZON)J:G

'i9.00 uur LENS 7 - lÍesterkvartier 5

Pllocilt. ld. ZONrÀc 17 februari 1980.

14.OO uur rt Noorden 'l

zIE nESEnVEPnOGni"ltÍ1"

o el<.
okma.

IIï

Y2 vrj-jclafiavond. 15 febr

KralÍn1;sezoom'100 lotterí]am
F . Zlvart eveld.

r,ÉNs 1

LX, S 2
Taurus J

r.P.H
r':..i1.8
\Í.1{.

LENS 1

_l- _



11.J0 uur leonidas 2
ZIE IIESEIIVEPIOGIIJïI:.ÍÀ,.
11 .00 uur LENS ,
'i3.oo-uur.LÈNs-4. :' :
4e elftaf barilienst, alleen
12.00 uur. IIUS 5
1O.OO uur Celeritas 5 -,
ZIE I?ESE]iVEPROGNAIíI4A

J,ENS 7
11.J0 uur H. v.IióI1and 4-

LENS 2 .. Erasmussingel. SchiebrOeh. -

J. Ve.r61uysó
Ter \!,erve 1 (vr) y1 geb. i-1/,

p . vrl.. Laar.
Dplf.t 2 V1 geb. 1- 

"/4, C. Demmer.
1 man voor zaterdag a.s.
Den Hoorn.J . .V2 geb. U1/1 Ii.J.N.Tettero. .

LENS 6 Lgywe8 hoek Noordweg !ïaterínBen
,f . C. Vermeulen.

. tloeËcrkwartier,! zic vri jclalSavonrl
- LENS U .. Iemaireweg 9 ej-ncle Pr Henc.trikstraat

Hoek v lloll-and
À. Ho ffman.

.LEIilS 9 Charlottestraat,T ( kerkehout)
iiassenaal ïH.J.v l)eppen.;
Y2 geb, 2-?/4
De I jzer:r'rerf ,eintle i4e;:pelweg
i N.N.
IJrasserskade Delft aan de we6
Delft naar Nc'ordorlr

, N.N

1O.OO uur'llassenaar

14.00 uur LENS 10
1).00 uur BTC 4

12. OO uur SEP B

HVV 7
I.,ENS

.i.
'11

I
tz

itES EJIVEPI]CGiIAI.I},G ZONDÀG 17 febrÉali 1980.

van

1r. í)0 uur HBS 1

1'1 .OO uur UDS 2

-12. OO uur ]lllO 4

12. OO uur DlrO 5

AFSCHNTJVINGEN

0p vrijcla6avoncl van tB.5O en 19.J0 uur bij r'r,vd l{roft Tet. 29.
0p zat ertl.ai5morgen tussen 9.O0 en 10.:)i) urïr bij i,, Bo6isch Tel.
LEi,lS 7 : donrlerda;;avoncl tussen 19 . 0O en 2O . 00 uur.

Evert l.f i j tömaueg, iàgànfo Dàa1 en j
Bergesefaan. N.N.
terrei-n zie. LEI'IS 1

. N.N.
rlestersportpark, Ilisschopsber6 I,
Zoeterneer. . N.N.
terrcin zÍc. LIINS 6

N.N.

50. 81 .
93,11.56.

LENS ,I

LENS 2

LENS 6

IENS 8

sAi'lEM(0I'lsT: voor d,e thuisspelenJe elf tal-l-en eeir haLf uur voor <Le vreilstrí jc1

-- 
en rle uitsp eleiilelverls tr j- j den een uur voor dc rvedstrijd.

tÍeGens niet opkomen op '10 februari 19Bo rvorden ,.1e vor6en.le spelers z wel(en
6eschorst,_T. v Luxemburg en H.Ruyters
Vervreer md6e3-ijk bij rie Seko op mcanda6avon.l

OPSTEI,LINGEN:

LENS 4.

)

F.Blokl-and - G.Colpa - L.Do'blre - 1?,1)uyndam - J.Groothuizen - j\. v Kleef -I{.v Luxeml)urG - M.vil }leufen - Il.Osse - H.nimmelzwaan - À;,Schneicler -ij.v SprunJel - H.Straver - À.Timmcrs.

C.vcl Ileek - T.Rrandenburij - J.v Dijk - J.Keetman - c.Eemj)erman -G.Looyestein - G,Oostron - J.Ras - ï?.ItoodboL - H.iloocluyí - J.Zóet.
LEI.IS 5.



LENS 6"

LEI'.S 7.

lJlNÈ (Jó

LnNs 9.

rElrs 10.

LENS 11.

A.Bil-(terbeek - .L cle lÈ"in - G,/ coosen - I"i.Heynen - ir.Heynen - P.Heynen -
J.Kectman - J. 'euver - l?.v liijn - J.Schmal - J.-l/erbarendsc.-

P. Burghouwt' -'F.v Dijhr- P.Fie:ret !-. i.I. Hpplenbrouwers - rt.HuiË - O.vd"XÍày
.1-.vd Kroft '- :'r.Ilrol -'f.ter Laare = J.Rièmen - p.Schul-ten - p.Smeele.

A.llauman - n.ilon - H.du Chatenier - J.vd Ende -.-j,..le Jong - B.v liooi -
J.íLuisman -.A.Ilovers .- 1ï.v ilijn - C.Sta,cl - tr'.Veoren -.l.Vier1in6..
n.vd Semt - .I..loel-houwer - G.Boo8aard - P,Ilosch - P.Sooms - Il.ten Hoorn -
R.llopp enbrouvierE. - _.1'.Íichi jf - J.Verhaar - P.Vcrstral-en - J.ïlitting -
R. v ',ri.j ngaarden.

C.v ileehum - E.v jlcekum - J,.vd )jerg - ll.,'_iouwman - H.Deneyer - E.Guit
Il,Guit - J.Helnans - J.vrl l{orst - J.prins - T.prins - À.Recoink -
E..Ile esínl;, - T.Verstrae1 r

- n.fou - J.Ilorst - C.v DeeLen - L).v Deursen - p.de Haan -
-.,f?Kuypers - U.v..1 Linrlen - C.Lil:man - F.Feters - J.Ilientjes

i\. ber8man
C .l(uyDers
P . Verho ef.

Ï,ENS 12, /-.ïianning -.A.Baurnsn - C.ilercnbak - j..Bruyns - li. de Haan - G.Heystccg -
M.Jansen - n,dc Jong - E.Jonher -H.Kouwenhoven - A.llijnhoven.

PnOGnAMIUi ZONDTIG 24 februari 1980.

14"
10.
11r.
11.
12.
10.

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
ur:r
uur
uur
uur
uur

00
00
00
,o
00
o0

DHL 1

HOV 2
LEI'IS f
OSC 2 ,.
LENS 5
X,ENS 6
Vios 4
Trionph '4
LENS 9
LE1ïS 10
lnterna 3
GDS 1b

I,ENS 1

LENS 2
HVV f
LENS 4
S chevenin.3en 4
BMT 4
LENS 7
L]i}IS B

Nivo 4

LE}IS 1 1

L]'NS 12

-,-]

12.O0
12.OO
14. oo
12.00
11.00
i1.oo

Pi?.OGni:.] Í\IJ, LEl'lS 1trlml ( onrler voorbehoucl)

Zondag 2 maart 1 9Bo.

14. 0O uur liooclenburÍj '1 -
LEIIS 2 vrij

11.00 uur LENS 7

Zonda6 9 naart 19 80.

LENS 1 vri j
10" J0 uur '!íil-helmus 2
11,OO àur LIINS f '

Zondag 16 maart- 1980.

14. oo uui'LENS 1

1 'l 
" 
0O uur ILENS 2

1O.JO uur Laakhvrartier a-

IENS 1

VUC 4

LEIqS
ESTO

I-,,uEdunum 1

Olynpia 2
LT]NS 

'

t.

2
2

-6-



Zondag 2J maart' 19BO.

14.ro uur sPcl. l,isse 1

11.OO uur ADo 2
'1 1 I 0O uur LENS ,

ÉENS
LEi"r§
0l-yBp

1
a

it1

UITSLíGEN ZONDAG 1O februaIi 198O.

IENS 1

],ENS 2;
r{MsH 5
L.,ENS 4
vcs 4
Dtrto 5
],ENS 7
LE}IS B

Marathon J
GDS 6
LETTS 1 1

St. Voswastr 6

],FC ,I

GSV 2
LEI'IS f

Í,ENS 12

LENS 5
LENS 6
Celeritas 4
PDK 5
LEI§S 9
LENÍJ 10

2-z
4-o

vrij
1-o
2-O
2-2
1-1
4-1
z-o
vrij
5-o

v1.
v1
v1
S avorninl-ohmanlíren
M. Vxi j enhoèkl-íian
v2
v'r
I{. Vri j enhoeklaan
v3
v2

Tet 299855.
Tel. 6?5096 (tussen 18. J0
Íet. 631610

Zi.ALVOETB,\L

0p lvoensdag 20 fcbruari is er weer cen progra.mma ves!;;esteld voor orls.''''
zaalvoctbal t eam.

l,re Slelen om 22.20 uur in de sporthal OchenbuSgh,tegen Chaban. Dé uitslag
rran d.e faatste rvedetri,jd was J-4 in het voordeel- van esterkwartier. Jammer :

maar helaas. Hierdoor is de <legradatie vraarschijnlijk'niet meer te ontl-open.
De o_1:ste11in[j voor a.s. vroensd.a6 iS: T.prins - n.O6se -.]1. v LuxeÉtbui$ - R.Bdilisch-
Íl.v- Noort - ,P.vrl Steen - U.I(ouwenhoven - J.,i(eetrnan. '. '

Plloclii,.lÍIÍ JUNIO]IEN

14,00 uur LEIIS 2

ZATEnD;G 16-2-1980,

Velo J v1

14Jo
14.30
11.OO
11.OO
13.OO
1t.oo
11.45
10.15
11.15
14,.10

uur
uur
uuI
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uu?

I,EI ,S 1

LEr{S f
L.,ENS. 4
luick 6
I(ranenburg
LENS 7
LENS 8
so:,. 1
LIiiNS 10
LEIT§ 1 1

1

Die Hanhe 1

Vitesse Delft J
Verl:urch 4
LEITIS 5 ,

LDNS 6
Archipel 2
Dtvo 1,
LENS 9
hDO 17
quick 16

Schriftelijlt vgor vrijd.a8avond 'i8.11() uur bij P.
2545 P',|. Den rraàG. TeI. 6?5096,

ÀEIiCiïRIJVTNGEN :

TELEI'ONTSCH:
[ffir-r-aa]o-ot
ir-klassers bi-
1J-IiJ.a66ers br.
C-k1assels bi

l/ .líouïJenhove n
P.vd St een
Ar 6-Gravendijk

vd. stccn, G enemui rie nst raat 1o1,

vrijC.agavoncr, tuEsen 1B.OO en 1!.OO uur (uitsl-uitentl in rlringendè
t
J
j
j

-7--

en 19,101



In nood3eval-Ien kunnen rle junioren no3 o? zat erd agocht enrl tussen 9.J0 en 1O.OO
afbellen bij IENS tet. 6611t4.

E.N(EUnINGEN I De junioren noctcn bii olcchte we erlsomst'andi5hetlen étccds c',e

afkeurin6sli j st en raadplegen. Tel-efohische informaties reorden hÍerover níet
streht.

NIET OPKO},Í,5RS : r,,./egens niet oi)homen afgel_olej1 weekeinde kri j6t _ge rtolgende speiler-
fextrí r cs eive-b curt H.Schipperen

Dij hcrhalin6 vol4t uitsluiting vàn deelnemiru ,ran de komp e tÍtiele,r.stri i,len.
In dat Beval- blijft rie vcrplichti,lg tot betaling van Je kgntributie tot het eind
van het sei-zogn (fO juni) BehanChaafd.

SCHOI]SING i

lrte6ens zijn ;edra6 tijcl,ens un na .ie wedstrijcl i.DO1, - LElls B is Rohert van rler Zuran

, ttoor 2 wedstri j en ii-cschorst.

OPSTELLINGEIÍ:

LENS 1. als beken{ ZïE ïlnSEIlVEPIt0Gil-AI'{MA
Ie'i-I6is Joop Àpperl-oo Iïans Zoun samenkomst 1J. 15 uur LDNÍ;

verL

LENS 2c II.v Druninck - J,v{ },Ierf - H.Schippere
B.Jozee - o.I(önemann -ií.Ktiinnen( 2x) -- G.de Kok (2x) - n.guisraan(2x).

l, eirler F. Flunnans

LENS 4. a]-s behend met O.vd Laar - G.Caprino
IEÍdEis Roel lueks, Paul vC steen.

l,El,l5 b. a-Ls Dekencl. uet cceiler
ffi--r,nsr:lvrpnoGRiLlt{A
Leirler irthur de Groot.

R. Girnberg -. i.Goedhui6 -
ester - J.Koulenhoven ( 2x)-

samenl(onst 1J. JO uur L'NS

- C.IIoefna6el.
samen\omst 12.15 uur LENS

sanenkomst -.'12.00 uur LENS

n-

LL'NS f; H.Dienel - M.llienen(2x)- J?Ilourvenhoven (2x)- H.lins6en - Il.Duivestein -
I{.]ïasserman - 1ï.I(liinnen (2x)- S.ae itok (2x)- J.voorduin - M.Schneiclers -
D ..! rl-slies - 11. fle ]1aas - H. iiaílemalfer.

ZÏ E N]]BERVEPROGI]AI,fi'1JI
Leicler Ben Osse camenhomst 1f.4, LH§s

LENS 5. a1s behend met }ï.rjía1s - It. Huisman zie ook LDNS 2
ZIE I]ESERVEPNCGRJ'.MMÀ
Leicler Martin rleuver. sirmentroqst ..t Z; oO uur ll,LNS

LENS 7. a1s behend zonder M.vcI ',,IaIIen net R.Mattens
Gj.rler- Dhr. A.B1olc. aiqenkomst -12.J0 uur LENS

IENS B. als vorige week
ZIE RESERVEPROGRÀ}IMI,
sanenkonst 11.15 uur l,eidere Han6 Verheugcl, ïïirn vd. I,Íye.

IENS 9. a1s vorige wcek
Z I E TTISERVE]NCI: NTJT,IA
Sí-menkomst !. !J uur LENS

a

l,eiders Ërik Landr.raÏt, iïin vd Linden.



LEií§ 1O.aIs vori8e wcek
ZI E llES EI?VE?i?0GR1LI'I],LA

Í,ENS 1 '1 . als vori8e lveelr
zIE nxiEitvEPnoGRir'{Mir

P1]OG],?AMI'ï]T }'UPILLN}I TÍELPXN,EN I,IINI- I EI,PEN.

PU;,ILLEN ZÀTERDJ,IG 16.2-1980.

12o 0O uur N.aaldwi jlr 1.2
12.0O uur LENS 1f
9.4) uur s cheveningen

,,.{ELPEN Z/iTEr.]DAG 16-2- 1980."

uur Naaldwijk 16
uur Dynamo | 67/7

.- LEIIS 12
- S cheveningen

18 - LENS 14

LENS 15
LEI'lii 16
Te werve

Leider Theo Prins.

Le.ide-r Ton vd ller$r -

Sp.park Ho6e Eomen
V2
Houtrustweg

Sp. laTk HoGe Bomenr,
,IuJ.ialaant j e
v2

11.
4')

11"

00
00
00 6

MINï-',IELPEN ZATE'Dr1G 16-2-1930.

10. JO uur LEIiS 1p- :

8.45 uur ECSO 7
'10. JO uur LILITS 21

IIolland Sport
LEN§ 20
GD[. 25

,12 V1
Sp.park Pr.I rene
V1

AIÍiCHRI,MNGEN!

Schriftelijk vooi vriS aaiqavond 18.OO uur bij P.vd Steen,
Q enemuii'.lens trrat 101 | 2545 p? Den Haa€ï Te]. , 6? 5096.

TELEtr'ONI§CH: Íri jclagavond tuseen 18.00 en '19.00 uur (uitsluÍtend in -rlringendB
6cval1en) bi j 1,Ii1- Heynen TeI.. 2906aj.
fn. noodgeval-Ien kunnen,.lde pupillen en ,Jrel-?en no3 01: zaterrla,;ochtend tussen
?.45 en '1O.oO uur afbellcn. TeI. 661114. iENs. '

ÀIKEUIIINGEII: Ill j slechte lvc ersomst andighe,:r.en steeds eerst
raaCpl egen. Staat daarop'!:i j -trPulif len en l,'Illpenrr vermclcl:

..e a I Ke ur r_ n Jlsl_r_ J s I en
GOEDGEIiEUnI) rlan ster: ls

naar velC of punt van sarnenkomst lcomen. ïN DIIT GE.'r-L I,LIG ER DUS NIEI TELETONISCH
'TOIiDEN GMNFCillÍï.lllRD Ni-;'.Ii EVENTUELE i.EIiEUnfNc. Staat bi j r.le afkeuri-nGsadr:essen bi.jrrPupiflen en l]el-Ienrr vermeLr]: ZIE III'KEURINGSLIJST dau. moet aJE volgt I'rorden
6ehanrlefà: Voor de t huiswc cts tfiJ clen rnoet juïiorenlijst worrleri.geraadi:ieeid.
Zi jn r1e werlstri j,',en van lnl{S B, 10 en i 1 g;oed.6ekeurrl, dan Gaan ook d.e pupilf en en
welpen weCstrijrlen op ons ve]-d. cloor. Uitsl"uitentl vor;r ile uitwedstrijclen mag in
clat 6cval t el-e fonísch' worllen 6einformccrrl of hun vleclstrijden cloorilaan crr weI
zat erd ag'ochl enrl tuséen l.4J cn 1O;OO uur. lei., 66814:

NIET OPKOMEnS I

r,iegen6 niet . opkomen af ,3e1open weekèincl kri jgen rle voIrten,_1e spelers. '1 extra
reserve-beurt :/ J, stcinyress --M. Jo èhcr,rs - M, I(noi:b - _ll, FÍeret.

.?

nij herhal-in8 r vol gt ultsluiting van cleelnemin8 aan rle-'kompe titi è.we cIs tri jien. '-
Ín dat 6evalsblijft ,,',e verplichtihÈ tot b:ialin;;'van i1e lcontril:u.tie tot heb einà
van het seizoen ( 50 juni) 6lehanrlha.a.f fl.

=9-"'



!E§_f!. als vorige rveek zonder J.I(J.ip.

SAlienkomst 11.00 uur LEIIS

LENS '1J.a16 vori'6-e vreek zonder l..Kamp
zrE RESE VEPnOGitAI'Ír.1.Íi EN QUIZ
samenkomst 11.rO uur LENS

LEIIS 14. al-s vorige wcek
ZIE RE;JEÏVEP}iOGRi.I'l}Ír,
SÀmenko;rst B. 45 uur LINS

LENS__lr.aIs vori6e week
ZfE ilES ERVEPRoclriil* I},Ír',
sanenkomst 10.00,uur LENS

LEI'IS 16. a1s vorï6e woek 
,

ZID iTESENVEPROG&Jf,{.,,
sarnenkomst I 1.00 uur ILENS

L,f,ll§ 1?' aIs vorige rveek
ZIE ],IE§E]JVEPNOG]iAI II{A
samenl<omst 1O.JO uur LENS

LENS 19.als vorí6e we ek
ZIX nES E:]VEPRo G:ti;,X't\
llES: it.I'ieret "samenkomst 10. OO uur I,ENS

LEI{§ 2o,a1s vorige week
ZïE XrL':i EXVEPIIOGI Í^MI,L\

Reel J.Steinwegs '
sanenkomst 8. OO uur LB,ls

LENS ?1 . als vori6;e 'reck
Z T E RES EIiVE.I)NOGNÀI T'ÍÀ
Res! 11.l(nop6 - M. Jochems
sanenkornst 10.00 uur LENS

NESERVE?ROGILI},ÍMÀ

Leider H.Straver.

Lei{er J.Piind.

Leícler Ohr. B. Doo6a,ardt.

leider.'i.Ae Pai;t er.

Leirlers /r. SIa, Il.de Jongh.

Ieider I'{. vd Meuleï.

Leider Dhr. E1stak.

1., ei íler- P. de Jongh.

Leider Dhr. vd 3or.

saríenkomst .1 1 . OO uur LEI'IS
- ,11.15

12.OO
11.OO
11.45
11.OO
11.15
10.45
1C.45. 12.30

.11.3O
10.45
'1o.00
10.3O
11.00

+

/i1s het. Behel-e kom?etitj-eprograrcma voor rle jeugrl a.s. za.terclag is afgekeur6 dan
s;>eIen ri.e vo113ende elftall-en vriendschapp eIÍ jk.

12"O0
14.3o
11.15
11.15
11,oo
12. 00
12,OO
12. OO

12. O0

13.30
12"to
12.OO
11"O0
11.oO
11.3O

uur
uur
uur
uu!
uur
uur
uur
uur
.uur
uur
uur
uur
uux
uur
uur het

§cheveningen 1

Scheveningen 2
ScheveniníIen:11
tElJs 5
Kranenburg
Scheveningen C1
LENS 9
I(ranenburS
S chevenin6en
llost (:r.uiven
Postduiven -
franenburB
Kranenburg
LENS 16
alle minit s naar

LENS 1. LENS 
' 

",
LENS
§ chevenin6en
LENS 6
rEN§ B

. § cf;venein6en
* LENS 10,.

],ENS . 1 1

LEI.IS '12

LENS 1f
LEIiIS 14
LEIIS 15
LEr,rs 17 .

strahd

It
t,
tt
tt
t,
ir
tt
t,

,t
tt
,t
tl
tt

I
t
t
I
t
,!

t

t-
',
t
t
t
,

t
t

;l
I
t

-.i
,
,
t
,
,
I
I
I



Jullie kunnen vanaf een half uur v^or il-e samenlcorastti j d belIen of ,lit proijramma
cloor6aot tcl. 66ljl4" !r-op. weI even naar ,le afkeurin Íls1i j st om te kijken of rLe

kompetÍtiewedstrijden clooI6aan. ,De minir s gaan lelCrer naa? het stranrl. lleem rïe1
6yrnschoenen en een Srainin3s.:ak trGer

ESCIII'{PAKTM ETEI TnN : 
=

Op woens.]ag 20 fehr.uari is dq. derde ronile van di' XSCr',MPqUI,ia, Dit kcelornaniseert
VCS het. De vol-genile jon6ens gaan proberen om van de laatste ll-ilp-ts af te konen:'
tr'.de $ruin - F.0hrist - P.lrabachtsheer -.i..Frai ten - I-.Kamp - R.Vreeswijli -
S.vc1 Togt - B.Ber6mans - tr'.v I(ester * I,1,tr'romberg.. :,
Leicler. Jan Prips samenkomst 18"J0 uur LENS Einde + 2í.OO uur.

Z.ltALVOETllÀi III DE I{0UTZi:.GERIJ

Op 2J februari spelen de j,-hlassers en ;1.c wèl-pèn eeu zaaltccrnooi in de
ÉIoutzafierij. Níet iedereen kan meesltel-en. Van de l,-l<]-assers willen wij weten
welke jongens er besl-ist níet mee vril-Len Coen. lIr spelen twee tcarns van 5 man.
Elk tearn s?eett J urcdstríjd.en van 18 minuten. Ga je liever stai)pcn?? Bel- dan even
a.s. vríjdag tussen í8..00 en 1!.00 uur.

T.'!ïJ'iILTEl;NIS

De Es c amptafel-tenniswedstri j c', en worden in de pansvoJrantie 6ehou.len. De jongens
die zich o?gegoven hebben moeten ()us noíj eveh rledulcl he'lrben,

UTTS],T.GEN JUNIO]IEN UIT§LILGENPUPILLEN

Lyïa 1

?areat'l
I]I"ISH 2
Vitesse Del-f t 4
IEI..IS 5
LEIÍS 6.
RI(I,VV 9
l;DO '11

.{D§
Laakkwartier /
RVC 12

LENS 1

IENS ]
LE}Is 2
LENS 4

1-1 LENS 12
í, 3-l LENS 1f

1-1 .. Vios 14

Vreile':burch B 5-f lf f SI,::GEN ,,ÍELPEN

- l:/est erkwartierS O-4
afgekeurd.
- LEr.is 14 4-o

af6ekeurC
- LENS 7 2-1
- LENS'B 1o-9

LENS 9 vr 2-1
LENS 10 1-3
LENS 11 4-2

LINS 15
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NÍet zorn best weekend voor rle LENSelftall-en. Sf ecilts elf punten uit zeventien
l',red.stri jden. Nu maàr hopen tlat onze 61le1er6 vreer snel hun rithe hervinrlen. i.1 miste
in de be3infase cnkele fraaie kansen te6en koploper Lyra. Deze kansen leverclen ,
echter nj-ets op. I{et spel vrefè'hierna iran beirle kanten erg romme}ig. JAnner uJas
hct dat enkel-e spclers liepen te slaapwandelen. De eJ-ncluitsla1; van ''llr1 ,ras terecht.
T,ENS kreeg wel- meer kansdn, maar het vel*speI vlas van beicl,e.kanten er;i zvralt.
De wedstrijd van tiJ was hclias af6ekeurd. Na vcel- zoeken toch ietb vriendschappe:
l-ijk gevonct-en. Te8en, en bij Paraat tverd net 1-1 verl-oren. .Ír 2 leek een stunt uit
te 69aan halen. Te6en kolloper HIIISH stonclen ze bij rust mct 1-O voor. Na rust
zalrt e LENS inelkaar 'en l-j.eir HI4SH no$ vrij gernaldcèlijk uit naar J-1. Jon6cns een6
trainen zou niet 6ek zijn! ! ,
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81 spcelcle een hele leuke vrecLstrijd bj.j Vitesse DeLft. Maar oh, wat werrlen er een
l<ansen gemiet. Hicrdoor kre6cn ze het nog mr:ei].ijk ook. De J-2 overtvínning vras
dik verdiend. LENS 5 liep met 5-1 over Vredenburch.he'en. Keeper Martin vci Lans sto
stopte een penalty. BJ was helaas afgekeurd. Meerclere spelers konden gelukkig
invaLlen in 1J2 en 84. Dit laatste el-ftat mocst de tol- betal-en voor het slechte
trainingsbezoek van cl-e laatste maanden en verloor bij RK^W. Dg kaEpioenskansen
zijn nu rvel defenitief verkeken. C1 gin6 af bij /iDO en verloor maar liefst rnet
'10?O. C2 spcelde vriends c hai:peli jk en verloor met 2=1 van ADS. LEI:IS Í'10 lvon Bcwoon
van Laakklartier met 3-1. I'en gehavend Lm{S 11 verloor met 4-2 van RVC. öok rle
si:e1erË van pupillen twee die ueededen konCen hicr niets aan rloen. P1 -rverkte har:rl'
maar verloor van wes t erklvartier.. P2 vras afgekeurd, en ?3 ver_Loor evenals p'l net
4-O bíj Vios. !Íelpen 1 speeJ.rle een.leuke weàstrijd teilen liIilhe1aus. LENS scoortlè
drie maal, UiLhel-mus twee keer. i.lilhelnus vron. Aad, je noet je spelers l.re1 leren
koi:pcn hoorll ',{elpen 2 vcrLoor van Laakkwarticr. Haral-d maakte bcide. LEiilS cloelpunt en
iïelpen 3 6J.n6 hcl-ias niet dooï. LENS 19 vron clc vrienàsc happel i jke vrcdstrijcl tegen
DZS net 4-2. Pas na rust gin6 het iets beter. en werè de overwinhing veiJ.ig gestetd"
Mini 2 won net 7-O van HDV. DiJ mi-ni I bleven MaurÍce Jochems en l.{aurice I(n ps
zomear ttleg. De overiSe jongens werkten erg harít maar konden het niet bolvrerken.
De B-O neclerlaag was we]. wat tc hoog; JtLlie ha:irlen zelf ock een Ooelpunt vercliend.
Gel:leken is dat veel jeugillcrlen ncg in een,winterslaap wa?en. Jongens lvakker worden
hoor) ! Bezoel( de traininÍïen2 kom trouw o1: een voetbal een a].fenonaI leldrer fanatíek.
lledden dat het dan een stuk beter 6aat"

ÍEtS OVER ONS 4eB ELFTAI, BIJ t.TfflVV.

Zaterdag U cven ne.ar LEI{I, maar zonder er} zat i-k cen half uur]ater in
_i

'"tu'"noÏÏ,1iÏriÏ,..;: l:l tffiÏu;."t 
om er twee p-untjeË vre;3 te pi"kken màar dit -stei

nocht het ook niet lukken, rlaarom nict setreurtl. Dit elftaI bestaaà uit 6!e1er6
die hct zel-f nict 'a11e9n vreten, lvat 5u:-Àt fret aanki jhcà van rlezà ,,eclstri jàen
tot een we.ar Senoe6en uaakt. Ten ecrste een pJ-uiro voor ile scheiíls1.ec rter over
zijn leiding waarcloor hij juist niet oiiviel, en clan onze spelers o.a.
Marcel Boogaard die aIs een tekheltje t"ekecr 6in6, waaraan jrr.no jjfitterswijk

iets aan te kort kwamo.
.. hls Arnoud '.lanne6 het irin6clen cen lreetje 1-ict, aIo e"n liran"o Driessen die

alLe rust zelf vras tot op de lp.atste Iijn zelf6. En rlan onze'l-rie Franken clie cle
winter nog in zíjn bencn had, en daaiclo.,r iederc baL te 1aet aantil:le. Ton Spa
harl er totaal 6een la.st van en zorloqn,'le het helemitldenvelíf voor zijn rekening nam
waaruit bl-cek rlat ie zijn rvi jshcirl van ()ndcr zijn krul]en via zijn bcncn aaà
1i9p te trrri jzen. Dit allcs speelcle zich af oncler een hel,lere henel_ met ecn
stra-l-enCe zon, in Inrlonesie vrel de Kopcren ploert genoemrL.

Ojar U kent Xichard Soebarto toch rvel? llat ik vernomen had vriLde zc hem
overpl-aatsenr miar van mij 1ra6 hij blijven.hoor!l Hlj lcfiam uitstekencl tot zijn
recht op rlie pl-aats? O. . . r,vat zíjn ze toch'slecht tsèinf orm,_.eid i ! Zo óok Marc '
Burcksen die er rvat van kan, maar wat lras er net Michael vd 'lJal-l-en aan tle hand?
Die missers vlak voor hct atoel_?.

ïle besluj-ten nu. dit korte overzicht van rlit (luel al-s cerste in 1980 met
het vernocmen van lïÍm van Ilcfsen en ilobert Mattens rlie no6 eep straf àan zijn
broek hat1. zit!.en,en rlus r1e vlag deed hanter:en en m.i. het nó6 goed deed ook en
onze kecper uichert van vcen.die er twee te veel liet glippen maai di:ar is hij
kccpcr voor.
... Een el-ftal vraarmede LEI{S vior de da13 kan homen.

Een toeschou.ver clic niet allèen naar eén'
o.f anr',er cciste 6aat.
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.'i{IE STAJ|T ER ACHTE1I DE

ZATnilDir.GllOitGEN: Jose Christ - Teele Freri-chs - Cor Il oppenbrouwer.E.

ZATERDÀGMIDD-Í.$,; Àad Bogisch - Àn..vd Steen.
met nanvulliyrg van 2 man van het.12e elftaL.

ZONDAGMORGEN :

ZONDAGMíDDÍIG:

Tinus Zilfhout - PeBAy Richel - Cor Holpenbrouwers.

r'i.n vd Steen - tindo Peeters.
net aanvul-]ing ïln. 2 man uit 'd.e zat er dagsenioren.

UUI.

sluiten op zaterdaí{ 2J fcbtuarl: Àad Bo6isch.
zondag 24 februari: Sflvia en HuuË pronk.

eventueel 'àfbellen bÍjI Aad logiÀàtr ?el. 93.11.16.bij algehele afkeuring is rle kantine 6eopenrl van 12 tot !
Z/tTERD,itG: Aad Bogisch.

DE D]LIl EN ZIJN PIIOBLEI'|IEN:

iÍie zal iedere week de LENSrevue helemaaf lezen? U?, Zo ja clan behoort Utot de categoríe 6@/o, alleen lezen van en over Uw ei6eir e1ita1 óf grrep, clàn
behoort U tot de. cateigorie j7/o t maar 1eest U cl,e L.,XNSlevue hel-emaaL niet, clan
behoort U tot cle:eategorie LDNS 4 zondails enioren.

trïatr heeft deze uitspraak nu te ma.ken rnet C.e Bar en zijn pfiOILE4EN?
. Hct is heel simpel maar w+ar. -----

Bij ctè aanÍan8 van het nieuwe seizoen wer,l cen afspraàk fiemflakt rlat per
el-ftal- kon worden gereltend op 2 tot 4 spel-ers om te assibl"r.n Ëi3 het bar6Ébburen,
wiI dezo optimaal funktionenen. Deze oproc! zal hooguit z Lot, ) ma.a1 per sàiznon
plaatsvinrlen

\ïaar ,/rord,en wij nu nee getronfront e crd?

-x-



In LENSrevue 2? van f februari 1980 fierd een oproep 8eplaatst voor LENS 4
zondagseniorcn om tc assisteren achter cle llar. Hun bcreidhcíd was zo groot dat
niemand zÍch.liet, zien. Fantastische kerels waren r1at.

In l,ENsrevue 28 van 14 fe'l:iuari 1980 werd hetzelfde eIftaI, n.1. IENS 4
zonCagseni orgn.,, qg gg.lg6enheid geggve"n hun foui t9 herstelLen doqt-te komen . -.
assisteren bij de barbezetting. Door valiantie, ziekcn en een kneusje zaten wij
on deze knar)en te 6i11en. .,. i , i:

Hoe is het mogelÍjk dat U het antwoorcl reeds wcet. Over nijn lijk, maar
ons zie je niet. Ferme jonfensi stoere knapen.

Spe1er6 van I,ENS r neem Aecn voorbeeld aan rle mentaliteit van dit elftaI
inaar l-atcn wij ons, i-nrli-en er een befoep op U wordt 6dtlaan, positief achter deze
olroep gaan plaatsen.

Een week voorafi3aancle en rekeninghouclencl met het vredstri jdpro6lramrna, zal
door midclc]. van de LENSrevue en U!ï aanvoerder, een oprocp \vorden geplaatst welk
el-ftal aan de -beurt is, een week later voli;t dan de definitieve oproeir.

. Namens ,de vaste groep barrne dewerkers ,

Aad Bo13isch..

OPROEP

Voor zaterda6 1 flaart zouden wij
2 spel-ers van LENS 1'1 senioren en voor
LENS ? senioren. onder voorbehoud.

gfaa6 de beschildcing wil-Ien hebben over
zondag 2 maart ook 2 spel-ers. maarclan vai

FIÏ,},ÍÀVOND
- Vrijdag, 2? februari a.s. is er weer een fifmavond voor alle junioren.

Zoals ied.ereen wellicht zal- lveten mogen we Ce titël- van rïe'fil-m niet
verrnelden, maar we kunnen rvel- garancleren dat het een spannende filn zal- zLjn,

lVe beginnen om l).4J uur mot een. tekenfiLtut onL 19.10 uur begiàt de hoofdfj.Lm
Zorg ervoor ciat je tiijrlig aanvrezi6 bent! De toegan8 is gratis.

DISCO - IIVOND .

Zaterda8 1 maart komt cr eindel,ijk weer cen6 .een dioo-avond. ÀLl-e
vanaf 14 jaar zijn van harte welhon. '.

De muziek' zal- word.en v() rzo16r.l rloor de discothcck rr Zaratustrair.
De avond bei;int om 2O.OO uur en duurt tot ca. 24.OO uur.
De tocganssprrjs beCraagt 11 ,-' ílus d&ar hoei jc hct niet voor te

Kom op iedereen en l-aat zien dàt 1ENS nog leeft in tegen'ste11in6 tot wat
beweren.

jongeren

laten.
anderen

8 naart Er4nse-avond

De Kaka heeft het ene feest nog niet achter de rug of daar komen vre
alweer met rle volgencle. c .r ."

Ditmaal zal het een Franse-avond zijn dus uiteraard met Franse kazen,
saladesrwijnen en.Étokbiood. Diegenen die niet van buitentanclse kazen en salades
houden zal' ook worrlen gedacht.

De irrijs za]- fl2rJO p.p. bedragen inclusief &e vrijn. De aanvang is om
20.OO,uur geplanC. lïe verzoeken iödereen vriendelijk doch rlringend tijdig
aanwe zig te zijd.

U dient zich, van tcvorenr op tegeven Ui5 één van d.e Kaka;1ec1en lvaarbij
U tevenE de kosten dient.te voldoen.

ITij hopen dat ieclerëcn rvcer in gröte Betal-en zal verschijnen. want het
wordt uiteraard weer cen gezel-liBe avoncl.

-?-
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Omdat er bez,waren zijn gernar.kt tegen cle elke rveek zo flauwe opening
van lleze rubriek, zeggen vre d.eze keer niet, clat ile beerput stinkt"
Maar hij stinkt wel! I i i I
Voor het eerst sin'"ls tÍjrlen weeL een pluim vd rïeek. llill v llijn, Teun v
liri j n3aarrlcn, en enkele jeugcli6e enthousiast eIÍngen zijn bezi6 met de re-
''van.onze illustere, veel geprezen tegelvJ-oor. All-een vind.en veleir, ,lat ..
ze hrerbij niet zo veel herrie mocten maken.
Sindq dc tollelvloci in'fcpc.ratic is, hebben rrre bikkcrb op LDNS"
De vcr6chÍIlendc ministe-rs hebben LIJNS gcrviarschurvd, d.at binneirkort .

subsidies lvorc'.en ingetrokke[l y .:
On,lanks aIle rïaars c huvrinilcn van Sociale Zalen bIíjft de -vloeí 'i,rerken.
Zoal-s behend in Martin Heynen een zeer voorzichti6 man. Nu c1e spanningen
'i-n de vrercl-cl a.g,v Àfghanistan zo e:rorm zijn toe3enomen en een Je vrere3-d-.
oorf,o8 in'. rle lucht han6t, vlucht hij snel n:rar!het neutrale ZwitoerLand.'Slechts 2 weilstrij,.ien geeft [,EI{S acht van zijI virtuose spel mo;;en genieten
Martin veel- sueces. in Gen6veo
Trou\íens, Mart, de Matterhorn moet je niet aan de Noordkant belclimmen.
En ze.l.(er niet met ccn bl-a<1 6lazcn in je handen, '
Ons eerstc van d.e zlnclag leverrle -afgel.rpen ureekeinde een wanprestatie.
Natuurli.jk zull-en cle krachten. rvel 4espcerd ziSn voor de comi:etfltie{?),
maar zoafs men de trouwe supporters in r.le kou l-iet bt,..an in het ( hoge)
Noordenr. was l:ened.cn aIle peil-.
Ok,het t{rèede elftal tiet een hehoor}ijke averechÈse steck vallen bij
Lrïonid.as, Er zal nog harcL floeten wor(lon gewerkt om de toch no6 goede
uitgangspositie víror het kam!Íoenschap te bchouden.
Nee, dan rieilen d.e zaterdaf;teams het betcr. .:ffe drj-e wisten Ilet de
ter,;oflstanders puntenloos naar huis te sturen.
Ra1:po C1àppo, clat word.t weer Chucl(en, luit jes. tïowrwow, too mad.
lMaart goe6 LEI{S disco, oh ycah. Soul- 6isters anC brothers, voor.1 gulden
een hele avond shakenrt onder 'de pannen óp onze meerocl<enrlc vl-oer. Een
keer springen en de hele avontl gaat a11es e.ls vanzelf.
Et pour 1es 6astronomcEí een Franse aVond met alferlcj- (J!) soorten k.:as.
Rozen. runbonen cn vooral rocle vrijn. 'Iit op I maart, d€o voJ-enteo
De iubil-eumkommissie, U weel wel, Cie kommissie, rlie in clecember van clit
jaar al-Ier1ei fest4vitciten organiseert. is druk aan. het verllacleren.
Het is t e hoilpn , cl.e.t hct f eest net zo lcuk worclt a1s r1e verggaderin6en.
Meneerj O. vril 6raag, clat IENS iri deze k<jucl-e ti j'en Jàg;eineister gaat .

verltopen. En natuurlijk niet in g3-a.zen ví..n notcdopf ,rrrnaat. Han(itehenÍngen
en atlhesi ebetuiginsen, al-smecle gul-Ie gaven o1: hct bekcncle acr-rcs.
!'lij van r1e rcdactie zouden 11raag volhoren broorl i.p.v. k1ef witbrr-rod öm
onze k.ias en vette frikan|lcllen te onsluiten. En zcmclcn in c].e erwten6oe?o
Elke. s:cheidsir e.cht er f1uÍt eens zijn eerste vrc,-1stri jcl. IleLaas mo'st
LEll§ 10 als proefkonijn van zórn onervaren fluitist fungcreno Tot overmaat
van ra4p was ook een vrírarnemcr aanwezi6. Gevofg: Gemu66;efj-ft over cle
kaartjcs, naar ook-----
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XÍxxxx HÍer is rlan rveer de Jukolder, om te weten te komen rvat en in st.",at,, lezen
juIlie mr:.ar i.ets ver.er. llij doen vraarschijnlijk geen aahkondi6iingen
meer opdat die meestal toch niet in .,nze ríbriek verschijnen.

xxxxxx Er.zijn niet aI te veel vrijwi.lli8ers op komen dàgen voor Ce werkza;rmherlen
van de vloero Mensen, kom op, laat die 2 6 4 uensen het nj-et alleen

..o1:knappen.Ju11iekunnenicderec1rrorc]eweekse-avonrlrusti5o]]zetoe-
stappen en een handje m.ehel-pen.

xxxxro( God zij dank is c1e f]ípperkast weer íjemaakt vrant we.hielcl.en het echt
,, níct mecr uit" Juf1ie zuLlen rvel- 6emerkt hebben rlat cle flipperka.sten

zijn vcrpl:at6t. Eangezien er geruchtèn zÍjn, dat dc vloer aan het op-- clrin6en is zullen ze wel weer verplaat st ' worden.
xxxxxxx lJàt vliei3t U nou Beaiddelcl?

Ach,metertje of ---J!!!if .:
- xxÍxxx Oen van de week is v,';I11ens ons toch wel- Technische heen.
xrxxxx Zo, vrijdagavond ís één van de gezelligste avon'len op LENS. Dít is ile

menin6 van rneni6 jeugdlid. Hct i6 inCerdaad Beze]Iig maar er moet toch
wel- getraind vrorlen. Dit is vooral- tegen de C en B kl-as6er6 6ericht.
\'{ant cle trainer staat vri j,la1;av ond weL rnooi voor Jan tul. (wíj konrr.en er
helr:as 6een andcre woorden voor vin.ten). Koh op jon6ens hij komt 6Í)ecÍaa1
voor jullie, dus laat heru niet zomaar v,)or niks komenl!!!!

Íxxxxx fnterview ze6, je2 ïlelk intervicw?
xxxxxx Een zevental LEN§leden . be zo cht naandag de Opendag bij Feyenoord. Na twintig

miuuten voetbalirerd een voorlopige seLectie Demaírkt waarin ook Edwin
. Eykelhof zat? spcl-er vnn B1 . Edvrin kwam ook cloon Ce 2e selectie en moet

nu dinsdag een proefwedstrijd siiel-en. Succes nilrncs de recla.ctie en de rest
van de j eugcll e rlen !

xxxxxx Even iets van vorige ',veek rechtzetten: Ilichaïd vd. Hoek hacl 6eon bebroken
sJeutelbcen, hij vras 6ewoon verkouden"

xxxxxx tto6 1* week tot .lc..tÍscö! Inmiclctels zijn I hanrlbalvercnigini'en benad.erd

" en rvel He11as, trVinAS èn het bekenrle Kwiek Sp,Jrt.. Dlijf nu eens niet thui6.
" Voor de toel;ang van 1 piek hoef je het niet te faten!

xxxxxx Even vlat uitsfagen van ocfenvretlstrijden van r1e maantlagiivontl. i;1fe teans
specld.en.tegen Voorburg en C1 won met 2-O I BZ specld.e 2-2 15e)-ijk en ook
B'l ,won met 2-0.

xxxxxx Zo dat was iq wecr. Tot volgenrle week.

LEï{S 10 sc.hoot de keeper in (dui6en)., toen de gcheidsrechter vroe6, of hij
tle rvedstrijd.bal- even mocht'keuren (alsof.onb materiaal niet altijtl

^ pikobello in. or.le, is) " De aànvoerCer gaf hern C.e bal- en t.rl-eef staan wachten
tot hij hem terugkrcgg,. Helaasr de ba1 beviel rle scheicïsrcóhtcr zo goeC
dal hij hem.bij zich hield tot de. aanvang.van de weclstrijcl.
NoB een 6e1uh, dat de baI iiberhaupt no61 in het spel is Bebracht en na
afloop vleer teruggegcven is.
Ter afsl-uiting zull"en we het voor ile veranderÍng maar niet hebhe.n over de
bekenrle kvrali jkr.' dampen. Voor deze week hc.uden we het bij een o zo
eenvouilige groet: nlààííàft t

-4-
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LanA§ :1.e sporten van rle Z-1,1 lacl.der--- !
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.'Hoek,

. Rokma.
F.P
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N.N

Voor hct eerst 5etr.urencle het lopenCe seizoen Éaakten wè het j.l. zatercla$
nede dat Pnze 3 Z-Me1fta1len op tlezelf,gle dag rvonnen. Grandioos! -Drie rvelst4íjCepi
b punten. Gevrelr'.ig igoedl Er schijnt Írnllers een hemelsbreed. verschil te bestaan .,tussen de vorm waarin ons ËEESTE haar oefen-c.q. vrienrls c hai:peLi j ke weclstrijden
( en soms tegen e erste-roro"fÏIíhoof anauses) Jfrverkt, a"". à" .t"ttelige bekrompen
en angstige maníei, waarop door daÈ zelfde el-ftal Ce n_ormale conpetit.ievre,:1st ri jc1.en

6e6pee -d rvord.en.. Zo ooh rveer j.J-. zaterdag tegen prov. Z/Hol1anri.. De gastheren
kondep op hun Fmc1le terrein uite.rlarcl uit routine rt beste uit rle voeten, €1och
claarn':last wa6 er, van LENs-zijrle, oo.k niet de minste sarenhang, conrbinatie àn/of .

bekekenheid te bespeurenn Het is .aftijl aL r,roeirijk voetbal-l-en geoeest d.aar op.

"de .Buurtrveg,. waar rr.e thuiscfub o()k een broodmatJer technisch speltetje te zien 6af,doch vrel over rle nodige inzct bleek te kunnen beschikken. .Zo :r'or: tt gobeuren clàt
de rve clstri jc1 wó1-. kansàn voor bei,ie partijen liet z.,.en, doch tcvens nàarmate d.e tijcl
vorderde ook zoncer doelpuntenhloef. Het (op zichzerf overi6ens totaal onnoclíg)
vfr.:rcn van het,LENS-Gelukl binnen de beruchte lijven gaf tenslotte'onzc a.s.vader
den Dulk .de 6e1e6;enheid cleze kans .op f eill-oze wijze tè-verzil-veren en zodoeíEe
beide puntcn Ín c1e ',rracht te sJ-epen. Dus we'erom tvree rvinstpunten: dat vr6r, doch

14.J0 uur M.v O. r72 1

12.J0 .our 1iN!13 f
JO. rO uur ]LENS l

LENS 1

],ENS 2
Taurus,

e vermoeien,,]\Ticotrwarbn
achterhoede leok rleze m

rlan vol clo enrle steun van
ohnny t'.ls1g qns .. En dan zi

verre van overtuigend! Komcn(le zaterclap; we..',erom een UITwe
M,vO t72 a/d Steenvrijklaan. IVeclerom 6een gemaJrkelijke opg

dstrijd t. w. bij M.v
ave t ,il-I'lvt Nc r r4.lo uur

VEJIZ/J'{ELEN : 11.15 LENs-kantj-ne , TERIEIN t.ug r12: Steenvri jklaan bifie Slorthal)
S cheidsrechter: F. P. Hoek. oPSTELtrING: IloensdaGavoncl na cle training.

Het T!ÏEËDE omzeilcle bij Devjo een zcer
ni1:1:ert jc net 2-1 te- wiiànen, hoewei ruiiirschoóts
cloelpunten vnn 'resp. C'hr v GesteL en Lourens I(u

gevaarlijke
verd.Íend. E
er alsmc rle

klap, clcor op tt
en ilaar schitt erèncle .....
èen sofieCe' tre ffen

van. onze schie
al-tijd zo gere
ZLj hrefien ech

r ni-et t
nomeerde
ter fleer
zen en ,JJan ven de rli

met ztn aI cn naer , , de vrcrl-stri jd van de waarheicl
van l<one ncl e. zaterd.a6

l_ er rioor verantrycordeli jk. Onze
iddal; niet z6 uitstekend op clrecf .
ile harcl zloegenrle milrien-vef" ero

jn rve hier nu' zo-'lan6zamerhanC
tr toeBeAroeirl t.w.. ile strijd

t ege n NliB J UIT.
lons6iE:ffifie wèten ivaar I t om 6a.E lttes maar weer geven ! !

ÀI:NVANG:12.JO uu
@Íí:F'rry3a1s6o*
OPSTELLING : A.'En

r, VERZAMETEN : terplaatse: 12.00 uur TE':IIEIN lN,,,Jts I van lrienepl_aan
erlaan) t. o; Oos t,ersportpark, li.lassenaar.
ze - C.Vèldinli - Il.I(emper '- G.v,1.Toílt^ - ll.N.. j.ï.J Tast (aanv) -J.lleltens - L.Kuyper - À.Ren Cheihk - ohr v Gestel_ - J. vd ïtíjzen.lles: eventueel- no.S aan te wijzen.

Dè ioníjens'vah Vroom en PÍjpers tcnËlotte haal,'.en voor cle ttcedc keer achteleen
ecn bijzïnLGre stunt'uit. Thans won ons'DEIDE notÍr'bcne van J.liC 

- 
11 1. Zoic.er antleren

ook mr.ar ie ts te kort te wiIlcn doen rnag-EG toch vrer vermeld'worílen cr,àt een drietdrietal z6ér frs-aie treffers van onze kers-verseï aanwinst Jos Houbcn r'le solidebasis vorríde van 'iit succes. Keurig. johgcns. ats. zaterC-a,..; 'llUIS t cSèn TauïUs Jrsaar we ook nog écn altlelt j'ë mee te schill_cn hèbhen ,..l,NVi'.NG: 10. ]O uur iyEllZil.l"mLEN : 10. OO uur LENS hantine .
gl§lpll,r_ryc,:

ReE ! P. irmbac

G.fiaffecn,- C.3osmàn * Chf jehee'- E. van rtrJerlchoveii - G.Iiuyper :...
A.ltoster'- J.lioubeir - 1l'.Iio6tèr(hanv) -'R.Vroom - E:Ne nann :
S .I(oeIfl-at
htsheer - J. den llei jer.

-q-



PROG.1ÀI'IMÀ ZATERD.IG I maart 1980.

LENS 1

12.00 uur LENS 2
LENS ,

SENIONEIÍ ZONDAG

Pi?oGllàMI,l]1 zoNDíG 24 februari 1 9Bo.

UU.r DHL 'I

UU.r HDV 2

11.00 uur LENS l
1'l .J0 uur oSC 2

12.00 uur IENS 5
10.00 uur LENS . 6
12.00 Víos 4

12.00 uur Triomph 4

14.OO uur Lm{S 9
12'OO.tui LEirS 10
11.O0 uur lDnternationale J

-11. O0 tur cDS ' 10

vrij
Die Haghe 9..- N:N.
vrili

14.O0
10. 00

LENS 1 ten LJrassenskade Delft M.Bonnet.
LENS 2 ter a/h Langepad I?otterdarn

G.H. Bliluran.
HVv f 'l 1 eeb. 1-1/3 - N.J de Jong.
LÈNS 4 terr Vlamenburil Mariahbive

ll.lloogendam.
scheveninGen 4 vz g,eb, l-2/4 H.H.Doiihoorn.' '

BMT 4 V2 geb . 2-2/ 4 ,; . G. v .fr6peren.
LENS 7 terr Eskamp II Melis Stokelaan

LENS g terr zuiderpark 2e o"nu';iÏ1'''"versbergen' P.Ch! liJe'st erber6.
Niv,r 4 v1 ge\>. 1-1/J l.Scheffer.
DZs 4 1,11 seb, 2-1/3 - H, Hoplenbrouwer.
- LENS 11 terr Ockenbur6 einrlc Lal'ln,v Meerclervoort

N.N.
LENS 12 terr Erasmusweg l/o S chiirlers6aarcle

. ^'*: ,
bPSTELI,INGEN:

LÍIÍS 4" tr'.Blokland - g.Cal-pa - li.Duynclam - J.croothuizen - Il.van Luxembur0 ------:_ M.vrl l,Íeu1en - H.Rimmelzwaan - l,.Schneiiler -Irl.v Slrundel- - H.Straver -
;\.Timuers - L.Dobbe - B.O6se. i

],ENS 5. C,"vd Beek - T.DrandenburÍl - J.v Dijlc - c.Kemperman - G.oostrom - J.Itas -
I?.Roodbo& - 

^.llooduyn 
- H.Rooduyn : J,Zoet -

LENS 6. jl. Saunnan - X.Bon - H.du Chatè'nie! -.J,vd Ehcle : )1.4e JonB - J.Luisman -
T,van Luxemburg - À.Rovers - ï;.van llijn - C.Stapel- - Ir.Veeren - L.Vierling

R.vd Bemt - G.lloo8aard - P.l]írom6 - R.ten Hoorn - n?IÍopp enbrouwers -
A.Schijf - J.yerhear - P.Verbtralen - J.',j.ittin6 - R.v..$lijngaar:len -
P.Bosch - J,i-.ioefhourver. .-

],ENS 8. -r1.llil<Ierb c ek - J.de ilruiÉ - G.Goosen - P.Ileynen - !l.Heynen - J.Keetman -
J.]leuvpr - P.van liijn - J.Schmal - J,Verbaïendse. - G.Duivesteyn -
H. de l(Iein.

LENS 9. P.BurgËouwt .- F.v Dijk -, P,Fipiet - A.lIuis - 9.vc1 I(Iey - /i.v(l Kroft -
!{-Krol -- irJ.teï IJaare 3- J.Ri'emen - P.schul-ten - !.Smeel-e - i{. Hopp enbro uwer6

LENS 10. C.v Reekum - F.v ileekurí-:- l:.vd }3eig - it.Bor*r"r,. - Ii.Demeyei'. - H;cuit
R.Guit - J.Helmans -. J..vrl Hor6t - J.Prin6 - T.Piins- -, /r.nee'sink -
E.neesinl( - T.Verstrel.



IENS '11. .\.3ergman - il.Bom
,f .l(uypers - 1ï. vd
F. de Vroege.

LENS 12. A.Banning - ri.Bauman - C
n.de Jong - F.Jonker - J{

RESEnVEPIiOGniilÍyui ZoN)AG 24 februàri 1980.

14.00 uur HBs 1 LENS 1

.3orst - P. v Deursen - p. de Haan : .C.. Kuype_rs -
Cen - C.Lipman - F.Peters - J.Itientjes - p.Verhoef -

.neronbah - j..BrUyn§ - .ti de Haan - G.Heysteé6 -

.kouwenhoven - jt.t,,'i jnhoven.

-J
Lin

s m{I crEN.
P]?OGRIII ,l/L ZOlIEcc 2 naart lgBo ( on:'.er voorbehoud)

1l+. 00 uur l?oo(lenburg 1 LENS 1

vrij(no6)
VUC 4
ï^Iilhelnus J
LENS 5
LENS 6
IU( Deo 7
VEIO 6
IET{S 9
LENS 10
urenJ e .ul-auw b

.. Duindorp sv /

1 '1 .00
'1 2.00
12. O0
12. O0

.oo

.oo

.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

IENS 2 -,
LENS ]
LENS 4
Duindori: s
Postalia J
LIiNS 7
LENS B

Quick 9
HRS 9
LENS 11
LENS 12

v2

10
12
12
ta
12
10

.00

.oo

.00

,\T'SCHNIJVINGEN :

Op vri j r1a;,-avond van 18.J0 en 1p.JO uur bij t-.vd Kroft TeL. 296081.
moríjen tussen 9.00 en 10.00 uur bij À.Bogisch Tel_r,9j1156.

0p zat erdaG-

S /TMENI(OMS T

Voor de thuissl:e1end.e eLftallen' een half uur voor r1e vlcclstri jc1 eí cle uitsl:elende
wedstrijden een uur voor rl.e rveCstrijd.

l{Egens niet ophomen op 1/ februari 1980 wordt (le
C.v Decl-en (11e).
Verr'reex nogelijk bij de Seko op maand.agavoncl.

voi6enrle spel-er 2 rveken geSchorst;

UIT§L..GEN ZONDJ.G 17 f ebrrïari 19 80. :

I t Noorrlen 1

Leonidas 2
LENS ]
LENS 4
I,XNS 5
Celelitas 5
IEI\S 7
H.v Holland 4
tr{assenaar 5
L.,ElIs 10
3TC 4
SEP 8

LENS 2-1
LLlrs 2 3-O
Ter Werve I 1-2
Delft 2 O-3
Den Hoorn 3 O-O
IENS 6 1-1
!ïesterkwartier af6e1ast.
LENS B o-3

.LENS 9 1-1
LlVv 7 3-2
LENS 11 

'-1],ENS 12 2-1

§

-7-':'
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PROGI}"MMA JUNIOREN.

zoNDÀG 24-2-1980.

1,4. OO uur LDNS 2 -. -B1auvr Zw art 2 v1

VII]JDT'iGAVOND ÏS ]1]].] E]]N FII,I,L'rVO}.ID TOXGÀNG G]iI:.TIS

zirTEuDAG 21-2-1980.

14.3o
14.10
1f.o0
t4.,o
13"10
13.10
12,00
11.OO
13.OO
11.3O

uur
uuï
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1 - DHL 1

LENS f - Schevcnin8en 4
Ríjswijk5 - LENS4'
HVV4 - LENS5
Duinclorp sv !- LENS 6
LEIIST . HVV6
LENSB - i?VC8
Schevenin6en 11- LENS 9
LENS 10 - Quick Steps 11
LENS 11 - cror4vliet 9

v1

Sp.park Pr; Irene
Hoogenhoucklaan
Sp.park Houtrust .
v3
v1
Houtrustweg
v2
\2

ELKE VRïJDLGÀVoI'ID IS ll1? T''i:IllING i(ollEN JULLIII AoK r.LLEIi-,;\L

ÀFSCHNIJVÏI,iGEN :

Schriftelijk voor vrijdal3avond 18.O0 uur bij P.vrl ,5tcen,
cenemuidcnstraat 101 , 2545 pL Den HaaB Tel. 6?5096.

TELFF ONISCI{ :

Vrijdagavond tussen 1B.OO en 19.OO uur' (uitsluitenrl in <Iningencie 6evallen) voor:
A-klaseers bij G.Duivesteyn fel- , 946891.
B-k1as6er6 bij P.vrl §teen TeL. 6?5096,
C-klassers bij /r. t s-Gravendijk ' Te]. 631640.

In noodílevallen kunnen de junioren nog oil
. afbe]Ien bij ImiS.. TeL. 661114.

z'at erCago cht cncl tussen 9.3O en 10.OO uur

AIKEUiIING]'N I

De junioren moeten bij slechte we ersoms tandigheden steeds de afkeuringsli j st en
ra&d.pIcgen. Tel-efonische informaties wortlen hierover nret; verstrekËo

OPSTELLINGEN:

ÍÉI'[s t. als bekerd
ÉïdÏomst 1J.15 uux LENS
ZIE ]UISEIIVEPR0GRii],II,IA EN Z:'.LLVOETBAL

leiders J..liplerloo ,IÍ. Zoun.

L,ENS 2. als bekenC met L.v nijn
ffiE.schipperen.
sanenliomst 1J. JO uur LENS
ZIE Z,'ILVOETBAL

Lej.der F. Flumans.

LEI{S f. a1s bekencl met H.Dienel (2x)
ffiffiomst 14. OO uur LtriNS
ZÏE ïIE§E'iiVEPROGiIAI,I}ÍiI EN Z,..1ILVOETRI,Ï,.

Leider B. Osse

j8/



LENS 4. al-s bekend lI.Diemel zíe zaalvoetbal
sanènEomst 12.00 uur LEI'IS Leitr,ers paul vri steen,Iloel_ Lueks.
ZIE N]]SIfiiVEPNOGRI.}1}.4rI BUITENL.ITNDST] ;]EÍS EN FILI,L',ïOND

L.,ENS 5, als bekcnd l4.v.l Lans zie zadlvoetbaL L.v iiijn zíe I,ENS 2
Gam-ffiorns t 1r.15 uuï LENS Leide; Martin n"rt"".
ZIE OOI( 1?ESEJiVEFNOGRI.II,IIIU, BUITEI'ILI!}IDSE,iEIS EN FILI'ÍTVoND.

LEN§,6. - 'al-s bekend met p,'{essels ' ' -.

Ëàïffiomst 12.J0 uur LINÍI Leicler jirt.hui de Groot.
ZIE OOK T])"ININGE]II BUÏTÏNIiIqDSE IIEIS NI'I TIL},Ir.VOI\D.

LENS. 7. als bekend zoncler M.vtl Ual_Lcn
Eii6íÏcmst 1r.OO í.uur I,ENS .Í.,eider Dhra ;i.!Iok,
Z]E OOI( TIIAÏNIIIGEN BU]TENL.';.NDSE }IE]S Ei{ FILI.IJIVO}ID.:

LENS 8. al-6 bèkcnd
Leicl.ers Hans'Verheugd ,$iim v,l Mije.

ZTE IIESE.]VEPROGI]ÀMI,IÀ NUITEI,IL]INDSE :iEIs EN FÏL]4T.;VOND?

LENS 9. als be]<cnd P..lícssels zie ooJr LENS 6
sanenkomst 12.00 uur rllls Leirters Erik Landmanr llini. vcl linclen.
ZIE NESX:IVHPIIOGII,JII,LI. BUTTENLÀNDSE IIEIS TIII.INING]I}I E}I, rI],}[VOND.

LEN§ 10. al-s bekincl. zcn:.ler J. yd ïíie1l en J. vd tilÍef .

' .... Leicler Íon' vri Ner5,
ZIE NNS ERVEPNOGI],^.}1,ÍJi BUITiTNL,\NDSE hEIS TI]ÀIN]NGEN' EN F]LI,['.VbND.

ZIE BUITENLí}IDSE IIEIS TIU^I}III'IGEN EN FILL,I..VoND.

LENS '11. als bekend

PI]OGI.ÀI,J]4À PUPI LLET{ ITJELPEN' XN I"IINI:1iJ EIPEN.

PUPILLEN ZÀTE:IDÀG 23-2-1980.

'l1.OO uur Vreclenburgh 21-
1J.00 uur Valkcnierb 3 -
'1 2. 00 uur LIINS I 4
ZIE I?]ISE}IVI]PROGRAI{MA,

rYErPÉN Zr'.TxI'lDr'.G z3-z-tg8,o.

09 .45 uur D'ÍIC 22
1O.JO uur IENS 16
'1O. JO uur c)S 15

IqINI -IiIEI,PXN ZATÈ]IDI,G 2

IrENs,. 12
LENS 1]
Scheveningen'1/

LENS. 15
soÀ 5
LENS 17

Leírler Theo ?rino.

Vre dènburchr,le6.
Hoornbrug.
v1

Brasserskade (l efft)
v1
Erasmusrueg

v1
v1 '

Zuiderpark.

1-2:-1980.

1 '1 . OO uur LENS
11.00 uur I,ENS
09 . JO uui^ itÀvA

,i,TISCIIRIJVINGEN !

- Tone6ido 24 ( vr)
- III1I O

19
?o
1?

Schriftelijk voor vri j.la8avond 18.00 uur bij p.vd Steen,
GenenuiC.enstraat 101 | 2545 pR Den Haag Tet. 6?jO96.

-9s-



VrijC.agavond tusscn 18.OO en 19.00 uur (uitsluitènd in clrin6enrle 6evatlen) bij
'lïif Heynen Tel, 290623 "rn nood6eval.Len kunnen de pupillen en relpen nog op zat ercla6ocht end tussen
B.3O en '1O.OO uur afbetlen. Tet.' 6611j4 f,futS

AÏKEURTNGEN :

Dii sl-echte we ers oras tandighed en steerls eeret r!,e afkeurin8sli j st e n raa$p1e6enr .j
Staat daarop bij I'PÉpi11en en v,elpenrt vermeld: GOEDGEI(EUI.ID clan ste'eds naar ve.ld
of punt van samenkornot kcrnen. IN Dl,T GEV/.L M]1G En DUs NïET T]iLEFol{IscH l,toRDEN GEIN/
Ioill'IEBRD N;:;^:I-l EVENTUELE Àr'KtiunrNc. staat bij rlq afkeurin6sadr eE€ en bij p,pupillen
cn lïelpenrr vermerd: ZrE .trFKEURrNGsLf JST d.a:u rnoet a1s vo16t lvor{len gehanJè}d:
Voor cle Thuiswcdstri j:len nnr,et juniorenlijét wórd.en geraadpleegd. Zijn cie wetlstrijder
van LENS lrB en 10 goeclgekeurdr dàn gaan ook de pupi[en èr, *óIp"o wedstrijrlen
op orrs velcl dooro UÍtsLuitend voor d.e uitwedstrijclen mag in dat 5eva1 telefonisch
worden Seinformcerd. of hun rvedotrijden dooriSaat en weI zat ercla6oc ht end tuÈsen
8.3c en ï0,00 uur" Te1.661114"

TELXF'ON]SCH:

NIET OP]íOI4ER,§ 3

tElIs 12" B.C
t{.b
i.K

llie0ens niet-opkomen afgelopen weekeincl krij6t ce voJ-gende speler 2, extra reserve
bcurten.: P.iïi j hmeijcr,
Ilr.J heïhe.1in6 vr:16t uitsruiting van deelnemin{ï aan èe kompe titiewe dstri j den.
In dai 3eva1 bl-ijft cle verplictting tot betalin6 vaq rle hontributie tot het eincl
';c.n het scízcen, (lO juni) gehanclhaafdo

.O?STELLI}iGEN 
]

Iaassen - P.Diflervaard - M.v Hefden - E.i(eu6 - p.Oosterne5hel -iratins,- it.Slats - A.Tjin-rïsjoe - A.Toet - ll.Vreeswijk - B.Soer -m!"
samerikomet 10"00 uur l,DN§ -Leicier I[. S traver.

IENS 12. F.de Bruijn - F.Christ - p.trrericho - J..v l(qEter -t -;:r..!,ranken. - B.Berllmans
i"l.I(eetnan - P. r';mbacht sheer - B.surie - F.Ija].enewóir' :''f .Mukler - I'i.Fromberg
R . Lie Iíien TEoen - .fi.I(anp ( zie ook IENS 1A) - , i

scuenkcnGt 12.0O urir LE[rlS.. leíder J.prins..
GJ:.I],iNE OU:,E]]§ MET VEi]VOEh ZIE ]IECERVEPNOGR,J,T.{r1 EN (JUIZ.

l,Ells 14" ?..::llebtas - L.vcl Toorn - l.l.Batelaan - 
^,Gj,roenestein 

- p.Hoeksma -
I4. Zinmerman - B.de Groot - M/Spa - O.lJlom - C.,de Groot - S.v,l Togt -
J,,van rt HL\o{;"

Res. P. Ilii.ihmei j er r :

samenkomsi 11.ro uuï LENS Leider J.clen Dulk.

LEN§ 15. als behend
s=àiiëffimst B. 45 uur t ENs
ZtE ZÀ.I^'IVOETII,L.

LENS 16" al-s bekend zond.er H.larGseno
EàïöÏ6mst 1o.oo uur LJENS
ZfE Zr';j.LV0ETBr',L.

LINS 17" a].s belcend
ncs" M. Jehee "
earnenhomst 9. J0 uur LU§S
ZtE ZTLII,VOETIJAL.

LelJler 1.. cle Pagter.

Leirlers iL.spa, It. de Jonghr

-10I

L eicler M. vd Lleulen;



LENS 19; a-Ié b elcend
ffienk-6mst 'io I jo uur irlrs

LENS 2Oo aIs bekend met S.Hess'íaïeÏEmst '1O"rO uux t ENS

I,ENS 21à a1e bekend
EtmöFomst 814! uur LENS

.Le3-(ler .D]tr. lJJSta-t< À

-tqirler P. de,Jon6hl

leider Dhr. vd. Bor"

samenkomst 13.15
13.15
11t 15
12.45
11.15
11.3O
10.45
12.30.
11.3O

14.ro
1+Jo
14Jo
11,1'
14Jo
12"00
12-,OO
13.3o

,I?ES ERVEPXOG' l,'r'!iM1r :

nij algehele afkeuring van hct kompetitieprogiamma spelen Ce vo16enrle elftallen
vri encl6 chapi)e1i jk;

Hrs i . .: LENJ 1

Schevènin6en À2- IENS l
HR§ B1 - LEI.'IS 4
LI]NS 5 - Scheveningen 82
I{BS C,I - LENS B

LENS 9 ; Schevenin.e* C2
scheveninBen C4-. LENS '1i
Postcluiven P1- 

" 
LENS 12

Postduiven p2- LENS 1l

Zlt.irLVCE'lB l, IN DE EoUTZj1GEiUJ 
"

OPSTELL]NGEN:

uur
uur
uur
uur
uuI
uur
uur
riur
u u:'

uur LENS

??

It

De spelers van LENS 6;l en 10 kunnen om + 1J;OO uur naar LEI,IS toekomen net
- t rainingsspull eii " Op de si:eelleide van he-t Zui,terpark spelen !,re .lan cen gï'ote
ond.erlin6e parti j. Iletzcl--f rle 6eJ.dt voor de spelers van LENS 14 L/n 21" lIull_ie
ver$reklien vanaf LEN§ oft '12.0O uuro NatuurLijk verwachten wij ook afle'leiders

-om C.e.zaken een beetje te re6e1en. .í\lles afgekeurd? .JaÍuner ! maar toch maar naar
LEiiS toekolaen" Blijf niet thuis. :.

:
.Í,,"S 

" 
zat crrl,agavoncl organiseren ie Es cardpverenl6ingen weer e en,.zaaIvo etbalt oernoói

vcor rvclpen cn li.,klassers o De Houtzagerij liilt aan cle Hobhemastraai (over ile
Vail-l-antlaan) en is te bereiken met tram 6" Slechts Ë6n li-klassers ging fiever
stappeh.dan vcetballeno De overi6e kunnen we gevroon opstellenn, Ben je verhincler -

be1'an evcri óp vrijrla6avoncl tusscn 1B.OO en 19'00. uur bij het normal.e afschrijf-
adrac s,

T ee.ri '1 " J.Dunant. (K)- I,t.Bosctr ^ E.EndLich - P,vcl Zwan - D,Keetman - E.Renzcnbrid-.
R. Verhaan

samcnkomst 18. 15 uur LENS
G i-r:;.Ii.NE OUDER§ I"íEf VDIIVOER. ':

l, ei<ler Aad cle eà6ter.

J 
" 
Tímmermaho

l eajn ,ó .E;"Knops(K)- D"3Íj16na - I.Í.Endtich - D.vcl Vin - I'{.Broo6hooft -

Togl_4. . D"Spa (k)- lr.Bijtsma
L. Me ershociË;

samenl<omst 18.'15 uur LENS
G.IJIRNE OUDENS MET VEXVOE]I.

II. i:,arssen - il.lIartman -
Eam.enkomst 18" 15 uur LEI,IS
G.I^J.'INE OUDE;]S }4ET VERVOER. .

- R.Plugge - K.Hansen - H.Snul-c1ers -
teicler Dhr. Spa"

Leider R" rie Jon6h,

. -47.,



Van c1e weLpen helben we n""-ast de rlrie kc"epers r 
"die si:eIers gekozen die vorige keer

niet opge st e1d.,St onden. Dit hcbben we aan6evuld met de weJ-i)en die op ile woesJag-
middag rcgelmatig koroen trainen., Succes..

Tealn 1. H.Dieme-I - It. Duiveste*zr - Il.de l(roon - R..ie Haa6 - J.Kouv,enhoven -
B.Henkes.

samenkomst 20.J0 uur EoutzagerÍj Lej.rier Ben Osse. . .

VnIJDAGj.VOND I'ILI'I,iVCND . OP'LEITS riiiNVriNG 1p..4J uur.

Team 2. 14.vd Lans - i?.Cinber$ - M.Riemen - G.de l(ok - R.Wasserman - M.SchneÍder.
ËàfiEiEoms t 2O.JO uur Houtzagerij. teirl.er Dhr. f.Ffumans.

': ..".: .i:

llii de -L-kla66ers hebben we om nari6heid te voorkomen maar de speJ-ers vlég6eJ-aten
die vorige kecr zo dorsti-g !flaren en d.e s1:elers die toen we6bLeven. ïi'ij hopen
dat cle jongens die $rel zaalvoetbalLen een heLefijne avond hebhen.'Jil[ie 6pe1en
J wedstrijden van 18 ninuten.

Ff LI{I.VOND OP 22. februari.

í. S . vri j rla6avoncl organiseert de.Kaka, onze fèestkobmisaie een filmavondvoor a1le
junioren (IENS.1 t,/m 11). lÍij ^vervrachten alle Juniorenu:Om f9.45 etarten wij
met een tekenfilm, \vaalna om 8.,0 de hoofclfilm llegint. De toegang is 6ratis. Eerst
tïainen, dat: film kijhen. Tot vrijdagavond. 'j

KOMENDE .I'CTïVITXTT ViN. )E K.'.liri: 1l!Í.',i',RT DïSCO/IV0ND : V,:N..[ 14 JilAn.

TS C.,"I'{PQU] Z "
il ' ' 

j
Op vrijdagavond 29 februarÍ wordt.rle finale.ronde 6ehou.ien van r'le ESCIIMPqUI Z .
'op 3MT. Hoe de derde wedstrijd afgeloiren is, J.s nog'niet bekend; Zaf LENS ngg een
plaatsje kunnen lilimmen? Doe je best. 0m 18.J0 uur worCen de volgencle jongens
o1: LrEN§ verwacht: . .. .. ..i .

P.tr'rerichs - P.Àmbachtsheer - R.Vreeswijk - E.de llruijn - F.CÍirist - D.Bergnane -
A.Franl<en - 

^.Kamp 
- IÍ.fronberg -. F.v I(ester

, . Leider Jen Prins. :

Jammer was het dal-t w:i j de vorige kcer §..vd: To6t hariden -opgee teld i.p.v.P.Frerichs.
Eèn'behoorlijlce fout. Paul Frerichs was teLeur6esteld dat hij niet opgesteld
Etond. Daar er naast de 6r.:epsprijzen ook individuele prijzen vrortlen uitgereikt
noeten ,le clubs steeds met rlezelfrle spelers verschijnen. Nu noesten we Steve vd
Iogt teleurstellen, waarvoor Nogmàa1s onze veront s chultligingen. 1ri j begrijpen i

beet dat je teleur6estel-(1 bent.

BUITDNLÀI.IDSE }IE]S.

Norl steecls zijn er rnense
Doe dit nu direkt al-s U

Girorelrening 116T ll wach
rei-s is. De leiders l,,ord
lqnger wachten.

n die het tweede termíjn a.r-1. l50r- Nog niet betÀa1d hebben
dit Ieest. Het lvordt zo snel verSleten. . . ,.

t op U. Zet er we1 even bij dat het voor de buitenlanlr.Ee
en verzocht om J16Or- rjver tc naken. Laat ons hou niet

T]]X]NINGEN

Einr1eli jk waren er wat .jongens oi: -c1e training. Veel zin erin bLeken ze niet te
hebben. Je vraa8t je J-an6zamerhand af waarom sommige jongens voetballen en trainen
Ï'Jij hebben graa6 dat er veol junioren komen op íle vri jcla6avoncl. Luister dan wel-
naar de trainer.Een beetje zvleten kan her'.s 6een kwaad, Na afloop lekker douóhen
en je voelt je kipleld<er. Tot vrijdag op de training en daarna bij rle filnr

;12-



ES CÀMPTi]iTf VI T]IITU'I

lUAZ
.J-_

]'f Belopen vrijclagavond is
ur-tein.le]-j-jk winnaer. VCS

' juf lie heb'ocn 11àèrt 3 e lest
niet zö'teIaní.jri jl(. .ilIe C.

een nooie afbluitinB ven ct-

Zí,',LV0ETlirL

F]]]TSEI{x:"LLEY

Ce. La.atste .qud-z-iohrle
tvrcecle, nlvlT clerd.e .en
. 15eilaen op. .leze av,:ÍL;r.
-.c.eIncmers kreSen' tèr
óze gesloa6de qui 2.

versi.:eeLd oi) BW. S}oorwi jh wer(i
LENS een floccle vierde. Jongens,
en. Dat juIIie laatste.werden is
i.herinnerinE cen ví'.ant je. .')it was

':;Op zat erclagàvi-,n r1 '1! maart worclt de laatste r,nie vàn
Eout2àf,erij Besiléeld, voor dit seizoen. Volgenl jaar
IIet liefst op de vri jda.ravonc.l. Of dif ].ukt mocten we
zaalv<:etbal voor enkelè spelers van ll'l en C1 eri v. or
6r7r1O em 11. Vo1gencle week voli;en rle opstellingen.

het zaalv<;etbaf in :1e ..\
Bíran rve hier rve.I mee.".oor.
afuachter, Op J! naart is'èr'
erkkJ-e sirelers uit IENS

juni, organiseren wij een fietscnralley
en ourlers). Meer,nieuws vo11;t.

rian het eÍnil van het
vcor alfe lief he'tl:ers

seizoen, zaterdas 7
( Ieírlers, traíncrs

TIFELTEI]IíIS:

-In de pëasvrilcantie ' is het tafelt ennist o ernooi voor
(i,eelncmens.'ïuIfÍc kunnen vir.st nol wat oefenen. De

rle C-kLagsers. Er zijn + 28.
,',ef initigve tlata' vol-t.r nEB. ,

- LENS 19' :- Laakkvra'rtier 21 ' 1 ' A-3

'het lE jammér, maar LEiu,S 19 heeft af6elopen weekeinrl weeï eens
dat het' 'zic.h'na d-'ó'lange vakintie en sl-echte weer-,,stoprr no6 steecls
wint ersJ-aapj:b evin?t.

De wedstrijd tegen L,ial<kvrartier f1-r. een tegenstander wAarmee wij het vorig
seizoen 1;eheeI 6-ccn moeite ha.ir1sn, tvas l)ó;in af aan e'en ecnzi j{.i...e vertr:nin6.'On,lanks C.e flinke . on lcrst cunin6 c1i-e het LE S-tóam van haar supporters kroeb,
liet het zÍch steeds vJeer op haar èigen hè1ft terugrlrin6en. De bekenrl.e i;erluchtheirl
r,vaarmee mini 1 zich vlr:ie6er uit rler5el-ijkc situaties wist te worst.el-en uras thans
ncr5eiis mcer te bes! euren.

En waar is ;1e lcvens gc vaarli jke aanvalskracht van vr.ie5;e, 6'àfif o.,ruri:
l,Íoeten knai)en aIs Marcor Guíílo, lemíc en r1e rest nu aI met pensioen?

nee toch! Het antwoorcl Pp ..lfc vraíjen is heel vl-u$ Cegeven, aangezien r,lles voór de
hancl Iigt. Orndat de. dr.:orcleweekse trainíng niet !ïí)rdt bezocht zi jn ie mec6te
spelers wcer teru556ezaht ner,ï het iteil van..beGin vcrig seizr,en.

Dat betckcnt voor clc mceste vo.n julile cl,a.t_ ::re..terug zijn in iïe tijd
vraarbij de .trainer je liet zien hoe je een ba1 fr"et '6'este Èon ratren met ecn.
voetl:alschoen.

JuLl-ie zullen hct zekcr niet fluk vin '.", ,r.,nnoor' j'e rlít 1ccst, mar.r d.e
' bedoeling ià d.at"je weer cens vrakker wordt uit r'!e làngc iinterslaap, zodat men in:

Cc konenrle tijd. rveer ecns han zeil6en3, LEIIS"19! ! Oh, rlie s1:eIen al-l-e6 tveg!
ilezoek (].us voortaan t:.oulv r.i e wo en6 !1agmÍdd.a1;training en blijf "'je ouders

alnarflan heaónneren.
Van het result;rat zal je later zelf 6enot hebben.

gett'.,ond,.,
in ecn

-16- '',

Dhr. Elstah.



LDNS 12 verlocr van ToneGido. De slclers l<o:.rr'len hct doef net zo-"min vín.1en a1s
,1e chauf f eurs he t vcl-tl van Tonci;id.o. p2 vcrroor van Groen lyit p1. De ho;;ekl:tsserins mceten julIie rvel Prcbcrcn tc hand.havon horrr, LItrlrlS ,14 verloor met J-O -van VCS. Dezc lclub Yras 5ezo.n sterl<er. LENS rverkte vuel- mrar kon niet.vcrhelpen
Ca.t VCS Jx,'scooríle; "iel-1)èn 1 ging in .rraI1ei. vrtre5;terr naa:: 'lrÍonstcr. 

..»e .inNSsllclerswarcn 6oed rvakker 'en vronncn met 4-1. 'Volgende week vrcer op rlo'delfcle ti-jd. en 1:1aatsnu te6en fiiswí. I{atuur:J-ijk weer.winst.'1.;à praat meer dan dat het voetbart. Ditncsitieve Bepraat hc.ft ecn sróchte'invtced. op het spel cn natÈuilijt oot<,op hetvoetbr.J.plezicr van rLe 5-occlvuillende joncens en van cle oud.ers. .-.S. zàterclail 11,aan ivij
cens rnet zijn a]Ien lraten. Dit is harc-r, nodil;. ld, haarde één punt bíj DUNó. Mini 1is vol6ens 'ic tei'rer no6 in ecn wintersr.aap (zie versla6). oniwaken hcor - ,j olli;ens;-Mini 2 is no6 stceds ong--sfa6en. Ge!',erdi6 ilie inzet ,.lo-,inr" spelers.. Iqiei niteem
o1: zateriiag'nee rrr-rk op vío ensda6hi d.1a6 zi j:T <le.e spclers u, ,o"-.t.r arLemaal. MÍni ,
!:r:g*a" r'.e schace- tot vier t c6enilo e12uni en. tjaurice Jochcrns scí,irr.te ,oir.or-ruf t -
qen kecr tc[.en. Vo]hou.".en jon,1ens.

IIIIS EnVElliltlGij.M'íri

BIj algchele afkeuring he}l:en we a.s.
vorille week:

zaterdag hetzelf rie res ervej)ïo';re:rnma al-s

t?'
,t
tt

15.00 uur
14.J0 uur
1J.JO uur
'1J;0O uur
14.Jo uur
12. 1J.,ulir
'1 2. OC uur

.i.),ostcluiven
Il irD
l?ost duíven
Kranenhur;;
HiS .
Postti.uivcn
Kranenburg

Èeinenkonët 14. OO

13.30
12.10
11.45
13.10
11.00

uur Irf,lNS

tt tt
,', r t
tt tt
t t ,,t
tt tt
ll tt

I
4
5
6
oU

9
10

4
5
6

rlil'ts.
TiINS
LENS
LENS
]iE:I,S
LENS
].ENS

'12i OO uur l(ranenbuïÍï
11.1J urr Postduiven
11 .00 uur iilanenburij

Buitenlandse reis

,10.45

19.45
.1O.15
10.00

tt
,,
tt,'

LENS 1

L,I]}IS 1

l,Ei'ts . 'l

tt
!t
tt

De slrelcrs van- LENS 7t11|l7t 1J en dc mini-rvelpen 1;aan bij al_gehclc :.fkevoetballen in het .Eui4erlla:k. Voor j ulIie.. he,:r: en . we he:-nàe gnor, ,uu.rrr"
,kunnen vind.en. Verzanelen op LENS cm 12.0ó uur; l)c leirr.ers *o",len o,rk ,,'De spcel'À,ei,.l.e van hct ZuiCerllork is altijcl 6c:d tc bespelèn. VoOr cle wcvan hct res crv epro8ra:.tma mníï cr ge).)c1,1 vràr.,,ón vannf eci hal-f uur rioor l

konsttijcÏ. ÍeL. 661j14.
, I '..:.

urr-ng
$,edstrijd
erwacht.,
(:6trl-JCen
sam_en- ,,

NoG 6tcecs ziin cr spclcrs en leiíLers die het 6cLL voor Lle buiten1an.,,sé ieis nietbetarl-tl hc'rl:en. Tot np toc had er /,1 1Or- ( tvrce l t erni jncn binnen m:,etcn zijn op
3irorckcnin5 336? 11 tn.u. penniu[acèstei LÈNs, met veimelc,,ing luiient,..n,is e 

- reii.De laatste termijn à4. y5Or- moÀt eincl r;raart .l:j_nnen zijn. - . :

Dooï het vregvallcn van enkol-e pcrsonen is or plaats vrijgehomen vo.r twle ieir.,ers.
ll:.":""9 voc,r..tieze reis van"r 2J t/n 26. mei?? ilel cian 

"oéí 6?:>O96. t(r:sten Ji6ó;':-;;.A11e.dee1nemersinoetenwe].1nhèt'lie3:iizijnvaneen6e1r.!i3-:1,.up.,Qrt'oreen
t o eris t enltaart- ilestel- deze nu aL'o1'l hèt i;emebntehuis in len-ttaig of in ],rrr;scluinen.

It
tt
tt
tt
l,
tl



PUPtrLLEN: iI. K.amp. - D.Versctrel.dcn - S.v.l Tqi:t - F.Christ - E.pal-enevren
.P. Oostcflvor;hel - I{.,5ímon§ - Ir.Ce ljruin -,F.kcster,

samenkomst 18.ro uur LEI;S f,eic,.àr Dhr. VersèheLden,

RrCfaassen -

J.fschrijvcn bij :le noraal-e afschrijfadres6en. )us niet op zaterda;1 ns,.,1.o. r.rcCst.riícI
Nict <;pkomen betokent dus ook tvree reservebcurten. De hn1 ligt vlak hrj cle camping
van ockenburigh. ])arkeren moct je op het 1:arkecrt e rr cin. I)ij c1e s?orthal- is dit
veiboden.

UITSL?.GEN JIINIO I'N UITSLT'.GEN PUPILLIN,.
LENS 1

LENS f
LEi{S 4
HI,ÍS]I 5
vvM 1'
LENS 7
LENS B

JIVI,T 8
..Llilrs 10
Groen l',Jit

)-7
t;)
n-í
2-O
4-4

2-O
í-n
o-?

',7-4
o-1
1-1

58/+

Vredenburch
xDo 4
Vredenburch
LENS ,5
LENS-6

Tonegido -4r1' .'"\-' -
Groen t'!ít 5B/5
LENS 14

UIISL..GEN }TELE.|'W

Laakkwartier 21
LENS 20
lJik 11

...-IENS..',l2.
LËlrs 1f
VCS 16

iElís rg
osc' 17
LEi§S 21

1

6

Quj-clr St 7 1-O
RIU.VV 11 O-4 Mönster 12 --" 'Í..,ENS" í5'
LENS 9 1-1 Lil{6 16 - \'JVS 4
Sportvcr. t5/9 6-0 DUNO 17 - LENS 17
tENs 11 . t-2-

UITSL,..GEI.I M]}II -IJELP]IN

3-O '

z-u
4-j

Gesp.

1g

Gew.

4

cct. terl. PirnL. Döe1j: "
'1 12- 11 2r-1?

Slcchts vicr overlvinníngcn uit ne1:;ent:icn rve c,,stri j r,,en-. Sl_cchter -kan het niei.
Hel:ben de LEllssj)cleÍs(niet aLlccn d,e jeugd)nog wel de iCuiste nentaliteit om te . -

winnen ? Of rÍarcn de te3enstai:rïers gewoon beter. llij hebben onze turijfels. :

À1 speclde eon te rustill ltartijtje teí;en Vrecl,enburch. Dc J-2 nerlerlaag teigen deze
tcgenstandcr was beslist'niet rÍocli6. Een kl_asserinfi }ij ,1e, eerste zes j-s nu bijna
onmogclijk gcworddh, zorlat rve volGend scizoen, in tle .,';1 lil_asse terecht zulfdn
lromen. i.J verloor van .,DO mct J-1. ,1D0 lvas niet beter naar vreL fanatieker al-dus
de leider. Ook .:=i1 vt:rloor. Het rva6 vooral- in .',e er,lrste helft een rlor,r LENS GOllDl
ièspeercle werlstrijcl. De 'bnl- vriLd.e. er a]leen niet in. 'ot:k in itc trveec',e ltclft
vas LENS beter tlan vrede:.1,rurch. ijerry schoot no6 tcgevr rle l-at. De t crul;spriul;enc,ó '
bal- hrocg cen LENssi)erer verkeord op zijn rEyker.. J*i.rnmer. Dpor" te vecfi aa:r-
d-rinSen van L!'Ns wiot vrerl'enburch nog te scoren ook. LENS staat nu vierc.e en zal
zich hii de ccrste vijf :',tceten plaatsen on vrrl6en:l seizoen in r1e prom.rtielclasse
uit te mogcn kr;mcn. i)öe jc best. X2 verlt:or volgens rle leiJer o.-l een nogal
discutebclc nanier. Jammcr voor rte joni,'cns. De nerlerlaall -te6en Èll;H betekent
zo A',eC afs zeker ,;ecn hanpiocnschap meer. DJ -haal<le .ecn huzarenstukj.e ,uit. Een4-2 achterstand bij "'.ie lcoploper vvM 1 werd omgezet in een 4-4,5cIijkspeI. Jon6ens
6oerl zo, 6a zo cr. cr rlan vcrl-aten julIie de onilerste rei;ionen. Blt won $reereens nu
van Quiclt sËeps. Het ging nog wat moeiJ-ijk, maar rnisschien hc'rben juIIie het ritme
wecr Bevonden. Eèn no0al- nat c1 verloor ve.n e'en.fysiek sterker ilK-..vv. Zatercl,ai] ..

]iont het on íl,eiaansti'ràncle VreCentrurch op visÍte. Met rle inzet -van DHO moqten alit
twce punten kunnen vrorCen. Q! rleecl het goecl en,rahte 6én punt bij HVli \uc6.
I(eeper Peter rlessels stoptci kr rt vocr tijrl cen strafschol:. CJ gÀ€tt rusti.r d.r,or met
winnen.'I{u werd svtJ5 met 6-o versfaílen. i'lorden jurlie het enige echte LENsk€u[-
pioenEerftal- ? c4 verLoor maar net van Groen uit '5{J c1. Na dfi.oop riet íemanci
zÍjn vo e tbalsc hoenenli5lgen. Deze zijn af tc hal-en bij de lcaatÍne va Groen iiit.

=14-



-ï,ENt__!. 
il.Iíamp - J'. rlc llruiin - I.ehrlst - P.Frerichs - Í.v i(è§ter - À.Erqnken -
I).3er;mans - lljiiectmah - P. /-nb:rchtsheer - 11.Surie - F.Palenelïe4 -
I.Mu]rlcr - I,Í. Frr':r,rbb r q : il.Loe I(icn Tsoen

ZIE Z:,-LVOETB..L

samenkomst 1O.OO uur LENÍi . i r,.

LENS ;4. p.,^.f ] cblas - f,. vd ,io,-ro - 1l . ljflt cl. an

-- i, .l-lo u]."roo - M. z.,immcrnan - l. t1e crilot
S.vl). TcSt - L.vrn.tt Hooí; - ..

zïE ;]ESEIVEPX0GR.,Lïn EI' zt...,LVCrr3i.L - -'

samehkonst 1O.JO uur..IENS
" r,ui.loi'i . aun Du1k.

Leirier J.Prins.

- C. vd lloollaÍr.ï'dt
- H. Spa - 0 .lll-oa

- l. ëio cn est ein
- \J.r1C \:a,/rru -

LENS 15. M,Bosch - i,.iiijlsna - D.ilijlsma - J.Dunnnt -
T.Jansen - D.I(ectmen - J,TiÍluef,mans., - V.Tronp

zIn lESErivEP.loíil?,.-lrIL',

eariànl<onst 9.o0 uur--LE}-rs Lciclor ri.. i,e .Pa;;tcr.',

LENS 16. jr,v ',lJi i nÍ{3ar ílcn - il.Tctterb - H.Smul-'l,irs - D,ví1 To(}rn -' i). H oir:oenhroulrers
.J\. .i,arssen - n.Jlartman - G.Horvai -'D,Spa - l.{.Srocshor:ft - il.3'fuÈ8c.

ZIE ltl-llill,lVEPXOGlli'.ilt', . , -

sarnenkomst 1O.JO LENS Leiilers ;..S1lir, ït. de J(]n8h.

uwer - il,,.lsemgcest - I{.brandt
- I'l.Jaíjcsar - L.Meershoek -

,i .r

Lei.ler M. v.1. l,leulen '

LENS 1?. E.I(noi)s - I(
11. Jehee - J
E.Rensenbri

samcnlcomst "lO. JO uur

.Hansen - J. vcl Starre

.I(oenro.ads - Il. Verbaan
4k.

LE}IS

E. -.iin ir.li c h - ],Í. Endl-ich -
- D.'v,J, t/Íir- P . vC Zvran.

Jà1i,;esar

- 11.ljoclho
- 1, lri hL,.

LE"S 19. G.Elstak - p.Elstak,- X.Tettero - Ii.Schuurmin - il.frierèt
M. Vcrscheli.t-en - J.U?.nsvcl'.] - N.Schuurman - I.l.l'loeksna -

samenkorast 10; J0 uur I,ENS Leider Dhr. Illsta.h.

. Zanílstra - R.Nui jen. - - 
11.',lyr cl,enan -: ll. Zimmerman -

J.Steinwe8s - 1?.l4eer6hoek - P.LnGöfine - S.Hess.
I,ENS 20. P. cle Jonsh -

. P.Valkcnbur,; -
sanenl(omst 10.JO trur LE

LEI{S 21 . R. v l(c.lkeren --=- 
14 .Iínoirs : il.. vrl

Res: -. G;liuiper - ll.II
samenkomst !. JO uur LEN

ZI;I',LVOETI}:L Il'I OCIiENSURGH

lls Lei.(Lqr P. Ce Jon13h. ,

M.Jocl-rcms - t.l..vd Dor - ll.v(l :ian,i - tt.tijscn - S,l
T,aan.

oltrolr. ' 
, .:

S .. LeiC,er Dhr. v{] Ilor.

^ i. s. ,-lgrr1ag spcclt een 1,-combina.tie
zaal vo e,tl)alvre ds t r j jcl i-n s1:orthal, Ockenburilh te
Dc vo1$enC.e S!L.1èTS 

^wör 
-l.e-n .vervracht:

:i
A-team: n. v, ï]er[enhene !:Gulíen -.I.r1e ]iroon - il,]lcnkes - Ii.Iiiemen { 1.[-lnler3

' -Il.\{asserman - Il. il.'e llaas - : ,. ili:(lcnakerc - tl.Schnei(lcr - H.tr'risl(cs.
samenlcomst 21.()0 uur SlortHa] Oclcenbur;;h Leicl.er Dhr. if .Ffumí:ns.

en ecn pupill-enkllrbinati <: een
gen l(ranenburg.



1JELPEN. ZiiTEllDl-G B-3"1980..

10.00 uur itKSUM 17
12.0O uur Texas DHrl 5
1 '1 . OO uur l .EI,IS 17

I.íINÏ-I;ELPTN ill,TEiIDiG Bï'-,I980..

11.Ob uur LENS 19'
1 '1 . JO uur HilS 22
1O.OO uur LEN§ 21

iISCIÍnIJVINGEN 3

sanenl(omst 10.OO uur LENS

Genenui denst raat 'lO1 r ?545 pil Den HaaS TeI. 675096.

i,T. EURIIiGEN:

I,IIIT oPI(oMERS i

OPSTE],LÏNGEI{:

Llil{S '12. D.Claassen - P.Dillevraard -
P.OostcrueiJhel - 14.3imons -
!. Soer.

nes: .ir.,T jin ,"e joe
ZIE Z-riLVOnTBi^L

' Sil.Park Pola!.en'l{onster.
Duinfaan
v3

V1
Da+l en Scrss el-ae.n

-v1- -' '-' -" "--'''- "' :

j PauI vd St eèn,

- 
( uitsluitcnrl in

zat erd.a,i1o cht enrl

L.,1rlis 15
].ENS 16
IiaJs$mJIr z1

r'.DO JO
LIiNS 20
Quick J4

SchrifteJ-ijk voor vri j d.a;aivonil 1B..OO uur bi

TEï,EFCNISOE: vriScr,a6avonrl tussen 1B.OO en --19.O'O uur
;j'cvallen) bij ilil Heyncn Tcl. 290623.

fn nood.6eval-Lcn lcunnen ite pu;:i11'en en elpen no; ó;:
8.45 en lo.oO afbcl-}en. 'Iel 661114 LENS.

riri_n6e__ncle

tuss en

ili j sf echte rue ersorns tanrli6hc clen 6tccds cersL..dc . af.,l<cur inij§l-i.j.q! en..- . -."
raailpl-eljen. Sterat daarop bij trpl.,rtrr"n en l,tl"lpenrr vermelcl: GOEDGEIGUIiD
clan sdccrls'nair veld of punt van sarncnkomet kàmen., IN DIT GE\,I,.L
uiiG Ell IUS lEnT TTLEFCNI§CH i'oItDElÍ GEII{I'Olli i. lEl-lD I{ l._lt EVENTUTTLE
íFIíIURING'. §taat bij rlc afkcuiini;s'aclre ss en bíj rr,'>rri[ n en ÏeJ-pentt
v.-rmcIC: ZIE ^FKEURïL'GSLIJST dan noe-t als'volgt wsrrlen 6-chanc1e1il:
Voor cle t huislvc.lstr j- j ilen uoet' juniorenlijst rvàrden geraà<t1r1 e e6d..
Zijn rle wed.stri jrl,cn van LEITIS -B;10 en 11- 6oÉC,SelmurC,, C.an 6aan ook' "' '
de .?upillen en r;eIpen weclstrij.l,en op on6 vcld rloor., Uitsluitend
vi;olle uitwe Cstri j c'len maÍ; in rlai: i;cvaI telefonisch rvcr,i.en geinfL:r-
mcerd of hun vrerlstrijden door6aan en vcl- zat er clagir cht cnrJ. tussen .:

8.45 en 1o.Oo uur Tcl-.. 661]14 LËNs.. .

i'leGens nie.!-oiikonen afi;elope4 vr q.e_lce ín cl hlij6_en -rl-9..ttq trgqnri e spclgr-q
1 extxa reserVe-:'l)euït: ,\.Tjin /.sjoe, G.Kui?cr, jl.HoItrop.

iiij rhcrhalin5 volgt uitsluitin6 van rlcclnening aan c].e komi:etitie-
wcdstr_ijdcn. 1n ie! 6eval blijft de v,:ri:ti-chting tot )etalin1; van
konïribut'i c t,c.t .hct einr', vq-n hct sci.zoen ( 70 juni,)' 6ch:rnrlh:.c.-f C.

de

l{e6ens hérhaalcl niet-o}konlen -ïrordt Ce voli;en,le spelcr dit 'séj-zoen-' "

niet meer op8csteld: P.i'li jhmei jer..

l,l.v l{el-r'.en - E.Keus - J.li,l_ip,--
Il,Sl-ats - j'..'Ioet - l).Verschelr.len - R.Vrer}swijk

Lei,r.er H. Íit"Laveri l- _ .

:12:'



LXNS 2. H. v Drunick - ll.cimberij - i].Jozec - p.1ir01 - H.Schil:per-en - -B.Vester
J.vcl. líerf - .I. Vo,:rcluin( 2x) - J.t(ouwcnhoven ( 2x) - í,v ;tij" ie") -
E.Perrpijn (2x) - O.va .Laar. (2x)

sa.menl<ornst B.JO uur LEI{S I : ' -l,.:ig:" F.Flunans.
.i.. '. i. '.

LENS 4. aIs bcl(end nct l,l,lials.
ZÏE'T,lisu:vep;rocir,^rr rti EN BUïTENL;.IrDsE ïlrt s ,._,-.,; -iu- i'. I

s-àEëtu-röfrs-i '12. O0 uur LEil§

E. ]'E,,.]]EIJN EN O . VD LI"."]i ZIE OOK LENS 2.

LEiVS 5. aI.s bekenci net T.Spa zonder !:Í.ijaIs
ZIE IlESllïiVEPIt0GlUrl'Íi,Í., EI{l SUITIrl{L.r}lDSlJ llEIS.
EEiiËfrr"68Ëï - ï2;ö0 uur LENS

LEITIS 6"a1s bekend net J.Friskes èn P.ltesbels
ZIE___-r:ll-_niryltrjgqlj._,r_r1r.:_Ey_ilCqq!-!4pq! jEI§.
samenhomst 12"J0 uur, I,ENS :. -

LENS 7. als beJrenrl g ie buitenlanr].se reis
q i-'dUE -9!12-E!§ -UEI -YIIY9EB .

ganenhomst 11.J0 uur IENS

Lei(r.ers lloeI Lueks r Paul vd Stecn.

L.v Rijn zie ook LENS 2

Leièer Martin l:eulrer.
,- :1 -.

zoncler T. Ílpa. 'r

Loider ;'-rthur cle Grrrrl t .

' . 'Leider Dhr. 
^.Illok.

LENS 8. J.v Kester - 1Í.Zanlbcrg - Iul. v Velzen - M,J'oi.trnan - tr'. i,larmenhovcn -
--:.-. E.Keus - Ii,v,-l Zrïan . E.;.nncrLaan - E,Ii.,os - E.Coret .= ii.vii Hei j 1en -', J.ll,lasscrmo.n - 11.líolIeman - F.S!a.
ZIE iIJ§ERVEPIIoG j-i.tl- E''- RIJ:T.'JiÍL,rI{')SE iiEIS

Leíders Hans Vèrheufl(i, lrlÍrr vd l,leije.

LEIS 9. P.,jessels zic ooh LENS 6.
D.ilniCjoe -'l,l,v Crnnje - ll.v Oranje - iÍ.Iioetcmy - il. vci lJooganrclt
.i.ChrÍst - ll.IIan - C.Lie I{ièí tsocn - 1l.lr:os.

ZIE I,I..J.$.IDT.LGJ.VOND ZIE 1I}]SE:..ïEPROGXj.,}1]'iJ. EJi BUITÏTI]L:-NDSE IiEIS
..teicler§ -ltrrik Landman, lilirÍ vd Lin,len.

LEITIS 10.M.Iínops - M.vcl lio,ry - J.ilienen - J.vri \liel- - J.vC liliel - R.Dekker -
. ,'.n'.I(iovit - J.Iiui jper6 - Iri,(ieurens -.l"l.Tiencs : D.Vcrmeulen.

ZIE nXSnlVEPIl0GIl.^rl.ll,L-, EN i]U I TEtÍLliND,l., E ltEIS.

Leicl,er Theo Prins.1."'

LENg_11"II. Spaanlrroek - P,i.crts ; A.Triep
i . ,Suric - ll . ic Vo6 - E. v crduin -

ZIE RUITEIILi.II)IiE IiEIS

- lvl

E. d
.i(rul - I,1. de Haa6 - .ir.,Tewa4ie
e Groot - D.Surie - II. v llecl-e.

ITOGIJ..HY.À PUPILLEN 'In],}]iN ETI I'IINI-I IELPEN

PUPII,IEI,i ZITEI?Dr',G B-l-193O"

' .Leider Ton .vrl. ile 16.

Zui..1-erpark
Marlest eyn
\t)

'1 1 . 0O uur VVP 10
1 '1 . OO uur cDÍ. 15
1 'l . OO uur l,nNS 14

TENS 12
LENS 1f
HVV 15

-.t I



PROGnLlOtu JUNIOllU,l.

zoN!,'.G 9-1-1980.

10.OO uur iI(j,VV 4

Mj:,-'-NDíG 1o-1- 1980.

LEI\ÍS 2 IleuveLvreg /líjn 6

GDS v2

DSO 1 Vl -.. *; ..lrvc , v2
LEIIS 4 §4vorninlohmanlaan
LEI'IS 5 ]Jeresteinla;rn
ceLcrítflE 4 vZ
LI{NS 7 Drienenl-aan
Vrerle;rl:ur:;h 12 \11

overil;e elftallen j.. .

Ooiev-ars 4 . V2
IIMSH 9 V3.

14.30'
14.10
1f.oo
11,OO
1f.oo
11.oo
11 t\5

11145
11 .45

uur
uur

LEIIS 1

IENS.,
Quick 5
Gona. J
I,E}IS 6
PP^ïirf;.t J
I.,]'NS B

LENS 9 zie
LEIIS 10
LENS 11

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

10-1

IS DE BUITIINL]INDSE IIEIS l^L DllT,'. ':LD DIrELNlil.lEilS? ? ?

- IiFSCIIIiIJVII{GEN:

Schriftelijh: voor vrij dagavoncl 18.O0 uur bij Paul van r'ren..Stccn,
Genemui.lenqtraat'1O1 r2545 pn o"n Han6. Tcr. 675096.

Telefonisch: vrijdai;avond tusscn 1B.O.O en 19.00 uur (uits.Iuitcnrl in rLrini,;cn3.e

i;eval-1en vonr, -

Ír-klassers bi
J-KII.SSETS O].

C-hfassers bi

I,IKEUiUI.IGEN I De juniclen moeten bij slecirte vrcers oms tanrlii;hc den ,stcer]s de
afkeurin5sJ-i j st en ra.-,cLirlci;en. Tclcfonischc infrtrna.ties wor*en

hierover nict verËtrekt.

OP§TELLÏNGE}T;

LENS 1. als bekencl zie reserveprogram4a zie ooh zaalvoetbal 8-l-1980.

J, Zoun. 
"

j G.Duivesteyn TeI. -9468%.
j F. vrl Bcril TeL. 29?978.
j ri. I s-Gravcncli jJ< Tel. 6tr164o
In noo1lgcvalfcn kunnen.tle junioren o1.: z:t err.lal;o cht encr. tussen
9.1o en 1o.o0 uur afbel-}en bij LENS te]-. 661314.

LENS l. R.v Ber6enherrgouwen - li.Duyvestcin - R.. cle llaír§ --G. d.e llok -
J.Icouvrenhovon ( 2x) - H.Linssen - i-l.nadexnahcrs - ,li.'*,rasserrnan -
J.Voorduin (2x) - H.Friskes - M.Schneiders

ZÏE OOI( ZJ.ITLVOET]]à], B-1-I9BO, ' Lei4er 3.oËse.

-10-

19.0O uur IENS 9

ZJiTllLi))/rG, B-l- t 980.



VE].IZ.^II'!EL T.1:JDEN.

LENS
LE}IS
LIINS
LEI{S
LEI'IS

416!B:9 en'1 1 een half uur
5 11.OO' uur llll,lSTltrill.iIilN ,. 

,

? 9 .30 uur LEI,,IST]].,.lijIIN
10 1 1 .00 uur LEI.lSTnllIliIIU
12 1O.3O uur LEI,ISTE:irIEIN

ÀFSCILii JVEN.

].ET GOED OP:

IIIET OP I(OI'IEN.

voor aanvang van hun we itstri j d.

jiIle,en oir vri j lla5avoncl tussen 18.J0 uur en 19.1O uur--bi j'. - '.
il acl D-6ísch, f el-. 931156. . .

f n uiterste noorlzaeJc op zat erclai;ncrli-en tussen'!.O0 en 10.0Q Unr
.iad Bo6isch, AeL. 93.1.156,. z :'

bíj

Gelukkig vraren cr bÍj ons vreten dit af5elopen weekend- geen nict opkomérs.
iÍij hopen írllcen dat U in dit Etadiun al-l-een zult afschrijVen in het uiterste. .

ilcvi'.I. Is het niet an:r.crs nogclijk doe het rlan tijdi5 op cle in het lrrantje
verrnel(:le tijden. Danl( U llíj voorbaat. ,

UITSL,I.G,EN 2-1- 1980,.

Xood.enburg
Celcritas 2
VUC 4
],ENS 4
DuinrlorP sv 2
Postalia J
IENS 7
IXNS 8

euick 9
IISS 9
LEI{S 1 1

Lm{s 12

PIrOGRi.l.0.Ír',- 1 6+- 198O.

L :1NS 1-O
LENS .2 ( vr) O-2
LENS 

' 
3-O

lJ'ilhcfmus 3 O-z
LENíJ 5 1-2;
Llrlrs 6 1-o
RKDEO Z ' o-z
Vel-o 6 1-4
LElrs g : 1- -\ 

'
LEI{S 10 1-4 ',

oranje l\Ialuw 6 2!5
Duindorp 6v 9 O-5

14. O0
11. O0
10.3O
12.00
12.00
12. OO

10. o0
1?.oo
14. o0
10. c)0

12.OO
12.O0

uur
uur
uur
uur
uur
Uur
uur
uur
uu?
uur
uur
uur

LENS 1

LUNS 2
Laakkwartier 2 -'
Valkeniers 2 -
LErV§ 5
Z1v. 'Dlauw 3 ,-
LEIIS 7
U]-. Zvarï 11 '
'{ulhelmus 6 :_
L]INS íO- '. ;.
\fi cst erlcqàrtier B-
IENS 12

Luíi.lunum'1
ol-Frpía.2
LENS 

'LENS 4
PoEtduiven J
I,Lf{S
ölive" , LEI.{S
LEI,iS

. Esrlo 
''

LE'I[S
Oranj

6
o4
B

9..
t., -.

11 "- ..e iil,auw b

-o-..



10. OO uur LENS 6
11.00 uu} Àrchipel J -
'1 2. OO uur LEI{S I
LENS B zie ortk vtii;\:ag J/J
'1 2. OO uur SCÀ 5
12.oO uur FuiI Spr:cd 8

GDS 5
LEIJS 7
nvc 8

DVC 4
LliNs 10
Liliis 1 2

yz § .1- (:cn flcl-Jexi
Buurt!'Ieg ï..,. K. SIeurink.
\12 J.v Esch.

' va G. .l,r'M.Ilaldrer r
s?ortpark.Kiïkcuin N,Nr
Bra-ss er skade.' D e] f t .,

I\T,.li- "

.*.
Yr'.i,f,TD,'!c -1 O ma cr t 1. BQ;,

20. J0 uur LEI,IS 1 1'; 
:

VIIIJDiG 14 naart 1980.

20.JO uur.LENS 5

OPSTELLINGEN i

ZIII OOK V]]ÏJDÀG V1
í', ,

v:'198o.

LEiqs 2 (.zat ) 1/2 . N. N,-

Nat. DovenéIftatr VZ N.N.

.Gioothuizen -
LÍ."yit ]'ieuIen"- B.Osse - H.Iiinmelzwg.an - .a!.SchneiÈer
E.de Vroc6e - C.v Dec]en.

R.van Luxemburf, -.
- H: S'trrvur ! .lr.Tinmers,,

IIiNS 5. C.vrl. ileek: T.Xraníenburs - J.v DijI; - J.Keetman - GlKemperman j
cilàoycsteih - G.oestron - J.Ras - E.iloodbol - IÍ.Roorluyn r Jizoet

- tl.'Zoun j

LENS 6.. A.,Baunan - Il.Bon -.J.,vl Ende - i..,cle Jon5 - J.Luislrah'': T,. van Luxepbuïil -
ÀíRovcrs - H.nuyt,er - ïl.van..Iiijn - C.Stai;c1 - F.Vecre.n - I'rVierling.

LlIllS 7" ilidd uemt - G.Éoooaard - P.Doons - R. ten Hoorn - il. Eolij-cíbrouwe 16 -
---- L-schijí - P.verstrafen - J.ri]ittin8 - !..v llijn5airf.cn I Ii.Doelhouwer

. P,Eosch -''J.Rorst - J.Kuypers. ,? ,.
Mens en i r b . v.:: ,.?u-!o iqelievc ook op Llll{S t e verzanelen rr - -- - - a i,- !,"-:- =r--:-.ï -- --

1, !,
LINS 8. I.vd I]erÍj ;, À.Rilderbcelc - J.de iiruin - G.Duivcstein - G.Goosen -,. P.Heyqcn

v{.Heynen 'r'J.I(eetni'an - H.c}e lifein - J.;euver - P.vaII-'ilijn ; Jischma1 -,' '

J.Vcrbaronrïsc.

tENs 9. P.Dur8houwt - I.v Dijlc - F.Fiqret - A.Huis - G.vc l'-Iey -'ii.rrol -
1ï.ter Llare - J.ilicmen - !,Schulten - P.Smeele - H. Hopponbr(iuwers -
H.Iiientjcs - tr'.Peters. ' '." -'',

LENS 1O.C.v Reekum - tr'.v Bcehum - l'..vcl ilcri; -'eí.Bouwman - H.Deneyer r llrGuít
.,ï.Guit - J,Eclmans -J.v'.1 tlor€t - J,/Píins - T.Prins - l.iecsink.-'-
E.ReesÍnk .-,T,Vertrael

LENS 11. is vrij zie ovcri6e cffta]len! !

Z-r r n'"'.u»t.c 1 o- l- 1 9 Bo.

LI,NS 12./..Jlaniiing - Ii. tsaurnTr - C.Ijcronbak -...Ilrd.yns ar,IL c1e.-Jr.,nd"- H..Kou'.'renhoven'-
r).. Bet'lynan -,R.iloni - P.v Dcufsen -- P,.de Hhaí ) 1' Cr i{uy?ers -^c.Li?me.n ;
P.Vcfhoe'f . - ;;: , 'r .. i.' ,,.

'i

.-B-



Niets vras min.1e
rrHenk Duchenne
oGenblild(cn vrcr
optreilen kon rt

LENS -combinct
. cloel-tref f enrl lvè
vcrdiend) Aelij
die tot het ein

,l

"'**à" dchtcr! Onze ac.hterhociic ntet a1s hdo f clrol-s;l clcrs l-fletste mAn

clat rl e

eí in ta.ltst,g' ihqtr.ntie cnze loalie ,-ad Erize, clio cp sornmi-5e

e won,leren' vórrichte, hiclc'. mt:cc1ii s1ïíElÏ6anine cr tl '1' or t'-it
in (1e l-()o1: .lcr 2e hclft rl.an or:l< í;cschicil.en det een pr5-ma 1cpen.1e

ici, .tuàsen lliiiö"Ètr,t:cr en"'Hanne I(o ens , ..noljmaals clocrl:]lrt st gcno ende
r'f i.incsl,,,!ffiT ÏilÏií-de 'e:EEIë;6í-ïen ci:i.àrri6ór ( ovcri6;ens vorkoncn
k ha;irr.eir- gemÉr.kt k,rat;en vrij clus v<ior r'.e ttireetr'c kcer .'.c-n de IeidinËl
(]e kon vrorileí v'o16ehou..en. Een en ander hacr. vrefisw;'.ar v or r]'e

comletitiestand ditÍre.al rr.an ,flel níet zoveel vroa::t1c, het belvces o.i. toch,
kwaliteit van hct totalc Z-l'Í voetbal zo slecht no5 níct ttas! '---" -' ''

Gedurende dc vrerlstri jr1 van het 'I'IEEDE z-ru nie+. i.cts <1er;ielijlcs echt niet
he.,ben i;edacht. Ons reserve c1f ta.I spe eÍ,IËÏTf . ilÍtrnaa.l övcr tle gohcle 1inÍè

.een bar en ber sl-echte r,vedstrijcll Niets kIt,i:te et' tussen l', e l-inics onrlerling en
ook (le bcreitLhcid was ver te zoeken. Slcchts ile sp.c.rzano inCi-rritlucle act-íes.-van
onze g;astÈpelcr N.N. (2
en .IoInny Iï elt ónà hiclp

x) alsnccle een !-aar.,!,el_rlr:re aoncnten vnn
èn 'a..in ocn clitmàai enïdzins '[cf latt oorde

re6 Jan vcl zen
ze6e. Dircct"

moet hj- rilij cok vrortlen vasti1esteld,., rll{; hct tenra waarnurle tiie Ha5he thans binnen
rle 1i jnen krvrun, zekcr trvee klassen zrvaldccr r,rAs , rlan het elftal het'uel-k' wifl di:st!jCs
op Sportp rh Cckenhur;;h .

rco c ht en ontnooten.
,.r hel ïIiillsTE een c. mpoiitiewedstrii*.VoL-r a.s. zeterià

op het pro$raÍlma ell .we UIT te.;en §VGIï. iríIwr'Nc: 14.OO uur f-rl;i1?itlN: SVGï :

'r:l eynendaalselnern : O ckcn'buriJhl rn in en r1.an nír + 1O0ir rechts nnaï hct parlËeEr terrein.
OPSTELLfNG nj) laats vAn VE1IZi,HELDN zoal-§ ijew,onli j} op wc ons t1a1;avond;

,IIet 
T,JEEDE 9i)ecl-t vriends cha.l)!eli j1; THUTS t c11en Nat. l,ied-örlan en 5;

i 3l\Tlr.',Nai. 1]. O0 uur . VE, izll.lEtEN: 1 2. J0 uur.'OP§ ,j,,r,]EíriiG:
Er]-ze C.Vel-rlinlc Il,I(em?er G. vd. Toí:t N,N. J. vC Ias( aahíj ' J.'.le1tens

Res:

alvest
van HTSV

Pl?OG:ii.J'il1!. Zi?Elil)-^'G'1 ! mra.rt

14. ,0 uur LINS 1
'12. OO uur LEI\ï§ 2...
13.15' ittr SVGri.4'

stàrt cr alleen V

t rhilien ) rioch'kan rvel
.; oi--r1aíi oi:,het terrein
nict' ver.hin,Lebtl tent.! L i.:. lr

. en t_i j d. o

et
t?

a/
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DI:lOit inoet no(i e(iÍr' ,,Èehje wachtën ( mo1,-e1i'jk colt
lras-zat. erd a[i r 5 "april a. s, noteren v,.lor _een- tourn
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Vriëndscha.)pelijke we(istri jt1 op nàan(lai{ 'lO m.lart
Laat ti jdig vreten of U nie'q bcschikbr'.ar hent.

sENIorïEN dötlPLo'' '
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. terr. §:rortspark I(íihduin; i46ang'

S cha;r1:enrnt j esl-;an,C. I'. Mr.Mqcn.
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liíedstri jdverslag ?

vol-gendc víebk dan ?

Die v,rc elc daarop clan
mísscllien. ?

Rest nog ecn l-ratste mcí,ledel-in6, Íiat
treft U {)nze adreswijziSing aan.

de biLjartcïub i6 verhuistl en onderstac'nd

E.INE

N!.IEN r 
^ NlIEr.ï

NJ'MI , NIET MEER

OUD AD1IES

N.IiiU\il iTDRES

DÀTUM V/'N INGI^.NG:

tsil jartver8. LBI'ÍS

Lc.ns- I(antine :

Hengel-o1e.Rn 600

DE},! E,.TG

BíJ. jartverg LllNs .I :.

p/a Caf 6 Rest. CoiiliÍEl HOUSE

ï,aan Í Meer,lcrvoort 209

DEN lU,,i!G

Dq4srlas, 4 41eS!j9B!

-o-c-; -o-o-o-o-c-o-r r- o-o-o-

. Nancns al-l-e leiien van 'Le' Bj.] iartcl-ub
J. ELSHOÏiT ;

T,a-nrs cle sporten van r.l. e Z-).1 f arlJer.--- !

'iLMZITZMZMZIIZI,Í'I,MZI4ZI4ZI4ZMZI4ZI{ZMZI''IZMZMZ\ÍALZMZMZ
M Secr.': J.Meinese. TeL,' 86J4.4?, M

Z Laan v Rustenburil 15| 2271 xS voorburG. z
MZvlZMT'vtZM7'MZlqZM'ilqZMZl4ZM'1,\lZMZl'lZMZl4nnZMZl\Zl'lZ\1

I(uyvenhoven
v1

14.OO uur SVGI,ir 1

1J.00 uur LENS 2
IEi{S f is vri j

LEI\'ÍS
Nat .

1

Ne rlcrl-ander J ,

L.J.
N.N.

Onder de beZielende 1e iding van ,,i_:elegenheids-captain'! r 4erqqn Ilals qke4P
heef t ons EE STE ( of vrat claar voor ,tleze niddag v(-;or ,:locr mocht ,gaan) .we'lerom een
prina partij voetbal- oÏ) (1e ,.resmat 5clcg.d. Door rliverbe omstandi6hcclen was rt.
n.I..26, dat er ,.lcze mirldag met maar fiefst 6 spclers van het 2e 6eopcreerd
diend.e.te worclen. Doch de onbevangen en erlthousia.ote wijze waarop eze sclectie
de 1e klasser HTSV telemoet trad was we.rkelijk bervondcr ensvraardig te nocmcn. N&
4irect na het be3i:r eeil achterstand te he\bcn opgelr:pen, krv:1men wij, mirlCels een
6oed. doelpunt van Jill- vC Tq! op gelijke hoo6tel tefwíÍlieen snelle actie van
Hanne l(oens ons zotYaar nog vó6r c1e pauze aan de l-ei,ling hielp. Het was te vor,rzien
rlat LDIIS tt in.de 2e helft aanrnerkelijk möeilijker. zou krijgen, vÖoraI omilat voor
de , rinvallersrr uit r:ns 2e el-ftal lanlgzarnerhand rle vormoeirihcid wel- een woordie
raee ging spreken, daar zij pr>r sJ.ot van rekening reeds ccn we:Jstrijd echter de
ru6 ha, !'.en.
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No6 volop hansen clus! Het elftal hecft vol1lcns de'leitter een- z'e'er hechte
" irerdèdiginíi; t'ret als bctrourr"bnar sl-uifstuk' I':arceI l('nops't €n een- ueer-.' '-
proclukticve ..ranva1, vraarvan llonaLd Kievít topscorer is. De prognose van
Ieirler Theo Prins vour cle rest van het seizoen luidt kampioen worilen en
tenminste één toernooL winnen (hi,j hoopt natuurlijk van,niet, vvant clat

11aat hem tevecl l(ostcn!)' '
Voor aanstí-lancle zaterCag- stalt de thuiswcdstrijd tei;cn Ce Ooievaars op
het lroíjramme! -..!r/aarvaq . uii-t .mct 5-1 r'rerd gewonnen. Ther-, vcrwacht ook, nu
!ïeer een 1;r;te overlvinnín5. Voor d-e mensen rlie dus veel [oel1:unten willen
zien: cle wcilstr5-jrl bcSi:àt orl 11.4J uur op veJ.d 2. Succes!' ;

V/edstrijd van rlc wcek wordt LEIIS 8 - Vrcdenburch '12!
Nou luitJoe, rïe gaan lttear cens afsluiten met onze bekenrle sluitzin.
Iot volscndc r,reeki ll !! , '

P.S. Maar, maalc cr een iugekie van !ïaar vecl- ve'rschillen'1e clin.;cn'ïn '

GÈbeuren.

xxxxxx
xxxxxx

J. S. en E.i].

VnI ENDENïLFTi!LLIDI'I.

Ee4. belíen.l vers,chi jnèel biJ LIINS ( en ook bij an lere vere ni,1in,'ièn) is hót
z.í:.n. !r vrí endenel-.f tal-rr . I.Íet rlezc vage benarnin6J vrr:rtlen de clftal-Ien l:etloelri't
rIíc gchecl zelf bd]:alóí wic er clcel- uit malien van hun cl-ftaI. In de l-í) oP tler ti-jden
zijn er hecl- vrat van cleze vricnr', en elf tell cn gel(omen (en 6egaan)- o} LENS.

ilinnen het karler bestadn v;rak no6a1 wat weerstanil.en te6en rlit ec'r,rt teams. ..

Ook dit is vcletrekt nj-et allcen bij IENS het 1;eve1. Er zijn zelfs vcrenii;in6en tuaar
dit eoort clftaltén helenaal niet toe4eh.ten worden! Ilinnen LEIiS katrheLt rle
discussie over c1e voorE en tq;;qns van het b.e sta.an v-an, vri endenelftallen aL iaren
oni'[ergrcnds v;ort.

Er zi-jn vcrschiflencle l)ezwarèn v{)or (le verenig5-ng, die v oral bi-j het kadcr
(bestuur + Seko) nogal zwaar rvei;en. Het belan6;rijkste is waars chi j nlijli r dat deze
etftallen cle iloorstru-ming van spr:lers ( naar ecn hoiler of lai5er elftal) bemoei-
lijken. Dit 6e1rlt natuurlijk al-Icen víanneer er on:ler d,e hog, re elftafl-cn cen
vtièhr'tenelf tàl- voorkömt, zoals op rlit mornent IENS 5r -VerÈer b'Iiilct het v<,)oral'-. '' -
de Seko no6-a1 eens een ilorn in het oog te zijnr .vlannecr een spcJ-cr (uit e1;len
keuze) ver oncler zijn niveau s?eelt.

Daarne.ast Ío het lrestatj-eniÍcau soms vrat rvissel-valligr d.or.lat or Srcte
vorschillen bestaan tussen cle vo e tbafkrvalite it cn v;1n cle verschillencle spulers .
Een antler bezwa-ar dat wef eens ruorclt 6euit is, -dat er eet veronil3ing binnen
rte verenigini; rlreigt te ontstr.an l persoonlijlc zic ik hier niet zo een probleem.

Àan rle andere kant he'bben vrícnCen elftaften o r.rk í;rote voordelen. De sfcer is
vaak vcel bcter 0an in gesonc elftalLenr waardnor lle ^l-eden wel eens sterller
3ebcnclen zou,-len kunncn worden aan de v.rrenÍSin6. En tensl-otte is geze1l-i6heid
het belangríjkste streven op LENS 1 nict r,raar?

Er Eaan wel eens geruchten dat de vr i enc',enelf t allen npgchcven zullen
worCen.. Het ]ijkt,mij duitleli jk, dat hct reen ondoenlijke zaak is, een sifuatie
zoals deze, die in vele jarcn zo $cí;röeÍd isrop te heffen. rlcl zoud.cn enige
veranderinilcn cr,oorsevoerd lcunnen worden r Gezi-en rle vi:rs chil-l- encle bozvraren ziin
vr;or <le ecr6tè 2 6 J e1fta1len na cle selectie, en cle selectic zel-f uitcrrqit'., , -

vriendenelftall cn een hachelijke 'zaak. I'laar voor rle l-a3ere'elftaLlen lijkt het
mij eerder een Sewenste 2aal<, aangezión jnist bij r', e 1a6ere elftallen die 6cen
vri en rlencl-fta] zijn, de onri,erlin6e banc1. nollal ccns erg; 1os is, en oi: deze vri jze
Cie elfta]Ien cen i'rat hechtere on{.erlin;;c ba.nrl zouclen _-kgnnen kri jgen. '
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De vl-der is, zoals' iulIie, wcl ..6emerkt hebben, Weer Ín orde. Dit 6ebcurde
overÍBens net o!'tijcli zodat rt,e disco door lton 8aan. Zover wij wetent
zijn ór ovcri6ens Seen Ílcnsen rlíc l:dankziilt'de vLocr naar het zicltcnhuis
mo':sten;.' ( Met danh aan ll. van Iti jn)
De ftípperhasten zijn alweer veri:Iaatst. ( Z-ou het zo zijn, clat: het net
Iíjkt óf er c.lweer nicuvre flipi:g-rkasten zijn?:rec1o) " IIet'hecft de '

flipperkast in ioclr:r.6cva1 6cen'goed 6edaan. Eer de bal vrn boven naar
b,:n-eiten komt, hun:: je rusti6 eet. ËroodJe-rotzooi bestelfen 6n opeten! !i ! I

P.S.: Het fIi1:1:eren is nu nog naai' honrlerddui zenrl àuc.I Ióuker ll.an aan
het beilin van het seizoen.
lïcdstri jd van rle wcek:......1 JI t ; I !

Tjfl het nr;et naar h6!?
Zàterda6'1.4'.'Jo uur. LEIiS f - ADO 4.: ,írJ be5lint net 10 ma.n cn ÀDO bc6int
gelijk aan te vaIIen.. (Op het. gc;.eI). ir] kon rerlelijk stand houden alleen
Iou.r-zu met eLf man jini;è., spelen 6in5 het fout: 0-1. LElls gj-n6 d"'arna
het llanvaf lenil.e spel van i,DO overrLgflenr Maar h(] I.ta.s r cld doelpunten
brevcn uit. rntegàndee1 lLDo scoorrle zerfe o-2' (ltlou ;a, dankzij onze
invol-Ier.) LEIïS ging rïeer van start na r1e aftiap, zoaL6 het daarvoDr deed;
aanvall-encl. Zowaar scqorde LENS, naar hoLairs r].e e cI J.DO .wèer eens hetzelfde"
Die 'Aozer harl al eerC.er voor rlDO Sescoordr en LENS dacht; rvat zou l^:DO ziin
zondèr'clie. gozer. (No{l 6een ! ninuten }atcr mocst hij het velcl verlaten)o
Nou ! ik rna6 vre 1 ze88en clat .l-DO niet ve e} \'ras . I'Íaar hcli:as , LEI{S scaordc
nÍet meer. Àls jul-lie 6oecl teIlen konen ju}1ie, hopelijit, op de zelfde
uitslag terecht als vrij rlachten; 1-J.
ri:lij vriil-en we1 even veruel-den dat clit een redelíjk!isPortieverr rvedstrijd
wasi ! | !

P.S. Die anvafler, vrflarovcr ik en wij ne1;atief , Íot6 van zeiiien speeld.e
ecn 1;ocde weCstrijcl.
ZorJanrdat vlas die. llas dl-c zo gocd aen eri?
De vrces, dat de disco van zaterll.ag 'le cerste en netcen 'le l-aatste zou
zijli! bl-àbk on6egr../ncl. Mede door d.e trstrÍ+klce or6anisatie van ':1e Eaka
(de familie van r'!er Steen al-s kin.leroppas) vcrliep all.es 6oed. Zorn
hon clerclvc erti;1 man honcen zich vanaf half ncij'in uitleven op c1'e tlisco-
kI..nken van zaratustra, hoevrel hct nog wat lan5er duurcle vr,ordat dat ook
lverkelijk geditan vrerd. Na 4.u.ur sprinSen o1: rle lispecial-srr en swin6en op
irJoe llàuaanit, een .Dnar grappenmakers rlie met autoantennes klapllen uitdeel-
den i;n enkele zeer iloerle tanclp,'.staiccLamcs door het ttblackli8httr was het
af gelopen. .^,.] met a] een h,rcl- 8ezell-ige avoncl, ondankE de concurentíe van
lII,ÈH,e; 'liT, waar eindclijlt ook aan c'c clames èens i5cen lebrek was ( dc Kaka
harl enhele zeer 6oerle b1ikken,.o1:en5e troliltën I ) ï'Ía.t ons betreft mo6en clit

Irtreer een nieuwe ra6e die ,-,n-ler rle jeu6cl hoelst: rrweer eens cen krortje omrt

kreten al-s 'róén aasje 1-;1ap1:eIsaprr trgo" vintl' je ons níeulve stankbel?
Nour binht een steciSeit 6n 'roillel't van cLer Huim is kerelclwampio en I tl

waren het afgelopen $Ieekencl niet van de luchtl
Nou, muccos. jIr see! I
ook Konin3 liLant 6czien (rnet die steentjes.en die ;;ràsma-aiers) NÓur het
is vaar. hoor! Vcld 1 5cmi'.aicl: '1400 doden!
Elftal- van de rqeek::.CJ.
Tot nu toe ,Àras het een erg Soeil seizrren voor ons Cerde ,C-tcam. Slcchts
66n verliespartíj en 6én gelijks rel- en verller grote ovcrwinnín5cn resul-
teer.r.en in een tweede plaats op rle ran8lijst: één irunt achter op Laakkvrart.
maar ook een vredstrijd ninder 61espec1d.

xxxxxx

-4-..,
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Na ecn weekeind.e lvaarin Nederland denkt, dat ve wCer meocloen op topschaats-
nivcau en Amsteri.am hui1t, in ziin voeíjen kraalct, blij,vcn vrij beerputters
met de beide benen oi> de 1.1roncl stann. .'

Ons is in het oor 6;ef1uisterrl, cl;rt 'we tc rveinig positiéVe gelui,len laten
horen, li'elnu, clat is niét aan rlovemansoron 7,'.zegd.
Onze onvolprczen tribune ( 'U weet vue1, clic elhe vucek stanpvol zit) is
oi:.Sefleurd met'vertiliale 'l)l-auwè eh vuittc strcpcn. '

Dit huzarenstukje is volbrac'ht door, U zult het niet geloven, Ome Nico en

Cor Hopp enbrouvrers t die op'hun .rude daí! hun l-even op het sPel zetten,
balancerencl oi: Iacl.r'-crs en rle rand van l-even cn Cí'ödr on het l..,EllSveltL wat
op te fJ-euren. HereB, voor U rle !1uin van <le vrcek.
Het is niet te geloven, naar ,",e te;clvloer'fi6t cr clankzij RiIl v Riin
en consorten $Ieer bij alsof hi- j er nr>oif is uit 6ev;cest-.-r-.
Ilelemaa1 o[bcgri jpeli jk rvas cie reaktie 'vnn ]lil'], toen tlern vrientl.eli jh
wercl 6evrc.agdr' ivanneer hij :1.e tcilels rcc''t tïiníi Ie5;;cn.
De didco-avonC hcl;ben ze in iecler-i5evnI goorl iorrrstaan. De-e avr-nd was
vreer een i;roots succes, a1s.je van rlisco houtit tenrnÍnste. l;an ons is deze
riluzick niet rbcstccd.. ' '

De Kaka vrreef zich in ierler 6èvaf in de h,1n,1cn. Gevrile.lld n§er. het'aantal
bczcekers urerC rk>or een prorninent Kaka-Iid íilunclèrenC- l3oantwoord:
Ilonclerdvi j f ticn guLlen !

Na "enii rekenrverk maakten we hierilit o1l tlat cr 115 betàIencle bczcekers
vJàr'en, mnar cleze opmcrking is t.rch wetr weer tekencncl vuor t1e mr:rite.liteit
van dc hui igc Ka-ka.. ':
Toch was het ecn i:cn; e[ïcn rvee] cens een v,-,1-1e b'r' t() hc'lhcn op ccn feest-
avoncl voor.'e jeugd. tl..s. zater'.lai zullen d-è wat oulere ledcn in Íyote
getale komen or4 een bres te sl-.:.an in tle vot:rral'L Fransd ]taa6, stokbr('od
en rr..i1e vrijn. (Vr)Etent rlat kunncn ze op Lnils. L

ionduit verraasend en toe tc iuichen is het initiatj-ef van (Le oelectie-
spelers orn rLe rcst va :1e verenigini; wat me.:r bi'j hun al(tïviteiten te
betreldren. Lf6el,pen dön.1erda[l tïelcl er tloor -t EI,IS 5 ( U weet vle]-r d-ie oude
hap ex-eerste elftalspelers) fenntick meegekretlj-teerd'
Het ligt in rte bc<1oel-ing on na .leze iJesJ-r.nr;r1e t ràinin';s a.vónd .1öor te
gaan met het ontllooien van rlit soort bc,zighcden voor r'ie hefè vercni6ins.
I4cn hecft ecn voctbalfilm in gciachten.
Dit soort ontwiirhelingen binncn rle v,-'renigJin5 Ín;r.'.Ít natuurlijk rirel het
gr,?.s !1,eíj voor ,<r.e vcetcn van i-lc .-'euulisc kanker:1.lrs, clie al- iaren bcrveren
Cat'cle scl-cotie ecn c1íb binnen d.e club vornt en rlat zij nicts rnet cic

IeÍlére elftallen te nahcn wil hel bcn. Vorrr hen is hct tc 'hopen, dat
het lveer het voorl-cpig af 1a.at vretcn.--
Er schi jnt iema.n<I ron<1 te loi:en op L] trS, c.lie toorttLurencl beleert zna6sel
j.n zíjn ho<;fcl te hcbben. Zal lvel een houten ko? hcl)l)cn. '

IEN§ t heeft hot afgelopcn z.,nda6 tcgen noodenburg nie.t- r'rctcn te kl-aren.
Er zal- dus van nu af aàn uruer 5óbibbul-,l itoutcn.l,rorclen \Lor rle punten.
Lls we tle boef ,lan rnaa-r. hecl hotd.en. '

Hct rvorrlt tijil, clat cr uleer cens wat weclstri j,ien versl;a6en door de
senioren *oralon EenallJrt. Afs <1. e reclaktie net zijf tweeËn de'LilNSkrant
vol moet kletsen, rlan wcrtlt rlit periorli-ek hcf enta:L níct rnee-r g'clezen.
Dus U weet wat U vol-0cnr',c vteek kunt verwachtcn..
Tot rlan naar vccr !

-)-
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, .- ..-,Dit v,ordt Ulv .LLLEIlL.'rr'lTsTE Ëíns om een Leuhe arond të ]Èii8eni !' I I ,i - -..
,.Jir 

-ii rl;t'-iiöC:-ffiE:iffiT;4".s ' .zaterd.ac B rnaart is ei e cn 'Frans e -avonJ
j.n oné èiUbÍlebouir,. "U .moest zich voor donclerdaf 6' inaart opgeverr..

bat is rlus vandar.g! itii '

llij geven U 'echter.- no; 6én kans, dc;:r.te bellen met:
de heer Christ teI. 5602öT' ;;61tii,*!-- lrrrr:rrrtirr,r""" !àf. 6T05? '

lJilt U zo vriend.elijk zijn -tussen 19.0O en 2O;. O0 uur. te bcl-l.en. . .

De pïijs vo.rr flit 6ebeuren bedraagt Í12rro per perso'on. '
Mocht U zich telefonisch op6even dan blijft U dit bedrag ten affe tijclen ':
verschuI,",igc1

De aanvang is 20.00 uur.
l1le zul-len maar zesGen tot zaterala$. :' Au Revoirli!!!

P;JI.S -D;IIVE

I(laverjassers opgelet: , .; ',
De traf,itionefe Paas-l)reve ià'wèer inzicht. Drie avonden rvordt
rr Dus'.U hoeft niet a11e6 op ëén kaart to zettenrr.

- De rlaBen ctat er geÈàait'wo-ret zr jn: :
' vrijda6 2'l mnart

vri j rla6 28 rnaarti en vrijdag 4 april
De kosten voor.die 0rie .avonden bedraagt Per kolleL ,+15r-..
U dient zich als koppeJ-'in tc schrijven.
Kunt U geen partner, vinC'en? Dan kunt U zich bij rle Kaka -van te
!'lij proberen dan iemanrl te vÍníIcn.
De aanvang oI al-Ie kaartclal;en is:20.00 uur.

er 6ekaart.- '

voren opgevcn? !,

DE DI§CO VJII'I 1 }LiiIRT.

Het was 6r,,ots! i Liefst 14O mensen von.en íLe we6 ne.ar ons clubl5el:oulv
ondanks c1e onvervrachte trco4curentierr van'anclcre EscampvcrcniGingen.

lli j iladden rlit zelf s niet 'Jurveri dromen I

, Dc menserl die dit kgór thuis gebleven zijn, zuIlen er vrellicht s2Íjt
van krijgen. Janrxor macLr helne.s.

De mensen d.i- e vIeI ;ckonen zijn wilfen lve bedanken voor hun lcomst en'
degenc clie zich ingczet hcbben om deze avonrl onvcrgeteliJk te mal';en. .

raet vriendel-i jlce $rceten
ICaIca. ' "''" ; '- -.:

ltRRrumi lIlRili?RnllHlÈtlul]lllR;lIiilrulnÏlnRx;.iï-lRlïiulllilill?1lxxIIlilllltlnilnnnnll
vAN IE IIED."oTLE: n I'ie clac tic-adres 3 Thed Prinst

R Tef.' 63.12.14. Narconistraat 64, 2162 JE Den Haa8.
IRRRIIRItiUtIilililll?nRilnililllitRnn
RRRltititljlÍtRË:lulÏRR;ttRI[U.innitxnltn]'iiilI.lIt:llllr:-ilinlrRRilIl:ll?linIi;i;iliii?illllll iulRlliliulRrtRRFRRnÏIRRIiRRR



DE LENSNEVUE
WEEKBLfT.D VAN DE VOETBI',LVERENIGïNG LEIIIG EN SNEL

lfki jiàrgang nunmer 31 1 6- maart 1980. ,.

OFFICIEEL!

IN IT.],IOTAGEI

- 1619 M. Beele
-. 1620 J. G.I'rieke s

000c0000000000000000000c00000.q000000000c0000000000000000000000
0 : Al6emeen sekretarisr: Gerarcl van clen Steen,

45.8?.O?. Nunspeetlaan 3O3r' 25?1 GD Den Haag.O TeI.
oo0000000c000000000000
ooooL)0000000000000000000000000000000000000000000000000000o0000000000000000000000000

MUT/.TIES L;IDEI'ILIJST :

o2og65
2jo165

C j un.
B j un.

Buitenom J7, Den Haatj.
!ïol.venrad.e 2? t DeÍ. HaaB TeI. 

"9O52i.2
1(ONTRISUTIES:

Vo.+gende week wordt de echte wanbé taL er93.i j st geilubLiceerd en iedereen, die
daar op s'Uàat, ma6 niet meer voetballèn'Uenzij de koqtxibutie över het gehete
verenigingsjaar is virl-claarr.

Uw kontrj-butie kunt U kwijt op 8Írorekenir,g 116711 t.n.v.Penningmeester
teni8 en SneI, Den Haag.

!ÏIE ST.i,]iT EN iICHTER DE BÍrR ?

ZÀTEnDAGI4ORGEN Jose Christ -.TeeIe Frerichs'- Cor Hop?enbrc,uwer.

ZÀTERDj.GIIIDDhG .iarl Bo6isch - 01af Hui6 -. An vd Stèen,
met aanvulling van het pe" eIftal; (1man).

ZONDAGM0RGEN Tinus Zilfhout - PeBSy Richel - Cor HoppenbrourVer..,

ZONDAGI,II.DDTIG Àn vd Stcen - Mevr cle JonGr
aanvulling.van het !e elfta] (2 man). ,

Eventue eJ-r-afb ell en bij An B er6enhenegourven TeI. 669$6.

S1uitÍn6 zondagi. 9 maart An en Gerarcl van ilen Steen.

Dinsda8avond. 11 maart.

Zal- en een bijeenlömst plaatsvincr,en voor alfe barmedewerkers
en man in ons clubgebouvr.

UiterJ-ijk 2O.15 uur 6aan wij be6i-nnen en om 22.15 uur is het
dat wij stoppen.

'U krijgt aflen van ods no6 een uitnbdifiin!.
Tot dinddagavond 2O.'15 uur.

met vrouw

de bedoeling

-1F :-.

de Ilarcommissie.





Iiini team Ài M.Iloehsma - E"Z-ndstra - M.i(nops li.Zimuerman - 11.vrl liaal - \tI. vc1 Bor -
P.Valkenburgh" "

camenkonst 18.15 uur LJENg Leicl,er Dhr. vrL Bor.
G-I']r,NNE CU)EIiS I,TET VERVCEN.

IÍini team B: n.Iettero - Il.Ficret - lÍ.Ti jsen - i?. ví]. Laan - R.l'leershcek -
i'l.v Kalkeren - R.'Jyrr',eman.

sardenkomst 18. 15 uur LENS

C-team 
^:

P.Ulessel-s - I,l,vcl I(ooy - I{.Geu}ens - F.Spa - M.Tiemes - R.Kievit.
samenlconst 20.OO uur LENS
Gi1/,RNE OU)EliS I4ET VEIIVC'BR .

Leider Ton vd ]ler5.

leitler )ï 1l{ r

C-team D:
?ïË'6iffrst

14.I(nops - J.lJasserman - M.lioclemy - D.Vermeulen - J.vd llie1 - J.vd lïieI
20,00 uu? LENS [,eir].c1 Theo Prins.

Na tle dercle lvedstrijd ock tehebben verl-oren staa.t on6 quizteam kr,nsloos onrleraan.
Volgens ons is cl-it nie t zo 1:e1an6ri jk. Het warcn rlrie leuke avDncr,èn tot nu toe.
I.linnen is Leuk maar n et noedza}clijlc. Dóe na.tuurlijkde laatste avond a.s.vrijdag
wel je best. r'.rthur Eranken, staat hoo6 genoteerd voor de inclivÍrtuele ?rijs.
De volgen,ie joitgens r,vorrlen vrijdag 29 februari om 1B.JO uur oir LEI{S verwacht:
F.de ilruin - tr.v llester - P.frrerichs - i!,Kam? - p.Ànbachtsheer - M.Frombcrg =F.Christ - i.Eergmans - Ji., Franken - R.v Vrceswijk.
Leider Jan Prins.
Níet vergctcn hoor ! !

DISCO-riVOND i,, § . 
'Z.:fEIlDiiG 

1 maart.

Voor sl-ccht 6én gulden hunnen aIIe D-en i,.-hla.secrs a.à. zaterda6 naar Ce LENSdieco
komen. zaratustra star.t borg voor Boede muziek. Neem 6erust je eii.;en llverkerinsl'
mee. Gedraaír je wel-o Mocht het een rotzooi worilen tl,an is clit cle Laatste disco
geweest. Àanvang 2O.OO uur. Einile + OIuOO uur. I(omen hoor!

' IO]JI'ISDJ.GM]DDIG]iÏ.U8.

liJi e heeft er tijd om op wo ensrlaÍ.lmidc'ag serieus onze jonl-'ste jeug(l te trainen.
De trai-ninSsti j rlen zijn van 1J.JO uur t/m 16"JO uur. iiij d.achten aan j-ena.n,L vanaf
1b jaar clie icrlere wcek aanwezi6 kan zíjn. voer je er $rcl- wat voor kom r'lan igerust
volgcir4e vroensdacmidda5 eens Iani1s.

i{f I, H;D D.'.T G]IDJ.C]{T ,

ífgelopen zaterdae was al-Ies afilekeurd. Na een uooic zonnige weck ging hct vrijdaii-
avonil rveer reÍ;encn. zoveel zelfs ciat zaterdai;s slechts enke1e velJ.en in Den Haag
bespeelbaar waren. Gelu]<hig belilen enkeLe verenigingen ons op om vrien.r.schapp eli jtr
te spelen op hun veLd. il1 6in1 nanr Lo,'sduinen en verloor drrar met 2-1. R1 spcelrle
0-0 bii t s-Gravcnzancle. Zovrel LitNS afs Gravenzo.nde misten ecn strafschop. ll2 vlon
met 2-1 van Loosduinen Il1. c1 verpletterrle riDS. lion riDS vorÍge week no6 met 2-o
van on6 czr c1 knalde cr nu ne5;en in. Ei-nclstand 9-o. p1 verloorc met 1-o van de
Postduiven.P2 won rvel- van dc irostdui-ven 1-0, Toch nog zes rvedstrijrlen í.;espeel-d..voor de overige teams viel er niet te s1:eIen. Àrl-ccn A2 had <>1) zondag nu à"ntlrCelukrr. De konpetitÍe ginl; cloor. De 6-2 nederlaag ze3t $enoe6 over het kwaliteits-
vcrschil- tuseen I,ENS en Slaul Zrvart. llopelijk gaat volAenrle rveck arsses weer
nr;rnaal- cloor.

-15-
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LXI{S 15. als bekend
ffiEEnnrnpRoctulnÍi
sanenkomst 9.OO uur LENS

LIINS 16 . als bckenri
ZïEEulvrpnoGnl r,rr,{r.

Sanenkomst 1O.JO uur LItrNS

IENS '17 . al-s bekenrl
ËàïËiEórnst 8.45 uur LENS

T,eirler li, de Pagt er.

leiders A.Spa r n.de Jon8h.

Leicler M. vcl I'leu1en.

samenkomst .JO uur. LENS

LEIIS 19. a.ls bekentl
7, I E Z.:'-,TLVOI,TB,I'.L
sarnenl(onst 9 .0O uur LXI{S ï., ei rler Dhr. Elstak.

LENS 20. als bokend
ZETi-r,vorrl;,r,
sanenlcornst 10.lO uur LDl'lS Lcicl,er !2..de Jon6h.

LEi'lS 21. als behencl
ZTE-Er,vonroi.r,
samenhomst 9 .' j{) uur T,ENS Lei,f er Dhr. vd. lJor.

REÍi ERVEP1IOG]L',}"O4.C, .

Bij al6ehelc afkcurin5 van het kompet it ieprogramma spelen tle vol61enr'.e el-ftallen
vriendschalïèf i jl(!
14 "10
15. O0
14.3o
13"30
11.00
14.1O
12"15
12.0u

uur
uur
uur
..frr
uur
uur
uur
uur

LIll\Ís
LEI,IS
I.ENS
LENS
l,xNs
LEI..IS

LENS
LENS

.70
laÉ

11 .O0
10.45

Illis 1

Postduiven
rl-riÈ
Post d.uiven
I(ranenburG
HRS .

Postduiven
Kraneilbur6

I
7
4
5
6
8
9
10

3
4
3
2
1

3

1

1

1

1

'l
I

.oo
tt

tt
t,
tt
l,

!!
t,
tt

_tt
tt
.r!
tt
1,
It
tt

,t

'','
tt

'12.O0' irur l(ranenburg
11,15 uur Postrluiven
11"00 uur I(ranenburg

LET'IS 1

L]'NS 1

4
5
b

tt
tt
t t.

1'o.45
1O.15
10. oo

De spel-crs van L,ENS 7 t11 t12t11 en ,Le mini-rvel.pe n 1r,ean bi j all;e he1c. afkeurin§
voetballen in het zuitlerpark. Voor jullie hebben we heLnas geen rese v'crvcdstr:-jd.
kunnen vinclcn. Ver amelen op LENS om 12.00 uur. De 1ei,1ers vrorrlen ook verrvacht.
De speelweicle van het Zuiilerpark is altijd. {r-oed te bespelen. Voot' d,e vredstrijden
van het reservepro5ramma mag er gebelci rvorden vanaf een hatf uur voor samen-
lromstti j 11. Tel, 66il1+.

ZI;r'!LVCET]J,IiL II\T DI' HOUTZ,IGBNIJ I

À. S . zat erdaSavond 1 r[aart zj-jn cle minits en de C-klassers aan cle beurt om te
voetbal-Ien in cLe.Houtragerij. Niet alle jongens kunnen neespelen. De'riinire
bei;innen oÍn 19.15 uur en opelen tot.20.JO uur. De C-klasscrs starten om + 2'lOO uur
f/n 22.45 uur. ',ie1 wat Iaat, maar voor rLcze ene keer is cr,it toch niet zo-drg. . .

.1,fschri jven 'bi j rle l:ehenrle afschrijfadressen o? vrr jrlagavon<]

-'14-:



PROGRT\i"I(I PUP]LLEN 'ELP]IN EN I,IINI -'JE],?EN.

PUPTL,LXN Z.','iX:?Di.G 1-l-.1g$o.

12.
12.
11.

12
11

16

00
00
Od

uuï Tone8ido 11 - LENS
uuï Groen llÍt 5Bl5 - i,ENs
UUT LENS 14 VCS

i?odelaan Voorburg.
Hengelolaan
v2

Jansoniusstraat
V1
Zui'lcrpark

Leirler IL S traver.

L e_ider J . Prins,

.Dark Pol-anen Monster

. Nclenslaan

rIEL?EN Zj.TElDr.c 1-1-1980.

'1O. OO uur llonst er 1 2
1 '1 . OO uur LEiJ§ 16
9.4! uur DUNO 1?

LENS 15
l,tr/s 4
IENS 17

- LENS 19
OSC 17
Lllrll i) é I

Sp
va
I'Ir

l.lINI-l,iELPnN ZÀTEIID;'.G 1-3-1980.

10. O0 uur Laa.ld<wartier 2'l
11 .00 uur LEIiS 20
10. O0 uur LIII( 1 '1

Schriftelijk vcor vrÍjdagavond lB.OO uur bij p.vcl Steen,
G enenui -lens traat 10'l , 2545 pS Den HaaA Tel,675096
TELEFO}IfSCHÍ

vrijclagavond tussen 18.00 en 19.0O uur (uitoluitend in t,rin1-;en.r.e ;.evaLlen) bij
1!i1 Hcynen TeL. 290623.
ïn noodgevallen kunnen de pupil-l-en en velpen not,- op zat er:Ia;,;o cht enrl. tussen
8.45 en :1O.OO uur. afbelfen. SeI. 661114. LEIIS

AFÍJCHRIJV.]-NGEN:

JTFKEURINGEN: ,

OP§TÈLLINGEN:

Lnl{S 12. a1s bekend.
ffis:- E.Keus - l.{. villlel-<tren.
samenliomst 11.'J0 uur nENS

LEr\iS 15. als bekend
EffiËffiómst J1.45 uur LENS

LENS 14. afs hel(cnC
ZÏE ;]ESENVEPROGiL',}'N.iT.
Re§: P.,,tí jhmei j er.'
samenkomEt 10. JO uur ï,Ei,lS

Dij slechte we crionst and.i ghc Ce.n stelds eerst de afkeuring"íi j 
" 

t 
"n raa,.,!l-egen.

Sànat rL:raroi: .bi j .tt..ui:itten en trve 
]-p enrr vcrme f d: GOIIDGEI;EUnD dan eteerls ràar-vetA o"f

punt van 'sariinkomst komen. rN D^T GEr/AL l.l.".c IrIi }us lir]rr TELEFONI;iCH lrol.lDEN
GEINFOIU{EXiiD N.^-.1-:? IIVEIJTUELE ÀI'l(EUilIl\ic. Staat l:i j cle afhe urin5sadre ss en bijtrPupilLen en llefqenrr verraeld:, .ZIE /".FKEIIRINGSLIJST rlan rncet 31s. volgt vrorclen ge- ..hanlel-<ï: Voor' de thuiswed.stri j den moet juníorenlijst worrle4. geraarlpleegc1. Zijn
de r,rerlsttri j deï vin LENS 7 , Sen 1o ;oerl6ekeur<t , dan gann ooJc fle pu1:Íilcn-en *"ilpen
trrcdstrijden op onb velr1 door. UitsLuitcnd voor r'le uitnedstrijden mag in c'lat geval
telef nj.sch vrcrden geinformecrd of hun we:lstï'ijílen cloor.gira.n er r,rel zater(la6-
ochtend tussen 8.45 en 10.00 uur. Te}. 6611.t4r" '" | -- '--

-13-
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ïn nocdgeval.l-ei lcunnen .]9 juníoren lo8 _op zaterrlai;oc ht e nri tussen 9.]O en ,lO..0O.uur
.afbcllen bij LttNS Tel. 66131\':

iIEIGUNINGETI:

De iunioren moet,en bij slechte wc ersomstancli6hed_cn- ste.:rls cle afheurÍn1i.61i jsten
raadple6en. Tel-e.fónische infcrmaties wordàh hieröï'ói n:_ét verstrekt,.

lJegens hun gedra6 tc6enover hun feirler zijn tir,I(1 nnen -en O,liönemann (i2)
6eschorst "

voorlopig

OPSTE],L]NGEN:

LENS .1 . als bekenrl ,. . :

zr-e res erv ep?oi';ramma Leider6 J. Zou{i, J. rlilperloo
-....

I,ENS 2. vrij R/GimberÍj- - J.lioulvenhoven - S.Vester - J. v{ r.,lerf - IJ .Sóhipperen -
:P.Krol- ZIE LENS 12 SENIOI]E\I.

IENS f . i?.v Bcr{r'enhenegouwen - R.Duyvestein - 11. de Haas - G. rie Iiok
J.Kourrrenhoven (2x) - Ii.Linssen - il.Raderuakers - il.l?'asserman -'J.Voordui.d -
H.Friskes - U. S chneiclers.

ZIE XESEilVEPR0Gn.l.l'I\Íl\ LeÍrler lt. Osse.

LENS 4. a1s bekencl. met R.v(l l{oek zonrlei. c.Caprino
ZïEïo-r llEÍiErrvEpnoGltAl{r"ÍJi E}t Dr sco;,.voND.
sanenkomst 12.15 uur LENS Lei(iers jloel Lueks,

Paul v.l ,S t een.

LEIYS 5. a1s bekencl net G.Capriho zon,ler I.v ltijn eri 'n. tiorliin6. -

ZÏE R :S EIiV]JPROGRI'J fi A , EI{ DISCOIVOIÈD.
sarcenhorust 12.00 uur LEIIS Leic',er llartin ïleuver.

LBIS 6. al-s bekend zonilcr E.v Zijl
ffiTBSr:VnpRo§iiltnir., EN DISCO.I.VOND
samenkomst 1].00 uui lnNS
GíTI]NE OUDE]IS },{ET VEIIVO], .

met J.v Iíe6ter E,Coret

'Leirler

en l,l,Foitman

irrthur de Groot.

LENS 7. à]s bekend net 14. vd. l'Jall-en
ffiotsco:''voND
samenkomst '12" JO uur IENS

LENS B. aIs, belcentl met jl,v<l Zv,an J,v l(ester
Eo oïr REs EiivEpltocitÍJ.íI,L{ EN zriril,VoETuil,.

LENS 9. al-s b ekend
ZlÏEo0orx< tnsEnvEpnoclu.tï4A xt't zi":iiLVCETRÀL.'
sanenkomst 10. JO uur LEI.IS

LENS 10. als beken
Z-r n--óöT itEs ElvE pRC Gnlrr r'Í.A Eii zt-À! vo ET Dii l:,

LENS 11. a1s bekend
zrE-öffi zrr\LvoETIlrL
samenkomst 12.15 uur

ÍeiGr Dhr. A. RIok.

- È.Coret -"I.1.I'orpman zie -obk

Leiclers Hans Verheugd.,
lJim vd Mei j e .

f,eiders Erik Landnan r
r'/Ín vC Linílen.

Leicler Thèo. Pqíns.

LE}.IS 6

LENS

-12-
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res r 4e ':rfasse D .

quick 10
GD;:- 7
tr es tl-anclia 9
LE},IS 

. 
10

11-2t+

11-15
13-14

Xes. 4e klasse E

0oievaars J
iDo I
Internationaa3- ]
HDV

12-21
10-16
11-16
12-16

: 10-11
12-10
12-8
11-7
12r7
11-5

Esclo f 13-14
12-12

' 13-12.
11-11
13-11
12-10
11-6
11_2

BTC
DZS
i+uic
Oran

Dynandt 6T /1
Hils 9
HVV 7
DZS 4
soA 9
GDS 6
Celeritas 8

res.le klasEe I(

6
4
5
k
J

11 ',

e Bl-aurv 6
i'i'es t erkwartier B

LE}IS 1 1

ouick Steps ö 11-3

DVC 6
uxanJe rjlauw ö
Den Floorn 10 -'
-st.Voorwaarts 6
SEP 8
chÍP 4
Duindorir sv f
Paraat 6
GDS 10
IENS 12

12-?1
10-17-'1"-17
11-15
11-9
11-g
10-B
10-7
12-4
b-u

PI]OGRI.II],Ti JUN]Oi?HIT ZCNDAG 2-3-1980,
T

LENS 2 vri j

z,l.TEUDr.G 1-1-1980.

14.J0 uur
14.Jo uur

uur
uur
uuï
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1

],EI.IS f
LENS 4
Hr{s}r 5
vlru 'l
LENS 7
]LEN§ 8
HVV 8
LENS '10 .
Groen iïit

Vreílenburch 1
: .4-DO-4
Vreilenburch 6
LENS 5
LEI{S 6

. Q,uick Steps 7
RithW 1 1

LËNS 9
S;orf,t.r.JJ/)
l,EI,lS 1 1

v'1v2"'|
v1
VreCerustl-aan

.Brienenlaql
2 .-.

o6enhoucklnan
2
engeJ-o1aan

4
1
1

I
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

00
00
00
a0
4S

4S
15

v
V1

H

V
H

t5B/4 _

ÀFSCHXIJIiÏNGEN: '

Vri j da;,,-avon
À-l -assers
i-klassers
C -kl-assers

'i

ussen 18. OO en 19.00
G . Duívest eyn
P.vd Steen
A. r s-Gravendijk'

Schriftelijk voor vrijrlal;avond lB.OO uur hij
G cncmui d.enst rant '101 , 2545 pR Den Hàfl0 Tel.-.

TELEFCIÍISCH:

P. v'l S tccn,
6zsog6.

uur ( uitsl-uitenil in rr,rini;enrle 6cva11en) .voor,
re]-. 946893
re]-'. 675:096'
rel.611640

dt
bij
bii
baJ

-llÉ



BïJGlIllJEi,J(T Tnl. 18 februari 1pliO.

res. hoof (1k1a6se B I?e6. 1e klasse F

Oliveo 2
Velo J
Defft 2
IIDS ,
trïiJ.hclmus J
VaLkeniers 2
ODB 2
OSC 2
itNs 4

13-25
13-21
13-15
12-14
12-12
12-11
11-9
'12-9
11-4

.13:'20
-.11-19
._12-18
..13_16
.-13-12

1't-11
12-1'l
12-10
n ?-o

Duinr.Lorp sv 2

Vios J
Vrerlenburch 4
Den lloorn J
lÍassenaar J
DSO f
DVC 2- -.
I,EIJS 5

aakk!,rartier 4 Postduivon J
Scheveningen 4
I(rancnbur8 J

11-4 | í-l)
11-7
12-6

res" 2e lilasse f

fone$ido 3
BEC f
Postalia J
Zwart lll-auw J
SEP 4
GDS 5
LENS 6

re6. 2e kLilsse C "

Drio 5
Celeritas !
ïJippol-der 4
Íe r,ierve 2
R},TT 4

Archiï)el J
CeLeritas 4
Paraat J
í)uich 5
ïlesterkwartier 5
HinlJo 5
Vios 4
o1iveo 5
Gr.ilill-em Vac 6
UWl ,
LENS 7

13-21
12-19
13-19
B-18
13-14
1Z-1)
11-11

13-21
11-18
11-18
12-16
12-15
11-12
11-12
1?-12
10-11
1?-5
12-3

n)-4.],
1 1-B
1l-B
13-5
12-1 11-1

BïJG]ï.JE]ï(T T,/M tB..f etruari ilBO.

res. Je hLasse jl '-

HDV f

res. Je lclasse -C

Robin Hor-rd 2
Tricnph lt.

L,ENS 8

12-22
11-20
13-1?
13-16
11-15
13-12
13-11
13-10
11-9
11-8
12-7
11-7

10-19
12;16
11r16
13-16
11-15
12-15
13-11
12-10

tr estlandia
ltrivo 4

. Itzzurrí 2
nvc i3

Duno ,
Verburch B

Velo 6
PDK 5
Hoek v Ho11anc1 4
Bl-íuw Zwart 11
Vios J
Zvrart Blauw 5

Ilassenaar 5
euicl( 9
ili j swi jk 6
Paraat 4
LENS 9
I,'ra afiior 7--12:6
DVC 4 11-5
I,íarathon ., 11-5
I'lil-hclnus 11-2
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osc 2
].,,EIYS 5
IENS 6
Vios 4
Triomph 4
LENS 9
LEi.lS 10
sv Intern J
GDS 10

IEI{S 4
Schevenin6en 4
Dr,rr 4-..LENS 

7
LENS B

NIVO 4 '

DZS 4
rEr{s 11, .

LINS ',l 2

5-o
b-(J
t-l
5-1
)-l
4-1
4-z
4-2
6-1

PnO GnL]'ll{i. ZONDhG. ! rnaart ( onrler voorbehoucl)

loaro
11.00
11,oO
12,OO
10.00

'uuf
uur
uuI
uur
uur
uur
uuï
uuI
uur

11,
12.
14,
12.

OO

00
L\0
o0

IENS 1. vrij ( no6)
t''lil-hel-;:ris'2' -
LENS ,
IENS 4,
I(ranenburiï 1 -
L]'}IS 6
Àrchipel- t -
LE}IS B,

LI:]NS 9.
sor 5.

L.UI\; é
Esto 2
l,aakkrvartier 4
LlN§ 5
9.j)È )
IXN§ 7'
NVC B,
DVC 4
LENS 10

LEI{S 11 vrij ( nog)
12.00 uur !'.Spcer1 B - LENS 12

BIJGRÍiEIiIíT T/ll 25 fe')rruari 1 9Bo.

2e kl-asse A Ites 2 klasse À

HVV 2
DTIL 2
LENS 2

Verburch
LuBrlunum
:ioo (lenburg
Blaurv Zvrart
LD'.J]S

De-L1f
LENS

14-zz
14-18
1"-15
13-14
14-14

lt-t1

15-19
14-18
14-1?

i)lauw Zrvar,t 2
cotl, 2
HOV 2
Quick 2
/rDO 2
Leonida§ 2
ol-ympia 2 . -

i{ilhelmus 2 ..
GSV 2

14:17
i4-'r5
14-15
15-15' '

14-14
1J-11
15_12
14:10'' '

14-B

HVV
Oranj e1:1ein
DIIL
Texas DIIB
Lisse
LTC

13-12
14-12
14-11
12-10
14-1o
14-9

rcs 4e ld-asse C ..,

I{MIJH 2
Haastrccht 2
VEP 2
HVV ]
VUC 4
u nl-o z
DSo 2
llsto 2
Olympia J
Laa.ldr.wartier 2
LENS f

11-22
13-17
14-1?
15-1?
13-13
14-11
15-12
12-11
13-'11
14-1C.
14-?
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.: .._':

LENS 5.

OPSTIILLING]I].I:

LENS 4 F.Btoklancl - G.Col-pa - i.Oot t., " - lt. Duyncr.arn - J . Gi.5;ot.irui zen -'n.v l,uxemburli
M.vcl i.'leulen - il.osse - H.,iimnel-zwaan - Ir.S.chnei;].er - I{.§traver - l'-.Tinmers

,. ,i '

C.vd Llegk.- T.llranrlenbur6.- J.v"Dijk - J.I(eetrnon - G.icempcrman - G.trJ
G.Looyestsm - G.Oóstrom : J.tias -r Il.lloorLbol-.- H.liooduyn - J.Zoet.

ir,Bauman - H.du Ch;rtenier - J.vcl Enf,e - j!.í1e .long - B.v Kooi - J.Luisman-
T,v Luxemburg - ri.Iiovcrs - I{.Iluytor -,,Í.v nij$ - C.Sta.,.re1 - tr',Vccrcn -
l\. Vierlin6l

I.v'i liemt - J.lopihouvrcr. - G.ioó13ao.rct (2x), - p.posch -t'P.iu..rn
R.tcn Iioorn - R. Hoppenbrouwers - i^.Schijf - P.Verstralen - J.llitting -
R. t/ lÍi jnf,car,lcn.

LEl.lS 3. À.Bifilerbeel< - J. rle ,jrUin - G.Duivestcyn - G.Goosen - IJ.tHeynen
H.tle ]ilein - J..,leuver - J.Schrna.l - .J. Vcrloar en(lse - G.lloogi:.rxr:l

LErfs 9. P.Burgirouwt - F.v Dijk - F.Fieret - II. t{oppe nbror*"rl - 
^.Huis 

- G.vc1 llLey
-ir.víl l(roft - ïi.ter L..are .- J.liemen - P,Schulten - P.Sflce]e.

LEIIS 10. C.v llcekum - tr'.v lleekr:m - À.víi Rerg - ti.lJouwman - Il.Demeyer - H.Guit -
n.Guit - ,J.Helmans - J.vd Horst - J.Prins - T.Prin6 - .a:,,lleesÍnk -
8,1?cesink - T.Vertrael- -

LEIqS 1 1 .

LENS 6.

ï.rrN§ 7.

- J.keetmail
(zxr.

LEM 12.

J,FÍiCgluJVIllGEÀI3

.li . Bergmal
C .I(uypers
P. V erho.ef

ri. Bannin6
,l . Gimbert3
P..I(roI.

l'legens niet c,Irkomen oi.i zonrlag 24 februari 1!8O rvorden.: tïe vo1(entTe s
64lschoret, .G.Ecysteeg - A. c1e riaan - À.rrJi jnhoven. Vervreer- mo6e1i jk b
uaanriatr-avond 8.30. uur.

ll.Rom - J.ilorst - C,v Deelen - P.v Deu:-sen - I. de Haen -
J.I(uyi)ers - hrivd Linclen - Crlilman - tr'.Peters - J.Ilientjes -.'
F.de Vroc,,c. .]

' 
"'---'' lÍi ''

A.llauman - C.Bcrenbak - A.Rruyxs - Il.cle Jon6 - Il.I(ouwenhoven
J.Iiou!ïenhoven-n.Ve€ter-J.vdllÍeIf-H.Schipperen

i:eIers 2 wehen
ij cle Seko oir.

0p vrijdagavoncl. van 1B.fo tot.1!.Jo uur bij ,r-.vd "rcft TeI. 29.60:81. 0p zatercaÉ-
mor;en tus6en;9.O0 en-1O.0O. uur 1.:ij 

^.Bot-isch 
Iel. 93.11.96.

LEN§ 7 kan afbell-en vcor vrijcla6à.vànA .rp íon.lercla6avoncl tuseen 19.3O eyl 2O.00 uur
bii l:-.v.1. i(roft Te1. 29..60.81.

S1LlíENIt0 T

Voor de thuisspelenrle eLftal-fen een half uur voor rle rve,1s tr:r- jd,
trij11..-en rle uitsiielenile , werl6trij.r:en.een uur v or de weds

UITSLTiGEN ZOI'IDÀG 24 Jlc]:ruari 1980.

DII], 1

EDV 2
],ENS f

LEI'IS 1

LEN§ 2
HW.}

a

2-2
2-2
2-O



4it9, 12.O0 uur, VEjiZÀMELEN: 11.r0 uur
oFSTELLIIJG3 A.Enze - C.Veldink - H.I(emper - G.vi.l Togt - N,N. - J.vr1 Tas(aanv) -

J.liieftens - ï..,. i(uyper - À.Ien Cheick - Chr v cestel - J.vd iijzen,
RES: A..I(ost er - E.N@umann.
I4et het DEilDlj zi jn.we r;auw lil-aar.' IIun wedstri jd werri helaes ook af Se1
zetqarjqs hecft het eIfta1 vrij hetSecn overigens 6occl uitlcomt c1itmaa.l

ast en a. s.
r Oa.a-r r3r

voligen6 betrt:uvrbare beríchten nogal wat vcrhintleringen zourlen zijn. Hier cluÈ mrar
even Secencentrcerd trlijvcn en --- a1s rt hel-emaal niet andet-s kan dan maar even
r,,rat trainen. Doe je best m,iar eens.

PRoG.iiA; ï4.à ZilTliit)Ac 8 l{-::1]t? ,',. s .

14.0Ó uur svc\í 1

?? ,,LENS 2
, IENS ]

- ' LItNÍi I
- I.l at .. ttt ecl . J
vri j

L.J.Kuyvenh ,ven.
( vriendschappelijk)

v.r, itf A :

En dan is rJ uiteinrtelijk toch zover .ítekouen. De férnilie J.den Dul_k uit
Zoetermeer urerll j.1. .2aterrlag verblij.d met Ce voorspocdi8e geboorte van 'een zocn
van maar liefsb ! Iond, Dany Tristan genaaud. \lij rïíI1-en vanaf rl.eze i:Iaats het
trotse ouclcrirear recí1s van ganser harte gelukr,vensen met het verschijnen'van deze
tel-6. Hemzelf wensen.wij uiteraerd een hecl 1an6, gelukkig.en bovenal gezoncl
leven in een wereld vol vrccle en vo()rspoeC.

lrRCGRl',Iil'IA VRIJDTIG 29 februari 19';O.

2O.O0 uEr LENF 7

SENTOREN ZONDAG

lïesterkwartier / 1í2 geb. 1 l/J Th. Maasland.

P?OGnii X'.lA ZOND/IG 2 maart 1980.

14.00 uur llöodenburs 'l LDNS ,1 SPoItlark Noorcl a,/d Pieter; Both6tr
te eiden " i?. L. Vrees$ri jh.

LDNS 2
12. O0 uur t/UC 4

'1 2. O0 uur LENS -4
'12.00 uur DuinCorp sv 2

'12. O0 uur Postal-ia J

1O.0O uur LENS 7
zic ook vri j 4a65ovond..
12"O0 uur LENS B
12. O0 uur OuÍck 9

12.00 uur HllS 9

Vrij ( nos)
LENS f
llÍIhelmus J
LENS 5 :

LEi\S 6

- jrr(.DEo 7

- " Vel-o 6
- LEr{s g

- LEI'IS ,I O

- oranJ e IJJ-auvJ b
- )uinrlor! sv 7

Slortpa.rk Ilet I(l cine Loo
P. vd l:lolf .

V1 11eb. 12/4' li.r'i.F.Bakvis.
Gern. Dportpark Iloutrust

J.J.rt-.vCltleilen.'I/cr1. 1,{ítalsclorperl.aan,rooil:-i'
iluurtlve6 T,/o .firchipel

H. L,. VcrheYs.
V2 geb. 'l 2/4 N.Pellegran

v2 Eeb. 11/3 J.c.v vel-,len.
Nieu1,, JlanenburÍt SavorninlohmanL. 21 5

J.G.l'Í. Geelen.
Diral en 1)er6selaan-'' N.N.
tÍ1 acb. 3 2/4 - N.Ii.
vJ ceb. 3 1/3 ' N,N.

12. OO uur LENS
10.00 uur LENS

11
12

-7-



ÀffieIopen zonCai3 leeft LENS ,l weer'een punt toe6evoegcl aan hun totaal,
zodat er in 1 wedstrijtten 12 puntén zijn behaald. iticràcc siaat LENS in verLíes-
punten 5eJ-ijk me't Lu8dunum rlat'cjir:r1,e 2e Plàats staat rraar J werlstrijden mcei heeft
6especLdo

.De wedstrijd 6af bij vLír3en een ihventief aanvaf1end,LENS tu zienr. maar
'tc vaah vlaren cr faní;erc perir;clen, rlat rle inspiratiebron uitgerlroo6il leeh. lléàdsin het eerste kvrartier hacl I,ENS cle vreCstrÍ jc1 iir zijn voorrleeÍ kunnón beslissen,
maar geheel'te{ïen de .vcrh;.uílihg in xn.rakte DHL cen driEinele sofgoal, na tal van
misverstanden. : 

,

GeruJ<kig luist rorr t s-Gravendijk 10 minuten raier met L'en v,.,IJ-ey va.naf randstrafgebied c.e gelijkmaher te scoren, nadat zj.jr 1e 1:oging.afketdte op het "tichaam
van cen )i{L-v erdediBex. :.' ii

Daarna verliep tle uril.Jstrijcl aIs bovcn i;emekl, cen àachteloos DHL eh cen
soms stcrlc aanval-lenil IENS , maar het geluh ontbr..rk" De ,stand was en ]:Ieef .1-,1.

LENS 1(zo) - DirL 1

En (lenli erom, jeu6ri1e..len van Nederl-and:
1i.s' zaterdag 1 maert om B.ott uuï een lmalrencle DïsKO-AvoND. -,ll.ra.3.jl het niet wegte blijven. 

^n.'lers 
komen Jacobse en van Es juJ_Iie pcrsoonlijk halen.

Lan51s 11e sllorten van 11e Z-l{ Iac..c'r.er--- !

-14. OO uur HTSV 1-
12"00 uur LENS 2. -

ZMZY|ZI4TJM'!)|4ZM'4I..ZM'1L','1"I4ZI*I,7,1ÍLZI4ZMZM;iL,:Zitllz\lzií,ZttrZytz

M Secr. J,t"leinesz. TeL. 86.34.4?. M
Z laan v 1.?.tstenbur6 15t 22?1 l{S Voorbur8. Z
\l',MZl'tLZyIZMll4Zl4ZMZMZM'll'1, àl4zillzl l:-,H IZMZVLZMZMZIIö\I

- I{et tlas zo j.1. zator,Ia6, ,lat onse trainer rle IIr liöh1e duor d.iverse om-
standi$heclen Senoogzaakt was net ecn 4-ta1 reservekrachten in het velc1 tc konen,
heti;een uitermate Soed uitkvram nu le hel-e Haagse tlonrl was af6elast. Desalniettemin
lleit tt voor tt mans capacitei-ten om toch met de te fornercn selcctie een ..--;-adragelijk 6ehee1 o1:-.4e ;;rasmot te hren6en.terwijl rt eteneens kna r rverlc vras van

op uiterst behccrstc vrij ze,
binnensl-cepte. Jongcns, rt

LENS..1 ( vriends chapp elijk)
rlÍc Se-6he ! .N,N. -

oní.jeveer '1O minuten vnor .ti j cl

rvas wéér oi) het l(aht je, rloch t
, beiíl.e punt en voor ons
cvens voll- e elig ver;liencl;

zijn í1i6cii)elen om ;lit lgeircel te v,-,rncn rlaar vanuege clivèrse verschuivin6en,
cliverse van hen oi: tot'.aI vrccmde l1aatsen liepen, Jlnfin, zo Geze g,,J ' t ki,:pie
aardi6. Daarbij Genonen èat .lc inzet ook ditmaal vroer.,1:tinnal was, 6nf oni
liEilSTE een zeer acceptabel spelletje weg" :lij harllen hiermcde och voor het grr:otste
deel van cle Uer"lstrljd, een velcloverwicht zon ier r'.j.t zoa.Is 6euoonlijhr'in ,-r.e breod-
nodiSe ..loelpunten te kunnen uitr'lruldren. Ze1fs kon r t ín le eerste [cift g. schieden
.)at 

-onze_ 
penalty s1:ecialist, Jacqiles ..,en Dulk, op , rr bes]-issen;l noment zeór gemist

weríI. \reJ-uld(i6 volhnr.len r1e onzen na rle herva.ttin6 in hun dominerenrl s1;e1]etje,
vraarbij vooral HENK Duchenner Hanne l(oens en'l{uib l(leyn 1,;oerl uit r'r.e verf kwanàn.
I-Iet, was per slot van rekeninls- Citmaal_ .r.c zec.r attencl spclenrle l{ans ,I(lipilus , die

Vcor ons T.JEEDE vras r t aan tl.e ene kant go ed

^Ntr7ll 
vanwefie afkeuring nict c1..,orging, want

ia ciJ-ijk.met r e ,.: erve-6p cl-ers. À, S. zaterCa6
die ila!:he op bezoek kontl

i..s. zater aE hc'il:en r,re vrij en wort',t d.eze geIègenhcid l)enut om ons in vricnd-
s chilipefajlverbantl te meten met rle 1e klasser HTSV. riANVi.NG: t 4. Ob r-rui. TEliIiErI,t :

iaat) s CiàïGIha-6e. De opsteïL'inÍ{ zowel
woensdagavoncl bckenC Í;;frïffi-
dat rr,e beslissende weclstrijcl tegen

we zatcn op 1at rnomcnt eni6zins
gaat dit weer '.rat 6emr-likelijker al-s

'lE tIiETN HTSV: S chimmelue 6 20O ( t/o BeetsËt
a].s het uur en ;;làats van vcrzamel-en worrlen
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xxxxxx Even tussendoor: Edvrin llykelhof sc ,orr]e twee van de C.rie_ J'oalè ve.n zj-jn
ll-oeg in de proefvrerlstri jd bij Feyenoorcl. OnrlerhandeLin6en over C.e
I I onkost env ergo e dingtr J.i jken oi: komst.

xxxxrài.tr'lij helrben 6ehoorcl dat Hans Diemef (keeper) in lJ een .:enaLlty .freeft 8escoord' ( zatèiCa8 16 februari). ilaarschijnlijk ,:lacht hij, dat het wel wecr wclletjes
y{as voor Cè volgend.e paar jaren. De pcnalty afE;e1.:pen wcekencl in B1 Uing

. nanel-ijk mis !Tja! kan 6cbeuren h6 !

xxxxxx Ffipleren is lrhonderd;1ui zend rr naal leukeï dan in het l)e3in van het seizoen,' cff was het nou tt twintiGrr maal!?
xxxNÍx Zate rdaíj,avon

Ce HoutZàSer
niet meer d.a
einCigclen.

dw
ij.
ne

as er voor ;r.e l;'.atstc rnaal- zaal-voetbal voor de A-klasse in
De teams kr,litnen vooral fysiek no$al te kott en 'rvísten beiclen

én geIíjkspel uit het vuur to slepen, rvaarnee ze als laatste

xxxxxx Schoppen troef afgelopen zonda;1i En rlan nd-et bij hct klavcrjassen, maaï bij
/^2. Vooral Oskar Iíönclnann, ilil-fem ï(leunon en ,iuud (karate) Goerlhakker lvaren
Ce .schulrligen op rlit on,lerrleel beh-.all.e LEi'lS een overwinning p j)untenl
De vreemrle taktiek van te,;enstander Blauri/-Zw?,rt l-ever ,.e o rjk ouccos op.
-chter eI-lclar i,,'in;eri zij 6-estrekt in :'.e r.ror1 l.er 1Í;;6cn en wonnen het
rrvoetbalrr net 6-2.
El- f tal van .1e wé clc: h 1 .

xxxxxx

Er 6tant dit izoen no1;a1 nat r:rr het si;e1 v ror -i.'l in .1e ltrornoticpoule A-.
Vol6enr1 ,seizoen worden r1e poules À en IJ nnmetijk s a:,re n;.evo ei;il tot 6én. De
bevenste zes van rie poule bl-ijven, rle andere zes ,la.cn naar poule .'r'l .
De stnni. oj) het o6cnblÍk,1;
1. Lyra 15-"1 2. iiVC 12-20
f. VIoS 11-19 4. 4uict 14-19
5. Vel-o . 14-15 6. Blauvr Zwart " 14-j5
7. Vrcdenburch 14-14 - 8. DsO 11-12
9 . Die I{a6he 12-11 10. Li!t{§ 14-9
fi. DllL 12-5 12. Naald,wijk ' 13-2

De afotand tot rte 6e pla:rts is rlus op het o6cnl:1ik 6 punten,'net nog B .

weclstrijCbn te 6,ran. IÍet was tot nu toe troulens cen ongelul<kÍ6 seizoen
voor het team J-an51i1uri6e blessures, veel veranilcrinij-en in d.e ojrstel-Iin€i
en enkel-e on5elukki6e rvedstrijrlen, llqarin rloor i:ech onnoili5; puntenvcrlies
!ïeri.', 6el-ecïen l)e},r.al-,1en het, seizoenbe e1d. l)e ruer'lstri j<1 van af g;elopen
lvcelr ( 16 fcbruari:iec1.) tègen die l{a;;he lves cr cen cluiclelijk vcorbeelcl van.
Er zijn tè vecl,kansen no.1ig ()n een iloelpunt te maken. Toch'is behcud in rte
promotiepoule noi; we1 nro11e1ijk, naar clan mosen er noi; maaï r,reinil punten
verLoren worden. Zaterclai;- moet thuj-s Vredenlrurch zelcer 15e1:akt vr.rr.'_en.
Veel succes namens ons en 1èat nu ni::aI ,:ens zien, Èat jullie hunnen!
Het rrll-avo ers e-karweir r is bi jna afgel ,pen. I'let bi jna berloelen vri j ilf,t het'
eerste ijedcelte bi jna l(.laítr is. ilen is aI bezi6 :rret het r i:nieuw 1e,;gen van d
,le tcilefs. IIet is r1e bedoeling clat juIIie niet opíiat Gedeel-te 6aan lopen,
adders wordt het liggen. Het is nameli-jir nogal glaC.
fk vl_ncl .!irl-c iiel- -len nlar een r{}oucljcckerit
Ivlop je: rrHet is 6ri js en het ri j Ct o? stocm? rr

rrEen l-occmofant j etr .
Àan het leatst"e kunnen jullíe r:reI tncrken d.at.we cen beetje slaperig en
melia worCen. Liitjes! om l)ovenstaanrfe rcilen.sluiten wij af.
Tot Vo16en4è vreelcl i ! I !

xxxxxx
xxx){xx

xxxxxx

'J.S.en F..8.



Met een jonlg karler is riit nict mo6e1ijk. Vaa.k Ís de sociaLe situatie van het
jon6e kaclerlic'. instabielo Studexeh? baan zoeken, venirisseLen van' 5ob, verhuizingen,
betekenen een voortdurende onzekerheicl over de beschikbare ti j c1', rlie in L,-ENS .

Bestopttltgn vtorclert. Zod.at van .il.o ene t1a6' op.tle anclere besl-oten iaoet vrord,en hetbijltje erbij neer. te gooien, rne't aLl-è 6".ràtg"r, ,o.rài"n voor LEltS.
. Dit..bezvraar Lecft bij ile ]O-50: jftri(j-en veel nin{er. De vroon-en rverksituatj-ezijn stabiel. Als zo iemand. een taali vervult, can kan het"bcstuur er cloor6aa.no

op rekenen dat zi j. ileze taak nog wel eeh laar jaar zulIen blijven vervurl-èn óf
eventueel .egn anclere taal( op zich zullen nemen.

Vaak hehbcn. cle vrat ou leren ook wat mecr dcr.rrzicht in de vereni.ging, weei
men. beter wat er c::.dor de mensen leeft, zoclat cLaarop ingespeelcl worclt. Nàtuurlijk
wordt het eventuefe gemis van rlit rloorzicht bij -jon6ere raensen wet gecoml:enseerà
door het enthosiasmc, nLar tocho ,. i

GeluJdci8 is heL bestuur a{ bezig met het rekruteren ,a.r'ru.rJ"rr, op wie zij
nog iaren kan llour^Ien r, zoars Hans 

-zoet en Jaair corpa, de 2 nieu!'Je bestuursl- e alen.
Het is zaak, dat er nccr J0+r ers vuorden betrol.Jcen bj.j LENS, zoals l;ijv" ouclers
ve.n mini-,rye1pcn, nict ttreer spcl-cndef ecleno

Zoals het nu gaat loopt het in LENS redelijk op rolletjesr maar oxo metvisie een bel-eicl lït .tc kunnen voéren za1 er gestreefi moeten r,ror:r.en naar een
evenwichti6er kadcropboutr. De toekomst zal heb 1eren. :

1i].e c '
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
j ,Í*,0"r* j
J JJ JJJJJJJJ.]JJJ JJJJJ

xïxxxx l\Ie beginnen rleze week vreer met nicuwe moet en een hel-eboeL lIannen, waaroïer
- ju11ie stral(s mcer fezen, \,/e hebben heel wat te vcrtell-en rleze keer, snei' ;:. r '. -beginnen d.us maar!
xxxxxE Eerst ulat over,, onze plannen, waarven sornm:ige nog vrij vaag zijn overigens..

, Voortaan wiflen rve elke week iets vertellen over een juniorenelltal. ',7e

. lverken van boven naar beheclen en c1r:en per rveek 66n eijftal-. Deze lveek de
eerstc aflevering net Ir.1"

xxxxxx Ver,ler zijn we ven pl_an in rr,e naanclen rnei-juni twee t oernooil{I_Lss entent en
bij te hou".en èn vref een Pto e genklass ement en ecn T o?sc orenklírss ement o

Ilier horen juJ-lie ongetlvi jfel_d nog necr overo En met ingan8 van vo16en,l.e
week brengen wij wekelijks een uitgcbreicl vreclstri j dverslag van een thuis-

. aan de beurt en volgcnrie weck be1;rnnen we net LnNs f - ADO 4"
xxxxxx Even iets van vorige rveek duidelijk mldren,

Oen van rle weeh rvas tcchnische Leen (pfrómmer) 2 dré rnàÍr clie .le afgelopen
.. weken in La.he PLacid zijn ge1rl GIf:.encle met een vered.eld soort

Sesanstraat, J,een tel-t namclijk braaf <le r slagenfr e quentie op het 'rechte
.eindrr voor en hi j komt lrl- tot 14!

xxxxxx VrijclaSavond was cle eerste fiLmavo.nd van ttit jaar. De opkomst vëtn ecn man
of Jl vipl volGers rle licka nogal te;1en. )at zaf we] il-elcgen hebbbn aan <1e

. trvee foute aankondi6öngen vorige week ( .19.JO. resp. B.5O uur voor le
hoofdfilrn) .f\ls I voorproBranma rt word een stel- telienfilms, met r af en toe rl
een filnpje van .r.e l?oze Pontex geclraaitl, waarbij enkcl-e jongcns van de'B-

. sel-ectie zich er5 vermaakteno De hoofdfil_m ging cver een stël- huurlin6en
. ià ltoir63o met veel schietcn en vecirten. Tel-eurste1lend was dat sonmi[ei

jonl5ens er tijiens de fi.fm een behooru.jlce troep van naahten. Dat belcöft ni
níet veel goeds voor rle disco!
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Door clit al-Ies verschenen ze, extra geprikLeld op het vc1rl. LENS 10 heefti hÈt gevèt anl.
**r'*** Àfgefopen vrijdag; was er film o1: LENS. De film was een sugces (?), en:cle.

zaal- vras na aflcop .een bcestenbende. llen krat vol .aan.kapotte flcsjes,
. en..de 6r-onà bczaaicl met le5c zakjes etc. IIe.kunàen ',''n1s;.166,r we1 omclopen

tot lri,u$iUss tal rr .**+***lrJe hebben c.l gewezen oi) Cc ílisco-avoni:l van zat críla5cvon(r.. Ecn week later
is er een Franse avoncl, .,.us tlan kunt U Uw talen lveer eens ophalen, en Ulv

. gastronomigche hennis weer opfríssen. Op$cven bij rlc Kaka.****** Ff,'àns tr'l-umàns haal-tlc vreer eens gruvrelijk uit op het biljapt. Op tlc opmerkin6
van cen aanl'rezige dat hi j ook de rrror'lóir moct ïaken, repliceerc..à t i; àu",
adrem3r'Rooien moet je niet raken, dic noet je olruimenliJ l,{ij.zouden hj-erover

. Graag cene;in dis cussie i3ro eP en van gerlachten wisselen.+***{r* Vol;ende $reek hoort U wel- hrre hct daarmèe afgelol:en Ís.Tot (r.anl

EEN KI,]KJE IIÍ DE TOEKCMSi.

LENS is e(Jn'unieke vereni6in13. Dat sta.at voor mij vast. Nerjjens anclers
hcerst cie typische, ceurvi6 kritische, LENSsfeer. rk Eag (lat rver. l(ritiekfoos.
slikkeh verafschulv ik. Toch spieekt i',ezc gnieke sfoer nÍet iedereen aan. Eigenl-ijkloopt LENS lan8zaam ]ceg, afgezien van de inciclentele trevfocc'r. van zaterd.ag-
voetbal-Lers van dit seizoen.

l.?e<Ienen vcor cleze leeÍr-toop liagen niet aIf ccn aan ( ontbreken van) sfeer,
vecl jon11e mens en ' verl-at en Den Haag ora zich tc vcstigen in zoetermeer en andere
omli ;i1encle 1;erneenten. De af 6tand huis-LENs rïorct (l.an een ( be6ri jpeli jk) l:ezrvaar
en men vrordt lid van een vereni6ini; in cle buurt.
' Ook rLe opltomst van vroeíïer elitàire s1:orten aLs tennis llukki)n voetballerswt. Tenslo.tte kunnen ve het eindelijk betalen en dan zullen vre er.1an ruiken
-ook' En vaah blijht dic an.lere sport vcl zo Ieuk. Niet zo gevaarlijk voor rle
ledernetcn bi j voorltceld

. Door deze leegloo]) ontstaat er een onrler vert c genwoorrliging van dc Ieef-ti j'dgroep JO-50 jaar in het lcdenbcstand.. En hier li1;t een bela.niíríjk seseven.
LEN§ is niet alIcen unieh orn haar sfeer. Tevcns heest r,E}.ls een zeer jong kad.er.

Gemidclelde lccfti jd rveet ik .1iet precies, m;r;:r clat 60 à ZO I àndór rle
Jo is' u-jkt me Íjeen overrlrcven schattin6;. lln over ilezc situatie hoor je steecs
meer r'Lellatteren in kfeine groeltjes.

. iifgezien vnn enhelg tlo orge rvint er de ourle rotten in hct vak zijn er opval-lend
weÍni6 ka.-l.erleilen vanrimicLdefberen l ee fti j d..

. l;iat 'beteken(:l dit voor LEIIS? rils eeà kadcr Gevormd wcrclt d.oor voornamelÍjkjon6e menscn, betekenc d.it eon g;root verloop in c,.c clivcrse konrnissies. ,it brijkt
a1 ettet-ijiie jarén. Telkens aan het. bei;in vin het scizoen en al ruirn 4ar.rvccr is
hct. bestuur bezi6 met het fornreren van rle kommissies. Daaïin nroet veel tijcl
Sestopt w:rr1en, ti jd, rlie niet ilebruikt kan worrlen vonr vrekelijkee bcstuurss.ange-
legenhcden. Dit betekent een overbcla.sting van t1e bestuursleclen. .

stccds kunnen we ]czen in i1e eerste LËrs-revue van het nieuwe seizocn,
dat er nos open lIa;:tsen o-r te vul-Len zijn, en cLs ui-tcinclelijk de konmissÍes zijn
sanengesteld, dan r.rijkt ,le bezetting sterk af van het voriqe seizocn.

Na'.]elen te over. noven schetste ik aI het verroop en rnet ilit verloo-p 6;aatook se?a.ard het onibrehe, ,,'.r, 
"nigà 

-,".r"i,r=ii 
5 n "n. iriir nen nl. een bepa.ald befeid

vocren, da', moet hci bestuur rveteí, wat voor vlees het in r'le lcuil> (i.c. ae
komrnissies) heeft.' Gezamelijk kunnón v ior een 1an6;erc perioile aflpiaken worcen
5emaaktr'mits de partijen in. rlezc afsi:raken voor een lahgere pcróàde rnet elka.ar
vrerken.
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Ilre beginnen aI om B uur, dus
kont. Introducees toe6estaan.

rrZaratust"arr drive-Ín-show,
to! -q.9.. zaterdag" .

P.S. Toe6an6 vanaf 14'jaar"

ee.n lange avond hebben, mits je vroe6

de muziek zorgen. ll/e zullen maar zu66en

je kan

zaL voor

I(ahao
, , ,] . ,

ÏR]?Ilin:ul-ln;tRIlli;ItR.:rIlI:uu?I]luu?iritimlnnnRï?RRIiïix?i?I?nff?ltilxrp,nRRnRR
VÀN DE RÀD/,CTïE: ' R Rc alac tie-adr es : Theo prin6.

R lel- . 63,12. 14. I"tarconisiraàt 64, '2562 JE Den l{aag.
RRR?n_tirI{RiiullnltRittRRnnx
RnnRRRRI]xnXilliRRnnliR]li?RGtlRllXlll?ïtïlRnitRllRIlltïRItRRIlRititRnR\nnnnRiitnlitÈtRRRRnnRnp?ïnRnmRRitR

BBI]SBIiJBSBBBBBBRSBBB

I nnrnnur 
B

3]]RRRB3J]BJ]]]D!3BBBBBB

tlederom 6e6roet, Hier is weei een :tieuvre bcerput vol schandalen, 6ensa- " -

tionel-e onthullingen en andere flaïwe zaken
Een smal , maar venijnig re8enfront in cle nacht van vrj-jrIag op zaterclall wao
voldoende on de mensen die op zaterclag voetbal-Ien hun wekeLÍjkse voetbal-
plzier te ontnemen. Slechts enkele .3elukkigen rverrl.en dankzij'een leserve-'
pro8f,auuna Ín staat gesteld a1sno6 de ruei Ín tc 6,.en,
Van inge\.yi jílen hel:ben wi j echter ro,,óten vernemen, tlat het voetbalplezier
bij sonrrrí6en ver te zoeken vJa§. Ija, het valt natuurl,ijk ook niet mee om het
efhe vreek vreel' o1l te bren6en volàit te voetbaLlen. Misschien 1s eens in de
maan.l- een vreclstri jcl beter vo1 te hou<len.
trvaarhetvoetba].p1ezi"'--"i-.irii;.i',àÏï.,i.sio,isLnNsB.Afge1open
zonclug zorgde de scheidsrechter met. een wel- zeer s?eciflal soort hurnor

.voor óxt ra- 'irolj.jlche id 
"Àrno BildErbeeh haakle uit vocr e e-n 

' vcrniet t igen,l schot, toen (le scheids-
rechter floot" Dc sèhietberve5in6 lvas a1- J-ang in6ezet en dus niet meer te
stoppen, !ïaardoor tle ba1 uegvloog. De echeiclsrcchter neenrle dat ecn
officiel-è waarschuvring wel op zijn pl-aats l,ras, aan6ezien c1e ba1 opzettelijk.
nerd v,reggetrapt terrii jI het spel clood. vras ! Na c1e Ïuàalstri jct probeeirlen de
aanvoerders van beirle partijen cle zaa-l< nog in de minne de schikken, en d.e
scheitlsrechter raakte ook rvel enigzins ovórtui6rl van zijij on6elijk, Ínàar ' ''
helaas, het een en and.er stonrl al- op het rve Lls tri j df ormulier,
Goede raad was duur, rca.ar niet 'roor de scheidsrechtero ,eze olijkerd.
raadde bei.le aanvoerders in hun versla6 aan de I(NVB te vcrmel-ilen clat ..
Arno B. doof zou zijn aan.één'oor. GeluJ<ki6 hiel-den beicle. aanvoerilers zich:
oostindisch doof voor deze 6rapjes
Bill van nijn is harcl aan het,werk om het gat van LENS weer te dichten
net tle bekenCe plavuizen. He[ is te hopen c].at ze a.s. zate]daB niqt weer
Ios worrlen gcstarnpt, getrapt en gecl-apt.tijdens het grootste disco-festijn,
tlaat dan. rs avonCs ].os barst..
Bij LENS ) verliep afgelopen zonda6 het voetbal t,at mÍncler 5e1ukki6. A1
kort na het befin van de wedstrijd brak Àaal Rooduyn zijn kuit- 

"r, ,i;nscheenbeen bij een on6eJ.uldri6e botsin;5. Hij is opgenonen in het _Sronovo-zj.ekenhuis en 1i6t op hamer B. De bezoektijrlen zijn van 1l.lo uui tot"-
.14.00 uur en v.in tB.4J uur toí i9.3o rrur. Àtprktel
De Dracticat jokes vnn onne Nico vnLlàn niet e-Itijd even 6oecl.. Lfgelopen
zonclag kwam DZS op bezoek, en r1e herèn. hadden.rio6al rvat àanhang mue6.nomen.
One Nóco vond c1.at er di.rarom toe;;an6 betnal_rl moest worrlen, maa.r de heren,
did toch al gespannÉn waren yresene de dréigende neilerlaa6, kond,en dit niet
vraardcren en raetl<ten zeer opiiewonrleno



5Je jaargang nur ner JO, 28 februari- 1980.

0c00co0000000c00000000000000000000000000000000000000000000000
OI'FICIEEL: O L16eme en 

- 
sekre t aris : Gér.+rd' van . rl.cn Steen,

o TeI. 45.87.07. Nunspebttàai 3o1, 25?3 GD Den Haag.
0000c000000000000000000
oooooo0ooooocoooooooooo000oooooooocoooooo0oooooooooooooooooo0oooooooooooooooooooooó

MUTII'TIES LEDENLUST :

- 14J4 IÍ.Hoeksma
-14r5 P.Hoeksma

Be ekl-aan t7? Den Hea6
3eelr1aen 177 Den Haag

vror rlt
vrordt

Tel.
51570.
515?0.4

4

AT'VOENEN:

.. O9J1 C.Beyer ( vcrhuizing)

,lilE'siÀr.T EI? licHTE} DE ]li.R ?

ZATEIIDAGM0]iGEN r Àn - lïim "- en Anrtre Chr .sS

ZlTENDÀGi,IIDDAG:

ZON.I ),I.GI'!GRGE}.I :

ZONDÀGMIDD.I.G:

Àad Bo8isch - Marleen vd'Steeí - Teel-e Fre,richsr
net aanvul-1ï-í6 van het 11è élftal-
d1 

feren de .Vroege ,en' 
Ilor6t.. : '

Tinus Zilfhout - PcÍl$y IIichcI - Cor Eopp en'brouy,cr.

. iin vd'Steen - John ir,'el-tens - Lincla Peters.

Eventueel- afbel-l-en bij /J[ Bergchhene6ourven Te]. 66,.94. 36.

B ],Í]IÀ}.]T FXiI,NS E JIVOND .

'rïaàropi vreagt U zÏch af , 
-natuurlÍ jk op de' I'ranse avóncl! ! i

Onder het genot van een vrijntje, een hapje. €n ecn rustig achtergrond-
muziókje; een 6èze11ig avr:írlje uit.'

U kent derr spelr egeLs'r j U gceft zich^qp voor clonclerrlag 6,ma.rt bij een van
de KalEa l-ed'en waar'bi j U tcvens rle kosten vcilitóet.

1!a]ca.

DISCo" 1 
.màa:rt.

Ja hoor, 1 maart eeoi)lsbo-fe6'st.in ons
6cen §ebrek aan neisjes hebbcn, want ze kwamen
6in6en n.1. !ïin8à; Hellas en lcr,ri;k !pord.'

- Vcor de toe[an6spiijsirhocf je het z'eker
maar ccn 6ulden. : "

.ii

club6er,rouwi \ï e. zull-en ÏraersèhíjnIÍ;k
Van naar liefst. 3 handbalvcreni-

'i
. , i"' | .

nict te laten'want die is n.1.'ïÍ '.
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De thee in ile rust was v-,or LDNS'hel-aae 6een \'ronderthee; De jon8ens
(behalve Harrold en Dennis) vertilcten het een stap te veeL tc zètten. l,Jaarrloor
Dynamor6T r1e 6tand tot. /-O kon opvci'eren.l Ih hoop rlat ju11ie nu ëen 1esje hebben
geleerd j ongens.

Vol-6ende lveek winnen we tveer.

Ron.

ESCOT.LENS20

Onclanks het vroeSè -tijdstip-(kruart voor ne6en) bleef IENS 20 ook cleze week
riog ongeslagen. Vià goed. voetbal eà een uitstekentle inzet san aIle spelers wertl
E§eO ver6l-a8en. Voora1 het sarnenspel bij onze jongens was uitstekencl vooruitgegaan
sinds rle winterstop en- .hierdoor ontstoniien d"n ook veel scoringskansen waarvan
er 4 in cloelpunten lverden omrleze!.

Daar de ver.'l-edi6ing weer gbed verzorgd. wa6, kon ECJO niet te5en scoren
en won IENS 20 gcheel verdiend. met 4-0.

Pide Jonghr

1 4-



UÏTSL.{GEN JI]NIOIIE:}I.

'- 
': die Ha,3he 1 . O-o

- Vel-ó f 1-4
- Vitesse D J 6-2
- Verburch 4 o-o
- LENS 5 0-3
- 'l,ENs 6 Z-4
Àrchipel 2 

^rch. 
n. o. g

- Dlr6 17 2-3
- LENS 9 2-O
- r1I0 17 2-O
- qirÏck 16 . 

. 

..o-2.

UITSL-iiGEN PUPILI,EN..

Naalctvi jk'ï2
LENS 1l:. ,

- LENS 12
S cheveningen

- LEN]s 14

LENS 15
LENS ,16

Te l'{erve 6. ,"

LENS 1

I,ENS 2
LENS f
I,ENS 4
Quick 6
I(ranenburg J
LENS 7
LEI.ÏS B
s0í f
LDNS ,10

LENS 11.

! 'i
1-1

1, 2-5
'b-uS cheveningenl 8

UIT§LiIGEN iïELPmI
Naa1clwi jk 16
Dynaxxo 16717
LINS 17

UITSL.IGEN I,IlNI -ï]ELPEN
LENS 19
xcso 7
!ÉLtÈ e I

DoelD;
3+-50

1-7
7-o
?-2

Eol,L' Sp ,2
LENS . 20
GDí 25

v-)
o-4
ó-q

Gesp 
"

't9
Gervo

6
Gel- 

"
1

Verl o

10
Pun,

15

r,1leer niet zorn best vreekeincl v,)or tle LENSeïftallcn uit nc;entien rvedstrijcr.en
slechts '/i jftien puntjes" vo1-gers ons ligt het toch aan het slechte trainin6e-
bczoek van de niet sefektie-s )L'l-ers o]; r1e woensclagmiddag en de vrrj<lagavoncl.
À1 speelrle een hele l-euke wedstrijd. l'Ileen bleef door paalrlat en i]e 6oec1e keepe"
van clie Hallhe, de stancl 0=é. A,s. zaterrla6 moeten jull_ir-' m, ar weer eens lvir-.nen.

. DIIL is te pakken. AZ won net niet van Ve1o. Vol{lens c1e aanvccriler had een over-
vrinnj-ng be6t mo8el-ijk geweest. /rJ k]-opte vitesse Delft. De LENskeeper scoorde

_ook (penalty)" B'l speeLcle een slechte weclstTijd teilen Verburch. Niet waar ouders?-De inzet rvas echter 8ceal" Het luhte a1leen niàt zo best. ee]ukkig niste Verburctrin de l-aatste minuut een strafschop. o-o was een jríiste uitslag. 82 won iveer.
_Nlt.was Quich het srachtoffer. De invall-ers dcclen het best. llerlankt jongens.
Helzelfde geldt voor rle invaLlers bij llr. LENS 5 en 6 harlilen tesamen 8-af-
schrijvlngen" irliet mís. Bij ll, speel.Jen vier c-klassels mce clÍe ar een wedstrijdin cie benen hadrlen zitten. lioplc.per 1íranenburg kvram met !-0 voor. LENS kl,ram tot

.5-4 teru8. Ilranenburg won uitèinirerijk met z-4. i,mrs 7 iríe pecrr. l-rchipel was
maar net 5 man. LENS c1 speelde een leuke werlstrijd tcGen Dlio. t.raar het aL <iie
weken aan ontbroken heeft, was er nu vol0p nl-. inzet. Houden zo jon6ens. Denk nietdat je èr al l:ent. Jull-ie hebben nog heel wat good te rnaken. pa.k zater.Ja$ Rvcnaar" C2 j_s van sJ.ag af. Nu won SOj. met 2-O. LENS lO won \{eer nu van ;IDO. LENS 11verloor van,tuicli (wat een afschrijvingen zeg!!).p1 won in Naaldwijk met j-1.
I(euri8 iongens. !2 en J halicien het te ríoeili jk te6en Scheveningen. Jammer jongÈns.
ll1 deed niet on'ler voor p'i, ook zí j w.nnen rI,ct, j-1 van Naa3-clwijk. 'rl2 verfoor
onnodiG hoo8 met /-0, en IJJ vocht zi-c]nzetf naast Te [ierve 2-2. Goed 8elverkt spelers
van LEI\TS 17. I,lini 'l verl-oob van Horland s:)ort r J2. IrÍinÍ 2 bli jf t trainen en ook
winnen. No6steecls zj.jn ze on6es1a6en. Ilini J verl-oor weer. Jamrner jongens,
juJ-J.ie cloen goed je best hoor!

Dynamo 67 - f,Bts f6.

Het is di-t seizoen v.ror rle zoveelste jieer gebLeken Cat IENS 16 alIeen maar
kan voetbal-l-en aLs de jongens meer hun monrlje clichthouclen en mecr inzet op c1etraining en in de wedstriid vertonen. Ii§gelopen zaterd.ag was het helaas wàer prijs
tegen Dynamo t 6/.

De eniëe twee LENSslelers rlie een ijoeie voldoencle haaLden waren Earrol-d
smul.lers en Dennis vd roorn. De rest was wer aanv ezi|; maar konrlen c1e ba1 niet
raken. Dit in te6Jensperling tot rle Dynano r 67-spelerË. zij knokten namelijktot en met rle laatste minuut v./()r een 6oed result.rat. Hierrlr:or kwamen zij in deeerste helft ()1] een, 4-o v,:orspron6. De neeste doerpunten rvaren te clanken aan
verde dígin6sfo ut en n
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I(ONTRTBUTIES:

De volgende leden mo6en na het weekeind van 15/16 naart a.s. niet
vloralen opgesteld, totdat de kontributie over het hele seizoen j9?9/BA i6

Het totaal verschul-digde bedrag staat achter de namen vermel_d.

SEI,IIOREI'I:

me er
Ío1daari.

C. Berenbalc
P.Bojoh
A . Bruyns
ï,. Dobbe
R. tr'ortman
A. de Haan
G.Heysteeg
S.Koefflat
B.v Kooi

.f180,-
190 r-
lBor-
135 t-
180r-
1J5,-
180, -
19O,-
180t-

.f180r-
-180,-,
180r-
'l80 , -

.180,-
:190,-
'180,-

1Bo,-

J . Ko oynans
G. L.,e].ieveld
R.d Loon
D.vd Mark
il. v Nuij senburg
F . Raaff
R.ldessels
A.lJi jnhoven

J. vd Spie gèL (C)
J.vd §ta1rs (H;
W.Steinwegs (M!v)
P.l.Ii jhmei j er (p)

JI]Nf OREI{ PUPILLEN \I'ELPEN EN MINI I S

I)..uardJoe ( c)
R.Batelaan (P).
M.B"andt (!V)
!V.E].zerman (A)
F.Kfein (B)
,I.K1ip (P)

JEUGDTRAINER

f116 t-
'loo,-

76 t-
116 t-
116 r-'loor-.

Í 91t-
76 r'
76,-

100 , -

Íussen de. namen van bovenstaand.e 1eden zijn er ook enkelen, die zo naarzijn rveg8ebleven en derhalve nog steeds op onze J-édenlijst prijkenj omdat zij niet
hebben op6ezegd zijn zíj derhalve de volledige kontribuiie verÀchuiaiga. -

';,ij maken deze uiterst beleefrle lea1en er opmerkzaarf, op, dat ,i5 bi5 uu,
eventuere overgang naar een andere vereniging geen o.ve-schri jving krijgen, zolang
d.e kontributie níet is 'betaald.

tVij verzoeken de niet spelende leden eh begunetigers, die nog nieto
hebben betaald, hun kontributie zo snel mogelijk over te-nahón.

Girorekening 336711 t.n.!. penní,ngmeeeter LENIG EN SNEL, Den l{aag.

Voor voLgend seiroen hebben wij aangetroldren de IIeer J.Meyburg,training van d.e jeugdselécties (À.8 en C klasse) zal gaan v"ruorgàn.
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'.'j-' Naar aàntöid:-ng vai een dpÏerlcing van dè Heer tr'1uman6 tijdené 6e l-aat.t-
gehoud.en À16. Vergaddrin' heéft het 'beotuur. de Heren tr"Flumans, G'HaIIeent
i.rÀ xi":-j"i, W.v'lti3n bereitl- gevbnden z5lcl11.g te nenen ií -eeh' ftërÈlroèp, ' welke zal

!àan onaeizoehen hoe nij LENS in de. aangrenzende nieulíe r'riiken kunnen Saan
pronoten. .:

PROMOTING

MAN/rGER"^

BEDAM(EN T]DI4ÀÀTSCHAP

Iri onderling óierteg is bdètoten'de veibintenis met tle IIeer \il.Irnderiesen
voor het voLgentl ""izoen 

nièt te verlengen.
Over dà opvolginS zul1en wij U nog nader inlichten'

naar
voor

DEEIJ'ITME KOlÍPET]TÏE 1980/81.

Het Bestuur.

IVIE STÀAT ER ACIíTER DE B/rR ?

ZATERDJTGI'{OIiGEN 3 f.n en lvim Michels - Andre Clrrist '
ZATEIDiIGMI DDÀG: Àad Bo8isch - Riek en Piet ]losch - Teele Frerích6.

' ZONDAGI',IORGdN: Tinus Zilfhout - Ne11y en Pichard vd Hoek'

ZONDAGIíIDDIG: Tessa [oodb',f - John ';ieltcns - Hanne\e Bom - '[n vd
Huu-! e1 Sil:via Pronk.

sluiting zondag 16 mdart An en rílíil! Michel6.

Eventueel- afbellen bÍi 
^n 

Belgenhenegouwen Te1. 669416.

Mocht"en er önverhoopt leden zijn, aie net voetbal-l-en will-en stoppen of
een andere verenigin6 *"o""., over-tà stap,en dan dienen zij het lidmaatschap.'.
1 juni 19BO schiftelijlc aan het sekretariaat op te zeggen

i

-lTeneind.etijdieeeninzichtte}iebbeninhetaantalelftallen,dataande
zaterd.ag- en zonda' se;ioren kompe-titig 'za1 Baan deelnenen moeten wij.uíterlÍjk
lo aplii a.s. beschikken over de íamen van de spelérs- voor de respekt ievelijke

"tu"'-1""3Ï'riet in het gealran, te konen ïret de j eu6rlkonpe t ities moeten ruij-een .

l-imiet stell-en lr.an het àantaL-Z,ateidag etftal-Ien, traarbij onze gedachten uitgaan :

naar maxirnum 5 elftal-Ien (ca. BO rnan).
Bljeeneventueleoverschrijdin8vantlitaantalbehoudenr.lijonshet

recht voor de laatst binnen Sekomen S.nschrljvingen "af t-ë wijzen'
Dus vrie het eerst komt..... ...

Steen
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KÀKA-}.IIEU'dS.

U kunt zich inschrijven op 2'l traart tot
Er wordt a1l66n per Jroppel in6eschreven

21 naart
28 milart
4 april

De jaarlijkse Paas- Drive is inzichtl
De volgende re6e1s zullrin streng worden nageleefd.

20 . '11 uur
de prij 6

d.esnoodE tel-efonisch!
hiervoor ís Í15 r-

U vrordt wel verzocht aIl-e avonden te komen.
I(unt U niet dan noet U zel-f voor Vervànging zor6eni
De aanvang op a1le kaartdagen is 20.J0 uur.

i(Àri

De Frahse avond 19 Bo.

',i,as het door de tohen van rriÍe have got the whöIe wortrld in our handsr.
Door het lekker verbroed.eren van oud en jong IENS, íENS 1, LENS í2, -ik wèet het nietl I i iilij voefden ons reldcer en ik dacht: ,. Het kan toch, LEIis is

nict dood, LIINS lce f t. tr

- Ilartelijk dank aan de organisatoren, de aankl-eding van de tafels, met..
plantjes met l;Ièedjes, met broodàandjes, a1 het leldrers buiten de kaas, ook fruj--t
èn salades, paters de muziek, de ko-ffià, wijn, de hulp achter d.e bar. Ih begrijp
niët dat de Kaka d,it voor f1At5O kan doen.

Ei8enlijk had tt liedtrlïe have got thè whole world in our handsrr ons
clublied mocten zijn. Daar ligt ons voetbalveld, clubterïein.van LENS.' IÍaar je efkander kennen Ieert, speler ook als mens.

Au rdvoir een rrbezoeksterrt

RRI?NRRRIIRRiIRiIRRRRRR
VÀN DE REDÀCTII: R' Redactie-adres: Theo prins,

' R IeL. 63.12, 14. Marconistraat 64, 2562 JE Den Haag
RRRRRRRRRRRRRRRRRIINT]?RRR
RRRRRRIRNNRRRRRBi?XRRIMRXNR]?NiÏ.Ii:RNRiiI]]?RRI RRR]TNNRn]?]:iiRnRI?nRRRi?nnInR]iTÏP.IRRRRRRRnRRR

BBBBBBBBSB]3BBBBBBBBB

I oarnrur 
B

BBBBB83BBBBBBBBBBBBB

Hier is rveer een nieuwe beerput met het rvekelijkse versJ-ag van de ,bekende
hornmer en kwel-.'
Allereerst d.e er6e,-ris van d.e zat erdagvoetball ers. De 

.bïervloeilige 
regens

van donderdag en vrijdag hadden lireer voor de bekende waddenzeeËn op de
voetbalveLden gezorgd. Iedereen kon zaterdag d.us weer in de luie stoel_
bl-i jven.
Alfeen i\1 mocht zich nog op onze velden vertreden. Het handje vo1 publiek
zag een erg leuke ,redbtri jd, lvaar het af en toe zelfs cen airlausje voor
over had. En.....er werà nog gevlonnen ook !
De schej.dsrechter had er ooh 2l-ezier in. Vrolijk zwaaiend en l_achend. naar
het publiek liep hij over het ve1d, Íntussen uitleggend v,,at er aafl de
hand uas. Een echtc r home- refereer , Lij floot alsof hij hier kind aan
htris vra.s.



De rl Franse avondrr van afgelopen zaterda8 was víeer een sraar gastrononísch
en llach:nlal- succes. De opkorast was overvreldigend, cn de mensen. waren
uit al-le lagen van de verenÍging afkomstig. Ge1-ukl<ig k'arí lliet \iéisteeg een
oogje in het zeil houden, en llaefde het eerste maar vri endsc happeJ-i jk
te speJ.en.
Een. enkelin8 l ïam de volgende dag nog rad ffrans pratend op LENS. .r'rIs ver-
klSring hiervoor werd vertcLd dat de tr'ranEe kaas hen'dè neu6 uit kwam.
Op uitdrukkelijl.: verzoek van de aanvoerder.van het eeiste vcrmelden wij
nog even het verheugende fcit dat er zeker wel 1'Ö éelectiespelers _+
vrouwen aanvrezig ware4. En hoeveeL niet-seLectiespelers ?
Frans f'lumans zo trots als een aap: À2 hecft zondag gewonnen, tervijl
6 spelers hadden afgeschreven, omdat rle vredstrijd te vroeg bc6on, nI. orn
10 uur(!), of omdat men naar Àjax-Feyenoord (of de }Iobiele Eenheid?)
vrilde kijken. Van schxik gaf Fran.s een rontlje.
A.s. zondag gerden massar €i publie.lc g.qvraagal. Zij moeten het eerste en
tweede opzwepen, om zodoende of$reI degradatie te vermijd.en, ofvrel een
IiaEpioenschap te behi.rlen. Overigcns geldt het oerste ook voor LENS ]r 7r
11r en 12. \íij verwachten voortaan ook daar dus voort lln 6rote stromen
publ-iek.
Bij LENS 1O (ja, nlweer!) is het ook altijd wat. lfgelofcn zond,ag kwarn den
spel-er. te l-aat met het uvel zeer ori3inele excuus dat hij was opgehouclen
door cen ,Jehovats getuige. Zat zeken met zijn voet irlem tussen dc dcur?
Ituud.en Cardíen Fortman hebben eindelijk d.e ban gebroken. Na vel_e neísjes
is ci eind-elijh weer eons een zoon geborcn. IIij heet siclney' en hij iaakt
het, evenals zijn moeder, uitstekend.. Dc vader is vele gr-i_jze haren rijker.
Een yqn onze bcstuursled.en, de onvolprezen Dick Brandenburg, gaat bj.nnen-
kort vertreklcen naar Llimaar. Ha.d blij1<blar toch geen kaas gegeten van het
rrbe6 tuurderenrr .
Geruchten gaan, dat er op ï,EllS het l:omend sej-zoen een ronderwijzers-,
lerareneLftalrr zal spel-en. De vraag is natuurtijk of de Seko zórn vriend.en-
elftal- zal 6edogen. IIet zitËor.natirurlijg. -dik in, .clat ze elke te8enste.nder
een lcsje zuIlen leren.
Ook nu ie neneer O., ondanks gebrek aan de vereiste papieren, druk aan het
llobbyen om zich tevcns voor d.it elftal te plaatsen.
Ons zaterdag eerste heeft danig van 2ich doen spre.lrgn. De J-1 ovcrvrinning
op SVGI^I was goed voor ecn Binnenhof pin6uig-ba1. He1en, hulde ed..pioficÍat.
fn deze barre tijden van loonnaatrqge 1_e.n , I1obiele Eenheirl en van lgt lijkt
het ons beter er maar ecn eind ,.an te maken. DuE niet tot volgende week!

Lafheid, vandalisne en karabi.jnen.

Half Nederland za\ zondagmicldag met afgrijzen hebben vernonen van cle
slachtpartij bii het Olympisch Stadion te .È-mstcrdam. Een groep asociale, ontaard.e
Rotterdamse Feyenoord- rrsuplorterstr vierden hun lusten bot op Nos-technici en -ruaterieel. Een technicus hield er een pebroken neue nan over. Ied.ereen, dic aan
de radio gekluisterd zat om niets te missen van het vo eitbals]: ekt a-keI moet er
kapot van geweest ziis. Deze vandalen verpestten de norrnalitèp zo genoedelijke
zondagavondl voor het eerst 6inds mensenheugenis l,raren er 6een b;;erden van Ajaq -.Feyenoord (je vraagt je af, of nisschien Ruud lirol hier cle hand in hee:it 6ehad.,daar hij voor het eerst sinds jaren niet mcedeed). Ruuct ter Ileijden deed ons met
een Braftronie ten ovcrvloedc koud van het gepasscerde.

Geluldcig was Erik VÍ16 in de studio i:anlezíg om gehccl onverryacht en ovér-
bodig de schuld op zijn scLouders te nemen, waarschijnl-i jk .hopencl op eincleli-jkpositieve berichtgeving rond zijn persoon. Helaas, het J-ag, al].emaaJ- te duiroendik
voor de hand... I'red.erom l-ut(t e het viré., d.e man zoncler ruggegraat , di-c zich uit arle
mogeli jke moeilÍ jkheden vreet le tlrl..aien, een .onsympathiehe indluk t.e maken.
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Verdronlcen kalveren opdre8gen uit nog steedi; niet gedempte putten, daar is
de nan een meestcr in. ,llua 6ladheid is r1e pal-ing in de, enmer snot achterh.lald door
deze eloquente kantoorhlerk.- 

De E\VR zal zídn in breed. verband beraden en bezinnen op de huidige
situatie, orakefde [ij. ]Jeliswaar zo snel mogelijl(, Ílrn" alirect was niet mogelijk,
daar er reeds een ver6adering rvas gepland en er lveer nieuwe feitën waren a.ange-
alragen. -Alsof weer verniel-ing wcer o.ntlad.en ag6ressie nieuure feiten zijn.

De I$VB a1s 6ehee1 neemt de verantvr'o oIdeli jhhei d op zich. Bestspelers, clubs voelen zich schuldig. LIct rïordt tijd, dat er nu een6 echte maat-
regelen worden genomenr want het preventieve (?) werh van cle politie blijht 6eenzod.en aan dle d.ijk te zetten.

Er is al- ierrrand, die iets in zijn hoofd hcoft Otto lloffeJ-, dírectcur
van het Olyrn;:isch stadion, zei zondag datgene, wat zo vele Nederrand.ers denken.
lÀlanneer er v{eer rellen op de tribunes uitbrcken, noeten er wat oproerkraaiers
in de bcnen worden geschoten. De karabijnen eropl ! DÍt soort in het openbaar
verltondi6de meningen zijn l evensge vaarli j k ín een Nederl-and, dat toch aI zo
Bespannen is door de zich opstapeJ.encle.mftatschappelijhe 1:roblcmen.iieeds eerder Ís in d.e LENS-revue opgeruerkt r dat het vandalÍsme zii+ oorzaak
víndt juist in deze maatschai:poJ.ijke probl-èÀen. De jongelui zoeken op het voetbal--
vel-d een uitlaatkrep voor al-le opgehooptc aggressie. Een stel- "rat ouclere penose-
fíguren ruicn de ornringcnde pubers op, die zich op de tribune kunnen bevrijzen
door flink veel- rotzooi te schoppen. Zaak is cle oudcre aanstichöèrs te lokalioeren
en vair dc voetbalvel-den te verbannen.

. Ook op LENS lopen er lccnnolijk gasten rond rlie cr hennelijk genocgen j.n
schcppen hier en daar hun aporen achter te raten in de vorm van vàrnieringen. -
\'Iaterloo is door tafeltsnniser6 en ender 6espuis ongebouwd tot ecn iiugiasÀta]. Hetkleine biljart is niet meer. llijdens een fiknavond vrercl er van achter uit tle zaal
tnet bi'1jartba11en 6egooíd. Geluhkig werd er níemand Beraakt. Dat soort lui lcunnen
beter naar een andere vereniging vertre]<hen.

Het rvordt tijd, dat ook bJ.j de jcugd het besef doordringt, dat ze op d.eze
aardl:root no6 een aanta] jaren uocten vertoeven en d.us het toch aI aangetaste-
leefmiríeu niet.nog verder moeten verpesten. vcíaltwoord eLi jkh eidsge vo el- t.o.v.
de natuur, en je med.er1ensen. Hier 15-gt een taek voor a]le opvoedende instantieso

ALec.

SUPPORTËRS GE',r'XI.',GD

-l:..S. zondag speelt LItrNS 1 tc6en Lugdunum 1 en LET{§ 2 tegen.Ol_ympia 2. Beideelftal1en spelen een uiterst lelangrijke pót. f,;ttS 2 stAa.t Ín verliespuntcn gelijk
net. koploper l)HL, dat een wcdstrijd. mcer gespeeld hecft. ,.,angczien LïJIIS 2 van piran
is kampioen tc vrorden dit sei-zoenr dicnt van nu af elke vreds[rijd in vrinst te
worden on6ezet. Het probreem is echter, dat blessurcs schorsingen en vakanties
steeds nopen tot improvisatie

Dit problecm epeelt minotens zo sterk bij het ecrste, dat door een achter-
stand van t+ weàsirijdcn qua punten echterin stsai, m;:ar qua verliespunten.ecn
subtopper is. Het is-zaak ons definitief van de ontlerst13 plaa.tsen l-os te ma3cn.

0m dit te vervrezelj.jkcn j-s het van vitc.a]. belang, d.at de rest van LINS door
zijn aanwczi6heid a.s. zondag laat bi-ijken achtcr 66n "i't*." te stiii:n. Aannoedi-
3in5en zuIIcn oolc vooral de A-kl-assers steunen, die ongetlvÍjfcld dienen te worden

Zondag kr:nt U de toekonst van LENS aa]l het I'rerh zien. Lnat aleze kans niet
lopen. I(on in grote gctale!

-5-
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T'ILI4:

Vanavond ( donderdagavond 'lJ maart) is er op Í,ENS e€d ïlK-fiLm te zien uit
19?4. (Munciien)
Aanvan6 !"00 uur"

Dit alles i.n het kader van aktiviteiten ónbplooid op initiaticf van de
eelectie van í en 2 cr[ Ínet dc rest van ],EIÍS wat neer in kontakt te treden" Terecht
is daar: in het verlerlen vaah over get-rlop?erd." I,Íen ziet dit vanuit de sel-ectie in
en wii,'- a1s er genoeg animo is bij' de andere lederr, doorgaan mct vcrdere ontspannen
dc bezi-6heden o

ÀIIe b elangs t cl-L enden zijn dus vanavond van hartc +reLkomo 5a afloop van de
fi-Lr:r za1 cr trouwcns nog beot lvel tijd zijn voor cun 6czcl1igo. bnbbcl"

Redactie

'.lodstri j d'rersl-ag LEI{S 4 - Laakhvuartier. It

De luchi vras blauv;, het graË groen en dus 6ta:..'.;c L:i{; 4 r';el-genutst het
r.el-d op. Uitcraard vrerd. zonder warrning-up (pff) aan de rvedstrijd begonnen"

AI 6au!ï wac d.e stand O-1, .een d.oodnormnle zaali dus na. ongevecr eun klartier
I{ienand tras dan ook echt .verbaasd., beha.]-vc missohÍen ons al-l-er Ben de Verschrikke-
l-i, jlref IIij poetste zijf matglazen brj-I, zette deze eens :echt op zijn i.neuÉrr en
nan niclt ;:lechtig voor ook ecns cen ba1 te rahen. E:r jawel na ongeveer cen half
uur rarlÍtc hij die ba1 voor de eerste (en tevens laatste) kecr.Tot all-er ontretting
(en htlar:teit van het pÉbliek) r jocg'r hij de bal lnngs de vcrbaasde keeper. tI
huppelend van.blijdschap be65af hij zich uitgcput richiing niciclenstip.

Na he ::rrst r'ras cr zoats pebruikelijk ecn overrvicht van de tegenetander,
maar hoe is lhet moge)-ijk, zo konàen niet tàt scol.en konen, Toen' opeens een voorzet
van rechts, naa:' Hermar Stïaver per ongeluir te6en opliep 2-1, (hij vercnt schuldigde
zich na afloop) " 

- 
:

Ondanks het verdeoigen van onze .Oudc (Sjaal<) bl-eef de btand lange tijtl 2-1 J

Flontec]-ing schter raahte Hel:man §traver. voor de tweed.e keer per onge].uk
cre baJ: er hoc is het'mogel-ijkr wat cen geIuk, d.it bctekende J-1. Na dede tweede
overvrinníng van LE{S 4 rverd er uiteraarrl, net alo nfl een nederlaa6r e<ln klein
feestje §cbouwd net een toast op d.e toelcomst.

lien be(Tol1d eraar"

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
,t .t: JL'IíOLDEIT :J.l
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

::xxxxx Zo luitjes hier dan vreer de Juholder" irtre gaan er vandaag weer eens a]-s
vanouds te6en aano Hoe kan het ook c.nders met de rrrieutvenagerr.

xxE(xx Zo als jul.lic YreI lvctcn hceft een vih de redactieleden een nieuvre rage waar
. ' genor:lena ?oen Ík, F.B' er ook van had gehoord, is het rnij cipgevallen hoe
. weinig keren ik de vro ordsiJell j-ngen heb 6ehoord, Kom op, luitjes flap ze er

cens'uit, r.].an kor,ren ze gegàrandeerd in het lrrantjel ! I i !
xxxxxx .íian het flippcren aan de linkenl<ast is nou helèmaal geen gein meer aaÍr. De

irkastrt geeft geen vrije spelen neer, en de bal gaat als een razende naar
beneden. Die vent die de kast heeft ge.laakt had men beter eeir vak kunnen
l-cxen.I,Íaar ja, anders naak je gcen winst!

xxx:cxx lYaterl-oo, een.toepasselijke haam voor het Bcbouw aan de zijkant van onze
kantine. I'lapoleon maakte er een zootje van en de LE\Sleden oohl ! M
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A-klassers opgeLct ! i ! Jull-ie kunnen op 21 en 28 maart en 4 a1:ril julIie'
steekhunsten tentoonstellon op de pqashlaver j as drJ.ve, Inschrijvinà tot
'20.15 uur op 21 maart per kopleLlprijs per koppel ;-i!1-Elftal- van cle vreek: c1e7-:ftESen elftal door rle voor ons al ontstell-ende
hoeveelheid kopy, en om te voorl;omen clat de typiste niet bezwijkt.
tritedstri jd van d.c week wordt LENS 5 - iiava ] aanvang 14.J0 uur op het tweede
veId. LENS maaltt nog kans op het kanpÍoenschap naar mag dan geen punten
verslclen dus aanmoedigringen zijn nooit we6l
Geluklcig rc6ent het n66it op vrijdagl !

Er volt no6 een vre ds tri j dversJ.a6 en ccn ihtervicru en da', zijn we er door-
heenl fot volgende weekf I : '

INTEl]VIEiï

"et hceft rang 6eduurd, naar hier is dan alweer het derrle interview van
deze oerie en ook deze keer praten we nct een seniorrid (die hebben mecr zÍnnigs
te_z_cggen Can de jeu6dleclen, hopen rvij tenrainsté). tfet is, zoals.ju]lie je no6 ie]zull-en herinncren, \ïil1em van der Linden.

rrvertel- eens wat over het werk dat je op LEI,ls doet: Jij bent nanelÈjk volgené"öns,'66n van het hand j e vol- f euatikelingÀn wàar LEITIS op alraait. rl
,Dat is misschien rvat overdrevun, À"or ik zit op Ëet o61enb1ik tot over míjn orenín de sekor ik ben met Erik l,andraan reider van óe en'iÈ probeer öol< nog kàepers-training te gcven (dit blijEt meestal bij een poging! ).rliiiÍaarom iloe je a1 dat werk, dat je toch heel rryat vrije tijd moet kosten?rlrrNour'het is een hobby-h6! De ó6n vcrzamel-d, sigarepeuhen van Ilavannar s, de anderdoet werk voor LENS. rk besteed inderdaad. no6ri v,at van mijn tijd op LÉNs, ik ben
een echt LElitSIid, aL zeg ik het ze1f.[
rrHoerang ben je nu aI l-id van LEI,ls ? Di-t ter inleiding van de geijkte vra6en.,rrDat is aI vanaf mijn !e, dat is 1j jaar dus. Ja, j_k"ben e4 aIt iogen ze-Ueit :

weten hoor!
rr,Je zit dus aI 1an6 op LEI'IS. tïat trekt je nou aan binnen de vereníging?fl
De sfecr vooral, het vereni6in6eleven, h6r (het schijnt er dus toóh te zijn)Ik heb veel- van raijn vrienden op LEl.lS wearmce ik hier l-elclcer l(an ouwe-oeren(-censuur)! En natuurl-ijh het voetballen, hoervel dat nièt mijn sterhste punt is.

UJat drinl(en juIIi, jongens?rt rrNou, een chocomel zou er best ingeorr.
Dit is je eerste roncije hé. Dan moet je cr nog viér lveggevenlltrVertel eens wau je vindt over LDNS en vral; je eventueel- verand.erd. zou vlill-en zien.rlrrïYelrbelan6ri jkste punt is: Alles d.raait om d.ezeLfd.en, cr hont geen nicurv broedin de diverse commiseíes. C orrtmissieleclen d.ie aan het eind van het seizoen will-en
stoppen moeten Baax al te vlak blijven, 6oms in een andcre comraissie. Het is een
noodgedwongen sbuivert j e-vervris s ef en, vlat ik vorig seizoen zcrf ook heb mcegc-
maak't. Vooral jongc mensen noeten eens vrat meer doen en niet aliccn profiteren van
anderenr naar dat is nou eenmaal de mental-iteit. Dat is overigens.heus niet allèenin de jcugd zo. tt
q.Íaar hoe verandor je dan zoiets? t
rrlilet wordt vrel geprpbeerd.t mallr niet goed. Er is b.v. éens geprobcercl. cie wijh meerbii de vereni6in6 te betrckken, naar het résuIta.at wa6 riihii ! Misschien is iffs
Sewoon niet populaix. Maar het doer rrroet zijn: vcer doen voor .d.e jc.u6d om ha.ar bijde verenigj-ng to betrekken, vrant dle moet in d.e toekomst het "kad,óïr van de vereni-gin6 vorr:ren.
rrEn hel cluhgeboutï? rr

rrPersoonlijk vindt ik de kantine niet erg eezell-ig, er z:'.jn te veel- ramen, het iste open. .i,I1een de klej-ne bar is 6eze11ig.
En het rneubil-àir vind ik een aanfluit. nglll
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rlNu even iets hcel anders: a].s de niourve statuten door de IiI,TVB en de. notaris goed-
gekeurd irorden (we blijven ii,óiórzichtig) krij5en we binncn afzienbarc tijd
(4-! jaar) een ledeflr.tad l;raar leden.vanaf 16 ja4r in 6ekozen kunnen werden.
Inspraa-lr voor de jeugd dus. ï1'at .vÍnd jij- hicrvan?rrtrlk vind het crg belan5ri jlc,
ondat de jeugd .dan misschj-cn inlicht krijgt in het vele.vrerk dat 6ed;rrrn moet
rvorden'om ieclcre wcelt netjes te hunne_n voetballen. Ik bdn het er heel erg rnee een6!irStef dat jij dan 'vert c6envroordiger van de jeu6d in de l-edenra.ad zou wiIlen'
wordcn, wat zou je tlan itbelovehtr om gekozen tc worèen?
I'lïe1r ik zou een Jeugdhonh willen hèbben bijv. in l,.g.terl-oo, dat toch alleen maar
voor vergaderin6en gebrui[t vrordt, met goede tafel-t ennistafels en een gocd biljart
-en een barrotJe met nan8eiiaste prijzen, draaiende gehouden door de jcugd ze1f. Daar
zou je ook regelmati6 film kunnen draaicn en beatavo$d.en ]iunnon hou(len in ecn
Soed 8eor5anisoerde sarccnlverking over en wccr met ecn rLamesvereniginG. Dat zou
best eens een 6oed proframma?unt liunnen zijn voor de j eu6ilvcrt e6envroordigers. tl
I'VIat is tot nu toe je leukste ervarin6 6cweest op LIINS?I'
rrHet kaEpioenschap met /.6 ín t'72/ t ?3 net aLs leirler f-rllan6 Flumans, en dat vond ik
vooral'1euk vanlvege de tocnriralige kritiek op hern, die overi6ens rneestal onterecht
was en ís! Voor zo icmand zouden ze cen stanàbeel-d moeten oprichtenl
rrEn ie rotste ervaring?tl
rrT ja, . .

,rrIs hèt zo,moeilijk om te.kj-ezenlrr
;'Nee rnee, juist miet! .hch1 ik erger ne er altijd. aan als jongens l,(lagcn ohdat ze op
de fiàts naàr bíjs. GDA moeten. Ze ziin te 'lerurend. Onrler het regine prcsteerden
we'het nog om naar bijv. Slauw Zrvart en RItD-io te fietsen en dan nog een behoorlijke
prestatie af. te feveren ooli. IÍaar ja nu genoe6 8ekanJterd op al-1e6 en iedereen. Ik
hool: àat onze LENS-jeugtt blijft presteren zoals ze.nu doèt en mij vercl.er een.beetje
ontziet met iI hun vragen vrant iÉ zÍt echt niet rnecr in de Juko.zoals vefen van
juI1ie nog denhen.rt
ItNou b edankt llil-lemlrt
Zo I dat, hebben r,e ook vreer gehaal ! ! : ! !

Frans gccf mij even een broodje kroke't !

Ja, bedanlct Frans, en nou cen vrarme o

xxxxxx iV"a"tri;a van de week: RI(ÀVV 4 - f,fNS 2 '

Door de afkeurin6 afgèlopcn zaterdag van LEIiS C1 - Vredenburch een anclcre
- wedstrijd rlan'was aangekondi6cl en wel- de, lvcdstrijd van het team van tle

al-onbol<tncle Erans Ilumans. lla druk belIen op zaterdagniddag en zondag-
ochtend. werd het e1fta1 conpJ_ect 6emaakt met / invallers, vrac.rvan 5. B-
opclers. Omdat Àomnige spelers haif ne6en verzamelen rvat tc vroeg vond.en
kvtan het elftal- tc lirat Ín l,eidschendam, en d,aarop besl-öot de scheids-
rechter uaar 2xJ5 minuten te. spe3-en. In het bcgin een sterk aanva.llend

RI(.I,VV terwijl- bleek dat de organisatie bij ift,lS nog ni:t .erg klopte, pín6e1en Ín' het stra fschopgebied rverd al- na 1O minuten docr PJ(riW goed afgestraft 1-0.
RKirW probeerde door te druirken ma..'.r ook 4 co- ners op zij lcverden niets
op. Bij 6én van '!e uitvallén 6peeLf.e Lco van Rijn zich 1an61s J tegcn-
standers en stel-rle met cen kot'te pàss Charles Ser6man in stnat 'l-'1 te l-aten
aantekcnen. I(ort da.arna echter kon llI(ÀW? na een , tvreede misverstand in
de LEN§-verdedigi.nlJ, tle invallerjdoeLnan Hans Dième1 voor de tweed.e maal
versl,:anr 2-1-wat tot de rust zo bleef. Na de thee cn.en.kel_e tips van Ir.F.(die beloofde bij een overvtinning een.rond.je te 6even) vrerd de tr,reecle
hefft in6ezet met vuel- twee toeschouwers'(6àschorète? spelers van i..2)en
zii lrrcgen ecn herborciTEl'i§ te zien, I'lo. er <ele rommeli6e bcginr,rinuten

. vrerd PJ(Í\W op cii;én hclft onder clrulc Íjchouden. lïeg. - i6 - rregbotLen en
vrijc trappen vrerden door cen uitblinkcnde aanvoerd.er peter Krol ri.chting
st rafschop6cbi e d gezondcn.
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en het mi ldenveLd forceerdc (r.oor t críirovcrsneJ-Iin6en openingen in cc mossieve. vercledigin8. De liansen tterden echtcr no6 niet benui. Gelu]<Jrig verloor LENS: . niet het hoofd door a1s 6eldren tu' gaan jagen toen het cloclpunt uit br-ecf.
Na c,en korte onderbreking omd.at leirler Flunans langs d.e ]ijn zij(i behoefË,es.
moest doen scoorde na ruim 20 minuten alweer Charlós nergmans clà geliiikmake:tuit een scri,*age 2-2" LENS zette no6 even door en cen .zied.end afstands-schot van Llichard cle Iiroon spatte op de kruisin8 i.p.v" erin, maar vijf
minuten l_ater was het ï,eo van ]lijn àie uit een iloc:.ii;tre posÍtie linhsvàn het docr- cle bar met het rÍnkàrvoetje( t ) over d.e RIIÀW doer-man robte
en LENS op een J-Z voorsprong zette. In de l-aatste ninuten deecl ilI(^VV no6alles om 6e1Íjk te komen maar de ï,E}trskceper wÍst net hole 6oede recldin6ei
en hulp van zijn verdediging het cloel verd.er schoon te houàen, zoclat l,Èlts 2. zijn dende overlinning _van deze conpetitie. bchaalile. Na de weàstrijct nóg
een meevaLlertje voor de s?c1eis want het rondjc van l-eider }'rans was niethet vcrwachte rondje rcauurgon, maar ecrrte drankjes, en clie waren best
verdiend.

Lan8s de sporten van de Z-1,{ Larlder--- !

J.S. en F.B.

ZlÍZlLZMZliZMZlJiZliZl,',Zl1ZM'àMZM:il.1Zl.i:iil,:t",i:)itrZtIZMZttZM
M Secr'. J.l,leinesz" fel^ 86"14"4?. Z
Z lairn v E:istenburg 15 t ZZ?1 :IS Voorburg,M
YLZI'TZI4ZT4ZMZ;tr1Z\íTZMZMZYIZYZ.,ITVI{ZI4ZMZNTZMZMZI4ZI,IZ\4Z

.lrout er'6

"Chagas Sant os

14. J0 uur LEI{S 1

12.'OO uur LENS 2
11 .15 uttr SVGIY 4

quick gteps 1

DSo 1f
LENS f

I{. L

N.N

Dankzij een her-ehoeL overtollig regenvrater zag ons TT.iDEDE zerfs haarvri endsc happeli jke (thuis)rvedstrijd teg.en Nat. Iir e derlànd en , 
-ï66Fae Je maal insuccessíe afgelast. Enfin 6eeir nood! A.S" zaterda6 \,Jeer ecn competitievreclstrijd

,thuis teÍ;-en DSO 1J. hliliV;rl'G: 12.o0 uur VE,]Z/LIÍELEN : 1 1 . JO uur. ópSflfL,IlNS,
A.Enzc - c.r.rel-dinli - H.tíen1:er - c;ïA-ï%E- I,t.N. _.r.va-ffiílïài-vp _
J.i'.le1tens - L.l(uyper - /r.Ben Cheick - Chr van Gestel- - J. vd ni jzen.nES: E.Neumann en eventueel noG aan tc wijzen!
Ook het

cr inmiddels ge
SVGIí 4 op Ocken
TE;IREIN SVGI{: Ob

l_:rlE kont zotvaar t/ïcer eens binnen cle J_ijnen. IrIu maar hopen, datell (-tríiset:-5ke) verhinderingen optredent ïïe épeie., UIT ;;;;;' --
burgh. jri NU.t UG | 11.15 uur, yEI?Zr\tiELEN ( tcrplaàtse) ,T-45 iur,
r{.enDurgnJaan l_nrl_J(ien rÀ,.r.arna op + 1OO meter a/c1 rechterkant eenrrcÍn is! OpSTELLING:6root parkóèrte

J.Houben - P..Ítmbs-chtshecr - J, den lli jcr _ G.I(uy?er _ R.Vroom _ ;
R. i(ostcr ( aanv) ,
Het l1Bp51'5 za6 al-s enÍgste haar lved.strijd doorgnan o]] ockenburgh. En hoeweltt eentonig wordt oru te schrijven, dat one etttàr arweó, .roo-" d.e 4e maar_ insuccessie een priina i'ódstri jd sl)eéItïe rrloet t t toch besfist uit de pen. Gedurend.e

de 1e helft $ras er niet vecL te'melil.enr aIlcen dat rvij na cen kryartier door captaín
+9= ë."T" ( ja,hij y,as er rïeel' terug van weg6;evreest- ón hoe! ) de leiding nemen cndat voorts het'onvreèr hetrvelk zich àezc miclàag boven onzc hoofclen der zeLfverze-kerde 6lastheren zou 6aan ontladen, zich reedo manifestccrde bij een door
+3r..-l!*PP"= genonien vri je schop van zcker JO netcr, waarbi j rliens gloeicnclehogel buiten bereik van de svGrrJ.-cloerman op de l-at uitecnspaitè, Dc Èwcede herftwas d.anook nauwelijks '1O rain. oud of Thco Booms 6af vlak na elkaar ( cla.artoe instaatgcsteld door cen paar ,,Dioom-p,rsscs',-Ë TÍïï6-siapcl) 

"u., 
prà, rlro8e spctters vregrd:ie na second.en evenzoveeL fraaie treffers oi:teveràen.

G.HalI een - c.Bosman - B.vi6 - chr Jchce - lI 
" 
!,,lerlchoven - À.I(o§ter _
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En g cen duit in hct zakje
door inmiddels een l_aaicnde uithaal_ no voor Jn re ening t"o nomen, terwijl

(i9lt ?:9, frommel-doelpuntrr wist
van onvermoeid zwoe65en" Al net aI een

nde foon oogstöe van een middag

sirel-en lve THUfS tc8en uicl §te s" Een onberekenbare p1oeg, hetgeen echter voore onzen-althan6 in hun uicli6e vorm 1at on lre dat riurig hopen Geen hinderpaaL van
, VERZI.MIILENUUii en oPSrELIïNG , zoalsgervoonliJk op wo ens d.agavoïdj-ó-öF Dhr, Mohle ilae To-ïeEï.

PROGEA'IMjI ZI.TERDTI,G 22 naart f .i80 r

ten slotte onze actidve vleugelman rHanne Iioenste fabriöeren, waarbij hij echter wel- het vertlie

bctekenis mag tètekèíen. _I--,NVÀLIG: .1 4. lO uur

of dat nog niet genoe6 vras, dced ooli I,l enk Duchen[e no

groot en on.dcrwacht fce6t! ! i.!.S.zaterdag

. LENS ,1

'1 2 . O0 uur LïNS 2
10.JO uur LITNS f

BSc 6B/4
HolI. Sport

l-s vri j (ongetwijfeld een oefenwedstiijdi )
A. D. Ze6waàrcl

112/5 N.N.

. Een ruinder pretti6e mededeling alitnaal. Ons aLler Gerard ile Hoogd vcrled.en*roek in het ziekenhuis. o}g'cnomen en róeds geopereerrl (aan een meniscus) zal, alddcze LENs:-revue in uw bus komt no.err aLlc wiars chi j nri jkheid aL weer thuis zijn,afwnar- hij- zcher no6 enige weken nodig za1 hehuen alvorens hij zich enigzins
i::"".1__1:1. kunn en--b e@&lEEb i j eJhrer sreeds f el- berrotrtren b1i jf r ;r j . atleswat 

' r ï,Ei'ls is en I,ENS heetrt zou enig bIi jlc van ued.èIeven o.i. van die , zijdeongetwijfcld op hoge prijs geste'! d vlorden. Niet dringen en in r:i.je:r. """ 4-àp-au
:l:"!-ll, de Voorthyizenstraat 68 opètellen, doch eei kt-ein bezoekje b.v. oZ op ..

lveg naar een rïecrstrijd op LElrs is al- prachtig. of anders een belr-eije mag ook:TeJ.. 651133. J3ij voorbaai hartclijk dànki r

1I^nr A .

SHII] OREN ZONDJ G

SENIORII{ VRïJDAG 14 maart 1980"

2O.JO uur LENS 5

SENIOïiEN Z(:NDAG

- Nederlands Dovenel-ftal_

16 naart 1pBO.

'12.00 uur Vàlkeniers.2- IENS 4

Y2

V1 J. de Uit
V'1 . J.lJ.Rijsdam.
terr. JansÀniriÉstraat

. D. de Bouvl_IJ.e.
t err,l Langc i(1eile6 Rijswijk

J.J.f/o1ters.
V2 À.J.Uiterdijk
tcr.r " Sportp l(ijkduin

.lL . G. M, Romeyn.
V2 C. F.11,IÍoen.
teir. Dr Mansveltkade hJaE6engar

. J. S. de {on6c.
tcrr, tïestvLietwe6 Voorburg

.1',lessel-.
v1
terr.

'14. oo uuí LENS t ,. L,u8dunum
11.00 uur IENS '2 - Otyt1pia z
10"J0 uui Laa.kkyrartier 2 - IENS 3

12. OO uur LENS 5
12" 0O uur Zlvart Bl_ J

'lO.0O uur LENS 7
12"00 uur Blaulu Zvr.

!-ost ctul_ven ,
LEIIS 6

Oliveo 4
LENS B

LENS 9

nsDo 4
IENS 11

Oranje B1 B

11-

14.00-uu'I tti 'r. hetnus 6,

1O.QO uur LEN§ 10
'12. 0O uur licsíerkw 8

.N.
tp fijkduin.
.N. ,,
.N.

D
lt

S?qr
I'l
N

'12. OO uur LENS 12

-10-
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OPSTEL],INGEN:

IXNS 4 F.Blokland - G.CoJ.pa - R.Duyndan - J.Groothuizen - R.v Luxenburg -
M.vd MeuLen - B.Osse - H.Rínmelzwaan - P-.schneid.er - H.Straver - A.Tiramers

LENS t C.vd Beek - T.Brandeburg - J.Keetman - G.Kemperman - G.Looyestein -
G.Oostrom - J.Ras - R.Róodbo1 -. H.Rooduyn - J.Zoet - H.Zoun.

LENS 6 A.Baunan - R.Bon - J.vd Ende - /i..de JonE - J .Luisman - T.v Luxenburg -
A.Rovers - Iï.nuyter - lí.van Rijn - C.Stapel -. F.Veeren - A.Vierling.

LENS 7 G.Boogaard. - P.Boons - R.Ten Hoorn - R. Hoplenbroulers - A.Schi.jf -
J.Verhaar - P.Verstra1en - J.l:litting - R.vr,ilijn8aarden'- p.Bosch -
Il. BoeIhouwer"..

tElt§_g F.vd Berg - A.Silderbeek - J.de Bruin - G.Duivestein - c.coo6en - P.Heynen
ïl.Heynen - H.de lilein - J.Reuver - J.Schmal.

LENS 9 P.Burghouwt - F.v Dijk = ij.fiuret - A.Euis - G.vd K1-ey - lr.Kro1 - II.t l,aare
,f .Riemen - P.Sclulten -.P.Smce1e - H.Hoppenbrouwers.

LENS 10 C.v Scekum - F.v Beekum -'A.vd Berg - ,,it. Bouwman - H.Demeyer - ï{.Guit ;--------- R.Guit -,I.He1mans - J..vd Horst - J.prins - T.prins - /-.Reesinkr
T.VerstraeI.

LENS 1.1 À.Bergman - R.Bom - J.Bo-rst - C.v Deelen - P.V Deursen - P.de Haan -
C.I(ulryers - I\I.vd Linden.- F.Peters - J.Rientjes - P.Verhoef - F. cle Vloege.

i'lN§_]_C A.Bannin6 - A.Bauman - C.Berenbak - .t.Bruijns - A.de l{aan -.G.HeysteeB -
R. de Jong - tr'.Jonker - H.KouvlenhoEen - A.,!ïi jnhoren.

ÀTSCHRIJVEN:

TïJDïG d.w.,z. op vrijda6avond aLleen tussen 18.JO en 19.30 uur bi
TeL. 911156. ïn uiterste nooclzaak op zaterdagmorgen tussen 9.OO e

^ad 
Bogisch Tet. 911156"

j Aad BoBisch
n 10.00 uur bi- j

VENZAi.IELEN :

IENS
LENS
IENS
LENS
],ENS
LENS

5t7 r10
4 r r.oo
6 rroo
B r0.45

en 12 èén half uur
uur IEI'ISTJ,RREIN.
uur ,,
uur rr
uur r'

O uur ,,

voor de aanvang van hun rvedstrÍjd.

9 13.Oo
11 11.O

ZAALVOETBAI :

Zoa1s iedereen waarschijnlÍjk a!- weet zijn we gedegradeerd naar de
2e klas. Jammer, maar het is niet anders. Volgen4 6eizoen. maar proberen vreer te
promoveren. Er rest ons'no6 1 wedstrijd en weJ- tegen Gynmova in oporthal de Fluit
in ï,eidschendam. ori '2o. 20 uur.
De volgendc "spol-crs worden vervracht.
ll.v Rijn - R.Bo6i6ch - R.v Luxemburg - E.Landman - ll.Bon - B.Boogaard - O.I(öneman -
I'J .I(l-unnen.
Leider ltl. vd Linden. Verzanel-en 19,15 tltr LEIISKAIITINE.
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PnoGRi{.í},Í^ ZONDAG 2J maart 1!BO.

14.30
11..00

uur. S!cl. Lisse 1

.uu1 AD_O 2 ' 
.

unr I-,ENS J
uut LENS 4 -uur LENS 5
uur LEI{S 6 '

uur quick 5.
uur Zvrart Blauw.l 

,uur IENS 9
uur _LEI'{§. JO
uur Quibic',Steps B

I,ENS 12 is vri j

LENS 1 -
LE-NS - 2
Olynpia J
ODB E,

...Vi e tlenbu.roh -4 
'

Víippolder 4
LENS 7
LEI{S B , -Laakkwartier f
C eleli-t.-as B
LENS 1í . ,

1

2
o
o
4
4
o
4

1

1

1

1

1

i
I
1

1

.00
"00.00
"00
.o0
.+)
.oo
.oo
.oo

UMI;GEN ZONDiIG 9 naart 1 9Bo.

,cv 1

Iïilhel-mus ?.
IbNS i
LENS 4
Krane4_burg J
LENS 6
Archipet J'-'
LEI)IS B

IENS 9
sox ,5
FdlI speed I

LENS ' 1

LEIIS 2
ESTO 2
taalckwartier 4

.LEI.IS 5 ,

GDS 5,
LEïS 7
RVC 8
DVC 4
.LENS 10
l,El'ts 1 2

o-1 _
o-2
3Jt
1-\

:4.-2

7-o
2-1

)-l
3-o

v3

Noordweg
Sp.park tt Kl-eine Loo.
Dr Mansvelthade.
Y2
0 ckenburgh
v2
Ho6e Bonen
Vredenburghrve6 . ,

V1
Noordweg !Jateringen

PROGRIIT,L\ JUI.I IbiIEN

zoND.fi,G 164-1980.

14.00 uur L.,Eï{S 2 -
zt r..iallDr\G i5-3:198O.

Blauw Zwart J

14.
14.
10.
14.
1r.oo
13.OO
1].oo
11.t.)O
11"45
12"30

LENS 1

LENS ]
IEI.IS 4
R.[VÀ f
LENS 6

,o
10
o0
1o

uur
uur
uur
uur
uur
uur
,.i.ur

uur
uur
uur

Vel-o 1

\lJC 3
Blauw Zrvart .5 -
LEI{S 5 - ;
Die ilaghe 9 -
LEN§ 7
iJestlandia 9 -
Iedo J
LENS 10
Velo '1J

Z$rart Blauw 2
LENS B

LENS 9
euick 15
LENS ,1 

1

Schri-ftcl.ijk voor vrijd.a6avond 18.00 ,lr" it5 paul vd 
'ste"o,

G enemuid énstraat 101 , 2545 pR Den Haag Tè!. 6i5jp6.

TiISgHnIJVINGEN:

.0.-klessers bij G.Duivesteyn
B-klassers bij E.vd Berg
C-kLassers bij A. I s-Gravendijk

TELEFONïSCH: vrijdagavond tussen 18.OO en 19.00 .uur (uitsluitend. in dringencle
.gevalJ_en voor . :

reL. 946893
Tet. 29?9?8
te]-. 671640



niet verstrekt.
lïegens te Laat afschijven krij6en tle
66n rcs ervebeurt.

spelers J. Voórdii5.ri; ' 'et'H. v Druninck

Ïn noodgevallcn ku4nen de junioren nq6.op zat erdago cht end. tuFsen
9,1oen10,0ouurafbe11eirbijLEIsTeI.66u14;..

De junioren floeten'bij sJ-echte rve ersonstandighe den steeds de
uringstijsten raailplegen. Telefonische informaties worden hierover

AtrIEUR]NGEN:
afhe

ï,EllS '1 aLsbekend

l,Ells f R.v B ergenhe negourven ( 2x)
J.i(ouwenhoven - E.llinssen
14, S chneirler - lï.Kl-iinnen.

Res : ,-I. Voorduinr
samenkomst 1J.JO uur

LENS 2

Ile6:

LeiÈers J. Zoun 1Í. /ipperloo

R.Duyve6teJm - R. tt9 Haas - G. de liok' -
R.Raderaaker - R.'iïasserman - H.Fri6ke6 -

i'.;1.,,. 
".t,

Lreider l.l.0sse. .. I

R.v Bergenhenegouwen (2x) - R.GimberG
B.Vester - o.I(öneriran - J. vd lilerf - Oh
E.Perreijn (Zx)- O.va Laar (2x).
-t{. v lJrunr.cl{'.

- B.Jozee -. P..KrpI - H.Schippcren -
Bcr6man6 (2x) - L.v ItÍ jn (2x).- .

.. . :

Lcider F.Flurdo.ns .

LENS 4 al-6 bekend mot lij.\Ja16
II.DiemeI zie LENS 6- O.vd Laar. - E.Perreijn zie LENS 2

samenkoEst B. rO uur LnNs

IEIIS 5 ala rbekend met T.Str)a
Ch. Ber6mans zie LENS 2

samenhomst 14.0O uur IENS

en H. Dieue1

Leidèr Paul vd St een.

Leider'l,lartin Reuver.

Leiders Han6 Verheugd!.1ï+ïí vd Meye.

1?.'v Oranje - 14.Iioe1emij - R.vd HeijC.en
J.ï,lassernan - r..Christ - n.H.rm

.. Leiders Erik Landrtran r lïim vd Linden

LENS 6 a1s bekenal ruet J.Friskes -
Z I E RESEP.VEPROG:?,U,IMA

Leider Àrthur dë Groot.

IENS 7 aIs bekend
ZIE ZT,ÀLVOETBA],

Leider A. Blok.

LENS 8 J.v l(ester - M.v Ve1zen - M.Zaal-berg - E.lllarmgnhoven - E.I(eus - R.vd Zwaí. -
F.§pa - E.Àmmerla8.n - E.coret

ZIE RESERVEPROGRI,IÍíÀ EN Zi:J.LVOETB]:.L
sanenkomsf, 12.00 uur LENS.

- E.iloos - M.l4oLlmaan - M.Fortman

LENS 9 , P.llessels - D.Baijoe -
R. vd Bàogaardt - C.Lie- R. Roos

zI E nES rdrvEPROGR,lr'111+,
samenkoirrst 12.00 uur IENS

l.Í.v oranje
llien Tsoen

lEllryl l4.Knops - ]{.vd,.l(ooy - J.Riemen - J.vd i,iiel - J.vd I'tiel - R.Dekker -Rrl(ievit - .I.Kuijpers - II.Geurens - M.Tierncns - D.Vermeufen. .

ZIE RESENVEPROG:1Iï,1]O

Leider Theó Prins.
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IENS 11 M.Spaanbroek -. P..i:.erts. - r\.friep - M.l(ru1 - II.de Haas - À.Telvarie -
B.Surie - B.de VoE - E.Verduin - E.de Groot - I.l,v Beele

ZIE I?trSERVEPROGIIIJX4A EII ZÀi TLVCETBJTL
sanenkonst 'l1.JO uur Leider Ton vd Bcrg.

PRO Gni^'l,iMA FUPIILEI{ |{ELPEI,I EN IíINI.IïELPEN

PUPÏÏ,LEN ZATJ'j.IDAG 15-3-1980.

11.00 uur LENS 12 ' :-
12.00 uur Celeritae 7 -
1 2. OO uur L,ENS 14 -
PUPILLEN .HAANDAG 17 -1-1980

19.49 uur LIil'lS

IÍEíPEN ZITTEIIDAG

Voorburg 1J
LENS 1f
quiítus_ 1B

v1
LeYweB
v2

zie ook 1?-1-1980

12

15-3-1gïo.

11.00 uur LENS 15 - Devjo
11.00 uur LENS 16 - Triomp
1'1 .Oo-uur Duind.olp' sv 22 -'LEllS 1

iïEtPNN MI,ANDÀG 1?-1-1980.

19.00 uur IENS 15 ADO

MINI-IIEIPEN ZI.TENDT.G 15-1.1980.

' Groen iïit t58 v2

uur quick J1
uur LEI{S 20
uur HDV 10

\t)
v1

ziË. oolr 1?-5-1980

S?ortlaan Mezenpl-ein

v2

S avornin]-ohmanlaan
v1
Zuíderpark

13
h7
7

'lo.
10.
12.

o0
oo
o0

LENS 19
,1uíck- JJ
IENS 21

JJ'SCHRIJVINGEN:

Schriftelijk voor vrijdagavond 18.00 bij Pau]- vd Steen,
cenemuidenstraat 1O1 r.2545 PR Den I{aaG Tel, 6?5096..
TELEFONï$CH3 vrijda6avond tussen 1B.OO en 'l9.OO uur (uitsluitenil in drinBenCe

6eva1len) bij IïiI Hcyner Tet, 29C623.
In nood.gevallen kunnen de pupillen en welpen nog oit zater dago c):t end tussen
8.45 en 1o.oo uur àfbellen Tel. 661f14 LENS

§EEEIEIXGEN: Dij slechte we ersomst and i6heden steeds eerst de afkeuringslij s t en
ËffiFeEen.- Staat d.aarop bij rr p,rritren en rvelpenrr vermeld.! GOEDGEIiEUID rlan steedo

ne.ar vel-d of punt van samenkomst komen. _ïN DIT GEVÍ,L i\t-f,G IIR DUS NIET
T]]I,;IFONI5CH ïJC']]DE],I GEI]'IFORI,I,JERD N. j.:1 ÈVËNTUELE .1ÈIiELTNING. Staat biJ
de afkcurinSsadr e 6 s en bij rtp',rri1r"n en lJe1penrr vermcl-d: ZIE
AI'IiEUnIIIG§LIJ§T DAll I,ICET ALS VOLGT IJORDEN GEHIiI.IDELD: Voor de thuis- .

wedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd., Zijn.de -wérlstri jcl.en van LEI{S 5t? ten 1O goedgeheurd, dan gaan ook cle pupillen
en vve1pcn wedstrijden op ons veld d.oor., Uitsluitend vgor de uitrued-
.strijden mag in,'dat geval- teJ-efonisch worden geinfàrgreerd of'hun -
wedstrijden d.oorgaan en wel zatcrdagochtend tusseri 8.45 en 1O.OO uur
rer.661114,-
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IEIIS '12 aLs vorige \.re ek
ZID nBSEI?VEFn0G1?AIII4/L + 17 -1-1980
samenliomst 'lO.lO uur LIINS

tElfs 12 als vorig.e week
ZïE RES]È?VEPRCGIIAT "l{.4
SAl,lSlNI',Oi'lST ,Í1 . OO uur I;ENS

IEUS -É aIs vorige weelc
ZI i] RJIÍJERVEI'TOGR.C,]'IMA
Si'-nenkomst 11.JO uur LENS

LUI] J5 a1s vorige week
Zlli ]ïESERVEiIR0GRÀ1',T,ÍA + 17 -1-1980
samenkorast 10.30 uur LENS

LEIIS 16.als vorige week
ZIX IESE]'i- RCGIlj..mí.r!
sanenlEomst 1O.JO uur LENS

LENS 17 als vori,6e weeh
Z I E lills UTTVEPRCGRÀi.X\í/{
SAI1ENI(0I'{ST 1.0ï00 uur I,ENS

lEllq_ 19 aIs vorÍge ureek
sLmcnhomst 9.00 uur LENS

IENJS 2q als vorige week
sanenkomEt ! . J0 uur LEI,IS

!gl§_C] als vorisc wcek
samenkornot 11. O0 uur LENS

Bij al-gcr"ale afkeuring spelen d.c vo16enc1e

14.10 uur DZS - LENS 4

Leicl-er II.d Strcver.

Leider J , Prins 
"

Leider J. den Dulk.

Leic'l.er N . N.

Lcider Il. de llongh.

Leider IuÍ. vd }ieulen.

l,eider Dhr. Elstak

Leider P. de Jongh.

Leider Dhr. vcl llor.

eLf tallen vriendschappeli jh:

samenkomst 1r. J0 uur LENS

I _4 "OO
12" OO

12.10
12.00
11.O0
12.oO
12, OO

12.O0
11.00
'11"O0

11 .OO

LEN
L]]N
t nt.r

r..,,9N

IEI{S 11
LEI{S 1 2
LENS 1f
TENS 14
LDNS 15
LEN6 16
LErr$ 17

11.45 , I
't 1.oo r'
rr.ru ï.}

uur
Ulrr
uur
uur
uuï
uur
uur
uur
uur
uur
uur

liranenbur6 -
n7C

SVDITB ,1

Kranenburg -
SVDIIB 2
DZS
SVDHB 

'I(ranenburg -
!zs
I[rancntiurg -
SVDHB 5

aA
SB
S9

.,,
tl
tl

tt
tt
tt
tt
It
,t
tt

tt
tt
tt
tt
tt
It
tt
tt
It
tt
tt

\11.00
10.00
11.OO
11.00
11.OO
10.00
10,0o
10. 00

Er kan + ceri hal-f uur voor 6amenkom6t t:jcl 13ebe1d worclen of clit reservelro6ramna.
clocrl3rrr:rE rel; 661j14. Het t<lubgcbourv is àtti3a 5eopencl. De overige LENSleden
worden ook met s ortkledin6 verwacht. Net a.Is afgelopen zaterd.ag gàan we ,r.an leklcertvat voetballen op de trainingsstrook of in het zuideipark. Dit vanaf t2.oo uur .
Ncem vÍeI een traÍninGspak mce. Tot zateïda6.

-15-



ZiALVOETilJrL I.lOUTZil.Glrlï J

-',.S.zaterdag 15 maart hebben de Escampverenigin6en voor cle Laatste naal
dc Houtza6erij.'Deze avond is bestornd voor het sterkste en het Laagste C- en
B-elft:r1. Dc volgende jongens worden vervracht:
C'1 : J.v liester - E,Roos - R.vd Zvan - E.immcrl_aan - Jr.llarmenhoven - l,l.Fortnan -
Lciders iïans Verheugd en ljím vd Ivleij samenkomst 18.15 uur Lm{S

G."-IRNE oUDEllS iET VERVCER

B1: ',ïordt zatercla8 bekend gene.akt
Lcider Paul- vd iiteen sanenkomst 2O.JO uur Hout zagerij

R4: 'il.V Veen - B.Driessen - R.Soebarta - .À,I'renhen - il.Mattens - M.vd iIal1'en -
ll.'!annee.
ï,eid.er Dhr. h.Blok- , sauenkomst 2O.JO uur l{outza6erij.

C4: M.I(nop6 - 1Í. ale Haas - p..irrerts
-t eider Ton vd Deir6

UITSLÀGEN JUNIOREI'I

- U.Vcraluin - lI.KruI - À.Tríep M.Spaanbroeh' samenkomst 18.15 uur LEN§

3-1
2-3
4-z
2-5
3-2
e-n
0-4

De C-lclassers sPelen f/n + 21.00 uur. De ts- lassers t/m + 2J.OO uuí. Iia.n je niet
be1 dan even op vrijda6av6nd af. De Houtzagerij ligt a.an-cle lIobbemastraat over
de Vail-lantli\.an en is te bereiken met tram 6

L]]NS 1

RtiLvv 4
I{BS
P os t duiven
HBS
Postduiven
Postduiven

2
4
5
8
q

15

DSO 1

LE}IS
LENS
],ENS
],EIYS
LENS
L]]NS

l)

\Yeer was raterda6 het hele j e ugd.1:ro Sranna af6ekeurd, o? de pronotielLlasse na. .h1
mocht daaron aantreden tegen DÍio rvaarvan in de uitwcrlstrijd vcrloren ..uerc]. lli j
v1a6en speel-de ons -fr'i erg lerr-k. De J-'1 over!'rinnin6 vras besl-ist tlih verclienrl. Ga zo
door jongcns. i\2 had nu cens 6e1uk omdat hun r.redsiri jcl op zondag rvel c1o.br6ing.
Nou ja, À2. I"lisschien venle$e het vroege tijclstip van sanenkousi, schreven er
maar Licfst zes jongeis af. De invollers derlen het l-euk. De J-2 ruÍnst bi.j IUiiiVV
is een gocd resuLtaat" Naast deze komi:e titievredstri j rlen speelden nog enlccl-e
clftall-en vriends chappe Ii jk, B,l speelàe tc6en een airlnf càmu:.natic van I-lllS. Een
2-'1 voorsprong GínG in de leatste vijf minuten cloor clrie dorane foutcn verl-oren.
82 won met 9-Z bij rle Postcluiven..In hun kornpetitie hceft DZ,g vori6e vrceh ook
verloren, zoclàt 82 nogstceds op t\yee punten achterstanrl str,at, I,Iu zelf blijven
wj-nnen en hopen op een xxisstap van.DZs. c1 vcrloor net J-? van'lÍBs. c2 mocst zÍjn
rncercl.ere erkeínen'in de postduiven.Cl: J-o. Helpen 1 lvon met iO mon, Dennis Keeiman
was verkeerd gestuurd, van cle Postriuiven. 4-O was cle uitsla6;. Sorry. Dennis. IIet
pro8ramma met l(raÍIenburg werd hcluàs afgehcurrl. Verder sllecJ.ilen Er avonÍ16 no6 een
A-coÍnbinatie cn ccn Pulillen coÍnbinatie tcBen I(rancnbur6 in de zaal. Met da.arbij
gezien rle trainÍng o? Ï,BNS van cnkel-e pupi1len, velpen cn minir,s zijn toch nog
veer jeugd3-eden alctief 6;eweest rlit weekend. IIu ,maar hopen dat het zaterda6 rvcàr
d.oor6aat.
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DE LENSIEVUE
I.IEEKBL.4JD VII:I D3 VOETII.ILVENETITG]NG ],ENIG EN SNEL

JJe jóargang numner J],leO'maart .i9BO.

0o000o0oo0000000oO0oooCooo0ooOOOoo0oooOOOooooóo0OOOoOoooooOo
0FFICIDIiL: O Al ge4e en, sekretaris: Gerard. van den Steen,o Te1, 45"8?.0?" Nun6peetlaan 7o1,, zi?1 GD óen uaag.000000000000000000000o
ooÓooooooooocoooooo0ooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooo0oo0oooooooooo

UJTE STI.AT ER ACHTER DE BriR' ?

Z;ITERDj.GMOIGIIN:

ZATEJ?D.(I.GI'ÍI DDÀG :

ZONDJIGI'lORGEN 3,

ZONDAGMIDDÀG 
''i.,...

j

Sluitj n6 Zondag

Eventueel- afbel1en.bi3r6, Bergenhene6ouweri Te1" 66986;

i(ÀKAK,TI!:ll J{.ír,It},tj,ïlJi.A]tiKAK.,,ff ,,iI(AKAi(riKAI l{lí.JK
A

Jos6 Ohrist - .Íeele Frérichs - Cor Hoppenbrouvrer

I4aïleen vd Steen - Olaf Hui6 - A.ad Bo6isch
''

Tinus Zilfhout - pe66y Richet - Cor Hoplenbrpuwer:

Àn vd Stecn - Mevr, de Jong

2) maart Huuïr en Silvia pronk.

KAKlJtAK]tJLffi.r1ut'K,,.KArLuu,rlAK.'iKAILl.lLJai,ILl,lL\KilI«lK1'.KiK1it(ÀK.aiIUiI(AIr,rrI iKiir,,rIUlL,^ILri ILr*K,.rïÀKAï

PJ-ASDR]VE! K

^

A.S. vrijda6 wordt ejn. i
Paasdrive. r,.Ie hopen dat
I(exstdrive. ,..an ons zaL
hartig hapje .wordt gozor

lJel hopen wij da
in acht te neríen:

1;

2;

,,

21 'Tr.aatt, 28 rnaart en 4 april.

eder vieer uitgenodi6d om deel te'nenen aan d.e jaarlijkse
het weer cven druk en seze11i6 zal worden aLs rnet dehet niet liggen l,uant voor,grandioze 1:rijzen en een
8dr
t icdoreen zo sportief rvÍl zijn om de voLgonde re6e1s

I!KAIíI]CIJ(.,.J{A1(.{U,iI iK j..Jft1KIlrJrI!\KjrKÀKj,KAKÀK

19. J0 uur
zorgen

de
l1

Inschrijvin6 §iechts per koppel (vanaf A klasse;)
. : In.s-chrijving voor 20.1! uur eventueel telefonisch (66ff14) vanaf
Inàien men een avond niet kan komen, dient men zelf voor vervangÍng te

een trpfr rr (z6z'.pnt.) aa,telcenen onder aan het formurier, dityooreieren op de laatste aïond,
Verza.ken (indien rnen beslist wi1 straffen) = 25? pnto

- E9! insclrri jfgeld-(115,- per koppel_) iroet rte eerstó avonf. bij Ínschrijvingvrorden voldaan. vIe hopen de cerste avonà-tuesen 20.15 uur en ZO,i5 uur te kunnenstarten en de anclere avontlen on ZO.)O uur precieso

Tot vrijdag K,U(A
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VAN DE REDÀCTIE* R Redactie-adrest Theo prins,

R TeI. 6]. 12.14. Marconistxaat 64t 2162 Ji, Den HaaB.
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

I nornrur 
B

BBBBBBBBBBBBBDBtsBBBB

N.B. Had de heer H.Z. ín het ver zekeringswe zen actief geweest, dan haddenvrij een leuk grapje kunnen maken in de trant van: r,{ij Àebben Éet niet zo
op zijn verzekeringen, maar helnas, d.at gaat dus niet. Daarom l-aten wghet maar bijr Kont dat zien, kont dat zieno A.s. donderalag 21 .OO uuro
ondan-lcs de toucloze inzet van de trainer, en d.e overwoeotÈare werkrust
van de spelers (vooral r s- zat erd.agsavonds aan de bar) in LXNS f (zondag)
op tra6ische wijze 8edegradeerd" Jammerrmaar helaaeo
U heeft nog evcn de tijd om te oefenen in het steken, seinen en and.eretrucs. A.s. vrijdag begint de paas-klaver jasdrive weer.
LENS be6ínt steed,s meer op het parlement te lijken. ALweer een kommissieopgericht: d.eze noet de na.am van IENS gaan verbreid.en in d.e nieuwe
wijken die gebouwd wordenn De heren zurlen rve binnenkort d.us waarschijn- -;

lijk van deur tot deur zien gaan met folders , panfle tt en, kfalen en
sple6elt j es.

^ok_ 
wij zitten, zoals goede journalisten betaa.:mÈI, bovenop het heet van deliaald konaende nieuws. Iladat de hcer Àndri-essen besl-oten heeft om zijngeluk elders te zoeken, hecft het bestuur toch gener:nd. opnieuw een manageraan te stellen. Het schijnt trat IIa*y 1)ietz, nu speler vàn LENS z, bereid.is 6evonclen in ile ontstane yacature te voorzien.

Geheel- tegen de verwachting in, zijn we er toch weero Na onze aankond,iging
van vorige weeh dat die Beerput de laatste zou zijn, zijn we overstelpt
net briefkaarten en de telcfoon stonil roorl8loeiend, en dus hebben we nxet
de hand over het kart 6estreken en de Beelput lveer opengetrokken"
riï e doen dat trouwens wef met het schaamrood op onze kaken. Hadden wevorige week uitvoerig gerncfrd dat er donderdag een fihn over de ïyK Bedraaidzou worden, rnet aIs gevol-g een uassare opkomst van niet-serectie s1:c1ers
.(+ J nan), bleek er na veel vijven en uuÀ.en heLer,raal geen film 6cdraaidte kunnen worden. plooÍe boeLt ïeclereen voor niks ,.o, iENs, u., *I; .,roo"
paa11
Het bÍj ons zeer populaire bcstuurslid. H.Z. bekend van zijn rossige
walrussensnor, verzekercle ons met grote kl.em dat <ïeze fifà nu a.s]
donderdag gedraaid. zaI word.e no

ekeurd. Bij LENS kon
de toestand. ie ts

vras geGaan en de

, die het aI zwaar
gunnen J-aten we

Traditioneel- waren zaterdag lveer veeL wedstrijden afg
alleen op het eerate vel_d 6espeeld worden. Zondag waÀbeter, d.oordat Ome Nico weer onverdroten aan de 6en6vef rlen ha<l lek 6eprikt.
Het ontbreekt on6 aan de inspiratie, en om de typiste
Benoeg te verd.uren heeft gehad, een keer wat rust te
het hierbij.
Tot volgende weekt
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{ ;uror,lÈn id .J
,r,r;g,r.r,r,ri u,r,rJJJJ J JJJ

x)txxxx. iràtto :-uitles; 
-hier 

is dan ,fr,eer de Jukolder. t,,i j hopen, rlat jullie het
' ' ihterview van vorige vreek een bcetje gesnopen hebbeii, naar vooral datjul1ic crrvat aan vonden.

:<xiirctx . IÍet was r' zoaIs rvi j at hadàenl yerme.ld, éen nogal serieuo interview. Dit
'"Í " hebbcn rvij'6edaan omdat cle iilgernene Vergaderin5 er vLak voorzàt en wij dus

vrat kwijt wildenrover rcle fedenraad. Nou zuIIen jul1ie.Wel d.enken dat we,.. ' ";l àaarover aI wat gescheven hel:ben, naar wij wil_dèn Braati nog konmentaar

' ' Iledelijke smoes, h6! rxxxxxx Mcns.eir, À 2 draait ali een gek! riLwcer 6ewonnenl i !!!.l Ditj keer noest Bl-auw Z,vart àr aan 5e1ovàn. In het begin leek het er nog op
dat.de rvedstrijd niet door zou 6aan, omclat de scheidsrechter niet kwar.,r. opdagen" (Toffc jongenfi!!l). GelukkÍg wa6 er nog iernand om zich op te
offeren, zodat, de wedstríjd toch nog géwoon door kon Baan. ,(pit wa,À
overigens op het kantjc!!!!!) Maarja, het mocht cle pèt.niet drukken. Er vre
wbrd goed gevoetbald en met 4-J gewonnen.'Bravo! .

xxxxxx Als A2 zo door gaat, a1s ze tot nu tge gedcran hebben gaat rle Firma F.F.: ovèr J jaar failiet. : i,.
xxxxxx tvij zitten er over te'rlenl<èn o,1 een moplenrubrick in te vóèren, Mensen,- clie dit 6raag zÍen gebeureni reoeten het-ons 6ewoon even laten weten.

(\tle zi jn bi jna ie<lere, avond op LENS r clus t ) .xxxxx:c B 2 had weer pech af6elopen wéeriend.. ,rrs éón van dc weini6e erftallen -
werd hun wddEtrijcl af8ekeurci. DzÈ heeft overigens dit weeËend weer ver-
l-oren zodat LENS nu in verliespunten.gelijk sIaat..Íxxxxx B 1 werkte zaterdag behoorrijk aan het doeisariro. óe rveilstrÍjd tegen
Blauw Zwart wercl met '11-2 Bewonnen en cLe àcheidsrectrtur wos ào vriend.elijk

. .. op het l'redstri j clf ormuLiei ér e-Z van. te rn4kcn. Veralacht hoorl
xkxx:or lved6tri jd van c1e rveek: Vel_o í1 - LEIIS' A1 ;' Het, bericht van vori6e fueek dat A1 aI zeker' gede8radeerd was, bleek niet. waan.te zijn. Door lnidder .van een ingewi.Jrkbrà syÀteem rnet bèslissings-

, wedstrÍjden zori ook dé nulqiaer ze6 van d.eze poule nog kanÉ;hebben om' volgend seizocn pronotÍepou1é te spelen. En vooi de weclstrijd rvas het gat'.tussen LENS en ce nummer zes vero 4 punten. om no65 eníge kans te houden. .,9ggt agu . (§el{onnen wordeno Het cLftal rrerd.,.te af6elopen weken nog eeno,
uitgeduhd doord4t Ricky T6in_asJöe vrord dóorgestuircl naar seniorcen 1 en
op het laatste ogenblik bleef keeper Jqost Eizerrnan -weg. Hij rverrt vervan-
gen door Hans Diemel- en op qle bank zateri Edyrin EÍjkdlhàf. en Joop Odenkirchodenklrchen, al1en uit 81. ;r- sner. br-ock dat he.t Àpelpeii van dË l-aatste
weken niet gehaald kon worden, ook omrlat mcn'Last hatt ïan het wat
hobbelige ve1d, waaidoor de balcontrole en d.e korte passes nind.er vreren.
Vel-o daarcntegen opencle 6terk en een d.oorbraak ovo, -Iirk" (voor LENS)
werd. af6erond met ecn hard schot in de bovenhoek, 1-or. I(ansen om de score

" uit te breiden werdén cloor Vel-o nict bcnut en L:ltrtS króeg wat meer greep
,' ,.op. cle wedstrijd. len schuivcr van een neter àt-ÉÈ-r"" IE."y ri"rr"""giri 

.u vrat geJ-ukki8 in het doer.r'1-1 en tien minuten voor cle rust scoorde
Martin I'Íeernan na éen g..ive combinatie 'r-2, överi6ens lveÍ wat te6en de.
veldverhog{in6en. in. Trainer llans 2pq1 gaf in de rust opr}racht ioorlopigeerst de voorsi)rong pioberen vast te houdcn, naar d.at hielden de jonoËns'' jammer genoeg niet ïarig vor. ar- na enker-e minuten werd- uii ecn voorzet r,:
van l-Ínks de gelijkmalrer ingekopt, 2-2. Onder oanmoedigingen van de vijf-ti6 man toeschourvere v,erd LEr,rs daarna behoorlijk or"r"!"uId d.oor vero.
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Falen van de verdediging dracht twee maal- nchtereen een Veloèpeler al-Ir,vwn
voor c1e LENS-keeper wat twee doelpunten opleverde, 4-2 en halverwege de
trveede hel-ft vrerd uit een scriramal3e de bal voor de víjfde keer in het
LENS-doel getleponeercl. In:uid.ttels waren pete? de tsruin en Richard de Boer
vregens blessures vervangen door resp. Joop en Edlin, naar. ok zij konden
niet verhinderen dat LENS zich neer leek te 1e6gen bij cle'nederlaag. ,
Toen sommigeltsupporterstr de wedstríjd. aI vror gezien hielc.cn 6loe6 LEN§rin
de persoon van i(ichard. van der Eoek, onverwacht toe. eerst vra6 hij atàend
bij een rnisverstand. in de Veloverdediging en enkele minutèn later roudde
hij een knappe sol-o van Edwin Eijkelhof af, !-4, met no6 J minuten te 6aan
Jammer genoeg drong LENS icts teveel aan waardoor Vel_o aLweer over links
door kon breken. De. uit een voorzet van dichtbij ingeschoten bal werd in
èerste instantie door cle LD,IS-keeper 6estopt maar in de rebound vrerd het
a1sno6 6-4 waarrnee de wedstrijd bcstiEt tías. De klejjne theoretische kans
die IENS nog had is nu hel-emaal vcrkelcen zodat volgencl jaar in 1:oule A1
gespeclci zal moeten worden. .Jamrner maar helaast
Iïedstrijd van cle voJ-gentle vreek wordt LEITS 9 - HVV 8 aanvang 11.45 op veld
3n
Even nog wat over cle 6elegenheidss cheid.sr echt cr bij À2: naclat hij een
vermeend. buit ensp eldoefpunt van LENS goed keurde liep Blauw Zl.rart
massaal- van het veld. De vr,l-taLLi6e Juko mocst er aan te pas kornen om de
wedstrijd door te latel1 6aan. overigens is FTans Flumans ].eider van i^*2 !
bezig om de wedstrijd ongeldi6 te verklaren.
Zo !-uit jes, we Íind.en het weer genoeg. li,lij zeggen: rrDe Mazzelrt t r r : t

Langs de sporten van de Z-M Larlcler---t

xxxxxx

xxxxxx

ZMZMZMZY|N4ZYIZI4ZMZMT,YTZI4ZMZMZI,IZMZMZ:À1ZI4ZI'IZI4AT7"
M Secr. J,Meinesz. Te1-. 86J4,4?. , Z
Z Laan v Rustenburg 15t 22? 1 ,.:S Voorburg.M
I'IZTIZMZMAIAMZILZI'ÍZI4ZMZMZMZI,IZMZI4ZMZMZMZMZMZYIZ

Een Ínens kan op eèn gegeven moment van het p;oede ook teveel_ krijgen!
1"iant ook d,eze wedstri5a van ónÀ EERSTE be6on dernatà 6oed in het eerste Éwartier,
dat een ieder reed.s wcer eeri or aiG grandioze uitsl-ag a1s een visioen kreeg
voor6etoverd. Een 6randiooe lcrrartier dat cerstc. lÍicldel-s een feilloze conbinctie
tussen de deze nicrla64 zéér stcrk spelende Iluib i(rcyn op de rechterwing en onze
snclle Jantie Gefuk op de linkerzijde bracETÏöZifri,rna werk aà.n taatÀt genoemde
ar b innEi'-idïfirrt e-n ccn 'l-o stand:op het scoreborà. "i"rr," ontstonden inderdaad
nog ta1 van kansen om dezc verdj-ende voorsprong snel- uit te bouwen, Lloch weral
hiermède dermate nonchalant ongesprongen, dat al-les verder de mist inging. Het wasslechts de omstanrligheid, dat 66n der LENs-voorvraartsen om + .1o min. v66i rust op
onheuse wijze binnen het beruchte 6ebÍed rrbeje6end werd dat-de score arsnog
gewijzigd. kon rr worden. voor ,.,speciau-st, den l{uLk was dit vanzelfsprek"nà hut
bekende , , fluit je van een 6sn1 iï;-mmr Zílïlit--ars rle eerste hetft was geweeet
zo srecht rverJ de àe. De heLe , riDNs-6rurr" r was o! slag verd.rvenen en zo kon rt
gebeuren dat de gasten meer en meer in de aanval- kwamen. Gelulrkig voor ons
schitterde Jacques als laatste .man, aLs nooÍt te voren en toonde ook Dik Eofl_andzich een solj-ede sluitpost.l,I net aI dus toch een gunstig resultaa.t, cloch de
s choonheidspri j s ging deze micldag toch zontler tlrijfeJ- uit naar onze onvolprezen
, r terr ein-t echnj-cusrr , die na de overvloedige regenval d.er laatste dagen, rrkosten
(?) noch moeite gespaard had on het veld vÀnaf vrijdaGmicldag leeds in eàn zodanige
conditie te brengen, dat onze Z*l voetbalters ook dj-tmaal zoncler nanheren hunfavoriete sport konden bedrijven! Í Heel harterijk clank bícrvoor ,room Nicor!!
Komende zaterdag komt DHL een vríendschappel-i jk partijtje spelen tegen orrs EEtrsrE
AJ:NVr.NG 14.Jo..uur. op Eoensdagavond. horcn jull_iq on8etwijfeld de reÀt we1 vài--
Heer nienuE Möh1e.
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. Het TT EEDE zal er, dank zij afkeurin6 oolt cr,eze weelÍ naa6't 'en,kan zich
concentr'eren op cle (zvrare) tUUfS r.redstrijd van komentle zaterda[ te6en BSC r68/4.
:',riNViiltG I 1 2o 00 uur " vERz,,I,ÍELm;iï. Jo uur 

"opSTELLING !
.fioEnze - C.Vefdink - II.Kennper - c.vd Togt - It.Jansen - J.vd Tas(àanv) -J.!ïeltens - J.vd Rijzen - .li.tsen Cheíkh - Chr v Geste1 - E. Naumann.

Reso . . Eventueel nog aaR te wijzen, ..

.- .Het DEXDE. had. bi-jna weer,een stunt van.betekenis.op haar naan"gebracht.
Tcgen SI.rGlV stonden de mannen van Pein i(ostcr op Oel(enburg tei'irainste tot é6n minuut
voor het einde met 1.0 vó6rr dankzij cen fraaie 6oa1 van Gerard l(ui!er. Toen
echter.wisten de 5;asheneu alsnog-6e1ijk te komen en zoclóende "kreGen vré tooh-.6e
halve "winst" Het , ' debuutrr van Guido.Hal-leen al-s ver-van$end 'do 

ef vercled.iger voor
de nog stecds sukkelende HanE deTËfJEElïffiinmiridcLo ais uiterst geslangd.
betiteld yordel. Iiomenate zaterdag:THUIS tegen HolL r Sitort t'jz/5ó
.L'^NViJ,IG.:.1O. J0 uur.. VERZj.MIIIENT JO.OO uur. OPSTELITING:

---..-. G.Ha-Llcen - C.Bosnan - R.Vis - Chr. Jehee - E.van lilerkhoven - À.Koster -
J.Houben - P.Írnbachtsbeef .- G.Kui?er .- R.Koster( r.íinv) - n.Vrooh -
eventueel nog nnder.aan te wijzen;Res.

Extra lloot: Voor het TVEEDE eff
EïÍ§-ïíf76n.1ae) wter-Ë-p-I6t p"
ri,LIWhNG: 20. J0 uur trïiIIèn zi j rU-
J-ater:. wetcn of tijclens de thuis
Doch in iedeF6leval-. niet zoxraar

Progràmma zaterdà ['zB mrart

ta1 sta
o6rauma
e daarb
wedstri
negbli

at de. onlangs af .3e1ast e
en vJetr op l,Iaand avond,

wedstrijd t egen'24 maart a. s .
n,

telefonís
hiervooÍ ! !

ij niet aanwezi6 kunnèn
jd van a.s. zaterdag 6f
jvenl Bij voorbant'daffi'

zíj di .ti j díg
cI'_6E,44Z)

e.s.:

r4.rQ uur r,Éus r :
f 6 

" 
t'5 uur Rr..S 8

1J.00 uur Lyra 1?.

PGS, 1,

LENS 2

..,0,,u 
,

H.L.lïoutërs.
A.Schuttenhelm.
NrN;

SENIOREN'ZONDAG

SEitIIOiiEN ZOi{Di'G 2J. maart 1980.

14"JO uur Si:. cI. r,isse

11.00 uur ADO 2

I'l . O0 uur LENS , .'

1J.00 uur lEllS 4

12. OO uur LENS 5

10"00 uur LENS 6

10. O0 uur euich 5

14. 4) uur 2r,,. Bl-auvr 5

14.OO uur LENS 9

10.00 uur LBNS 10

14.00 uur Quick steps 8

LENS 12 is vri j

LEI!§ 1

LENS 2

olympia J

ODB 2

Vredenburch 4

lïippolcier 4,

LÉi{s 6

LXI{S I

LaeÈdwrartier /
Celeritas 8

LENS 11

1 , terrein §pekkelaan' te Lisse
H .Ilo elf s.

T.Schot. í- :.

V 1 Geb._1 1/5
- G.Afl;eri;hini.

v1geb, 12/4
J.iJ.tr'. v Ldríchen.

\12 G.eb. 2 2/4
C . P.lietting.

vZ Geb, 1 2/4
., À. J. D?Hendriks.

tcrreín Nicuw Hanenburo
À à". 

-;"i,^"ii;";-r;;- --'
. C. Borst.

Sp. pa"l(- I(ijkduin
.I.E.Kui jper.

v1 eeb...2 1/3
... H.8.,Ír.Kleine IJoe§.

. v3 eeb..2 1/3
,. N.t't.

terrein. Nijkerkl-aan
N.N.



!.TTINTIË: I.v.n. de kàaverjasdríve wordt de training van i0as Franke a.s; vrijdag

OPS!.EI],ING]IN :

LENS 4. F.Blokland - G.Co1pa - R.Duynilam - J.Groothuizen - R.v Luxembur6 -
I'1.vd Meulen - B.O6se - H.Rinnelzwaan - rl.Schneider - tr.v Spruad;L -.. .. \i.Stravèr -.0,.Timners.

LENS 5. C.vd neek.- T.Brandenburg - J.Keetnan - G.I(empermad - G.ï.,ooyestyn-'' G.Oostrom - J.Ra6 - R.Roodbol - l_.Zo.e-l'-. - J.Zoun.:'

LXNS 6. L.Bauman - n^í3on - J.vd .Ende - /!. de. Jontl.- .I. Luj-sman - T.v Luxemburg -
r'l.Rovers - H.tsuyter - !Y. v lli jn -. O.Sta}e1' - F.Veeren - ,^L.Vierling.

I,ENS 7. J.Boelhouwer ,- G.Boogaard - P.!o6ch.- F.Bboms - I?.ten Hoorn -
R.l{oppenbrouwers - J.Verhaar - P.Ver6tralen.

LENS 8. F .vd Ber6 - A.Bilderbeek ; J.tte lSruin - G.Duivesteyn - G.Goosen.:
.I{eynen - tV.Heyene!..;.J.lteetman - H.de Klein - J.Reuver - p.v Rijn -
.Schnal- - J.Verbarendse. :

Tijdig d.w.z. op vrijdagavond a1leen tussen í_8..-r0 en,19..J0 uur bij -

A. Bogisch teJ- 911156. fn uiterste nood.zaak op zaterda6morgen tussen 9.OO en
1O"OO uur bij r'r.Bo6isc:n te]- 9)1156

P
J

IENS 9. P.Bur6houwt - P.fieret - H. Hbppenbrouwers . - A.Huis - G.vcl i(1ey -
- i'J.I(rol- - lï. ter taare - .I.Riemen - p.schulten - p.Smeel§.

LENS 10. C.v Beekuru - F.v }ieekun - A.vd Berg - ,,ï.louwman - H.Demeyer:- H.Guit -
d/He1man6 - J.vd HorsL - J.Prins. - T.prins - A.Ree6iÍÍk - T.Ver6tracL,

LENS 11. A. ]lergnan - R.3or[ - J.Borst - U.v Dee].en - p.v Deursen - p.dè Haan -
C.i(uypers - lï.vd Linden - E.Peters - J.Iiientjes - p.Verhoef - F.de Vroe6e

AF§CIíRIJVDN:

LENS 4r5r619 en 'lO: een half uur voor de uanvan6 van de vreclstri jdi
LENS 7. 9 uur LENsterrein.
LENS I 1J.45 uur LEi,rs
LENS 10 1r.OO. uur LENS

VEHZAIíELEN:

UITSLÀGDN ZONDI\G 16 naart 1PBO.

LENS í
LENS 2
Laa.]rkwartier 2
Valkeniers 2
LH\IS 5
Zvrart bl 3 .

Ï,ENS 7
Blauw Zwart 1'l
UilheLmus
LENS 10
\*Iest erkrvartier 8
LENS 12

IugdunuE 1

OlympÍa 2
LENS f
i,uqs 4
Postduiven J
LÉNs 6
Ol-iveo 4 .

LEITS B

TENS 9
Esdo 4
LENS 11
Oranje Bfauw I

2-2
1-1
é.- I

,-2
4-o
2-'l

1-o
o-1
1-o
2-2
1- 10
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op onze oproep in de vorige LENS-revue waren afgelopen zontlag .c1è Leícrse
supporters Ín 6rote getale naer het LENSveld gesneIc1. Ook onze ei6en supportee,sl-ieten zich niet onbetuigd, OpvaLLend was echier de 'irrijvrel 1e6e Iribune-. VJror--schijnJ.ijk kon men aan de overzijde beter 6enieten van al clat il_eurige bfauw enwit, vuaarmee ons pronkstuk is op6esierd .-- " '

De wedstrj-jd zelf had een enerverend verroop. l\1 na '15 minuten stond LENSmet 2-o achter door 2 kapitate blunders. Gehecl onnociig, want ar was r,ugdunum qua
veldspel beter, echt gevaarJ.ijk I'raren ze niet. LENS wist net af en toe wat lcunÀt
en v1ie6r'lerk de zaal< gesloten te houd.en, en kreeg Langzanerhantl meer'6recp àp dewedstrij d.

Na de rust zorgde sjaak de Hir-ster binnen 5 miïuten toor z-2. Door ecnveer.streld(ere dekking dan in 2e helft ma.akte LËNS r,uiidunu.u vleugerlam en had.besriot trvoe punten kunnen pakken al-s er neer initiaiief was 8etóoncl en er wa6.
door8eclrulit. Nu bleef het siechts bij incidentele kansen, die echter on zeep
werden 8€hèl-pen. Toch een conpl-iment voor het getoondè kàrahter on na een sóhi;n.baar kansloze 2-0 achterstand torug te kornen tót Z-2.' . :'

À.S. zondag moet LENS naar SC.Lisse en d,lar moeten beslist twee punten te'palrlren zijn. Natuurlj-jk lvor.den er r'reer vcel LENs-Eupporters verwacht-. :

LENSl-Lugdununl,

j-TTENTIE3 Donderclag 20 maart, \,IK-fíIm.

STAI{DEJII: LEI'IS 1

.f.anvang 9. O0 uur.

LENS 2

Redactie.

Hoort, zegt het vooru.

Verbuich
Lugdunum
Roodenbu16
Blauw Zwart
LDI'JS
rlVV
OranjpJ.ein
LENS J,
Del-ft
DHL
SC.Lisse
TcxaS/DHB
LFC

],ENS f

16-25
16-21 '

15-19
15:18'
16':15'
15:.14'
16-14.
13-11
14-11
16-iz
16-tZ
14-11
t6-11

i 4-)lL
15-21
15-18
16-18
17 -17
18-16
16-15
15-14
16-14
1?-'t4--

DHL
HlIV

" I,Er{§
. 81. Zvrart
.. HOV

.r,Do
C oal
Quich
0lynpia
Leonidas
tïilhqlmus
GSV

1?-22
t8-21
16-20
17-2o-16,18
17-1?
1?-16
16-15
17-15
17-19
1? -13
16-10

i{MSH
Eaastrecht .l
vuc
VIP
HVV
DS0
0lympia
ESTO
Unio
Laakhwartier
LE}{S
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PROGIIITMM,Íi JUNI 0t?EN

zoNDirG 21-1-1980.

12. O0 uur IENS 2

14.{,4}TDriG 24-l,-i9&o.

19.00 uur- LF,T{S f
ZATEÏDAG 22-j-1g8}.,

14Jo

13.OO
14.10
1f .00
11;1C
11 ,15
11.45
10.',1,
13,oO

_uur

uur
u}r
.uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vredenburch 1

LENS 'l is vrij
Vredenburch 6
LENS 5
LENS 6

Quick Steps 7
RK/LW 1 1

LENS 9.
sp.i&. 15/9
LENS 11

!11ND I

naandagavond )
LENS 4
HMSH 5 1

WM1
LENS 7.LENS 

B

IlvV. 8
LENS 1,o
Groen t^Jit t 58/4

Vï

v2

Vredenburchweg

Vredenburchweg
v1
lt?
NijkerkJ.aan
HeuvehveE
v1
Oostersportpark
v1

( zLe

Gona 2

HBS 2

ITSCITNIJV-]:NGEN:

Schriftelijk:

TELEFONI SCH:

A-klassers bi
B-klassers bi
C-kl-assers bi

.I.FKEUNINGEI\Í:

LENS 2.
Ees:-

voor vrijdagavond 18.00 uur bij p.vd Stcen,
Genemuidenstraat 101 , 2545-pn Den HeaB.TeI . 6ZSOge

vriljàa6avond tussen 1/.JO en t8.3O uur (uitsluitend in dringenale
6eva11en) voor

..j c..Duive6teyn te]-, 94.68..91.j F.vd Bers Tet. 29.?9.?8.'j A. t s-Gravendijk IeI. 63.16.40.'
ïn noodgevallen kunnen de junioren nog op zat errJ.ago cht cnd
tussen ).)O e.n 10.0O uur afbeLlen bij LEI§S. Tet. 66,11.14.

De junioren noeten bij slechte we ers omstandiglieden stecde cle
afkeuringslij s t en raadple6en. Telefonisihe infornatÍes worden
hierover niet verstrekt.

NIET CPI(OL{ERS: liegens niet opkonen afgelopen weekeincl krij6en
2 extra r es erve-beurt en: J.Elzerman, B.Jozee.

OPSTEI,IINGEN:

Bij herhaling vo16t uitsl-uiti-ng van deelneming aan de
kompetitiewedstrijden. In dat geval bli j.ft de verplÍchting tot
betaling- van de kontnibutie tot het eind van het eeizoen (lO duni)gehandhaafd.

de vol-gende spelers

Rcs:
aIs
J. EIzerman

LENS .1 . bekenrl net R. Bcr6enhene6ouwen
tei-d ers J. Zoun r J.llppeIloo.

aIs vorigë week net R.Goedhuys, H.Dicr:rel - J,Kouvrenhoven - Ch. BergmansH.v Drunick, B.Jozee. leider F.F1umans.
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de training voor rle ""Àor"r, en.L klassers, on
tijdig kunnen beginnen en de l<laverjassers op

i" .. ,. 
.".

LENS 4. Il.Diennel- - O.vd Laar - J.Odenki-rchen - E.EylÉelhof - E.perrèyn - p.pronk-
n.vd Iloek - P..v I',lalen -. C.Hoefnagel .- D.Hqenskerh - y.fdlohreg - . "

R.Groen - !{. i,f als t

L.,ENS ,. vrij zie maanila6avond 24 maart
a1s vorige tíeeh

Re6: J.Voorduín

LV.l.Í. de klaver jasdrive . be6int
19.]0 uur. I(ori oI tijd. zodat we
tijd kunnen beginnen.

Z]E RESERVEPROG]T"i }Ll EN TOERNCO ]EN
§.1:,menkomst '12. O0 uur LENS

Lei-der B. Osse.

,Leiders: Paul vcl St een,
Aoel truek6'.'

- M.Vreebur6 - R..Huisnan - H.Schaap - .,
- G.Caprino - T.spa - L.v Itijn - M.Itorving -

LENS 5. Ií.vd LaBs (2x) - J.Broeshart
Chr.Bergrnans (2x)- M. S chohb e
R.I(orving.

ZIE lIESD]IVEPROGii,iIfi,tr,T, EN T ENNOOIEN
samenkomst 14. OO uur

LIINS 6. M. vd Lans -
ll. Elshout -

ZTE TOERNOOIEN

LENS .

X.Val-entin - R. Verboom
E,JaSer - H.lt Kooten -

Leider Martih ReuveJc.

.Zegers - t'I.Coipa - jl.Boelhoul,rer -'lein - J.Friskés. ::
-F
F.1í

samenkr.mst 12.J0 uur LENS Leider r'.rt hur cle Groot.

LENS 7. Iï.v Veen - M.vd Roogaardt - B.Driessen - A.Franken- R.Mattens -1,ï.v Mel_zen - R.Soebarta - jI.v lilassea _ I,l.vd \lalfen _ M.IJurcksen _
I?. t'Jannc e - l.v BLittorsvríjk.

ZÏE IIESB!]VEPROGhà' I,IÀ EI.I TOERI,TCOÏEN
samenkomst 1J . 15 uur LIINS Leider A.I1ok.

IENS B. a16 vori6e ryeek "
Z]E RIT6ERVEPITOGI?f.I,ÍMÀ EN Ti'E]INLTO IEN
sanenko mst 1O.OO uur LENS LeÍc1ers Hans Verheu8d,

lïim vd Meij e.

LENS 9. als vorige vreek
ZIE IiESEnVEPnCG]?hIIMÀ EN TOIiRNoOIEN Leiders'EriÀ Lanflman,

\:ïim vd linden.
IEI{§ 10. als vori6c week
ZI IJ ]lE,StrIlVEPItOGIUri.MÀ EN TO]JRNC]OIEN GJIJ,RNE OU])ENS }4ET VEIIVOER
sai,te oms uur LIJÀIS

.( '

LENS 1'1. aIs vorige rveek
ZIE IIES]IRVEPROGRJ.]1},N EN TC]IRNCCÏEN

PIIOGRI,I.,í],ír, PUPILLEN 1,.I8],!EN EI\T }1ÏN] -1 iETPEN

PUPI LLEN ZitTE. lDi^:G ?2-3-1980,

12rO0 uur LEi\i§ 'l 2
1 1 . OO uur tEI'tS 1,
1 'l . OO uur VCS 16

199o.

- Tonegido '11

- Groen \tít | 5B/5
- LENS 14

1., ei èrT eo. Frin6.

l,eider Ton vd Berg.

vl (zie ook' 2J/));
y3
Dedemsvaartwe6

LXN§ 12 (Voorwed.stríjd LENS .l) samenkomst 1.1.15 u
LENS

12.4J uur SC.l,isse



I^JELPEN ZíTEnDrlG 22-1-1980.

11.
'10.
10.

uur LENS 15
uur ',rvs '4
uur LENS 17

MIN] -iïEIPEN Z,ITTERDTG 22-3-1980.

.OO uur LENS 19

.oo. uui osc 17

.OO uur LENS 21'

MINT-Ï,IE],PEN'i]OENSDÀG 26-3-1980.

14.J0 uur vio6
15.15 uur Vio6

Schriftelijk
Genemuirlénstr

.TELEEONISCHT,.

00
00
00

I,lon6ter 12
IENS 16
DUNO 17

Laaldrwartier 21
LENS 20 .

ï'trK 11

V1 (zie oo]K 26/1ï
(zíe odK 26/1)
v3 (zíè ooE 26/t) 

,

v1
Vlar,renbuig
v'1'

o
o
o

1

1

1

LE]'IS
LENS

zt
20

saner romst 1

samën]rorast 1

O uur.
0 . r.iur.4.3

- J,FSCHRTJVINGEN:

voor vrijcla6avond 18.00 uur bij P.v(1 Steen,
aat 'loi t 2545 pn Den l{aa6 Tel.. 671096.
v
v::íjdagavond' tussen 1?,3o en 1B.ro dur. (uitslPitend in drin6encle
geva,Ilen)

illn noodgeval-len kunnen de pupiS-Ien en welpen nog op zat erda6o cht end. tussen
8.50 en,10.0O uur afbellen TeI. 661114 LENS.

AFKEURINGEN: ,Bij s]-echte we crEom'stancligheden !tgcas eerst cle.. ifkeuri-ngsli j st en
raadplegen. Star.t daaiop bij rtp;nirtun en lï el-pentr.- vermeld:
GOEDGEIIEUnD dan steecls naar veld of- punt van sanenkoust komen, IN DIT
GEV,I].,, MI.G ]IN DUS NIET T]-]LEI'ON]SCH TÏORDEN GETNFORI4IIER] }TíJ.],I EVENTUE],E
I.FKEUIïNG.. Staat bij de afkeurin6sadressen bii ttptrtrt.n en ï,lelpen'l
vermel-d: ZIE À,TKEUIiINGSLIJST dan moet a]-s vo]'gt word.en gehandeld:
Voor de thuiswedstri j den moet juniorenl.ijst vrorclen 11eraarlp)-e e6d.
Zijn de weclstrijden van LENS 5r9 en 1'1 goedgekeurcl, rlan gaan ook
tle pupillen en welpen lvedstrijden op on6 veld door. Uitsluitend
voor, de uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch worden Bci.nfor-

meerd. of hun wedstrijden doorgaan en vrel zaterdagochtend tussen,
B.5o en 10.00 uur rel.. 661114,

OP§TEILINGS.I :

LENS ..1?. als behend zond.er yl. Simons
zIE ooK zoNDAG 23-3-198A + nESE.rlvEFnoclr-N,I,rM,a. EN ToERNooIEN
samenkomst 11aJO uur LENS ï.,eíder H. S traver.

LENS 1f. al-s behend zonder A.Kam!
ZIE OOK I]ESENVEPROGNiIÏI4\ EN TOJJ.INOOIEN.
samen-komst 10. rO uur LENS Leider J. Prins.

LENS 14. aIs bekend zonder
ffi- óöf 1?EsERvEPRocR.,m.rI +
sanenkonst '1O.15 uur LENS

C. de Groot.
TOERNOOIEN

l,eider J. den Dul-k.



LENS 15. als bekend
ZTE COK RES ERVEPR OGNIJÍII'í,À EI; TOEIil{OOIiN.
samenhomst 10,30 uur LENS

LENS 16. al-s bekerid z
ZIE OOI{ IESEnVEPROGI?i..

;Sira
TO]]RNí OIEN.

Leíder 1.de Pabter.

Leider R. de Jonigh.

Leider M.vd Meul-en.

Leider Dhr. EIStak.

onder D

11,Í]. EN
sarnenkorlst 9"o0 uur LENS

LENS 17. aLs bekend
ZIE OOK RES ERVEPIOGI]TI,O,IJ^, EN TOniilrool EN.
same Est .30 uur IENS

LENS 19. aLs behend.
ZIE Ï?ESEI]VEPROGIiÀI]4i. EN TOERNOOIEN
samenliorast 9.rO uur LENS

IENS 20. als bekcncl
zrE ltollNsD.(c 26+-1980 Eri ]IES ERVEPROí.i]I"IUI4I EN TC,ÈRNooIÍiN:
samenkorast 9 "oo uur LENS

LENS 21. afs hehend
Z IE llEiiERVEPROGIij.l ïirL TOENNOCIEN EN IIIOENsDÀc 26-f-1980
aamenkomst 9. fo uuf ],DIVS

IIESEIIVEPROGIi:rt tM/r :

Leider P. de Jongh.

Leider Dhr. vd Bor.

Bij algehele afkeuring spelen
14. J0 uur DZS'.,

uur Kranenbitr.
uur DZS
uur svDIlB 1

de vol6enrle efftallen vriendschapp eIi jk j
LENS 4 6ar,Ienliom6t 1J. JO uur LENS

.00
,00
,3Q

2
2
2
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2

2
1

1

1

1

I
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Er kan + een half uur voor sarnenhomsi
door8aqT. re:.. 661314. Het ]rru;tËË;;;
vrorden ook nèt si:or rleding. veríacht.
trainingss trook" Dit vanaf-t2ió0 uur.

uurrinur,DsP lirrS' '".'

LENS
LENS
LNNS
T,ENS

LENS
LENS
LENS
],ENS
TET,IS

I,EI.IS

tijd gebeld worden of clit reservepiograruta
is-al,tijd ieopend. De overige LENaleàen
lïe gaan r]an leldrer wat voetbal.Len op Ce
Neem wel- een trainin6lspqk r,ree.. Tot àaterCag.

reis binnen zijn op girorekoning
buitenlandse reis. Heeft U aI
n is f5O,-)

oo
oö
00
oo'
00
00

.li.ur
Bur
uur
uur
uur
uuï

uur

7,.
8
9
10
11

1J
14
4q
16
17

Kranenburg
SVDHS 2
DZS
§VDIIÈ ]
I(ranenburg
DZS :

i(ranenbur6
SVD}IB 5

- LENS
- LETIS
- LÈNs
-. LENS
- .IENS

- .LENS
- LE}IS
- LENS
- LENS
. LENS
- LENS

samenkonst
samenkomst
oamenhorast
samenliomst
saríenkomst
samenkomst
sanenlcomst
sarnenkourst
samenllomst.
samenkonst
sarnehkomst

11 .4! uur:
'11.O0 uur
11.]0 uur
10.00 uur
10.OO uur
11i00 uur
11.O0'uur
'l 'l .'OO uur-
1O.00 uur
10. O0 uur-.
'10. OO uur

.00

"oo

Eind maart moet aI het iJeld vooi'de buitenlanàlse
J36?11 t.n,v" Penningmcester LENS met vermeld.in6

is lrost f16Or- p.p. (Iaatste t._.rnïibetaald? De re

st. nTI$J.ÍP

Ooh de cleefnemers aan het
op giro ,16?i1 tl,et vermeL ding Sportkarn!. De prijs.,.8O,- p.p.

sportkamp moeten het 5e1d voor einrl naart

-11-

overmaken



UITSL|GEN JIINïOnEN

Velo 1

LMIS 2
Rlau,t Zw 5
die Haghe P
lvestlandia 9
Tedo J
LENS 10
Velo 15

UITSL.I.GEN I"IINI-IïELPEN

Quich rl
LENS 20
HDV .1O

LENS 1 6-4
Blauw Zw 3 4-3

UITSLíGEN PIIPI],LEN

LENS .12

Celeritas /
LHTIS 14

Voorb
LENS

Quint

ur
1

"i

E',1t

1B

'i-6
4-o
U-U

1-2

LENS 4
],8ï.IS 6
LE}TS B.LENS 

9
quick 1J.
LENS 1 

.I

2-12
6-o
2-1

1-0
3-4

Uf [SL]!.GEN IIIEf,gH{

Duintlorp st 22 - LENS 1

LENS 19
quj-ck. 33
IENS 21

3-o
o -a)
1-o

Gesp.
15

Gew.
6

Gel.
1

Verl.
a

Punt. Doe1p.,11 . "19-44

De wedetrijden van LENS 1r5r7r15 en 16 vrerclen helaao af
blcck dit nÍet eens zo c!.9;.q6tig te ?ijn. Door het slechte vree
da6en dachten veel- jongens dat-.het vnel afgckeurd zou ziJ ri: OuO
vra$en wij U'om wat Èeer aan<lacht ean het voetballen van Ulv zo

geke,urd..f:,chteraf
! van de laatste
erS hogqaàIs -'-
on te besteC.en.

taat hem bij twijfelachtig weer niet zomaar thuis. BeI rlesnoods eiun nr..,r LENS
op of loop naar de afke urin6slijst . Gelukkig kond.en alle el_fta1le kómpleet het
ve1cl in. Al verl-oor onnodi6 van VeJ-o. In een heel- leuk gespeelcle te hel-ft
waariir een 1-0 achterstand tot een 2-1 voorsprong werd weggewerkt l-oor 

^1

lver
uiteindelijk met 6-4. Het veldspel in de tvreede helft wà6 erg lover. Door domi,ié
fouten werd de voorsprong ineens om8ezet in ecn achterstand van 5-'2. Door twee
goals van Jïichard. ..werd het binnen twee ninuten 5-4. In èén a1:hes of niets poging '
werd het uiteindelijk nieto. Velo scoorde no6 66nmaa1. LENS J ha weer tweealtde

tw'eepunten binneno BLauw Zwart ] werd met 4-l verslagen. De'l_aatste tegendoel-
punten rverden we1 .crg malCrelijk weg6egeven. 81 verplettéfde I]lauyr wart met 12-2.fn de eerste vijf .minuten werden drie schitterend e aanva'l-Ien doel-t effend afge-
rond. BLaul,J Zwart r. wat net 1O uan speelde kon pas bij 6-0 tegen scoren. De over-
winning klvan echter niet meer in 6e'raar. Zaterdag te6en Vredenburgh za1 het lvel
moeilijkel worden. LENS 6 kreeg een pt:Jrs1aa6 van Die lla6he. Lache en voetbal-IeB
kon ook niet oamengaan. JuL1ie kunnen in ieder geval betèr als af lopen zaterdag.
C1 zag een 1;0 voorsprong verloren gaan. C2 stond met ,1-O voor teg'en koploper
Teale. He1aa6 konden ze het niet bolwerken. Dennish miste nog een penalty. C]hield het spannend tegen het 1aa66ep1aatse quick. Vlalr voor tijd sco<:rde Dik

f

Vermeuf en 1-0. .L.,EI'IS 11 verslocg Ve1o. ( zie versta6) .
Een door vee]- afschijvingen gehavend p1 verloor Eeflatteerd van Vr) rbuig. P2 i6 de
s1a6 totaal kwijt. Nu werd weer van Cel-eritas verloren. PJ speelC.e een leuke
weèstrijd te6en quÍntus. Het Ïras en bl-óef O-0. ,, on6ensi juIl-ie 1eidet he ét
den Dul-k en heeft niets met het 6roene monster van de T.V. te make Ilr

"lielpen 
5 won

uit van Duindorp. Doed 6edaan jon6ens. MÍni 1 en I verloren be i. de Lret ,-0. Mini 2

I,o

bleef weer on6eslagen- Met 9-0 werd quick verpletteril.
Deze week hangen de standenli.jsten van d.e j unioren, pupillen en en op het
prikboral in de ha1 van ons k1-ub6ebouw. Van de j uniorenelftàl-l-e ben l,EI.iS 5 r
LENS 7 en LENS '10 nog een.-lsan6 om lcanrpioen te word.en..Joiïgens, rouw trainen ensloof j e zatercla6s op het veJ_d aLlemaal- eens extra goed- uit. Dit 6eIdt trouwens
voor all-e eIfts1len. Misschien kunnen we dan nog een kampioen

I

I

weltr
n rreË

komlb

begr cetcn. Succ es.



IIEDSTi]IJDVE]ISIJ,G VELO C6 - LENS C4

Zaterttagmorgen 11.J0 uu.r. Hgt afkcurin6sspook waart ro4d,- .i6k'6f'tËtt's:'i/il"
de ticn spelers op papier,'Èsràmëh: e-r eleEhti 6 op. 12.2J -9p veio,5l puÉilfen uit
P1 lronen per auto aan. zo 'Ëirnàch rr-e lÍí.Ïöïn nci t,( 

"iroiois 
'ireti veïa-:.n.

De inzet van rlc pupillen die zel-f vcrlorcn tràaà5n, was verbluffend. Na censnelIe sotro over ]j-nl:s was cr.e velq-keeï)er kansl-oos.o-1. Een afstanclschot van
I'Íarchel zor6de. voor o-2. ool(- velo 'lrieir.,zq iu en dan ann, een vcíài^ze t' .vari de - .'..r
rcchtsbuitén. w:reÍrae wa-t'öno!1tkki6 achter Andre 1-2. Dii rvas tevend'de' ruststand,o

': rn lae"jtwàlde -h+eitt'lotthe iet spef op en neer LENS rïist zijn voorsprong
echter te vàr6iOteh.tot J:'1. Íoen sloe-g ook d,e overwinningsro es tàe 3-? e t-3.Binnen B mÍnuten. Dit brc.cht het el-ftai weer terug in rle werkeli jtrhej-sl, uit een
scrimase werd / minuten voör'ií3a lde +vj.nnende treifer ctoor _LEIrrs à"=à|;ia. 

-r*-i -àu" 
.

mede dankzii de pupi1Ien. HetUrondje was. ten vol_Le verdienrl.
,...:
:.: De Lii der"

l,Et'lS 10 - Quick 1-O 
_: ,.. ..1.:. , l, ,

,.!EN§ 19 het 4e-rde C:elfiaL :-" 
'.o.,-r,nn 

de weinige eIftatlen or'lbra mcl 
-

een sebícuàe EanE op het hampioengchap. p dit moment stnat. CJ tweede, rnet op de
eerste praat s'Hó11airrlt ";: ort tJz,, dat evenveeL punten hecft naàr een wèaÀtii5à
mincler hecft gespecld.

- Te8en liollaniL llo.rt l l? is' de.-.eerstó wectstri jd. van het .seizoeh' 
'àespË eld,,. .. .: -

cn het werd. toen 2-2.''tÍe noetón er no8 naar toe, duÀ atres is'no6'mË6-eÏiiii. neihele seizoen door werden^met rde're6elmaat van cle klok overwinningd4,,geboeEt ,vaak-met 6rote cijfels (B-1,6-1 ,6-0r12-o). Af en toe haperde ae maèirirre eàiter vrat
rvat 66n keer een 1-0 verlies beiekende. .

Ook afilefope" ,.d"ra"a:ifris-ilài-*""" ers rnoeizaam. omdat il''<Ëiba;ri;È) ,. i.
o;: het.cerst?,"q+0 mocht spèIèn, was cte wedotri5a niet a8geJ.ast,, ;i.gUé,.ír$rff 

-

sommi8en hlet-o1 _gcrekend haddèn (tré Johan).
Na cen''rcoimeLi6 eerstp'krvaitier met veel- foute passes, kwiua er rangzamer-

hand wat meer lijn in het sper. euick krviun hierdoor sterk in àe verdrut*in[,
en ie rvecstrijd speelde zich efleen nog op hun herft af. Door,fio.c.l +e.nvarFsle1ontstonden een paar aardi-ge k+4scli, maa-r...ied.crecn stuitte op a.Ë,' u.+tËtc1è4,1'e- .. 

'

Na de opweklcënde thee eh donderspeech in clc rust trok LENS weer fe1- vanleer, maar de nauwkeuri8heid ontbrak een beetje, en door een aaítat oànodíl'e
fouten in de achtcr[oedg.kon.euíck._zclfs af en toe 6evac.rlijlc rvorden.. ,Vg rdór
dan een wegens l;irrta"spèr arg6rieurci doerpuÉt kwanen"ze ";h;;; ;i"i,;à" i" à".a0" ,,

ninuut sloeg LENS einderijk-toó. uit een lange bal van John iliemen ovei cle-
verclediginl3 heen scoor(e -Dilc Vcrmeulen ern móoi mct een vernietigend schot,aI besefte hij dat ihter 6ae. :

' Daarna kwamen er no6 wat lcnnsjes, Ee.a! toen c1e uitstekend. l-eiclenC,e
scheidErechter affloot, .was de'stand nog stecds 1-0. uleer trïee punteiij ..eB een-..
kanirioenschap ,"6 rËis'10 ei[en1:.jt .ri"ï *"., ont6a;rn. .,,,',^.,,-a-'1'-- .--

Theo.

lri

-1r-



LENS ,1

TOERNOOIOVERZICHT

JO april ï,ENS
9 t/rl 11 meL tle Kenàeneis

( Bevervrijk)

LENS f 4 apriJ- IENS
1) mei OSC

LENS 7 JO april OSC
4 mei LENS
15 nei VCS

31 nei wa6senaar

LENS 9 4 apriL LENS
, mei Duindorp SV
1O nei ADO
'15 mei. VCS

LENS 2 4 nei LENS
íO Ínel-; vcs "

TENS 4 6 april
27 apriL NKS ( voo
5 nei De Mus6chen
17 nrei .Arnhemia (

4 april .IAC
JO april- Spoorwij
11 uei I,ENS
15 VCS

J1 meL tr\,a66enaar

rron
l(no
Arnh

dès)
tterdan)
en)

LENS 5 4 april- IENS

- 

6 april Postcluiven
10 mei VCS
17 mei TsC ( Oost erhout )

LENS 6

LENS 10

k

r

LENSI6apriLLENS
J mei Duind.orp SV
5 nei de Musschen (Rotterdam)

11 mei LENS
15 mei VCS

IENS '12 6 apriJ- LENS
JO apriJ- quich St

. 5 mei de Musschen
17 mei Tsc ( ooste

a Z4 nei t,lassenaar

LENS 14 10 mei LENS
17 mei Crornvliet
24 roei lJlassehaar

LENS 16 JO april Quich St
f aei LENS
10 nei Dllto
11 pej- llilhelmus

LENS 19 6 apriJ- VCS
J0 aprll Tone6ido
, mei Dli/o
'17 me j- LENS
24 mei. RAVÀ

I,ENS 21 JO april Tonegido
J mei DIíO
17 mei LENS
24 mei RAVÀ

1/ nei TSC (Oosterhout )

I

,O April Spoorwijk

lp6
LENS 11 4 april JAC

4 mei LENS
17 nei Velo

IENS 1f JO april quich Steps
J nel uoorburg
10 nei LENS
17 mei Clomvliet

LENS 15 JO april Quich Steps
, mei Ï,ENS
I meJ. BMT
.17 mei Del-f t

LENS 17 f apri]. lïVS
J meí LENS
'10 rnei Voorburg
31 mej. \À.Iil-hel-mus

LENS 20 6 april VCS
JO april Ionegido
J mei Dlilo
17 lreL LU\IS
24 mei P"AVA

15 mei Postduiven
'17 mel trE{S

(Rotterdam)
hout )

LENS 22

-14-



. DE LENSNEVUE
WEEKBL,,D VAI\} DE VOETBÀLVERENIGING ],ENIG EN SNEL
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53 -è - 

J aÈiftjang. nummer:.J4,- zZ Eaart..1980.
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oI'FICIEEL! ,o .rl-gemoen .sekref,àiis.; .berard van--

. r O 1e1."45.8?,o2. Nunspeetl aa'n JO),0000000000000000000

.§-oooooooooooooooooooooooo0ooo'dèn-§teen,
2573 GD Den Haag 
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irurÀÍr ES' rEDul,irÏ':rsr

AEVOXREN

- 1485
- 1601
. 1243
. 1361
- t449

E. den Hei- j er
U. il . Knols
M. J. Simöns
l', . J. Tettero
R. Tettero

I4t1'

lfliI
P
rí,

Ml.J

SELECTIETiU',f NING en SEGELEïDIITG

Het doet ons Eenbeger, te kunnen mecledelen, dat wij mët onze hooidiràiner,de Heer versteegh zijÉ bvàreenGekonen dat hij 
""ri ""re";à "Èir""i-a" trainihGvan de s eniorense 1ec tie zal.gaàn verzorgen.

Iiij zal daarbij.worden bii6estaan cloor Harry Dietz, die de taak vanmanager van !ïim _{ndc::iesen za1 gaan overnemen.

ÏI et Bestuur.
I'JIE STÀÀf ER ÀCHTBN DE DI.]t ?

ZATERDÀGMOiIGIiN: An en lvim - Andre CÈrist _ Cor Hoppenbrouv/èr

ZATERDIT.GMI)DJIG: lad Bogisch - Riek en piet Bosch - Teele Frerichs.' I . , I .

i?

ZOND^GMORGEN: Tinus ZiLfhout - Nel1y en j.ichard.

ZONDAGI\ÍII)DíIG: .An vd Steen - tïiJ- de llruin - Huub .e_n Silvia pronk -, Hannelie llom _. Tessa Eoodbol . John lïeltens.. . " :

Sluiting Zondag J0 maart Riek en lriet Bo6ch.

Eventueel afbel-len bij An B ergenheneBouwen TeL. 66.94.56.

Kr'.K.l1L.Ii1'] iIír.ICiKir:KÀK.Li(AKtI(lrÀl(ÀKiJ lii,Ki1Kl,I,-.IL,J(iii,ILuí.^,I(iJi.rIGItrti,IiAKAI(J$/rt \Kr:NiiiLrKAKA
AI1e welpen en míni-weIpen opgelet I

Er
ei

0p
2u11en
en voor

woensda dda
oo wat 1:ri js je
diegene die d.e

3 april- is er.een gro
s te verdel-en..zijn en
mee6te eieren vind.t.

otse eierzoekactie bp f,fftS.
ïeI voör 'diegene, dié het GOUDm{

t'.,Na afloop j.s er een prijsuitreiking en k lÍigteen koek.
iedereen, een'61àeis je. fris

Ilet is o1l cen' wo ens clagmi dclag in de paasvakantie:
tranaf '15.00 uur ben je van harte welkort. Moeders

clus'iëdereen.kad konen
die ",'assist entLe

net

-1-



rviLlen verlenen.; zuIlen net open armon ontvan6en wordcnr

KJ]J KI-I(I1II.KJ,KÀILI.iLÏ ITUirIÏJ.K /TI(IIICII I K.ITI(]iK.ÍiffI,KIIKAK,U(ÀKÀKAIA'JUI,.ITiiIVrIU,IKÀK;UUIií.'I(,1fiAKAKÀ

BinAo voor pupillen en C-klassers o! 12 apriL

Op zaterdag 12 apriJ- kouter een BINGO-riVOND voor
Er zullen 5 rondès komèfl, de prijs voor eeh kaait is jFO

De prijzen zuIl-en spelletjee, Èportartikelen en

. de. pupi11
r 50.
tal van ah

n en C-k1asser6..

ere leuke
dinlSen zijn. :

itJ e be6innen on 19,10 uur en het zal durren tot + 22.30. !:ur. \:
K.íilLi,KhK -K.r.KhlOi.KAzuiK/ lig.K1JíÀIii'fi.írKIffhK.f.KAK.fiIí1KJ.Kid .KAKÀIglK.ÍiKAI(ÀKi'-Kl',l K..KAKLKAIiIUGKI,KA

Pa-àsttrive vrecleron een succ e6 !

/ifgelopen vrijdag half negen een vol-Ie zo.a1-. 12
eerste van drie op een vol6enCe klaverjas vrijdagavonal
avondprijs. Hoev,el er na 66n avond nog weiniB valt te
d.e diverse deelnemers toch een paar tussenstanden:

I
I

I

koppel-6 bc6onnen aan de
en met a1s inzet cte.
zeggen van de kansen voor

1

1
4
5

5127
5211
511?
5110
5094
11?9

punt
tl
t,
It
t!
ri

M. Reuver
de Groot
Christ
A.Huis
lJ. vd Linden
Dhr en Mevr Roodbol

v l:ii jngaarden
v Ekelenburg
Frerichs
0vergauw
v1ïijngaarden

Freri"chs
HeijEen

ëDr

12.

De strijd om de eieren:

-1 ; Christ
2r "littíng
1 t/n 11 f i koppel-s

6
4
2

ttpittenrr
tl
tl

À.S. vrijdag 28 maart beginnen we exact on ?O.3O uur met cen zeer
prij6. Tot a. s. vrijdagavond

aantrekkelijke

IC/'J{I1.
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2O maart Ín het vroege ochtendgloren
heeft het jaar hear witte jas verloren.
Bloesenxs, bl-atren, aI die kleurenl
0, die m6le6 var lentegeuren, , -

ook Ce LENSrevue stinkt als.de pest
naar gier. huisvuil en kociemest.
Onder het luiden van d.e. voorjp.arsklokken
word.t.1d9. beerput opengetroldreni
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U merkt het, de lente is rrok ons in de bol geslagen. Persoonlijk vonden
rÍij het wat vreemd, tlat we aL vrijdag dat lichte gevoel in het hoofd
hadalen. t{at bleek echterl door het schrildíeljaar begint tle lente op 20
mnart.
A}Ieen, a1s we nu weer 6én jaar verder zijn, dan zou de l-ànte weer o?
2O maart moeten beginnen en zo doorrekenend kunnen we in 1984 op 19 maart
aL aan de 6rote s choonmaak 'beginnen.
En rat denkt U van cle oèrste lentedag o17 1 januarÍ 2296.''
'rlat er afgelopen zonriagj rveer gebeurde. let door het bestuur en si)onsor
6esteunde LE{S 5 gooide weer eens roet in het Seko-eten. ZoaLs U vraarschijn
1-ijk niet weet steekt deze kommiosie vele uren Ín het op6te1]en van een
schcna voor de kleedka4er en veld indeling. Zo was gepland, clat LENS 5 in
kleedgebouw 2 zou omkleden.

+*+*** Maar nee hoor, dit was de heren te min. M
onkleden in het 1e [.1eed.6ebouw. Zodat ín
stoppinlSen optraden.í****it Vuilnisman, kunnen deze zaldren ook mee.

en neemt slechtE Genoegen met
dit kLeedgebouw a11erIei op-

Nu we toch bezig zijn, ons eerste en tweede van de zondag hebben het beiden
Ielijk laten zitten. De heren zouden. eens een pot sambal. moet nutti6en
voor de wedstrijd, dan zit cr rnisschien mcer pit in.
De maat is vol voor het bestuur. Alomaar is ei vruchteloos gepoogd 6c1d.Iós te krijgen bij de geme.jnte ter verbetering van vel_den en Èaniine. Een
btapel van l meter hoogte aan papier is er d.cor onze sekretaris
G.ll.vd Steen rccdË door heengedraaid, maar al-s er al antwoord kwam, dan
was alit steevast negatief. :
Nette methoden doorbrehen dus niet die burcht van bureaucratie, Harde
actie moet er volgen uriLlen we nog indruk nahen op riie bJ.eekneuzi6Ë
kant ooricL erken. Daarom rocpen tvi j ieclereen op om a.s. dinsdag te komen
demonstreren bij het Bemcentehuj-s aa.rr het Burgemeester de Monchyplein.
De actie is 6ei:Iancl on 1J.oo uur, zodat iede"r"een zijn lunchtijd iens
nutti6 kan gebruiken.
Onze àctieIóus is: ,,Schop eeir re1 , .baa1 mee rnet ],EIIIG en SNELn
Om de actie voldr:enile publiciteit mee te geven he'lrben wij via konnehtÍes
àe politie mceged.eeld., d.at eèn groep obstinate, koppi6e, recaJ-cítrante,
tegendraadse jong,elui het 6e&eentchuis gaàn kraken. ,LIs dat geen Mobiele
Eenheid wordt, dan wcet il< het niet mcer.,
Vlederom heeft cle Vara uit sofidariteit met ons streven beslbten tot
staking ïan de u5-tzending op maanclagavonrl.
JaÍnllert dat ze dan toch al 6een zcndtÍjd hebben, maar ja, je kan niet
al-l-es hebben
Sinds cle invoering van <le zomertijd maakt heï zat erdagvo e tbal- een ongekende
bloei door.'Doorclat de kl-oh ín de nacht van zaterclac op zondag een uur
verder wordt gczet moeten cle zondagvo etballers het met cen uur mint',er
sl-aap doen. Dit probleen is er voor d.e zaterdagvo e t ballers clus n.let.
Geruchten gaan, dat nogal- wat zoícla6vo e tbalJ- erË afgelopen rnaandag over-
schijving hel:ben gevraagd naax de zat erdagafdeting. lVat het st;rndpunt
van de sezoko en Sezako in deze is geweest vras nog niet bekend bij het
ter stencíl gaan vaTt cleze editie.
Dus lct. op, mcid.,
het ís weer zomerti j d
(N.8. net knul,kcrel e.d. rijmcle het niet)t
De groeten van Jukolcler en de Beerputters.
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IIet is weer ee
te6en aan.
Toffe jongeïs r

de ncha?sir nie
Tot overEaat' V
Denk je ecn 1e
ge)iken. NoÉ in
ffffft!!!! ui
2 hccft weer
chrkan er maar uit weze!. Floe, vraari was jel
aadseltje: het voetbalt en kan nict te8en he

I
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,:ti
ns zovcrr cle Jukol.der hÍer. Lye gaan er ,ror, [*o"t eens le]d(er

I

die'. gasten vau I{BS, Iïceft A }.cens een avonifwedstrijd korlen'
t opdagen)!!!! i I

an famp, moest /i J aantreden teÍlen B'1 ( aard:i! van di.e 6.rsten)
kher partijtje te vbetbal-Len 8.an die g'asten] Iopcn àIs
icder 61eval- Ueeft À7 lveer voör 4 weken 6enoh6 geIo1ien.

fs1a6 overigenl 5-2 voor ïJ1i I
eens uit6ehaald'! Dit kcer was GONA de censuLrlrl 11-2 l!l!!
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SpeLer van LENS 81..
Vrijdagavond be6on de Paasklaverjasdrive waar
L-klassà mcegedaan inocht worden. Er \ïerd over
B.l<Ias6er gesigno.leerd. Van tle jcugd'steat he
het beste voor met eon Pe plaato.
In de Paasvacantie houdt Exelcior open huis e
is voor tttalentvolLert voetballers (jemag zelf
10-18 ja:rr. ÀIs je hieraan mce wiJ- doen moet
sturen aan:
J. no6Eeveen
Katendrechtse Lagendijk ,67 C

1o8J cJ Rotterdam'
met vermelding van na4mradres en wöonDlaats

Veel reactj.eo op onze oproep om moppen. I{ier
week ingestuurd d.oor L.van iÍaas.
Een man legt nieuw ta1:ijt Ín zijn kamer. Íls
erg trots. Hij denkt: rlzoiik hel, nou weJ. een
Verdul-l-eme, waar is mij shag nou wecrlr. En ja
tapijt, middcn in de karner.r rrllou ja, mooie rna
komen, h6 ttEn híj pakt een hamer en 6laat het
vroul binnen en di-e zeilt : 1;, Zo , dat heb j e mo
IIIeet je somE waar rijn marmotje is ? (hahaha) '

xxxxxx rrljlat doe je nou, Lvan M.r' rt ,lch, i.k mot effe ?latl"
)lJtxxxx IieI blijven insturen hoor, het kan natuurl
xxxxxx 

- 
lY e clstri j dvers lag C2

Yí e dstrij dverslag LENS 9 (C2) - IM I

t vrbord Vredehbur'ch.
.t

I
aan ditkeer aïleea vanaf de,I
igcirs nog wel, een enliel-e
t koppol- Il.del Haae - J.S cr

I

n we1 op P en] 1O april. Dit
uitmaken of je dat bent) van

je vóír J1 maart cèn briefje
I

,l
It,.

.:1

t

ivolgt de eerste mop van de
:l

-t_hct eindelijk- klanr is, is hij
shaggie verd'ient.
hoor, bobbelt j e ,rrnc'l.er het _

nier on vu.n het roken af te
' hel-enaal- 1>l-it. Koint zi jn
oí gedaan. IIÍer i6 je 6haBt

ijk veel beter. I.t
I
I' ,1

I
Ide revanchc genomen op HW

manier gelijk wlerrr, gespeeld.
geliJk tcgen oLkaar op muar

at beter ruoetbal-cle. Na al- enkele
ale 6dore na + 20 min. Hier was

eèn schot van-ilonal d Had
06 ive1 aan maar echt 6evaariijk

Een 6oed Bemoti.veerd C2 §eeft zijn verdien
waartegen enkel-e rveken geleden nog op on6eLukkiSe

In de eerste helft wogen beide ploegen nog
duidelijk ,rías toch aI te zien tlat IENS al-e team rv

kcran knap gevaarlijk 6eweest te zij$ openden zij
vrel een blunder van Lle IIVV keepeí voor norlig die
heLemaaJ. verkcerd beoorrlcelde. Hierna drong HI,IV n
vrerden ze niet meer. De rust 6Ín6 dan ook in net
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Na te thee stelde LENS snel ogde op zaken. Binnen 10 minltpn was het J-0
dcor d.oelpunten.van Ronald eh Paul-. HVv was. rijp voor (e slacht.bFnlc maar LENS wiet
hier deels door pech doel-s rloor zeJ-fzucht igheid nipt van te profiteren. Toch werC
het vl-ak voor tijd no6 4-O dpor Martin na e-indelijk .weer eens een goecle aanval.
- Jongens als jqllie net zotn 6oeile inzet bl-ijven voetbaLl-en rnoeten we zeker
de 2e 1:laats kunnen hpndhaven.

i

xtsxxxx

de Leiders.
:

lVeristrijd van rle vreek wordt LENS
Àanvang 1J.OO uur op velrl 1,
Zo luitjes, botte .gein deze vueek,
er weer. Hoi!! !!.! 

"

4 - ttilhel-mus 5

h6! Nou ja, zeig volgende week zijn we .

0p ztn Italiaans

I'Íilson, Giordaho, Caccj-atori rManfredopnia, rLlbertosi, Morj,no . pel1e6rini,
Zecchini, DéIla Martirar I{agherini en Girardi. Namen die U nu nog hiet veel
ze6gen missöhj-en, maar clie over niet at te J.ange tijC onver6etelijk zu11en zÍjn-
Seworden. Zij zulÏen de geschiedenis in8aan a1s d.e eerste el-f voetballers clie cen
zeer belangrijke stap hebben gezet, en daarnnee voor cle belangrijkste vcrnieuwing
in cle vóetbalsport sind.6 de invoering van de buit.enspelre 6e1 hebben gezorgd...
Voóral het bètaalde voetbal zaL op zíjn 6r<indvesten schurlden.

Waren tot nu toe mear enkele honderden actief aIs betaald voetballer, er.
waren epkele tienduizenden passief op de tribune met het beroepsyoetbal_ bezi6,
binnenhort zal hier geen sprake neer van zijn. Het pubJ_iek heeft a1 Íaak genoeg
laten blijken genoeg te hcbben van haar nooSgedvrongen passieve houding, en in
het vorleden geprobeerd dit te drorbr.eken d.oor samènzangenr gn l-ater stoei-
partijtjee mei àe mobi!:Ie eenheid.. .Maar'. nu krijgen die aie;duizenden hun grote
kans !

' Natuurl-ijk- was te vcrwachten d.at rle impule voor de rnoclernisering van het
voetbal-, uit-ïtal_ie. zou komen. De voetbalsport is weliswnar in En6eland uitgevonclen
l[aar van dat land is'ueinig moer te vervrachten. §inds de Enge]sen hun i-uperium
kwijt zijn, komen 2é natuurlijlc meer van hun eilancl af, en r1e inteelö die da_ar
een SevoL-r van isr heoft'tot rjen ontsteLLend. verval- 6e]eid..Maar Ital-iËl'Het land
dat de rest van. Europa altijd al ver vooruít is geweest. Ze.waren daar aI
beschaafd toen elders iedereen nog in, berevéu-en liellr-ze hadden daar rqet hun
circuS aI een sirektakel, ttat wij pas 2O eeuwen later àankzij de televisie kond.en
evenarën..De gesrepen zaken6,,:est van de Mafid.r' gecombineerd met hetrde rtafianen
aan6eboïen 6evoe1 voor. theaterrhel:ben geleirl tot een pract,tige vonclst: opfopen.
De bovenstaande elf naqren... b ehoren toe aan rle .. r tal-iaans e b ero epsvoetball-ers die
afgelopen zonilag zijn gearresteerd lvegens onkopin6. I,len zaL snel genoeg Ínzien
dat dit een [jrove vcr6issing iE, en c]at men hen, in plaats van te axresteren,
moet hul-digen. t,rat schrijf ik ? Een standbeeld oprichtenl Er is niet omgekocht
zoals de kranten schreven, maar opgehocht...

Het systcen is sinpel en daarom zo geniaal-. Je betaalt een speler van keuze
egn bepaald bed.ra6, en daarrnee heb je hem opgekocht. Elke opdracht die je hem
geeft, voert hij in het veld uit. Dat is natuurlijk al. crg 1euk, naar het
interes6antste kbmt rrog. Ylant er is ook nog zoiets als c]e voetbaltoto. Als je maar
genoe6 spcler'6 gp6ekocht hebt, en ze verteLt urelko uitslag ze tot stand moeten
brengen, kun je,voortaan elke toto tot.een p+rsoonlijk kaesuccesje maken.

" Dit betekencl d.e voLledigg inte6ratie vah het betaalCe voetbaL in r nze
modcrne k.apitaliot is che sampnlevÍng. De aàntlefen van Shel_l_ met hun mà6ere -

dividend-uÍtkeringen zull-en'waardèloos wórden. Je kunt veel- beter je getrr. inves-
teren in het betaalrle voetbal , clan ben je verzekerd van een wekelijkse
t ot o-uj-tkerin6.
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.. Maai goed,.ik rioet dit relaas afbreken. No6 sneL even wat
,,.pIegen met ltuud i(, 1 ,íiad M. , 'lïi]]y vd .K. en noB enkel.e anderen. lti'wanneér cle toto-uit.slagen vair a.s. zondag andefé zl jn dan U verwa
toto weer hiet 8ewonnen heeft. Ik zit. dan op, Darbados.
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H. L.líou,ters
i'. schutt cnhèIm
N.N. I| ':.'

14.JÓ uur LENS 1

16.15 uur RÀs B
1J. OO uur Lyra 12

. Ons EE]ISTE benutte haar,rvrijerr Zater
Èloede oef enwèListri- jd te spelen tbgen het Del
(6-0)" doet er minder toer oJ.s rvel dè mogelij

PGS ,I

LENS 2
LENS ]

dag op uitstekende. wijze. door een
ftse DHL. De triteindelijke titsJ-ag
kheid voor tràiner niirus t',1öh}ö on "

eni6e e:qririmentei: ten doop te hori
,3etrokken kan worden. Zo Eezcgd ee
de voc,r6roni). tredende figuren Nico Stapel (zeeb sterk deze nirldag) r Hans [lippuÈ.
en Jah Geluk. In cle 2e hclft wercl Zèfts Ee populaire goalic van het 2e elftaL
had Enze als ve]-dspeler i n6e2et die àit i;ebaar dan ook prompt honoreerde met een
f raai: doel-}unt ! r1. S . zater vreer ecn compe tit ieweds tri j d TIIUïS ï96en PGS.
Í l.s' .we onze gewonè
voor ï,ENS een twe et
SCIIEIDSnECHTER: IIr. I{.L.\,Jouter6. Het uur en de i)IaÍlts vén verzam eL en , horen.we

den, waarvan nogeli.jk .l-at cr eventueel profijt'
n zeer nÈttige oeïcnpartij met al.s c1e tueést _op

vorm van de liiatstB tijd weten te ontplooíen hangen ook hier
al- fraaie winotpunten in de lucht. À/-NViiNG:' f 4,JlO uur.

ne t de eventue e oirsteJ-1in6 ongetrrrÍjfelrl a.s. vro cnsdlgavonrl.
Het TIiEEDD omzeiLde met de verd.icntle ( Lhtri-e ) -zege tegen t68 lvederomBCS..i

1d4
een gevaar]ffi1lJ-ip op de noíl zware weg met rle ]+atste loodj es Hocwel nict z6
6tèrk 6pe1end hadd.en vuij zorvel v66r a.Is nà de ru'et een licht ve verzipht.
Na<lat clö pauze rlet een O-O stand w:re ingegaan kre6en'tvc na een , , droom-goalrrvan
onze v1.iegènd.err rechterspits de ïelc1ing3 en wist aanvoerder vd Tas deze in de
loop van d-e 2e helft door micldel van een min of ne er] mÉft ffiEtte Ètrafschol
uit te bo
vlaarme cle ,
zeer ze]ce
(ter plaa
Dèn lÍaag.

uwen naar 2
cndankE het
I rehening
t6e) 15.45

OPSTE].,,LING
C,VE

-O: i(omende zaterdag spc].en rve S tegen R/,S Q, een .iloeg
feit'dat ze zich inonenteel- onrleraan de ranlSlijst bevindt,

rlient tb.. worrlén 5ehouden. ,iitWlI{G: 16.'l! uur, 'VERZT':I',IIJLEI,I:. '

uur, TE.I.iEIN lu,s: 1'.1hardasEffi(zi jstraat va jFffiffidaà
i' !,.!,nze -

J . ltJ ef ten
. Res'i G.Halleen.

clinli - H.K-er'nper - G.vd To6t - N.N. - J.vd Tas
vd Riizen. -. i1.:fen Cheihlc - n.Neunann 

:. 
,.r. 

j

( aanv)
s - J.

Dc vfi:a8tekens woiden in de 3-oÓp van de week ve.stÍlest
rcservo aan6;ewezen) "' :

Eet DERDE speelde een enthousiasté èn vooral n
lrer Hol}and-3ffit t1à. Tot de rust ( 1-1) kondpn onze
doch daarna 6ing zowel d.e rr--utiyre a1s het uithoudinÍls

..sIag 6even. Zou hldr dan toch het óntbreken van animo- iets mee tè maken hchben ? ltrnfin maar tyeer met fri6s
zaterdan UIT tegen Lyra 12, ook aI gcen gena.kJrelijke

eIO en trovenrlien neg een
t..,i

ocdige partij te6en een
Benjamins het nog klaren
verno6en der j5asten de d
tot regelmatigc trainln

'i.

st
t
oo

er-

rr

s-
e moèd. ver ier; l(ohren
opgave, doch

me kan ook hier veèI 6oed malcen. ,INVÀNG:1J.OO uur, VEnZiMliLliN: 12
plaatse: TEl.lilEIN Lyra: zuidzijde 66'iEiïrt ,, e zwàtÏ@gwed

onE-ffiusia
.JO uUrr.ter
26 De Lier.
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OPSTEILING: J.den Reijer J C.Bosraan - 1L.I(oster - ChrrJehee - E.van i,Jerkhoven .|
1'l.Vroom - P.Ambachtsheer - G.Kríiper - R.Vroom - R.Koster (aanv) -t M. Nclissen.

s.v.p. g66n afschrijvingen verderl !)

PioGR.iiIÍI.ÍÀ Z/iTErtD,'.c 5 april 1980.

LEN§ 1 is vrij
1J.OO uur LENS 2 - PVS 4 Ír.tt.Verhagen.
LENS I speclt in het tournooi van HTSV aan de SchimmeJ.weg.
Gaarne + 1O uur aldaar aanwezig op , ,Paas-zaterdaglt

IET OP ZOI4DNTIJD

SENIOII]IN ZONDÀG

sENIoitEN PROGilr^.ltMh zoND/'!c ]o naart 1980. "

14.
11.
14.

00
oo
30

13,OO
12.00
10.00

uur LENS 1 :
uur LENS 2 -
uur Haastrecht 2 -

uur LENS 4
uur ï.,ENS 5
uur BEC J

1O.00 uur IENS 7
12.00 uur Robin Hood 2 -
'12.00.uur Rijswijk 6

14. OO uur IENS 10
12. írO uur DZS 5

LENS 12 is vrij

OPSTELLINGEN

Oranjiplein 1

HVV 2
IEI{S f

Oliveo 2
vao6 ,
LENS.5'

HDV 1.
LEI'ls "8_

LENS 9

- Dynanó t6715
- IENS 11

V1 T.yd.Bo1. . .
V1 rJ.Hoogendoorn.
Sirortpark J,iLGenoord., ' 

.

Provinciald rveg I Haastrecht
h.Sieclcer.

VZ H.J. J. GíIIet.
V1 J.Ka den Dul-h.
BrasÈerskade DeIft

J.Scheffcr.
YZ I:'I.P. v Heesch.
terr JÀC Buurtleg Wassenaa}

I{.J.T.I!.Dankers.
Sportpark Pr frene S chaaprïeg
Rijswijk

,I. C ;Veïmeulen.
vt N.N.
Ockenburg

N.N. -,

tENS 4."

TENS 5.

LENS 6.

LEï{S 7,

a1s vori8c vreek

al-s vorÍBe week met L.Dobbe..

als vorige week met H.du Chatenièf. :
,j

J.Boe1houwer ; G.Boogaard - P.Bosch - P.Booms .+ R.ten Hoorn -
n. Hopperbrouwers - À.Schijf - J.Verhaar - P.Verstralen - J.\,llitting -
R.v \{íjngaflrcle[ - i.Bruijns.

LENS B. aI-s vorige week zonder J.I(ectman.

als vori6e week net A..3annin8.LENS 9.
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IENS.-10"

LEI{S 1 ',l .

rElis 12.

SAMENKCI,IST

aIs voïi6e.-week zQndcr-E. Reesink . net n.GBit. ":-

a1s vorige week zonder A.Bcr6mans en J.lcuyper6 4et
,."

is vri j À. RannÍn8 zie LEI'IS 9 À.BruÍns zie I,ENS 7

en 10 een half uur.voor aanYan6 van hun
8.4! uur IEN§ tcrrein.'
1(J.+) uur L.Eil.l§ t err cLo
11 .00 uur LENS terrein.
'11 .00 uur LENS terrein

wedstri jËl

; lipqlan.

LENS
LENS
LDI'IS
LENS
tENS

,)tl4
6
B
o

1 1

Op vrijalagavoncl al1een tussen 18.JO en 19.J0 uur èij riad bo6isch Tel. 93.11.56.
tn uitórsie troo6zaak op znterdagmorgen tussèh'p.dö en 1o.OO riur eïeheens bij
r'iad Bo6isch TeL. 91, 11.56.,

ÀFSCiINIJVEN

UITSLÀGEN 2f maart 1980 j

spcr. i,iJsà
liDO 2
],ENS ,

- LENS 4
LIINS 5
TENS 6
quick 5
Zwart Blauvl.5
'IENS 9
LEI'{S 10
quick Steps 8, ..

LENS 12 was vrii

TENS 'I

]ll!,I\È <.

Ol}nnpia f
ODB 2
Vreclenburch 4
t'lippol-t1er )
LENS 7
LENS 8
ï,aald(warti er 7
CeLeritas 8
LENS 11

2-O
7-)
4-1
1-,
1-2
o-5

1|8-1|
)-è
1-o

1-1

PNOGRÀI {I,,1,]! 5 I,PRIL gniler voorbehoud)1980. . (

1/.00 uur LENS 1

'r 4. J0? uur LENS 2
14.]O uur LENS f
14. JO uur Lïtl\ïS 8

HVV 1

Bàauw Xwart 2
Old Faírlopians
Horsham Juventuo

D.Ploeg.
J. vd Linde.
wordt a.angeschreveir
wordt aangeschreven..

14. OO uur ,LEIIS
1 1 .0O uur T.,ENS

10.OO uur-LENS
10.OO uur l)q"aa.

v1
v'1
v2 ( vr)
vt

v.J
V1

'1'12

J.M. v Tour.
M.lí. vd ,8a6.
R.-E4sing. r.

N.N.

Pjt0G:t-_I,tML 7 apriL 198O. ( on(ler voorbehoud) ,

1

z
11
tb

DHB-:1Te S

2
8

xa
DI{T
ADO .

LENS 21

NIET OPIiOMEN

Zondag 16 maart j.1. zijn niet aan de start vàrschenen:
.4.69 Haan (r2e) S.Heystee8 (12e) A.'.ilijnhoven(12e)..
'ïào, àur" heren is hlt clc tweede m:aI iB'Euccessie- zoè,.a| ze dit seizoen niet'me'er
' word.en opge6teldr terwijl de contributieb ctaling Bchandhaafd bliift. Vervreer is

no6elijk bíj de SEIiO.
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PROGII.IMM.IT JUIII ONEN

zoNDÀG 7d+-1g8od'

10.0Q uur I,ENS 2l

I,ïoENSDAG 2-4-1980.

'1p . OO uur LENS 9
20.'15 uur LINS 2-
1?.15 uur vcs

GDii 2 Vj .'( r'e ook 2-.4) '

1

v2
v2
eanenkomst' 16'.fo uu; LENS

!=EEg =rr!!Eg=gYP!:PE=EE9!II9E&!B4II I{QENr -!UMN!,.i!D§E-!EIq1i1 i.

ZATETDAG 29-3-1980.

S chool
s'chool
IENS'8

LENS 1 Mel-Ís Stokelaan
LEI{S I V Tuyl} sp.park
trïilholmus 5 Vl
Scheveningen 6 Vz
S eríper lltius 5 Vz
I,ENS 7 n e d er i jker s t raat
LEIIS 8 (zie ook 2-4) Sp. Ïark pr'. Irene
HBs 7 Y2 (zie ook 2-4)
LENS 10 l{elis Stokelaan.
LENS 11 Berest einlaan

1,4.1o
." 11.OO

13.OO
14.1o
11.OO
13.Oo
11r45
11.45
12.O0
11.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vios 1

DSO 4
LENS 4
],ENS 5
LNNS 6
Crontliet 6 -
llijswijk .10
IIiNS 9
Vios 1O

GOl,Ur 7

VEEL NIJiUI{S IN DEZE ],ENSREVUE LEES.'I{ET GOTD

AFSCHRTJVINGEN :
Schriftelijk: voor {rrl_ Cagavoncl 18.00 uur bij Paul vrl Stcenr

1t 2545 Pi? Deí Ha36 Tel-. 6?,50.96.

TELffiONISCH: vrijdagavoncl tussen 17.3O e\,18.10 uur (uÍtsluitend in dringenite
gevallen ) voor

,A-kfasserè bij e.Duivesteyn Tel, 94.68.93a" B'kl-asser6 bij F.va nerg - Te1. 29.?9.?8.
C-kLassers bij T.rs-cravcndijk Tel. 61.16.40.

In noodgevallen kunnen de junioren no6 o1l zat er dago cht end. tussen
9.3O en '10.00 uur afbeLlen bi j IENS tet.. 66,Ë;14.

AtrI(EUITÍNGEN: De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden'steeós' de af-
keuringslijsten raadplegen. Tel-efonische informaties word.en
hóerover niet verstrekt.

NIET OPKOMEnS 3l'{dgens

GenemuÍdenstraa

2 eïtra
speler,.níet opkomen afgelopen vreekeind krijgt tle volgende

reserve-beurten: E.iieu6.

Dij herhqling volgt uitsluitíng van cleel-neming &an de kompetitie-
wcdstrijden. ïn dat 6eval blijft de vcrl;lichting tot lietalÍng van
de kontributie tot het eind van het'eeizoen (10 juni) gehanrlhaafd.

i,legens herhaald n:.et opkonen worden cle vol6ende s1:elers clit
seizoen niet meer opgcsteld: J.Elzerman, B.Jozee.
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a1s bekend Leiders J.Zoun rJ.A?Pe1Ioo:

IÍ.v Drunick - R.Duyvesteín - ,lï.K1iinnen - G.de 1iok - J.Kouqenhoven( 2x) -
E.T,in6sen - n.nadennaker - R.l,Íasserman - H.IrískeE - 14.SchnëÍders -
J.Voorduin.
11.OO uur LENS Leider B.06se.

ALLE À-I(],ASSERS Z1E_EEq!I-TqET-E{-lEi ÏNTNGEN

LENS 2. H.Diemel (2x) - n,Ginber6 - n.Goedhuys - Il. de lÍaa.s - D.Köneimann -':-- i.Ír"r _ i.s"hippo"en _ B.vester - J.vd trlerf - J.Kouvrenhoven (2x).-'
n.Pcrreyn (zx; - 1." itiin (2x) - o.vd Laar (2x) '

zie ook *."""à.g- zi+ ' . Leider E.Flumans'

OPSTELLINGE'l

LENS 1.

LENS f.

sanenkomEt

ZÏE NESE]IVEPRO

tElls 4. a]-s voriSe rveek
ÉEffiomet '12. Jo riur LENS l'eiders Pauf vd

zIE RESEIwFROGIU'MMI BUITENILNDSE ,IEIE lll4lNINGEN EN 4Eq$-§SEN

LENS 5. a16 vori8e weck
ffi6Ïomst 14. oo uur LENS

LENS 6. a1s vorig;e week

-í-enkornst 1 2. rO uur LENS
ZTE BUITENLi.NDSE ]IEIS T]],.-ININGEN E! [Eq1]ITqEN.M=I iE = =È = ===== == = = = = = =

Steen t Iloe-t

teÍder iirthur" de Groot I

Lueks;

L.,eider Martin Reuvero
GNÀIflíIJ,, BUTTENL,:NDSE ITETS TRAÏN]NGEN EN-I]:EUII}TGEN .

'Í,ENS 7. a1-s vori6c wcek
Gfrffiomst 12.O0 uur Lei(ier A.Rlok.
ZÍE llES EnVEPilo (iilrl}ÏMA 3U ITENI.'.I.IDSE ::EIS TIVIINT,NG EN EÏ I(EUNINGTÏ{.

LENS B. als bckencl zià ook 2-4-1980.

S

Z

es; E.Keus
amcnkomst 10.45 uur. r

IE IIESERVEPIioGRhI'ÍI'I.'rrIii,'.INIIISEI-EEUBINqEN-El-!
============

Leitlers Hans Vcrheugdr l'Jitl vd Meye.

SISET!g-T99E=E=EI!. :

LENS 9. a1s

zrE ooK 2-4-198

bckend zond.er J.rira6§ernan
Leiders VIim vd Lindgl t -Erj}-Landman

9:=B!9EI=YEEI99I=t:LE=E!*IIiiIgE§=SEglIUgEI=E§=!gIEEri!ÈgPgE=IiEIg'

LENS 10. als bekencl
Ë-ËÏ'i6ms t 11. OO uur . Leider Theo Prins r

ZIE-991(-B-EqERvEPnoGIl.^.ll'{.^i TILI]NINGEN I(EURINGEN DUITEt-!-tlUDsD llEE§'
----------===É==========

],gNS 'l 1. als be kend
ffiffi6mst 10.45 uur
zrn ooK nESEIIVEPnOGIL".m.{A Til;INIUq
============

Leider Ton vd Berg.
EN KEU1IINGEN EN BUITENTJ.NDSE lEIq.é===========
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PIIOGIU1IIM/\ PUPILIIN IïELPEI{ EN MINI-UELPEN

, PUP]LI,EN ZÀTERDiiG 29-3-198:0.

12.OO uur LENS
11"00 uur LINS
12.00 uur i:lII( 6

I{MSH 1O

Spv er . t t5)/ 12
LENS 14

'vl
'" v3

Zuiderpark

4)

LIIES i.lLES VirN DE JEUGD HET Is BELIiSGRIJK

'ïELPnN Z1|TEIID/iG 29-5-1980,,

o

- DSVP 19
ïedo b

- . Lm'rs 17

VEEL NïIUr.iS 0VB1l DE JIIUGD LIES HET I,I/!ÀR.

MTN] -IIEX,PEN ZÀTEIIDT"G 29^3=1980 
"

EÏENEI'I ZOEliEi.I HET D( IFÏN1:R]IJM LEES DE TENSXEVUE

00
o0
o0

uur LEI,{S 1

uur LBNS 1

uuï ru(SVilt. 12

v1
v3
Sp.park Polanen Monster

'10.00
10.00
'10. 00

Èur VCs 22 - LENS 19. :,, Hengelolaan
uur LEN§ 20 - Quick Sleps 21 V1
uur CronvLiet 18 -. LEI{S 2'1 nederi jkerstraat

liFSCHiiIJVINGDi,l:

@ 18.00 bij Paul vd stcen,
cENEI,luIDENSÍliLr:.t ro Ti-z54ilpr, D en ll
TELIFCNISCH 3 VIIIJDAG-^.VOND tr.issen 17

aag TeI. 67.5o.96,
.j0 en lB.fO uur (uitsluitenrl in rlrin6enr'.e

gevallen) bij I'Jil Ileyncn Te]-: .29"06è23. .

ïn nL:odgevall-en hunnen de pupillen eir welpen no65 óp zat erda;;o cht end tussen
8"OO en 9,00 uur afbeLlen. TeI. í:6.1f .14. LENS .

lif, s1-eclite lve ersoms tand ighe den steed.s eerst de afkeuringslij s t en
raadi:1c6cn. Staat daarop bij "Pupil-Ien en lÍelpenrr vernel-d:
GOEDGEIiEUIID tlnn steeds naar veLd of punt van samenkor,lst koneno IN
DIT GEr/-.], l,Ííc Eil DUS NIET TllLnfOlÍISCH ï,lOilDEN GEINFOIlyi.'jlJRD NÀ/,.R
EVENTUELE i.FKEUliïNc. Staat bij de afkeurin5sadr es e en bij tt prriat"o
en'llelpenlt vermeld: ZIf aft<XUt .IGSLIJ,tT dan raoet a1s voL6t worden
gehandel-d: Voor de thuiswe cls tri j den moet juniorenlíjst worden
6ers.ac11:le egd, Zijn de wedstrijden van IENS 415ren 6 goerlgekeurd,
dal 6ean ooh cr.e pup.r.llen en vrelpen wedstrijcle[ bp ons vold door.
Uitsl-uitencl voor rle uitvredstrijden maí5 in dat 6eva1 tc'lefonisch
ttorden 6einfornccrd of hun wedstrijrlen ci.r::orgaan en wel zaterda6-
oc-htend bqssen B.oo en 9.00 uur. Tel. 66.,11..14.

rl.I'iilEuiiINGEll 3

NIEI OPKOI'IE]iS 3 
t Íe6ens nÍet-opkomen afgelopen vreekeind krijgen de voLgende spclers

t. 1 extra reserve-beurtt I'l.Jochelis - Il.Batelaan.

Bij herhaling vo16t uitsl-uiting van rleeJ-nemin6 aan d.e kompetitier
wedstrijden. In tlat 6eva1 blijft de vcrpliahtin6 tot betaling
van de kontributie tot het einè van het seizoen (50 juni)
6ehandhaafd.

-11-



OPSTELÏ,INGEN

LXI{S 12" al-s voriBe week
ïffiEl6mst 1'1.J0 uur

zïE RIJSERVEPROGI-*'-11II KEURINGEN EN Tnr'INI{q-EN
f 

=-i =IiE = 
1ii ==-=i=l =È == == = =

r.,E}Íll 1 aI6 vorl-8e weeK
t 1O"JO uur

Leidef-:H.Sfràver.. -. :'

teider J.PriP6,

Leider J.dën Dul-k.

Lei'der A;.dë .Paeter.

,, - ,Leider ll. de Jongh. -

Leider M.vd Meulen.

l,eider Dhr. Elstak.

Leider P.de Jon8h.

Leider Dhr. vd llor.

sarienkoms

ZIE RËSEIVEPIOGRiJTTI'!'. I(EURINGEN EN TIIIIIIINGEN
============

LEIIS 14. a16 vorj-ge week met M.Fromber6
i[[f-;3.3ate1a^.n"
sanenhomst í1,Öo uur ..

zI!_=\EgEr_ry_EtsBsg PJ':I.t4A KEUR$qE!-H-lr-i4 ININGEN

!ENs_-11"
6arlen-komst

a1s vorige week
10.JO uuï

lve ek

ZIE ÍIEÍJ E].iV EPIiO íIRI.},[.ÍI' I(EUXINGEN EN TII,IINTNGET{

LEIIS 16. aIs vorige
ËàÏËíE6mst 11oJo uur

zIE_rlEg-rr_ry_EEB9q iIAI.,íMT. IGUN.T: NGEN EI)Í TIIAÏNINGEN

LENS 17. a]s voril;e we

EËii6E6nst B.oo uur

zrE rEqlByrytssq,liL1tJ4=§ggEIUgEI=gI=38ÉIryIUgE§

iENS 19" al-s vorige v,eek
!6ëjffirnst 9"15 uur

Z IE,IJE9!IU9EIJ =EI=! JIIIIT9ET

LENS zdo ais vori6e week -

Efr'6 o-mst 9. Jo uur
, ..j

ZIE lillullINGEli EN Tlij.trNEN '
============

IENS. 21a als vori8e week
frEï-fr'Jochems
sannenkomst 9 . OO uur i' i i
ZIE IGUNIi.IGEN' EI{ T]IAINII,IGEN
============

E1(

-12-
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iIEEERVEPROGiIAMMT\:

Bij algchele afkeurin6 spelel de voI.5ende

14. JO uur D 26 LEI',IS 4

elftal-1cn vríenclsc haPP e li jk:

sanenkomst 1f.r0 uur LENS

13.oo
12.00
12.10
12"O0
11.00
12. OO

120
12.
11 .
11,
11"

LENS 7
LEI{S B

],ENS 9
LENS 10
LX,ITS 1 1.

tENs 12
LENS 1f
IENS 14
LENS 15
IENS 16
I,ENS 17

11;45
1'l .oo
11.10
10.00
10.o0
11.00
11.,O0
11.O0
10.00
10.00
.10.o0

00
oo
oo
00
oo

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uUr

I(ranenburB
DZS
SVDI{B 1

I(ranenburg
SVDIIB 2
DZS
,sVDHB ,
Kranenburg

Kranenbur6
SVDI{B 5

samenkomst
sarnenkorast

. . samenkomst' samenkomst
sanenkomst

. sarnenkonst
''samcnlcomst

samenkonst
sarnonkonst
6altrenkom6t
6amenkomst

LEI!§.'..-. ,

LENS
rEI,lEr *.. ...
LENS .. .
Í trÀT c

LENS .-

tE}IS
],ENS
LIINS'LENS . I

L.,ENS

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uui
uur

Er kan + óËn hal-f .urir voor samcnkomsttij6 gebelcl vl.rden of dit pràgram'a.- 
.

doorgaaE. Te]" 66.1r.14;.Hut klubgebouw is altijd open. De. rverige .LENsleclen

wordËn ook met "portt(1"dià6 
verrvaaht. ',,1e 

'6àan dan lelclcer rvat voetbaflen op de

trainings s trook. Dit vanaf 'l2.OO'iur. Neeí ÉeI een trainingoirak.mee. Tot zate3dagr

Tli.."INING]IN

In vcrbaíd.riet de slcchte ophomst bii de vrij dagavondtrainin6 van de niet
leseJ-ectecrdF. juníoien hehbèn wij in oÍer1eg met Martin'.Reuver besloten orn cle

f,roupcn bijelkàar te doeno Dit oÀ de trouwe opkomers niet l-an.er le1eu1, te. stel-Ien
ianà-f a.s,vrijtla6 trainen. t1us, al-1e niet 6cselectecrde B-en. C-lËlas6ers vanaf
i8.oo uur,t,/^: lgilo uui."t{iJ hopen c1at. er. vol-doende koàen.'Kom vrel op tijd'

In verband met *L konàde Paaqdagen ende schoolvo etbalt o ernoóien is"er 5óen "'

traini-ng oI)3 -!- .' ,

" GEEN TII:\,IIIINGEN

Donderdag ] aPril' "vrijdag 4 àpril- ( wel
maandag 7 april
diné(lag 8 april
woensda6.9. april "

dondcrhag 10 april.

ï.JOE}ISDíGI"II DDi,GC LU B

À-kraÀ6eri )'voor de

Dit geI-dt r,oh vóor a1Le j eu6ds electj-es . Vanaf vriida8 11ra?riI wordt er weer

n"rràoL 6etrain4. Deoverige j\rnioren dus op 11 a1:Íil*vanaf 1B.OO'tiur' t/m 20.JO tttl-r

Prett-i6e feestd.a8en" .,.. ., '

Op rïo ensd.aBmiddag 2 a?riL en S april is er 55een training voor'c1e pupiilen *tl-p""
e-n rnini-weÍpen. p 2 april- gaan ,ve net de l-relpen en mini-welpen lekker cieren
zoeken. 1.,.Ità Son6ens vàn lptlS 15 l/t^ z1-wor6en om + 14.C0 uur in ons klubgebouw
verwacht- op 9 aplil zijn de nini?s en cle pupillen-vrij. T$ree tuelpenteams
spelen .clan te3en Vios. , ...

-11-



'15.00 uur Vios I!'1
'15. Jo uur Vio6 t'll2

Opstellingen als bekend. .flfschriiven verplicht! | Tel. 29O62J (dinsda6avond)

Vanaf 16 april is er d.an tteer normaal trainihg voor
allemaa].. De tij den? ?

ju}],ie. Kom dan treer eens

.1O - 14.10 uur ,,'.fIe r,linÍ-weliren.

.1O - 15.30 .rlle .welpen en pupillen

Kom allemaal,en zorg riat we optijd. kunnen be6Ínnen. IIet idubEebouw is vanaf
'lJ.oo uur t/n + 16.15 uur 5eoPend.

ÀESCI{NiJVINGEN

LENS I{1
LENS 'I;2

samenkornot 1

samenkomst 1

uur LENS
uur LEN§

4.15
4.45

1
4

1

1

Met het oog oir het .drulfÍie Paas$reekeind (toernooien) vra$en wij nu alvast o

vrijclaGavo;d àf te .uctri;ven i.v.Er. vakantie§r karnpin6,'en/of logeren tijd
Oe Ëa asdagen en de rveek erna. Dit afschrijven kan tussèn 1?.3O en 13.30 ,r

de beliende adres6en. Doe het dus niet bij r.i.e leicler of op zatcrcla8. Dan i6
al druk Genoeg en zou het ver6eten kunnen lvorden. Ïn laatste instantie kan
nog op maandagavond o! LENS. Niet vergeten.hoorr

m a. S.
ens
ur 'oI
het
het

voor het volBende seizoen noeten er weer veel jonScns Sekcurd worilen.. Eind april
hebben wij wóer ecn keuringsavond [iereservcerd. De volgencle jotrgens wor0en clan

- verwacht:

I(]TURINGEN

i'I. vd Heyden -
n. de Jong - M

R.I(orving - R
M.l,lccrruan - I,Í

M.Schobbe - tr'

E.verduin - D

R.Vreeswi-jk -
l'. Ze6ers

BU]TENLTI.IDSE REIS

l,laandaíj noeten eille
op giro ,16711, Ben
voor de reis is. Het
is /lO,-. Denk U.

Ba8gum - X. Bcrgenhene§ouwen - S.Boelhouwer - il.de lloer - P.Rijlsnna -
p.----E.Coi"t -lll.Dieme1 - I.Driessen - I{.Duivesteyn - E.Eykelhof -
*rriskes'- Ií.Geurens - R.Gimber8 -'Rrèroen' - M.de Haas - M.v lielCen -
VJ.Heynen - A.vd Hoek - Il.I{uisntan - L.vdn rt HooB - S.Hess -
I(eetman - Eric Keus - J.Ií}ip.- t'l.Eoelemii - G.de liok - I'I.liorEing -
de lirocn - t'í.Iiam! - Il,Iíievit - J.liouwenhoven - O.vd Laar -
Mo}leman - J.Odenkj-rchen - IÍ.v Cranie - l'Í.Rienen - L.v Rijn -
Spa - À.T jin i.sioe - M.Tiemes - R.Tjin Àsioe - E.Valr)ntin -
Vermeu].en - B.Vester - J.Voorduin - B.de V',)s - M.Vreeburl'; -
R.iíasserman - J.vcl I'lie} - J,',,,l.vd vliel - J.vd werf - M.zaalber8 -

P.jtert6 - R.. v
- O.Bföm - Vl. CoI
/i.frànken - J.

Daar het voor ons een bectje veel ivolilt om i'1Jr- per keurin6 over te makenvragen
rvij ju11ie om nu d.irekt l15r- over te maken op girorekeninA 316711 t''n'v'
Penningmeester LENS met vcrmelding SportkeurinS.
Ben je a] gekeurd ( schooiart s , huisart s qf bíj een keuringburo) Etuur dan dit
bewijs meci 6én pasfoto direkt naar Pau1, vd Steen, G enemuidenstraat '101t

2545 PR Den Haag.
Cà J. van LENS ;f aan het einde van d.it seizoen?? Schrijf dan nu aI een briefje
naar hetzeLfde adres. Handel wel- aliTect. ','Ji 

j noeten het clefinitievc aantal-
keuringen nog docrgeven. Rii voorbaat dank voor c1e vlotte nede 'erking.

deelnemers het geld voor "de reis naar Duitsland befíaId hebben
je het vergcten. Doe het dan al-snog en zet er bij rlat het
totaatbedra6S i.s f.f6or- 1:er persooti..Het loatote termijn

1 4=



nE SJE DOLFII{r-I'{À

Het is cle- bedoelin6 dat wij .op zondag'B juni met a1le welpen en mini-welpen
(spelere van LEI{S 15 t/ía 21 ) een ieisje gaan malcenn' Het reisje 6aat net de buè naar het Dol-finarium in Zandvoort, waar julIie
een wervelànde 6ho'iv zien. Daarna Saan vre n3.ar een natuurbad annex sleeltuin in
VelÉen.' De kind.eren die wi]Ien trzweumenrt of opclen kunnen daar hun'hart ol:halen.

Nàtuurtijk 6aat.er voldoende leidin6 rnee.
ï;e verÈrekken om + 9.oO uur vanaf ons klub6ehouw.en rYe zijn on + t6.b0 uur

weer op LENS terug. paal Lten we dan lekker een liata.t je met een krokeT, zoclat jull
jullie om ! 17,10 uur weer vol-ilaan maAr moc naar huis toe 6aan.

Daar:itij binnen veeftien dagen op noeten geven met hoeveef man vrij er naar
toe 6aan vra6en wij de ouclers om sncl te beslissen. NatuurLÍik-,kan dit aLles
niet gratis g.".an. Voor'.iF2O1- 1:erpersoon kah je tree. Hierin zÍt inbe6repen de bus-
reisrde entree voor het Dolfinarium en ope eltuin/zwembad alsmerie twee konsump-
tios en het rravondatentr. Melal je aan d.m.v. onclerstaand strookje. Geef het snel

:Ï-]:-]::::::::-:11-1::::1-]::-1:-:::9Ï::Ï::]::.--------];--:-----.-.-

voor het' reisje op zonclag 8. juni' 
Naan: . . ; ...;...... ......... "
Haldtekenin63 r r r...... i..'.. r... n...

UTTSLTIGEN JUNIONEN

Vredenburch 1

TENS 2
Vredenburch 6
LENS 5
LENS 6
quich steps 7
IIKIVV 1 1

LENS 9
sv 115/9
LENS 11

IENS 1 5-2
Gona 2 11-2
rENs 4 4-1
rx.rsH 5 

'-1vvM 1 1-6
LENS 7 1-1
LENS B O-1
HVV I 4-o
IENS 10 2-5
Groen Irï 4 l-Z

UITSLÀGIIN PUPILTEN

IENS 12
LENS 1l
vcs 16

UITSL.IGEN IVDLPEN

LENS 15
l,rvs 4
I,E}IS 17

UITSLIGEN I'ÍINT-IïELPEN

ToncGido 11
nro", t'i; t 58/5
LENS 14

I,Íon6ter 12
LENS 16
Duno 17

o-5
2-o
5-o

4-o
't- t
7-1

LENS 19
.' osc 17

LENS 2,1

Vcrl. Punt. Do e1p.
10 18 50-49

- Laakkw 21

- ' LENS 20
- IíLK 11

1-4
í-n
3-9

19
G ew.

9
Gel.

o

Jr1 o1:ende hoopvol te6en Vredenburch. De kansen rverden echter niet benut.
Vredenbuëh scoorde 1-Ol LENS zocht de aanval en mQcht een penalty ncnen. Nienand
wilde deze nemen. non de JonB schoot te zacht in. i{et bfeef 1-O tot vlak voor
rust. lq,lcer een penalty voor IENS. Richard d-e Kroon scoorde '1-1. Na rust za.lrt e

LENS ver weg. De 5-2 eindstand was vcrdiend ma.ar beslist níet nodi6. A2 bliift
winnen. Nu werd Gona met duhbele cijfers we6gespeeld. Een lllaats in dc middenmoot
is haalbaar. ll1 stond bij rust met 1-O voor tegen het ]astige VJredenburch. irat
er na rust gebeurcle ha4 niets net voetbal tír maken; Vredenburch won met 4-t. AIs
er zaterd.aS niet van lïifheLmus gewonnen word.t kont de degradatie er nabij Jullíe
noeten je schamen'; Toon karoJ<ter r praat wat rnincle$ en lelcl<er voetball-en.



DZ zal cr al-}es aan doen oln kampioen te worden. HI.ISH werd teru6gepakt net J-1.
Nu maar wachten op een ;:lisstap van DZS. Bi werd wes6esPeeld door VVM 1, waar ze
uit nog 66n punt bij haclden weggehaald. Een onnodig hoge uite1a5. R4 speel-de cle

vcrlaté_.wedslri jtl tà6en quick §ieps. Het gèlijke spel verkleind c1i lcàriipioehs!.-
t<ànsen;-C1 haaldd een huzar:,enstuk uit. Gebfbken is wel ílat er met een 6rote inzet
van a1le.speIers veel te bereilÍ.en valt. RIL.VV werd met í-O verslagen (penal-ty
Eric AmmelLaan). Nu doorbJ-ijven knóliken hoor. Een laatste ptaat6 is te 1aa6 voor
een hard.werkencl LENS C1. CZ v,on einilelijk weer eens. HVV -JÍerd met.4-O verslalSen'
CJ'veroloe8 SV 15 "n wacht op een misetap van Ilolland Sportri die..ze zelf nog
thui6 krijÀen. Dan, spant het crom. Kom daaröm traineo. C4 verloor nèt van Gi^oàn

!ïitt diè'urg-hoo6 in cle afdelín8 staat. P1 wae kanstoog-,tegen kopJ-óper Tonegiclo.
obk zondag was ï,isse sterker daà de LElrlS combinatÍe., Tooh zijn er enkele jongens
die best een stapje'hard.er zouden 'kunrien. P2 nam revanche op Groen VIit en wonnen
met 2.0. VCS wao Bewoon sterker dan PJ. Níets aan te d.o.en. lri1 vron 6à'ivoon van
M-onster. tï2 (met het nondje dicht) won van ïJvS toet i-.1. Goed zo jongens. Hoe
mind_er je praat cles. te meer lucht heb . je öro te voetball-en. .Hf wqlt 4et .7-1 van
Duno. I(oos maahte (trie aloel-punqen (niet met zijn punt volgens hem). Een j:feim
voor het hete e]-ftaI. De ninÍrs vertoren.alJ-emàa1". Ze1f6 tqini 2 raakte het onge-.

...s_L+$e-t-1 .Tgligld kvla jt. 3ij OSC vrercl met 1-0 verloren. Minl 1 is 6cen 6chim neer
van vrat het geuieést id j Karldloos waren. ze .trGen .taald$vartier.. Mini..J. -verlog.r ._g.e-tp-J van $JIK. Er zit dlrideLijk vooruitgang in dit elftaL. i'lerd er vrocGer nÍct-----
gescoord, 'rÍd'fÍItken 'zé 'Íe6elmali6'een doeLpuntje neel .Qflt dq .verrledi6ing tlaarbij
§om6 . vcrgcten . worcl t doet ze niet zoveel-.

l.'. -', 1i r....;
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.r :.,.-- . DE:LENSREVUE :.
WEH$L/ID VANDE VOETtsAIVERENIGING LENIG EN SNEL

" SJd,jaargang nurmei 35t 3 aprí! 1980

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
oIFïCIEEI,: 0 À16ene en 

- 
sekretaris: Geràrd van den Steen,

O TeI. 45,87.O7. Nunspeetlaan 1O1t 25?3 GD Den Hr.ag.
0000000000000000000
000000000000000c000000000000000000000c00000000000000000000000000000000000000000000

!ïIE §T,iii'iT ER ACIITER DE llift ?

4 ril (6oede vrij dag)

VRf JDAGI,ÍORGEN: José en Andre Christ - Cor Hoppenbrouv,er

An - Iïim - Ronatd - An vci Steen ( ook sluiten) '

ZATEIIDAGMoRGEN: 5-apri] van .11 tot 4 uur
' José christ - Cor Hoppenbrouwer - Teele Ererich6 -'Aatl Bogich

. ( o'ok eluiten)

ZATEIIDAGMïDDJ.G vanaf 4 uur

-/in vd Stcen - Huub en Sitvia Pronk - Wim en llonald.

Z0NDJ,GMoRGEN g_elf_il Ï 1e taasda6)

.VRÏJDAG}EDDAG:

s I rnorgens:

s t midcla6s :

Tihus Zil-fhout - Cor llopp enbrou',ver - Ne1-1y en Richard vd Hoek.

ZONDAGMTDD/iG: MaÍ'ceI Jansen - Koos l(eetman - 
^n 

vd. Steen - Riek en Piet Rosch' (ook sl-uiten)

l,L._l!IIDÀc f april ( 2e paa6deg)

Tinus Zilfhout - Cor Hoppenbrouv,er - feele Frerichs.

l,n vd Steen - Marleen vd Stcen - Jos6 Crist - Loek Duivesteyl -'
Riek Bosch: - tïim Michels (ook stuiten)

Eventueel afbellen bij irn Bergenhenegouwen TeI. 66,94.16.

Àttentie: De kopy voor de vol-6ende IENB-revue dient uiterlijk Tweede Paa6da6-
.,-. .' .t .. gm 18.0O uun in8eJeverd te .ziin. ,. . . -

.,,.,i'...-
Redactie.
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IË] JCAKÀI{iIICÀKiK.\.ILJL(!I(AKÀIUTILIKAK] l{rJLil',&rJi,tKÀKi^i(Ll ri(L1vlKiJ(lfcr'r1(r'iKilKl',KÀKÍ.K1^iiitr1 .K,1K,I.KíJ(/:

Bin51o voor Pupillen en C-klassera

ïn t
0mst

Het

K1\i{4.

2e I?ONDE PI,iLEDRIVE.

I(loks1ag 2O"JO uur zitten 64 man (vrourv) al dan niet met eJn rood Soofdvan ile oplvindin8 klaar voor de start van de 2e rond.e van de paasclrive.
Het zou me een avondje u,orden!
Hele hoBe, hele 1a6e uitslagen, De-natses en pitjes vliegén door Ce zaal.
Maar het rneest verrassencl is toch wel- het aantal punten wat hot koppel

van der Steen bij eenkaart i-,ÉO50:
Ook hard 6aa* het er aan toe in de strijd om de eieren. Voorlopig is het

Jos l//itting net partneo die aleze lj.jst aanvoert (Bx)
. ao6. vrijdagavond (20.J0 uur we,:1eron) rle beslissend.e aÍond.De eerste

tien ?aren strijden om de hooftlprijzenr de ovcrÍgè 22 on de tro'os t1:ri j zen.

DE STAND:

..l. § chiLi.ar-ende.-pr5.i zeà. -zg]Àpnj..en í2 april- zijn..te. winnen].
enigo wat je hiervoor moet.rrdoeh :.

12 april 19.1O lttr aanweàíg'zijn
i-. prijs-.pei- roíde- per:" kaart jFOr50.... .

ota.a1 zijn. er ! rondés. I(omcn dus!
reeks 22.JO uur zuflen de l-aatste balletjes er uit ga;.n.

Tot. ziens op 12 april zul.Ler^ we maar. ze8geno

1"

2"
z

h

vc1 Steen . .

De Vroege
phrist
l.Íoxxbàrg

Bergenhene gorrr", 
--

De conpetitie om de eieren:

vd Steen

de Vroege

Fïerichs
Altena
vd Maaten

..1o.r11
1o "129
10 "206
o oo,
? qon

ptn"

)t

t,

,,
tt

2.

Tot

lllitting
Crist

aos vri j dag.

- Hei jner...

- Freric4s

Veel succes !

I pitten
7 ,,

ILJ .

K'-.K;,,KLI(AK. tlÍ,1i{."rIL1K.l,KAlLfriilIiC,i(,^Jfi I{ILIL,&\K KJ.KÀKIK.1I l I(.1.K;11(]iKj'IiL!KÀKA1(LK-fTKIJLIKAKA
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BBBBBàBB3BBÈBBDBBDBB
NE: SEBRPUT :u1l

Van onze Lente stemmin6 Ís weinig meer ovcx. Met bloeclenrl ha.rt openen
wij een beerput zonder weer6a na een verpletterend weekeinden
.à,llereeist lverden rle jeu6d- en.zaterdagleden beroofd ve.n een líekelijkseportie ontspanning door onbehoorlijke reGenbuien, die cle vef len in een
mun van tijd in een kleine;:Eie6 Bbch omturndenn
On nog even wat zout in d.e 6apende vrond. tq strooien, vond het beruchte
koppel vtl Steen - vd Steen het nodi6 om via d.e avondprijs (6000 punten)
van af6elopen, vrijdagr ale kop over te nenen in d.e hlaverjasdrive..Tot overmaat van ramp waren LENS .1 en 2 icts te,gaotvrij en schonken cle
bezoe[,ers orcanjepfeitr resp. IïVV bgide punten. '

l,Íaart noert dus'wederom haar staart.
IIoe noet dat etraks in april, dat doet wat ze wii;
Àfgelopen maandag zat ;Le redactie a1s 6ewoonJ-ijk bovenop het nieuws.
ons was ter ore gekomen, dat er een 6esprek'.zou.zijn tussen het bestuur
en Ilarry DLetz, onze nieuvre manager" I'latuurtijk wilden wij U van de gan6
van zaken zo gocrl nogel_i jk op de hoo6te houdeno De enj-ge nanierr waarop
d.at ons inziens pogelijk j.s, is aanlve zj.g zíjn bij de besprekingàn. Duswij netjes vrflgen nan Dhr. Zoet of zit mogel_ijk was.
En wat zeggt deze Zoet: Nee, dat kan niet er v,rorclen dingen besproken,
die nict openbaar gemaakt mo6en wor.len
À16 dit gecn flagrante. sèhending is van cle vrijhcid van pers, d.an weten
wij het niet meei. flet is'dus de Laatste,tijd toch eI opgevail-en, dat wij
door de ge za5lhebbenrl,en van LENS met rle nek_ wortlen aaÍrgekekeno
Het wordi auÀ t:.;a, dat rvij rri--l clat j-íchaÀsdeoL.:6tràn-klotsén..
Kotsend over de reling. Dat overl*yam on6 redactiekollekti e f bij het'ter
ore korrren van het Laatste 6rote schand.aal. 1ïat 8ebeurrle er namuli3k
afgelopen zond.ag ? Vroeg in de mcr6en lvas d.e r gcachtetl KNvI]-consuL
Piet Molier dc LEI,IS-velden aan een kritisch keurend oog konen onclerwerpenn
veld 2 werd natuurl-ijk afgekeurd. Niet zo verwonderlijk a1s u de toestancl
van ons moeras kent. Vels J werd afgekeurd. Nou ja, afg+.heurc1 ?
De heer Piet l4olier ín samenspraak net de 1i1qr7g achtte het íiet raadzaam
om lEIitS hJr LDNS 5 en tElls '1O met hun lompe op dit velcl toe te 1aten.

BBBBRBBERBBBSBBBBBBB

ze zouden wel eens onherstelbare schad.e aan kunnen richten. Maar L.,ENS 4!
dat op het afgekeurde tweede velcl hatl moeten speJ_en, mocht van piet M.
wel 01> dit derde ve1cl te keer 6aan. Dit omtlat LElis 4 mogeJ.ijk no6 zou

*kunnen rlegraderen, en d.aarom een nacompetitie moet ejieleno.Hij ver§at dat die anclere LIII{Sers ook trouw hun contributie betalen. .

Dat id blijhbaar niet genoeg. Je moct er dus.voor zorgen d.at je kans
hebt op een kampioénschap, of, wat.natuurl_ijlg malckelijker is, degrad.atieo
Dan maak je nog'kans te nogen voctballen.
Vuj-Inisman, ík heb nog grootvuil- staan I I



Vermel-denswaard i6 no8 dat.ILENS in de vorm van de Seko woedend en machte-
loos otoíd; Aangezien d.e afkeuringen al- op.de afkeurin6sli j st en Tlaren
vermeItl, rvas de zaak :niet rnecr teru6 te rlíàaien. " : .':

De raclclie hecft' al 2 welcen ejèn stuk over r', e pronotiekornmissi d klaar
liggenq. Over wie de kommissie vorltlen r wat de doel-steIling is en rrat de
'plannen zijn. 0rl echter deze plannen opcnbaar te nalccn moct er eerst
6ewacht worden op ecn 6esprek tussen Proko en bcstuur. Dit gesprek zou
aanvankelijk af6clopen maanclag plaathebben, maar cloor onvoorzicne
omstandighcden vrordt fret f4 afrif.
ÀIs dit zo clr:orgaat maakt de Proko zichzelf ovcrborlig. lye weten nI. dat
nen zich vooral- wíI richten op lloutwí jk om daar leclen te l,rerven. Maar
met steed.s naar uitstel-Len bereiken we dat andere verenigin6en one voor
zi jn'. ;. .

En <lan wordt LENS een steeds kl-eirïei'e en rlus (?) gezellegere vereniging.
. Eeel LENS wordt uitgonodi6d op de. receptie ter ere Yan het 25-iari6
hewelijksfeest van Àn en Jan BoE'. ,Dit knalfeest za\ l:laatvinden op
zaterdag 12 alri]. van 19.J0 tot 21 ..00 uur. Uanaf deze pJ-aats alvaEt van
harte gàfelicitcerd en nog veel- heil en ze6en voor cle iolgenrle ZJ j4a1t.',
Hot ne,ns: De retlactíe mag zich verblíjden Ín cle koqst van cen nieuive
buj.tenlantlreport er, te weten .í\ntoine de La Montagner bekend van. ?ijn

. inneaendheid én re1)ortages uit il.naerica, Portugaal en Pari jswijlf..
iïij hebben ons gal- weer Sespurvd., onze drek geloosdr Gè6roet. , .

InGezon.len Paasei$ral)pen !
Ze6t het ene PcaBci: Pa sop, daar komt een paaseizoeker I
Zegt cle anderel Kruntsj, splesj..
Lopen .2 paascieren in c1c Spuistra.at
Z1EL de .ènc: Gaan we lopen of.nemen we de haas,
Staan 2 paaËeieren otr) Ce l(neuterdijk voor de i.lÍIlo 1

..Zegt de:ene tegen-de and.ere: Ha, paasei
Zegt de andere; Nee hoor, ilc ben pas ei.
ZiLtt-en 2 paabeieren in <le suite, vol- visite, vj.site, een huis vol visite
( inhaken) van Hotel- des Inde6.
Zegt, de andere te6en c'le ener.HérËal-Io, 266, i:aaqei
Zegt de ene: Foutrkercl-r fout, il( ]len r.lars ei..'
Lopen: 2 paaseieren over een voetbe.IveLdr ze6t cle een tegen de andere:
Zie jij die sOharrelleip.4og.
Nu no6 ev.en ser: eus: íf6cl-ofcn week hecft ieroand na afloop va4 de ' '.
wedstrijd B1 - !i3 zj-jn horloge. laten 1i65en. .í.f te halen bij Xen Osse.

." JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
j rrlr(oLDER i
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

]fKxxxx Ondanks de teleurste1J-ing van e!)n vlej-ni6 actief .voetbalweekend zijn ure

er toch weer in 8eslaagd wat op papier te krijgen. Hoelvel er binnen
cle (lvitto?f ?) lijnen niet vec]. 6cbcurtl.(hooguit ccn paar baderende
neeuwen) buitcn .de (innirldels zwarte) J-i jnen gebcurtlc des te meer.

'Zat erclagnidrlag was. cle. toekomstige trainer van àe jeugclselekties cle hecr
Jaap Meyber8 op.LENS. Enkete B-lrtassers vonden. ciat een'.6oeie gete6enheid
om zich in.de ki-jker te spelen en ,3ingcn gchccl vrijwi1lig en fanatíek
aan hct trainen. OIr d.e uaanciag en rvoensdag is dat mècotal moeiLijkcr!
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Het tafeltennissen ríoet gedeel-telijk het veld ruimen voor een 61:ort
die heel wat nccr kracht en uithóudintjsverr.togen ver13t, en weL schaken!
Op het eni8e 6öhaahbord dat LENS rijk is worden hel-e matches 6espeel.J.
Misschien vrorden binnenkort wei .de open LENS -s c chakkamj:io ens c hel:pen
6ehouden. r .

Schieten op het achterste 6oà1 van de trainingssirook is een hachlljk
karwei geworden. ilij (falikante) rnissers heb je de keus tuasen wachten
tot ó6n van de talloze voorbijgangers zijn goèie broek waagt of cen
nat.pal< hal-en. Het is no.melijk mis met het hek dat' de doorgesehoten
baLLcn tegen zou mqeíen houden.. Voor clc helft is ei g".r, hek en o! de
hel-ft waar no6 l"reI heÈwerk 6t.1at is men he:t i;aas vergeten. I{isschien dat
de LENSers nu uit 1:ure noodzaak in het 6oa3. leren schietenl
Teleurstel-Iin6 afgelopen zonrlagochtend voor A2. Dè geplancle wedstrijd
tegen GIIA ging niet rloor hoewel het dercle velcl enekel-e uren latèr weL
bespeeJ-br:ar wertl geacht voor LENS 4. Pogingen on cle rvetlstrijct aisnog om J
J uur te spelen leverclen, ondanhs de grote huip van F.F. (hij gaf tijdens
de.koffie bemoedigenile aanwijzingen) niets op omdat GD,, het elftal niet
meer bij elkaar kon krÍjgen.
Vreerxde taferelen afgelopen zondag, en clan vooral- buiten het velcl.
Het begon al-s volgt: - r.

Er was cen dame 6ckJ.ectl j.n, zilverkleurige kleren. Zíj zttt 'op haar gcnaklcle
te ki jken naar de voetbaluedstri jd: LU,IS '1 - Oranjepl-ein ,l .
Toen ook zij het niet moer aan kon'.zien lipp zij rveg.
Ierwijl zij lreg liep Uerd er door ieuland op de tribuné l ?.?c.lqr geroepen.
Tocn be6on het feest.
De moecler van de zilvere da;re werd. ineens woeclei-rd. (Tja, be5ri.jpelijk,
zal je maar 6ezegd vr*rden). Zij be6on wilcl rnet haar handtas om haar
heen te sl-aan.
Toen J.S. zei: rrleu-h stelletje in de Jukoldertr r moe6! ook hijireraan
6eLovenl Tsjonge, jon6e, wat een redaktielid van (1e'.Jukolder, allemaal-
wel niet te weeg kan breni5en.
Zo I n\ nog meet botte gein, de I'iop van de lieek! ! I I I ! "

lVi j waarschuwen .jullie alvast, hij sIaat nergens op. Dus lees deze mop
allean aL6 je melig bent.. Nou, hier komtie clan:
Jantje komt bij de baldrer en vraagt aan de bakkers rHeeft U een oranje-
brood.f r. lrNeell , zegt de baldrer. Dan zegt Jant je I rr.,tch, p5eeft níet, ben
toch op de fietgltt.
Poehrloehrluitjesr)-aat me effe bijkommen. H6rh6, nou ja, we rooeten m6ar
eenE verder zorlra J.S. onder cle tafel vanclaan kont.
Goed zordat is ook lvecr geregel-d.rr
alé.ïri'jd.ag' bijtén T,ENS 1r5r-.o ! tte spits af in de komenclc toernöói
reeksen uret een thuistoernocri terwijl 81. en P1 hun Engel-s zaterdag kunnen
ophalen. Hier volgen vool hen een paar bruíkbare Engelse voetbal-Uermen: -...
rr Ik schop je lcktt= tr Ir11 kiolc. the hpll out of youtr " Ik.krijíj jou no6
wel"=ttfrlI Bet yourr (zeLf verder aan te vutlen)
Met de toenooien tarten ook de to erno oiklassenent en voor LElrlS 1 t/n 1X.
3Íj het tops c or ersklass emcnt krij6en zowel d.e ualler als clcÍ-;cne clie cle
einclpass een punt ( hieroirer beslist de leider) en hct - totaal !,irorclt aan
het eind gedeeJ-è door .het aantal- wedstrijtlen. Bij de-ptoegen worclt het
aantaL behaalde wedstrijdpunten gecleel_d door het aantal weclstrijCen.
Door de Juko wordt voor de winnaars een leuke prijs beschikbaar geeteld.
Over de tussenstanden worclen juI1ie ín deze rubriek op de ho.rgte gehouclen.
trerrvijl Pieter in de 6arage aan het repeteren Ís sluiten vre af.
Tot volgende vreekl

J.S.en F. B.

xxxxxx

xxxxxx

ïxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
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Zonclagoohte'nà 1t ,rr=. Door In kier van nijn 5àrdijn 6lipt eön fbrse
6traa1 zon miàAen in mijn.gezicht. Een lach gJ.ijrlt'bver mijn iippen vuant ik weet
dat de ba1 vnndaa6 weer zal iol-Ien. Op miin 6eria-1t pak ik rrijn tab, en begeef mij
op weg. S.yríboLisch rijr1 ik.1-an6s c1e afkeuringslij st , en lvat zie 5-kl afgeheurd.

Dat dit mijn wantro.uvreÀ wekt is logisch. want .zat erclagniclclag om 17.0Ó uur
heb ik het vcicl no6 gekeurdi Dus o! naar LENS. vJat schetst nijn ver§.azing a1s ik
van Tinus verneen clat 2 lar;e LENSelftallen het veld nocten ruimen (veld f) t
omclat LEI{S 4 die on 17.0O uur moest spelen op veld 2, verzet was naar veld J. Ja
lezers Urv conclusie is juist vels J was 6o'cdgelteurd. Miin verbazing ,werd echter
nog verder op de proef gesteld, toen een van rle spelers van ecn ccn;tl-eët TTLENS 10rr
bij het LEI.IS-kader 6íng inforncren naar .de achtergroncl van dePe beslissingr e.e4..
greep uit cle antwoorden:
. 'À. De tdgenstander van LENS, O1iveo kon kanpioen worden en 

,' 8. Drire jón6ens mo.:sten uit Pïinacker 'komen.

Na zulk eèn1 schokhencle zoddag vraag .ik rni j in a13-e genoede àf wee6t
hct spel5enot van 2 LaGcre Lm{S-elftallen op'tögen cen loal verfiespartii van
LEïIS 4 (de bovenste te8en c]e onderste). En het:ben ze in 1)i jnacker dan Seen
afkeurihgsJ.ij st .

irls nen itit arti-kel legt naast dat, van T. uit de LENs-revue_van. vorige
week dan is de ver6elijkln6 niet noeilijk neer. Vorige week nog in ltalièr nu
aI op LEN§. :

LENS 2a1.. zich terdege moeten vrapenen tegen dit soort subversieve
'(woordenboekf I tred.) maatregelen, die zekcr in de lai;ere regionen een 6rote
spelersonrust veroorzaakt.

f,e verkochte werlstrijdl ! !

In e zonclen Mededelin

Een der nindere goden.

ZMZMZI4ZI:211IMZ,M:IYTZI4ZMZIÍZMZII7,,I4ZI4ZIIZI'IZMZMZMZMZ
14 secr. J.Meinesz. TeI. 86.14.47o M

Z Laan. v I?ustenbur6 15t 2271 lis Vöorbui8. Z
MZI4TNIZMZIIZM? ]17'M' lllZYlZM''MZMZM'ÀW|'MZi{ZM'/\|i1I4ZM7I'1

Daar stonden ze dan, de jon6ens van !-Z op deze vroef-ie zonni6le Zonclagmorgent
want wÍe belt of kijkt nu op de líjst als Zaterda6smidda5s het der<le vclcl er
aI mooi bij lag en daarna 6een drupl:eI mecr. gevallen $ras.

trfat hadden ze willen sl]etteren ter3cn GDA'. Zelfs de leidcr was present
en c,at zegt toch aI i3enóeg, di; (tacht zolfs dat het door6ing

F.F.

de

.:.

Lan8s de sporten van z-M ladder--- !

stqndeq 41.M eiftqrrg4 jfg S?j9!!48 4:Li99a.
sI{L ' 46
NSB'{
LENS 1

S VGIII

PGS :
PVS

'Taurus
M.v O r72
quick step6
Prov. zd.H.

29
14
15
16

'tz Zö
21
?o
1?
16
i4
12
ö
b
2

65-11
41-tB.1.9 3

4

2

4
1

4
4
2

6

2
1
1

B 25
1 15-3
12
14
14
14
14
íq

2:
5
7',
8
11
14

3?itB,À-ío
29-33
20-3o
11-48
9-56

6-



5R

ÀNI'JB

tËlrs . 2
b
4

1

1

14
12

20
It)

I

2
61-tz
4?-B

BSC r 68
Devjo
HOEK6C B
die lIaghe
Scheveningen
Vitesse D
PVS
DSO
n,1S

7
B

6

6

5
I

5
4

1

'l
1

1

1

I

1

1

I

12
10
6
6-
4
4
2
3
1

5
6
6
6
ö
9
7
11
12

24

16
1q
12
'10

7
7

?o
18
17
12
11
11
10

;
4

1
4
2
7

1

1

+ö-23
46-zj
28-:l,o
27-13
26-61
20-3t

6-25
16-42
11-50

19-2

DSlIP
Senper À
L.,yra
HoIl. sp. t 12
Taurus
D evjo
LENS
Jtc
SVGÏ' .,.
Duno -

B 14-25
? 't64?

14
'11

11

9
12
14
14

3?-tB
t't-10
29-B
1?-9
16-25
21-26
i8+z

9
B
6
6

4
4

1
1

1

6

7
ö

9
9

2
?

2
1

t
2
2
4
1

1

15'
11

2

Na dit zovcel-ste verregencl,e week-end leginnen vJe naar eens om cle stancten te
publiceren, dan kan een iecler eens zien, hoe wij er tot ïu toe voo:r sta.arr. En
dan het lrrogramma voor a.s (Paas) zaterda6q Ons EERSTE speelt rlan gé6n conpetitie
en hoe of rt zit 4gt eventuele vriendschappefi5tE-íEiiEtriji:1eh, dat horen inre
ongetrdijfeld wc.ensd.agaïond van de Eeer H.Möhle en l{e]isèeh.

Het TI'JEEDE heeft w6L een comp etitieure cls tri j d (thuis) doch niet zoals eerst
was ge;:land@ PVS 4 tlocb te6en DSo 1r. 1iÀNv/rltc: 1316ó-uur, VE|IZÀMELEN: 12.30 u
OPSTELLING | li.Eíze : C.Vefdink - Ii. Kemperr-ffiETost - N.N. : Ï;aT;íÏàanv) -' .I.Vleltens - J.vd L?ijzen'- /.i,Beí Cheikh - E.Neumann - L.KLyper.
Res: No6 narler aan ts wijzen.

.' 'l"t PE- spant rleze week de bovent on. Hier staat: op Paaszaterclag
het HTsV-toernooi o1: het prol3rarnraa. Daar behoren wij om uiterlijk 10:70 uur
aanwezig te zijn, tèrwijI onze 66rste werlstrí jtl om t 1ft,ffiffiBt:-

natuurlijk wel zaalr om Í;LT,EIÍj,"ÀL .iri\NlilEZIG- te
niet alleen dat jullie Efj-ïffiffiffiraas
zou zi jn. (Geen stervellngJeagé;Ee hierop I

zíi
di
)o

'ilíi j verwachten: C.lJo6:i1an - N.N. - À.Koster - Chr. Jehee - N.N. - E.v ï,erkhoven -
R.Vroon - P.Ambachtsheer - G.i(uiper - Ii.I(oster - G.Halleen -
M.Ne1issen.

. Er doen J vereni-gingen mee t.n. NSE4 - SV., de Ja$ers - SV. Honseleré-
díjk - LEI{§ en HTSV. De rveclstrijden duren a1le 2x1! rain. .Zonder rust. Het vrordt

vervanging ditmaal uit het EERSTE noeten komen
daE-ïs nu iuist een verst
gevraagd heeft. Onthoudt
Jc hebt een en anc':er lang

PR0Gn-i_M1"1^ ZÀTErrDLc 12 april a. s.
1J.OO uur Taurus 1 -
1'l.OO uur Hoekse Boys B-
10. J0 uur LnNS f

n Dus absoluut 6É6n afdchrÍjvingen
s on op te 6even al.s je verhind.erd
och tevens zou €ell eventuel-e

( daat het- .2e compeEffi-§pe-e1t ) en
n6ch e en,., der te6enpartijen .

ffiiet geen enkele
wet en.

i'--erlllng tvaarom nöch HTSV
dit clus gocd: 56 keer
$enoeg voor clc tijcl ,3e

LENS 1 E'rl,eenaart
LENS 2 -. ..-N.N.
Semper Lftius 9 N.N.

-7-

afschrijving!

1
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SENIOREN ZOND,IG

PROGili:.1,{Mii ZÀIEiTDAG 5 april 1980.

17.00 uur LENS 1

14. r0 uur LENS 2
14. JO uur LENS f

14"J0 uur LEIIS 8

HVti 1
' BlairÍr' Zwarl 2 .-'

OLd Failopians

Horsha:n Juventus \3

D.Ploeg
J.vd Linde r '.'
vrienclsóhappelijk .

scheiclsrechter word.t
aan6eschreven.
vriendschappeli jk
§cheidsrechter lvorclt
aan6eschrevenl

!1. L. vd Linden -
.de Vroege -

v1
v2 -'
V2

)DM( l'iN DN ZOI!ÍE*TIJD.

PIOGnil'ftÍI! P.!-§M-'.i"ltrDILG f apriS- 1980.

14,oo uur l,ENs 1

11.00 uur LENS 2
1O.00 uur LENS 11
12.00 uur Paraat 6

Texas DIIB 1

DHL 2
,1,D0 8
IDNS 12

V1 J.M.vd Tour
V1 M. ï!. vd Bas.
VZ B.Ensing.
Terrein va Drienenlaan 9
ltlasEenaar N.N.

- OPSTELLINGEN 3

zllTElD^G 5 a ril 1980"

LENS 8, F.ii.vd Berg - À.D. Bilderbeek - J.de Bruin - G.Duivesteyn - G.i".Goosen
P.EEijnen - 1'Í.J.lleiinèn - H.l'. de Kleyn - J.i).Keetxlan - J.l'l.Reuver -

' J.schmal - J.I.Í verbarendse.

P;',,iSM...i.l{D,'.G 7 april 193O.

LENS 11.

f..,nnS fa. A.Bannin8 - A.J.Bauman - C.'À.Berenbak - 
^.À. 

BTuyï6 - R.de'Jon[; -
F.li.Jonker - H . il.I(ouwenhoven - [. ?rins - T.vd Berg - L.lieesink -
U.I(.v Beekum - F.V Beekum

S|MEN-,{OMSI: IENS 8: 5.'april een ha]-f uur voor aanvan8 van ,i1e rvedstri jd.
' ffiÏr: 7 apri'I een hal-f uur voor aanvan8 van cle wedstrij d. "'
' ffi77'; f april on 'i1.00 uur op het LENS terrein. '

ÀFSCHRÏJVINGEN :

Op. vri jda6 a,vond. tussen tp.jil uur cn 19.3O uur bÍ j .1.vcl Kroft.r TeI. 29.60.8.x.

Pn0GIlLI4I,Í.,ri ZONDIG' 1, apriL (onder voorbehoud) --

n.],.Rom -'C.l,.v DeeLen - C.P.Nlf,iiper6 - J.H.I(uiiper8 -
C.J,Lipman - F..L.Peters - J.Rientjes - P.Verhoèf - E.J
]1.Ilopp enbrouwers "'

LENS' 1

LDNS 4
12.00 .uur IENS ,
1o.00 uur Sep 4
1O.0O.uur IENS 7

t/n 3
vrÍj

rvedstrijddag 20

!'la66enaar,
- ,. 

TENS 6
- - Pojaat ,

-B-



lÍ il:r i i".ri J ,rr,H ,, lr I qP,,:ri1 'l'

12. OC
''10 ,00
10.0()
10..,.00
1'',! .00

uuT
uur
uuï
uur
Ml:

Dunc. i
Paraei; ll
LEIY5 10

iuic:r l1
D.HtroI'n 1O

L,EI.IS 6
LilIrS 9
quÍ-c.: '10

IEI,.I,S ,i?

NIET OPiiOi\tEN.

T,EII§ 2 - vrat spcc3-t in tle
ns nírar hec ft ;Lc zc sinrl

wcdstrijden in hct laasle
gaan brengeno

Dc stancl aan c',e ko

^\f3cLopcn zonilai; is zonLcr kennis6eving veili;ebleren J.llcr6
hcti;cen vrordt l:efu,;cn11 rirct t'.roemn.al_ nict opstcl.leno
Vri j c1,ai{a'"ron11 j.f " hceft.Fív -1)ctrrsen (110) tonrlcr gcJ_Li4e.reclen (nct
af gcschreyen, het6,,'oen voor L',e S cko reclen is om dit te honorcrcn met
nieË ó!StirUcno 1,/ocr l:ci-1c gelcr.t: l,Icri.rccr mogeJ_ijk 12ij <r.c sclro"

Onzc aandacht ..'::aflenc',c Scn, clfta.Ll , r"_-.:_ . .,-. 
i

!;(rte). 
,

jcs 6eqtel-d) 1

ccn lvc ct6 trl J d

rcs. 2e kl-assc .,L van dc llrirtn naa een prachti6e kampioens
É a:i;;oIo1:en zondaö al-l-een nog r;taar in theorie. Dë, r'
ckoi-nde - vocra-I ilie tegch DI{L - zullen de beslissÍng

p van r'Lc 2e D

DHL 2
IlvT 1
;J1,. Zwa.rt 2
HOV 2'
LD}IS 2

t,) - zo
20-23
19-e2
17-20
1B-20

Hct resteBenc.lc progi:an:ra voor .LEllg thuls -iII. Z,r"rt ;- nm. - Leoniclns
Uit 81. Zrvart

LINS 7
vr-n6cn c
af r1e1in3
er nu ec

Een eI{taI- wat al- ecn hcel ,seizoen kampt met piobLcmen. VecI afóohiJ-
n bl-eÉsures varen het 6evo16 van ccn rnoeilijlq seizocn in een zwaré-
. Toch.moet tlit elftal- afs.het in ziJn oor:pIetc votrr. kan aantrerr.én,en
ns laal voor rvil-rle knol(ken noíl ccn l<ans hcbhen <1c dcgraàatie tc cntLopcn,

De stand ill de res. 2c C aan rle steart

1B-fl4o
17-1

-T3:7
4 \^>tt t,

Hetrostercnt1c1rroi1ranma-loorLEtíS;th;isjIIDvi-o1iveo..Paraat,jvffM
1.,U!t lripstepkurartl-er .' : .

hENs 1í ook onze 11c erftaL kcnt problè ernp J cs;;, De sfeef, is ccht niet ol-echt"
Z-ek-ËFEuitcn heï velrl trunnen cleze Lercn \ci uitÈt,:irencl mct el_kaar vincenr In het
velc1 vcr6eet ncn echter no6 wcJ- eens voí)r el-kaar tc knol<ken. Met een zrvaar
projraJruna voor de br:e1; zal- het voor cit elftar vrerlcen 5cbJ-azen worrlen om d-e
nodiGc pr.nt jes bij elkaar tc sproklceren. llij vertrouwen er o1r rlat clo boys vc.n
Bíentjes het klaar zuL1cn s1:eIen,'

Vios 4
LENS 7
HDV I
UUI,.I ,

LI cs t erklíartiel: B

Or'r.njc lll-nurv 6
quick '11

Quich steps B
IENS ,] 

1

* Ío'2 lunten in nint'lcrin,3
rlcgens niet opkonren n

Dc stanÍc. in d.c 4c k1as6c E aan c1e staart

16-12
14-11
16-B
15-?
15-6 -9-



.í. 'i.t+Jj,-.k:I: 
f\ r'"

I{et re6terende 1:rogranma voor LENS

Thuis.L-DO
Uit Ooivaars

BTC

Quick

PNOGN.[}T,{1I JUNÏOREN llOND DE 1.,ÀJ.SD.,'GEN

LEI'IS 1. vri j B.Henkes en M Riemen zíe LEI'S J

IEU§:-.3.. vrii
IENS ].

LENS 4. zaterdai; ! april- 1J.IJO uui LENS 4 - IItr'C Ockhan

zonclag 6 april LENS to crriooi. -:,anvang 1 1 . OO uur
woenscla8 p april 1B.JO uur ],EIIS 4 - , Kestrals Youth

rENS 5. vrijdag 4 april l,ENstoernooi. rl,anvang 11..
2onrlag 6 apriL Po6t duivent oer,4ooi, r il,apvaa

oo
L, í0.J0 uur.

uurr

vrijàai;'4 april LEilstoerriooi. .'ranïa:r6 :11 .,OO uur'

jiJl

( Engeland).7

(Engeland)

( Engeland)

LENS 6. vri aP oi.' rianvahg 9.OO uur.s4
:16,r';d

TeI.
T eI.
TeI.

c...;.ti €,

Stoernooi. j.anvang 11.oo uur.
woensd.a6 ! aprí1 18.J0 uur LENS 8 - Kestral-s Youth (EngeIana)

LENS 9. vrijdag 4 april LEl{stoernooir Àanvang '1'1- )o uur.
maanrlag f april 12.()O uur LENS 9 - noach FC

@-r]!; vrij l"l.Gcurens zie LENS 9 I'Í.Knops zie LENS

LENS 11. vri jriag 4 april JriCtoexnooi. Àanvang 9.00 uur.

lLFSCHl?IJVEN:

Schrirftelijk voor dondcrrlagavond bij PauJ- vd liteen,
G enemuirle nstràat 1O1 r 2545 -rn .Den flaa6.

TELEI'(,NI§CH op d on(:.e rcla;javo nd. tussen 18.0o'en li.OO uur voor:

11.

À-klassers bij
B-hlassers bij
C-klassers bij

G.Duinesteyn
F. vd Rerg

^. 
s I -crr.vendijk

94.68.%.
29.79.78,
63.16.4o.

r'l !-!À r;

ïn noodgevallen ook o1:

Op dezelfde nummers of
7.1O en 18. JQ uur

ijden doorgaan.,|'FIiEURINGEI\: .:. r, han ..fia
t ate

,4

-10-
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PnOGRi.IO4rl PUPILLEN ROND DE P.IÀSDI\GEN.

I,ENS.12; zaterclaB ! april 12.00 uur LDNS '12

-- .;- zonda6 6, april LENStoernooi. Àanvang
woensrlag 9 aplil .18.10 uur LENS 12

4aandag 7 apr-il 'ilVStoernooi.tianvan8. 9.QO uur

zonrlag 6oapril VCstoernooit

- AFC.ockhae
11 .00 uur.
- I(estrals youth

( EngelÉi:od ) '

(Engeland)

Im{S'1r. vrij

LENS,.15" woensdaB 9 april ,15.00 uur Vios - LEL'IS 15''
- opst eltingen, lekenè samenkomst í uur vírn te vor€n op LENS. ,.

LENS 16. $roensda8 ! aprÍL 'l5iJ0 uur Vios - IENS.16 : ..-:- opsteJ-lingen a1s belccnd samen-konst 1. uur vap te voren op LENS..

,I,,ENS '17O

],ENS í9.
:,

,lr.anvan6 10.rO uur

.{ranvan8 lorro uur.LENS 20. zondag 6 aprit Vostoernooi.

LENS 21. vrÍi
jIFSCHRIJVINGEN: Schriftel-ijk voor donderdagavond bii PauI vd Stecnt
cc-;erífÍd6íFràat 1011 2545 PR Den HaaG.

TELEFONISCH: op clonderda8àyond tusseri 18.oo en

" 29.06.23.
19.00 uui bij '/il- tleiinen

r TeL

In noodgevallen ook op vrijclag,
TeI. 29.06.2J. of TeI. 6?.ro.96.

, I.

zaterdag en zondagavond.tusse.r,t 17r J0 en 1O.rU UUr

AtrIffiURIIIIGM,I: er kqn niet lvorden gebeld pf ile toernooíen /" weclstrijden doorgaan.
Kom. dus à1tijd op de verzameltijd naar LENS toe.

IENSTOEIT{OOI VOOR LENS } . en 9 oF Goede vrij clac 4 april-.5

Zoalp gebruikel-ijk detaatste jaren openen f,1; BZ en C2 rie LElrlstoernooien.' öok clit
jaar.hebben we weer leuke tegenstanrlers probeXen uit te nodj-6en..Met tle l(ennemers
uit BeverwÍ jk; Zwart l,iit ' 28 en de l,lusechen uit Ro tterdam en iíilhefunus ui.t Voorbur
Voorburg zijn we hier wel- ingeslaa6d. t"lij verwachten van juJJ.ie"clat je spbr-tief
zult-spèIen. NatuurlijlÍ is inzet erg belangrijh. VeeI succes en lve rekeneri_op
nooii wàer. De pr:i j 6uitr eikin8 is om è 16100. uur. De wedstriiden duren 2x12* min..,'

TENS f

,,. . J.voorduin - B.ilenkes - M.[iiemen.
Leicler Ben Osse -. sanenkomst 10.15 uur LENS.
.r'.' '" ,

Í,ENs 5. (zíe ook §/
n.l{uisman -
R.Korving -

teicler Martin Reuver

,R.Dui jvestein. .= V.I(l-iinnen, ; G. de Kok - J.. iiouvrenhoygn -
'itademakerÈ -, R'l'Iassernar-r --'H'!'riskes i' M'schneider€ -

. Hiv Drunick -
H. Uanss.en .- Ii

8-
8-
M.Korvin

4)
H
T

M. vd Lans - J.Droeshart - L.v nijn
,Schaap. - Ch. Be?Enans - 14.Schobbe -
. SPa - M."vd lilal].en i

sardenlcomst 'i0.15 udr LENS. -'

- M.Vreebur
G 

::c 

arrrino -

":1 1-

LENS 14.. vrÍj



IENS 9. (zie ook l/4) a]-.s bekencl zonder lt;I{ap Met l4.Gburens

Lej-rlers Erik Landman en llim v(l l,iiiden sanenkornst '10.15 uur LEN,g.

JÀCTOS8NOOI VOOIi T,IINL 6 en 11 r:1) Gocde vrijdag 4 ai:riI.

Een vroegertje coor deze efftall-en, en tevens een hr:eL lange dag. De voetbal-
vcrcni6in3 Ji.C heeft icts speciaals uit5edacht voor ju]-3-ie uet voorroncle,
verliezers en winnaarsi)cuIe. Tc ingcwikkel.-l om all-eni-.aI uit te Ie.6èn. Ju11Íc
spel-en in icder geval vijf wedstrijrlen van.2x13 min. De prijsuitreiking Ís on
+ 17.1O uur. Lunchlakhetóen mecnenen'du6. Geef waardevolle spullen af, uant je
z-it Lret clríe ltlubs in ecn kleecllokaal. Jon6ens veol succes. Ouders lvi-l-t U voor
het vervocf, zor;;en anders komen de jongens nooit optijd oi: de Buurtvre6 in.
Víassenaar. Bij voorbaat dank.

{
een - E.Valentijn - R.Verbooh..- F.Ze8ers - ll.Co1pa - B.Boelhouwer-
out - E.JaGer - E,KLein - J.Erishes - 14.vcl ]looGaard - B.Drieseen'-

e Grobt . : samenhomst 7 .45 uur LEl,ls '
GJ,^NNE OU}ETIS MET,] VERVOER. OO1T J:L lIJ I{ET IJ]',(!EG I I I

LEI{S 11.als bekend + M.ICnops

Leider Ton vd Berg.

LErrsToEnNooï vOcn LENS 4,

samenkornst 7.45 :.uur LENS,

8en12op 1e Paasda6 6 anrili

LENS 6. r,iJ o

B.E
n.M

LeiCer i',rtbu

vV
1sh
ath
rd

Een internationnal- tocrnooi voor jul-]ie. ilose Lea Rangcr6 komt uit Londen overi
Een sterke klub. l,et maar op. Ver(ler spelen mee I,ST0 u+t Bode8raven en LFC uit
L.,eiden. IiVC veidedigt rle wissel-Èelter t t Veent j e , beschikbaar 6estel-d tl'oor de
heer vd Ve1d.e, van het vcrhuisbedrijf tt Veentje raan \1è Vondelstraat.lHet zal-
erom spannen. rvie cl.it 6aat winnen. Cm + 16.00 uur is (ic pri j suitreiking. De wed-
strijden riuren 2x12* minuut. ïie verwaïhten vele toeschour,:rers op d.e ze ' 4aluurli jk
zonnigc da6.

IENS 4. ( zÍe ook 5/4 .en 9/4) a].s bci;encl

LeiderE"Paul vd Steen eri Roel Lueksi saflèbkoE6t ']O I 15 i-rur Í,ENS a

LENS B. (zie ook !/4) al-s bekend

l,eider6 l{an6 Ve}heu6d en iiin vC I'Ieije. amenhomst 10.1, uur LENS.

LEI{S 12. (zie ook 5/4 en 9/4) B.C1aassen - P.DiLLewaard - M.v Heldcn -
E.1(eu6 - J'.i(Iip - i). o-öst erwè6he1 - R.Slats - i'riToet - D. Vers chel-clen. -
R.Vreeslvijli - B.Soer j.,',.T jin À6 joe."

Leider Hcrman S traver sanenkoÍost 1O j 15
samenkourst /4 11
earnenhomst 9/4 18

uur
.30
ioo

T,EI{S .
uur LENS.
uur LENS o

'AFSCIIRIJVEN OP IÍET I.lOn:iiLE ILDRES 0P DONlEnDriGirVOND! ! I
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VCSTOEiINOOI OR LENS 19 en 20 op 1 e Pàaedag 6 apriL.
i -i

Over dit toernooj- is bij ons'no6 niets bekend buiten-rld aanvangstijd. Eet -'programma iE namel-ijk noa niet binnen. Het toernooi begint om 12.00 uur. Daarvoor
heeft VCS nog iets in petto net ju11ie. ïlat weten we niet" Jullie worclen in ied.er
geval- om 10.J0 uur bij VCS vervracht. SucccE,,

LENS 19. G.Elstak - P.E1stak - 14.ScËuurman - i.Fieret - M.Verschek',en -
J.Mansveld - N.Schuurman - M.Hoeksmao

Leirler'Dhr. Elstak. Eamenkomst 1O.OO uur LENS.
.

!lryj4.P.dei Jongh - ll.Za'lddtra - R:Nu! jdn - R.Liyldenan - R.Zirnmerman.- .

. P.Valkenbur6 - J.Steintveigs - n.Meerch:oek - P.An1;eline - S.Hess.
Leider Peter.dd,Jo::gh sanedko jst 1O.OO'uur LENS.

IOSTDUIUEI.ITOIIRNOoI VoOn LENS 17 op maanda6 7 april-.

1

Ook e en..internationaaL voor julIie op het Pgstduivenkomlléx öp Madesteijn. ,.,
IiEC, Cromvl-ietr' CoDringhan FC i(En6e].and).en natuux]-i-jl.( de Postcluiven zelf zijn
julJ-ie tegcnstanrlers. De l'uedstrijdein duqeri 2x12 rninuteli. De prij suitreikinlg is
om + 16.i-:O uur. Ook is cr een sportiviteit spri j s. I"lisschien iets voor LENS.
Sucïee. De leiders krijgen.nog een J.unch aangeÈoclen ooko Eet emakelijk, I4artin.

. (zie ook 4/il tt,ua Lan6 .-'L.v ni jn - M.vrccburg - R.Huisman - H.schaap-
Chr.BerBman6 - I,l.Schobbe - G.Caprino - Èt.i(oiving - R.l(orving..- T.Spa -

,M.vd \íaLLen - ïI.v Llefzen
Leider Màrtin Rcuver samenkomst 9.JO. uur LENS.

VMTODIINOOI oII LENS '1l op masnclag / apriI.

De spelers en natuurlijk ook de oui,ers van I,ENS 17 zijn de 2e Paasdag onclèr de r
pannen bij lÍVS aan de Steenwijklaan. I sl"lorEens om 9.00 uur beginnen ju11ie. aI
tegen !ïVs?Daarna spclen jullie nog vrcclstrijrlen tegen Valkcni ers.Gro en Wit'58,
Hofland Sport en d.e Ooievaars. À16of dit no6 niet genoeg is .speJ-en de nrs. 1 en 2
van beide poules no6 eens. kruislings tegen eIlaar. De mogeS.ijlcheid bestaat -

dus dat julIie zeven wedstrijden spelen van e1k 2x7* ninuut. Succeà en vergeet

LENS 17_. E.i(nops - I(.Hansen - J. vd Stame
M.Branclt - IÍ.Jehee - J.I(ocnraads

. L.I{eetshoek - ll.lle4zenbrink.
Leider Martin vcl },{cu1en.

- l,lloefhouwer - n.j,lsemgcest -
- ll.Verbaan - \Í.Vinkc -'11.Jtagesar -

samenkomst 8.00 uur LENS.

ESKhMPTI,FELTEIINI STOI'I?I{OO I .

op rle' vri jtlagavon<1en 11 ,18 en 25 april worden op LD{S rle, Escaflptaf elteflnis 
i'

lcamfJio ens chappen gespee]d voor C-klassers. Door de vele aanusld.ingen hebben wij
$.e.yoorrondes in twee avonden verdeel.d n1.. op 11 en,18 aplif. Beide avond-qn' '
worden er.viex poules gemaakt met eLk vij§ tafelteirnÍËoàrs.. Er' vrórd'en tweè-setsl'
per pou!-e gespeeld; 0p vrijdag 1 apill .spèlbn de.völgonèe LEI'lSerS: E.Coret -
14. Zaalber6' - M. v. Velzen - l.l,Koelemi j - il. vd I{ei j<len.
O$. 18"apr11, àijn"derdnèèrè aEin rr.e beurti l{.l'ibff eman - il.vd Zwaí - E.Roos -
J; V'KcÉter
De nrs 1 van èlke-iroul-e konen op 2! april t,-.rug om uit te maken írie de sterkste!
is. Do nummbrs 1 t/rn 3 krijgen t',an cen leuli prijsje. Doe jc best jongcns en neem
in ieder 6cva1 een cigen tafelt enniebat j e mee.
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lINGOiiVoND

Nu vast. wijzen vri j op c'l.e biniloavond voor C-I<1assei6 en puliflen ( r.,flls 8t7m t4;
op zatcrda6.12 april. Vri jhourlen deze avond jongens. Er zijn leuke priizen te
vrinnen. i.11ernaa1 komen hoor. Volgende vleek.horen julIie de rest.

KEUNTNGEN

Voor het vcl6end-e seízqen-.nccten qr vreer veel jon6ens 6eheurcl worden. Jlind a;:ríL
he'rben wij weer een keuringsav(,.nd o ger es ervc erd. De volgende jongens worden dan
verwacht:

P.íert6 - R.v ]lai;6ur[.- R. Bersenhenegouvren - ]l.Boelhouwer l Ii.de ]loer - P.Ríifsma -
0.,'Jlon - l'l.Colpa - E;Coret.- H.Dieme1 - D.Drie6sen - H.Duivesteijn - E,Eykelhof -
li.Franhen - J.Friskes - M.Geurens - R.Gimberg- - R.Groen - M. de lIaas .. I,l.v Helden
R.vd lloyclen - ïJ.Heijnen - iI.vd Hoek - R,Huisnan - L.van tt Hoo6 - S.He66
Il.de Jong - Eïic Keus - J,I;IiI) - 1,1.I(oefenij - G.de I(ok - ]4.Korvin8 - n.Korvin8 -
1'l,de Kr.ron - !J.i(am? - R.I(ievit - J.Iiou'genhoven - Ó.vd Laar :- M.Meerraàn -.
M.Mo1l-enan - J.Odenlairchen - M.v Oranje - I'I.niemcn - L.v;liin - M.Schobbe -
F.Spa - ,it.Tjin Jrsjoe - l4,Tiemes - il.Tjin i',sioe - E.Vafentin - E.veraluin -
D,Vermeulen. - R.Vester -.J.Vo.,rduin - jl.de Vos n M.Vreehu"ij - R.Vreeswíjk - '
R.1ïa6§erman - J.vd l'.rerf - M.Zaalber6 - F.ijetiers.

Daax het vöor rns een beetje vecl wordf on jlJr- per }ieurj-n6 over te no.lien

_-.vragen wij jullie om nu clirekt Í'15,- over te maken op girorekenín$ 116711 t.t.,t.
Pennin6mcester LEN§ net vernelding Sportlccuring.
Ben je aJ- 6ekeirrd ( school-arts , huisart s of bij een keuringbureau) stuur dan dit

- bewijs met 6én pqsfoto direlrt naar PauI vd Steen, G eneauicl enstraat 1O1,
2545 Plt Den gaag.
Ga je van IENS af aan het einde van dit seizoen?? Schrijf dan nu al- een briefje
naar hetzelf d.e aclres. Ilanilel wel- clirect. l,li j moeten het clef initieve' ailnta].
keurin6en no6 doorgeven. Bij voorbaat dank voor <1e vl-otte merlewerkíng.

BUTTMIÏ,T.NDSE NE]S

Maanda6 moeten a1le
oD gr.ro )ro / 1't . en
vocr de reis is. Het
is fJOr-. Dank U.

NEISJE DOLFI ]UJ,ÍJ:

de

t
elnemers het 6e1cl voor de reis naar DuitsLand betaalcl hebben
het ver,.;éten. Doe het dan al-6no[, en zet er bij dat hct

ot,;albeclrag is 1160r- per persoon. Het laatste termijn

llet is de bedqeling dat wij zondag B juni net alle wel-pen en mini-welpen
( spelers van tEirlS ' 15 t/n 21) een reis je gaan nakenffit reis je ga.at met tl-e bus
naar het Dolfinarium in Zanclvoort, waar juLlie een werv.elenrle show zien. Daarna
6ilan we naar een natuurbad annex speeltuin in VeJ-sen. De kincferen die. vi11en '...
lrzwemmenrr of spelen kunnen daar hun hart ophalen. Natuurl-i.jk 6nat er voldocnCe
leidj-ng rnee. !'Je vertrekken oln + 9.OO uur vanaf ons klub6ebourv en lve zijn on +
16.00 uur weer op LENS terug. ïaar eten wè darr lckker een patatJe met ecn
hroket, zodat ju}li-e oÍL + 17.3O uur. weer voldaan nrar moe naar huis toe Baan.

Hierbij 61eef ik .o1l voor het. reisje on zoncl,ag B juiiiu
Naarn:.. .....;.
Hancltekenin6t ......

Daar vrij binnen vcertien r1a6cn o1: moeten geven met hoevccl- nan wij eI naar toe
6aan vragen wij t1e ourlers om s[e]- fe besl-issen. Natuurlijk knn rlit al-]es niet
gratis 6aan. Voor /20r- per lersoon han jc nee. AlJ-es inbegrepen. I,le1c1 je ean
d.m.v. bovenstaand €brookje. E ef het 6nel- i-an jc lei.c'.er of aan iemand van cle
J eugd,lcomrnis sie I -14-



DE. IE}ISNEVUE
T.JEEKBLAD VAN DE VOETB/ILVERENTGING LEIYÏG EN SNEL

JJe jaar 6ang, irummer 16t 10 alril- 19BO

ooo000oo00000ooooooooo00oo000000000oo0oIJ00oo0oooooooooo0000000o0
oFFICIE,EL: O ,\Lgemeen sekretaris : Gerard van den Steen,

O Te]. 4r.87.07. Nunslee lLaan JOJ, 25?3 GP Den HaaG. 
'. a000000000000000000000

ooooo0oooooooooooocooooo00ocooo0oo0ooooo0oooc)oocooooóooot'ooooooooooooooooooooooooooo

MUIITIES LEDENLIJSTT

0974 M.n.van Velren wordt Puccinistraat 1'l Den lIaag Tel-. 2519?5

I'tr'VOEREN:

1406 J. J. Iilaner

IN DALLOTj,GE I

NS

1621"Mevr J.M. Christ-Ren8ers 110447" NS . ionneherstraal 1? Den Haag TeI. 660204

NIEUUE POSTCODE

Deze wcek nemen vrij ons nieuvre arlr essenbe s tand in gebruik, dat lvij i.v.m. de
lnvoàring van d.e nieuwe postcode noodzakelijk was gèwordèn.
_ q", heel lcarwei, vlaaraan de I{r tï.Michels Sr. een groot aandeel hecft gehatl
door all-e nieuwe postkodes op te zoeken. Onze dank daarvoor, IÍi Michets alie naar
wij hoorden aI lveer fijn is opgeknapt en alweer op onze vel-l'.en is gesignaleerd.

I,lochten er oíverhoopt fouten in de adre66ering en lveI speciaal in de
postkodes zijn geslopen dan gelieve U hierover met ons sekretariaat (Tel, 453707)
kont akt op te nemen.

Het Bestuur.

Ons bereikte het bericht, aat ae vaOer, van.lt{artin Schobbe op cle leeftijcl
vaÀ 54 jaar is overlèd.en.

De crematie hecft inmiddels 1>laat sgev onden.
liíij wensen Mevr. Schobbe en haar kinderen.veel sterkte toe in cleze

bijzonder moeilijke tijd.

Het ilestuur

I'{IE STAIIT E;I ACHTER DE BAR ?

/rn - r-,Íim - Cor Hop?enbrouwer - irndré Chri Et.

/Lad Bogj-sch - Ol-af. IIui6 - l,Íarl-een vd Steen,-.ln vd Steen.

Tinus Zilfhout - Nel-ly en lticharal.vd Hoek - t ?T .ltgpp"nbrouwer.

Huub en §iIvia llronh : lViI de Bruin - John.IÍeLtens -
An vd Steen - Tes6a Roodbol.

Zr\TEIIDAGI,IORGEN :

ZÀTERDÀGMIDDI^TG:

ZONDAGI4ORGEN :

ZONDÀGM] DD:I,G:



SLU]TING zor.da9 11 april Huub en Silvia Pronk.

Eventue€L afbel-len bij. An Bergenhgn-egouwen..TeI....66 ,94J6.

K,f.KAI(41ËlH«\IffJUtKlJíAK/.I(r iKÀKAK/rK.&lil"l(lKhKAK .K. ff iJCfi (Aïl'Kr'KAKliIi,rrIUJí!J(,'J(AK

BïNdd vooir Pi.rpillen sn Q-klgsss35.i ,

','
A.S. zàtérdag 'tg.lO uur worrlt elke pupil..en C:kLasser in het klub8ebouw -.

verv{acht.vqor een grootse BINGO. Maar 1ief6t 5 rondes met voor elke roncle mooie.:'
prijzen. ' ' '

\lre kunnen het echter niet voor niets doen, daarom vrnGen we jO cent per
bingokaart per ronde. Geen bezwaarc denken wij, komen dus op 12 april- 19.10 urrrr ' .--.,;,

r,ï e verwachten uiterl-ijk om 22.JO uur cle laatste prijzen uitgeileeld- te hebbèn:'-'

IUiK.íi.

VIo ens da6nícltLag 2 april wae het op LENS bijzo$der dru.lc. Dl-t kwa:a omdat cle-- --

Paashaas stmor8ens 101 eieren had verGtopt. Door een misverstand waren d.e meeste.
kinrleren aI een uur te vroeg. Dit werd opgel-ost door een voldloopje zodat iedàràen
met 1os6e spieren aan rle stard kwarq. Nadat men limonade en koeken 6enuttigd had
rend.e de minirs en lvelpen over de veI§en. Algauw kwamen de ecrste eieren binnen.

Éet moésten er '10O zijn plus l6ouden ei. Het werd. spannend.- rnaar' wÍnnaar
met de meeste eieren werd. Eric Renzen'brink, met 10 6trrJc6. Toen moest het Gouden ei
nog Be.vonden worden. Dit vrao zo Boed verstopt, dat er wat aanvrij zigingen Ee8evpn
moest worden. EincleJ-ijk vond Edward Endlich het 8ourlen ei. Na de pri j sultre-jkin8
werd en'nbg' een gl-rasje gedronkcn en kreeg nen cle gevonden eieren mee naar huis.

. Het was een geslaagde'micldag waaraan de veLe vader en moellers ook veeL ,:
plezier aan beleefden. r

KAKA

Kifil{UiI;.l] .K K.^JLIJLfJ(]JL1KAKI-KJ:KLK]'JL4J 'J(J'l(l.K,lI(l1-KAKrli(fi$l i(.'J(l',Kr'J!ffÍ ^KÍrI(AK:'.K'JL.jUrK.'.1 Ki{(ll

RnRt?RnRÍlRnRRi?ÍlRR!triuanRïutnRRnnir'
RRR]]RI?iINRIi]iiTiIII]iIINNRRP.]UIRXRNRRNTXNRÏRRRERiIRR]IRIIRiINI?RRRRRRRRi

Vi.N DE RDD]I,CTIE:

BBBBBBBBBB!RBBBDBBBB

I oreneur 
B

BBBBBBBBBBBSSBBBI]BBB

]IRIUIIIRRII]IRliRI'I1t]]NRILÍIIIRHitRIUtITRRIIIIIIIIRRRRR?N]MNIiRRRRRRRRR
R Rerlactie-adres; Theo Prins r
R TeL, 6r.12. 14. Marconistraàt 64, 2562 JE Den Haag.

INRNRNRRRNRN

Te$wijl het eierstruif ons no6 aan de vin6ers zit, ón'de chocol-ade aóhs "

van oor tot oor àit1 openen rvij -weer de a].om bekende put..
V.l e beginnen met onze compliuenten uit te deLen aan het eerste van cle

zondàg, ilat op:;. l . z'aterda6 een inooie overlvinning beh. alde op HWr
Er werd clit rveekqinr".e nog een keer door cleze zond.agtto et bal-Iers gespeeld:
'inl.erdaàd ... ... op- màandag.
Men voetbalde alsof llen 01) eieren 1iep. De Haagse C.Q. Texaanse boys 5ingen
met een 6-2 ovèrrvinnÍng §trijken
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*:r')t,'+* Gelrrklcig was LUNS 12 er nog afgelopen maandag. ]\Is het een punt paktt
doet het rt goealr En dus pakten ze maandag hun. eerste puàt van dit
seizoen, en reclden ze r1e LENS-eer als eni6e glftal dat niet verloor. -.

En eh..... hoezo versterkinS?
ir:**,**i, Hei eerste van ,le zondag speel-t om de H.C. (=11aa6sche Courant) oup tegen de

zoncla8 eersteklas§er NIVO, om t8.45 uur op clinsciag 1l april thuis, dus
g"", ó*"rus oh thuis te blijven.

+**,r** No6 wat zat erdagmal-aise. Gcrard l(uiper heeft na zijn thuisvre ris tr:- j 11: op" - -

+ -r22 metart 'zijn voetbal-tàs, "clie ln het. tas§enrek stond, niet mqcr'. teru6-
gevoiden. ltlie O wie hecft hem. per ongeluk meegenomen? ' :' _**r+r+ 4lgglopdn- zaterclag -s ree.Ide het :clerde van de zonrk-rg,. 6etraind {oor de
zaIàiaàgtrainer RIíus Mi;hïe , vrÍendschappeliik om. wat. int e r'nation4le ..: . .. . .,

. èrvaring öp.te dcen, te11en:het .E4gelse pl-oesi.e 'r01d. Ilail-opiansrr . Rinus. M. .

witde ooh wel :d€ins ,.ian cr-e'..bak, .en. om zi jrt broer van de straat te' houclen . ,

nan hij díe ook maar mee. De sPelers van drie waren zeer blij "meq cleze'' -

.i 'versterl<Ítrg.,Dé 'vasté wisseJ.speJ-èr 
^rno 

O, stond rnqt pLezier fan8È de liinr
tot hij ilrr moeët vatrlen:voor deï een'.blcssure voorwendender Olaf H.

***r*:i A1.s,I?inué Mj ntr ?eithanent zijn broer .er bij de,haTen bij wi1 sl-epen,
moet hijzelf.voottaan wel'blauwe "i.p.v. gele kousen neenemen.

*:*:r:* ** AfgeLopen naanda6 overigens 2agen rvà enkele .spel-era van,.zonclag 66n navraag" ,,.

-' ., - iOcièn bíj het bestuur íaai manneli- jke ' familiel-e den van trainer Versteegh.
+*,i,*,++- l,lijrwillen lan6s deze oE6Jrmpathieke wei; graag gnzg nederi6e excu§es 9an- .,

' bieden aan rle vaste consul Piet Molier. Vorí$e ryeek-;-hadclen wij het.doen
vobrkomeh al-sof hij ^schu1di6..was aan het fei! dat LEN§ l+ welrion LENS,5
en 10 niet mochtén voetbal-Ien. liij hadden ook beten kunnen weten. ook .: '. ,- ' ',píut M. is maar een eenvoud.ige I(WB-f unctionariE, die noet'doen .vrat hero

van hogerhand worclt op6edragen; .;- ,.,
íf6elopen, wo cnsda6 

-wàs er een .eicr zoekwe dstri i d VoOr.wefpen on mini-we}Èe!.
' Eet wàÉ eeh groöts sricce6. Er warcn 1OO eiere$ verstopt, en er werden

'102' eièreli gevonden.. ....i en passant' werd even. een :eend.enest gelrraalct. '

. De Mobiel-e Een(d)heid .t.rail niet op.
::Eèn jeugrlíg-Kaka-Iid dacht he.t Gouden ei op onnavol8bare. wijze te

verstoppenr"èn stopte het"in..het 8at van cle'corner-v1a8. In een,v1-aa6 van'
ver s tandsverbi j st ering stiunpte:hij vervol8ene flink aan.met de vLag. Eenr.

'' uitgëkookte'kober wist de resten oil te Sraven en ging met cl.e hoofdpiijs
strijken. : r .Í .

Zegt het eie "Kaka-lid tegen de andere: 1, liíaU zit je te kniezen.tr
r rIk kan mi jn. Gbu,:lèn Ei niet kwiitlr' .. .' : : :.'1: IÍet iè een .;ecl- i(aka-1id roet: een corncrvl-à8?'
2: IÍet j,-s wit set blauw en het snelt over de LEI'IS:-weide? . ' . :,-.. -. ;1,.

En dan nu even wat goed' nj.euws:ti. ".'

U had het a1 geraden: geell nieuwE is goecl nieuws (lg.g. ae radactLe stelt
zich op het stanclpunt clat 6oed nieuws Seen nieuws is)

.VoIdöendè naBedacht? , oplossing 11. Een eierdooier.
Oploesj-ng :2.: . rEen,rmixiwelpr- ach.ter:vol6d door een raeute eenden.
Nu nog i'iàt slecht nieuws. liflSclopen. week zijn de netten van de miniwclpen-
goals'gesío]en. Naar verl-.uid noeten de dader-s in Scheveningse .vissérs-
kringen gezocht vlorrlen. ' - l

Cor Èopp énurouvleÍls: is zodJs belcend. een harde werker. Zond.a6midd.ag om 4 uur
vertroÈhij doodmoe van, LEI{Sr gin6- thuis s]àpen.rrverd. om half zeven
sravondE wakl<er in de v,erOnclerst e11in6 verkef,end. dat het .n,randaSOcht end lvas
en snelde weer naar LllN§ on d.aar fle bar in orde te naken. IIÍj zal zich weI
verbaasd hebben over het feit dat het zo donker bleef op maandagmorgen.
Bij het KNMI schijnt een meLding varr een zonsverduict erin5 binnen te ziin
6ekomcn.
Dat was het weer voor iïeze week. Tot wetlerziensl
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nmI In.de ruinkel van de Toko :ï'r
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IIoe het ook kan!

Tegenwoordig is niets meer heilig. Na het kl'averjaosen op Goede Vrijdagr
waarbij zelfs b1tterbaïIen (vtees) werden geserveerid,werd op de tla6 van Zijn
verrijzenis om '11.OO uur begonnen net een jeugdtoernooi op LENS. Geiukldg t/ras de
sfeer, zoaLs .je te-Genvroordig no6 zeLden meemaakt op 6rl-and.s voetbal-velden. De
voetballertjes net blijde 6ezichten, de oudersroadanks het gedwongen vroege opstaan
aJ- 'snel' keuv'el-end over koet je's en kalfjes en vooral hun zóons, al-Ien aankonenrle
vo etbal-st erren o

Het toernooi voor P11 C1 en B'1 had zeifs een internationaal. tintje, cloordat
van het Britse vasteland de Rose L'e a Rangers waren gekonen. Het 2a1 I'rel- een
woelige Noord.zee geweest zijn, want ze kwameh ruim een klartier te laat aankeldren D

Door de nedogenlooe strald<e doch rechtvaarclige toernooil'eidin6 werd
echter verd.ere vertraging voorkomen.

. Dankzij de onbaat zuchtigheid van lloel- Lueks, die insprong toen een scheids-
rech'ter verhinderd bleck te zijn, kon het toernooi onder een stralenrle voorjaars-
zon 2i5n aanvang vinden ofr + 1't.25.-Vooral bij de pupilïen en C-kf-assers straalde tle voetbalpret ervan af,
terlijl wel,degblijk werd geknokt voor iedere meter. Bij de B-klassers heeft
helaas het grote - mensen voetbal- aI zijn intree gedaan en zag j-k soms bilkel-hàrcle
tackled, die met professionele overgade werden uitgevoerd.

. Nu we het toch over professioneel hebben, er vras 6én club RVC' die zíjn
J'teams extra motiveerde door ze uit te rusten met oogverbl-inalende trainingspakkea.
Het resul-taat was er' ook naar, rvant RVC vrèrd uiÈeincle].ij'k ruim winnaar van het
toernobi, gevoLgd door Rose Lea Rangers en LEITIS a1s '6-o'ecle derde.

De menoen achter dè bar liepen zibh de hele da6 ongans om ieder trvan zijn
natje en droogjetr to voorzien. Vooral de Engelsen legden een ve: bazingwekkende
zwe16J-ust àan de dag, zod.at de broodjes zoet over cle toonbank vJ-o6en.

,Toen om half vi-jf het toernooi ten einde was na de gebruihelijice bedankjes,
wenteldeh nog velen zÍch voor de kantinc J-n tle zon, nippend aan de koele dranken.

We zagen bestuursleden vergenoe6d heen en weer etruinen. Zoir1s iedereen ver
vergenoe8d. kan zijn na zotL alag puur voetbal, zonder ecn wanklank.

VIat alat betreft zouden rrechtett voetbaLlers een voorbecld kunnen neinèn
aan dit on6ekompliceers 5ebal-.

Kortom, Paasiondag was een geslaagde roetbaldag.

Toko'

Langs de sporten yan de S-M latlder---t

ZÀ42\IZI4A\ZMZMZI4ZMZIIIZYTZI4ZM"'MZITZMZI.IZMZMZI4ZMZM
M Secr. .r.Meinesz. IeL. 86.14.4?. Z
Z Laan v Rustenburg 151 22?1 XS Voorburg.M
YTZMZMZMZMZ! 4ZI4ZMZMZMZMZI4ZI4Z\IZYIZMZYIZYIZIIZ'!4ZYIZ

E. l-e enaart.
, N.N.

v3 N.N.

1J.0O uur Tauru6 1 r -
11.OO uur Hoekse Boys 8
10.J0 uur LENS f

.,IENS 1

],ENS 2
Seuper ALtius 9

-4-



Het DERDE heeft dit week-end onze meeste aandacht 8chad. I{et elftal-t . ;

hetwelk ait ëffien ile meeste , , vri jerr zaterdagen kende en bovendien (net als de
andere elftal-Ien trouwens)tt nog ta1 van ,,afkeuringentt-.vo-orbiÏ moeBt fien Schuiven '

speelde - en volLerlig_nota bene, kun je nageanl - in het door H?SV aan de Schimmel-
weg uitgeschreven toer-nobi''voor.5e klassers. Er werd. zeer prettig gespecld ónder :
ideaie we ersonSt andÍgh-eden j teg'èn sportieve tegenstanders t6rwS-j1 een en ancier i
perfect 6ecrganiseerd bleek o Onze prestaties stonden over het algeueen in heL
teken iian tle midden- ii'oot;''4 wedstrijrlen - 4 gelijke spelcn-- 4 punten. '.i.i
Uiteindelijk göecl vo'or de Je prijs. Doch een ie der had zicÍr beot gearuuseerd en clat
rnag toëh'ook nö6 bela_ngrijk heten! I(omende zaterrla8 weer een c ompei itierve dstri j d
thuiÉ, tegen''Sënper :-tt:-us"'9. .Hicr E-iï!-ffiE te maken-rjongens, d.at weten t'
ju11-ie wel, h6? .,''.4§Vi'il'ÍG: lOrld uur, VEIiZAMELLT{: 10. OO uur! OpSTELLING I

. C. Dosmdn-l-lEster [aanv) - uffi..v 1ïerkhoven-ffir - J.Houben -' P..Ambachtstr,cei - G.Kuiper - Chr. Jehee - R..Vroom - N.N.- M.NelissÀn. ''

. Het EEIISTE speelt haar l;iatste UlTwedstrijd en Delft tegen Taurus. Alhoe',iel
dezé studentEffiEg, gc4ien tle jongste ffièIagen, de laatste weken aarclig
,,opsóhot'tnioötzijn,moetrtvooro$zelENs-ido1en,(uitsookzijhun8e1vone
vorm bereiken "Itunn en) tooh §een onoverkomelÍjke hinderpaal àijn en rekenen we
SevIoon op twée|otevi6c uj.nstpunten voor cle nannen van Rinus Möhle en Mick Nefissen.
,\I*NVÀNG: (1et we1!) 13,00 uur, Verzamelpunt en opstellin6 zöa1s gewoonlijk op

:'..., -. .,

- Het TI,fEEDE r,,rerkte onder de bcdrÍjven door ook nog even een competitiewed-
stri jtl' af t e.!ËEEO 1J. De bezoekers die sl-echte '1O "menseí öp net tappi-jt konden :
bren6en, hielden r!' tot dc rust no61 ctragelljk vo1 (4-0) d.och daarna 6ing vanzelf-
sprekend de numeriehe meerderheid van de ditnraal we1 erg gretj-ge pl-oeg van.."

lio enSda{iavond. 'Het terrein van Taurus: is gelegen a,/d erof. MekeJ-rveg te DeLft t.w.
hot sp<Jrtcent

"un Techn. Hogeschool.

gqptain vd Ta6 slreken en kon de stand geleidelijk aan tot !-O op,;evoerd worden.
ir,lie in dEZe-loelpuntenJ-avrine alzo een min of meer werkelijk nadeel haclden is önE
een beetje ontgaan, doch er waren veef goals van verschillend caliber bÍj. ,:

l- n e l,ENs-cantiiË) om p.4! uur,
Harwichweg l{oek v Ëo1Iancl. ( Dij t 1 binnenkóàèn vàn ie p]=àEÈ öp de spll.tsing
rechts vooruit. )

Konende zat erda 6aan we UIT naar Hoekse

OPSTELLlI,IG:

Boys 8. ryr 11.o0 truurr
TEXREIN Hoekse lloys: Grim. S

VERZAMELEN:poffiff

A.Enze - C.Ve1dink - H.I(emper I S.ra Togt - I(.Jansen - ,f .vd Tas .(aanv)-
J.t?eltenE - L.Iiuijper - À.Ben Cheick - E.llaumann - J.vrl lÈíjzen. .

E: Chr. van cestel.
i".t,.i

PROGIA:UÀ ZI.TERD.:IG 1§ april a.s.

LENS 1 = vrij
12.J0 uur ANrl,ts 1
1O.rO uur LSNS f
VÀRIA: NoOT Èh{:

Op dinsda avond 15 a
wedetrijrleí om de E aag6e

NOOT TIïEE:

Zondag Eereteklasser I'IIVO.I.IJMNG: 18.45 uur.
ïABaTön,I;-

]..,ENS 2
Taurus

N.N

ri1 a. s. speelt ons EEnSTE in het kacler van ale beker-
c oerant) CUP een gg@Estlijd tegen de zonda8 1:

VERZAMELEN en O?STELLING zie woens-

rt| I t\
I

È

. Z+t9rd+g 22 $aaTt j.1.,is Gerard I(uiper eï na zrn thuiswedstríjdl achter-
Sekomen dat zijn hel-e tas net voetbalspulJ.en ui.t het Tel: bij dé kantine verdwenen
v,Iasè ondanks mondffi-ïavraaB hier en daar Ei-ffite1ófoont jes3 G 6E;-E;ï-
Misschien nogelijk dat een van de (veJ-e) junioren deze per abuis heeft &eegenomen!
Het is naar een vraag en Gerard zit er we1 vreselijk om verle6en, dat snap je rvel!
Bi.j voolbaat hartclijk dalEïóïr het zocken!

Ë'-



SE§TOI?EI{ ZONDÀG

PROGRÀIIMA :ZONDAG íJ aPrí1. 1980.

14.00 uur LENS 1

1 '1 . OO uur LH,IS 2

12.00 uur LFjNS
1O.0O uur SEP

'lO. OO uur LENS 7
12. OO uur DUNOJ

'1o. oo uur Èara.at 4

DELFT 1,, .

Leonidas 2

lJassenaar'.J
TENS 6 ,'

Paraat ',
.TENS B '

LENS 9

i)uíck. 10
Lq{s 11

Ned.Dovenelftel v2

met II.RoodÈijn en L.Dobbe.

met H. du Chatenier.

met M.Jansen. - . . ,,:

zonder J.Keetman en P.v Rijn. ':'

zonder F.v Dijlc, met A.vd Kroft.

v1
v1

eèb. 1/t-3 C.Verbieetf.
gpb. 1/2-4 A. J. H enstra.

ï2 geb.'2/1-1 M.vd Beek.
Brasserskade Deift.

. n.Veldink;
'\2 geb. 2/1-1 P. L.31eeker1
Mgr. Nolensl-aan 9 bii Tho"beckë
laan B.MÍtrà.
van ..lrienenl-aan 9 ïlassenaaf
( binae tvaàlshor$erlaan T/o'
,,Oostersportlark'r) .,'. . N. den Hei jer.
Vj Eeb. 2/2;4 'c.C.Hoeks. '

Savornin Lohmaillaan r . einde
Sportlaan N.N'l
tYoud seweg 66-68 oen Hoorn.-

5
4

:
o
o

1

1

00
45
0Ö
4,

. OO uur IrU,lS 10

.OO uur G)uick 11

11.00 uur Den llooïn 10 LENS -12

YJOENSDAG 16 april 1980.

2o.Jo uur isNs :
sA]'{EN1(0MST

LENS
LENS
LEi{S
LENS
IENS 'l 1 09i
LENS 12 09.

c

6
ö
9

ï.r.n lO een half ,rr,.v'oo, -qanvan6 van hun rucdstrijd.
oB.!! uur LEilS-terrein 

I

11.
oB.

ullI
:uur
uur
uur

tt
,.1

tt
tt

ATSCiTRÏJVINGE.I

0p vrijdagavond tussen 18..r0 en 19.JO uur bii À.vd Itr,>ft, Tè1. 29.60:81'.

OPSTELLINGEN.

LENS 4

LENS 5

LENS 6

LENS 7

IENS 8

Í DI\TC o

bekend

bekend

bekend.

bekend

bekend

bekencl

aLs

aIs

aIs

als

aIs

-6-



LENS 10 a1s bekend

LENS 11 aIs bekend zondeI A.Ilergnans, rnet F.v Deursen en.J.tsorst.
,, .:,,.',

LENS 12 a1s bókerici. . '

PBOG;AI.1MA ZONDAG 20 april 1980. ( onder voorl:eÉoud)

14. OO uur ],Dl,/S 1

1O.JO uur Ba. ZwarL 2
'1 1 . OO uur LENS ,

Den Hoordl
]..,ENS 6 "
VIe st erklv.
LEYS B .

IENS 9
H1Iv7
LENS 11
LENS 12

LEI{S
LENS
VUC 4

riKJ\VV J

;,

)

1

0
o

4
o
)
2

1

I
1

1

1

1

1

1

.o0

.00

.00

.00

.o0

.o0
,00
.oo

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

- HVV 1 3-1.- BL. .Zwart 2 . 1-2
OLd Eairlo.pians 4-1

- Ho'rsham Juventusl-B

, LEils. 5'Celdritas 
J

LENS .7
H. v. Hofland 4
llassenaar )
LElllS 10
BTC 4
SEP 8

t-ö
o-2
o-1
1-1

z

5

1-1980.UI ï§rn.-'GEN ZÍrTEIlDrlG 5-

LENS 'I

LENS 2
],ENS -f
LENS B

UITSLÀGXN MirriNDirG ?-3-1980.

LENS 1

LEN§ 2
IEI'IS ,1 

1

Paraat

Texas DHB 1

DHL, 2
ADO B

LENS 126

PROGRÀMMÀ JI]NTONEN

zoNDlG 11-4-1980.

10 .0O' uur .LENS , 2

DiNSDAG 15-.4-i98o. r'

'l! ,0O uur cDh l
ZÀTÉRDAG iz-4-1gBo.

14.r0- uur Te W

1J. O0 uur .Vred
1r.00 uur LENS
11 .45 uur LENS
'1J. '15 uur ïe YI

14. JO uur-'LEN§ DHL 1
'l 4. f o uuÍ pDi( '1 - LENS
1J.OO uur ltijswijk 5 - LENS

],ENS 1

elve 2. - . LENS
ehbuichg--'r,Èns
? '-' Dso 10'
8 - Quick 1o

erve ]. . - IENS 9

. ,rtr

Samqnkomst : 18. OO, uur LE{S,..

V1 (zíe ook 15/4)
Duinl-aan
§p. palk Pr. Irene
Vredenburchvreg..

...Vredenburchweg 
,

v2
v1
VledenburchweB
v2
Sp. ?alk tt kleine Loo.

4
5
6

11.45 uur LENS 10 VeIo 14
11.45 uur WC 15 - IENS 11
ZIE KEUR]NGEI:I E].I BUITEI\ILANDSE REIS

-7-



/i.trSCHRIJVINGEN:

Schriftelijk: voor vrijrlà6avond 18.0
ffiïíffiE-rot,

o;' uur' bi j, p.vd 'steen,
2545 pn Den Haag Te]-,. 6?,.50.96.

'l8.OO en 19.00 uur (uitsluitend in.dringendcTelefönisch:

A-klassers
B-klassers
C-klassers

LENS 5.

EanenkoE6t

LENS 6

vrij dagavond tussen
6eva1len) voor
bi
bi
bi

j G.Duivesteyn 'Iet. 94,68.91.j F.vd Berg re]-. 29.?9.?8.j A.'s-cr"rundijk TeI. 61.16,4O..'

F.I\'I(EUnINGH'I: De junioren moeten bíj slechte we er'sornstandiShe deri steeds cle

afkeuringslij st en raadpLegen. Tel-cfonische informaties worclen
hierover niet verstrekt., ..

OPSTE],LINGEN3

LENS 1. aIs bekend zie ook 15-4 LeÍders Hans Zoun Joo! r':pperloo

ZTE KEUNINGEN

LEI,ls 2. al-s bekend Ínet O.vd Laar l,.v Rijn en E.Perreyn en lt.oi§B.ef ..-
ffifiEomst 9.Jo uur LENS Leider F.Fluma:rs. -' -

ZIE KEURINGEN

IENS ,. al-s bekend. net R. de Ilaas
ËfíEi'Eomst 1r.15 uur IENs

ZIE KEURÏ]IGEN

LeÍt1er Deh Osse.

IENS 4. aLs bekend zonder P.v Maren en C.Hoefnagel. : .: -:- - - --;:--,,^H.Diemel - O.vd Laar - E.Perreyn zie ook LENS 2.
samen-honst 12.00 uur LENS Leiders Paul vd. Steent

RoeL l,uek8.

In noodgevallen kunnen de junioren no8 op zat e rdaSocht encl tussen
9.Jo en 1O.Oo uur afbel-Ien bij L,EN! p Tel. 66.'11,14.'

IÍ.vd Lans (2x) - f,.'v Rijn (2x)- R.HuisEan - H.Schaap - chr. Bérgmans
M.Schobbe - G.Caprino - I,l.Korving - R.Korving - tr'.Spa - M.vd i:laIIen.

1J.JO uur LEIIS LeÍder Martin i'ièuv,er.. '-.1 . :' -':.

i"1-. vd Làns - E.'íalentin - II.v Kooten - J.Friskè6 - tr'.1lein -
E.Jager - R.Verboom - F.Ze8ers - lr).Co1pa - B.Boelhouwer - F.Klein.

'JO uur LENS Leicler Arthur d.e Groot. ...

ïl.v Vèen - M.vd Boogaard - B.Drieseen - R.Mattens .-. t'l.v tletzeii : ' ".

^.v 
Blittarswíjk - ,1.Franken - R.Soebarta - Hiv tïaëbem - M.Suicksen''-.

R.1ïa. ne e.
M. vcl l"Iall-en zi e ],H{S 5

. Jo uui rEiís Leider t:lBtok. ' '

Re s:
sanenkomst , 12.

ZIE KEUN1NGEN

LENS 7.

Re E:
6amenlion6t 12

'8r.



LSNS 8. als ' bekend

ZIE BINGOÀVOND 12.4 MT I(EUNINGEN.

LENS 9.; àIs bclcend. zonrler R.vc1
élídTomot 12.15 uur LENS

ZIE BINGOTVOND 12-4 H{ J(EUITINGEN '

Leiders Hans Verheugd.;'
IïiI[ vd Meij e.

leider. IVim vd Líhdene

l,eider Íheo Prin6.

1., eiider Ton vd BeiE;.

U
Boo6aard.

I,ENS 10. 'a1s bèhend

ZIE BINGOIVCND 12-4 E}I I(EUNINGEN

LENS 11. aIs-,bckeEd
ffi?ffimst 10.45 uur LENS

ZÏE tsTNGO..VOND' 12-4 Ei.i'I(EUNINGEN

PROG -I'I,À,Í.IT PUPIILEN I]ELPEN EN MINI:I,JELPEN

PUPTLLEN ZÀTE:DÀq 12-4-1980.

'l1.OO uur ],,yra 18
11.OO- uur Crorrvli.et 11. -.
11.OO uur LEN§ 14

ZIE I(EUNINGEN EN BINGOTIVCND

Sp. park tr de Z!ïethrr
Rederi jkerst raat
tl2

LE}IS
LÈNS

IYVS f
12-4

12
11

11.O0 uur VIIEDENIURCI{ 29-
LENS 16 - vrij

11. OO uur Vios 1B

Z]E I]EISJE + Ifi,UNINGEN

LENS 15

LENS ,17

Vredenburchweg

Melis Stokel-aan

Mel-is Stokelaan'avt
Sp. park Pr, Irene

I.IINI*IIJELPEN ZATERDÀG 12-4-1980.

9. JO uur' Vios 20
'l1.OO uur LENS 20
!. OO uur RVC 21

ZIE REISJE + KEURINGEN

I$'SCHRf JVINGEN:

tENS
Vios
Lm{s

19
21
21

Schriftelijk voor vrijdàgàvond t8.OO uur bij P.vd Steen,
cenemuidensTraat 101, 2145 PII Den I{aaE. Tel.
Telefonisoh: vríjda8avond tusseE 1B.OO en 19

6?.5o.96.
.00 uur (uitsluitencl in drin6ende

gevaÀIcn) bij 'rlil .Heijnen Tel, 
"9.06,21.:fn no'odEieval-Len kunnen dc pupillen cn: welpen noG op, zaterdagochtend tussen

B.o0 en 1o.oor uur afbetlen. Iel. 66.1t.14. ltls i
I,IOENSDT,GMI DDÀGCLUB

lrlo ensdagniddag 16 april io er 6een trainen voor pupillen rvclepen en .mini-wel-pcn.

-.9;

l.JE].,,PEN Z.ITERDAG 12:4-1980.



Afl(EURTNGEN!

o?ÍiTELLII{GENr '

LEÀIS 12.

6amenkom6t

LE{S ,I 
JU

samenkomst

LENS 14"

samenkomst

LENS 15à

samenkonst'lo.

r..,ENs 19"

samenliomst 8

Bij slechte weersonstandigheden stecds cer6t de afkeuringsliisten
raadplegen. St'aat daarop bi; ttpl'ntllun en welpentr vermel-d: ', " 

.

GOEDGEKEUFI dan steed,s naar vel-d of punt van samenkomet komen.
IH DIT GEV,IL'I,IAG ER DUS I{IET TE].ETONISCH !'/ORDHV GEINFORI,IËERD

NÀJr.it EVËI{TUELI! ÍrI'KEURING. Staat bij rie afkeurinSËadreééen bij
t'Pupillen en tïel-penrr vermelal: ZIE ÀrKEURINGSI,IJST dan moet a1s volgt
lvorc1en15.ehande1-dlVoor:d.èthui6wedBtrijdcnmoetjunioren1ijst
rvorden geraactp].eegd. Zijn dewetlstrijden van LE{S 7rt}ren 1O

goedgekeurd, dan gran ook de pupillen en wel-pen 'rredotTÍiden op ons
veIJ dooro Uitsluitend voor de uitrve dstri j den- mag in dàt geval '

telefonisch word,en 6einformeerd of hun wedstrijden door6aan en víe1

à,àt e rdàgoc ht end tusÀen l.4J en 1o.00 uur rEL. 66.17,14. . . .

B.Claassen - P.Dil-lewaard - I'Í.v Helden - E.Keus - J.I(Iip -. :

. P.Oosterle8hel - i?.§Iats - A.Toct - D.Verschel-den - R.Vrees+lijk -

1".8ótffx ;oft;t""-n"'1"' Leiner H"st".,"'.

À.Karnp - F.de ]3ruin - F.Chríst -.P.Frerich6 - I.v Kcster - À.Franken
ts.Ber8mans - M.I(eetman - Pï i.mbachtsheer -'B.Surie - F.Pàlenewen -
T.Mulder - M.Fromber8 - R.Lie Kien Tsoeno

1O,OO uur LENS leide! J.Prinso

P.i\lleblas - L.vd Toorn - R.Batelaan - C.vd' lloogaarclt .- P.ioeksma -
-Ap Groenestein - M.Zimnernan - B.de Groot --M.Spa - O.Bloe
S'vd To8t.

1o.JO uur ],ENs t eiclèr J.cten Dulk.

osch - P.Bijlsma - D.Bijlsma - J.Dunant - T.Jansen - D.Keetman -
immermans - V.Tromp - D.vaMn - P.val zwan. -..H.smuIders.
uur LENS leiaei Ài de Pagter.

M.B
.I. T
00

ZIE I(OPY OVEN ITET NEISJE

LENS 16. is vrij:
GA M]IE NÀAR HEl DOLFIN/IRII,M

LENS 17' E.KnopE - I("Hansen - J.vd Starre -
M.Brandt - I.l,Jehcc - J.Koenraads -
t.Mbershoek - E.Ilen enbrink.

sauenhornst 10..00 uur LENS

ZIN ÏN EEN RE]SJE. LDES DE LENSREVUE

Il;Boelhouwer - R.' lsemgeeist' -
ll. Vertr.aan _ !,1, Vinhe - N.Jage6ar-

,teider M. vd Meulen,

tÍ.V
.4, ,t

l.stak - P.Etstak - M.Schuurnan - N.Schuurman - R,Eieret -
erschcldcn - J.Mansvel-d - M.Hoeksnna
ur LENS Ieider Dhr. E1stak"

GA MEE OP REÏS IEES DE IENDIE\TIJE. .. . , . ,.:
LENS 20. P,tle Jon6h -'n.Zaààsirà - È.tluijen - R.tïÍ jdeman - R.zinmerman -

----i 
-' P.Vàlkenburg - J.Steinwe8b - li.Mcershoèk - P:hn6e1ine - S.Hess.

sanenkonst 1O.lO uur IEIIS Le:ider P.de Jongh.. .

- ''í o-

cA MliE N,lirlt HET DOIA]NÀRIUM



LENS 21. R.v I(alkeren - ld.Joèhems - iJ.vd Bor - M.vd ïlaal r I'Í.Tijsen -

-- 
' s. Jagesar -. M.Knop6 - li. vd, Laàn

samcnkornst 8.OO uur IENS ., .' :

Z I E-EgEI - 9YEE-EEI - E-E I § SE -9E - 9- {!N I .

Maanda6 uoeten aIle d,-.el-neners het geld voo
op giro 316711. Ben je het ver6eten, doe he
de reis is. Het totaalbedrag is 716Or- per
Dadr U.

é.tiuip"r. - H. rórtroir.
Lèider Dhr'. vct llor.

ESKÀI"IPTAtr'ELTT:i'I.Iï StOCMtOOT .

Op c1e vrij dagavogd.en 11r18 en 2J apríL worden op LENS de Escanptafeltennis-
kampíoenschapp.n gospo"id. voor C-lrlassb'rs'.'Dbor cle vele aanmel-dingen hebben rvij tle
vbprronacÈ-'{n 'tvrée' avoïdeïi- Vèrdeeld nI. op 11 en 18 april. Bcide avonden worden
ei'-.iij"r ' pourus ïéfrrïatu p-et.glk vijf tefelienni ss ers. Er worden twee sets per poule
6eipee1d. Op vrijclag 11 aptiL spelen-de volgéndó LENSers: E,Coret - M.Zaaltrerg I
M. v Velzen ;.1"1;Kodleni j - R. vd Hei jden.
0p 18 april ,zijn de andere aan rle bcur:t: M.l'{olLeman - R.vti Zwan - E.Roos -
J.v I(e6ter - E.,immerIaan.
De nrs.1 van elke poule komen op 2! april terug om uit te maken wj-e de sterkste 

"is. De numners 1 f/n J icrij6en dan een leuk prijsje. Doe je best jongens en neen
in ied.er geval een eígen tafelt ennisbat j e meer

BINGO jTVOND

Nu vaót rvi jzen wij op ae bingoavond voor C-klassers en pupi].len ( LENS 8t/n f4) op
zaterda6 12 apr:il. Vrijhouden dcze avond jongens. Er zijn leuke príjzen tc winnen.
Al-lemaaL koÉen hoor. Vofgende week tloren juJ-lie de rest..

IGUNINGEN

Voor .hct vol6ende seizoen moeten er weer veet jongcns lleheurd worden. Eind april-
hebben wij wcer een heuringsavond gereserveerd. Dc voLgcndg jongens worden dan
verwacht:

P.Aerts - It. Ber8enhenegouwen - B.Soelhouvrer - R.de Boor - O.Blon - \,l.Co]pa -
E.Coret - H.Diemel'- H.Duivesteyn - E-Eykelhof - À.Franken - ,f .trriskes - n.GimberB
R.Groen -:I4.de Haas - R.vè }leyden - tlti.Hei jnon - /,.vd.Hoelc - ll.Huisman - l. '. -'.

L"van rt lIoog - S.Hess - R,de Jon6 - EIic l(eus - J.Iilip - I,Í.Koe1emíj - G.. de Kok -
M.i(orvin6 - R.I(orving - Il.de Kroon - R.Kievit - fl.I(ou[,cnhoven - O.vd Laai -
M.l,leerman - M.Mollenan - J..Odenl:irchen - I,1.v Oranje - M.Riemen - L.v ilijn -
M;Schobbe - F.Spa - ir.tjin-i.sjoe - M.Tiemes- :.R.Tjin-J-sjoe - E.ValentÍn
E.Verduin - D.VerneuLen - B.Ve6ter - J.Voorduin - B.de Vos - M.Vreeburg -
R.Vreeswijlc - R.VJasserman - J.vd \lrerf - M.Zsal-beri'; - tr.Ze8er.sr

Daar'het voor ons een beetje veel vuordt oÍa )'15t- per keurin6 over te m4ken vragen
wij jutlie orn nu d.lreet /15r- over te maken op giror ekeníyr$.736711 t,n.ï,
PennÍJlgmcester LENÀ met vermelcl.ing Sportkeurl"6. nen je,al gekeurd (ióhoól-àrts
huisarts of bij eel keurinS;sbure.au) stuur dan dit bewijs met één pasfoto direkt
naar Paul- vd Steen, G enenuiclenst raat 1O'l | 2545 PE Den Haag.
Ga je van LENS af aan hct einde van dit seizoen?? Schrijf clan nu aI ecn b-riefje
naar, hetzelf.le adres. Handel wel- direkt.. i,ïij rnoeten het defeniticve aantcil-
kcuringen no,g door6eve+. Bij voorbaat dank voor de vLotte m,eqet'erk:-ng.

BUTTENL!.NDSE REIS .,

r de reis naar DLiitsl-and.betaal-d.irebben
t dan al-snog en zet er Ëi3 a.t het'ïàor
persoon. Het laatEte termijn iB lror-.
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NETSJE DOLFiN,I..RII]M

Iiet is ,t1e bedoeling dat rvij zonda6 8 juni met allc vrelpen en minÍ-v,elpen
(spe1ers.-van LENS 12 t/n 21) een reisje gaan moJsen. IIet reisje 6aat met de bus
naàr het'-Dolfínaiiufr in Zanítoort, vraài'juLJ-ie een wervel-encle show'zien. Daarna -. -

gaan we naar ien natuurb d-ffiFÀpeeltuin in VèIsen.'De Rinderen die wil-len
ií2wgmmsnrr of'Èpel'en Èunneà d.aar' hun hart ophalen. Natuurlijk Saat or vol-doencle

Ieidin6 4ee. rilà vertrekken otr + 9.OO uur vanaf gns kfubgebouw. en we ziin om j.
t6.OO iur weer op LENS terug. Saar eten we dan 1èl<k'er èen patatje met een k"okett

:::::_:::i:: -"-iÍ-'-'--11-:::-::::-::l::::-::::-:::-::ï-:ï:-lll.ÏlÏ:.-.---.,,-',-i--
o.

Hierbij [-eef ik. r r r rop v{-ror he$ rexsJe op zcnda8 o Jun
Nàatu:...... " ' " " ' " '-"" '' fiaÍIdtekeiiing: I ...:.""""

Na een ultstekencl vcrlopen competitie voor LENs-niniwelpen 2 (tdt nu tàe
sfechtÀ í "ààrtl-"ugl 

rvas afgclopen ,on,1r'g, 1e P.lascla8r dit tcam aan de beurt'om
i;amen. net miniwelpen t ae f,Èi'lS -kl-eur en bij onze buurm4n VCS hoog. te houtlen. :,

Nadat we eerst met Urn a11en paaseieren rrraren gae.n zoeken (de een.had-rneer
srcc"s d.an d.e ander) bei;onnen on 12.00 uur cle riredstríjden, De eerste weclstrijd
van nini-welpen 2 vras tegen VCS. Dit bleelc een zeer geduchte te6;enstancler te zijn
en rïe rvaren dan ook tuaar wat bIi j met het behaalde 5e1i jke spel ( 'l-'l )

De .tweede wedetrijd teSen Go4a licp alJ-es al- weer iets beter en we vronnen

d.an ook verdiend met 2-O. 1\, e Stonden 'innidCèIs 8el-iik in punten met VCS en de

spanning stee6 ten top. ÀJ.s VCS van Gona zou rvinncn en LEI\IS de Laatste wedstriid
van Ulest erk\'{art j- er dan zouclen strafschopi:en de beslissing moeten brengen.

- llat 6gcbeurC.e er. eohter?
' VCS verloor .van" Gona eri LEMI won ruirq (4-O). van tïeEterkwartier in een.weer

pri.na 8espeelde wedstri-jd. Door :dit. resultaat konden wii net .de eerste.. prÍjs naar
huis igaan. :

Míni-rveIp.en -'l wist helaas. goen enkelp wedstrijd tp ruínnen en eindigde daar-
door oii,rte l-aatste.plaats.. Toch vra6 er yoor hun.ge}:-ldri6 ook no5 een Prijsje. En-

tevens ontvihg elke, speler nog eer\ vaaht jc 'aI.s herínnering aan.dit l.euke tcernooj-r

Daar wij binnen veertien dagcn op r,roeten geven Eet hoeycól- man wij er ;iaar toe
gaan vra[en wij de oucers Qrn .snël te beF]i6sen. Natuurlijk kan dit ,a1-1-e.s'nÍet
[ratis gaan. Vocr l2or- pèr persoon kan je raee. Al]es inbpgrelen. M91d. je aan
à.m.'ir. bovenstaand stlohkje. Geef het snel- aan je leider of àan iemantl van rle.

JeuGdkonmis6ie.

VCS-Ti;IIRNOOI I,ENS ninittel-ppn 1en 2.

JAC-TOEII}.IOOÏ 4-4-198O.

voor d.it toernooi clat een hel-é dag duurdc waren twee IENS elftaI1en uit-
genodigt., N.L. Df en C4. JLC had. een moeilÍjk systeen. bedaoht..IÍen had nanneliik tïí
trvee poules.van 4 elftal-Ien. I. .De 2 bovensíe'n gingen naar de finate poul_e, en de 2 ondereten Singen naar.
de verli ezerspoule . noÀr à overurÍiFÍngent 1 verLies wist C4 in;de finalepoule
te konein. BJ.krvam ondanké het 6oede en bij vla6en brilieJ1te §pel- niet verder dan
t1e verfiè zerspoule; Q4 eindigde in d.eze pqule vrat gelukkig rnqt 2 andere clubs.

JÀC zef was n.1. d.oor ] overwinnin6en aI t oernooiwinnaar , $eworclen. Ï,ENS

wist via een penal-ty competitie ]e te worden. BJ werd in hun verliezerspoul-e.1e en
v.-:roverde dan ook nog ecr, lclein aandenken. Tevens wil ik de vadors die om 7.45 uur
prcsent waren o? LENS, bedaniren voor het vervoeren van beide e1ftallen'ilaar
JrlC. (tïassenaar) .

.l1.BE
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MUTAÍIES LEDEIILIJST:

60 T.A.Hoefna8el
B0 C . ]\. Hoppenbrouwers .' 

"

I"IIE ST.C,TIT ER ACHTER DE B,l.R?

Eventuèei afbeJ.len bij .1.n Ber6enhe4egouyen.Tel.

Sluiten Zonda6 20 apriL lln en Gerard vd Steen.

vrordt Vlasaldrerstraat , Den Haàg , .

ruordt L. v. .Meerdervoort 2j5 , ».n fl.Àal Te]-. . Z1g91l .
. t. n^- 

',;

Z/.TEltDÀGMONGEN:

Zó.TERDAGI,IIDDAG:

ZONDÀGMCRGEN:

ZONDAGI,IÏDDÍIG 3

Jósé Christ - Teele frerichs - Cor Hoppeíbrouwer. '

Riek en Piet Bosch,- Aad Bogi6ch.

TÍnus Zil-fhout - Peggy Richel - Cor Hoppenbrquwer.

Àn vrl Stcen - Mevr de Jong - met aanvulling van het el ftal-;

66.94.36.

rKAIT '-tKllI(.liKJ I(À

Bingo vooi 1:upiI]-en en C klassers.

et en
De KANÀ heeft afgelopen zaterda6 zijn eerste te1euretelling ven rt sèizoen
slikhen. Het meost trie'ste van rle zaak i-s dat het hier eèn avond voor d,emo

jeugd betrof.
. ï"n de verond.erst e I1ing

wei-nÍ6 gedaan hadden, dacht en
de pupil-fen en C-klassers wel
8 man waren aanwe zi6,

' Uiteraard was het niet mo6elijk om met dit aantal de Bingo iio.qr te.. l_aten
gaan, r-reil er6 aneu voor d.Íegenen dÍe wel 6ekomen vraron. . t,

, lVaar rvaren jul-Lie? Op de camping?
. [Jc zu11en voorlopig rnaar evei wàchten m"t i"ie ,,L"ooru te orgaliseren,

urÍsschíe-n kunnen ju1lie-via d.e JUCO of ju11ie l-eiders eens laten horen vrat j.ull-Íe
graa6 voor festiviteiten op LENS zouden vdl_Ien.zicn.

lle wachten d.u6 maa" af!

dat
wij
1n

wij voor de jeu'6d dit seizoen mlsschien te
dat een Dingo-avond met mooie prijzen er bij

zou Gaan, maar niets hoor, ze66è en schrijve

KIiK/r.

I«I,K/J(íK^J(,U(..1.KI\KAKI:K i,KtJ(LKt\M.KriKILK.

-1-
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On6 zondagi
afgelopen z
6cheidsreoh
ho.gCen. h-et
kern is nie
/rohterin cle
naar de die
Hier voLgt
Zegt de ene
rr H6 volgen
, , lvat dan
veÏ.vol,g 1!
rlíCh, zO r n

,. ivuivèn I

Vervol-fu 2: Zegt de ene piJ-oot tegen cle andere: rlHoe hard' vlie6en we nou?rl
il[ou, 9O-O lou per uur. ...tr De and.er: ttHuh, wat kan die kerel beneden
dan rennenlrt

uniorenteatn A2 kan beter opgedoekt worden wanvertoning van
onclag was voor een hoop nensen r1e l-aatste keer. De 6elegenheids-
ter, d.eleider ( javrel, on6 all-er Frans F.) en edkele invafl-ers
verder voor gezien. over de llannen van de resterende rlhardetr
ts -bpEend.
ze LENS-revue komt een verslagje voor ovet het reisje van mini 1

rentuín. Dals weer een6 wat anclers dan het 9olfinariuml
de herkaneing. van de.I,lop van de.week.
píIoot tegen de anderen v.lalc na het opstrjgen:

s lrij zijn we wat ver6etent zegt cle and.ere:
?rr De ander: 11 iïe zijn veigeten de t oè6angssl-r:-is los te koppclen
Ze6t de ene pil-oot tegen de andere':1i'Hod hoog zitten we nou?tr
10 kil-ometcrrt rr Hoe kan ilat nou, ih zie nog steeds mcnsen

@g.Jl rrHallo, 'this Ís. iour captain epeaking. trMbmenteel vliegeh wij
oïèi--delooky Mountains. O'iierigens , vci j rvillen U niet ongerust makcn naar
onze motoren zijn uitgevallen!rl
VervoIS 4: ,'11t1ro , thJ.o is Íour captain spealcin6." V,'e natleren nu-een
ber6piek
Velvol8 5
dat 6èïik op die ruit tr Zegt de andere ir Ohr dars meneèr de Bruin.
Dals waar ook die waren we ver8eten! -

)oo(xxx De Juholder ze6t: trlïij vLiegen er- een6 uit! Tot d.c voLgende week!

Opa,en de fLuit.
,i:,

Dat er ook bi.j de,IlyB.;-een tekort is aan (6oede) 6 cheialsre cht ers, .is elk
weekend. weer duidelijk te zierJ Bij veel wedctrij.len van c1e 1a6ere junioren en
senioren elftal-l-en lopen verenigingsmensen aI dan niet voor hun plezier net eo'-''

fluit rond.
On U een intlruk te geven van het tekort: Met 150 nieuwe scheidsrechtere

zou de a:ïdeling. Den HaaB een recletijke be zet tin.B- hebben. Door dit tekort wordt .

de HVB_ze1fs gedwongen ou (zeer) oud( e ) scheidsr echt er6 aàn'te schrijven.
Een mooi voorbeel-d hiervan lras zonda6 bij LBIS 10 te zien. Ruw 6eschat.

moest de nan die d.aar in ecn zrvart pak.ronclliepr'-toch de zeventi8 weI 6epasseerd
zijÍ!. De blijmoed:Lgheid en (6oec1e) condítie van d.eze Echeidsrechter zou ei8enlijk
de karaktérÈstiek van iedere fluitist moeten zijn"

Maar clat de reflexen, het geheugen, het 6ehoor en de o6en, vàn een bouw-
steen van het Nederland van nur wàt actrteiuit gàan-i.s een duidelijke 'zaak. Maar
in een duel dat 'straaltle van 6?.irtivj-tcit, worden deze tekenen van ouclerdom
6oed. opgevangen.

De te6enstander net nane dc verededigcr in het st -.'aïschopgebied r die aI
snel- door had, dat ola rïa6 vcrgeten, tlat het spelen van de bal met de hand, ook
strafbsàr-was, prestèertle het om! onder het toestarend oog van opa, de ba] .terug
te sl-aa.n naar zijn keepeD. Dat dit door de spelers van LENS. met app3-aus werd,
gehonorBerd is duÍdelijk

.-ok de buitenepelregel schijnt door de jaren wat verandert te zijn. lit was
voör beiCe plocgen weL evbn víennen.

De ourie regel die opa toepaste vlas n.1.: dat als je van achter cle laatste
verdediger k',vam, a1s de bal- reeds 6eïrasoeerd was, rlan stoncl je buitenslel.

wiIlen de mensen onderaan dirs even de benen oPtreldÍenltt
! Ze6t de ene piloot tegen de andere'op '10 kn hoogte: rr Wat id
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*****+ Dít tvas niet het 6eval, maar uiteinclelijk kwam alLes toch 6oed, aI geclroe-
gen soruni6e speLers zibh'helaas niet,l ttzoals het een goecl LÉNS-Iid bètaamt'r

*+!t,(** Sönmige mensen lrbbèren op de meest-vréeríde'manieren een rvit voetje te
. haleno Een vxij eenvoudige oplossíng is natuurlijk je voet in One Nicors

kaLJ:r;mmer te zettcn? ma.ar Rene Hoppenbroulere bad, 6ehee1 ongewild, een
andere opl-os6ing. Tijdens de vredstrijd van LENS 7 líep hij een scheurtje
in de enkelband op, zodab hij naar het Leyenburg-ziekenhuis moost, om' even later met het been in oo6verblindend lzit verband. op LENS teru6 te
kcÍ'oil. 

^lvast 
vecL st erkte l+***** Uit de kranten vernamen vrij dat het belËende 6eme ent eraad slid , cle 6evreesdenr 1J, op onnavol-gbare wijze het doel verdecligd he.eft bij een vrer.strijct

tussen,Ilers en gemeent eraads l-e den " lJanneer vertoont hij d.eze kunsten
een6 op LENS, wij ÏrilIen ook wel eens lachenl

'!i'È+**+ Zo daàr $unt U het weer mce doen vcoi. deze woek. lot de voS.gende keero .
+*t:t**-'N.Bo .Frank en Nonnie Straa.thof Èedanken iedereen voor de betangstellj.ns

bi.j hun.huwelijk" ,

.] JJJ JJJJJJ JJJ.I.I J JJJ JJ ;uriolobn. ''' j
JJJ JJJ.IJJJJJJJJJJJJJ

xxxxxx De JukoLcr-or zegt: nHaLlo,,rr ?

xxxxxx Tsjonge,ionge, dringen 6ebtrazen, daa: op IËNS! tïij hebben het over de
,. jeu6d-llin8o" Er rvarén vrelgetpld 8 deel-nemers., ert ze naJnen nog een prijB nee

ook. LuÍtjes',rlit 5-s.natuurlijh waardeloos h6! ! ! ! ! ! Voortaan a].s. jullie
zeu?en, dat eI nièts voor juIIie gedaan worcltz -kom clan ::l.r: er WEL wat is!xxrfxl:x ífsch:'ijven is rvcer een }age op LEN§ " Je denht dat.é_at al_Ieen maar in de
r:rintcr 6ebeurt ^ maar Diks hoor" I{et l3cbeult zelfs i:i j heerl-i jk weero' ttTjar.het is rnooier weer dan we-dachten, dus gaan we toch maar naar de
kamlir6u o Dit hoord.e men op LENS zeer.veell-. Hë al-s juI1ie naar i1e kamping
gaan" probeer dan op Vrijrla5avond a.f te sch:ijver.l

xxxxxx TTBUITENLAIIDSE [EIS: VIÍj gaan &et LEI'TS een reisje'maken naar het buitenl-andtt
En dan komt het2rr Wilt U zo 'Eisndelijk zijn om <1e beurs open te trekken

' voor maandaga,rondrt. Tsjon6erjongerdit noemen wij schandelijk, VermeJ_d
. volgenrle keer cens v{aar l,Je naar' loc gaan, en dat soort din6'en. En niet

denkenl rr l-aat het geld naarfl binnenkoramenl 
". Je kunt toch niet ver:wachten (l.at de mensen Baan doldcen, als ze niet weten

waar ze naar toe gaan.
Trxxxx Eric Víarmenhoven uit C 1,werd zaterdag het slachtoffer van ons (verenrle)

eerste veIcl" Bij éen slidínB kí,an hij ongel-u-kki8 neeï en brak zijn
f.inkerpols oi: twee plgatsen" IxïxxÍx Even wat over de t oernooiklass cment en " Ondat het voor sommiGe jon6ens
(we.no.emen 6ecn namen) te moeilijk blíjkt een beetje zel_fcliÀ c; pline
( vroorde nbóek) .-.op te bren6en.en norrnaal te blijven voetbal-len.Ís het
ï ops c orerskl-ass ement veivallen" Hiervoor in de plaats koÍrt èen tvreede
p1oè6eirlclassenent..naar het aantal ge6coorde tloelpunten. In de Juholcler van
B mei kunnen julIic het eerste tusÀènklassement verwachteno

xxxxxx Okee! luitjes, dit wordt weer l-achen....., Uop van de ïJeekl!!!!
Daarkomt ie:rrEen boer heeft twee ki1:pen, ecn haan en een eend, hoe hard' rijtlt de geelgevefde uotorbóot achter het schuurtje?
T ja, ciat is denken hé ! ? - ..

Vooruitr gelijk de oplossing clan maar:tt11 uurrrtrrr.
Zo 1 d.at uras r1e gein voór deze weeko
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3 BEERPUT B
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Mët clerdograad.s brand.vronden en een fIínke zonnesteekr gevolBen van een
zomers voethalweekend, naar ondanl<s dat toch weer al-ert, scherplstekelig
etc. afs altijd openen wij de beerput.
trile zitten met onze schandaal-rubriek a1s vanouds weer bovenop het hete
íieuws. .Írfgclopen zonda6 !Íaren wij er Setuige van hoe een. van olze zcet
gewaardeerde barmedevrerkers , wiens naam wii om represailles te voorkomen
niet zu1len noemen, de bekende wisseftruc probeerrle uit te ha.Len uet een
van onze Eindèr slinme leden.
Toen hij een van de redactieleden ontwaarcle, werd híj even rzLt om de

neu6r en probeerde toen snel, wat onsa:nenhan6ende excusés stamelend,
de schad.e te herstell-en. U bent dus Sewaa'rschuwd.
IerwijJ. het beplielt op het straad Iag, speeJ-de het zondag eerste een

6oede wedstri-jà tcgen-Delft. Dankzij een regelmatige 4-1 overwinnin6 is
LENS 1 weer wat verder van de rode, l-antaarn-drager verw:ijderd.
ril zijn we dan 6een ruedische spccialisten, oók. wij verschriiven'ons vleL

eeÍrs. En tlus kon U vorige week lezen dat het zondaS-eersle óm de Haagsche
Courant Cup. zou sp eJ-en. . Helemaal fout àatuurliik, dit. had het zaterdaS-
eàrste moeten zÍjti. VIe ho?eh dat dcsonda:rks afgelopen dinsdag toch ho8: j.

wat publiek is 6ékomcn. j ..

!ïealerom is gebleken, dat LENS een kwwckvi.jver is van 
. operatal-ent. Dat tlit

vooral te danl<en :is aan de onovertrefbare alcocstiek van ons hlubSebouw
Ieidt geen tr[ijfeI. !'lat gebeurde er namelijk , afge]open zonda8nidda8 na
afJ-oop van de vredstrijd. LXNSI - DELFT 1 ? '.

Een goed 6eluimtle rapl:orteur vaí + 4! jaar baratte na het zien van
Ànnet Duivesteyn epontaan uit in Enkcle prachtige ariatE waarbij hij het
toch meestal Etugge LENS publiek óm zijn vin6er wond. Na af3-oop van dit
conderto gaf hij nog een stukje cabaret wegr zo uít het bl-otè hoofd.
Eierbij verltlaart de redact5-e, ctat dit talent: ontdekt is. Het ontginnen
kan beginnen
tt schijnt dat menr om ra!?orteur te wordenr. moct bcschiklcen ovcr een
conservatoriumopleicling, en dat men minirnaal 1 maal al-s hoofdrol-speler
in een italiaanse gprèra moet hebben Sescltitterd.
Frans El-umans is ccn zeer toegewiirl J-eiderr dat i6 een iedër bekend.
Doox wat organisat orÍ.sche mioverstanden had /r2 6een scheidsrechterr'
zoclat F.F. lobbyencl over het gehele ï.,ENS-, terrein moest, om Íemand te
vinclen die bereid was een deuntje te bl-azi:n. Hij krvam herhaaldel--ik
zijn bek1a6 cloen bij een bekcnd 1aa6 seniorenelftal, dat amedhtlg in de
zon 1ag na.een zwaar bcvochten zege.
Van het dreigcnent van E.F. dat de !ïedstrijd ni-et door zou Saan als er
niet binnen iO ninutcn voor eefl scheidsrechtex zou zijn i;e2orgtl, hadden
ook deze heren niet terug. Een gocdzak l-iet zich vermurwenr en vioeg aan
F.F.: ttHebble ook een......eh fluitr'.

-2-



.. Maar afijn dé spc)-ers bleven, lachen en dat is toch ,leI het belangrijkste.
'i:l.1hoewe1,, het'Boeclel weer zal hier ook wil'debet"aan zijn geweeet.,Dà eÈi6e

keer dat ecn bcsfissing van de man in het zvrart werd bekritiseerd was, toen ecn
spelèr volfens rle .oude re6e1 niet buitenspel 6tond en toch wertLr t etuBGe fl-oteí.,

- De goede màg. kieeg toen, luid 6c-noeg on het bij Groen-l^/it t'e f,àre4,,, Ire.t ':

niet rti-s te verstane- woord ttID1oo[ti na;ti zijn hoofd. Gefd(]rig voor de .betrokken
speler nan opa cle enig 6ocd.e beslissing,. Hij deerl alsof hij het .niet hoorde.

., ÀLs ík rapport eur. bij - de ze wedstrijcl was geweest had. rleze man van mij
een1o+-e;ehad..LENs1oeochtwiL1en.r1atzee1kewerlstrijdzolnscheidsrèchtèr
haddeno j. ,.

*.;l' 
.N18. - " t:.. g ^ i: :1 .

.,, .Voor nenEen dj-p zich, na het lezei- va
om cleze mooie hobby van scheir]sr echt er, te 6
10. of 1'l avonden. De enige kosten clie aan d.c
van het .spe3-regelbo ek. (in jg?9 i5t-)

Voor nad.ere Ínfcrmatic kunt U zich rvenrlen tot he
suezkade 141 | 251? cD Den Haag. TeL. 46.9.2.84. tussen 8
De heer Rijkhoek.zal.cr 6raa6 mcer over.tertel.Len.

h' dit' aftikel, aangetrokken toel_eií
aanïbèoefenen. De ciisuE beàtaat uit
-cu!r6us-zijn vcrbonclen is de .aanschaf

t Bondsburèau HVB r'
.00 en 18, oO uur.

ABEí,
I

Lang6, de spcrten van*de Z-M l_adcler--; !

ZMZI!ÍnttZt4Zl4.ïMZMZI4ZVLZMZMZMZMZMZMZMZ!"IZNZ\,IZI"IZyÍZ
M dec.1. j..'r,,r"inuur.,r..Bi. 86..14.4?. - ,.. ll
'Z ,Laan .v flustenbulg .,-151. 2271 .XS Voorburg. Z
MZI{ZMZYIZI{ZMZI4ZMZMZMT"MZM'IYÏ.ZI,1ZI47.,MZMZM7.MZ).1ZMZI4Z

12. JO uur r'Nl;ÍB 5
10. JO uur LENS ]

LENS 2
Taurus 2

N.N.
N.N.

Het EERSTE begon in Delft te6en een vueliswaar, onvolledi6e Tquiusploegl , ,.die echter .r -EÍnn.., z q4, .ae teiàin6 6reep. Naàai'fr .a",toq{ van oè """sià. 
;:

helft eerst Rob Hoefnagelsr. uit een fraai door Hqntq](oens guiiËnon ,càÍiner gerijt<
had gemaakt g"TEJdË1.iE-ons (net med,ewerking van*#n_'ï"i iaurus-verrle cii6.Ërs ) 

"
even daarna de rffilf5e vrij fanatick spelencle thuisclub wist echter no8 .

v6ór half-tine, anclernaal S.angszij te komeir, ten8evolge van cen misverstanclin ',',e LENS achterhoede. De 2e periode v,ras no6 maàn, e"'n mÍnuut of tien oud. toen_'.
onze trainer Rienus Möh1e een werkelíjk 6oudèn wisse-L rtoelaste, juist op het
noment dat éé-n-ïnffioEwaartsen binnen de beríchte 1ijnen op onienel-uatíre
vríjze rvas gevloerd. De -, ,inrr-homende man; Jacques cen D;rk, tàn aus"airu"i".o, 'de ba.krr en dit betekei-raó'eru prompt uun j--2 ,oor6!rong, Even later wercl een
gla-nzende corobinatie tussen Hans I(líppus en _Ilanne Koens d.oor ,I-aatst.genoemcle op
de eni6, juiste vri j ze.. af gerond-E:fràETE stuE-i'6íTJz-4) . rr ràsï ons híer ctus
,o..:q.-66n TI{UIS rve dpirlj tt te6en pcs en rt zou wel aarcli6.zijn orn het, toch aI
redelr- J}i. verJ-op en seÍzoeni daarmede wÍnnend af te sLuitenl l,Íaar om te beginnenzijn we a.6.zatercdag IIIJ "rl kunnen de ,rgrot,r b!(,cr.s, hun jon6ere uitgaven eens
Konen aanmoedigen, bij hun loodzware , r ha.rleníngr tegen irlfrïB.

Ons T\IIEEDE bracht, dan welislvaar wederom twee g1ad. verdiend.e winstpunten
mee uit HoeË-;im Ho1rand.. (o-1j r cloch genakkeli jk; rieà aat -is anderb ! o" i."È" ,
ploeg (2.g. speJ-end met wel- te verstaan ÀCIIT ,,invallersrr) speei,té _n:._;. o4der- ';'leiding van .een verre van àeskundige , , hom-;iï :'ef ereerr e en 

- onb ere rleneercl spellet je
waarmecle zr.i gevrood. alre kanten harlden uit kunnen gaan. r t ï.las v.rr,r ons daarom
maar 8oècl'dat Gqbry vcl Togt en de bijcle zwoegende mi.idenvelders Johnny ïJe].tens.
ën Ed Neunann ffiÍTffir aa-nj-g het oà5 in haà,len en dient;;6evor-E Eö?ïffii;-
c tu6l66'-6i6Ïerkomè nitt ri jkè hin à e rpaal io rncte n.



onze voorhoede (niet zo er? op dreef overigens) had in KareL Jansen een.welhone-
-aan!vu1-J.ing. Het was dan ook uit één van zijn onvgrwachtEffiEt de Hoekse
goal.íe de ba1 nÍet klemvaet kon krijgen, waardoor de altijd attente rechterspite
Laurens Kiri jpel z In pfoeg aan de zo broodn-odige. winstpunten kon helpen. En dan
nu a. s. zat erdà on..zo te zeilgen: DE wedstri dv "het seizoen 3 Ur,[ tegen INllIB J.

Het DERDE l-eed. weer een van h4ar rrzekeretr ned.er1a6en, hetvreJ.k all,ereerst
beÏnvIoed vrEd-Ïit eraard door'het 6ublieme spel van de boven aan de ran6J_ijst
vertoevende Senper A1tius p1oe6 terwijI daarnaaet het ontbreken nan onze kant van
Guido Halleen ( bekend)-GE- Jos-Eouben (totael zoncler err.i konmentaar! ! ) ook hetídffie@cnt in e.e schaaffiffinr e Zateralag een 6 gemakkélijker op6ave:en
ïHUIS te8en Taurus 2. .1,.[NVÀNG: 10. J0 uurr VÉRZAllnlnW r 1O.OO uur LENS-kantíne.
OPSTELLING: G .I{al-1een C , BoEna[ R.Koster( aanv B.Vis E.v l.lerkhocsn

N.N. - E.Neumann. - J.vd Rijzen - J.vd Ta6 - G.vd Togt - C^(VeLdinh -
J.V/el-ten6.

A.Ko6ïer - J.Eauben - P.Àmbachtsheer - G.Kuiper - R.Vroom - Chro-Jehee
N.N. - M.Nel-issen ':

. LENS 1= vrij
11.15 uur BSC t6B/4 - LENS 2
1o,J0 uur HoII. §p. i3Z/5 - LENS f
SENIOREI,I ZONDAG

PNOGRAM},LI ZITEiDÀG 26 apriJ. 1 9Bo.

PRoGtliMI!Í VRIJDAG .t B april- 1980.

'19. OO uur IENS 8
20. J0 uur LmtS 9

ZOND^G 20 aprit 1980.

14.OO uur.LDÏíS 1 LEN§ 1

10.JO uur Bl-aul Zvrart 2 Lm{s 2

VUC 4.1 1 .00 ur:r LENS , .

INGELÍrSTE iïEDSTRIJD

'IJ.OO uur Velo J TENS 4

NEVESBU
StaatsdrukkeriJ

VT
1r'r

LENS 5'
Celeritas I

v3
,,12

Sportpalk , , d.e Vl-iettr a. d.
Voorschoterweg, Leidon..

.C.DÍ.^.J?1'.Govers.. .
D:?. M'ainEvellkade lvassenaar.
H . Lan8e.
V.1 Beb. 1/1-1 - ' ' J. retterooc

Noordrueg 26, \Uateringen
wordt aangeEchrevenr
lJoudserveg.-.66-68 J. L. HooJrnans o
V2 geb' 1 /2-4 J.H.v De1den,

N..N.
N.N.

)
)

(
(

11 .-OO uur Den Hoorn J
10.00 uur LENS 6

-6-

Na een Inaan an6e . nek-aari-nek rac
op het

ben.
tijdetip waarop aJ-Ice

e' van n we nu aangeland?Ír z
nog maar kans op de titel lijken te

heb Ea wercl. t t destijds olaan een 1:unt enverdeJ-ing (t-1), op
het moment noet over een eventuele llritsla I C.q. voo"spe11in6 geen zinnig woord.
teze6'6en. ltJe zouden onze jongens sl"echts dit advies kunnen mee geven: Blijf kalm
en houdt rvezen: incasseer een en ander
a1e ware t.oo uui@nffie-. sfterreín or ark te ïiaEsenaar. Uit
de vo16e OTIEE worden:

en H.Kenper -,L.Kuyper

n zij. bèider-r
aan .d€ Hengel

A



1O.00 uur \ïesterklv. 5

.f . .. I

LENS B

IENS 9
HUv 7
I,EI{S 12
LE',l{S 11

LENS 7

H.v Holland 4
Wa66enaar 5'' nENS 'ro

'' sEP 8
Zie donderdag 24 apri!..

S])ortpark Kijkduin ingang . -'
Machief Vri j enhoekS.aan

À. de Jong.
VZ eeb. 2/1-3 C.de Rooy.
V2 6eb. 1/1-1 , J.E.Ituyper.
v.Hogenhouckl"aan N.N.
vt 8dI. 2 /2-4 N.N.

12 ,0O
14ooo
10.00
12.00

uur
uur
uur
uur

is vrij

DONDEnD^G 24 apri3- 19BO (onder voorbehoud)

20.0O uur LENS 11 '' BTC 4

OPSTELLINGEN:

LENS 4.

N.N.

- a 
" 

i .'

.Bloklantl - G.Colpa - R.Duyndam - J.Groothuizen - R.v Luxemburg -

.vd. MeuLen - B..Osse - H.Ilimmelzvraan - r'i.Schneider - UJ.v Sprundelt
. Str.aver - À. TÍmmers,

.vd Deok - fl.Branalenbuig - ,l.fb'etman - §.6empernan - G.Looyestein -'

.Ras - Ii.Roodbol- - H.Rooduyn - J/Zoet, - H.Zoun - t.Dobbe.

A.Bauman - R.Don - H.du Chatenier - J.vd Ende - A.de Jong - J.Luisman
[.v Luxembur8 - À/r]over6 - H.Euyter'- IJ,/v Rijn'- C.Stapcl - F.Veeren -
À.Vier1in6.

LENS 6.

LENS 8.

LENS 9"

LENS 10.

!ETL1f "

LENS 12a

SIIMENKOMST :

LENS
tENS
LENS
LENS
LE}IS

F
M

ï
c
J

],ENS 7. J.Boelhouwcr - P.Bosch - P.Boon6 - R.ten Hoorn - À,Schiif - J.verhaar
P.Verstralen - J.',iritting - R.v VJijn8aarden - J.Bo@ - VI.vd I,indgnr

F.vd Berg - A.Bil-derbeck: J.de Bruin - G.DÉivesteyn - G.Goossen -
P.heynen - lÍ.Heynen - H"de Klein - J. Sclir,'aal - J.Verbarendse -

.Bur6[ourvt. - F,v Dijh :. p.i'ieiet'- H.Hoppcnbrouvrers - ,'i.Huis I .

.vd Kl-ey - ,1.vtl Kroft - tNI.I;roI - ]i{.ter lLaare - J.Rienen - P.Schul-ten

.Smeele

P

P

C.v Beekum - F.v Beekum -'À.vd Ber
R.cuit - J.Helmans - J.vd lIor6t -
E.Reesink - T. Vertrael.

g'- vll.Bouwnlan - H.-Demeyer -- H.Guit -
J.Prins - T.Prins - A.Reesink -

R.BOn - J.Borst (ex) - C. v Deelen - P.v Deu-isen - P.de Haan -
C.I(uypers - J.I(uyper6 (2x) - vt.va Linclen 1zx) - c.Lipman - F.Peterb -
J.Rientjes (2x) - P.Verhoef - F.de Vroe6e.

Í,u,
E

7
10

I{.Banning - C.Berenbak - A.Bruyhs - R.de Joíó - F.Jonker -:
H.Kouwenhoven - + aanvulling.

9 et 12 een half uur voc" aanvang v4n hun wedstrijd
12. OO uur LENsterrein.
OP.4! uur LENSterrein.
09.00 uur LENSterrein.
OB.4J uur LINSterrein

-1.-;,.

LEN§ 5.



AFSCHRIJVINGEN

0p vrijdagavond tussen 1B.rO en 19.10 uur bij /r.vd Kroftr TeI" 29.60.81.

U],T!t,l;G EN ZONIAG 1, april 1980.

LENS 1

LENS 2
LENS 5
sP4
LENS 7
Duno,
Paraat 4
LENS 10
O,uick 11
Den Hoorn 1O

De'If t I
Leonidas 2
t{asèenaar J
LENS 6
Pí'.raat J
TENS B

IENS 9
Quick 10
IENS 11
LENS 12

zonda6'4 m'ei LENS 5 bii Valkenier
zoirdag 11 hei ].',EI,IS 9 en LENS 11 bi

- 11 mei Jan de Í'our LENS 5 Z
zonrlag 18 mei LENS. .8 en LENS 10 bi

ï8 taei ilrchipeL tournooi vo
zondeih 25 nèi LEN§'4'èh LENS 6 1st

4-1
3-1
V-Z
2-1
Z-O
4-r
z-
4-1
2-2
4-1

ïJeBens niet opkomen worclt A.Bauman van LBITS 12
omdat hij ilit seiroen voor de tweede maal- niet
voor è rest van het seizoen verplic,ht. Verweer

TOUFI{OOIHII SENIORMI ZONDAG'.

'tlit 6eizo'en níet mecÍ opgesteld
is op8ekbnen. Kontributie blij ft
is moge}ijk bíj de SH(o.

J

J
o

GONA"
ist

GONA
r sirelèrs tot 22 jaar
Pinksterdà6 bij cON:À

maandag 26 nei LENS 9 en LENS 10 I,ENS tournooi: 26 mèi LENS 'ir.2cle pinksterdag bij GONA'.. ..
IIill,en de heren van de desbetreffende elftal-len dèze datai s vast noteren
agenda, want wij wiJ.l,.en graag net completè elftallen van start.
Mocht U toch verhiïdeial- zijn dan hopen ydj dat U zo spoedig no6iel-ijk ons
berichten oro a1éno6 'voàr -aanvuLliíg te zor6eí

in hun

w-iLt'

PRCGIiÀMMÀ ZONDLG 27 april (oncler voorbehoud)

I,ENS 1 enz no§ niet bekend
IENS , en 4 vrij
12.00 uur IENS .5
12.00 uur To4eaíclo 1 -
10.OO uui LENS- 7'r
14.10 uur Verburch 8 -
12.00 uur Àzurni 2 -
14. Oo uur IE]is 10 ?
'12.0O uur Ooievaars J -
14.00 uur DVC 6

DSo ,
LENS 6.
vut'Í ,
IEN§ 8 1

TENS 9
ïrleÈtlandia §
LENS 11
],ENS 12

-8- ..
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PRoGP-ri.lMh JUNIohm{

zoNDr'ic 2o-4-1980.

19. O0 uur Postduiven 1

zATEllDÀG 19-4-1980.

r 4.lo rlur LENS '1 ' ' ''
14.J0 .uur LEIIS., .

IE}IS

LENS 1

' 
,'Ilee50w"u ,

2

t.i,

- ' rt'i/c'1
-' ':'1rft ,:' '- LENS
. LENS

Madesteyn

v1 (díë ook 24/4)
v2'
Savornifl ],ohnanlaan
Hoogenhoucklaan
sp. park Houtrust
v2
v1 '"'
lioutrirÀtweg ' ' '

v1
v2

1J. OO "uur
1J. OO uur
14.r0 uur

OuJck 5
ti,v 4
Duindorp SV 5 -

4
5
6

1J. OO uur IEIIS 7
.- .itilS uur LENS 8 -.-'. -, l'1 

1 .'+5' uur S cbcven.irigen 'l 1 -
10
11

TENS

." Iry"
RVC

o
B

1J. OO uur LENS
11145 uur LENS

,Quick Steps 11
'Crornvliet 9 ;

ZIE T-.ITININGEN 3' ITENL1NDSE RTÏS EN IGUNINGEI{

AT'SCI{RTJVINGEN

S chrí-fteli jk

TELEFoNISCH: vrÍ jdagavond tussen lB.OO En 19.0O uur (uítsluitend in tlringenrle
6eva11en) voor

l,-klasser§ bij G.Duivesteyn Te]. 94.68.9,.
B-kla_ssers bi.j F. vd Ber6 I'ef ; 29t?9.?8.
_C+1a€6ers, -bi.j A. t s-Gravendi jk , .Te.'}. '61.16.Irc....

fn noodgevallen kunnen de junioren nog
9,3O en 19.00 u.ur afbellen bij LENS. T

ITFTEURÏNGEN:

r.;voor vri jdatavoncl 't B.loo uur bi j' Pàir1' va §teeirr
GepemFqli{raat-lo1t 2545 pn Den Haa6 TeI. 6?,5o.96,

op
eI.

zaterdagochtend tussen
66.1r.14. , '

De junioren moeten bij slechté weersomstandÍgheden steeds de
afkeurin6sli j s t en raailple6en. Telefonische infoimaties worden hier-
over ni- et verstrekt.

!. '-- \'^: ' n.

nf'ffaoifoufns: ttegèns ni"et "bplomèn 'Ëf getbpèn 'íe ekeincl trij[t cte voI§cnde spe]-er
1 extra r'eserve" beuit H.Díivesteynr"

Bij herhal-ing volgt uitsluiting van deelneming aan de kompetitie-
rvedstrijden. In dat 6eva1 blijft cle verpl-ichtin6 tot betalin6
van de -koítributíe tot het eínd..vàn het- sej.zoen (lO .juni) gehandhaafd

R.Goedhuys en J.vd ï{erf vrorden we{ien6.hun GedraB van. a.fgelopen
zon(Lag voor twee weken geschorst.

OPSTE],LlNGEN 3

LENS 1.
ZlE KEUR]NGEN

al-s bekenal

-9-

Leicler ,I.Apperloo, E. Zoun.



IENS 9. al-s bekend fiets meebrengen

ZIE KNURINGEN

Leider B. Osser

- R.Ginberg - P.Krol-.- H.Schipperen -
(2x) - B.Vester - o,vd Laar - E.Perrelm -

Leicler F.Fluminsj '

LENS 2. H.Diemel (2x) -.o.Koneman
J.Kouwenhoven - R.de Haas
L.v nijn - C.Hocfnagel.

samenkomst 10.00 uur LENS

ZI]I ](EURI}GEN

LENS 4. H.Diemel (2x) - o.va laar (2x) - E.Perreyn (2x) -'B.Eeèmskerk --
i'J.lJals - C.Hoefnagel (2x) - R.Groen - R.vd Hoek, - E.Eykelhof.-
P.Pronk - ï.Tdlohreg - J.Odenkirchen - P.v Maren

samenl(omGt 12.00 uur I,ENS LeÍder P.-vd Steen, R.Luek6

ZIE I(EUR]NGEN

LET{S 5. M.vd Lans - L.v Rijn (Zx) - n.Uutsnan - H.Schaap - Chr.
M.Schobbe -, G.Caprino - M.Korving - R.Korvin8. - [.Spa -
IÍ. Vreeburg

sanenl<,oust 1 1 
" 
45 uur IENS N.N.

GJiAFI.IE OUDDI]S MET I,TERVOEN

ZIE TI]AïNïNGEI,I BU]TENIiTNDSE IEIS EN KEURINGX|II

LENS 6" E"Valentin - H.v Hooten - J.Friskes -----: F.Zesers - lï.CoIPa - E.Boe1houuter - E.
Res B.Elshout' I

samenkomst 1r.15 uui LENS"

ZTE TIIAININGEN BUTTENTANDSE NEIS EN ICEURIIIGEN'

Bergmano - ,
J.Br:oeshart -

ein - E.Jager -.RrVerboom ;-
jl.

i,eider Àrthur de Groot

F
v

I(l-
Zí

TENS 7.

samenkomst

l\l.v Veen - M.vd Boogaard. - .B.Driessen - R.Mattens - !?.v Melzen -
À.v Blitterswijk - À..Franken -, n.Soebarta ;.H.v Was6em - I'Í.Burcksen -
R.vJannee - M. vd lYallen

12.10 uur ,LENS '. 
: ... Leíder i'.Blok

ZIE TI:jIÏN]NGEN BUITEI\TLINDSE NEIS ET.I ,KEUITINGEN

LENS B.

ZIE BUÏTENL.TNDSE J'IEIS EN KEUNINGEN

J.v Kester - M.Zaalber8 - M.v Velzen - il.Fortnan - EiKeus -
R.vd Zwan - E.À[merlqan - E.Coret - F.Spa - E.R9oE - M.Mollenan -

- 'Lei.ers fiïi"iï§ï3:t

IENS 9. , p.un"re]s - D.BaJ.djoe - M.v Oranje - n.r, Or.nj" - I1.I(oelemij -
n.vd Boogaardt - L.Christ - t?.Han - R.vcI Heijden - J.ula6Eerman -
C.LÍe l(Íen Tsoen - R.I?ooe

sa:nenhonst 10.45 uur LENS Leiders E1ift landnan,
l'li.n vd Linden.

ZIE 3UÏTENLANDSE RE]S TXITINTNGEN EN KDURII,IGEN

t

-'10-



LENS 10. M.Kno!6 - M.vd I(ooy - J.Riemen - J.vd',rÍieI - J,vd Uiel- - E.Kievit -j.Kuypers - M.Geurens - M.Tiemes - D.VermeuLen ' *i -

Leider Theo Prins
ZIE BUITENI,.I.NDSE ]IE]S TIJININGEN EN T(EUNINGEN .J. '. 'I

"1

LENS 1 
,I .

ZïE BUITENLTI,IVDSE nEI fllr'.lNINGEN EI:.I KEUIIïNGEN

M.Spaanbroek - P.,',erts - ,l.Triep - M.I(ruI - M. de Haas - ii.Tevrarie -
B.de VoE - E.Verduin - E.de Groot - M.v Beefe' Leider Ton vd BerP

s

PROGRÀ}4I,L^. PUPÏILDN EELPEN EN' MINI -IïELPEN

PUPILIEN ZATETD/rG 19-4-1980.

'l'1.00 uur Vredenburg 2'1 -
'11.OO uur Valkeniers B -
1 1 . OO uur LBNS 14 !r

ZïE TIIAINII'IGEN EN KEUnINGEN

T]si.,PEN zirTEnDir.G 19-4-1980.

09.45 uur DHC 22
12.00 uur IENS 16
1O.JO uur cDS 15

TENS 12
LENS 1f
Soheveningen 17

'' +i- '

Vredenburchweg ''
Hoqrbru0
v2

Í. -:,

B"aEEeiskacle Del-f tv3:
Era6musweg

- LENS 15
-. sor,. 5
- ].ENS 17

ZIE TI]:,ININGEI,I ICEURINGEIT EN I]EISJE

M]IIT-ïIELPEN IZÀTEIIDÀG 19-4-1980.

11.00 uur IENS 19 - Gona 16
11.OO uur LENS 20 - IIDV 9
0!.OO uur n-!VÀ 7 - LENS 21

. : r'
ZIE TTIÀININGEN IíEUIIINGEN EN RET,SJE

iTESCIIRÏJVÏNGEN:

( vr) V1
v'l
Zuideri;ark

r.i. .,Schriftelijh voor vri d avond 18. OO uur bij lrau1
G eBemuidenstraat 1 11 25 5 PR Den HaaA fel-. 67.5o.

ATÏEUNINGEN:

vd Steen,
96.

TELIr'ONISCH: vrijdagavond tu66en 18.00 en 1

. gevalleno bij ri,,iI Heynen TeL.
uur (uitsluitend in clringende 

_.

.2). -. I ,:,, 1

Bij slechte we ers omst andighe den steed.s eerst de af':euringslijsten,.
raarl.plegen. Staat daarop bi; ttprnira.n. en l4;elpenir verneld: . l :l
GOEDGEKEURD,,-dan eteeds naar veld of punt van samenkomst.komen.. IN DIT
GEViiL J4r'.G. Eil DUS IIIET TELEFONI§CH. }i'ORDEI'I GEïN.FOirli ERD N,irrrlt EVENTUETE
rIIIíEURING. Staat bij de afkeuringsadreseen bij. tt I'urttaen en ï;jelpentl
vermeld: ZIE ÀrKI'URIIIGSLIJST rlan moet a1s vol-gt vrorden gehanctel-d:
Voor de thuj.swedstr.ijden moet juniorenl-ijst worclen gerr.ad.i:1-e egd.
Zíjn de wedstrijden van LEIIS 2rB en 1O 6oedgekeurd,, dan 6;aan ook d.e
pupillen èn wel-pen weclstrijit-en op ons veld rloor. Uitsluitenrl voor
d.e uitvredstrijden rna;; in dat geval- telefonisch worden geínfoÍmeerd of
hun wedstrijclen d.oorgaan en vel- zat erCaio cht end. tussen 8.0O en 10.0O
IeL. 66.11.i4.

9.OO
29,06

In noodgevall-en kunnen de pupilLen en welpen nog op zat erdai;o cht end tussen
B.OO en '1O.OO uur àfbe en feI. 66.1r.14. t '

i



OPSTELITNGEN:

LENS 12. als bekend

-sanenk.oest 

10. oo uur LENS

ZÏE TRAINII{GEN EN. KEUR]NGE}I.

I,ENS 1f. als beliend zondei l1.Fïonlerg (zie'IENs
' 8. Surie

T.Mulder
samenkornst 10. l0 uur LENS

ZIE IP*IININGEN EN KEURÍ]'IGEN.

'Leider H. Straver)

14)

LeÍder J.Prins.

tENs 14. aIs bekend net M.Fronberg
ffiffim"t 1O.rO uur LJENS

ZTE TR/iININGEN EN IíEURINGEN.

IENS 15. als bekentl
ËEËi6net 8.4! uur LENS

ZÏE TRAININGEN KEUNÏNGE}I EN NEISJE.

I,ENS 16. al-s bekend zonder n.Plug6e
Eet H.Staa1

samenlromst 1'1 . J0 uur LENS

Z]E TIIÀ]NINGE.I I(EURINGEII EN REISJE.

Leider J. den Dufk.

teider .l!. de Pagter.

( zie IENS 1?)

Lelder R. de Jon6h

Leider M:vd Meufen.

LeÍder Dhr. ELstak.

teider P.de Jon6h

leider Dhr. vd Bor.

LENS 17"

samenkomst 9. JO uur LENS

ZIE TIUITNINGEN ICNURTNGEN EN NEISJE.

a1s bekenal zonder Il. ÀIsengeest
net R.PIuBge

I,ENS 19. als bekend..
ËïdFonst '10. JO uur ïJENS

ZIE TR.IIN]NGEN EN KEUnINGEN EN REISJE.

],Ei,tS 20. al-s bekend
ffient<o-nt<oms t 1O.JO uur LENS

ZIE TÏIAININGEN KEUN]NGEN EN l]EIS.JE..

LENS 21. aIs bekend
eamenkonst 8.15 uur LENS

ZTE TNAINÍNGEN KEURTNGEN EI'T REISJE.

TRÀfNlNGEN

Iïat het is ïetèn we niet, maar oP de vríjdagavond komen er in ieder 8eva1 &aar
erg weini6 B-en C,klasserb trainen. ti,l e proberen het nog Èén keer, zijn er cl.an weer
zo vreinig daà stcippen we deze training raet ingang tan 2J apri3-. Dus a.s; vrijdag
is jullie laatste kans. on 1B.OO uur begint de training voor B-en C-k1a6sers

-12-



1ïOENSDi'.c nliièiir,tb ;r.

.,: r

weten

' .: .i.'.,- .,:),j',j.,t". , r.'. r 
.. , , 

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

F So.ot op 2J april weer begihnen. t{qt iilzond
rclt er.nornàal..ttdborlelraiídt', t/à'?8i,rirei; Uij
n en ml-nl-' S. . ri,i.. -.- n i. ..,"
',1o ,t-":-:*è!pe-p'ínN§ {9_ 11q 2\','1; 

'.1,'.,'.- 
. "

.JÖ r'rcIpén iin pri5iiÍIèn.rr§§ la-tlq,iiL -.. .

De wo ensdanrniddanklu
vioensdag'JO april.:'tvo
ajIJ-e'pupr.LJ.èni',rle.-Lpe
De tijilen fi.1ö'. Í4-'t,',14.30a15

ering r;.an,. 
.

verrvachten dan

KONTRIBUTIES
----:-'--'f'-t:'' ;'-.'i' ,*. .,1

De voll.;C.::.Ge ltontribuf,ie moet nu'zo Langàaroerliànd ríel birinè'ri zijà bij de peunin6-

'..'';
KEURÏ1§GXN:

T TENNIS ES
' i!'
Ci,MPSOIL';JIT-,. .'

4

rnoester. Nog niet gedaan? Dan 6auy, doe,n..GLro 336711 is er go ccl voor.

._:---_--:-
,l::"

De vó-16ende persqr-ren moetén no6 íoob dezc reis betal-en: :. .-., , 
"Y.rdlóhreg flOOr- H.Schaaj: Í40r- L.,r nijn lfotir'- R.Groen f4'Or- C.Hqèfnagel f1Op,-

P,v lÍaxen f10or- Ch. Berguan6 J.60,- E.Keus f50"r-
GíTo 116?11 verwacht het nu.direkt mer . vermel-tling buitenlanCse reio.. .^. ,
Hebbe.n ju11ie rle and.ere jon6ep,,f1,""l. een paspgort of t o eris.t erikaa-rt 6ettacht.

De híeronder ,""*"ruu-.jào6eï6'.nroeten.rro;-.r"uUU reageren öp àu 'i*r"inauorro 
"r, ,

Maak Í.15,- over.op 6irorekenin6 136711 ll.ct veihelcling slortkeurín6 of stuur -je
6eldi-Se keuringÀbewi5p vaË huis-of schooLarts of van de sportkeurin5 op met 

-6én

pasrcitp naar P,v{ Stèqn c Ënemui Llenst raàt .1O1 , 2145 Pn Den }Iaag.

P.t-erts - Il.Boelhouruer - R. d.e lloer - O.Bl-o
A"Franken - R.Gimber6 - R.Groen - n.và U9i
S.HEss - R.de Jon§ - Erik l(eus - J.i(Iip -'
Il.tle l(roon - R.l(ievit - J.trourvenhoven - 0-
J.odcrikirclren - l,r;v'oranje - i.v.nijt - r'r.
_ :- 1. ," -, ,_ l_- - .-.! .r- ; - _- ':U.Vermeulen - tJ.VOOfd,U]-n - U.de Vos - II.VI

.-','i..'..1 -F.Ze8érs'.." .. -, _" '.':- .
. {i-r r À .:.i:. ir.

;' ., ,i
Aq'jq'yaír. ],eNS af laat be!. ons dan direkt
Seen '1ll.aàts.vciqi je tè ïeservereri.. .l

:::.:i .l ' :- . - ' ,. i .r' L-a :

n - lV.CqIpa : -H.Dierael - H.Duivestgyn -
jJen'-. til.Heijen - À.vd..Hoek -'.x.Huidman
G.de Kok - M,I(oivin6 - R.Korvin6 -
vd..Laar l M.Meerman - M.Moll-eman -.. ., .í5in ts5oe - R Tjin,,,',sjóe.- M.T:iemgs -'
eesrvi jk - J. vd. Vlerf - M. Zaalberg - . '

l'

(schriftelíjk) I dan ho.even wij

. _.,..,,:. ;.i ,:.i'. '-.;.i..)..-.:rr. .. .j .

.l,fgèJ,open vrij.da6" ivistqn .Erlwin Coret 'en
finalèavon? ón_'vríitlae .lJ api.l.I. Marielr- '-!:,.-r- ïi --1..:. 'RoU vd'l{Qij.d9.n .(}) -'werdeà ih-ef aas ,uit8esc
Michel gqllepan, iiobert od [1van, Éd. Roos
LBITS venihcht...§ee.,u batjes neé. Suèces j

l ; .;l

RÉrsJE'Dor,ÉiNinruM .. , '.--------

,: .,-. , ., ,.,- .-, .l - ,,_. ,. , . .' ,'_;

Martin Koelemij zLch' le plaatsen voor de
Za.albér6 ( 2) , Marco v. Vel;cn ( l) i eir -

hakeld.. .r.S.vrijrla8. worclen Erik .Lmmerlaan
en John ï l(ester op 18..10 uur bij', 

.

ongens. §up1:ortens tijn van. I.ra1t e. t'reIkom.
. ,.:, r ,,

. L . r..

- :-.",:'-:i -l-
HaerDr-J geeÏ r-k mr_Jn zoon ......oI vcornhet reis j"e öp 8 junÍ

Naamr.
Handtekenin6trrr...

-11-



Vleet je het no6 voor Ji20;- kunnen onze Welpen en mini-welpen mee naar het
Dorfinaríum. Er zijn nog negen plaatsen open. snel beslÍssen d.us;. De vor6ende .'-.jongens hebben zícln a7- opgegeven:
M.Bosch - R.P1ug6e - G.Kuipeb-- .p.de Jon8h - Rt-en L. Meershoek -p,en Dr. BiJlena
R.zandstra - J.steinv,eg6 - p.vd zwan - D.vtt vin - T.Jansen - R.Eartman -'g."n p.,
ELstak - M.Broo6hooft - I+v Vrijn6aarclen - R.Fieret '- E.I(nop6 - n.vd Laan -
W.vd, Bo? - M.Jochems - p. valkenbur8h - M.TiJsen - S.He6E - M,Hoeksma - p.tr,ngefine
K.Hansen - J.vd Starre-- R,Boelhouwer.

0h ja, we gaan op deze da6 met de buo ook nog naar een pretpark en we eten naafloop nog op LEN§ friet en krokett Geef Je d.aarour snel-op,l

UITSL/IGEN JUNIOnEN UITSIÀGE}I PUPILIEN

LENS 1

PDI( 1

IENS 2
Rijswijk 5
Te \rtJerve 2
Vredenburch
LENS 7
IENS 8
Te trlerve ,
IENS 10
VIJC'15

DHT 1

IENS 
'RK.I,VV 

'"IENS 4
LEX,IS 5
IENS 6
DSO 10
quick 10
LENS 9
Vel-o 19
LENS 11

lyra 18
Cromvliet '11

LENS 14

UITSI,/|GEN I?ELPEN

Vredenburch 2t
Vios 18

9;

1-1
1-o

11-4
',5-1
3-o
7-2
o-1
o-1
2-3
4-o
o-3

LENS 12
IENS 1'
Ilrvs f

1-1
4-4
0-4

LENS
LENS

1-O
?-1

15
1?

19
?1
21

2*1
2-O

" 7-o

Gespo Gew.' Ge].c VèrI" punt. . Doelp. .

19 5 2 -. . 12 -,1? 29-64

NoB een paar van <lèze weekendlen ën er lopen en-heIe men.en 'ovérspanrien rona op
LENS. tilat eert gekkenhuis uet de afschrijvingen. Veel- 'èLftallen -Ínkonpleet ,"!. tt"tkunst en.vriegwerk vrerd zo go ed. eh Zo kwarid-al-les zoveeL no6elljk o"i6""urà."' "-
veel Jon6ens speelden twee lieer, er (ele zél-f6 drie keer in àit weetcend. ioch .
kondcnvre het niet verhirderen dat enkele eLftal-l-en rnet Ëe weinig nensen 6peel-den.
Na onze uitleg hadden d.e mceste jongens er we] be6rip voor. Jamilel iu rrui'aoi-""'artijd. mensen ziig die zorn situatie niet wil-led tegri5pen. Nogmaale het vras eengekkenhuis. Leiders en epeJ-ers bedankt vóor de merlewertcin6.. zeítt n begon mot9 Ean..Na 51) ninuten kwamen 2 spelers en d,e reserves ,.i 81. De 1-0 vàorsprong
werd niet gehouCen. In_ een slaapverwekkend.e vcrtoning werd. het uiteiadefijf< f-lIon6 zonalagE elftar gooide er met c1e pet nàar. ra dit erftar lopen voLgens on6jon6ens die er vol6end seizoèn beter mee kunnen stbpi:en' rit sioe6 in ieder gevalrlergens op. !'1 be6on ook al geharlend aan de strijd.-Met-de 2-o acËterstand
kwam er pa6 een kéèper. Het leett wàs aL 6e1etlen. B'1 àiste ontzèttehd veel kaasenteoen Ri jewi jk. De achterhoecle gafj er. ooË cle nodi[e weg.. RffiïífÍi-66nuttà ae--- 

---

kansen veel beter en won net 5-1. Geheel_ onnodig iong"o". Bà beiecfde voLgens deleider- een ve]clslag. Te $rerve ging er veel te tràrà in. De J-o nederlaag bótekent .waarechijnlijk geen kampioenschapr of, DZS noet nog een stelk5e lateno ÉJ verweerde.zÍ-ch'Iedni6 tègen het sterke vreàénuirerr, mtrar koi ze tàcrr ni"t="toppen. z-2 rvas ,cie uitslag"

UITSTAGEN I'íINT-VJETPEN

Vio6 20
Lm{s 20
RVC 21

LEN§
vaos
TENS

- lï-



DE IMISNEVUE
WEEKBL1D VÀN DE VOETBALV]]RTNIGING LENÏG EN SNEL

)re Jaargang nur ner tór z+ alrr.I 'ryöu

n'oFI'ICIEEL: i ÀLgemeen sekretaris: Gerard van .den Steen, .: ,..: _. 
...

" tef. 45.87.0f. Nunspeet].aan JoJ, 2571 cD Den HaaB000000000000000000000.. .

00000000000c000000000000000000000000000c000000000000000000c000000000000000000000000

oooooooocoboooooo0ooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooo00

MUTATIES IEDENLUSTI

1060. T.A.Hoefnagel ' worrlt Vlasa.kk'erstraat 68, Den Ilaag

OVENSCER],]VMi NArlR ZÀTERDAG AFD. PER 1-?-1gBO,

1105
1143
o124
o137
1551
0441

ItI . J.Klunnen
A. iV.vd Kroft
E. P.Landnan
tl. /1. vd L.,inden
A. de Pagter
.I.M.Reuver

/TFVOEREN pBp yp;..§-r98o.

14?4
o01g
096B
1373
14tB
11gg
1013
1240
1406
1o9t
1422
o475

M.^,v Ba66tln
R.^. v Ba88un
I.1. vd Boogaard
1ï. Elehout , :r ,

J.M. v Drunick
B. J.Elshout
R.À.Goedhuis .

u. G. J Ozee
,I . J.Iilaner
RrL.Mattens -.
R.v Nuysenburg
J. A. S chipperen

Sen. 1583
1469
14?6
0966
1+o1,
09?,
1169.
1365
1102
1575

A
B
NS,

B̂
A.
A
NS
B

A
P
c

P
c
c
s

M

B
B
H

P
M

J
J
A
P

R.

it.

SChneider6
J. S urie

Surie
VaLentin
Verstrat,en.
vd \'lallen
vd Uief
vd ÍtieI . ;

. D. t{i jnhoven

. J. v iti jn ( per he ilen) -

en.

en.
ena

Sen.

t'lij maken bovenstaande l-eden er opmerkzaam op dat eventuele KontributÍe
achterstand moet zijn voldaan y6& 71 rnei a.s. -Vb.dr' diegenen, die naar een .anf,.ereverenigin6 gaan, 6elCt dat een overschrijvingsfoimulier' bÍj de nieuwe verenÍging
moet wortlen gehaald. En dat dit fornulier niet ' dbàr' ois' rvordt getekend uoordat cle
voIl-edige kontributie id vol-daan. ' i '

IN BALLOT,ITGE PER 1-7-1980.

.1,í. van der Tol-

. G. Bosman
I
IÍ

301254'Sen.
251050 Sen.

Za.

Eet Bestuur

De Rade 90, Den Haa6 Tet. 6?524?.
Pluvierstraat 11, Den Eaag.

. ,1-



I{efaas moeten vÍij weer gaan zeuren .omdat ei' nofi'steeds leclen ziin zie hun
financiele verplichtin8en niet zijn na6ekomen. Een vereniging kan nu eenmaal- niet
zonder geLd draaien en daar _rqoqlen de kontributies oolc hun aancleel aan bijdragen,

l.rril-t U niet op d.e laatste wanbe t al ersli jst van dit seizoen toorkomen naak
clan no§ even snel Uvr kontributi.e over op post8iro 136?ll t,n,v. Perrningmeester
L.,enig en Snel, Bankrekeninghouder6 hunnen vanaf heden hun geld kwijt op one
rekeningnumn et 51,l,4.53.25r'bij de Àlgenene Sank Nederlanal Nv.

KONTRÍBUTTES

iJf E ST,i1.T EN ACHTEN DE BAR ?

ZÈTERDi'iGMOIIGEN:

ZÀTEI?DAGMÏDDTlG:

ZONDAGMOIIGEN:

ZONDAGM]DD,IG:

Sluiting zonda6

Het Bestuur.

Nel].y en nicharci vd Hoek - Andr6 Christ.

Aad BogiBoh - Teele Frerichs..- I'ÍarJ.een vd s,teen - ol-af HuiE.

Tinus Zilfhout - Pe66y Richel - co, Hoppenbrouwer.

/rn d d Steen - Àn en ïlirn Michels - Hanneke BoIn - Eohu tJel-tens j
Tessa Roodbol - IïiI de Bruin.. .:
27 april Àn en $,in Michels. . '

Kr\Ki$AI(ÀIi{I(i,l.Ií,: IL':li;-KLIrJ.KtKiJ(irIi. I(íIiÀK]..K]'KlJíitI(}.KI'IU:Ií, \K,-K,:.ILíU( KiIC-K:iKi Jífi J'-K,:K:.ILIT,IIiIffrI{A

SABEQUE-DANSANT ! !

Om het seizoen te besluj-ten organiseert de KAIIÀ voor rle ouderen
( senioren'en i. k]-assers) op zaterda6 :lO mei eer Barbeque - DanEant.

De troule bezoel<ers van Lensavonden weten dan weL wat ze te verwachteni
hebben, doch voor de grote 6roep troutsidersir welke ongett'Jijfeld wil komen no8 wat
informàtie: Veel vlees, saucen, wiin; stokbrood en andere etenswaren, het een en'
ander op6el-uisterd door gezellige muziek.

Bij stectrte rve erÀoms tanàigheden houden wij no6 wat al-ternatieven achtei
de hand. Dà geringe.prij6 voor dii gebeuren bedraagt i'12.,JO per pers. en U kunt
zich telefonisch op6ieven bij cle volgende pereonen, echter uiterlijk tot en met
4 nei a. o. '

ilenkHoppenbrourvers TeI. 89.49.50.
André ónrist TeI. 66.02.04
Ben Os6e. TeI. 6C..20.90

Vo1gende week zullen wij hier echter nog fiitgebqe5-d op teru6 komen.

KíIKÀ

ulsuu - avon(

Vanrve.Be het grote suices'van afgelopen,keer proberen wij:
17 mei disco - feest.
Hou deze avond dus vrij!!!
De toegang is sl-echts f,1rJO
Vanaf I uur ben je van harte welkon. Je moet rvef minstens 14 jaar
toegefaten worden. Vrouweliike introduce6s zijn van harte vrelkom.
werp d.oen wij te zijnertijd nog eniSe mededelingen.

KAKA

zijn wi1
Over dit

je
onder-

KrtrI{AK.IKAliJt ll(r JCiKAI(iJ(itK KIrKi.KAKiIK,*Jq'ff f !KJ{UJ(i:iUiKilKi.Kl'KÀKi-Kn



DJ}MES.IVOETBAI ' :I . T,]INS -' S.Vi'R.

'.'. : Voor 2p april hebben vre èen voetbal vredstrijd voor dames geoiganiseerd,
aanvang 19.00 uur I,ENS terrein. De volgenale clames rvorden voor deze rveclstrijcl
uit6enodigd en Gelieve een half .uur van te voren aanwezi6 te zijn'. ' ,

Hannj-e ToeloeI'- Riek Bosch..- .Jose
Pe6By nichel - Rofy Richel - Nancy
Ria Biirsna. ScheidbrechÈèr is Leo

Christ - 
"rrrd., 

Hui-zer - Silvia Huizèr -
Soèr - Judith Kempes - Nönnie Straathof -
Molenaar.

OM + 2O.OO uÈr spelen de heren van,S.V.n.
Het'Hoofilgebouw te6en de Dependance.
Bij eventuele verhirnderin6 belleri naar Riek Bo6ch TeI. 6?,99.35,

. RnRP,Rnn;?mRRnnRRRRRRnnRRi?RnRnlUtItlrni]IlnnRRIlfilliRnRntrnnRRnirRnnnRnnIl
vrtN DE ipoiCtIE: - R l?edactie -adr e6; Theo Priri's,

R IeL. 61.12. 14. Marconistraat 64, 2562 JE Den I{aag;
Rn;lnR:tlrRxRlmnRnRIlRnn
Rru?IrRnrRRnrïRRI?nnRriIlRRXIrRïIilnRIiRItRn]tXRIrIillttRRRIinnn il,lnnn.lnlUmRRiïRnililnllIrniRnnnitRilnsrut

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

f, . _. rnnrcur 3
BBBBBBtsBSBSBB]]BBBBBB

r*'r'*'i++ Na de korte maar hevige zomer van vorige week is al- sneJ. de:wintEr weer
.: '.. ingeval1enl en d:it. weekend was het weer uiterst knu6 bij de open h,raicl.

*+;t*+* Het noodlveer bezorgèe,het. zondag-eerste vrecr een vríje midèag, zodat
iedereen zijn strandhuisjes kon opruinen, cle andere elftal-Ien trotseerrlen
storm en regen maar a1 te graag. Of niet 6or0s? .'-' r' '

*'i'Ir*** I|Je konstateerden af6elopen zbnr].ag dat LENS B het nogal hoog in.de bo]-
.heeft. De te6enstander uit Hoek van IÍo1l-and had een shirt waar een blauq.
streepje doorheen 1iep, en LENS B za6 in dit feit een 6oede aanLeiding oa'
reserve-shiÍ'ts aan te t:reidcen. Zodoend.e kwamen de heren in oranje

' gekleed het veJ-d op. ':
)**+'t:t!+ Wa6 dit nu een sollicitatie nàar een plaètsje in de Oranjeiselektie voor

de E,IC; in.Íta1iËr"of gevrocn een ordinai-re Àonarchistischè clemonstratiè?: ''
+È+:r't* LEI{S 9 vöert graa6 spektakelstukk'eir op voor het.publiek..Voor c1e schare

toeschouwers die zoncla6 langs de lijn stonrlen zette Íedereen ztn ieste
beentje voor. Dit kan lveL eeris Leiden tot een penaltyl rnaar' jà een ongel-uk

. zit' in . e en h1e j-n hoeli j e -. ' : j'
+***'i'* Vaste oluitpost van de. verdediging, ,doelnan \ïillem KroL, zaiS deze pingel

ahter zijn bren verdwijnen. -Vervolgeris. Ëeeg hij echter dè 'Iaaher6..o.1l
. ; zijn hahd toen hij de bovenl-aag van het st rafschop6ebi.ed in .rle richting

van de scheidsrechter, die a1 1an6 vreer op de mirldenstip stond, trqc[itte
te verl:1e-atsen. i+t*,I*+ In rle tweede hefft bakte líi1Ienn 1(. ze nog bru5-ner, cloor eolöts 'cloor zíjn

. ei6en st rafs chopgebie c1 te.maken, achtèrvolgd door de vijandelijkè Èpits. "
. ïlas .d.e bal- sórns te heèt oó aan te paldien?

*****'* Op de vooravoncl. van de <l.ag, tlie ile geschiedenie in zal 6aan als de dag
: . rvaaro? de oranje-zon voor .het. 1-aà'tst geschenen heeftr' höuden cle LENS-dameè

het hoofd koel en spelen om 19.O0 uur een voetbalwedstrijd. l{e verrïachten
dus een grote massa publiek op. ctie 2!e'april-, en .niet allcen mannan die

, rvel eens goed wiJ-Ien Lachen!
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Het heerst weI wcer. fal-l-oze elftatlen geven schijnl;aaa. veiliSe vooxepron-
gen met groot gemak weer uit hantlen. LENS 12 wist een 2-O voorsprong

. orn te buigen in een 2-2 6e1i-jkspel en s}é'epte ten ninste nog een punt uit
de strijd. LH{S 4 echter leverde no6 een grootsere preotatie door yia
een J-O voorsprons net 4-J te verl-ieaen. A1s dit geen sollicitatie naar
degradatie is dan weten we het niet meer.
i.l e hebben het wef c-toc:. LENS 4 is Sewoon ban6 dat ze volgenC iaàr te{ïen
hct naar de hoofdklasso degraderende LENS ] noeten voetball-en.
Er heerst onvrede bij de A 1-juni.oren en hun ouders.. Zowel afgelopen I
zaterdap; al-o de week daarvoor stoncl ons h1-elftal in-lcompIeet. Let weI
À11 het vl-aggeschip van onze junioren. Dit. a1les kontr omdat enkele
(2) spelers rs zonrlags vrorden ingezet in I,ENS 1 en daaron nÍet op zaterdd'§
mogen spelen. r.lli J weten, dat Be zelf dolgraag wel wil-l-en eb voora1 h'un '
eIftal-genoten zijn nu er8 o! hun pik Getrapt. I{et wordt tijdr dat ouders
en spelero van í.l tekst en uit1e6 lcrij6en over het hoe en waarom van het
speelverbod. op zaterdag ( oolc al .zouden ze dit kunnen raden) en of dit
zo blijft. De tijd clringt, want er drei6en. a1. spelers, orSinele LEI'lS-i eugd
spelers op te stappen.
U kunt nu aI vast gaan vasten, zodat U op 'lO mei volledi6 uitgehoni;erd
op LENS kunt verschijnen. Op die datun is namelijk een barbeque-avond
6ep3.and, IIet Kl.rulï heeft ons verzekerd dat het op die da6 warm en zonni8 zal
zi jn, dus d.at zit ,,ve1 6oed.
Eeh ,xeek l-ater kunnen tle voetjes weer van cle vloer, op Ce reggae-1 funh-,
di6co- en and.ere tlreunen" De Kaka heeft op de 1?e mei een top 40- dansant
(vroeger we1 dísco-avond, heel vïoeger boat-avond 6eheten), in de a$encla
geioteerdo
Met het oranje drek tot aan d.e rand van de beerput, l-aton .vrij'het dekeel'van 6O miljoen (.\) onverbiddelijk krakend neer. Tot de volgencle koninginl

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
{ .ruror,orn irJ-J
.]JJJJJJJ JJ JJJJJ J JJJJ

xxxxxx

)oaxxxx

xxxxxlc

xxxxxx

Zo wij pald(en de pennen maar weer eens op, voor het schrijven van cle

Jukolder. I{ier komt ie dah.
zoa18 jull-ie allemàa1 weten hebben wij een Moppenrutii"S.ek. Nou .da.ar gaat
het nou omg l,t'ij zuIlen heel eerlíjk zijn. llij hebben namelijk pas 2 echte
inzendingen 6ehad! M I

Trek gerust ee+ blik Be1$en rnoppen o1:en, of zoiets. tlii kunnen er namelijk
zelf wel- een pcar inzetten, maar gel-oof ue het is vcrdomcl noeil-ijk on een
rrrechterr mop erin te zetten. t'J e hopen dus echt dat jul1ie er wat meer
inzeiider, rvant moppen verzinnen is ook nie.t al-Ies. Íils juIlie ons een tlop
witlèn toesturen, kan dat heel genahkelijk. Dat i;aat nanelijk aIs volgt:
Iedereen kent Theo Prins vre].. /1]-s ju1lie trde Moprr nou op cen brie8je
in1-everen, of aan Theo vertel-l-en, dan struurt tlii ze naar ons6

.luirie 2u1ràn weI denken, geeÉ ze dan. tieliih aan bns.
Maar.....dat 6aat níet. Iïij vrill-en namelijli onze iÈentiteÍt (woordenboek)
niet verkla;.rpen. r
Bij hoge uitzondering d.elen we cenlpluim van de rveekrr uit en !ïe] aan C1t
,clat afgel-open zaterdag RVC op eigen ve.Id'met 4-1 overduidel5.jk vcrsl-oeg.
Een goede revanche voor ,.1e J-O nederlaag op het LEIIIS -to erno oi " Erik
Amnerlaan scoorde trouvlens in de tlveede helft een hele echte hattrÍck.
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xxxxxx.

VeIo J
LENS 2
RK.',VV

voert
ST.hND r

.20-14
20-11

1?-24
11-20

De corlp.etitie Loopt op'- zijn eind.e en in de volgend.e wèhen staat er voor:
enkele eiltall-en nog heel. wat op hct spe1. Daarom. volgen hier alle .

elftal}en op rij met de standen. Ons hoogste A-e1fta1 heeft het; zoa1s aI
een tijdje bekend is, niet kugaen'lredden in de ?romotieklasse À. Een "vijfde plaats bl-cck Cit seizoen door onder neerveeJ- pech niet haaLbaar.

De stand in de staart van de ltari$lijst
9. DHL 1

10. LENS 1

Frans Flunans
rr zi jnl' JI2 dit
J wedstrijden
DE ST;IND: . ,

. 18:16 10.. 17-11 11.
4 t?-8
cle middenmoot aan de ruine

16-26
13-23
14-21

Gona 2
quick Steps,

af stancl van de- iop. t':

LENS ,
SchevoBiug6n ',4

I?VC f .

5. Verburch
.VI us

7. Vitesse Del-ft
ö. lJ-aurv zwart

Rava J
re lïErvb 2

11o ,Die Ha8he.l
12. Naaldwijk 1

Zvrart Blauw 2
TENS 7.

heeft dit jaar nog niet veeJ. plezier'iiunnen UcLeven àan
seizoen ze staan op,.het o6enbli.Sr op de Be plaats rnet.nog
te gaan en veel meèr zit er ni-et in.

.20-11
, 20-4

11-5
15-4

. 14-14'.'16-12*
'' - 15-11

B.
9,

:.1:1

DE

4

1. PDK 1

2. Juvcntas 1

f. ÀDo 4

4
5
6

xxro<xx 81 speelt in promotiepoul-e B on J plaatsen prómotiepoule volgencl jÀar.
. -'. Na de zwuarbevochten ze6;e zaterdag op (iuick. in de stand als vo16tl-

1. Ri jswi jk 10-18
2. Quick 12+16
7. Vredenburch 11-15 -

4. LENS 12-13

' '"11'9
1Z-- 12-8

' :. 1o-?*
.AIs jull-ie clit lezen is r)e wedstrijd LENS- Blauw Ziíart oi 6""pu"ia I

:i(dinsdag). Daarna speel-t 81 alleen nog thuis teGeri 'l..Jilhel-muq en heeft
all-es dus in eigen hand. À

Ondanhs het verlies twee weken Bel-eden tegen Te Werve.heeft 82 nof een
kl-eine kans op het kampioenschap maar dan moet DZS nog een nisstap begaan
in de resterende J wedstrijtlen.
De stand aan kop is:r

,1. DZs 2 19-30 1.
2.LENS5 .. 1B-zZ 4.

Een z,rare poulc:i,ntleling had Bf ciit
tot nu toe .een é6n àa laatste plaats

. p+catsig stijBen r

j aar. zonder. een vabte keeper werd
bereikt. I.lisschien kunnen zq no6 cen

'16-5
1q-)*

,. 't8-26
.. 18-23

er relatief gezien
is een 2e of 1è plaats

9; Celeritas 4
l0i, Trionph 2

1. Blauw Zwart 7
2. Paraat 3 :

17-15* 11, LENS 5
18-12* '12. Duindorp )

OnE laatste maar àeker niet sLechtïterB-team 6taat
gneal voor. Àls de competitie nog uitgespeel-d wordt
haal-baar. '
De stand.:

4

:5-
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](xxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

C1 heeft het dÍt seizoen nogal moeil-ijk 5ehad. Het-ontbrak de jongens soms
wel eens aan inzet. HopeU- jk zet het herstel van de afgelopen weken zich
doori dan kan de hatelijke l-aatste plaats vcrlaten worden.

De stand onderaan:

9. Rijswijk 1O 1B-1, 11. Vredenburch 12 19-10
10. Blauw zwort 10 19-12 ..-12.LENS8.... ..20-10
Met een duhbeLe leiding driret C2 het dit seizoen er6 Soed a1s subtopper.
I(oploper Ilede is gelvoon niet bij-te houclen.
De kop van d.e ranglijstr
1. Tede 1 ." 1?-13 f. IENS 9 16-22
?. DZs 1 16-23 4. SOr. 1 1?-21

En dan komen rve bij de grootste kampioenskandidaat van onzg'juniorenteams:
C1. l{.et no6 ) wedstrijden voor. de boeg 1 punt voorsl:rong met 1 wedstrijd
meer gespeeld. Volgens de leidèr worden de tegensta-nd.ers van Holfaird
Sport aI orngekocht.

De stancl bovenaan:

1. LENS 10 17-30 J. Laakkrvartier 7 15-21
2., Holfand Sport, tJZ 16-29 4. iiDO 17 " 16-16

Ons laatste juniorentearn.C4 is di! seizoen een goede midclenuoter eir meer
zLt er *ror=óhiirrlijk bok niet in. :
Het midden van cle ranglÍjst:
4. Ras 1 18-21 6. \t\c 15 16-14
5. r,ENs 11 1g-2o 7. coNA 7 18-14

- the end - ''
Zo! clat zit erop! Even de schrij fkramp'i uit de -vingers schutlden en dan
vol8t de rt mop van de wcektr!
Dars gauw h6, walt hicr korat ie dan:

Jantje is cen l-ui en vies mannetje en zit rtonderuitt! in de.k].as. Ze6t de
juffrouw:rtJongens en l4ei6jes, mor6en neroen rjullio al-fenaal een eLektrièch
apparaat nee.
rrvolgenale Sag heeft iedereen oen elektrisch apparaat bij zich, behalve
Jantje.
Ze6t de Juffroulv: rrJantje waar is jouvl allaraatrr
ZeBt Jantjeso, <lat is een heel- 6root apparaatr hèt staat oP de ganB.
ttDan nodi8t de juffrouvr cle kinderen uit om op de gan5 te 6.'an kijken.
Op de gan6 ze6t cle jrtf .. Zo rzo, Qat is iÀ een Groot ai:i:araat, \írat 'i6 het?
rrzeGt Jantje: tro, dat ís mijí" vdders longentapparaAt art
tt7'o rttzer,L cle juf ttrEn wat zei j,:,uw varler daar van.tl' .
rzegt Jantje. rrHuuuuuuuuhgh. ll

In de komende weeh staan er weer enkele toernooieri op stai:el'a.s. zonCag
27 alril- 6aat LENS !1 naar Quintu§ (de lïestfanders) voor de soorrondes
van het toernooi van t1e NI(S ()Iederlanclse Itatholieke Sportbond). f,ffS is
in6edeelcl in een pouJ-e met GDS.I den Hoor! , quintus I lïestl-andia en '-' I -:u
lrit llIaurv. De poul-ewinnaar gaat over naar de halve fi-naIe..
Op l(onin5inneclag is het jaarlijkse Utopia tocrnooi voor A'[ elftal]-en.
Hopelijk is het weer beter dan vori6 jaar, toen LENS (verdiend) de finale
won naclat te6enstander Bal-uv, l,IÍt nassaal van het velcl liepi LENS speolt
in poul-e A met VJel-tania, lirnhcraia en Jeka. In poule 13 spelen TSCi 'de Kennemersl RVC en Docos. De nuErmers 'l van elke poule spelen ds finale.
Verder op JO april voor LEIïS 6 en 10 een Spoorwi jktoernooi (dicht bij
huis d.us) en voor LE}IS 7 een Osctoernooi.

xxxxxx

-6-



ven attent maken oP

'tlïhat'- i vree about You.
'i ; .,'

Zor -il.uitjes clít is het.laetste. líi j 'ruilIen jullie e

..Èqi -voÍgenae à ' rtSin6le "van c1,e weekrt : rtThe Romantios r 
Ír

xxxxxx

' 
Vol6encle keren mèer tlsingf e van de week"rl

xxxxxx Ze6 maat joo,s., .tot de volSende week! ! ! ! !!

L,IJ{G§ DE SPCRTLaI V,N DE Z-M LÀDDER--- I

zM:tMit'LzYL1MZl'tnuzIÍzM zl'izMzil'I 1MZMT tMZMZNlfrtzMT.,MZ

M secr. J.Meinesz. Te:.. 86.14.4?. M

Z. Laan v liustenburg 15t 22? 1 XS Voorbur8o
MZM,lMZI.lZMrIMZ\'{.ZMZMZMZMZ\TZNZMZMZMZ\1:§ï{ÉMZMZ

4-e
12. JO -uur ÀNWB 

'10.]0 uur IENS ,
- 

,-LËNS 
2

- Taurus 2

Het TIiEEDE 1s dus rnet rleze overvrínning een zeer Gevaarlijke klip omzeild. 
-

Deze voor het u-EZ6tten van- de bovenste plaats ít 5B zo uiterst belangrijke i ';r!
wedstrij@ had overigens cen inerltnaardig, verloop. Grwijl ér een fikse bries
urij*"f"ï"à doel toi doel stond, r'ras dè teiding in handen van een arbiteït di.e weL

isrqàar ."le zaah goed Ín de honcl had, rloch tcvens bli;jk gaf eon vöorfief,.de voor
strafschopi:en tó bezitten. Drie san ,1e 4 cloelpunten werden n.1. uit penaltyt: 

.

6cscoord.-ónze captain Jill van cler,Tq! toondè zíoh hielbij anrlermaiil uit het
foede aanvoerders[out sËffie den-T;-Tjil Zonrler zijn mc de-t eangenot en ?r.1. naaEt.. '
àe nervositeit van de wedstrijd zelf, net 106 een brok zenuwen op te zadelenr - ..-

plaatste bij zichzelf beide rnÀIen 66n keer v6ór de rust en 6én keer. in de 2e hefft
achter cle bal. oB ook beicle malen geen fout te Eaken. Maakten de gastheren in dci

""".i"'tàrii-t;;;";;;" rit o.r, st:rifschop) nog rvel gelijk in het tweeàe geval had
rnen van ÀNlïB zijrle geen antwoord híerop en zo lion het i1e'beurenr clat tevens in de

l-aatste ninuten van ileze door lcide partijen uiterst sportief Sespqelde 6t"iidt''
onze'razendsneLLe rechterspits PauL fröhte-zrn clrie bela6ers weer eens te snel af "

was .cn zi ju rush .op bekwamË w:- jffiTiólE ( 1-l) ' Er resten hier nu no6 cen -clrietal
weclstrj.jtr.àn net momcnteel een voorsprong van drie 1:unteÉ'op enigst e .concurent ,

no 2, clrir er ziï 'oin zo te ze1;gen wel eníge nuziek in' a.Élzq4rgn6 afl-ereer6t nog

even een stevine pil afwerken in Denthuizen tc6en nsc ï6$ffi@ 1J'1J uuir.:
vEnzÀi,tELEN: ( tàri:iaatse) r e, 45 uufr@-ugq t158 : Gen sportpà{oNs EnE'r t

ffirE'l"oty,rir"n. (ri5íÈwa6'nàEEdnt-l-nt, n! Nutriciafabri"kl 9:Ig!:-afslas
links onder'du ]u,"g" door richting Doskoop, Iialverwefie. liriks af raar BENTHUZEN)

- i's Í la
E.Neumann -CPSTE].,LING! ji.En,e - C.Vetdink - H.l(en1:er - G.vd Togt - K.Jansen -

J.vd. Tas (aanv) - A.Ben C hei.lrh - L.KuJmer - Chr v Gestel- -
J. vd Eii zen.

1le6: J.trielt en6 0

rveor een6 een paar kostbare

. ''.i

Het DERDE Pakte oP het iuiste momen

wínstpunten. ïn Ëen v-Iot en goed,. Eespeelcle lYeds
jon6ens, na 6oetl voorbereidend spel in het nidtl
doelpunten een verrliende zege te behalen. ilet z
gemald<eIi jk gaan tegen Hollancl Sport I 12 -Uë.r d

Gè6n competíti
Oosteinde te Voorburg

rij d wiSten Ilein Kester en zln
nveId, door cen steL Soe de

t
e

al- a.s. zaterda6 niet zo .,

och- met'cen puntenver del-ing zouclen

wij al- ruim tevreden zijn. i',iNVÀlIG:'1o.J0 uui' vERZ.II"ÏELEN r 1O. clo uur ( t erplaatse) .
TEnIIEIN HolLand Sport | 322 I'err ESDO, lïaajisdori) erlaan t/o Du indigt.
OPSTELLING: N.N. - C.Bosnan - R.Koster (aanv).-

A.Koster - J.Houben - d.HaLlèen - G

ne6: Gene; dus wel a11eltr:lal verscliineí hoor) !

PnoGltÀMMj. ZJTTEiiDAG , mei a. s.

Cht gehee - E. v !.ierlchoven - ..,'
.Kuip.er - Il.Vroom - M.Nelissen-.

erveCstri jden, cloch vrcl een &fgnogi bÍ j de yPr. Devio; '

alwaar des I s-rnorgen§ negeí uur wortlen vervracht;
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A.Enze - À.Ben Chci}h - J.den DuLk - G.HalLeen -.H.v HarÈtkamp -
Chr.Jehee -'H.Kemper - R.Koster (aanv) - G.Kuiper - L.Kuyper -.
M.Nelissen - E.Neumann - n.Sta! - G.vd fo6t - C.Veldink - Il.Vroom -
C . Bosuan.

, Ter 2laatse zul-J.en uit dÍt aantal eLftaLlen geko2en worden voor de
vijf te spelen wedstrijclen van ieder 2 x 12$ nin. zonder rust. Let er op:Een
ieder speetr-t verschil-l-ende kerent

Voortà speel-t ons Je e)-ftal op Konín8innedag (lO april a.s.) in het
OIINAS-t oerno oI a/d Buurtweg te Wassenaar oveltoeís ëen vieÍtal weclstfÍ j deii van
ieder 15 min. zonCer rust. jrAir'lV/,NG : 10,r0 uur, /i íEZIG s .1O.O0 uur. Zorgt dat
je rJ,eze dag vrij houclt! i !

PnoGR^MI,11 DONDEIIDiIG z4 april 198o.

2O.0O uur LENS-comb

,PROGIL"}1l4À ZOND/IG 27 april

14. 'JO uur ].,ENS 1' LENS 2 is vrij
10. OO uur LEI'IS ,
12.i00 uur LENS 5
12. .)O uur Tone6id.o J

_ cr. l,tit r 5g_comb.

1980.

2O.0O uur EENS .:11 BTO 4

PnOGRil'1M.t, VRIJDIGT.VOND 25 april 1980.

V2 6eb. 1 lok 1/1' 4. vd Berg.

v1 G.H. vd Kolk.

v1
V2 , . P.F.M, Beukers.
Roclelaan Voorburg

. J..Vargas Garcia
V2 r J.H. v Delden.
Àrkchvcg 20 Poel-di jk-- L.W.A.Noteboomo
terr. SVPTT Filmstad, iTa"ssenaar

A. Pronk.
v2 N.N. .

tluLíana Sportpark Guntersteinweg
. N.N.

Sportpark Brasserskade
N.N.

Roodenburg 1

LENS 4
DSO a
LENS 6

VvM'
LENS

10.00 uuÍ LENS 7
'14.lO- uur Verburch B B

1 2 . OO udr l|zzurrí 2

14. oo uur LENS 10
'l2.OO uur Ooievaars J

LEI.'IS 9.

tJlee tlandia 9
LENS 11

LENS 1214.00 uur DVC 6

OPSTELLINGN

LENS 4.

i.ENs l.
LENS 6.

IENS, 7.

LENS B.

LEI{S 9.

als bekend. 
. .:

aIs bekend. met til.Ilichels

aIs'b'ekenÈl

las. bekend zonder J.Boel-houwer &et. M,Jansen

aJ_s oeKencl met ri.Ileetman

a1s bekend

aIs'bekendLENS 10,
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r,ENs 11. al-s bekend zoncler P.Verhoef

a.ls bekendLENS 12.

AFSCIIRTJVEN

op vrijdàgavond bij 
^ad 

vd Kroft tussen 18.70 en 1p.lo urir TeI. 29.60.81 .'
In uiterste hood2aak op z.aterdagnor6en evencens bii jrad DoSisch tussen !.00 en
1O,OO uur Íe!. 91.11,.56,

NIET OPT(OMEN

tlegen6 niet opkomen in het weekeinde van 20 april wo?dt J.Boelhouwer van LENS 7
voor 2 rvedstrijden geschorst. VervÍeer is mogelijk bij de Sel(o oP naanrla6avoncl.

§ Àl4EI{ïo1'1S T

LENS 1511O een half uur vcor aanvang van cle vrerlstriid.
r9r11t en 12 verzamelen oP tEllS.

UITSI,ÀGEN ZoNDÀG zoapril 1980.

4
ö

I
t

1
6

],ENS 1

Ijlauw Z$rart 2
LENS ,
Velo J
Den Iloorn
IENS 6
Ulest erkvrartier 5
LENS B

LENS 9.
HVv7
IENS 11 was vrij
I,ENS . 12

afgekeurd
. IENS 2
. VUC4
- LENS 4
. LENS 5
- Celeritas 5
- LENS 7
- II.v Hofland 4
- 'ltraEsenaar 5
- LENS 10

z-1
5-2
!-3
1-o
4-1
o-o
2-O

2-2

PROGR/JÍI.ÍA I S ]N HET VERSCHIET

^ -_ oÈe! u

(oNDER VOORBEHOUD)

2-2

DONDEI?DÀG 1 mei

IDVJS 1 
.

19100 uur LENS

VRIJDÀG P mei

LENS 1

CIïP 4

Erasmusunj dersiteit
Vio_s J .'

sportpÀik ,de vLietrr
VoorEchotervre6 ï,eiden

._- 1: .

DuinlJan Í,.Balrker.
Lange Kleiweg 2-4 ni jsrvijk t/o
Visseringlaan

12

19.00 uur IENS 9.-.'
'19.00 uur LENS 5 -

ZONDI,TG 4 mei

14.00 uur Iexas-DHB 1 - LENS 1

].',ENS 5 Val-kenierst oernooi

ï

-9-



DIN§DÀG 6 mei

PDK 1

ITOENSDAG 7 mei

'19.00 uur ]JENS 10

zoNDAG Í1 mei

14.00 uur IENS 1

LENS 5

LENS 9

LENS 11

DONDE:ID.IG 8 I'TEI

19.00 uur LENS 7

ZCNDÀG 18 mei

14.OO uur fiW 1

LENS 8

TENS 10

ZONDAG ?5 meí

LENS 4

IENS 6

I'Í.1ÀNDirG 26 nel

LENS 1

LENS f

IENS '1

Dyn.a o 6?/3

- Blauvr Zwart 1

,.Ian de Fouwtoernooi te Zeist

GONjrtoernooi BeresteinLaair

GoNlitoernooi Beresteinlaan

flDV 3

- LENS '1

G0Ni-toernooi

GONÀtoerhool.

G0NLtoerbooi

Goil,rr to ernooi

Verburch 1

GONrltoernooL

Duinlaan nederlaagserie

okt. 19Bo
4-Z-Bo
1o-9-Bojuni 1980
14-9-Bo
79/Bo
?-Bo
7-Bo
7-80
?-Bo
11-80
1-?-80
9-80
?-Bo
1o-B-Bo

^.1.Í. 
v Kleef

E. P. Landrian
1ï .H . Michel8
il.J. vd Mye

^.C. 
v Noort

A. de Pa6t er
P. T?Perre)m
J.G.nac
J.i:.niemen
E.J.Rimrnelewaan
R.S.noodbol
II.J.Rooduia
I-{ . D. Ruyter
J.j'r.v iÍ1Jn
P.G.Schulten

D . Ploeg

7-80
7-80
1-4-Bo
?-8o

.7-Bo
9-80
7-80
14-B-Bo
4-Bo
1-7-80
1-10-80
26-8-Bo
7-Bo
1-6-80
17-B-Bo

DE NAVOIGENDE SPELËRS I"bETEN TN 19BO GEI(EURD VJONDEN.

C.lI. vd Beek
F. J . BLokland
P. rt. Burghout
G.Co1pa
H.J.Dietz
Itf .Frantsen'À.G. t s-Gravendi jk
À.H. de Groot
P.ilei jnen' '-'

J. dd Hilstcr
Ë. S.Hoppenbrouwer
..(,. H. de Jong
R. de ,fonÍl
E.]1. Jonker
G. \il.Kempernan

-10-



A.i^.Ii.nmers
J.l{.Verhaar
J .J . ilaf ll-nB

19.O0 uur LENS 4

\ïoENSDÀc 7 mài r98o.

19.00 uur Zwart Blauw 2

1-?-Bo
1-g-Bo
1--6-80'

LENS 1

Vredenburch 12

LENS. 1 ( zie ook fO-4) tletis Stol<el-aan

zíe 'zondag, 2l/4
LENS 5 Berest einl-aan
celeritas 4 ('zie ook fO-4) v1 .

- LENS ? (zíe ook 3o-4) v.Brieíenlaan

- IENS 9 Ockenbur8
- ooÈev;..ars 4 ( zie ook ,o-4) V1
- HMSH 9 V2

r svstTo/1 v1 '

NKstoernooí ( voorronde) terrain Quintus

R-tvÀ ,

Utopiatoernooi op LENS
Spo orwi jkto ernooi HengtLolaan
OsctoernooL Vlamenburs
Spoorwijhtoernool Henge].olaan

Vrlilhelmus 5 v1

Mochten er spelers zíjn die ook gckeurd moeten worden maar niet op cleze J.ijst '

voorkomen even kontalct opncmen. met t1e Seko of met de aanvoerder.

j',rchipeL toernooi kandidaten

R.Bom - R.Duyndan - H.Hoppenbror*"r'- M.td Meu1en - P.SmeeLe - H.vd Níeuwenhuyzen
t/.Flantsen - E.de Lan6e - i.Overgauvr - R.Versteeg - J.Tiin i, sioe - F.Verbarendse
h.Roven - T.v Luxemburg - n.vd Hoek - ll.de Jong

PROGru.I,$,IA JUNIORE"N

D6NDERD;1,G 24-4-1980.

- lIÍadesteyn19.OO uur Postduiven 1

19.00 uur LENS 8

z^TEnDl'G 26-4-1980.

14. Jo riuI vios
vri j
vr].J:

1f.o0
13.0O
13.00

uuI
uur
uur

T,ENS
LENS
GOIÍÀ
LENS
Paraa
LENS
DZS 1
],ENS
LE[.IS

I
3
4

6

8
3
vrij

11.30
11.45
11.45

uur
uu?
-uur

'lo
11

zor,rDAG 2?-4-198o.

10. OO uur LEI,IS
12.00 uur LENS

DINSDITG 29-4-1980.

19. oO uur LENS 5

I'IOENSDÀG lO-4-1980.

11.OO uur I.ENS
1r. JO uur LEI{S
'1 1 . OO uur l,U{S
1r.,O uur LENS

D0NDERDr1,G"I ne{i 1980.

2
4

1

6
7
10

LENS 7

-11-
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S chr ftelijk:

IELIITONISCII: .vrijilagavond en clinsdagavond tussen 18.00 en 1p.00 uur (ultsluitend

ÀFSCHRIJVINGEN

À-klassers bij
B,-ltlassers bij
C-hlasserÍj Lij

IFKEUIIINGEN:

iii',i lPElEI'l :

D?STELT,TNGEN :

LEI.TS 1

:
voor vrijdagavond 18.OO uur bij Paul vd-§teenr-
G enemui-dànsira^at 1o'l , 2545 pp Den liaa8. Tel" 6?5096"

Ga je oJ-k weekencl kamperen in cle rnaand mei Seef dit dan nu aI vast
riooi op het afschri jtàddes

in dringenCc 5eva1len) voor
G.Driivesteyn Tel.94.68.91
F.vd Ber6 tel-, -?92?9 "?8.

ïn noodgevall-en kunnen d,e junioren nog op,zaterdaSochtend. tussen
í"Zo'o""ro"oo uur -qfbel].en-bj.5 íutls réL.-.66.11:14. . '. - . ,

Dc junioren moeten bii slechte we ersoms tandigheden steeds de..

afkóuringsli j s t en raadple6en. felefonische informaties worden hier-
ovcr niet verstrekt o

al-s bckend zonder P.de iJruin
met B.Heemskerk - Y.Tttlohreg - R. vd iloek.

LEIDEnS J.Zou{i, J. i:Pperloo,

Í,rNS f vrij zie LENS 2 ( zonclag) H.Linssen - ÏJ.Kliinnen'

LElis 2 llovd lan6 (2x) - o.{önenran - R.Gimbcrg - P.KroI ' H.Sohipperen -'
J.,I(ouweniloven - R.dè Haas - 3.Vester I H.Iinsuèn - W.i(liinnen L.v Ryn (2x)
órril " lorsr"rru( zx)

. Leider F. Flurnans.

:,,I,,:;ls 4 zonda} 2?-4 al-s bekend
sauenkomst 11 .0O uur LENS

LltliÈ 5 als ';c::'.ge vreek l.{.vd Land - L.v Ryn
Ëïriefi:ïc::rst 12" oo uur LENS
zi.c ooir 29-4

r-dlls 9 als vorige rveek
Ëffi-elÉonst 12àJo uur LEN§

lfl.rs 1c

Leíders Paul vd Steen t
RoeI l,ueks.

en Chr Ber8roans Zie LEIÍS 2- Leider Martin fleuver

Leiders Erik'Ianalman
Wim vd Meiie.

'l

t.

ll;§ii 6 a1s "rorige week met H.DiemeI
ËàfrËEomst 12.J0 uur LENS
zie ook J0-4 Verzameleí 12.4, uur LENS

Leider Àrthur de Groot.

LEIiS 7 als vcri8e vreek zie ook Jo-4 Verzamelet 9.3o uur IENS''
sancrJiom6 t 11 ,45 uur Leider.h.SIok.
GÀJ',NND OUDE]IS MET VENVOETT

I,ENS B vri j

a1s vorÍ6e week zie ook JO-4 spoorwiikto ernooi samenkomst 12.45 uur. LENS

Leíder Theo Irrins ' ' :

LIII'IS 11 als vori6e rveek

-12-
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PROGI?AI{I'Í,iI PUPÏLIEN EELPEN EN }ÍINI-1^JELPEN

PUPILLEN ZÀTEtiD.tG 26-4-1980"

11.00 uur VW 10 .
'1 'l 

" 
UO uur GDi) 15

'l 1 . O0 uur IENS 14

!ÍoENSDAG 3O-4-198O.

13.30 ttur LENS í2
1J"J0 uur IENS 1,

VJEIPEN Z,TTE,]DJiG, 26-4-1980.

1O.OO uur IENS 15
11.tr0 uur Texas DHD 5
'l 1 .00 uur LENS í 7

ivoENsDAG lo-4-19tio.

O9.OO uur LENS 15
Op"OO uur LENS 16

XEN§ ,12
LENS ,1'

HVV 15

Quickslepto ernooi
Quick6t epto ernooi

Zuiderpark
Madesteyn
v1

Ni jkerklaan
Nijkerklaan

v2.
DÈinlaan
u2

Nijkerkl-aan
NljkerkJ.aan

v1' :

(terreín IENS) V1
v1

}..4ÏNT-iÍELPEN

'lO. OO uur LENS í 9
11.OO uur HBS 22 ,

1O. OO uur IENS 21

WOENSDTG }O 98o,.,

- SpoorwÍ jk, ( vr)
- LENS 16. '

: I?i.jswi jk 21

quickst ept oerno oi
Quicks tepto elnooi

- ÀDO JO
-. LEIIS 20
- quick f4

Tone 6ic1ot o àino oi
Tone6idot oerno oi
T onegirloto erno oi

'10.00
10. oo
10. o0

uur
uur
uur

19
20
21

Lm{s
I,ENS
LENS

FoiléIaan
Rodelaan

'Roclelaan

Voorburg'
Voorburg
Voorburg -;

1\Ï'SCHRIJVÏNGEN:

hFITEURINGEN:

S chrif teli.!]c rrser rr:tlqagavond 1

@e
B.O0 uur bij Paul ycl Steep,
n HaaB. reai 6?.5096

TELEFONISCH: vrijclagavontl en clinsdagaVond tussen 18.OO en i9.OO uur (uiisluítend
in drin6entle gevallen) bÍj l'ril Heynen.Tel. 29062r. ' :.. '

In nooclgevaLLen kunnen de pupillen en welpen nog.op ?at erda6q cht end. tussen
9.Oo en lO.0O uur afbellen. Tel., 661114 LENS. . '" 

.

Bij olcchte we ersomstandighc den stéed6 cerst de afkeuringslíj ot en
raadplegen. Staat claarop bij "Pupil-len en iïe:Lpcn'r vermeldl. i .

GOEDGEKEUXD clan steeds naar ve-l-cl of punt van sanenkonst komen. IE
DÏT GEVÀL ]&ïG ER DUS NÏET TE],ET.ONIíJCH ''.IOEDEN GEINFCRMEERD N.I/U
EVENTUELE j"FI(EURING. Staat bij de afkeurih[sadÍèsèen. bij ttp;rirr"r.
en !ïelhpenrr vermel-dl ZIE hIKEURINGSLIJST dan noet aIs volgt worden ''
6ehandeJ-d: Voorrde thuíswed.s trj- j den noot juuiorenJ.ijst worden geraad-
pLee6d. Zijn de'rvedstrijden van LEIIS 6110 en 11 goedgèkeurcl, dan
g+an ooh de.pupillen en welpen wedstrijden op ons .ve1d door. .- .:..
Uitsluitend voor de uitwedstrijrlen mag in dat 6eval-.te'lefolisch
worden geÍnforincerd of hun wedstrijclen cJ.oorgaan en wel'zaterda'§t '

ochtend tussen 9.00 en 1O.OO uur. Tel. 661114.

Ga je elk weekend kamperen in de maand mei 6eef dit nu Can aI door
aan !ïil.Heynen TeI. 290623.

-13- -
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OPSTELLINGEII r

LENS '12. al.s bekend zie ook ]O-4
samenkomst 10.OO uur LENS

LENS 1f. al-s bekend met T.Mulcler
Effi6iË6mst 1o.OO uur LEiis

Leider II. Straver.

Leider J;Prins. ''
zíe oo)r- JO;4

LENS 14. als behend
ÉGïEspa
sanenkornst'1O.JO uur IENS ..

LENS '15. als bekencl zie ook
samenkomst 9.JO uur I,ENS

t.

30-4

Leider .J. rlen Dul-ho

Leider Ài.d.e Pagter.

leider R: de Jough.

Leider M.vd Meulen.

LENS 16" als bekend uet H.StaaI. zie ook-'JO-4
F=-.* D. §pa
samenl(onst 1O.00 uur LENS

LENS '17. a-Ls bekend
ffiEiFömst 1o.ro uur LENS

L,ENS 19. als bekend. níe'obk JÖ:4
ffie:rko-mst 9. ,O uur LENS

OPSTEI"I,ING 3 aIs bekend
sam;fromfi 1o.'i5 uux LENS

:,1 ..

I,JKstoernooi voor B'l op zondag 27 april

teialer Dhr. E1stak.

' teider Dhr. vd llor.

LeiderE Han6 Zoun, Joop Àpperloo,

LENS 20. a1o bekend zie ook ]O-4
Ë3ï6ffinst 10.fo IENS Leider P;de Jon8h.

LENS 21. a16 bekend zie ook ,O-4
EiidËmst 9. ro uur LENS

UTO?I]ITOERNOOI OR LEI{S 1 OP WOE{SDhG 3d apriL.

Ondanks alè kronin6 ,"o'orrr" nieuwe Koninging gaat ons À1-toernooi'bp
woensdag JO april nortraal- door. lvij vcrwachten naa6t cle deeLnenende vèrenigln6en '

ook hee] wat toeschouwerE. À1 gaat proberen de wi6selbeker in on6 bezit te houden_.
Of het l-ukt is nog lnaar de vraag met zulke sterke klubs. De poulinclèIing. .is
alsvolgt: iríeltania uit ]IeerLen - de Kennemefs uit Beverwijk ..

j\rnhemia uit r'.rnhcm - TSC uit Tilburg
. Jeka uit Dreda - Docos uit Leiden

LENS uit DeË'Haa6., - RVC uit ltij.swi jk
LEN§ speelt on 11.0O uur (Jeka) | 12.10 uur ( I'tef tania) - e;r " om 11.20 :']ur (Arnhemia)..
De finales be8innen ofl 14.45 uur Succeè-. - . :.
De prijsuitreikin6 os om + 16.15 trur.

B1 gaat 2ond.a6 naar Quintus om te.proberen daar hun poule met klubs aIs GDS'
Den Hoorn, Quintus, \'íestl-andia eÉ l,íit Xlauw te winnen, lvanne.er dit lukt <lan spelen
zij op zonda8 1E mei de di-stríc'ts final es. Y,rordeÉ zij cl.aar ïreer.winnaar dan io op
J1 mei t1e "Jand eli jke . f inale in Gel-der1and. Een interessarlt toernooi. Succe§.
Einde + 16.50 uur.

-14- -



onze buren de v.v. Sp_qo.qw^i jk, . organi.sèert op JO april een toernooi voor-lagere
juniorenel ft allen. Tegcnstanders zijn Velo! Gouda en Spoorwijk. Jullie punten
worr*en samengeÈold. .Succe6. EÍnde toernooi + 17.O0 uur.

IEN§ 6 àIs bekencl

oPSTELLING: afs bekend-.-...--..-
Leiders Paul vd Steen en noel luek8 samenl<omst

Spoorwijkt o erno oi voi,r LENS 6 qn 1Q op woens{q6 JO apriI.

I,eider Íirthur de Groot

LENS. 10. als bekend

.LeaGe Jjneo Prr-ns
..., :

osc ToERNooI voon LBNS

Samenkonst 12.45 -uur LEIIS

§amenkomst 12.45 uur I,EI§S

11.OO uur LmiS

7 Bedurende vier
wie de sterkste is

/ op woensda6 JO april-.
-' l:' '.trrchipell Delfiar GDS en oSC zijn .tegenstanclers voor LENS

v,redstrijden van 2 x .12* minuut. On 16..00 uur weten ju11ie
Sucees.

OPSTELLING: afs bekend

samenkomst 9. JO uur IENS

Q.uIöIC'sTEpsTollnNóor voor LENS'12

Le:Lder' Dhf . .tl.D1ok.

11 15 en 16. op woens claA O april.
ls-Morgens gaan Ce welpen in e1ler vroegte naar de Nijkerklaan toe om daar
weclstri jclen te- spclen van 2 x /f minuut. ninde 12.J0 uur.
rs-MÍdrli8s zijn àe puirill-en aan cle beurt. i{un wedstrijden duren vrat 3-an6er
2 x 10-minuten. Jongén6 veel succes hoorll Einde = 18..OO

LENS 12 ' al-s bekcnd

-LeÍÈer 

Herman Straíer , : saJuenkonst 'lz,Jo uur IJENS

-LEIIS 1 J. "'aIs bekend
ffilJ an PrÍns samenkomst 12. JO uur L,ENS

vl-er

LErys 15r , aLs' bel<enci
Leider Lad.de Pa53ter

LENS 16. ;aIs bekend ' :

LeÍcl.er non de Jongh, , -

samenkomst B.Oo uur LtrNs

samenkonst B.0O' uur LENS

.TONEGIDCTOERNOOI VOOR.M]NT 1 z en o woensd

Ook jullie hebben een l-eu.h toernooi op 3one6ido.
- Vier. ..vre dstri jden van 2 x.?t minuut,. Die je best.

16. 15 uur. :

ril-.

ÀIIe minirs Baan daar,naar toe
De prijsuitreiking ís óm'

0a

LENS 19. als bekend
rEÍffinrrr. Elstak. samenkomst 8.45 uur LENS



LENS 20' a].s bekend
ÏEftForrr' de Jongb

LENS 21 . als bekend
l-e irr er-prrr vd lJor.

UITS J,.."|GEN JUN ] O]IH{

sanenkomst 8.45 uur I,ENS..

samenkonst. 8.4J, uur ï,ENS

U]TSLÀGEN PUPILLEN

LENS 1

VeJ-o l
],ENS ,
Quick 5
HVv4
Duindorp sv
LE!rS 7
LENS B

Schev" 11
TENS 10
I,ENS 1 'l

NVC 1

LENS 2
RVC f
I,ENS 4.LENS 

5
LE}IS 6
HVV 6
RVC 8
LENS 9
quick St 11
Cromvliet 9

V e11.,6.'

IENË 1

],ENS 1

S chev.

LEI\S 15
so^ 5
LENS 17

GONh 16
HDV 9

? 1-2
1 0-2
17 0-o

1-1. o-5
2-2

1-4
4-o

o-4
5-2
1-?
)-1
1-2
, -(\
z-1
4-1
o-5
?-o
5-1

Vredenburch 2l
Val-keniers B

LENS 14

UITS].,I.GEN YJELPE{

DHC 2?
LENS 16
GDS 15

UITSLTIGEN I:,lINI -lt,ELPEN

Gewo Gel.
10 : 3.'

LENS
LENS

19
20

Punt. Doe1p.
2t 45-1?

Gespn
19

-Ír1 had. al verl-oren voor. ze begonn-en. De. spelers hadden er duldelijk cle pest in .
clat. ze weer inhompleet moesten be6innen. Na vier mínuten stöiàdeii 2e aI met 2-O
achter te6en koploper RVC. Na + 2O minuten kompleteerden B1 spel-ers het 6eheeL..
Maar ja, zij hadden er aL'een lr-edstri- jd op. zitten.. Voor de epelers van ii1 is dit
natuurJ-ijk er6 verveLend. Vlij begrijpen dit best. Het pJ-eit toch voor de spelerq i'
dat de inzet erg 6oed bleef .'.RVC.,.was Bewoon beter en won verdiend mgt 4-0. 

^2verl-oor bij Volo en AJ van RVC. Voor dit laatste elfta1 zit de kompetitie erop.
81 speelde bij Quich en kvram met storn tegen 1-0 voor. De rustotand. was 2-1 voor
LENS r Na rust werd j'rct er6 rèrirrne1i6, 81 speelde de laatste 20 mínuten in ieder.' .

geval- met 9 man uit. Toch maakten ze er nog 3-1 van Klassel Quick mocht ook no6
1 lreer scoren. Eindstand 7-2 vooy Í,ENS. 82 versloeg HW en volgt DZS op 6ép punt.
BJ verloor. kansl-oos van Dui:idorp sv, waar thuis nog van gewonnen werd. LEN§ 7
kloptc EW met 2-1 . C'l speelde wee:. een l-euke wedstrÍjd. ilVC vrerai maar LÍefst
met 4.1 geklopt. Lekker 6ewerkt jongens. Dit vaothouden met cle toernooien..C2 won..
bij Scheveningen en Cf bl.ijft kansvol voor het kampioenschap doo:: tle f-0 r,rinst biJ
quick Steps. C4 wilcle niet voor de andere C-teams onder doen en r:on ookr lij de
pupillen ging het <.rok lekker. P1 vcrsloeg het altijd lastíge Vre denburch, tBrw'i j 1
P2 van Valkeniers woh. PJ behaalde een knap gelijkspol- we§ tögenrS cheveningeà.
Bij well:en é6n werd tegen rle rust en te6en het einde gescoord. EAn heer door DHC
en 6én keer d.oor LENS. lï2 wa8.te _zwak.voor SOÀ. l"l, haalrle 6én puntje weg bij GDs.
I.Íini 1 vocht een .doelp'l:trijk duel uit met cONt.cótie riaakt e ei'é6h meei. .Mini 2'
kl-opte HDV. De vredstrijdvan. nini J- vrerd helaas uit8estetd. Voor de meeste
elftatl-en is het àaterda6 de 3-aat s.t e kompetítiewèdstri j d. Slechts enlceJ-e juniorèn-
tearns zul1en nog wat wedstrijd§es spel-en. SJ.uit de tonpètitie goed af e4,,veel- '.,,:
sugces in de toernooi.en.

KEUTINGEN :

De keuringsavond is vastgesteld o
krijgen een brief over d.e juj-ste

p donclerdag 8 mei" Niet
tijd.
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DE tr'IETS

De fiets of, zoals cle fransen het "nóemen te v61o tof Lir'bicyclette, a1 naar
geL.ang de aariwezi6heid van een stan6r.is een in ons land al-om bekend vervoef,-
niddel-.'VeIe landgenoten pebruihen de figts §agelÍjks. fn cle weekeÍnds lijkt het
of iedere l{ederlander in het bezit iq van een .flonkerenr} race- of toerfietsje en
men trapt inaar harte lust ettelijke. kilometers weg. -.i

Ook in de zgn. roielersport etaat Nederland zijn mannetje. I4ie kent níet. de
namen van onze prominehte vriel-rcnners, Jopie ZoetemèIk, de Kneetr Henk jubbs36ln!,
Jan naa€ en Dries van ]''6t? Nationale heldcn die'niet teru6schrikken voor een
stèvi(3 stukje fíetsen. ' ' :"
. -fochi ik moet àit hel-aas toegeveni, hecft fietsen ook zijn àincler pretti8e

kanten. Het is namelijk een v.rrvo ermid<1e1- zonder hulpmiddel. (Het eventueLe
, rwÍndje meerr uitgeàonderd)i De fiets mobt dmv. eigen kracht worden voortbewogen.
trïeliswaar 6een a1 te moeilijko tebhniek, mac.r tocÈ.

I Helaas moeteh wij constateren r,lat sommige van onze jeugdl-eden deze laatstè
eigeTschap van de fietd als veel te vernogÍend ervaren 'eli het zeker'níet te
combineren valt net het no6 uoeten spelèn van eeí tvedstrijcï. Affeen aI tle
gedachte' vervul-t ,hen rnet af schuw. : ianneer clan ook een ku-ra;.'tíer na ti jd van
samenkomst (wie komt er nu op tijr',, niet waar?) blijkt dat er niet voldoende
vervoer (lees auto) aanwezi6 is om het el-ftal naar I?VC of zeffs nog verder
Duindorp sv te-Fe'n6en; hcerst er verslagenheicl.

\Vat nu ??? Het antwoord is bnel- góvonden. Naar de Juko'; Zíj stell-en innera
Ce weCstrijden vast. Er is. geen vèrvoer voor ons, kunnen jullie dat evën re5'elen??
Nou'r dat kunnen zij dus niet en kreten aL6, ,,dan lspelèn we nietrt en ,, jlt mcet '
nb.van ju1]ie meccloentr z:irjh niet van cie luoht.

. Hoofd.schuddenC woralt het verstandelijk vermo6eó van de leden van d.eze
commissi€ in twijfel getroldcen.

Op. de fiét6, niet te geloven M
litranneer dan uiteindelijk de heren toch naar besluiten om de fiets te nernen

is duidel-ijk dat op een overvrinning niet meer moet worden gerekentl.
Eigen schuld JUKo.....

I'líl-Iem Kr

LENS C4 Cromvl-iet

C4 was afgelopen zatercla6 weer eens compleet, zoclat het, ilit ten kostte
van Cromvliet, weer eens in zijn ster]Éste opstelling kon aantreden. LENS gebruikte
de eerste helft om d.e tegenstander op conditie uit te schakelcn voor de tweede
hel-ft. Bij de vele kansen díe LENS toen aI kreeg wist Plarcel- na een sofo in de
1,e minuut 1-O te scoren. De tvreede helft 6ing C4 vanaf de aftrap meteen raet
6 man in <]e aanval wat resulteer,le in 2-0 cloor Haroun.

In de Be min.. zag Anclre de bal uit een scrirumage voor zijn voeten springen
J-0. Een van de schaarse truitvallenrr van Cronvliet lcverCe in de 24e min. een
AoaI op, omdat MarceL de bal verkeerd verwerkte. Haroun wÍst toen via cen afstand
schot in de Zle eo, een solo in r1e 2te min. de eindstand op 5-1 te bepaLcn.

Hiermede kl-om C4 naar de 5e pLaat€.

Ton.

I4INI I S 1 Vios 12-4-198o.

Je hoorde het de laatste tíjd. veel zegíjenr rnet minit s 1 61ing het niet best.
En dat was ook zol Zie maar het versLalj vail h'ln leider enkele weken geleden. En (

ook jhzelf was l',e laatste tijd ;riet meer zo enthousiast en een beetje teleur-
gesteld. De mensen moppcrrlen terecht,

q.O tzt



I

naar vraren vel vergeten hoe dit minitéae vori6 jaar voetbalde. Het samenspel err
technische trucje6 (Maraors tÍuckendoosf) waren voor neni5een. een voqrbeeld.

"- Vele tegenstanders werden aan c1e ke6e]paa]. 6e'i)oncien I Maai ja jongens de ,.

mensen vergeten 6ne1 en vindgn.alleen preotaties.van het moment . belangri jk.,, Je
zul-t het ook merken aJ-s jullie groter zijn. Je hoorde zelfs kreten zo larlt is het
niet beter dat minirs 2 voortaa-4 ninito t heet. llou vraàg ik jel

Als we onze draai weer hèbben-gevondgn-r..en.. Cat komt onherroepelijh, dan
p9+Id<en we clie jongens van Einil § 2 toch.: evenf , Ik.kan dit zeggen ororlat cle jon6ens
van minirs 1 weer ouclerwetè tekeer 6in6en in de wedotrijci i*gen tios. Iiei...tógon
a]Ienaal wel een beetje slecht omdat l,larco (truck) en onze rkeepfl Michel_ er' niet
waren. Enr of dat ni-et Senoe8 was, onze leider Hr E1stak was ziel< thuÍs gebleven.
Van harte beterachap e4 hopen, tlai U a.s." zaterdag er weer bij kan zijn.

De i.nval-1er Leider doed het uitstekend, en Mevrr Elstak tías. een be1_angrijke
aànwínst _voor !e supl:ort erss cftor" . ào.i" i4 af scfrrcef , de rninire 1 speelcle eènprinla rvedstrijd. De inzet was wöer vanouds en het samenspeJ_ wa6 bij rrvfagenn
bijzonCer Goed. Onze keepÉD peter, was apegoed, en MauricËe ,"u *L"" de irbeerr,
van de achterhoede..vios maal<EEË-Er snel 1-0, n.a! we gingen niet bij de patcken
neerzittenl Gu.ido speclde weer aLe een l-eeurv en epeelcle 6oed. oamen. ..

Na een nnooie aanvaL schoot Johnny keihard de bal in het cloel. Dus 1_1,
maar Vios bLeef ook goed spetren enGEt-e. kort voor Ce. rust Z-1, Na goed door_
zetten kon Johnny aet een Eachti6 doerpunt de 6tand 6erijk 4aken..viàs prob..erde
van alIes maar onze rler<1e.digin6 met lÍie16 en paul hielcïen airee,te6en, ierwijl
§§rY .r"t harde schoten onze voorhoócEÏEn- het-ilreltr zette.Groot .was-cle 

'vreugdà toen
Nie1s .een voerzet gaf waaruit Guido heel sLím J-Z m:.akte. Vios deed er nog een,
schépje bovenop, maax l,Íauriche en on4e riKe"p,, p"tur lvaren niet meetr te passeren.

Jongen. ik heb weer echt genoten en hoop. dat jutlie .zo dool blijven gean

een toeschouwer,

lr'

- 1Bo.
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NiIUTAT]]ES LEDENÏ,IJSI :
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AI'VoEREN PER 10-6-1980

IN BAIIOTAGE PER X-7-198O

'1492 P.Anbachtsheer Pup.
'1578 P.C.Anbachtsheer Sen.Za.
1110 J . d.e Bruin Sen. Zon.
'1'12! M.1,4.Burcksen B jun. -

iv.d..Mije Sen.Zon
.Verduin C jun. .'
.ïiessels Sen Zon.
.d.Wi1k N.S. (wordt

Het. Bestuur

128+ J,
ír08 E.
1461 B.
1061 W.

I
D
H
v d,onateur )

H
Tr

J
riÍ

J

D

.!'I. van Blijswijk

.J.van tsoxte1

.A.Houtepen

.J. d-e-Knegt

.À.v. d . Santle

,4. van Waàs

110
180
2ro

1ro1
o2o9

1:b6

15'

59s
5.? s

194
?12
51

S. Zon A.Piersonlaarr 2lJ,.Den lIaag, fe1.9042i18
S. Zon Saambruggestraat 8l , Den Haag, ,21OO15
S.Zon Sneeuwbal-stràat 92, Den Haag, 605+16
S.Zon' Vondelstraat 1.1 , De1ft, O15-11r7V,
.Zon. De lïitte Emile '17, iifateringen, O17!?-

, Z o n. 
.l 

lA,e r p s e n s tr aat 1 B 4 ::t, t.i r 
rg;2gr!1 

9 5

nverwacht - op 61 jarige leeftijd overleden.
liloetler vaï] onz e ted.en Donalcl en Paul.

ft inmidtle ]:s plaatsgevonden.
en verd.ere familieleclen veel sterkte 'toe ln

Ifij hebben Feter d.ë Jongh bereid. gevond.en de boekhoud.ing val onze vereni-ging te gaan bijhouden. fn verband d aarmecle zàr rrt; ztjí werkzaamheden
voor het F.K.0. 'neerleg§en
De.-overige werkzaamhed.ói' van het Perrningmeèsterschap, waarond,er de kon-tributieadninÍstratÍe, . afdracht gelden, uitbetating ïàn onkosten e.cl.
word.en Voorlopig ondeigebracht bIj lret' sekretariaàt. ..

PENNINGMMSTERSCHAP

ÏN MEftlORÏAM

ONZE UNRONTSCHLIIIDIGÏNGEN

F.K.O.-'
lóE-frÏtting 

- 
Ís bereid. gevontlen de opengevalren plaats van peter d.e Jonghin het F .Il; 0 . over te nemen.

rnd.ien niet binnón . veer.tien d.agen na deze med.ed.eling een tegetkanàidaatis gestèId- wortlt Jos Witting aÍs gekozen beschouwd..-

Op 24 d.ózer is - Eeheel o
Mèvrouw E.L.SchönÍeer, de
De teraàrtlè6eibtè:-ting' hee
iiïi j wensen nonald en Paul
tleze moeilijke dagen.

Voor'het feit, dat-U.deze.week geen BEERPUT, JUKOLDER è.a. te lezen krijgt.
onze onvolprezen .tyBiste, d.ie elke week zotn berg stencilÈ, te vervrebkenl -
krijgt;.'noest het deze week laten. afweten. Haar keuken word.t r vernieuwal
waardoor zij geen tijd voor lEï{S had.
Onze invalsterr'd.ie wij te elfdei ure nog konden optrommelen, heeft helaasr-iet -zoveel tijd öp de-d-instiag'över, zodàt het aan-tal stenciiË beperkt
rnoet blijven... ' . ._ . . .

I/ij hopen, dat U het genis van onze eninente rubrieken voor,een wèek
kunt overleven.

-1-



WÏE StrAAT ER ÀCITIER DE BAR?

.---.--.Zatertla da
ell inus Zilfhout Cor Eoppenbrouwers., Pegg'y Richel.

o Annie v. d..Steen, . -J*q_hn illeltens , M'r,v.Janmaat, Mw.
de Jongh

Huub en'. Syl-via Pror:k. : .
A:r Bergenlrenegouwèn,. tel-, 669476.

Sluiti klub e'bouw
s ook

0p
I

Maandag 5 Mei a.s.Ís het lilubgebouw
" o" e1e dag

r?^-L erala or en; JoséChrÍst, Cor Eoppenbrou\qers, Tee1e X'rerÍcha.
Aaè 8og-isch;.Riek en P-iet Bosch.

lJ9

Sluiling Zondag 4 Mei:
,,, pveptueBl afbellen bij

s-avond.s e s loten. Kopy voor de IENS-
e en van, d.e

)revue inleveren op Zond,ag 4 Mei vo or '1l.0O uur bíj
r edakti e led.e n 

"

I sd.es

oor

prten van Z. M. lad.d.er I

Zo ook ooit gedurend_e het hui.d.ige seii-zoen , het trotse ongeslagenrecord van .ons krani

B.S.C. t6B'/4 - LENS 2 : 1_2Ho11'.Sporttl2/l: - IENS 1 Z_O

ge TIIEEDE, eJ-
hanSen, ..öaí
! De thuísc}

fiJ ne. d.raad. heedt" ge
ftal aI e en keer aan eèn rag-

huizen.}:et geva1. weI
was dat j.1. zaterd.ag in Bent-
uB, vri j. van zorgen, speeld.eeen spellet je fris van de lever terwi j1. bij ons , naast cle ken-se)-ijke"wil om te, winnen , toch ' d.e onvermi jdelijke z enuwen een

-. rol speelden, Na net een blanke stand. ge tlraaiird te hebben , zettezi.c]: hetzelfQe spelbeelal ook na rust geruime tijd voort. Ja en
d Éià gaat het'a]s zo vaak hjervoorl "aIs Jullie het niet tloen,
d oen wij het maar'.' Ongeveer 5 minuten voor het eincle nam clg.:thuisc].ub ? na een algehele aanval PL

lus d.e n
0p zotn ogehbliÈ

od.ige mÍssers tn----.
, cle T'ENS;acbt e rho ed e
kun:ren er 2 d.ingen gebeuren

plotskla9
:of d.e gedood.ve

s d-e Ie dià9.
rf,d,e kampi.oensploegstort als een kaartenhuis in elkaai óf men z et alsnog even d.e

._tand.en vastberadep op elkaar enrgeeft nog even aLles. Nu. d.itlaatste zagen wij dan d.itmaatr gebeuren, net als Desriltaat nietaIleen d-at een paar mirtuten 1ater de étand gelijk getroliken werd.,doch tevens dooi de f e1 d.oorze tende IENS-spitsèn in tle aller-laatste minuut ncg naar een 1-2 stand. in onè voordeel werd. on=,gebogen. líi j kregen van de sympatieke Benthuise rploeg nog eenmooie bos b1oenen als voorbod.e Van een kam 10enschap, hetwe1k'ons- althans volgens hen- nu toch zeker niet meer kon ontgaan
p

trlrij helpen hen hopenll In ied.er geval hebbenwd j zeler twee
weken om hier over na te d.enken , want zowel op , als op íO Mei.
ZL j.n

nc[
. r,vlJ

d.e norli
hier. verstoken van ko

e toernooien
mpetitievoetbal
10 April) en Devj

1[e1 sijn er tus-
o ( o (7 Mei) als-

med-e de 'd.iverse bekerrond.es ( )o Apri- 1 lÍaagse Crt )'en H.V.3.-bé-
keq( r 6 Mei waarbi J zoncler t_wi j fe1 hier èn daar ook wel een be-roep ge
houd-t je beschikbaar

d.aan za1 word.?" op d,e qrelers van het 2e e1ftal: d.us

Hët derd.e speeld.e een niet zorn plezierige uitwed.stri jd tegenIfo1làïd-§po rtt)2, waarbij uiteind.eJ.ijk de schad.e gelukkig be-,.perkt bleef bij een normale en verd.i ende 2-O ned.erlaag. H,lerrest ons straks d.an no één uitwed.stri d in de IIER , doch alller-eerst. gaan ,ij net zij h allén op oens a. s. naar hetORNAS-tornooi om aldaar d.e Lensk1èure ] hoog e ouden. De ope-nr_ng r- s I s morgenÈ om ,10 uur , terlvij1 on2e éerste wed.strijd orn.'lí .00 'een aanvang neent. Er d.ienen zoals reed.s ée rd.er vermeld.
werd. '4 weclstri jd j es van ieder í 1 m]-nuten, onder rust ge spee Id,te word.en t,w. om '11.O0 uur ) 12.OO 11. aOuurenl 'I

4. J0 uur.ullr ,
uurtwIÍet terrein van ORNA .]-igt aan ale B eg (Archipeltem ein) te

)

Wassenaar.
È

-1-



9anwez+g d-ienen te zijn: C.Bosman,
(aanv. ) , À.Koster, E.v"Uerkhoveno
Gestel, J.Vieltens en E. Neumann. V

G.Besman, GiKuiperr. R-.Eqster
J.v.d.RÍjzen, R.Vroom,- §i,f .v.
eelsucces en pl-eZier I

H. L.,-.lllog-ters , 1 .

t-

o r Zaterd.a Mei a.. s.
1+.ro
'10.00

uur
uur Devjo-toernool 70+ eIftaI.

terre n

SENÏORXN ZONNÀG
Dontierd.a 'l Meí

.0 uur

19.000ur
VRIJDAG 2 Mei. -:.,

IDV/S, 1-IENS ,1

llt'
it
tl

l.a

ll

)

'tí

LENS 12- CITP 4

'19, OO.-uur LENS ,9.- E:rasmus Uni.versiteit -V2 2/4-, N.,N..,,
Z ond.a

SporbparkttDe Vliet',, 'Voog.- , 
"t 

-

'schoterr,veg, Ireiden ,':.,:.;-. -: --: -:
v1 1/1 N.N.

'»[rn:=: Kijkduin
v.1 1/'

4 Mei ":.
16.J0 uur I,ENS 5- SIOS l
10.O0 uur BEC ,- LENS 5
'12.00 uur Rijswijk6- LENS ,lO

1 uur '_ exas -DIIB'1- T-,ENS í

'1í iOOCuur
12.00 uur
l[io e ns d.a f Mei.

uur "'

Vet eranentoerno oi - Vat-k6ni s3s : en s" rru:-*" u.'fiË*3"'Robin IIoocI 2-LENq;g . J/!C Birurt[reg m.pà"Xàrà-

Brasserskade, Delft I.
Pr, ïrene sp ortpark'Rsw.

Jv.d.Vegt.:
I .,

M. è6'ch. r '

'. f.,;Baldrer
,,,J.cIen,DuIk

Scheff,er
J.VëT:;

Donderdas- 8 Mei.Ea6-ffi iEr'i-s

'18- :-p66ö 67/1.' \t' tll"
2..- ' )'

:7:! :' -iEV 
1 .,. .,. y1.:lr

1

v
V+i da ! Mei

uur o Enàervam .,: VJ 2/+ N.N. .

0pstellingen ".: .'ï: , :'; ' . ,'i ï
IJENS 4- is vrij:J..,GroothuÍzen, zíe Valken_ierstoernpö:_,..4/5 . ,', ,'l 

:IENS 5- als bekènd. vogr 4/5 .'. .:,. . r-.
LENS 7 al_s beËehd 'zóíaer 

.,M; JanJen 
"pot- a7y, JóË' wiítirre "o 

- :' ,

J.Verhaar ,ie ook: Valkèniers-toernaol, +/5 " -"' - '".-"""
IENS 8 .'aIs beï<endi,.-oor 4/5,.enrt9/5.:' ,- ' ,..-1.. .i:
ï-,ENS: t' is' rttj..' P,Schulteí.': e.í"ó.m.,eii.jíw..Krot. p-tsirÈhödwt.

P.tr'teret ,Je Valkenierstoernooi- +/5-, i ,, ":,i..1..
!ENS 10 a1s bekenó-voor 415, ei.?/5. Ctv.Seókum. F.V.Beèkum. .Tv.il.Berg, zie ook'I-,ElriÈ '12 oo 1/5-. " . , ., .i:', "' :-r:
LENS 11 is vrij. H;Rientjes,, r):...1ïuypers-èn É.Feters zÍe, Và'lke.: : i,1'" -"*-

nierstoerno oí op 4/5. I ,'. : 1":' - = - "ijr"

IENS '12 'a1s beteàà *"t-fu.?ióè.r€; C:v:Beekr:m;l,.w.neèicrfi. : i,.."1-.": =.-.

LrENS comb. Veteranen toernooi Valkeniers ., '.- : ''. i,.
J.Groót[uizen, _J.tVittiing, J.Verhaar, p.schulteir, " i

,.,..9^y-:d.{leij, lV.KróI, F.Burghouwt, p.X'ieret, H.Riehtjes,.- , d_.Kuypers, -tr'"pe.ters,r A.BannÍng.
Yerzamelen om 1O.OO'uur LENS_Ëanti.ne.Afqchrijven

0p Viijdas
tet.931156
Aad Bogíso:
Samenkomst
ïE-Ns-5-
I,ENS 6 - 9
T,ENS 7 - ,1

IENS B _
IENS ,10-

' : '. ...:
5.70 :uur -.-

.0O uur. r

8.70 uur
uur

LENS terrein

avgnd bij À"Bogisc-h tussen ,l8.JO uur e. In uiterste noodzidl oÈ zaterdaqnofgeh tussen 9.00 uur en 1o:Oo uur téi.g1f
n '1.9.70; uur
n eveneens bij156. : .. '

ll
tti

tl

tt

ll

voor B/5
10.45
11 .OO
18.1o
18.to

+/,
7/5
1/5

ur
llX
llX

u
u
uI,ENS 12-

7-)-

'.voo.r
voor
.voor

-;i::



Pro omma JuniorèD.

uur
Zat r4es Z-!{eË
1O.7O uur ]iENS
íO.70 uur IENS

rr- wiriiettrirus 5 .' vf '

B - Duindorp SV' toernool
9- tt -t..,'- .'rr

ort1./Sezenplqin
lt

Zond.ag 4 Mel i
TTrcT--u-[ffiENs 2

IENS 7
LENS '11

Sp
ll

6116+0

IEN§to ernoo a
11.O0 uur
11.0O uur
Maanda Me1

r + dè'Mussëlitoernooi R I clan

ll
tl

ll
ll

10.00 uur IENS 8
Gaarne oud.ers me.t vervoer. Den HaaS-R I d.am aanhoud,en. Doar- ale

Maastunnel rlchting 7,uidp1e1n. Daar rechts af en biJ èe stop}ich4"'
ten links aanh.ouden1 Í..,a:rgs

est lichten rechtsaf. Aan het'rHet Zulde rp
ei

ark" rlj{en en bij tle
nd llggen.de velëeB vqP

d.e
eerst--uulus sch

op
en (rechts)

u._

,ll

Dinsda .6 Mel .

5 -- ScUlveningen 6 (opsteJliag als bekend)uur
ï[oenstla Me-l

uur Zwart Elauw 2- !..'ens I
Àf s chrl.i ven
SchrÍftelijk:

IENS 9
Samenk

íO.00 uur

Sportp .KÍjkhuin

tret.946497
675096,

nr.
096

(,r4tp].ultee,è

íS.00 uur I,ENS 10-, V1ós 1O opstel-ling a1s bekend( )

voor vrijdagavond '18.00 uur bij Paulv.tL.Stèe
GenenÉi-i[gnstr.1O'l , 2545 PR"Den Haagr t et.675

!elefonl sch:

A-,klassers blJ G.duivesteyn
B-klassers btj P.v.tL.Steen
C-klassers biJ A. r à-Gràvèndijk

LENS 4. aIs
ffidEomstr
ÏENS-B_EIs
7:9:-1Eo same
,-5,-'80 8.15 rt fl

avond tussen '18r0o en ''l9.oQ uur
Lnqend-e aevallen) 'voorïr1!o1n or

It

ll

In noodgevallen. kurrnen tle juni oren nog op zat erilagoclLtqnt[- tus s en'
9.]0 en 10.00 uur afbeflèn bÍJ TrNS te1,.661114.
I,ENS 1 en 7 vxij. 

H:BiËËE*3iï*BïHrit*E.Duvwestein, 
R..cre Eaas

T,ENS 2 R. BergenJren"so,r*à", 
-R. ó:;lè"Él nlcààanov", Q 1K-önemànn-

J. KouËenhovei, tt. SÉtr:.ppergn, -É. Vèster, J. ir. t[. lVerf , P.Krol t
R.Duywestein, 'R.d.e Haas, .G.fle,Kolc en R.Wassermàn. . .

Sarnenkomst: '1O.10 uur LENS 'Lei,cle'r dhr;F.Flumans.
ffià rràÈena.lré àok Woensèas 7 Mè1.
Sàffiomst: ío.70 uur L.,E"NS ÏeLder dhr.À.B1ok.

bekend
,€.19 uur IENS leideBs P.vi.à.steen en R.lqerEs.
tóËéía Tet À.rjin Àsioe (r-5:BQ)
iÈomst 9.7O uur LENS
lt

?I'o a.mma i 11en we1 en en mln1-weI en
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'TE
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ïEN-fr?i 'ars Èekend
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1'1 .OO uur-T.,ENS'16
íí.00'uÍií rurfis 17
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i'. r'- r.r,
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.00 Éur

MINI-\ITETPEN.
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11 .00 urii . IENS 20

í51 BMT toernooi:(zíe oo]r- 1/j)

'l'1 .00 uur IENS 2í.
ll
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ll ll-
ll l,l'

Gaarne ouders met vervo e r. 1né grote. weg Den Haa§-Utrech t. neneË. j.:'.-; rl',-)',,.De afslag Nootd.orp nemen è4 d.q weg 'naar li-nl<s vervolgeí.'' U sli irfertover d.e Voorwe langs rhet: rve.tèr richting Zoetermeer U eeh

lt

gr
ke

oen.bqrd zi
erterrein rran DI?O. S

IV.e st ersportpark. Dit volgt U tot adn pa.r-e
ucces !

Maand 5'Meir.' ,

o. UUrj . mÍni-cbmbinàtié ; laal<lrwaítiertoernooÍ Janëbniusstrstelli P.de Jo J. Mansveld, R.tr'ied R.f,o1trop , R.v.

bt tqt
'het

0 n8hr
grR

uur IENS lei ders : dJrr . de ,Iongh
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quid.enstr.'1 .01 ,, .25
Te1. vrijdagavond

vrijdag
4l ,PR_.ne
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Tàfeltennls.
Syeorwijk leverde clit p de Escdrnpterii'jaar tle taf eltanaiskanpioe

versloeg Edwin CorèÈ @NSenigingen. R"Goeàharolt in cie finalè.Erl Boos (rENs) wse een goed.e dercle . De prijsJes waren een leukeherinnering voor deze ] Jongens. Sanenvattend r,rras het een 8e-slaagd. toernoo i" l{ij bed.anken cle j ongens, d.le deze ] avond.en bijd.e organisatie hebben geholpen.
Fietse4lalley.
0p ZatèidegT Jun-i organiseren àe Es

Jaar (we1p
cemr\v
en).

erenigi.ngen een fiets-
Niet alléen de voetbal-'tocht voor mensen vaaaf Blers ziJn we'lkou , nee . ook d.e ouders ,.broers . zusjes, trainers . en

no
)

natuurlÍJI<. tie leiders mo I en meetloen. . De ins
25 Meil gebeuren. De

chri jvi
ko

ng
sten zijn

voor d.e zetocht var:+,ur:rnoet voor
f .'1 .- per persoon. .Natuurli

gaat J
d.
k rnoet
oor de

'J'
duinen en het tr[est and. Schrijfgoed.e fiet s. De toch.t
,e i.n , het bezit zL rr vaJ] eenJ

1snel In en betaal ctórekt bij de JUKO.
HierliJ .geeftlk,de volgende pèr

____r_.r.3_i_i._

§onen op voor d.e fietsenralley:

WiJ zullen.met, . . . 'fi_etsen aàn 'd.eze ralley meed.oen.

,

p gaan
De oud.ers word.en ve
op glro ,16?11 t.v.
Betlankt.

MÍni IENS 21- uick 14 5-d.
e

ReÍs e... Do.1finarium.

ee
in de uitwedstri jd tés
scoord.en zeef,u

, !.
naar. het Dolf inarir:t.
rzocht om nu d.l-rekt ;F.v.Peffr.meester LENS me

I ZIjn rryare
en Quick no

De reis' is volgebookt
2O.-,p.p. over te makent verneld.ing "Dolfiirarium"

Fi+agfUE weer eens een grandioze, overwiming voor nini ]. Het isbl§, ju1lie v6é1 verlieTsi, of_vsél_ *:.n"àrr. Maàr gelukkt! íótUen, ___.Jullie nu gewonnen. Onclanks d.aÉ quick. een goecle-keeper"had. -Àïonà-:
het-na d.e're \e1ft 2-0- d.ank' zi.j rriarcà; aie"àè-àr--àií;b"i-ii";Ëóöï;'
Na de rust wercl het hele stel irat alitíever en na een paar mi s hi.ktepggi+gen lukte het'toch weér Mardo en Maurlce netrtót'àen 5-O
:!"i1"!g |-r-91sen.-veeI. gejoel en selachtwàÀ ""t"fuiijr-iË íoren
:1,_o"-:uï-+19 applaus kwamen ze laE het veld. Ga -zo àoor jongensr..
ool. op o.ej toernooien die gaan kome4.Eet is zo leuk oro te.#innen''d,an zioa tte andere klubs àat ook ninÍ J van IENS ..r, gàèa tè*à;'-ii.

f

gezicht laten zÍen. Erégen ze.g d.e tlo elpunten on d-e orell, zo

gedaan" De persóon
zel-f lusti-g oP1i ;i.k

1os
e cluels

Het hele eLftal heeft
we.rde.ri bijna all eriaal d.o or

.erg ;go edzijn best
ï.IENS gewonnen. Vo'ord,t d.e aktÍes van Marc o Tijsen hebben er toe biI
M

edragen, d.at LEN§ in iuime nate heeft, g€womerri ViermaaL trof
punten. Het vijfde doe
arco het d.oel en het roa

I-punt,
gezegd.

een ke
rd.en,
Íhard.

het waren p::achtÍge ào e1-b WO

schot Is tloor d.e b.ard.-twerlentle Maurice Jochems genaakt. À1s w.i

J ongens .
zulIen wl Jv

met 'de vbl
har§e'gè

gende wed stli
feli-citeerd.

jden D
an

j op iteze rÈeg d.oorSaFn toB rne er plezie b.eleven,

. , 
. .De Ieid er.Van harte gefeliciteëI* oigt Jul1ie grrot"" overwinning. Na velenederlagen. hebben jul1ie d.an- toch eón keer gewon::en eí hbe. DàgeyeldÍge ip.zet, rrJe ju}Ile elke- week haddeö tan vooi-vJiè-dWS_

:11i1_r1en ger},voorbeeld zijn.. Jongens, ga zo d.oor blJ de toer-n'ool-en' 
De JUKo :

-6-



DAÏIBI}(jUD-DANSANT
o/

DÍt keer hoeft u niet op ta lelten.l.,aar onze trctl-vttetten

Btaan, een hele pagina voor one zeLf.

Zgterdag 1O mei Barbecue-Dansant. .,

Een wedstrlJd om J uur van het eerete zal ale voorgerecht

dlenen. Daarom hebben uLJ het tJ-Jdatip van aanwang J.ets

De prJ-Je voor deze grandLose awond' í 12r5O per perF.

Dlt bedrag dL.ent op.de avond zelf betaal-d te rdorden...

blJ een wan d.e J-ed.en . van de KAKÀ. 
- , . .

íOmdat rilJ. tlJdÍg rrrllIen Ínkopen moet u zich_ voor

4 mei a.. F.. opBeven en rvel teJ-efonJ.sch btJ :

B.1.Oeee ' 60,2o;r9o

Adre Chrlet 66.o2.o4

Ilenk Hopp.enbrouwera 89 "49,.50
A-klaseers en senl-oren hebben toegang op deze avond.

+ + +DïS C O++ +DïSC O+ + +DISC O+ ++DïS C O ++ +

Yandaag, lmeJ-, nog 1J n4ohtJes slapen en er zal non-

stop disco 1n de LenS-tent klLnken.

Voor een ongekende dLscosfeer ,rrr.r, de boys van rt ZÀRÀTUSTRATI

zo?gen.. VJ.a h.un pr:rfecte geluJ.d s lnstal1atle zaI y'aJ-leen

het effect wan de muziek al de moelte waard ziin.

Zes kÍrar'tJes en Jouv trd l-s co-d ancing pleaeuren beglnt.

Je moet echter uol ouder zijn dan 14 Jaar utl Je dí-t

dÍscofeest mee wIlIen makon.

De nroÍsJes van Kwiek Sport, ÍieÍta. en nu ook Wlngs

zu.Ll-en deze avond onvergetelijk makon,

I
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LENS 2
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GON.^, 7
T,ENS 6 -;, -."-Paraat 4 '----
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MUTÀTÏES LEDENIIJST:

rrrvoERu{ PER 10-6-1980.

1184
0112
1o7O
0157
o637

P.G. Aert s
R.C.Driyndan -

H.B. Duyvestein
R..I. Fortman
L.B. Eenkes

rN ,BALLOTiGE:

H. St aaL

C jun
Sen;
A j un.
S en.
A jun.

11?1 M'" 11?4 R
1122 C

0141 R
1495 D

.KorviYlg
Korling '
P.Kuype rs
G.van Loon
A. Spa

B jun'
B jun.
S-e.n.,..
Sen.'
IlI

?10171 I'l van de Vennestraat 69r Den Haa8.

,í
lïaarom betaal-t ij nu niet even dat laatste restje KONTRIBUTIE? Moeten wij

nu bLijven zeuren totd.at öok..do'.laatst e wanbetaler aan zíjn financiËIe verplich-
tingen heeft voldaan?

U kunt Uw gel-d kwijt op ELro 33.6?.11 tnv. Pennin8meester leniB en Snel- of
op rekeningnwner 511453251 bji de ÀBN I Den Haag...

Doet U het nu eens direkt, want anders komt U op de rïanbet alereJ-i j st.

KONTRIBUTTES 3

Het Bestuur.

Peter (P.F.) de Haag gaat morBen, ! mei, trouwen met Annette Xaadscheldees.
14.r0 uur in de -Parochiekerk van Ií.Agnes. BeekJ.aan, Den Haag.

Receptie yan i?.3O tot 19.00 uur in ,,I.,e Coq.d.r orrr', Leyweg._ 
:.

Mj rvensen het bruidspaar veel geluk.

Om

SLUlTÏNG CIUBGEBOUIII

A.S. vrijdagavon.d 9 mei, wordt er in ons klubgebourv door de KNVB .de -1BO

diplomars uitgereikt. Ons klubgebouvr is dan uitsl-uitend toegan6kelijli vöor
genodigtleno

Spelers van de avondwe ds trÍ j den en de trainingen kunnen in de zaal ','raterloo
terecht voor het nutti6en van hun konsuFpties.

Het Bestuur.

- l-

Het Bestuur.



'I,IIE STAÀT EN ACHTER DE BAR ?

Znfnnl.qGNCnSuN: cte UoppenËïouÈer'- aídrè Christ'; Àn

ZATERDAGMïDDAG:. Marl-een vd Steen - OIaf lluis - An vd S

. Gabri va Cogt. -' . . :

ZnfftDaSlfinnAc v.a. 5 uurr r'..
-Aad'Bogisch - Loek Duivesleyn - An en

ZCNDAGI4O1?qEI{: Tinus Zilfhout ; Pe38y Riche1 - Cor Ho

Z0NDAGMIDI)AG 3 An vd Steen - Teele Frerich6 - Mevr. J

SIUITING zondaB 11 nei Riek en Piet Bosch.

i
I

I

en lli.m Michels i . -

I
1

teen - John lïeltens -

I

ïlim Michel-s.

ppenbrou'ver.

an-maat - Hanneke Bom.

I

KLlí.rrtÀr-/rl!u«

Barb e cÉe-Dan6ant

Op het ogenblik dat U ttit leest kunt U zich niet neer opgeven voor de

Barbecue - Dansant.
- Heeft U Uw aarunelden al-smaar uÍtgestelcl? Dan zult u voor de volgende KAIA

activiteit moeten.wachten op het nieuwe seizoen, jammer Jmaar he1írao.
voor diegenen alie zich weI op6eSeven hebben zull-en wij proberen weer een'

onvergeteliiike avond te verzor§eni 9n wel- a.6. zaterdag aanvang 20.]o uur;
Aangezien ei een 6root aantal aànmeldingen binnen is zijn !,JÍ i alvaot verzekerd-
van een goed bezette avond en hopelijk ook van l-ekker weer.

"' ' Mocht U met de auto komenr Càn is het pisschien eeh kleine moeite out
'aL6 u een barbecue heeft deze uree te nenen voor het geval tlat wij er nog een
pàar tekort komen.
En denkt U ook no6 even aan he! l-uttel-e bedrag van f,127JO per Bers?
Tot zaterdagavond - SL,OTI-VOND, -

KAKA.

ZATERDAG 17 nei, is het ook voor de DI§co ninnende leden van LENS. voorlopi§ de

laatste avond. van het seizoen, du§ 1àgt het een iiN-qtÀl/OND worden.
vanaf 2o.oo uur zaL het klubgebouv, op ziin grondvesten staan te schuddent

dankzij de decibele van onze huisdiscótheek " ZAP.ÀTUSTIIÀii.
Iedereen vanaf 14 jaar (dus B kLaE§er en ouder) wordt vervracht en kan te6en --
betaling van 1* piËt = il JO fi.ií d.í6co-6anskunsten vertonen tot een uur of 66n'

Ben je een beetje eenzaàtr en/of verl-egen, laat dit je dan niet weerhoudent
want ile TTVROU!ïENII van l"lINGS r IIELLÀS en IC'JIEK SPORI?. zi jn ook uitgenotligd en
zu11en proberen iedereen over elke schroom heén te helpen.

Dus t tot tle zeventiende.

KAKA.

I(. l(Aï(:lliAKr.IUi(l\I(iJ(r'{ÀIiK.{-KIJLAKjTJ{]II(I:IL\K.,LKf.ILUL}KAIih](.1i(; LI(AK-ltK,'J(A

:2-

AKAÍNÍ,J(.,\KÀKAI(.iKíILUU,
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B. BËERPUT 
B

BBBBBBBBiJBBBBBBBBBBB

i'r'***)t U heeft waarechijnlijk een zeer 6ezapi6 en rustig week5e 'achtrËr de rtg,
nu U een week lang niet geteisterd bent 'door de beerput. Door deze '.

: .. * treurige doch ónveigetelijke omstandigheden id d,e beerput overvol. '
Uij vj.nden dat allernaal maar nix. r :

******!1f,g1bpenwoensdagríchtena1]-ero8enzichop........,'..
indeidaad, U 'raad.t het àl-.

***'*+ ïn menig huis gÍng de. televisie uit.r" en de jas aan. fèdereeyr repte zich
naar LENS I bm een steentje bij tè draBen aan het welslagen van het-- ''
Utopia-t o ernooi. LENS À'1 leek nöga1 onder de indruk van datgene_r. wat zich

. o! een stebnworp afstand in onze hoofdstad afspeeJ-de, en hadden:hun inzet
. blijkbaar thuÍs bij de buis gelaten. Geluklcíg verbeÈerde dat onCer de' krachtige. straleh van een oranje zonl mysterieuze krachten in .de sirort!
.l Zodr;ehde we'rd. er éen 5e plaats uit'rle strijd gesleept, tervrijl RVC mgt .de

beker vef,dween.
*t*+** Verder zijn er nog talloze and.ere toernooien 6espee1d., vraarovei U ef lers

nog wel kunt l-e zen. .- ; .

****!F+ LEI{S 1 (zontlag) heeft de schande tair de 6-2 nederlaag enigzins goed6e-
maakt door TexaE-DHB uit met 2-1 te verslaan. l.Ji1len ze nu nog dè6rad.eren,
dan zul-l-en ze toch echt hun best moëten doenr:maa! he za1 moei]-ijk 

.

. worden (ÍronÍe). . ;. .***+** §ommÍgen berveren na de beerput vàn-2'weiken geleden èelezen te hebben,
. dat wíj ànti-manarchistisch zoudei zijn. Níx van waar. iVij vind.en dit een
flagrante, nastodontische, nefristische po6ing om oirs ïn een kwaad
da6Licht te stelIen. 1ïij wi11en hier niet te veel woorden aao vuil maken.
Laten we sfechts dit zeqgen: Trix for presldent! .' ;

FrY+** lj{im Michels houdt het hooft altijd koel. Hoewel, altijd. On1an6§ werd hij
bij tle wedstrijd van LENS 5 in.de rust, leeggestreden aIs al-tij§, ver-
vangen. Uitgebreid. ging hij zich douchen, daarbij shampoo r!leEendtr uit
een anoniene voetbaltas; Omdat de €hampoo niet schuimde, tlam hij maar
een and.er flesje , dat beter schuimde.*****+ Irangzamerhand. vrerd zij$ hoofd toch nogal rood en waru, zodat trili4 I{. a1
aan een zonnesteek dacht. foch no6 maar even naar die rare shampoo
gekeken, en wat bLeeh? Het ',ya6 geen shampoo, naar de al-ombehende Midalgan
(sorry voor de sluikreklame). Volgende keer toch maar c1e bril op hou.den
onder de douche, t,liflemt; 

..*++"r'* Onze onvolpreeen barrnederverkers 6aan op stap. A.S. maandag 12 mei wordt
.* een exhursÍe (jarja) gema4kt naar de brouwerij vqtn Heinclign in Àmsterdam,
' Iir'faar moet dat heen , vragen wij ono in alle 6emoe§e af. Hoe kunnen rvij

no6 objectieve konsumentenvoorlichting verlachten, nad.at men zich bij
-zorn frisdranken- en alc oholice-Gi6ant heeft laten vo165-eten?

*"*++* lriet vergeten, het wordt weer swingen en shaken. De disco-party -voor d.e
jeugd. Jrls vre de IGIö1 mogen geloven wordt het een wilde orgie, d-us hom
allemaal_. ":



**t+t* Slecht nieuwE voor de !vate+o1o-er6! Ons trveede vekd za1 van een nieuwe
drainerÍng worden voorzienr-zodat de eindeloze biirnenzeeËn die zich van
tijd tot, tijd over deze vlakten uitstrekten, waarichijnlÍjk verleclen
tijd zijn.

*+*:iri* De beerput volgestort eet houtskool,
hebben. Tot dant

J.] JJ JJJJ JJJJJJJJJJJ.]

I rurororn j
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

,oExx:oc orre, daar 6aan we l'reer, de Jukol-der r is commingr. tilij gaan er ireer als
. vanouds tegenaan, (Ondanks Trix.)

xxxxrx UJij hebben een nieuwe koningin en e.en nieuw redactie f.id. Zijn naam is
G.vd IC. Hij wenst:vercer vrel anoniem te blijven, ènrzo waarlijk helpe oas
God AlmachtiStr

Fo(xxx Koningin Beatrix brengt bij 66n van haar eerste officl-ële daden een bezoek
aan een psychiatrische inríchting. Zij ziet daar een patíënt met een
touwtje in zíjn hand, waaraan zich een borstel_ beVindt. Bewogen zeg,t, ze:

. T,euk hondje, . zeg. ' .

Nu, zegt de bewoner, dit is een borstel aan een touwtje. Beatrix l_oopt
perpJ.ex verder en d.e man fluistert tot de borstèL: Gefopt h6, r.ikhie.-

xxxxxx En nu we de.snaak te pakken hebben hier no6 een mop:
Vrat doet men tegenwoordig met een dode voetballer:.
Men brengt hem naartrKi6trtt, die 6eeft hen een d.oodschop naar Kerkhofn

- dic §print hem onder de Grond, en daarna 6aat hij rry"1g66rr naar boven.!.. hahahahahahat M???? Ik noet effe plat!
xxxxxx Fietsen ra11ey Niet vergeten!!!!!!

Izodat we zaterd.ag een ouper-barbecue

gemiddelde

1t55
1t5O

1t11
,25
;25

,67
r25

Íxxxxx Hier is dan de :Langverwachte (?) eerste tuss enkl_assement van onze
to ernooipl-o egenklass ement en (h6h6!) Na vandaag (zondag) heeft ieder team

; tenrninste 66n toernooi ge6pee1d. De stand in Àet we dstri j cipunt enklass ement' i6 al-s volgt: :

1t

10.
11.

LENS
LENS
LEN,I
LENS
tENS
LENS
LENS
],ENS
LENS

,LEN§
IENS

4
7

"10
11
2
o
1

8l
9
5
7

Gespeeld punt èn

14
12
4
12

9
8

9
4
I
4
4
4
9
4

5.

7,

1

1

1

I
I

o
o

10
4
4
4
6
1

In het kl-assemen! rnet het
Hier is de stand:

aantal goals is het LF$S 1 dat aan de kop gaat.

't.

3.

11.

EO
I lu
rbZ
,50

LENS í
I,ENS 4
LENS 7
LENS 9
LENS f

'gespee].d BoaLs
ö
16
13
2
1

geniddelde
4
9
8
4
4

Z
1

1

o
o ,25

Het toernooi van LENS
opBenomen.

8 en ! bij Duindorp SV j-s nog niet

-4-

in de stand



xxxxxx Zondag was het wcer een hele dru-kte op LENS. Toen' werd namelijk hetI toeriooi om de Frans Fl-umans bokaal verspeeld. Hiervoor stelt Frans zelf
een nooià beher beschÍkbear:'(4et zijn naan erin gegraveerdr "natuurlijk)' Onder d.e bezielende leiding van supervisor -Erans wercl IENS .een goede

' twèede. Wel- was het opvall-end dat Frans dii keer dé prijsuitreiking niet
. .:detf deed (mocht doen). llaarschijnU,jk was zijn toespraak.nog niet kl-aar' of zo, Dit thuístoernooi vlas het afschèid van Frans Flumans van de

:

xxxxxx

A-junioren ( zij mochten dan ook de h
dertíg jaar hierin te hebben rondp;eà
volgend jaar te kunnen 'rvi';j den àan de
tervroegde overgan6 kunnen voor.J1 m

Frans zelf bedankt i-edcr die aan dit
heeft ueegelerktl Frans succes in'"de
Er. Wosr 'aoor sommige jeugdleden, een
gebeurde ë"; Iemand had de bal in de

e1e rlag op zijn kosten clrinken) ttla
oo16tt (citaat F.F.) Frans denkt zich
B-k1asde.,. Eventuele disl:ensatie of

éi rbij de Juko vrorden. aangevraagd.
z66r sportieve en gezellige toernooi
B-]cl_asse narnen'6 de J.ukol"derl
leuk sthouwspel op zonda6midcia6. tïat
boom geschoteni. Met a.fIe macht

oon in met je vlaggestok.
*.trcell Métír van. Bl-ondj-e, al-s Single van de víeek! M !

vrori,en !
enoeg van!
!

probeerde nen de ba.I ,er uit te 6ooien. Dít giebeurde met onder andere:
, Stenen. aardeklont en, vlaggest old<en, fl es j es ,. ënz. Het was v,rel bJ.oeillirik,
- want menig.gesteente ging over het hek vall VCs. Het scheelcie lLaar ecn

ireter.t je of....... er iias ienand hardstikke dood 6e6ooid
Enfin, na zotn uurtjre. ggoien vond de heel Boon8aard..het tl-jd. on ook eens
wat te gaan d.oen. De eerstd rle beste stecn d5-c de heér B. gooit rvas
gelijk raali. De bal hrvam vrolijkrmaar angstig naar b'ene(ien val-len.
Hea Boongàard hartelijk bedinlrt!! ! ! f

. P.S-.:. Mensenr de b
xxxx)q{ SinBle van de wéek

- Deze lveek kozen wí
., - Ook dÍt ma6 gel(och

xxxxxx Zorwij hebben er g
En, de balIen!!!!!

J

I,AI{GS DE §PORTE[.I DE Z-IT

:

L^DDEII--- !

J..S. F.B. en G.vd K.

ztLzMzl4'Àt'.ztrÍzt'tzMZMzMZI4'Jttzt4zHZMZMZTIZtAMZMZMZM
M Secr. J.Meinesz. tel. . 86..14.4?. z
Z Laan v Rustenburg 15, 2271 XS Voorburg.M
MN4M4A4ZMZIIZMT,MZMZI4ZMZMZI4ZII'A47,'MZI4ZMZMZMZI\ZVhl:'l

Daalhet c ompetitier es tant zorn beetje op ztn eÍnd gaat 1open, zitten we
nomenteel- mir'lden in de toernooien en d.e bekerrondes. Ons EL]IISTE speelde op
dinsdagavond. 2p .april voor d.e 2e ronde van de Haagse Crt-@-E. vuerd min of meer
door Cromvliet-een hoofdkLasser uit de zondagafdelin6-kanslo os vírn Ce mat
gespeeLd':6-Or"'I[u ie'het aan de ene ka.nt he]-emaàl niet ërg om eÍgens je meerdere
te moeten erkennen, doch we1 erg is tt als dit mede gepaard 6aat net onenigheid
en onregelmatÍgheden in eigen kring. Dit waren n.I. dissonanten ,,I,ENS ónwaardigu
Kijk wíj noeten in dergelijke gevallen met ztn allen even beseffen dat verlios
ook bij de voetbal-s?ort is iirgecalcul- e erà. Maar zand eiover verder: op 1O nrdi a.s
Etaplen we (EE§.) weer rustig het veld op vöor de 1e ronde van de HVB-belcer
tegen Senper-^Iïfus 1. ry: 16..i;O uur; Het iuiste uur van verzamel-en alsook
de j ui sÏe- op sÏËÏTÏEg veif,EEEï-we ongetwijfeld van trainer Rinus Mlile op woenbdag
avond a. s.

Het TT1IEEDE en DEIDE waren vrij van comletiti evo e tbal (evenals troulens
komende zatffiag-| do cÏ'-o-p-líoninginneclag was het DEI:IDE wef uitgenodÍgd voor ecn
toernool bij ORNAS aan de Buurtweg te lÏassenaar. Vergezel-al van een pri:na
,.rOranjezonnetjel is dit onder de prima or6Janisatie van de-e gastheren, weclerom
een stijlvolle happening geword-en.. Het euvel , waaraan ons iERDE team nu eennaaf-
manl; gaat deed zich ook deze dag voor t.w. een ijzersterke achterhoede, doch we
kunnen ten ene nale g66n doelpunten maken..



Resultaten: 4 wedotrijtlen waarvan 34. een O-O standr plus 66n nederlaagr 0-1'
Aan het einde van fle middag bl-eek echtdr, dat b1i jkb.;.ar mcerdele verenigingen
met alit biiltie gchakt hadà'èpr daar vrii lgg Loosduinen en gasthee.r gRN.4-S op drie
punten *u""n Ulijr"n steken.' Dué: strafsdlppen nellenl En' dat was bLíiLrbaar net
Ëen kolf je ,.ror." à" r rlq{s-handenrt r vrant van de 5 penal-tyr s werden .,er door de

onzen prómpt 4 ingeschoten en- daar onze dóel-man ook bij'dit festijh zrn niet
geringè capaciteiten ten.toon gespreld had behoefdb no.5- niet-eens treer _genomen
Io *oi.l"r, Ën hzid LENS ook Í,a'dit loernooi een aardiàe -beke.r a1s. verdiende
Je prijs te incasseren. .Een prina resultaat voor onze actieve captain n

Rein l(oster en ztn johgens. Van harte proficiat.
op zaterd.ag j mài sp,eerae vervolgens on6 JO+ e1ftal- j-n het door het

Voolburtie Oevjo iitgeschrèven toernooi. Ook hier veel enthousiasme een sterke
achterhoede en..... weiniS schutters. Van de i d"a"t'iia"n die af te Éerken ware

r'raren werden er .2 Bewonner, 66t geli jk gespeeld- en ,2 verloren' ReP,uLtaatI een -Je
plaate me!. 5 punte;. Doch àaarer in dit toernocii ruinte 

-wAE 
voor s11- poules 

,'en^uit"ina"fi5i. àl-1""n dè nre. 1 erL Z van elke pou)-e ,,in de prijzen.vielenl zaten
vrij cr.. hici net naast. Jammer, doch oolt best weèr en leuke wedstrijden. Voor wat

r"ir"?t-["t proe"..r. van de naaste toekomet is er dus i(omende zat'erdaq 66én
co6p è tit ievoËt tàt. aocfr speèIt a1-Ieen het IiERSTE voor de- HÍBlbekeri thuis tegen
semier Artig". 93}!3rÉg-]zgl speelt ons T IEEDE el-ftaÏ't'egen Rr'^s I en kan
do o-i winbt xqmpïó;il6Faffi de ze wedstrifTE-uI Twèdstrii d op het t elr ein
van RAS 6epÉïE-§ zul-l-en we trachten een en ander om6ezet te krijgen zodat een

, r""à"t'"Ë"i" feest tegelijk iri de 1,ENS-kantine gevierd kan wold.en. of clit zal-

lukken, we zul-l-en het maar blijven hopenl I

oàui"o'ruut ons no6 6én tttuts -wedstri j d van het 2e tàgen Pvs. 4 en é6n:': c-ltrij
UITwedstrijd. van hèt le EEcn- Lyra l2rdoch naar alLe ïvaarschii nlijkheid zullen
d.eze oeao.e $JecsTrrJoen weL versohoven dienen te vrortleri naar door-deweekse-
avond"n. Doch horen we t.z.l, dan ooh wel.

SENIOREN ZONDIIG

Donderfdag Jjmei

19.00 uur IENS. 7

Vrijda 9 nei

19. OO uur LENS B

ZLTEi-lDrlc 10 mei

17"00 uur LENS 1

ZONDAG ÍJÏ mei .

-O9 "OO uur IENS 11

1J . O0 uur.. LENS 9

S4MENT(oMSr

B neí I,ENS 7
! mei LENS 8

HDV 7

Int ervan

81. Zwart 1

Gona-to ernooi
Gona-toefnooi

v1 6eb. 1/2-4' M.v Heesch;

\t1 N.N. .

\ 1 e,eb. 1/ 1-1 D'.Ploe8.

Beresteinlaan
Berest e in]-aaJ,r

1B. ro uu".
18.J0 uur .

-6-



OPSTELL]NGEN SENÍOI}M.Í.,ZONDAG J

' it'' "'
VOon ToERNOOï ZOI,IDA&'í,1 mO} '

TENS 9"

LEI,IS 11"
À"H;BerÈnan-:- n
P.F. v Deursen -
F.^.Peters - J.

LENS 7- '8 urei. zoàIs br:Èend

.rr: Ïón - e.J.Boogaard - C.L.v peeÏen
J.H.Kuypers - C.P.Cu)Ters -'!ï.1r. vd L

ilientjes - P.Verhoef - F.J.de Vróege.

... ;,
P.Fieret - P.Schulten - Vi.Krol - P.Burghout - A.vd Kroft - J.Rie4en -..
F.v Dijk - G.vd l(ley - P.C. Smeel-e - H.Hoppenbrouwer - A.iïuís,- V[.t.],aare

- J; lJ.Ijorst
inden - C.J nPtra.Li

1

IEN§ B. 9 mei

AFSCHRIJVINGEN

Ili j i\. Bogisch
In uiterste noodzaak
1eL. 93.x1';56à. ,.- ;'

PROqRAI,IUI JUI{IOREN

'', ..'.- . ."..,-' ,"'
zoaLs bokencl

op vrijtiagayoild tu6§en-, 1B.rO uur
op zaterdagaJrgen van t tot 1O u

.:...' : '

en .19.30. uur..,.Tei. 91.1.1.56
ur bij A. Bogisch.

VnUDÀG 9 mei

1!.;OO uur .Verti::ek Al naar'de'.i{ennemèr§.
..t

ZATEIDAG 1O mci

1

0
o

o.oo
o.oo
9 "30ozn

uur LtÍ{s J t'.-'
.uup .ÉENS 5 . ...'- .,.

uur LENS 9
uur LENS 11 ; .'

.VCS"-tocinooi
'Vcs-toernooi

ÀDO-ioernooi
ÀDO.töernooi

" Dedensvaartivè g.
Deèemsv.aartdie g.
zuLderpark '(àie
Zuiclerpark

. J-'

vlauienburg'"
Dedemsvaartweg
Declemsvaartweg
Dedemsvaartweg
Dedemsvaartl_veg

Iii-

ook'í5-5)

ZoNDAG 11 meÍ

1 'l . OO uur LENS 6
11.OO uur LENS 10

WOENSUAG 14 mei

'19. JO uur B!. Zvarl ,.7

DONDERDAG 15 mei

LEIYS ,;2

LENS
LENS
LEN§,
LENS

ATSCHRIJVEN

s chriftelj.jk:

Telefonisch:

. kI'

LENS -tct érilooi"'
LEITIS-toernooi

rEils 7

0SC'toernooj.
VCS-tocrnooi
VCS-toernooi
VCS-toernooi
VcS-to crnooi

( zie ook 1í-5)
- (àie ooËl;r4-5)..

('zïe öok 15-5)
( zie .ook 11-5)

(
(
zr
ZL

o
o

15'-5)
15-5)

ok
ok

. ., :,,I
', r...,:. .

Dr. Mansveltkade (zie Aok 15-5)

.à

6

7
9
10

13,30
13.10
10.00
'10"00

uur
uur
uur
uur

voor vrijdagavodd 18.00 uur bij Paul- vd. Steenr
Genemuidenstraat 1O1 , 2545 pn Den Haag, TeL. 6?5096,
vrijdag en vroensdagavond. tussen 1B.OO en 19.00 uur (uitstuitend in
dringende gevallen) voor

-rJ
_rl

- :" ,,' . t--.::. | - .



OPSTELLINGEN:

LENS 1. aL6 bekend 9 t/n 11 rneí,
ffi&Ïomst 19.00 uur LENS

LENS 2.'viij ( zl- e !-ut\ § 1

LENS J. H.v Drunick - R.Duivesteyn - R.de Haas - 1ï. i(Iiinnen - G.de Kok -
J.Kouwenhoven - H.Linssen - R.nademakerw- J.Voorduin - Il.$laEserman -
il.Friskes - M.Schneiders - R.cÍmberg.

sa.rnenkomet 9.15 uur LENS LJeider Ben Osse.
Prijsuitreiking'16.00 uur

zIE CoK KEURINGEN EII F,:"ETSENRi,.LIEY EN TiiAINïNGEI'I

A-k].assers bij G.Duivesteyn
B-kLaseers bij P'vd steen
C-klassers bij A. I s-Gravendijk
In noodgevallen kunnen de junioien no6 op
uur afbellen bij LEN§. Iel. 66.13,14.

LENS 5. M. vd lans ' - ,I
R,I(orvin8 - E
l1,.colpa.

samènkomst 09. 15 uur LENS

IENS 7. l].v Veen : M.vd tsoogaarrl
A.Flanken'- R.Soebarta -
U. vd t{al-Len - -

saÍenkomst 18. OO uur IENS
zj.e ook 15 nei- 12.45 uur LENS

Te!.' 6?,5O.96.
Tel-. 6f.16.40..

zat er dago cht er[d tuséen 9.f0 en 10.00

Prijsuitreiking + 17. OO uur
, teiders.Joop. Apper.Ioo, Hah6 Zounr

)

.3roèshart - Ch. Bergnans - I?.Huisman - M.KoTving 
".Schaap - Th.Spa r M.Vreeburg - G.Caprj-no - I{.Schobbe -

Leider M.Reuverr

LENS 6. H.Diemel - R.Verboom - ï',I.Colpa - E.v Zijl - B.Boelhouwer - F.Zegeis- -''
E.Jager - F.Ktein - H.v Kooten -.E.Valcntín - !.E1shout - O.vd faari".

samenkomst 1ó.OO uur IENS Leider 
^.de 

Groot.
zie ook 15 mei Gamenkomst t2.45 uur LENSr

- R.Mattens -._1,.r. v Melzgn - A.v Blitterswijk.-
J.v'l\ias€em - M.Burckse4 - It.\{/annec - B.Driegsen

: -Leider À.B].ok.

ZfE OOK KEUR]NGEN FIETSENRALLEY EN T]IAININGEI'I.

LENS 9. voor 1O-5 en 15-5 aIs bekend
ËEffionst 1o-5. OBöo uur LENS

15-5. 09,15 uur LENS

LENS 1o.vo-gr 11-5 en 15-5 a].s beliend
ffi6ffi6mst- rr-5. 10. jo uur

15-5. 09.15 uur

ï,ENS.11}voo} 10-5
Earu en-Éïnst OB.JO uur LENS

ZIE OoK KEUIIIIIGEN FItrIETSB{RiLLEY U'l TiIAININGEN

Leiders !'íim vd Linden,
Erik Landltran.

-teider Theo Prins.

.Leider To.-n vd Berg.



PNOG]IAMMA PUPIT,LEN IÏELPDN EN MINI.i'EI,PEN

PUPII,LEN Z.ITEIIDAG 10 mel

1 1 .OO uur LEI'ts 1f
'l 'i .0O uur LENS Í4

DCNDETDAG 15 mei

LENS -to ernooi
LEN§-toernooi

( zie ook sportdag)
(zie ook gportdag)

12.O0 uur SPonTDAG VOOR }ILLE PUPIILEN Op LENS

I{ELPEI{ ZÀTERDAG 1O rnei

Op.OO uur IIENS 16
O9.J0 uur LfllIS 17

Schríftelijk voor vrijda6avond 1
2545 pn Den Haag! rel.. 6?.50.96.

LENS 14. als bekencl
samenkornst 10. J0 uui LENS

ZIE OOK'SPORTDÀG EN TIE.TSENRALI,EY

DiïO-tocrnooi l,l est ersp ortpark Zoeterneer
Voorburg-t oernooi Pr. Bernhardlaan Voorburg

Madeet eyn.

DONDDRDÀG 15 mei

12.00 uur SPOnTD.írc VOoIi ALLE t{ELpEN Op.LENS

M]NI -I{ELPEN DONDEIIDAG ,1 I nei

1O.JO uur Í,ENS mini-comb. - postduiven-t o ernooi
12.0O uur gportda8 voor d.e overige mini-weLpen op IENS.

AFSCflRïJVINGEN 3

B.oO uur bí.ï P.vd steen, Gene&uidenstraat 1gJ t

Tel efonis ch
6cva11en) bi
welpen nog o
Ièt. 66,11.1

OP§TELLINGEN s

LENS 1r. A.Kanp - F.de Bruin - piFreriche -.F.v Ko.ster - A.Franken - B.Bergrnans -
It.1.(eetman.:- p.1:.nbachtshe er - E.palonewen -..T.MuLdeà - n.Lie gie Tsjoen

samenkomst 10.]O uur LENS . Leider J.prine.

alE_qlgglPAs Er!_FTETENLALLEY

vrijdagavond tussen 1B.OO en 19.00 rrur (uitsluitend in-dringendej sl.Heyr.ren IeL. 29.06.2J. ïn noodgevaLlen kunnen de pupiI1en.en. ,p zater{agochtend tussen 9.OO en 10.00 uur afbel-Ien bij f,nltS , ,.'.
4.

OUDERS MET VERVOER.

Leider J. tlen DuIk.

Leider R.de Jongh.
L.,ENS 16. als bekend, ctAItNE
EffiEEmst O?.45 uur LENS

ZIE OOK SPOI?TDIG EN. FIETSEI'IJU.'],LEÏ

LENS 17r al-s bekend
safr&f<onst O8.rO uur LEN§

ZTfr OOK SPONTDAG M,I FIETSENIIALLEY

-9-

Leider I"1. vd l,Íeulen.



LEN§ MIIY]-COMBÏNATIE
G.Elstalr - P.E

, .,- -:, i- :. ;
Ista.k - M.Hoeksna - R.MèershoàÈ - tl.vd Ë-ot - O.'friper -

S.Jagesar - R. vd T,aan - M. de I'laal-.
samenkonst O!.JO uur ],ENS Leiders Dhr. vd Borr Dhr. ELstakr

z rE _ a sE- § 198!!4q --Er -EEI C 
q E

TRAINING JEIGDSETECTIES

Zo 1angzamerhan6 stoppen tte jeigdselekiies ook net de trainingen. Af en toe''
wordt ér nog een toernooitie gespeeld, anclerzijds spelen we 6ravonds welcens- een
rvedstrijdjc net de nieuwe jeugdselecties. I{ieronder vol6err de laatste trainings-
dagen vootr de selekties
A-selektié' '1

B-sel-ektie
C-selektie
Pupillen sel-ektie
welpen selektie

OEFEIVTVEDSTi? I JDTXII

DINSDAG 1J mei

19. 15 uur lllesterkwartier
t8.Jo uur lEN§ D-conb

DIIISDAG 2O rnei

1 8.0O uur?, I,lleËterkwartier
19.'15 uur flesterkwartier

laatstë
l-aatste
l-aatst e
laat6te
laat ste

trainÍngsdag
trainingsdag
trainingsda5
ti:ainin6sdag
t rainingsdag

rYoensdag 7 "uei
vroensdag 7 mei
dinsdag 1l mei
maandag 12 nei
din'e dag 15 mel

OPSTELLTNGEN

D-cortrb r aIle selektiespelers worden verwacht
Leider Herman straver

LE'IS À-combinatie
SVDHB

T,ENS.C-cornb.
LB{S B-comb.

' samenkonst. .18:oo u'ur L,ENS

À-conb: H.Diemel- - R.v Ber.enhen'ouwen - R.de Jon6 - R.d.e Kroon - Ë.àb tsiuin -
.. r, , R:dë Boef - M;MeerÀan - .1'1. Rièr4eri - il.Gimberg - R.lJaosermar '- ':'

i J. O d-o nkir èhen - .E.Eyke1hof - H.Groen - O. vd Laar ---L.v Riih.
Ieíder Jaap Meijbur8 ." Ealnenkomst 18.00 uur LENS

B-comb: M.vd LanG - J.v Kester - C.Hoefnagel- - P.v'Maren -.È.Perreyn.- R.v'I.Iloek
P.Pronk - Y.Ttllohreg - Ï'1.Ïla3-s - B.Heemskerk - R. vd Zwan - G. Capiino -
E.Àmmerl-aan - M.Eortman.

Leider Jaap Meijburg . ",... ., Egmenkomst 18-.OO uur LEI'IS

C-conb: P.l.íesset6 - J.Kl-ip - I"l/Mo1leman - R.vd Heiiden - M.Koeletdi - F.Spa -
M.ZaaLberg - E.Roos - A.T jin Àsjoe - P.Dil-lewaard- - M.v 'Helden - "

C.Lie Kien fsoen - B.Soer - R.IIam.
teid.er,1aapMeijbur8.,.,:sanenkonst,l7.00uurLENs'
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De pupíLl-enselektÍe bestaat voorlopig uit:
F.Chfist : B jClaassen - A;I(amp -. M.Keetrnan - D.Keetman - P.oosterweghel- -..- -.... -...
RiSlgt.s -.. D.Verschelden - p1.BÍj1§ma - X.EndLich - M.Enallich -. J.Timmernans -

V.Tromp - D. vcl Vin -. P.irà Zwan.
hainer Herman Straver..

De we3.penselektie bestaat voorlopJ-g uit:
M.Bosch + M.Brooshooft.'- D.Bij16ma - J.Dunant - T.Jansen - E.snufders --' .. . .'-.;Ltl
P.Àdgeline -.M.Hoeksma - l,l,Jocheus - P.de Jóngh - M.schuurBan. - P.Val-kenburgh -
M.Verschel-den - R.Wyrdeman - 1?.zandstra j.n.zítBtrerEan - R.v l(alkeren.

GEtrF NU DE VÀCANTIES T'LDOOR. BET-, EVEN
=922929t

De 6el.eElr.e6 zr.Jn no8
of afvallen; Naast de
zijn er nog enheJ-e sp
bericht van.

Het.voorl-o.pige trainingsschena ziet

n
J

ict definítief. Er' kunnen nog enkele jongens bijkonen
ongens die bij de juniorenóombinàt ies opgesteld, staant
er6 dir bij cle selektieo horen. ZÍj krij6en hier nog

MAANDAGÀVOND: 1
'i ,'1

. .. .1
DINSDAGÀVOND; 1

1

lïOENSDAGAVOND: 1

DOIIDEIIDAGTIVOM: 17.00 - 1

'18.o0 r'-19.

t|Ie beginnen de training op zaterdag 2 augustus. ,Ili1len de jongens die hun glote
vakantie,.nog niet opgegeven hebben, .of bij wie' iets veranderd is ctit direkt
door6even aan Paul vd. Steen TeI . 675o96. Dit ivn. het vaststellen van d.e oefen-
wealstri jden in. augustus,

KEURINGEN

De vol[ende jongens worrden yandaag alonderdag B mei, voor
het medisch bureau van de sportkeurj-ngr. Go udenr ege nst raat

17.45 uur 17.15 vnt 18.55 uuI

er voor het volgende seizoen als vol-gt uit:

C-selektie b.1.v. Jaap Meyburg.' .8-6el-ektie r i' A-selektie r t
tfleI-peneelektie ,,
Plpillerisel ektie 91v. Hr: 8ÈDarör. A-sèIgltie:o.l:v. Jaep }leyburg
B-selektíe -, 

t
.. Pupillenb elehtíe oIv. H.strave!

C-selektie oIv. JaaP l4eybirr8

cle keuping verwacht bij
58, in Den HaaB.

;I
9
7
B

?
B1

30
30
10
oo
oo
1o
45

1B
19
20

20

B

9
o

1

1

1

10
30
"45
oo
00
45
oo
B.
oo

uur .'
uur .

uur
uur.
qrir
uur
uur

0O uur
uur

R.v Bergenhenegouwen
B.Boel-houwer
R. de Boer
Vl . C ol.pa
E.Corct . .

H. Diemel
O.vd Laar
E. Eykelho f
A. tr'ranken
J .Iriskes
R. Gimberg
R. Groen

Mrde Eaas
R.vtl Heijden
M.K9e1erd j
A. de .Iong ( s)
M.ICeetnan
R. de! Jong
R.Tiin .ll'6ioe
[.T6in rLEioe
Àt o-Gravendijk (S)
E.Keus (C)
c. de Kok
R. de KToon

R.Kievit
J. Koulvenhoven
M.Meerman
M. Molleman
J.OdenkÍrchen
M.v Oranje'
M.Riemen
L.v Rijn
M.Schobbe
I'1. Tienee '

D. Verneul-en
B. V eot er

,f .Voorduin
M. Vrebtugg
R. Wasserruan
J. vd \iÍerf -

F, Zegers . '

o. Blbn
tr.Heynen (s)
E. Landman (s)
R.vd Hoek

VerBeet het niet hoort Neem natuurlijk ook het fl-esie ochtendurine nee, alsued.e
de vragenlijst en de pasfoto. Heb je nog niet betaald neem dan ook Í15r- mee..

-11-
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NEISJE DOTFINARIUM

IïOEIIS DAGIUÏDDi.GC LUB

unl- Heb je;j
o
e

Nog lang niet aIIe jon§ens.hebben betaal-d.. vooi het.reiÀje van B
je_op6egeven (ooÈ ae leiders) betaal dan'íu. f2Or- (pör persoon)
336?11 tn\r. Pennj-ngmeester L,ENS. Vernetd wetr cvèi dat hgt vöor. h

p girorekenin6
t Doifinariun i6

De vJoen§
kan de t

clag'midcr,agcl
rai4ing nie

ib g'aat door tot en meÉ
t doorgaan. ,Dus .. op ,7, 21

woensilag 28 nei. rllleen],op 14 meÍ- I

en 28 mei verwachten wij juJ.3.ie no6.

I(ONTNI}]UTIES

FIETSENRAT,LEY

BEAT-SVOND
_ -,.,.*t -.;:,..:

Op zaterdag '17 mei .is er
en ouder. '!ii. j. verwachten
Prijs per persoon, 1,1 ,50.

T
Er zijn nog vele Leden die hun contríbutie moeten betalen over de laatcta
kwartalen. Doe.het aub.er6 sner. Nog even eí het seizoen is voorbij. vergeten
döen we het snel-. ciro 336211 tnv. pennin8meester LENS verwacht het gel_d. 

,Dank U.
,

SP0RTDiiG

OI 15 mei, Hcmelvaa"tsdag, hebten wij een sportda65 voor a1le mini-we1pen, welpen
én'pirpillen op'I,ENS. t{e beginàèn om + 12.10 uur, lïij verwàchten julIie aLlemàaI.
Natuurlijk zijn er'Íreer vele prijzen-te winnen. Doe jè best-óf dè volgencle
ONd.ETdEIEN: DOEISCITIETEN = }ENT.T,TYSCiIIETEN = DOELKOPPEN.= HTNDEITNISLOPEN = -
PÀLLscrrETEN = rNGoorEN =-sllÍDroppEw = DRTBBELE0I ; sl,RrNTEN = 'ÀFSTANDsroop, '

Bij'al}èi onderdeLen noeten gym- of vo et bal-s cho enen 6edragèh .vord.en. Het,LENStenue
is yertrtricht. Natuurlijk verrvachten wij ook de reideré en''cle o-udeis orr ons .
eventueel- te assistclen. Tot Hemelvaartsdsg.
Afschrijveri 1s ook voor de sportdag verpliàntt t t

.Zeal-s.ju1Iie vorige woek aI he.bben kunnen EJr,in organ5-seren de Escarnp-,
verenigingen ter afsLuiting van het seizoen op zaterd.a8 7. juni een fietsonralley
door de duinen en het 'l,Jest1and. I erlereen vanaf de vre]-pen mag meedoen. ir{atuurli jk
mogen er jon6ere jon8ens of meisjcs mee achter op de fiets bij de ouders. De *prijs per porsoon bedraagt -f1 ,-. Dit om eventuele versnaperin8en onclerweg to
kunnen.hetalon. De fíetsers moeten in het bezit zÍjn van een goede ftets.
Ondelwe.g moeten er enkeLe vragen beantwoord worcien] /,IIe welpàn, pupillen,
junioren, senioren, ouders, broers of zussen mogen meed.oen. Gcef je snel op(voor 25mei) en betaaL direlt bj.j de Juko.

$Jeer een beatavond op ï,ENS rroor- personen van 14 jaar"
natuurl-ijk .veeI LENSerG op deze. avond. Aanvang 20.00'uur
Z|RATUST]IA, zorgt voor de muzièk. Vrijhouden dcze avoirdl !
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MUTTITIE§ I,EDENLIJST :

0279 ,T: M. van Kl-eef wordt 1-7-Bo Seir. Zat qr.aaB

ÏN B]\LÍOTAGE PER 1-7-80.

A.E.vd,BprB
C .N. Spoelstra
F. G. S chuurman
E.L.'.I{es6 ..

AFvOEnmr PEn 10-6-80.

: 19o6?3 Mrív. Amst.voerkade /a, Den Haag Tel. 465811.
o4o155 s.zon ivagenEtraat 8!c, Den Haag IeL,- 210226.
150546 S.zon Leer6umstraat 1O7r Den EaaB Tel. 6?5340.
101152 S.zon Steenzichl 7?, Den H.aag
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A.vd Berg
C.T.vd Berg.
il. Boelhouwer
P.E.v Deursen
u/. Elzer[an
J.V. de Hil-ster
D.Baidj oe
R. Oranj e

' 1241.
0252.
1266.
0439.

.0886.
( wordt donat eur)

..lrlno

P. J.lloppe nbrouwer
L. P. Janmaat
F.l(Lein
J.F.RenB
P.VernoeÍ

" 
M.Oranj e

P
A
B
A
s

KONTRIBUTÏES

De volgende leden hebben vanaf 1 ianuarj- 1980 nog geén koitríbutie
betaald. Zij rvordert verzocht het achter hun naa.m staandc bedrag voor J1 mei a.s'
over te nalcen op gj-To 13.6?.11 of op rekeningnumm et 51.34.5r.251 bij de ABN!
Den HaaB.
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. Frantzen

. Geluk

. Geurens

. de -Haalx-... -.- . -. ...

;1,1 . Jan6en
.v HartskaÍq)
. Helroans
.Heysteég
.de Hilster: .,-
.v Nuysenbur8 : '.
.Petere .' "'
. Raaff
.Iiààen
. hovers
.v Rijn
. Sarolea
. S chaap

" 
S chenkels

. S chönherr

. S chönherr

C.I(uypers
P. Lancec
F, Lekahend
G. l,elieveld
R.v Loon .

lll. v Melzen
M.vd.Meulen
A.vd Meyden
B.Mohle
J.vd Íelde
?. Verho ef
T-,VerstraoL
P. vd I'l erf
E. v 'trïerkhovcn
E.Ilïessel-s
lI.v llesting
P. UJ.W-ylirucyer
A. tíi jnhoven
F. Zegers
B. Soer
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l,i.j"doen een drinientt Èeroep op bovenetgande
koi:tributies to voldoen. Samen net de kontributi.es
hcbben wij zotn f,9OOOr- te vorderen. Hoe moeten wij
verpli.chtingen voldoen indien U niet betaald?

SLUITING, ZATERIAG 1/ mei Bep en Sinon Sandifórt.

SLUIT.ING ZOIID^G 18 mei Huub en Si].via pronir. ]

Esentuàe} afbellen bij An Eergenhenegouwen ieI. 66.94J6.

Totaal- í6128 t-
leden om nu eens snel de.

over het lnatete kwartaal- '.
aan onze . fínanciËl-e

Het Bestgur.

ZAIILVOETBAI

' Spe-l-ers, die komend'seizoen wÍI1en deelnemen aan het zaalvoetbal
dÍene;r zich y6ör jl mei a.s,. op te 6cven aan onze Sekretaris van de Seko,;
Henh van Nieuwenhoven? TeI. 29.82,09.

Het Bestuur.

UIE ST.SIT ER hCHTER DE Bl\R?

ZATERDAGI4ORGEN:

ZATENNAGI4IDDAG:

ZO}TDAéMORGEN. .

ZONDAGIÏDDAG !

"'.
Cor Eoppenbrouwgr - Jose Chri6t - Íeele FrerichÈ - Koo6 Keetmano.;
Bep en Simon Sandifort - Fra4s. Disseldorp.

An val Steeh - Huub en Si-Ivia Pronk -'iÍil de Bruin - Hanneke Bom -
En en !,Jim Michel_s. . .. . : ,.. ,. . 

, 
. 

.
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+++DÏSC0+++DISC0+++DISC0+++Df,SC0+++DISCO+++DISCC+++DI SC0+++DISC0+++DïSC0+++

,0p 17 mei kan men vanaf B uur onaf6ebroken
Top-40 hit§. ',rI elke? Dat bfijft 'een verrassing tot
worden. De actual-iteit speelt daarbij -en grote ro

, : Je uo''e t ouder z:.5n aari 14 ;aai wil=;e de g
ZÀRÀTilSTR,r,r! horen. . ,, . .. . '

dansen op met nà.me de taatste
het nomenf waarop ze' gedraaÍtl

1!
elsritlsinstallatie van

!'IINGS r HELL.0-S eí K1UI EK SPORT zull-én met hun handbal-sters konen.
.Jourv disco- danoing pleasure kan'bc6innen voor 1* piek.

BIJIBECUE..- DI.NSANT

AILiK.ïKl11(iJ(..ï/,KrïK.liAI(.iI(.i](aKiUirrIC.rI(-'!t(À&^.1L1KAI(iJtui&,ÍirIi-lKi.IGlKil.I$IG

'-. -' 'o -i;1:r - ' hnnnnnnRR[]1RRRrnn1ilnÀRRRRRRITiuTRRxI?nnRI?RnRRRxRRITRRntiBxRRRR
VA'N DE RED.I'CTIE: R Redactie-adresl Theo Prins,

. R Tel, 63.12,14. l,tarconístraat 64, 2562'iE Den Haig. .
RRRII JLRRRJ?RiIRI{]?RIMRNRRRNTR
RRRTRRRRRRRTRRIMNÉXRRllnNRNRRNNNRIMRRNRNRRIiINTRNP.N-NNRNNI?IIRIiRNRIïRRRXRNRRRRSNNTNNNNXR

BBBBBBBBBBSBBBBBBÈBD

I aormur 
B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Badend in het Zvreet, tervrijl de vell-en erbij hangen en de redactieLeden
ogen al6 geroosterd vIeed, wortlt de beerput d.oor gekromde vingere . . - .
geopendt daarbij kokende walging verspreÍrlend.
Het eerste onclerwerp, dat we aansnijden is het vLees. U weet tosh no6
weJ-, di.e avónd I'iabrvan U. zich nietd necr weet te herinnererlr' 'behaLve dan-die lege fles toèn U _walrl<er werd.
De barbecuc-avond 1^ra6 rlet. zo als de stoppen een doorsfaaxd succes. Hoevel
Erans DÍsseldorp a1-les in het wèrk gesteld heeft dit te voorkomcn.
Op slintse wijze manoevrèrehd met een vui tn'i's z ati met in spirituË gedrenkte
houtskooL trachtte hij iedereen, het klub6ebouw incluis, te, ver(r)assen.
De enige, die hij verrastte vÍas zijn eigen persoontje. Dd vuilnj-szak
vatte nl-. in zijh handen vl-'rirn.
Na eni6e1 tijd. bàsIoot hij zijn initatie van ejei: Poppeï-aansteker te
staken. Met een emmer water en een ijselijke kreet bluàte hij het vuur.

-3-

' Lsngs deze wèg wil de IL1K,/\ iedereen bealanken die ongevraagd herben
Beholpen bij hct ,uelelafen vàn dc barbe cue -dansant. Met name mevr. vd Hook,
die voor hct' uitstekende vlees gezorgd heeft. '.

'Ook degene die zich verdÍenstcLijk hebben gemaakt op het late uur met
het opruimer v-an d.e. resten van deze onver6etelijke avond.

", r .'. .: ' K4KA-'



****+* Het Brandpreventje zal- wel in razernij ontstoken zijn gerveest, toen
-- Frans l,rergat'dè emner-vJeer 'te'vu]l-en' Dat calamit eit en - verder zíjn ' '

. .tri-tgebJ-even 
r - is" clein r óók- .besl-iet. ni-et "aah onze Frans to danlten geweesh i

+**+,*.*. Ome NiCo beda4kt. de spelers. van , LEN§ .5 .voor . de...onverget eli jke da61 ..d11]2e' hem ín Zeist bezorgt hebben.
*++*i,* Niet in d'e laats,te plaats door. One Ni,co hebben, de LEl{§ 5-veteranefl ín

Zeist bij het VCS-vèt eranentoernooi af6e1-open zondag de eerste prijs-
we6gesle ept .

+*trÈ+i Met recht we88e61eept, want het kleinootl vlas ni-et te tiIIen.
*****t DaïUtzij het gelíjkd speJ. te6en Blauvr Zwart í6 LENS 1 ërin gesL,1agfl het..

2e -lcLasserschap te contínueren, -.zodat voLgend jaar wéer gepobBd kan worden
te'promoveren naar. de 1e k1a66ei

+r+*++ llllË zijn eig bIÍj dat de 6aten ín het 2e vefd weer dic}rt zijn, want als
voetballer kun je je leijk bezeren. En dan he):ben we het ndg niet eens
over de kleine kinderen, die spoorloos zouden kunnen verdwijnen.

***t*r. Op IENS worden incidenteel ook no6 wel eens sportieve. sucesseà 8eboekt.
Zo is er een elfta1 op LENS dat 416 enige dit iaar kanPioen wordt. Op

. dondercl.ag 22 nei moet het.alLenaaI. pebeuren, dan wordt het tweecle
zaterdà6-s1gtal kampíóen. 7,?ïoeten dan wel no6 even wÍnnen.

+*++*+ Dus wij veruachten rveex de'bekende schare toeschouwers 1an86 de 'J-ijn; net
met bloenen (?)"

+*++*+ zateraog 6o.i'íiàt weer gebeur'en. De top 40 zaL de hctè avond door het
klub6ebouw dreuasn., en de vloer zal weer flin$ te lijden hebben onder de
stanpentle voeten van het dósoovolk. Om 2O.OO uur barst cie herrie Ios.
Vanaf B-k1a6sers is iedereen welkom.

--. '' *+***'t "Eindetijk vrordt er eens iete.ruilieuvriendglijks georganiseer.d op LENS. en
',':: ' - i' =''rvat Beb'eÉrd er.?''Juist;.de mè-ute laat het.af. UÍeten. Iïij dachten dat eed

fietsenral-ley toch een beter bezi6heid lrao dan het kapotschöplon van onze
gróeÉe veI,"eu zoals normaaL gebeurt. Dus.op 7. juni al-l-enaaI op de fietsen

t**'{'*'r Het gàirt goed.rmet de woningbouwl et' isi ah,ié er een il,ui6 bij. Dit is het
vJerk. van. Lex en Cristiane ttuiq.'pe kl-eine heet Jasti'gi, en viert zijn'
verjàardag voórtaan op 28 apriJ-.

**r*r* Nu nog even r.lat gratis rëkIaee: Eet uitzendbureau Free-ï.,anie be danlct
iedereen die op de receptie ia het nieurve kantoor geweest is.

*'(**** Wij houd.en het nu voor gezien. Tot zien6.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J . JIII(OLDEE J
.J t'
J J J.I J J J J J J J J J JJ..T J J J J

xxxxxx

ÉaI1o, voor. de trouwe lezers i6 hier de Jukolàer, voor de'ontrourve
lezeiè is er geen Juko1der, en wij hebben er ook geen'zin meér in.
Maar, ja het moet maar. (klinkt 'positief hét!!!!)
Buitenlanalse rei.s: 'ri'i j wet.en. bi jna zeker dat' .er biinà niemand is die weet
\'raaI $re naar tóe Baan. Voor die nensen; het'vo]-gende: \ïii Saan naar
Pqckeloh (hoe verzinnen die ;;asten het!?); en de reis r-'et stoP duurt
+ 5 uur..: ' .

TulliË rvètrjn aflemaaL wet wat'het kost. (Iteiben jullie de l-ahtste termijn
al- beta.ald., Nee, oh, cloe dat dan erien.gauwt) nhi:tnR I M f. (,dit ,wordt
gelezen a1s: prfff! ) .
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Zo, weer lachen geblazen: Mop van de week: !'laars chi inli jk is dit het
enige positieve ! )
Het zin6t, zeikt, en smàakt naar zout?
lllat daEht je vans Ma68i Mac Piet I " .

Betlankt Raymond l{annee !

Er"r, uoo, àe verandering ietÉ negatieis: De prijs van dà col-a is vreer
lens nj-et omhoog gegaan (Beetie nel-ig! ! t, I l????-?)

( te lezèn àLo:rtruuuuuuuutrt.l ) Hier tradi aus j-ets over 81 ,uueri Etaafl r maar
dat mag niet.
En nu wat Èositièfs (nö2)t Na een w-at rommelige. rved.strijtl tcgeïi Te rJlerve

;;";i" 4:aà.rlrtt"t *era"o gemaakf waarvan cr maar 2 op het fbrnulier'
terecht kvramen (-1).t werd DZS ten koste van 82 kaupioen.. De bLoene.t jes
na afloop waren dan ook zeer .verdientl! (Overígens SinS dit te4,koste van

?e Werve, maar daarj hebben we níks mee te maken)
Single van dè vieek:rtvan llal-entrr met rrRunning wich thu ,u'i1tt. 'Gaat a1s

voL[t:tu.Tuuu Tu Tu Tu Tu Tuuuuh. (of zoiets): ÍreJr je beurs mnar open!!l!
Even vrat andèrs. Volgens de Kàmputer en--J.S. rvint Feye,nool:d. de 'bekerfinale
iegen.{,jax neL 2-1, | - ': :\'
,tflelopàn zondag waq het laatste thuistoernpoi vbor d-e iuni'brén e-n wql-

voàr LENS 6 én luvs .10. Tegenotanders vel-o en ADo r't'iIclen ook wel. eens een
toernooi winncn en kwamen Eet 81 respectievelijk 82. VeLo vron het.. ' '

uiteindelijk en LENS werd net totaef.. l punten vj-jfde (en l-aatste
natuurlljk) ' ;'
Denk even aande di6cotli!! IIet be6int am B uur. I(omen dus! P.S.: Dit ie
voor boven de 14 jaar. ' .' '
Z-eB J.S. wat clacht je ervan. We hebben Eenoeg van 'aL'deze positieve
heiichten. lïij kappàn ernee! Lui. Tot vofgende Eeek!

. : .',
J.s. en F.B.

' LENS Et{' DE l' ïIEDÀM(JES'I

Het is nu alweer ènkele weken 6eieden dat tlo cer'te rrBedankies als lidtt
iD d.e lensrevue Eepubliceerd tuerden.

Voor een veieniging is het niet prettig als er -\fie dan ook al-s l-id
bedankt i maar a-Larmerend zou ik het rvíI1-en noetuan al-s senioren oí.junioren
welke 

.ai jarcn 1id zijn van onze vereni.ing ópeens menen naar een anclere
r3erenig"ing te moeten overètappen, of in tt.geheel net voetbal wiLLen 6toppen.1,:: lf,fÀ j" je oor 6oed. te Luisteren legd, dan hoor je dat veel bedankjes het
gevoig zijn van 'een bepaalcte onvred.c net situaties welke zich in ,ecn afgelopen
Àej-zoàn hebben voorgeda.an.

Sommige vat àere problcnen zijn door Ce betreffende comrcÍssie onderkend
en 6etracht werd om deze problcmen inclien no6elijk op de los,sen. Toch gcloof ik
dat ontlanks rte goede wi1 van de xnensen van het Bestuur, JUCO of SECO een aantal-
problenen niet van de oppervtakte is gekomen of niet opgelost kon wórden. Met de

6eVolgen hiervan zltten we dan aan tt einde van el-h rseizoenr,maar wat d.oen we 
-

Enige tijd Seleden wercl een nieulve commÍssic opgcricht n.1. de lrPllOC0rt

dit otaat.i_gor fromotion- Commissie, welke naar ik vernomen het nede tot doel'
heeft om ieden te rïerven uit, de nu noB in aanbouw zijn t).e woonrvijken als o.a.
Houtwijkrt.

Misschien zouden de leden van deze cornnissie zich ook bezig kunnen
houden met het behouden van leden, door afs onafhankeliike partij in belaalde
conflicten te fE@ï

Het i6 sLechts een ideo en misschien het proberen waard. op het ogenblÍJ<
lijkt míj echter dat a11e6 nog in rt lrerk 6esteld moet lvorden om no8 te redtlen
*"i ", te red6en val-t en dat derhalve Betracht moet vrorden het aantaL bedankjes
van dit seizoen zo beperkt mogelijk te houden.

Veel wijsheid. in deze toegewenstr_ ,JOB.
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ïn rleze tijd var: tournooien en be\errondes is er uiteraard minder plaats
voor conpetit iet.uecls tri j den en de versla6en hiervan. Ons EERSIE sneuvelde ook in

. - haar HvB-bekelrond'e ,-..2i j. rt- dan .ook. tegàn weer. een tegenffiÏ.@r qlt. d^e. hoofd-
klasse. (LENS- semper rl.Itius o-5) " Enfin er is noedig gespeelc en zger'zeker
goed 6eoefend. Gnze grootste belangstelling gaat nu uit naar de eerstvol8encle
wedstrijd van ons TIYEIIDE ., waarin - bij winst -- het zo zeer begeerrle en tevens
verd.iend.e af deJ.ingffip-Ïoenschap behna.ld kan norCeno Deze happening zaL plaats-
vinden op het LilNS-terrein op .DonderdaGavond, 22 mei a.so Zor6t clat je er
allemaal- bij bent. AANV3NG:'19.OO uur, g3S-IEl4Nql. ,

A.Enze - c.veÏtink-- H.KeBper - -c. vd-Eogï - A.Ben Cheilrh - J.Td Tas(aanv)
. J.'Je].tén6 - ï,.Kuyper - Chr. v ee6.tel - E.Neunan - J.vd Rijzen -

UiteraarcÈ zaL ter ll-aatse.7 al.e rt 4ocht lukhcn I - nog wel een uurtje na.-gepraat
worden, clus zorgt dat ju1Iie. eI rustig de tijd voor kunt. neoen. En daarna rest
dit elftal nog 66n competi-t iewedstrij d (ook thuis) eq wel op Donclerdagavond
29"mei a.6o eveneens rIANVÀNGr 19.0O uur. Voor het
comprtitj-ewe dstrijcl (fITfTe- gebeuren en wel op

DERDE staat er ook no6 é6n
z!:EËfrag 24 mei a. s.

( 1:inlrs t erzat erda6) on 12.00 uur. IÍicrvoor roepen-wf,nu reedÉ -p'(kun je er vast
rekening nee houden! !

G"Ro6Ean - C.Bo6man - R.I(oster (aanv) - B.Vis - E"v t{erkhoven - A.Ko6ter-
,f ,IÍolben - G.5a11e.en - G.Kuiper - ïl.Vloom - Chr.. Jehee - À.Banning -
W.Kliinnen. (s.v.p" bij hoge uitzond.ering af.schrijven! !)

En r.lan is daar op zaterdag 24 nei a.s. ook ngg het grote LENS Z-M toernooi!.'-
rÍij rromen dan met onze egrste 2 eLftallen uit en Ïuel tegen de gravolgende

):

verenigingen: S1rLV (Voorschoten) - FC Nootclorp ' Hoek van Hollànd en OIlNl,S,
die o-ok alf,emaal .met 2 tean6 binnen de lijnen komen. Het is natuurlijk vrel zaak
dat vrii "I" .ryLry twee vol-l-edi6e e]-ftallen op cle been bren8en. Vandaar dat
zÍj ciie gereiield in I,ENS 1 en LENS 2 ZM hebben gespeeld dit afgelopen seizoen zee
zeer zeke? aanwezig dienen te zijno lrte hebben dit per slot van rekening al- lang
genoeg geweten (Novcmber 1929) Dus séón afschrijvingen 6.v.pÈ! l4ocht zul-k6
onverhoopt heler,laal niet te ontlopen àl-jn ttan Liefst zo spoedig nogel-ijk een
tel-efoontje naar het Secr.etariaat fef. 86.14.47o I clan.kunnen we onze naatregeien
nog treffen" Dit wordt ons laatste optred.en in het seizoen 19?9-1930 d.us l-aten
we dit met zrn allen goed afsluíten, jonlgens. Bij, deze laatste vrens behbort
tqvens het alsnog voldoen van eventuele contri-butie achterstando Dan zitten we
heLemiàI geba}ken! .Een vercler progranma is er níet te nefden tlus tot zover! ,rOpr
naar het karnpioensohap van LENS 2 (22 neí) en het Z-M tocrnooi op zaterda6
24 rnei a. s,

SENIONEÏV ZONDÀG.

PRO GRlii\il'ÍA t S

DONDENDÀG 15 xlei 1980.

14. Jo uur Hvv' '1^ I.,ENS 1 v Hogenhoucklnan
À. J . À, vd Bul_k.,
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zoNDAG 1B urei 1980.

O9.OO uur LEI{S 10 - Gona toernooi
O9.OO uur Archipel j eugdtoernooi

Beresteiulaan .,
Buurtweg iiassenaài eindè'

.. \ïaalE dorperlaa[
vl'eeb. 2/1-1

, Muurbl-oemÉeg: 1O aohter ' .'-. .

Meer en Bos. ,

Beresteinlaan. ,

v1 eeb. 1/1-1 P.J.Meedee-Ï

Gene ente eportÈàt' Éóàtiust-'
r ,-' Sportlaan hoek l4ezenplein ingang

12.00 uur LENS 7
12.00 uur CryP 4..

Oliveo 4
LEIS 12

Goua toernooi
Verburch'l

LENS 10

toernooi

Gona toernooi
Gona toernooi

Gona toernooi
toernooi
LB,IS 12

1J. OO uur LENS B

14. ro uur LPNS 'l

DINSDAG 20 nei 1980.

19.O0

ZTITE]DAG e4 mei r 9BO'

10.30 uur, g (za)

zoNDl G 25 mei 1980.

09.00 uur I,ENS
1r.oo uu! L,ENS

I4;1AND/rG 26 mei 1gBo.

09.30 uur LENS ,
IOrJO uur I,ENS 9 en 10
12.0o uur Or Blauw B

uur LENS 1 'l

I tï jcl wor{ nàder gepub}lce.ierdol

SÀMENI{OMST

Z0NDhG 18 nei.

uur Duindorp SV 7-

b
4

Bereste inlaan
Berest einlaan.,' i., 

".^

Beresteinlaan -.,: : t 
:=l - a. _'

Sportpark JufianaPark in6alg
Gunteistejlwe6 en v Vi'ór1enÈurchw

a.
J'r,SC toelnooi ' Kèmpenaerètraaf, Öe6st§eest

, . LENS '10
'.. rirchipel

LENS 7
LENS 12
LEI{S B

toernooi
09.00 uur Öona terr:ein.-.
0B.fo uilr r.,EN§terrein.
1 1 . JO, uur. LENs 'terrein.
11.o0 uur LEI.IS terrein.
.1].00 uur Gora terrein.

DINSDAG 20 nei.

LENS 10

ÀF§CIIRIJVEN

--- 1p.1.5 uur LENsterrqin.

Uitslultend op vrÍj:lagavoncl bij Henl van Nieuv'enhoven Te1-' 29'B?,.o9"

FEIICÏTÀTfE
Hetelfta]-watheeftdeetsenomenaanhetJanrletr'ouwtoernooiwordt

hierbij van harte gcfelÍcitce"d met het behaalde succes.

:--z-
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OPSTELIINGESI SENIOREN ZONDriG

ZONDAG 18 mei

LENS 7 zoal-s belsenËIl'met T. Vier1ing.

LENS B zoals bekend met B.Osse zonder M.Reuver.--- J.de Bruin.

LENS 10 zoal-s.,b.ekend,

LENS 12 zoals bekentl net aanvulling van LENS 11

DINSDÀG 2O nei i

LENS J 2 zoals bekend raet aanvulling van LEI,ÍS '1 1

ZOI\DAG 25 rLeí.

LENS 6 zoals bekend

IENS 4 zoals belcencï

ld.^ND.AG P6 nei.

lqNS -, zoa]6 bekend

LENS 9 zoal-s bekend met.T;Vierling

L.,EI\Í§ 10 zoal§ bekend

CoMBINATIE AIICHIPEI, TOERNOOï ZoNDÀG 18 mei;

R.Boa - R.Duyndam - M.vd }{eu1en - }1J.Frantzen_.- E.de Lange - I.over6auw -
R.Versteeg - O.Huis - F.Vexbarentee - J.Tjin Asjoe - .4.Rovers
T.v Luxembur8 - II.Hoj)p enbrouwero - P.C.SmeeLe

DANKBETUIGING

tangs deze rve8 .wil ik het el-fta,:l wat. heef t de-elgenomen our, t "t J*, a" for*
toernooi in Zeíst hartqlijlc danken voor het.ontvangqn Seechenk en i,lt zal zorgen
dat het een rvaardig plaptsje zal krijgen. _ .

One Nioo':

TRLININGEN VRIJD.IGTIVOND

De tralning van.nÍ.et-sel-ectiespeJ-ers.91v. Cas- Eranlce op vriicla6avond i6
Etopgezet met in6an6 van herlen;

o



PROGRAJ{MA JUNIORMI

DONDENDA 15 nei.
I .''

LENS
IENS
IENS
LENS

!-

VCStoernooi
VCSto-ernooi

, ÍCStoer4ooi-'- -VCSföérriooi

i . .DedeÈsvaartweg
Dedemsvaartweg
De den6vaartweg
DedemsvaartweB

13.10
1r.10
10.0o
10.00

;.r i:.

uu!
uur
uut'
uur

Voor- opstellingen zie dè LENSreYue van de vori8e 'week;

ZATE:IDAG '17 nei.

Het toérnoo1. rvan À2 Èij

M.Vri j enho-e,kLqan Kiikduia
M.Vri j enhoék1aan I(iikduin

6

9
10

/LLLE EIFTALLEII ZIE FIETSENIT,TILEY EN !L.IEEU!,,J]ND§E IIEIS

11.00
11 iOO
11,OO
12. OO

uur
uur
uur
uur

LENS conbinatie '1

TENS 5
LENS 8
TENS 11

ÀTnhemiatoernooi Arnhem
TsCtoernooi Oosterhout
ISCtQernooÍ Oost erhout
VèIoto ernool-,,- : 1. , Illat eringen

DINSDAG 20 nei.

uur !,ï est erkwai'tier ' IÉNS c (nieuw)
uur ilesterkwartier - LEI'IS B (nieuw)

opqtellingen, zie vori6e_ LENSrevuer 
.:

18.
19.
Voo

oo
15
r

ZI.E; iJI]I.

AFSCHNIJVINGEN

A-klassers bii
B-klassers bíi
C-k1a§6ers bii

G . Duivest eyn
P.vd Steen
A t s-Gravendijk

'.'..'. '
TENLANDSE BEIS. ZIE BUTTBNLIJ{DSE BElq 4IE_EUI!EN_L}TUqE:EEiC ..

Schriftetijk voor vrijdagavond 18.00 uur bii Paul-vd Steeni
cenënuiàenÀtiaeit 1o1 r 2145 PR Den IIaa8. TeI. 67.50.96. '

1èfetoriíscir: 
'foènsciag 

en viijca6avond tussert 1.B.oo en 19.00 uur voof,3 .

Tet. 94.68.gf.
.,re].. 6?,50.96.
ret.:'63.16.4o.

In noodeevallen kunnen de junioren no6 op d,onderdag en zaterda6ochtend afbellen
op L.,ENS tet, 66.t7,t4.

HET ARNHEMIÀTOERNOOI VOOR LEIIS 1 OPZÀTEnDAG .17 mèi

Spelers worilen aangeschreven.

Leiders Paul vd Stecn en RoeI Lueks

Vías A"nhemia uit Arnhon te gast op ons À1 toernooi. I' g"qt een-B-conbinatie -
proberen daar een goed reouÍtaat we5 te halen. Gespddl-d. lvoÈden J weclstrj-iden ia
loul,e A tegen: .,trnÉemia, r,rngeren en, DVB. ( 2x15 minuten) . De nunmers 1 eE 2 gaar
verdervoordefina].e.óoó5"best.,.PrijsuitreiÈÍn6otr+16.1,uur.

-9-.

Samenkomst 8.15 uur LENS.



GAARNE OUDEI?S MEI VENVOER.

De grote we6 Den Haag Arnhee volgen..Bij llrnhem Zuid eraf.' Afslag Huj-ssen'nemen
en dan bij het vierde stopJ-ioht Iínksaf. Bij een school rechtsaf. U bent. vlakbij
het sportpark de Bakenhof. Succesr.

TSC TOErUiIOOMOU LINS 5 ,8 en 12 op zaterd aE 1? meí.

B2r C1 eL D1 Baan zaterdag naar Brabant toe en zijn daar te 6ast bij TSC uit
Oosterhogt. De wi66eLbeker zuItren ze verded.igen .ti j dens de vredstrijden te6en
ntoa ÍiíU, Ilubert Sneeir en TSC..(2x1, minuten). Succe6. PriiBuitreik-irLl + 16.15
Succesn

uu

OPSTELLïNG LENS 5. als bekend.

teider Martin Reuver . eamenlcomst 8.í5 uur LENS

GAMIE OUDERS MET VENVOER

GÀT'RNE OUDEP.S I,IET VERVOER

Leiders Hans Verheugd en tïj.:r vd Mije Sauenkornst 8..15 uur LENS

LENS í2 aJ-s bekend

Leider Hernan Straver saroenkomst 8.15 uur LENS

GàJiRNE OU]JERS MET VENVODN

De Srote weg Den Haa6 - Rotterdam - Dordrecht - Breda voJ.6en. /rfsJ-ag Dreda noord
Prinsenbeek netnenr en cle weg naar Links vervolgen over de 6rote weg heen..
Vervolgens redhts aanblijven houden, dus uiet Breda inrijclen en de bord.en
Oosterhout voLgen, (ze kornen vanzelf) TSC voetbalt op de l'iarandaLaano,

VELO TOERNOO] VOOR Ï,ET'I§ 11 op zaterdag 17 meí.

LENS 11 is ingedeeld met Ve1o.. 151.-Xava,8r. RKSVM 1O en Cromvliet 9.:On + 16.00 uur
weten julU-e vrie r]e s"teiksÈe is. Oie je Èeet in dezíe wcdstrijclen van 2Ï10 nil..
SuEces.

LENS 11 a1s bekenrl'mot M.. lcnops M.Tienes DïVermeuien

Leicler Ton vd Berg samenkomst 11.00 uur LENS

ZIE TIETSEN]IÀLLEY

PROGR1il,ÍI'IA PUPILLEI.I,'JE],PEN EN,.}IINI:.I{ELPEX{

PUPII,Lfl'I DONDENDAG í5 MEI. "

12.00 uur Sporttlag op 'LENS voor LEI.IS 1,2r1)ren 14 It
Z]E OOK FIETSENI?ÀLLEÏ

,=í0-

LENS 8 ( 3IE=!UITEI!4T!9E=1]EI!=ET=EIEEgETEÈ!LEI)



PUPIITEN ZATEIIDÀG 17 mel.

1 '1 . OO uur Lljlls 1 2

1r.00,uur LEN§ 1

1O.JO uur LENS 1

IJELPEN DONDERDAG 15 nei.

12.00 uur Sportda6 op IENS voor I,ENS 15116 en 1?,

ZlE OOK IIËISJE DOIFTNAIIII]M EN FIETSEN]IfiLET

'Tsc toernoli (zie ook 15-5) Oostei.hout '

. . ( zie bij Jun.)
CromvLiet toernooi (zÍe ook 1l-!) Rederijkerstr.
CromvLiet t oernooi (zie ook 15-5) Reilerijkeretr.

1
4

IYEI++ET.í9§149*ífl *sf i**19+?9+*+*g gEle*illssr+rei.

I,ïELPEN" Zs'IE:lDllG 17 neí.

MINI -WELPEIS ZATE:IDiLG 17 mei.

.OO uur LEN 19
20
21

:,

uur. LEN
uur l,EN
uur .LEN

AFSCiIR]JVEN

t

10.00 uur LENS 15 DelftoernooÍ (zie ook' 15-5) Buitenhofdreef"Delft.

IïEI,PEN ZONDAG 18 mei '10.0O uur Coc++++++++++++++++++++++++++++++++++
-5r!

MINI -LELPEN DONDERDÍr,G 15 nei.

tailtoernooi-
++++++++++++

10.JO uur LENS mini-combinatie - Post duivento ernooi Madesteyn (zie ook
12;O0 uur aIle .and.ere nini-welpen Sportda6 op LENS Szie ook j7-5) ,,

.," ., ','.- , . .l .
ZÏE OOK REISJE DOLFÏNARI'UM , . I

'11-5)

4'

s
s

1

1

1

1

.00
,00
,00

-4
L,

o
o

LENStoernooi
LENStoernooi
LENStoórnooj.
L-E;NStoernooJ-

( zie ook 15-5)
( zie 'ook i5:F) .

( zie ook 15-5)
( zie ook 15-5) ..

'JI§I;HPIïH.39{P+9*19*+r**19+99*strt999I8+}}9$I}.9e+ 
-.

8a
Cr

D

'- i'[ ,

'sctriifte:-i5t voor vrijdagavond 1B..oO uur bij paul vcl ,steeni G eneiaui d,enstraat

Telefonisch'lloensdag en vrijdagavond. tussen IBrOO 
'en 19.0O uur bij \ÀJi1 lleynen

:: ': 
'' ' { ri

In noodgevallen ook nog öp donderd.ag en zat er dagocht end. op LENS Eel

1o1r

:,..r

66,-t1.t4,

CROMVLTETTOERNOOI OI? LDNS 1, en 14 op zaterdag 1? mej..

P2 en PJ
P2 te6en
Archip eI.

an naar Crrmvliet toe en spelen d.aar drie vÍedstrijden van 2x1Oïin.
omvliet. Hoil-ancliaan "à"aui. P7 tese'] CromvlÍeti Éàttandir:àn en .

oe je best en accepteer'. eventuele verlíezen. Daar is níqts'aal te
doe hoor ! !

i I l-



LENS 1, als bekend

Leider Jan Prins

ZIE-EI-XTCENts4-L!EI
^..- :- -. = --:._.i-- --- -:-

LENS 14 afs bekend

teicler Dhr. J.den Dulk

Z]E FI ETS ENRAItE'T

sanenkomst 12. OO uur LENS

- 'saníenltórnèf' OpJlo"uur' LENS

DELFTTOERI{OOI VOOI] LENS 15 OI' ZAIEIDAG 17 mei.
,:-'

I'{aak je borot naar nat. Vijf keer miístens moeten julIie de motor olal-atlen.
DHLl Texas DIIB, Oud BeÍjer1ancr., LFC en LD"ïS zijn juIIie tegenstanders.
(2:í* minuut). De nunners l van elkc poule moeten nog eei. fínale- speloni..Doe ie

OPSTELLING a1s 'bekcnd

Leider frad de PaÍ1t er

ZIE FIETSENNÀ]-,],EY EN ]iEISJE

sa:uenkornst 0$.00 uur LENS

POSTDUIVEI{TOERNOOI VOOR MITqT.iÏELPENCOMBI I{TITÍE OP ,,DONDEnD^G, 15 meí.

Ja, juIIie Lezen het goed. Een tENstoernooi voor viet niniieLftall-en; Ïn november
toèn-rieze toernooien voorbereid lverden Iag het in de verrvachting dat. we op.vier
mtni-.teans .?pudell kg-men. Helaas door enkel-e bedankjes klvamen vre er niet aan.
À.§. zaterclag zull-en er claaroh wat'speÍers tivee \eer moeten sielén. De "".' " trr

wed,stríjclen àuÍen ex$ ninuten. TegenÉtanders LEfts 19 bn 20 zijn: Tonegido,
VUC, Zoàtermeer en het'roernrtchie Feyenoord. Bii LENS 21 eÍL 22 lromerr 

-
Lan}kluartier, ltlest erkwartier, ÀDO en II3S. Veel Succe6.

Een aantal mini-welpen gaan o! Henel-vaartsdag leldrer een toefnooi spelen bij_ de

Postduiven op l4adesteyn; Doe ie best en probeer er wat van te lxaken.

OPSTELLING

G.EIstah - P.E1;tak - P.de Jongh'- R.Meershoek ' lt'.vd Bor - G.Kuiper -
S . .Iagesài' - ?. vd Laan - M. de ï,aaI. i .i

I

teitlers Dhr. vd Bör'en Oirr. Ëfstaf< - :.- ' samenkomst O9.J0 uur LENS

TENSTOETI\OOI VOOR LENS 19 ,.2Ö'.21.. eu 22 0p. ZATEI1DÀG.. 12 Éet.

LEI'IS 19. :' . :" '

G,E1qtak - P.Bls!aJr --1'l.Schuurman - R.Fieret .- M.Verochel-den - ',

Leiddr Dhr; El-stak '': samenkomst 1r.15 uur".LnNs '

7.1.8

)

REISJE
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Nuyen - n.tiyrdenan - Il.Zimmerman - P.Valkeribur6
: P.AngelÍne - s. Hess.

"samenkomst 11.15 tut LENS '' leider Dhr. P.r1e Jqn6h.

.ZIE NEISJE

LENS 22.

5.Hess - P.Valkenburg.
Leícler N. N .

ZIE REISJE

r.,ENS 20.

1B meil 19 Bo. i

b. aèt Joiigh n. zandstra' - R.
i. stein,iegs' - R.Meershoek

IEI'IS 21.

R.v KaLkeren -'t{.Jochems - IÀi.vd ]lor - l,'Í. de Waal''r M.Tijssen - S.Jagesar -
G.Kuipei -,R.Ho1trop. .' '

Leider Dhr. vd.Bor samenkomst o9.1, uur LENS

ZIE ]]EISJE
rt

e. de .rön6È - 'h. 
zimmerinan - M;VerécheLdèn - R,trlif denar - M.Hoeksna -''

samenkomst 09. 15 uur LENS

n.

Coc+aiLtoernooi voor pupillen 
' 
weIp en en rnini-rve lpen.

Zonclag a.s. i-E er weer het tradiöionele coctail-togrnooi..AfLe pupiUenr-welpen
en- mini-vrelpen worden. gn lO.Ob uur op LEIIS vervracht. Het i6 de bedoeling'dat er
conbinatiers worden:geÍormd, bestaancle uit pupiIlen,welpen en mini-weJ-pen.
Ook voor dit tpernooi i-s afochrijven verplichtil !l!
Afschrijven vrijdag a.s. tu6sen i8.oo eo 19.00 uur,bii lï.Heynen 'IeL, 29.06.23.

BUITENU{NDSE ]IEIS

Op vrijdag 2J nei vertrekt cle l:El'lskaravaan om op.OO uur ?E-Mor8ens vanaf
LENS naar Giitersloh in Duitslantl. GetuldciB is het tÍjrlstip van vertrek door de
korte reis niet zo 

'vroeBa 
Vi-a Den lIaag-Utrecht - Àrnhem en obe"hauEen nemen we de

afgle§ Oberhause-n. Bij hét Obenhauser kreuz richting Dortmund. Bij het lfauèn§r
kreriz .richting .Hannovàr,tot. de afrit '.Iíeclenlriicf/nhéda. . Via de Hiedenbriichér.
Strasse richtin8 otitersÍoh. Daarna de !ïe6trin6 vàIgen. Over 11é sl:ooiweg, en na
d.e spoorweg d.e tvreede straat rechts (Diekstrasse). Dan de tweede straa.t Links
(Ludwigstrasse). Deze Etraat volGen tot de r.,Ji e6s enEtras Ëdi Zo'nr zijn we bij de

-" jeugd.herberB (Iinks). Het is nu + 15.oo uur. l?aars chi jnl-ijk stoppen vie onderweg
\r Èi5-Zevenaqr. Ef worrlt in DuitslEnd ook 6esport. 81 en Cl spelen dirar op

\ z5-"n 26 mei een.tgernooi. -lanvang o!..oo uur . Er worden minstens] drie poule-
,\tredstriiden van 2x2O ninuten Bespeel-cl. I{íervan is er 66n op een grave}veId.
, "'Janmerr. maar nieis aan te cloen. Zaal-schoenen meenemen dus. Na,het toernooí

. wg-rden er. no8 tr'inales gcspeeJ-d om aIle plaatsen. Duur 2xro.ninuten. Genoeg te
spelen dus. Ook hct.tweede Il-e1fta1 lcomt drie lceel' in aktie op.zaterda6 en

,. . naandag. Echter nÍeà in toernooj-vorm. Omclat rve op de zaterda6 niet voctballen
gaan ,ré,.l"kker zwemnen. Jullie vreten het ,o6 .r"Ër wel. Badmutsen zi jn veipticht
in Duitsland. Meenemen rlaa:'om. Neem natuurl-i jk, oolt je paspoort of tocristenkaart
nce. Slopen en lghens thuis laten. Vergeet niet. alvast wat 6e1-c1 te wisselen.
Ouclers geef cle kirtder.en niet te veel mee. 25 nark is ruin vo1c1oenc1e. N.9 ern

vold;encLe re6erve voetbalklecling mee. Voorzie ale. het nogelijtr i5.zoveel mo6elijk
klerling van je naqm. Op maaada6 26 mei. aqriveert ale bus on + 21 .oo uur $reer op
LENS. Zijn ur nog. v"agèn bel dàn: 6?.50.96.

_ tJ_



SPORTDÀG

voor a1le p:qpiJ-]-en en welp-en en níni-wetpen or8aniseren wii a.s.. donderdag -

15 nei edn sportdag. vànai re.oo uut' 5àan juIlie'Lekker DoELSoIIIETEN/PENALTYSCHIE
p;nrALTyscHIETENIDOErscHdppEN/ HiMDE1TNISLOÉENI P-'^rirsCHIETEN,/rtrCOOrru,z BIIIDKOPPEN,/
DRIBBELEN/§1RINfEN EN ÀFSTj$1DSIOPEN. Een zware klus met'leuke prljsjes vooi de
bcste tien, De leiclers en de ouders zijn van.harte welkorn om ons te assisteren,
bij rle onderdelen en de elftall-en. De inschrÍjving sluit om 12.15 uur. De . 

".hleeclkamer inc',e1in6 is aIvoIEt:
1

o}&a]. 1 LE\ÍS
okaal 2 LIINS

ebouv, 1- lokaaL .l ],ENS ..1
LENS 1

Geb
Geb
Gèb
Geb

16
17

G

G

G

2
,
4

e
boulr
bouw
bouw

lokaal
l,ohaal-
lokaal

1

1

1

T.EN
TEN

1
1
I
l_

2

2
2

ouw

1

1s

2
z
4
5

o uvi
ouw
ouw

okaa.I I LENS MINI | 6
okaal 4 LÈNS minit e

Voor e1k Bewonnen ondercleel }crijg .je é6n punt, de nunuer tweertwee enz.'
De tien jongene met het Ein6t aantal- punten in tot.aal Irrijgen de prijzenr
ífechrijven op woensdagavond tussen 18.00 en 19.o0 uur bii lriL Heynen i . 'TeI. -29.06"2f.. -LENSkr 

eding is-.verpIicht. cynschoenen of voetbalschoenen ook.-
Tot donderdag 1J aeí,

REf SirE DOLFiNiTRIUM.

I(om op ouder6. Het reiEje was edht niet voor nicts. Maak nu direkt jf2or- over
op 6Íro ,3.6?.11 tnv. Penningmeester LENS uet vermelding rei.oje.

': . .:-.. ..-. '........ ..- - l. .;. .: j.
Hat een Luie mensen o1: tÈwS. Nog niemand neeft -ri-ctr 

op;-;e6even ïoor
ralldy. , Zi jn':de .l<oÉten ' : .,.1 ,- te hoog of heeftlonzé eohrijver van enkele
geLeden toch geli.jk 8ekregen, Zijn de LENSjon6enè ecÈt ïe 1ui om te fi.ets
lïij 6elöven-dit niet. Een fietsenralJ.èy op f juni van + J uur uet lekkere
pannàkoehen en limonade onderweg en tevenè enkele vra6?n öm te beaÈtwoorcl
Dit'a}les voor sl-echte .fi,-. ÀIte oirclersrbroersrzusjosreeníoreni junioren
pupitl-en en rvelpen mogen needoen. Geef je snel op bij Paul vd §teen TeI.

FIETS UTI,LEÏ

HET I(E].'ÍNEMENSTOERNO OI

A-eze'
rveken

en.
I
6?,50,96

,.BEÀTAVOND. ''
::---
A.S.zaterda6 17 mei barst de muziek om 2O.OO uur los in ons kl-ubgebouw aIle
B-klasqeis, A-kll:ssers r sehioren.,'èn ouder6 zijn vàn hartè wel-kon. De enEree
is sleihts .i'1 r 5O. Een lerike afsl-uiting van het' seizoed. . , '

LENS (se)juniorén 1is af6elopcn weekend te gast 6eíreest bÍj de Kenhemers
in ReverrïiJk. Vri j clagavond vertrök de neute richting l)evórwijk. Naast rle leirlers
Hàns ZouT'èn Joop Appcrloo redén;nog de heren vd Hoek en,'Michel-s. Na een Soede
tocht; kiryàen we behourleri id heÈ k].ubhuis. van de Kennemeis aan. Niet'a1Ieen LENS t
maar:no6!'ne[en àndere riereni6i-ngen werilen daar voorgesteld aan hurr pIèegriuders.
ïlat e'eri 'oiganisatie. Het hoofdst edent o ernooi werd voor de 15de keer gehouden.

. Het onderbreni3en van een kleine 200'nan was ze we€r gelukt. Zóterclag wert'. het
toernooi offlcieeL dbor de wethoucler geopend mét het vooistellen van c1e elftal-Ienj en'hét'hÍjs'en van de klubv1a6gen. Het toèrnooi kon beginnea. LENS begon ne?veus

'' krdeg teLe kansen maar het bfeef O-0.,tegen Zwo11e. llKï was-de tweecle t_eggqJ
stander. Via àoelpunten van Ricky en-Richarcl, wan I,ENS met 2-1 . Een'gedeeldp
eerste p1-aat6 vÍas het 6evoJ-6. Na de broodmaaltijd en .de l-e iderswed6tri j d bè8on

.'de feeetavond. Ook hier kon LENS goed meekomen. zowel op de dansvloer aIs bij
de tap. Iedere€n bleef bij de Kennemers. Zo gezel-l-ig was'het.
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MUTTTIES LEDENLUST:

0131 R.À. LeyE wordt per 1-7-Bo. sen.z

IN BJ\LLOTAGE

-- ' '- i,Iï: vd vater ?21116
R.M.Ofivier 260559

AFVOEREN PER JO-6-Bó.

0836 R. Rademaker
1435 P.Hoeksma

Batristraat 96t
H.Ma]Idestraat

. nen gaaer Tel. 606??4.'" 
' 

^

61 o"À nààg, r.r. 888158. "Sen.Z
Sen.Z

A.
Pup.

0p zaterdag f1 nei 1980 ofr 2O.3O uur za1 onze traditionele medewerkers-
avond worclen gehouden.

Àl-l-e medewerkers krijgen persoonU.jk een uitnodiging. Maar U weet, er
kunnen wel een6 vergissingen vrorcLen gcmaakt.

ïndiei:'U tlus tot ouaà oedewolkene behoort en Seen uitnodiging heeft
ontvangen mag U toch lEerust'konen.

' ' Het Bestuur'

MEDBIiIETIIíEFIS AVOND

VERSCIIÏJNING IM,ISREVUE

De laatste LiiNSnEVUE van d.it seizoen za1- verechijnen o

5,iuni a.s. Eind juli zal c1,an weer het eer6te kLubblad van he
uitkomeno

Í
t

p donderdag
t volgend seizoen

"UTE 
STÀAT ER ÀCIITEN DE BJIR ?

ZATERDAGMC]IGEN V.A. 9.J0 uur
- Olaf H.ui6 - Cor Hoppenbrou\ er - Teele Frerichs - Àn vd Steen.

ZATERbAGMIDDJ..G 3 xíek en Piet Bosch ( ook 'sluiten) .r;ndr'e christ .

ZONDAGMIDDAG:1é 
-Pinksterda8 v.a. 1 uur Tinus Zilfhout - I(oos Keetman -

. Anneke Disselàorp - tJí val steen - Loek Duiveoteyn ( ook stuiten)

I{AANDTiG 2e Pinksterdag v.a. 10.}O uur An en Gerarcl vd Steen (ook sl-uiten)
- Ileidi.v t'líjngaarden l Tinus Zilfhout.

-1-
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fI e. Disco 19 Bo.

ninnen

tien j

hcbben
wilien
bar st
,6 jou', t

iÍeran, herei. rvat lva's 'itat !' Den bekerfÍnal-e klf Belopen zaterdà.. Voëtba1:,
d LENS bleef thui,6 tot het s?ektakel afgeloPen was'

De LEl,lskantine zat om half negen $et een clerti6 tal dames erl errrr'
o"g.ii. Íli" itad àat Sedacht: Een T,ENS disco zonder jongens'

CËfuftrig dat. ju1]ie alsnog de weg naar de Hengelolaan op de late.avond''
il;;;; ïira"n. \,{ij en "oriig" daies werden aI een beetje on.eru.t. i6le

tensLotte even de men§en beàanken <lie ontlanks cle bekerfinale achter dc

onden en rle6ene tlie zich op het late uur verdíenste!-ijk-risten te maken net
afvras, cn veegwerk.
ttarteii3t< danË. rot het volgend seizoen, zonrler bekerfi-na1e naar wij hcpen

. -r,ÀK r J(isÀI(, 1(/.I(i:Ii-AI( :'fi -,.Ii; Íl Ji;rIt, J(-J',.-'Jti'IíJl(.lKÀKr-i,ii:KriM Ii-P.l(/:Ii
Ï(AKiIKÀIC'J( .K,'JL.IGIi,Kr'.ILiKl.I(iUf

VAN DE mDGCTÏE: R Redactl,e-atlrce I Theo Prinq t - -
n t"r. 61.12.14, Marconistraet 64t 2562 JE D'en HaaB

RRRRNXIMRRRIIIiRitRRiMRI?]iRRI]IUIRRR
NII]IIIRRNRNI?N].lNPfiRRI.MTIIRRRRRNRRNTIiIIIIIINRRI?RRRRRRRRNNI?]INRPGRRNNRRNIIIUTITRNNR}MNP'RRRRRNR

BBBBBBDSBBI]BBBBBBBBB "i ,..
ílIt._: BEI,nPUT :l] r' .r

BBBBBBBBBBBBBBBBBDB! 1

.l'..

*'B+++* Terwijl- wij ons opmaJren voQr. cle vakantie, en de .koffers aI gepaJct '

". hebben, p"iÉen wii er no6 6en Bqa;1lpapqte 1ni-euwtjes uit, voordat u
ons voórlopig zult mocten ontbe(e)r(!ut)Pn. '

Ë*+**+ rde sohiíjvàn .naandaGavond ,19rnei. Een bekende warenhuisgi$ant heeft de

., kantine àfgehuurf, "i 
a" di"kn draait op volle toeren. I'lisschíen toch

wel iets te hard, want wij waren er geiuige van hoet vróeg op de avond

a1, enkele te6e1s bii het toilet spontaan van de muu$ vielen'
*'r+*++ Neó, dan rvas Àet zatlrdag ecn stuk rustiger op c1ë disko=avond. Don ook

van cl-e I(alca, on een diskó tc or8aniseren aIs èr voetbal op rle tv is(?)
+*+'i*+ Of hacl., de KNVB gecn toestemmíng mogen Ecven voor uitzendin8?
**r**+ Àfgelopen zon,laf, opeeJ-cle het ( àon iag) eerste de laatste competitiel

rveàstri;d tegen"veiburch, dat no6 eón kansje op het kampioenschap had.
ondanksdehj-ttetrachtteLENSzijnsportievep}ichttevervul]en.
Helaas niet rnet §uccesr er werd verloren. -- "

r++*+* Ons is overi8cns ter ore 6ekomen, dat de trainer'van Qit eerste, '

Pigler V? cle beerput.' re,-Seimatig met 5ekromcle vin[er6' zLt te Lezen'
*.,i+*:*. Wij'hopen, dat dil niet door reumatiek veroorzaakt wordt. Alhoewel on6

aai i-y-cenÉ duideliik wordt, waaroun er clit jaar gcen kampioenschap
in6ezeten hce ft.

+++*r* Nof, een ge1uJt, dat I,ENS 1 snel uit de lelÍerstrijd lagt want ze hadden
-,. de cup tóch niet vaet kunnen houden.

*:È,f *+* El-ders indè LENSrevue kunt u ecn vcrslà6 lezen van het Archipel-to orrro oí t
onclertckencl. net nde leiclerrt. Uit doorgaqns Teqr betrouwbaro brolir althan6
velen on bekend. menenr clat.d.eze bron zeer bctrouwbaar ist en die velen
ons bekend achten wij zeer- betrouwbaar, afiin hebben wij vernomen, dat
d'ezeleiclerzichgeduren<ledÍttoernooivoorname}ijkhecftopgehouc,.enaan
de bar, bcuzelendr,met ourle bekcnclen, peuzelend aan brooèies' Het l-iikt
ons nogal ongepast om vanuit zorn positie een flinke dosis ongezonCe
negatiéve fritiet< te storten öp c1e onschuld'ige hoofd'en vrrr een 6te1
gocdwillende recreatie voetbaflers.

-2-



'Friàs àe Lange kunnen we yolgend jaar weI voor her eerste afschrijven.
dnze razendsnelfe rechterspito is nI. van plan om.samen net zijn noeder

,óarblien een bar f,.e beginnen a.an de houlevard ín l(iitauin. De bar gaat
;rr tr" g"ttuntrr heten en dat betekent, na .raaclplegj-ng van cen wobrdenboek
: ri De'. Brandingtt.: IIet Ii jkt er rlus op, dP,t er enorme 5ö1ven bíer over cle

toog zullcn slaan, maar dat komt rle. gezel1i6heid. aLleen mear ten goede3

Fiitd Jri .en.Carolí.en proberen net Pir Gteren a1' open te zijnr zodat U

nièt het strale'nde v,eer .nog een reden hebt om :iaar. Ki jkduin t'b gaani' '
;"Eg',offí.ciËle opening.ís woensdag 28 mci. De LENSfeclen worde4 a1lemaal' uit6enodi6d om een geze11í5 §Ia-asje te homen drinken op de receptíe

van 1?.OO bot .2O.OO urrr
Nog even het officiëIe .aclres: Dellaplein 6zo xi3kduin (gewoon.de;i r'

boul-evaid aflöpen rlus).
Na.rlit stuJrle ànbaatzuchti5Je reklamc kunnen rve mooi.wat góo<lwil-1- kweken
voor LENSo I :

De, ',íanbetalersli jst. Het vjas weer e'en fraaÍ ri jt je namen. Àl-s aI clie
mensen.nu zo 6raag hun naam een keer <ip een apart plaatsie in Ce

IËNSievue wÈill-en zj-en staan, moeten ze dat maar aan ons door5even. Dan
maken wÍj er we1 wat mooiers van dan zorn wanbetalerslijst.' 

^
De traincr van í.1 | Hans Zoun gaat na zeven jaar van onbaatzuchtig werken
met diverse jeugdèelektiu" ,oi ,LEIgS vertre6ken, als trainer. Hans hDeft
zijn str,elers altijd zeer enthousiast kunnen krijgen, en .zijn vcrtrek is
zeker een vcrlios voor LENS. Ïle wensen.ften in ieder 6eval veeL succes
bl-J zr-Jn nl-euve cJ-ub.

. Uaiafiàe voe tbalprakti jken kónen níe.t 'a1leen in ttalië .voor. Ook''diphter
or-J nulst :.n cre resrdeitie, het Haagje, schiinen onfrisse ' clingen pi'aats
te hebben. Eerst vrertlen we opgeschrikt door een adveltentie, lvaarin een -
grote Haagse club jon6e spelers opriep zich bii hun club te voegen,
óe opelcrijes werden Belokt met klinl<ende voetbalnamen. En a]§ klap op
cle.vuurpijl- schijnt'een lionsel Voetbal Club rn LEIqS = i eugd6peler en nog
lJ. jonge talenten verspreid ovcr Den Haa6 opgebeld'te hebben om een '

próefweclstrÍjd te.spelen. AIs dit zg vercler escaleel-t, dan zit cr voor
oullero mcà een zoonr clie l-euk voetbal-tt nog den aardige biiverdienste

.in, mits"'je.hem een beetjè weet te verkopen (onderhancls natuurliik); "
Butcher is back. LENS lO.wordt volgend seizoen weer 'versterkl door cen
ouCc rot in het vak, nI. ^Pau1 Meycr. I'Jeer kans op een };ampioenschap, 

.

. minder kans op de Fairple-y-cup. . : _ . : ,
'Jong cn oud thans zijn we wèer aan hct Èincle. Ían ons latiJn, en bcBl-nnen
lwÍjlons vakantie-Spaans wcer op te halen. Ilochten er nog Jcclen zijn die
zicb dóor 11è Beerput in kuif Sepikt voelenr U kunt nog opzeggen, trouvrens
nönarchiotisch worCen vre toch niet, en de opgespaarde bonbri_evcn kunt U

nu opsturen naar hot bekcn(',e Recl.actio-arlre6. Ïjaardc becrput-lezer6 a}len
een prettige vakantie en tot hct volgencl seizocn.
No6 cen laatsöc na6eÈ.onen nicttvrt je. Tgrvliil- het in Ncclerland al weken
]ang hoogzomer.isr z.i-in er toch no6 mcnsen die clenken dat het in het
verre zuiden Uéter is. Zo. ook onze voorzitter Sien cle Bruynr'd.ie,
iedereen groet vanaf het,§?aansc Ibiza. -: '

JJJJJJJJJJJJJJJJJJ.IJ
j g'to"'* ' í
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

On(lanks onzelmel-igez bui van vorige weeh.is.het nou rrFebakl(enrr en u,e gaan
er weerrrleidídrrl re8enaanó ! .

De jaartijkse sportclag is ook $Ieer voorbii. Vanaf zaterdagraiddag 12 uur
namen 55 pupill en r rvelp en en mini-weJ-pen deel a:rn Ce verschill-encle
onderalelen. Bij het penaltyschieten werd een miniSoaltje gebruikt wat
echter niet mocht verhinderen dat de beide keepers M.R. en L.v R. tot
hun grote ergernis ( pro f-instellÍng) vaak gepasseerd wert'len. De mirjl
welpen konden bij het U""r""Ot:;:" onclanks de felLe aanmoedigingen van
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cld ouders de bal niet omhcog( en tlus in cle kruising) kriigen. De i
wedstrijdjeo vrerd.cn af5esioten met eeir lange afstanclsloop waarbij enJtele

.coJ_Lei jès van de B5e categorie, genomen mcesten rvorden, Ondanks de vcr-
wocde pogin6en van Ce leic',er's vief er niemand in .de sloo!t zodàt zij
elkaar- oi ,à." inhielpen. 0f de sl-oot hierdoor no'5 vuitcir is 6elvorclen
is' niet bèkehd. Het trya e-in íeder 6eve1 ecn 6;celaagde deg.
zo'r' de. disco-ondanks rle bekerfinale - rvas red.eli jk 6_eslha6d. + tj5 mensen
kr,'ràracn binneil. Het wao vreselijk 5eze11ig. Onze complimenten aan

Zaratustra en d.e Barme cle"rerkers , want tloor hun werd er Boed werk afge-
l-everd.
sin61c van cle week: Madnessrrr rrNightboat to cairoir' Hollcni !!tt
Deze wercl 6etip! door Ton st-Gravcndiik" Bëdankt!
Het seizoen l-oopt op z'n eincle en dus ook de Jukol-der klà-ssementon'
fn het puntenklassement staat C2 er het beste voor een in het 8oa18
lilassenènt 81 . Het l-aatste toernooi is op ]1 mei wanneèr LENS 6 en 7 bii
llassenaàr op bezoek gaan. Zij zul-Ien er ruel hard àan moetcn trekken on
nog hoog te komen. Irà ait toérnooí publicexen we t1e einàstand en krijgen
de-urinnónde elftall-en een 1er:lce herÍhnering (een vriendel-ijke handrlruk
of .do!)
Er Baan geruchten C.qt aan het eind van het Eeizoen een nieuwe uit8ave
van-l'Joné LENS zh-l- veischijpen, iets vrat somnige senir;ren no8 wel zullen
kennen. Èet is de bedooling dst cle lei<',ers een stukie over hun elftal- in
het afgel-open seizocn schrijven. Hier horen ju11ie vast no8 mèer van!
Nu ,xeer eeÍI Daar mopDen van de weeko Dat I'iohclt Lachen 6eblazen ! ! !,
nfË à" En6e1'se tconin6lfn ccn. paar haarties op iie kin heeft dàn roepen all-e
Biitten rrèod shave tÀe queetr". ( Voor de niet engelstaligen 'betekent dià
tr God schcer de koninginrr)1 ',

HocnoemtmèninC1ev,armeIandenecnso]-daatinkcrtebroek?
.Een ei-nitàil'
fàn man sprong uit het donker nqai.voren en ricp: rr Handen omlaagrr.
Omhob§ zut je becloelen zei de ander. tïaarna de aarlonder zei: 'rBreng me

nu niót in àe .war, ílit .Ís mi n cerste óv'ervaltr ! ! !
H6H6, waren'dat even veel moppen en lachen dàt het rvas! I !.(Jon6ens! nog
beclankt voor het inzenclen!! !) Blíiven ineturen hoor C-B- éri "A:&Lassers
en natuurlijl< ook niet de nini-we1pen, welpen en pupillen te vergeten! !!
Afgelopen zonrlag (18 mei-) waà op LEN§ weör höt befaamCe interSàtionale
Ccóktail-toernooi. Topclubs a1s H§Vr Aiax, ll erv york cosmosr !'eyènoord en
véÍe' anrlerdn Top clu-bs v,raren aanr{ezi6. Er waren .in totaal 10 ploe6qen
ond.erverceeld in 2 poules van ! c]-ubÀ ieder. Ín poule li we1tl HSV over-
tuigend winnaat dooi ae 2-1 van de New york cosmos te winnën. Ïn poule
B ,lËrd, het wclbckenrle r'ija'Í eèrste rloor Europa-cup TI winnàar Val-encia
6-o op te rol-Ien. De leiclei van l\iax was duidelijk tevrcdep inet deze
overwinning. Op'het toernooi waren volSens enkeLe l-ei'-l.ers partijdige.
scheidsreqhturÉ aanvlezig. Naurón zullen lve niet noer,lcni r Maar echter in
zrn gchcel 1va6 dit toernooi enorm goed 6eslaagd. .

Heéft U ei;;enlijk o! het cocktail toernooi generkt rlat er 2 paar verschiL
lende mini-welpen goals-aànwezig waren. Dit àI1es omclat vau t1e 2 mini-
goal-s van LENS cle netten waren 6epikt. De tlaclerd zijn hclaas door de
mnre, u"n het nct gegliptl ! !

Dit jaar werd Ín oosterhout de wisselbcker van TsC vcrdedigd door LDNS

82, Ct cn P'l . Hefaas werd in de 9 wedstrijtlen 6 punten verovercl. .Dit .

was echter niet gcnocg om cle rvissel-bcker te behoutlen. Dit ja^ar ging de
beker naar TSC clat neÈ 16 punten, dit toernooi rïonl LENS werd ,de met
6 punten. Volgend jaar proberen we Bewoon de beker weer teru6 te winnen,
Jongens ! ! !

xx)ocxx
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BuitenLandEe reis, Buitenlandse reíssss! ! ! Niet verBetenl Mor8enochtenè
9.OO uur vertreldien.ongeveer 4O voetballers.en + 10 Leiders ríchting
Duitsl-and naar het plaatsje Giitersl-ob. Hier speTen vre wedstrijrlen en. .'
.toernooien. Een paar tips voor.jullie: zakgeld, vo etbalÉ.choenen eri toilet
artikeLen.niet te vcrgeten. Verddr erg veel plezier in Duitoland en
vermaak je. ..' . , ' ,1 .i

, ook Feyenooral - A jax geàíénZ Nou, i-]r nièti (ri'eI 
,q-e- goalg) 

, 
N.ou r. w.e6gooien 

,

.-die.computerenJ.s.8evènlveno8eenkairs),:-':-''.,...:
ttoui. Èt is.'zj.ch;a1 weer aan het voorberdideri op tt nieuw? sdizoen.. ;.
Hóe . clie gasten het vol-hàutlen, want ze hebben 'clé .laatste ti jd wet afge-
voetbalt.. .JglBgIg r . ter,eiaÈ' zetit ... . .,:

2€6, J.s.. àn s.và tt., wiÍ íiöiËèii wel 'oncièi een peet.horxie; de disco;rr
en de dis cussie'ren.le conmissieleden. iiunnen jullie en riiet .wat.-aan doqnr,.

.want ik worclt._er compleet nÍet goed vanl
Nou ja, even verder. Zeg J.S. .dat voLkelied duurt ook erg lang. Als je
die kop van l?ijsbergen zietr'.denk je toch dat' d.ie or ook r1e. balen van
heeft.i En neen dan dj-e Okker, ik heb hem nog geen bal zien elaan....
Vo1gende week kunt U een gioot verslag verwachten vah..cld.if,.eis naar
Duitsland!
ZeB lei, wij kappen err.ree. Tot vol8ende weekl I !

J?S . .F. B. en G. SÀ,8.. l
HET AIÈCHIPEL TOENi'{OOÏ 18-21 jeq!.

Na enkele jaren van sti-l§tanc1 heefi Archipel het. weer aangeduift een ,toernooi te or6aniseren in deze leeftijdsklasse. Het {raE om een rvisseLbeker
die W Itijswijk verdiont 6ovronnen heeft. .: :,

LENS 6loeg een bedroevend fi6uuf met 6èn àoeIpuàt. Vóor de rest was Ëet

' Het 1va6'uà 
"16 

daÏ cen .p"ià, nog voortlat het toernooi Doest beöinnen
te slapen lag àan een tafeltji in de kantine. lyat wil-l-en juJ.J.ie toch, uitBaàn
toernooire.utorijden en dan tussendoor no6 even een toernooitje wínnenr kom nou) I

De beste si:elers waren d.ie het no6 het J-angète.. volhielden . waren die niet
in een of andere selectie gezeten hadden. A1 dàt geprutÀ öp friit midAenveid.
Hoe hou j.h het ilangst'een bal bíj ne. Dat kun je we1 doen bij het NCRV.mini--.
voetbal- naar niethier. Volgend jaar stéI i-k het el-ftal'zelf veL-6alen.

De ontvarngst voor leidars en Schcidsrechters rvas. próna verzorgd. Het .

was wel rveer een6 leuk om aL di.. oude ]èiders. en bekenden te ontmoeten.en tè,
horen tlat cle hedendaaBsel jeugd toch naar niets is. ïk zie het no6 optimistich
hoor. De broodjes en koffie liet ik me l-e]-Jrer snaken." probfemen hacl ik niet,
want ze wisten het a1l-emaal zelf wel.. .:

Een do elpunt voor

de Leider F.. .

zMZt4ZMZ\[ZtLit'1Zt4ZMZl1ZMZMTt17,t47.,t4i!t\àMZi'tZt"tLyàWntn
M secr:,.J.Meinesz. tet. 86.14,4?, M
Z Laan v Rustenburg 15r.2271 XS Voolrburg..,Z
MZ}4Z,\ZM7'I,\T.,\I\ZW,MZMZMZMZM?.ïi7,1'17'\IZMZMZi',,.Z\\ZMZ\4ZMZTANGS DE SEORTEN VA}I DE Z-}.{ LA])DER--.!

Daar er 6een wed.strijden zijn geweest bepalen wij onze (tijzondère)
aandancht op donderdagavond 22 mei.fn de rhoop, dat voordien ons al-l-er
l ltENSrevue;t reeds bij U in de bus gleedl l) Zo reeds eeader. Geme]d speelt. ons
TïJEEDE op rlie dag (ts-avonds om 19.00 uur thuis) op LENS haar z.g. ,,kampÍoènè-rvedstiijd rt to6en Rr\S 8. Bij winst onzerzijds zouden wij inderdaad àó v1a6
kunnen hijEen, Zover i6 het echter nog lang niet. In ied.er geval_ echter kopen
wij C.at er op deze avond naast onze spelers ook de podi6e ,,vrouwelijhe begeJ_ej--
d.i.ngrr op de been komt, zoclat rve (ook aI\íeer ,, ingeval vanr...). met elkaar no6
even kunnen napraten onder het 6enot van-ecn drankje of zo.

-)-



ïíe hopen zo.vollcdig mogelijk tal ,le start te konenr'àL zulIcn rve tt deze avbnd
helaas rie,I zonrter ons.allcr. H.eiman Kempor dÍenen te ste11en, dic. berbel:shalve
-afweZÍg nio'ct zijn. En voo.r dé re'st hcpen wi j er mèt zr n al-l-en .t t beste maer van.

. Íoor het DllllDE istond'ook nog 6én (UIf) wedstrijd. op' het programma (dat
wisïen *" otk al l)-il-wèl op zaterdàg 24 na:- q.q.1 Pinkst eízatetàag- zo6ezegd.
Deze rvedstrijd .is nu echter v6#lll@an dc t-c

didnt oP cliezelf de ariànd te speS.en in de !ie1.
Oe. 19.1, uur. Mqn kqn. daar
verà'amelen op LENS óm t8.f-irevindt 

zich 'altlaar op het

op eiden gelegenheicl he'en'g
5 uur. (k'L'art over zes ? ) .Het

gerfparti j ) eveneens naar

aan, dóËI- oóF e.venlueel .

terrein van rde W de tier
ort ark De Zwethrt?Veilin 26. tïi j roepen

hiervoor op: N.N. .- C.Bosman - R.Koster eanv E.v llerkhoven - À. ffoster
J.Eo;rben - c.Ha}lesn - c.iiuiper - R.Vröon -- Chr. Í'ehee.
Víe rekenen verder op gó6n afschrijvingen, want ,, rneer smaheir hebben we niettt!

SENIONE1T ZCNDÀG

-8.

- En. d.an concentroert zich vercler onze interesse o1: cns grote PÍnkster-
toerhooï.op zatertla6 a.s. (24.nei) lte hop'èn' dan op èen 6rote opkomst en fràai ',

vreer' De bezetting v.'.n ons deel-neuensveld rrraarborgt daarnaast o.i.. bij voorbaat
rceds' een si:ortief cu 1:retti6 vcrloop van een en an<lcr.

PNOGRAI:i,r,§ I

ZITTERDAG 24 mei 1980.

10, JO "uur LENS

ZONDtrrG 25 mej-

(2il : LENS-toernooi.

19Bo ( 1e pinksteidag)

O$,l,O ' uÉI IENS 6
1J, Oo uur LENS 4.
14.00 uux. LENS 1, , .

I'{^ANóÀG e6 mei rg8o

GONÀ-toèrnooi
GoNA-toernobi
Iton Menor ( vr)

Beresteinlaan.
Ueresteinl-aan.
v1 Eéb. 1-1/1

Beresteinlaan.

Kempenaerstraat Oegstgeest,
Le]-. o71-150556

( 2e Pinksterdag)

OS.ie ,-,r, [Èr{s
1b. ,o uur ]!EI,t§
10.fo uui LENS-
09.f0 ilur' LENS

2

9.
io
11

GON.ii-töernooi
LEIIS-toernàoi
LEI{S-toe.rnooi
i',§C-Toernooi

SAi.'IENKOMST

De gepubliceerde tijclen zijn de verzanel-tijden ter plaatse m.u.v LENS 1

AFSCERI.IVINGEN

Ui.tsluitend vrijdagavond. van 18.Jo..3 19.Jo uur bij l.ad. vd Króft TeI. 29.60.81.

'OPSTÉLLINGEN zoNDÀc 25 nej- (1e pinksterda )_

ry1. a-ls bekend

_i
IENS 6. als behencl met R.v lïyngàarden

il
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I'L\AI.TDAG 26 mci (2e Pinksterrla6)

LENS 9. zoals bekend

LENS 10;zoals bekend zonder E.Recsinl< - W.Bouvrnan.

IENS 11ozoa1s behend zonder U.vcl linden net VJ.Kliinnen D.KöNemann J.Voorcluin
B. Boogaard

) :. . '

84 en c1e Jobs ti jdingen.

r rlVanneer ik bang voor iets ben, overvalt het mij, t 1225.

Bijbelteksten. in de LENSrevue ie een niet alledaags verschijnseL maar
de persoon van het. ingezond.en , rne6atíeverr stuk :irs Oaàï deUet aan. Zel-f zj-t ík
in die bedoeld.e conriiiissj-e .die straks aan het werÈ 5aat waarvan cle g"oté. lijnen
a1 zijn uitgestippe3-d. llaar de beste reclame is altijil no6: ife zelf of aLs
vereniging naar boste kunnen ea mogelÍjkheden het goede uit weten te draEen!
Zo ber ik altijd geintresseerd in de verrichtingen van d.e lager gepJ-aatstè ,.. . .

el-ftalLen.:' Zo wàs ik woensdà6avond voor H elielvec.rt srla6 bij Saluw Zvart - LEN§
want die rvetlstrijd wa6 zoals U in c',e LENSrevue hceft kunnen Lezdn dooi de I rIVB

..nog uitgeschrete.n daar Bf Zwart of Paraat in hun afdeling no6 karnpio enskanse[' hdddón. Itu tElis heeft zijn s,rdrtieve plicht 6edaan en hel>ben gevoetbald of het om
de cupfS-na1e {iin8, Oi'er het verloop van c1e we'strj-jd han ik kort zijn. De
ion8en€ hebben zich vciLledi6 ' inge zet j:r aLle geledingenr op d.eze -laatote- oom-
petitiedag. I,ENS nam de Ieitl.ing na een hevige druk,van ilI. Zwart en kort daarop
'was het 2-0. HÍerop sloef cle stand 'om ten voordele van de gastheren. ..

Toen spraken dé jon6ens vàn.R4 hun J.aatste reËerves aani worarcloor een
overwinnin8 uit het vuur geolerirt kon worden. Blauïf Zrvart eein il-lusie armer en
ik een ervaring rijker. Dit is een elftal- die a1 zeven jaar lang net wisselend.
Eucces met elka-ar ten velrle trekken en die naar ik hoop en vernomen, heb toch "

terug komen van hun. pl-annen_-om. naar el-ders te vertreldcen-. Het iE een elftaL dat
men overal- heen'kurit stureni' aI mopperen ze rvel eens'teiLcht of ten onrechter
dat'laat ik iri hèt niclden, ' én 'aaar- ipreken we niet ó'eer over.

. ,. Maa! nu mijn vraa6? Iïaar was Job? i,Ls '3f . Zríart it öcns krinpj.oen
was geworclen r' riat dan? Hier hadCen ze moeten zi jn! ! l",i.i) . . .

Een opmerking rdjner zijds; Er lopen ook bij de jeugdselecties jon6en6
verloren rond in onze, vereniging dit is dan een mooie"tae& voor onze,Job omdat

.-op !e van6en. Elftal-len vormt men niet net elfnamen op een ruiLformulier in te'vu1len, 
want p_asse! ze wel .bij'elkaar? - ' l
JoU iÀ van LENS gaan houden zo'aIÀ ik uit dat stuk bjGrellen heb maar in

rniin gedachte, kwàm,een 6eze6de van een schri jver-i:',Íchter'naàr bovén, rLie schreef ;
r rDe ecrste zucht van de liefde j.s de laatste van de wijsheidrr /

. -.:
G e1e6 e nhei ds 1ei d er

'F.Ffunans'
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PROGRAMMT, PUPII,LEN EN MINÏ.VJEIPEN.

ZATERDÀG 24 mei 1980.

PUPÏI,LEN

tZ.OO uur
12"00 uur

.,...-|.
LENS
LENS

12
14

!'Ias6 enaart oernoo
1;ras6 enaart o ernoo

iK
1K

erkehout
erkehout

OUDENS CONT}IA LEÍDENS. EEET' JE SNEL OP I tt

uur"LENs t9
uui r,Ëhs. zd
uur ï,ENS 2i,

Ravatoertlooi
n;iïa toeiriooi
Ravatoernooi

ZuÍderpark
Zuide.rpark
Zuidérpa.rk

gastheer.
en

MIN1-.ÍELPEN

o0
oo
oo

11,
11.
11t

Í.FSCHRÏJVE[,I

TelefonÍsch op vrijda8avpnd tLlssen
TeL. 29"98.5r,

1B.oo en '19.00 uur bij tïin Kouwerfiroven,

In nood6evà11eir no6 op zàterdagbchtppd tusserl 9.ro èn 10.JO uur. TeI. 66.ij.14,.

WASSF,NAÀRTOEIINOOÏ On LENS 12. en 14 op zat errlag 24 mei.

I{et laatste toernooi voor julIie staat.voor cle deur .lilassenaar is db

i,i"."t ll"u;"rr"à;- ,i i" de voi8encle ver enigingen aanwezi8; vcs rilippolder
Duinoord. om i t6.óo uur io de prijeuitreilcing. Veel Àucces jon6ens!

OPS.TE),LINGEN 3

,ENS. i2. B.Claassen '_ p.DiUe*"ard - 14.v Helden _ E.Keu6 _ ,I.k1ip _
P.ooste,rwe8he1 - R.Slats - À.Toet - D.Vdreohelden - R.Vreesw:ijk -
B.Soer'- A,Tjin Asjoe.

Lej.der Ilerrnan Straver. samenkomst 10.45 uur LENSo

GT,IIINE OUDERS MET . VI]RVOER

LENS 14, P.ALlèb1as - M.Fronberg - ]J.vè foorn - R.Batelaan - C.vcl Boogaartlt -
A.Groenestein _ p.Iloeksma _ l,Í. Zimmernan - B.de Groot - M.Spa'-
O.Blom _ S.vd ToSt ö.

Leider Jaiques den DuJ-k sarnenkomst 10.45 uur IJDNS

írVÀ TOERNOOMOR LENS 19t 20 en 21 op zatexclag 24 mei.

N,a a.s.. zaterdag is toor ju11ie het seizoen echt afgelopen. Nog Één keer
trnoetenrr jullie al-Ie kracht verzameLen. Ter gele6enheid van hun lO-jaríg bestaan
organiseert Rava een tocrnooi voor jullie. Doe ie best. Om + 14"10 uur is het
afgelopen.
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OPSTELLINGEN:

LU{S 2O.. P.de Jongh -
- P.VaLkenbur6

Leider Peter de Jongh

Leicler Dhx. vd Bor". .

BUITENL.^JIDSE ]]EIS 't..

Zoals vorige ïve.ek a3. ètohO ïermèt-d vertr
O!.OO uur venaf de lienÀe1o1àan. .r.11L jon
klubgebouw verwacht. Vergeet niet om rnce

sanonkomst 10.00 uur LENS

LENS 19. G.E1stak_- P.Elstalc - R.Fíeret - M.Versohe1den - ,J.Mansveld -
I'{.HoekÉEraa'

Lei<ler Dhr. Elstak samenkomst 1O.OO uur ilrNs

Il. Zanclstra - R.Nuyen - R.lVyrdeman - it. ZirnmermJl: .'
- i.rsteinwegs - n.MeeÍshoek - p..íingeline ,- S.Hess.;

sa.nenl<orust 1o.OO' uui' .LENS
l,

LENS 21. R.v Kalkeren - M.JOchenE - lï.vd Bor - II.de 1ïqal -
S.Jage6ar - c.Kuiper - R.Holtrop - R.vd Laan.'- -

M.Tijssen

I

rr l'

el<lcen we op vrij cla6mor6en
gens worilen" om'.+ 8".45 uur
Ee nemen:

zt. fie1 om
in ons

DuÍtE geJ-al (25 nark is djlt voldoende)
je..Paspoort (stop deze bcslist niet in je koffer)
een Iunch1:aldret met lvat drinken (niet te veeJ. snoep)
IÍat nederlands 6eJ.d voor eten op de terugreis.
volcloend.e (sport)kieding indien mo6elijk vorrrzien van
erin baclniuts voor'ií het ,zwembad. eí een zweinbroek
t cil- etartikelen '-'

Gym en voetbalschoenen '.-

' . I i- |

Ookal- is het vrijdagochtend rLog zot n mooi weer.
neer Je weet het maar nooit. Op maa.ndagavond 26
aan op de Hen[elo1aaal' tÈj ftopËn dat 5ít]ie dan
6esla.agde reis.

Neem .altijd.een ja6 en eën truL
mei komen we om + 21.O0 uur'
terug kunnen zien op een * ':

F]ETSENTTALLEY

Bij gebreh aan te weiíig animo''gaat 'de fÍetsenrall-ey niet door.

Rea r: .;l-finarium

Cj'ro t 6?11 wacht nog steerls op'-4e Í2Qr- van enkele jeugdlecl.en en leirlé.1s
voor het uitstapje op B juni. Tèvend zijn er no6 enkele pl-aatsen vrj.jgekonen'
(l-eiders en spelers )
!ïie mee wi1 kàn zich no6 op6eveà.. TdL* 29,O6.2J. Itlie ' t eerst kont ..;". . . ...". .'.
Dus vLug aanrneLclen en rlaarna l2O r.- oïer[aahen.met verne]-aling Dolfinariun. ' ..

HET EINDE NjiDEIIT

Zo langzarnerhancl kont het einC ïa.n h"et seizoen 19?g/1gBO in zícht.* j,.,S; .zater-tlc.g
no6 enliele toernooien (zie prog"rqnma). en op 31 meL nog rvat en rlan zit he.t er:
voor wat betreft het voetballen'qp. iiÍj publiceren hieroncler vast c1.e l_aa.tsté,.
aktiviteiten 28 mei wo ensdagmidtlqgclïrb (J.aatste rraltal) . .
11 meí l,lassenaarto ernooi voor IEITIS 6 en fj1 nel l;iiLhelmusto ernooi voor LENS 16 en 1? :'
,1 Eei LENS B-comb en LEITIS -corlb .tc6en Corringha.:a F.C. ( En6el6Bd)
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De trainingen van de selecties en l-agere
vo3-!t de woensdagnidila6c lub

Na het Dolfinariun reisje sluiten' vrij het

Pir-SF0TO I S

ouDEirs - cotlflu. LETDDRS 
'

SPORTDiIG

TOTi..ÀLUÏTSI,I.G.

junioren zijn a1 stopgezet, na 28 uret

seizoen definitief af.
i

van- d§ volg.encle si2l:-e5p kriieeh wij nqg.1 pasioto: Í..oc1enkirchen: - À.Toet -
R.Iiieirit -'e.!aprino.'
Su! opsturen naar Pr vd Steen Genemuirlenstraat 1O1t 2545 PR Den Haa8.

De leÍders zijn'ían pJ-an on op zaterdag 11 uei enkele werlstrijden te spelen
te6en de ou,Ieis. Daar wij zovèe1 ou:ler6 hebben, weten wii niet precies wie er
wií1en spelen. NatuurU-jÈ 6even wij jutlíe een eerlijke kans on je op te gevenr

Dit kan à. s. clonclerdagavànd-bij \riL. Eeynen: -rer. 29.o6.2J. of a.e. vrijrlag bij
liim Kourvenhoven TeI. 29.98.55. ].Ilet ti'iiif eten hoàr' we spel-en waarschijnrijk
óp de mirlclag 6rr.1 '14;í)o uur.

Maaf liefst 55 jongens waren op Hemetvaaitscla6 naar LENS 6ekon0en vool de

sportclag. Daarnaaei speelden nog 9 uinirs een toernooi bij de Postduiven en

hàoaen àr 1! jongen"'-vào, ae mípin6 afgeschreven. Dit l-aatste betreuren wii
wel, maar gelukkig vrerd er wel netjes afgeschreven. Een handie vo1 jongene

_ bleef zohilar wegr De iongens die er waren 6enoten vol-op van cle_ divers e__onde?deLen-

VooraL de hÍndernisfoóp ón de veldloop waren erg zlvaar naar wef 1euk. Voor de

minir6 zaten er toch wèI enkele moeilijke onderclelen bij. VooraL bij het
. -. penaltyschieten en het doelkoppen ontbrak het hun aan kracht.t'iij 

.1"-.uotde3-in6 van ile priizËn gin6 het.mceste naar de--welpengtoep ' z9o]t-
aftiSa ir';ràm uit :_eOere grbe! we1-ieÀand in de prijzen., lI.et wae een 8e614àgde dag.

1"
2.

4.
5,
6o

8.
9.''lö.''.
11.
116
11.
14.
.15.
16.
17.
18,
19.
20.

v.-íDN

h.a
M.v
D.p
B.S
M.E

29
30+
12
17L
34
5?+
4t
4i+
44
4\+',
45+
4?+
50
50*
51
51*
5z+
54
,5à
5ft.

)4

22. ..

21.
24.
25.
èo.
27.
èo.
29.
10,.
11.
12.
,3.
14.
35.
36t
17. '
,8.
19.
40.

56+
56+-
5?
57+
58
60
60
60+
6t*
61+
62+
otË
6\+
65.
66+
69
69
71
?1+
'/ )t

P. vd Zwan
A. v lïj.ingaar''.en
la.Paugge
P rBi jlsma
M. Zimmerman
M. VerGchel-den
P. ÀnGeline
T?Jansen

F.de Rruin
r'.Palenewen
M. Bosch
P.Alleblas
R.BateLaan
tv.finke
T .IÍulder
F . Chiist
P.Valkenbur6h
B. C laass en
M. Schuurman
P. Oosterweghel
M.Brooshooft
J. SteinvJeS6
J . Dunant
ll. Spa
J r KliP
Il.Fromber6
Ít. ZiEmerman
A.vd BexS

ehe e
!1Ie1,vaard.
ar66en
Ileklen

ijlsma
osr-.
oeksma

E.I(euE
A?I(FmF
D. vd Vin
S. vd ToBt
D.vd Toorn
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41.
42.
41.
44.
t+5,

46.
4?.
48.

A.Franken
R. Zandstra
M. B r atclt
D.VerscheLden
C. vd Berg
n.Verschelden
K. Eansen
l.HoltroP

?4
?6
?6+
?B
?B*
n07-

B1
82

l-o

50.
c4

52.
51,
54.
55.

POiILE B:
14.JÀX

ANDENLECHT
tÏVEïPOOL
V.\LENCIA
I'.U. KölN

EARensenbrink
n.iilJrrdeman
N. S chuurnan
D. Spa
G.HorEai
N. Jage6ar
B.vd Iogt

82
B,
86
B6+
8B+
95
104+

C0cKTirILTOEflNO0I

Bij het cocktailtoernooi bleven ieto neer jon5ens weg. Toch \ïaren er no6 vijfti8
aanwezig. Deze werrlen verdeeLd over tien ploe6en t.w.
POULE A:
FEYENOORD
AIISENAL
H.A].,IBURG SV
SI,INT ETIETÍNE
NEriI Yolrl( COSMOS

In poule .fr vrerd. Hamburg sv met ? punten eerste. Spits Ilubesch was niet te houcleno
New York Co6mo6 wertl tweede Eet 5 punten. Feyenoord was nog duidel-iik ruoe van de
cupfinal-e en .íirsenal is a1 weken moe. Saint Etienne zoncler cle geblessecrCe
Iiep klan er niet aan te pae. In poule B was het dui<lelijk te zien dat Ajax
zich de avond ervoor geepaard ha-rl. In de be§l-issende wedstriid tegen Valencia
toonden zij hun ware klasse 5-0 werd het. Dít l-everd.e een eerste pl-aats op met
6 punten. Val-encia scoorde mintler en wercl tweecle met eveneens 6 punten.
Liverpooil werd derde r J.nder]-echt ( zonder C.e lioL]anrlers) r'rerd vierde Eet 2 '
punten en f.C.KöLn sluit cle rj-j met 1 punt. Een Eeslaagd toernooi.
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MUT/'.TTES LEDENTI.JST:

1571 c?J. de Hoo8d

-IN BÀLLOTAGE PSR' 1.h1980.

'J.G.Meijbur6'

wordt N. S.

2?1244 Sene Zón. vd PaLrnstraat 5 Voorbur8 '

IÍ
T
J

. J.1ïiererna

. FrerichE

.H. Gerritsen

!ïezelrade JlB Den'Haa6 $et. 296034
lïolvenrade '15 Den HaaB, IeL. 67324?

zon Hobbe&apleÍn 78 oen oËlfl- 
aUUr,

Berenrad.e 91 Den Haagr. IeI.. 29?540J.l'fuir Rorlriques

I(ONTRIEUTIES
-(----=-

SLUÏT]NG KIUBGEBOU!ï

2812?1,
1O1011
160848

M.iï
N.S.
Sen.

o?o\?1 r'Í.vi.

lïiIt U Uw kontributië :bvermaken op girö
LenÍg en Snel of op Banlaekeníng 51745j251 bti

316711 tn.[. Penningmeèster
de AEN Den ÍIaag.

LANGS

Vanaf zond.ag 1 juni a.É. is het klubgebouw voorlopig gesloten. :

., Het Bestuur.

r :i :: í,o3ï:ï:',Íïíï1f;:;y2:4','',"\:"*"Ë:..."ïY:"',zt"zvÍz*Z. ': Z l:aan v LluEtenburg 15r 22? 1 Xs"Voorbuig. Z
DE SPONTEN VAI{ DE Z-M. LÀDDEI{.i..J-IYLZMZMZYTZf,(ZMZMZMZMZMZMZMZMZMZIIT,,I4?,M7T4ZMZI4ZT{ZIA

Dat was,. rt dan!-Een Kanpioenschap ! ! Eindelijh na er zoveel wgken met .
spannin6 naar toegeleeft hebben vras tlonderda6 22 mei dan eindetijk het uur der
beslissing aan6ebroken. Nou dat hebben we rlan ook rveJ. 6eweten! Mehsen, mensen wattn (LENS) zenuwen. Om te beginnen kwam de tegenpartij naar met I spelers'binnen
de lijnen. Net genoeg trouwens, anclere har]. het feest niet doorgegaan. Later
op de avond kwam er nog 66n Ras-Lid bij, doch het bleef voor de a.e. kaÈpióenen
toch hé6L moeil_i.jk spe1e.n. En. ilan kwam daarbij nog dat de onzen blj jkbaar een.
1-adin6 zenur/ïen te venverken hadden, waar je.gewoon van etond te kijken. tt Leek
uel- of we met ztn all-en aan een Europa Cup finale bezig waren. Enfini tijdenE
een logisch T,ENS - overwicht in cle eerste helft scoorde Christ v Gestel 1-O
terwi j I het onverbiddelijk fI-uitje van de refere op stag van iusa net de
gelijkmaker in de weg 6tond. Na de thee een zelfde mal-aise. Rissen 6emiste kansen
en voor de rest een etuntelige c'pbouw om tot dj-e kansen te kornen. Ongevcer een
ninuut of tien voor tijd kreeg eindelijk Jan(tiie) van de Rijzen een oplevin8en
Eaakte een van cle mooiste goaIs, clie we diE seLzoen za8en, terÍij1 hij ttr 

""ominuut of víjf later no6 even dunnetjes over eh toen was dus de eindstand op
J-0 gebracht! _r_

(.. .'



En toen was, tegelijker tiid hèt ergste buitje overgedreven. Vol8d
over en weer, ioto maken en ïcbr c1e rest een gezel}ig , rfeestje b

- "'dat rveril rt dan ook -ind.erdaad; welk uitstekend resultaat'niet in
plaats te danken ís aarr-de sublieme bar-bezetting op die dt;nderda
(sorry, namen ziin onË ontschoten tloèh vanaf deze plaats nogmaals
dahk alIelraa,1!'t ) En dan troB even net beÍde beentjeo in de werkeli
keren: de vol- ende dond.erda ,due 2! mei speeJ.t ons huidi

C orrin8ham F.C. ( Enel)
l1Iacs enaarto ernooi
Wass enaart o erncoi
CoDringham F. C. ( Enel) '

en; felecÍtaties
ouvrenrr ! Nou,
de l-aat6te .

gavond de 22 mei
nèeI narEel.].Jl{,

jkleid terug te
enselftal
r,:;ianC zijn
en u;'dat we.

v,
Kerkehout

. Í-erkehout '
v1

dit

e kampio
. Aan orr

g
4

we nu vanzelfÀbrekentl verplicht.ook deze Laatste hindernis te nem

tret seizóèn lgig-lg8ö ind-erdaatl rrongeèLa6entr kunnen beëindi6en.
À,.NVANG: 1p.oo uur, AANIïEZ]G:18.ro uui. OPSTEIÍING:
----T.eíu" ; s.ys1A:itFT.Duclenne - ffi-fogf- A.Ben Cheikh - J.vd Tas(aanv)

J.WeLtene - L.Kuiper - Chr rran Ge§tel - E'Neunann -. J.Vd Rijzen -
Res: n.Stap.
En daarna valt ook het cloek voor tlit team! I

Onder de beclrijven door speelde .het 
DËRDE no6 even haar laatÉtë competiËie-

wedstríjd in rte Lier. Zoals gewóonlijk eenffidosis aan enthósiasne eu Soede
wi1 gepÀard aan een tekort aàn capr"ituituo. Resultaàt:-5-o verliest Gevol-8:-
Toch in een beste stemmi-ng op het f:est van de grotere broers. Ja, claT:El-en zo

noet rt ook zijn jon6ens. OoÉ ;ufÍfè van harte bedankt en het komende seizÖeti
gaari.we met zrn a1J.en opnieuw besinnenr met evenveel goede wil.

haar all-erlaatEte coepe l- l-evredstrijd (THUIS) tegen PVs

PROGru'MMA JUNIOREN

ZATEXDAG l nel

152
12.
12.
14.

15
00
Lro

oo

uur IENS
uur LENS
uur LENS
uur LENS

4 comb
6

8 coàu.

(felefonisch) op vrijrla6middag tussen 17.O0 en 17.3Q uttt bij Pau1. van de Steent
ret. 6?.50.96.

AFSC}TRÏJVEN

I'JÀSSE$'ÀARTOERNOOÏ VOOR T,ENS 6en? OP ZATEI:DÀG J1 mei.

Crotrvliet, SV I J5r N'r.,':W en lÍassenaar zijn jul1íe te6enstanr.lers op

-toernèoi. zèt"je beste beent je ''ioor. Prijsuitreiking + 16.15 uur.

I,ENS 6. a1s bekentl net l.Í.vd Lans en T.S!a1'-r--" ' ' '

Leider l\rthur ale croot samenhornst 10.45 uur LENS.

ci\ÀINE . OUDERS I'{ET VBRV0En

LENS 7. 'a1s bekend

samenkomst 10.45 uur LENS.

1e.at6t e

Leirler Dhr. À.Blom



PROGT.AI.{MÀ '.IELPEN

ZATEïDi G 31 meí

11.rO uur LENS 15 - [ri].he l-mueto ernooi t{estvlietweg
11.J0 uur IENS 17 i'Jilhefmusto ernaoi ïlestvfietweg

'/rfschrijven vrijdagavond tu66en 1?.1O en 18.JO uur bij I'li1 Heynen Tet. 29.06.21.

OPSTELLINGEI{ (einde toernooj- + 16.0o uur)

LENS 16. als bekenrl met H. Staalr
ffi-r n.de Uongh samenkonst 10.15 uur LENS

GAARNE OU Ei]S MET VENVOER

LENS 17. als bekend
ífrder-ttartin vd Meul-en

OIJDERS COI'ITXA I,EIDEnS

eamenkomst 10.15 uur LEI'IS

A.S. zaterdag J1 neí speLeni bíj voltloende animo, de leid.ers tegen cle

ouders van onze jcugdleden. De weclstrijd begint on 12.00 uur. De ouders kunnen
zich a.s. «Londerdag (vandr.ag) en vrj-jdagavond tot 18.30 uur opgeven. De leirlers
aIÍeen op vrijclagavond tot 19.oO uur. Dit alles bij Paul vd Steenr Tel. 6?.50.96

I
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MUTT,TTÉS LEDENLIJST

06?z J.A.v Rijn

1416 
^.P.Hui6-i

rN BÀLIOT/.GE PEn 1-7-1980.

P.Meyer

A. MuIder
:,,

?. J.Ilolador

4FvoERm{ PER Jo-6-198o.

tssà
t456
1512
0485
oo42
1530

voor LEI{S voort te

wordt Kl-averhof 86., Alphen a/d Rijn
., TeI. o172o-211o5.

wordt niet spelend

O1O45? Den. Z VrederustlaaI, 171 Den Ilaag
. r"1. 6?0870'

z41156 Sen. Z §chÍpborgstraat 17, Den Haag
re1. 298764

" 100165 B.Jun. De ttade J4, Den IIaag TeL. 6? 1255

t5. t,rl. Bo 5 oh
C. J. vd Hulst

"F. C .Raaf f
D. A. S chönherr
R. Blok
R.P.von Oven

Sen. Zon
NS
Sèn. Zon
S en. Zon
NS

Wij maken onze'Ieclen erop attent, dat het bedanken voor het liclmaatschap'
vool het sei2oen'198o/8'l'tniet meer mogelijk is. ELke opzegging na heden door ons
ontvangen zal- d.erha'Ive eèrst per hct einde van het seizoen 19Bo/81 vàn kracht
worden, tenzij uiteraard een dringende reden aanwezig is. r .

BEEINDIGING LIDI'U\A[ SCHflP

SEKREÍ-',IRIAJIT/ PÍJ.ININGMEESTER

Yan lt/m 21 jurui 19Bo zal Jaap Col-pa de werkzaamheden verbonden aan
het Sekretariaat eh Penningmeesterschap waarnemenr Hij is te bereiJren,
Hendersonstraat 273t Rijswijk, Ie]-. 94.19.74.

SLEUTELS,

' IÍiI . iedereenj rlie vol-gencl deizoen niet meer in dà 6elegenheid Ís, zijn werk
zetten,. tle in zijn bezit zijnde sleute'l-s inl-everen. Dit kan

zovrel bij cle SH(O; JUKO als bij hct ÀI§emeen Sekretariaat.

-i:-



Wij vcrzoeke. d-9 -.F."Er.9-!trisoen -v-an de diverse konmi§sies ervoor te willen
' zorgdragenr dat hun 3ààïvcisl-agen zo spoedigiï;À;i:-it,"doch'uïierl-ijk ]1 juli''a'e
bij het sekretariaat zijn ingelevercl.'

JAARVENSLAGEN

VACATUREBANK

KONIRÏBUTIES SEIZOEI{ 19 3o

Er zijn natuurlijk ook nog weI andere
maar eens bii Jaap Calpar die za\ U hieroUe

funkties beschikbaar. TnförÍdeert U

r uit8ebreid kunnen inlichteu.

eizoen c1e konPlete
j6t maar uÍt€Iuitefld
ní a.s. Utu kontrí- .
lijst zo' groot Is "

I l"Pu"" aanae.ma11d.,.,

Eet Be6tuuf.

derhalve verschijnen op donclerdaB

Zoals 6ebruikeliik aan het eind van'he! seizoen moeten er een paar

vakatures voor - volgend'geizoen worden opgevuld. HeLaas heeft bii de gehele

SEó ;e het l-aatstà nipi:ert je no6 te t<ennàn Segevent clat zii.vQ15ent1 seizoen

l,,uu Ëtoppun. Ook Henir- van Nieuónhoven; de Àekretarisr etopt ermee. Dit wor4t

natuurlijkeenheelmoeiJ-ijkezaakomind.evakantieperiodeno8eenkonplete
SF,KO te .iincten, die de zakón kan voort zetten' hlel leden, aan- Ï is'de tlaad'

Belt U Eeru§t Jaap Co1pa op oil hem te vertellent dat U Ïereid bent het

werl< van de SEIÍO ovcr tè 
""rËrr. 

irJii vrezen, dat anderÉ de zal<en het komend

eei?oen ín hét hQnderd l-open.'

?

ZoalÉ lebrÖikelijk ook nu lveer aan hot eind van het s

J-ijst van nof, te ontvaigen kontributiës. Geen vranbetalersli
-om U ér even aan'te helpen herinnerenr-Dat U no6 voor JO iu
butiepl-icht moet vervullen. Het is bijàoncler jammer, dat de

en dai er heel ourle posten bijstaanrdie wij ook aI PeI brie

U kunt achter Uw naafi staande bedrag overboekén op girorekenile, 1.1'6?,.ll'
tan.v. PennÍngmeester Leni6 en Snel-r Den Éaa5 of 9p ?"19-reI:nin6 bij -de

rllgènene Bank NederLancl N.v, Den IIaaE NuDmer 
- 
5.1.14.51.251. Bij voorbààt'onze

d*' 
,iu ti5"t.

rijwil}enditseizoenbcs].uitenmetiedereentebedankenmetwic.wiizo
fijn sa:ren het seizoen 1g?g/BO d.raaiende hebben kunnen houden' I{elaas moeten wij
afdcheid nemen van "n, 

p.r.í van gnze vaste neclewerkers' I{et zíi 'zo' \tJell-icht
,àgon w:-i in d.e toekomei vleer een6 op hun hul.p rekenen' In ieder Seval- tot 

'
zóens.

Víij wensen iederëcn cen prettige en zoirniSe vakantie toe en-wíj hotrien

U affen Lan tiet be6in van het -votgenà seizoen wóer gezoncl en wel- in ons rnÍddeu

te mogen aantreffen. ;

Vaa1wel sei-zoen 1979 8o

VEI iSCIIIJNfNG LENSNEVUE

Onze typiste is t/n t augustus a.s. op vakant5.e, zoclat er voor clie daturn

iernand antlers zich hiervoor wil aan-gcen Lfl{SI?EVUE zal verschijnen tenzij
molden bij Jaap cofpa.

D.e derstvol-gende LENSREVUE zal-
14 augustus 1980.

-2-
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OPENSTELLING iCLUBGEDOU!ï

.Zo1an6 er nog oP de Eaancla6avonden komuissievergaderingen zijn za\ het
klubBebouw ài" ,ron,l"r, weL zijn geopencl maar er móet dan wel- voor een bezetting
achter de bar vuqrden gezorSd. lïic hierin interesse heeft kan zich aanmelden -"..]
bij /rn 1) ergenhcnegouvren, Tè1. 66,94.36.

. Voor openstelling op anclere avonden. kunt U. èveneens uet dit telefoon-
numrtrer of l[et ],oek Duivesf,eynr Tef . 67.61.8]. kontakt opnemen.

Barkonml66ie.

D

L
J
À
J
1í

P
r
D

c
,l
.J
T1

lÍ
s
G

H
F
C

}I
B
n
E
E
c
B
VI

F
J
D

E
P

.vdgemt-.

. Bergmans

.de Boer

. Borst

.3"uyn6 . '

.Diemcl .

.v Dijk

. fieret

.Flumans'.

. Fri6lles ;.'

..v Gestel
'.llansen
.IIelmans
.Hofl-and
. Jochems
.JubÍtana .

.vd Kleij

.v I(ooi:\

.1(ouvuenhovcn,

. Lekahene

.Lipman

.vd Meu1en

.MàhIe

.v Nuijsenbdrg

. RenEenbrink

.s arolea

. Schenkels

. Socr

. v Sprirnrlel

.Veeren

. vcl Vel.tle

.Vermeulen

. v ',Íerkhoven '

.1'Ii jhnei j er

A.Ben Cheikh
H.Bergnans
G , Boo6aarcl
H?Brandenburg
J.coLpa
H. Dpuw
J . VG .UnAe
R.Fierot
ï,1 . Frantzen
J. Geluk
Í1. de l{aan
L.v HartEkamp
G.Heysteeg
P.1.1. Hop
M. Jochems
G.Kemperman
S.Koelflat

^.KosterC?KuiiPers.
G. LclieveId -
R. v ÏJoon
A.vd Meijden
M.Nelissen
F.Peters
J. vd Rij zen
H. S chaap
P. S chönherr
J. vd Spiegel
J.StoDre
G. vd Vc1cle
F.Verbarcndse
Í. Verstrael
H.v Westin6
A.ldi j nhoven

Í9or
58,-
20t5O
90 t-

180r-
)o r-
45,-
+) r-
lor
2gf

2o t-
-9Or-.
9or-
90r-

loor-
*)t-.
7O.r'
6ö'-
70 t-
)5 r-
90r-
90, -

180,-
19r
7or

..7o t-
6Q'-
45r-
45 r-
9Or-
29 t-.
9o r-

10o,-

f+) t'
50 r''90:-
50 r'
45l-.

Mocht U eventueel van mening zijnr dat bovenstaande
kunt U hicrover bell-en naar het Sekretariaatr Tef.
21 juni a. s.

7o_,4)t
19t
90, -
9o r-

115r
90r-

l8or-
25r
!1 ,-
9or-

19Or-
9or-
9or-

lBor-
7o t-
7o to
45 r-
9or-
45r
50 t-
90r-
16 r-
25 t-
?o t-)5r
90t-
7o;-

180r-

opgave .niet korrekt is dan
45. B?.o?. Tot 7 iuni en na
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IENSDAG B]J" HEINEKEN

Na het sukses van deze
ONZE tr'O]IOI S ZIJN GESTOIEN
De folozaak in voorbur:§, waar nijn filn voor ontvriklceLen cn afdrukl(en. wa6
af8egeven ? . heeft in de nacht vam.16.op 1/ mei bezoek gekregen van.een, aantal
vand.arcn en zij vonden het nodig, naast andere, artikel-en, ook nog onze fotors
mee te nenen. Hoe\ye1 de poLilie er van uit gaat dat op teruggave niet neer
6erekenrl ,ho'eft te wordenr'hcpen wij dat cleze vandalen zoveel respekt hebben.
vooronzevereniging.LENS,datzijdezefi1rozu]-1enieru6sturen..,]

ZULLEN ZTJ ECIIT ZO ,EERLIJK ZIJN?

À.Bogisch.

HET IS ITEER VCORI]IJ ,DÀT MOOTE SEIZOEN.

dag, een clroeve med,ed.eJ-ing voof cle médewerkerè.'

Het. z:,-i er weer op. !ïe staan .l.rn hei einde gan weer een seizoenr zodat
iederecni..met een zucht van opJ-uchtin8 of doffe wanhoop, op vakantie kan. Nog
even een teru6blik, zoals hoort in deze tfjd van. bezinning.

Sportief 6ezien is het geen seizoen. geweeet orn over naar huis te schrijben,
endus zeker niet on over in de rENs-revue. te ochrijven. Maar ja, het moet toch, .
m.rar even ' . ALrere erst de zondagsenioren. Geen karnpioenschap. lïÈe kan zich nog ,
een kampioenschap bij deze groep voetbatJ-grs herinneren? lil6]. de8radatie. LENS J..
A1e verzachtende onstandigheid kan bewezeu worden op het feit, dat door reorgani=
satie bínnen Ce hoofdklasse degraclatie voor het dercle moeilijk te ontlopen was. -Bij de Zaterdagseaioren is dc situatíe iels beter. Daar ie het eni6e kampioensch3p
vàn dit jaqr te vieren geweest, van het t,Ueede eiftalr llo8 gefeLiciteerd.

- llielLight toch uat teLeurslell-Íng over de. ietrvat tegenvarl-ende prestafie . ..van het eerste, of misschien rvaren r]e verlvachtin6en te hoo13 gesrannen? over de -.jrinioren kunnen we kort zijno Geen kampíoenschapi aI is 66n ófflaf bijna.'
kanipoen 6eworden (C1) t eL hebben andere aeer goccl meegedraaid ( oa. 82). Qokhier degradatie, en wel van A1 . :. .. :, , .,

VJat.-het verenigíngsJ-even bctreft? is dit ooizoen van historisch be1a.n6
g"*"9.1._?g- algerirene l-c.lenvergadering, clig ar iaren op zijn l-aat6te benen riepr -,:is eindelijk formeer opgeheven. ovèiiEens,Ís de-p esluitvorming rond d.eze zaajr. 

'.

en de overi6e s tatut enwi j zigin6 nogal beschamencl geweest, net nauvre].ijks bezoclite,
ledenvergadsringen. Voortaan zullen we d e . vereni6ingsinspraak 6ere6e1_d zienvia rle ledenaaad.. Tcnminste, dat is ooit eens af,6esproken. sinds rle ALV van een .:.hal-fjaar 6eledon hebben we niets meer nogen vernemen rond dit insti.tuuf. Lang- ,

zauerhand .dorden we toch r-reI benieuwd. hoe-het sit. Bovendien wordt het ook wàI
weer tÍjdl. dat de leden hun demoórcatische Íèchten in ere herstekl zien, want zoal-shet nu §aat kan het bestuur zoncler enige lSontrol_e zijn gang gaan..

VerderisdevorerrigÍngzijngezapige8ang8e8aa[!meteenrede1ijk
succesvol-Le KíKA. ItIe kunnen ook nog vastsfeI}en, de-t c1e invoerirlg van het
zat erda8mid.dagvo etbal een succes is gewor{en. Vofgenrl jaar zal rló zaterdag-
afderin6 wel- flink uitgebreid worden, en qua p;ezelligheid is het k]-uhgebouw
er op de zate ,dagniCdagen oolc een stuk op.vooruit gcgc.an.

Na de trage renovatie van kleeclkamers en het eerste veld., ís nu ook het
tweede vef,d van een betere chainage voorzien. volgend jaar zulien we dus hopeJ-ijk
over bctere velien kunnen beschikken clan a.an het begin van alit seizoen tret gevai
was. Met dat goede vooruitzicht 6ean rve op vakantie. ïeclereen tot weerziens inhet nieurve s ei zo en.
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{i,r.,i*+* Deze vakantierubriek dient 6lechts orl rvat iiateriaal kwijt te kunnen dat
oncler' 6een ancler hoofcl te plaàtsen isr
pluin van de í.eek 6aat ,rleze week naax 2 barmedewerkers, àie af*elolen
zaterd,a6 vteerr"wind en re5èn trotec_erden om een eind te naken aan een
.l_ekkend'-dakr óoi nopienUrouwer.s . 

en Loek Duivesteyn lclaar<len .het zaakie
hekwaam.
AI gelezen van de Sestolen fotors van Àad Dogiech. Vo1[eno ons is een

barÀederverker de dad.er r - clie datgene, rvat tras vastgelegd o1: c1'e Sevoelige
plqat., nogal compronittërend vond.
]lls ..do foto I s teru8g".rorràun wàraen z»-'-Lcr. ze vrel riret streep jes Sekuist

peóhvogel van cle maanrl is Peter Fieret van,lEliS !. Tijctens het tocrnooi
op àe iint<s t erclag,- vi e1 hij zo bngelukldgt dat het opperarmbcen in ziin
lecht ers choucler nàar boven schoof.
/rfgelopen donCer<lag 29 mei is hij 6eopereerd en hij moet nog zes lvoken

in het gips. Door af deze elLende noet zijn vakantie ook nog $eanru-
leerd worclen. Peter, kop op, sterkte en beterschap.
Voor bezoclc liunt U terecht in Leyenburg, ?e etalé | afdeLing A.
Tot cle vólgende vakantie 6.3ro et en.

.| . .
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x:ocxxx Zo, clit word.t ce Laatstc' Jul<ol-d.er van dit seizoen. ondanks de vele
kritíek, van vooral seniorent zijn wij níet te stoppen' ilij doen het
nameJ.ijk voor ons plezier en dé troffiebonnent En lvie stopt- nou met iets
waar d.ie ï)Iezier in heeft?

xxxxxx pnfin, rviJ Saan maar eens van start raet de rubrieken. (Ken ie maar BehaÈ
hel:ben, ... .h6 1 | 1. I t ?2?? ? )
Eerst de l,lop van de lïeekt lngeotuurd door rle jeugdi6ogende Harry Diets.
Ér is een Tu-tt Ai" boven een Be16ísche lr.tatzaak giÈat r,vonen. Denkt die
TurlÍ: tr Ik àou me maar eens voorsteLfenir.
I{ij naar beneclen, stapt de zaa-h binnen en zeltz tr lld(e f'-ch-médtr

Zegt die nel6'3 tt Dat B clan Í12r-.
Iïe hcbben er no6 66n: In6eËtuurd cloor 'nonaf 

<i 
"riDuckri ' vd Hoek''

. Iigt een man in het vratcr clie haff verdrinlrt. Die.nan maar roel)cn8
.rrHóIp r hel-p, ik kan niet zwenmenr!,! i-1 t 1 Tegl een tratr op cle oever tegen hen:
r'.0,ch j6h, ik ka.n niet voetballen, en claar míiak ik.tosh ook niet zor4
.lruht e overli !??
IIeren, bedankt t

xxxxxx Zot' en nu de volgende rubriekl Sin5;Ie van de ïreek.
Dezc wcck vinden wrj at het numne, rtcenort van de trDexyrs Mirlni8ht
Orchestrarr, jutrlie àanclancht vercliencl. j\ls dÍt gr':en hit vrordt, dan stoppen
we dit sei-zoen nlct (1.e Jukol-der.

xxxx,,cc En *an werd er zater<1a5 00k no6 gevoetbald. Hct begon om 12 uur met het
. jaarlijkse si:elctakelstuk ouder6- Leiilers. Gel e genheiclss chel"lsrechter

ieo van Riin vras heel-. wat soei)eler dan de fl-r-ritisten uit 'de c:edivisie
want hij vànd het heleirraaf niet erg dat de toes.chou,yers af en toe door
het vel-d liepen.'In het begin namen de J.eirlers een Erote voor6lron8t
maar de oudcrs wisten op conditie no6 6oec1 teru6 tc komen'

r



xxxxxx

De uitslag was volgens de scheidsrechter een gelijkspelt iaaar dat was
moeílíjk na te gaan. Daarna 6loot C1 het seizoen af net een vretlstrijd
tcgen Corringhan F.C. uit En6e1and. Ondanks vel-e kansen voor C1 in de
tvreede helft blcef het 1-1. De "LENS 4 comb.lr speelde ook nog tegcn
Corrin6hau en,won met B"O.
f,ENS 6 en 7 moestdn'ï:ij trasseà+ar nb6-6én keer..hun rlag aan een toernciol-'
opofferen. Bl.hgd"volgens de"l-ë:.d.er eí§ veel pech (maar dat haclden ze
nét nete seizàen aI) àn weïden met ó6n punt laatste. Gelukkig deect B4
het wat.beter en haalde J..punten uit 4 wedstrijrlèn. Toen biina iadcreen
a1 ongekl-aed vras &oesten ze nog penaltys nenen on de ,ceréte plaats en dat

xxxxroc En aangezien dit'ci: a1terJ.aa
twceCe pla.ats I
tst'e toernooien van hct seizoen vraren, hébben

verl-oren ze. Toch een mooie

wc nu ook èe eindstand van c1e klassementen. !''J ë volstaan maar met de e1f-
tall-en ciie da.arÍn het hoo6ste kwàmen. In het puntenklassenent haalde C2
( LEI,IS 9) 20 lunten uit 14 wedstrijd.en 6emiddeld 1r4J per wedstrijd en
werd. daarnee eerste. R1 scocrd.e ín 1J wedstrijden 21 maal en cló.armee
harlclen ze het hobgste genicldelce (1r62) in het goalsklass ement. ÀIlebei
6efeliciteerd namens ale Jirkol-der -en cen'ferne hauddrukl

xxxxrcx

xx]rxxx

No6 eve;r dit
Dat bet ekend
èlelctronisch
Voor de jong
velr).èn rnogen
naar het Zui

I 6oed nieuvrs; De fllpperkasten en de gokautonaat zijn I'JeGI M
dus dat er'nieuwe kasten konen. En nou Blaar hopen dat het

e zr- J.n.. ' :

ens!die j-n de vakantie voor zíchze\f wat wilIen tÍainenr de
pas be6in augtrstus weor bespeeJ-C worrlen dus jullie gaan maar

d.erpark. Succes ernee ll
\4le he)i:en trouwens opgevangen hoeveel j uníorenelfta]Ien er volgencl jaar
komen. Dat worclen 2 A-juniorenteans, 4 B-teans en 2 C-teans, dit.a11es
natuuiJ.i5k wel ontler voorbehoud (er zoud.en eventueeL nog wel- eens cen
paar Leden bÍj kunncn komen, Toch?)
Iïij stoppen en nu mce cn hopon voor hct vol-6end.c seizoón op groene
velden, betere goal-srbetele hekkcn, beter bier, korton een beter LENS en
een eindelijk cens 6rappi6e Jukolder., maar dat zal- 'wel nooit waar vrortl'en.
Lui-tjès, pretti6e vakantie èn tot zÍens!!i!.! :i

De uitgave van Jon6 tEt{S net c1e jaarversla8en van cle leid.ers en
verslag van rte buiienlandse reis kunnen juilie clonclerrla[..1-2' juni
bu6 vcrvJachtenl.

,1t.g..en F,..8.

UITSTAPJE 3,;1I?PERS0NEEL NI-AE AI§T]IRDAM.

trd

Hier no§ ecn veislag.van het
evcntuele aanhang op naand.a6 12 nei
brouweri j te .,',nsterd-aa.

sturliereisje dat de l3armedewerkers en hun
j.1. hel;ben gcmaakt vaan ,le Herne§en-

he
I

t
nde

De ongeveer J6 rnerJ.ewerkers werden omstreeks 12 uur rs-midcla5s in het klub
6ebouw ontvangen met cer kopje koffie en een koffíebroorlje, vraarna met een niet
à1 te noderneibus iri -l1e ricËiing van r.sl-ands hooftlstad werd vertrokheË. op oe
route naar onzc bestemming wcrd no6 evcn de moclerne brouwerij -van boven3enoemde
firma te Zoeterwoude aangè.l"an, alwaar rvij tijC.cns de bezÍchtiging van de
toe6angspoorten van het complex Coor Àarl 13o6iech vrerden gotracteerd op een fors
aaníàl- statisctische 6.gev"nu Èotreffcnde omzet en winst van HofL+nds Srootste
bierbrouwer. DÍt a11e6 nam sleöhts enkele minuten irÍ besl-ag 9n de reis na-o.r

ÀmStérrlan rverd voort gezet.
i Ef vras voor de brouwerij te .'rmster*am 6eltozen omdat hier nog op de

traditÍoncle wiJze bier wordt gcfabriceerd, maar in het centrum van de stad
aan6ekomen bleken cr meeril-ere complexen her en der door de stad veispreit', te
zijn gesitueerrl. Pas bij het 3e of 4e filiaat blehen we bíj cle juiste tc zijn
aanbeland.
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.. Ond.er aanvcering. va.n enkele studentikoos uitziende Sodsen wercle we rond-
geleid lan6s ile diversó fa.sen van het brourvproces die het ed,ele vocht rlient t'e

'hètt on linCergaen .alvoreno het Scschikt is om dorstiSe kelen.te l-aven. Na al-l-e

we t enelaar dighè den oótrent het bier en de.wijze i/vaaro! .het tot stand komt_te . 
_

hebben vernonen, liwam het mcest intoressante getleel-te van de hele rondl-eidin6 n.1
een bezoek aan de tapperij ( r1a.ar wàren wè ten;lotte voÖr 6ekcnen, niet wuar?).
Tientallen liters bier werd.en in cen razen i tempo àangeslecpt on on§ toch me.aÍ

vooral te'overtui6en hoè goed het rreinel<en- brourvsel wel 6naaht. En dat deed
het!i! Toen het geniCielC genuttigcl,e aantal 61azen bier per persooE-in korte tíjd
tot een respectabel aantal- rvas 6este15en, volSde. voor de liefhellbers nog een
cursus'biÈitap'peh. Oe hoeveelherlen clranl< ilie hicrbij v,erden verspifd zijn nct
6een pen te beschrijven en ér wercl ons dan ook víÍendelijk verzocht een cler6er.
ii5ke manier van gLazen vuflen op ï,ENS niet al- tc vaak toe te passen.

Om ongeveer 16,15 w)r 'uerrr- bestoten om nog naar ucn tochtje -net oen rond'-
vaartboot tc gean [6a](cn. Ieclereen nam ogenb]ilCrelijk een abbonnenent op het .

boordtoilet en lntussen wa.s r1e stenming tot een hoogtepunt gekomen ( wie weet
was hct 6enutti6de bicr hier wef Ucuet aan) zodat onrlei hct geno$ van een
heerlijlc zonnetje en uitzicht op de Amsterclamse graclrten en bijbehorencl.e 6eve1-
tjesr, een heel a.r.senaa] oud-hollan.lse voJ.ks1j-edjes, zoals tulpen.uit Í:msterdant
en clirtterne toffe jon6cn6 len I.Í.E.$Ieg ermce, à cape)-l-a wercl gerepeteerd.

TeruBgekohen, bii de aanlegsteiber was het c.e becoelin5 dat een ieder in.de
bus plaats zou ne:nà on weer richtin6 HcaíïEche 'foren te 1;a-an, doch er blehen no8
ènkeLè heren te cntbrel<en, Beschutdigende ogen wertl.en ilericht óp de ingang van
een nabij6elegen peepsholv, m.^.ar na enige tiid doken. àe vermisten weer op uit een
daarnaast6cle6en broocl.jeszaak, net het excuus Cat c1ó hcnger ha':den ( er zal wel
-e evr tussendeur zijn geivcest!: i). -'

Het gezeJ-sóhu.f ,u*u ,"u, compleet en er kon clus vortrolÍlien vrorclen n3.ar ''

De11 HaaB alwar"rr voor een ier].er een lllaatsje was bésproken in een c hín,; es-inclis ch
iestaurànt . Hier werl-en de inniddels hongerig.: geworclen ua6en met een prina naa-J--
tijd. volgestouwcl en de in de Amsterdamse grachten gèLeeÍide blazen weer net c',e

nodige.hoeteel-heclen alcoholica aangevulcl. lla het sl-otlvoord van een der deelneners
6in6 icder voldaan zijns wec6s.

.. tqa slot no6 .even r . onàetwi j f elcl namens alLenr een bec',ank j e aan het adres
van d,e jlàrccmnissie, clie inccle _clankzij de bereidwillige medelerkin6 van een aa.ntal
leverancicrs van LENS het noclige in het vrerk hebben 6esteld om d.it zeer 8esl.aagde
en v-ror LENS en rleel-nemers 6eheel kosteloze uitstapje mogelijh te mahen, Het is
beelist voor herhaling vatbaar ( cle vrijnhell-ingen van Zuirl lrankri ik. ni§sc hien? )
D eilankt. 

:

': een Deelnemer.

M secr. J.I'leinesz. \eL. 86.34,4?. '"' Z

Z Laar, v }lustenllurg 15r 2271 XS Voorburg.M
],ANGS DE SPORTEN V,I]'Ï DE Z-M LÀDDER-- -! !'IZY.ZI4ZI.\ZMZI'1ZMZI4'!,\IZMZYTZMZI4ZILZI4ZMZMZI4ZIIZMZIIZ

1'2o is dàn eindetijk óp donderda8avond 29 mei i;1t het cloek ook voor ons
Tt/EEDE et ftal-l-Geval-l-èn. Voor cte laatste competitie (thuis) weclstrijd hatl ac.n-
frëidEr Jill- vd Ias hct nocli§ geoordeeLd met een à. g. , , s cherts-opst ellingit binnen
c1e li j nei-..ffiëi Ei jnen. Daarbij vas onze 

-onuo1pr,-'zen 
Goali Aad nnze in de spits

gehaaIcl tcrwijl Jonny )'el-tens ( or:k al van aLl-e markten thuis---) onÍler cle 1at 'llas
geplaatst. VooraT-86ï li6zSireia' van ' ri-ad in d.e v;ortste ]ini bracht het nocli§è.
leven in r1e broulverij. FÍis en vrolijk ÉPel-ende vrij van r hampio.ens-zenulvenrr
èÍtnaal- lvas ons 2e weileron in ouCervretse vorn en bel,r-al-de rlanr;ok een even ruiltre
a]s vergliende ?-O zeg,e o?, cen ietrrrat t eIeills t ellen<le 1-'.y. g p1oe6. Íerwi jl onze
nieur,re mi4il.envoor zelf ecn vi-ertaL uitstekende goals v!)or zi jn rckenin8 ninmr.'
waren Ji+]_ vd Tas' !Ém-_lÈjinm en Crist vàd Gestel voor de J and.ere verSntwoor-
delijk.
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lJanneer l're nu dus tenslotte na dit eerste jaar in LENS-tenue de balan6 opmaken we

wèraleh er ín totàa1 20 tveclstrijclen gespcelà lvaarvan er'zeí:,rJe eí Echriive 18

werden gelironíen en 2leli jk1-ie6leeld net een uiteindelijk doellqafdo van 72 doelr
punten ioo" .r, sfecïtÀ 1o-tó6en, Inderdaad..een uitzonrlàr1ijk ïraai resufÍsat !

É" a6r1r zulLen we maar affiachten hoe of onze jongens rt er vol6end jaar zullen af-
Èrgngërr. :Er zal- clan echter !?eL nornaal 2x ílf,ie k.;artier SesPeèfd alienen te worden
doch dat is voor later zorgo l

All-ereers'b g"or, *" Àet z'n aLLen eènt naar $rii hopenr; lange en fijne
zonervaliantie tefemoet en komen half'augustus eerst weer voor de n,.:di6e oefen-.'
wedstrijden.t'cr'ug in het harnas n

Rest ot u no6 cIe hartcli jhe dank oïer te brengen val d,e E,E X9EE99g :n
MeineBz voor de verra66enJ mr,oie setsr a1s hcrinnering aan een' zeer' 8eslaagd
íe'i;;;í bij nonde van aanvoerd.rr vd fas aan6ebodeno

De laatste ]oorljes. t{e kunnen tcrugkijken op cen seizoen net enkele u?r s
tr4ar jaïmerBenoeg vcle downr so [le hebben vaak te kampcn 6ehad net inkomplete
elftaLl-en en het i6 ons niet altiial 6e1ukt dít naar ieders tevredenheid te
ne6el-en. I(ampioens elftallen .ken(len i,ve d.it seizoen niet, wel é6n de6radant-
OnÀ fe van dè senioren heeft het did éeÍzoen helaas niet 6ered. Volgend seizoen
naar hopen dat ze 6ne1 het verlor.en terrein zullen herwinnen. ons zult u als
SEI(O het komend seízoen niet meer in dezc sanenstelling aantreffen. ÏJii hopen in
ierler gevai Cet de mcnsen die zich vol8end jaar met cleze taok willen belastien'
zich snel aan zullen nelden, want eerl voetbalvereni8in8 zoncler SH(O is'he1aa6
n-iet no6e1ijk. ,,tie danhcn in iecler 6eval- aIle mensen die d.it seizoen hun necle- -
uierking hebben verl-ecncl aan onze ,Ëti'riteitett en hopen vooal- op wat betere
resuLtaten op sportref 6ebied.

SENIOREI'I ZONDAG

I(EUNINGEN

JEUGD§ ETECT]ES IITïUIJE SEIZOEN (D]T GOED RE 'IiREN ) !! !!

A-sel-ectie:

voor wat betrcft af onze nieuwe.Icden wiflen wij er de nadruk op leggen
Clat zij er voor zorg moeten rk'agen dat hun lieurin8en vocr aanvan6 van het'
seizoci BO/81 in oràe nocten zijn. Uw keurin6s formul-icren + 2 pasfotorE kunt
U inleveren bij H.v llieu!ïenhoven Otterrade 6, TeI. 29"8?,O9.

De voorl-opige seLcktics voor cle jeugcl zijn samengestel-d. voorloli.B w'il
zeg6en clat *" nei ,ler. groepen Gaan starten. In het begin van het seízoen wordt
teÈàtcen of jul1ie het wàL verclienen on in de setektÍes te zitten. Er wordt niet
àI1een gekeÉen naar cle prestaties op het veld. tsefan6riik is ook de traininSs-
opkomst (afschrijven is verplicht) en natuurlijk je 5edra6 tijdens tle vredstrij-

, dcn en èe . trainingeno

R.t Ber8enhcne8ouwen - P.de Brriiri - Il.Gimberg - R.de Jon6 -
l,l.Meermàn - M.i,liemen - il.lilas6erman - Ch.Be}Emana - H.Diemel -

- E.Eykelhof - R.Groen - Il.Huisnan - R.dc l(roon - O.vtl Laar -
' J.Od.enkirchen - L.v niin - ll.Heemskerko

EERSTE TRLINING i zaterclag 2 augustus. AANvn]:lG 14.00 uur -.-..,:
maancla6avond 19"10 - 20.45 uur.

zaterda6 ! augustus AAIIVANG 15.00 tlur (Ii}Ísfi)

TRAININGS.IVONDEN:

EEIISTE :,'.IEDSTRI JD :

De vol6encle jongens moeten hun vakanties no6 doorgeven. Te1. 67".5O.96. R.Gimberg
Ch.. Bci8mans - l-l.Huism€in.
1 Pasfoio leijgen vre nog van J.Odenlcirchen.'Direkt doén hoor! !.
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Iedereen gefeliciteerd net de behaalrie 6uccessen en veel 6ucce6 voor volgentl
jaarr'bij de junioren of de pupillcn. De ouders zou 'ík ook graag willen bedanken
voor het vervoeren van de jongens naar de vel-den.

Jan.

LENS 14

' Na gevraagd te zijn halverwege het oeizoen, ou leider !e worden van het
14e . 

werd ik tloor rJ,e jon6ens spontaan opgenomen al-s rt de Hulhtt dit ivn ai jn
naein dn, friot' rni jn kleur'

. Ik Ëel: ti jilens ni jn ieirlerschap ( 6 rvedstriiden) heLaas de sna.rli van cle

o+eriliníiíg niet nogen proevën, 4x werd verLoren en 2x 6elijk 6espee1d, rleson-
danks wer<.l .tle sfeer onderling steeds bcter- en dat b]-íjft natuurlijk toch het
voornaamste. j'

' Tèvens werd no6 deoJ.f,enonen aari. d6ze toernooien bii LI;IIS ze1f, Cromvliet en

tlacsenaart vraar respectievelijk een 2e, teen 4e en een Je plaats werèen we889-
haaf-d. , ir.". " ': .

Lan61s rleze weg wil-.5-h die ,ouclers ( helaas Èteeds dezelfde) bedanken die
6eholpeà hebben mót ir"t vervoer en begeleiden van dc jon5ens. :

- 
. irltle spelero van het e1fta1,oök bedankt voor de pretti6e, tijd, misschien

tot ziens in het ivolgenCe voetb-alseízoen en een prettige vakantÍe. L I

Jacques clen Du1k.

].,ENS 15

Het afgelopen seizoen van Iiï I (L,EN§ 15) ma8 best 6eslaagd genoemd worden. Ïr"'
het beSin was het nog een beetje zocl(cn naar de iuiste vo1lm naar d.eze wercl na ,*

""o 
p^à, vreken trainèn (deze trainin*en zijn we1 erg goed bezocht 6eweeet) en

speien aI gauw gevönr}èn.
IIet giig naluurlijk niet a1tÍjd van een leien4akje np.ar! over'Èet algeueen

is-er a1[ijà goed ge,iÍerkt om ce punten binnen te halon; Dit ]tas voor het pub]iek
tvat aani'lezÍB yJas een lust voor het oog om die jongeís zp te zien vrerkeno '- Natuurlijk waren er genoeg mensen (ouders) die conmentaar Savcn zowèl
negatiéf àlÉ positief maàr daàr zijn d:àe jongens op den duur wel aan [ewend-
geiaakt.

Over het al6emecn kan ik aIs trainer-l-eider we1- zeg6en dat ik spelers
kwal-itatief vooruit heb zien gaan. Ik hoop ook dat deze voorultSang zich vol6end
seizoen zal- voort zel-ten..

Nu wil ik langs iezc weg ook de ouders bedankèn vooi aI de raedewerking die ik
dit etf6elopen seÍàoeil vah hun heb gekregcn. Ook al is niet all-es vlelrkeloos
verLopón tàch hoop ik dat.rle ouclers het ook naar cle zin hebbón 6ehad.'

jeroen, Patrick, Dennis, Toonr Edwardl Vincent, Dennis 1 Michelr Jaccor.. 
-patrick, Maroo, en l..roy 5oígons Éedankt voor het fijne seizoen en het prettige

cad.eau.
f.'

.f,ac1 de Pa6tcr.

i(
i;
,

,À

!--

}

LENS 16

vaaeraria rrlrn rualnpn ) laatotèJiindelijk clair een verslagje v.tn welpen 2 ook al- is het voor de
keer vaà clii scizoen. Nou het lvas )tet jaàrtje wel met horten en stolen hebben
urij toch no6 enkele puntjes bijelkaar vergaarC. 'ilant vricnd.schap en sanenwerkiir§
Ij-et ve cl te riJensen over. ' I '

Jongens houdt je uoncl en luister vol-gend jaar vrat betcr naar iu1lie leicler§.
Heus er kan echt wel-gevietbald worden! maar d.an ook samenl

È,
i,i'
.;.
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Ik wíI geen nameL nóenei'r. t{erd-e.r wcnsèn wij juIlie een prettii;e. vakantie toe
en tot het iolgend 6eizoen. ' -: .,:

jullie Leiders
R. r1e Jongh en 

^.Spa.
LEIIS 17

tlelpen J mag .spreken van een goed voetbalseizoen, wij zijn namel-ijk.4e
geworden in onze poulë. Toch [èhken wij het niet altiial even genakkelij.k gehadt
maar hebben er heihard voor mo.eten knolJcen. De twee Brooiste ncderla6en van he-t
seizoen die wij hebhen gelecJeri waieà tegen RiiiÉWiikr en tegen Vios (O-l - 1-7).

Daarlnte6en hebbcn vrij thuis gèlijk 6espceid tegen^itijswijk en 5ewonnen
van Vios. De 8rootsto overwinning-:-s gewóesl van Gona -B-O-1tret is vrat), uolt
hebben vríj .veèI te danken aan onze topscoorders Richardr "obbie en lioos, dlie ze
er toch-teLkuné maar weer inknalclen. Nee, .jul1ie waron alLentaal- onmisbaar. Öok
onze aanvoerder + keeper rvas niet nakkelijlc passeerbaat.

ALleen moest hij Éefaas onverwachts aàn Éet eind van het seizoen hèt
ziekenhuis in. Erik sterkte, en 6a iloor roet lccepen. Hiernetle wil ik ook de'
ou:1ers- hartelijk beàanken voor het heen en weer riiC.en en het aanmoedigen.
- Jutlie teicler za! volgcnd. .jaar helaas geen leiCer meer- zijn, omdat hij het

land Aaat verdedi6en. Daarna zal Lk zeker weer leider vrorden. rÍon6en6 verder
veel sugces met juIlie voetballoop baal, dat je het naar net zo ver nag schoppen
+Is de l-eid.er. ( erapje) .

I,Íartin.

LENS 19

Nu het voetbàLseizoen 19?9 - 'l98o voor ju]Iie, na eën reeks aantrekkelijke
en vaak ]-euke toernooien ófficiecl een einde is en vclen van iullie zich mogen
gareed maken on van ccn , r welverciiend.err vakantie te Saan genieten, kan clit weL
Àet juiste aóment zijn oni tcrug te kijken op de afgelopen vo.etbalperiode vari
het eerste mini-team.

,rDe baLlano opmaken!!, zoals óen het.wel deftig zegt ofr zo ie wil, r rale'
scharle bekijkentr. En ila.t laatste woord. ,, SCHfrDll2 i6 niet eens zo slecht geko-
zen ook., want het destijds zo 6ecluchte I4ini l van L,ENS heeft aLs het ware het .

gehe1g scizoen kl.op gehad.
V{at wij in het vorig seizoen allenaal- niet he'bben laten zíen in coopetitie..

vredstri j rlen en t oernooiontno etingen.
Menige 1e prijs of tenmÍnoté rle 2e werd als vanzeL fspr ekencl mcegenomen naar

ons clubhuis
Tegenstanders clie voor ons veel- te"sterk verrlen 6eacht werclen verslagen,

of moesten de punten broed.eql-ijk met ons delen. Kortón, iian. het eintle van dat
ene mooie seizoen was onze stand op de lijst lang zo gek niet.

Ook juJ.J-ie zelf warettrrhele ?ietenrr om het zo te zeíi6enr want hier eir Ca-ar
werd er ào*uar ov"r je gepraat. Je lveet hoe clat gaat na afloop van cen wedstrijd.
De ene toeschouwer vraagt aan de andere: , rHeb je dat doelpunt van-die kleine
linksbuiten gezienl ! of, hoe vonrl je tle voorzet van die spits?? atLzoëttzo

Tocn kwam die zomersakantie! langr l.euh, zonnig n-isschien, naai cle nogelíjk-
heid ou het fijne samensllelr dat jullie a1s team warcn Saan bedrijven watm'te
houden, was daardoor evengoecl weg5eval-Ien. lllsof .dat nog niet .genoc8 was, duurcle
het wekenl-ang voorttat de regen het tbelict dat het niewve.seizoen kon worclen

, , ingevoetbald.rr .

I
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I(ennelijk hceft +aLLcs ju]-Ii-e enÍgzinq parten gespeelcl waardoor je je draai
. niet op tijd hebt kunnen vinrlen; Een h661 ..seizoen langl ZuI je denken, onmogelijk

naar ja hoor, het kan voorkomend En zolan6 is .het seízoen tengevolSe van de '
vel- e afkeuringen echt niet'geweest

' Trouvren6, er wa?en tcch nog enkele momenten waartjij LENS 19 liet, zien dat
er aardig'wat in haar mars kon zittenr aI .krvamen die rnomenten bii vla8en op.
Dat deed de uensen goed en gaf hen nieuwe h:op dat ze in de toekomst het eerste
mini-tearn van I,EI\ïS weer zull-en no6en bewonderen.

Daarvoor zulIen juJ-Lie je best moeten doen. Je hebt iro.rners in eÍ6en hand om

het tot vrerkelijkheid te maken. Niets ie te rnoeilijk on te driren. Je moet Eewoon
wilLen. Dus, van nu af proberen jezelf aan te sporen on voortaan de zeel' waa,r-

" clevolle trainin6en te bezoeken.
' Zodra clat punt ie- overwónnen, za1 je raerken dat de rcst we1 vanzelf lcont t

terwijJ. je de slechte naan van de.grootste verzuirner ]cwijt raakt. Leldr.er meege-
íouen toch?? Uiteraard zal de sanenstel-Iing van het te6enwoordige I,ENS 19 in'
het liomende seizoen wijzígen oradat enkelen onder jullie naar de welpen over8aan.
Geen nood,. Neem alan,dezelfcle voornenens nee naar je. nieulve team. De jon8ens die
je plaats koraen innemen zullen a1 gaul doorhebben clat ze hun best rnoeten doen
om even 6oed als jij te kunnen zijn. O.K. &alikers, onthoudt raaar goed lvat er
de komende tijd van je verlangd zal worden. v/e 6aan net frísse noed op _de zahen

'Neem er met de vakantie maar hct fijne van.' Tot over enkele maanden.

IENS 20'

Het voetbalseizoen i6 al weer afgeloPen en'aLs ik rlan teru6kijk naar wat
tle jon6ens van dit team voor lrestaties geleverd- hebben, lcan ik zeer tevreCen
zijn. In cle conpetitie vrerd d.oor .lit team slecht 2 keer verloren eo 1 keer
6elijk gespeeld. .fiIle anclere wedetrijclen wérclen mcestal met ruim verschil
Sewonnen.

Ook op de diverse toernooien kwam rlit tean, 6ezién de tal-riit(e bekeis die
rtree naar LENS gcbracht werd.en, goed voor de tla6. Deze goede resultaten werden
vooral bereiht, tloordat bíjna alle jon6ens ieclere woe ns da6miclcla6 op de trainÍn6
waïen en sr-zaterdags hun rvcdstrijd met een vol-ledige inzet speelden. Oni vol8end
jaar weer van die 6oede resultaten te bereikenr raad j-]r iecl.ereen aan om iedere
keer weer te Baan trainen en in de lledstrijden juIIÍ.e uiterste best te cloen.

Ver(],er rvil ik all-e v.aclers en moedcrg berlanken voor hun enthousiasne rvaarnee
ze hun zoon iedere weclstlijcl ureer langs de lijn stonden aan te uoedigen.

Tot slot wens ik iedereen een prettige vakantie en hopelijk weer töt.
volgend s ei zo en.

-t I.

Peter de Jongh.

IENS 21

AIIe be6in is moeilijlr. /
Dit 6ezeSrle \omt goed van pas voor clit e]-ftallet$e. voor cle meeste jonSens is
dit Éet èerste voetbalseizoen 6evreest. Dit was merkbaal ornclat er door de jongens
maar wat weicl aangerommeLd. \linnen was er niet bij, naar de jongens von(len dit
niet erg, want af,s de teÍjenstand.er scoorde, otonden onze jongens,net zo goerl rnee

te juichen.' 
,Ju]Iie begrijpen natuurlijk dat dit in het be6instaclium \'ras r !,ant naarmate

rde öonpetitie vor<lerde werd het spel van onze jongens serieuzer. Ze gingen er
wat fclLer tegenaan en dat Ead sirccesr Dc vérliezen werrien '6erin6er en ze
kregen Gteeds meer vat op het spel waarbij ze zowaar de bal naar elkaar toe
gingen s1ielen. Voor cli.t elftaL natlerrl.e het eincle van Ce competitie helaas te
snel. zoclat ze practisch Seen puntje meer konden pakken.

(.1}}
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Gelukkig. moesten ze ook nog de nodige. toernnoibn speleno Daar ziin.onze
jongeno zeei 6oec voor Èè dag [ekonen. "Het eerqt.e töernooi- eindigden we-a1o 4er
l.Iaar het laatste toernooi eindi6den rve a1s 2e..- i 

'

AI met aI een goede afsluiting van dit s.eizoen. ..- i
Zoals we weten 6aan i.o het níeule seizoen. een paar van onze jQ4gens"naa'r

de welpen. ï{ri hopen dat-,2e er net zoveel- inzet tonen a16 bii de minits.
' Wij wenseri zc veel succes.

il

De Leider'

STOT

.Nou dit yras heÈ dan. Dit waren echt de laatsïe vers1,16en van dít seizoen. Ilij
hopen dàt ju11ie het naar je zin tiebben 6ehad. !ÍÍj beda4ken nogmaals aIIe
'ràensen die ons dit seizoen hebben geholpen bij de begel,eiding van tte jeu6d. !ïiJ
weten ook !vel- dat 1-ang niet .al-Ies vlelrlceloos is verlopgn. I'laar zonder -ju}]-ie'hu1p waq het nog veeJ- uoëi).ijler r zoniet onrnogelijk gewecst.

lVij hoPen jullie vo1,gènd seizopn weer aLLeroaal terug te zien en nog vaak
een beroep op jullie te.roogcn doen.

Een prettige vakantie cn tot ziens.

. De. Jeugdcomuissie.

Zoal6 elk jaar r:oesten vrij ook clit iaar een beroep ào"., op de vrije tiid van
èen 6root aartal mensen. Dit vJas nódig voor het l-eid.erschap en het fl-uíten
van een vredstrijd. Dat clit laatste nict al-tijd Ínakireliik te regelen was, is rlit -

afgeloDen seizocn 'reI Gqbleken .

Vele telèfoontjes zijn er voor nogid 6eweest om toch rnaar 'van elke wedstrijd
een scheid.srechtèr te vèrkrij6en. Deoonrlanlis zijn er mensell .6eu,eest die bíjna
elke week 1 en Íaak zel-,fs 2 wecletrij*en hebben gefloten.' In. totaal zijn er tegen
de JO mensen bereíd Bevond.en om dit seizoen 1 oi neer wedstrijtïen te fJuiten.

lVij danken hierbij aI deze. mcnsen d.ie d,eze moeil-iike taalc o1l zich hebben
getor.n. fYij hopen ooÈ,dut 

_zi 
j vè16end seizoen net zo berej.flvriIlÍ5 zul1en zijn

al-s het afgelopen 6eizoen.
Uiteraarrl clanken rví j ook de l-eiclers, de trainere en de gele6énheídeleíclers

(vaak een oucler). I'.li j h+pen dat zij net zoveel pLezier hebben gohad. zoals wij dio

'416 laatste 5aat onze c1ànk uit naar One Nico die sons onclanks ziin wat
minrler goede gezonclhcid toch weer'"aanwezig was. ):i: .r :

!ïij'wensen ied.ereen een prett!6e vakantic en tot voLgen§ sei;zo,e4.

De Juko.

BUITENLAIIDSE REIS.

Vrijdagochtencl 2J mei vertrokl<en + 50 man richting Duitsland onder esóoFte-
van er:hel-e ouclers ( jamriler h6 ! )

Het stuur rvas in de bekvlane handen van onze Srote kj-ndervr-Íend omerr Joop
en om }(wàrt over twee kwar,r d.e bus aan bÍj de jeugdherberg in Giitarsloh. lÏe
werden gelijk onthaalcl op eeII speech van de beheerder., toen nog vrii nuchter.
Hij vertelde o.m. dat iedereen om tien uur binnen moest ziinr er op de l(amers
niet gerookt mocht worden en cr,at voor 100 DM twee oude wiiven tr gecenoureercltr :
konclen worden ( de jonge waren 200 nark). Na deze wa1-gelijke neCedelíngen vonden
we het tijd orrr de stad te verkennen en af gauw ontdekten we cen tipaarrr cafersr
eettenten en discor e (!) een kcrnnis en een- pretpark. Na het et_en vertrok een
groep naar de kermis en de rest gin6 ontler'Ieiàing van Ton de lr'ok naar het
pretpark ( een speeltuin met sportveLi'.en voor tennís etc.)

:l
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En na een wàndè1in6,van Crie krvartiei" Ëleek het prdtlarh nog weL een 1twar-
tier open! Du6 beEl_oten da.arfia ook naar naar de kernis te 8aan. De Srootste
adtrociie r,ras daai wel' tle schÍettent, of ' de. danre .daarachter.(?) De bealoeling.,
il;; ;;; 

-r;i -rturf<eri 
kartonnen rondjeÉ"om deí' rrhalsrr van. ecn f1-es (slèchte) wiin

te schieten rvaarna de fles Beïvoiuren was. Dc meesten maakten gebruik van speciale
trucjes waar lve vcrcler niet ovcr cloor zulLen gaan. ,

Die necht werd er niet veel Seslapen. ('tàtaaI niet kan je 'ueI zegfuen)
lïel vrerden om'4 uur rs-nacht6 de gewonnon fLcssen geleegd. Na een ontbijt met
harfle- broodjes ( je kon er een volwassen vent mee dood6'ooien) vertrokken rvij
i.p.v.-het. zweennen naar Fort Fun, een pretpark. IIa een reis van ancl.erhalf uur
AoËt.net. Sauerlancl k ranen ró bij een wilcl-we st st acl j e in de bcrgenr en dat rvas

het dus. Het wercl een heel- gezellige middag do.or de zeer leuke attrqcties,
waarvan de rt vJat ervalbaaàrr en cle rrRodelnbahnri het populàirst wareB bij de-LENS-
Leden. Op de terugieió heerste een v,at 'slaperige'stemuing in de bus en hier
maaktb Ronafd. rrvan der Eckerr 'voór het eerste kennie met Chris (de dochter van de

rcisJ-ei.1er) I s-Avonds na het eten, rvat overígens 'erg 6oec1 was, vorti'oldru'n de .

rneeste B-h1a-Àsers weer naar cie lcernis (=schiettent). De C-klasseisr en cle re§t
van cle lrBrl , ble,ven in'de jeugdherbergr en maakten buiten een kampvfirirr. .

Dat '-].e vrouw van de herbrir6ier af en toe wat ennertjes water gooicle mocht
de prct niet. drukken. Dp avond verlieï) 6rg rustÍ6, behalve dat enhele leid.ers
on half 66n r è-nachtg*een.'hor vre6 moesten breken on nog binncn te liomen. De 'i
rncesten vonden haar tàch 

"on 
.uràign, viiencielijke'oucé tan6, aI dacht ltobert -'

- vd Zlían daar anclers ovei.
- Zondag.: Dit werd cr.e e,:f ste voetbalcl-e6. Na ontbi jt van ha-l-f acht, vertiokken

_ w:i5-ii.ctrting Pecheloh; vlaar de E-klassers speeitrcl.en. D C vrerd. d,aarna-afgezet
- ín "Versmol-d. Er werclen-sèhitterencle resultaten behaalfl: C1 rvon met B-0, 2-Or

en.àpeel-de 1x met 1-1 gclijk. Resultaat: finale op maandag.
i::lÉ2: vertoorr helaas, cle eerste wejstrijd met 2-0, maar wonnen de andere

twee net resp. 4-1 en t-.2. Reeultqat: Twecd.e plaate, en cen noeie wcdstriidbalt
die na verloting vrerd Eewonnen cr'oor A.tr'ranken.
.- . B:l ..won mèt l'{wèbmà.rl 2:'l en hacl in cle l-aatste v{edstriid voldoende aan een

6e1ijk 6pel_, om naandag in c1c finalc te komen. Bij een 1-'l stand in de twecde
helft gin6 Ruud Groen op zijn ei6en keeper afr xnaar zijn knal spatte op de "

kruising. Dé è!-ànq rïAs 'en'bleef dus 1-1. Tiidens dic wedstrÍjd verloor 81 
-,yerol TàIohre6 met ecn lcniebl-essure die Later zo ern6tig bleek dat hi-j in het

ziekenhuis noeot blijven.
'oveÏ' het eten hoefclen we ons ook níct druk te maken, want de thuisveren'iBing

Pcckeloh zor6t1e ,voor.een maaitijd bestaand.e uit 2 Bockwor6ten, kart o ffel-saLade
en vluoht enyàghrirt . Na de rvedstiijden was het de bedoeling om naar de disco bij
dc'toetbalclub te 13aan, maar na onclerlin6 overleg vrercl besloten on zelf de stad
i4:te ga.an. Iedereón kreeg van LEtrlS 6eld'om r s-avonals te 5aan eten. In verband
met' d.e finalewe detrij clen, van c1e volgcncle r1a6 vrerd. c1e ti jt1 waarop ic<lereen
birn.n moes zijn vcrvroe6cl van 2 uur tot 12 uur,* En nou kont het, want vrat er
cr.ietravoncl allet^leal niet g.óbeurd. is. . . . . ! t Àan8bzien de kerrnis, lvaar de meesten
weéi. naar toe g'ingen, niet:veel- meer tc bieclen had, werC het verzamelpunt de

ciièèo 'rGasli8'htir. Hàofdlersoon daar werrl cle heer H.Schaap, die schiinbaa'r no8
nooit aan piis gerolcen Éad, laat staan 6erlronken. Hij wa6 naneliik na twee ''
pilsjcs al-- als àcn. rr1.a,,61ir. Daarna deerl nogal wat gekhe dingen (zeet zacht
uiteedrdrt0.. -. . ;

... E"r, anclere groep had r een eincl van dc herberg, ge;n zin on wee teruS te
lopcn en hielclen een pol-itiervagcn D.an met dc mecledeling ( voor zover dat Sing
inlhet Duits) dat ze verdwàald 

- 
vrarren. Ze rverden keurÍg thuisgebiacht. \ilat er. die

avond, vercler nog op het staclsplcin gebeurde zuLlen we naar níct vertellen, mc.ar

er.Írerd wel 6e1àchen! Om een uur of twaalf was iederecn weer binnen, behalve
Dlck.(Rona1d) clie eerét Chris en haar vrÍc.ndin no6 noe6t rr luegbr engen_ir .
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- -I,laàndag vía€ de dag van het vertrek en van de fínalc6. Orn + haLf-tien kwamen
we rveer in Pecke)-olr aan waar:82 öp het gravelveld Vriendschap$elijk'iegen
S.V.Pccketoh speelde;.ze wonnen met 4-1 . C1, speelde de finale in Versnold te6en
de tliuÍschibd Voor veè1 toeschoulers, die voor een lrima sfeertje zorgden, werd.
vördiend r:et 5-1 verl-oren. De thuiecLub was Sewoon te sterk. Om half twaal.f, een
half uur later dan 6epland, begon cle fínaLc van B1 te6en Neerlanéia uit

^msterdam. 
Dit werd een verschrikkelijk 6ocdè wedstrijd. J'e] aangenoerli6d cloor.'

cle velè LIINS supporters was 81 Beclurende de ïele rvedstrijd sterker. In de twèede
helf ebhter was sLeoht wegwerken van cle X.E[,ls verdediging de ooÍzaak van tle
openingstreffer van licer1Àndia, rnaar twee ninuten later r;ras daar Goudeí Leo (van
nijn) àic de gelij)uakor inschoot'na cen rrhanslasstr vàn i'atrick Pronk. De ver-',
Ien6in6 l-eïcrrle 6àen goals op t zorlat de bè61Í6sing door penal.tyr s ,S,eforoeercl .'
moë6t vrorden. Oskar vd Laar Ecl Perreyn en Berry Heemskcik scoorden feillooo en
de L.,ENS-kceper stopte J pcnaltyr s van i'leerlanàia zoclat er toen feest Scvierd .

kbn wórcIen. Na c1e pri j s uitreiki:r6 en het eten vertrok de Broep Bet ale buo haar
het ziekenhuis oru ieróI op te haien en daarna werd aan een stult doorgeretlen .

naarzevenaar.IIicrwerci!e6etenennatweeuurrijden,zonderfi1el,À'kvramc+
we wee! veilig aan bij de Hengelolaan, waar de meeste ouclcrs aI 6tonden- te -..
wachtenr

LENS 4 is, ook een el-fta1 vrat etn moe i jir 
I

.reEEn 'achter cle rug heeft. In d.cze sterke.
Ieeerve hoofdklasse moest men tegen veel
sel-elcti'e el-ftaIlen opdraven en dat bleek
fcor de.mceste ongct::ainde jongens van dit
eLftaf vaa.ls ecn tc zware opgaïe. Toch lyaren
ze niet de zwakste 6eluÍge de 2 oveiwinnin6en
op degraclant Laa}krvarticr. .Kampioen werd in
d.eze poule Oliveo 2o

LENS 5 is een e1ftal urat a} jaren garant staat
voor mininaal- een liiddenraoot. Bositie in'hun
afdeling. De heren van het vijfcle hebben het
ook .lit jaar opnieurz onder de bezieleirde
leiding van aanvoerd.er Cees. van Cer Deek

goed igeclaan. AIs er wat minder blessures en
schorsingen waren geweest had een plaats
bij cle eerste vier er in moeten .zítten. Kam-
pioen werrl na een spannende wedstrijd tcgen
LENS onze buurman Vio6 , (f-o1. Degradant
in deze afrleling i6 Scheveninien.4.

IENS 6 was ook aI zo I n onbecr,rei8de rtitlclen-
;;EE Vanaf het bc6in tot hct cinde van dit
seizoen hebbcn ze weinig onder nonen om de
kompetitie,;rroor hen in positieve of ne6atíeve
zin te beinvLoed.en. Volgene de aanvoercler
zijn heel wat punten op ounodige rvi j z.e aan
d.e tegenstander cadeau ;;eda.an door gebrek
aan de juistc inste11in6. Die instel-Iing was
er vaak wel na de wedstrijd en d.at Ís natuur-
lijk ook ecn positieve zaak voor onze vere-
nigin6. l(ampioen werC. nEC J terwijl Bl.lT 4
de6rad,e er cle.

rës. hoofdklasse B.

Olíveo 2
VeJ,o J
IIBS ,.
I?íIhelmus J
oDB 2 -.
De1ft 2
Valkeniers 2
osc. 2
LENS 4

1B-32
.18-26
.1?-21
,18-21
1B-19
1?-18
1B-16
18-16
18-?

{

!.

18-2

.rÍ

)

.-l}}
-., iÍi'i

Laald(wartier +

re6. 1e k].asse ' 
tr'.

Vios J
ves 4
Duindor!. SV 2
l,ïa6senaar",
Vredenhurch 4
Den lloorn ,
Dso l
LENS 5

22-17
22-r3
22-12
22-24
2)-)Z
22-22
Zë.-Zv
22.18

I

,l

DVC 2
I(ranenburg,
Postduiven J
Scheveningen 4

rcs. 2e kl-asse I

BFS 3
Tonegido ].
Zlvart lllauw ,
Po6talia J.Celeritas 5
SEP 4
TENS 6

21-1?
22-11
21-'t2
22-9

))-70
21-14
))-44
22-11
21-19
21-16
22-16

1,'Jlppolcler 4
GDS 5
Te lverve 2
DIl/o 5
BMT 4

ZET6
)) 4q

22-12
22-12
21-9-14-
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t
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i
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LENS 7 weet'sinds'-d.it--.Èei2oen ook wat het be- .

EeEenE on ïonstant met eèn inJ<onpleet e1fta1
t.e.noeten voetbai-len. Dat-c1e loL ervoor sonmi- §'

gé.jongens die'lve1 iede4e zonclalq trouw.kr'ramen -

behoorlijtc af is hunnen vrij be6rijpen. Dat i,l

resuLtaten behalcn dan rnoeilijk Saat worclenl '

leert ons de stand. AlIe.punten werden behaald
meJ e1f nan. IIet hadclen;er veel meef kunnen
zijn"rvant rlit 'elfta1-bestaat toch uít hef.e ',

be-hobrlijke voetbalLersj .VoJ.gend seízoen .: 1 -

hópen rve julfie iets beters aan te kunnen .'
bieden.' Kanpioen werd ll,rchipel tcrwi jl lfn{ '' '
degradeerde. :-

I

T,ENS I heeft dit seizoen zoals trouwens Gei
EEEEit ab' raatète'J4ïén -'- weer,bovenin .'' : .

mee6edraaíd.. foch zijh de ,boys van
DuyÍestein ook clit seizoen weer net ilat . : . 

"

kleine beetje tekort Bekomen wat hen ook l-n..
de .vorige seizoenen overkivam. I'{isschien
dat ze komend.'seizoen nu eons eindelijlc dat

Vermeld mag nog weI even wordcn dat zii de
enige pl-oeg waren clie vatl kanpioen )

Robin l{ood J punten pakten. Thuis 2-2 en uit '
maar líefst_. Q-3.- Do6ra,:'ant werd in dezc poule ,

Víos. 'j , j
:

LEIIS 9 is een elfta]. rvat nog enkele oude
6ffiën van het een6 zo veruaarde Utopj-a-
el-fàal herbergt. De geest van Utopia waart
nog we1 rond maat het ballctje wordt tegen-
woorclig wat ninder soèpeL rond geochoven.
Onder het j uJ<. van cle altijd raet straffe hand
in zijn doelgebied Iegerende lïin Krol werden

toch rveer cen respectabel aantal punten ver-
zanelcl. Ook een toernooi organiseren voor
d.eze heren blijkt een slaa6de gok. De animo
ruas groot de lrrestaties iets minder traar d.at
vra6 voor hun ook zehcr níet de hoofdzaak.
Oh ja, kampioen werd met grote overmacht
ríestlandia tcrwijl DVC degradeerde.

LENS 10 kunje gerust het enige elftal noemen
wat een volleèig probleemloos seizoen

gedraaid heeft. Daarnaast hebben ze ook een erg
sterk seizoen gedraaid. Een hele goeie 2e
plaats in de eind stand is hiervan dan ook
het reoultaat. Ook buiten het vel-cl is dit

l-."- elftal een hclc grote afnemcr van het geest-
/ - rijke vocht geblekcn. !ïij hopen dan ook clat

dlt elfta[' in zijn huidige saeenstel].ing nog
1an§ onze kleuren zal verdÈdigen en dat niet
evènve enthousiastme zal- doen a1s dit jaar.
Toch even vermel-den dat Quick kampiocn

.. Archipel 1
Paraat J ;

Quíck 5
Gr IïiII. Vao 6

, otiveo 4.
,Ceferitas4-'.

RKDEO 7 . 
i'. hreote_rkwartier .5

Vios 4 .".:;-
!El\b /

.22-19
.122-r?

22-27
22-26
22-?6
22-24
zz- zz-

, 22;12
22-6

IIDV. ,
VYM f

,..,.,- Res. ,e k1a66e B.

'" nobin Hood. 2
.,Triomph4'-

. Duno J
LEX'IS B

22-5
22-4

2c-34
., 20-28
'! 22-26

22-26
20-25

Velo 6
',- Verburch B

PDI( 5
. Blauw Zwart 11

.Eo.eE v HoII. 4
,,.Zwart BLauw 5

Vios J

.22-z+
22a19
22-18
22-16
22-X6
21-1.5
?1-9

}.ï'
I

,.h
'ii

+'
;

I
L

F
a

res,. 1e kf-as6e G.

Urestlandia 8
lvassenaar 5
Lzznr}.í 2

Qqick 9
Nivo 4
Ha J6wr. J.r( o
LENS 9

21-16
22-10
22-28
22-28
21-26
21-e\
21-19

ParaàF E
I4aratho[ J
l{ilheLnus 6
L,aalckr'rartier 7
DVC 4

res. $e klaoee D.

Quick 10
IENS 10

22;18
20-16
22-'12
22-12
22-8

))-)Q

tJeÈtlandia !
__E:28

22-25
22-24
22-2.1
22-21
))-10
22-19
22-18
22-17
Z1-O

soA 5
ESDO 4
GDA 7
HBS 9
Dynamo
DZS 4
GDS 6
HW7

,67/1

§

werd en C eritas cle6rad eertle. i

-15; *

Celeritas 8

I
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IENS 11 i.s het el-ftal llaax onder6etekende
dit jaar ziJn kunEten in nocht vcrtonen.'
I(walitc.tief heeft dit elftal echt wel iets
ià_ zijn mar6 maar in het be6in EarI. dit seizoen
werden onnodigeveel pu$ten verloren door
.gebreh aan inzet . I{et rvat verst erking van.. de
jqpgal - mcde door hct we6va11-en van.enkele l'basisspelers - hebben ze het toch nog net kun-
nen redden. Alo we de verhafen mogen geloven
dig in het e1ftal de'rond.e doen kunnen we er
-zeker van zijn daÈ de preotaties vol8end
sqizoen beter zullen zijn.. Ooievaaro werd -'

. d.u{deli jk kaupiocn terïrÍJI er gecn c1rè6radant-
wa-§.

LEIIS 12 kan jaqmergenogg weinig lo6j-tief6
over gesohreven wordeni Dat is besl-ist uiet
cle..schultl van cle 4 À 5 mensen clie het gehele
seizoen trouw zijn opgekomen. De re6t van de
hegen heeft zich echtèr nlet van zijn'beste
kn:!t laten zien. Door ned.ewerlcing van een
grogt aantal- spelers van diverse ancl-ere el-f-
tiilLen is het 'ora 'toch ho5 6e1.ulrt dit etftal
redelijk kompleet cle kompetitíe uit te Laten
rlcelbaIlen. Een scha:mele l"àatste plaats was
[19rvan natuurl-ijk wel het resu]-taat.
Karpíoen werd Oranje B1auw. Degradatie was ín
dlege ,pou3-e niet nogelijk doordat cDg zich
t erugtrok.

Quick.stepE u 19-9 -

res.. 4e klasse E.

Ooievaar6. ,
Internationaal ,
ADO B
IIDV 6
DZs 5
Oranje B1aurt 6
BTC 4
l:fest erkwartS.er B

Quick 11
,. LENS 1 1

19-15
19-28
20-27
20-22
20-20
20-19'
20.-16
19-13
20-11
)o--1c)

res.- 5e kla§se K.

Oranje Dlaure B.
DVC 6
St. Voorwaarts' 6
Den Hoorn 1O
Duindorp SV f
FulllSpeed B

Paraat 6
SEP 8
ClïP .4 r

tu,ts 12 ;

1?-11
1?-27
18-21
1B-zz
1?-16
18-16
17-11
18.:'1o
t6-9

,16-5

!
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DE LEI'ISREWE.I'IEEKB],AD 
VÀN DE VOETBA],VEREN]GING LENÏG EN SNEL

i, !]e Jaargang nunmer 45, 12 juni ,1980.

,JONG LENS

t

Heel vroeger kwan er aan het eincle van tret seit'=oen altijcl een aparte oitgtuu
uit, vraarin de vemÍchtingen van de jeugdelftallen wertlen beschreven. Ook dit
jaar hebben vrij igeneencl rveer zoiets te moeten proberen. Vandaar dat jullie
ook'd.cze week no6 een .LENSTe-vue in de bus herJben gevonden.

- Het heeft weI cle noclige .moeite en tel-efoontjes.6ekos!.om uitein<lelijk a1le
kopie van de leiders bijelkaar te krijgen, maar heí is togh 6e1ukt. Ook de SEKp

. l-everclc vrat kopy in betref f e.nde hun elftall-en. .Ooq.dit 'hebben wij in d.eze

. JONG LENS toch naar meegcnomen. In !0eerdere artikeltjes v4n jeugd en senioren "
komt hct Jamroergenoc! naar voren dat cl.e mentaliteit toch nogal een6 te uensen
overliet bij d.e speJ-ers. Dit i6 jammer oE te moeten konstateren. Volgend seizoen

r Baan we clit punt proberen te verbeteren, clpen ju1Iie mee??? ltlij hopen het.
Het is te betreuren dat er öok ciit seizoen vleer vecl te vcel jongens onze

vereniging gaan verl-aten. Ir\ tegenstetlin6 tot andeie jaren gaan er oolc uecrd.e.re
hun geluk elders proberen. Eierdoor lvoldt LDNS tan6zanerhand een.k].eine vcren+-
gin6. Volgencl jaar starten we clan ook r,ret 2 A! 4 R, 2 C r. J pupil-Ien, J welpen.
en.,2 mini-rvelpen elfta1-Len. til e zulLen er volgend seizoen zeker affe6'aan, noeten
d.oen on het ledental weer te vergroten, zodat we in cle jeu6dafdeling rueer.wat.
ruiner komen tc zitten. Hier 1i6t ook zeker een faak voor t1.e JiII(O en de komnissie
die hiervoor in het leven is geroel:en.

Laten vre hopen dat het 1ukt. NLr gaan we eerst Lekker op valca.ntie orn in
aug'ustus vreer met frÍs6e moed te beginnen.

KO}ÍPETT II EIIESULTÀTEN

I
È

De meeste kompetióies
ook niet binnen te halen.
82 heeft ook nog een kans.
wedstri jcl Te 1,Jerve - DZS.

tal1en.

I,ENS 1

zijn weer niet uitgespeeld. I(anpiocnEn vÍeIen er d-an'
Janmer, zeker voor C1 dat or toch er8 6oecl voor stond.
Hierbij is het. afwachten op d.e..strafzaak inzake d.e.

Voorlopig publiceren w.ij de stanclen van de l,ENSeIf-

IENS 2 LH\TS ,
B. Dso 1

9. DllÏ, 1

10. IENS 1

11. Die Haghe 1

'12. Naaldwi jk 1

))-1n
22-16
22-i3
22-11
2"-6

7.
a

9.
10.
11.

VELO J
I,ENS 2
HMW 4
Gona 2
Quick Stets 4

19-16
1B-11
19-10
13-7
1?-5

1.
z.

IL

5.

20-14
19-32
18-28
17-15
15-14

PDI( 1

Juventas_ 1

ADO 4
RVC 3
LE}IS f
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LENS 4

Rijswijk 5
Vredenburch 6
quiclc, !
LENS +
ï1ilhelnus I

LE}TS 5

DZS 9
2. LE'NS 5
5. P..ÀVA 

'4. Te !'lerve 2
5. quick 6

LE]ÍS B

IENS6

Celeiitas t+ 19:17
9o Die Ha6he 5 16-16
10. Tróompli 2 'lB-12
11. LENS 6 -_ 

',t8r'5
12. Duindorp Sv'6 16-1

LUNS 9

Tedo.-J
LENS 9
DZE 1
soA 

'HvvB

LENS 12,

1o.
2.

+.

t4-24
13-19
i4-iB
14-11
14-12

22-15
2244

21-25
21-21

Ï.',ENS 7

1,
2.
2
,.

Paraat ,
BI Zwàrt 7
zw ijl-auví z
LENS 7
vuc 8

B.
9.
10.
11.
12.

LENS 11

1B-29
19-26
15-AO
15-19
15-18

RVC B

B1 Zríart 1O '
RijEwijk 10
IEi.IS 8
Vredenburch 12

18-16
21-16
20-15
21-12
21-10

2.

4"

19-17
18:26
1B-24
19-21
19-18

'1"
2.

t-

1g'14
18'1t
1B-26
1?-16
1r-15

LENS 10

LErlg 1l

IENS 10
lí,'sp tJz/4
Laaldrvraitier 7
ADO 17
VeIb 14

BTC 4
Gr liit l8l4
HMSH 9
RAS ]
LE{S 11

7.
a

,.
10"
11.
1?,.

lErrs 15

tB{s 12
Urlest erkw B.
Naa-Lclvíi jk 12

GDS 10
s.v tlg/1l

I

.2

.3
4
5

20-r7
19-32
20-1o,
20-25
21-2+

21-15
20-14
19-11
20-11
20- 10
20-6

i

svH 1 1944
Scheveningen 1616-27
LEIIS 1J,, .; 18-22
Celeritas ? 1?-2O
Gr ivit ,58/5 .1?-18

14

quintus 18
vÍos 14
IE}I§ 14
HVV 15
RKSVM 15:

LENS

l

1

é
a

4
5

,

B.
9.
10.
11.
12.

4

?"
t"
t.

5.
6..

19=11
19-11 

"21-10
17-9 ..

19-8

tïil-he1mus :18 16:-29
aI Zwart 28 21-25
DHC.22 .. 18-23
DSVP 'r9 19-22
Devjo 1J 19-22
itcsvr'r 17 19'22
IENS'-15 1?-21

IE}IS

I

I16

6. Triokph 7 11-11
?. Laal<kwartier 17 16-9
B. LENs 16 11-B
9. ',rrvs 4 15-?
10. Ui-lr 9 11-4

IENS 17

f. i?ijswijk 21 19-11
2.. vios 18 18-lo
5; Schèvenin6en 24.21-29
4. rENs 17 ' 18-24
5.. T e '.r-Brve ,6 , 19-18 '

Zoal6 jullie zien hebben tle raeeste elftallen redelijke pre§taties neeggezet.
Toch moet het ons van het hart rlat er ín veel- elftaLlen te veel gepraat lverdt
waartloor er vaCc vergeten rverr:l om te voetballen. Volgenil seizoen eal- dit in
sanenvrerking uet c1e leiclcrs toch wel- ninder moeten worcen..voor 'le mi-ni-t 6
word.en er nog geen Etahden 'bi.jgehouden. Voor hen is'spelen-nog belangrijker
clan'ririnnen.

..:
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LE}IS 1

Het sèizoen van A1 is niet 6eivorden wat vre er alleriaal van hadden vèrlvacht.
Aan het. be6in 1d6 dé situatie duid.elijl(. kle noesten traohien ons bij de eerste '
,rri5f u.o d.ó póirló te kwalifíceren. De aanloop naar het seÍzocn was goed.. Een week

voór dè-komi:etitie 
.wisten wij het sterk bezetge Jéka - toernoo! te winnen. In

de finàIËj vérsloegen rvij.<le regionale ploeg_van tt De Mu6§chenir. In clat.toórnooi
opénba.arcle zich wèer de ou<le blessureo van Fred ilens en .i,eo Janr;raat. ZÍj zotrclen
gàen wedetrijcl neer s1:c1en, Voeg daarbii enkele be(lankjes voor de selectie,
ive6ens sturlie eà rverk, clan io het duidelijk dat er een groot 6pelers tel(ort
was. ïiij hebben clan ook een Srrrot aantal R,eclstriiden gespeeltl met D1 spelersr _.
wei-ke ai een wed.strijd hacldei 6espee1d. Dezc spelers waarvoor nog miin dank,. "i.'-
konden zich be6rij:)elijk nict neer lOAf inzctten.

Vèe1'. nederla6en r,ràren het gcvotg waarbij ik.we1 moet aantekenen dat er.
enkele bijzaten rlíe niet nodig warcn.' italverwege het seizoen vÍas a1 duic'lelijk dat wij bns niet konden handha.ven. Dë

afètand *ru Io 6root. Toen uerd besLoten enkele spelers.in het eerste eIftal te l:

Iat én speleir
Op à:-efr -een 

6oe cle zaak, ne.ar dat betekende voor ons nog neer probl-emen. tilÍj..
haa1Uèn in ale. 22 wedotrijclen 1, punten en cl,e de6ra(l.atie naar .le À1 .kl-àsse. -

Jamríer; naar het is niet anders. De toernooien r,'refkc' vríj nog speeldcn waren te
afwissèIend om bij de 'bovenste te komen, aI moet ik ze65on clat het bii het ' ',

' laatste toeràooi l'reínig hcèft geschccLd. Een punt vincl ik zeer positief. .

De sfeer is het he1-e jaar goed gevicest. Het tocrnooi. van de I(ennemers was: "'
- een hoogtcpunt. De trajning vrerrl goetl. bezocht. Eén. onrlerverdeling. naar spefers "'

en groep is slecht te maken, d.aar er veel lanSduriBe b1es6ure6 warent eèn speler,
rlie in àe loop van het seizoen ovèrkwan van de B'junioren tlie een heer, pcr
week bij dó senioren traindenr At6 ik rlit in het cijfer verreken kon ik aan rle'
BS rZ/". i:. rle Boer werc't vlinnaar met pSrfd gevolgcl cloor P. tle Bruin mct 9? r&/o.' 

Jongen6r ik wil van cleze gelegenheid gebruik maken om afscheié van ju11ie te'
nemenr Na 7 jaar jeugd-trainer te zijn Seurèest r 6a ik naar een andere club. Tk
vreet dat er bij LENS veel talent is en ik wens jullie, oamen net mijn opvolger
veeL succes. Ook cle ouders beclank il< voor aLles wat Ík zorn 7 iaa," met U heb
mogen bcleven. Bestuur en JIII(O worden bedankt voor het in nij 8estelde vertrou--':
vren en de samenvlerking.

Vercler iedereen'die ik vergeten ben en rvaarvan 'ik, in de tijd dat ik :

jeuscl-trainer uas, oók ,au.r "oigu 
mede-werking iieb 6ehar1, wordt bcclanlct'. ':I,laar, 1-ast bui ''ot 1east, bedank ik Joop Appcrloo. Joop, rve waren twee'jaa1 ';-

""o "ptn. Ik heb dèze tijd "i" ,u"= pretti6 ervalen. Ik heb vernomen d.at je
volge nd. "s eizo en Bcen Leider meer zult zijn. Voor LENS is het te hopen dat je
hierop tei'ug zult komen. 

I
. .-Iedereen'nognaals bedankt voor al die jaren en ik weils jullie veel succes.

Han6 Zoun.

);

t

!
L

I
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LENS 2

Gevraagd is mij nog iets over A2 te schrijvgn ter afsLuitinG van het seizoen
19?9/Bo.'Om te openen 6aat het ne wel beter af maar on te §luiten? He.t 'i§, all-emaaL
zo andcrs vcrlopen al-s dat we vorlacht had.den. ËpeLers van krvaliteit rvarcn cr
genocg maar. clat het. cen eenheiC wa6 toen $ras het seizoen on. 'ï'e kwanen ei8enlijlt
cen jaar tel<ort.
-.. Om hier alte jongens.en dc vaste invall-ers persoopl-ijk op trun,,merites
te.6aan belichten j:as 5J< voor.

-1-



I{ et toernooi bij IENS
en vrel bij OSC ging níet
ook niet. Het was net a1s
vind.en.

Ik hoop dat jullie in je
de pgróode in de i\ klasse af.
geweest. gegroet 

.

F. Flumans.

Ï,ENS 3

Had LENS in het verleclen. nqg 4 of neer À teamsr het afge].opeh 6eizoen
vlaren er naurvelijks voldoencle À-kl-ascers bcschikbaar voor J elftallen. Dit
tekort aan epelers heeft voor wat betreft ltr. dani6 in het nàdeel van de pres-
taties gevrerkt, maar ock het voetbalplezÍer urercl hierdoor behoorlijk aangetast.

' Vaali '.'as nen incompleet of werd er aangevuld net bereidwilli6e B-klassers'
vraarvoor nog onze atànk. Ondanks dezc problemen heeft ;1J het er nièt Slecht
af6ebracht en eincligde in poyle À1l op een vicrde pJ-aate rqet 14 punten-uit
15 .wedstrijden. Het hadden er meer moeten zijn, naar r1e inzet viel in somlnige
wedstrijden we1 wat tegen. Zo kon er tcgen de .uiteindelijke kampioen Juventas ..1
thuis gelijk gespeeld worden, maar uit kreeg men eerder net ?-O kl-op. Voor het
slechte resultaat tegen Schevenin6en uit (2-1) werd thuis echter revanche
genonen en we1 met 7-2.- Verclers vrerden er regelmatig puntjes gepakt of Liet nen er è9n 6f 'neer
1ig6en,wattoteerder6enoemdresu1taat1eidde.

Ondanks ri-at a1Ies dit 6eizoen niet optimaal- was, neem ik aan dat iedcreen het
toch reclelijk naar -'z.ijn zin heeft gehad en hoop ilc het voJ-6end seizoen w4t
vl-ekkelozer verloopt voor al-Ie A-klassers. .

Ben Osse.

IENS 4.

Dit seizoèn stoncl voor B1 in het teken van de hwalificatier in verband
met de nieuw te vormen regionale klasse voor voJ-6enal seizoenr De afdcling..
Den Eail8 nocht drie l -ubs Iever.cn. Iíaar Iiefst 16 verenigingerï wilden meestrijclen
on deze drie plaatsen. Er,,werclen tw ee. poules geformeeid met eLk acht klubs.
IIa cen halve kompetitie zóu"c1e 6tand. olgenaaltt worden. Dc eerste vier van alke
pouJ-e zouclen doorgaan in ecn hcle lionlpetitie voor de retlionale plaatsen. De
laatste vier zourlen in een hele kompotitie do,tr8aanl om te striiden voor vijf
plaatsen in d.e promotie-klaese voor volgcnd seizoen, wa.arin ook de viif afvallexs
van cle ancl.ere poule zouclen komen.

Een ware loterij dus.
Onze B-seJ.ecti-e vras zowel kwafitatief al-s kwantitatief goeclgevuld. Àlleen

Ron de JonB werd. rloor6eschoven naar de ,'[-k]as6e. ,r] snel bleek clat D1 tLoor
verschillende oorzal(en geen belangrijlce ro1 in d.eze afdelin8 kon sPe1en. /iDo?
DI{C en Dt.rlo bleken stcrher te zijn. Zelfs de eerste vier werrl door eigen schu1d
( mentalit e itskwestie ) niet 6ehaeild. B'1 mocst verder zoncier Richard de I(roon
die A1 Bing versterken.

Ook in de nieu,re pou3-e hebben r'le spelers het zíc]nzeff te mocilijlc Sernaakt.
Wanneel hct t:ven te6en zat lioíclen ze meestal niet knoldren. Er vrercl teveel

nerTatief gelcletst in het vcIcl. Daarbij k ram dat clit elftal merendeel-s beotond-
uit eerste jaar6 B-lclaosers. Veel tegcnstand.ers waren fysiek sterker. 111 had
het cu-t jaar rluidelijk moeilíjk net het vaak te harde voetbaf in deze afdelíngt

ligp naar rvens naar we ecn happening van wiLde malcen
c1oor. Het was geen bevredigend eind vinclen jul1ie
een Domine6 die tijrlene de preek zijn ll,leen niet kpn

verdere leven goed mag Baan en sluiten we hiermcde
ook ik doe clat vra!.t na JO jaren is het genoeg
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walu zorn promot ierc gel-ing snel in c1e han,l wcrkt. De leukste werlstrijden werQen
gespceld tegen quích. Ielrl<er fel nraar echt korrekt voetbal. Vooral- dó'l-aatste
werlstrijd, diè LENS <laar net 3-2 won, De laatste 15 minuten werd met p man

gespeeJ-d. Iiier töonde nu eens alle spclers kaïakter. Geknokt rverd er voor;e1,ke
meter. Dit $Ias pas klasse. Had LIIIS 81 het hel-e jaar zo 5lespceLc1 a]s tc6en
quÍck clan haclden niet alleen c1ó.spelers maar oolc de ouclers en Ce leicl.ers eén
l-ei:lier scizocn gchad.

Dc traiiringsopÉomst bÍj cleze groep lvas er6. goed (81%).. nen ?luiul voor
Hans l)iemel die aIle - t rainÍngcri neemaa-kte (60x).

ïii j zijn het met jull-ie eens het is allemaal niet zo positief rTat er 6teat; .

líaar zo is het nu eenmaal bij ons overgekoncn.t, Pas echt tovreden konCen.wij in.luitsl-anè ?íjn. Ilier toonden jU1lie Gecluren-
t1ehcthe1etoernooitIatju11iehethecfgoer1.kunnen.Voetba].].enmcteen3e-
vreJ-dige inzet, met zuIl;e goede spelers ston.l Earant vocr drie erg knappe wed-
Etrijden. I{et hoogtepunt was wel tle fincle tegcn Neerfandia. De Duitsàrs
stonden zelfÉ te genicten tangs c1e liin. LEITS B'l vras cle terechte vrinnaar van
dit sterlc bezette toernooi. tíij ho1:en dat jullie tijrlens dit toernooi ook zelf
gczieà-hebbën hoc het nu eigenlijk moet. .,11s Cit zo i6 ilan zijn nij toch een

- stuli vercler en tian ka.n onze opvoJ-ger Jae.ir l.laiiburg r no6 veel plezier aan deze
tatentvo]l-e lichtin6 beleven. Jon6ens, voortaan mondie dichtr en harcl werken.

Een prettige va-hantie (ook voor r1e oud-ers) en veel succes in je-vcrLere
vo etballoo?baan. Probcer er iets van to malcen

Paul v('l- Steen en
Roel Lueks.

LENS 5

{

i
I

fh dàbht clat vre tcrug konrlen kijken.op ecn u.rg 6oec1 en er8 gezel-li8 seizoen.
!ïe hebben wat te6ensla6en lchad,''maar dàt hoort ur:bi j. De ecrste 2 wedstrijdon
rvas ik er níet bi'j en ujt clie wedstrijden rverden 2 punten 5ehaa1C. De 1e tcgen
DES srerd. veiloren )nel 2-3 eir te6en ;lav3. wonnen we met 2-1 , de Je wedstriict-
werd 1-1 tegen Gona. Daarna volgrlen J overwinningen on één gelÍjkspel. l

( / wedstrijdcn - 10 puntcn +''2o vror - 11 tÉ8cn). Hierna weer J overwinnin6en
en 1 11eIijhi!pe1. ( 11'- 1? + 29 - 14 ). Er vol§dèn nog J" wedstrijtlen en toen
noestàn ,à hèl-oo. wegens winterstop en afkeuringcn rvachten tot 9 februarie 1980
tot we rueéï kon,len 'étarten met cle 2e helft van de conpetitie, c1e stanrl r'ras

toen. IÍZS 1J wedstrijden. 2l punten. ( 55 voor en 15 tegcn). '
IENS 17 ffedstrijrle5r 21 punten. (41 voor en 16 tc6en).
Dr volg.len no6 9"ïIedstriiden waarin ue nog 1J punten híralden. ï,'ij waren uit-
gespeelct en hadd.en 22 wedstr. -14 p. (64 voor - 28 tegen). DzS had 21 wedstrijden
J4 p, Ze noesten de laatste uredstrijd op ztn minst 8eIiik spelen on kanpioen
te ziSr:. Bij de 6tand 2-1 voor Te lTerve werd de wedstrijd gestaakt ( op hët '-
foriÉul-ier staat eohteie 1-1 en híerdoor zou DZs kampioen zijn) ' De manier vlaarop
cleze weclstrijd verlÍep is_schandalig. DZS moest geliik§?e1en hoe dan ook. Toen
dè scheidsrechtcir 2-1"6oedkeurde voor te Werve vrerd er.. iloor diver§e leden van
DZS clusdani6 '6escho1c1en dat de scheiclsxechtcr het doelpunt afkeurde en daarna
de wedbtri j cl, staakte. .:

Ilet berbcp tegen d.eze we<istríjcl is no6 flàn. ds gan6 dus op Cit noraent is nog
niet bekend of we eveutuee] kampíoen zijn 6eworden. \ile hebben helaas ergens
punten laten liggen wat niet nodig was. Anclers vlareil. lve 6lorieue kampioen Sevror-
den, maar helaas.' ïk hoop dat jultie net a1s ik een erg gezelli§'scÍzoen hebben 6ehat1 en wene
jul1ie dan ook veel- succes ioe in het icomende seizoen.

Gaarne zou ik ooh de oud.ers rvillen bedanken die gereden hebben en ,èie bii
de wedGtrijden aanwezi6i zi-jn geweest. Verder lvens ik de ouders en cle jongens een
heel prettÍ5e vakantie toe"en misschien tot het volgend jaar.

Lei,:ler Bz
Martin Aeuver.
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LENS 6 ofrrclè muppet noviert

T'ieede van oncler in dd cornpetitie, geen toernooi gewonnent nooit een vaste
keeper; ecn leidei die altijrl te laat kuram, tegenstanderE die mceotdl veeL te ',

sterk rvaron, enz enz.
Je zou zeggen ,,vat ecn waardeloos e1ftaI. Maar lrat i6 er velschriJrlcelijk

veel afgelaohen' nolfencle speJ-crs op het' veld (van het lachen) waren geen.uit-
zonderiig. En toch vaaÈ priàa gcspeelCe we6strÍjr1en díe paË vla1< voor tijd
rverrlen VerlOren. Jamnert maar helaast Vol-gend seizOen beter. 

^lthans 
voor de

jon6ens die blijven. I{ant er zijn er nogaI. wat die stoi:pen met voetbal of naar

- Martin, Yli11eÀ, Frànk .na*rtclt Ericr Janr' Bèrt, Fran6r Hermanr Ronnier Ericr
(en degenen clie ik verSeten ben) bedankt voor juJ-]-ie med,elverkin8 en well-icht
tot het volgende seizoen.

f,uJ.J-Le.Ll.f,oero

cv lo-5-1980.

.. Hoéwe1 ilr 8ee n: versla§schrij ver ben, had ik toch beloofd tn stukie te schrijv
schrijven ovnr-ons'B4 el-fial. Bij aanvan8 van de compctitie kree8 ik een stel 

)

jongens toegeurezen, die bij mij weI ir. de smaak vielen. In het begin had ik de l
overtui0j.ng dat Eet dit eIftal lve} iets te bereiken vras. Dn in tr.e ecrste - 

1

_,rrecl6trijde; bleek het tlat deze jongens 6raag net elkaar vootbalrLen en ecn goeel

geheel vorr:nden. Dat bleek ook uit het fàit dàt er sporagisch afochriivingen
iu.rnrr, or1 ze pracàies altijcl in zrn 6ehee1- aànwezig vJaren. IIet waE enkel- janmer '
clat na de goece 6tart, zolang achter een niet gespeeld kon worrlen cloor d.e

weersonstaidigheden. \iaartloor het spel naclien Ëeiirvloed rverd., Desal-niettemin I

6ingen ze bij ieclere wed6tI'iidt all-en zoncler uitzondering er-te5en aan. wat
toch resulteerde in aantrekkelijlce wetlotriJden.

Bij het eind. van de coriPetitíe v,ercl de bijna karrrpioen Blauw Zwart no6
versLaàen. Zo.lat on6 B4.een-goe<le afsluitin6 had en In behoorlijke plaa.ts op de

rangschildcing.
Ik hoop óok.rlat .dit elfta! het vo16enc1 jaar , rindi-en no.eLiiktt in zrn Seheel-

weer aan ,le stait kont. En ik izal- graag hun lcider ureer witl-en ziin. Hierbii '
ook rlank aan de ouclere van tle È4crs die tocË altiid bereid lvaren hun jongenst
en die van anderen,mét hun autors op plaats san bestenmiing tc brengen.

Ik wens ieder een prettige vakantie en tot zien6 bij do'nieuwe 6tart. ' I

- T.Blok.

LENS B

, LENS €, hecft:dit afgelopen seizoen. een swaar en Eoeiliik seizoen 6èhad. ltI
was dit in' de. voorbereiding nj-et te ncl'kenr want verschil]ende tegenstand.ers
rverden net respectabele uitsla6en aan de zegekar 5ebonflen. Maar in r1e 3.oop van
het seizoen wertl het gebrek aan fysieke kracht duidelijk mcrkbaar. Ci we,:cl door
zijn tc6enstanclere zowel J-etterlijk a1s fi8uurlijt( onaler rle voet gelopen. Mede
doàr de slechte resultatenr verslechtercle de stemming in hbt elftal.

Door cle trainer werrlen de jon8ens overtui8d. tlat het gebrek aan fysieke
" kracht -Gecor1?en6eerd kon ,,vorden door de aanlyezibe technische vaarcligheid en
werklusi. Ging het spel van C1 na die tijd vooruit, tc6ensla6cn bleven het elftal
niet 6espaard] zoal-s het rvegvailen van Eiic van tlarmenhoven rloor een pol6breuk.
Doch àit- wertl goed. door het eJ-ftal- opgevangen en er. wertlen zeer goed.e lvect-stri j c'.en

6especld., De rt rocle l-antaarnfl werd overgedragen aan viedenbuTctl. Een voorlaatste
plaats waE, en is voor dj.t elftal een te lage plaats. Iias er niet de onderLinge
onenigheid 6eweest dan had clit elftal. toch een 6oet1e subtopper Sewecst.

,...'.

LEIIS 7 -
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. -Ons 2e C eLftal kan teru6blÍkkon op een goed seizocn. Na enkel-e vredstrijden
honden we aL àien aankonen da| hct kampioenschap er waarschijnrijk nj.et in àou ''zitten. Er was n.1. 66n ploeg bíj ons ingedeelrl clie gewoon ieel te sterk was,
naar waarschijntijk €raag een kcertje uakkelijk kanpioen wiLde worclen. ook rvij
tr;csten dit ontlervinden en vcrLoren met B-O en 5-1 . Verder lveinig negatiefs.

VerLoren vrerd alleen nog maar van S0A (2-O) en ÀDS (B-O). Dit laatste echter,

HET wel en wee van LENS 9,.

not een ínko
ovcrwinnÍnge
achter noest
eindstand J

Een e
qpe E'WLs6

cestdrift

npleet elftal- en zonder keeper. Daarnaast praktisch alleen nog.maar '-
n. De grl)te kracht van dit elftal. Iag in het"feit dat ze eerst .

en-konèn'en dan 1:a.s wa,]d<er werden. Voorbeeltlén; DZS rust O-2:-: -- --
2', Te \Íorve rust O-2 eind$tand ,-2 en SOA ru6t O-1 eindÈtandl 2-1.

I karairt er knaa?je6 dus die jochies van LENS
elin3en toch.een konstant seizoen draaien 6et
en daarop werCen ooh vcle wedstrÍjden gewonne

9. Ondanks een aantal
uigi van wilskraqht en,
n,

.ook op de tocrnooi.en rleed dit elftal het goed. LENS toernooi 2er ,\DO tocrnooi
1er Duindorp toernooi 2e cn VCS toernooi 1e. Een 6root aantal van deze jonBens -

blijft nog een jaar Ín ile C-klasse spcleri'en Ce LeiLler cli. e ze dan onder zi jii
ht:edekrijgtkanvo1gensonsbeicienIlo6.cenhooppIezieraandezejon6ens."
beLeven. Víij kunnen'Ín iedcr 6cva1 ze35àn d,at wo een nachti5 6eze11ig seizoen
hebben gehàa. ,

Rest ons nog te bedanken alLe ouílers die .Jit seizoen hun zoons veah en l-uià-
ruchti6 kv,,amen àan-moedÍgen en natuurlijk de chauffeurs ,flaarop we aItíjd weer
een beroep konrlen doen, en dat treg best wel eens vermekl vrorden, tle heren Spar.
v OranJe en 'iïasserman. Menscn nogmaa].s hardstÍkke beriankt. En voor onze Jochiest I
van LEI{S p veel succes in julJ-ie verclere voet balloopbaan.

de Leitlers ( lijders)
lïiIlem van der Linden,en
Erik L.,antluan. t

it

LENS 10

LENS 10 oftewel C31 heeft een seizoen achtcr de rug dàt iedereennwèI tot
tevredenheid zal stemmen. Het heLe seizoen c1óor irerd er in de top van de :'
competiticrar:6li jst r:reegedraaicl. De rueeste te6en6tanders leverclen weini6
problerien op. Na een neestal- uoeizaan eerste kvlaiticrtjé kwam cló deelpunten- .

Eachine gewoon op gan6. Er v;erclen dan ook vaak grote óvérwinningen feboekt.. t :

Enkele heren 6i"ng het wat moeil-ijker, maaf dankzij cle hechte verclediging
werd toch we] gewonnen. Slechts een ilaar keer 6ing hct echt mis. EAn maaL
werd vcrloren, 6ehee1 onnodig met 1-O, uÍt bi-j Velo. Twee keer werd gefíjkge-
spee1.1, tegen mede-koploper Holland Sport rJ;:.

Jatrmer, dat rle Iil'lVB blijkbaar goen mogelijkheden zag d.e competitj-e helenaal i-
af te laten maken, wat met een wat attenter beleicl misschien natdrelijk had
gekuncl. IIU stokte LENS 10 op 19 $,eclstrijdea ( nog J wedstrÍjcien te spelen) r'net J4 punten en een doelsaldo van maar tiefst Bà( ) aoefpuntcn voor, en slechts
1B tcgen. ZoaI6 aI eerd.er geze6c1, een uitstekencl resultaat. Leritke bijkomotigheid
is, dqt rrconcurentrr'IloLland §port tJ2 6eeindi6d i6 op rl punten uit 18 Í.^l''.
wedstrijrlenl LENS 10 nati'zich daarom toch wcl als kampioenselftal bdechouwen,
l-i jkt mij. Ge feliciteerd !

De toernooieri verliei:en niet alle even. yoorsi)oedig. Het eerste toernooi, bij
Spoorwijk, leverCe in samenwerking net BJ, een twecde plaats op. Het LEI{S-
toernooi wercl een sof, vooral- doordat enkele cLub6 veel te sterke teàms haclden
6estuurd. Nou ja, een 5e pl-aats is ook wel eens leuk(?). Het laatste toernooi
bij VCS leverde bijna een eerste pl-aats op. Er moesten penalties genomen word.en
en claarbij sneuveLr''.e LENS 10 in de tweede serie strafschoppen.
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Zodoende Rord het een tweede illaats.
A1 net aI behoorlijke resultaten. llat val-t er verder nog te zeii,ieí?. federeen

weet van zichzel-f vrel hoe .Soed hii is ( h6 Dik?), ' dus dat hoef ik hier.niet secr
te vcrtèI1en. nest Ítii nóg'iedereen L'en pretti6e vàlcantie te wensen, en wie
weet tot volgend jaar.

I,ENS 1 1

Het seizoen ?9/BO \tan C4.

Theo.

De Leider.

teiuebti]*end öp het afgelirpen seíàoen kunncn tve concluderen clat "0{-16

l-aaÍl6te C-tcar eqn redeliik jaar achter de rug h''eft. Uit de 21 wetlotii j
behaal-öen zij 24 puntèn rvàt genoe6 rvas voor een !e plaats.

. Dat dit.voor C4 eqn lrirappc prestatie is blijkt weI uit het feit dat men

alti j<l uet ninimaal'1 invaller noàst spelen omdat er maar 10 vaste spelers
waren. Ook een echte kceper vraB er niet, zodat er altii$ een veldspclcr noest"
keepen. Ondanks alJ.es, ging'dit team eLke weel< ryeer met 2OA/o ínzet het ve}] in,
vrat ook tot uiti,n6 hont in tleze Je plaats. LEl,lS kan trots zíjn op deze jeu6$-
opelers die hun-nÍet al-ti jd gave techniek conpenseren door werkvoetbal-.

Voor dit seizoen zijn dre uitgevoetbaJ.d en c1e konende weken kunnen we l-eldrer
vakantf,e- vieren. !'íanneer ik terug lcijk op al die voetbalweekenden hebben !'re

met zr- 'aIl-en een hoop voetbalptezier en Lo1 gehatl. Er zijn slechte ( enkclen
maar) wedËtrijden, maar ook ontzettend Gocd.e wedotrijden 5esPeeld1 lcijk b.v.
maar een6 naar de rtinternationalert wedstrijden clie juI]ie zo grandioos Sevronnen
hehben.

Ook op de trainin6en werd enthousÍast Eewerkt en lieten maar enkeJ.en

"Ït"l5luf"#i- d" oodu=", fam opsterweghel, claassen, verschelden en slats díe
aLti jal kl-aar stonden om jutlie naar cle uitwedstrijden te brerigen kunnen we
stellen: een 6esia.agd se:-,zoel ?9/BO.

Jaccor Robert, Lrthur, l)anny r Àrdr Etlwin, Patrick, Bertr Roderickr .Berryt
Paul- r Marcel ei grensrochter Jo6 Verschelden bedankt en veel sterkte'in het
volgend s'eizoen.

Ilernan S traver.

IENS 1f

PupÍ11en 2 heeft een goed jaar achter de rug. Nu de competitie afSeJ-open !s,
bJ-i jlct "dat I,ENS saóen met Groen rrlit r!8 op een lgedeelile clerrle en vierde plaats
geeincligd. is.',

Van db 20 gèsleel-de wedstrijclen heeft I.ENS er 1'1 gewonnenr 2 SeliikgeEpeold'
en f verloren. In totaaL zijn er dus 24 punten 6ehaa1d. Het clo e1g'en-ic1del.de ;

is 47 Voor en JB tegcn.
Tijclens c1e tocrnooien vrerden er ook 6oec1e resultaten behaal-d' Twee maal

eincligde LENS 9p de eerstc'1:1àats, 66n maal op ce tw€ede, en 66n naal op cle

clerdc plaate.
tiei hele jaar door werd er bij elke werlstrij<l goccl 6evoetbaldr op een epkele-

wedstrijd na waarin het niet' zo gocd Sing. Het hele team deed er Rl1es aan om

tot goode rèeultaten tc l(omenr en ook al werd er in het veLd nog a1 eens op
elkaar 6e6choJ-den als 'icman.l cens iets fout deed, Den kon toch goed met elkaar
opschieten.
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17.30 ._ 1' 1B.OO..- I

oeshart - G.Caprino - il.vd Hoek - i.I.vd lan6 - l).b Maren -
rxeyn - P.Pronh - ï.Tdlohreg - i1r. llals -"LSpq:- f.;.4àëq1aan -
ret - Inl.Fortman - J,v,I(ester - E.iieus - E.l.ïarmenhoven -'B.Roós.
.zàter'dag 2 augustus.l A.|,NVJ:I'G 14.00 uur; . . j, 

,..

:Maanlagàvond -1B.rO - ig.lo uur.. l' . .,' -, l.;-
ivocnsrlàgavond 18.4, - zó.óo uur.. ; :' ''.i ' .

EEnSTE 1/EDSTnUD r zater.dag ! augustus. AAI,r"IING lJroo uBr (HMSH)

.lr

t.

F

1

É

t
:
t

De volgende jongcns mocucn nog hun val;antir; dooigeveà. \ea? 6?.5O,96. Y.Tdlohreg
E.Anne"l-aan - E. lilarnrenhoven. . *,, r "... - : .:
Van G.Caprino krij6en wc no6 1 1ra'sfotg.- Aktier jongens, snel- doen.'' ;

C-selecties R.Hah i it.vd HeijcÍen - l!Í.Koe1eEij - I,Í.v. V91póa. - J.",.lassormr.. - j j
C.Lie Kiën Tsoenf - it.l'{olleman'- ?.ï"re66e1sr^-" M.Zaal-berÍ; - I.§pa j.
P.Dillewaard - M.v ilel-zen - J.Klip - .l!.Tjin Àsjoe - ir.Toet .- E.LeuE
n.Vrceswi jk - D.Soer. :. . - -- - -

EERSTE TI?,!.II{ïNG: zater t1a6 2 augustus. LÀIiVIu\iG 12. OO uur.
8.30 uur:. ' '-

9iOO uur.
1.00 uur (HMSH)

ïnÀININGSAVOI{DEI: naantla gavond
donderCaJ;avond

EEIISTE IÍEDSTRIJD: zaterdag ! augustus . jrl,NV/rlrlG 'l

De vol.genrle 
'jongens r4oeten

P.'Jlessels - P.DiL1bwhard -
.i

PUPILLEI.ISËI,ECTIES : F.C h,rist
P. Oosterwe6h

nog
M. v

-B

hun..takanties door8even .{'e1. 6?.50,.96. f,.IÍam -
Iïelden - J.I(Iip - È,Keus: ; .n.vreesw'] jlc - M. v vel-ze

r:.:

.Cl-aassen - /'..I(anp - I,i,lleetnan - D.Iieetnan'-
et - R.S1at6 - D.Versoheld.en - P.BiillrE]a'-
ich - J.. inmermans - V.Tromp - D.yd Vin - P.vd Zïran
ustus. AiINVi.IIG 17,.00 uur.'

h. - I'Í.. DndI
dag I 2 aui;

EEI]STE ViEDSTRIJD: zaterCa6 16 au6ustus te6en Quich Steps. '

-Tn,1INïNGS:",VONDEN : dinstlagavond

1ïEL?ENSELECTIES :

ry,TïIiI'NING: qi.q,l
T1IAININGSLVoNDEN : dins

. .en .._op

T.l.l/,ïNER: Jaqqucs

OVERIGE TII,i\INTNGEN

I'/QENSDAGI,íT DDÀGCÏ,UB

M.Bosoh - l.l.Brooshooft -: D.Bijfsna -, J;Dq
I{. Snulder6 - P..llngeline - 1,Í.Hocksma':'. iI. J

nant - I.Jan6en -
Ochems .ii P. cle Jgn8b
en - n.ïyrdeman -

.1

11-B)

l. ï li. Schuurnan- - P. V'alkenburgh - ll.V,3rscheId
R. Zandstia - ',,t. Zínqernan - I?. v Kal-keren ,

af 12. reu6uslus. ÀhNVÀllG 18.00 u
d.agavonil. lB.OO - 19.0O r,rur.

ura

woensdagmidclag:1J.1O - 14.1() uur (stàrt op
den Dulli (speJ-er vai Ce zàt ei" clagnidciag) '

3

a

;
De

,DC,De

De

De oveli6c junioren beginnen op vrijda6;avoncl .1, au5ustus met ds taainingen.'
C'klasserË vàn 18.oo - ï,-,.r5 ,r"
3-lilassers -vari-19.15 '- 20.10 uur :

À-k-l-assers van 20.]0 -.. 22.00 uur ' .'
eérste rwedstri jden izi;jn op 2J àu8ustus., Volgend àeizoen heb]:en rvle $eeil ". r'

ir,-elital- op zoirdàg..Zijn óI jon6cns dic bcslíst niet op zaterdag kunnen s
gcef clit dan dirékt' door IeI. ,6?.10.96. : : .:i. : ..

peJ-en
!

d

,l
,, ; i

De niót 6escLectcerden pupitlen en al.Le wel-pen eí alLe míni-welpgn
e trainin6 weer o1i wo ensclagmiclclal; 'lJ aÍgustus'. ' '. 1. .'-'r 1l:-

De minl-wcl-len van 1J.rO; '14.J0 uur
De welflen van' 14.30 - 1r.i0 rlur
Pupillen van 15.10 -.16.J0 uur

beginnen

I

ï"+
!À.r '9--



REIS.JE DOLFIIIARIUM

À.§.
De jongens en Leiders die zich

FÏETSENR.TLLEY

SLOT

VEIISLAG LENS 
.9

.-Sï? toernooi..

ver treldten we om 8.4, irur' net cle' bus naar Noorcl Hollancl.
'dàarvoor' oDnen evèn hàbben v,orcleh om B.JO uur oP

" ri.l.., j'i '_

zond,ag ö Junr-

LEN§ vcrwacht. 0m + 10.J0 uur wonen I"Je cen 6hoyr bij Ín hct Do1fir
'in'VeL6en. Hier is ook een zrièàbacl'

aura in Zandvoort i
,i

Vandaar uit vertrekken we naar cen 6peelpark
met ]rikkerbatt-j e. (ondiep). om + 16.00 uur ko'nen we weer op LENS terug: Daar
k.ríjgen. i,r1.1+g r-og :"w.4trt patat-en een kroketje te eten. De ouders ]'-unnen hun
kinderen dan om + 17.00 uur weer komen- ophalen. Nencn jullic wel een lunchPaldret
snoep, drank en. jE. zwemlrleding mee. llot - zondag.

P.S.Dogener die no8 niet betaal-d he.bben word.en verzocht dit a.s. zondag voor het
vertreÉ te doen (ieor-p.p.). Dris niet- àeer 6iróienl_! I '.. ... .'

De fietsenralley van .{g ËÀcqrnp"eig4igin6en gàat wegens gebrek aan. enino niet cloor

Àf6elopqn -4gt.eydag s.Igten wij het seizo€n af met ecn wedstrijd irrouott 
-de 

ouCers
en-tle iei.Èra. l,tei móelte vterrien twee el-ftaIIen geformeerd. v'lat opviel- rvas dat
er leiilers bij 1i_ep'eà 6ie 6e'en ieiier' ïuarèn en ouclers die zeker Seen outlers
;;r;;;."i;;";ii.r."ia.rrà. Het'-was een l-eukd vrerlotrijd net een uitsla6'van 1.4-4q
De belangËteIIing langs ae'iiin $ra§ groot en Luidruc'litig. De a] .l erkleinsten i
bemoeiclen zich zelfs met het spell
Na afloop speeld.en no6 twle conbinaties tegén'En6el-ss en 'revonds vras het na de

meclewerkersavoncl echt af6Lloperi.' .. '

De flli{o dankt i.eclere""-i;;;;-;ààuen 'viè. nièt)'ai" heeft neegehqLpen'aan.dit' .-
seizoen en hoopt ied.ere.en vo)-'gend sdizoeí nie'er te zien. Prcttige vakantie en

tot in au6ustus.

De mceste van onE hcbben a1 'ee nodi8e toernoolieB achter'c1e ru6 in cle voet-
balloopbaan. Dat clit éu'rr..va, rle--beËt feor[aniseerd.è was, na6 'ook vrel eens gezegd
worden. De elftallen warën ,an iilkaar gevraet6d. De scheidsrecht ér-s-.pf i.ma r cle ;
entora6e rvas uilstekend. Kortdh het ÉIopte tot in het pèrfecte,. .' ' . 

' : '

!ïe behaalden in onze pouLe totaal J puntën, Daar dat hadden ED veel'meér'
noeten zijn. pech en blesËuree verhinder..len een beter resultaat. In de eer6!9
wedstrijd noe6ten zowel Peter Fieret, als $lim l(ro1 geblesseerd het ve3-<t véi1atenr'
zoö.at we met 1o man kwamen te staan. Mich een zat erdag-crack.l-wr9n . e-c4te!: te '
.hulp; Bedankt Mick I"' -Na afloop van het toeilnooi bcsLoot het 9e het seizoen roet een koud buffet.
Itierbij werd het af5el-open seizoen nog een6 nad.er beschourrrd. onze aanvoerder
deelde de rai:porten uit en de pechprijs, Deze l-aàtste werd'uit6ereikt aan
peter Fieret, Aie zo on6e1u11i-g .ten vàf kwamr dat hij -zicli'donCerC.ag (29-5) zal
mocten nelden in Leyenburg. Het Uezoèk schema is o.o\ direkt doorgesproken'

Jan Riemen moest no6rróvenrl het lvoórd hebben, waarin hij.liet doorschemerqn
nog 1 jaar bij te zullei tekenen, omdat"hiJ' wejtl.erdra zo 6czel1ig gespeelcl heeft

^"I ".i 
bijzondere cl-ub in een bijzonclere club.trn zo denken we er ei6enlÍjk

allemaal- over..
Een ieder bij LENS, tlÈe het toernooi hceft Seorganiseerd'en zij , die het

tr Bart echr\ischtt voor onÀ gàregeld hèbben. worden zeer beddnlct '
Dit wa6 weer aIs vanoD.d.6!
Ook Henk Hoppenbrouwer verdient afs tuihbtspecia1st"'een kornplÍ.:orent'.; ,

Tot votgenC s eiTo ene

zijn uitverkocht.!

-10'

P.S.PauL de E.K. ehirts
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:^- Elke week kans op één van de
vele durzenden priizm. -
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Voor al uw Tcxllil 'l.l:l'! "5 r"i1"-'i:t
*. Bedrlllr=.ch Sportktédtng ' ..

Wonlnglndchllng

Lií, ..ï. . ;= 1li! .: +' 1- naar Groothandsl .- -

N. J. HoeÍnÉ061,: Íel. 635'1 00

,'
TEXIN g_EN,HAAG

.! J'

BEEKLAAN HOEK STEPHENSONSTRAAT í02
TELEFOON 451570 _ DEN HAAG

, ï','v '-.'
SpcclEalzelk ln Zslvolproduklrn

MELKINRICHTING

,,DU!NDIg,,T"

Gn Esllulandtc kutloörlon
.:---]. 

- { !.t,-. '-, Í .l

Voor een Zonnebank - Hemel
Sportcentrum

'f ln ro-' i"iiï dhtirl:rironËer oï; 
".iirÈ* 

:

Wlllam RoyaardsptEln 27. 28 D.n H!!g
ïclcíoon 070 - 2199 77
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VAN DER VELDE B.V.
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VOOR UW VERHUIZINGEN

Quro- Sport
TELEFOON 66 Í2 76
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KoopcenlÍum ln de Bogaard RUswllk

Levèrancler van LENS . ..r-.*

1t

.à!V i Cqr''i

I

EPtrRTHI.JIS STARTPLAATS
vooR
ALLE
SPORTEN

. HELPT U UIT DE PUT

'"rír -,-; ":1.L"i'..!

o2öl-'rrss'rí,
Kon. Wilhelminaplein 29, Amsterdam

q=,.;,,.|:.. i * ;:.'aÍ llf. ..i ) \,
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t
,.! .\'t ' r'.-'t iir'{

Aanneming
WIJNBERG

smii.
E bv.

':r,'_ §i.,i_rO'F.

L. J. v. d. H,glF en Zn. BV

. Transportcn ln blnnen- sn bultonlSnd

'i''t -'. .o;,;,nJr"{rr,""';"", dlrri";i l :

' : bedrljísaÍval ,

rni,roE"srneir 13 - RUSwfui( - reu o?o - 9§ ol0g -
TELEX 32í27 í. *.

,i,-,.i - ó.t, -.,

Bffiï,i,ïrgUg,ur
jilrr.t! lo.:' ?lt:t1r3 1'

voor gerenommeerde detailzaken en warenhuizen.
Adr€ssen v€rkriigbaar bíi bovengenoemds bakkerii
te Wateringen. i:! ;,i,1 : -r:

l
. TELEFOON 91742- 3741

BAKT HET ÉCHÏE SMAATryPLLE BROOD

": ri .l

- .1. (!.(:.:!..ii,
Schalkburgerstraat 400 ;o .i;1 . I..( .

Spionkopstraat í42
Den Haag

rÍn
híèlkems

§?

Teletoon 89 (x,71

p
V

,il plootwerkàU en spuíterii

Y:.'" .;.';i.'; li,':'.i ir'i
PI-AAT. EN SPUITWERK

1;j'.í '1:
. Tevens technlsche reparatles
aan alle mèrken aulo's

AUTORIJLES?

l! .r; !à --4
:.,' r': i ia -- r:. -*r

TEVENS'RIJBEWIJS.VERNIEUWING

/rr I
6

l-,,

LIPPO''

45 tt 53,{fr , ', .l
it lt

\j

P. de Pagter & Zonen b.:rr. :,

" i.-l'; l§. ^-'-'la' \'
, \ i Landelllk erkend gas- en waterlitter
.,.- .ijr r j,.:;..,j1 i. i ri;ir .\

. I lnstallateur van

..sanltair, keuk€ns, c,v.. gasveniarming.en eleHriciteiti

; Noordlnburglasn 44 - VooÍburg Ir' '-i 
"- 

r "
Teleíoon: kantooÍ 861370 wr*plalt! 64Eí6í
. s-a.J 5 *,;. -lif;Yt i
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