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Aloemeen s€kÍ6taÍlaat
G.-8. van den Steen

HI3t"$'SËl f,ï'"n, r"' ou o'o'
SokÍglaÍl8at 6enloÍen zondag

F. J. de Vroege

!àÏi'i'íï"',.lor*n, rer. 01742'6021

SokrotaÍl8at senloÍen zalrÍdsg
J. Meinesz

!i?1 i"J'[ï?1",Ï'.:'Í'"i ï. *.'
..SekÍetarlsat lsugd

P. J. van den Steen

33l3THo"ïlli'É1?,llïl' ' * *
Kontrlbutlobalallng€n oP:

FJ[:i,ïËl',lfl ,f, 3iíii Juol'lB " 
o't o"

a.B.N.-bank, Den Haag

Hooídtlslner
P. E, Versteegh

?33I'Ë"J#,l r*n, rer. 60,Gi.s4
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Den Haag
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DE IENSREVT]E ','
.: WEEKBIÀD,VAN DE VOETBAIVERH\TÏGING T,ENiG EN: SNEI,

54e .,Jaargang nuuner '1 , 7í juli 1!80'
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0000000000000000000
00000000o0ooo0oooo0ooooooooooooooc0oooooooooooooooooooÓooooooo0ooooooooo

..-ir.,l
MUTAIÏES IEDENI,ÏJST

()
o
0
0

Algemeen sekretariaat: Geraril van alen Steen,
Nunspeetlaan 1O1 , 2171 .GD Den Haag, TeL,458?O?

0268 [.J.Ee,qtman wo
1J12 ['r.A.KamÉ wordt

rdt Chrysant 78, -De Lier, Tq}.017+5-5221
M.GandhÍstraat 80, Den Haagy Íel-. 97"21144.

'1!O4 R.S.Hoppenbrouwexs woralt Nieurvecliepstraat,,SS, Den.HpagrTeL.251398
IN BAIIJOTAGE

; P.tJout ers oB0B56
.N.Diemel 2VO169
.J.Rozena 180251
.E.lefeber 181262
.Netlerbiel. 16O26V
.Jacqudrd. 260157
.A.Francis 140458
.L.Slruijk 060160
.J.Spaans 160270
.P.Schreiner 1jO166
.G.llransen 020652
,JrKoster' O1O157

AFVOERmTí PER 10l/6-80
O218 R.A.IÍoef,nagè1.
1528 A.Vi's Sen.Za.
'1602 c.C.Ekelqclio.t
WEÏ,KOM . ,i

Ín het niéuwe seÍzoen.,'Vtrij g;an er met zijnt allen weer een fijn seiàoèh" ''i;i

* Dulk met cLe Welpen. Het be stuÉr"
'I

Sen.Zo. Dr.Junghuluostraat Z5l niiswig, re!.97}11Ó. .

Pup Meppelrad,e 1JJ, Ilen Eaa§, Iel. 691909
Sen.Zo.,':S.Schwenkestraat 1V4, Den Haag, Íe7.678141 ":'

.A. jrrn. Maarsbergenstraat 19,.' Den Haagl'TeI.6f486!
.A. jun. Goudenregenstraat 216A, Den Haag,r[el.4)21Jj
Sen.'Zo. llronpstraat 2121 Den Haag. Te1.a58285
Sen.Zo.,Galvanistraat 6), Ded Haag, Te)-,-+57O38 :-
Sen.Zo. De Perponcherstr.6g, Den Hàag, ÍeL.45415?
Pup. Maarteísdijklaan !4, Den Haag, !e1,292929 | "
B. jUn. i.[Ioudenbergstraat 64, Den HaagrÍ[91.6?6011 .: "
Sen.Zo. Hoogkamerlaa-n 8'1, Rijswjjk,'fel.91V?25
Sen.Za. Iiooèctuinsekad.e 179t 

-Den llaag, Te1;411t804 -' '
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van roaken, ge,sterkt 'd.oor de.vakantier vrelke - aI of niet vemegend - .... ',

voor een B.!9qË aantal mensen. alweer achter d.e rug is. . ;,' :...i . . '

De senioren'6elektiés, zowel van de zaterdag-. als de' zoiadagàfdeling I .i

zijn d.eze week gestar! roet d.e trainirigen.* Íén zwaar. oefenpiograrra-étaat
voor hen klaar, d-at kunt U eld.ers lezen.pièi vè"siààgÉ.'zai ook dit seizoen cle eerste en tweeàe-elftalspelers,:-',"' '-:l-ontler zijn, hóede nenen.', Itrij zal worden geassièteercl doör .Harryi Disir, 4i.
als ËeÉeleid.er van c1e zond.ags,selektiegroep zal gaan fun8e?en.- Àad èe
È-ooge ààf'voor het strijkiveik Zongen én 'Gèrard van. Reenén zal a1s van

De zaterd agÀe{ektie za1 worden getraipd.'door Rinus MöhIe, tlie ook voor
de begeleiclin§ van het eer5te elftal ual zorgdragen.
Een nieuw gezicht bij de seniorentraining is clat vair de lÍeer H.IIijden-
daal, d.ie ,LENS I en 4 gaat t::ajnen. Een and,ere aieuwkomer is Jaap
Meijburg, tlie tle drie selekties qan; de jeugd de fijne kneepjes van het
voetbalspel .zal- gaan leren, vöor'zover d.it natuurlijk nog nodig ls!
Hetzelfd.e za\ I{erman Straver net d-e Pupillen gaan d.oen. en Jaques tlen *
Warure er aI deze traÍoingsgroepen starten kuàt U "eliters'lezen ln tle
IENSREVIIE. ïn Í,eder gevàI-wenÉen wij a11en nu alvast een prettig en
sportief seizoen toe naaq vooral veel voetbàlvreugd-e, want daar gaat
het toch om.
W1j hopen en verwachten, tlat'de nieuwe. lederi zich spoed.ig in onze "'

verenlging vollettig thui s zullen voelen en bij ons Zullen viaden, wat
zij ervan. verwachten. Een gezellige vereniging, waarin. prestatl-e en 

.rekreatie hand. in hand. gaan en er clerhalve plaats is voor hoog tot
laag. 1 : '



IIDMÀATSCHÀPSIITARTEN EÏ'I KONTRTBUTTES
Begin juli z
ti.ebrieven v
d,iegenen, tli
het goed! lfli
8r_Ilnen, maar

TOEG,\NGSKAARTB{ EN I,ENSREVUE

GEBRUTK ]rELDEN

tí

ijn de lltlnaatschai:skàarten Bet de bljbehorend.e kontribu-
erzond.en =zod.at ied.er--nu weet, wat -hij- noet betal-en, oolt
e nog achterstand hebben. van vorig seizoen, Ja, U 1éestj. vinclen- het. vervelend. om hierovgi- nu alweer té noeten bg
helaas het is zo.

Mogen wij ip een she11e overmaking van d.e kontributÍes rekenen? Bij

Jnd19n--U een toegangskaart voor dÍt seizoen wilt ontvangen d-an be-hoeft U alleen maar een bed-rag vaÍ.i ,O1== op onze. giroiekening nr..
11 .67.11. over te maken. Dit §e1dt 

-ook íoor éen jaaiabonnement"op àe''
LENSRIVUE. WiIt"U alleb-ei oítvangen dan j_s eeh bódrag'van f 5j,=1 al-'vold,oende. lviIt"u bij uw overmaking we1 verinelden waÍ u wiit-óàtvan--'

kMön9ntee1.mogen alleen nof,.màar het tweed.e v"La'en'ae trainingsstroo
wortlen gebruikt..Het eerste en d.erd.e vè 1d. komen'op uaand.àg ,11-auguÀ-
tus ter beschikki.ng" .

spaact u tle veld,en zo veel.nogelijk. De nensei van Geneehteplantsoe-
nen hebben ï onder aarrvoering _van- hun nieur.ue opzichter . cte ileerA.versteeg - ggtracht er ietó,goed.s van te nakèn en àij ài3n aaarin
lijTonder-goed- Bes.laagd;. De "nieuwe dralnering van hèt, ïwèàie vera .

neert i-n d.e achter ons liggend-e moesonperioclè bewezen nu a1 goed. tefud<tloneren.,. I . ., .. .

De trainingsgroepen word.en drj_ngend verzocht d.e veld.en niet voortrailingstloeleinden te gebruikeÀ. le. Eeren trainers aienÈnlhierop .-nauwlettend to:. 
1." 

zien. ,, . ,. :: . ;'----: ' ,'.

Na het IàJe en ook we1 plotselínge 
_ 
bedanken yarr de komplete SEKO, .,gt y.r-!?g!È""ing van Ceés BogiscË, waarover vri; U :.rr-éJil van de laat_ste LEï{SREVUES van vorig seiàoen Éerichtten, ,ï5n wi5-àr iócir nog in

g::_1.1?qg !y:".19*"", t..wi:_Frans d,e Vroese én riàns nïerrt;èÀ, berëtagevono.e+. een areel vap het sEKo-werk'te gàan d.oen. ÀlIeen-moéten eroarl weJ twee.mensen bijkornen, liefst niet spelende Ied.en. d.ie hen en
ce e s Bosi s ch- kunnen toËen tij st;à;- ;"- r";ià"-ói-a e"'Ëàt' sËrret.riaatvoor zijn rekening kan nemen. ,- l

T?i-hT1 probleem, d.at weten wij, maar.het moet worden opgelost an_oers^ \Eezen vJii r alat het allemaar in d.e s o ep--ï6opt en d.at-wiIt .u tochrriet?
Bel-t U even naar numner +5.8?.02.

.R

RED.SÏTIONEEI ,ÀIIJERïiE ' R
R

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Het bestuur. '

;
Réd.aktiead.re s : fheo Prins ,Marconistraat 6$, 2!62 JE'Den Haag;
Telefoon 61 .12.1+.

RRRRRRRRRTfu-?RRIIR;IIiITRRRRRRRRIII?.ïIRRIIR?RR-1J?RTIR-1RRRA??RR1]ERRRI]IIRRERRATRRRRX

Yrggger dan vervracht verschijnt d.e eerste LENSREVIIE"ondanks hétfeitr. dat de Redaktie nog niét in funktie is en onze typi"te nog,heerlijk.van een wel verd i end.e vakantie geniet. U zutt"il.ói raer_
halve met een waarnemer moeten cloen. I
De inhoud van tlit brad. is d.anook buiten verantwoord.erijkh.eid vande echte, Red.akti.e
Er vielen'nog welnig vakantiegroeten in de bus van het sekÍeta_
rr--aa'E. Arreen een-pqar orrd.e getrouwen clachten tijcieas d.e takantieook nog even aan LENS. uiteràard d.er zaak behoxei d-aar in àe eer-ste plaats ond-er d.e. Heer. en Mevrouw Juffernans. d.ie in BE eenfijne vakantie hacld-en. Een mooie natuur en heeili3ke rust aaar..

-2- " ''

,I



Jos en -{p Hoppenbrouurers waren saJrren n€t .i\n en Jan Bom Ín het
mooie Inclonesië. Natuurlijk prachtig weer net veel zoí. Ik heb ze
ahveer in het Haagje ge.zÍén.-Gebruiid en wel. ,.
Ei l«vam een kaart bin::eí uít Geilo (niet te verwarren met Heilo)
en de afzenders waren Riet en Yíi1 v.d.. Vlilk. lVij kregen de H.G.
van hen uit het hoge Noort!.en.
Tenslotte lieten Bèp en Aatt Bogisch weten, dat zij bij de Klopei-
ner See waren, waar vandaan zij ons groeten.
Al1emaa1 beclankt hoof !

Tj", 9+ d.ar_r. gaat het l-even gerivoon verder. Yakantie of geen vakan-
tÍ_e. Eindelijk wist.eeh seléktiespeler een.zoon op de lereld te
schoppen, althans via zijn wettige echtgeno,be. Vincent werd, op 2
-j 
uni geboren.. iïet is d.us nu. eitr wàer eenlhele boy, die broer van

MÍc}.rae11e.- U/i_j wensen haar en het Ouderpaar, DióÉ en Sonja van der
Mar]<r : ook al is het wat laat - van haite gelu_k. lVij zuÍlen bin-nenkort een aanmeldingsformulier zenclen..
!e-Fao.Knops liet ons-weten, d.at Saskia Jenneke is geboren. eenfeit, rvaarnede d.e Ouders, Marcel en Eric' zo blij waien, dai inarle vreugde d.e juiste geboorted.atum niet werd vermeltl. Onze ge luk_
wensen zijn er echt niet mincler om.*** I,f,i j gaan
dan}zij d
tweed.e ve
voor ge.zo
Gerard Bi
forma vei*** Wij hebbe
het hek 1
Geluldrig
me ruggen*** POL is,we
zoals tlrij
langstel1

er weer lekker tegerjaan. De veld.en liggen er goed bij,
! -Boede zorgen van Gemeenteplantsoenenl le fijnen'op-Éet
1d_lopen kaarsrechtr.natuurli;k heeft daar Nióo Colieèrgd roet hulp van Coi Hoppenbróuwers. Jos Verscheltien enjlsma hebber'L ervoor gezöigd,.dat de akkonodatie in optimËkeert.
n zelfs het Bestuur op een naanalagaavond bezig gezien on 1

aTgs de sloot.te verplaatsen naar-de trainingssÍrook.zit er_ een fysi-otheràpeut in d.it ko1lege, zoàat de stram-
na afloop d.eskundig kond.en rvord.en behaíaeld..

er terug. Hij zond ons eèn bijdrage rraLs b1ailvullir.tg,' , '

.zeLf zegt" IÍij bevelen het aitikó] Ín Uw bijzonderË Ée.Íng aan.
, FRBE LENSER

s
SENIOREN ZÀTERDiIG 

B
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

],ÀNGS DE SPORTEJI VAN DE Z.M. I,ADDER! II ! !
SEXRET/I-RL'iÀT : J.Meinesz,
trn.v. Rustenburg'll, 2271 XS Voorburg, Iel-,B6744?

SSSSSSSS§SSSSSS§SS:ISSSS.SfiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÍ;SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ars voorbod.e van het, Z.M. seizoen .1980/81 eve'n het prograJunavan d.e ak-tiwiteiten, welke wij ons voorstellen in d.e maand àugilstus.te gaan af=
werken, t.w.: . ,. :i ''
Zaterd.a 9-B-80 2"00 uur Scheveningen Comb

4.0O rr Scheverringen Comb
'19.O0 r'' LENS '1 - D.v.J. 12O.1O" TTENS2-D.v.J.2
1r.7O " IENS,1 - Christ.S

Houtrust'
id.ero ,

lE{Sterrein
id.en
itlem
iclen

H.v.HolIand'
ldem

SVIV, Voors..l
ld em
id en

trENSterrein
,id.em
id.ern
ïdem

1

Eng.(

B-
A-

Iv

IENS 2
IENS 11

,
;
,
,
),
t

,
,
t
I
t
t
t

1

tr!'ío ensd.aA lr- B-80

Zaterd.a 16-8-80

l.floensdag 20-B-8O

Zaterdas 21-8-BO

lfo ensd.a :B
a

.tOu IENS2-iden

.0O ", H.v.Ho1land Corob.
"00 " II.v.Hollancl. Comb.

;
B

eIsAÈ

40
19
??
11
14
19
.11
1tr
1+

-80

2r2a2 e 1r

.oo ,r s:v"

.1O " S.V.

.00 'r LENS

.oo rt ltrNS

.00 ".,IENS

.r0, u 'IENS

- LENS 2
- IENS 7
- LENS 

'- L.,ENS 2
- TJENS í

LtY. 1l.v; 2
L.V. 1
2 - B.S.c. 1, - s.v.L.v.
2 - S.V;I.V.
í - S.V.L.V.

Daar op_woelsdag JO juli dé selektietraining start èn op maandag 4 au-gustus de nÍet selektietrai+frffi[IïdillEpèlers aIda-ar hun aànschrg_ving- enlof@[st kunnen neien. Jrl-ffigegurr"ns ri;Ëoverigens vervat in d"e. technischr vernuftige circuraire. wérËe Mictr . -Nerissen in elkaar heeit gedraaid. en d.ie àan een [oÈàe'+ó-ÀpÀrËrÀ--reuas
7-)-



VERVOT]G SHVIOi?EN.. ZÀTERNT,G

is toegezonQen. Eieraan was.'tevens een fornulier gehecht. om ( ingeinrld.)te retourneTen aa,' ons Z.M..sèkretariaàt, waarvan echter tot nu toe he-raas slechts een zestal'renthousiasieliógen', getruiË-vàn-Ëètuu, g"_rnaakt .
Kom.nou,-'die hele rest kan toch niet tegeli;ik op vakantie zijp. nat isà1 te tloM !
De volgend.e week*voIgt een neer u:itgebreid. praatje, maar rioöreerst kun_nen wij het lrterned.e -doen.

P.S" De volgende weeÈ is dan we1 14_B_gO (neaaxtie).
-L

OPENSTELLÏNG TfLI]BGEBOII1V x Sekretariaat:
.\. triliddensteile250

loek Dulvestei
, 2541 [1,V Den

J
H

Telefoon 6/.61 .81.

]TERSCIil JNÏNG LENSREITUE x
x

Vanaf hed.en is het klubgebouw geopëng van- naarrrd.ag_ t,/n d.onderclagavond.tot 24 uur en vanaf a.sI zaterdag"eÈ. weekeincl- oÈ de normale tÍjdten.
?Ë:.3rïil:"sstijriF. op àu-zàiË"aàsll:r:,;;dà-etriààasà,rïiïËirij["-----
loek Duivestei.in zal d.it- seizoen voor de Baropstellingen zorgd.ragen.
loog d-e konend-é weken za1 rij-q; àést"àerr"nde Barmedewerkers tele-foli sch benacleren voor d,e Éàíaiè"Àiàn""---*""*" s.*'lus\r'ur.,r'À
ïntlien er no* leden 2lj1 .'r"" b;;;;-àu'rs -5.àr, die bereid. zÍjn achterde Bar te asËister.".aëí Àriinà"'rïi-Iidil *; Loek opgeven of biJ het .
l1gemeón sekretariaat. (T;1.-Ït:-8i.ö2".)"" vru !\rsJL vPË.,vY., u

Bij voorbaat onze dank ''-"íA*.*,SSIE.

r.,
aà8r

De eerstvolgende I..,8ï\TSREWTE' zar verscÉijnen-_op donderclag.,r4 augustus.Bewaart U tlit exenplaar dus goea.-ÈÀï-Ëan U.ïan pà"-r."f;e".
Wnt[. Redaktie

ffi ffi* op DE co,,

Polt s ggest dwaald.e__af naar wat hij verondersteId.e een zorrnig zuÍcr-Irankrijk.te zijn. Hij wilde ,o'"-Ëoi:*Y.ein.eIijk eens net eigenogen bekijken en van.àicntl:.;. [Jat eàn-ri;aenswà[l ó;;;;", wel .re_gen. Het aloude vehikql gaf_ia de dertienó" [àà"Epeià-í"-,iiËrà"ipjJpaan Martin. ctiejdankb4ar:puffend .vàÀtóiging i"-àÀ-=t"iJà àrir le oroteBergprijs. 'pg1r s. verdére Ëiil-ei;;àà*àèrrror.re per benenwagen. vorbrachtte worden. En zo seschiedde her, d;t Èór d; à"Ëà-u;-;i;ïtl uetaaraesportlieden uit hEt Br;à;;ir;;'"öIluËà" nabij kon zien harreken.Volgens God Det namen,.aan,aé hànae-uiIàfoit"rra helden van.wÍelerar-tiesten deel. zo ras ik aie màrsàn r"-iïil;i;;,ï;;;"pói*heert died.ag-slechts Éolcigige, met moddeï 6".*eu"a.i_"Ëpi=an[_a,rii"ïi5"". g"_zr-en. die oD v/eq leken naar de. he1 , _terwijl ,'"-à""=tàiËàË.i nun,tou""toch met zoïeeiïeoedë. voornenens hàdden göBraveià.-D;-ïi;ïo" spanjoo1Be,d.a kroop a1s Eweeè-e ,i;"ig-;"ïöË"voorri;; .g1!n blik strak ge_richt op hogere nevliJaggn 
"öna_qg-!"p, _alwaar poi de helse kontouren .var Franco meende te onrwaren. po!, kofi'dJà" rrè"r-éo"à Ëàëii;p"tr waarom

{31!1_n fOf,rs,pijp zo'dankbaar fr"àloïàreerlorgen,.want Belda en aI tlj.ean'.eren moesten rern roken. ook ÀEo. de"oude pó=i,+g;";-ËàïÈruour,leed- daar zíchtbaar' ónaer. ttij àrE*i"iàe-arsnaar (tussen het hijgendoor) iets over rb:,,aib ilin;Ë";"àïË-Ëàla" z"ri irèurèrr-àLËài.rr, 
"omoest -itbssen. Johan was onderrué""" io-ËËàrr-ïil:ï;;"i.'"ïà3í' or r"su*te bekerinen. sias het_taktigr; o1-ài*"örrït ]onan,-àË 

"àËiiïu=urroe voor_trek:rer, bleek een haarspeld'dièpè" [à:ritten, iqàn pói-Ëór"r, i,utravS-jn poolshooete nam,_ taar Johàn waà rernóïiiii-à; ii;p";à" de Maamet de Hamer a1Èeer te'uovàn,-;;ï";;-grns :.e. r ,' _4_" ( zi-e volgend blatt)



VERVOIG Vi\-t\ DE BET,EVENLSSEN Virl[ POI, 0P DE C01,.

Geen woncler, hij lqek.te worden achterna gezeten door een vaàlge1e
wesp, in wie P0Í duidèIijk Jopie herkencle. Eerst passeed:eechtèr !ud.o
troos; wat een kasei; het gebroed, van vlaamse spharrelkippen is toch
ook niet neer wat het geweest is, en pronpt volgde De Munck. Die zag
POI, vroeger toch liever in het d,oeI staan, dan nu a1s coureur in
vlaamse broed.erclienst op d.e collen in tr'ran}rijk. De ba1 is rond-,
zullen we maar zeggen; en fietsw:ieIen ook.
Bij het aanschouvren van aI d.ie lijd.end.e rneileroensen op rljwielen begon
P0ï-, steerls meer te snakken naar d.e. bezemwagen, want trouwens ook wan-
delen tegen een col op is allesbehalve een sporti-eve genoegdoening,
zodat een lift ruLet onwelkom zou wezen. Een lift richting Escaopgroen
Bras, waarop het ed.e1e Voetbalspel nog aIs sportieve verlverrnerij kan
word.en ervarefl. Het is te hopen dat d.e ballenjongens wat varr d.ie
wieler j ongëns hebben ge1eerd.. .l,ila:rt ze noeten allenaaL tegen die cols
op en eroverheen, of ze nu in d.e voorhoede of de achterhoede van het
klassenent staan. En d.e achtersten, die doeir het tot neerdere eer en
glorie van hun Kopman. !ïat een zelfopofferíng. Behalve zotrt Jantje"
Jonkers cla4r' want öie jrad, aIs Vriend. van ,d.e T.oer . geen kopnan, die
reed. voor zíchzelf, of: tegen zLchzelf, Zorn col is we1 eventjës
and.ers tlan tLe utrechtse heuÍelrug. En ttaarbij nog te bedenken dat in
het Grote Einddoel Parifls slechts voor Jantje d.e keizer zijn baard
1ag te wachten. Korton, 'via een'1ange omweg Íeed Jantje gewoon voor
tLe Eer. En wie tlurft^in d.eze ti jd, .yan sportvertlwazing nog te beweren, . "tl,at dat niet niks is?.
lflanneer zouden d.ie "voetballers nu eind,elijk weer'eens voor ale eer
gaar:r spel.en? 1Lch, 2e missen natuurlijk eeí Kopman. Een ploegleitler -r'

in óe dug-out schijnt toch teveel sumogaat te ziJn oro werkéIi5k te
willen afzien, on echt het .he1e veld af te harreken, terwijl het
zweet. .uÍt d.e voetbalschoenen sijpett.
Als onze jongens als wie.lrerrners gean strijd.en, dan zal POL, hun
namen op het veld- krijten. 'Dan krijgen onze jongens een pod.ium met
elf rond.e missen. Dan nogen ze van POl voortaan in gele trultjes
voetballen. De 'topscorer krijgt een balletjestrui en een w:l.tte legt
POL gereed-voor d.e neest aktieve jonge telg.Daar op d.Íe col zag POI
het voor het komend seizoen weer helémaa1. àitten

OM TECMffSC* *,U** ZULT U D]T KEBR DE RI]BRIEK SH{IORE\T-ZONDÀG
iiCHTERA-,\N I{ DEZE Lfl{SBIVIIE ,4..1.NTREFtr'EN.

DE JEUGDHOtrK Í Sekretariaat: Paul van^d.en Steen, Genemuidenstraat '1Q1 ,-- --'--*,-1*.. J 2545 PR Den Haag, Telef oon.67,r}.96.
JJJJJJJJJJJ.IJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Àanstàancle zaterdag, 2 augustus, is het afgelopen met de rust voor
de jongens uit onze jeu$d.selektÍes van d.e j"unioren, Tenninste voor d.e
jongens, d.ie terug zijn van vakantie.
De spelers van de A- en B-selektie begihnen met de
augustus om 14.00 uur. De C-selektie Ètart clie rnidd.
À1s je er een half uur van te voren bent is het vro
Bij de À-setektié kuflnen voorlopig ook E.Nederbiel

ag
eg
en

aining op 2
on '1 2 . 00 urrr.
genoeg .
K.lefeber mee-

trainen."Bij de B-selektie horen ook R.v.d.Zwan en H.Bautz, die we
vorige keer waien vergetén. De overige. jongens weten het wéI van d.e
laatsté LENSREVUET VéeI sukses"
Ben je plotseling verhind.érd- bel ttan even öp naar nunner 6?.10.96;
op zaterdag na 1'1 .O0 -Uur. naar numner 66.17.74.

of

De volgend.e trainingen zijn
Maantlag : ;l-se,lektio van.1

. j 3-se1e:ktie .l' 1
C-setektie
À-sefektie
C- se]-ekti-e

in t[
9.10
8.10
7.70
7:1o
8.00

e. week van 4 t/m ! aug'ustus:
.41 uur -,.
.1O rt ''
.70 :'.+5 rr en B-seLelrtie
.00 rr

-20
-19
-18
-18
-19É

van18.45 -
20.00 uur

lÍoensd.ag
Dond.erd-ag:

.,1... 1
tl .1,1



l'.ERïOl,G VÀ]I DII JXUGDHOEK"

Kon op,tijd.. Ben je verhihclerd beI alan naar nrunrler 67,10.96.
1fl-EDSTRIJ'DPROGR.AM/LI JI]I{ICREN

Zat erd. o or\.

1)fiIIJ,LÈiJ

xe selelrt j.etrainingen vangen aan op dinsclag 12 augustus on 17.OO
'u.-r:r. onde: leidir:g iran Herman Str&ïer. 

.

Vrr.dI-PnTrI

De selektiotrainingen voor de wef
12 augustus en ue1 om '18 

" 
O0 uur 

"
g5evonden d.eze trainj-ngen vool' ons

"I;0 
EIÍSDÀGi,'iIDDl'GKLIIB

pen vangen eveneens aan oP dinsdag
ftij freUËen Jaques den Dufk bereid

1,
11
11

. O0 uur LEI{S A'1 - HLISH À1
,OO 'I 'IENS Bí'- HMSH 81
.OO ', LEI\ÏS C1 - IIMSH C,1

'y2
v2
v2

te wlllen verzorgen.

,ianvang op 'lJ 'augustus a. s . oniler f eid.in8 van Paul van clen Steen.

lJliniwelpen word.en vert:racht 'on 
11 .VO tot 14. íO uur

Daarna i,rolgen rl-e l;;e.Loen tussen 1!.5O en 15,1O u:ur
De pupil1eir kunnen kcmen tussen 15.50 en 16..3O uur. . 

.

IV:i. j kunnen "uer ass:Lsteri.ng op d.e woensdagrnid'dagen n-og best. een paar
neirserr r;eb1'uj.lccr, :cd.ereeí, àie hiertoe. Sereid. is, kan zich opgeven
li; fau-- r'an iten Steen of telefonisch op nu-nmer 67.50.96.
Bij voorbaat lonze dank.,

De JIIKO.

VOOR U GEIJ]'ZEI{ xxECOGffi lloffi xxxxffi loff no(rxxi(roQgEtrnm(ffi )o{Eoo(loffi rÍJ(
ï Een artkel in de " Scheid.srechter"

'Zo .Zo "trïaàron saaiite ik eiget:l-ijk door het' Europese voetbaltoernooi in
ï'r;aiië stecd-s weer Zo uit rciin'huneur? trà-at ik het rcaar toegeven, ik
heb nij av o:;ri aan avoncL geëigerd. Gek toch voor iemancl d.ie van voet-
bal h.or!-dt. .,\Is gced Ned.erlander zoek ik de oorzaaJ< bi j anderen.
De overtroidren rianier waaiop d.e kranten, tie rad-io en T. V. nii -naar de
eer.s-,'e aftrap begeieidder, io"g mij a1 in de gortiijnen. De p-edante
presenta.bie i'an Éet r, octbà1fiebeuren in d.e NgS-stud-iors van Hilversum
èn -ran ïtaliË iron ik nauwelÍjks verd.ragen, de opnerkingen van die
arme Jan Zwar"'okru:s aI evennin.
nn clau àe kommentaren in d.e Voikskrant en Trouw" Hemeltjeli-ef, het'
venijn droop erai. volgens mij hebben d.e verslaggevers van d.ie blatlen
he-i; nog moeilijker gehad d.an ik.
Hans Kiaay en vriend" Berger zijn keurige herenr d.Íe zoals vàD ze v€T-
wacht kon woràen, tiuidelijke altwoorden gaven en hun uiterste best
d.eden on het gevoetbal in ltalië trunai g te begeleideu
Maarboch, tnraàr'orn ergert een ziruri-g' nens zich: zo bij . een gebeure! t
dat a1s,- oí-tspanning Is 'bedce1d.. Nogmaals, ik ben best bereid' orn de
schut tl Ëi5 eèn anaér te zoeken. ïk r,vi I ook best eens, d.iep naderken of
het niet àan rnijze.!-f heeft gelegen. Oh ia, ik ben soep.el genoeg.
Maar, a1le gekhóid op een stokjer.,was het nu elgenlijk geen henel-
tergénd.eonzin, die d.àar in HiJ-verèun, in Italië . en in de hanten - cle
goeàe n: e'i,l ie 'na gesp"oken - werd. uitgelcraamd? V/erd er niet- !et- gedaan
óf de wereid toe was- aan zijn laatste ornwentelingen oxcd-at Neclerland
van d.e Diiitsers verloor? lriiaieh tle kranten niet .bezig - alweer de goed.e
níe-b tena gesproLen - met d.e verslaggeverij van het einde .der clagen?
En ded.en d.ó vóetbal-l.ers daar ni-et aan mee?
',Yaar bLeef tle man op de T.V. d.ie gereteri op 'de rand van het zwembad, -
omr-i ngd cloor irerngezonde bruine voetbr-rlknapen tegen tle ki$kers zei:
Mensen, we hebrcen i:et goed hier. Het' weer ig" schritterencl-r we wortlen
ver,,-qend afs sci'rroothontlj e-s en we hoeven er niets vool te cloen.
ÀiIeen naab eerl potje vóetbaI" _6; (veruolg zle pag;z)



En als we d.e titel iriet winnen, öan gaan we nog met 11 .OOO gulden
naar huj-s; .Dat is eert. salaÍis. yan Jan Mod.aal, tlí-e net zrn opgroeienèe
kinderen zích te sappel rèkent. ontlat de' schoolboeken weer duurder .zijn geword.en. I\Íen§en, wÍj voetballers zijn: lirnig.dankbaar dat we ,.
zorn leven mogë ' lej-d.en, -L1s .tegenprestatie zuLLen we tonen wat we- :l
kunnen en'a.Islhet' nie-t luht ttan-heÈben we. toch ons best ged.aarr. ' - . 

-

TNE,VOTJG VÀN DE RUBRÏEK "VOOR U GEIEZENII

Maatschappij bed-ahkti we rivetën" d-at we veè

Voor -d.e histor
drie hoogste e
2e klasse -[.; ..2

I voor -hebben op and.ere

Die nan is ni.et gcwep5t, of ik,noet hem net gemist hebben. Nee, in,
plaats daarvan knomige voetballers en een verwrongen. Jan ZrartkruiB, ; :.
d.ie van a1le kanten hoogst onhpleefd onder vuur génonen wercl. -'

;).f stand. nenen was er nièt b.ij . En wat was er nou-ej.genli jk aan de
hand.? Ned.erland. speeld-e gelijk, .verloor en won. Dat is a1Les.
De wereld d.raai.t. gewoon verder, tle honger in iïf rikaanse .landen bUjft.
De regen klettert'nog even hard. in nijn zonerse tuin.
Er is niets. gebeurd. noch veranderd..' .

Q;ÉrË-ilrTt'É;;;; -err Ruud ter -,r'reyden, de Votkskrant àn [rou]w. ' . .

HeJ-emaa1 niets.
o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-0-o-0-0-o-0-0-0-0-0-o-o-o-0-0-o-o-o-o-0-0-0-0-0-0-0:

.E SekretaÍiaat: ??????????????????2???????
SEI'TIOREN,ZOND;,,G .,.
ssssssssssssssssssss: g+3* Ï"Ëi"fi$,#Ë,"ïïull3ï'j'§"r§"il:*t'tH"ot"$Ë: 

'

È^>DÈDÈDÈrÈD»ooooou»JSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS,SSSSSSSSiiSSSSSSSSSiSSSSSSSSSSSS '
hier nog even de eind.standen var onze -
ei.zoen 1979/BO.
Res.2e klasse ii 22 wedstrÍ.idenffi-Zr g'ft.-1W-'
Bl.Zwait :9 -B 5,26 17-29 LÀD0.,2. 9 6 7. 24 .!9-r5

H]IV2 B B 62426-22
rÍov 2 6 10 6"2. V6|1+
rr,IÍIhe1rnr"2B 6 822 10-11 :

Olympía26 9 72X28-t+O , ,
Quick'2 + 11 ? 19 24-71 ''
cor,I, 2, 7 , 10 19 11-47 .. , _., -.GSV2 . 7 4.11 1817-44
Leonid.a-s21, . ? 10 1? 24-29

luEdunun " 1Veíburch , .1
Rood.enQurg ,.11
81" Zwari; ' 'l
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Res. 4e kla'§
HMSH 2 11
Ilaastrecht2 '1 ''l

rEP2 8
Hlrll' 10
DS02 9
ESTo2 '".,,7
ïndelin IENS 1 seizoerl '1 81 : 2e klasse ir:

q')4
5'"+26 62192
2 92
5 81

I 
'O-277 t'r+-25

2 27-2+
1 16-10
0 4-+-40
9 ,2*28

IINTO 2 
'vuc4'"''6

I;a'Is,tra 2 6
Olpnpial 7
TJENS , 4

,18

'18
4'
16
11

e7
68
,9
211
,11

1-1+
o-12
4-41
o-19
1-61

1
,
2
1
4
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De voorlo L e selektie
v. as v.
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t same esteld.:"
aa.n PauI Sc

Jos en Frans
,
Di 's seltlorp Jaques de lIilst Ronald. Bog

t
l-sch, Rick en

Jirrny Tjin Àsjoe, Piet ,
I1op, Ton r's-Grave

Peter d.e Jongh
jk' Trino Resod ihard. j

, I{in v.d.. .o. ?
lvl]. JKeetrnan, Richa

Wouter Ïrantze
rd v.d.Hoek
n, Bri.ts d.e lange, Hans

NoI Janssen+
5ert ens , Peter lancee, Hans v

Rob Noord.e l oos, Jan Ge

"l ,

ndi

err
lirin
e,
.d.

Nieuwenhuysen, rrïtàen en .Lrno Overgaauw.
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IIERVOI,G SENI OREN-ZOIIDIiG.

Het oefenprograrna voor I,ENS 1 en 2 ziet er alsvolgt uit:
20-8: 19.00 uur I-IENS 2 -]flJC 2

21 .1O r ï,ENS í -]I[IC I2zL8: 14.00 " IENS 2 -1J0 21 ."'i: LENS I ??? t
2?-A':19,OO rr r,tiIhe]m.1 -!ENS 119.00 r' l7ilhefur.2 IEï\TS 2
11-B: 14.OO 'r IENS í -Q.Steps12.OO rr q.Steps 2-LENS 2* de geplande wedstrijcl tegen ÀD0

Ean i.v.m. bekerprograuma niet
ctoorgaan.

10-7:
7.-P, .

6-8 :
'10-8:

11-8:

LENS 1
LENS 2
Í.'jENS 1
T,ENS C
IENS 2
],ENS í
IENS 2
.T,ENS 1
Rijnsb
Rijnsb

19.7O uur
12.OO rr

,14.00 ,r

'19"0o -; "b12.OO fl

'14.00 r!

19.0o rr

20.4,
,16.00-
16.00

.IIDVS ,1

-Ielfia 2
-Delfia í

omb.-SVGEB '1

-Cel-e'rlt.2
-CeIerit.1
- lVr naar 2
- 'iíí I naar '1

.Boys-:.LEI{S I

.Boys-trHtiS 2
,1GB:

Van d.e vo
C.v.cl.Bee k
brouwe

1
tl
It

tl

Gelukkig .heeft tle vorj-ge SEKO er voor Bezorgd, dat het oefenprog"arloa
voor'd.e overige seniorène1fta1len groténaleeLs gereed. was. iVij rnógen
ons gelulkig prijzeni dat Wín van der Línd,en zich toch weer bereid
heeft verklaard. d.e lopend-e zaken voorlopig nog even af te heurdèIen
en tl.e nieud,e SEKO-leclerr - zo d.ie er zi jn - de kneep j e s van het vak
te leren. i'Iin, nanens aItre overige senioren harttstikl<e betlarÈt!
KEIIHINGEV '

lgende ïeclen 1o
F. Blokl.and,

op
,1.

t dit seizoen hun keuring af:
Borst, P. Br:rghour-,rt r. P.IIeijnen , R. iloppen-

R.de Jong, G.Ke npermall a .van Noort, J.Ras, H.Rimnelzwaan
R.Rd otlbo

t
1 , H.Rood.uyn, J.van .Rij'n Itr.Ruijter, P;Schu1tenr,^r.Tirnmers

t
t

yi119l deze heren er voor zorgd.ragenl dat wij zo snel mogelljk in het-bezit konen van een geldig keurin[sbéwijs plUs ,l pasfotoi OoÉ van de
yolgglqg nieu,we.'Iedèn _og_t1range4.-wiJ_ {it gràag zo Ërie1 nogelijk:H.v.Bl-ijswijk, L.vah Boxbel, G.Francis, J, Houtepenl P.Jacquard.
W.de Knegt, J.Meijburg, P.Méijer, .r^..Moóbarg, .r.tt,tirtaér, R.OÍivtei (
(a11ee! foto)_, S.Rózema, C.Spoelstra, J.v.ct.Sand.e, F.Struijk, D.v.d.ïfaas,,ï.v.d.lVaterj -E.lVouteïs--en R.Vróosen (a1Ieen'foto). -

S.V"P. zenden naar'i'i{.i\.v.d..I-inden, Kepp]-erstràat Z+1 , Z5OZ Vl/l Den.
Haag of afgeven op.'iraantlagavoiid aaí ee-n- va:r d,e,.. be stuíís Iód en in d.ekaatine. Wilt U er'voox zorgen dat"atrles tijdig is geregeld ande"s
voetbalt U beslist'_hietl ! !

en J;i{itt }ng"

Het li-gt in cle bed.oeling om op 17 augustus te gaqn starten rÀet het
oefenprograoma voor. d.e 'overige elftallen. Op d.ie d.atum spelen er a1
6 kombinatie s tegen d.iverse tegenstand.ers. Zijn er led en , die in de
maanclen augustus en september nog op vakant l_e .gaan laten zij d.it dantijtl,ig cloorg

o
even zod.at wi daarnetle rekening kunnen houden.'Dit kan

a11een t m au sttrs bi ji\I illeu v.d.lind.en, AeL. 46.a6.56.
voor aa e dank voor tle moeÍte .

BElli,4",GT U DEZX llrl{SRE\rt]E c0ED. DE EERSIVOLGEI,iDE VERSCIIIJNI p.f,.S Op
14 /iUGUSTUS ;'..S.

j

Het Bureau Meclische Sportkeuri-ng is van 2O/7 tot1B/B rvegens vakantiegesloten. Een keuring .ka?^ worden aa.ngevraagd door storting van llrr==op g!\o 71?115 t.n"v. Mediscle SportÈeurinfi te Den Haag oÍ door'péi,-soo!,lÍjke aanmeldÍng op d.insdag van 1Z.OO - 18"10 uur Èt5 de lfester-poliklinlek, Goutlenregenstraat !8 te Den Haag. U kunt U óok laten
keuren door Uw huisarts. Dit laatste gaat nu natuurlijk veel sneLler.+*++**********,I*Ë***A+*++*,t***È{.rr**,({.+++*++++***********)t{(:t**1.++++)***

Een nooie bron van inkomsten vobr d.e sportverenigingen is tte [oto,/Lotto. U neent toch ook aI.,deeI?
Tn_een_van d-e volgend,e LENSRU\rUES zu11en wij onze eigen Toto/Lotto-
inlveri.ngsadressen vermeld-en. Er is er altija we1 eei. bij U j.n clebuurt, .

I

-8-



DE ],ENS1?.9\TUE

WEEKBLÀD VAN DE VOETBALVERENIGING LENTG EN SNEI,

54e' Jaargàng nuamer 2, '14 ag6ustus 19BO

ooooo'ÖooÓoooo0oooooo0o0ooor ooooooooooooooooooooooooo
oFFiCIInIi". 1 O Algemeen sekretariaat, Gerard van d.en Steenr

O.llunspeetla?n 3O1, 2571 cD Den Haag, Iet. 45.8?.O?.
000c000000000oooo0oooooooooooooo
ooocooocooooooocooooooocooooooooooooooooooobo0oooooooooooooooocoo00ooooooooocoooooo

I4UÍATIES LEDENLIJST';

149o
141o

H.À Kouvrenhoven
J. P.Kouwenhoven

,rrordt TuÍnzj-jnde 12, Den Haag ÍeL. 291991
tt tt t, It

IN SALLOTAGE

1660

1bb1

1662

F,G. van Drielen

J. N. tlleetrale

J.l(Lefrn

190956 sen.

071171 . Mw.

24095? sen.

Za.

Za,

Anba
Te1.
Vl-as
Te1.
ïIIind
Tè1.

chtsherenlaarr 719t Zogtetueer t
o79- 41216?

a.ldrerst:'aat fO, Den Haag,
63650?

esheimstraat 51 , Den Haag,
210795

TOEG]'J,IGSKJ.ÀRTEN ENT ÀBOI.TNEI.{ENTEN OP DE T.,,ËN§REVUE

' fndien U een doorlopende toegangskaart wilt hebben voor dit seizoen d.anbehoeft u alleen maar een bedragje van f:ror- over te maken op onze girorekeni.ng
,1.6?.11. en U krijgt dc kaart àirekf tóelezonaen.

Een abonnement op de IEI,ISLIVUE kàst ook dit dolzoen i .jO f . Voor de
bestaande abonnementen geIdt, dat de LENSREVUE gewoon worctt toegeàonden. .trij nenenaan, dat het abonnementsgeld op korte terdijn wórdt overgem:altt] Helaas zijn ernog enkeJ-e nensenr di-e hun abonnement s gel-d voor het vorif seizoen nog niet hebbenovergeboekt en dit ondanks onze persoonlijke a.anschrijvingen. Mochteh w.ij eindvan deze -naand niets hebben vernomen dan nemen wij aan, dàt op verdere tóezendin6
6een prijs word gest e1d

voor de med.ewerkeis, die aan het eind v'an hei vorig, seizoen hebben aan6e-kondigdt dat zij dit seizoen 6een tijd meer voor tEtiS beschikbaàr kunnen ste1lei,geldt dat_ de.gratis toezending van de LENSnEVUE tot .ha1f bepte.uber a.6. zal
doorgaah. '.rlij hopenr dat zij zur-r-en beoluiten zer-f een'abonirem'ent tc nemen.,

Een'abonnement met toegah6slraart kost Í slecht"s Í.!5t_, [rij zien Uwbefllinsen graag tegemoet. ,
Het Bestuur

§EIíO

','liï hebben geen enr(ele reaktie bntvangen op onze smeekbecle in dé vorige
LENSREVUE r zodat tle zaken er niet al- te best komcn uit te zien voox onze eenioren.
U zult toch zel-f de oplössing noeten brengen anders kunt U dit seizoen echt nietvoetballen. I(on leden, hoe meer zielen hoe mintler vrerk een ieder behoeft te doen.l,leldt U aan bij het sekretariaat. TeI. 4j.B?.O?.

Eet Bestuur

-1-



VJTICANTÏEGROETEI\

,... -.-. .Ben je een lce er.. w.4arnetrend...r.edac tielid en dan word . je aI direkt op je , ,,

vÍngers getikt ondat je twee Broeten bent vergeten door te geven. Ik direkt naar de
sekretario geto6en om te informeren naar'd.e desbetreffende lcàarten maar de beste
brave nan blijft volhouden, dat hij niets ontvan6en heeft. En toch hebben
Piet de Pagter on Franb Flutians htrn'l<darten'riast-en zeker we1 verzonden. De eéri'
vanuit Oostenrijk en de andcr, hoe kan het anderst uit FrankrÍjko llel als no6 de
hartelijke 6roeten van beiden. En die kaarten zull-en weL weer door de p,T.T.-po6t
zijn zoek.gemaakt!

. . Inniddels: j.6 Uw eigen rerlactÍe weer 6ebruind en we1 te.ruggckcerd. in het
Haagie dus zij ncmen hun werh $reer op zich. rk heb no6 bij het sekretariaat gein-
formcerd voor all-e zekerheid, maar van hen werd ook gèen kaart ontvangen. ii"Í
kregen wij nog groeten Ían Martin en Mevr. Schobbe uit de U.S.A. en van de
Fam. Heemskerlc uit Span je..

FREE LENSER 
t

I?IE §TAI.T ER AC;ÍTEE DD BAR? i .

ZATEIiDIIGMoRGEN, Jose en And.re Crist

ZÀEIInDÀGMIDDÀG r Rieh en Piet Bosch -.Loek Duive6teyn

ZCNDAGi.IORGEN? ,Iinus Zil-fhout en Cor Hoppenbrouwer - Teele

ZONDAGI{]DDAG r l{evr. de Jong - John.lllel_tens - 
^n 

vd Steen

Eventueel afbelLen b:-j l,oek »u:-vesteyzr Tet. 6?,61 .81.

Ki,I§PEDCOR.

FrerichÈ

rfl (hl0fi «I(Ioflqqciccfl t§s(
I(
K

K
K

Terwijl.de re6en gestaag tegen d.e ramen van de kàntine klettert, en wij
onze verkleunde hand.en warmen aan cen hcte kop erwtcn soep, dóen de vele
postzaldcen vakantiegroeten ons vernoeden dat het toch nog zonnig is in
Europa. 1

Een kLeine greep hicruÍt: De fan. Pronl< en Joop Odenkirchen groeten ons
vanuit het zonnige Benidorm, Andre van !ïijngaarden l_iet weten dat hij
in Oostenrijk zat, terwijl de harde kern van LENS 10 ale hitte van
Sevilla trotseerde. :

Genoeg .nu over deze 4onnige gebictlen, want ook het Nederlandse rcgen-
kli{iaat is zo nu en can.nog ergens goed voor. De veL en zi.jn nI. in den
extrccm goede conditie.
Gehee1 onbaatzuchtig stellen wij ruimte beschikbaar voor nog een bedankje,
na aI die el-lenlangerr afvo eringen , ledenti j sttt s Speler6 en l_eiders van
C1 worden hartelijk bedankt voor de katlobonr door Eri-]r lrarnenhoven.

^angezÍen 
het nog een iilein beetje vakantie is nemen lvij het er nog even .-

van, en l-atcn het dus bij dit korte, maar hevÈ6e redactionel-e werk.

-2-

Tot vol-Bende week
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De moskovÍctcd ,moeten zich iniHUn.van harner en sikkcl vcreelË,e vuistjcs
verkneuhcld'Hebben 'bij het ontwaren van.-zoveeJ. bui-t enLiiriders' "op hun Rooie PLein.
Indcrdaad was de drukie op aàt pteiq in schril-Ie tegenspraak oèt Oe door het lresten
gcprolilaircerde bojhot. Ondanks het beveL i'an Ome Dries.r:raren ef ook talloze
Hollandsc amateurs naar de sovjetrussidche hoofdstad afgereid. Zorn va.Icantietrip -
gefinancierd. door het Nedcrland olym;:isch konitce - lieten ze.zic}l niet afsnocpen. ,
Dat konited'b.Ieek warempel lveinig oog te hebben voor de belangen van d.e vresterse ' ,

defensÍe. Het' had cen lóger liefÀe';:hórs van alLerhandle sporten afgevaardigd .orràer 
'

het toeristisihe ruotto: Meedoen is.Àooí, winnon is onnozeL. Voor onze v.tdcr1and,6e
mensentelers vras eI ook 6een cer ti behalenr.,.want in d.e voorbe-rbiding op het glote
olympische gebeuren Eochten er gden boomLzinge basketballers Ín'de' krvcekbak 6elcgtl ,

worden, noch gespierd.e nnanvrourven voor dè krachtnur mer6t en'evenmin hindvlouwtjes
voor het turnen. Voor d.e o er6e zo nde . hollandse jon6cns 'en neisjcs vicl- er du6 gcin-
rrecla.ill'e tc halen eh d".arop was kennelijk ook nict gerókènd.; Daarom had het Komitee
b',st vrat aardigs kunncn cloen .voor. de westerse verded.íging cloor bijvoórbccld cen
leger klootschietcr6 af tc vaar'dïg"e ri J' Heï' behal-en van de olympischeÍ 'lirniet behoefde''
daartoe allerminst cen voorvraarde te zijn. Integendeel. Het irissen vari het docl-
en hct raken van rooie hónden ter verzrvqldring van de tegenstander teneinde de
bal-and tussen uost en ï'lest rvat neer in evcnvricht te brengen zou b1j terugkcer hier''-'
te lande vast en zeker tot de ridderslag hebben kunnen'leiden. I,laar hclaas, het
I(omÍtee was niet op dczc loc}f zo varlerlande Licvenrle gcdachte gckomcn.

lIet in lcven laten laten.van rooie 'vraa-khond en zou later toch nog het
IlÍra.kel Van l.losl(ou veroorzaken. Een onzer líefhel:bers, een Ni jverc Boer, naEeli jk
was met zíjn kodak instamatic t;iekjes aan het schieten bij' het verpozen op.hèt '..--
Rooie Pl-ein en werd daarbij op heterdaad betrapt. Zijn kodak rverd in beslag Senonen ;
en' toen crukele rooie vraal(hond en tretn zel-f op'Uet.punt. stonden te arresteren, zette
onze Nijv.re Boer het op een vrese3-ijk lopen. Gealurende ruim 42 angsti6e kÍl-oncters

.wist onze nan drie. ru6sen, dic hen op (ie hielen zaten, voor 'te btijveh. En juiEt
toen lichaan en 6ccst het l-eken te bcg:ven klvam onze landgdnoot op het heldere j.dee "
het olynpisch stadion binnen te vluchten, want daar zouden ze het toèh niet aan- ''
d.urven de Grote Shors middels een opzienbarend.e arreeÈatie te'ontsieieh. Je moet . '

een hol-l-andsc bocrcnslimmerd wezcn om zulke gedachten te krijgen. Toch lcek àI1es :'
op het J-aatete 'nórnent nog fout te 1open, wani een stelletje iussen p1àatsïe otde ; '
doclelijk vermoeide man op het schavot, zod.at het angetzwèet hem uit de broek liepr
Toen naar zijn crvaren hem..cle -strop .om de nek werd 6elegd en hij -zijn ogen sloot .'..i, '

on zijn allerlaatste prevelementje tc doen, hoorde hij ineens rrHoera, hoera.rr
roepen, waarop hijn zijn ogen olenale cn tot zijn vcrvrariepcle ontsteltenis ." -'r..
Adriaan Paulen bencden zich ontwaarde. Pau1en rvees aLeBaar naar onze llijveren Boer
zijn buih en vroeg bij herhal-ing' of hij ío[ nr".oit van de zi]-vervloot had gehoord. 'r. - ",.En z.o_werd daarg-inds de.Grote Show en--het vaderlan-d gered..
En de olynpisbhe 6eclabhte leefde .r19;.; lang en, gelukkig. í ',. '

M'IMM].{I,A,NO,Ï}IMM"I1,I[,{[fl,I]"['{I.IMIMMI'1M}íIflO,1i',1MMMI'I},1I,IMMMM].O4M'{MI.O,ÍMMMM}IMMMMMMM

LanAE de sporten de Z-Mvan

,, Z{2I4:L$^I4\I4ZT4ZMZ\IZM:Z!4ZI!\ZMZMZI4ZMZNIZNIZI'1ZMZM7'MZI4ZM.' M'Scàr. J.Me,lireèà Tcl. 86'.14.4?.. z
Z Laan v Rustenburg 15t 22? 1 XS'Ííórbur§l M
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Na de sunariere .berichtgcving
ATTENTIE: 'lïilIen dío epelère, welke'hi
àtrrt:FS. zi jn van-Te .Zondasgf{el-ins vmogelijk inleveren bij Gerartl de lloogd

gcleden eerst even een ogenblik
6cËomen bij oh2e afdeling 'eà i' :

1ësrtil$q!è9ll!9!j9 zo sncl' .

ter-AE:9-a-G:-íG:ïöt va6ï?ie ts)

van 14 clagen
cuw z.i jn a-ah
ah'LENS, hun
(die' t/n za

in de Voorthui zonstra.at fETn-EeT gepubliueerde oefenprograma zijn in;:riddels
ook enkele rierand.eringen gako"mèn t.n."



de voor zaterclag 9 aug. j.1. geplande wedstrj-jdeu tcgen Scheveningen kvra:nen te
clfder ure te vórvaL1èn èn weidèn v-Èrvan8en door é6n (uit) wedstrijd tegen
S.E.V.2 in LeidschendarrdÍe echtcr ook r-eeds achter de rug is . Verder ís op.
lJoensdag?7 aug. de (thuis)wedstrijd van LENS f tegjen Góna vervangen door een
thuisletlstrijd tegen cen conb.elftal- van SV de ,Iagers on 2O.3O uur. Ten§Iotte

YABïA: Ilwee zeer vel'heugende. borichten hwamen in de laatsto weken tot ons.
ÏTt-#eerst werd op B jul-í-j.I. iu het 3ozin van Marjo en Theo Booxos een fl.inke zoon'
(Mark) Boboren, waarmede wij het §è}:.kki6e echtpaar van Banser harte gelukwènsen
evenal,s trourïens Theo jr. In huize Duchenne tleed. hortgeled.en èen dochtertje hrràr
intrecle waarmede zij o.i. de eerste teJ-g wa6. Ook d.ezc, ongetwijfeld gelukkige

verne1dthetprop1ramn..',an.@..s.eentweeta].UIT.wedstrijd.enin
Voorschcten telen resp. §. vffiTin-E;iË-b ei d,e aanvangenG 14.15 uur.
De uitvueclstri jcl íàn LENS f han6t -ïldaaï no6 l-nT ucht en kri j6elFdaarover
nog weI (tijdie) bericht. Dó cömpetitie '1931) -: 1981 tcn€lotte vangt voor.alIe drie
de LENScf ftalLen aan op ZaterE- @Eernber a. s.

ourlers onze beste wensen en hopen wij maal dat beide nieuwe vrereLd.burgers in volte
6ezondheid zu3.Ien mogen opgrbeien in cen vledige wereld!

lïil-Ien tenslotte alLe Z-M ópelers e'ene nagaan tot hoelang hun legitima-
tiebewijs geldig is cn zicEÏi-enoveregnkonstig tijdie in verbindin6 stellàn net d.e
Er. Gerard. tle Hóogd., Voorthui.ze ns traai 68, rcí.-5J't.1]. r t 16 voàr ju]Iie eigen
beetvdl en genak. 

.Dank, 
je vrel-J.1. 

,

N.B. De ecrste schuchtqrc pogingen in de oefenvrcdstrijd tcgon SEV Z te
Leidechendarn IÍeten nog weL-'iuimte voor twijfels en vragen doch gezien d.e korte
trainingspeíiode, clie we"aóïÈcr d(i Iug hadden viel rt aLlemaal nog bcst mee. Een re
redelíjk g
nièuvreling

oede we d.stri jd op Zateralag 9 aug. met een s te1 vI
Aad vd .'-Ièe.f en een Erik Land.man en t:lin Itlunnen

Uitsl-aB: J-1 n ons voorde eL. Tíe UJachten rusti6 verder af!

PRÓGRAI'1},I.A SM{IONEN ZONDAG 17 AU stirs 198O.

otte doelpunten van
als beste;anrvinsten.

Tal-sma
Mittertreiner
vd Linde
v Haastrecht
vd l{euveL
N.N.

14.00
14.o0
12. OO

12.O0
10.0o
10. 0.0

uur
uur
uur
uur
uur
uur

v2
v1
v2
v1
12
v1

LENScomb. A
tu,lscomb. B
LENSconb. C

LENS0onb. Ó

tEltrSccinb. P
tENsconb.' F

ADS,f
irDS 4
ADS 5
ADS 6
qur.cr( o
quick 9

OPSTELLTNGEN I

COI:.'IB.A: wordt door dc trainer bekend genaakt.

@E,: À.J.Bauman - H.du'Chatenier - J..vd Ende - Ir.. de Jong - B.O6ce - C.St.apcL -
. F.Veeren - F..Verbarendse - R.v Vlijngaarden - * aanvulLing uit de selectieo

COIÍB.. C 3 C..vcl Beek - Th. Brandenburg - H.v Dijk - K.Keetman - G.Kemperman -
G.Looycstein - \lr.Michels - G.Oostr.on - I(.Ras - R.Roodbo] - A.Rooduyn -
H.Zoet - i.Zóun.'

DE}IE OM Ul'J KEUIITNGEN DEM( OM UTJ KEURINGTT{ DEIiK .0I,1 IIW KBURINGEN

COMB.D: F. Blokland. - H.v Blyswijk - L.v Boxtel - J..Colpa - J.GrootLuizen -
J.lloutpen - VI.de l(negt - R..v Noort - U.Rimmelzwaan -'J..vd.Sancle -

''-'H..Stlaver - p.vcl Haad - J.vd ttlAter.

COMB.E: tri'.vd Berg - G.Duiveste*n - G.Goossen - P.Heynen - R. Hopp€nbrouwers -
Pl.'Jansen - P.de Ïilein - P.ICroI - 5.Rozémà - J.Schmal - A.Tinmers -
J.Verbarendse - F.de Vroegc. _4_.-



COMB.E: C.v Beekur0 - F.v Bceiaur-n-: .A. Vd Serg - H.Demeyer - H.Guit - R,GBit,--
J.Hel"mans - J.vd Horst - P.Me er - J.Prins - T.PrÍns - A.Reesink -
T.Verstrael - P. Bo6ch.

ÀFSCHRIJVINGEN s bij Jaap Colpa, Hendersonstraat
Vrijdagavond tussen 19.00 rin 20

TeL. 94.19.?4.

Voor diegcne onrler U ciie hun keuring nàg nièt geregeld hebben (en dat zijn er nog
al rvat). Zij iiunnen vanaf heden hun papieren alleen nog maar kwijt bij:
G.B.vd Steen Nunspeetlaan JOJr Den Haag.

ZÀALVOETBÀL:

tlij heirben dit jaar ingescheven met 2 teams in de zaalvo e tbalc ompetitie. Diegenen
die hiervoor in aanmerking wil1en komen, kunnen zíc}. opgeven a.s. maandagavond
tussen 20.00 en 2O.JO uur. Ícl. 66,13,.14..--..

FBaORAMMA 2O-B-1980 PROGRAI,IMA 16.8.19B0

27J Rijsw ijk,
.00 uur.

t 8.45 uur LENS 2
2O.JO uur LEI{S 1

COiITPETIT]E ÏNDELTI{GEN I{VB E,--.FTALIEN.

res. hoofdklasse C.

15.J0 uur Rpisburgse Boy6 1i
1J-)O utr Rynsbur6se Boy6 2 -

res hbofdklasse Ao

BTC ,2
PDI( 2
Quick J
Vel-o,
ODB
H,qs
GDA
tr'u1L
DHC'
LENS 4
Dcfft _ 2

res 2e klasse J
" Blaurv jÍvrart 6 - ' '

l?it Blauvr 5
:Go.na, 41r- ..- -.-j'-l- -.. -..
Rava 4
HVV4 i
LEI.IS 6
Postduiven 5
ÀDO 5
Dyíano 167/2
DIIL 5
.svH 2
Tonegido 4

v
v
uo2
uc1

LENS 1

LENS 2

Rijswijk 2
CDA7.
\IlilheL_nus J.
Cronvliet 2

HDV 2
Valhenier6 2
v\rP 2
DIII 

'LEI'TS f
==i:Ff-r,LljJ- I l, 't '.

1e klasse. D.

1
2
-l §Peecl
4

2

RI(SWÍ 2
soA f
Celeritas J
Iull- Spced ,
vcs 4
Texa6 DHB ,
HaJEVD.JK 

'Gr lÍiIf em VAC J
velo 5
Tedo 2
LENS 5



rcs 2e kl-asse Cl. res ,e kL""s6e B.

vuc 7 ..-" 
"Verburch 4

C eleritas ..6 .
IKAVV 6
llest erkvJarti er 4
IENS 7
Pífr-ï
quick steps 4
Hoek v Holland J
vcs 6
Po6ta1ia,
Zwart Blauw 4..

PRoGR.tl,irrA JIIN-a oREN

Spoorwijk 6
BEC 6
Cromvliet 6
VVM 3
Juventas,
Archipel 5
Ulestlandia 9
RKDEO , B

Rijswijk 6
HVV 6
LENS 8
ffi67

ZÀTERDÀG 16 augustus 198o.

15.00 uulRtEN
1J. OO uur LEN
1 1 .0O .uur tEN

De elftallen rvcrden door de
weclstri j d.

traj-ner bolientl gemaakt. Saaenlionst 45 rainuten voor de

jaisóniusstr.
Jansoniusstr.
Jansoníusstr.

sB1
- GDA 41
- .GXJI 81
: GD,. C 1

,t2
'v2
v2

PnOGRtlIMA JIit[] OnEN ':'oElrsDlc 2O augustus 19í]O

20í 15 UUR taakkwartier E1
19. O0 uur laak]íwartier 81
19. OO uur Laakkrvartier C1

De elftal-iLen worden door de trainer bckencl Semaakt. Sanenkomst
vredstrijd op LENS. Gaarne our'lers met vervoer.

PRoGRAI YrA PUPILLEN EN WELPEN zaterdag 16 augustus 19B0

s A1
s 81
s c1

LEN
LEN
LEI\ï

een uur voor cle

Jï8. OO uur ï,ENS p1
11.O0 uur quick eteps w1

- euick Etep6 p1

- LENS w1

v1
Nijkerklaan

Sanenkomst welpen 1 om 10.00 uur op l,E[{s. P1 J0 minuten voor de wed6triid. De
elftaU-en worclen door de trainer§ na aflocp van de training 6amenge§t.e1d.

PROGRT\I i lA PUPILLEN r'iELPml Elr :'INI-iiEl,PB{ 2O augudtus 1980.

18.10
18. oo
18.00

uur quiclE P1
uur VCS ltl
uur VCS nini 1

- LENS P'I
- LEI'IS I'J coEb
- IENS mini I s

sanenkomst
Ëaraenkomst
samenkomst

1?.45 uur ],ENS
17. JO uur LENS
1f . JO uur LEI,IS

OPSTELLTNGEN

LEIIS P1 wordt door de

LENS I1']LPEN CO}4BÏNATIE:
s ak - Robbie Meershoek - Han J|arssen - Robert Verbaan -

I,lichael Hoeksma - Peter rle Jon6h - Gab$ Ïlorvai - Ronald od Laan -
Marco Brand.t - I4arco Tijsen - Richard Alsemgeest - Koo6 Hansen -

Leider Peter de Jon6h (sr) Jan vd Starre - ,John lianoveld.

trainer bekend gemaakt,

'J]

-6-



LENS mini{ lïi j nand vd Bor .- Pearl- Elstak - Remy Fieret - gebasti:'.an Hoss -
I?ichand IIoltrop.- Shaily Jagesar - Rlchar.d Nuijon - Niels Schuurman =
Ilichael de lIeal - Maurice l,iersma.

LEIDER? IV.I'I. ':..' \ r.. .:-

AI'.,CHRIJV]NGE.I : bij wi1 Eeynen TeI. 29.06.21 op dinsda-gg.vontl ,iussen 18.b0' en ig..oo.

TRAININGE].:I NÏET GESELECTEERDE JIJNIOREN.

A.S. vrijclag 'l! augustus start de training voor de niet Sc$electèerden B en C : .

junioreno Na jarenlange trouwe'alienst ziin'Mar,tin Reuver en l.lin vd Linden ernee
gestopt. In ll]in I(ou-wen-hoven eF i'rÍE van sprund.àI hebb€n rve echter twce goede vei- '

van8ers. !,lij verwachten dan ook vahaf a.s.vrijdag aIIe B en C-lÈassers dj.e niet
in de selcctie zitten op Ce training. fn augustus trainen jullic nog 6elijktijdig
d.ur.z. om 18.15 uur bcgint tle trainin6. Is de anino 6oed dan s;olitsen vrij de
groep. \,.Jij hebben tot 2O.JO uur de beschiklcing over .ie traÍnin8cstrook. Kom op tijd
eil votaoende- anino van d.e B-spelers kunneí we eventueel a.s naanda6 18 auguotus
een onderling.e weilstrijd spelen. De A-klassers trainen o.1.v. Dhr. r'rancke vanaf
2O.JO uur t./m * 22.OO uur. Oolc voor jullie is het aan te raden om deze trainiugen
goed te volgen-vanaf vrijda6 22 au8ustus. VeeI succoo.

TE ININGSSCEEI'{Ai

IÍ.LN'IDAG: 1?.rO -
18.1o -
19,30 -

DINEDÀG: 17,oo -
18.oo -

"{OEN§DAGI'lIDDi,.G 
!

_ 13,30 _
14.10 -
15,10 -

i'IOENSDÀGAIiOND:
17.50 _
tí\.4j : -

DO},IDERDAG:
17.OO -
18.oo -

VRIJDAGAVOND:
18,15 -

uur
,uur
uur
uur
uur

14.jo
15.70
16Jo

uur
qur
uur

18.lo
19,10
20,.45
1B. oo
19. oo

uur
uur

1B"OO
19.00

uuI
uur

C-sefcktie
B-sel-ektie
A-seLektiri
PupiLlens eL ektie
welpenselcctie

o.1. v. J.Meyburg.
o.1. v. J.Moyhurg.
o.1. v. J.Meyburg.
o.f.v II . Straver.
o.l-. v. J. den DuLk.

o.1. v. P. vd Steen.
o,I. v. p.vd St een.
o.1.v P. vd Steen

t

18.45
'20. o0

aJ-Ie uini-welpen
a1le welpen
al.le pupillen

A-sel-ektic
B-s eLektíe

o.I.v.
o.l-.v.

J.l,Íeybur8.
J.l.leyburg.

Pupillenselekt ie o.1.v. H. Straver.
C-sefelrtie o.I.v. J.Meybur8.

al-l-e B en C-liLassers o.L.v lir.I(ou$Ienhoven r
'lI. v Sprundel.

alLe A-klaseers o.1.v. Dhr' C.tr'rancl(e.

zO.JO uur

2o.1O - 22.00 uur

Voor de se lelctie spelers is afschrijven voor de traning verplic'rt. De
selektie schrijft af bij P.vd Steen, Tef. 6?.50.96t ondat J.Meybur8 n
voor cle trainint!. Zijn adres is vd Patmstraat ! in Voorburg. Te]. 87.
Dc pupillens eIe ctie schrijft af bij Herman Straver, Tel. 66.11.61 en
selektie bij lracques clen Dulk TeI. o79- 4lz89o.
Dit niet vergcten hoofl I

arB en C

iet thuis
51.61.
de welpen-

hIOE],ISDAG 20 AUGUSTUS OPEN DÀG B]J DE VOETBALVEEEI§TGING LE}Iq.

\iJat houclt een open riag bij onze vereniSing nu eigenlijk in? Voor ons i6
het een vorm om de jon6ens en de ouders uit de buurt kennis te laten maken met
onze vo etbalverenigin6. DaarnaD.st hopen wij or natuurliik een paar nieuwe leden
aan over te houclen. Het is besl-i-st ni-et zo dat r de jongene al}een op deze, open
dag llto8en korcen aIs ze l-id wiflen rvord.cn. Dit is geen verplichtingt Neer bijna'
iedereen tussen J$ on 12 jaar is van harte v,elkom. Al-lcen jongens díe aI 1írl zijn
van cen andere vereniging hunncn wij op cleze da5 niet toelaten.

trïe be6inncn op wocnsdag 20 au8ustirs.oq 14.10 uur. De jon6ens worden
vanaf -7i



14.'.;0 uur b:.j'ons klubgebouw i.an de:Hengelol-eàn 600 vcrwacht-. 'Ons terrein is rbe

bereikkn'Ínet' tram B of 9 en' met bus 25. Jullie kunnen in Sewone- kleding naar ons
toekonen. In onze klcedlokalcn kunnen jullie je in een sporttenue naar keuze
ouklcden. Voetbalschoenen zijn niet verplicht. Gyrischoenen zijn ook goed. J.ulJ-ie
zull-cn vanaf 14.J0 uur wat ke;rnismaken net de voetbalsport d1m.v. kleine parti.jtjes
drÈbbèIèn en doe'lschieten. On 16.00 uur gaan ju1'1ie met. e'en ervaring Ïiilier. naar
huis. l"lissohien vond je het leuk,en wi1 je lidl worden. I'lisschien twijfel je of
vond je er niets aan. In het lc.a-tste geval zullen we ie we1 n-iet meer terug.zien.
r,Iontt je hct Leuk en wil je Iicl worden dan l<an dat altijd. Je hceft beslist geen
uitbLinlccr te zijn. Ieclereea is wel-kom bij onzc kIub. flt,iifel je' no6, kotn dan
gerust a.s. rvoe4sda8 weer on dezel-fde tijd. Vragen beI mij dan even.
Èaut va'steen c enenui de nsti'aat 1o1t 2545 PR Den Haagt Tef. 6?.5O.96.
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IN BALLOT/IGE:

vrordt
wordt

29o168

29o166

201065

120469

060?68

De Brink 82 Den HaaE;
Sen Zat.

C,Jun

B,Jun

B. Jun

Pup.

C.Jun

Berestein'1aani Den HaaS ,

ret" 296958.
Kaa?straat 57 Den Haag t..
rer. 892?75.
Schipborgstraat 9 Den HaaS!
Tet. 210971
trl,eltingt on6 t raat J5.Den Haagt
reI. 3844oo
zo"nuoo"a 17o Den HaaS; . .'

Tet. 665244" ,

i661

1664

1665

1666

.1667

A. Oosterlnicen ,

S. H. de Nennie

H.G. v Diik

L.J. van rt HooB

0.J.Koenraadt

'ÀT.VOERH.I:

1574
,1r91

R.J.van I(alkeren
G. L" HOrVaf,.

ZVJALUIÏfl{ TOERNOOÏ ESCAMP

Verloren Voorwerpen"

Iiievr. Jansen is ha.ar jack kwijt. De8ene! die het per abuis heeft meege- 
.

Ilomen of eventueel- verlisseLd. rnet een anrler jack (er han6t op LENS een Bortgeliik)
kan tcrccht bij de bar.

Na6 ekonenberichb:

Ook dit jaar' organiseert de comnissie Zwaluwen Toernooil-Escamp (bestaande
uit leden van. d.e Jóu8dcoÀníssie van LENS! VCS, BMTr Groen 

"Ïit 
t58r en Spoorwijic

in samenwerking met l-eden van de jci§dconrmissie van de KNVB afd. Den Haa6) weer
een groot voetbaltoernooi voor {,e}pen en mini-we1pen.

ZaterdaB a.s. zullen op alle.velden van sportpark Escatrp Ï 150 teans '

van J4 verenigÍngen d.eel-nemen aan d.it toernooi lvaaruan de baten ten 6oede zul1en
kohen aan c1e Stichting Zwaluwen Jeugd 

^ktie, 
ecn stichtin6 die 5e1d inzanelfl voor

de ontspanning van gehand.icapte kinderen. t' Deze baten worden o.a.. verlcregen door entreegelclen, en verkoop van ' -

pro grarlraboekj es " Daaron moet iedereen die zaterdag a.so ons comillex.wil binnen- .

lromen entree betaLen: Volwassenflr- en kindereyL,f .O15O" Heeft U verder belang- il-
stelling ( en indien dan nog voorratlig) dan kunt Í progranmaboekjes à 71r- kopen.

De commiEsie Zwaluwen Toernooi Escalrp hoopt op uw aLler belangstelling.

Jos v Rijn en Jolancla vd La n g.lan op 22 ,qugustus am 14.30 uur trouwen in de kerl
ve.n o.f.v. van ÀItijd. durende Biistancl. Uöirdsmitsgaarde Den Haa8. '.$,-
Receptie van 19.J0 tot 20 "JO in Tavcrne fioornwijk, Jan Thiissenrveg 2 i?ijswijk' ''q:,.:

-1-



IJïIE STAAT ER ÀOHTER DE BAR ?

zATERDÀGI"IÖIIGËN J-.

ZATENDAGI.ÍIDDAG :

?9mA9j10T9,EIi ,
ZCNDAGITÍIDDÀG.:

Jose-ChrÍ6t - Teele Frerichs - An en VJie.

Ofaf .Huis - /in vtl steén - 'Renè vd Steen -
Aad Bq8iqch.
Tinus ZiLfhout - Cor HopPenbrouv,ers

vd
ij

Steen -
ngaaide

John lrleltens - Te§6e Roodbol - An
Martin Reuver - Marja en lieidi v Iltr

;',ad Bógisch'Riek en Piet Bosch
SLUITEN ZATERDÀG:
bilJirËN zouDi'ie'i' :

Eventueel- afbellen bij tn Bergenhene6ouwen Tel. 669416.

Dringend verzoek van de Barcommissie aan alle nensen die buiten stoelen uit de
kontine hal-en oa deze na gebruik teiug te brengen in de kantine r drar'wij aJ-.

genoeg om op te ruimen hebben!

Tevens hebben we dringend barmcd,ewerkers nodig voor de zondagrcorgen.
lïie hel?t ons uit dc nood ?

Belangst èllenden r Èij Lock Duivesteyn aanmeldent TeI. 6?6183.

Op de Dienpel

t 't' Voor''oiis is dan eintlelijk het ocizoen Borl81 , waar we at 10 jqar naar
hei:ben uit6ekehcn, begonnen. Zoa1s elk jaar in het be5Ín van het voetbaliaar
liggen de vclden en weer zeer Groen biji Allcen tt is de drainering van het 2e

ve]-d, zo hij er aI lvas, vervangen, zodat we het zwepmen op LENS dcze winter maar
beter ]itnnen vergeten. Op hct eerste veIC zagen we zelfs nieuwe doelngtten, zotiat .
het ecrste vel-d nu" hel-emeaL Ef is.

In 6chri11e tegenstellin6 tot de doelen op het eerste veld otaan(?) de

doclen op het Je vcld. Reeds is ecn schriiven uitgegaan uaar all-e Hag6se t

verenigingen net het verzoek om niet tegen paal of 1at tc schieten. ok is het
de keepers ten strengste verboden tegen de paal te leunen of de schoenelt tcgen
het houtwerk schoon te 6tampen. Dit afles gefdt natuurliik al-leen voor het ]e ve1d.

Dir seizocn viert LENS ook no6 haar 60-jarig jubileum. In deceDrber
zullen al-Ier1ei fcstiviteitcn dit jubiluun l-uister bijzetten. Om-.een en ander te
realiseren is de jubileumcomuissie aJ. kciharcl a,an het t'rerk.

Zoals el-k'seizoen zijn er ook d.eze keor pcreonele problemen. Er dient een
n j-eul'íe voorzitter te konen cn cr is nog s.l-cchts. een onvol-waardige SEIïO. En lvat
dacht u v:n cle ledenrsad. Eind 'l)l) heeft tle 

^.v. 
zijn fiat Se8evon aan een nieuwe

verenigingsstruotuur met nieuwe ètatuten. Hct huishoudeliik re8]ement cn de
ledenraad. hadden er ei6en1-i jÈ aI raoeten zijn.

. Hopelijkr dat dit jaar de pJ-arrnen vastere vorm krijgen
" O Jar en d.an wordt dr dit jra.r 'öoh rveer Sevoetbal-d doorr helaas weer

minder, spelcnde l-eden. Door a1l-e tcafls zal- weer gostreefd worden naar het
kampioenschapr'rnet voorbp zàterclag - en. zonda{J - 66n. Hopeliik dit jaar wat mj-nder
haid voe.tbaL en wat ineer doelpunten, wat minder gezeur en wat r:roer c ol-Ie ctivÍt eit '' 

. Arlemaal ccn fijn'scizocn' 
d.c Red.actie"

I§§C«KIflgCKG§gCffCOO«

I nnsrrooon I
r«rcogfifi(hïfl«t«qcuilofl(

Het af6eLopen weekej.nde is voor het'eerst in dit seizocn op wat grotere
schaal gevoetbal-d d.oor de senioren. Ondanks de drukkencle hitte Sing ieder-
een cr vloer guderwets tegen aan.

' '. 
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'De zàterda6 voetbàIlers deden, internationale ervarin6 op tegen het
Engelse ÍrChiistian Salvationtt;' ben'soort Lc6er dcs Heils dus, al voetbe.l-den

r àe niet zbàl-s 5e dàaivan hisschien zou vcrwachten.
Na het voetbàL1en wa's het zalerdag in íeder 6evai. er6. geze11i6 in het '

klubgebouvr, zo mochten we vernemen van die grijze HuIk die altijd aan de
poort stnat. Hij.wàs er zo v;rheugd overt dat hij zondagochtend vroeg
iedere' bÍnnenkomende LEN§er onder het wurlen doorin geuren en kl-eurcn

. De. zaterdag -. en zoniia8s el-ejlct i e hebben afgelopen zaterclag ecn trainings-

. da6 6ehad net aLe dbel- elkaar wat beter te feien kennen. Voor beicle
6e1ektic6 ií3É dit een bijzonder geslaagd evenenent. Zol'aE 6én boekte ook
nó§ een :overwinning tegen ili;jnóburgse Boys, die in de hoogste zaterda6-
afdeling uitkomen. ,,i
De redaotie is eén gastronimisch med.ewerker o
moeten nog worden gevoerd net Dick vcMark. D
wekeLijks die et, . Ëamenst elal, zodat de caloriet

ph
e'b
jes

et spoor. Besprel(ingen
edodling is, dat hij een
, pardonr joules geen

S c heidsr echt crE cursusa en.

Via hct krantje van de H.V,B. ontvingen wij het verzo-qk qn de sclleids- .

reohterscursussen aan te kondigen. Hieraan vol-dr;en. wij 6aarne.
ïn september 6aan de 'le cursussen van alt "oiro"n van start. De 1e cusus

begj-nt dinsdag 2 septeuber op dinsdag- en d<;nderclagavond. De 2e cusus begint :maandag.l!. s.eplember al-Ieen op dc maanda6avond. * ..

Het vo16en van de curous en het daar..an vórbond.en exomen is gehoel grati!.
Voor verdere inf, rnatie kunt U zich wen.cn tot!
IIet Bondsbureau
sucskado 141 . ]

Den lIaag r l'
IeI. (O7o) ;46.92.84. (Dhr. nijkhoetc)
Dus hcren, dames ook, haa.st U.. :

kans kunnen krijgen.
T"Tet onBetraind voètball-en, zo blijlct uit cen kLein statistiek ondcrzock,' ' Ievert voor 33 1/ifl4 .ua;n'red.acteuren hcrnia-achtíge klachten op- evenals
lruitbeen. s]-ij ta6e.

'r\.s. zaterdofi uróu, éen verp]icht nummer O. Zr.rafu,ren - Jeugdaktie. Onder
'hét motto: Doe niet zick, '6eef ecn piek.
(Kindeien 2 krvart j euuuuuus ) .
Een Gu1dcn i6 niks, 6eef een riËe.
I,ïces is goedr, geef een joet.' 

-Ben je bedonderd, lrelc een flap van hond.erdr
.. .En vergeet het piogiamnaboekje niet, dat overigens bij ellc bedra6'bovcn
.; í 2t: is inbe6repen.
. . ' . OeE. ?AteTdag kunt U enkele nensen met loopÍe - praaties zien vrardelcn;' ' '

'., DeTe_ 'zee.r belan6rijke. meneen zijn niet van de BVDl doch va.n C.e orqanisatie
van' de Zwal-ulren Jeugdaktie.
Ons bereÍ&.ten nog groéten uit Canada van Jos, Ria, Danny, Marco en RandèI
Vercschcl-den qn .l.ad rle Pagt cr en Hanneke Bon.

"=7--



Zo hebbcn "vre dan 'dit weelcend de halrpening tegen het q.Engel6e .Roale Kruia
ook wcer achter de.rug' Dat was me anders wel een voorstellin6 hoor. Voor een z.g.
,tfriendly Gatrerr speel,'.en cIe 6asten,aLl-ereer6t veel en veel te hard. en bracht dit,
ondanks de uitstekende 1-eidin6 van e.rbiter Heijdtr nogel eene b1e66ures aan LEI,IS -
zijde. Voor èe re.sb.wcrd o.i. het Engclse spel knap ontsierd dogr het voortduren-
de praten. Prafcn, rvat h.eet praten ? Schrceuwen was rt gewoonr van.de allereerste
minuut tot en net de laatsts. scc.ondet Afschuwelíjk was rt! S1echts.é6n voordeeL
bracht dit geredekavel met ziuh aee: DeiLENS - praters:; (we noemen geen. nancn
hoor!) kwanan dienten6evolge wat dat betrof vrijrvel niet ,, aan bodri. Laat ie .fijn
zijn ! ! Over .het vertoonde spgl .( ne 6peelí',en van wege no6.dieverse vaca.ntiestt
met combinaties) mo6en rv.e zeer zekcr niet önte,vr.eden zijn.'In aanmcrking genorlren
dat i,nze, blijlibnar ook onvcrnoeibare, trainèr ilinus Möhl-e ztn d.iscipelcn op rleze
z.q. trainingsdag r6-xt'r8ens oE + hal-f eIf al in cle startbfokkcn had. Scroepcn,
wercl er tot -I&at in de mid.dag nog- prima 6cvoctbald. De LENS-goaIa k!ïamen ditmàa1

],qqgq qe splyrte4 van de Z-M

ZMZMZI4ZI,IZI4ZI"IZMZM7'MZMZMZMZMZI4T'YIZI4ZMZMZMZMZMZMZYIZI4ZYI

M secr. J. IÍeinesz TcL. 86.74,4?, Z
' Z Laaír v Rustenburg 15r 2271 iis Voorburg. M

]. A dd EM ZMZM ZM ZMTS'IZMT,MZI(ZIIZMZ/,,'LZMZMZMZMZMZMZMZIIZMZI'IZMWLZI4Z

van de voet van ;'la{ de Pa;;ter (wéér een prima aonvrinst) .1 Theo ïlooms en Jac d,en
Du1k, teyl.l j1 Drih Lancl.man een m..,':sterli jËe ,, I:ratste-manrr partÍj vept_o1kt en
Aad Enze i n de Boal- vcle , ,wonderen vcrrÍchtett. ,3-j was rl.e uitsLa8. De B-selectie
schopt e It een ci-ndje verder en wist de Engel-6e_ rcserves met 6-4 onder de duim te

Voor d.e rcst ditroaal weinig nieuws all-een nog een hcrhaald verzoek: laten die
in verbincli-n6

J dan wordt er
ongetvri j f e1-d ene$ aan gewerkt.

houden. Voorwaar ook 1;een slecht resultaa!l
En dan staan vcor de komcirde vreek wocnsd.ag (20 aug.) cen 2-taL avond-

vredstrijden (1!.OO uur) in Ho.ek van lollancl tè wachten, terwijl- tle komenrle Zaterala8
(2f aug.) net een tlveetal vcÍintiet eams. een bezoek gebracht wórdt aan s.V!.f-i
Voorschoten. BeÍcl.e lvealstrijden !e1.,-innen daar om 12.15_ uur (kwart over.l-waai-f ! l)
OpsteflinBen hiervoor zi-jn.thans nog moeilijk tc gcven, doch op maandag (16) en
yggSg@-@) kunnen zij, díe dc tràining c.q. de-weasirijden loffian lIolland
EEZöeEë; r alles hicroïEi tc vrotcn komen van de_ I{..H. Möhfe en iieU--ssen.

spel-ers wi er\r l egit inatieb evrij s !:nnenkort verval-t zich tijdig
stellen net erard d.e Hoogd, vcóffitraat 68, Tel.ffi

PROGNÀI.II,U\ SEN]OREN ZONDÀG 24 AUgustus t !30.

14. cíJ
12.00
12.00
1O. O0

.1?.00
1?.OO

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ïpus
LENS
ADO f
LENS
ADO 5
LENS

^D0 
7

LEI.IS
IENS
tDNS

1

4

6

- VVPl
. ADO 2
- TXIiIS 

'- -;'.DO 4
I LENS 5
- r\DO 6.
- LENS 7
- ADOS
- quick 11

- quÍck 12

v1
V1
Zuiderpark
v1
Zuiderpark
v2
Zuiderpark
\I?
v,
v1

J.G. Schot

vd Lans
,:.

v Eaastrecht
N.N r
lr.N;

10.
10.
10.
12.

B
10
11

00
00
o0
o0

LBI.IS 1r2r3 en 4 wortlen cloor de trainer bchend gcmaakt." .: :

(F.Verbarend6e spec]-t in IEN-S 4)

LENS 5. A.Bauman - J.vd Ende - À.de Jong - C.Stapel - R.v llijngaarden - Th. Prins-
J.':iitting - A.Reesink - J.Prins - R.Guit - J.Voorduin - C.v Beekum -
F.v Beekum.
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LENS 6. C.vd Seek - Th. Branrlenbur8 - H.v Diik - J.I(eetnan - G.l(erípernan -
c.Looyestein - '.J.i'Íichc]è -' G.Oostron - K;Ras - R.Ilóo.dbo1 - H.Roodduijn -

" J. ioet' -- it.Zoun.

.L]lNÈ /. F.Bfokland'- H.v Èlijswijh : L.v BoxteL -'J.Co1pà - tl.Groothuizcn -
J.Houtèpen s !ï. d.e Iinegt : h.v Noort a H.Bimmelzwaan - J.vd Sande -
II.Strever - D. vd ljlaas.

T,ENS 8. -.1oo5;aard - f'.vd our6 - ii.Goossen - I.{.Jan6en - P.de..K}ein - P.Krol -
ozema - J.Schtra1 - J.Verbarentse - P.Meijer .: .ít.vC Qu"g - H.Demeijer -
uit.

LEI.IS 9. C.v bcekum - F.v Beekum - R.Guit - J.Prins - A.Reesink - Íh. Prin63
zie LENS 5 - e.titiJcr - A.vrl Berg - H.D.eneij.er .- I{.Guit:'zie LENS B' -
P.Rosoh zie LENS 11.

IENS 10. P.ïlurnhouwt - F.v Dijk - P.Fieret - R. de Haas - lí. H oppenbrouwers -
II.l(ouwenhovcn - ïtr.I(roI - tï.ter Laare - J.Riemen - P.Sc!.iu1.ten j P.Smeele-
tr. S trui jk.

],ENS 11o À.Bannin8 - H.Linssen - G.Boogaa.rd - J.Borst - P.cle Haan. - F.:Jonker -
J.Ituijpers - C.Lipman - F.Peter6 - J.Rientjes - R.Vransen - B.Vester -
P.Bosch.

EEBE§IIESII=9y=gE=E=EgEIIg::EEEEIT=PESJI=gU=g'J=§=E!EIU9-E!!EIr=lE-rriI=9IJ=!E=EEUEIU9==

VENZAMELTIJDEN:

s.R
H.G

15gg 4,61811O en 11 een half uur voor aanvap8 van hun wetlstríjd.
: .,.'

'.LENS f 1O.4! uur LENSterrein,

LET,IS 5 11.11 uur ,,
LE{s 7 09 . 15 riur r r

AESCI]NIJVEN bj.j Jaap Coípa, Hendersonstraat 27], Rijswijk. TeI.
Vrijdagavond tulsen 19.00 en 20.O0 uur.

ZAATVOETBAL

94.19.?4.

Bij het ter peree gitan van onze LENSrevue hebben lve nog te weiniS
neldin6qen om twee teams te bemannen. WeI is het zo dat we met 2 teams.inge
hebben. En niet opkomen- of erger zelfs- tcrugtreldten van teams ko-st de ve
LENS een hoop oqntjes. Du6 trenscn I;rat eens vat.-van je horenr het is erg I
gocd voor je konditi_e ,en bovendien nog. grati6 ook. À;INMELDINGEN bij
c.E.vtl Steen Tcl. 45.8?.O?. .

De inde].-i-ng van d.e t eams is a1s volgt :

2e k1asee B. res. 4e. klaaËe D.

-, Buy-teni'orle J
Dc1ft J

. Flanin6ot r 3 ,,

Glrnnova B

Honsele,]sdijlr 2.'" '
Nat; Nederlanden 2 "
Rava 6
LENS 2
Tjardi Baru 2
Vredenburch 5
.lïit Plquw 2
Yell-ows 2

a€rn-
schrevcn
reniging
eukr,

Champion6
,ao rrf8
Gamund
I s-Gravenzand,e j
Honsefersdijk
K1ein Thorbecke -

L]]NS
POG

Quintus
Zoetermeer tt72



-41s pro3rarama heb'6en we vcorJ-opi6.,op .dinéalag 16 august,f Cle wedstri jd' r
I s-Gravenza'nde - LErrrs -.anvang 22.20 uur in àe líestiananàr in rs-Gravónàan
De opstell-ing is dan als volgt;

H.Rimmelzwaarl - H.Stravcr - L. v loxteI - J.iloutepen.- i,l.«le l(uijt
H.v Blijs'rvijk - D.vd lïaao.; ll.K1ïnn-en - J.vd Wat:àr - J.vd Sande.

verzamelen in Ce' weotlanclhàl- ou 21 .45 uur. ' . -
i. .j '- : .

de.

PRoGnfilur 27_ au.'ustus

19. OO uur'' rïil-hclrous 1

19. oo uur ï,,ilhelnrus 2
. LENS 1

- IENS 2
l"iestvlietweg loorbgrg
,t tt

TNAINÍNG NIET.GESELE(TEERöD sx[.ITo]iEN

rle tra.ining voor de'niet-À.s.vrijda$ gaat Cas Franhe weer van start
geselehtccrc',e senioren.
Aanvang 2O.J0 uur.
:'li j rehönen op een 6-rcte cpkomst.

met

PROGRAI'f,4À JUN]QREN

ZOITDAG 24-B.BO.

),

..-.12.00 uur LENS 3 (81)
12r0O uur LEI\IS 7 (C1)

I'IAAI{DAG 25-B.BO.

19.00 uur LENS 5
19. Oo uur LENS 8

DII{SDI\G 26-8.B0.

19oOO uur i rest erkvrartier 81
18 .45 uur rilik

lvoENsDAG 27-B-BO.

19. OO uur ttl e6t erkvrarti er '1

zATERD,ie 2l-B-80.

- rt DOto ernooi
* UDOtoqrnooi

vl-os
Vios

. LENS 
'- LENS 2

LEN§ 1

l-n
:an

U e8§ E8È ctsl
OenstAeest

v2
v3

samenkomet
samenkcm6t

18.00 uur ï,E]NS .

'l B. OO uur LniNS

samenkonst 1B.OO uur I,ENS

16. oo
i4Jo
i4.15
14Jo
13.15
11.10
11.0O
12.O0

uur SVLV 1

uur GDS .

uur svl,v 81

- LENS 1

- IEIiS 2
- LENS f
- LEI{S 4
- LENS 5; IIEI{§. 6
- tENs 7. LENS 8

uur
uuT
uur
uur
uur

,1uick St cps
GDS
Monster
Bvr,v c r
GDS

( zíe
( zíe
(81)

( zie

(ct1
( zíe

2/8) Voorschot en.
26118) Drasmusweg
(zíe 24/B en.26/8) Voorschoten. .

Nijkcrklaan
25./B) Erasnusweg rr

Sp.park Pol-anen Monster. .,(zie 24/B) Voorschoten
25/B) Erasmusweg

In verband met het zwaluwen j eugdto ernooi op onzc velden ten bate van de geha.ncli-
capte jeugd moet ied.ere en entree betal-en a.a.zate? dag. Verzauelen is d.aarom
buit en het hek aan Ce llcngefol-aan.

Z



Schriftel-iih loor vr:Uda8avond 18.00 uur brj F.vd Steen,
Genernui,1elffi1o1 | ?545 PR Den flaag. Tëf. 67'.50.96..

AFSCHRIJVINGEN:

Tel-efonisch:
,...-:

dagavcnfl. tuso
1l- en) voor
vd St cen
vd Ber6
t s-Gravendijk
oodgevallen k
en 10. OO uur

vr]- J

Beva
en 1B.OO 9q 19.00 uur (uisluitend in dringenclé:

ler-.6?.5o.96.
'[et.29.?9.?8.
TeI.61.16.40.

unnen de junioren IIo8. op zaterda8ochtend tussen
afbellen=bij LEI{S TeI. 66.É.14.

A-klassers bi
B-klassers bi
C=klasoers bí

jP.
JI'
jA.
In n
9.10

OI'STELLINGEN :

LEIIS 1. ',lordt door .r.e trainer beltencl gemaakt'. zie'oo:K 2?18

Samenkonst 14.Jo uur LENS Leicler J. Meijburg

LEÏ'IS 2. rishcs - G..de ilok - J.líouwenhoven - E.nederbiel - M'Schobbe - J.vcl '/ïgrf
egers - + aanvu)-LÍng selecti e zie ook 26-8
3.rO uur LENS Leider N.N.Samenkoms

H.F
E.Z
t1

I,ENS Jr llordt door de trainer behend gemaakt
Gaarne ouclers met vcrvo €! o

S arlrenkomst 1r. O0 uÍr . Leider Ben OsEe.

LENSI!. \\Í.Co1pa - Briessen - H.Schaap - R.socbarta - R. Ver-boo"r.r.-...M. Vreebur6 -
. M.Geureno - \iJ.v Melzen + aanvulling sclektie - zíe--oolc 25-8

Samenkomst 1J.rO uur LENS * teider C.Iortman.

-LENS 5. !ï. v Veen - A.Christ - R.Deldrer - l,.Franken :. R.i(i-evit - F.Klein -- : '" -- -

-";':' M.vtl Xooi - U.Krul - P.Bolaclot - R.noos' - J.vd §SieGef - D.Vermeulen -
E.v Ziil - B.v Diik.

Saroenkomst 12.ró uur tDNs leider llarcel Jansen'

LENS 6. M.I(nops - M.v. Beelcrr - .lr.v Bfitterswijk - R.vd soogaàfdt - r.Ur:-uX".- -'
E. t1e Groot - M.rle ]laas - E.JaSer -.R.§chreiner - A.Telvafie - E.de vos, --
R.I'lannec - H. v. l'las6em - s . de Nennii .

Gaarne oucers' nièt vervocr.
samenkorost 12iBO uur LENS .. ' I

tE{S 7. lYordt behend gemaakt

Sameni(ofist 9.45 uur LDNS

IENS 8. P.Wessel-s - E.i(eus j M.'v'Helde
P.Ererichs -'F.v I(ester - J.'i:
J.Riemen - I,l.Tiemes - ÀiTrie
zie ook 25-8-BO samenkonst 1

Samenkonst 11.15 uur T,ENS

Leicler paul_ vd sieen.-. ...-
+

n P,. Lllcbl-as - F . rlc .3ruyn - À. Franken
ijlers,- R.Lie lÍi,rn tsoen - tr'.Pa].enelen
-.i.,OosterIaken - o.I(oenraadt.'
JO uur.

Leider Theo Prins. ,

door c].e trainer.

u
p
B

J

;7-



PROGIITJ.O4A PUPILLEN IïELPM{ EN I'{INT-!íELPU{.

PUPILLEN ZIIIEàDI.G. 23-B-: gBO

11.15 uur GDS
11.15 uur cDS
11.00 uur euick §tcps

PUP]LIEN ZONi)AG 24-8-1980.

zie ook z4-8 en 2/-8 gra.sruusweg

Era6muEweg
Ni jkerirf aan

UDOtoernooi in OeS6tgcest

TENS 9 samenkoms t 17.'15 uur LENS

1p LENS 9 P1
LENS 10
LENS 11

12.00 uur LENS 9

PUPIILEN I!'ODN§DAG 2?-B-198o.

18. oo uur l{est erkvrartier.. p1

WdLPm{ Z/ÍlERDirG 2l-8-198o.

9.oo uur fËttS fZ w't
9. OO uur LENS 1l
10. OO uur Monster

I-,,IELPEN DIIISDAG 26-8-1980.

18. Oo uur Iesterkwartier w1

rïErBE'i{ ivoulslr.s' 27 :B-1gBo.

19. O0 uur BMI '

MINI:\^IEI,PEN ZÀTERDI{G 27-B-193O.

9.OO uur LENS 15 (mini)

MINI -,J,,ELPEN,ZONDAG 24-8-1980.

Zlvaluwentoernooi .VCS

Zuraluwent o ernooi VCS
LENS 14 Sp,park Polanen .

LENS rï1 samenkomst 17. 15 uur LEI\IS

LENS 14 samenkonst 
- 
1B.fO uui" LENS

Zwalulvent D ernooi LEN§

zàtelda6

teent a

íuitsl-diténd Ín drínnende

zaterdagochtend tussen

10. OO uun. LEIïS

fn verband met

15

het

- . É)uintust oernooi Kwintshell 
.

Zwafuwent cernooi op onze velct'en vcrzaEel-eÍr ll,c àrar

ItttS**ISI*I§§*9?l**f*+$iSE+?+$S+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ i

A,qSCIIRUVINGEN:

schriftel-i
GeneEluiden6
TELEEONÏSCiI

In nood.gevaLlen kunnen de pupillen eh welpen nog op
8.oo en 9.oo uur afbel-Ien. Iel. 66,11.14. klubgebouw

OP§TELLI}'IGEN:

jk voor vrijdagavond 1B.OO uur bij P.vd §
traa.t 101 . 2545 PR Den EaaG 'IeL. 6?-50.26
r .vri j d.a6avond. tussen. 18.00 en 19._OO.uur
vatlen) lij ttif Heijnen Tea.. 29.06'.2)...

LEI\S 9. Ïrordt èoor de tra:'-ner beliend 8em uht

sanenkomst 10.15 uur LENS

( zie ook 24-8-198o. )

Leieer II.Straver..

=8-

!



:l''

LEI{S 10. B.Bergmans - o.Blom - l,Í.Fromlierg - '8. de croot '- C. de Groot - 'L.Meer6hock -
'.;. . TrMulder - R.Plugge -,,Il.§pa - s.vd Togt - A.v lïijn8aarden - 11. zimmernan

Samenkoàst 10.15 riur.LEl,ls leialer R.de Haa6.

LENS _11. R.BateLaan : R.Boelhouwer.- C.vd Bogaar4t - T.Diemel - A.Groenestein -
R.Hartman - I,l.Jehee - E.lino?s - J.Koenraads - E.Renzenbrink - R.Spaans -
D.vcl Toorn - L.vC Toorn - L.van rt Hoog

Samenkomst 10. lrnuur LENS Leider R. ale Jonah

LENS,9. UDo toernooi 24-8-1980
----- UIorOt bel(end gemaakt cloor d.e

Sanenkomst 10.JO uur
!JELPE\I
lfrts--ï2. Ijjordt door d.e trainer bekend

trainer

gemcalct .

Leider E. Straver

samenkomst B. JO uur LENS
samenkonst 26-8-1980 17.15 uur IENS

Leider'Jacques den DuIk

LENS 14..I(.Hanseir - Jjvd starré - R.Àlsemgoest - l{.Brandt - IJI;Vinke I H. Str'+I l'
. J. !,.re6t6trate - J.Muir nodriqueG - M;Tijsen - J.Steinwe66 - N.Ja8esar -t G.I(uiicel

§amenkomst 9.OO uur I,BNS Léider Dhr. Tij6en.
Samenkonst 2?-B-198o 18.J0 uur BMT.

}IÏNI-IÏELPEN ZÏE OOK 24.8-1980.
- 
LEIIS 15. i'J.vd Bor - P.Elstak -'R.Fieret - S.Hess=- S.Ja8e§ar -- R.Nuijen -

N.§chuurnen - M. cle I'íaal - M.IïiersÉa - R.I{oltropo
_samenhonst 8. rO uur LEI{S ... . L.,eider E.Hess.
Sanenkomst 24.8-1980. 9.O0.uur LE\S

.i
UDotoernooi voor LENS 1r?ren ! op zond.ag 24 augustus.

On6 eerste B1C en D ( pupillenel ftal) 6aan proberen de wisselbeker rian Zaanlandia
tc veroveren. fegenstanders van LENS zijn! ZaanlandÍat WeEtlanclia, UDo en SJZ...
IIet toernooi be6int or:r 12.0O uur en duurt t/u, + 1l .OO uur. De wedstrijden tLuren...
2x'10 minuten en lvprd.en gespcelcl op hct sportpaílc trde Voscuyllrr in Oegstgccst.
De opstel-Iin6eir lvordcn door de leiclers bckend 6emaakt. Gaarne zoucr.en lrij ook wat
ouders wiI-Len zien <1Íe voor het vervoer'kunnen zorgi:n. ïIij verzamelen orl 'IO.JO uur
op LÉi'lS . r'

Z ;^LUI|IU.ITOERNi.:0I VCOII LllNS. 12r 1J en 15 op zaterdag 2, augustuE.

Het zwaluwentoernooi !ïordt meale lleorganiseerd cloor de Ëscanpvereni6in6en Spoorwijk,
BI.ÍT VCS Groen llit en LENS. De opbrengÈt Van de entree (ietlerecn moet, bij het
betreden van het konplex entree betalen) .en inschrijfgeld is bestcmd. voor cle

6ehanclicapte jeuíid. Een erg goed doelr Jull,ie'spelen 4 wedstrijden van 1x15 n:inuten
(zoncler draaíen dus).. IIet einrlc is om 12.J0 uur.
Dc t e genst anrl.ers. zijn:

"ÏEI,PEN 
1 IgELPEN2

GDS
Esdo
Die Ha0he
HBS

MINI,-!ÏELPEN 1

./i.rchipéI ';

Doievae.rE
Quick Step6
VUC

Voor

Rava
s.v. t 35
Postalia
C romvliet

op6teLlingen zie .elderc in'deze LENSrevue.
r ' "-9- i

..'.
LENS 11. G.Elstak - R.Meershoek - H. Larssen - ll.Verbaan - J.Man6veld - R.vaI Laan -

P.rle Jon5;h (Ií) + aanvull-in8 selektie'samenkomst B.ro uur LElls Lsider'Peter de ,roneh (sh) '



uintustoernooi v.or LENS 15 o zonda 24 au ustus.

Zowel zatcràa1i a.]-s zondag een töernooi voor"jul-Iie..Nj.et te.,zvraar hoor. JuLlie
hcbben inmers spèlers ginoeg. Nu zijn HMSH, Laa.kkwartier, lïilhelmus..en Quintusjullie te3enstanders van 10.00 l/fr, 12,-10 uur. Doe jc best. De opstelling is
hetzeLfde a1s afgeïopen zaterdag. Samenkoirst 9.15 uur LENS. ' . .i

SELEI{TIETPJ:.Ï1T].I{G.

In verband met de doordeweekse o e fenwod.stri j den zul-Ien er enkele trainingen konen
te vervallen, Voor cle i--selektie v.ervalt de tra.ining op woensda6 27 auiustus,

Voor de B-selel(tie op 25 en 2f augustus en voor de pupilLen en welpen
selektie op dinsdag 26 augustus. De C-sel-eictic Baat op ne.&nda6 25,augu6tu6
uitmaken vrie er naar de voorrondes van d.e Trospenaltybokaal gaat. Dit gebeurd. op
de normale trainingstijal, De overige trainingen ín deze week Eaan normaal: cloor
voor de j eugris elelcti es.

TIIAI]{ING I'IIET GESELEKE].]ERDE JI]NÏOREN.
:í

hlaarschijnLijk waren'vec1 jongené nóg op vakaítie. De 12 dió er weL wà;en'kregen
zo te horen een öek](ere pittige trainin6. Vríjdai3avond verwachten wij ór natuurlijlË l
veel neer. De B-en C klasserB worden om + 18.00 uur op LEIIS vervJacht I De training
be6int on.18.15 uur. Ook de A-lÍlessers sTarten &..6. vrijdag. De heer I'rancke nocmt r

jullie v:iiaf 2O.JO riur oïtler handen. Het spreèkt vanzeLf daÍ het nutti6 ié.on
te trainen. Door ecn konstant trainin6sbezoek bereÍk jö zatcrrlags ook íeel- meer.
I(om dus al]-enaaI regelmati6.

l\,0ENS DÀGt{IDD,";GC LUB

Op 1, auiïustus is deze training voor de
Ilet een louke on-cJerbrehinA o.) aO-B AÍra:1
verÍlcr. 1,'i j verwichten 5uL:-ó atlcmàaÍ.

,welpen en mini-welpen beGonnen.
a.s. woensdag . onafgebroken

pupillen
we..van7f 

-,

I:{I}lI-l,JEl,PEN
',JELPEN
PUPÏLLEN

13.30 t/n I
14.50 t/n 1

1J.Jo t/n 1

.JO uur.

.J0 uur.

.r0 uur.

4
5
6

pe eerste tijden zijn qanvangstijden. Zorg,ervoor dat de trainingen dan ook
kunncr, startcn. I(on Cus niet tc ]a!a.t. ..

:1s§ïSTEIITIE

Nu c1e-' A-kl-ase ers hun lesroosder hobbu., geharl op school kunnen ze bepal-en of ze
op vroensclagmiddag tijd en zÍn hcbben om bij tle trainin6en te assisteren. IIet is
echt viel- nodig, zeker als dc' oi:iccmst zo is a1s vori6 jaar. i(om woenscla6 6erust
eens 1-an6s en neem alvast je klcding mee. Je kan r1írekt aan cle s1ag.

ZÀTENDAG A. S. ZT]ÀLUIIiDNÏOERN(OI ESCÀMP .'iÀNVLNG ( 9.0O uur )

00k dit jaar organiseert de comrnissie Zlraluvren Ïoornooi,Escani) (waar ook LENS
vcrt egenwoordi6d is) v.cer een groct toernoqi voor lvelperi en nini-we1pen. /\an dit
tocrnool doen 150 tcams mee. Dit toernooi wordt zolvel- rs-nor6ens aI€ ts-mÍdda6s
versi:eeId. De bedoeling is om zoveel mogclij)r geld Ín te zamelen, rvat bestemd. zal
zijn voor gehandioapte kin<leren. Elke s1:eler tlie neerloet kriï-St een horinncring die
uitgereikt zal r'rorden door een behend.e profv.)e tbaU.er. De dag en wcekbladen zullen
deze ueek aan:',acht aan clit toernooi schenken. Ook UIim v ]{an'egem zal vri-jdagavond
in zijn rubriek in het sportprogrdmraa van Verönica (Hil-versum ïl van 19.00 -2O.OOuur) e^and3cht aan het toernooi schenken. ',iliÍn v -^anegen Si:eft tevcns een vor:rwoord
6eschreven" in het programmaboekj e. Uiteraard d.oet LENS oolc mee. r 6-l.loTBens zul-Ien
2 wef?en teams en 1 minilvel-p ent eam mcedoen. l,ens welpen 1 speelt op het tweetie vel-cl
van VCS tegen VUClllrchipelrde ooievoars en ()uick Steps. Lens wel-pen 2 speelt op het
derde vcld van VCS tc6en GDSrEsdorDj.e IIe.ghe en HBS. LENS mini welpen 1 epeelt op
het eerste velcl van LENS te6en llava, SVr75r PoÉta1ia en Cromvliet. Het eincle van
het toernooi is om '12.]O uur vràarna cle 

'uitreiki-n6 van de herinnelingen zal pJ-aats-
vindcn voor de tribune van VCS. _10_

i
j
I

1

t

1

l
I



. DE LENS]]EVUE '

I\JEEKBIAD VAN DE VOETBALVEREN]G]NG LENIG EN SNEL

!4e Jaargang nummei 1+, z8 gugustus 19Bo

: . : .ooooooOooooooooooóoooooooooocoo0oooooooooooooooooooooooooooooo

OI'EICf,EEL::, ' ," O Àl gemeen sekretariaat: Gerard van den Steent
o NunJpeetl aaÍL 1O1, 25?1 AD ben Haaë Tel. 45'B?'O?'

00000cc000000000000000
oooooooooooo00oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0000000000000000000

IN BALLOTi'GE3

1668.

1669 "... 
'

M.van Katwiik

M.A.Craner Borneman

1,|J.C"van Beele

010872 l,filr

161161 sen. zo

0?1166 c.tun.

tïinde sheimstraat 87 Den Hààg
tel. 297770
veenendaal-kade 44 Den Haag
Iet,. 294991
Buitenon 17 DeÍL HaaS

wie helpt ons uit

16?0.

AFVOEREN

1646" I(. E, Lefeber À. jun.

.. 
TT]E 

, 
STAAT ER ACHTER D.E BAR ?

#

ZATERDAGI\ÍORGEN: .

ZATDRDÀGMIDDiiG T 1

ZONDAGMORGEI.I:

ZONDÀGUÍDDAG:

SIU]TEN ZATE}'IDÀG
SLUITEN ZONDÀG

Eventucel afb eIlen

DRÏNGEND GEVEIGGD:

Barmeclewerkers voor de zaterdagmidrlag cn zcndagmorgent
de nood door eventueel 1x in de 14 da6en of iets van dÍenaard'

Belangs t eI1e nden bj-j toek Duivesteiin nelden Tel. 6?.61.83.

Andre en Jose Christ - Teel-e FrerichE. . " '-

Piet en Riek Bosch - Olaf Huis. ", :.

Tinus Zilfhout - Cor Hoppenbrouwer - Peli8y Riche1 -
Eric Landman,

An víl Steen - Mevr. .lan Maat - MevÍ'. de Jong - John W€1ten6'

Piet .en Fiek Boech
Gerard en An vd Steen

bij &oelí Duivesteijn Ië].. 67.61.81. ' :'

zr,!IAÏ]u,ïEN TOENNOOI ESCAI4P

Afgelopen zaterdag werd voor de trrreede keer het zwaluweh Toernooí EscaEp
op ons "ooirI"* 

-verspee14.. ónCanls het niet zul-k nooie weer en een aantal niet
o!'elconen vcrcnigingen, kunnen wc toch we1 weer spreken van cen zeer 5es1aa.d,
tààrnooi. Zeker r.rat beireft het financië]e aspect. Zoals bekend komen atl-e baten
ten 6oede aan de Zl.raluvren Jeugd -liktie, welke EeId inzamel-t voor de ontspanníng van
gehaidicapte hinderen. Naa.?, tot op hcrlen beken6, ie ruim f 5000r- ingezameld.- p" conmissie zwaluwen foernooi Escamp wiI het bestuur, jeugdkommissiet
barnedevlerkers r ome Nico en all-e andqre medewerkers hartelijk bedanken vgqr -hqn-
enorme medewerking en inzet.

ook bedanken zij al-le, eIfta11en, leid.ers, ouders en andere aanwezigcn
hartelijk voor hun bijdragen en beIangstellin6.

:1-



JUBIKO.

Op.4 februqrl ís, na een 5esprek met de K.li-Ka 1 de JUBÍKO begonnen met zijn
al<tivitel-ten ter votrbcreitlin§ vaà oàs 60'iariè- Ïribileu&; Deze koinmisÉie; samen-
gesteld uit leden van al-le commissies, heeft .de lqak {it iubileum rustig en
bescheiilen t_e. Jate_n. vi,eren. Voor dc oudere 1eden, geiekend vanaf de A kf.asserEt
doen wij dit'op zatàraag Zo aeóembèi-1980 irÍ bns klubgebouw. Voor de ior6ere
leaten. is de JUKO.be2ig,,een groot zaalvoe tbalt o ernooi te or6aniserent dat dan een
rveek later 6p6peeLd.zal vrorden. Het::'draaiboek zelf is a1 gereed, de kcutracten
zijn getckeÍd èn eind september hopen vlii het vol1edi6e pro8ralnma te kuiràen
publiceren.
TOCIi.'HÈBBEN,'iï:iJ, EEJI PROBLEN,I ;

. in de l-oop van deze iaren ziin veel- aktieve LENS-
leden naar andere p]-aatsen verhuist en blijlcen de ons bekende adressen niet
juist te zijn. Ook hebben wíj moeten konstateren dat niet aIle adresseh van deze'
leden ons bekend zijn.
ONZE OPROEP ]S DAN COK; :

helpt ons aan nanen en adressen van oud J.eden. waarvan U

weet dat zij nog oteeds in LENS ziin 6einteresseerd, wij zulIen dan schriftelijk
kontakt met hen opnenen.
Een berichtje ni,ar HuuB Houkes, schuytstraat 601 2517 )CI' Den Haag

Te1. o7o - 45"60.2? i6 reeds volcloendeo
Ook aan de bar kunt U d.eze Segevens afgcven.

KAKÀK ;1XI.K juLU(ÀK.TIff'I(}J(AI(j^IilJ(fi(,|J(TJL1I$IUJ(

Een nieuvr seizoen een oude KÀI(A, althans voor ecn groot 6edee1te. Mochten er noB
'Ieden zijn dic de opengevlllen pI:latsen voor hct homende seizoen wilLen opvullent
dan zijn zij van harte welkop, want rt Vee1. handenmaken l-icht lverk.rrl I

Je kunt je opgeven bij een van d,e in onderstaand stukje genoemd.e persoeneno

r,Ve starten dit seizoen traditÍeSetrouw met een BARBECUEÀVOND en weI op
zaterdag 1J Geptember on 20.1O uur. Uitcraard wortlt U op deze avond weer vcorzien
van Uw natje.en droogje'in de. vorn van d,ive4se vleessoorten'wiintEtokbroodrsausjes
en muziek, welke zij voor deze keer zelf zuIlen verzor6eno

De kosten voor d.eze avoncl bed,ra8en I 15r- per persoon en U kunt (6raag
zeLfs) dir bedrag vooruit voldcen bij onderstaande pèrsonen, anders maar op tie
avond zelf. Ieclereen die in het bezj-t is van een barbecue verzoehen wij' om deze
mee te brengen. ' ri ' '

Opgeven kunt U zich tot en rnet B september bij:
Ben o6se TeI" 6O"2Oa9O. . .

genk Hoppenbroulveï:s Tel- " 89"49.50"-
.fl,ndre christ i Te], 66.,02"04. .

Aanmelding na I septembcr is beslist niet meer mo8eli jk,

om iedereen tijdig op de hoogte te stelten van rlc door ons Seplande actLviteiten
voJ-gt hier een vc;orI-opige evenemcnten kal-ender O.V.B.

. n"nSfCUfi,VONP
, DISCOAI/OND, :

, .. BL.UESAVÖND
BINGO-DÀN§ÀNT ,. ..: , FONDUTIAVOND

' STNT-IIRI(Ii1ASF9ËST :,

NIEUIiIJ,T:.IRS-IiL,1VERJri§ D;IÏVEr dit í.v.m.
van 't 60 jarig jublIeum van LEI{S rond

.. 18 en 19 december"
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1J september
20 septenber
11 oktober
2) oktober
22,november
5. December
9-16-"1 januari de vierÍng



DISCO BO

Vanvrege de 6cede bcJ-angstelling op di-sco-avonden in t t afgelotrien seizoen
rvillen wc ooii dit jaar v,eer openen met.een disco voor de jeu6'd. l{ij zijn dan'ook.
blij ean tc uogen kondi6en: LENS Disco disaster BO.
Ncen Berust jë roLl-er skates mee (ahunr) waut het rryordt een knalavond. De tradLtio-
ncl-e handbaiverenigingen zullen vrederon uitgenodigd worden. Dus dames zuIlen er''naar alle waars c hi j nli jkhcitl in voldoende r:nat e aamvezig zijn.
Toe6an6 van rleze avond slechts l1t50. De nBziek lvord.t verzorgcl döor niet àin<ler
dan typhoon. Dus deze avoncl ua6 jO besliqt niet ;;issen 20 se1:tember,
aanvang 8.30 uur. 'L

f i-jf minutcn beclenhtj. jd,

llet af6eloi:-In i:-,::.zcen heeft de I(NVB bij de /r-junioren a1-s expiriment het
z6n. rrstrafbankjetr ingevocrd. .Voor , 

de mgn6en die .met"deze re6e1 nog_niet hekenal
zijn, zullen we nci6 even uitlel;gen wat het een en ander inhoudt. Een aantal
overtreCi.ngcn kunncn d.oor de scheidsrechtcr bcstraft wor:l.én met cen straftijd,
lïat betekend clat dL clesb et re f f en<Ie speler voor vijf minuten uÍt het veld worcït
gczonden. Overtrcdin8en.díe hicrvoor in a€lnlncrking komenrzijn o.a. het íiet
voidocnde afctanil ncnlen bij een, vrije trap, kórnrncntaar lcveren o? de lcidíng,r"het' herhaaldeli.jll óvertreden vàn een sp.elrege3-,,en in het algeueen wanged.rag.

Het voorclcel- ïo-n d.ez'e regel- is, dat een €peler direkt beoïraft wordt, en
niet 1an6e t:jc1 na cen wedstrijd. .

" IIet cxpírirnent is'zorn succea 6àrvecst, dat dc KNvB'besl-oten heeft de
straftijcl als nieuwe spelregel in të voeren voor a1le A-rB-rC-r en D-klaosers,
lc.,rtom a1le junioren en pupi1Icn. I\íen is clus gelvaarschuurJ., en hocffl niet verbaasd
te s'Laan els c1e sclieidsrechtcr'ecn speler'voor vijf minuten buiten cle J-ijnen laat
EoeKaJlicn(.'Uiteraard zijn we' e" và, overtijgd rlat het niet veel voor
yJe LEN§-spelers buiten de lijnen rioeten aantieffcn.

zal konen dat

de redactle.

f rwrsrnroon 'ï;
rJfl «]fifl«Ifl(Ig(IflGLl:Ifi fi fl (

Go e denavoncl ? -middag, -norgen, beste LENSters, aI naar [e1an6 het tijdstip,
r'raalop U zich verr,raardi6t d.e l(vrisi)ed.oo4 "te lezen. i;fgelopen weekeinde'
is het 6e1- e -en-roie-k?-art èn-bal-Let - voor-Z2-nensen op de 6roene mat'weer
begonneno De s ohcid.sr eöht ers hebben weer hun blst 6eàaan Àe indruk. te -

ri.li:c:r, clr.t he-J he:i:d.eze kcei-mene:c'!s" !t Tacklod'è! de achillesj:é is.:j.j r
zijn bij uij rood rr,alduÉ een toparbitcr" Na de eerste compctitiedag is
er oechter ryeer een enorm verschil- in tol-erantie waarncexnbaar. De ëne
fluiter treed strenger op dan de andere. Veef za\ er dit seizoen dus niet
veranrleren: Harcl spe1, Ínconsequeirt fluit'werk minder publiek.
ilopelijk, dat het amateurvoetbal aan de verloedering weet te ontkomen.
Bii LENS he\ben we geLuklËig aI een paar verfrisserirle potten voetbaL -

6c zien o

Lf6c1c}en ;ce:;scla5 haalde LENS 1-zonda6 eeII huzarenstukje uit daar in '
een primar \redstrijd UUC (hoofdklàsser) rnet t-1 tc vóisIaan. Opval-LenJ
\raxenhet ho6e tempo en het gevarieerde aanva16.6!eL, vraar VUC geen vat 'op
kon ltrÍj5en" .,^,fgelopen zonc1ag tei{en VVP was het ondanlÉe de 4-0 overwinning
allemaal- wat minderr al zaL dat med.e aan de tegenstanrler gclegen hebbenn



Dat sche iC.orec ht er6 nict aI te vaak de hand in eigen boezen steken en
xlo.ar al to vaak ambitieus zijn blijkt uit een enquète ond,er gestr"opte
sche.dsreohter:e in Drenthe.
In de enquète word de riolgende vraag geoteldr
ïlat was dd redon om te 6toppen?
Geen enkele scheicls adhtte zich on8e6chikt voor zijn hobby. .

GeerÍ enkéte bcheids was mentaal niet opgewassen tegen zijn ti.'.akr
De meesten waien gestoptrondat ze ontevreden rÍaron over het aanstel-l-in86-
b ele l_d. 

i.

^lclus 
.onze scheidsiechteis uit Dreithe.

De erÍquète kunt U ln zija geheel- vinden in de Voetbal- Totaal- van 2O au6.
UÍt uiteret betrouwbare bron vernamen wij dat de junioren A-B-en C '.

selecties op zoek zijn naar ÈÈn of mrcrdere sponsors.
"-Uw Redactio sLuit zich dearbij aan'en heeft ínÍoidde1s enkele grote
. 'brouvreri j en in Nederl-and. aangesohreven oB cen spónsorcont ra-ct lce te

kri j gen.
J[fgelopen zatèrdag vond op Escamp het tweede ZvraÏuwent o ernooi plaats.
U lve.ot weL voor de Eehandicapte jeu;d. Resultaat zotn 5000 pietermannen
voor h6t goede doeÀ.Het lijkt ons een J.euhe geote als LENS de baromzett
die toch aIlecn door dit toernooi zo hoog is opgel-open, Èe schenken a.an
dit goede do cl-.
Noot. voor de pennin6mcester:
Giften -zijn fi6caaL aftrekbnar.' ïye waarsihur,ren U nu alvast. op 1J septcmber zal sr tÍeer een doordrin8enale
brandlucht han6en op LENSi Dan organiseert de Koha nI. weèr een barbecue-.

fr1313'rliïr"o:H:"i"0ï:"i"3í:ii: Í;nnr. onu"" .it notto or6aniseert
de l(aha op zaterdag 20 september weer edn stormachtig avondje net
ríedewerking van de Cisotheek Typhoon. En pas op met je rollerskates op
die tegelVlb'eri !

.Ilier faten we het vrcer bij voor deze week. Tot ziens t
Op iret laatstè nippertje ontvingen wij nog vakantie groeten uit het land
van de Jaffa-sinaasappels. IYij konden ontcijferen dat HillenrJo6 en Rob

'ons groeten uit een JO C warm Tel .hviv.

Langs de sporten van de Z-M ladder---!! I

ZMNZ}4ZYIZMZMZMT,IIZI'IZMZI4ZI4ZI!ÍZMZYÍTNTMZMZMZMZTI
I,l secr. J.Meinesz Tel, 86.14.4?. Z

Z La,an v Rustenbur8 15t 2271 l(S Voorburg.M
IMZI,IfiMZMZMZMZMZMZMZIÍZMZMZMTNZMZI4ZNZMZIIZMZMZ

Beide wedstrijden afgelopen weekeincle te Voorschoten waren van zeet
behoorlijh gehalte. fn aannerkin6 Benonen, dat de 1e k1..6se afdel-idg teiclen
'(SVLV 1) altijè nog even stcíker is rlan de 1e klasse'afclelin[ Den Haag ( waar
immers oolc nog een lloofclkl-asse v66r de IOIVB aanwezig ist ) mogen we stelIen, dat ons
EERSTE er mct een rcdelifk verdiend geiijXspet (1-1) zeer behoorlijk ís afgekonen.
óïffions weer eén z.E. I I vacantie-comlinhtierr doch homen we toch langzaam aan
in het staclium'terecht waarin meer ér. meèr een competitie eIfta1 geforrneerd kan
worden. Het TWEEDE deetl tt 4og l:eter tciien SVLV 2 ( frvcede k1à6se afd. Leiden!) en
yrist tenslodffieen verdien.,le 1-O achterstand bi j rust, de gastheren op I t l-aat'st
nog beicle punten te ontfutseLen. Vah 2-O vrerd het hier, voor 6oed bclieken spel
van onze jr-.rigens, na 2-2 nog net vlak voor het eintle 2-r. Keuri8 werk mannen: een
krvestÍe van doolzetten, 'bekíjken en vol-houden, En vo ho(-'rt rt ook. ! Over komende
woenddagavond (27 aue) zuIlen iee niet al te veel schrijven daar tlit all-enaal- reed.s
achter de rug is, wanncer cezeweck;:ost Uw brievenbuE binnenglijdt (t.n.v. LENS 2 -
BSC r 68/2 en LEITIS , - .Sv c1e Jagerscr.:mb) .'Onze aand.aoht wordt dr..arom sterker

de wedstrÍjCen (, 6tukc) van komende zaterrla6 ,O aug a.s.gec i.rnc ent rc erd op
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. Darl ontvah6t 'on§ 'EERSTEIon t4.JO uul'SVtVr 1 en, hqori aaarïoiq cle opstellini van
ac ut-Fffi[]-e. nffiEDE en DIRDE ontvangen dan resp. svLV 2 àn ] beidc om

1'1.45 uur (krvart vooilffiilf t )Eïi Ïffie spelen daarin:

-P.tteumann 

- .\.Den Chejlh - R.Leijn - f.vd Tol aangevuLd ma diverse --
sel-ectie spelers dic opr clat raoment nieÍ :bij de r'i-selectie behoeven op te treden.

, Voor het Of}lUf auu 6ók- om 11.45 uur tegen SVLV l.komen in rt veld: ,_ _. -l,tlT-n euv er - G.I(uiper - GoBosman - p,.pps::ran - II.I(emper.- c.veldink -' lt.ro"ier - R.Iio;tcr (aanv) - G.Ha[eà: i J.Houben - É.., wuritrtàven (?) -
' J.d.e Reijer - R.Vroom - Chr. Jehee -, Iq.DIeIi66en. ;'

Een en anc.',er begint cr rlus wel op te lijken cia.,t, moet ook wc} want een feek later
i".f.e ."ptj t"Ëi"t r',e cor,rpetitie. Het .EE-RSTË heeft dan welíswaar de'aïlereerste
zatercla6 af 

_ 
vri j ( ongetwi jield .zat hier-6ffir'ienclsclappeli jke wPctstri jcl 'erSens

rvoiècn .in6e1ast ) cloch het 2e en 3e hunrcn;er dan direkÈ flink te8enaan 6aan. Eet
p"ogranrDa daarvoor is thans nog niet bekend, doch_ wordt U tijdig gepresenteerd.
fot zolang: Bereidt je naar vast voor, met ztn al-len! l---

10.00

-' 10.00

12.00
11.00

PROGIIÀl,tii! SENIOREN ZONDÍ;G lí:8-1980.

14.00 uur IEIqS 1

12.C0 uur euick Stcp6 2

LENS
Vuc
iruc
Vre<1
vuc';
LENS
LENS
LENS

urch 6

VRedenburch 11

CP§TELLINGEN:

12.30
14.1o

"1.1 . oo

J2.oo
14. oo

uur
uur
uur
uu?
uur
uur
uur
uur
uur

6
ehb
B
B.
9
10

1

: flËfr§k2steÉ6 I

: Vredenhurch J
.. LEN§ 4
- TENS 5
- LENS 6

- Ltii,ts 7. VRMENBURCI{.8
- vuc 10
- VUC 1'l
- I,ENS 1 'I

ffl jt""n.,^r,
v1 '

Het Kf eihd-L,oo
Het i(f eine Loo
Vredenburghweg
fiet Kleine Loo
v2

v1
Vrcdenburchwe§

'J. 
D ekkcr

G . B1aiilr
B.Mitra
J.v Haastrecht

LENS 1 t/m 4 worrlen door de trainers bekend gemaakt.
.,

C.vd Bcek - Th. Brandenburi,; - J.v Diik - J.Keetman - G.Kemperman -
G.tooyesijein - Ir.l.i'licheLs - G.Oostrom - J.Ras - R.Roodbo1 - H.Ràoduyn -..,"
J -LOet - J . ZOUn.

Í', BLoklancl - H.v Blijswijk - L.v Borctel- - J.Colpa -,r.iioottluizen -
irJ.de'I(riéct - qr.'i'Noort - II. RÍmnelzrv.ian= - J.vd sande - H.Straver -
D. vd lr,aas. .

IIEREN AANVOEXDER,S ZIE ].ANVOERDERSBYEENI(OMST

LENS 5. À.Bauman - J.vd Ende "'- B.ossë - C.stalet - F.Verbarende e."- J.t{ititiLg ---ï . R. v iJijngaardeir + aanvullin6 selektie. '.

LENS 6.

:í

tENs 7.

LENS B.

LENS 9.

F.vd BerG - À.Bilrlenbeek - G.Goossen
S.RoZema - J.Schrnal-' - J.Verbarèndse

R
T

.v Bcekum - F.v tseekun - ii.vd Berg.- P

.cuit - J.lle1mans - P.Meijer - J.Prin6

.verstrael.

- M.Janscn - H.de Klein - P.KroI -
- B.Vester - t'/.ter Laare - R.Vr.anssen.

.Bosch - H.Demeyer - H.Guit -
- T.Prins - A.Reesink -

LEIIS 10. P.Bur6houwt - I','v Diik - P.Fieret - -R. rle Haas - II. iloi)penbrouwer6 -
R. clc JonB - G.vd KIey - II, Kou\ïenhovon - uJ.Krol - .T'.Riemen - P.Schul-ten -
P,/sneeLe - F. shuíjk.
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LENS 11. A.Bannin8 - R.Bom - G.Boogaard - J.Borst - F.Jonlier : J'Nuiipers -

-- 
g.f,irr""ei - C.LÍpman - F.Éeters - J.Rientjes - E.de Vroege - J.Voorduin.

VERZÀMEtT.!-JDIX{:

LENS
LENS
LENS
IENS
LENS
I,ENS

8rg
4
5
6

11

en'lO
11.30
1r.10
1Ot15
09.i)o
10.15

een
uur
uur
uur
uur
uur

half uur vool! aanvan6 van hun
klubgebouw
t tJ
it
tl
tt

weclstri j d.o.

/T.TSCIIRIJVEN:

PROGR}TI'X'{À ZAÀLVOETBAT,

LENS 2
2 sept. a.6. Sporthal l(w:intsheul
- PÀRiiÀT J

bij Jaap Colpar Eendersonstraat 27lr Riiswiik
telefoniech van 19.0o tot.20.OO ,rr'op vrijia6avond 1e:.. 94'19'?4'

Omdat cr nog Eeen vflste coach gevonCen is voor het zaaltean
-voorlopig zel-f voor ecn coach en lrensrechter moeten zor6en
voetual)] Vandaar dat er een ruin aantal spelers is "p6este1
cle taJren dan aflissel-end vervullen. .schriift U dus aub niet

OPSTELLING:
---Tt.Prin6 - F.v Diik - P.smcele - P.Schulten - lil.ter Laare - J.Riemen -

F.Struijk - G.vd li1ey - E.H oppenbrouwerE - H.Kouwenhoven'-
zul1en de opelers -
(verplicht bij zaa1.- '
tl. U kunt bovengenoem-
af.'

FROGRIIIv4 4 sePt.

19.00 uur LENS 10

r',ANVOERDEnS BÏ JEEM(oI'lST

Trompgarage

A,S, naanflag 1 sept on zo.Jo Uur za\ er in het k1ub1-,-ebouw een aanvo erdersbi i e en-
Éàmàt praatËvinde-n voor LEIIS J l,/a 11 (senioren zonclag). Gezien de recente
probLc-men net <le Seko en de (àerleel-teliike) oploegingen die daarvoor gevonden zijnt
àul-Ien a1le, aanvoerd-ers even iibij gepraattt worclen over de ontwikkelingen met

betrelEkfing tot cle Eeniorencoonissie en de Sang van zaken voor komend seizoen. uv,

aanwezigheid is daarbij echt noodzakelijk.

PROGRA],II,ÍÀ JUNIOREN

VRTJDAG 29-B-1930.

'19. J0 uur. SOi! À1

MAT.NDÀG 1-9-1980.

. M.Vrij enhoekJ-aari

- IENS ,
. LE}IS 7

22.20 ttur

Rodelaan V.oorburg
1{2

v1

Rodelaan Voorbur6
Rodelaan VoorburS

-, rENS f

. LENS 1

- vIC§ P

- vros

19.00 uur Tone6ido 1

19. OO uur IENS 2
1,.1. OO uur LENS 4

!,,,roErsDÀc 1-9-1980.

19" 15 uur Tonegido 81
18. oo uur ToneBido c1

t



zÀTEnD^c 3O-B-19?,O;

10. oo
14"1o

tEl{S 1

],ENS 2
LEIVS f
LENS 4
DiE HA,LENS 6
LENS 7
IENS 8
.IENS B

zie ook
zie ook
is vrij

uur
uur

l

uur
utir
uur
uur
uur
uur

t/g
1/9
zíe

- Jekatocrnooi
- vcl-o z

'ook 29/8 en 1/9
- Velo

Die Haghe
- 1IIest erkwartier
- Velo
"- 'Zoetermèer '-

Dreda
v2

1rZ

'oökenburch
v1 .

v1
v1

-v1

14.,o
1o.45
1f.oo
11"10
13 

"OO= 10.00.

ghé

B̂

{9NQEU§r liOMÏN JUTIIE 
"'JE! 

TRAINEN OP URT.]DÀGJ,.VOND: 18.15 UUr.

ÀFSCHRIJVINGEIÏ:

Schrifteli h voor vri

TETETONISCH:

A-k1assers bi
B-kLassers bi
C-klassers bí

da ayond 1B,OO uur bij P.vd Steen,
1o1 , 2545 PR Den Haag. Téf. 6?,5O.96.'Genemu denstraat

vrijdàgavond tuoéen 1'B.OO en 1p.OO'uur (uitsluitcncl in drj-ngenrte
gevatlen) voor '

j P.vd Stcen ,IeL. 6?.50.96. :l

j F.vcl Derg Tel-.29,?9.?8
j A.'s-Gravencijk .. Íel. 61.16.40.
In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen

en 1o.oo uur afbellen bij LENS feI. 65.11..14. -
ozn

. OPSTEI,L]NGEX\Ï:

LEI\ÏS 1. R.v Ber8enhenegouwen - H.DiemeI - R.de.I(roon - R.de Jong - M.Ileernan -
R.Groen - M.Riemen - L.v Rijn - P.de Bruijn - J.odenkirchen - O.vd taar -
E.Eykelhof - B.Heenskerk - R.l'jasserman .! R.Hui6m+n.

samenkomst B"OO uur LENS Leider Jaap'Meybirf3;'

LENS 2" H.Frishes - G.de liok - J. ouwenhoven - E,Nederbiel - I,l.Schobbe - F.?egcrs-
E.perrcyn - Ch.Bergmans -'R.Gitrberii - M.vd Lans - Y.Tdlohreg - !V.lïals.

sannenkornst 14.00 uur LENS tej-der'Dhr. Spa.

LENS 
'. 

vrij . r

zíe 29-B
zíe J-)-

ItENs 4. !ï,coIpa - B.Driessen -
M.Geurens - 1,.1,v Melzen
J.Brocshart - T. Spa.

sa.r'renkomst 14,00 uur LENS

samenkonst 18.15 uur
.samenkomst. 1B, OO -uur

H.Schaap - R.Soebarta -. Ti.:Verboom - M.yreeburd -.
- J. v Kester - Ivl.Fortrnan - E,Keus - E.Coret -

Lei-der C.Fortman.

LEIIS 5. lil.v Veen - A.Ch"ist - A.trranken - n.fievit - F.I(Iein - M.vd l(ooi -
M.iirul - P.Rolador - R.noos - D.Vermeu1en - E.v Zíj]t - B.v Di j]Ë -
R.Sohreiner

samenkomst p.4J uur LENS Eiets meelren6en., ,. Leider Marce]. Jqnsen.

LENS 6. M.I(nops - M"v Seel-en -'n.í nlitterswijk - R.vd roogàardt - J.Frislies -
Eide Groot - l'l.de Haa6 - E.,Jager - A..Tewarie - E.de Vos - R. iannee -
S.de Nenny,

samenl<omet 12.J0 uur LENS Leider L.BLok.



IEILZ. J.Klip - R.vd Heiirlen - H.I(oelemii - C.Lie Kie tsoen - ll.MoUeman -
B.Soer - F.Spa -.à.Tjin-tisjoe - I4.v Vel-zen - J.frasserEan - M.Zaalbcrg -
R.Vrccswijk.

zie ook wo ensda6 ,-9-1980.
sannenkomst 11.00 uur LENS Leider Paul vd §teen.

],ENS 8Àr P.vlessels - R.Eam - M.v Hel-den - E.Keus - J.Kuijpers - M.Tiemes -
A.Oosterl-aken - D.de Bruijn - R.Lie l(ien t6oen - P.Dillewaarcl - l,'.Toet.

. Leider Theo Prin6.

IENS 88. p.i.I1ebl-as - A.Franken - P.Frerichs - F.v Ke6ter - 
^.TrieP 

- O.Koenraadt -
1"1.v 3ee1e - J.iliemen - R.L,ie l(ien tsoen (2x) - a.ooeterlaken (2x) -

L,eider N.N.
F. de Bruijn .( 2x)

PROGRT,}.,IMA PUPILLEI{ }f ELPEN FJI.I I,iII{f -VJEI,PEN

PUPIILEN ZI.TERDITG }O-B-198O.

10. Jo uur LËNS 9
10. OO uur LEN§ 10
'lOrJO uur I,ENS 1,1

n(oMENTIILLIE TRAINEI{ q!_USEUCDISUIQ!49_9U_12:19_gsI.
==========--

- ZvraLuwent o crnooi DSO Zoetermeer v Tuyl-16P.park
- Zwafuvrent o ernooi HI,ISH Vrederustl-aan
- Zwaluwentoernooi DSO Eoetermeer v Tuyll6p.park

- Die Ha6he
- quick Steps
- Quick step§

v2
v2

LENS 14 6anenkonst 1?.45 uur LENS

IiELPEN ZÀTENDÀG }O-B-198O.'

10.
11.
11 ,;

00
00
00

uur LENS
uur LENS
uur LENS

12 zíe 1-9
11 zíe 3-9 .

'14 zie 1-9 '

IÏELPEN MIAIqDÀG'1.9.1)BO.

lB.Jo uur Vio6

ryErpENVJoEI,rsD t,c 1-9 -1980.

1B.JO uur HBS
18. ro uur HBS

- LENS 12
- lllNs 1'

v1

samenkomst
samenkomst

17.rO uur LENS
17. JO uur LENS

OOK VOOR JULLIE ÏS ER TRAÏNING OP 'ÍtoEysDjrc oM 14. JO uur

MINI -',ïELPEN ZÍTTERD/.G 1O-B-198O.

1'1.00 uu" quick Stels ],I'NS 15 Ni jkerk].aan

TI].IINEN JULTIE OOI( IEDENE IïOENSDÀG OM 13,,O UUT ???

.I,T'SCHRIJVlNGEN r

schtlftglijlE vler rlr.jgggevgng 1B.oo uur bii 1:. vd Steenr
6?.50,96.@ Èn oen Haag TeI.

TELEFONISCH3 ,vrijrlagavond tussen 1B.OO en 19.O0 uur ( uitsluitend in dringenrr.e
gevallen). Bij ir.Jil Heijaen TeL. 29.06.21.

fn noodgdvaltu, t,,,onon cle pupillen en welpen no8 op zat er da8o cl-It end tussen
9.JO en 10.JO uur aflrellen Tel. 56.1r.'14. klub6ebouw.

, ,- ''a



LENS 9. ?.8
. P.O

P.v
sarnenkomst 9

CPSTELLINGEI'I PUPILLNN.

ijLsàa :- r.christ - B.claassen - E.Endlich.- L{.Endli ch - h.Kamp -
osterweghel - R.'Slats - J.Timmernans - V.TroriP - D.Veioohelclen -
d Zwaà . - D. vct Vin.
.-i5 riur LEI\S IEÏDER Hermqn Str3.ver. . ..

LEI\§ 10. B .Bórgmans - O,Blom - M/tr'ronbdi'g'J'É.ae Groot - C.de Groot - L.Meershoek -
.Mulder - R.PLu6ge - D.Keetnan.- l4,I(eetman - t:.spa - h.v tr{iingaard.en -
.Zinmerman. l.
p.OO uur LE..IS ' Leider Ronal-d. de llaas.'sauenkoms

ATTENTIE ! I 3 VOOR LENS 9 EN 1 1 Gj:],.NNE OUDENS }IET VERVOJIR

OPSTELLII.IG TIEÏ,PEN

CPSTELI]NG },ITN T -}'ELPEN

T
},I

L,EllS '11. R.BateLaan.- R.Boelhouweq -. C.vd Bo8aardt - T.Diène] = /+,Groenestein -
.- -: R.Ha::tman; L.van rt Hóo6 - M.Jehee - E.Iínöps j J.Koenraads -

E.RcnzenbiÏnk, - n.Spaaris.- D.vc Toorn - L.vd Tobrn -'
sanenl(ornst 9.1, uuf LENS leider N.N.

LENq 12. '.{ordt door de trainer bekentl genaakt 
-ffiErto=mst 9"rO uur LENS Leider Jacques den DuIk.

-!ENs._12. G.Elstak - R.Mdershoek - H.Aarssen - R.Verbaan..: J.l'lansveld.- R.vd Laan --
n.Uoftiop - + aanvulling oelektie a'"-

sannenkonst 1O.lO uur LENS ' Leider Peter cle Jbn6h...--.:.'

LENS 14. I{oHansen - J.vd Starre - R.irrlsemgeest - M.Brandt - l,l.Vinke '- H.StaaI'-
J.Westrate - J.I{uír Rodriques - M:TijEen - J.Steiuwegs - N.Ja[i9sar - !

' G.I(uiPer,

LENS 15. $l.vcl tsor - P.EIstak -'R.Fieiet - S.Hess -
N.Schuurman - I,Í, dè. 51àa1 - M.iïiorsma : M.v

'samenkomst 1O.OO uur LENS '. .

l.

JEKÀT{ EiI}I(]OI ïCON T,IUS 11 CP ZATE']DÀG 
'O 

AUGUSTUS.

S. Jag.eiar . - R.Nuiien -
Katwi jk
Leicler Eric Hess.

fn al1er vroeGte (8.0O uur ) vertrekt l'1 naar Breda om bij de vo etbal-ver eniSin8 '
Jeka de wisëelbelcer te veriledigen. Ja, verdecligen want vorig jaar waren.wij
vrinnair van dit altijd sterke en eÍg zvrare toernooi.
Drie !óu1e wedstrijden van 2x 15 minut en tegen l,dvendo uit Bretlar TSC uit ".

Oostèrhout' en Sprundet uit Sprundel.
Igordt 'je ócrste of.tweede in de poule dan speeJ- je nog een tussenronde te6on de' nr.
tvíee of 6én van de andere pouLe.-
De íer1ieàers hiervan spelen uiteincleiijh om tle tlerde en vierde plaats, de winnaars

Dp nrs. drie en vier van al-ke poule spelen respi bn de vijfcle en zesde. en (rm de
zevende en achtste plaats. SucceÉ om 16.00 uur weten jull-íe meer.

ïJaaï líGt Jeka ?

De- Erote we8 Den IIaa6 - Rotterdain - Biedà volgen. Daarna de richting Ti1burg...
aanhouCen en verfaat bÍj rle afo1a6 llre$a.- Bavel- de Rijksweg. Bii het einde vah
de afrit 6laat U Linksai en vervoigeno'bij de stoplichten weer linko. Rechts liggen
de Jekavel-den. Ook succcs heren chauffeursr

-9-



Z\,l/iLUilENTollRNCoI v00n IENS 9 r 10. en 11 CP ZlTEt:DirG ,o ÀUGUSTUS.

tn iavot6ing'van d.e mini-wlrpen. en'c1e welpen gonn ,ru rle pupillen spel-eri voèr.het
goede doól ,r. au 6ehandicapie jeugd. IENS 9 en 11 6aan naar DSo. (hopelijk is er

l"no"g vervóer).. Pà 6aat naar HMSE. De tegenstanclers zijn:
l
I

I
I

ILENS 9

Spoorvri jk
DS0
vuc
JUVENT]\S

Mini-welpeti
We1pen
Pupil-1en

NIET OPKOMERS

VERVOER

Nogmaal-s wijzen wij er oPt
6en. ÀlIeen aLs er voldoen
autolE. Zorg dus vooÍ een

SELEKTTEfRIiINING

3.1o - 14.ro uur
4.1o - 15.10 rlc
5JO - 16.10 uur

rENs J9
IIMSE
qUT,CK

&:VA.
t{oLL stoRr'12

LENS 11

GDS
SPOORWIJII
CSVD
DS0

De wealstrijden duren 2 x ?* mihuut, zonder ruSt. ÀIles bijeJ-kaar nemen de"wed-

"i"ijA"" fí uur in bes3-ag. Er zÍin Béen priizën. Iedereen krijt een vaantje. Toch
je bóst doen hoor. Voor àpstellin§en zie etderi5 in deze LENSrevue '
TRIIINING VRI.IDiTGÀVOND

!]OENSDAG}(TDDAGCLUB

Nog 1an6 niet aIle l,1B en c-kLassers rlie niet in .le Eelekties zitàen komen op de

vrl5aagàvond trainen. ,Íifgelopcn wcek waren er + 25. Dit uas honderd procent meer

al_s d.e eerste keer. IrJannËer Ëet vrijdag weer 1697, neer is a16 .1e l-aatste keer dan

zijn vre tevreden. De jongens die 6eiee-t zijn vonden het weL vrij zwaar maar toch
wei leuk en nuttig. $Jim Kousrenhoven'en Frans vd Berg, die lllíru v Sprundel vervan6t
patt<en het pittig aan. Je zal het wcl- merken in de konpetitie als je de trainingen
iUirt vo16;n. vóor de B- en C-klqssero !5!1! deze om 18' 15 uur' De A-klassers '
starten om zO'JO uur o.Irvr Dhr. C.Francke.

ook op de .woensdagni.ld og ',"t,,r"hten wij a]Ie pupiU-en !Ïrelpep en mini-wefllen'
Vanaf deze weàk gaan wij vreèr achter elkaar door meet t1e trainingenr

I

1

1

Kon regelmabi6 dan zal je zelf zien dat ie er nut van hebt. veel jongens hebben

oo6 ,néitn m"I h.t stopfenrkóppenrschieten en in6ooien. i19": *" trainen I":1 -^^-(aileen) net,r1e laf. Xónaitieirainin6 word.t niet geclaan.'ouder6 stimuleer Uw zoon'

Èoà oof.'eens kijken'op de vro ensclagraiÀdag. Het klub,ebouw is vanaf 1J:'OO uur open.

Vanaf a.s. zaterdag krijgen jongens clie niet opkomen wecr twee extra' reserve-
beurcten. llij vra6èn oe-óuaers órn altiirl indien mogelijk, op vrij:lagavond af te
schrijven. làe dit pas in uiterste oocà op' zat er da6mor;';en op LENS en rlan alleen bii
iemantl van de jeugdcornmissie (iïi1 liei;nen-, tlÍm Kouvrenhoven of Peter Perreyn)'
Mocht U dit 6eàaan hobben rarar staat Uv, zoon toch bij de niet oplcomers rea6leer rlan

even oi) vrijàagavond bij het afachri j faclres, Bent U vergeten af te echrijven bel
aan toih no[ 

".rro, 
naar iENS o! moc.n(1a,gvond of no* op dezeffde zatercla6. Een yorm

van beleef6heid vinden wij dii. Laat Uvr zoon nooit zomaar thuis blijven ook al
re6ent hetl IIet kan test àoorgàan! Laat het etftal- niet zo'meJrgellik'in tle steekq'

rlat iedereen verplich! is om voor eiSen vervoer te zor-
de autors zijn-ï-ffiIfta1 weg te brengen, 6r'an we net
fiets of bromner.

Op rvoensdag ] september 5-s er geen training voor de ,fI1 en B sel-ektie. De J'!-selek-
iie traint--wlt op aonaerdag 4 Àeptember om 18.o0 uur. Voor de C-sefelctie is er geen

traini.n. op d,:ndËrdag 4 selternler. Op maan4ag 1 september traínt de C-selelctie
van 19.J0 - 2O.JO uur. -1o-
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MUTATIES LEDENLUST:

0060 R.a bom

IN SALLOT,iIGE I

wordt niet spelend. 1id.

167t

1672

16?t

t674

.n67, -

1676

À.K.Jtrijgh -
R. Geur'tsen

E. Dckkers

F.v Knijff

'E. v Kní j ff"

R.J.ToepoeI

E.R.Tiemes

D:A !:spa

K. L. ver\iih
.Ír.M iC oi et

C . D. Bo6isch

Sdqueila ' 221060 S.Zon

2112?2 \ril :'

250171 tM

'' 16'0164 À. jun.

. : .22o7q2 \t

0106?,

o4o768

10o6?o

110655
o1121?

07o132

PfiI,I

C. jun.

Pup.

S . zat.
I!.È

N. S.

16??

.16?8

1679
1680

1681

JÀIIRVERSKAGEN:

iVij hebben nog Ian$ niet al.le ' jaaïveistagen van àe Kotrmissies ontvangen.'Heren
sekretarissen wilt'ïr's.v.p. haast naJrën. Bij voorbaat dank.

Het Beatuur

TENSKNANTENKNIPSELS

Traditiegetrouw heeft de heer P.Juffermane met een fraai ingebon.Jen..
boekwerkje waarmoe hij het seizoen 19X9y' 19BO heeft samengevat met krant.enknipsels

Ditnaal- heeft. hij deze uitgave opgedra6en.. aan Jan Hop.,- die. onE in h9!..
voorbi.je seizoen zo . ?Lot se ling.. ontviel. .. ,.....

Verrast vrerden wij ook door een exemplaar knips e l-b-voornameli jh ook uit
arti.lcelen in irHet B'nnenhofrr-van het roenruchte seizoen 1972/71t waariE LENS 1

kampioen werd. in Gouda en promoveerde near de tweede klas.

-:1-

Middenstecle 280, Den Haab
TeL.210112.
v.Drieststraat 77, Den Haag
Teti 970132.
Casenbrootlaan 5t Poeldijk
re]-. 01?49-46429.
HÍlversunstraat B1s Den Haag
reI. 456184.

. Hilversunstr"gat . BÍ, . Den HaíiB
TeI..456184.'--
Helfendoornstraat' J6, Den HaaB
ret. 669691. .,,..... . ^.

MeppelweB 589, Den Haag
rè1. 662009. :

Hengelol-íian 673, Dei HaaG,
teL. 291737.' '. 

.

sÍnitstiaat P1, Den Haa6
flengë1-o1aan 58P, Den HaaB., r'

ÍeL. 6?1096.
de Gheynstradt 50r Den Haag
ret. 452254.



Het verheu6t ons U te kunnen r:rededelen dat de volgende leden zich bereid
hebben verklaard in de SEiiO zitting te nemen, C.Bogichs, A.A.Kuypersr J.Rientjest
p.C.Smeele, tr'.cle Vroefo, díe het SÈKO-S elcretariaat za]- 83an vraarnemen. Het adres
van hem is Uithofsl-aan ?o, 2544 NV Den Haagr -' - :

Ook de LENSREVUES uit het seizoen 19?9/BO staan.weer keurig netjes
ingebonden in onze bibliotheek...- Nog meer oud.tot hoel_ oud materiaal- kregen.rv5,j via:'hem uit het archief
van \,{. van Boheemen.

KoÍlt U op een regenachtíge clag eeís neuzen. Dat mag best! En de

Heer'Juffermans beclankt voor het vele lverk door-U verricht..
Het Bestuur

sEt(o

WIE STAÀT ER ,I:CHTER DE BÀTJ ?

ZÀTERDÀGMORGEN: An l'{im en nonald.
ZATERDAGMfDDÀG: Loek Duiveste$n - Bep en Simon Sandifort.
ZONDAGI'ÍOEGEN: ' Tinus Zilfhout - Cor Hcippenbrouwer - Teele FrerÍchs.:
ZONDÀGMIDDÀG: fessa Roo'dbo} - An BergenhenesouvJen - An vd. Steen.
SLUITEN ZATÉRDAG Loek Duive§teyn.
SLUITEN ZONDAG Àn err lïini

t'

EventuecL afbietrlen bij Lodk Duivestelm 'le]-. 6?.61.81.

K,I,J(AKTI(.].KAI{..'^IU.KI{T.1"K JrI{^11( i.IL\KÀILr,KriKi K lc1IL1,1(ArLp.IL'ff IKAI(l&i

DI6CO t 80

llaaulv, waauw ciit is niet ftauw ? :

.LIJ{S iisco Disaster l8or dls jul1ie ervoor wiflen zorgen dat het 11een
rrdisagterir wordt, dan móeten jul1ie wel aanweziS zijn o1: 2o september
Want dan zal LEI'IS wederom'op zÍjn Srondvesten staan te echudden ondat
rrTJ?hoonrr haar versterker open draait. Toegang voor dit allee f.1 rlo.
Voorwaàrde: oricler clan 14 jaar en een goed humeur.
Vergeet vooral je'rolIerslèates nietl I

í

echt
cim 20. J0 uur.
discotheek

:'
Bfrl?BECUE - DANSANT.

DÍt wordt toch weL de laatste kans om een 6ezellige avond in de oPen l-ucht nee
te malcen. Hopelijk zullen de weergoden onE gun6tig gezind zijn.
1J septemËer cle traditionele B.IRBECUE om 2o.JO uur opgeven.bij:

Ben O66e T
ilenJr Hoppenbrouwers T
Àndre Christ T

Kosten voor deze avon<l ! slcchts iF

Nosmaalo aanmel<len !S:lig! J9SI 8

eI.60.20.9o.
eI.89,49.50.
eI . 66.02. ol+.

151- Ber Persoon.
september..

lff I(AÏLK,4J(iff i:KfiQiK.\1G',1C!lQiKr.-1 JUJ(-'I(',:K;iKAKAKAIíIKf'IL.T

-2-
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KITISPEDOOR
K
i(K

KI§«lg,gfl Cil0ffi IiICIG«KIiI(

. i{et zoals d.e Pool-6e arbeiders in Gdansk en Sczeczin hervatten wij gesterkt
'het werk. De vrijheíd van meni-ri6suiting' heeft vreer gezegevÍerd'
ónze s1relre5el ,màdewerher is zeer 6etroffen door het niets optziende

. i.f.,rit*Ërt' vàn cle vaclerlanrlsé toparÈitersl met name Jan l(eyzer. Mièschien

. cLat nu inàerclaad cle hardheir] van het voetbal- wordt teru6gedrongen. ..

lïi1t U niet met een levenslang traurea l-ope-n zo van3 was ik er, maar bii
geleest, dat ik d.at nu vergeten ben, Ik vergeef^het mgz-e3'f nooit-t geef
.í clan clére .week no6 op voor de barbecue-avond. 8 september sluit de

' inschrijvingr 1, september is het feeot.
Laatste nieuws: LENS kriigt vleer damesvoetbal-. !.fgelopen maanilag was er
èen 8esprek tussen een "àituf tlar,tes en het bestuur. tíJe ziin benieuwdt wat

daar.uit liont
Voo" ,le zvlachtel-aars en enkelbanders 6root nieuli'6 aan het bfessure-
firr:rament.. I,lits 6ocd 6etaped is het 4ogelijk 2 weken te voetballen en

, keer te scoren ,.t f,cscheorcle enkèl-Ëin6en. De xnan t die dit propfonder-
,irrO"t:5tt bevrezen heeit, is Peter l,ance6 van LENs-zondag 2' Àfgelopen
vrijdag is hij eohter tooh in het Sips gezetr maa? zonda6 stond.hij alweer

' ,,u..Àt Éet vetit. Een voorspoedig herstel , Peter! '

Oolc ons is no65 niet bekenà of de 25OO gulden baronzet van zaterda6
2J au8ustus "Isnog 

zijn geschonken aan de Zwaluwen Jaugdaktie: Eeniederr
àío *éut weet, woiclt veràocht kontakt op te nemen met de redactie'

. Iie hcl:ben wecr vclc valiantie6ro èt en ontvan6en. Een rvil-.Ielcettri5e 6reèp-:
Sinon en Bep.liandifort groeten de l,ENsfal1ilie vanuit Zuid Limbur6'.
Ons eer6te àat dit jaar uitkont in de "e klasse I(NVB had af6elopen '

zonclag Quiok Stei)s i4uxlasse) op bezoek. Uit het'ön§ .6eboden sllelbeeld
molge blijken dat de. hee! Versteegh, alit seizoen gokt op open en aan-
valtend.voetbal, 6èzien rle uitslag: 5-J bravo hoor.'

,' Dat een. trainer'vàak cle 6ebeten hond is, is een icrler welbekencl' Maar' 
t51;lS heeft een primeur. irainer Versteegh i6 gebeten door een hond.
2 herders vielen zijn hond aan en toen hij het dier trirchtte te ontzetten

. beet é6n der herders in zijn kuit.
" !íat hem hct meest droeviS stemcle aan dit voorval was, dat.cle eigenaresse

van de herrlers weiSeíde óni6e aansprqkeli jlchei cl te aanvaarden. it Ïn lvat
voor werelcl l-even we tegenwóordi5 ïr -alduÉ 

Verstceqh.
.DeUe vraàd- aau.U rloorspólend etuiten wii de l(wispbdoor voor deze week.
óerorà nijlsna is eind;tiik geopeleerd, hii tiet'ií hèt Rodekruisziekenhui
ge eta8e Èrner.4o9. Er is-bezoeÈ van 18.Jo tot. 1.9.10 uur. sterkte Gerard'

Nogmaals vij f mÈnuten bedenkti j d.

Nadat vre in de vorige LENS-revue aI ons iicht hehben laten schijnen over de

vi5f-minuten regcl-i;gr schenken we er no6maal-s aandacht aan door de publikatÍe uit
de.rr Voetbal-Iïe6trt hier samen te vatten:

M.i.v..1 ju1-i 19BO Saat rle straftijd 'in voor de ArB en C-kLasse'
nen èpeier kan een 5 mínuten straftijd krligón voor de.vol6ende overtre,íin6en: - ..

l- . het opzettelijlc rve8trappen of -rverpen van de l:al als het spel' tdood! is.
tijd 

"èkken- het niët op voldoende afstand Saan staan bij .vríje traplen.
- het zonder todàteuming van cle scheidsrechter betrerlen of vellaien van het

'spee.lte1d

-3-



- in $roord of gebaren te liennen geven het niet eens te zíjn net de leiÈing
- tegenstanrlers onrvelvoeglijk beje6enen ( d.rl.z. uitschelden)
- vasthourlen van een tegenstanc',er aan shirt of broek
- anrler onbehoorl-Íjlc gedrag
- meeralere mafen achterecn dezelfde spelre8el overtretlen ( m.u.v. buitenspel

Het o?l-e8gen van straftijtl heeft 6edn verdere gevolgen voor d.e betroklrene, d.w.z.
er wor.lt later 6een étraf r;p6elegd. Het wordt we1 op het wed§trj- i dformulicr
vernrel-dt. De scheidsrechter houdt ile Ètraft j- jr1 bij, en bci:aal-t wanneer de speler
weer het vdld mag betred.en. Straftijdrkan maar eenmaa1 per rvedstrijd op6ele5d lvorden
Iíanneef een. spe]er voor èen trveede keer straftijd zou krii8enr kriist hii een'
vraarschuwin8. tlanneer een el-ftal- nog maar B speleis in het veld heeft, vervalt de
strafti j rl:r e6eLing.
jlit zijn in het kr]rt samengevat de belangri-jkste re6e1s rond de straftiid.': de nedacti.e,

IIet afg;e3-o1:en , , re turn-rve ekendrr tegen c1e §VLV elfta]Ien uit Voorschoten
leverde 66n vol-konen LENS-zege op! Het EEnSTD vron (overigens voor de allereerste
maal sinds Ce onclerlinge contacten met ffiGpcrtbroeders) ruim verdicnd net 4-2
van SVLV '1 . Er weïd. bij ons van tijd tot tijd zé6r g,oed geacteerd en kwam daarbij
zeer zeker het nut van een conditionele regel-matige trainin$ tot uitíng. De
doelpunten van Nicg Sta?el-, iiat'. de ?agter Theo Rooms en invalLer Christ v GeÈtel
víafcn stuk voor s,tuk dan weI vanliima ]trvaLiteit vogral- ook het niddenveld, c1e Zr.q.

Langs de sDcrten van de Z-l'{ l-air.der---!

zMZt4Zt4ZMiit47.]IlZtMM7,MZl47,,l1Zl42:"MZM7rl4Z].l7.J{Zl,ÍZl17,l.1ZMZ

M Secr. J.Meinesa te]-.- 86.14.4?. M

Z Laan v RustcnburB 15t 2271 XS Voorbur6. Z
t, lltÍ:lMzliZ\:.Z1tiZltt7'l'lZMZMZl4ZMZlEZl.lZl4ZIlZl4T'r.4Zl4:1'liZMZl'lZlU

J.H.C de Groot.
H . H artnan.
H. E.l{.Iïi js.

rr2e lijnrrrrva6 zovel- in aanvalLencle al-s in defensieve wijze terdel3e voor haar taak
berekcnd. .iangezÍen a.s. zaterd.ag ons 1e elftal op de all-ereerste competitieda6 aJ-
v.rijlaf heeft zal ur.nnogelijk nolq een vriends cha^ri)elijke wedstrÍjd rvorden ingelaÈt,
doch oolc horen we a.B. woensclag weJ. vàn onze lIr l4öh1e.

Het T';.íEEDD sleel-de evencens een prj-ma partij met ditmaal ryjl@, ,Is
spelverC.cler in een 6].ansro]-. Niet a]-]"een dat bij met een 2-tal fraaie tloelpunten
uit evenzovele vrije schoppen de basi6 le6rle voor'rle verdiende !-4 ze6;e, cloch
overi6ens kwamen cle andere successen mode d.oor zijn inmengin6 tot stand. Verrler
speelcle ook Erldy Neuuann wederom een enthosiaste partij op het middenveld.

Zeffs hèt DERDE e1f tal-...vritC.e niet v,.or de , ,6ro
wist eveneens een, zij het nipte (2-1), zege te bewerkst
uiteraard. no6 de-..meeste B-evariqerde öonbinaties een rol
.lijk een'zelcer gehe_ql- nog. mettertijd.dienen af. te tekene

,.en Bob Ieyn deden cchter i.:nrlertuséen. opmerkeli jk frAaie
voor ons 2ó en 3e tcan a.s. zaterclapS c1e cr,rmpetitie 19BO-
waarheid on zo te zegilen. Jon6elui, wij rarlcn jullic aan
van str)nde af aan serieus en grondig aan te pakkàn. Iloek
EfË,ffi-Ín-Íe-1í6etball-e ri j niet gebcurd, dit het eventu

, aanvang cler conpetitie, meni6 eJ.ftal aan het eincle van rt
geword.en bij het niet rtissen van ecn kampiocnscha? of he

te broersti onderdoen en
el-1i6en. Hier speelilen
en zal zj-ch hier uiteinde-
n. .iiad Koster, Ted. vd Tol
clinEE5aEn ïÍi'F-
1981 a'a!. l{et uur van de
de zahen al-lemiral
vaak is rt immers in het

e1e puntenverlies in de
e rit nirt noodlotti§ is
t ont]-open van e en

onilerstc pl-aatsl Dus opgelet:vanaf cle eerste rninuut al-Ie reg'ist ers op entreldcen I
Het eerste conpetítie 6óbeufen zal- zic}r overígens dicht bij huie vol-treldren. met. ecn
2-tàl- TIIUIS vredstri j den t.n: LENS 2-Vitesse D 16 om 12.30 wx (scheidsr I{r. F.
Ourverkffif-en LENS J - Dsc t 68-l5-ffi-7T]FïïiT6chei dsr: no8 nader aan te vrijzenl
Het TiIEEDE hont hierbij mct de volgencle conbinatie in het vefd: J.vd Tas (aanv)'.-
iï. K]ïffiëÏ-- E.Neumann - E.v Hartskàmp - R.Möhle - J.Wcltens - Chr. v Gestel - .,.

T.vd fo1 - c.vd togt welke no8 aangevukl worclt dooï IIr. Möhle (woensrle.6) met + §
namen uit cle sel-ectie. IIet DERDE start alsvo].gt: M.Beuver - G.Bosman - C.VeldÏnk -
ii'.vd Linden - C.Bosuan - l',ffiEEEr - H.Kenper -.I.Ilourlen - L.Kuyler - G.Hall-een -
c.Iiuiper - R.I(oster (aanv) - jl.Vroom - E.v Werkhoven - R.Leyn.
PRoGR-qIIMA ZÀTEnDIIG 1 J septernber.

14.]0 uur Escher Boys 1

10.O0 uur Dscher Soys J
14.JO uur Esch.r Boys 4

4-

LENS 1

LENS 2
LENS f



ASSISTENT]E BÀR DOON DE ELFTÀLLEN.

PROGRÀMMA SEI.IIORU\I VRIJDIiG J s ep t emb er.

19.00 uur LEIIS 10 - Trompgarage

I septernber.

' Evenals vori6 seiZoén zi$n we 6enooclzaakt om ook nu'weer een .beroep op
de clftallen van zowel de zatercla6 a16 zondagsonioren te doen orn te as'siste;en
bij het barwerk, w-egens gebrek van voldqend.e barmed.ewerkers. Uit onze ervaring
met het .vorig seizb.en .is geblekenr dat !óo6stens 2 keer op een elftal 'eent beroei:
zaf worden gedaan, 'wat óns geen a1 te grote opgave lÍjkt om, Uw_ steentjb l:-j te
dra6en in het werk, vrat er in een verenigÍng 8edaan noet woi.aeir. vle hÀien àan ook
dat alle el-fta]Len, hun mpdewerhing hieraan zul-Len verlenen. Via de aanvoerders za\
het kontakt verJ.open, wanneer een elftal aan de beurt is iódat men tÍjdig:op-de.
hoogte zijn wanneer *en met hoeveel nensen er geassisteerd rnoet rvortlen]t - -

De Baxkomml6Bie.

'l 1 .00 uur LENS 2
uur GDA ]
uur PDK 2
uur SOA ,
UUr LEI'I§ 6
uurl,ENS 7
uur BEC 5

.oo

.oo

1IO.OO uur IIM§H B
i4.OO uur iENS 11

coÀL 2
],ENS J
IENS 4
T.,,ENS 5
PO§TDUIVEI{ 5
PDK J
LENS B

ï2

V1
Nieuw Mad.estein
fluinlaan
M. Vrij enhoekl
\12
v,

D . vcorkom
.J GÍ]let
. vd l'/eiden
èllegron
.v Delden
cl Beek

N.N.

PROGNAIAÍA SENIOREN ZONDAG

rl

Hfdk1. C

HfdkL. A

,I
G

B

D

F

D

Nde

kf
kl_
k1
k1

KI
KI

Th.
H.J
J.J
N.P
J.H
M.v

2
o
2
2
4

1

I

1

I
1

1e
2e
2e
1e

.00

.oo

{2.00 uur SVS t?O/z Je kI. G LE

rct'ls' to I
-DII,IA 5 .

ÀTSCTIRT JVIxIi BIJ DE /J,IIVOERDENS

T,ENS 1 t/m 4 worden door d.e trainers bekend gena.akt.

LENS 5;

Bra66erskade Delft
H.vd Linde
öàÀ["ï"à"-za); voorturs ]
B. Auer
M.Stokelaan N.N.
vz A.Kuijpers'.4e

I(omenrl weekend. be6int dus de competitie. lzorgt U ur*roo"
kaartje nceneemt. Degenen die nog gekeurd moeten worilenr
de 6rootste spoed te regelen.

DE OPSTELLINGEN

dat U aLlen Uw competitie-
worden. verzocht dit met

rl.Bauman ; J.Yd Ende - À.de Jong:- C.Stapcl - J;!{itting - F.Verbarendse -R.v wijn§aafaén - + aanviuin6 ËeLetciie.' i :

LENS 6. C'vd Beek - Th. Brandenbur6 -,I.v Dijk - J.À.Keetman - G.Kenperman,-
G.Looye6tein - tl.Michels - G.Oostrom - J.I?a6 - R.noodbol - H.Rooduyn --J.Zoét - J.Zoun :

LENS ?. E.v ElijèwijÈ - L.v Boxtel - .f .Cofp. - J.crooihuiàen - J.Houtcpen -
V{.de linegt - Q.v Noort - H. Rimmel-zwaan - J.vd Sand.e i-. H.Straver -'
D.vd VraaE.

LENS B. F.vd Berg - A.Bilderbeek - G.DuivesteJm - G.Gooosen - M.Jansen - Iï.de I(Ieí
lV.de lile\i - P.I{roI - J.Schnal- - ,|l.. Timmers - J.Verbarendse - B.Ve6ter -
B. O sse.

-r-



LENS 9. C.v Beekun - F.v Beekum - A;vd Berg - P.Bosoh - H.Deleyer - B.Guit -:;"-í; n.c"it - J.Heinans - J.rd Horst - e.M"yur - J.Prins - T.Piins - À.Rèèelnlt
T.Verötrea]-

LENS 1ot F.v Dijlr -'P.Firet - R'de Haas - H.lIolijenbroulvers - R.de Jong -,' .

H.Kouwènhoven - ',V.I(roI - tIJ.ter Laare.' j" H.Linssen. - J.Rienen '- P..Schul-ten -
p;Sneeie - F.Struyk (2ie ook vrijdals- ! september)' -,...,,.'

LEIIS 11. f,.Banning r-'G.doógaard - J.Bor§t - F.Jónker - J.Kuypers - C.lipman -'
F.P"t"r"-- j.Vooràuin - R.Vransen - E.de VÍ.oe8e '.Ii.v Bergenhenegouwen

VERZITI.IELTIJDEN

IENS 5
LENS 6
I,BNS 7
LENS 8
LENS 9
LENS 10 9.15 uur rr
].,U'fS'f f 'half. uur voor aanvan8 van de rvedstrijd.

9.15 uur kLubgebouv,
alf uur voor aanvang van de uedstrijdh

I
1

t ll tt
J.00 uur klubgebouw

11 .00 uur ,,

tt

AT'SCHRIJVEN:

jda6atri
LEN
LEN
],EN
IEN
LEN
tENs lO bij Jan Rienan Tet. 23.71.01
irtts tr bij .ros Kuiipere reli 50.o6.58"

Aanvoérders kunnen bij evt. probl-emen kontakt opnemen
Íel. 01?42-602'l (tussen 2O.0o en 20.Jo uur)

s5b
s6b
s7b
s B.b
s9b

voird tussen 19.00 en 20.00 uurr : '
i3' cirrist stapel teI. 2].88.88
l.j Cee6 vd Beèk Íel. O1O-71511O
ij Henk Rinnelzwaan TeI. 80.2r.16
ij cer;ira Duivesteyn f el-. 94.68.91
ij Theo Prins le]. 61.12.14

net Fran6 de Vroege

PROGRi.l,lLl Zi.t\LVOEllBitL :

I,laandag B soptember, Sporthal Duinlaan
21.40 LENS I - Garrund 1

OPSTELLING:

{.llinnelzwaan - II.Straver - J.Houtepen -
J.vd lvater - J.vd. sande,'- Q. v Noort - W.

L.v Boxtef- - Thr Prins - . .
de Knëgt ; D.vd 1,laa6.

te

TENUE

Niet alleen de keuringskaart j es moeten in oide zijn, 'ook het.tenue, ylii accepteren
geen afwijhen4e tenueis dwz àI1-een een blauw ehirt met'w'itte'ronde kraa6 en witte
ianchettei, een..wit brr,ekje lt@íEtrepen) en blauwe kousen' spelers met afwijkende
tenuet6 spelen n'ict.

-6-

!

i
]

l
I

I
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COMPETITIE . INDELTNG LETTS 9 II.il 1,1';..-,:

IENS 9 I.EN§ 10,,

Flaningo t s ]
Delfia 6
qvst?o/2
ïlài*Ekvrartier 6
DHL 9
FulLl §pe ed l'"
Rvc 6
faurus . 2Dvd2:.''
Vel.o 7
BMT 4

Je lilasse G

., Flasi n8o I s 5
Texas/DHB 5 ., 
HMSH 8
quick' 1 1 

_

Triomph 6
. Rava:;g: . . .'
.. Olanje. Blauw 7

tr,testlq4dia '10

CeleritaE 7
GSC f .,

GDA 7

4e klasse D

. RI|DEO 1

- L{S2
- Rijsv'rijk 2

- ..BTC, 2 ..
-... RI(SVM 2.. - . .

- LENS 6
- IENS 7
- ., 'spoorwiik 6
- Flaltrln6ots ,
- Flamin8ot s 5
. LENS 11

IENS 'I1

4e klasse F

14éo
10.l0
12,oo

PRocRíl,ll4ri 'l f. septenber 1980.

uur LENS 1

uur(?) Blaurv Z$tatl 2
uur I,ENS J
uur I,ENS '4
uur..IENS 5 ..
uur To4e8j-do. -4

14.00 uur tEi{S 10
1o.oo uur SVS'!7o/1

PRoGÍL\.,i}4.,'. JU]IÍoREN8' 
.

I.I}-N'rDAG B-9-rg8o. '

19. oo irur LENs 6 '-

19 . OO ' il1ir LENS BB -

ZATEnDAG" 6-9-9980.

10.00
1.?.oo
11.OO
12.00 uur Zw. Slauw 4
12. OO uur LE],íS B

14.00 uur LENS 9

qui=ck S

iluick S

teps'
t eijs

"v2
-1rt

14.],o
12,45
12.45
14Jo
14.ro
14.30
11.oo
11.45

uur
dur
uur
uur
uur

'lruÈ'
uur

"ï:

LENS '1 '- - lilassenaar 1"
LENS'2 - VÍifPolder 2 '

rENs f irDo 6
LIINS ''4 . l,testlandia 6
Juventas 2 = LEI{S 5
IENS'6"zie ook B-9 ' ': 'Quic.k Steps 6
LENS'? - Vio6' ?' .- ' '

nvc 11 LENS B 
^LENS BB vriJ ,zie 

LH'IS BÀ en E-9

...v1
"v3

v1
v2
Hoornbrug\r3 r,

v1 ,

s!.park ïidíe 'I

Kouxll JULLIE. 0oK rr"rIt{Eu:"EEU§_{E_EEET,_EE!_EqE!_U9!Ig I !

ÀFSCHRÏJVlNGEN:
Schriftelij k: voor vri.'idagavoncl 18.00 uur bíj P.vd Steent* Gnemuiden6traat 1 01 , 2545 PR Den Haa6. TeI. 6v.5o.96.'',

TELEFONISCH.: .vri j rlagavond tussen 1B:OO en 19.0Q. uur (

., .geval-Ien) .voor

-r-

uitsl-uitend in {ril genrle

'osc 
,6

stlStxo/1
De Ster tr ..L,GDS .6

' 
l'J est erkvrartier 7
Vredenburch 12
HVV7"'
Vogel- 7
.Duno j
GDCPH ,



A-kLassers bi
B-kl-a6sers bi
C-kLassers 6i

j P. vd Steen IeL. 6? .59.96. ..
j F.vd Rers Te1,, 29.?§iB:-''
j.-4.!., s-Gravencli jk Tel. 6r.16.40.
In nood6evallen kunnen <ie juirióröí'-noÍj op
9.,3O en 1O.0O uur afbel-Ien bij LENS. Tel-.

zat erdagocht enal tussen
66.13.14..

AÏKEURINGEN: De junioren moeten bij sl-echte weersomstandí6heden steeds de
afkeuringslijsten raaclplegen. !eLefonische ihformaties worden hierover
niet vertrekt.

NIET OPKOMERS iÍie8ens niet ,,pkomen afgelopen weekeintl krijft de volgende s1:e1er
2 extt a rcserve beurteni Edwid. t(eu6.

Bij herhaLing vo1-6t uitsl-uiting van deelnening aan de konpetitie-
wedstrijden.. In dat 6eva1 blijft de verpJ.Íchtíng tot betaS-Ín6 van de

kontributie tot het eind van het seizoen (10 juni) gehanclhaafd.

OPSTEl,LINGEN:

],ENS 1. I{.Diene1 - M.Ilienen - R.de Kroon - R.Groen -. P.de Bruin - M.Meerman -
o.vd Laar - J.Odenkirchen - R.de JonB - E.EykeLhöf - L.v ilijn -
B.HecEskerk.

samenkonstg 1r.r0 uur LENS Leider Jaap Meijburg.

W 2: R.v B ergenhene Bouvren - G.de Kok - J.Ko.uwenhoven - Ch. Ber8Írans - i
Il.Gimber6 - E.r'iecleriel - M.Schobbe - n.r.ïasserman - F.Zeger€ - F.v K4ijff.

samenkomst. 12.15 uur IENS Leider Dhr. Spa.

IEI{S f. wordt cloor <le trainer behènd gemaakt i t ],

f,nifS 4. N.N. - !:r.Cclpa - S,Driessen - H.schaap - B.v Dijk - R.ovérboom - , ï-
M.Vreeburg - M.Geurens - \,I.v l,lelzen - T.Spa - E.i(eus - J.Broesliart -
E. Coret

samenkonst. 14.OO uur LENS Leicler N.N.

IENS 5. !J.v Veen - ,l.Christ - À.Frankefi - R.i(ievit - F.I(lein - M.vd Kooi -
l4.ItruL - P.Rolador - R.Roos - D.Vermeuien - E.v Zijl - R.Schreiner. i

Fiets Eeebren6én.
sanenkonst 1J.JO uur LENS Leider Marcel Jansen.

LE'I{li 6. M.I(nops - M.v Beele - À.v Btitterervijk_ - R.vd lJoogaardt - E.de Groot -
l4.de Haas - lI.JaSer - À.Tewarie -.E.de Vo6 - R.tJannee - S.Nenny - .'r

zie ook B-9
samenkonst 14.OO uur L.,ENS ^ Leíder i,..ll1ok. I

LENS 7. J.I(Iip - R.vd Heijden - M.Koelemij - C.trie Kicn tsoen - F.Spa - M.v VèIzen
A,Tjin Lsjoe - M.Zaalberg - il.Vleeswijk - ,.I.tïas6erman - P.Dilleweard -
I,Í.Mo11eman.

LENS B1!. P.1ïe6sels - ri.Toet -
R.Lie Kien tsoen - A
tr'.v Kester.

Res E.Keu6
s.anenkomst

I4.Iiemes - F.de Bruin - J..Kuijper6 - J.Rienen -
.OosterLaken - P.FrerÍchs - 9l.v BeeLe - F.palenewen -

10.45. uun I,ENS Leider Theo Prin§.

Lms BB. P.Alleblas - L.Triep - À.Franken -.o:I(oenraaclt - À.Oostcrl-ahen -
E.Tiemes - M.Tiemes - P.tr'rerichs - II.v Beele - F.v Kester - F.Palenerven-
F.de Bruin

(voor naanrlag B september 19BO) Leider N.N.
-. . - ,..-B-



PROGRAI'Mi1 PUPILIEII ilELPEi\l EN IIINkIïELPEN.

PEPÏLTEN ZIiTEIiDITG 6-9-T98O.

1'1.r0 uur ïïijswijk 1l
12.15 untr Duindorp SV 14
'12.0S uur GDS 9 

i

t

IïEL,PENZATEnDÀG 6-9-1980.. "

11.0O uur ;{es uerkwartier 9
1 1 . OO uir LENS 1,
'l O. JO uur Laaklrrrvartier '17

:. , : . .. i

r.{INï-ri-rH,pEN ZATERDÀG 6-9-1980.

- LENS 12
- !,Do 29
: LENS 14

S?.])ark Irene ,. , .'
Sport laan/Me zenple j.n
Erasnu6weG

M . vr i j'94 iro et<J-aqn
v2
Jansoniusetrnat

ÍEI'lS
LENS
LENS

9'
10
11

10. OO uur LENS 15" tDo 32 v1

AFSCHRIJVINGEN:

Schriftelijk vool vri jcle8avond 48.00 .uur bí j.:P.rr6 ttu"r., .'.,,'
ffien HaaB te:-. §?.5o.96. .: " '
T elefonisch;. .vpj-j da6avond tussen 18.00 en 19.00 uur (uitsluitenrl in ,.drÍngende

gevallen) bij \ilif Heynen Íel. 29.06.21,
In nood6evallen kunnen de pupÍIlen en uelpen nog oi) zat erd.agoc}-tencl. tucsen

. 9.1o en 1o.oO uur afbeflen. TeI. 66.1f.t4. klub8eÉóuir. "

".. 1IS'KEURINGEN,: Bii elechtc 'weersone tand.ighe<len stecds eers,tp de qfÏ<eupín651i,j sd dn
raerlp1el;en. §taat daarop bii rt p',rrrirren eri vrelpenrr ïermelcl:
GOEDGEI(EUnD dan steeds naar,.veld. of punt van samenkomst komen. IN DIT
GEVÀÍ, M.iG En DUS NIET TEIiEFCNISCII kORDEI{,GEÏNFOrul'IBnD Ni:/fi,EVENEU-ELE

AII(EURïIIG. §taat bij de afkeurin8sad.r ess en bij rtPupil-len en WeLpenrl
vermeld.: ZIE ÀFKEURINGSIIJST dan noet aIs volgt worden gehandeld: Voor
de thuÍsrvedstri j,ien moet juniorenlijst worden geraadpl-eegd.. Zijn de" '

wedstrÍjclen van LENS 2r) en 4 goerlgekeurd, dan gaan r;ok c1e pupillen
en. rvel!:en. wedstrijdeu op'ons vcld door. UÍtsluitend voor de uitwe.c!'
trijden ma6 in. d.at gcval telefonisch wortlen 6einformeerd of hun

, rvedstrijden .doorBaan en.$re} zaterdagochtend tussen 9.1O erl 10.30 uur.
. TcL. 66.1r.1+. krubgebouw.

'' .(: '
oPSTELLINGEN: ..

LENS 9, Í P.BiJIsma -'.F.Christ -- B;CIaa66en - E.End1ich - M.EndfÍch - À'[anp -
. P.Ooster$rgghel .- Il.Slats - J.TinEerman§ - V.Troep - D.Ver§chelclen -

D.vd Vin - P.vd Zwan : 1

sanenkomst 1O.r0 uur LDNS Leicler Herman Straver.

].,ENS 10. B.Ber6lans - O.Blom - M.FroÉber5 - ts.de Groot - C,de Groot --D.Keetmari -. 'M.I(eetnan - L.Meershoek - T;llul-der - R.P1ug6e - I'Í.Spa - S.vC Togt -,,'

.1. v I\,i jngaard.en : M. zimmcindn - D. Spa :

samenkomst 11.15 uur T,EliS {' , l,eicler Ronal-d,de IIaa6.. ;*

LENS 11. R.Rate1aan - R.Boefhouwer -
lt.Ilartnan - L.v tt,Hoog - 11

R.Spaaís - D.vd Toorn - L.v
sarnenkomst 11 .00 uur T,B{S

C.vd BoóGaardt - T.Diemel , A.Groenestein -
.Jeheè - E.I(nopos-',l.i(oenraad6 .- E.nenzenbrirk
d Toorn :

Leider Ron de Jon8. '

1,"'



OPSTET,LINGEN iíEI,PENS

LENS 12. M.BoGch - M.lrooshooft -
M.Schuurnan - E. Spulder6
R.Zimnerman ' ' '-

samenkomst 1O.oO uur LENS

D.Bijlsma - J.Dunant : M.lloek6ma .; [.Jahsen -
- P.Va1kenburgh - M.Verschelden - R.Víyrdeman. -

],ENS 1':

samenkom'o

r.,ENs 14.

sarnenkoms

E
R
t
R.A
J.M
ld.v
t9

.Aaxssen - G,ElEtak - R.vd Laan - R.Meershoek -:'R.Vetbaan - R.Zandstra -

.Holtrop - P.i}ngeline - M.Jochems - J.l,Ieststrate.
10.J0 uur tENS ; -' Ieider Peter de Jon§hr

lsen§cest - M.Brandt - ï(.Ilan6en - N.Jagesar - G.Kuiper - .. '.'
uir Rodrigues - H.Staal - J.vd Starre - J.Steinwe8s - M.Tijsen -
inke - E.v Knijff.
.,O uur I,ENS Leider Dhr. l rantlt en

i Dhr. Tijsen.

u

OPSTELLING MTNÏ-"'IEIPEII.

LENS 15. W.vd lor - P.Elstak - R.Eieret - S.Hese -,S.Ja8esar - R.Nuijen -
N.Schuurman - M. de .UJaal - I,l.l'íiossma - M.v I(atwijk -: J.l[ansve]c1.

sarnenkornst !.J0 uur LENS . Leicler Eric Hess.
.lr

],EIDEASBI.I}'ENKOMST 3

Op naandagavond B september worden aIJ.e leiders van onze pupiJ-Ien r welpen en
rnirii-welpen om 19.00 uur in ons klubgebouw vs:rwacht. Met enkele leden van de jeugd-
konmissie wordt dan het 66n en anrler besproken. l'rli j stellen het erg op prijs dat
al-Ie leiclers op deze avond aanwezig zijn. Bent U verhinderfl bel dan even af. Telo
29:06.23. sugge6tie6 m.b.t. onze jon6ete jeugd zijn op deze avond van harte welkon.
Tot naandagavond a. s.

De koEpetitie .gaat be0innen.

Àrs.zaterd.ag begint de konpetitÍe voor de jeu6delftallen. De LENSeI-ftaIIen komen
goed voorbcreid aan de start. De traininGen zijn al- eni8e tiid bezig en de meeste
el-ftalIen hebben er minstens drie wedstrijden op zitten. Zullon we aan het eintl
van het seizoen nu eindelijk een6 karflpioenen hebben of. niet./? Het belangrijkste
is echter dat ju[ie met plezier voetbalLen'qn trainen en dat juIIÍe het u,aar
je zin hebben op LENS. Ziin er dingen die je graag anclero zou zienl neem dan
kontalt op net d.e jeugdkonmÍssie. lïij hebbcn het beste met jutlie voor. I,l,ii'hopen
ook dat der nieuwe leden zich snel ,thuis zullen voelen in onze, vereni6in8r ,.en clat
d.e níeuure el-ftal-Ien gezeltig net elkaar zu11en rrpresterentt. $larrt daar Saat het
uíteindel-ijk tocb. om. ;

STRAT'B]}NKJE.

De vijf ,§inuten straf is.dit jaar, ook-van kracht bij de B,eB C-k].asséqs. Dat wil
zeggen dat de scheidGrechters (ook van de eigen klub) jon0ens voor bePaal-de
overtre'din6en voor ! minuten naar de kant kan sturen. Illii hopen dat, dit niet
teveel- voor zal- konen. Meestal is het een Bevolg van praten. (81 weet dit wel-).
Maar ook tijrlreklren, het vregtrappen van de bal of andere kl-eine overtredingen ..
hehben d.eze straf a]s gevolg. Een .tíjd van bezinninB. Natuurlijk bi-ijven de Sewone
straffen bestaan. T,eiCers en spelers probeer híer zo weinig no6elijk mee te maken
te krij6en

-.'- 10-

I

'



!ïMSTNIJDTIJDEN.

I
De IO,IVB heeft lveer iets. nj-euw6 uitgevond.en on het allemaal- wat'eenvoudiger te
maheh. l{at de reden hiervan is begr.iji:en we ni€t .heLemaaL maar de tijden àijn
flinh aangepast. .!ïat betekent dit voor. de Lnlselftallen.
LENS
L,Elis
TENS
LENS
IDNS
LEIVS

'l en
len
5 r/n
92x
10 t/
14 en

2 EpeÈen 2 x 45 rainuten.
4.sqe1e1_2 x 40 minuten
ozx2r 'mr_.nuten. . -

JO minuten.
m 11 ? x 25 ninuten

15 2 x 20 minuten. las Logisch h622?

ij thuiswe dstri j den JO min. voor aanvan6 en bij
even tijdstip. Te laat komen betekend niet

LENSREGELS.

IÍoeten wij ervool zorgen dat ju1].ie regelmatig voetbaLlen en kunnen trainen, van
,juLJ.ie wordt verwaoht dat je, je àan rle re6e1s houdt. tJat houden deze r:e6eLs nu
precies in. Hieronder vo16t.een opsom.ming. Als jullie je er aan houden clan zull-en
we weinig problemen hebben. Susces in de konpetitiel!

J eugdkomnissie.

1.,

2.

!5igg: eon koreflblauw s[irt met .witte nan chetten en een witte roncle lcraag.
Effi-wi.tp e broek (niàt glimmend). Blauwe kousen ( zoniler wit boord). DÍt'al}es
zonder stropen, rugnumners e.dn Onder het sporttenue aLtijd een zwembroek.
Onkleden in het kloedlokaal en Niet al thuis en dar met een trainingspak naar
het veLd komen. Dit 6etc1t ook vóifte traíningen. Na afloop van cie wedstrijd
of training is iedereen verp}ioht te douchen.
Merlr aLle sportkleding en informeer, bij verlies altijd bij de j eugdkomnissie
of er iets gevonden is. Er bJ"ijft altijd veel 1i6gen zonder dat daar nog Íraar
6evraagd wordt.
Geef v,aardevolle Epul-len, ge1cl, eleytels e.d. alti jrl af aan de leider of
trainer.
Kon alti do tI
u

ti , d.rv. z. 'b

et aangeglVe raJ en oil
meespe]-en"

1, Afschrijven: alleen voor bi jzondere gevallen en wel mÍnstend 6Éó wcek van te
ïoien-Eif cen licl van de j eugdkornmissie. Bij zj-el(te of andere onvoorzíene
omstandí6heden kunt U afbellen op de vrijdagavond. Voor tijden en telefoon-
numnerE zÍe de LEl,trSrevue. Voor nooclgevallen bel-Ien op de zat erdago chtend.
(zie ook weer de IENSREVUE}
Ilre6blijven zonder af te schrijven betelcent 2 extra reservebeurten.
Bij herhaald niet ophonen wordt de betroklren EleLer het 6ehe1e seizoen niet
meer oi:geateId. De kontributieverplichting bIíjft voor het 6ehe1e seizoen
b estaan.

4. AFIIrUIITNGEN: bi j twíjfelachtige weersomstandigheden is het van beLang na te
gaar of de wedstrijd d.oorgaat.
voor dc competitiewedstriiclen:dfrïïï:ï'"ït3iiriSïi.i: ï:ïï;:f!*l3;tiriu"",

ï:;:iï,ïËï, ";"ï:ï:iï::f"lï',il; Xiii.:;"ïi:-
Voor tijden zie tEllsrevue. De Pupilfen en
(r,nini) welpen moeten bij thuiswe ds tri j clen
kijlcen naar het junioren elftal- dat op het-

zelfde vel-d speeJ-d; gaat dat niet door ( er ie
d.an een pons6aatje door het nuËner voor het
el-fta1) dan gaat de rveÀstrijd niet door. Het

. dichtstbi j zj. jnde adres voor U is
Voor vrienèschappeli jke wedstrijden: telefonisch informeren in het klubgebouwo
Voor tijden zie LEItrS revue )
In gevaL van twijfel kom dan toch naar het klubgebouw. tseter een keer voor
niets dan niet opkonen 

.-,11-



5,

6.

Keurin6en: voor r1e jongens clie no6 niet gekcurd zijn is het,.zaak ait,zo..eneinogelijk te doeno De mosclijkheden hiortoe heeft u, aIs d.e keuring no6 nietgebeurd Ís, apart ontvan6en. zorg ervoor dàt het keuringsbewij. + 1 pasfotozp snel mogelijk bij het juniorens ec retariaat is.
Kom. zoveel mogelijk, trar-len. .De trainin8 gaat a3.tijd cloor. Neem bij twijfer-achti-ge wc ersons t an cligheclen je gpnschoeioi ,.".
Neen zaterda6s en zondags altijd. je lidnaat.chapkaart' nee. vool cre contribu-tie. verlijzen wij na.ar de bijLà6e. Beta.al .le contributie op tijd. Dit voor_komt móei1i jkhe rlen.

c i,ENSrevue:Ices deze
oi:steIIi-ngen alfe ovc
trainingen en ellerLe

o Roken is all
strÍ j rlen en
aLcohol is a

1O"'Toto 1ot to:
o o an

U steunt daa
, van Ce tENSr

goed; hierin staat naast het wedstrijdpro6ramma en d,erige 
-mededèJ.ingen over afsch-rijvin6enr- aflieuringen,i anclere activiteiten.

een toe6estaan voor .li-en g-y161s"ers, echter niet voor"cle wed_trainingcn, in s.:orttenue en in het kleedgebouw. Het clrinken vanl1een toegestaan voor A-k1e-ssers, uiteraaid na het sporten.als de ouders interesse hebben on nee te spelen in aè lotto en/ofnen ze dat via onzë vereniBing doen.
rmee d: vereniging. Onze inLeveringsadreesen vindt d op d.e omslagevue, Het codenumrner Ís 56-9.

',iJ'i j hopen dat dit voor ju1J_ie allemaal. duideli;lk is.dan kunt U altijd terccht bíj een van d.e leden van de
Zijn er vragen of lroblemeh

j eu6dkomr,rissie .

Í
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oo60
.1625

167 t

IN BÀLLOTAGE

1682 ' 'J. vd vlàay

. Bon

.Meijburg

.Krijg'h SequeÍra

.Bertrom " '

uiÍ RodriqueE
. Hardy
. Orie
. iiomei jn

vrordt
wordt
wordt

24o371. 1*,

261270
250275
130675
120168
031261

Sen. Zat.
Niet 6p'elend lid
Se. Zal.

VJ

M,'i

MW

c,

R.A
J.G
A.I(

1683
1684
1685
1686
t68t

R:A.M 
M

A.D
H.H
R.A

Lonneker6traat 57r Den HaaB
ret. 295525
Buitenom ,2, Den liàagr Tel. B9,086
Berenrade 931 Den Haag.
Het Zicht 120, Den Uaag, TeI. 6?848t

Jun Prinsegracht 274r Den Haa8.

Ii,IE STAAT ER ACHTEN DE 3AN?

ZÀTERDAGNORGUiI:

ZATEXDTGMIDDàG :

ZONDAGIIIORGEN:

ZONDAGM]DD.{G:

Sluiten zaterda6;

Sluiten zonda8

Eventueel- aI be -Llen br-J

Sen. Zat. Ohnstraat ,O.r Den lIaa8t
' rel-. 649164

Èiek Bosch - Jose Christ - Teel-e Frerichs
An vd Steeh en 2 man van LENS 8

Cor Hoppenbrouwer - Èrik Landman - Pe86y Ricirel -
feele Frerichs
Huub en Silvía Pronk - Àn vd Steen'- Mevr. de Jong -
l,lerr. Jan-Maat - John '!'leltens

Gerard en An vd Steen

Jose en rlndre Chr:ist- . .

Loelc Duivesteijn Tel-. 6?6183.

iAÏ llLAlGIilLIiliLtÏOKITKAIO|IGI(liKAK

BÀRBECUE:

'!{eerbericht 11.9.9Ot Zonnig en warnt Lemperatuur rond de. }0 graden en geen
neersla6 van betekenis.
l,'iat lvilt U noB rneer ? Voor dé rest zorgt immers de IitKA.
Iedereen oie z:-cfr heef! o$gegeveri ivóidi ilan ook a.s- zaterdagaYgld on half negen
verwacht. Ben[ u'ook op tija-l un denkt U ook nog even aan die fàrbécrie die U mee

zou nel'ten?
t',J e} veel valt ér niet meer te schrijven, want dat is de afgelopen ,ileken aI gedaan.
Tot Zaterdag. i 

;'
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DISCO 8or

Ladies aEaI gentLenen, nes danes et messieurs.
Iïe are proud to presentl
IENS DTSCO DISASTER BO.
Discotheek Typhoon is eveneens a1s ons vàn menig dat als ju1].ie op rviLlen vallen
je'aardig-nel--de'rollerskates om'moet'kunnen Gaan. Dus je hebt no6 één week de
ti.jd rvanl .volgende we e\c zaterdag 2O septernber konen ,zer The girJ.6 !
Aanvang 20.rO uur.
Je uoet weL minstens B-klasser zijn om toe6elaten te vrorden.
Toeganfu vbor' ].ight ,. rausic , d.ance and f irn is J1 ,50.
De productie ís evenalo,.|À1e..andere aktiviteiten.in handea van. de I$ltÀ. .

1{n&l lJ(-r:KliliAxÀl IGiíII(ÀK1,KJILJOK.I J(ÀKAIGI{AIGILAIU\i$,KijLu(AKAK:.u

IÏgfi (IíIflfiI«Kiilg{Klcililil( .

Ta ,; I. "l1
K KTTISPEDOCR ;i
Igggfig ooflil,Jífl oflflflo(

In navolging van Jan Zwartkruie zal ook onze trainer de harde liin
moeten vóIgen. Reeds nu luiden wij, voorbarig, de noodklok. ' ''
LENS 2 Sen. Zon. verloor namelijk beschamenal met 1-O van Coa1. Dit tearo

'moet een Bemialdelde J-eeftijd hebben 6ehad. van algauw zo n.l+d'.jaar. Ee
zulien ans troosten met de, gedachte ilat vorig. jaar ook. met een nederlaag
tegen CoaI legonnèn eerd. en IENS 2 toch ver kíam.
I,ENS 1 Zo. deeal het beter.-Tegen 1e k1a66er de Musschen vreid een verqien-
steLi jÈ 1-1.. gelijks;:ei. tetràatà.
Tegen de uitdrukkelijke lvens van het bestuur in, moesten vri j afgelopen
naandag constateren, dat er toch nog txainerg zijn. die het tweede veLd
gebruiken on té trainen. .i ' .'': "
Zouden er sons op LENS ontheffin5en worrlbn. veíIeend.
En volgens ons is cle sfeer bij die zaterdag-groóp ook niet al- te best.
Henk Rfihling zor ztn vingers erbij afgeliki trebUàn, a]6 hij al clat
boksgeweld op veld 2 had gepiel
A.,s. zàterdag za1 onder de stralencle zón in het avondgloren, terwijl de
maan schijnt door de bomen, de 'i:arbecue zijn aanvang nemen. Dan zal- de
houtskoofr "gIoe_ien, de wij$ stronen e4. het vJ-ees verorberd trJorden. Zoin
avond kàn natuurl-ijk niet 6tuk.
De muziek wordt verzorgd tloor Henk ön l{iI, ze d.raaien wat iet}ereen vliI.
Nou ja.
En mocht U het aI vergeten zi5n"2O Éef:tenber tt DISCO DI§ASTER 't met
cliocotheek [lphoon U weet weI..:i... i
fn verband net de grote hoeveel-heíd ingezonden stu$ken moeten wi-j het
de2e vreek kort houden. Tot volgende week.
En eh.....hoezo in6ezonclen stukken. .

- De algeuene--Iedenver gaderinB.

Zoal-s iedereen zich rvel].icht nog vrel kan herj-nneren, is o1: de hel-ft van
het vorigh seizoen een algemene Ie denvergadering gehouden. Op de ze, 1e denveréade-

rin6 die als vanouds gekenmerkt werd door een massalq ópliomst, vrerden d.e
nieuvre ontrverp-statut en besproken en net een aantal wijzi§inlBn goedgekeurtl. De
statuten zijn ter goedkeriring voorgelegd aan o.a. de IO{VB, waa} ze op di-t moment
nog steeds zi-jn. Door ditr.roponthoud. zullen de statuten waarschijnlijk voorlopig
nog niet in werking lcunnen treden.

Zodoende 6elden op dit moment no6 stceds de oude statuten. Volgens deze
statuten hadden zotvel aan het ej-nd. van hét vorige seizoen, a1s aan het begin van
dit. seizoen een algemene J-e denver6ad ering gehouden moeten worden.. Zoals de laatste
jaren steeds meer is 6ebcurd, en dan achteraf (noodgedwongen) door de a1_gemene
ledenvergaderin6 moest wortlen goedgekeurd, zijn ook d.eze le denvergacleringen lveer
op de J.ange baan geachovcn. _Z_



Zoals aftijd heeft.het bestuur hiervoor het goede ekskuus.van tijdgebrek.
Het beEtuur is door"allerlei probleuren in feite aLleen nog maar bezi8 met het zgn.

gaten stoppen . AlLereerst moesten 6e nodiSe kommissie-vakaturès, in hetl'
bijzonder ín de seko, o1:6evuJ-d vrorden. Dan moesten er nieuvre bestuursleden Eevonr
dei worden, rvegens hót vàrtreh van cle heren 3íanclenbur6 .en. de Bruin. lnmiddels io
het bestuur erin geslaag4-de heren Fortmann en coret aan te treid<en al-6 nieuvre.
bestuursleden. 'i:la;ieer àok nog een nÍeuvre voorzitter Sevonrlen ist kan een beleid
voor de komende tijd uitgeotil:peld vrorden en aan de l-edenverSaderin8 worden
voorgele6d.

Hopelijk za\ het een en ander niet al te veel ti'jd meer in beslag 6aan
nemen, zo d.a-t hei uitstel van d.e algemene Ie denvergadering niet uitl.oopt op afstel.

]Jang6

ZMZIIZMZMZMZI4ZIIZILZI4ZMZMZMZMZYIZIIZI"IZI4ZMZILZMZMZ
M secr. J.Meinesz fe]-, 86.14,4?, M

cre oporren van de Z-M racrcrer---!',í#Ëft1*l,HiitïÏr2iïi,rirZ;r"ir?";rïir{i2i^;iài^Eíir?,

1

4
1

4
4
o

1

1

1

"JO uur Esoher loys
.JO uur Escher Boys
.0O uur Escher 3oy6

- LENS 1

- LENS f
- Ï,ENS 2

JoH.C de Groot.
H.'E.M.ïliis.
H. flartnan.

Het eerste coropbt itiu -tr e f fen van onze" lElls al- ftalfen hebben we a§gezièn
van de. toch nog rèaet:_jÈe resuftaten die behaald werden, met genen6de gevoolcne
bekehen. Het TT..JEEDE Lpà"iau een elechte 2e helft ( ondanks dat 've die door een ''
paar mooie 6offiEn resp. Jan Geluk en @gJ-g met een 2-O voorsprong af-
Àfgtea) . Na de iuÀt grrg: 't-;mmt e eiEËEEEEEr. De jon8ens moeten _natuurlli jk
nog vee1a1 aan àl_Èaar vuennen en zo in, de eerste-.wedstrijden na een langduruge
r,ràt1r"or. 6aat i1'affemaal nos een bectie moeiàam. Nog een goede goal-s van Hailne
l(oons en een sohitterend" doelfunt (van óngeveer'JO fireter) van nou Leyn b epaaÏl=an
EEÍndstand op' 5-0. Het voortdurenel zvroegen van Johnny Vleltens en CEi v Gestel
had o.i. ooir zeer zeker bctcr l-ot verdiend., maar afijn!

Het,DEnDE moest tt opnenen tcgen iO nsCrers uit Benthuizen eri'wist'van
deze numerielffi'órderheÍd niet vol-clcende profijt te trekhen. Erger npg: na eerst
met O-1 en daarna met 1-2 te hebben achtergestaan kreeg de thUisclub pp de valreept
middels een paar verlengde kopball-en van resp . ilein l(oBter en , uiteindelijk
Laurens Iiuijper nog met 66
nighei-d, zovreJ. tegen de co

n winstpunt te pa.ldcen. Ook hier
mbinaties als ook tegen de kJ-ok!
. tc spelen i.1r.v. 2 x t uur. Do

het zelf ale recept: onwen-
! Het vieL voor neniSeen
ch dat zal ook wel-n.1- no6 niet mee 2x45 min

wennetl !

En dan 6aan we dus ]romencl week-end. met ale gan6e LENs-familie bii Escher iloys op
bezoek. Het T!ïEEDE spcelt het eerst (.1O.OO uur) en zal vic}I geducht dienen in te
slannen tcgei-lË-ï:-tgave der .groen vritten," t.;Ii j kunnen met de volgende spelers in
hèt veld (uiteraard na de training( en) door de trainer no6 aangevuld):--

J.vd Tas (aanv) - !Í.K1iinien - A.8en Chcikch - E.Neuna;rn - n.Möhle -
J.rdeltens - Chr. v cestel,.-'T.vd.To1 - G.vd Togt - R.Leijn.

Om ,l4.fo uur speelt ons EEISTE tegen Esch€r SoyS 1 en onder6aat d.aarnede haar vuur-
doop in de comlret j-tie r 9&I1z28rt gok hier' zal rt 1:arool zi jn: uitliiiken en

, rfóppe,t je gelrruikcntr. De opstel]ing is zoals gevroonli.jh ook hier. no6 gehein en
wordt door Hr. I.lohl-e woensda6 behencl gemaakt! Te6eJ-ijkertijd met het 1e speeld
het Je op het trveede ve1-d te!5en Eschqr ilsys 4. Na het eerste tref':fen tögen BSC i.1.
zateraag-tan dit, ails rt even meEÏlla-o-tt "". aaralige vredstriid worden. Opstö1tÍag;

M.Re:r.;e:. - G?I(t:.iler - C"Veldinh - G.Bosman - C.Bosman - I{.Kenpel -. r
E.v \.Verkhoven - L.[uiiper - n,Iioster(aanv) - A.vd l(roft - J.Houben -
l1.vcl Linden - J.den Reijer -.. Chr. Jehee - R.Vroom - R.Bom.

llest ons no6 de ligging van het terrein:

:)'



4
2
1

1

1

1

. Ítiisw:i3tsewe6 rijdeh (richting Delft). over
:trambaàn rijden + 150 meter links over te
terrei$ ter' reohteizijdel Good Luck!

Progranna zaterdag 20 september a.s.:
uur Cluich Ste?s 1

uur Gona 4.
uur DSO '11

de Iloornbrug rechts evenwijdig aan de
trambaan - Pas opt - tlaarnà ligt het

N.N.
A. M. Alberti.
N .N.

Ví 1!. Gaanderse.
Terr. Dr. Mansveldkade ''rlasËón.

30
10
00

- IENS 1

- L.,ENS 2
. LENS ]

Deze week za1 het 4e elftal ingeochreven worden. vlat betekenal dat eind .deze maaad.
'in bonpetitie verband gespeeld zal- worden.
LET OP ! ! VNTE}IDSCIIA-'PELIJKE 1JEDSTRTJD

LENS 4 ' LEI\S 11 (zo) op woensd.ag 1? septenber 2O.oO uur. Spelers voor 4
lvorden zaterdag bekcnd geuaakt.

PNOG RAl.fl"[À' sEi:roRE[ Zol{DLG i4 septenber.

14,10
'10. ro
12.00
10,00
12.00
11,oo

uur
uur
uur
uur
uuT
uur

v1
v2
v"
Terr.

IENS 1

B1 Zwalt 2
IENS ,
LENS 4
LEI{S ,
Tonegido 4

1Z.UU UUr ZW BJ.aUW +
.- i.

12. 00.
14'.00
14.oo
10;00

IENS
LENS
LENS
LENS"
Ï.,ENS
LEI.IS 1O

TENS 11.

RKDEO.
LENS 2
Rijswijk 2
3TC 2
nKsvM 2
IENS 6

uur LEI{S B

uur. LENS 9
uur LENS 10
uur SVS t7O/J

TENS 7

- - Spoorwijk 6.

- F1amin6or6,
- Flamingo t s 5
- LENS 1'1

G. T.H.Frieser
8.,I. N.Rietveld
A . Horstman
laan Voor:lurg
N. }I.

Terr. Sp.park I(i jkttuin.
.v Dijk
.vd Velden
. Esch

Rode

y1
1i2
v3

J.C
J,C
J.V
}I. N

Terr. Oo'steinde Voorburg
N. N.

' LENS 6 '12.00 uur klubgebouw
LENS 7 11.00 uur ,t
LENS .l 1 9. ()O uur , ,'Overige elftaIlen een haif uui voor aanvan6 van de $redstriid.

VERZÀME],TIJ1JU{:

SgBIgIq,
Vrijdagavond tussen 1p.00 en 20.00 uur.

Christ S tapcl
Cees vd lleek
Henk Rinmel-zwaan
Gerard Duiveetei jn
Theo Princ
Jan trÍemen
Jqs l(ui jpers

,
6
7
8
9

bij
bij
bij
bii
bij
bij
bij

TeI.
Te}.

TeL.
Tef.
TeI.
Te1.

2r. 88.88
o1o- 71.51.3o
80.25.16.
94.68.%.
.61.t2.t4,- '

21.?1.o1.
bu.ub.)ö.

Aanvoerder6 kunnen bij evt. problemen kontakt opncmen laet tr'rans. de Vroeget
Tef. 01?42-6021 . (tussèn 2o.oo en 2o.J0 uur)

{
i

I

I



OPSTELTÍNGEN:

Ï ET\TC q A.Buauan - J.vd Ende.- A,de Jona - J.1Ïittin6 - c.stapel --F.vérharendse -
n.v !.lijngaaiden -.H..du Chatenier - J.Prin6 - ,l.neesink - n.Guit.

LEI{S 6 C:vd Beek - J.'/ Dijk - J.ri.I(eetman - G..Kenperman - G.Looyestein -
l{.i'ÍicheIs. .- G.Oostrom - J.Ilas - R.]?oodbol - IL. ooduyn - J.Zoel - J.Zoun.

LENS 7 F.Blokland - H.v Bli jÏri jk - L.v BoxteL-- J.Cofla - J.'Groothuizen -
J.I{outepen - 1'1. de ilnegt - Q.v Noort - H.Rimmelzrvaan - J. vd Sande -
H.Straver - D.vd lllaas.

LENS B tr'.vd Berg - A.Bilderbeelc - c.Duivesteíjn. - c.Goossen - P.HeÍjnen -
M.Jan§en - P,de Itlein - P.IíroI - B.Osse - J.Schnal- - S.Rozema - A3TÍ:amers-
J . V erbarcndBe.

LENS 9

LEr.lS 10 F.Struijk - P.Smeele - P.Schulten
G.vd I(Ieij - H.Il opp.e nbxouÍrers, - R.
P. Burghouwt - H.Kouvrenhoven. .

| .'
LEIqS 11 A.Bannin6 - G.Roo8aard - E.Jonker - J.I(uijpers - C.Lipman - F.Petere -

. J.Voord.uin. - E:d"e Vroege .- P.de Haan - C.Berenbah - H.Linssen - R.de Jong-
B.Vester.

, ( zie ook woensdai; 1f eeptenber) 
.

UITSLAGEN SH\iIOnfl\l 7-9-BO.

C.v Beekum - F.v 3eekum - A.vd ijerg - P.nosch - H.Derneijer - IÍ.Guit -
R.Guit - J.Hel-mans - J.vd llorst - P.Meijer - J.Prins - T.Prins - À.Reesinlr
T. verstrael-.
( J. Prinsr'-'.r',.hetsink- - R.cuit zie ook LENS 5)

- J.Ríenen ': VI. ter Làare - i1.I(rol -
do Haas - P.Fieret - F.v Dijk -

f

De l,lus6chen 1

LENS 2
GDA f
PDI( 2
soA f
LENS 6 '
IENS 7
BEC 6
systTo/Z
HMSI{ 8
LENS 11

- LEI'{S 1 (vr)
- Coal- 2
. IENS l. LENS 4
- LENS 5
- Postduiven I
- PDKS
- LENS 8
- LENS 9
- LEI'IS 10
- DUNO 5

1-1

1-o
1-1
7-o
4-1
1-1
1-5
1-4
4-t
1-6

PROGRAiItÀ §ENIO;]EN ZONDÀG 21-9-1980.

12.0O uur LE{§
'lO. OO uur LENS

LEi{s'
12.00 uur HW 4

Jl-vr

)
4
5

Delf
Del-f

LEI.IS 6
LEISS 7
0liveo'

t4
+,

12.OO uur 'rlest erkwartiër 4
12.00 uur IEIIS 8
14.00 uur ],ENS 9
14.C0 uur.' LEI{S 10
10.00 uur HVV 7

PROGNÀI4MA SETÏORE{ UOENSDAG' 1?-g.1gBO.

7
Delfia 6
t exas/DHB 5
LENS 11

LEi'Is 4 ( za)20. O0 uur LEI{S 1 1



PROGRÀI'ÍMA JUNIOI]E{

ZÀTERDITG 11-9-1980,

14. ]o uur Oliveo 1 - . ,IENS 1

14, ro uiir
1J. OO uur
1]. OO uur
14.J0 uur
14. Jo " uur
11.00 uur
1J. OO uur
1J.00 uui

DHL 2
DSO 6
Maasdijk J
LENS 5
GDS 4'
Monster 4
LENS B

irvP 6.

: -LEN§ 2
- LENS ]. LENS 4
- S eDper

--..LENS 6

- LENS 7
- Toofan 2
. LENS 9

Sp.park rrcroenewiidte rr

Pijnacker.
Brasserskade DeLf!.

. v TuYII. 6P.PaIk Zoeterneer
l,ange I(ruisweg llaa6cliik

r'rltius 5 V1
Erasr.lus!veB

.. sp.?aTk PóIanen
v2
Zuiderpa"k

lïrJ ZOEr(EN I'loG :iEN TETDER VOOR C, (rEN§ 9)!-llrE illl, ???

3Í'SCHRIJVTNGEN:
schriftefi k:voor vrij dagavöna t8.oo uur bii P.vcl Steent

G enemulAenÈEïaat 1o1 | 2545 PR Den Haa8. Tef. 6?:50.96.

TEI,EFONISCH :
'' 3

.,1-.kf assers ' bi
B-.hla6sers bi
C-klaesers bi

AFKEURINGEN 3

OPSTELLINGEN:

l,rijdagavond tussen 1B.OO en 19.00 uur (uitsluitend in tlrínSende
geva1l-en) . voor
j-p..ra st""o ., - Te}. 6?.50.99-
j r. va i3erg rel. 29.?9-.?8. .j À.rs-craienaijir Íer. 6f.16.40.
in noodgevallen kunnen de'iunioren nog op zat erd'agocht end tussen
ölió àr"io.óó uur. attàtten-uij ie:rs. iet. 66.11.14.

De junioren moeten bii slechtè we ereomstand.iSheder' st'eeds -e. af-
keurin6sli jsten raad?l-egen. Telefonische infornaties worden hierover
niet verstrekt.

ÏJEITS 1 a1s voriSe vreek :
EÏËfrEonst Ír.00- uur LIx{s

LENS 2 als vorifie week met R.Huisman en H.FriËkes
Gaarno .ouder6 met vervoer. ..

samenkomst 1J. OO". uur LENS

Gaarne ouders met vèivoer.'' l,eider JaaP Meiiburg

Leíder Dhr. Spa.

!Ef!§.1 als bekcnd. Gaarne ouders met vervoer
Ëàí6ÉÏomst 11.J0- uur tEN§ Leider Een 06se'

LENS 4 J.v Kester - S.Broeshart - E.Coret - M.Fortnan - E.Keus - T.s!a -
il.Dxicssen - H.Schaap - R,verboom i M.vr-Ddbux8.- M:Geurens.- li.v Melzen -
R. Soebarta. .. :

Gaal:ne ouders met vervoer.
samenkonst 11.JO uur LENS ],eider C.Fortman.

LENS 5 V\,.v Veen - A.Christ - é..franken - R.Kievit - F.IiIein - IÍ.vd Kooi -
M.KruI - P.nolador - i?.Roos - D.Vermdulen - E.v Ziil - R.Schreiner -
IJ. v Di ik.

samenkomst 14.Có uur LENS - teider }Iarcel Jan§en.

LENS 6 M.Knops - I,t.v Eeeie - /r.v Dlitterswijk - R.vd BooSaardt - E.dè Groot -
M.de Éaas - E.JaBer - A.Tewarie - E.de Vos - R.'!ïannee - S.de l'lenny.

samenkomst 'IJ"JO uur LENS "1.' "'. .'Leider A.Blok.

-6-
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LENS 7 .. J.I{1ip : {_.v Vclzen - R,.vd Ileijden - I.í. Zaal-berg - R.Vrueswijk -
P.DiLLewaard - F.Spa - C.Lie Kien tsoen - J.ltJassernan - l;.Iio1l-eman -
M.I(oelemij - À.Tiin Às i oe.

sanenkomst 10.00 uur LEI'S f,eider Paul'vd Steenr.

IENS B .Riemen - il.Lie itien'tso-en - R.Ham - A.Toet -
- J.I(ui jpers - I.Í. Tiemes - F. de Drui jn -

leider Theo Prin6.

Leider N.N.

P.r,Vessels - ll.Frerichs - J
I,i. v Helden -.A.OosterLaken
E.Keus.

tu,f§..g P.rilleblas - /i. T.riep - A.Ira.Eken - O.l(oenraadt - E,Tieme6 - F.v Kester -
- . F.Pa1enevren : lï.v Beele - H.Orio - 

' )''

Fiets meenemen! !

.PROGRAI.I'ÍrI PUPïLLEN l,ïELPErr, EN MINI -llEIPEN.

PUPTLLEN Z,I,TEIIDAG' 11.9.1980.

1]. oO uïr LENS
12.00 uur LENS
1J.OO uuf LENS

(rt;
(ez1
(Pr)

15-9-1gïo:

- 'rl est erkwarti er 7
- VÍoe 1J
- Duinttorp .SV 16

- Spoorwijk
- DI,ÍT

- Laakhtiraitier 14 "

- LEt:rs 15 (:{2)
- Vios 17

LENS 18 (mini 1)

10
11
12

- y1
uè

... v1

PUPILLEN I,IIIAIIDÀG

19. oo uur''LENS
19. 0o uur LEI'trs

11
12

IïAARBLIJÏEN JUI,L]E OP 1ÏOE].ÍSDIGIIDDAG? I(OM TIIAINEN.

IïELPEN ZATERDAG 13.9.1980.

12.00 uuR ï,81'rs 14 (rï4)
12.00 uuí Escher lloys 2
'l 1 .00 uur IENS 16 ( Iir)

r|iINï-IïELPEN zATEnD/iG 11-9-198Oa

9.45, uur Laakkwartier '19

V1
Hoornbrug- ( luvèntas)
v3

J ansoniusst raat j

AISCHRÏJVJ.NGE,I3

§ShqE!94jk vool1 111j{qriavon4 18.00 uuf bij P.vd St'een,
1O'l;' 25tr5 PR Den Haag. Tel. 6?.:,o.96,

;
G enemui denst raat
TEIEI'ONISCH: "vri

gev
In noodgeval-Ien
8.45 

"n 9.41 uu1

À.:TKEU[IINGfl{ :

jda5Javond tussen 1B.OO en 19.00
all-en)
kunnen de pupillen en welpen nog
afbel-Len. TeL. 66.11.14. LENS

uur (uitsluitend in dringende

op zat er dago cht en-al tusseir '"

Rij.Ëlechte weéreomstandigheden steed.s eerst de afÍreuringsl.i j st en '

raad§Iegen. Staat d.aarop bij "Pupi]Len en Irelpentr vermeld: GOEDGHffiURD
dan Ëteeds naar''vcld of punt van samenkoÈst kouen. IN DIT GEVr',I, MAG
ER DUS' :,:IE[ TELEFO}IISCH i]OXDEX GEINFOXI'ÍEEI?]) Nl-il}t EVENTUELE T,fl(EUPING.
Staat bÍj de afirer,itingsadrce e en bij ttportrrun en l"Jelpenrr vermeld: ZIE
A:ïGURINGSLIJSI dàn'moet al-s volgt.worden gehandeld: Voor de thuis-
rvedstrijden noet. juniorenlijst. worden 6eraadpleegcl. Zijn de wedctrijden
van LEI.IS I en [3 gocdgelreuidl dan.6aar]. og]< 4F prlpj.].lcn en wel-pen
rvedstrijden op ons vckJ.,dgor. Uitsluitend voor de uitweCstrijden
r4a6 in dat geva)- lelefonisch vÍorden geinforinecrd of hun wed€trijden



door6aan en we1 zàt ertlàgoch t end tussen 8.45 en p.45 uur tel, 66,1j.14,
NIET CPI(Ol,lEiaS : V,l egens niet-o1:konen afgelopen wgekeind krijgt.,de vol6endp speler

. , 2 extra res erve-beurt en: W.Vinke.
Bij herhaling yo1gt uitsluiti-ig van dcelnenÍng aan.de konpetitiewetl-
strijcl€jn. In dat §evaI blijft dé vöi1:Iichting tót betaliíg van de
kontributie iot,hèt eind. van hèt seizàen (]O juni) gehantthaaft.

OPSTE],LINGE}í: 
.

'LElrs 10,

sallenkous

P
P
D

.BÍjslam -'F.Christ - B.C1ààssen - E.'Endtich - 1{.Endlich - À;Ka]np -

.Oostcrweghel - n.SLat6 - ,J. Timh-ermar16 - V.floErp ; D.Verschelclen -

. vd ilin - P, vd Z\rall.
12.15 uur LENS Leider Hcrman Straver.

LE\S 11 B.Ber6rnans - O.Rfom - 14.Eromber6. r B.d.e.Groot. --C. de.Groot - D.Keetman.-
I,l.Ile etnan - ï.J.lteorshoek - T.Mul-der - It.Plugge - L{.Spa - S.vd Togt -
A. v tli jngaarden - l,Í. Zinmcrean - D.Spa.

samenkonst 1'1.15 uur LENS Leialer Ronald de Haa6.
zie ook maand.a6 15-g-1gBO. : ,)

IENS 1? R.Ratel.d.àn - R.Doelhouwer - C,val Boogdardt - l.líemdl - /1.croeneEtein -
R.Hartman - L. van rt Hoog - ll.Jehee - E.I(nopss - J.Koenra-adE -
E.Renzenbrink - n.Spaan6 - D.vd Toorn - L.vd Íoorn.,''.,

sanenkonst 10.15 uur LEI:IS Eeider Ron de Jongh.

LEIIS 14 M.Iosch - M.Brooshooft - D.Bijl6ma - J.Dunant - t"t.ttoetrsma - T.Jansen i
l{.Schuurrnan - H.Smulders - P.ValkenËurgh - M,Ver6che1d.en.- R. t'Iyr:deman. -

sanenhomst 11.ro uur LENS Leider Jacquos den j)ulk.

LENS 15 H.Àarssen - c.E]stak - R.vd taan - R.Meer§hoek - R.Veibaàn - R.Zaídsirà -
R.Holtro;: - P.AnBeIine -, I1.Jocheins - J..l'lestrate - R.Zinmerman. .,1-_i

.,saraenkomst 11.C0 uur LENS ... Leider.peter d.e Jongh. ,,; '

LXNS 16 ll.Alsemgeest - M.Brandt - I(.Hansen - NiJagesar - O.ituiper
J.Muir Rodrigues - H.Staal- - .Í. vd Starriq r .I.,Steínweg§ - M.TÍ j6en -.
E.v l(niiff. ' r'l "' 

-";
Re63. lJ.Vinke ., ,,i :,i. ,.1
samenkomst 10.JO uur LH{S Leiders Dhr.

Dhr. Tij sen.
Brandt en

IEIIS 18 il,.val Bor - P.Elstak - n.trieret - S.Hess - S.Jagcsax - R.N-ijen :-
N.Schuurman - M,óe.tïaqf ï l,Í.rt'iersna - M.v Katrvijk -.J.i,Ían6ve1d.

samenkonst 8.45 uur LENS Leider Eiic Hess. . .

SELEI(Tl ETLl.i"I II INGEN

Nogriraals w:ijzen wij eroD dat het voor'de Jeu,;d1edén alie in-'de ËeLectie'
zj.tten verplicht is oxr af te schrijven voor de trainingen a1s z!-j-niet kunnen.
Dit.gcld! dus oqJ<-"voor de -jon6ens.van cle puliltren,eí. welpenseléktie.
De jongens dj-e. in d.e lvleede elftallen zitten maar tqch in dé seLelities opgenonen
.zijn mogen nornaal- bij de selekties mee blijven tra.inen. Er .l(unnen rratuur3-ijk ten
hoogstens. 1J jongens in,het cerste,staan. Blijf tqqh regelmatÍg trainen en schrijf
oglc af a1s je nie! kunt. Misschien krijg je l_ater in het seizoen nog een kans.
De jongens van 'de .firB en C-sel-elctie kunnen, àileen vó'or de tq.ainingen, afbelLen
bij Paul vd steen Tel. 6?;5O.96.. (voor wedstrijden bij het normale afs chri j fadrce) .
Iïet telefoonnummer van Jaa! Meijburg ís,B?.51.61 en van llen Osse 60.ZO.9O. De
pupíIlen kunnen bij _Herman Straver terccht Tel. 66.jr.6J, of o! LENS tijdenstrainin8otijd TeI. 66. 1r. 14. ' .-.-B-

l.



'De welpen bèI1-en GV€Ít rrtràr Jacques den Dulk Iel. 079-41 .28.90. of naar LEI\S

Ie!tr,66.11e 14. Wiet vergeten hoor. I{et hoort er nu eenmaal bii.

LENS tï1 en tr'J 2 contra HBS:

Ja, jongens en ouders vrÍj begrijpen.bèst dat-iuIIte. teleurgcstel-d waren
niót-aoàr6ing. Een fo.t van HBS was. hiervaí 6e oorzaak. Direkt toen wij
he5ben wij juffie gewaarschuwd.. AtIeen diegenen die rechtstreeks gingen
dubbele j7ech. l,Iij konden er echt niets aandoen. 0p 22 september gosl r"1
maar clan leldce.r op ons eigen ve1d.

dat het
het wioten
hadcl.en
het over t

A-en C-klassers gezocht.

op dit noment zitteí vrij vrij krap in onzé,h.klaaserE en c-klagsers.nBij de

Blklassers en de pupillàn à"àr"nte6en hebben rve ruin-voldocnde spe1ere. Daar zijn
zclfs el-f.tal1en b-i j- met 15 ..,speIers. Dit hourtt natuurliik vce] reservebettrten in.
lïi j vra6cn ons dan ook,af of àr misschien niet twee l3-k1assgrs - en 

_ 
drig pupillen

zijn dià cle stap hogerop vrillen nal<en. Ziin jongens van LENS 4r5r6ren' P2 of P1

di; dit vrèl- wiI'len, be1 dan even naal Paul vd stcen Tel. 67.50 .96.
Mochten er géen vrijvrilligers- zijn ,clan zul-Ien wii wàkelj.iks in overleg rilet de

leialers de reserveE van dóze: elfiallen in resp.. de À en C:I-tlasse opstellen. Beter
sj)elen da:r reserve staan, niet waar. Schriif dan niet af. Dit is niet spoltief
t-cgenover'het À-of C-e1fial, en de week erha ben je tcch weer aan èe beurt'
SneI b'csliss en. .

1(ONTI.IIRUTIES

Ja, l-ed.en de kgnpetitie is aI.wèer b
het eerste kwartaal- hecft betaald. T

,'ninder waar. Giro 116711 verwachl no
D:ireht even doèn en naak het hele be
niet,neer vergcten. Bedankt namens d

UTTSLi^GEN JUI'IIOREN

cgonnen. Dit betekent dat iedereen al mini-rnaaI
eilaLnste. dit zou zo moeten zijn. Niets is
6 veel blauwe kaartjes"van, rle jcugdleden.
àrag naor ineens o-ver. Dan kun ie het leldt€r
e pennin8meester.

LENS 1

LENS 2
LENS ,
LENS 4 -

Juventas 2,LENS 
6

IENS 7
RVC 11'J

!lasoenaar
Vlippolder 2
!,DO 6
tr^lesttandia 6
I-ENS 5
Quick Steps 6
Víos 7
LENS B

UISSLAGEN PUPILIEN

nijswijk 'lf
Driindorp SV
GDS 3

14

UITSLÀGEN 1.;ELP]]N

ïlesterkrv'9
IENS i]
Eaa.kkrvartier 17

1-1
5-2
1-1
1-9
2-3
5-tl'

c-o

9
10

i:

o-5
1-1
1-o

LENS
LEI{S
LENS

LENS 12
í00 29
Lm{s '14

o-o
3-2
0-0

UITSTAGNI MINI -1ÍELPEN

LENS- 15 - riDO J2 1-" .

15bè?1432-17
A'l won verdiend van !?assenaar. Het veLdspel en de aansLuitÍng tussen cle linies
6ing alleen erg droog. A2 s1:ee3-de er6 I'culc. IJ',l 8af het zel-f weg tegen een geJ.ijk-
woara:-g ilDO. BZ verspeelde ln 5 minuien tijd een 2-O vcorsprong. B3 en B4 wonnen

door eón goede inzet. C1 speelde leuk en'met veel inzet. Víos was wel de terechte
lvinnaar. C2 was te zwak voor RVC.

-9-



P1 startte het best;, tegen.,Rijswi jk P2. TerrrrijJ- P2 en P1 de boot in6ingen. Jongens
komen juIl-ie een6 lraincn. vje zijn er niet voor. niets. Tot woensdagpiddag, 1)lJO,
liJ 1 deed het beter ilan in de vri- ends chappeli jke wedstrijd.. Jeroen tva6-erg 6oed in
vorm. trJ2 idopte het stcrke rl,Do, tervri jI \,D é'en punt veroirerde bi j X,,Írakkwartier. .,-

De minit s konden het nie ; bolwerken tegen :'.D0. f n d.e o:rste hel-ft wercle:r ze weg- .

gespee1d. De tweecle .helft ging een stuk beter. Succes voJ-gende week,

I,ENS 1 - iïassenaaf 1

rI1 is diÈ jaar o.I.v. .raap Meijburg vrocs begonne met de voorbereiding
op het nieuwe seizoen. Uit de ruime sefektie van 1t man moesten uiteindelijh
12 overblijvcn. De resultaten uit de oefenperiode $raren...'1;41 1-1'en 1-1.
verlies resp. IIMSE 1 GDA en SVLVl een 1-1 geli-jkspeL te6en t{esterkwartier een l}e
plaats van. r1e B bij het Jeka-toernooi en tenoLotte ecn 5-O overvrinnin6 op Tone6ido.
Een stijgende lijn due waard.oor de ruedstrijd te6en lJassenaar optímistisch tegcmoet
vrerd 6ezien. LENS begon de wedstrijd met oscar al-s reserve. Het cerste kwartier
nerd er wat zegupachtig 6eopeeld en trlassenagr kree6 een paar kansen, die echter
nÍet benut werd.en. Gaandevreg be6on LENS greep op cle wedstrijd !e krij6en en_ er
bl-eck tiat het combinatiespel rvef goed in eLkaar zatr rnaar dat de afwerking van cle
vele kS,nsen slecht was...Er werd o.a voor open goal overgeschoten en rok Etuitten
de spitsen Berry, Leo en;Edwin oil de zeer 6oe{e keeper vqn i{assenaar. Het, was
uitein§e1ÍJk Ilerry die na + een hal-f uur s?cl-en net egn àooie solo voor de.ver-
drirëntle 1-O-voorspiong zor6Ee. Na ru6t Uego;r LUI'IS er6 ongelukkig togn Richard na
enkele ninuten een voorzet vcrkeerd op zijn schoen kreeg en zijn ei6en kecper
kansLoos liet, 1-1. Dit uas het enige gevaarlijke moment voor de LENS goal-, tijdens
de 2o helftr want T,ENS had de l'redstri jd daarna volletti8 in handen. l.Íet goed aanvaLs
spel wertl Vla6senaar onder druk 6ezet 9n na + 25 nin. rvas hot ]Jeo uit ccn voorzet
van Berry in tweede instantie uét oen knalp? volly in de korte hoek LEIIS op
voorslrrong brachtr 2-1. L1 bleef 6oed tloorgaan en het was Edwin dib nq, sterk storen
de'ba1 veroverdc en de ryedstrijd ! rnin. voor tijd besliste rnetr 1..1, wat oolc de
eindstand vJas en dat bctolÍcnde dc cerste twee punten na eerl natige vr,:dstrijdr ,.

Juventas2-LENS5.

Zaterdag was het dàn zover en hegon voor IIJ de "comi:etitic. Na een 6èrie i)rima
oefenduel-s (11-O r5:3 en 8-2 in ons voordceL) rnoeot nu ,Iuventas 81 bèdwongen
woíden. In de eerste hel-ft was het spcl nogaL Chaotiech,erl mo,r6t BJ''at snel een
1-O achterstand toestaan. Toen ook l-aat6te man frank Kleih na + 15 min. het veld
moest verLaten wegens c en .ii:ier.b1cssuf,e . L e ck hët er o1l dat'we Íet lvëL erg Íloeilijk
zoud.en gaan krijgen met 'lO man. lJa zotn 20 rain. viel het twcede doelpult voor
Juventas. Dit was o-oh de rust6tand.; Na Ín tle rust de feiten op een ,ijtju gdzet te
heliben werd. "= net'vol-Ie inzet.in cte 2e helft gèspecld. Dit rèsuIteèirrle aI snel in
een- nool aloel-punt t'an Merèel l(rul 2-ii Eïen later vrerd het 2-2 cloor een goed Be o--
men vrije trap van Adxie Franken. Tien nin. voor tijd s coord.e..Marc el- Krul nogmaal-e
en zorgde daarnee voor de einèstand van 2-1 in ons voorcleel_. Het had ook anders
kunnen lopcn aIe niet de achterhocde onder leitling van liichard Schreiner een zeer
goecle partij 6espeeld had. Sanenvattend ,een zeer goed, resultaat en afleen behaald
doordat ied.eLeen zich vóor 1OU/,;"inzeltb. " y.r"ei Jansen.',
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DAMESVOETDAL.

Een groej)je dates hceft het verzoek tot'o.r. 6ericht oÍn Ín Lg{sverhand
met 6én tealr te mo6en Saan spelen. Voorlopig dit seizàen nog niet in cle lcoml:etitie
ríaar. het .rigt weI ir1 de bedoeling .golgencl seizoen aan de zondagkonapetitie d.ee1
te..nemen. Uit-eraqril hgbben Wl-j..aa4 dr=t. -v-gIzpek ._vol_daan. Er zat oerieus wordengctraincl op de maandagavond.en van 20,45 iot 22.00 uur. Er kunnen nog een pe.ar
dames bij, ter kompletering van het team.

Nadere bijzond.erheden over sekretariaat, kontakt vrouw etc. volgen nog.

he t" 3E6X1" '
KONTRÏ]IUTIES.

U kunt het geloven of nict maar er zijn nog steecl.s lcden, díe hgp kontri-.
butieoverhetvori6seizocnnoBnÍetvo11edi6hebbenbetaa1d.C.vB.,:eköm,uit
LENS gr'moct nog f,BOr- betalen. Zolan6 hij dli niet heeft gedaan wordt hij ni-et :.
meer op$esteld. triíij nenen aanr dat die Íraar Niet Spelende lcden ool: evon aandacht .
aan hun kontribitiepl-iuht wil-Ien: besterLen.

Inníddel-s is er bÍjna een kwartc.al vàn het nieuwe seizoen,voorbÍj. Heeft,
u uw kontribitie aL bet^aard? Nee? Foeir kÍjkt u sner even naar d.e binnenàijde
van de omslag el1 U ziet hoe U het best kunt overmaken.

Bestuur.
-1:-

het



ME STliÀT ER ACHTEI? DE !ÀR ?

ZITERDÀGI4OIiGEN: Ronald _ Àn en tlJin.

ZÀTERD.ÀGMII)DIiG: Jose Christ - Lock Duivesteijn.
:

zoNDAGllonGEN: Cor Hopirenbrouwers - Tinus zilfhout - Tecl-e Frerich6.

Z0ND.ÀGMIDD;'-G ! Mevr. de Jong - ,."'"À steen - en 2 man "a à.S' lffls
Ted vd To1. :'

Sluit cn. Zaterdag Loek duivesteijn.
sfuiten Zonclag An en Gerard vd.Steen.

VENLOIIEN VCCII\ÍERPEN:

lriI 6ezocht ! I

Mence} Tdlohreg is
Heeft U hem 8evonde
rel.68.r4.66.

2 Rob Leiin

eln paar. weken'' geleden zijn bril kwijt Sera.akt bii sOÀ'- LEi'IS b1

n ? Dan graa6 even een tel-efoontje aan de heer Tdloreg

Michael- Hoeksma is zijn voetbaltas kwijt nct 6l- zijn spulletjes erin. De eerlijke
vinrler wordt verzocht zich te nel-den bij Dhr. F.Straathoft BcekLaan 177t'"'
i-e:--. 45.15.?0. (een. bclJ-etje en hij uordt 6ehaald). Bij voorbaat hartelíih.dank'

TAS GEZOCHT ! It

GEVONDEI. r .

voïige week. maantlag is.-op_het trainingsveld een trainin8siack gevonden..
inlichtingeà bij 

.tel-. 
64.65.1_9.

Een oproep voor alLe alaues di raaA wil-Ien voetbaflen.

'Vot8end seizoen word.-t er competitie 6eopeeld, we gaan nu due

seizoen hartl trainen, om vol6end jaar 6oec1 voor de da6 te komen.
De training is efke maand.cg van 20.45 tot 21.45 uur bii LENS.
U kunt U opg"Ir"r, bij Riek Bosch Telr 67.99.35.
Ivilt U meer weten bc1 6erust. :

het loIend.e

K J.I(/\KIJi IJ(]I.ILUUJ{IJ( JÍ;AIL' .K.[Ki{{AKI]i§LITLï(xlclK.U',lri(tff i'.K-qI(ÀI 
" 
KLKi ilLltl.r rl!]'.Ir,

rr Disa6ter

n"r, gusp"ek gehoàrd tuasen twee jeugdleden op de Hengelolaan.
De jongcns. L. en S.

ljhat are we doing next saturdaY ??
,/,a6at !! r r
nou ruat dpen vre a.E zatexda8 ?

KI rv66 nie I t

bij IENS Beven ze cen d.isco. Een disaster
met rolschaatsen ?? achr dat is niks johl
we ]<unnen tr,ch Saan }ci jken t het kgst maar
Nou ja, eb..... kornen er ook meisics?

t
c

L
c

t
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L

met roIler skates of zoiets.

j1 r50 r Dar € voor ,niks
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van Ce handbalvcrenigj-ngen Kwiek sportt iIMSH en liings. Ze
dan 1J jaar. Dus wat wil je nog moer?
Eh, nou een dÍscotheek. irie is dat?
Een of ander windhoos, Typhoon genaand!
Nou ik heb wel zin3 'r,1at Ís de datur,l en hoe faat?
2O septenber. Ze beBinnefl a1 om 2O.JO uur
De mazzel- he i l.
See Íou saturday !!

zijn ouder.

Als a1].e jongens vanaf de B-kl-asse dit voorlàceld volgcn dan uordt dit zeker
gcin disast er !
Tot zicns op zatcrd.ag.

K,',K/^KrliLJ(,Ií,-K..Ií:r.líi'I(1JÉÍr,'!KitiU!Kl'JÍ'fi-iKritsi;Ii.l(.l:Kiï ,I(r-Ii.rÍ(i.KILI(, Ji. ,J{/l(riIGJí}J(AK- Jii.IiiíilIiliiA:iAI(
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Ifl (Kltctgflfl (I00fl cilfl ccot
+***+* Enigzins gede c eptioneerrl door het uitblijven varr de voorspelde tempcra-

. turen, voor de barbccue van afgclopen.zaterdagt maar toch nog nagenie-
tend van de genoten vl-esel-i jke 6encugten d.es J.evens en het bijpassend

. Becstrijk vocht, openen rvi j deze rubriek.**'r"t'i* over gecstrijk vocht Gcsproken.,Een altijd bijzonder nuchter mcd.ewerker-
mcent dat er zonda.g rncnsen dronken ovcr het veld liepen. Daaron hceft hij

, zíjn veto uitgesproken over barbecuos en andere festiviteiten o? zaterdag-
avond. En voortaan iederecn om elf uur naar béd! Denk eromr F. komt
iedereen persconlijk kontroleren. EÍ{ jammer dat we hem op zaterdagavond.
niet neer zull-en zien op LENS.
Tijd voor cen rektifikatie: het boksen wat wij d
vorige week naandag op de training hebben zicn d
trainer schijnbclrsen. En van het bestuur had hij
trveed.e veld te trainen. Vooruit dan maar $recr, !ï
IIet ecrste van de zonrlag heeft in ecn poverc wed
l-oren van IUC.DEO: 1-2.

e zat er dags el-eht ie
oen, was vol-gcns de
tocs,t enroing om op het

ij het:ben niots Eeze6d.
strijd ongelulrhig ver-

tan LENS zijde werden nogal vrat kansen om zeep geholpen en ke:rnelijk
rvedijverden beÍde teaus in het gcvcn van foute passen.
LEI{S 2 herotel-d.e zich netjes van de nederlaag te6en CoAL en versloeg
Blaulv Zwa"t met 4-1.
Het cerste van de zaterdag versloeg Escher Boys, met 1-2 et doet dus nog
volop mee in de racc om hct kampioenschap.
Oolc zo l:enieuwd wanneer de nieuwe bcstuursleden uit de anonímitei-t
trcden en er een nieuwe j\lgemen Ledenvergadering wordt uitgeschreven?
De l(aha zit niet sti1. Nog nauwelijks gerecupereerde van de inspanningen
van af8elopcn zaterdag bij de barbecue worrlt alvreer eeE, discoavond
georganiseerd. Discotheek Typhoon zal voor de 6torm iÏ-tret glas slla-
roocl zor6en. Ons cníge bezrvaar te6en hct feest zijn de roIler-skatcsl
die erbij schijnen te. horen. ÀLe dít doorgaat zÍtten onze irlavuizen
straks vo1 net kra66en. lÍct is niet te hoi:en daL ook deze avond weer
bed.orven word d.oor het, 6cel-grocne 6lazenlc6ertje die meestal zo rond
O0.JO uur toesl-aat.
De ccrste, die een mo! weet tc verzir,nen over het Boelrgrocne glazen- -
legertje kan op een prijs rekenen. Gegroet.
Gerard Bijlsma beclankt 1an59s cleze rve6 het Éestuur 'en het Jeul;dbestuur
voor het mogen ontvan8en van de fruitmantl. Gelijktijdig iedercen die een
bezoekje aan het zíelÍcnhuis Ïrceft ge1.rracht of ecn kaai't gestuurd.

;3:-
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It De trek. naar het voetbalvcld is als een tvreede natuuX.rl

een interviouvr.

Manager IIaruy Diet.z. Zijn leeftijd van JB jàar mogàn we best vermelclen. '
Ik ben geboren ín 1941, en dat vlas een goed bouwjcar. Voethaióe tvree jaar bij
DHIiRI(, kwam toen (in 1954) op het $int-Jàns College tereoht, en dat hiel-r1rautomatischr in dat jc 1id van Lonig en Snel vJerd, net a1s lceilingen van het
AlloysÍuo Col-Le6e tocndertijd 6eacht werden oP Graaf tlilleri II/VLC tc voetballen. "

Er weld gevoetbald..in de i(atholiehe 3ond, wat inhield dat je alleen te6en
I(athol-ieke verenigingon spcelde, en er o? zondag nooit voor 12 uur gcspeeld ,l.rerd..Speelde in het seizoen r5B-r59 in À1, d.at toen in een interregionaie
kompetitie uitkwan. In dit efftal speelde o.a. peter Iienper, die latei beroeps-
voetbal-l-er is 6elvorden. 'Ecn er8 goccl e]fta], een goed seizoenr. De tegonstanders
híranèn van heihdé en ver (b'ijv. I{aarlem, xcH r st ormvoEe-Is ) wat dus bete.:ende d,at
èr veeL Bereisd moest vrorden, met de trein. Een uitwedstrijd werd zo reen dagje-
uitt. Daarna speelde hij een jahr of twaatf in het eerste, vervolgens ín het tweetle
en onder Àndriessen vree:' in het eerste. Dat raatste was Ín het seizocn van d.e
roer,rruchte verloren bcslissin6swed6trijd tcgen Texas-DHB.

. ïs sanen met de 6e])roeders Rooduyn eigenaar van §portcentrum Duinzigt . ,.
( ttaat gcen plelc in jc lichaarn ongc:rloeidr ) , ,oàIs bclicnd rlè s1:onsor van LEN'S; Dan
vo16t, de onvermijdelijke vraag uraarom hij manaGer Ís 6eworden. r Na 20 jaar iri de
seLehtÍe zit de trck naar het voctbalveLil er al-s een twccde natuur in. Ik voetbal
niet meer, ik traín nog rvel Eteeds nec. maar $ras toch bang in een suort leegtÈ
terecht te komen. Bovcndien vind ik het s el- ekti egebeuren wel interessant. Het leelr
me.19el- leuk en een uitdaging om hct te d.ocn;. Het dinsdag.- en d.onclerdag gebeuren
en dic s1:anning oilde zonclag is een deeL van jc Ievcn.

Zijn taak als nanager ziet hij j.n de corste plaato als t er bíj zijn on
aLIërl.ei 1:roblcmen op te J-ossen. Iloemt zj-chzetf een soo.rt loopjon6en van de i .trainer, rnaa.r ze6t er bij dat dat mj-eechien icts mind.erwaardiger klinlrt clan het in
werkelijkhcid is. Zijn vrerk bestaat in fcite.uit het rege-l-en van d.uizend en ecrl
zaken dic de trainer niet kan re6e1cn, zoale'bijvoorbecld het organiseren van
vriendschappelijhe rvcdstrÍjden, het ontvangen van de scheidsrechterr het organi-
seren van een trainÍnSsdag; in kontakt blijven met fysiotherapdut Peter de l(l-eín
en velzorger rlad de Hooge over blcssurcs enzovoort.

- Gevraagd naar het verschil met de taal( van ,..ndrieosen, die vorig jaar'aIs
ecrstc in C.e 1gi;g -go" "hie 

denis managcr was, en die in feite bcmoeienis sad met
alle trainers en niet alleen de Eelelctie van Versteegh, zegt hij dat clie taak te
hoo6 ge6repen was. Hij hceft zijèc1in3s weI te nakon met de A- j unioreno elekt íe,
in verband met reserves voor het ecrste e.d., en zal a1s het zo uitkomt ook
kontakt houden rnet de selektieven drie en vr_err maar heeft gcen duidelijke
verplichtingen i.n die ritrhting. De sefekti-e van Versteogh blijft zijn hoofdtaakt
al zulLen all-erLei zaken daarornhccn oolc gerlaan noeten worden omr er een gehecl-
van te makenr. Zijn taak is in vcrlgelijking met Andrieseen vccl neer inge?erkt
omdat hij gcen beroops:is, zoal-s bij Ànrlriessen enil3zins het gcval rrya6. Ook nct
de zat erda6s erektie heeft híj all:cn indien nodig kontikt, omdat hij hicr verder
6een tijd voor'hec.fí..' ZegL dat he samcnwerking nict de tïainor automatisch.vèrloopt doordat
al-l-es.van te tbren goed is doorgesproken. Veisteegh blijft verder volkonetr
onafha;rlelijk (bijv. bij het maken van de opstdll-ing). Hoopt aIs reeuLtaat van
zijn werlc in de eerste ?loats' tc zien dat er een gocd.e stemnin6 komt Ín de
oelektier tlat er harder 6ctraind rvordt met als eindresultaat een goede klasserÍng.
vindt dat er een goed e]ftal met jonge spelers is vraar vrel- wat uit moet'kunnen
iromen;

Samen met Ver6tëe8h is'een prc8rami:ra c.q. eisenpaldiet opgcstelcl clat mat
het bestuur is door6es?roken. Er is cen aantal avonden net het bcstuur gcsi)rolcen
en nu zijn er 6een kontakten meer:, tlve zijn kLaarr.

De ]-eeglcop van LEN§ konrt ter spr'ako. Naar zijn nenin8 zitt.en er bj. j de

=I+-



groep 1ed'én die bedankàn veeL nensen die gcen zin rneer hebben in het voetbal. Da!is bij veel vergni6in6en ,zo r' het is eon teken aan :le wand. I.let krubleven is duide-
1íjh niat nccr wat het gcvieest is. Laterr napratend. aan de bar, zàgt hij a16 cen
mogelijke oorzaak dè toe6ènorrën ivelvaart te àien. Ilj.erdoor hebben c1c rnensen veeL
rleer ontEpanningero8elijkheden 6okre6en ön is de vo etbalver enigin6 mincier belang-
rijk' 6.eworden. Problgmeí net 1a6ere senioren die zich acht ergcst et-d 'voelen bij àe
Gelektie beEtaan naar àijn zeí.igen aI zol_ang a1s hij voetbalt. problemen in deze
groep komen.vaàk niet duidet ifJ< h'b.ab bövèh; en er wordt vaak ver5eten dat nen zelf
er het een en ancr.er aan kan doen. In de se1èEtie leven net zo .veeL problemcn
ruaar'die worden tluid.e-r-ijkcr geuit. Een opLosÉin6.. zou riggàï" i-n cen verbeterde

-kgmnunikatie iussen de elftallen en tle Seko, bijvoorbeelcl via de aanvoerders.
- In ons kcrte gesprek hebben we Harry leren kennen als ceh T,ENser j_n

hart_ en nicren, ,li e ziJfr.iet voIIc or"16àr.ro op zj.jn taak hceft. g".t ""ïI 
-',ï 

u-wenseir
hen ïeel'su.cces met zijn.werk. en'blijven'hem (uiteraarcl) krit5.sch vo16en. 

._l -." -- .! | -

Redactie.

ÀLLERHJTNDE

--+
aa6àrr'45
in stiLte

Langs

11lg ]t"rgl Pep en lïim in het verl-cden hardè ' iïèrk",rs , die al_tijti hun viije tild. tan
LENS beschikbaar 6tefd.en in vcl-c funkti.cs. :-j .i 3ep en Víi.:n, alsnog van hartc fiefe1i'citèerd. . ' '

. ., U heeft uiteraard ool< dc nieuwe onslà6 van onze LENSREVUE 6ezicn en
b-cwondercl. r\ hoordc vccl loveri.fe roaktics ovèi d'q zecr gesfaagàe vóor1:li.at. Jaq-
de Hil-stct, C.e ontwerp er, ' verclient olLerlofr j ...

. En'natuurlijk óok vrèer*nicuwe ad.vert e crdèrs' zoal-s Geratd SchöIte6';.,van cie'
krt',ketten, Pj-zzeria il- Giardino in Dölftr die heerlijk pizzais'maakt. Naar'itcZclf -

heb gekonstateerd en geraBe liomríinga, een puike, beste reparafie ínríchting.
Satren met onze oude vertrouwde aclverteerdé'rè .maken zij, hèt. ons nogelijk

elke wcck weer de LENSREVUE in uw brievenbus te l-aten bczof,Ben, al-6 de pTT-post
hc.ar taak tenuinstg 6oed'terriuld, " 

.

Opdetribunevindjeno5we1"",,"u,oi'."D,,.hetzijnheusniet*i].è"n,
kapot 6cgooide flesjes! Onze ' s èkretarri:s kan U claàr mcer van vertell_en.

Zo heeft hij cen mooi dareshorloge (Tinex met Lerenband) gdvónc1en. Decerlijke verliezer kan hct bij hem terughalen.

.- r""u i,rxï"r.

Heel toeval1i6 kwam.ik er achter! dat Bep en ii.rin van Boheemen een dezerjaar. v7aÍen Íietfouwd. Zij hebben dit heugelijke feit samen,met hun kind.eren
gevierd. maar ik vríl-de het hier niet onvermel-d latèn. per slot van reke-

de sporten van 0e Z-M laddcr-----! !
,,::.

De'toestenning om j.1. Maandag het 2e vcld op ecn,gcrvone trainingsavonri
.te,6ebruikgn vras de Hr. Möh1e van de ,, Za-t crdaggro cprr ho o6stp crssonlijk àoor het
ugstuur. van.,LEl,ls toegezegd..voorts blijkt cat de..(schijn)boksbewe8in6cn cen onddr-
deol uitnaaktèn van de.opdit niveau vrij uitgel:reiclc ocfcnprograrqma en uiteindeÍijk
nedisch vorkómèn 

'vóràntwàord bleken. »ii t er . gerqstst e1l-in8 van d.e Reclactie en
r rl(wi.i)edcorrr'1ot ririe zich dan ook achter crcze naan nag schui1ho",1";i 

-;; -;; -': '-
mededeling .dat. r1é Z-M sfeer no6 steoCs prima isr..' . ,

!ïat betref6 het d e.ad.rverkeli jkc vo etbalgel) euïcn in het afgelopen week-end.
specl-de ous EERSTE bÍj Escher Boys een vrij verlrrarapte 1e hei.ft met ecn vrij,; . .:
stcrke zij-wincl ars zwaarste tc6enstander. Na + 25 min. hiclp riad de paiiter onsi
middel-o een subliene kopbal, aàn dc 1eiding, dïo echtcr nog v66ï-]iï#-Eóïfae
gastheren werd. gelijk getrokken. De tweede periode begon net een langclurig
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overwicht van.Escher lloysr dat. na on8evccr eon krryartier spelen uitmon'Jde in een

1:2 achterstgndr 4et ïlas de verdienst e van onze jongèns, dat z'c zi-ch daarna niet
Lieten wegslclenr do Ir 1.lgzarnerhand het spe]. naar zich toetr<;1dten. Het katste
krva::tier was dan ook volle.diB., yoor t ENS r lvaàrin Jaà Geluk'in zrn je_ de heJ-e

Escher verdedig ng }rer:haa1d.eli jÈ dór- draaide. veeÏ@-Ead li; r'niet mct

ztn scorin6skansen, doch vond daarbi j 6e1ukki6 tot tweenaal't oe t1 jiI attente
Huib I(Iei j n aan zr}n zij de our het werk doeltràtig af te' ronèe4. Ko4end. week-end
wederon cen UIT-vredstrijd en .wdl t'e6en QulcE §telq aan. de IIi jkerklaan..ÀIs de

weerdomstandigheden ditmaal ook een weinig willen netlervérkóh kan ook dit eed

aardíge rveiistri j d wcird.cn. AlLllvAllG: 12.io uur, VEnZAiIELEN uiter.rard oP LEITS en de

opstellingen velnemen we vroensdag.
Het TUIEEDE scoorde er weer }ustig op Ios en Èet claàrbij o.i. all-een bedon-

ken, . tlat er in deze ho§ere afdeling ook heu6 no8 we1 andere tegenstanders op de

mat vcrschijnèn. V exantwoordelijk vool de rrproductie rr waren ditmaal'Hannc I(oen§
(met vrederon een drietal 6ave doelpuriten) Chr v Gestel
Rob !eii4 die bovendien een uitstel:<.:nde paffi"TEïï
gaan wij rvel !!!r nà.ar niet zover van huis n.1. naar G

IIJJ,IVÀNG 3 12. rO uur , VEiIZAI'ÍELEN oP L.,Ells : 11 . 45 uur , oPsffi-i,l,tllc: J. v<ï Tas ( aanv)
Kfnn-=Ïi. vd Linclen R.Leijn

eent
."t t'à
d.é-';1

. J.!.ïeltcn6. f eoEE[-6-
Iíct zEen. a.s. zaterdag

ona 4 a/d ucÍiffiEÉÏï

lliíffi,'s R.MohIe G. vd Togt E. Neumann t!I

en aangevuld 4et ecn 5-ta1 s elelitiesp eI ers.
. - iie.t óu:on schoot evenecns met solierli ditma4l' 'ïim vcl l'inden lcgde hicr

riret. een f -iàr-Ciï"ii"i àr."ra" doel?rinten cle .i:asis . voor ffiIÉ--en -verdiende ?-2 ;

;;;;;t;;";1j à;'";;;t'-;;;-à;";;i;;;;-,15o"["ti"" rui!er" ietrer zeer'bescheiden
ooÉ oog een ,,6raLntjelt maepikteir. ii"t'Éànànd week-end zijn we Èier iets verder
van- huis n.1. j-n Zoetermcer tvaar DSO 11 oni''11.Oo uur bezocht moet worden. Het i
t;;.;i; """ oso iftëGEË;-op rrdiffi v Tuvllsp park aan.de v:iir der Hagenstraat
te Zoeteimcer Oost. VERàÀMELÉN OP IENÈ (althans voór hcn die in Óen Haag r1o4en) on
ró.0ó ".*. 

'opstpLl,ir,rml.i srlan l. c.vertlink - G.l(uÍper - L.ItuÍlièr - '' '

a.t"r cr."ixffii""- i""r"j- c.io"t'"" - ir.vtoo, - n.Bo^d'- 9n". Jehce.'
RES:. J.deir Hoi j.gr - G.llaflccn - E.van ',lcrkh,qven.

PROGIJ\IÍI'ÍÀ Zi.TEliD/LG 27 SEFTEMBER.

LENS 1

LENS 2
LENS f
IENS 4

NSBÍ 1 '
toosdu-inen -f
Hgekse Boys B

r-s, vrl-J.

14.ro uur
12.00 uur
1 1 .'OO uur

N.N.
M. J .ian SaÈ.
N.N.

PROGIIA,I"IA SENIoREN ZONDhG 21 SSPTEMBER.

14.1o
11.00
12.4O
1o. oo

12.
1?.
12,
14.
14.
aL

00
00
00
o0
0c

uur. Sp.c3. Liss 1

uur ÀDO 2
uur LEI,IS ]
uur LENS 4

LEI,IS 5 is, vri j
uur ilvv 4
uur ïl es t erkv,Íartier 4
uur L,EtlS B

uur ].,ENS 9
uur LEN§ 10
uur LENS 11

Ï,ENS
LDNS 2
Delft 4
Delft 2

LENS 6
,LENS 7 

"Oliveo 7 Vz
De1fia 6 ' V1
T exas l)HB 5 Y2
èona 7 (res 5e h] L)

terr. a/d Spekkelaan Li6se
Zuiderpark r BIIM V/d r,{inden
'V'l'" ' H;B.Martin. '
V1 F.de Nauve.

v Ho6enhoiicklaan P.Ie Mair.
Sp.park Ki jkcluin T.§.vd Laan.

B.ltÍitr
J . iluis
N'.N.
v1

a.

N.N.oo

OPSTELLINGEN 3

cË trainer bekend gemaakt.IENS 1 r 2r r, en 4 vuoiden' dooi

-6=.



LENS 6.

TENS 7.

IENS B.

IENS 9.

LENS 10. P.Bur6houwt - F.v Dijk - P.FÍeret - 11. de Haas - G.vd Kley - .'
H.Hoppcnbrouwers - YJ.Krol - ïtl.ter Laare - J.Riemen - P.Schulten -
P.Sncele - F.Struijk - H.I(ouwenhoven.

. LENS 5. vrij J.iïitting en F.Verbarendse zie LËNS

a]-s bekend

aLs.bckend

al-s bekend

al-s bekend

1 1 . OO uur LEI'IS kantine
1'1 .OO uur i, '

ICFSCHRIJVEN r Vrijtt.agavond tussen 19.00 en 20.00 uur.

11.

1-2' 1-4
0-6
o-,
o-1
1-1
o-2
".-7
3-4
1-1
,-o

LENS 11.

VEiIZAI,IELTIJJEI'I:

LENS 4rB19r10 en'11 een half uur voor aanvang van d.e wedstri-jd.

,fi. Sanning - c.Boogaard - P. de Haan - F.Jonker - ,J.Kuijper§ - H.L.,inssen -
F.Peters - B.Vester - J.Voorcluijn--, F.db vroege - J.Ivtting !-. E.verbarendse

],ENS 6.
TBIÍS 7.

LDNS
r,ÈNs
LE}IS
IENS
LENS
IENS

6 bij
7 bij
O DJ. J
9 bÍi
'10 bi
11 bi

C.vd feck I
H . Rimmelzwaan
G.Duivesteijn
T.?rin6

j J. Riemen
j J.I(uijpers

o10-?15310.
80.2r"16
94.68.91.
63.t2,t4.
21.7r.o1,
60.06.58.

AanvoerCers kunnen bij evt. prr:blemen kontakt opnemen me.t Frans de Vroeger
TeL. 01?42-6o21. (vrija,a5 tussen 2o.Oo en 20.Jo uu-r').

NTET OPKOI{EN: \'I egens niet opkomen wordt C.Berenbak" tvree sreken niet opgésteId,
Vcrweer 4ogelijk op maanrlag bij de Seko.

ulTSir.GEN SENïOnElr 14-9-1980.

LENS 1

BL.Zwa].t 2
IENS f
IE}IS 4
LENS 5
Tonegiclo 4
Zw.llauw 4
IEI.IS B

IEN§ 9
LENS 10
svs 170/3

RI(DEO
ï.ENS 2
nijswijk 2
!?c 2
RI(SVM 2
LEIIS 6
LENS .7
Spoorwijk,6
Flamingo i s J
FLaminÈjo t 6 5
IENS 11

-?-



J

?ROGrAl,lvrA ZONDAG 28-9-1 9BO.

14.3o
11.00
11.O0
12",)O
12.OO
12.
12.
10.
12.
14"

uur
uur
uur
uur
uuT
uur
uur
uur
uur
uur

LENS '11 nog niet bekend

Z.tir"IVOETEÀL PRoqnÀiT,íA irl'IsD^è 2f SEPTEIdER.

o0
oo
00
00
o0

LE'IÍS 1

lrlll\D é

DHL 7
DHC 4
Tedo 2
LE}IS 6
LENS 7
HvvB...
DIIL 9
Triomph 6

- LD)IS 1

- IIVV 2
. I.ENS ,
- LENS 4
. LENS 5
- llava +

- ilIí\VV 6
. LENS 8
- LENS 

-9

- LENS 10

22.20 uur DCO t?B
21.00 uur Sythoff pers 2

TENS í
LEI.IS 2

sporthal Zuidhage M.Stoke2licle
$leotlandhal sr gravqnzandd -. ..

OPSTELTÏNGEN:

LENS 1. H.Hinmelzwaan - tr'.Btokl-and - H.Straver - ,f .Houtepen - L.v Boxtel -
J.Groothuizen - T.FriEE - Jevd-ttVater - q.v Noort - lil.de lihegt. j

EEN§ Z. F.v Dijk - p.Fieret - plSMeeIe'- P.-Schulten - I,{.ter Lààre - J.Iligmen ''i
G.vd Kley - F.Struijk - H.Hoppenbrouwer6 - J.Kuiipcr6.

N.B; LENS 2 is o1:nieuw ingecleeld en rvel- in ree.
t. , .

PnoGIUll,t4A JUNIOnEN.

4e kI B.

Zj.[E]?DhG 20-9-1980.

14"30
14,.3o

euintus 1

DI"JO ,
quick 6

Quintu6,
LENS 5
Velo 8
EVV 6
IENS B

LENS 9

uur
uur
uJ+r
uur
uur
uur
uur
uur
uur

- lillr\È I

- LENS 2
- Ï,ENS l.
. LENSK.
- Vretlenburch
. LEI{S 6
. LENS 7
. RITSVI.{ 7
- EMT5

Kerl(6traat
l'lest eraportpark
Savornin Lohmanlaan
I(erk6traat
v1
Noordweg
HooÈenhoucklaan .".-
v2
\T3

€trr
re].. 6?.5o.96-.

.45
hÉ

.10

.00

.15

.o0

4
4
t
1

1
1

1

I
1

I
1

1

1

'lo

.10

ÀFSCHRIJVTNGEN:

A.S.Z/TEERDÀG DISCOÀVOND VooR irLIE /i EN B KLI-SSEBS.
============

Schrift elijk: voor vrL avoÈd. 18.00 uur bij P.vd Ste
Genemu denst raal4ol r 2545 PR Den Ílaag .

TELEFONISOE:

À-klassere bi
B-,klassers bi
C-klas€erE bi

vrijclagavond tusien 18.OO en 19...O0 uur (uitsluitend in dríngen{e
gevalJ-en) voor
j l.*'d st""n TeI. 67.50.96.
j F.vd !cr8 TeL. 29.79_.78.
j nrs-eravóndíjk TeI. 6].16.40.
in noodgevallen kunnen de junioren nog op zat erdagocht end' tu'ssen
i.JO en-ro.oo uur afbcllen bii LENS. Tel. 66.13.14.

-8-



AFKEURINGEN:

I,{ANGEDNÀG:

De junir:ren moeten bij slechte.weersomstandigheden steeds de
afkeuringsli j st en raadpleBen. [e]éfonische ínf,)rffaties wbrden
híerover niet verstrelrb.
t4regen6 truilfiEdrag ar6"fupun zaterdag vJorden dé ïofË"ha" Èpélers'
voor 1 wedstrijd 6oschorst: J;v I(esten - S.Bróeshart - A.Toet -
E.l(eus - M.v llel,jen - n.Haxo.

OPSTELLÏNGEN:

@1. ale vorige week
samenkomst 1]. OO uur LEI{S

samenkonst '12,OO uur .

34gE=ï9!-q=!gËIlI9I9:=IJ9E!I=gg=L!IEl99E

],ENs 7. .J.I(Iip (2x) - lq.v Velzen
F.Spa - C.Lie I(ien tsoen
P.Dillewaard ( 2x).

samenkomst 10.15 uur LENS

.. - Leidcr Jaap Meijburg.

Leider Ben Osse.

4t§.,.

linksaf de 6rote we6 onclerdoor. ltÍe6 volgen richtin6. Zoeterneer,
bord.en I'J est er6?ortpark volgen
sauen-]const 1J.DO uur LENS LeÍder Dhr.

Zrt TEIDÀG tsEATII.VOND I(OMXN HOOR !

LEIIS 2. aIs vorige week met G.de i(ok zonder R.Huisman.
GA.aÈNE OUi)EnS MET VER\rOER: Grote rveg Den IIaa6 Utrecht.

ZATEIIDÀG DIIATÀVOND. KOMEN JULLTE OOT ???

LEI,IS f, a1s bekend.
ffiEfiEomst 11.4! uur

fÍets meebren6en

],ENS..6: Il.Knop6 - M.v Beele -
M, d.e .Haas - E. Jager :-
J. Friekes.

fiets neebrengen. ,.

.. i'
Afslas Noordorp neÉèn en- '

en b_i j

Spa.

Zo et erme er

LENS 4, tr{.v Veen - E.Coret -. }l.tr'ortEan. -' E..lceus : p.spa - B.Driessen - }I.schaap -
Il. verboon j t"l. Vreebu-Tg -,tÍ, (Jurens - .l,l. v'deIaèn - n.,sbebarta ;,-,JI. Co1pa

GI.ÀIINE OUDENS I'MT V]IRÏOER.
samenkonrst if . ,*i ""r-iEi,ls 

. Leider Frans vd. Berg.l. ; - .

tE§g.L J.I(]ip ( 2x) - .ll.Chri"t - n.f r.r:."r, -. *.nt""rt - f'.fi"in ,-M.val, Iíooi -
I,l.Kru1 - P.Ro1ador - il.Roos' - D.Vermeul_en - 'E..v.Zi jI - R.Schieiner -; . I

B. v. Dijk r
sarnenkomst 14._00 uur LENS : . Leider Marce1 Jansen; '- j . -.

À.v BJ-itterswÍjk - R.vd Boogaaralt - E.ale Groot -
ewarie - D. de Vo6 - R.l,,lanne e - S . de Nerury -

T,eider ri.31ok...

R.vd Heij den
A.T jin À6 joe

- M. Zaalbsrg. - It.Vr.ee6wijk -
(2x) - J.t,taeserman - M,luÍoIlemanzx

Leider Pau]. vd Steen.^' ''
-:

LEI\TS ö. P.!tre66el-s - P..[rerich6 - J.iiernen - R.Lie Kientsoen, - :{. v .Bec1e ,-,
r\.Oosterlaken - J.liui jpers - M.Tiemes - tr'. de .B-ruijn : .p. q l(ester .-
4.F. aaken.

teider Theo Prin6.

A.Triep - F.Llleblas "-.M.Zimmexnan - O,Rlpm,.- f.Palenewen - O.I(oenraadtr
E.Orie - E.Tiemes - S.,Jagesa-r - M.l,lollenan - P.Dil-l.ewaard -- À.Tji.n .l:s joer

. Leider N.N.

LENS 9.

-9'--



PnOGILAï'Jr'rr'i llUPïLLEN T ELPEN IIN I4INI-IVELPB{.

PUPILIE).I ZÀTE.ilDrlG 20-9-1980.

1f.OO uur V\rP B

12.00 uur LENS 11
11.OO uur ],ENS 12

j': LENS10 1''
- v\rP9 '" i

- Loooduinen 10

Zuiderpark
u)
,(2

I',IELPEN ZTITEIiDÀG 20-9-1980.

12.00 uur tENí: 14
12. Oo uur LEIIS 15
'1'1 rOO uur LENS 16

(zíe oo]r- 22/))
(zíe ook 22/9)

- Rr(sw 15
- Brc B ( vr)
- GDS 11

V1
v2.

v2
v3

!.IELPEN ]4jlÀIrr)ir,G 22-9-1980.

19. OO uux LEl,lS 1

1P. O0 uur LENS 1

5
6

MTNI.Y{E],PEN Z,ITEXIDÀG 20 .9-1980.

OP.OO uur quick J2

ATSCHNIJVTNGEN: :

Velo
Velo

IE}IS 18 Savornin T,ohna.nlaan

TELEÍ,CI,U ÍjCH !. vrijCa6avond tussen 18,00 en 19.OO uur (uitsluitend in 6ri116ende' gcva11en) bij i/iI Heynen. fel. 29.06.2r.
fn noodgevallen \unnen de .pupillen '94 rveli:en no6 oi) zat erdagocht encl tusse4
8.45 en 10.00 uur. a.fbqllcn: Te}. 66.f .14. lilubgebouw. .

Schriftelijk riqor vrljl qgqrrgq! 1B.OO'uu bÍ j' P. vd St cen.'reL. 67.5o.96.ccnemnfAensTraaflÓl r 2545 p1',. Den Haag.

EEKEURII,IGEN: Bij slechte we erqomstandi-gheden steeds eerot de aflceririnssli i6t en
raadplegen. Staat d;.arop bij ttpt rirrun en !/elpenrr vermeld j' GOEDGEKEURD

dan oteeds naar vel-d of pr+4t van sauenkomst koÍnen. fN DII GËÍJrL M/rG

ER DUg NIr T;JLEF0NISCH iïORDEI'I GEINFORIIIIEnD NrJ\R EVETNTUEI,E, IiFKEURI1{G.
Staat bij de aflreurin6sadr ess en bij ttp'urirr"n en lïelpenrr vermeld:
ZIE /\FI(EUIIIIGSLïJST dan mdet a1s volgt rvorden gehancleld: Voor" de
thuiswe dstri j den moet Juniorentijst worden geraadp) ee6do Zijn de
rvedstríjden, van l,ENs 518 en ! goed6ekeurd., dan gaan ook de pupi11ën
en weLpen wedctrijden op on6 vel-d door. Uitsluitend vpor de uitvred-
strij<len mag in tlat 6eval telefonisch wbrden Seinforrdeertl of hun
wedstrijrlen doorgaan en rvel zatcrda6ochtend tussen 8.45 en '10.00 uur.
tet. í;6.'i].r4. i : . :

OPSTELLINGEN :

LÉïlS 10. P.Rijlsma - F.Christ - B.Claassen - E.nndlÍch - M.Encllich - À. kanp -
P:oostervréghelj; R.Slats - J..Tirnmermans - V.Tromp - D.Vèischeldenr -
D. vd vin - P.vd zvran. '- ' I

sanenkomst 'l2.OO uur LENS Leider l{erman '§traver.'

LENS 11. R.Dergnans - M.Fromberg - B.de Groot - C.de Groot
---- l,.Meershoek - T.l.Íulder' - R.Plugge - M.spa - n.spa

' .'i. v till jriiEaaíden.
samenkomet 11.15 uur LS,IS Leide!

- D.Keetman - l.í.Iicetnan-
- S.vd Íb-gt - 1.

Ronald ale lIaas.

- 10- .



LENS i2. RrBateLaan - R.Boelhouwer - C. vd lloo6aaralt - T. Dieure.l i II4..reti
r\.óroenestein - It.ltaitman - L.vdn .r't Hoo'e -:f .ttnois ':'J.fóénr

-:: - É.i?enzenbrink'-. R. Síaans - D."vd Tóorn j L.'id tooin ' '. . -:.''i '

sa.mèirkdnist :io.r5 irtrr LENS - ':' r'l - ti " ''' Leidei\Bon óti ,ra rig
: ' , : ,i.;. :, ,1, .' 'i ' .' \'' .. -'- :". .i '-

aads

-ti

,., ,.r.;,J:

lr.

OPSTELLING],N ;YELPEN:

{-iLENS 14n ltt';---;.-. .lí:.

sa:ieniromst
.: t. ) ;',.1 j:i'. lrl r,, r''*...r'::' i ,; -:'..'

LENS 15. É.Aàesun - G.E16taï - i1.vc Í,aa'n :Í n.Meirsirorjt'; n.vdruaàn - R.laniistra-, .

R.HoItrop.P.Ànge1ine-l.1.Jochem§-J.lÏest6tIate-R.zinrneInan.
zie. ook maandag 22.-9 ..J ,-":- r.,, ,, , Í' r., . ,i^- ., i,,:rr:., :r. .:\1

oamenkoust 1i-.ro uur I,EU§, . ,í "..1: : .. . li ., , ;. . . ï..,eider Petex de,, Jongh.,. r. .,. I

LENS '16.--R.Àlsem6cest - M.Drandt -: K.Hqnsen -.N.JaBe9aI - G.I(uiper --r . .. i ... 
r

,,. ;,,.;;; r J q l!.uil-.IlQ-dri8ucs ..:'. H.Sta+I - .I.yd §telr-e, .- M".TijSQn -.E.v Kq+iff .., r l .-RES: ï.Vinke - J.Steinwegs r,";...:;r i,. '.

Bosch iiii.Bro.-,èhoofd - D.EijfÀna - J. Duria;t :- :tt. iloekbma j r..lànsèri.-
Schuufiran -H. jnrulders -P.Vafkenburgh - ï.verschètaen - 3.',yyidemaí-
11;rO uur I,ENS . .' -':i;i'' - 'i. ?r- 'i. - LeiAéi Jàcqíes .den DulÈ. :

zie ook naan.dag 2219
samenkonst r-ollo uur r,fils'; :'r'l 'r'r

:,-'i\.1
LeidèrJ'Dhi.; Biàndt

:115;.,rrr;s.a-nti. ',^ .,, ,'
ii, i

OPSTELLTNG I"ÍINI.IÍELPEN : {'i ii:'r"i:J ;r
í'

Í,i

LENS 18. ï{.vrl Xor - P.EIstak - R.Fieret - §.Hes§' -'S.Ja'gésar - R.Nuijen -

- 

N.schuurman - M. de lYaa1 - I4.i{ierbma - . M.v l(atwi jk - J.l'Íansveld.
samenkomst oB.O0 uur LENS Leider Eric Hes6.

UïTSL^GEN JLrj,IIOREN. UITSLI-GIiN PUPILIEN. T. 3

Oliveo

6

DSO 6
Maastli jk ]
tEi{s 5
GDS 4
Monstei 4
IENS
VIIP

B

GtisP..

16 -:

- LENS-
LENS

'"5i, 
LENS.]-Z'i1.,LEI,IS

1-2 LEr'rs

1 1.

2
1
4
r
6
7-

io 'ir''
1l "'
12

"We"teikwartí& ? 3-2 ';:'vio= 1, t' ;"{-o
Duindóip SV'16 1-oLENS

LENS
S enpe
LEi{S
ËENS.

uïT§],tGEN,lrEL'pËN.'..i..:i. -. .-: "' r, -"-, ''.-. .. .'-
6-o

AltiuE 5 4-2
.9'6'' 5 ?-o '.-

2 (,0-12' i
, o-7 -'.' .

'1p69 l;i4 t ': .' '' ',.-.
EÈcÈèr ttoysÍ 2':'i - '

LENS 16 --'' . *í';'
laatAiwàrtier 'i4

1 r,ni'rd r5 '':' .

* vibs 
-17 

' '

-6-t' -
'" U-U !

"o-o'
'Too fan
LENS 9

eEW.'-'cni'.
l'r : . "!.!. 6 ,2.,

'1'vnBr,. ^ pur'rr.

.= B . 14;".
Ddài;.",-
'-r.r :lr
4p-.53 .

.UÏTSLIGEN i.lINI.IïELPEN. "

Laakkrva,rtíer í9..- .r,, tEItlSr
.:
1.9 .'3-z

Voor-" wat betre{í ,{,e
i ' .j: r-.1' .') j. ' .:.. , j.,. t -, .r .- '. ;-' i,r ! i .'
junioren: r,ras: het niet ra]-leen quar uitsJ.a8en.waardelooet

ook de maniqr- vraarop geeft,.te 1te
rusti6 te kunnen bestrijden. Nie
dit gezapige L,Ell§e1ftal waarin b
knok creens net zijn aJ-1p4 voor.
de slof,fase. Bij R1 is het uogst
lcwijt bent en dan weihig zin om
loofde het v,e} volgens de l-eider
gewoon mot de pet naar. Bij Bj e
4 doelpunten van Ilerry van Dijk.

Eee .i.;
nker. A'1- dacht'.het I';bo etepkóolvo etiral?rt van.Oliveo '".!
ts rvas minder waa!. Oliveo-'was .6ewoon bete-r dAI-t' .,

ijna a1Les op vrandeltempo gaat. Kom op jongene
/r2 ging vol-6ens de leid.er pratenrl ten cnder in

eeds dczelfde kwaaL. Lo?en net de ba1 tot ic hen
te herstellen. DsO rvas §evroon fanatieker. 82 ge-
. Enkcle spelers gooiden er na de 2-0 achtcrstand
n 14 werd er 6elulrldg leldrer gevrerkt. EJ won door
B4 verloor met een rdonsterocore van GDS (9-6).

-1ír'"
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91-r11t het..vo61'nsnsli jk van í\zp.t zal noeten hebben dit seizoen otond ín de eerste
helft voo-r het merèndegl te élapen. De 6-0 ruitetand was dan-ook dik verttiend '

voor Monater" Na ruét was'hcet C1 ,fanatiek en toe! bleek.ciat.-wij helemaal."niet
de mindere varen. .!1ii kre5en de beste kan6en, naar het kleine, beetje gèluk ontbrak.
y,Íe1 scoortle l{ónstèr nog 6Én keer.,. VoortaaÍl direkt zo beginnen'- hoor., .C2 roaakte het
heLe;:laaL te ge\.. De í2-O netlerlaag tegen Toofan was niet a11een te wijten aan het
kf-assevers ohil.. "De instelling van sonurige jongens Ís gewoon on te huilen; Hier
zar heer wat rnoeten veranderen. c3 wo.n tret 7-0 .v+n v.\rp. Dit wae.bet ne6atier/q
gedeelte. Niet,altoen qua uitslagenr dat is op dit-nonent niet .het belangrijkËt-o,
nee d'e mentaLiteit van e omrui.ge 

.. spelers is crg sLécht. Reken niaar dat e1 de komende
weken behoorlijk ingegrepen Baat worden door de jeugdkommissie en de Leialeï6. Zo
kan -het ni€t .]anger. ttlij .doe.n het.ook.vool ons pleziel e_n zo gaat de 1o1 er qnel-

ongelukki.8 achter te 6taan net 2-O tegen li,est erkwàrtiér. Door
in de. sLötfase toch no6 met J-2 gewonnen. P1 i6 nulnog
dcden het beter als vorige week en wonn€nr P2 zelfs net 4.-O..

naar .kon tóch ooh tf'ainenr J.u1lLe opkomst "van + lO nan iÉ erg
de rerlt. I.eàere vroensdagnitldag tan-f5.fO t/n 76:1o.uur kunnËn

De. weLpenelftallen zijn aIIe. drie nog ongeslagen. riï1 liep over. Lairkwartier heetr
.met 6-1. Het hulk-effect begi.nt hier lan6zamerhand tc werken. ,l^I2'en IrIJ uisten
door haril te werken de einilstancl op o-o te houden.. Goed. zo jon6ens, tiocrgaan zo.,
De ninits kwamen weer wat te kort, nu tegen Laakkwartier. Vanaf volgende lrregk
spelen rve met ecn tweede mini-teae. "lÍisschien dat minder wisseLÀn wat hèèr èenr
eeaheitl van -jul]-ie .teaa uga\t. Sucqe6 . .. i ,. , Í

Pupillen 1 kwan wat
hard te werken werd
ongesLagen. .P2 en P,
Ga zo Èoor j ongene,'
vreinig vergelékn bij
juLlie ierecht..,

BEÀTAVOND

i
l

À.§.4aterdag 2O septernber. organiseert de. l(alra een beatavond voor alle B-en A-.
klassers al-6mede de seniorèn"en Hi66chien nog voor ouders van onze'titiíiiweflen.
Kort-om ieder.een vanaf.14 je-ar is van harte welkom.. Dus niet thuis vpor de buis,
naa4 lelÍker dansen op LENSr_ De entree i6 6}echt6 ÍJr5O. (voor vroulyen wordt gezorgcl
rlanv_ang 2Q. ,o uui. .._ ..,

LENS 12 - DUINDORP 16 (pupillen l

'Ronr:.

)

Een ]ij v1a6en leuk gespeel-.de wedstrijtl heeft LENf, 12 een.verdiende. 1-O overwinning
op Duindorp behaal-tI. Het dq_elpunt,,werd, via een frqaie conbinatio tussen nobert
en qric besl-ist. Zulke comhinaties zouden jul-lie,taker moeten doen.. I(oE daarom
trainen.
ffiÉË.tt zichzeLf merli6maal kansen gedreilerd tlie helaas onbenut bleven. Dit
ondat,er te weinif 'ge schÀt en." wertf '' err Eénuaa:- de Iài een fràai schot van nbb.ert ín'
de weg §tond. De achferhoed.e -speelde een ]-euke partij onder leiding van DeriíÍs, die
helaae rle wedstrijd sons v/at a1 te fanatiek epeeJ.Cer ,Verder nog.een pluinr voor
Robert. die ,varidàag een van de bctcre Ëpelers was. Dit elftàl- kÀn dit jaar nog"ver
korueri'nito er règelnattg wordt getraind'en op d.e. wedétriJden nét een goède
mentaliteit wordt gespeel-d.. . . : . .
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DE ,LU{SREVIIE
IïEEKDI,ÍID VàU np VOÉtSarVrnBïiCtnC i,rNtc EN SNEL

!4e Jaar6ahg nurlmer 8, 2! septenber 19Bo-

OFFICIEET:

MUTA.T]ES LEDE{LIJST:

08?6 c. À;lerenbak

WEER OPNEI{EN ÍI],S LÏD

wordt Geu. S?oorlaan 521, Rijewijk, .le].. 941270
en Sea. Zat.

1695
1697

A. A" Bruyns
Ii.M" Bon

,f ,N.LelieveId
ïl .I4elievelal
E.R. v Beek

'041054

2?1160
SeB.
S en.

zön.
Zon

Melpelrade 118, Den llaag
DR. H. J. v Mooklaan 165í Riis\,Íiik

eL.666111
et.666t'tj
Den IIaag

]N SALIOTÀGE

1694 L. sinke

a6T
agT
lóc

1'o95
1696
1683

2?0465 B.jun. Noorderzijate 167r Den Haa{s
teI.2948oo.
DaLveen 2, Den Ha
Dalveen 2r Den Ha
Maartensdi jk].aan
Tet. 6?459,

2912?2 rfi!
12Q275 M,v

0?06?1 vtr

Dè eerclere. aanmelding. olaer ai! numner .168í van R,Bertratq is niet doorge6aan.

AEVOEl?EN

15BB Mevr S. V{. Bosch-tenti48 '6aat niet door.

ïlIE STA/rT- ER ÀCHTER IJE BAII" ?'

ZÀTEnDÀGI'{CnGEN: Jose en Andre Christ - Tcele Freriche
.ZÀTEnDÀGMIDDIIG ! Aad Bo6isch * en 2 man van ],ENS 10

ZONDÀGMORGEN: Tinus Zilfhout - Cor Holpenbrouvrex È Eric
. nonald Bergenhene8ouwen o

ZONDAGMïDDAG: Ala Bergenhenegouwen - An vd Steen - Mevr.
Tessa Roodbol - Huub'en Silvia Pronk.

Sluiten zatertlag Aad Bogl6ch. r :
Sluiten àonclag Riek en Piet tsosch

Eventueel afbellen bij lo;k Duiresteyn. ryet.' 6?.61.81.

Landman -.

Jan Maat - iohn 1'l eLt ens

:i-À'{iJ(iiIL,.Jm ILX,KI MI;JLI 'l(ÀK Ií]'.1Uf(Ï,liAf'ÀiiliiIJiiriL'J(,IK,1It,'.1í,1.I(.r,.I(AiGlIUlilJff'Kl lir\I'-,,.Iff'Ki JffiKLiï/lIilJrju(

.i? rr Di6a6teÍrr

Wat v,e qanvankelijk 6eileld haclden oï". 
"ur,. 

tt disco-disast errr bl-ijkt niet d.e waarheid
6ewordeno Doordat ure een gevlèl-dige opkomst .hadden".van 'l10 mensen is de ramp uit-
8ebleveno lJíe zu1len daaroÍ0 in de toekomst de disco-avonden I' di6c o-parti esrr noemen.
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Dat LEI'IS een veleni-gin8 is die zích karakterisèert door ztn vele gezichten btijkt
ook uit de festivíteiten die we organiseren. Ilaaèt klaverjasdriven, barbecue en
d-iscoavonden -on"6aniseren wij -11 okt. a.6.. een tr blues-eveningrr dat in tegenstelling
tot de disco-avonden geen trlightshowsrr en geprogameerd.e &uziek kent naar directe
subtieLe lteasy listening musicrt', blucs. Voor d.eze avond hobben we de :rDeep lllater

, SLucsbandrr -boleid -.gevonden .oro- op. te .treden. Deze band bestàat u:irt vijf Haagse
ríuzíkanten die zich in deze samenstellin6 sÍnds oktober 19?B aI nanifesteren
riet blues muzieko De meeste trensen staan misschien wat afkeurr-g tegenover blues
dat komt vol6ens ons omdat ze nooit objectief eab oorcleel hebben komen vormen.
Kom Be!'roon zaterdag 11 okt. evenl-angs aanvang 21 .JO uur bevatt het je dan is het
gewoon debet aan jq.'cultuurvorminE; bevalt het je niet dan ben je een prvaring
ri jlrer en'f, 2r- arner ( goedkopere ervaringen zijn er niet)

KAK.Ï( "K-.I(-ï(-:-I(r.Jt.i,Ii. lK;-li -I(: J(,'.iL:ii, ,I(AKJ:IC.r''iff K .1I(lJ(Li(.J{--K1-li.Uii,Iii-K- .lLJt,ff;rKfi(iu(.'JiilI{^Ií1LifiA i

Iffi IiliI«IíKq§fi{KKIGIfl g«

I rursnrooon I
I(KKTJCffi rtrsilgflfl ff Itcilxt

Uitgedund door studieverlof, maar niettenin voL 6oedp mocd., proberen wij
íweer een kvlispedoor tot de rand gevuld te krijgen.
.Konen vre zonda6 nietsvermoedend op ï-,ENS.', zien we een grote ster.- Hij Etond
niet ver, vr.aht hij zat in de grote ruit bij de ingang.
trrlij .Jachten neteen,a1 aan grote vechtpartijen op íle disko-avonden,
opgetrommelde M.E.-ers err meer ïan die zaken, maar gelulrtr-ig vernanon vre
aI snel clat het a1leen n ar cen ongelukje was 6eweest.
EndedÍs]ro-avondb].eekeenoverwo1d,iGendEuk6eS,uededankzijhetwe§-
blijven van het geeJ--5roene glaz enJ.e6ert j e.
I'Íaandagavond. nam de redaktie net genoegon vraar d,at ile toekometi6e
dame s-vo etbaflers beBonnen zijn met oefenen op de meest elementaire
balvaar dighed en.
Deze dames mochten zich verheu6en in een enorme belangstelling vanaf de
tril:uncs. Ons eerGtc zou blij nogen.àiin met zorn publ-iehe b e1an6;st e11in6.
1116 pechvogel- van de rveek rno8en we Cees van Beekum van LEI,IS Sen. Zo. 9
bc 6roet en.
U weet.weL dic wanbetalcr. :

Cees n.L. verstapte zich zonrlal5 1l+ september op ons 2e veId. Naar achteraf
bleelt" zijn zijn lFinkelbenden. aan een .kant bijna 6,eheeJ_ doorgescheurd.
Een waar6chuli-n6 dus,aan wanbetalers Ispeel_ niet op het 2e veldrt
rrlïant 6od 6traft er 6nel.
Na Cc Beatnach, trïatcrpop, Noord.zeepop, Voorhout fce tival cn New popl
heeft LENS danlczÍj cloortastend optred.en van de Kaka nu ook zijn eerste
8rootse poil gebeuren. 01) 11 okÈ. gaat het gebeuren.
Een bekende lÍaagse banb, .ceri ir:rmat'íe rond 66n van de r r 6l)i elmachersl
van LENS 91 rlrummer Jan vd Horst, l(omt dan hicr op IENS rrde bluesrr
spe,1en. Ze,. noemen zich, .de. Í)eeplvat.er. Blues Band, en -de redaktie kan uit
.eie6en ervaring ye1_2.9\e.ren_,. dat dit optrcden d.e. toegangsprijs dubbel en
tlwars vraard is.
Niets meer vernomen van het groen-gc1e glazenlegertje.
LENS heeft een nieuwe voorzitter! ïn sp6, dat no6 vreI, naar hÍj is zÍch
aI druk aan hct oriËntóren, zo konstatèerden wij. IEiiÉ is binnànkort clus
.niet mcer _stuurl-ooe, redcle- en recleloosr maar 6roeiend. en bLociend naar
een gr::otse toèlcomst. . :

,:
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*+**** Met clez e._ optiruist lsche toekorinstvisie houden we het weer.vcor gczaen. 
,

ïlij hebben "orètÀ"i 
gcspuid' ce kwaispetloor is vo1r"

:i*'*+t* op de valreep orrívii',Ëeà- *e io6 groeten uit Dretagne van een mystetleuze
. S^P+ eohtgenote. '.

Itr tientalren jaf en 1an6 is'onze iut'is'àt'o" eàn Sraag -8ezióne -6asi il'ir- 
' '

mijn huis. In vrceger 5àren op wóensda6, tegenwoordig des donderda5s 'iordt ons

clubblatl a1s eerstc onàer de ïroststut<hón vandaan 8ehaald en-gelezcn.- Zo bli.ift
menöpdehoogtevanhettveIenv,eevanéeeigel.!e1iefdec1ub.Vanc1aagmoóst.,
zclfs cle bl-auwé envetof vàn C,e minister vàn tlnanóiën rle beurt sgl/vashlsn' Eerst

LENS I
op bladziide 4 valt mijn àog op rle naam Dietz''Harryt zo io ziin voornaan

vertelt is'een int;iviery. een eii-ànrier over zijn refatie tot Leni* en Snelt o'a'-
oru" ,i'i"=a"tiee- bij orrÉ. Uo., hoe voortrefteiiit onàe Earry_in. hanCel en wandel

à"r. i"l"iiià;-rr..1t irii de plank nis6es1asen..Hii ze6t letterlijk:,I T l?21 kwarn lh
op het Sint:,lans collqge tèrecht, "'í tlot-t'i"ld rautomatisèhr in dat" jé 1Írl van

làni6 en SncL wer6, nei al-s Icèriingcn van het illoysius" College toendertijcl
geacht lvertlen op Graaf \4liIl-em n /Ví-C te voetbalLen'rr

, .llier wordt de ,oerrerijtnlld geweld aan6ed.aan. onclat hct ,\loysius college
."r, ,oortr"tielijke scrrooi wasl deerl f,et onè l-eèd dat de dwangmaatre6el ten op-

zichte van voetballende leerlingen Ce Boede verstandhoudinS verstoorde' En toen

namens he,t Sint-Jans College r.i f,mlS ierd voorgestelcl om eeh .oortgel+ike af-
spraot te naken aLe boven .àangehaald, hebben vrij.botweg Neen. Sezegq' lií e .hebben
tien duideLijk gesteldl I{e t.,lidnaats'chap vöor LSNS moet .vrijblijvend ziini Seen'

apart shirt, geen eigen àmbl-een. ALleen t1e idee om de si+t-Jànners is 6én èl-ftal
ínted,elcni6d.ooron6overEenomenondervoorwaarc}edatrlespeelkwa]-iteitvande
jongelui ongevecr gelijh noest zijn.

clwangmethod.e en uit óuze solid+iiteit rnet onze i{aagse zust crvereni6ingen'
Door ons ut""àp""ilieei uiter.,ard het aantal_ sint-Janners die zich aIs'

lid meIrlen, beirerkt. Veien bieven in hun eigen club. llaar de knaliteit was om

door een ,irr6"t5" te haren. liic ttarry 6ocd kont, zegt van harte: ja,de't kl-o'ill
Een gerukki,"-uijt*"tiËh;ii ;"" aat rló reiatie mct craaf líiflen II /v1c

ook in dràe jaren 6oe4 is [eUteveí, evenalo nijn persoonlijke verhouditig tot ruiin

"àir"à" Nicà van lïifl., uni rasechte GraafwilLeneir. -
Redactie, teàaaX1 voor de ge)oden Selegenheid on even iets recht te

zetten. Ilarryr. v-ee l- succes met-je I,ENS activiteit en I

I s-Gravenhage', 1B sept erab-er 19Bo
P'Jufferrnans

I,ANGS DE SJ'oltTEltr VIU\Ï DE. Z-M LADDER--- ! ! ! -

vAIlIAs Op 14 seplember i.l. wer.l het 6ezin van Patricia en ]laa Enze te . '

ffiàn""à^"* vertii5a qet cló kornst van óen 6ezonde. dochter, genaamd t 
'Deborahrr'Uitcraard ,À,ensen wij fret gelukhigc ouderpaar van harte Setulc en hopen dat de

jongeborcne in goedà 5"roídh"id rnoge opgroeien en gedijen'

B egunstitjd door fraaieno-Zofl€rwë@r sPeelde ons EEnSTE j.1. zaterda8

niet zotn hel- e 1leste wqdstrijd a/d Nijkerklaan. Het verl:ffifissen de Linies
onderling ^gin5. een lreetje stroef, doch individuee1 werrlen er toch zeker aardiSe

dingen gedaa.n. Zo wj-st Nico Sta?el na een rainuut of 2O si:elen t een van rechts
genonerr I ,lichteliik te beroerenrt met al-s gevo].8 een 1-O voorspron8. Nog v6ór het

verstri jken van de ecrste hel-ft erd d.cze voorsplon6 verder uitgebouwd r' ntidclels

Aad de Pagter , c1iè een vrije schoP even buiten het strafs choPgebied mocht nemen.

Ondanks de diverse quick-Steps , rnuurtjesrrioeg hij hierbij cle bal ontzettentl
en lrraoht daarhard langs de goal-ie der gastheren

-)--

metle t1e stand oP 2-0



Een typÍsch hanclig,,kcepe"-omsi)ee1ír bai.litj e'van captain: Iheo Boons blacht
halverwege het 2e bedrijf cle score op 9-or'terwiÈ Jan Gefuk in ds. laatste
ml-nuEen ceri van zijn ook nu weer vrer.velende acties ditncaal- zelf mct een prima
schuiver afrondde. Het gebcel, zoals Gezegd niet verheffcnd, rdoeh weJ..doelmatig.
ïíanncer er tenuinste a.s.zaterdag THUIS met evenveeL inzet gcspeeld wordt tegen de
zrvale concurent NESM TIE er o;ï-A oaE zeker een puntenverdelin6 in. ALI'lVif'lG
AANvAl,lG : 14.1t) t.ut ,, Scheíd6rechters IIr. H.E,Rappa. E1ftal wordt a.è. woensdagavond'
bekend 6euaakt.

Het TI'íEEDE tiof bij Gona slechts een -8-ta] Sastherenr waartegen het.
uÍteraard moeffir voetball-en bleek dan ncn zo oli)ervl-akkig zou vervlachten. Toen
na een 6oetl kwartier échter de sio.re. geopend vrerd, wa6 het hek van cle dam en tverd
deze met ale Í'egelmaat van een klok vergroot. Vlie ze al-l-emaal maakten Às ons
werkelijk ont6aan en uiteindelijk níet be1an6ffik. Verreweg hct fra.aiste doelpunt
van rle eLf (11t) werd èchter ditmàal gemaakt door Ga.briel vtt To t , na een lange
ru6k vdn'achteruit ei tevens uÍt een onnogelijke kl-eine hoe Ko.mende zàterèae
eindeli jk wecr eens i n lHUl§-we(istri jd en wel te6en l,oosduinen-7.@: 'l à1! uur
S cheídsrechter: M.i.,van ffis. ootc dit elftal ,rrordt woensdagavond bekènE 8emaakt. .

Het DERDE had tt'in Zoetermedr te8en DSo vrj,j moeilijk en hoewel wij vlak
voor het einde mog met 2-1 v6órstond.en kwamen de Saotheren toch noq Lan6szii. Dat
dit 6ne winstpunt tenslotte no6 ons deel is 6eworden is zeer zeker niet in de
laatste llaats fle danlcen feweest aan de LENSsIuitp o6t -tr!1aJÈin de lleuver clie , door
middel- -'van cen stel- ongelooflvaardige safes zrn tea:a absoluut van een ncderlaag
afhield I I llq4gSdlaelerqqg speelt ons l e èveneens THUIS en we1 tc;en de
ïIo eks e lJloys 8 r een stugÍTe ploeg waartegen het weI ffiËi- 3ken Beblazen Yíordt.'

i;@'N
ler-L.I(uijpor-À

.N. oPSTELLING:M. Reuver - C.Veldinit - G.Sosnan-

J.ilquben - Il.Bon - RES: Chr.Jehee - Fï.v Dric1en.

PROGRÀpMA ZATEi)DÀG 4 otttOlrn t.S.

I.ANVANG;1O.J0 uu
H.neuper - G.4qr- . vd, Àroft - ÀlIioEter'- R.I(oster ( aanv) -

14.10 uur iÈentburg 1

11.00 uur §vpff B

1!. OO uur GDrI 4
13.15 uur Í:I$,i3 ' 4

LEI{S 1

LENS 2
LENS f
Ï,ENS 4

P.J
n.M
N.N
N.N

.Heijdt.

.G. Sterkenburg

12.O
12.0
10.0

PNOGRJ,MMÀ SENIOIiJ,Ï ZONDIiG zSSEPTEMBER

14.30 uur t ENS 1

11.00 uur LENS 2
11 .0O uurDHL ,
12.OO uur DHC 4

12.00 uur TEDO 2

IDIïS 1 V1 rr..r.n vd fulk.
IIVV 2 V1 J . VJ.IÍo11e:nan., -.

tENs §portp. tsrasser6kadP Delft
Dhr. vd S chot.

LENS 4 Sportp. BraEserskade Del-ft
Dhr. JosePh

L.,ENS 5 Vredenbuí§Heg 1?6 Rijswijlc
Dhr. . Beukers

RÀvA 4 .v2 Dhr. vermeer; ,.

RKAW 6 vt Dhr. v De]alen.
LENS 8 ,' v Hoo55enhouchl-aan

Dhr. v Egoond
LENS 9 Spoitp. Brasserckacle Delft

" Dhr.Jansen-
LE{s 10 Zuiderlark 2e 8ed. N.N.
Ir/estcikvra.rtigr. .7 . 

(4e ]d. .F)v2 I,t.N.

O trur f..,ntlS '6
O uur LEITIS 7
OuurHW6

12.OO uur DEL 9 t

14. oo uur Èriom1:h 6
14. OO uur. IENS I 'l
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PROGRJTIT'II'Íi. SENIOREN W]JDÀG 26 SEPTE}OER.

20.00 uur LENS comb. Mac6 MaBEie

oPSTELIII.IGn{ r

LENS 1r2 en J worden door cte tiainers bekend gcmaakt.

LEl\lS- 4. ,I.AItena - E?Hess - ti.ltei;nen - J.I(eetnan - O.I(önenann - T.v Luxemburg -
Il.Oliv-ier - H.Ruiter :: /'.. Schi jf - F.Veeren + À.Vier1ing.

.- Leider Dhr. tJ.v Slrundel.

IENS 5. A.Baunan - lI..du Chatinier - J.vd Enile - Ír. tle Son6 - C.Stapel - ':

F.Verbarend6e - R.v Vrijngaarden - J.'iïitting - S.lDsse - G.ïraneiE..

LENS 6. a1s bekend

tEi'rs 7. a1s bekend met M.6rsJasr Dorneman

al-s bekend met B.Vester zonder B.Os6e

a1s bekcnd .

IENS B.

TEIIS 9.

LENS 1Or als bekend

LENS '11" rl..Ra;rníng - G.lloo8aafd - .I.Bost - P.de :iaAn - F.Jonker - J.i(uijpers -
H.Linssen - C.Lipman - I'/Peters'- J.RientjeE - J.Vleugels - J.Voorduyn
R.Vransen - F.de Vroe6e. :'.

LENS COI{B. (zie vrijclag 26 oept) : a1s bekend
EliïffiEatt opnerren met H.Hoppenbrouivers TeI. 89.49.50.

VERZ}.MELTÏJDEIT

LENS 6r?111 een haLf uur voor aanvang ,àr, a" *"autrila

LE}IS
LENS
LENS
l,E'i'ls

LENS
LENS
IENS
LE}ÏS
LENS

bíj
bij
bíj
bii
bíj'

5
8
9
10

11.00 uur I,ENSKINTINE
P.OO uur ,, ,,
11.00 uur ,, t,
1J.00 uur ,, ,, ',.

,TFSCHRIJV]IN r

Vrijdagavond tussen 19.00 en 20.C0 uur

ruls 10 bii
IENS 11 bii

6 r S ta;te1
C. vd Beek
H. Rirunel zwaan
c, Duiygsteyn
T. Prina
J . Riemen
J.I(ui j1: ers

te1.2l.88.88
TeL. o1o-?1.53.30,
TeI. 80.25.16..
TeI.94.68.91.
Íeí;,61..12.14.
Íel, 21.?1.01.
TeI.60.06.58.

E

6

?
o

9

^anvoeiders 
kunnen bij evt. problemen kontal;t opnenen mct Frans de Vroeger

ÍeI. 01742-6021 (zaterdag tussen 11.oo en 12.00 uur):''.

-5-
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:]ITSLAGEN SENIOREN 21-9-1980.

Sp cI Lisse 1

ADO 2
LENS 

'LENS 4
HVV 4
lïesterkwartier 4
LENS B

LENS 9
LENS 10.,.

12.10
12,10
14.10
14.1o

uur
uur
uur
uur

LEI'IS 1

LENS 2
],ENS 

'LENS 4
LENS 5
LEI{S 6
LENS 7
Cona 7
lÀtik J

10.3O
10.1o
11.OO
14.jo

BUr
uur
uur
uur

IENS 1

rEi's 2
DELET 4
Delft 2
LENS 6. 
LENS 7
.Oliveo /

,... Delfi.a 6 "

Texas DHD 5

1-o
1-1
1-1
'l-l

1-o
4-t
1-4
2J1
1-1

vz

PROG ru..I'IlqÀ JI'NI OREN

Mili\NDAG 29:9_198c..

2O.OO uur LENS À2

Zi|TEnDAG 2?-9-1980.

GDA À2

Celeritas 1

RVC 4 ( vr)
Rijswijk l
N.1aldvrijk,

v1
v2
Y2
y3

is vrij
Quintus 5 ^Den Hoorn ö
LENS B 

-

IEIIS 9

\12
v1

'. Bere6t einlaan
'.Zuiderpark

AFSCHRIJVïNGEN3
#Ei 6Íiï oor urijar.;.róïa '18.'oo. riur bi j p.vd steen,

c6;ffiffiEEeat'-ío1 | zj4j pR Den Haas. Tei-. 6?.50,96.
TELEF( NISCH: vf,i j dagavond. tussen lB.OOOen 19.00 uur (uitsluitend in Crin6ende

gevallen) voor
À-klassers bij P.vd Stcen
D-klassers bij F. vd Ber6
C-kl-assers bij 

^. 
r s-Gravendijk

, In noodgevallén k
9. J0 en 1O.OO uur

AFIGIIRINGEN: De junioren Íooct e

67.5o.96.
29 .?9 .?8.
6r.'16.40.
nio"un no5; op zat crda6ocht encl tudsen
ij lENs. ret, 66.tj.14.'.
te weersomstandigheden'stced.s de' af-
Telefonische infornaties lvorden hierover

T eI.
T el.

keuringsJ-i jst en r
niet verstrekt.

unnen de ju
af bel-len b

n bij slech
aadi)J-è6eEe

zater.da5 ia.l. 13. eeptember
vinder hen -terugbrengen bij,..

rr. :. .9,

zijn roode voetbaltas
de Fam. v Ke6ter r

IEI'IS 1 . al,s beliencl met P. Pronk.
ËàËiËmst 11.45 uur LENs

*._
Leicler Jaap l"Íei jburg. -

LEI\JS 2. al-s bekend met R.Huisman - E.I'liedcrbÍI - F.v Knijff - H.Schaap
(ZfrÏa.an rla6avond 29-9 )
samenkonst 12.00 uur LEIS Leider Dhr. Spa.

-b- '

VERIYISf :

C-hlas6er Ferry van Kester ie
lcwi jtgeraakt. It'il de eerli jhe
de nade 15, TeI. 66.9?,69.

OPSTELLINGB{:



l,EllS J.. als bekend P.Pronk zie ook LENS 1

ffioust 1].45 uur LENS l,eider Ben Osse.
1 

". . .'
; E.Coret - M.Fortmah : E.I(eÈ"È'j-'T.Spa -,'
lÍ.Vregburg - M.Geuren6 - 1ï.v $elzen.- R.Soebarta-

.:

... Leider Frans vd Berg. ,

LENS 4. J.v Kester - s.bioesrrart.
S.Dricssen - n;Verbcon' -
lï. Colpa

LENS 5.. is vri j

LEN§ 6.

samen-ko

TE,\S 7.

.'Mrl(nops : M.v Beele - ri.v. slitterswijlE - R,vd BoogS4rdt - E.de Groot

. E.Ja6er - A.Tewariet- E.de Vo6 - R.ulennee - S..de.Nenny - J.Friskes -
14. de ïIaa6.

m6t 1o.oo uur LENS Leicler A.n1ok.

.Kui ji)er6 - M.Tiernes - E. de Srui jn - E,Iieus - l?.Ham - À,Toet -

.v l{elden .

.J.Iíl-ip-- M.v Velzon - B.vd Heijdon ; M.Zaalber6 - il.Vree€wijk - f ..Spa -
g.L,ie liien _stoen - A.Tjin Àsjoe - J.yl+s6ernan : M.Molleman -. P.DiLfeoraard-
M.KoeIeEii - ,.'il .r. :

Leider paul vcl St een.

Or tJ

J
M

'.'.t
.1ïe6se1s - P.trrerichs - J.Riemen - it.Lie I(ien Ssoe4 : "4. 

pgst erJ.aken -"LENS

Eiet6 meenemenil
samenkomst 12.15 .uur LEI{§. . Leider Theo.- Prin6.

ï-Í,'
tir.v B

LENS 9
, i. -. r .,,,

E.Tienes - M.Zirmerman - Ir.v Ke6te .Franken - P.Lll.eb1as - H.Orie -*
eele - F.Pa1ènewé-n - 1i.tlidp.,S!Jag8an - O.Blom -.O.Kcenraadt -

Fiet6 mecnemen I I

sarenkomst 1J.45 uur LENS leider N.N.

PROGNJ\IVII,ÍA PUPIÏ,LEN ÏJE].,,PEN EI{ IÏ]NI.IïEIPEN.

PIIPI],T,EN ZÀTERDT'G 27 =9 -1980..

09,.J0 uur . LEI,IS 10 .. . .
10.1o uur Quick 22. ..,. -
10. 15 uur íJuick S t ep6 15 . . .

PUPILLEN I,I.I,ÀNDÀG 29.9-1980.

19.OO uur LENS P1

\ïEIPEN ZT.TERDJ;6 .:7ïS.t gSo j
.. .. ,,11, ,

vuc 21
LENS. í'
svir 2

DUNO 9
LU.{S 1 1

' ;. LENS 12

GDA P1

v2.
Savornin,.Lohmanlaan
NrJKcrKrean

v2

11.O0
09.10
09.ro

uur
uur
uur

. IENS 14
- vgs .17
- .. LENS 16 . .,

Sp.park
trl

rt lileine Loo

MINI-IÍELPEN ZhTE-lD.trG 2? -9-1980.

09. ,O uur._LEllS .18
09.00 uun RVC 26 ,-. .

vcs í9..
ï,ENS.19.,

v'l

-7--"
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AI'SCHRIJVINGEN:

IELEFONISCH: vrijdagavond tussen 1B.OO en 19.OO uur '(uitsluLtcnd in Cringentte
gevallen) bi j l'Ji1 Hei jnen TeL. 29,06.27.

fn nood.Beva1lén lcunnen dè pupillen cn vrelpen no6 o? zaterd.ago cht end tussen '
O9.OO en 'lC.0O uur afbellen. Bi j LEI,IS T eL. 66.11.14.

Schrifteli k voor vri j da6
Genen 1

samenkoms

avond 18.00 uur bij Paul- vd Steen,
Pn Den IIaaS TeI. 67 ,.5o :96.

W@: 3ij slechtc wecrsomst andigheclen steeds eerot rle 'afkeurin6slijsten"
------- raadi:Iegen. Staat daarop bi j rtponilrun " en' ïle]?enrr vermelil: GÓEDGEL''EUID

dan.stéeds near ve].'d-'of punt.van sal]lenhonst korieh..IN DIT GflVÀL MÀG

ER D'iS IIIET TELEFONISCH iITCRDEN GEïNFOIJilrlIItD N,.ÀF EVENIUELE htr'ItEURING.
Staat.bij de afkeuriagsadressen bi3 ttprrrtrr"n en iYel!ent' verrnelcl:
zIE Àfl(EUItII':GgL:,'JsT dan iioet als voLgt worden igehancleld: Voor de
thuieweCst ri j een moet jun:-orenlijst word.en '5eraac'lp1e egtt. Zijn.de'.r',: w,cdotrijden van L:ENS .1 lJren 4'6oed6ekeurd; .dan gaan ook dc pupillen
en rvelpen wedstrijden o1: ons veld tloor. Uitsfuitend voor de uitwed-

. strijden rna$ in tlat geval tclefonisch vrorden geinforneerd of hun

- wedstrijden dcor6aan en vreL zat er rlagocht end tussen p.OO en 1O.OO uur.
' TeI. 66.1r.14. . 

:.

oPSTELL]IiGEN !

LENS 10. ,P.Bijlsma - F.Christ - 3.Claassen - E.Encllich - M.Encilich - A iI(amp -
P.C,osterweghel - R.§Iats _ J.Timmerman§ - D.Verschek1en - D.vd Vin -
Pivd Zwan - V. Tromp.

samenkomst 09íO0"uuí LENS " ''. 
'. ). Leider Hernan Straver.

zie ook maandaB 29-9.

LENS 11. B.Rergnans - M.Fromberj3 - R.de Groot - C.de Groot - D.I(eetman - M.I(cetrnan-
],.I"Ieer6hoek-T.I,1u1der-n.])1ugge-.},Í.'Spa--D.Si)a.S.vdTo6t-
.0. , v l.li jn8aarden.
t O9.1o uur LENS Leider..Bgnald de llaaF.

LENS 12. R.Batel-aan - R.ioel-houwer - C.vd Boogaardt '- T,DieÍíel - M.Jehee -
^.Groenestein 

- il.Eartman - L.van rt Hoog - E.Knops - J.i(oenre.acl6
E.Ílenzenbrink - I?. tpaans - D.vd Toorn - Ll'vd. Toorn.

samenl<omet 09.15 uur LENS teider Ron de JonG.

§PSTELLINGEN IVELPEN.

LENS 14. II.nosch - I,l.Brooshooft - D.lijlsma -,J.Dunant - I,l.IIoeliExca - T.Jansen -
M.SchuurEan - ïl.Snulders - p.VaLkenburgh - M.Versc[glder-r -. .IJ.1.,r]rrdeman.

samenkomst 1O.OO uur LENS Leicler Jacques den DuIk.

LENS 15. ll.Àarsoen -
R.HoltroP -
E.v Beek.

samenkomst 09.OO uur

G.E1slalr 
"-' 

il. vc1 ï,aan -
P./ingeline - li. Jochen§

I,ENS

R.Meershoek - E.Verbaan - n.Zand6tra-,
- J.iíeststrate - It. zinmernan -

Leicler Pe-te-r 'dc Jon6h. . -.. .

LENS 16. R.r'i1semgeeet - M.Brandt - K.Hansen - lI.Jaaesar - G.Kuiper - :i.
J. Muir-llodriques - liiStaal - J.vA Starre - I,l.Ti.'íssen - E.v Knijff -.
ií. Vinko - J. St einwcgs.

earnenkonst 09.00 uur LENS l,eider Dhr. Braildtt
en I'lon Ti- j sen.

-B-

t.



OPSTELLINGEN MlNI-ÏJELPEI.I

VELOB-LEïs6 '1-7.',

IENS 18.. lï.vd Eor - §.Hess.- S.JaSesar .- R.Nuijen - N.Schuurman - Mi Muir-Rodriqucs-
-.- À.llardy -. R.Qeurtsen - M.de ttlaal. t :.'
sanenkomèt O!1OO uur r:F1'S ' -. Lei.cler Eric Hc66. -"'

. .: .: .

LENS 19. P.El6tak - J.liansv.eld - Il.toepQel - P.Deen - M.Víiersna - J.de iïaay -
-- ' E.Deldrers' - .J:Le1Íeve1d.-.1-,Í.v Iiatlviik - F.LeIioveld.. ..,. ...

Lms , (]]1)

Na een niet onsuccesvPlle
D1 hoog Bespannen.
De eer6te confrontatie met

t. .
oefenpèriodet waren de verivachtin6en voor vrat betreft

ile competitie (tENs - IIDO 1-r) wees schter duidelijk
uit clat we er nog lang niet uraren. Ook de tweetle vre§strijd te6en DSO yre]:d,nodeloos_
net 2-J verloren] Een f.ichtpuntje in de tweede helft va deze wedstrijd whs,'rlat '-
een aantal. trenscn drror tr="a"r, waarhet aaii §chDrte: INZEII I

Nict aIIeen de aanwezÍge taLenten staan borg voo? succeEr maar cleze samen met een
gczonde closis rnental-iteit en r,rerklust kunncn er;toe leÍden dat dit Eeizogn veef
lunt.en gèlo.kt 6aan worden. i\fgelopen zaterdag werd er dan .uit tegen het evene,ens
no6 punilà2. Quick ge6!ec1d. Vanaf. het be6-Ínsignaal was het duiclel-ijkt dat Ël.en eI-
nu-wè1 een§ wat voor wilde cloen."Onclanks de hitte. werd er.,met.ee4 redelijk goede
inzet. geepeekl, .wat Loidèe tot. pen aantaL- goede aanvallen en kansen. Uít e,en san ' 1

deze aanvallen scoorcle, Patric in de'zes.',e ruinuut schittelend O-1 . Een kwartigr
1atgr. wi.st Yerrel err na solistisch optredenr op toverachtige wijze' O-2 van te '

nalien. Ilierna zakte LE\S t^,at terug waalschijnlijk dacht men dat nen eI aI u"1s. 
_

Ui!. de, d-ruk,cl.ie guíck toen,kon uitoefenen, ontstond,en een aanÈaI kansqn., Gelukkig
werè er slcchts een benut.l-l :

Nei rust Epeelde Glenn voor lienk op de pechtshalf plaats. ÀanvankelÍjlc liep het.4iet
geveldig, rle inzet was !tel- goedr maar" teveeL t:alverlies werd 8eleden door fle
solistisch optreden en slechte passes. De l-aateto 20 à 25 minute4 waren echter '

du-i.delijk voor LEIIS r opeens gin8en de aanvalien J-open en ]i ramen er uitstekende
voorzettenr rvaaruit, onze niet a1 te 6rote spitÉ Edie tweenaal fraai vrist te
scoren 1-4. Ook liJi.ebe lEwae nog twee keer alleen voor de keeperr doch za6 helaas
geen kans g.c. score hoger op te vo,eren. voorwaar 6een slechte wed§triict maar het -

kan no6 betcr. .. : . , ,r i
voJ-gencle. tegeustand.er'is llijswi-ikr dat .oP,dit o6enblik de ranBliis
unten (uitslag 3p wedstrij{ nog niet beltond) en een doelsaldo, van
38en.
anks dit resgl-taat van Riis,,r,iik tot hcden, ben ik er beslist van o
men cr zaterd.ag keihard voor vlerkt r er voor LENS punten te behale
is er mooier dan Ce koi:loper 2 punten af te pakken? .*

'Be rL.

De
4p
ot
0nd
als
rvat

t aanvöclt met
12 vool en

v'ertuigd, dat
n zijn en

Na enkele mínirten nam Velo c1e leidihg 1-Or fnaar door een doel-punt ven S.cl.e Nenny
we?d het 1-1. Daarna scoorde Velo 2-1. Het vas aan M.Iínopa te danken da't het niet
meer vrerd,. Na opnieuvl een doeLlunt van S.de Neilny werd het 2-2, Na de ru6t nam

VeloopnieuwdeleidinSl.2.Maatrloor.aannoedÍ6inScnvandeheerBlokvochtenwe
teru6, 1-1, weer rloor È.èe Nenny. Na + 10 i.rin. in cle 2e helft werd M.de llaa6 het
ve1cI-uit geÀtuurd. Illij dachten onterecEt. Door een doelpunt van ontlergetekenCe wertl
hct l-4 ó, rrur"n vre cte l-eíding over. M.v Deele scoorde 1-5 en toen vaalde velo
helemaal van 6lag en g5-ngen wii'vcrcler. Na 2 doelpunten van onze SoaltieEdief
S.de Nenny (5x) was onze 2e overwinnin8 binnen J-7.

^.v 
Bl1tterslYijk.

-o-



9-Brrr5 1-2,

iÍet fíï-k1a66e tcam begon zijn 2e komp ctit iewe rlot rij d tegen BI,IT .aanvankelijk
sterk, doch een aantal doelrÍjpe kansen woc'den net niet benut. GelÉidelijk aan
rverd iMI sterlcer, mat,r d.e acht,irhoccle met vooral Hiche1 en Pierre kweten zich goed
van hun ta;rk, t.erwijl- doelvrachter .ltrthur ook een paar moo ie ballen eruit hie1d,
maar te6en de door'cle roso}..tut fluitende. sèheidsrechter, Gegevgn etrafschgp had
ook hij gecn kans. O-1; Na de thee krvamen u,gr a1-", gauw op een 2:0 achterstand. dooi
ecn afstandsGchot, rvaalbij ,',rthur niet gehecl vrijuitging. Na wat wis6Plin8en
vraarbij Erik 6ing keepen en .i;.rthur slelen wist hij zijn fout te herstellen d.oor
tegen te scoren '1-2. Ondanks het hardc werken van vrijrvel aIJ.e spelers werd de
gelijknaker niet meer gesooord. Volgencle week loet cle jongens die nu in CZ mee
moestcn spelen is ecn overwinruíng tegen tïik vast wel- te halen. .

Rlijf trouwens trainen op de vrijdagavoncl.

LENS P2 . - vvP 5-1 (l-o)

Na 66n ned.erlaag (l-1 tcgen Duindorp) en 66n overwinning ,( 4-O tegen Vios) be6lon
LEN§ P2 c-an zijn Je cotnpetiti ewedstri j d. .11 na 2 minuten nan LEI,IS cle leiding door
een mooi afsöandschot van fom MuLder. J ninuten later was het Mark Kectman d.ie
+ 4 inan van VVP voor schut zette d.oor ccn nooie solo en hard i-n de hoek ochoot.
ïitzelfde deed hij ook no6 eens in dc 15e rainuut ,r;Iaarmc e. LENS 4et een J-0
voorspróng'de rust inging. De èerste 10 ninuten na rusi 8in8 het een stuk minder
(waarschijJ-ijk was de 1Í monade nog niet uit8ewerkt). Door vrat nonchalant spel
in de achter hocde werd UVP, in 6taat gestcLal on r-1 te scoren. Daarna.bl-eef VW
no6'even gevearlijk, maar heeper Berry Bcrgmans Sunde ze Gecn doelpunt meer. Na +
18 m_inuten nan LENS het initiatief wee:: over. Ditmaal was het Àndre v !ïiin8aaTden -
die àe voorsprong vergrcjotte tot 4-1 en daarnee de wed.strijd definitief besliste,
maal Mark Keetnan vond tlit niet genoeg en ging naar \ireer eens op de solotoer, wat
resulteerde in een 5-1 overli-nning voor LENS. Compliuenten voor het hel-e elftal-
dat ( ondàks de warmte) erg harcl he'eft gewerkt
VolgenCe wèek om 1o.Jo uur uit te6en quick.

Rona].d.

l,'Jederom lEÈamcn afgel-open zaterdaG ï'Í3 net een 6eli jkspeL van t t vef dr n.L. 2-2

Door cen pcnalty van Koosr rlie keihard ingin6, was de ruststand 1-1. Even in cle

2e helft scoorde GDS, met a1s g;evoIg 2-1 voor GDS. Dít lieten dc welpcn van tEltrS
nÍet op zich zitten, want kort daarna naakte Jan de 6tand Eeliik.
Bravo jongens, ga zo,doorl

:r . Ron Tij6en.

PÀSI'0TO I S E"' I{E:lïil l,iGEN.

Nogsteeds krij6en wij van cnkele jon8ens een paEfoto en een ]ceuringsb ewi j s .
Voor 28 september Eocten cle votgende jongene het hcbhen af66egeven aan iemanC
de Juko of op6estuurd hebben naar Paul- vd §tcenr Genemuíderis-txaat 'lO1 t
2545PR Den Haag. Doe het nu eenÈ clirekt. . -. , I .t'

van

EdÏrin van Knij ff
Andrcv, Hardy
Mark I'luii Rodrique6
Ddwald Dekkers

pa.6 fo to
keuringsbewíjs en lasf o-to
Keurín;sbewijs en,pasfoto
keurin6sbe,wi js. en lasfoto

-10-



UITSLAGEN JUNIORXN UITSLAGEN PIJPÏLIEN

VVP B
IENS 1 

.1

LENS 12

L,ENS 10
WP9
Loo6d.uinon 10

QuintuE 1

DI.JO ,
quick 6
Quintus J
IENS 5
Velo B

HVV 5
LENS B

I,E}I§ 9

LENS
IENS
LENS
L.,ENS

Vr edc
IENS
LENS

4-z
5-1
6-1

RKSVI.Í 7
DMT 5

?-4
1-4
9-2

10 6-?
1-7
6-o

l-Ë.

I,ENS 14
LENS 15
LENS 16

RKSVI4 15
BTC B

GDS 11

1

2
z
4
nburch
6

UITSLÀGEN VJELPEN

2-O
2-2

8e8p. 8ew. punt. tloel-s. UITSLT\GEII MINI-IJIELPEN

17 7 1-2

Bij ons A'1 rnoet hct merendeel van de jon6ens zich nu Eaar een6 afvra6en rïaar ze
mee bezi8 sijn. IIet zeuren over het bcerenhooLvoetbal van de te6enstanders, het
zeuren tcgen eLkaar en het sl.aapverweldrcnde voetbal als 6evo1g van cen nininal-e
inzet valt niet in goed.e aarCe bij cle Juko en de oud.ers. Het gelurk aan rle
waterfles heJ-pt heus niet. Stroop de mouwen allenaal_ eehs op en pak a.s zaterdag
Celeritas cens fanatiek aan. Heus juIlie kuni6Ti-E-best, naar er zaI gewerkt
moetcn word.en door iederecn. À2 gaf een 4-2 vocrspron$ nog weg. DUO won met 7-4.
Nu maar weer eens een overvrinnin6 hoor. 81 won verdiend bij quiclc met 4-1. De
Leider zag cen liohte vcrbeterin6, hoelel euick niet zo sterk wa6. A.S.zaterdag
is Rijsvrijk jullie te6enstander. Bewijs nu eens dat ju1lie ook een sterke
teg-enstan(ler aankunnen. Succes. 82 verloor weer kansloos, nu van quintus lJ1.
Het is te hopen dat de r!NVB julIie nu ]-ager iE 6aat delen. Zo Baat de tol_ cr snel
af. BJ en ts4 scoorden er weer lustig op Ios. BÍj B, werd. ecn tloelpunt van d.e

Boe.d.spelende Adrie Franken 66n seconde buiten rle offiöIc spceltijd afgekeurd.
JaEnler, .ilclrie maar jutlie zijn nog ongcsla8en. Ga zo door.
C1 klvam tc kort tcgen IM. Gcwerkt werd. er zeker, maar HW liel: or te maldrelijk
door. C2 rlvochtrt er Leldrcr vocr cn haalale na trvee forse nerlerla6en nu 66n punt.
,1.1-s nu volgende week ook de 6cschorste spelers n riewerken dan zullen ju11ie nog
meerdcre 1:unten hal-en. C7 kon het net niet bolwerken tegen lJW en verloor net 2-1 .
P'l verlool van V-rIP en zijn niet rneer ongeGlagen. Kop op en a.s.zate:.d.a6 even
recht zetten hoor. P2 en PJ schoien er behoorLijk o}) 106. Goed zo jongens.
Yr1 cleelclc dc punten net RIiSVE. ïi2 won cle vri entlschal:p elijke weclstrijd tegen BTC
met 2-0. liJJ speelcle 6eJ.íjk en de minits wonnen voor het eerst. Goed zo.
Succe6 alleEaa1 volgende week.

ge1.

z

verL.

B i6 4?-44 quick f2 LENS 18

-11-





DE LENSIIEVUE
WEEI(Bï,AD Vr\N DE VOETB^LVERENIGING LENIG E[,] SNEL

!4e Jaargan6 nummer 9, 2 october lp8o

OEFICIEE[,3

MUTATIES LEDENJ,IJST!

169, D.E.Prbnk
17OO 8..í1. van Luxemburg
1?O1 H.A.Geuróns

AWOEi?EN:

1691' ; rr.r'jrlriÍj'ris' -

Be6tuurE6amenstellin6.

. . Het bestuur.is voornenens o?..de
bestuurshandidaten vool te d.ra6en1.,

Voorzitter C.J.Fortman
Secretari6 G.B.vd Steen
Penningmeester A.M. C oret
Commiooarissen:

eurens
oet

WIE ST/ILT En ACI{TER DE BAR ?

wórdt Vaartdreef 21 Zoet ermeer
wordt NS en Opaa1 9 Heerhugovraard

Te]-. 02207'11295

191064'.D B.Tl,Heldtlaan 10!,' nijswijk.
reI. 947115

070461 D Dr.Poefslaan 37, Rijs$djk
31085? S eÍL Zat. tarensestraat 1/rDen Haag

Iet. 4537Jj
021260 sen zat. De Rade 83, Den llaag Tet. 6? 6966
190158 sen Zon. Bothastraat 48 ï1 Den llaag
19O5t2. NS Hoogveen 90r Den Haag Te1. 6?463

' §en 'Zbn.

a. s. a16. tergadering de navolgeritte

1510
o07B

IN DALÏ.,OTAGE3

J.J.dèn Dulk
T . J. Brardenburg

1688 M.dé vreu6d

1698 p.J.den Hei j or
1699 J.C.van 'lva].bergei .

J.C01
G.I,1. 

^I{.A.G
J ,D.Z

pa
. Duivesteijn

ZAIEIDAGI{ORGEI'I: An Wiru en Rona1d.
ZATEI?DAGMIDD.IG: Cor Peeters - Aad Dogisch .

ZONDÀGMoi?GïI,Í: Tinus Zi]-fhout - Cor Hopirenbrouwer - Teele Frerichs
ZON:)AGMIDD^G 3 An vd Stèen - Mevr de Jon6 en 2 man van LENS 4 zondag Sen.
SLUITEN ZÀTEIiDAG, Aad BoGiEch
SLUITEN. ZcrNDAc: An en \{in

a'

Eventueel. afbellen bij Loek DuÍvootoijn Íel. 6?.61.83.

-- 
'l -



I(lJ(.1,J(LK-K1I(t.:.ILiIL',K/^IL Jt,l fi ;:I(iU ).ilí1(,11(ÉItJíilI{-,lKLKlJ(;lil'tlfiKlJ[.Iuu*-Iír'K/U(tU(AK.rfJ!K-0.J(.1.]íiILri(.lJffJffU( ,

lluoE ! !

I ets voor', de 'I'Íefhebbdr' ? MisschieÍi '\iel'; mítaï wéIlicht is het weI een's'
nuttig je muzika3-e scala rvat uit te breiden?
Tensfotte bestaat er nog wel- wat anders clan Discor Hard. Rock, punk, New lïaïe'öf
I(l-assiek. r.,Iel op zaterda6avond 11 oktober on 21.JO uur bestaat dan de mogelijkheid
oE op LENS kennis te maken net d.eriBLue6rr
Voor deze avond. he):ben we n.1. cen..ya.n rle mo.cst prominente Nederlandse Bluesbands
gearrangeerd en wel de..[Deep lvater B]ucsband!!.
vöor rle ínsiders vernelrlen *i3 ,o6 dat hun muziek zoals ze zelf schrijven ,rli
gekennerkt vrordt door de Ínvl-oeden van de rrChicago Bl_uesr.
iÍre hopen dat jong en oucl op deze avond in grote getale de weg naar ons klubgebouw
zullen weten te vinden, zodat het in de toekonst nísschÀen weJ. no5e1íjk za]- zijÀ
om wat meer aan rlïrivefl optredens te doen.
Oh ja, de piiSs tedràaqt 2 gulden fei pers. en dat is niet te vcel voor dit
grootse 1;ebcuren.

Kalca.

Komt u dan eenÍi langs op een mr).and.agavond r om hicrover met een van de [uidige
Kaka l-eden te pratcn.

i \K.l,ICiKil( Jt.r.tíl'JffsiJ{:.J(41K,'lK r'ilr-.r;.Ií.l -KJÍi.l(r':r,,I rliiiiliJ IGIïJ(JíLK:-Ii.rlÍ.iiií iK^':IfiI(ÀKr.IffJ![i :.I K3.KA

VERLOiIg{ .

Monique van het dameselftal is haar. zilverenrin6 mct zwarte steen op het trainiàgs-
veLcl verloren, wÍe hecft hen gevonden? fel-. 94.?j.35.
DDDDDDDDDDDDDDD

I oaurs 3
DDDDDDDDDDDDDDD

I{et daraes elftal is no§ stleds op zoek naar nieuwe Ieden, wie komt
ons team verst crken?
ïnlichtingen bij Hanny Toepoel- Iej.. 66.96.g1.

b. g. g.TeI. 94.D.1r. (r,ronique)
of kon rs-maandags rs-avonds eens een kijkje nemen bij ï.,ENS van-2ö.JO uurtot 22.OO uur.
Ilet dames elftaI rvordt 8etraint cloor Dhr, p.Mullekes l,lijhe6traat 9Jr Den Haag.

r IIET BÀ ,GEBEUnE{ " ,

Het was zaterdag vÍeer eèn6 een ouderwetse LENSdag op en rond.om onze veltlen. Leultewedstrijden, vcel publiek, dus vol-op sfeer en 5ezerli8heiil. Ecit, vrij he\lien
genoten. Ook hebben wij 6enoten v+n onze,r.med ev{prkers , die voL enthousiasne aan
aIle vragen en eisen probecrtr,en te voldíjen, lvant neen van ons aan het gàs een zvran e
op8ave. Het is jarnner dat op dit monent niet Beschreven rua{l worden vrat .je .denkt,
dus wacht ik 2 ninuten en ga dan rueer veri,ler.

1
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tr lirij hebben ons rot gclopen acht.er de bar rr., tlas dit nu we1 noflig zult U zich
afvra8en ? Neenr dit uras niet nodi-g en :,:eI'om. de eenvoudige reden: zij he',ben ons
in cle steek gelaten dc hulpjes vraar op rvas .gerekend. ÀIs wij net onze bezettin6
achter de bàr in rle knoei zitten dap doen wij een beroep op een bclaaI<t elftaL
en clan rekgnen wij ook op h;r1p van clie kant. Gelukki8 was er no8. een I'I^URA die
ulet de bts van buiten de stad. gekomen.en haar dochter aan cle -hand, tle eer van
LENS 10 zonrlagsenioren hoog hield, waren er ook log twee trIÀlNH(ESrr c1i9 6ekomen
waren on naar het voetbaLLen te kÍjken maar dit.mooir door afrvezigheid van een
aantal- 6e6adigd.en voor achter de bar, rustig kond.en vergeten. Spel-ers van LENS wat
rvillen juJ.lic nu, bediend,wo{don van uit de bàr, of geven jul1ie de.voor$eur aal
ee-n 

" 
thermos fles met koffie v,àn thuis deegenonen. l'rij wiIIcn, dat vlanneer er een

beroep op U wordt gedaan en rvelk elfta} doet niet terzaker wij gp U'kunnen
reltenen. lVees nu ock eens positief voor Uw vereniging..Veel 5ezoniler zou het ook
zijn wannger.uít deze sncekbede eren llaar cnthousiaEt elin6en naar voren kvra.nen
die ze6gen; eens in een bepaalde peróode kan je op mj-j rekenen.
Onze dank, en..de bedicnin6 wordt weer.als v."nou.ls.

De Barlcommissie.

K
K

K
I(

I(Ig(iGgLgggtrgeo tr fl(K(

Iqfi flgc«ifi«rcgto(rl0§§(
ICiïf SPEDOOR

De wintertijd heeft zijn to]- aI geeist. Door de 6ne]1er invallende
duisternis, is dekans op inbraak beduidend groter geworden..
En dat is dus meteen beruaarb.old. Beworden. Enkele vandalea vonden het.I.V..
prograBna niet interesEant meer en besl-oten de LH'ls-kantine te bestormen.
Resultaat: een puinhoop, sigaretten ontvreend en.... de wijzers van de-
klok zijn mcegenomcn..

. Schrale troo6t: vol6cnd jaar apriJ- hocven \'re de kJ-ok Been uur voor tc
zetten.
Flans Flumans i6 druk bezi6 een bewustrvordingspro c e s bíj de ri-junioren
o! 6ang te. Eren6en.. rlf6el-oper1 zatercla6 n.i. hacl ,hij een l-e8ertie 16 tot
18 jarigcn rond zich verzameldr. en..samen lazen en bespraken zij de
vrereldprobleuen uit hct !Ivaderlandri van die dag.
llet leck wel een lceszaa3-; i.p.v. een voetbalkantine.
l)ódankje: touè"r1e lIooge, de vroqw van de onvolprczen I,ENS-mas6eurr
Beclankt de spelers. van.de selektie (zondag) voor de prachtige fruitmand

'- die zJ-j tÍ.jdëne hàar ziekte uocht o.ntvangen.^ Lou6, een voorspoedig
. hcrstel-. : ,

Drutken kunnen vre ons all-emaaI, maar LENS 10 aIs de beste.. lit6elopen
zatèrdafmidr1a6 nochten zij .2 mensen ]-cvcrcn om het LENs-barwezen te
ondersteunen en ..... U raadt het al. G.e.en speler te bekqnnenr'rloih rvèI
Laura van Dijk, de vrourv van epeler Frans v Dijk.
De heren dachten lcennelijk: Eén vrourv kan 2 heren conlenseren.
lfii,ls t zonaa[ Édeft gelukkig de eerste 2 punten binnen6esl e ept.. Van LDTVS

, wefd verdicni ten koste.van vefe grvectdruppels, met J-2 gewonnen. LENS 2 '
deed het bedui-alend minder. Door de J-1 nederlaag,tcgen HVV hcef,t het
tweede Eui6 Fgg Geen punt 6ehaald
Nog even LENS f zondag. Dit elftal wist tegen DHI zijn eerste uitwedstrijci
sinC.e jaren te.winnen (,Jit naar-, eigen, zeggen).'
Naar wi.j uit zeer betrciuwbage bron hel-,ben vernonen is LrENS thans een

. P.Ro-ma]I rijker. Het is ons nog nict no6clijk geblcken zijn naèm tq
achterhalen en zul-l-en heu clus voorlopig Heer G.. noemen..
IIIat hij gaat doen, en hoe wij P.R. in dit verband aoeten uít1e68enr is ons
no6 niet 6eheel duidelíjk" iilar on6etvrijfcld zuLl-en wij hieroratrent ti j.Jig
d.oor het bestuur ryot'den ingelicht.

i
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In LENS nr; B detten vrij koucl'van het feit rtat cr een nieuwe voorzitter,
bezig rvas zich te orienteren, middcls een anoniem stukjc'toiletpapier
bereikte ons het beriöht dàt er no6 een voorzitter in spe ís. Naar de
geruchten gaan een hdel- bekenC.e LENSer. Mede door deze boodscha! zal er
binnenkort weL ecn hefti.ge veikiezin5ostrijd 1odbarsten op LENS. .

Met-U zul-ien wij een en ànCer blijvcn volgàn, en zien.wat hct aLjcnaal-
wor c].
Eet tweetle zateidagelftal is ook weer loklier bczig. Na drie gewonnen
wedstrijclen èn cen docl-saldo van 21.O; zj-iyl rie heren kennelijk overmocclig
geworden. Dat i,,as zaterdaf metcen te nerken.li elÍswaar werd er nog negen
kcer gcscoord; naar ciitmaàI noest ook cle LENs-goalie cen keer flvissenri.
Dat zal weI strafrondjes lopen vrorden op de training.
Zoals U aI hceft kurinen lezen had het barpersoneeL het zatcrCag líeer
moeilijk. Zo Doci-lijkr dat ze talloze klanten over het hoofd zag.
Dcze klanten, mi:riwelpen van nog 6een trvce turvcn hoog mo.,sten raet behuip
van stoelen en klirnpartijen boven de bar uit zien tc konenr'tenéÍnde
een beEtelling te kuru:en plaatsen.
I(an er voor deze leden voortaan niet een ladalcrtje tegen d.e bar word.en
6cplaatst ?

11{ afwachting van ni eunor voorgÍt t ers n sp6,, sl-uÍten we weer af.
Tot volgende week.

LAI{GS DE SPOI?TEN V.i:N DE Z-}4 LADDER ---t!l
LENS 1

LENS 2
trENS 

'

NSB,Í 1 1-2
Looscluinen / p-1
Hoekse Boys J J-O

- zo staat ons EEnsrE dan weer even met bcide beentjes oi: ile grond en wéet
ncn ook daaï r dat de meeste dinGen in dit. lcven (oolc'het. ar of niet ongeslagenzijn in uen vo ctbarcompet itie ) slechts bclrckkelijk zijn. Dezc neclerlaag hcóft
LENS overigens o.i. 6c]:eel- en al aan zich zel-f te lvijten. van stonde af aan naàilc overal- iets fellere NSEM-ploeg het'initiatief om d.at d.e gehele wcdstrijrl nict
meer uit hanr:len te 6r,ven. lyel viaien er enige ,piekjesr van LE}Is-overwichi ( o.a
tocn.iiaq d.e P.l6ter ohgevccr een kviartier vöor tijtl middels een ma6nefieke kopstoot
de stand van o-2 no6 een éniszin. 

'Dannend 
karaktcr gaf! ) doch over het algcneen

wisten C-e 6astheren dezc niildag nct dat ïieétje Éoorzó ttingsvermo6en om j-n cliversesituaties het vöordeel aan zich te trekken. voor tr. e rest:!6én mai over boord,
de weg is nog lang en er han nog van allcÈ gebeuïen. A.s. zatercLag een - .1 ._
uïT-wedstrijcl togen /rrent 6bur0ió Een p1oe6 weriswaar, dlj-;ËEÏïai en dag in de
onderste re6ionen vai-??Eïg-ri jst v.erkóert, doch iaten we d.r:ai nu als3elliett
net niet even, oÍertrc enwal-s enrr rvant clan gaat !t zeker nis.! ÀÀNvrNG:t4,jo uur,
TERREIN Àrpllglglg:Naast hct ter"rein van cle s.v.Voorturg ol§iFTfrark it ],.oo'a/dPrin6 BexilhardLaan. Het elftal- word.tr;zoaIs gewoonJ-ijk, 'tÍo cns dagavo ncl d.oor ctetraincr 'bekend gemaalit 

"
Het:TITEEDE moest oolc cen kl.ein veertjeÍi. laten i.v,m. hct fcit, dat men'tthier na J riieffiiJden te he1-ll:en 6eÈorrnen mct een Jotaal doel-saldo van 2J-O thansn tegen6oal rnocet toelaten. De uitolag was ook thans rijkclijh 5ocd (!-1),

doch het record is cra.an. Vanielfsl:reÈend ging een en ander o oli nu weL weer van
een l-eien dakje. De goa]. ,6etters zfjn dns ook ditmaaL ont6aan , doch wetcn wewel dat in de voorhoede Jan vd Xijzen in iedcr eval een dominerende roJ- speeld,e.ll
Korncnrlc vreck-end gaan we UIT nír.ar S . V. P.T.T. B. AAtlV.ilNG : '1 1 . O0 uur TTETIREIN SVPTT:gelegen lanBs de Benoordeilïutsewe6 in Den llaagr De in8ar:6 ( hlein le.ant j e l-6rnoeilijk te vÍnclen, rijdentle van \,Vas senaar richti-nB Den

9'

opstelling op wocnddagavontlo

:4-
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Het DERDE hoewel niet 6ehee1 en a1 compleet s1:eelde te6-en Hoekse boys
een goede wedstrijd. De I(uipertjes rrzijn bfijkbaar bezig een ware,,droomvleugelr
te vormen. Niet alleen dat zij zeLf de hand hadden ín de score (Gerard) clooh boden

,I.den neijer - R.Stap - It.Vrr:ou (aanv.) - .À. Krii6h-S equ6ra - R.Romeijn -
PROGRA}II.{I ZATENDAG '11 OKTO]]ER À

ze ook fraaie kaasen aan l,ad L(ost,et en Jo6 Houben, die beide keren benut werden.
§op=P#lcËda6. een. UIT-@I esei-Eï1ffi Loo6d.uinen. i:\NVANG : .1 !. o0 uur,
TE1IREïN GDÀ: portpark lrNieuw Madcst einri r: T,o os duinen. OPSTELLING !

MJieuirrer - civérdiirk - G.Bosman .- c.Bosman - H76íil c.Kuiper -' L.Kuijper - R.Koster (aanv) - J.Houben - R.Bom - Chr.Jehee -
RES: L.vd l(rof t.

- . 
-Eét 

IïE.{DE opent haar seizren net een Ulf-weclstrijd tegen ÀN1:lll 4r a/d tan
BrieneElaan in ll,as6enaar. ( llaels dorperlaan op fë-he1ft l-irlcs bij de kleine huisjes)
AANVÀNG: 11,15 uvr, oPSTELI]NG:

c.Rerebak - c.Hall-een - À.I(oster - c.l(ostcr - E.v tJerkhoven - I{.Nerissen -

14. ro uur LENS 1

12. JO uur LENS .2
1O.JO uur IENS f
1J.OO uur Dorr 4

DHL'-I,ENSf

PZE 1

PZ.,TT 2
Honselersdijk p
TENS 4

J. cle Jager.
'n.LaGoddett.
NiN.
N.N.

ZondaB 1-J

Het ontbÉken van activiteiten bij LENS thuis dced mij op cleze stralende
zondagmorgen naar Delft sjjoeden. Ter praatoe zouden, drie el-fiaI1en eens l-atenzieit wat ze 'waard wafcnl m.i. keuze te over! ! llat riet ner. om dan naar rle prin.Se
stacl tè'irecldefen? Bij rret eerste fluitsi6naal betrad ik hét complex en zag tot.
ÈiJn verbàzing in de 2e minuut ar een doàrpunt vallen in het voorclecl van-LEïs.
Het vIaE we1 opval-Iend dat een mijner vrocgere pu1:i13-en daar debet aan rvas evenzo
fle tweede trèffer. Eie'wie ere tóekoat, iiclusief de arbiter. De oerste helft washét aankijkèn ncer d.an waard en ctat hiàId mij bij hen aan het lijntje gezien liet
tertooncle spe]- van beirle elftall-en. Dit teal milt een goecl midaenvcid àf .kwam heter vand,aag niet iít? Een 6oed opbouwend.e achterhoeile en een progressieve aanvat
en daar tusëen ? -Niets-. Hier raak ik iets aan.wat dcs tnainer is dus 6a er aiskandidaats voorzitter naar niet op in. AIs lui)-ie hier niet Ícee eens zijn, cla.n
stemnen de gerechtigderi míj Haar weg dan worcl ik het ook niet. Zo sirni:ci iigt Oatl t
Voetbal is ook zo sÍmpel naar vele spelers naken.het l-ích zo nocleloos rnoeí3-i jk,
voor zichzel-f en and.eren; over encrgie verspilrii8 gesproken! ! DEt was ook nici
voor de pgesr maar bij hen ontbrak het aan afrverking. Dan *as de uitslag vleL
anders 6elecst vol6ens mij. vooral na de rust met een Licht vel-cl overlvÍcht en
constant opdringen op het LENS territoir kon een counter niet uitblijven en (ieed
de strijd beslcchten in het voordccl van ons derde en r]eed. ons al1er ],EI'TS fanè
rvcer goecl. voor wierook hoefde ik niet te zorgen, dat deed. cte GÍst en spíritusfabriek.

Een Lm{S" toeschouvrerr

LENS 1 lJuuíD t.

Àfgclopen zöhdag bij stral-end rveer traden LENS en IJDIïS tegcn elkaar in
het stri jtlperk. En LENS startte overdond.erend. nced6 in de eerste minuut otuitte
Frans Di66elciorp op <Ie keeper'na cc4 sneJ- 6enonen vrije trap van lïÍm Ireetma.n.Vijf ninuten later was het toch ,aal<. Uit een-Duit'-harde korner van
Richard vd Hoek kopte Jacques dc llilster. raa,k. Nog nauwelijks bckonen van dezeschrik nocht LDïIS voor de tvreede kcer de bal uit het net halen. Den 6ne1l-e counterbracht Ton rs-cravendijk in bal_bczit.
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Hij wachtte even o! Richarrl vcl Hoek, &ie zÍjn pflss ineens achter de lceeper knalde. lDat daarmee dle buit níet binnen vras bLeek slroedig. Door een.clekkingsfout ;kon LDLIS .ale rrAns chfubtrcffertr later aantokenen, vrat de slianning gehcel t erigbracht,iÈEn vooraL. hard spel verpestte d.e sfcer binnen àe lijnen, medo ànàr hct uiteist Izwaldie optreden van de scheiclsre cht er. I

VJederon.-was het Ilichard vd Hoekt die cen k,,artiàr yoor (ie rust van zich Idced bprekcn door een droog. har<1 sbirot óp het doer- te vuron, aic-aà x.up"; ;;; I

onder controle kon biengen r 
' rvaarna Frans Disselalorl het tcar.rvei af ronal(Le s ,-1.Helaasrmct <leze gunetigc stand kon niet tle rust word.en ingegp^an. Doorclat

Seen rugdekking rverd verLeencl kon de spits van IDUS doorkomen en ài5n stuiterbalkon niet ueer uit het goal gewerkt woÍilen.
De tyreede hclft werd niet meer gescoord., ondanks verrvoecre pogin8en van, Frans DÍsseldorp, maar. het 'houtwerk en eigen.fai.en stond.een grotere voorsprong

, , in de wgg... ,

Curieus was slecllts het tafereeL, dat. zich rond. de 6Je ainuut afe.reel-aler
Een speler van L.,Di.js r,va6 zo over zíjn toerenr .dat.}ij in huiren uitbarstte. Dat clescheidsrechter niet verzocht of cleze man nÍót gewisield kon worden, blijft cen
raadsgJ_.

hateU. jhe nuJ- ,weggerverkt.

10.30
12. OO

10.oo
.12. OO

í2.O0

1O. OO

1 2.00
14.00'14.00

1 2.00

t{il-helmus
LENS, 

'LENS 4
LENS 5
Gona 4

C eleritas
LE}IS B

LENS 9
LENS 10
Ster ,

L,ENS 7
ttr-Jswr_Jt( 6
RVC 6
or.Blauw 7
LENS 1,1

PNOGN}JÍ.íA SEI'IICREN ZONDAG 5 OKTOEER 1980.

14.J0 uur Olymi)ia 1 T,ENS 1 Bode6raaf6eweg Gouda
t. Baldcer
Itlestvlietweg E. de l,/i js,
ví H. Taa1.
v1 J.C.v Schaik.
VZ K. Sheourbarsingh.
Bele6t einl-aan ./t"I. Stokelaan' J.Vargas Galcia.
einde ï,eyweg J. J. p. Mar66s.
V3 J. Besseling.
VZ R.vd craaf.
v5" N.N..
Terr. Ockenburgh N.N.

A.KuijperE .

uur
uur
ttur
uur
uur

or

IENS 2
VVP
FuII Speed 2
Velo I
LEN,S 6

uur
uur
uur
uu,
uur

PRoGll-UnLh VRïJDAG I or(TojiEn 1980.

2O.0O uur LENS 11

OPSTELLINGEI'Í:

croen l,lit !58,/5

LENS 112 en J \vórden door de tlainers bekenel 6emaakt.

LENS 4. {.l}!"lu - E.Hess - ïT.Heijnen - J.Iieetnan - o.Könemann - T,v Luxemburg -R.olivier - II.nuiter - A.Schijf - F.Vecren - 
^.Vierl_ing 

_ .íI.Mulder _
R'v Luxsn6"a.

eider lV. v Sprunclel.

pIE_ J. .11. Baunan -.I.vd Ende J A.ctre Jon6 - C..;taiiei - F.Verbarentlse - R.Bon _---= 
R. v iJIi jngaaraen - ,r'.ttltti"e - s:'ou"à - + aanvutring i1-selektie.

-IENS -q. a1s vorige week zoncler H.Roodrlijn.

LENS ?. als vorige week , zie ook zaal-voetbaI.
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LENS B.a1s vorigs

LEryS 9. aIs ri-ori13e

LENS 19.a1s vori6c

LENS 11.a1s vorÍge

VEIiZ/,J"IELTIJDEN J

L,EI\rS 6
IENS 7
IENS 11

LEI{S
LENS
LENS
tENS
IENS
],ET'IS

],8}IS

weeÈ.

weeh zonder F.v Dijkr oet G.Francis,

rveek ( zie ook vrijdag J oktober).

zte o olc zaalvc etball

LENS 5rB;9 en 10'een half uirr voor aarlvan6 ïan"de wedstrijdr
a

11. OO uur L,,ENS kantine.
0p.00 uur LENS t,
11.0O uur ,, rr

ATSCHIIIJVEN3

VElddàgavontl tussen 19.00 en 2O.OO uuro
C. Stapel
C.vd Beek
H .I?immel zwaan .

G.DuiÍesteijn
T . PrÍns
J. Riemen
J.I{ui jpers

5 bij
b br- J
7 bij
ó Dr_J

9 bii
10 bij
11 bij

21,-8
o10-
Bo.2

Tel.
tt
tt
tt
tt
It
ll

94.
Lz

.93.

.14.

.01 .

I

B

I
3
b

6
1

7
o

oo

1.51
.16.

23.
bu.

Aanvoerde"s kunnen bij evt. problcmen kontakt dlneraen met'I'rans de Vroeget
TeL. 01742-6021 . ( zat erd.agocht cnd. tussen 11.00 en 12.00 uur)

UITS],Í,GEN SE}iTOREi'I 23;9-1980.

TENS 1

LENS 2
3-2
1-1
1-3
4-4
o-1
q-1
,1-5
4-z
4-t

DI]L
DHC
Ted
LEIT
LEN
HW
D}IL

5.
oz
s6
at7

6

9

LDllrs 1

HVV 2
IENS ].
LENS 4
LENS 5
Rava 4
RK,IIVV 6
LENS B
T !T\ÍC O

pRocnfi.rr-rÀ sENroRdr{ iz cixnodrn rggo.

11.0O
'12. OO

1'1 ..)O
'1 2. OO

12. O0
12.oq
12.:tO
10. oo
10. oo
14. oo

Ï,ENS 1is v:ri j
uur LENS 2 -
uur \Yilhelmus , -
uu.:r QuÍck , -
uur Celeritae J -
uur. LENS 6.
uur LENS 7 ..-
uur öromvliet 6 -
uur Laal<]Ëw 6 -
uur euick 11
uur LENS 11

qui
LEN
tEN
LEN
i.Do 5.
q Step6
tENS B

rEr§s 9
Lmis 10
Vogel 4

ck2st
s 4:.
s5

4

P[iOGRAI,,I,L\ D]NSD.1.G 
. 

14 OKTOBEN JÏ980.

NtS 12O.JO uur IENS 1



Zi\..1,IVOE::]]AÍ, PNOGRI.}Mà D1NSDAG 7 OKTOBER 19ÍIO.

21.55 .uur IENS 1

19.00 uur ï,ENS 2

OPSíELTTNGEN:

LENS 1.

LENS 2.

ZATEDD/,G 4-10-1980.

Cham?ions 1

GlrEnova 10
sporthal rrDuinlaarlr
trVbiling NoorrL" -Po el-cli jlc

H.Rinnc1zwaan - F.llloklenrl - II.Strever - J.Boutepen - L.v loxtel -
J.v,.i '!ïater - T.Príns - Q.y lÍoort - J.Groothuizen - ïí.de i(ne6t.

P.Fieret - H.Kouwenhoven - P.Sohulten - Vl.ter Laale - J.Rienen - c.vcl I(Iey-
LI. Hoi:pcnbroiwer - rI.Kuij?crs - F.Struijh - I{.v llh-jswíjk.

PnocR-r,1'Ír'n JUNIORE$.

I"r'r/,N)llc 6-10-1 9Bo.

20.00 uur IEiTS 7 Gona C1 v2

14.l,o
14.jo
12.45
14,1t)
14.10
12.OO
11.15 "uur Schcveningen .J -
1].00 uur Nivo 2
oB.4! uur ltijswijk 10 -

. tElls 1 v.Tuyfl. sp.park
-LENS 2 :l' Vredenburohwc8
' LEIIS f , Vredenburchweg
. Duindorp. SV 4 Ví
.l?IK 2 V ?
ÈENS 6 Duinlaan
LENS 7 zic ook 6/to',Eoutrust
LEIïS B Sp.parÈ Pr. Irene.
LEN§ 9 . sirrpgrk Pr. Irene.

uur
uuI
uur
uur
uur
uur

,so 1

Vredenbu.rgch J -
Vredenburch 6 -
LENS 4
Lljtrs 5
Texas DIIB 2 -

JIFSCTIRIJVINGEN :
gil.iE@Eo or llll i da:ravolil 1 B.O0 uur.bij P. vcl Steen,

G en e mui d e nst rààt 1o1, 2545 ÈR Den IIa.a6. 're]-. 6?.50.96.
Tel-efoniscb: vrijdagavond tussen 18.oO uqr'en 'l9.OO uur (uitsluítend in drin6end.e

gcvallen) voor
A-kLassers bij P.vd Stcen TeL. 6?.50.96.
B-klassers bij E.vd BerB leL. 29.?9.?8.
C-klaseere bi5 At slcravendijk TeL. 63.16.40.

In noodgevallen kunnen èe junioren no6 op zaterdagbchtend tussen
9.3O eL 1O.00 uur afbell-en bi j LENS. TeL. 66.f .14.

;FKBURIIiGEN: De junioren rnoeten bij slechte ÈJ ersomstandighedeir steccls rLe

aflleuringsl-i j st en raadplegen. Telefonísche infr:rmatics rvorC.en hier-
over niet verstrekt.

NIET OPIiOUERS 3VJegens nj-et opkomen afgel-open rveelceind krijgt de volgendc sirelcr
2 extra re serve-'b eurt en: E.Niederbi-e1.

Iiij herhaling voJ-6t uitsluiting van d cel-nernin6 aan'Ce kompctitie-
wedstrijden. In dat gevat b]íjfí c1e verplichting tot"betalin8 vèn
kontri,butie tot het eincl van hct seizoen (lO juni) Eehan.dhaafd, . ,

de

oPSTELLIi{GEN 3

LEI'TS 1 . aLs
Fffiomst

vorige weelc (Gaarne ouiers met veivoer)
1J.0O uur IENS

-B-

Leider Jaap I,lei jburg.



Sj. a1s vorige vreek ( fiets meenemen)

REs: E.Ncderbiel
samenkonst 15. 15 uur LEfiS ïjeider Dhx.. Spa.'

IEIfS l. als bekencl
EífrEffimst 11.45 uur lENs Leider ilen Osse.

n.Lie l(ien Tsoen - /i.Oosterlaken - I?.ïan,,-
E.cle Ilrui jn : E.l(euo -.ii,Toet - M;v Helrlen. ''

Ijjlrs 4. J..v Ke6ter - J.Sroeshart - E.CorPt = tl.Fortoaan .-. E,Keus '.]T.arà -
B.Driessen .- Il.Vcrboolo - l{.Vreebur8 - I'Í.Geurens - lr.v MeLzen -

samenkomst 14..00 uur IENS r"i leider N.N. í.

'a
LENS 5. fi.v Veen - À.Christ - A.[rErnk.en - ]Ï.Ilievit - F.KIein - luI.vd Kooi -
--:- U.I(ru1'- P.Rolador - R.Iloos - D.VerEeulen -..8.v Z+iI - R.Schneit',er -

il. v Diilr' - L. sinke
samenkomst 14.00 uur LENS l,eider }Iarcel Jan§en.

LENS 6, M.Kdols - M.ïBee1e - I?.v Xoogaarclt - l,l.de Haas - E.JaEer - ll.Tewaric -
E. a" iro. - .n.Ïilannee - S. de NcnniÍi - J.Fri6ke6 - ll.Deldrer - À. v Blitterswi jk

nES: E.de Groot
Gaarne ouders met vervo er.

sanenf'omst 11'OO uur L,ENS Leider 
^.B1ok'

IEI\ÍS ?. J.I(Iip - C.Lien l(ientsoen - M.v vel-zen - M.zaalberG' - n.vrce6wiil( ---- F.§pa - n.vd.Hei jden ' M.l'Í011eman - J.l{assernan -"À.T jin -hsjoe 'r,.
P.Dillevraard; M.1(o eL eni j

( zie ook maanila$avond. 6-10-80.)
sa.raenkonst 10.15 uur LIINS i LeÍder Paul vÉ Steen'

'.LENS B. P.Frerichs -,J;Iliemen -

-- 
J.iiuiirers - M.Tienes -
Fiet6 mcenenen ! I !

sarnenkonst 1e.OO uur IEI'TS l,eicler [heo PTóns.

LENS 9. E.Tiemos - M. Zittncrnan - F.v I(estcr - .l'.Frarken - P.Í'Ileblas -
O.Bfom - S.Jagesar - O.iioenraadt - \Ï.v Ree1e - F.Palenewen - À

Fiet6 loeenemen!!! .t-.
samenkonst o8.oo uur l,ENs l'eider n'de Jong'

PUPILLEN zirTEI?DirG 4-10-1980.

HBS 10
H!.'SH 10

v1
v1

ITELPEI§ Zj,TEIiDt.G 4-10-1930.

12.0o uur LENS 14 zie ooh 6-10 - Velo 22
09. CO uur quick Step6 - . ,. LENS '15

11.00 uur LEllS.í6 Celeritgs /

rïELPET llÍ,IlIl)ÀG . 6-1 0-1980.

19.00 uur LEIïS 14

r{ïNr-ilELPE't{ zjTTEIIDAG 4-10-1930.

H.Orie -
.Triep. '- -

11
12.

.OO uur LEN§

.OO uur LENS
, IENS

10
11
12 is.ïïij

o9.oo ullE I?vc 24
1O.(jO uur LENS 19

Gona !11

L]iNS 18
Iu1] Sprcd 7

. -9-

\2
Nijl(ark1aan.
v2

v2

str).park Pr. I rene.
V1



^FSCHRIJVINGENi

fEilte:..rjlr vqolrrijdqgqvoqQ 18.00 uu" bij p.vtl Steen
cenenuidenstraat. 1O1j 2545 pn pen 11aa6. TeL. 6?.5o.96,

I

TèLef,oÈ*e'oh: vrijdagavond tussen 18.00 en 19.OO uur (uitsluitend in
. 6eva13-en) bij,Wil llcijnen Te]-. 29.06.21.

In noodgcvallen kunnen de pupiLten cn wclpen no6 op zat er clc.6o cht enil
B.OO en..9,OO. tiur afbel-l eyL Te]-. 66..111 14. lElts 

:

drin6cnde
:'..

tussen
,.

rve ersoist.andi5lhe clen steeds;, eersi, cte. afteuringplijsten
§taat d.írarolr bij ttp6nirtun en lïeLpenrr verrpeld:
dan stecd.s nriar veLcl of punt van sarilenhoílst komen. ïN

AFKEURINGE}I: 3iJ sIóchte
raaclpl-e1;en.
GO:]DGEI(EU]iD Di;
GEVi.'L. M.',G E;I,)US I,IIET TELEFU.{ISCH i1IOI1DËN GEINtr(.1i]1,!EEND N],rLT.? EVEIITUËI,E
ÀI'KEUIING. Staat bij c1e 

' afheuringsaclressen bij uporirr"n qn ljelpenrt
veimeld: ZIE AI'I(EUiI:LNGSLTJST Can m,,et a]s vo16t woiden 6el.rancletà:

Zíjn de wedstrijden van LDNS l+ en J goed5eliuuril, rlan gaan ook cle
:. , puirillen.en .welpen rvedstrijclen op ons veld door. Uit sluitr?nC,..voor de

uitvedstrj. i cien'.';ïag ín'dat fievaI tèLefonisch vrorclen geinforncerd of hun 
"wed.s 

tri j alen
d.oor6aan en weL op zat e rdagocht encl tussen B.OO en 9.OO uur. :

rel-. 66,11..14. LENS.

samenko.m

CPSTEL].ÏNG PUPIL],EN :

r,Er{s 100 Bijlsroa -.f'.Christ - B.C.la.assen - E.nndlj.ch - I,l.Endlich - A.Iamp -
Oosterle6he] - Ii.Slats - J. Timmerma4s - D.Velschol-clen - D.vcl Vin -
vc1 Z[Jan - 1-1. Rergaans
12.15 \\T LENS Leider Heïxnan, Straver.

LENS 11. V.T,romP - I,Í.F"oi4ber.d = R. cle, Groot - C..de Groot - ,.Keetman - I.I.l(eetnan -'. L.I'ieershoek - T.MuIder - n.Plulj,e - I{,Spa - D.SPa - S.vd To6t..-
A.v tïi jngaarden.

sarnenkonst ,11.15 uur LBtrS Leider llona.Id,,.dè Haa6.

LEIIS'12. is vrij.

P.
P.
P.

st

IENS 14. l,l.bosch - ií.Drooehooft - D.Bij1sma - M.Hoeksöa - T.Jansen - M.Schuurman-
I{.Srau1ders - P.Vall<enburgh - M.Verschelden -. R.[Jyrdenan
zie ook 6-10-80.

sasenkonet 11.J0 uur LENS leide" Jacques den ])uIke..'

OPSTELLI}.IGETI'ÍJELPEN :

!EÍ. Ll.J1semgeest - I,I. Branclt - I(.I{anzeII.- N.Ja6esar - G.Kuiper
J.Muir-Rodriques - H.Staal r J.vd,Starre - l,l.Tijzen - E.vd Knijff -
l{.Vinke - J. Steinwe8s.

sa.urenliornst 1O.r0 uur LEI{S 1ei,a.!f! Dhr.. Ilrandt en
Hon ïaf, zeEo

!EIC_U. H.ÀarEsen - G.Elsta.h - 11.vd Laan - X/Meershoek - R.Verbaan - n.Zanclstra -
R.l{oltrop - P.,"lngeline - M.Jochens - J.\ïeststrate - Il. ZiEmermatl -
E. v lleek.

samenkomst 
- 
B.ilo uur f,BuS t.àiaer petàr de Jongh.



CPSTELLINGM\I. MINI-I,IELPBIi !

lElis 18. iï..vd Dor - S.Hoss - s.Jagesar - E.Nuijen - N.Schuurman - IvÍ.1'Íuir-nodriques-

--- A.Handy - R.Geurtsen - I,{. de !Íaa1 - R.Fieret. .

"a,o"nkomsi- 
8.(roluur lrus . ieider Erio Hess.

LENS 19. P.E16taI - J.l\Íqnsvel-i] - R.Toc?oe1 : P.Deen - M.l]iersna - J.de IJaay -
- 
- 

E.Dekkers - J.Lelievelti - F.Ï,elieveld - M.v t(3tIJiik.
eanen-komst 9.JO uur IENS Leider.. Dhr. E1§tak.

U]TSLJ\GEN JUN]OTM{. U]TSLTGEN PUFILLEN.

LE}IS 1

jjENS 2
],8N5 f
IEI'ls 4
Die Ilaghe
LENS 6
L]rlts 7
Gona ?
WII( ]
Gesp t

17

Ccleritas 1

nvc À-.
Rijsrvijh ]
Naalclvri jk J
LEI.IS 5
Quintus 5 -
Den Hoorn I
IENS
LB.IS

2-1
6-2
2-2
o-6
)-1

10-o
1-1
o-7
B-o

t ENS., ',lo
quick 22
quick §teps 15 -

vuc 2'l
LENS 15
svH 2

DUNO 9
t ENS .. 1.1

LENS 12

1-2
o-1
o-4

5-1
o-5
1-z

B

9

vèrl.
7

UITSLTiGEN IïELPEN.

LEIIS 14

LENS 16

UITSL,ïGEtrI I'IINI.lilELPEN :Gew.
B

T.n-iïNf NGSPÀlïilrN l\i, 81 en c'l .

GeIo
2

Punt.
,18

DoeII.
47-4t

,.I,ENÍJ
' 

RVC

1B
tb

vcs 19
LENS 19

U-ö
1-3

LENS A1 heeft zich c1e felle kritick schijnbaar aan6etrokhen. Fel lverd. er geepeelcl
tegen Celeritas, met llon weer aLs laatste nan. Diverse mogelijkheden kreeg ri1 de
eerste helft. Door te soliotisch optreden ging LENS meet met een 1-O voorsprdng de

rust in. Sfechts I,eo had Gescoord. Het vóirlspel vras Soed verzorgd. Ook de tvrecde
helft beSon LENS sterk. loscar tekende voor 2-O.',celeritas kvram teru6 tot 2-1 ._
LENS naaktc het zich rlaarna onnodig moeitijk rloor d.e mooiEte kansen te missen.
Tooh vcrdiencl 6èwonnen. Doorilae-n zö, en alleen de kansjes beter benutten. itz won

d.e vriend.schapireli jke lyedstrijd tegen RVC. 31 ha.l Rijswijk maldcelijk kunnen
versiaan, als èr niet zulhe goetle hansen vraren gcmist. Door te veel aa.nvall-en
ïan cle achterhoeCe en het iaicldenvel-cl kreeg Rijswijk te veel- ruimte voorin. DÍt
onclanks de wadrschuwingen van de 3-eilr.er. In de laatste minuut scoorcle Ïlijswijk nog
uit een strafschop 2-2] Janmer jon6cns, jq11ie speelclen éen .I-.nappe wedstríjd.

'Over B2 kunnen ,re l(ort zijn. Met ingan6 van a.§.zateldag zijn jul1ie herin8edeeld
in groep B1O. V<ior ju11ie 6aat het nu pas beginnén. BJ moest incomi.Jleet aantreden
in àË hàasti6.georganiseercie oefenweclstrijd. Xr v,ercl met J-1 verlören. 84 bereíkte
ten quintus cle d.ubbele ci-j.fers. C1 baald.e eindeJ.ijk het rlikverdiende punt binnen.
Nu volhou0en hoor. C2 won wel net /-0, maar t'tordt toch 1a6cr in8edeeld door Ce

grote netterlàgen ean het bej3in. C, gang kaís};'os ten onder tegen het sterke iYIK.
Jrrro, jongens, bJ-i jf je.best doen. P1 verloor rveerr nu van Duno. KoÉ op jongens'
P2 eÍ Pt hèulen cte laatste drj-e v,cclstri jd.en gewonnen. Goed zo. Zíe je nu rvel;
weinig praten en hard vrerken koat het voetballen ten 5oede. \11 en 1J2 5ingen kans-
loos ien oncler. Y'l J won met 2-1 van SvH 2. Een goed reeuLtaat. llini 1 moest r:raar-
6chi jnliik even we,nnen aan tle nieurve. same nst ell-iirg. Geen paniek hoor en,bliif
exvoor werhen. Mini-2 rvon v,,el-. llet 3-1 werd ilVC versl-a8en. Goecl zo. Sueses a.s.
zaterdag..

'' ttafelartiholen heeft zich *'oo'guttomenVanka-I(awat oen in en e:q:ortl: etlri j f van rijsi
om ons Bl en C1 te vo.rrzieí van traíni-ngspa.1dcen. B1 liep hier af;elopen zaterdag
a] nè te irpronkenrr. Janmergenoeg zijn de brocken voor sonnige jongens wat te
1ang. Toch was het een Leuk Sezicht.

-11-



De jongens van À1, B1 en C1 kríigen dc trainingspal.ilen nee naar huís. Het is c1e
bccloeling rlat dc ouders de neegekregen nunmera er even opzettcn. 'iïiJ weten ria-n :

preoies wíe vr.eIk pak heef t.. IIet Ís de .bedoelin6 dai ,ie treinini,,-spaLÍken iedere '

weclstri jd nee8enonen \ïorden.r,Het i6, v.-.rboden onL' aïeze paklten aan, te trekken tÍ jdens
de trainingen.of à[;i anclere sport gelegenhed.en buiten LENS oE. rouclers 1et u er I'ook een beetje op. .l.an het eind van het seizoen verue.chten wij a1le tiainingens- i
pa.ldrcn schoon: en in goede. staat terugr Mocht er tur.sentijds. Íàts kapot., gaan geef.. Idit clan d.oor ;ran de rleirler. xen je een trainíni;spak kwiji. dan,I(ost àit j" weí f?ít-:,
i'y'ees er dus zuinig .óp. : .-

.Ílon
Seis
het

DÏSTRÏCTSTE/.I,I.

X.ehe
blij

de ,Jongr laatste na'n van ons 41 I is uit6elrozen on op 2or21 en 22 oktobcr naart te koneh. De cistricts el ftall-en spelen claar wat ,uédstri;,ten on te konen tot
ltrederranrls jeugdelf.tal 15-16 jaar; .lon, dce je best en wià vreet," haal- je het.n er ',vel o1: rlat je no[! zorn 1O0 jongens ronrllopen, waarvan cr [taar + 20 over-ven. Succee.

Na een lcleine J weken wordt er door d.e IIVR bij.cle jeugde.Lftallen een herindelina
6cmaekt. ElftalLen met re6elnatige 6rote ncderla,gen of overlrrinnÍni1en worden resf.laiger of.ho8er.ingetleeld. Eij.LmTS ziJ'n junioren 4 en B 1aiger ingËfleel-d. De voor_
EaÍrnde uLt6la8en koenan hierdoor te vervalLen. De overÍ6e elftaLlen clraaiclenred.elijk mee en blijven,.dus in hun Doule. voor sonnige àttt.tt"r, vervallen wefi
de r_esul-taten dic zij böhaal.al bebben tegen tearns alie naar een antlere poule zijn.verplaateto 3ij p1 ging )líjsvrijk eruit.

ÍIENINDELTNGEN

IENS C1 - Den Hoorn. Ci "1-3 (2-2).

lïELPXN A

Heí eerste puri_is binncn. ons hooGste c-erftal .heÀtaa.t dit 5aar vooi het-meren-deel.uit kLcine'jcngens die er -crg-harcl voor wiilcnrverken, 
. 
m;-rar cle fysiel;ó kraihtte }iórt ltomen. Vooral de uitwcdstri;'den tcgen Mcnster en lltitf gingen hierrloor ruimvcrloren.(7-c en 6-0). spelen ,. u"Àter tcf,cn.fysiek gc:.i jtrwaàroigc tegcnstanrr.ers

dan zÍe. j-e toch rvel- d.at er best voetl:aI-1eri i-ri ait et ital - ioncloirón. Taktiech za1.ï.t94 ircl- het een en andcr.bijgeschLr,p.f<i uoeten worrlen. Op tte neËst onbcnulligevdjzè wörden er 6cna tegcnddellju4ten'wei6e6eve4. ils we hàrcl werhen met Tjjn f,11sr1
dan Icoudn we er v,eI Llit. Tegen Dón Hóorn-tàgon LEllg erg 6oec1. Een irnappe'aanval
ronrlde.Ilob fraai af: 1-0. Door twee zwalchd 

-nonenten in dó acht órho dae- na.rn Den lÍoorndc l-<iiding. nob vd Heijden rvas het dic geli jl<rla eTtbe 2-2. Dit -was 
ook dg.ruststàncl.

l{"."}.1 8in0 de strijd 6e1j-jk op. 'Den Hoorn grecp ford in.en vooral l.íaitin l(oeleny
had hot zv,aar. Een ricrde fout dchterin l?etelcencle j-Z voor ben Hoorn. 'Het pleit
voor dc Ínzdt van..J1 d;t zc door brevdn Gacn. rn ó"-roatàtu mi;;;; l;rr;;"-r"-ios.
ci-: 1-3. Een soherpe voorzet van Rob vrerd in eigen doer geÈopt. tïanneer we het
achter rvat dichter houdcn en de tloelpunten niet zo,mat<trÀti5È ooupigorr"rr, dan za1 @eeerst e ' overwinning nietblang neer op zich Laten wachten. ; . -"

i . Paul vr] Sticn.

voox LENs-vrelpen 2 is hct seizr;en ook al vreer 4 wetlstrijden oud. Dit elftal, '
bcstc*rnc'.e'uit enkele 2e jaars rverpen, vrat jongens uit .ló nini-welleft ovcr6ekbnefi:zijn cn een enkeLe nieuwelingr rlraait al aar.Ji6 rnce. Tot voor af6è]open aàterdag vra
vuas dit erftal zel-fs no6 ongeslagen, maar tegen vcs toch wel steik.:r, wat een 5-one<lerraa6 opreverce. Niet de.t vcrriczen zo erg is, rvar.rt eols cr-at. hoori bi j voetlal.
En ian daarbii r het voetbal. ilat cleze jongens laten zienrword.t str-,eds betàr, zoilater ied.ere zate::dag weer een leuke vledstri,j<1. te zieri iE. )aarom jongens brijt- zo
docrgaan en kom ook iedere vuoensdag trainen, rvant d.aàr leer je Àeel- vee] van.'
Vcel succes voor íle rcst van cl.e comi:retitie. 

i 
, 

, .

Peter de ,Jon6h.' -12-

I
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D
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Bussemsestraat 21 Den Haa6 Tel.
Busserasestraat 23 Deí HaaB TeI.
. Zat Pelenstraat 66 Den Haa6,

rer. 256421

452652
452652

Atr'VOEREN:

' Te'r voorkoming van nisverstanden heeft' het bestuur behoèfte aan een kfetae
verduidelÍ jici.n6, betreffende het [redstrijdvers1a6 van LEI{S ,, vorige vleek
Seschreven door rr een LEIIS-t o es chouwerr .

Doordat de schrijver zich al-s kandi daat-voorzitt er betitelt, zou de incirirk
kunnen bestaan clat cle clor:r het bestuur voorgestefcle handi<laat, Cees Eortrian,schrijver van Cit versla6 lvas.

Deze heeft echter in geen enkel opzicht iets van rloen met [fenoemd ertikel.van een kandííaatste]ling van cleze LUNS toeschour,rer is bij het bestuur niets
bekend.

15?5 \ji.vd Dor

Het lestuur.
WIE STAIT ER ACHTEi? DE lli'lt? ? .

ZATEI]])ÀGM0]?GEN 3 Loek Duivestcijn - Jose en /indre Chri6t
ZATE.IDIGMTDQÀG: Pieb q,r nÍei( IloEch en 2 lnan van LEI.rs I zaterda8 sen. ín vcl steen

" ZoND.r''.GM0IiGEN: Tinus ziLfhout - cor Hbppenbrouwer - Eric Lanclàan peti8y Richel
Z0NDAG!1ID)/rG 3 .. Mevr. Jan-Maat - John r,{eltens -' An vcl steen - Ronal_d en

.i.n .j'lerGenhenc gouwen

Sluiten, zatertia6; piet..en Riek Bosch
'Sl-diten Zondog; Jo6e en r:nalre Christ
Eventuce1'afbe11enbij,'],oekluivestei5nTer.6i.61.B).

DÀI.{ES EI,FTI],

cm even wat nÉiotterstanden .uit dc Ïuererrl te: hal-en. iiiek'l]'osch hecft zich,verzoekr.Í.v.D. rugklachten, uit hct dalcstearh tertg rnocten trelihen;
Ja&ner iliek, maar *re hopen je toch nog .,ens 1an6;s de l_ijh te treffen.

Het i)aneste.rn

op eigen
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BLUES-nacht

' /.I1ereer-st even ilit; door de voetbal..íeestri3« (waar rvi j natrrurLi jk niet
om hecn hunnen) Nerlerland - l'l.Duitsland zal clc lllues-avond een later ti jclstíp
van a.anvang he'bl:en. Het opÈreden vrortlt een half uur uitgesteld en zal nu
be6j-nnen on 22.OO uur prccies, l)c zaal- zal t:en kvrartir:r voor aanvang opcn zijn
zodat ier:erecn cen AccC ilLe.ats je uit kan kiczen.

Hct live-;';cbiurcn word.t verzor6cL door de,eep i'.later 31uos 3and..
I{et accent zal ligGcn o1: r'! e p;itaar en nondharmonicaso].o I s zoclat U zich kan wanen
in een prairi achtige sfeer. Dc bLues-fanaten zuLlen vanzelfs.rekend de muziel<
van Ce I'drop-outsri vril-]en hcrenr mr.ar wij hopen ook .lat diegene die deze 1;enre
muziqli nict kennen ecn bczoekje aan de tEl{skantine zullcn rnakeii. :

. Alfcen de ervaring vrn ccn live-gebeuren is de prijs dubl;eI en il.rvar6'
waarC. Die prijs li6t op niet ueer,eil niet minder dan twec guiden. .rlai:r krijg
jedat???

lilii hopen dat U het Sebeuren niet verSeet en aanwczi6 za1 zijn I'und d.e
lcl-ok van 22.00 uur.

Kr)](."JL'!l(i,liÀlíJi;r.K. J(r'J(iIL:IL!K--lu".lir-IL',-IC,U i,lii,K.'_liil(,fi,ii,.iiili,Jí1,.1i{,K..K,!titK::]trl.f,.:l(/J(.Ji. JLiIL"lrl.iL'rK

I'Jggfltr íI U fl§Sii'.]flfl§g(
'I Kiíïs],EDooR f

KIiIOfl fl fl fi (ITC':iil(Klilffi IO«

I.lel6emoed als altijd doen we vreer cen vcr!ïoede pogin6 r1e-e rubriek te
vul-l-en met de bekende banaliteiten
llJ e richten onze blik allcrÈcrst even op cle zaterdag, vorige week berichtten
vre aI over het trryeede za-senioren elftal, r'iat elke week beestachtig
uithaald net monsterscores. Deze week beperkten ze zich tot ccn beschciclen.
3-O zeee, naa.r nu is het eerste vreer bezi6. Àfselopcn zaterclag r,rerd. met ,

maar liefÈt P-1 uitgehaald! I

Zo naken we ons natuurlijlc rveJ. sncl ímiro,rulair 1:Í j andere ld-ubs..
i'ie vestigen voor (Le zoveelste (-2e) kcer nog maar eens cle eLa:nd.acht op het
live-opÈreden van a,s. zaterdag. Een vorpLicht nunmcr natuurlijk, al- is
het aLleen naar om door een massale opliomst toekometige avonden met live- ,

IÍuziek mo6elijk te maken. En bovendÍen kan iederecn vàn ons aannemen, dat ,

het ger,voon een erg leukd avond ïÍordt met muziek van'een van de bctere
Haaise amateur-bands. .

Kon nou niet net het s1a1:;c smocdje dat er vcctbal op de buis ist rïant de
muziek begint pas, als d.e l,Ieder]-anclse e1f al lani; cn breed met een B-O
neclerlaa8 t<.:rug zijn in de kl-eeclkaners.
Sommige medervorl<ers gaan ín hun blindc'íjver om cxtra. werkkrachten aan
te trekken, sorns tócti vuejl- edn bcctjc te vèr. -.fgelopen zonclag lvas onze
onyolprezen f inus Z. r,reer iaarclig op gang.
Een eenvoudig LEir-S-l-id bestelcr.e zondailochtencl een kop koffic en een pahje
shag van ccn be"-enrl merlc ( ja, jarroken voor i,e vrec',strijd), ,iehulpzaam al_s
a.1ti jd rekenc',e hij bbvóngenoemde barmcdewerlcer alvast voor i:oevccl dat
zou Sean kosten. Daaroi) krceg hij nctcen te horen dat hij lvel op zonrlag-
ochtend achtcr dè be-r lion staan.

-:2-



YOETBJiL EN GIPS.

Zover BinB zijn behulpzaerheiíl echter..nietr'zeker niet tocn hij hoorde .

dat bij dan vrel om kïrart voor acht aahiièziö zóÍ rnóete"n zijn. "vrièndelijk
bedankte hij voor d,e eer. : ,

Groot wa6 dan ook de vcrbazin6, tqgn later op cte clag vía ecn barcommiseie-
lid bIeek, ilnt hij al_ bi-jna in het- bar-rooster was opgeníimen. Om clit
soort ha.rdc ronsel-prakt i jken in cJe tockomst te.voorkomen, zoucr.en l,/e toch
63raag zien dat een j.laar vrijr+i11i6crs zich op5cven al.s barhurpen.
llu r:ven wat serieuze za)ccn. zoa.16 u hu'eft kunnen lezen', hccft hct bestuur
Itandirlat en 'vo or dc funktie vàn voorzittcr ei1 penningrnr:ester..De eerlijk:-heid Bcbiecr-t on6 te vcrmcl_den dat er op het moment nog. ecn (serieuze)
kandidi.at is, voór dc pI:ats van voorzitter. i
ïet i6 cns op1;cvai-J-en dat cle èen6 zr:r blr,eienile 'i+ï. j daSlavonri. de laatstc tijd
ecn bcetj.e ,te rustig is. De artijcl uitstel<encle trainingen van cas rranke
vrord.en me.ar'tloor een hancljc vol zrnda6senioren bozocht, en riot terwijl heto zo gezonil is., En bovenr'lign is hct aftraj-nen, na afloop .ian dc bar, toch' '..' 'ooli nie.t='te ve::smad.cn! i . , : .::1" - -

'r'**+-*i Dc jeu td van tcsènw(,Qtd+g ís n:.et ,meer zo stevig 'get-ouvà -bfijliba.e.r.'
Àf5elopcn dotrderdag r"ti j clcno een eenvouclÍ6 partljtjc zàal_voetbal "cn '

, zoncier 'lat er 'eon te,g-enstanc:er in clo buurt vras, . brak Ldx nccsink van
. I,ENS 9 (zol zíin bee-i..Dat betehen,i. dus enkele'maan<Ien op non-aktief.

VceI st urkte !+***!t* Terwijl ,fu oàrstn herfststormcrr'r"rjào voor. ecn storm in een 61as Spa-"ooa,' laten wj-j U. ríeer oen rvcck dot fus!.****t+ NoÍï een na8ckome.n bertcht voílr moqsc..r met een st.,rke m6a6, ons alLer ,,.:
Pau.f vC steen mocst c.f Be].-oj)en hcianC-a - avonrl rvat af 6ewerkt Èic'r af tappen r.' - töen-àij het toilét r:c[rààl trof hcm een stank.clià niet normaa]. .v;as voor

'r' :* + + * + 3i j nader onclerzoel< bLclcen de nuren van het zit.toiJ.et van onrl.er tot :

bciven besmeurd !o,.+ijrj met Faeces, k0rtog in .:le volhsmend ístront+*'It** Het i6'te hopën'dàÏ cle claders zj-ch nict bevincr.en oncer het IEIiS-voIki '.
Èant ilan zul-Lcn we rnoeten uitzien n+ar een.nieulve bal"lotage -c omiuíssie..*,.*+**- Nog'een vaÉantÍe6roct: " Iluucl vd Laan en llee latcn wetcn d.at ze in.. ..

. _Lorot c].c },Íar vertoeycn-. -. .

Toen ons eLf,Lal aan de competitie begon hadden wij 14 blcssurevrije -
mcnsen op ._:apier. Iheo ging naar ,tlàcr.ika en kan pas op 26 oktober lveer van r1e ,.partij" zi.jn; op zich gean raml: dus. \iant 1t man is toch i;reL vol_doenCe.r" echtei C.è

,.. .911:"d:^!egon al snel.' Even c?n chronöLo6ísche opsomn:ingr.- 14-9-19uC Cces verstapt zich.p!-lire]rl .2j è,nke111ónr1èn !!ina votJ-cdig d,oor6escheurdont1erbocninhctai}s."...-l.:'.:.
2-10-193o Lei deniit zich tc vórsta1;i:eh ti.iilgns zaal-voetbai, rs-a.vonds kreeg.i1ij
neer pijnr rcntgenfotors licten een 6ebroken onderste rleel'van hct scheenbeen zicn.
5-10-1980 Ton kont oir oni;elukliigc wijze ,net-..zi.jn voet oncr,er rlie van ocn :.tegcnstan')cr, 6cvo1-g botscheurtjc in zijn op 66n ' na -klirtnst i tè"ri;' - -"
12_1A_11)30 ???.??
vanaf d.eze ,,Iàats .aq".i:"" wi j n,,.1 niet te zecgen rnct t oeveJ man un j ,tit lueirceï.
einrligen. Een ding Í*s.!en .1eJ-uJ<, we zijn niet zoals rie rnueste voetbal-Lers.bij6elovig. .: 

- 
,.

Zómaar iemand o



Lang6 de slorten va.n tl.e Z-l{ lacliiei----- ! : I I

Àrentsburg 1

SV PTT B

GDr" 4 'i
Aifjlin 4

lJlrliÈ I

LENS 2
LElis f
LENS 4

1-g
o-z
o-2
1-O

Het zou niet faír zijn het fraaÍe rosultaat van ons EEESTE lauter teru8 te
-' voef en op eigen capai'iteiten. .l)oarvoor wa6 de ,..loeg der gastÍffi-te ongeregcLd

en onsanenhan6;end. Dr Ii^pen wel ecn paar aarcli6e índividual-istcn in rond, maar
het verbanll tussen de l-inràos on.lerling .Iiet a.ll-es tc wensen over. Trouwens LE\TS
speèlc1e ook lang niet 6én ven hriar bcstc weclstri jri.en. En wanncer cle voorsl:rong mct
cle re6elmaat,:uan de klok worclt ol8evcerd kan tt niet uitblijven clat er achter zo
nu en :lan eens een bectje te geua}lcelijk ovcr gedacht Íroratt. IIet ryas drlar trouvrens
,"1 .HS"r* jglg!@!, die cleze xcicldag BeCegen kopwerk ll,st zien. Komende Zaterl&lg
THUIS t egrí-Frofl ZA. IIoll-and , dus lvel rvcer even a1]es ,ro! scherprt zetten..'

G:14. uur, §@! Hr. J.de Jager. OPSTELLïliG: \1Io ens daGavond.
Het TIIEEDE speeLle te:rcn SVPTT oen lakse we?EEfijffi t o. i. voornamelijh

cen {ï
flet i s zeer zclter nodig ons te bczinnen (rvij schreven dit reeC.s eerrler!) dat er ook

evr.;L g ie van cle eigenJ.ijk tc gemal.Jielijke behr'.aIde overwinningen t(-\t nu toe.

andere tcgenstanclers komen ecrdaaJs. Een van .'-e weinige hoofJtelunten onzerzi- j t'l.s
was trourvens de glanzende harttricir van Luc Verkijk in de eerste hetft het 8e en
ons neteen de vcrdiende ze6e oplevert'.e. Komencle ZaJerdag k;mt er zo I n gevr(j esde
,concure;rt oirdagen. Dan s refen wij n.1- . THUIS te6en Prov. ZD. Holland 2 die tt
,d.it seizoen ook bij zondcr
OPSTELLII\IG :'{o ensalagavond.

gocd r1oet. '.'..,rfrEffi : 12. rO uur r SCIIIIIDSiIECIITEIIÈ 11. L..Goddet t
' Oolc het
bij Cl.l: met 2-O
score door bcid
hier IIIUIS t c$e
doc'h 6E-we1 i
SCHEIDSNECHTEIT:
G.Bosman - ll.l(e
Ctrr. Jehce - T.

De Ben j
ma6 hetcn, drrar
Toch tyas rt eer
Guido Hallecn t

4. i'Àuv,,I'rc
urufifËufr

rechts af . OPSTELI,II'IG : C.Ber-nbfrTffilftf,'l 1
É-ffiilircrXtr§ffi-ffielissen - J.cten tteijer - n.
A.Ronei jn - 1-1. §tap - \,t..Dicf f enthaler.,

PROGRriil{/^ ZATEIiDI,G 18 Oktober a..s .

DE1UE k am met een overvrin'ring thuis. In een goetle rvedstrijd werf,
d-erïonnen. Jos I.loui)eir bemoeido zich ditmaal uitdrukirelijlc net dc

e tref fers ï6Fffi-rreirenin;3 tc ncmen. ,1..S. Za.terda6 spelen vre.
n Honselersdijh t een althans v()or ons tot nu toe, onbekend i:l.oegje,ets oin tcr deÍlc voc;r uit tc kijkcn. ÀlNy.l-:ÍG:1O.J0 uur, . - - ' '
no6 naíer aan tc wijzen. O;)STELLINCïÍlÏiËlíïer - C.Vetdink - í

mper - C.Bosman - c.fuiper-ffii5-er - R.Ko6ter (aanv) - I.Bom - 1

vC To1. :

amins nocsten bfijkbaar nog eben wennen, vrat overi6en6, gcen vronrlcr
in dit tean de meeste vogelo van diverse pluima6c vergaard. zijn. " i

ote optrctlen tegen -.:l\Ty,',4 Hoopgevend en v/as daarbij clc rol van l

ussen dc palcn bcslist uitmuntend te noemen. Komena,e 7,ater(iag
s}clen $re ïJeer UIT en ïreL tesen DOnn
BMT dus vlalr: biJ-Elis n.1. ons witte o

1J.00 ur.rr, .rrein DO R:Terrcin
ver 1:Í j ï-/ENS en dan l-inks ftf i. }, v.,
,i(ostcr - C.Koster - E.van ïfe"khove
Vroorn ( aanv) - A.Krijeh

14. JO uur LENS '1

12. CO uur IEIIS 2
11.00 uur tEi'ïS f
'1O. J0 uur LENS 4

CII'P 1

ESC 2
Die HaBhe 'lO
Seupe} À. 9

J.van Duijn
riepn.T. T

N.N..
II. N.



0lymiia 1 LEi'.rs 1..

Inoctui.Ix"L- sH\,IOIEr.t Zollu,G 12 oi(f oBtJR

\ïederom hceft ons ceretc (één van Je tlvee) een lunt weten te bema.chti6en.
l)at e" echtci möcr in har.r. dèzeten ruas nà aitoop wel dui;le]Íjk. LEirtS sp',eí:'.e clö
gehele cerste helft vooral,, í:anvÍrl-Icn.l mat en fantasicloos. Tciwijl vorige week het
ene patr.on ne hct a)i:ere oi) .'1.e mat vrercl geJ.egd, bloef get cieze keer beperkt tot
cen onmcchtige Íntlividuele alrtie.

Iloelyel het verdedi6enrl r.l.oscndanks tcch aardi6 klopte, hvran Olyrni:ia 'toch
op 1-O <loor ecn l'.o$bal uit ecn voorzet van rechts op de ecrste paal. Volléc1i6
vordicnd uras dit niett rvant ook orympia'bJ.ogk niet uit in 6ocd. aanvalssirgJ-.

De t!,veecle helft 6af geluldci6 een beduiclend fanatÍeker LE!'IS en toen bIéek
Olympia toch vri j kwetsbaar. I(an6cn ]<ll'amcn er toe!1 zat. Ton r s-Grc.verrcli jk nan r'lebal incecns op r1e slof-net over cn'.lil].en lieetman scooldL' net het hoofcll.hel-aas
afgcliourd uegens ( veru.:en.l! ) duvren.

Terecht kvram rlcj ,3eli jkna)rcre Eerst schoot Frans Dissel_dorp harcl j-n, de.
hceper stopte met de. vbet, vervolgcns schoot Ton 's-Graverrdijk hoàg in, cle kccper
parcerde met Ce vuist en uitcS.n<lelijk míkte liichorrl vd lloek r1e bal in d.e touiven.

Daarna hinkte LEIIS op 2 6.er1achten. Encrzijds was er de hans op 2-1, ender-
ziiCs blcef Olynpia gevi:arlijlc in t1e countcr cn met .rcn ncd.erlnag'uit Gouda we6-
Saan zou tc gel( zijn. ^chter hielcl men het dus gcsloten en de .t-1 bleef op hct
scorebord töt en Ínet het eÍnCsignaal van d.e uiterst J-uiclruchti,3e en {us irritante
sche:.i'.sre cht er.

-Ook 'zomaar iemand.

LENS 1 is
11v0O uur LEiIS 2
'12. oC uur 'ylilhclmus

vr:i. j

3

,"tuick J

Ce1erita6 J

LENS 6
LENS 7
CronVtiet 6

l,aakkuartier 6

Quick 11

LEN§ 11

Smlï CIEN DINSDÍIG

- qirick 2
; 

... LEI\iS .,

LENS. 4

j. LEN§.5

- ;lDO 5
- quiclí Steps 4
. LENS B

- LENS 9

LENS. 10

- Vo8e]. 4

OKTODE1I.

\11 F.v Gelderen.
lí e st vlic t vre g-V o orb LrI g
. l{.Ili es ot.
Sav.l,ohmanlz:arn

H. Krens.
einde l,eywes Hoek Nooràweg

T. zuiderwijk.
V2 c.Vootst
V3 J.I-lUi j sman.
;-nna BÍjnslan '

N. Toll-eÉha.rs. '
Jan6onius6traat

J.I(nijnenburg
§av. Lohmanl-aan

,.N.N.\13 $:N.

14. Oo uur

12. CO uur

12.00 uur
12.00 uur
10.0O àuÍ

10,00 uur

1O.0O uur

14.00 uur

PROGI]AMMA 14

20.]O uur LENS 1

OI)STELLINGEN:

NLS Brcmah 'l ( vr. s ch)

LENS 1.2 en J word.en door de trainers bekcnd gemaakt.

LIINS 4. als vori5e rveó-k t 
, ,-

' -5-



Ï,ENS 5. i'i.lauman - Il.Llon - J.vd .lnde - r!.de Jon6 - B.Osse -.F.Verbarencl6e
R.V ,"rlijngaar.len - J,1,ittÍng - + aanvullin6 junioren. -

,LDNS 6 J.Zoet - J.Zotlh - jl.noodbol- - G.Oostrorr - c.Looycsteln - J.Y:eetman -
c.vd lleek : .ii.Micncls - .r aanvulLing junioren.

].,ENS 7. a].s vorige vrcek

IENS B. als voril5e vicek

LmfS- j. a1s voríge wcek

tEN§ 1O.aIs voriga weck 'net-G.Francis eu F.v Dijk ( zie.àof zaalvoetbal)

LENS 11.,l.Banning - G.llooílilan(l - J.norst - P..rie Haan - ,.r,rrtinnr" - H.Linssen -
' F.I)eeters - H.itientjes - J.Voorduiju-- i. VranseBn-ll. de ,Iong - F.d.e ifroege-

SEgr C.'] ipnan - "q.Jonkcr
'' VENZ-Í'ÍELT-IJDEN !

IENS 6
LEI{S 5
LEI''IS 3
Lm{s 9
L]INS 1

17 1en 11 r:en h;1lf uur voor Àanvang van rie vredstrijd.
11.0O uur LEli§kanline
11.o0 uur I
09.00 .uur !, , r

O Cp.OO uur ,, ,,
.ÀFSCHRTJVE}I:

VrijCagavond tussen '19.OO uur en 2O.OO uqr.
LE}IS
LEIIS
LENS
],ENS
],ETIS

5' bij
b llaJ
7 bij
B bij
9 brj

c
E
G

ris,9taireJ-
ces vd Beek
enk ]limnclzuraan
erard Duiy€stei jn

ïneo l,r1ns.

re1.2l.l.l8._$8.
IeL, o1o-71.51.1o
Tel.80.25.._16.
TeI
TeI
Tel-
TeI

94.68.91.
63.12.14.
23.?3.o1.
60. 06.53.

I
LENS 1O lli j..Jan iiiemen
LENS 1l bij Jos itui j1:ers

r'ianvoerdèrs kiin
ret. 01?\2-6021

aeqr bi- j evt. problenen i<ontakt oprurorl tret l,.rans ,.le. Vroe6et
( zaterda8ochtend tussen 11.OO en '12.C0 uur

N]DT OlIiloMEllS:

,,ïe6ens nict o1:homen liet aflsclopen vreekeínde krijgt F.Jonker tivee extt.a re6erve-
beurten. ilij hcrhzilin6 volgt schorsing voor de T.e6t van het seizoen.
C.Li1>nran krijCt '66n extra reservebeurt iv.m. afwezigheic'. zoncler ;;eli1i6c reden.
ver'Íecr mogelijk bij ile sel(o. _.,.....: _.,. .......,.
UITSL/^GLT,I ZONDTG 5 OiITQFJM

Olynpia 1

"VilheLnue 
2

IEI{S f
LEIYS 4
LEN,S 5
Gona 4
CSleritas 6

U]}IS
txr'rs 2
vvP 2
I'u11
Vel-o
IEI{S
LEN§
nijswijk 6
nvc 6
Oranjc 3laurv /
LENS 11

"-6-

SPeed
5
6
7

o-5
O:4
o-7
1:2
1-1
1-2
2-1
1-1
5-o
5-o

LEIÍ§
LE]\IS
LENS

B

9
10

De Ster )

j

i

i
l

I



PliOGll,lHIrr,:. ZOND.IG 19 OKTOIDR

14.10
11.00
12."00
11.00
12.
12.
12.
4)

14.

14.

oo
()o

o0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1

LEI\T,S 2
Valkeniers 2
DSOI' ,

c1]. V; l\/v4cj
LENS 6
LEI.IS 7
i§iriio B

DVC 3
Celcritr.s 7
LUNS 11

.-. ,lloodenhurg 1

- i?IilVV 2
- LI'US f
- LEIIS 4 (vr sch ). LENS 5
- ilit B lrculv ,
- Verburch 4

00
oo
o0
o0 - TENS

- ],ENS
- LENS

ö

9

. GDCPH ,
. P]ICíINAI }U'. ZIIÀLVOET]JI".L D]NSDJTG' 14 CKTOBIIiI

21 .4O. uur IEiiS 2

OPSTELLïNGIN 3

LENS 2.

. UÏTSL;\G Z.I.Ii,LVOETBí+L

LÏJN§ 1

PROGnAi;I.!'! JUNIOREN

I'í.,ti.iLND.àG . 1 r- 1 O- 1 980.

EuIl S?eed ji Veil-ing Nor:rc1 Poeldijk

Dijk - ?.Fierct - P,/Smeele - ir.Schulten - Ií.ter lJaa.re - J.Iliemen -truijk - G.vd l(leij - H. Hopire nbrpuv,ers - Th.Prins (K)
F.v
F.S

20.0O uur IEIIS 1

riJor isDAG 15-1O-19iO

19.CO uur LENS f 
.

zÀTEIDi.,c 11-10-'198O

)co r 78 3-4

v2

vcs 31 v2"

1?
t1
10
10
-1r.00
10.1o
14.3O
09.10
14.1O

.1o

.10

.to

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uui

Lilt{s 1

I]I}IS 2
],ENS f
I,IBS 4
Graaf, I{ Il/vac J
IEI.ÍS 6 .

LENS 7
LEIiS .B

LE'r.is 9

- Di'Jo 'l
- D§VP 2
- Vlilhelmus 4
- LENS 4
- LEI.IS 5
- Die lÍa6he 7
- SEVB
- Q,uich Steps 9 -

- Hl.,Isi{ B

v1
1ÍZ

v1
Daal en i.Jergselaan
lJuurtvreE
v3
v2 .'

v1
v,

gI! 
= ! 

gI 
T E-T !=,J! g g=iEI §

i,FffCIIIIIJVINGEN :

Schriftelijk voor vr:r- avond. 18.i)0 uur bij P.vct Steen,
1O1 | 2545 pn l)en Haa6. feJ-. 6?,50.96.Genenuiclens ra&

vrijdagavon<l tussen 1B.OO en 19.0O uur (uitsluitencl in clringenrle
geva.I1en) voor

TELEFí'NISCH:

:?'a

t



A-kLassers bi
R-kLassers bí
C-klassers bi

. vd Steen

. v.l Serg
t s-Gra.vendi jk
noo d6e val.len

6?.5o.96.
29.?9.?8.
61. t6.4o.

junioren no5

Tel_
T.eI
Tel

kunnen de

jP
jF
j,1
Ïn
o

TI,TKEU:iIT{GEN:

3 I E= g gI I :I! jiItlE 
= 
IEI !'

I,ENS 4. J.v Iíester - "g.iroeshartR.Vcrboom - ;'i.Vreeburg -
P.l?oIar.loi.

Fiets meenemen
samenkonst 9. r0 uur LENS
ZIE BU]T]I}EiÈ{DSE JiEÏS

J0 en 1O.00 uur afbel-len bij LENS.. Te
De junioren moeten lrij slechtc wcersonst
afkeuringslij st en riLadplegen. IdlefonÍsc
hi-eroVer niet verstlekt.

p zat erdago cht enql tussén
L 66.11,14.
anriii;hc.clen st e ecls rle
he ínforr,ratí06 word',en !

me er

o
1

IJ,le8ens herhaald aict opiromen rvord rle voli;end.e s1:cJ_..:r clit seizoen nieropgesteld: E.l.lederbiel.

OPSTELLINOEN: .'

NIET CPIiOHERS:

LËNS 1. aLs bckend zonCer E.EykeLbof]
RES! R.vd Hoek en E.Perreyn
sanenkonst 11. JO uur LENS

IENS 2, aIs bekend zonCer E.l,lederbiel
ffiiiEomst 1Z.oO uur LENs

IIINS 5. al6 behend (zie ootr 15-t?-1|g3}.)
R.vd Hoek en E.porreyn zie ook A1

samenkonst !.4! uur

(.zie ook 1l-1o-1930),

' Leicier J.1ap Lleijburg'

Leirle} Dhr. Spa.

L,eider llen 0s6e,

- I.Í.Fortman - E.Keu6 - T.S1:à - 
'

- SI.v Melzen - il.Soebarta -,!ï.Co1ps. -

Leicler l,'rans vd R;,3g,.

- l.ïievit - F,I(Ieín - M. vd iiooi -
E.v Zijl - ll.Schreiner - B.v Dijk -

,Leicler l,larc el- Jansen."

-E
M.G

. Coret
euren6

LENS 5. lY.v Veen - ji.Christ - .,\.llranken
l.Í.Iiru1 - l.Roos - D.Venneulen -
L. Sinke

Gaarnc ourlers met vervoer.
samenkomst 11 .45 uur LENS
Z].E BUITElIL,"rl,llSE ..8ï§

LEIIS 6. IÍ.Knops - i{.v llcele - A.v Dlittersrvijk.- R.vd Boo8aardt - E.do GrootI,Í.de Haas - E.Ja6er - i_.Te,,varie - E. c1e .yos - n...laince - S. dc Nenny _
J.Friskes - I?.Dekk

sarenkomst 10.00 uur LXNS Lei,.lor i{.N.ZfE BUIT:E}IL"N])§B J?EIS

LEll§ 7. {.i;rip - c.Lie i(ieir tsoen - I,r.v r,/er-zcn - Lí.zaaIberi, -,.r.vrceswÍjri -' F.Sp.. - X.vd Heij:sn - I,{.Mo1teman _ J.lïassernan _ i:.Tjin :.sjoc _
P.Dillevraard - M.Koelemij

ZIE_llIlEljI,j;i't)SE I]EIS Leitter paul vct Steen

-B-



Llft!§ !" P"Fre:'ichs -
.I.Iíui jperE -

*. P..lrlessels
r:iP.-,5'.--

IE§Uii sE t;t IS

J.Rieracn - X
M.Tiemes - I

.l,ie Kien tsocn - ir.oostellakcn _ rl. hain _J.. tig Rruijn -...li.fieus - À.-Tcet - r,,r.r-rioioui'_

Leiíler Theo p1ins.

erman - !'. v l(esteï' - E.fiemes _ S.JagBan _ O.IioenrD.edt _- o.lLo.n =_.,rr.Triep - F;palencwen _ l{:; fl""f.à,,

-. l,ei-íier I,l. I,I.

IrIl'Í,5 9"

.:?I-E-DUI!

P"Alf ebli'ts ií.3imm
r'. . frl.anken li,Oric
EIIL..}!SE ;IEIS

]]U1)I I,LEN ,,.IE,,.PEN EN l.!ïtil-' ,E.T_.pEN

PU:'ï.I.!Eil Zr-TE]IDí.G.í 1- 10-1980."

'11.
lr! 10

11
12

uur Spoorvrijk B
uur Tcr:as DHD 4
uur' l?ijsrvÍjk 16

'illl?.llli ZriTll.it):!G 11-1o-1930.

jo
+-.
zi,

- LEI{S
- LENS
- LNNS

Hen6Je1o1;ian
Duinlaan
Sp.pr. f rene

MadesXr.yn
v2
Zuiderpark

H enge.lolelan

v1
V1

-1"45 
,,or''eti,r.ï4 .

9"Ji) uu: LENS 15
.-i?." Í10 uu} Uik z

(zíc ook 1'J/1O)
- LElrs 14
- l,akkwartÍer 16
- LENS 16 i

t,'ELPEI\ i.Í,.i-LIiL'.c 13-1O.4?BA.

- 13 , OO uur Xi.i.I

"IJE].P]]I.I Z.'iTJJ:IiDi.G 11-10-1gBO"

'v 
" 
iQ. irul LElls 18,,

? " -30 uur t EtiS 19

.'..r'S C I{i] I JVï NGIIii. :

- ilijsivijk 20
- tra-Ickr?artier 21

',roor rffi iagavond ,tB. O0 uur bij P. vd Steen

IE}IS 15

;:.1.f

1, 25 5 Pl? Den Eaa6. TeL. 62. 50..96"TTLEiTCi{ÏSCH vrÍ j i'.a,3a.von d.tussen 18. Oo. en 19. OO uur (uitsLuitenr_r. . in iirinp;erid.e "

CcvalLen) i/ il_ Ilcynen' TeL. 29 ;06,23,

r.1.at l I

n l1ood6pva1J.en _hunncn de pupillen en vrelpen no6 op zat crda6ó cht encl tussenÍ,,45 en 10. OO uur af bel.len TeL" 66"8.14 klub 6el:ouw
, .§.I(EUR:TIIG:,N iií j slecht e wi erscnst anclighe den stee ds eerst, . de' afkeuringsli j st enraa.dplegen Staat daarop bij rrprrria,cn en lJel-penrr velmel_di

GOEDGEI"TJU;D clan stceils naar velc!, of punt van sanenkomst. komen.Ill rlit geval rnaS cr clus nret telefo nisch trorclen 6einformeercl naareizentuelc afkcuring. Staat bij de afkeuringsadress en bij rrPupillen enellenrl verme ld: ZïE /iFIiEU?IIIGSLIJST clan rrc,et als vo13t wordengehe.ndeld: Voor dc tllllisHedstri j clen moet juniorenlijst rvorclen Geraad-PIeegí1" Zijn de vrecls Lri j clen van LEl.lS 3 ? ,en 9 goed.gelrèurd, dangaan ook d.e ! upil-Len en \,/cl-pen wedstrij rlen op ons veld door.Uítsluitenci voor d.e uitwetlstri j den ma in dat gevaï tel-e fonisch*Írorclen 
Scinfc rmeerd of hun",wedstri

8.45 cn 10. OQ- uur
jden cloorgaan en we1 zatcrrlaöcht en:i tu6sen

-9-
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OPSTELL]NGE}I PUIILLEN:

LEIIS 1o.P.lijlsna - F;Christ - B.Claassen - E.pnciLich - l.ï. nnafiofr - -?Ka ;: -P.Oosterle';hel - i.Slats - J.Timricrmans - D.Verschelrlen - l).vcl Vin -
F. vi Zti,an - !. 3 ergmans

sanei.kr)nst 10.45 uur LENS Leiiler Ilerman straver.
LENS 11.V.Tï'ofll1 .- I'1. Fronber3 - Brde.Gr(jot

L.lleershoek - T.ltiulr1er - 11.?Iuggo
i.. v .lilij nsear.len.

samenkomEt 10.45 uur LEiqS Leider nonal-,.:', de llaa.s.

rEI\s.12.n.Batel-aan - R.Boelhouw", - g.vd rogaÍrrdt -, T.DicrncL - ir.Grocnestein -X.Iiartuan - L.v rt Hoog - I,Í,Jchcc - E.lino?s - J.Iioenraeíls - D.Renzenbrink -
i?. S;ae-ns - D, vd Toorn - 1,. vcl Toorn.

sanenlcoust p.lo uur LEI,'S .. IeiCer i-lon de Jodg.

OPSTEILINGEI 1íEL])E}Í. .

LEI'ls 14.I'Í.llosch - 14.BIooshoc,ft - D.iijlsma - I.{.Hoeksma - T.Janèen - },Í. s chuuruern - :

Il.Snulders - P,t/alkcnburgh - M.VerscheJ.rlen - l.ï{yrdeman - J.Dunant - i

sa,mcnkonst 8.4) uur IlJllS Leirler Jacques {:en Du1k.

LE:ls 15;li.iiarEsen - .Elstak - 1l.vd Laan - n.l,lecrshoelt.- r.Zandstra - iï.Holtro3-r -
P.._\ngeline - I,Í.Jochems - J.ilieEtstrate - n. Zinnerman - E.v Beek -- ir. de Jon8h,

Qzie c,ok 1l-1O-19B0)
santenkorust 9.OO uur LENS .. Leider peter r]e Jon6h.

I.',E'NS 16.R.t'lsempgccst - M.Blanclt - K.Hansen - N,.Jagesar - G.Kuiper - H.stnar.-
J.vcl Starre - I!.Tijsen - B.v Khijff :- !{.vinke - J.steinvregs

sarnenkonst '11.';O uur LENS ],eiders Dhr. llrandt en
non Ti jsen.

OPSTELLÏI{GM{ MTNI -HEIPDN.

. C.de Groct - D.Iieetnan - M.I(eetnan -- I,l.§pa - i).Spa - S.vcl To6t -

LENS 1B.S.Hess.- :l.Nuijen -'J,Ilenèvelà - Iutlilioruma - i:t.Schuurnan - Ë.Eieret -
lL.Hardj - I{';Muir jiodriques .i it.Gcurtsen.

sancnkomst 9.oo uirr LE"liS Leid.or E?ic lless.

L,EllS 1g.P.El-stak - Ll.de l.raa1 - 'S.Juguu., 
- j.cie 

'tday - E.Dekkers - I4.v 1(atwijtr -J.Lefieveld - F.Lelievelc1 - p.Deen -. R.foelioèI.
i

Ea-menkomst 9.oo uur iENs .:, Lcirlcr Dhr. l]lsta]..
BUÏTENL,\}I).SD ]iEIS.

. Ook aan het einde va-n dit .seizoen wil1en wij weer naai Dlitslnnil gao.n
met Pinksteren. Van J f/n 8,. juni 6aan we naar Ictrstein in Limburg arr Lahn. Ook rlitligt een- kJ-einc vi jf uur ri jc1.Qn vanaf de ilcrlgèl-G1.11n. r,c doer-r. diar waarschi jnli jk
net de B- en cle C-]rlasse 4ee-aan een rlrieclaagstoerhoói(6 t/m B Suni).. Het iÀ d.e
bedoclinl3 dat er trree il-elftarlen en 1 c-elfta} mee1,-iLàn. !ïij hopen, ooh ar ís het
nog vxoeg, dat juI]-ie jgirnU snel óilgeven., De prijs voor c1e2e reis is f165t-per pcrGrron. I,le slailen j"n een jeu6dherberg.. Door overnatiing van J.65r- op girorch.
336?11 tnv l>enningmcester LENS mei ver,r.,eIàing buitenlancsc reis, sia je 6óre1;i-strced e1s deelncrner. Snef cloei1, cr kun4en er 4O mce.

-10;



LEIDE:IS

Ncg stecds zoeken wi.j een le,i.ler voor ons tweede l-eLftal en.het 1-aa6ste
c-éIf taL. i.lu r'loet indieir nloge.fi jk cien JuJco lid het erbi j r of z,i jn vro aan6e!ïezen
oll een leii',er van een an icr clf taI rlÍe het er nog even bij dr:,et. Voor cle jongens
is clit ni.et zc Ieu.lc. ïIet is tet" r aLs cr een vaste IeÍ;ler komt. liie ,ilíL??i
Del- even a.s.vrijilaSavond naar hct afschrijfad.res t.oe., u.hehlt ons er echt mee.

HYGIÍT.IE

I'lo3nca.-:Is wijzen wij de ou.Lers tl-eiarers en sJcle'rs erol: dat het verboden
Ís on in sporttenue .naar LEií§ toe te liomen. Het is toch vics ou in vuile of zelfs
natte kledlin6 weer naar huis te gaan. Teg,enwoorrlig is er bij iedere verenigin5
de nogelijhheid om to douchen. l,ij verpl-i-bhten ti.aaron al-1c jeugclspulers orn in
gewonc kleding naar LEi,trij te komen, en na aflcop van wedstrijrlen en trai_nineien te
douchen. Het ie r;radzaan om blj het rlouchen ook de zl'rembroeli uit te :'l.oen en-oro
badsli-p1:ers te'clra;en. Ja, echt er zÍjn jon6ens bij die zeggen d.a.t ze niet hunrren
douchen, omrr,at ze ileen zvercbrock bij zich hebben. Iiet ,is veel gezondcr olu een .
bezwcet lichaam goecl tc wassen. Een zwe&broek. zit dan 6oerl in d.e lveg. De bad- . .

slippers zijn notli6 on een eventucel aanl"rezig. exceen te vleren, r1e voeten goecl,. '
schoon te houJen.en om evontueeS- aalwezi6e scherire ronmpel- op rlc groncl tc |iunnen
tegenhouden. Je voorkomt er Ce ncd5.ge voetl2lcssures nee. lilij ho1:en rlat juI]-ie je
,hier aan houden.

IíONTJIIDUTIE.

"Vergeet U onze girorekenin6 1)6711 rliet. Zet er we1 even hij dat het voor d.e
Pennin6nccster van LEI.íS is. Niet vcr8eten hori.

SEL]'I(TIE?IT',ININGDN.

In verlrand met te vreinig ani.mo of tijd zÍjn de volgen ie s;.rclers uit ile
j eugdselehties vertrokken:
ir-selektie n-s cfelrtic Clselektie

R. Gimbe16
K.l,e feb er
E.Nederbiei

I"l . Fortman
E.1(eus
T.Spa

-0, . To et
E.Keus
M.v Helden
R,Soer
P.l.I e6se16

C-sel-ektié

-!'. v 1( e6ler
,.i..Franken
11. Lie l(ien TEoen

houheriïij hoj:en da.t jullierwel f&natiek trainen. ook a],rvordt het clatlelijk wat
en natter. Neen altijd naast jc vo etbal-s cho enen oàk'gynschoencn en een
trainingspak mce. De "trainingstÍjCen zijn aLsvöIgt:

De vol-gencle spclers vull-en nu cle selekties aani

A-se1el(tie 3lselektie

F.v Knijff
H. Schaap

].].Dríessen

'-11-



1'r-6elektie

MaanJ.ag 19.30 :.2O.45 uur
iloensda8 17 ,30-18.45 \lur

i JOENSDiiGi.íI DDi:GC LUll

MI NI ÈIïELPE{

C-selektie :

I

.J0 - 'l9.JO uur l,Iaandeg j?.jO 1B.N ;
8.45-20.o0 uur I - donier,ta.:{ 18.00-i9.0ol

ll-selcktie

ifschri j ven \,r/oori tle traininl3en is veri:]_icht.
Pgul. vd Steen. ,Tel. 5?.5o.,96."

Màantia6 I B
\rJoeirsda6 1

iIIET,PEN

R. r'.f s en{!eeEt
.M. Rraddt
N.Jàgesar
c. i(uiper
J rl{Ur.r .Hodraques
P. Valltenburgh
Jl. Zandstra
il. Zirmerman
M. Tij sen
I.Holtrop

1ÏEIPEI\I

lï. Vini(e

Doe dit tlan ooli altijd bij

I)UPILLEN

De. rvoensc'l.agmirr.dagclub heeft dit seizoen.aJ- z kcer gotrainr't. De o1.r)romst i€ vrijredeJ-ijk. Dit jaar rvor{t er vo.:r het ecrst bÍi5;ehoulen wie er hoiren trainen.
we weten het uel het is niet v.;ri:licht, maar toch wel leuk on te wcten rvie er
nu steeds komen. Ilieron.ler vol-gt cen ovcrzichtje net daarin cle trouwste cianwezigen:

tÍ . vrl llor
S.l{ess ,,
Sh.Ja6esar
M. de i{nal
M.Ilie.rsma
I{. v Katwijk
J. vd 'r;e.ay

MïNI/-iïE:. PHI

11. Iieret

Jongcn6.
Neen l:i j

TËxas P -. LEI'TS 6

qr.

5x
5x
Jx
?.x
6x
5x

T.DieneL
Ií. spà

6x 6x

5x'6x
6x
$x

Jx
6x
Jx
5x
Jx

?x

5x

§.vd Toist
L. vd Toorn
11. Zínmelman
). Spa

PUT]LLBN

Lovan lt Hoog
M.Jchee
l.Rergmdnc -

I. Boelhouvrer

Vooral bi j .ie rïel-lcn en mini-weIi:en iS .,tc opkomst vri j 1i-oed. Hierbi j zi jn ook no6jonlqens clie later op LEN§ 6ekonren zijn en rlie aLle tràinin6en "rneei;emaakt hebben-zoars: J.en F.l,elicveLd - piDcen - Il.Geurtsen - E.v DÍjk. óotr z:,3n er jongens bijCie zich nog nooit hebl)en l-atcn zien.. Dit zij$:

M
konen juJ-lÉe in het vervolg ook ecns traÍnen. federeenslecht weer ooh 6ymschoenen en een txaininíls::a]c mec.

. Fromb crS
heeft het. nodig

- ondanks. clè wctenochap dat Texas sterk iras, hebben d.e onzen <]it elftal .:onderschat nede oiirlat het alLemaal si:elers waren krein van stuk, maar erg vlug.
Hicrdoor werrlen wë aI in d.e ccrstc 10 uinuten overromlrelcl door à dcelpunlen vàn
Texas. Toen.l:c6;rn er tcnrninste vaart in ons eLftal te zittenl wat resultecrLle ideen tegencloel-punt van Nenny"2-i. fiet zat onrl niet mce toen eón.uitval_ vfln Knop§bij een tcgenspeler'irwa& die llirc"ct ,returncerde en ovox de lceeper in het LENSdoeL J-1 . LEIrI§ kwan terug en l'Iis t zr n kans te bcnutten f-2. Irla-,te rust hadí.r.cn vrehet beter in de hand. lÍaar doeri:unten vralen schaars ecrit 4-z voor Texas toen
een schitterend tl.oel-i:unt van Nenny op aanGcven van d.e l{aas 4-J. To"r, lc,,yan de tegen-parti j no3 aan een g;etutrldg doelpunt, d.at do()r een onzer cpeLers in .,:airiek ineigen cloel werd gecl.epr:neerdr líet í1at a1 toch een aantr,.leieli jke lveclstri jd rvaarinallc sleLers 6oed hun best hc'l.en gerlo.an

31ok
Vo}6enrle rveek ben ih er hel_aas niet.

I
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LEI.IS 19 - ''FulI Speed / "
' " Eeh enigzins geflattccrcle uitsla6 in die zin, dat er voor LEI{S tenminste

2o doelpunten v66r dienden te s tai:.n met een bJ.anco-te6en score. Hct te6enwoorrlige
trENS 19, een samenstelJ-ing van níeuwe minit s versterkt met'e,:n stuk of trvee
collegaatjes die het.vori6 seizoen aL trebSen-mecgeclranid, hecft zich in ,fe korte
tíjd;'i,iaarin is 6eïoeibo1d, leren kcnncn aLs cen sl-aijvaarCig en iSeclucht tcaro. Dit
heeft IuII Spèed af6el-o1:en zaterdag a.an C.e lijve ondervond.en. Zo moëht dè F.S -1.

keel:er biníèïl' cnkel-e seconc',en na de aftrap rle 'bal reed6 uit het net vÍssen, een
verrichting die hij daarna no6 enlíel-e nalen zou'tnceten uitvoeren, -Kecr:oI keer-
6ing' cie LEi{S vo.rhoecle ontlarmhartig in de aanval-. Oj) deze'àlities ha,.l. FuII S1:eed
totral. 6een aoti{cörd owaarcloor ze of in een doelpuht of rnet cen slccht gericht

'' schot eindi6;-den. LEir§ vras o.., a1lc fronten heer en meest er, iets '-l.i'.t de nieuwko-
mers aarrlig in rle gelc6enheid stelrle "oenÀ lcliher aan hun treld<en'te 'konen. Jongeirs
'die'tij.JenS rle eerste u.tweclstrijC no6 schuchter cen bal-let je lrrobcerden we6 tc
trappen, gin6en zoíaar een 66n trvc66tlè aan, onsl:eelil.en opkonerltle' aanvalLors en
gaven hier en d.1ar jurvceltjee van voorzetten we6 dat bet een l-ieve'lust 'iias.
De reerste helft van r)e uredstrijd lfèrd dan ook afgesloten met een p-0 voofsi:ron$ voo
voor LENS. Om te v.:r:rliorién tlaÈ de FuLl Sleeders (die kennelijk oot Íh ecn van hun
eerste 'o;:tre0eíii op voetbal sl-offen'Íraren) vrocgtijdig een ail(eer vcor'het mooie'voetbalsi:cL zouden krij6en, hrvam ecn goecle 6eest op 'hct i<}ec hun tean tc verstcrken
net een v1of,tè LEN§ speler en tei;eLijkertijd onze meest §èvaar1-ijke oanvallers op
e'én' zoíl,anÍGe 1:oet'tc ptaatseri vraàrclocr cle iegcnpartij wai vrij.:r, kon aclerahalen.
Ect laatsto blcek geheó1 bewaarheid. tö vrorcleir ï,a[t nu lukte het F.S. menÍBm:ral on
in rl,e'bïurt van het LEITS-rloel- te koÍ en waarbij zelfs tvrcezaal r.{ak'werr1 geschotën.
Zocloènic werd_ de einduitsl-§-6 in , , rec',e1i jkc banenir 6ehourlen. 12-21 . I
',Ílrt opziel tij.-lens dcze ueclstrij,l r.ras rle houdin6'van cle s1.:eIcrt jc6 van,lIu1l Spee-d'I{iett cgéné taand. cte óvcrmacht he'.rbcn zij geenogenb}ik ,ekenen van ont:iio eitigiriS'
getoond maar 6in6en stceds zo 6iied en zo kvraad a1s het gi-n6 a1Ien eI''t'ègetr aan
( zonder genopper)

.Een 
heel--goe-ct- ioorbecltl zou je zo ze56en.,

UÏSS].JIGEN JUNiOiIfN - UITSLT.GE}I PUI)ILLEN .,

DSo 1

Vre.1enburch J
Vredenb'urch 6
LEN§ 4
LEI'IS 5 ,
[exas DH]3 2
Scheveningen 5
Nivo 2
Rijswijk 10

Gesp.
17

= UINS 1

LliNs 2
LEr.rs 1
iruindorp 4
VJih 2
LE}TS 6 .

TENS 7
IENS B

T,ENS 9

UTTSLI.GEN I;ELPEN

Hlls 10
HI.,ISH 1O

SEV

\l elo 22
IENS 15
C clerÍte-s /

9-9
4:o
6-1
B-o
1-7

'5-3
2-U
2-O

LEN.5
],E[IS
LE}IS

10
11
12

1-4
al-?
1-o

LENS 14
euick St 18
LI]NS 16

4-1
o-1
)-o

B-o
12-2

UITSLJ,GETI T,IINI-I{ELPEN.

nvc
LEI'IS

Do el-!.
19-r4

24
19

I,ENS 1B
Ful1 Speed /

Gew.
6

GeL.
I

Ver1.
10

Punt.
13
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Bij rie junioren slechts 5én ovcrlinning cn 66n gelijksircl. Voor de rcst_.aLlcmaaL
ned.erlagen. ;1 behaalde een gelijhsi:el tegen het onrlera.i:n staancle'DEO. llij rust
was het. no6 0-0.. iileer werden er ontzettend veel kansen 5enrist cïooq. te individueel
si)eL'.' Na rust kyiam LEI,IS net 2-O achter te stae.n. i)as 15 minuten.ïàor ti jc1 rvist
E1 he! doel te ,vinCen. O6car vd Laar ?otte LENS op v. órs:)rcn6 met clrÍe f,reffers.
In . de laatste. mj.nuten kwam'bSO'nog. SeIi jk. Stond LE-I{S n:o 6. y.an ile voorspróng te
geni€.ten??. lte!. is niet Èeiecht <1e achterhoerle rie schdfdte 6even, van clit önaöèige
gelÍjtis s}ef, -ifs_ cr. vraL minder e6oistisch net .de kansen wordt omgei;ean Jan harklen
jqllie aI-1ang afstaricl rnoeten iernen íàn DSO. Denk hier nu een6 aan a.s. zaterda.g
tö6en') io,.'r1c kluh vaq Han! zoun. ,i.2 rvas 6rotenrleels al tc beroerd om naar
Vredenburch. te fietsen. LENS noe6t maar een busje kopen zei.rlen er íjen paar. Dat c1e

weclstri jcl net.4-O i-erl-oren. ,.rerdi is Jan ook niet zo verr,ronclerli jk. iïel haC.c1,cn cle
spelers nog 6enoeg lricht over om tijl1cns cle weclstrÍjd a.an 66n stulc cloor te i:raten.
Goed zo. jon3;ens, dit id de !ïare mcnta.]íteit.
81 werci nct jcs rloor Jc our'.ers net Ce.. autot s naar Vreilenrcurch íjebracht. Zi j kon0en
d,us nict moe zijri. Niet6 bleëk.min(ler l'raar, ïn dit l valitatief sterkste elftaL
zit bitter weini6 - menta.lit.c it. ,5f echis een enkeling is hereid 2x4O l'inutdn te"

.lcnoklien. De rgst voctbelt allcen vor:r zichzelf. Een eóhtcrstand is funest v.oor
Cezc jon8eris. Dan wo44t.,cr ondcrl-inA behoorlijk 6escholden en krii;t ierlurcen ...
dc schu1cl..l)e fbut litít Ëltijd bij een andcr. j:16 rlit c1ftal in zijn totaliteit
er nu eens voor gin6 knokkehrdan hunnen zowel jul}ie self als de ouciers en wÍj er
noe Senoeg van -6enieten. JulLie clr:en dan voor geen enl(cIe klub oniler. ll2 ota.rtte
Soed in- hun nieuvrc af eling. .Duinclorp SV r?ercl met 3-O versla6en. IIu door:-.rfln zo.
BJ rvao ltdnsloós teíjen een bctcr s;)o1L-nr1, Etik. ll4 wist ecn 4-1-ac terstancl lrnair o1j
te heleri'tot 4-f..In een alles of nicts offensief naalct'e, Texas toch r,oï 5-3.'C'l kon het niet b.-olvrerkcn te6c:: kopIo1:er Scheveningcn. Tàch speekl.e LENS afgelolien
zatorctag cle bpste rieaétr:-5a van het sèizoen. Et''zit d!.uide]-ijh vooruitgang.in liet
s?el-. C2 vcr].oor de eerste rve:lstrijC in hun nieuwe pouJ-e te6en koploper NivD..C1
met 2-O. J..s.zaterclag tc1;ön quick steps zal hét best l-ukken. C, serlqor. in ii]l-er
vroegte net 7-2 van iii jsrvijk. \ïaren jullie no6 nict rvakirer?? .'. *
P'l was kanslor:s tegcn een sterker Ii3S. De aansluiting van rle achterhoede en het .
raÍddenveLtl l-iet te rrensen over, waardoor HllS te vecL ruimte kreeg. P2 verloor van
HI'ISH r naar uat niste l,EllS ecn kansen. Dit was niet nodig jongens . ?J won cr.e . iingelaete wcdstrijd van': SgV- met 1-0. De riclpen wonnen al-l-cmaal..tï1 speel-àe:'ceir-'
leuke eerste helft. De -tvreed.e hclft lvas cchter zeer ríati6. lJelIen 2 en J hief,:r.en

..$e verJcdr6ing Socd 65osloten. Iierig joniSens. LIIIS 16 ie nog onceslagen!.!.
, I,lini 1 rvas kansloos tegen nVC en i.ni 2 was veel te stcrl( voor.tr'uLl- Speed. Het isdÏideJ-ijk dat mini 1 sterkere te5ienstanders heeft.. laa?oln zul-Ien vrc ucer enkefe
spelers g--.an onruilen. IIet Íioet voor i:eirle.!eams leuk blijvcn. Succe6 aLl-emaal-
a.s. zatei:da6 en laten rle : juniorenö]ftal-l-en nu eens v()or wat me_er overwinuingen
-zor6en.
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DE LENSNEVUE
IVEEKELI.D VAN DE VOETBALVENEN]GING LENIG EN SNET.,,

!4e Jaargang hummer 11, 16 october 1980.

ohrrclrm:

I BNLT,,,OTÀGE :

.1704

1705
.. 1706
.- ...170? -

E.Innenee .. - 26'1269
.leeflang OroS?2
.Koenclers. 290461.-
..de. {s,eT , -;: ;,'.2!0271-;,

Pup. Ilen6elolaan 665, D

lil. , Hertenrade .2OO, D

^ 
jun. neitzstraat 24J, D

M!{ Huisduinenst raat 4

t.M
P.H
E..,H-

en Haàg T eI.
en Haag Tel.
en Haag T e1.
31 Den'Haag

Tel-'

29162?

"914404j"111

,qoozo

!ïIE STI,]',T DR ACHTEn DE 3i'-n ?

ZATERDÀGMOIiGEN: iln - Ronal-d en t','im

ZATERDÀGMIDDÀG: An Írd Steeh - Àad Bogisch + 2 man van LE§S 9 zoníjag Sen

ZONDAGMCnGEN; Tinuo Zilfhout - Cor Hoppenbrourver - Teele Iherich€
ZONDÀGMIDDT'j,G: .. - Huub cn Silvia Pronk - hn vd Steen - Mevr Jan Maàt - Teesa

.iohn Lteltens
Sluiten zatertlag l,aíl Bo6isch : '

Sl.uiten zonrlag . Piet en Riek tsosch

qïentueeJ. afbetlen bij Löek Duivesteijn Iei., 6?.6t.81.

Rgodbol

Trainer - teider gevraagd.

Ons toehomstig daneselftal zoekt net s1:oed een trainer - Ieíder iroor de trainíng
op ma.anrlaravond. van 2O.3O t/n 22.00 uur o! LENS.
Aanmeldingen bij LEN,S !e]-. .66.8.14. :

'nt':::

i Bingo-d.ansant op zaterda6 2) ohtober a. s.

t ZoaL6'ieder'.j rar'brengi .le Kaka. ook dit seizoen weer een íïezetliBe
binSo-dansant eir rvel op àaterdag 25 öhtober a.s. ïlij verwachten U orn 2O.OO uur
en,zuLLen zor8en tlat de koffie kLaar staat. Er zu]-len 3 ronrles 8ehouden worden

!'eí tussendoor kan er natuurlijk een r)ansje geriraakt worden. OolE voor de inn,endige
lmens za1 gezorgcl woralen, raaar vrat, blijft een vernassin8. Zo zullen ook clc prijzen

- een verrassing zijn., maar wij kunnen alvast zeggen rlat er voor ietler"wat wils is.
Uiteraard zijn ook die 1elèn die nog nooit geureest zijn van harte welkom. Durft U' of wilt U niet all-een of met zijn tweeËn te konen? Pï dan wat teamgenoten op; hoe
meèr zielén.hoe neer breugtll : ;"
lianvang 20.0O uur :
Entr.ee j5r- !.p. incl. J bin6okaartön :. 'l

Tot zien6 op 2l oktober. Kaka.



DLues- ht

.Iïa6. het diror hel. geLiike .spel. val- Nederl-and. $a-! .i9d-e19on 6oe.1 gehumeurd
op LEiiS was afgelopen zaterdag of kwam het rloor de voortreffclijk spelendc
D]IEP TIÀTEit BLUES B,i}ÍD ?
Een comllimeB!-is. o]) zrn plaqts v.og.Lqg?e voortreffel-ijk spelende band. Zíj vorPden
een harmonieus p5ehecl mèt cen aftTissel-enr1 repertoíre. Het publickr zorn 70 mant
leefde nce rnet het eenvoudig, strak en svrin6ende ge1uitl. De nensen die tleze.'aVond
overgcsla6en hel:ben kunnen spijt heb)en maar zij hoeven niet heleaa-al te treuren
vrant na deze succeo vo]Le avond zullen wij proberen no€! meer live-gcbeuren naar
LEN§ te haIen. TensLotte rvillen vre de band-l-edenr iiobr llerti Johanr siors eí Jan
becl,anken voor de Goede.blues die zij ten 6ehore hebben gebracht

KirK.Iíl("ï.'JL'J(. .IL'IL,K,-Iï,Ji-'lt'J(;I(. JiilíJi.l(,Ií.-Ii"li JLJ(.-IL:IK,:IL'J(-JiilKi -Ií--'i(, JL.li- li, :trLrJ(i-I'"i l(. l{;1.1ËK

I§niKrcgofloí(rl«Iilti§qiK

Iofl(KKlIrg(g0ffi Ifl(I fi(fl(

K
I( ri,frsPED00R

Met de velnaoeiatheid van een zvlaar weekeinde nog in de benenr vull-en we
deze lvekelijkse weerslag van kommer en kweL weèr net het bekende rrhcterr
ni.cuvr6.
Onzè oren toeteren tog .ro van clat geweltliSe zat erdagavond-b ebcuren I

l'loorden schieten on6 te kort om de Kaka te lcomirlinent eren nlet haar
sukscsvoÈl-e initiaticf .
U besrijpt het al: de redactie hecft het zeer naar zj.in ziYL ÍIchí"d op ,'.e '

bleus-avondr en Íflet ons nog zotn 60 bezoekers. l{e zouden ze86en, da't" dit
het begin moet zijrl gevueest van ecn lange" reeks.
En de I(aIEa is overi5v'erifu, want clie ktuam nu a]- bii'ons zeuren om lubli-
cÍteit voor de volgcnde fcstiviteit. Op 25 oktober wordt er een bingo-
dansant 6ehour1.en, met, als we de liaka mogen 6e1ovenl: spektakulaire
1:ri- j zen.
Die zateralag was natuurl-ijh so-wÍe-so a1 feesteliiik, cLoordat de redactie
(rrij tlus) grandiooe de nist rvas in6egaà n€t haar" voorspelling over c.e

vredstrijd N erd.erland.-ilest Duitslanà.' De' B-b tliè wij vuorza6en bleek
uiteínde3-ijk een 1-1 te ruorC.en zodat mcneer Zwartkruis nog even die l7-!Ï-
uitkering bespaarrl bleef .
De redactie uoet toch iïeer evcn vernanend optreden. LEI'IS 6 (zo) vril in
navol6ing van het Nerlerlan'is elftal- een drastische vi:rjonging dooryoer€nr
maar .Le methoclen dic gei:ruikt 'rÀràen zouclen zel-fs Zwartkruis <loen íerÈ1eken
Dit elftal is ecn straflijst aan hct opbouwen clio zijn wcer8a niet hent.
Met al-s 1r'evo1g: schor6in6en en du6 inval-lende ,l-khsser6. I{o8 even en de
öutlc. hcren vormen ocn aiiidèrheid in hun eigcn tean.
!e ne.nsen vra8en on6 vrel censi hce staat het e"mee? !Íe weten het ook niet,
hí'-ar de al5emeíe J- eclenver6aclering lijkt nog.6tecdo niet in het verschiet.
*ch, we bJ-i jven"'hopen.
l'Í e werpen even .wat licht op de 

" 
dames-af dcu-nG. Zo laiigzaícrhanrl he8int het''een en and.er a1 aarilig op ;:oten te komcn. Naar wii mocten vernorÍlen bestaat

te t ea.nr aI uit acht speel-sters. Er wordt nog 3czocht naar een trainer-
Lei:ier, zic de oproep eJ-riersl
lïe nahen er weer een eÍnd aan. fot weerzicns.

K
K
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E1ftal in de picture.

-lEI,ÍS
. Dit ié eèn ni eu\ire rubriek lïaarin ' wi j In elft:l]- bel-ichten. lïi j starten met

C2 begon dit seizoen in ecn ve el_ te [ooge pouIe. Zij tdcien 'daaron ook grote
nerlerl-ggenr en er werd.besloten dit.clftal lager in te.delen..1n cle nieuwe poule
kregen zij 5el-ijk aL te malcen met een tcgenstanderc van h'oog niveau. Zij verloren
mct 2-0 van ilivo.

J,fgelopen zaterd.a6 was ilc ondanls rle..kou, cn het i.ro.è6e ti j rlstil: (9.10 u)
op LENS om de 2e w_edstrijd.in. rle íieulve poulet van clit.,elftal_ 6aCe t: s1aan.
Vooraf l-ièten speiórè en Ieí,Ler' a1 vreten dó.t.'zc de oerstc 2 lrunten zouclen .binncn-

' halcn. (tenkostei van tuiak sieps), Du6 notívctic genoeg aanvrizi6.
vanaf het bc6ín is c2 Ín ,:le aanvar ge',veest.' vooral rle eerste hel-ft kreeg quict;
steps de d.elpunten otr d.e oren. 2c nin. 1-oi 1oc rnin. 2-0, 14e nin. J-0, tsc nin.
4-O, 25e nin. 5-O, 29e nin. 6-0. Du tweede helft lverd er wat slorc,,ige:: àet de
kan69n omgesProngenr en meCe rLoor het.stctiger ingrijpen van d.e e.S. acht.eihoecle
kon LENS nie! meer tot scoren komen. Het is ovcrbodi6 pm Ë,e vcrÍael,len clat e.S.nauwelijks voor gevaar in het LENs-strafschop gcbiecl kon zorgcn.
No6 even voor d.e, st-atistiek: Corhers B voor - -1 te6en

Vrije schoppen 1J voor - ! tegen
fn r1e 17e ninuut krce6 LENS nog cen penalty mee, die echter niet werJ,.benut.
Resumercnd. lcunncn we stell-en dat dÍt eIftal j.n zijn loule toch zeker 2;ocd moot kunn
kunnen eindi6en. lïant er blijkt §cnoe6 techniek en rverklust is dit el-ita1 te zitten
.Vee1 succes in ,le. kornenrlc rve c',st ri j <leno

2-O
2-1
4-o
2-1

trederom een lhuiswe
uitki ken azen

De RedaètÍe;

dstrijd.; n.J-. te6en ClllP
!/ i:,i.NVirNG : 14. J0 uur ,

,vocrrzet vari __

L.,ANGS DE S.i)0ltTllll VirJ )E Z-I{ L,IDDD R.---1 11

LEN§ 1

],ENS 2
LENS f
Dorr 4

Prov. Z§ Hol].anct 1

Prov. Zd Hofland,2
Honselcrsdijk -9,
r;EiYs 4

Het was een natige wedotrijd, ilie ons EEi]STE afgelopen zaterdag spce]_rie,
doch we rverden door de. te8enpartij (t1ie rvel st@Eoch gcenziens provoccrend
speelile) ook niet erg geinspircerd. Olze stevig dÈorzettend.e captain Teo Booms
hieJ.p*zrn i)J-oeg in de ecrste helft aan cle IeÍding, t erwijl vlak voor afloop een
aan ons toc6estane strafschop kr-rrs, .t, de uol-cn van ,rspecialistrr Jac C,en Dulli was.
(IIi j nocht t & nota bcne zeLfs 2x ncraen van rle overí6ens uitstekendEi6íïl6-
arbiter de JaÍser. ) I(omende zaterdag

kë-ffi;EI we'ïGeen onoverkomelij
Scheidsrechter: J.von Dui n. o1TSTELLING 3 a.e. vroens a1,-avond.

II'et Tr'iEjiDE werd door: het bczoekende Proï. Zd'Holland 2 vrel- het vuur na
aan de schenen ge1e6c1, doch d )or mid :el varl een :)aar nuttige goa.Is in ile 2e hel-ft
vlisten JiLL vcl Tas c.s. toch nog net (en verdiend) a.an het l-ansste ernd te tïekken.

j

wordt I

op bezo
OPSTELTI}IG; !,Joonsda6

IIet.DEnDE.lcon aanvankelijk maar noeizaam uit de stratblokken koaen tegen
Ilonselersdijk en voet_baIde gedurende vrijwel de gehele eerste helft meer tegen
zjdnzetf clan te6en de t egenà tan,1,ers. Gel-ikltig bemocidén , r<le Euipert j àsrr zich .

wccr even net het gqve1. Een heel slino r rlob-jerr van Gerard bcnevens een ,voor 6én
der achterspelers d.er lirestlanclers niet meer te ontlop-en1 Scherpe

t op zr n minst zo interressant als ESC 2 (eveneenE; nog
gt tc1mtl ii4llV4NG :..1.2.?9 uur, SchgidEiffiter, Rl I:,T"1,"p.
avond van de Hr. MohLe.

pi j1sneI1e ï.,aurens z,et.t e ons rceds o1: 2-O. Nogmaa1s Gerard. I(uÍper en ,,invallerrl
al-{l.en tenslotte ('.e eincl,stand o1: 4-OWj.n val Lin

'*1-

A.S.zat èr
onge6 agen I

epa



verÍioegd nflar 9.45 uur (kwart t66r tien!9). Scheidsrechter: N.N. OPSTET,f,ING:
c.lerenbah - G.Hafleen - A.Eoster - E;lffiE;ïen ] c.icostETlÍ]à6 neijer
['r v Drielen - À.I(rij6h -;i.Vroom(aanv) - 

^.ilomeijn 
- tl;Dieffentha]er.

Res; I,l.I,l9fiséen - J.v lialbér8enr 
"

. "P.It0G1,-r"il''[,'rli ZÀTEID."IG 25 oktober a.s.

14.l,o
12.10
'l1.oo
11.14

Ook hi r is kcEende zaterclag een z66r zware kLue af te werken, als Die lla6he 10
o; bezoeh komll een 1:Loc6 rlie zich eveneens in ,'e bovenste regionen bóvihdt-.en ... 

1

vraarte6en rt ceuwig en al-tijd uitliij<en isl ry! 12. JO uur, §slurd"qgchtur: N.N.'
0PS',]ELLING: lÍ.lleuver - G.BosmaÈ - e .lieldink - ií.Kemper - c.Bosman - D.PronE -
tÏÍ6ffi4-= chrr Jchee - L.Kui jper - c.Kui jper - R.Koster ( aanv) .
.ltcs 3 l.i. ijom.

.Het VIERDE heeft blijlsbaar no8. aI cen.Iange ,,aanlor:ptijdrr nodiSr maar het
gaat aI steeÉ Edr. ,,Ie maakten rlit keer zovraar a1 6én rloelpunt. 11o we komende
Zater(lag nu b.v. ook nog ecn6 een winstpunt zoutlen kunnen pakJren, ziin we aI
freF-A hc e:1- eincl. tÍet wordt anders lvel een ,rvroeger t j et' want .e i-anva.lgsti j<l is

L. Oualshoorn.uur llizon 1 -
uur l,lnc.sdi jk 9 -
uu! Hk v Hollancl :'-
uur Dovjo 10

IENS 1

TENS 2
LEIïS f
IENS 4

J.F t
il.Oe
N.N.
II.N.

dft,

GEVONDEN

j 3 weken 8eleden cen trainingsiack Gevonden.

,if6e1-open woenscla6avond een polahorloge t.b.v. Te].. 64.65.39.

IïILHEL}IUS ,.-.LE}IS 3 1-2

Met de schrik no6 in íIe benen die het.-.on6esl-a6gen lJilhelmus 2 een rveek
terug van IEI{S 2 te sliklien kree6, tratl nu ons Deriie in het stíi'idpeik tcgeil '-'
IïilhcLmus J. Ik wao hicr vrederom nanlezig uet een honderdtal andere ki'jkers. .

Mooi vi-.etbaL zagen wij niet, wel silectaoulairr heel iets anrlors a1s te1;cn IIHL.
l4eer anti v,retbalr zo ruw als het hier toeging. lrlleen s1:eIers met Boede conditie
en ervaring llunnen in zul-ke vre.lstrijclen zich staande houdenr Het io iets anders
a16 een 84 op een vcrloren zaterda6. De LENS verderliging hield op enkele 6choon-
hei{sfoutjes na onafgebroken stand ondanks het veLd overwioht der Sastheren.
Vooral in d-e' eorste 20 min. stoncl LEITS zwaar onöer druk. I{icrvan wi6t IJI\S zich
te. .ontCoen net bovensenoemd resuLtàat 1-2. Het heeft geèn enkele zin }ers ronlijke
prestaties naar voren .te schuiven, want een icder deed zijn uiterote bcst. Thuis
verrrracht jc- rlan van zo|n elftal heL;lenrol-1en, maar dan zie je nir.ts van dat allcsI
Bang voor i1e lcritiek 1àn6s ons lijntje? Crvcr krÍtiek 8esproken. Er 6tond in de
LI]-I{srelnre.van afgeJ-i:pen vreek ccn o1>mcrkin6 và.n bestuurszijtle over het verslail
tetienr DHL a1s canclida.ats.voorzi-tter. Nu dat. rvas een grap mi jncrzijcie want in een
infslinlsris(le kan ccn iedéi zich al-s. candidaat aanpiijàen Àus aeóo it ook mee l

in .re rij der prr.lmincnten.. iiaar'.' het maB we} hoor. 0-f iÉ fret accepteer is een tweecle'
Nu clan ée naam van de toeschouwer F.IÍ,F1rlrons, en hoop.dat.al-iès hiermeCe de i
werekl uit iq.

l)R0GnÀl lMrl SEI,'IIOIIEN 8OIIDÀG 19,oktober.

14.J0 uur IENS 1

11.00 uur IENS 2
12.0O uu! Valkenièrs 2.

nood.enburg 1

RI(.irVV 2'
LENS ,

' IliNs 4 ( vrsch)

V1 ri.J.GudCe.
V1 R. v t{inden.
i""s"-ïr"iruÀ z-+ nii."iir.

.. P. Beukers.
Rur6 v TuyI Sportp vd l{agenstr
Zoet€lgëer N.N. . :

11.00 uur DSO ,
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12.00 uur craaf lïIl/vac J- rBlrs 5 Buurtvre6 lt,cssenaar
I'1 . Bíesot.

YZ J.Meurin§
V, Th.Maa6lanc1.'
Kon Julianàstraat I,lootdor!

1,. vd Lans
Sportp llrasserskade Delft

J.v llaastlecht
Lcyweg/ hk Noord!íég N.I{. .

v2 N.N.

12. OO uur ï,EIIS 6
12. O0 uur LENS 7
12.OO uur IXíDEO B

11.45 uur l)VC

10. OO .. uur Celeritas 7
14. Oo uur LENS 11

PX0GIIAI,IMIi SEI,IIOIEN VRIJDÀG

. . Vlit +.}lauvu . J
Verburoh 4

" IENS'B

- LEI{S g .

' LIIITS 10. GDCPII f
17 olct ob er.

20.45 uur LEN§ 10

OPSTEL],ÏNGEU:

Erasmusun:irversit eit

LENS 11 2 en J word.en Cocr'de trainers bckend gemaalrt.

LENS !. a1s vori6e week met Ii,Bom.

IENS 5. iL.Bauman - J.vd Ende - i:. de Jong - x.osse - F;,y'erbarendse _
R.v lïijn8aarde;r - ,I.,,titting - H, du ChatenÍer - + aanvulling junioren

LE]IS 5. J.Zoet - J.Zoud - G.Looyestcin - J.Iíeetman - C.vd 3eek - !.i;.Michels -- G.Oostron + aanvulling junioren

LEN§ 7. a1s vorige vreek met L.EndLich.

LENS B. a1s vorige vreek

LEI'fS 9. aIs vori6e week

LENS 10.a1s vorige vreek (zie ook vrijcla6 1?/1O)

LENS 11. . Boo6aarcl - J.Borst - P.de Haan - J/Kuijpers . E.peeters -.H.Xicntjes -
.Voorcluijn - .:-i.Vrans6en - C.Lipnan _ F. rle Vroege - il.cle Jong - J.VIeuBeIs
. Linss en
. Jonker. ,:

VNiIZAMEITIJ:TEN:

Rcs I

J
H

F

Lm;lS 617 en 11 een half uur voor aanvan6 van cte wedstrijd.
LEr\iS 5 11, j0 uur LENSI(r'.triINE

LEI,IS B 11.(JO uur ,, ,,
LIINS 9 12.4! uur ,, ,,
LEI{S 10 09. OO Llur I r t ,

J..TSCEUVEN:

Vrijda3avond tuesen- 19.O0 en 20.OO uur.
ITENS 5 'bi; Cris'Stairel TeI. Zr.BB.BB.
IENS 6 bij Cees vd Beek let, O1O-71o51;jO

. -5-



tEi\is 7 bij Eenk Rimmcizvraan TeI 80.25.16. '

..,..
LENS B bÍj Gcrarcl ,,)uivesteyn tel'; 94.68.9f.
LENS 9 bij Theo ;.-rins. '1e:., 61.12,14. '.

LENS. 10 bi j Jan l{iernen Tel. 21.71.01.
LElls 11 bij Jó€t Kuí.j1:crè Tc1. 60.06.58.

:
r'ranvJerdors kunnen bij evt. ilroblenen kontakt opncmen net Frans
TeL. 01742-6021 ( zaterd.a5ochtencl tussen 11.O0 en 12.0O-uur)

UITSLJ.GEN ZONDI,G,l2-10-198O.

de Vro'e6e.r

LI,NS 2
tïil-hel-nus J
Quick ,
CeLeritas 5
LENS 6
LENS 7
Cromvliet 6
Laaldiwnrtier 6
.euich l 1

LENS 1.1

UIT§ï,i.G DrlISDi.c 7-10-1980.

LENS 1

UITSLAG Z,JILVOETBJTL 7-10-1980.

LENS 1

PRoGiti.ilui zoNDi.G 26-10-1980.

14.00 Verburch'l
.UVS 2
LENS 

' 
..

LENS 4
L]TNS 5
,1 Z',rart 6
wc7
IENS 8
LENS 9
LEI'IS 10
osc 6

Exel-sior 20 (vr) ,-2

Charlions 1 1-4

quick 2'
LENS ,
LENS 4
LENS 5
,,)'D0 5
Q St e1:s 4
LENS B

l,Eiis 9
LENS , 10
VoileJ. 4.

Lnlrs 'l

I,EI'TS 2
,HDV 2
GD.i, 2
Rijsrvijk J
LENS 6
IENS 7
1!e6tlandia 9
r'lMT 4
GDi, 7
LEI'IS 1 1

1-o
1-2
2-2
6-1
1-1
2-4
è-U
4-2
4-z
1-3

o
2
o

2
2
4
4
4

1

1

1

1

1

1

1

I
1

1

.oo

.oo

.oo

.o0

.10

.co

uur
uuI
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uu?
uur

.oo

.00

.00

FilOG]u.Itr"U', ZÀÍTLVOETBT'I,! DINSD.IG 21 - I 0- 1 9BO.

21.00 uur IENS 1

OPSTELLINGBN

luintus 1 vC oorthal liwintsheul

LENS 1. fl.llimnelzwaan - F.Blokl-and - l{.Straver - J.Houtepen - Th. Prins -
J.vd \ïater - Q.v Noort - 1...y l:]oxte]. -.I.Groothuizen - J.vd SanCe.

- .-6-



PIIOGRIiMMA JUI\TO]]EN.

zATEnDliG 1B-1C-1980.

14Jo
14.to
12.30
12.45
15.O0
a9.45
11.0O
11.0O
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1

LENS 2
LENS ,
/rDO I
NVC 

.B

LENS 6
LENS 7
],ENS B
LENS 9

Irene

GDS 1

Lyra 
'DÏ'O 5

IENS 4
LBI.IS 5
HMSH 6
Vre{enburoh'1J

^DS 
4

Vreclenburch '18

v2

v1
Zuide!'pàrk
Sp.Iark Pr.
v2
v1
\Í2
u2

g-E-EE-qE-§NEl-S!-yqSS-!E-DUITETjlirjpcE-rjEIq"

I.FSCHl-IUVINGEN!

TELEFONISCH:

ji-k1asser6 ,. E. vd Berg

S chrÍftel-i jk ïoor vrijdaTavond bij
... Genemuiclenst raot 1O1,

vri j4a..-;avond tu6sen. t1.3o en 18.rO .uír'gevallcn)'voor

P.vd St een,
2545 Ht Den IIaaB. re\: 5?.:,5o.96.

(uitdS.uitcnd in r'.rinfien 'e

B-kLassers-
C-k]-assere

AFi(EURINGEN:

6amenllomst

F.vd RerG
.:\.rs-Gravendijk

let.29.?9.?8.
Íele 29.179 o.?8,
Tel-,. 6t,16.4o.

fn nood8eval-l-en kunnen de ju[ioren nog op zat e rcl.agocht cnd tusEen
9.5(» en 1O.O0 uur.. afbellen bij,LEN§. ,IeL. 66;E'.14.
De junioren mocten hij slechtË: vreerooms t and,igheden etecclè cle- aflceur-
rinEsLijsten raailpl-e53en. TöIefoniscËe ínformaties vrorden hierover
niet'veretrekt.

NIET OPJiOMEXS

OPSTELLINGEN :

LENS 1. a].s bckend zic ook zaalvoelbal
RZil- Il. vd l{oeh
sanenkomst 12rlo uur LENS

LENS 2. aLs belcend zonder Ch..Ber6rnans en G. de llok
met S.Ilroeshalt
zie zaalvoethal

'l4.oo uur LEI,iS

cn E.Perreyn

IENS f . al-s bekend zon:ler P. Pronk
Ilet §.llroeshart en E.Perreyn
il.vd Hoek zic ook LENS 1

samenkomst 11.45 uur LEN5

ZI]' ZÀ,iLVOETIJÀL EiI BUITE}IL.}I',IDSE ]iEIS.

Ir','e6-ens niet opkomen. af6elopen weekeincl.e kri jgt de volgencle s!eIe"
2 extra r es erve-beurten : tr.Iifein.
Bij herhaling vo].gt uitsluiliris va.n deelneminB aan de kompetitie-
wedstrijden. In dat 6eva1 bJ_ijft de verliliclrting tot l)etal_ing "va.n
de kontributie tot het eind van het seizoen (lO juni) geheindhhaf cr..- '

f,eider J.Meijbur8.

Leider Dhr. Sla.

zie ook LENS 2

. Le1( leT rlen (Jsse

LENS 4. als bekcntl
ffiffiomst 11.45 uur LENs Leider Frans vd 3erg.



LENS ,. aLs bekend zonfler F.I(lein.
fiet6 ne ebrengen

samenlioust t4.00 uur LENS

ZIE Z1I,^.LVCETJ],1T EiI DUTTE1qI,J.NDSE :IEIS

LElls 6. a1s bel;end
ÉÏEiÏomst 9.15 uur LllttÍj

Leider Marce]. Jansen.

PR0GI}',13íÀ PUPïLLEI,I "ELPEI{ E}T MïIïï -LTELPEN

LeÍrier lr.llIots.

E.Tiemeej _ S.JaÍ"dan _ O

f .Palenelven - trl, v ieele
Leider i,t.N.

Zuiderpark
Houtrust
Ockenburch

. ueÍis stokelaan
V,1

Nijkerklaan

v1
Erasmuswe6

rE]!s 7i

ZÏE ]]UITENLj:ND§E REIS.

J.i(Iip - C.Lie I(ien tsoen - M.v VeLzen - l{.ZaalberíI - R.Vree6wijk -:
F.Spa r iï.vd Heijtlen - I'1.I.Íollenan - J.Ijassermair - ri.Tjin À6joè -
P.Dillerzaard - I{.iíoelenij

Leider Paul vd §t een.

ZIE EUïTENL-:NDSE IEIS Z.IALVOET!;'.L EN ,IEUGDIí'JIP.

LIINS B. P.fr?righs.- J.Ilie]en - n.Lie Kien tsoen - :..oostcr1al(en - Il.IIam -'
Jfltuij!èrs - M.Tiemes - tr'.de llruijn" j E;Keus - ;\iToet - M.v Hel(len -
F.,flessels.

- i. '' " Leider Pheo Prinsr
ZIE BUIIENITiNDSE NEIS ZÀTLVCDTi/,L-,EN 

.JJIUGD]L"}1P 
i

LEI{S 9. P.j',11-ebl-,a6 ..- M. Zimrnerman - I',v Kcster -

ZIE DTIITENLTNDSE IEIS Z j,:'"LVCETBI',L EI,l JEUGDIff iP.

I(oenrnadt

PUpÏLLE\ zi\TE. :DirG 1861o. 198o.

10;
10.
1C.

uur i.Io P2 :
uur Schcveningen 1J -
uur SIIDHB 4 -

1O.O0 uur Vios 15
09.45 uur LENS 15.
1O.OO uur Quick §teps 19-

ZTD JEUGDTí..MP

I"IINI-','JET.PEN ZiiTEllD/iG 1 B-ÍlO-1980.

09.00 ultE LENS 18
1O.JO uur GDS 13

00
45
10

LENS
TENS
I,ENS

1O ( vr)
11
'12

III;JTIBLIJVEI{ JULLIE OP DE TIiJ;II'IING???

I,,IELPEN ZÀTE:D/.G 1B-1O-198O.

LENS 14
Tedo !
LEI{S 16

Vredenburch JJ
LENS 19

-B-



SchrifteLijk voor vrijda3avond bij ?.vd Steonr. c enemrii lclstraat 1O1r' . "
2545 p: Den Haa6. TeI. 6?.50.96.'

ri-jclagavond tussen 1B.OO en 19.O0 uur (uitsluÍtentl in dringenile
Bevallen) bij i;it Heijnen Íe:-. 29,06.23.

lTFSCIIRIJMINGEN:

T]]I,EFONISCH: V

iJ,IiEUiINGEN:

rn noodgevalLen 'kunncn de pupiJ-Ien en welpcn no8 o! zat erdagocht encl tussenB.t5 en 9.Jo uur afbefl-en iu1. 66.t1.14. ipt'ls.

Iiij sLechte weersonstandi6heden steeds eerst de afkeuri-ngsli j st en -

raac1.1:1caen. Siaat daarop bi j .pupiIlen en 'ryelpen',- vcrmclà: - cóEDGDImu].lD
cl:rn_ st ecds- n.:ar velcl ci punt van saiaenlionst .kàmeni IN Diï Ëiil1r._L Ii,,G
]]N r)US NIET TELEI'ONISCH li'ONDNÏi GEINFOII.,i]jEND i'I.:i..;I TVRTITUPLE ÀT'I(EU.]ING.. .Staat bij de aflieuringsatlres sen bij rrprrilr"n en ïye]pàn:r .,erm"id:
ZIE .'.FIíXUIiINGSLIJST dal moet a1s_. voIi1t word.en 5ehancleld: Vgor de
thuisrve<is tri j rleii moet juniorenlijst worden fieraadirleegrl. zijn rle wed-etrijden van LENS 7rB en ! 6ocd13ekeurd, ilan 6aan ook ;'.e pu1:i}Ien en
welpen wedstrijden ojJ.on6 vel-cl doorr. uitsluitend voorlrle uitvreclstri j clen
nag in clat geval telefonisch víorden geinf()r:meerd. of hun rvedstrij rlen
d orgaan en vrel- -,zat erdaiio cht enrl .tus6éí. 8.,1.5 en.g.1O uur, Té1.. 66,11.14

ZIE JEUGDI(jI.P

OPS TELLINGEI{ PUPITLEN 3

tE IS_19. P.Bijlsma - F.Christ - B..Cfaas6en - E.Endfich - I4.EndIiEh - A,Kamp - :.

P.Oostervreíïhe] - n.Slat§ - J.fi,:rraerraans:- D.VE,rschelden - D.vd Vin -
' P.vd Zwan

samenl.rornst 9.OO uur ],EI,IS Leicl.er Herman Straver.
.LEliS 11. V.Tron! - M.Irromber5 - Il.de Groot - C.,te Groot - D.lieetman - t1.I(eetman -

t.Mcershoek - T.l,.lu1(-r.er - R.p1ug6e - M.Spa - j).Sla _ S.vci Togt _: ' ii. v yliingaarden
samenkoÍrst 9.45 uur l,El,IS leider noha1..l d.e Haa6.

LENS 12j;R.3atcLa.an - Il.llo cl-ho ui'rer - c.vd Dognaidt - T.Diemer - ,l.Groenestein -L.v rt Hoo6 - l,l,Jehee - E.linoi)s - J.Kocnraaas - h.Spaans - D', vd Toorn -L.vd Toorn - R.llartman.
samenl<omst 9.JQ uur lnNs Leicler. Ilon cle Jond.. ..ía
ZIE JEUGDJ(-ÏP.,..

OPSTE],LINGE}T i/E],PEN :

LENS 1l+. M.Bosch - IÍ.Br-.oshgoffl - D.llijlsàa - I,t.Hoeksma - T.Jansen
I{. Sl.Íu}clers - ll.Valkcnbursh : M.Verscheld.en - R..ïlyrcleman -'ll.Verba.an.:...-

samonl;rmst 9.0O uur LEIIS ' teider Jacquc6
ZÏiJ JEUGDILTI,IP

- i,,

J.D

rlen

. Schuurna-n -
unant -
Duflc..

LENS 15.

samenl(omst

ZT

Etstak - li.vcl Laan - Il.Meershoek - l.Zan,istra .. R.Hol-tro1: I p.:inseLine -
Jocliems - J.l,le6tËtratè - ll. Zimmernan - E. v lleek - f de .fànghi
9.15 uur LENS, Leid.er peter de Jongh..

.-9-
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LEIÍS 16.., R..,'.1s eru6e est - I,l.Brandt - K.Eansen - N.Jageoar - G.Kuiper - H..Staa1
Jlvd Starre - M.Tijsen : E.y l(nij.ff : i],,, Vinke -J.§teinitègs -

. J jiíuir-Iio rlrique s
6aEenkomst 9.C0 uur LEllS,. . Leiders Dhr.. llrandt en

' iicu Tij 6en.

:.

ZIE JEUGDIiAi{P.

CPSTELL] IIGETI Ifi NI. JELPEN :

Í;Iili,S 18.. S.Hess -:n.Nui5oo - J.l,Íe.n6veld - M.lliersma - lT:S;huiirnan - X.Fieret
P.Elst."h - ,r.IIarLly - :. .I.Iuir-;lo clriques - l.Geurtsen

sanenkomst B.]b uur LEIIS LèiJer Eric l{e6s. '

Í,ENS 19. E.Deld<ers - I,l.v Iíatwijk - J.Lel-ieveld - E.Lelievel-cl - P.Deen - I,Í.de !,laal -,
' ''. SaJa6esar - J.de liaay

sancrikbdst 9. r0 uur LENS Ieider Dhr Elstal<,

Ziir'.LVOETBÍrL .A ,3 IIN C -I;L.'S SE?S OP ! tOlIl.tSDi,G 22 OI(TORER

Op vroensda6 22 oktober ( herfstvakantie) zijn wij met enkele teams uitgenoiligd
door de v.v.Cronvlietr om in Ce sprrrthal Duinlaan een zaal-voetbaLto ernooi te 'r

spelen. llij vjn',en dat we hÍcraan roee moeten d.oen. Uij hoi)en dat juIlie er ook
zj-n in helrben. Het i6 beoList noodzakelijk dat je er op eigen gele6eriheicl.naar 

,

toe gaat. Er zijn Eeen ou'lers of leiclere bij met een auto. r"le vcrzamelcn dan dok
in. de si).o-rtha].. aan. Ce. l)u-inlaan. Probeer met e.en tea:ngenoot te fietsen. De hal is
a.1.svo].gttc}ereiken.FietsdeLcywe6ricbtin8Thorbccice].aan.VeIvo}Bde
Thorbecl<elaan over .le LaGn v il're er r.]-ervoort cn rij r',e s avorninl-ohmanfaan af.
Na':iat. je v.v. quick en de §l;ortJ-aan gelassecrd hebt Ga je c1e eersto zijstri..at. -

linksaf. .Dit is de Duinlaan. Na + 1O0 neter (voor rl-e voetbalvelCen) ligt rle
.. sporthal 1inks. Neem het normalo-l,ENStenue mee, een t::a.inÍpi;spak en gyraschoencn,

Je ltan jc il;:ar v9rli1ei1,e;r. en.douchpn.. ,Iu11ie. .s1:eten J wedstrr jrt-en. ELk tean heeft
1 keeper en I velrlspclers. Succes

Iorss!: ,J.lttip (k)- t'I.v Velzen - M.Znalberfi - li.Molleman - F.v Kcster

Ieiiler O. y,cl. Í,c,ar . .samenliomot 9.OC) uur DuinLaan.

Ilq4gelq r 1.{. vd Lan6
M.Geurens

Le r-Jer 'r,.v iirJo '

- E. Pemeyn - E.R
- E. Coret."'' samenlioirét p

.ios - E. r'i.mmerlaan - E. tï

. O0 uur Duin',-àan. '

- i',. Frankon

armenhoven - M.Fortnan -'

!g!o!, .p.Iïessels (]c)- ,l..rjin j).s joe - F.Spa - i.,ro""u"^"r, - J.Kuiji:ers -
P.Frerichs - J.Rienren - Li. v lIelcten t

Leider lt.Tjin /rsjoe samenkomot 9.OO uur Duinlaan.

Tigers: .ir.Oosterl-aken (k)- R.vd Heijtlen - M.I(oefemij - R,vd IIan - E.Tienes
M.Tiemes - F.:.)al,:newen i..Toet. :

Leicler H.Die.'neI EanenkollEt 9.0O uur Duínl-aiin.

Kichèrs: É. l^f LëUlas (k) '- il.Vree.wiltr - 'n. Oill-ervaard - C:Li; jiien tscjön -F. de 1)ruijn - X.Lie llien tsoen - ji.Triep - H.Orie : - 
O. i(oeniàa.:lt.

Leirler E.v l3ergenhènè6ourven ' samenllomst 9.OO uur Duinlaan

Aetecqi J.v I(estèr - It.vrl Hoek - y.Tdl-ohreg - j).liiof ador - S.ili"csiiírt .' R.vct Zwan
R.veïbooe - T.Spa.

Leider R.de I(roon 6amenl.,:omst 9.00 uur DuinLaait.
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itàcuhíànii ii.oiàiir'cr ;-"o.vh'r,àài - i,.'ï nijn'- n.brè"n .-""É.nyt<èihör' -ntuuiÉrnah -
, i{;Schaap - I{. Raut z.

Leider It.Tjin Jisjoe. oamenkornst 12.00 uur Duin1aan.

Saints:,.lii.v. Veen- -. R.cle.Kroon, -. B.licemslcerk - J.odenkircrlcn - tr'.v Knijff -
R.Gimbcr8 - Li.lÏasserman - M.Schobbe.

'ièiàtbr"à'.vii itoèki "' '" 'bàmenlionst 12.00 uur Duinlaan.

Hebben onze R en C-junioren zich.al oilge6'even voor iLe reis naar Drrítsland net
..Pinlrstenen?x 'f 165i- kost het prp.rllaak i 65r= ovcr op síío 336?11 !.n.v. '

Pànningoeester LEIIS met v;rne1din6 bu-it enlands e . ï eis en je bent c1,-'efncncr. VooaL

'.de'spcJ-ers:van 31 en C1 woríleà verzocht om LLLetr in de' schrijven. Ons 81 en C1

kunnËn daar ntirnclijli meed,oen in een iriodaaffiGrnooi. fot half novenber wordt er
eeE plekje .voor- ofis vrij.gehou:rena Schriif dus snéLin:-. Natuur.li jk mo8en. ook d.e

jongens van tle 1a6ere elftal]en mce. Gnaag zelf§, hoe'meer ziel-en des te beter
het is. Voor jultie zaL er evenals vorig jaar weel een goecL sportlrogramma zijn.
Aarzel niet langer. De ecrsten 40 jongens kunnen zeker aeea

ÀFSCïIIIIJVEN ! dinÀdagavond 21
PàuI vd Steen T el-.

E'']TEN],,À}TDSE IIEIS.

TIIIININGSDjTG /i- B-C,.iunioren selehties.

JEUGDi(llltr.

oktol:cr tussen 1il.oo en 1!.00 uur bij
6?,50.96.

0p maanrlag 20'olrtcber lïordeí Ce spelers van de í". ri) en.6 juniorens elolet i ee om

= '10:OO uur r'6morgen6 op LEIIS-" verrvacht voor"een trainin6sda8. IIee' niet schrilken
Eoor. Er worrlt nièt ,le he1i.c1a6 getraincl. .Om + 10d45 uur be6innen !ïe met cén
training tot+ 12.00 uur: Hierna eten we 6ezaraELi5k rvat in ons klubgebouw.' Na tet
eten za$ de ïeer Verstee6h! trainer van LENS senioren 1 en 2 rvat r,ret julIie
pratenn Orn + 14.00 uur wóràt er Eeer wat getraind met als afsluiting een partij.
A1s l-aatste word.en er nog wat fÍ1ms 6ed.raàirl, llincle van d.eze da6 _oE + 16.00 uur.
De opkomst is verplÍcht. t:fbeLlen bij Paul vC Steen Te:. , 6?,5lJ.96.
p.S.op woenorlag en Conclerclag ís er-6een selektietraining voor de.&rE en C-iunioren
i.v.m. hct zaalvoctbal op 22-10-19iJO.

,i' I 
Afgel_Opgn., seizoen zijn we tijrlens_rle eerste valantieweek met een groep

pupil-Ien ,/ welfen naar het sportkamp in Zeist 55eweest. De leakties lvaren erg
poÀitiut.'Voor I 85,- uuo hefe week vol mct sporten (voetbal, àwemruen, tienkamp,
trefbal- etc.) op hei echílterencle KNVII sportoomplex. Slal:en deden de jongens in
grote tent en
óoor dit 6rotc sucóes zijn wij dit iaar ,van p1àn om zeLf ecn jeugdlramp te or6a-
niseren. Niet .cp.Zeist maar ergens in een bosrijke omgeving, waar we sLalen in'een kanpbàeraerij. De kosten ,óor 'ez" 'ieeÈ zijn f thr- ler persoorlr Deze priis
l_igt we1 rvat ho6è'r aIs het sirortlcamp.iÈ Zeist. Ilicr tcg.qnovcr.. staat tlat je vee1.
u"i5ur bent,. oni.at je zelf ie ei'en (sport)pro6ramma lcan sanenstell-en. .Daafnaast
h"6i1e Ëi5 Ëieciit wóèr "e., àroger onrlerda§ als j-n een tent. Ilet pro8rarnea behoeft
iiiet "af ieèn uit spo4ien te bcËIaan. Vele bosspelen en eón bezoek aari diveroe
evenementen etc. Éehoren'tot de mogelijkheclen.
i,lij wil-l-en ooh clit jaar tïeer tij èns de ecrste weck van de grote Íalrantie gaan'

;;l-ie rvelpenr pupilren en c-kl.a'sseis kunnen mee. Door rniddel van onderstaanil
"Ëtrookje- wiirèn l,vij tlc'animo peilen on:1er de.ze jon6enè voor het j eugdkamp. Wij
vragcn rle ou,lers on alit stróokje zo snel mogelÍjk op'te stÍiren naar Paul vd Steenr
Genemuid.enstraat 101 | 2545 Den Haa5l of af te 3even bÍj íemand van cle Juko.
Doe het tïeI a,s. zaterclag. Dan weten wii wear we aan toe ziin. Vcor verrlere
inforfuatie bel dan even 29.06,23. ot 6?.5o.96. Irí1 Hcijnen en Paul vd steen
weten er a11e6 va[.



Mijn zoon ,... heeft wclr/ 6een +.jltöresse
om mce te Er.an ncar het jcirgdkanp,(f 14Or-' p.po)
* doorhe.l'en !vat. hiet van toeDassing i6à Naarl:... ... or.,

llahcltekening: . . . i . ,'. .:.....

Lrrits2-Dsw2

Na I wedstrijden onnodig verloren te hebben (door het" vele praten), waren
wij van plan vandaag een goecl resultaat te hal-en (zonder te praten!: I)
In de 2e tninuut l<wanen wij echter aJ. ashter door een fraai rtoelpunt. iïat echter
positief wae; was dat iedereen nu zijn mcnd dicht hie1cl, rvat,in tijden niet vcor-
gckonen !vas. Ze waren van pLan er ne voor te vechten, lvat resulteercie in J mooie
doelpunten van resp. FrcdÍ Richard en weer Fred. Dit was ook d.e ruststand. Gert-Jan

':,had echter aI 5 ninuten aan de kant 6;ezeten. Kort na rust scooide Rícharrl ons 4e
cr.oelpunt. Een aantal minuten later kregen wij een duidelijk buitenspel doelpunt,
tcgen (Jman), de sclreidsrechter, eweercle echter clat hij het niet i;ezÍen had, r

doordat hij afgeleid tva6 door lraten van...
Dit lict ons niet ontmoedigen, r,vant Richard nan yÍraak d,oor weer te scoren èn meteen
c:'na scoorde i?ol:ort 11. Na dit doeli:unt kwas cr een kritiek moment. Gert-Jan rïerd
errlit 6cstuuro, omdat hij aanstalte maakte om te 6aan vcchten, . en..Frans werd. vcor
i uínuLeir 1nn,3s d-e kant 6ezet wegens irraten tegerr de'scheidsrechter" Ilet 9 r:lcn
scoo:d-e wij tooh weer, n.m.Io Martín scoord,e een nr;oi doelpunt ) ninuten later -

' scdorde CharLee cns l-aatstè cloelpunt.'Iiet was nu B-2 en hadrlen weer ilen 2 j)unten
te pald:ena Door de scheidsrechter wercl gezegd dat cr bíj í)ns toch teveel 6epraat
i'ield,, hocivel het stukken'minÍIer riras dan d.e vori6Se wekon (maar ja, weet dre àan -

vcel?): ' , . :

' Í !:::r l:

Gllhirl' l:;ïLLEI,r ïM'.C - ],ENS 5

I{a vorige ,yeek de eerste (verdiende) ned.erlaag gelcclen te hebben, moest
DS .Jczc week irear Gxaaf iïi1Len ÍI vac. Gedeeltelijk per bus, gedeeltelijk net de
auto rverd e:' richting liassenaar vertrokhen àn no-cst'en we (uiteraard te l-a.at) nàt tO
rnan aantreden tegen Graaf '.riIIel[" Door ecn prima in3et wist llJ de eerste helft
een 5-1 ruststand te bereiken ( l 6oa1s van i3emy) . Iíet vlincl tci5en was het begin,.van
de tlreecle helft wat &oeil-ijker, maar na + 10 min. harlrlen vre het spel vreer vo1lecïig
:"n han.leno. Ierry scoorde nog J keer en Dfck mocht er ook no6 6én vöor zijn
:'ckcning ncnen ( 1-9) "Ec: prima prestatiet I .3

V'E]]SLÀG LDNS 1B - TIIJSIïIJI( ( I,I]NI-IïELPEN)

. Deze kc,er nóest. ons ecrste mini-tcan aantred.en tegen Rijewijk. tn tegèi-
stelling toi de wedstrijd van. de vori65e rveek tegen IiVC begànneh ànze:ninirs eig
sterko Er werrl voor Íedere nreter törreinw'inst ;,eknokt en tot tweenaal toe wero'een

.,àchterstanó in3elopen, oncïer anrlere. een prachtí.g pqel1:unt uít een 1-2 combinatie
iussen lvlauiice en Johíny, zod.at cle ranja bij een 2-2 stand kon worden 6enutti6d.In de tvíeede helft U-ep het jamrner 6eno.r6 toch weer mis. :i]- vlug kvamen we met
J-2 ac},t et en vrat irr de eerste helÏt weI lukte, lukte nu helaas hiet neer cn eI
snel stonCcn rve met !-2 achter. Jantmer jongens, ju11ie hcbl:en gewelriig"je best
5edr.an- cn als jutlie .le bal- wat nóer aan el-kaar afspclen zal :net de komenc'l.e wed-

. .strijilcn bcoList betci 6aan" De vr:lgcnde lceer reken ik o1t een overwinning

Een ouCer
Petei Fieret.
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DE LENSREITUE,
WEËKBL].D VJTN DE VOETBTILUENEIíIGÏNG LEIVIG EN SNEL

l4e Jaar§aíf nuuner 12.- 23 Octoyer't9ij0.

MU[.,,TIES LEDEN]JI']ST !

t)t I u.]JuL6man
1181 À. Toet

IN B;LIOTJTGE:

C.J.Odenkirchen
t. i). Endlich

M.l,i. tïubhen

T. P.Hederik

P. À. dë K1ei. jÍi .

iï. U. v Rijn

J . P.Kerdp'es '

'lilezelratle 34e, Oeà Uaa!
Dunantstraat B1B, . Zoeterneer
ret. 079-16?304.
Soeotdijksekaee 553, Den HaaB
ÍeL. 665?03.
I','olvenracie 217, Den Haag
TeI. 210528. 

.

Gonemuidenst ràat 21, Den Haag
tet. 291534.
De sillestract 1i1; Den llaa'B
tel-.. 657A?9,

. Ve,eneídaalkacle JBB, Den Haa.F
Tel-. 670041.

wordt §chependreef 2r, Den HaaB
wordt m.i.v. 1/11-BO D.Hamnerskjoldstraàt',14r Den IIaaB.

16?6
1690

1?oB

17íJ9

': ._ :.1710

1711

, 
,,,,

olo?62
z5o5j6

21o273

160655

ogo172

2oo652

210460

Sen.
S en.

Zo\,
Zon.

s en. zat.
'tr,l

NS

M.'i

D

,íTFVOERE{:

1676 R.JiToepoe].
1690 E. G. Toeloet

!,'Joudenberg

l'JourlenberB

]iIIE STT,ÀT EN I.CHTEII DE SAll ?
r

ZÀTERDAGMOICEN: Jos6 en /,ndre Christ - Teele Frerichs.
ZÀTELID.I,GIÍLDDAG: :iad Bo6isch. - l;n vd Stcen.
ZONDÀqMoIAEN t . Peg6y Xichei -,Erik Landnan - iinus ltilfhout
ZONDi.GMIDDiIG I Mevr. cle Jong - Ln vcl Stecn - John 'rïe1tens.
Iij afkeurin6 is rle kantine van 12.00 tot 1Z.rO uur 6copend.
Bij afkeuring staat zatJrrlag: /rad llogisch

zonda6: .Ln en Gerard vd Steen
S1-uiten.zatér,-clag; ;'.ad Bo8ioch i

zondag; Gerard en i.,n vd Èteen.

Eventueel afbell-en bij loek Duivesteijn Tel. 6?..61.8r.

- Cor Hoi)lenbrou$Ier6

i(t.Kiï(l Ii .K i{(,lt'-l(i'J(^'tG.K; $l:lt-:I(i i(.l.IÍriIC1lIí.,IírK,it ,t{rrKriK.tK l'Jí'J{r Ji.:ï(§i.ÀK-trIL,K:1IÍ.I(r.I!.Ii.Í\.Ií/.K i(.i: Iír.I(

BINGO-D.i,.NSÀITT

IIacl
Probeert U

ok een I' Niet tr in. de staatsloterij of é6n 6oed in de lotto?
clan eens op onze Dingciavond a.s. zaterclag om 2O.OO uur.

Uo
het

-1-



prachtige prijzen zijn er te winnen. Er. worden clrie roncles geopeelC, net in elke
roncle eàn knalfenCe hoofdprijs. Nlocht U niets winnen, dan kunt U aLtijd nog Uw

verCriet te niet doen dooi'U uit te leven o! de clansvloer vrant tussen cle rondes
.. door en na afloop bestaat-de 6eLegenheia on-u.mic1c1e1s een dans ie* lekker 'af te
reageren. ook zulfen wij aan de i+wendi8e mens denken, Maar hoe dat blijft nog
cen verrassing.
Zoels al g"r"f,.l be.ginnen vre om .acht uurr'de tocgan, inclusief voor elke ronde
een Ringckaart bedraa8t f5r- per pers.
See you" Kaka

Voorfo l- endal .ca

25 oktober
3 Novcmber
21 Noveqber
22 Novenber
6 D ec enber "
2o-2'1 DecemÉ'er
9-6-21 Jànuari

Iingo-DansEnt
3íngo voor ?u1:iIIen en C-klacsers
( vri jr]a6) Fondue .avond
Film voor iunioren h-B-C
Sint Nicolaas feest
ïubileun f estifitciten
verLate 1(er6t drive

f,TIfafi .,.ff l,K,::KtfirJ Í(r,1(. lLi(i l',iJ(.l1i(j-tffiIL"KAI(i.Iii,K.rii,, lL -KIJL

Het da:reselftal-'

I{et nieuwè contaci adres is: Petra den Heijer, TeI. 94.03.50
Honíque 11è Vreugd Eel. 94.71.15,
Nog steeds zceken wij dames voor ons elftal, voorlopig trainen wij
lsavonds van 7 tot half 9.
Ook zoel.-en v,/e no6 steeds een traincr - leider die he'; damcs elftal
trainen.

of

Jsmaanrla6s

Curft te komen

het Damcsel-ftaI
t

f'out j e

J.Groothui.zen van zoncl. 7 heeft afBel-open zonda6 een PeP6i cofatas met
nieuwo voetbalEpull-en meege omen, in de veroncl.er6t el-lin{ï dat het ziin Pelsi ta6
vras. Maar jammer ér schijnt no6 zorn tas te ziin. Heer Groothuizen is gaarne
bereitl d.eze tcs te ruilen voor de zijne: Het arde6 i6 

ilii:ïllilíï
1(wintsheul
Tet, 01?42-5084

Bij
N. D.

voorbaat rlank.
het is niet cle bed.oeling 

"eclane 
te maken voor

het zel-fde gcl-d. wa6 het oen Coca Colatas..
ecn belcen d cola-noerkr lvant

voor

I(KITKhlffiKKKK]'J«IffCgffK
t1(
ii KirïsPEDoon K
I(KKI''IIKKIfi O«ICtril{Tfl UCT

***+*+ Terwij1 urij de rno cldersl:att en nog uit de o13en rvrÍjven, de kors:Een.van de
benen schrapen is het reed.s moandaílavond. 6eworden en dus tijrl om u koud tc

doen van tle gcbcurtcnissen'van c1, c afilclopen rveek.

-?-

,KÀIí/"IL -IL.]T,..]'IJ!KAI(, lCi;iiír,l(
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öns e'erste heeft het lubliek af6elopen zondag bijzonclcr rermaakt, In eeh
modderbal-let hist ze Iioöclenburg met 4:2 te verslaan. Voora1 de 2e helft
zat barstcnèvol ''hacheLijlie eh bloerlstollende momenten voor beiile 6oa1s,
waar spel.ers van bei.le teans zich iloor cle baflger trachtten te werken.
Daarvoor'had het trvoede ín een zo mogelijk nbg leukere wedstrijd mct
6-4 (l) gewohnen van lcclrloper IIKAW. Skoreverloop
Na 5 minutén}l 2-O - voíir tEI{s

Na 45 ninute*..3-j. -. ...:'
Na !O minuten: 6-4 voor IJINS,
/iIs tr.at gc'en klantenhindinclg is, rlan weten we het niet meerr
Volgende week zijn aLleen nog staanplaatsen verkrijgbaar, daar de tribune,
kaartjes aJ- uitvértrditrt zíjn, ' 

:

Er l-oo?t een grijze fíetsenrlief rond op LEI.IS
Signalenent: groot en sterk
lf6eliipen 2eprlag krvarnen n.1. nog wat spelers ts-avoncls laat teru6 van een
partijtje voctbal. iïat bleck: c1e 2 fietsen die er nog zoud.en moctcn staan
waren verdweden.
Onnid.clelijk schakel-den zij.het politieapparaat in. De ontlrno?ing kwam .
maandago cht erid. Een van c1. e gedupeerclen was toen naar LENS 5ekonen om.te
zoeken naar sporen van de misdaad.
lïat bleek Ome Nico haclr in het kader van de misds.adpreventi e cleze 2 ,

fietsen in het materiaal-hok op6eborgen, waarvoor de 21eden hcm uiteraard
zeer rldankbaarrt zijn. :. :,

Het lijkt erop dat het toch al-s rechts bekcntie IENS eindeLijk partij
gekozen hceft tegen het kabinet,van ligt.
tlJ e zullen moéten oplaasen vooL een inval- van de M.E.ra1s we clie opruiendp af
affichds op de'ramen van ile kantine La.ten zitten.
De vraag blijft echterz ZaL er ook in de kantines van sportver enigíngen
BT!ï worden 6eheven. lils i1e'pJ-annen doorÍIang vinilen zul-Ien er fikse prijs-
verhogin6en vo16en, hetgccn de onzet weL oen s aardig.zou kunnen doen
teruglol:en. Onzeo inziens cen sLechte zaak.
Na cle 3I\il kornt fraude. Het is vast een verk€rpte nanicr om het a1koholmis-
bruiÈ in te pcrkcn. Dit vÍnden ive een.flagrante schending van rle meest '

èlenentaire denocratieche vrijheden. l,'i j vrczen primaire reactieso '
lleneinde dè ïesultaten van cle selektie.teaÍEs _te verbcteren is er afge3-o1:en
naanrlag een trainingsda6 6-eweest cooi,C1, B,l en.A1 . Uit betrouvrbare bron
vcrnamen wij, rlat het Zuitlerpark onveilig is gcr,laakt, Zrvartrijden wercl
ook veelvuldig beoef enrl oir de teruglveg.
In. eÉwachting van cr.è led.envergadering,. zeggéh. wlj: pandcter ! .'
Heet niguws oi) het.]aatÍjtc.:ni1:pert je! Om vijf voor e1f. op maanrlà6 2O okt.
is er vreer ecn Etcentje bij. ])au1 en l"la:rleen vd Steen hebben eèn zoon op
de wereLd. geechopt.-Een tweeling (astrologísch gezien) dÍe Dènnis gaat
heten. Van harte I

EDT rr,N)XXE SÍ.IND.

. Voetbal is een-.konservatieve.eport. onder het motto rt behoutlt het Goerlerr
bJ-ijven §pe1reL;'el-s ongcwijzígd. .i,l-Ieen in le sfeer van strafmaten Worclt e vooral
de..laatste jaren wat iaeronneld. IJr kwamen 6c1e qn rode kaarten. Dij.le jeu6c1 vrorclt
geex])crimenteerd net een strafbaukje. Geromnel in rle margc. Het. honservàtieve
karakter va.n d.eze si)ort kornt ook tot uitdruJrkín6 in rle nanier van stan(1je6 maken.
.Toch l.an er ook met die standjcs 6evaricerd lvorden door ze meer. toekomstgericht
te mahe4. PoL wiL dus variatics.-op de vil et baLstanrlen i Die voetbcrlstanden laten
ei6enl-ijk alleen naar zien wat er 6e1;eurd is. íran,ilat verlèden valt niets mecr te
verand.ereni d"at is vcorbij. De toekonst 1i6t echt-cr voor cns en tLie ]iunnen vre zo8
wel beïnvl-ocden. Daaro[t heeft ]1ol- een stan6Se ontwi]rJce1d, waarin ook le toekomstige
morycli jkhe d.en zichtbaar vrorden.

-1-



IIoe vleikt deze variatie? Simpel tthet. verleden wordt gevormcl door. het aantal
gespeel,)e wedstrijclèn. en het ;antaI opgelopen verlies?unten..trDè tocl(omstrr wordt
pSevormd door het aantaL no te si:elen werlstrijden cn het maxim:,iaI àantal_ punten,
dau i,ran het eind van Ce koml;etitie behaald kan worden. Elk vcrl-iesi:unt bcperlit
Oe toeliomstige mogeli- jkhe rlen.

POL.'.t
VENLEDM{ T0Iï(Oi'§I

Gespeeld verliespunt. nog te spelen max i:unt,

t+ï +ï

J,isse
Sliedrecht
Verburch
Texa6
LENS
RL.Ztrrarl
oLympia
LD'its 5
OÏ.PLeià
Rooclenb
DHI
RI(DEO

-HW

9
ö
B

9
o
B
o

o
ö
B

9
B

1

1

1

1

1

1

2
1

4

1

1

1
2

4
4
5
6
6
6
6
7
7
B

9

6

5
6
6
5
6
6
q

4
6
6
5
7

19 4?
45
44
44
4t
!+2
42
42
4z
4t
41
4o
19

.',1

JJJJJJJJ.]JJJJJJJJJJJ
j ,ruror,nrn j

" JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

llle zijn er lïeer, hoor! Ondat.:er z6veeL mensen vroegen naar de Jukoldcr
en íle ra.l.actie ook niet meer vrist hoe ze het krantje vol kon krii6en,
w:Ljn we naar weer begonrxen... (rijmt o! ttko ffiebonnenl ) .
Iegenlvoordig is er steerLs meer l_euhe muziek te horen o! LEIIS ! ttfleénjnnner van die boxen! l

1lfÍ{elopen maandag lras de tri:.inin3sdag van d.e -tt-rB- en C-sel-el<tie onder'
leiclÍng:vi{n Jaap Noijbur6 6n ien O6§e. ,":.an€ezIén rdo Ve}rleB onbespeelbc.ar
waren vcrtrolc de groep richting Zuiderpark, waar een lichte training
van + 1+ uur werd. gegoven. O1: rlc terugrve8 naairten sonmi6e Epelers een
zootje in een of anil.ere rtkankerbusl zodat .:e chàuffeur ze eruit zette.
Echter we1 llrecies voor de LEI{S-poort. Na het eten in de kantine, waar het
er overigens vrild toeging, hiel_il 1e elftaI trainer pieter Versteegh .een
toespnaak over ii De sportrnan en zijn voeding[
Zuiver en al-lcen ondat hij urilde testen of j-e.lcrego lvel oplctte schreef
hij het rvoord rrvroeserrr zonder !rrrt (vroege- clus) Er kwam overigens lveinig
reactie oi:..
De niclrta6 wei.d af6esloten net voetbalfilns van ir.jax en F'èijenoorcl j.n de
Europacup. Het enthousiasme iir de z.l,aI was io nogclijk no6 grotcr dan o1t
het veIC..
Junioren 1 en 2 vroinen afgcloi:cn zaterdag zonrler j.n j'i1 Oskar.en, jlon en ín
L2 Eert-Jan respectievelijk met 4-0 en 9-O. /idvies van Kessler: , r Never
change a rvinning t ea.nrr .
PauL ven r]er Steen vra6 maanda0 overigens niet aanlrezig..Zijn vroulv Marleen
stcnd o? het i:unt om te beval-l-en. rvan een dochterrr, volgens pau1.

-4-



' ' Het is ovcrÍ6ens ar-gemeen bekend clat arr-een van ecn reagcerbuisbaby. vai ts vorcin" net zekerheid, geze6C, kan worr,.en vrat het vroidt.*r .lven.tussencloor: j(ick van dó rueók: Exota net 66n rietje! -

+* De )ingo-dansànt. Dit festijn be,;int om 20.00 uur a.Ë] zaterclag in Ce - .,

. kantine. Jon6 èn oud l(unnen hier terecht, dàar vooral jong (Dit iBcliecrininerend bedoelci, hoor). Er is ook muaiet ti;, ,en-eIt i.s zoals
6.evroon].í jh sooraL voor de ipugcl, Hant zot n' B(y/6 van; ile. aanweàigen .Èijn

': ' jongeren. Het is vanzelfsprehend dat rle nuziek d.an n;,.ai vcrhoicting. worclt
. 6edraai'd. Dus einàerijk eens nict alleen van clio inlrahers aIs er ilaar

2Q4 ourlcren zi jn! (Hoci)en wi j , 
.. . . Toch? ) - ':

*:È onrlat een ze\erg heet o. (Ka-lca.lid) vinalt.dat we t,,ch alIeen maar milióu-' vcrontreinigin6 zijh, stopiren v/e er maar r{cer mee voor deze *"uL. ttài-rr".t"
en hiru z€ warmi ni, , -. . .

Van lu af aaq een cfficiËIe boycot van ,Le fliplerkast r strikee and §pa.resrr
Y:l ( c1e. re,rlactie) .hehben hcm uit 6e1:rob e eri!. en- 

-van 
de vi j f guLttens . t- - --

. flipperen ging hij clrie hèer'zomnar uit waarna.de rrnst je àcn iientaL
. ., oeconden Jatcr nicclels een vrol.ijk deuntje liet,orveten c1àt 5e weer voor ccn. .pLelr rjenaaÍd vra6l

i. s, en'r.1.

P.S.

EL!.f.lrlr 'IN DE PICEUIE

LAI.IGS DE SPO:iÍEN V;':IM Z-M L. ,ltI)E't?---- r r r I

-_., i, j-f B.eLolen zaterclag was het ríeer zovcr, LEI,IS 2 ( za) mocst aanti.,c.'.cn tegenmeo.e-lroproper ESC 2.. Dit. ESC had evenals LENS alfe lvect_strijCen gewoiinen, en het
.Ís cus nict tevcel lezelt, ïranncer *" ,",1[o" dat cle uitsla,; rvel eens tJi"ià"ijr,
zou l(unncn worrlen voor.het keml:ioenochap
.i , De lvedstriid verliep tlè' eeïst'e ïien minuteir no6a1- ronmelig, Lan6lzamerhÀnd
it'."T o,- y..|! -me9r flin'ir.l cle ve lstiiid, en' doord:rt bij Èsc. rie komblnaties waÈ" beterlulrtcn bouwdc dit een licht vclclovgruicht op. IJr ne i6e'ninuut braf ,:.e rechtsbuiten
::l ï!C, sneL .rloor, n:rar kwqm ten val ovcr dè.uit zijn rloel_ ,komenrle LENs-íjoa.l_ie:Etraf.chopr en dit betekende 0-1. Daarna kweua LENS,goecr teru6, at breef ESC8evnarlijk bij counters. ïn clc tweede hclft hact ï,lNÀ *eor eei'licht velctoverwicht
maa-r kon pae tot sctrren rronen nacrat tvree speJ-crs 8ewisseld viaren. Een verxeinwcrp ín het s t rafschop6ebi e d van ESC lici j.cdereen i1aan, hehalve een dóorjtaetentle LENSer tl-r; lioii daarna cchter scoordc.DSC uit een door ile scheic.ls-rechtor.5cne,lcorde buit cnspeJ-situatie 1-2. Daarna l)leef .LENS onstuimig aanvcl-Ien
en k'qm Èsc er.ni.et meer aan te .pas.. tENs kr;n echter niet.rre rust oprrrengen om
de. verdeclÍEin8. van fSC uit te spËIen, zoC.at hct grootste .6elraar van af6tand--schoten moest l<onen. rn de l;:.atste ninuut wist íóhn lïerLeÀs een strafsèho1.: telrversierentr, waarrloor het toch nog tot een verdiende 2_2 l(vraÍn.
. Dc strijcl tussen LENS en tr§C is dus v,rorIópig.nog onbes!-i6t. l)e kohpetitieis nog lang, rnaar gczien het vcrtooncre sper en oe inZét ilag toórr-wer gereheic.
wcrden op een hoge klassering. vsgl sirkses crmeot

LENS 1

LENS 2
L]]NS 

'LEJIS 4

Het han nu eennaal n

CIïP 1

ESC 2
die llaghe 1O
S. ,Íiltius 9

1-2
z-2
1-1
o-4

j.1. zat eï
iet^ altijd kavi.lnr zi n: onil

et voc a eurer op I,ENS af. EIrïSTE
er clat'théna sjrecli.e zich
speeltle tegen een vri j
wi1 zoggcl zeggens van

n alLes door het centrum
6reti6 ClïP ccn van haar , r1l1:pen- deJren-we rtstri j denffilE
bei;in af aan het initiatief uit han.len Beven en bovendiei. p. v.

al-l-een vróér tri ervaring rl.jher
En cl6àr zou nu juist zovecl

.. -5-

Maar e
open op de vleutreLs

nfin niets 11el:eurd:
gev..ar af hunnen lcomen.
I



Jan Gefuk opend.e vooï ons na ru6t de score , na .uitstehend vlerk van ïuib Kleijn.
l)e zaak lrerd door de 1.;asten echter hoe langcr hoe meer ín hanr'l.en ,.lenomen en ten-
sLotte na eèn 6eJ.ijkestqnd zelfs in hun vc,ordeel ougezet. Jan er, doch rleeLs ,

ei6en schuld! t'..É.2_g!eIagg ecn UIT wedstri jcl tegen Bizon ook aL ccrr ploeg. on
tcrceíïe v,:or uïE=fí-!EjEffi;'"3l,ltv, er i4.rc uur, TE}jW B:!3f)", br het terreín
van l(ranenbur$ a/d. I,Íichael ffiek]-aan te tri jffiiinl-s cEdà-srecÈt er
ur,,Í-n.-ï3-i jGË6-,ri.ïl-o-:8Tffi ïïtdiïJo-öin§G,rEvonci!

--Töt 
TrE E-traTïf,E ge-gcvcn moíent in het b e zo ekende,,Esg w6l- haar even-

knie gevcrnriei--Ën-ïo;sten er ve1 cliverse zeilen biji;ezet rvoríe_nlÏa ongeveer cen
kwartier nancn de ;3asten via een stl:afschop fle lc:.ding. Na de'hcrvatting toonde
,,invall-errr Hans Iilil:?us, ovirigens heleuaal- gecn oltenbarin6, toch o1: een be.ae-J.d
rnoi:lent, bi j een scrinna6e voor het rloel aler gasten, met één van zi jn fl_itscn.-le
reactlcs dat hij ()ok v.ror ir.eze 1:J.oe6 uiterst nuttig .wes, docrr Ce score beli jk te
trclCien. Zo t n lcwartier voor het ej-nd kwan nSC. pk,Èoeliaj op 1-Zr cl.och een 1ti'.ar
minuten v:jor &floop rcochten ooh wij een st:afèchop nemen, die c1.oor oa-ptain. ,

r;-Aè iè.Lr{!d]r in
-prdblemen o})

J:itl]. vcl Tas sublien wercl beirud.. Voor n.s.zaterdag staat tn iéts gemal;Icel-i jlier
ontmoeting' (althans zo lijl.:t rt op palGf-ó]-ËE lro6rarrua n.1. UIT tc;:en
Maasdijk 9. Ai'.NYi!.;G : 12.10 uur, VEIIZ/.I,mLEN OP LENS : 1 1 . J0 uur , Schffisrcchter:
Hr. D.Oedit. OF§TELLïNG:rloenscla gavon van Hr. Mohle. 1E;lliEïN: }.aas
1ange l(ruisrïeg aIiírar I

IIet DEll:JË nam tegen 4iu tlaaïg v66r rust cle leidin6 via cerard FluíIrer
( r'ric an -lers zou.'en rve fijna ze66en, niet?) cloch werd er net 6e1ÏfiilíGffiTlclruaid
Onclanks Cat cte .qaoten 6eduren..1.e een 6root ger:leelte van cle 2e hcl_ft stork in ;'.c
aanval. waren, kwam Ín deze score geen verand eï'ing raeer, het6een niet in c1e la.c.tste
plaats. fle danken was in het weàeron uiterst bekeken partijt,je wat Ilcrnan l(eujler
lve.er stonLl te sllel"en. Op pure snclheid vanzelf sprelcenrl tegenover

'het narr,eeL, lost doze heerser van het, uitlclenveld aldaar vele LEN§
door routine, en l) elcekenhcir',. a. s. zàtèidEg llïT tcöen Hgsry jglfglq 2. !gW:

einrle Pr. Honclrikst raa.t. CPSTE].,L,ING:
emi)er - D.lronk - J.Houben----l-

111.C0 uurr TEI.i;IEIN: H.v llol].and: Lemaireure$9

i

I

I

_ M.lteuver - G.Bosiian - C.Veldink - H.K
. Chr. .Tehee - L.Kulper - R.I(o6ter (aanv) - T.v Tol - lil.Bom.

IIES r C.Dosman. - G.Kui!er"
I'let het VIEiIDE wil.rt nog nict vlotten a1 wor(lën er wel aardige dingen

ge.l.aanr Sararmat e-'liTïi-e ch t er met vastere el-ftallen worcr.t 6esi:eell, zai rt onge-
tvri j f ckl wel 'beter gian. l!q!g4de zatcrdaii: UIT te8en pevjo 1Ó. TEI:]iDIN: Oo6teinde
t-e.. Voorburg. I:.lEvl5g : t;. t5-ffi@,-

C.Ilereíba.k - J,den l?eijcr - R.Vroom (a
F.v l)rielen - ;.Ilcnnei jn - ,,;tri jt h ,- \r,'

. iil. v :,{aLbcriien.
IIES: I'I,ileLi66en - G. Hall- o en.

, PR0GR:'.1{l,iÀ Z;iTEllD.N\c 1-11-1 930.

vri j

anv) - E.v rí'lerkhoven - A.Kostei -
.Dieffenthaler - .il.llanning -

.. . rEijs 1

12.00 uur LENS ,
íO.JO uur LINS f
14. rO uur LENS 4

N
N

'NdtÈdrvijk 6
8o11. sport ]2/4
HTSV 5 -. -.

9-2
E-B
o-6
1íJ-6
6-5
7-1o

0uworkerkua
v2
v2

N
N

DE STAND I}i DE Ti'9EDE IiL..SSE A

5
6
6
5
6
6

1

2
1
4
5
6

Sportcl Lisse
Tcxas DHB
V erburch
Sliedrecht
Ill. Zvrart
01-ympia

9
B
B

6
6

-6-



7 LËI§S qq 9-1O
U"
9
10
11
12
11

DiTT
Rooclenbur6
HVV
rÉï,s.
uraqJeI)].ean
it](DEo

?-7
10-14

.12-11 .
4-,

- )-o
?-14

6
6
?
q

4
q

,
5

4
Z
2

LENS 2 XEUZENDOODEII Or ..........

Bij het ]ezen van rieze kop zult U zich wellicht afvragen wat hier nu weer'mee, ..

betloel-d worclt. llelnu, ik vraa6 mi j af of U Can vreL een6 de mocite hel) b genornen
o1: zonll.agmcrgen, om eens rÍroe3- uit rle veren te koraen, orn de verrichtinge4 van.hct
tweecle elftal gade te slaan. Nee? Dan hceft U oncler and-ere 14 doelpunten 6emiet
die dit e].fta.l er in drie vre,letrijilen wist in te schoppen. Zes van .die goals. '

viel-en af6elopcn zonclag in het treffen met fi(LW, tot clan toe nor'.e koploperl
.ti.angezien iIn:^VV ef zelf vier wist te kri j[en kan van' een tïoelpunten f esti jn
gesproken worr'^en. Een.vieeh eerCér rver;l quiCk met J-O aan d.e zeigekar Sebonden,
terwijl nog ccn week eerrler (het tot dan ongesla6;en) l{ilhelmus 2 met,liefst 5-O
aan de hant 'erd gezet. Ioor cleze resuLtaten staat LEI{S 2 nu op een 4e plaats net
9 uit 7'
Een korte ka.rakterisöi'ek nu van tE S-iUdiVV. . . .. . . .r,
In dc derde minuut nam LEI{S de leÍilin5 door Jiinrny Tjin Àsjoe. Nauwelijhs trvec
minuten later rvas IIan6 llertens attent toen een 6chot van Piet Hop tcru6krvam van
de paal (2-O). Wat er vervolsens 6ebcurde zal wel nie,iancl ooit ]cunnen verklaren
d.och binnen 10 minuten vras het 3-2. Echter wel in het vr:ord.eel- van IIIOIVV. No!'voor
ru6t kwam r.ie gelijkmaker nÍdcl.els een beauty van !ïouter Frantzen. . ' ,.: !-
Na de rust lvas het aL snel 4-3 door een benuttc strafschop van Hans Ijertens. ''-

!" ̂ .W kwam no6 we1- op 4-4, doch in rle l-aatste 10 rninuten, tocn RK!,W l[etó'10 Íran
verr1er rnoest waren het Jimny Tjin ils joe- en invaller Edwin Eykelhof díe de ètanè
verCiencl oi: 6-4 brachten,
;f uet al- een er6 leuke weclstrijd en een 1:rima generale voor-c1e ]oodzirare uitwecl-
strijd van zondag a.s. te;1en UVS 2. 1,16 U zo vróe6 uit becl kunt en wilt l;ànèn-'bent

DE STA}.ID

;'rDO 7-11
uvs 6-10
::l(Àvv 7-lO
t Elts ?-9
r.íilhetmus f-B
ONÀ ?.7

CO:',L
jll-auw Zvlart
HVV
VELO

Quick
Olpympia

6-6
?-6
7-5
?-4
7-1
?-1

(?-to)
( 14-14)
(7 -xa)'(?-12)
( 11-18) .

o-20)

(11-5)
(22-6)

.'(19-14)
( 2o-10)
(9-10)
( 1o-17)

PROGRI.I}41'L. SEÏ{IO:?EI,I Zr NDJIG 26 CKTOBER 1930.

14.00 uur VeI'burch 'l rtiNs 1 Àrkelrve! .2o Pocl-di jk
C.J.Mijer.' §Portp. a/d oé66t6eësterlv.

- " L,eiilen 'J.R]-on.V1 H.Vis.
\12 J.Hooymans.
\12 F.Otterspocr.
Dr.Ivlansveltkade ( sprrthal)
'ile,ssene,ar M.v Heesih.
Kleine Loo einí1.e Lbudonstr

Ï'.Talitsch.

10. JO uur UVS 2 .LENS 2

12.
10.
12.

uur IENS
uur LENS
uur LENS

12,30 ,uur Ti!. Z

,HDV'2 ",
GD-{ '2' -"

ni j'swi jk f
LENS 6

00
OC

ír0
4
5

1 2 . JO uur l,-UC 7

art6
LENS 7

-7-



12.00 uur LEIÍS B
14100 uur LENS 9
14.00 uur l,Ells 10
14.00 uur IENS 11

- :.Uóstlanclia 9 1tj

- ";- f,lÍr 4 v1

- *.'GD; ? v2
- ( croen ,,yit i 58/4( vrsch) V)

I'I . N .
J.v velden.
N.N.
N.I;I.

en +.

t8.45 uur LENS 2 - oDB 2 (vrscli) ':'
' 2O.3o uur LENS 1 ODB 1 (vrsch)

LENS 1t 2 eL 3 ÏrorCen cloor .de trainers beltend 5cmaalrt '

N.iJ. lli ^1 ehele afkeurin

Pno GIUTII'Ur SENIORH§ DINSD/.G zB-r9-i9rjo.

IENS 4. als beltentl

LENS 5r R.DoE -.J.vd En,1e - rt.'<l'e .f ong t'
R.v lilijnsaarJen - J.','itting - I)

F. rle Vroc8e ( 2x)
II. du Chatinier - G.FrancisnEs;

LENS 6.

is ëi. een reserve ro ramna voor LENS

.R.Osse - C.Stapel - F.Verbarenclse
.Soogaara(zx) - J.Voorduijn (2x) -

-. G.oostron - H^{RooduYn' - I

C'vc1 lleeh - J.Keetean - G.Looyeotcin - UÍ.Michel-s
J.Zoet - J.Zoun + aanvulling junioren'

IENS 7., aLs beltencl.
ï .,

I,ENS 3. al-s bekencJ.

IENS 9. als beliend met F.v Luxembur6
nffi- J.Helriqns.

".. LENS' 10.als bekend.

I,ENS 11.a16 bekenil met C.Orlenlrirohen B.Eoo6rrard - J.vc,oiduiin - F.ile vroe8e
( àie LBrs 5)

RES i F. Jonker.

VERZJ'MELTIJDEN I

IDNS 5 r 3r9r 1o en ''11 een half uur vocr aanvanil van de vre ''str'i jd'
IENS 6 11..10 uur LEIISkantine
IENS.7 .1.1.rO uur' rr..

TIFSCHIiIJVEN:

Vrijda8avond tus6en 19.OO en 2O.0O uui
LENa 5 bij Cris §ta1:cl TeI.
LENS 6 'bij CBcs v.d. EPck Te}.

. LENS 7 bij lÏenlf, Iiinmelzwaan TeI'
LENS .8. bij. Gcro.rc1 Duiriootèijn Tel.
LEI{S 9. . bij. Theo Prins TeI.
LENS ',10 bii: Jan iliemen Te]-.

,I,EN§ 11. :bii Jo6 KuiiPer6 TeI'

23.
010

94.
o).
21.
60.06

.BB
1.51.30
.16
.91
.14
.o1
'.2o

ÖO

25
68
12
71

Àanvoerders kunnen bÍj evt pror;lemen loniakt opncmen mct IroJls c1' e 'Iroc6e'
öËr. 

-óriÀàtgozr 
( vr:- i ilago.ro-rrd. t,.l".", 2o.oo en 21'oo uur)

. -' .-B-



N.B.Maantlag ] novernber; eanvan6 20.00 uur;

NIET OPJíOMERS :

;.,I.}WCERDERS X Í JEEITIiOM§T.

ltregens nict opkomen het af6elopen vreekeinCe kri-jílen J.Helnaxd - ,H.du Chateniér en
G.francis tvree extla reservebeurten. Bij herhaIing. vol-:!t schorsing voor Ce rest
van het seizoen! . .:
UITSL-iGE,Í ZOIIDjiG 19-1O-1 9ae,

LENS 1

LENS 2
Val-heniers 2
DSO l
Gr.li'!ÍT./vac 3
LENS 6
LENS 7
RI(])EO B

DVC 3
Celerita.E 7

Roodenburg 1

,1Kj,VV 2
ï,Ells f
!EI{S 4 ( vrsch)
I,ENS 5
lïit lllaul ,
Verburch 4 .

LElrtS 3

.r LEIIS 1O .

DHt 1

ONri 2

4-2,,
6-4
q-)

1-1
?-1
2-1

z-)
1-1
2-4

?n0Gllitl{}f! ZOM)iiG 2 novenbcr 1 930,

14.ro
11.OO

12r00
'12. O0
12. OO

12.O0
10,.30
12.-45
12.0O
14. oo

uur
uur

uur
uur
uur
ttur
uur
uur
uur
uur

b elcenfl

I,ENS 1

LEiqs 2
Llli{S norï. ni pt
HlS f
Texas DHS J
LEIIS ír

LEIïS 7
,lrchipel I
VELO 7
GSC f
LENS 11

LENS, 4
IENS .5

svH 2 .rl
Posta1ia J
LENS B

I,EI{S 9
LENS 10
LDo .B ( vrsch)

PnOGF::[,IÀ DINSD.",G 4 noveraber 19j0.

20
uur LENS 2
uur IrYJ{S 1.

STAND LENS f
4

1. nvc 4
2.V\IP2
1. Dfi,3
+r ll1JslïIJIr Z
5. líifhefmus ,
6. LENS ,

I s-Gravezande 2 ( vrsch)
t s-Gravezancle 1 ( vrsch)

STJ.ND LENS 4

B1 .4j
,10

1. VELO 5
2. GD!\. 2
3. Dtc 2
4. letrt z
5. Quiok l6. rutr sPeed 2
7. PDIi 2
B. r,sNs 4

7. Crqmvliet 2 .

B. ncv z
9. Val-l';eniers 2
1O. Delft 4
11. GDr, 1

5-9
6-9
6-B
6-?
5-5
6-5

5-10
5-10

O-O

5-7
6-4
5-1
o-t

54
5-4'
5-7
5-1
o-,

9. luc--q
10. Hits f
11. OD! 

'

o-t
.5-2'

5-"

-9-



PROGR/rMMÀ JUNIOIE{.. -

z/iTEit)r'-G 25-1O-198C.

i.tó
14.ro
r5.oo
14.jo
14.jo
11,15
tr.oo
11,15
13.OO

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

llcstl-ahCia 1

Tone,3ido 2'
DIÍC 5
LENS 4
IENS 5
Llava ,
I Iestlanèia..9
Te lníerve J.
Valkeníers 4

LE}IS 1

T,ENS 2
LEIIS f
I{ranenburg 2
vvt) 4
LENS 6
LENS 7
IEIÏS B

LENS 9

de ltoge Bouen
Ilodel-aan
3rasseï'skade
v2
v1
Zuiderpark
de Ho6e Xomen
Vredenburchrve6
Lan8e ItleiweB

Leider Ben 06se.

Leider Frane vd. Derg.

Leicler Marcel, Jan6en. .

Leider r'i .l:iIok.

SCIiR]JF SI'IEJ, IN VCO]: DB DUITENLi-NISE .:EI,5 T

i).FSCHXIJVINGEN:
Schrifteli Li voo! vri avond

Genenu l- ens 6?,50.96.
TELEFOI,IïS0H: vri jda.6avond tu66en 17,-1O en 1B.rO uur ( uitsluitend ín dringend!.e

gcvallen) voor
À-klassers bij F.vC Berg TeI. 29.79.28r
D;klaseers bij F.vd Rerg Te]-. 29,?9.?8.
C-kl-assers bij j'l. r s-Gravendi jk Tel_. 61.16.40. .i- r

In noodgevallen kunnen d,e junioren noB oI zat erd.a6o cht end tussen
9.JO en 10.O0 uur afbcLlen bij LEIqS. Te1.66.8.14,

Afl(EURTNGEN: De junioren nocten bij srechte we ersoàstandi6he clen steccls de
afkeuringslij st en raarlplegen. Tel-efonische infornatics worden ..
hicrovcr niet verstrckt.

OPSTE,: LINGEN:

T,EITS 1 . al-o vori8e week met X. de ,Jon6 en O. vd Laar -
. Glarne our.lers rnet vervoer.

sarnenkomst 1J.OO uur LEI\IS

I,EI.TS 2

lei,ier Jaa! l,ieyburg.

l.lerÍJmans met P.Í;oenders

, Leicler Dhr. Spa.sauenkomst 1J. OO uur LENS

13...0 uur 1)Í j P.vcl- Steen,
1O1 , 2545 plt Den Haag TeI.

. aIs vorige vreek zonrler G.de liok en Ch.
Gaarne ouders net vcrvoer

ï,ENS ,. als
s-àË'öíÉomst

behend. ( zie ook z.'.aIvoetbaI)
1r.45 uur LEI'ls

LEI{S 4. als hekend met À.v Elitterswijk
zie ook zaal-vo etbal

sanenkomst,14.C0 uur LEN§

LElrs 5. a1s betcend zie ook ,""1ï;";b*ï

LENS 6. al-s bekend zie ook zaalv",etbal
EZffiomst 10. 15 uur LEI{S

LENS 7. als vorige week
samenkomst 12.00 uur LENS

-10-
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LENS B. aI6 vorige week tr'iets meener1en
sanenkomst 12.15 nur LENS _. l,eirler Theo Prinsr

Leider i'.ad vd'ILroft.

'I

LEI'ls 9. àIs
samenkomst

vori6e rveek
12 . O0 uur LEI{S

pn0cliri].i14.0,. irUPI LIEN I]ELPEN EN IIINI -t/EtPEI,,l

PUIILLEN Zi.TIJIID:IG. 25-:1O-19uo.

12. J0 uur LEI'IS 10
12. ro uur IENS 11
1O;JO uur IJEI§S'12

]{ELPÈ}I ZJ,TE]IDIiG 25-1o=:t9ö0.

to. ]o' uui IEt{s 1lr
10.')O uur Vreden'burch J0
10.JO uur LENS 16

MINI.IïELPEN ZITTERDAb 2

10.45 uur Flamin6or s /' 
11 ,1O uur LENS i19

,l ,

r\FSCI{'iiIJVII{GEN :'

S chrift eli h vrcr vri c1a

Genemu enstra

guÍck St eps '1 2
Rava 10
Gona 11

v2
v1
v2

'..n ilhelrus
IENS 15
Groen',ïit

1B

158/6

LENS 19
VVP 12

v1
Vredenburchwe.6
Y3

Sp.park Irene.
v1

,-10-198a,

avoncL 1B.OO uur bij P. vd Steen,
at 10
vríjC
geval

PR Den,. H+aS. Te1. 6?.50.96. ' ,

13.;lO. en- 'l9.OO uur (,uitsluitcnd in. dringende-
Íjnen ^Ie1. 29,06,21.

TELEFONISCH: a6avoncl . tussen
len) bij rïil He

In noodgcvall-en kunnén de pupilJ.en en rvell:en no,i op zaterda5ochtend tussen
9.Jo en 1ó.Oo uur afbel-len. IeL, 66.13.14.
AIIGURINGEN : Di j slechte rireerso4s tanclighe den stceds eerst rle afkeurlngsli j sten

raaCplegen. .Stant d.aarop bij l'pupillen en tíeLi)en[ vermeld :
Gbedgeircurd dan stceds naar velcl of j)unt van sar.renkomst konen.
IN D]T, G]]Yj!L }iJ,G ]'N DUS NIET TDLEFONISCH 'TIOTTEN GETNTOiU'I.i]E1?D IIj.AN
EVjINTUELE ,'J](EURING. Stant bij de afkcuringsadress en bij rtpr.rritt"r,
en tCelpen'r vermel-d: ZIE /LIïEUXINGSLIJST clan noet als. vo16t.lv9ld9n.
ilehanciel-d: Voor de thuiswe Cstri j,:en t:noet juàiorentíjst vrorden
6er.aadp1ee6d. Zijn de wedstrijrlen van ï,ENS 4 en 5 6oed6ekeurr1,
dan gaan ook cle pupillen en we1-pen wedstrijCen op ons ,veLd door.
UitslÍitend vcor r.1e uitrv e cls tri j den mag in rlat geva.l tefefonisch
word.en .qeinfornceril- of llun vlerlstri j r,.en doorgaan en vreL op zaterdag-
ochtencl -tussen 9.1O en 10.00 uur IeL. 66.11.14.

OPSTELLINGEN:

r,..
LENS 19. P.Ri jlsua - F.Christ - n.o]aassen - E.Endlich -,M.Encu.ich - ir.I(amp -

P.Oosterweghel - n.S].ats - J.Timnermans - D.Verschelden - D.vcl Vin -.
P. vd Zwan.

samenliomst 11.45 uur lIiIïS Leirier l{crïlan Straver.

LENS 11. V.Tiomp -'1.{. Froàbcr$ '-:. Il.È? Groot - C.de,croot - D.l(eetnan - }l.I(eetnan -
L.Mcershoeli - T.l.iufden - [.p1u6ge - l,t.S!a - D.Spa. . S. vd. To6t -
;1. v liijngaarclen.

sanenlioust 11.45 uur LENS Leicler ilonald de Haes.



LENS 12.'R.llate1aan': R,loelhouver - C.vd Sosaardt - T.Diemel - L.. Sto uo"ut oir, "a
I.v rt lIoog - M.Jehee - E.i(nops - n.Spaans - D.v d Toorn - L.vci Tooiri -
Il.Hartman - E.I nnenee.

samenkomst:9.4!'uur L,EIIS 'l,eider Ron rle Jcin5.

OPSTNTIINGÉ}I :]ELI'EN :

l,El'{s 14. I,l.DoEch - M.Bruo6hooft - D.Bijlsua - M.I{oeksna - T.Jansen -
H. Snu1r],ers - P.Valkenburgh - I,l. V crschcltLen '- !.trïyrdcnan - J
R.Verbaan. :

zie zaalvoetlal Èoutzagerij+ J euljdkam*:
sanenkomst 1o.oo LENS Leí(ier JacqueE

I,Í. Schuurman -
. Duna.nt -

I

cle:r DuIlË.

( nini t s en wel-ppn)
dus niet oI

LEI{S 15. H.Lar66en - G.E1steik - ll.vd Laan - R.l,Íeerslrgeh - R..Zandstra - R.}io}tro;: -:-'a- p.;.ng"rine - l.í.Jochems - ,r.r:'J eststrat e - :t. iimuer,:ian; ' P.cle'fongh.
zíe zaaLvaetbal l{outzal3erij + Jeu;;dkamp
sanenkomst 9.OO uur LENS l,ei.er Èeter c',e Jon6h. "

LENS 16. R.r'-lsengeest - I,l.llrairdt - K.lIanEen - ll.Ja6esar - G.I(uiper J
-------: J.l4uir-RodriqueE - II.Stcal - J.vd starre -.-M.Tijsen - E.vd Kniifr-"

tï.Vinke - J.Steinwegs - P.dle iilei$n. r'i'
zie zaalvoetbal iloutza6erij + Jeu5dkamp.
sanenkomst 1O.Oo uur Lm{S LeÍrier Dhr. liran<lt en

Ron Tii sen.

OPSTEL],] NGEN )1II{I -'IíELPEN:

LEN-S 18. S.Eess - I?.Nuijen - J.l'Ían6vel-d .: M.lliersría'.- N.Schuilnna4 : 11.!'ieret '-
À.ilarcly - M.Muir-noairiques - R.Geurtsen - P.E16t:rk -

zie zaalvoctbal Iloutzagerii , '
saraenkomst 9.45 uur'LENS Leider Eric Hess.

LENS 19. Mide 'rlaal- - S.Jag
F.LelÈevel-d - P.D

zÍe zaalv';etbal Houtzagcri
s aruerikomet 11.O0 uur Í,ENS

a6ar - J. de titaay i r.uuuài" - M.v Katv,ijk'- J.Lelíevel-ci ,

een - E. c1e Hcer - .M.lrul)ben .. ,
J

I,ei er Dhr. El§to.k.

Zi.ALVCETJJI.L HOUTZJ.GENIJ.

op zateÍclaSavond 25 oktobcr hebben wíj de beschikkln5 over de sporthal van de
'Eoutza6erij. r/anaf 19.00 uur t/m 2J.00 uur zijn de 2- vel- en voor ons. De iongenE
die'èr 'vórÍ6 seizoón ook geweest, Éijn, weten nog vrel hoe.le1k het i6. Dit jaar
spelen.we ontlerlinge rveclstrijdjes. Zaterdailavond doen rve dit met c1e Eini-vreLilen r

welpen en de x-k1a66er6 die vroensdaS niet Gespgel-d. he'rbeno De sporthal is te
beréiken met trarn 6 en Iip;t aal1 de Ilobbenastraat over de Vaillant]-Àan. Voor c1c

mini-welpen en rie welpen verzalnclen we o! !ENS. i.lÍj hci:cn clat cr ouders zijn die
deze jong;ens wil-l-cn vervoercn. De ;-l-kl-assers noetcn rechtstreeks g.lan. Het nornale
LENStenue' is verltlicht. Nee!0 gynEchoenen me-c. .

AESCIIIIÏJVEN

Dit is vcrllicht op vrijdasavoncl bii !Íif Heynen Tel. 29.06.21,
en bij Fi'ais vc.r. Be-ig voór àe R'.klassers. T eLL .29,-?9.?B. Doe. dis
zaterd.a6 bij de lciderr

-12-



.]ÍIHI. À! 'P.Ef stak. - N.Schuurmail .- lÍ. v t(atlvi jk - E.D
ÍdA# Dhr;.Elstir} .L ;. : : .. j .." .

OFSTELLINGEN:

!ii

lïELPEN E : J. Dune.nt -..+Í. Ilos ch .-, I,l ;Bro qshoo f t
M.Verscheltlen. :

Lei ler Jacques Cen Dulli

D-conbl.P.Íiolador (k)
M.VreebuxS

lèider N.N.

eldr.ers - J. telieveLrl .- .hrHardy.
sanienhomst 1.3. 15 uur IENS.,

Itr Nr B: It.Fioret. - -li.Nuijen - M.de lJaal - il.Geurtsen.- J;vd ltíaay - M. Muir-xoclrique
M.Muir-ItodriqEe6.

Leirler i{.N. samenhomst 18.15 uur LENS

MINI C: S.fiess.- S.Ja8esar - M.Ïliersna - J.llansvel-d - p.Deen - F.Lelivekl .
L eíclei Eric Hcsó ,'' :,, .', .:' ;.:. samenliotrst:18.1, uur LENS

llEtry I\:!.de Jongh - M.Jochexns - E. vd Knijf f :- ;i../,L6 ertBeest -. M.i ]lre-nclt - ".

T,eidei ,ri;i'ÏÏÏ5iil , ,-.- ,. .. . , Í ,j,j:i sauenr:ornst 18.15 uur lENs

!ïELPEN !:G.EIstah - -P.1ln8e1ine :. J.Vd Starre - H.TÍjÉBn - H..íiarssen. ,. il,eidèr N.N."' , i.. - sa.menlconst 13.11 uun LEI.ts .

IEI?EN C:ii.vd taan - n.H,)Itxo! - I?.Zimnerman - i(.Hansen - G.Iiuiper -
J.l4uir-itodriques. :

Leider N.N. . samenlíomst 18.15 uur LEI.IS

IEUIE]I !:R.Meershoek - ll.Zandstra - J.Ue6t6trate - N.Jagesar - lt.St".dt - 
:

---:-:tY.vinke .:. - r -:
!ei(1.er N. l{. sanenkomst 18. 15 uur L,ENS

: . !.:-
- M.Schuurman - H.Smu1ders ' '.'

samsnkomsÈ 19.15 uur LEIÍS-

IVELPEN F:T.Jansen -,D.Dij1sna - M.Eoel:sna s P.Valkenburr:h - I?.Verbaaa -
It.}Íyrdenanj..;-''i...'..'ri.il.'.,.,,;;,.;i*.,-:.;'1l...:i'.iii',

T,eider Jacques ilen DuIk ;'; .' :. sanenkomst 19.15 uur LENS

';'"'Bjèoà]i ïr'!ï.'iíàöpè'(Èt: b.-u'i,f.r"r,'; n.Dut lilu, - u.ae clàot ] ,. ou ,spie5el -',a.. ,i,: -!' ..'......,.E..v" Zi jI. -..IÍ.Fontman. :'

",. 19.1Ëe{,1-{..§...ii..;,,".,:,,.....:-..- i...i.:,...,.;.:, ,_"...,--g9mg.!491,.9-1.39-.Zo.uu1.Hgglzaseri
D-comb 2 l'i. v Veen (k) - n. va iloc,6aardt

s . de N elrnÍe - D. v Di jk.
Leíder n. n,

3-comb J.. M.vd l,{i's (k) - r'.. v i.}l-ítt crst'ri jk .-.E.JaSe} - U.v I'ielzen.- D.Vermeulèn -
B.Driessen - E. Coret.'

L,eiCer N.N. samenkomst 2O.JO uur Houtzagerij

ll-comb 4.J.v I(ester (k) - U.v lteel-e - E.Iicus - !Í.Krut - ii.noos - i'l.sdhroiner i.
.I4 . Geurcns.

Leidcr N.N.. . samenkomot 2O.JO uur Houtzàgerij

- I"Í. de lIaas - li.Soebarta - Il.Verb:)om -

samenkomst 20.r0 uur Houtzager

- Í.ChrÍst - r'..Franken - R.l(íevit - .l!.Tevrarie - E.,le Vos -
Ealnenkomst 20.Jo uur lloutzqaeri j

B-comb 6.G.Caprino - iÀ,l.Colpa - J.Friskes - F.Klein (tc)- tt.va I(ooy - R.r,jannee 1
L. Sinke.

teÍCer N. N.

,.' .-'-13-

samenkonst 20.r0 uur Houtzagelij



De nini-vrelpen si:eIen cen onclerling toernooitje. EIIc team speelt twee rvedstrijtl.en
van-2C ninuten..De vuelpenteans 1.t/m 4 spcS.en een toernóbL van J rvedatrijden van
20 minutcn ler tea.:1. l,,leIpen 5 en 6 spelen 66n weclstrijd van 6én uur. De D-klasöers
epelen in trvee poules {1 t/u 1 en + t/a 6) per tea-n twee wedstri.lden,. van een hal-f
uur.

IrVAT DCEN lilE ??

EINDE

Vooi cie minirs duurt het tot à0.0o uurq Terwijl-'welpentearns' 1 t/a 4 tot 21.00 uur
door6aan. WeLpen 5 en 6 zijn ook om 21 .OO uur k1aar. Voor de B-Id.assers duurt clit
tot + 2J.OO uur. Jongens., veel sukses en tot zaterdag. .

IlIltI r S uÍtsl,ag rïELPmi 1 t/n 4 uitslag

119.OO -
19.20 -
19.40 -

- 19.20
_ 19.40
- 20roo
- 24.20
- 20.40
- ?1 .OL)

t20

oo

19
19.
2n

4o
1-2

1-t

19.o0
19.20
19.40
20. oo
zlJ.20
20.40

1-2
1-4
1-3
2-4
1-4
2-7

1v8tr1:Bg !+6

2o,0o - 21 .'JO

Il-kl-as6era 1 t/n 5

21.OO - 21
21.10 - 22
22.OO - 22

uitslag B-lrlassers 4 t/n 6 gtu].gg

.30

.00

.10

1-2
)-z
1-3

2
-?

2

1.OO - 21.30
1.to - 2?.oo
2.oo - 22.10

Mijnzoon....:.........í........heeft.we/geen*intresse
oro mee te gsan naa" het jeugdkamp. (y 140,- p.p.1 :' : 

i

* rloorhalen ríat niet van toepassing is. Naam: 'l

JEUGDI«.MP

:,'ij vra6en nogmaal-s of de oué.ers het strookje will-en i-rivuJ.Leà vour hót jcugcllcamp.
!ïi j zijn va.n pJ-an 66n rveelc in een kampboerderij te verbl-ijven. Dit te houden in
d.e eerste vreek van de grote vakantie. til1e vrel! en, ?upilLen en C-k1a6§er6 kunnen
nee.

H;,'.GSE J]iUGD

De vblgenCe si:eJ-ers zíjn voorlöpig uit6;enodigd om aan de voorselehtie'weclstrijden
mee te doen voor de diverse IIaaSse Jeugde].ftallen op rl.e Yzerr,ierf (ve]d DTC bij

'Meppelweg)
'B.Heexískerkl Y.Tdlo.hre6 en P.?roÀ op ,oroàag 3 novemberl om 2o.JO uur].
E.lloos op meanclag 27 oktober om 2O.JO uur.
A.Tjin iiÀ5oe op uràanea6 1O november om 19.15 uur.

-14-
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de clefinitieve. selekties zulLen doord"inà"o. Oo" j" t"ut
zien .dat je niet voor níets bent uit6ehoàen. Speel iedere
en wees positief tc6enover je ncdespóIers. Suc-ces.

,,- r.,. "r . - *, i1 ';í " .. _- r;. ,r

..i .:. i, i. I ; 'r 
ri : ,, :, I ', 1'' " ,.

'-'Dc-.ion8en6 tecGeren.tïccr eens byzoncler traa6 op ce britenl-an.l.se reis ,et piiikstu=.,
. í981.".Móoiei kgn.hct toch niet. iJe,zijn ai ïer'zekerd "a",à"n;l;;À-"r.iirr;;;;:--Een dri ecl;iagsto ernooi wacht er.voor Bi èn C1. voor de anrleie,í""". i,o"at- u;-;;;-.'volop 6espeerd. voor half nover;rher noeten wij opgeven bf wó lcóneir. u"l:ri1;t àr"jullie. De rcis ko6t f 165,- p,p. tVe slapen i" àà",.jeu6dherbèrj.t i"ok ,--6;;_:,;-o"r.opcgirorekeníry 116711 tin.v. penningmecster LEItrS n;t verrneJ.diig bultenlandse rei6en je bent deelnemer. I(om nou jon5Jensl 

.L .. ,.,,r

iïi j hopen dat jullie tot
en laat obk in' je,elftal
,weèk -met een lOAl- inzet,

. '.: i.. .'
BUITEN],ANDSE REIS

UïTSLr1,GI!N JUNIO,]EN UITSII'-GEI,I PUPILLEN

Schevcningen 1) !
ï svDiIB 4 ;'. -

UI TSÏ.,,IiGEN,,IELPEN

Vios 15
IENS 15
quick st 19 -:

LEI'IS. 1 , {.
I,,E}IS 2. 'J:
LENS,:.] .

r,i)o'3,,,
LENS 5
rEl{S 7
IMIS O

LDNS 9
..1 '

' 4.0 .

;' 9-O
l: o-íl

4-1
1-1
2-2 .4:i'
)-3

Í. -'-, -' )., J .Íi

LÍrNs 10 
-'' ''

LENS 1'r '"
LENS' 12" r "

3,i,r
':r..',6-o
'' "' 1-2
,': , "'' 1-o

i -. GDS::11. ',,.

- 'LYra J
- rÍllir^ qy\lv J

, -. LE}IS 4-,:
. H}EH 6
- Vretlcnburch
- ÀDs4
- Vredenburch

ï
:

tt

1B

1.1

f .- ;
LE}IS
Tedo
LEI.IS

-4
-2

4-?

4jto14

16
Uf TSLAGEI{ I.ÍINT-IIELPEN

:i .,. , :
- LENS 13 ; ,. ri- Vredenburch ,] 2-4

GDS 13 - LENS 19 6-0 ,

: .1., 
' 1'

E Gespeeld {lr G"*orrn"r, ' 'Gelijk Verl"oren

16 B

:'\ t':1,
". í,.: .'xi+

5 a

Punten Doe1puíten :

Í
13 3?-46

i, ,r{'
.j.-'rrrj..-'.1 i

.....-
:l :J ., ! -r .. r..'

'i' .t

,".-:. -

'lïeer een uatig woekeind. De junioren declen het vrij bertelijk. i..t sp.eei.ià i'ooiaí'
cen leulte tweede helft tcgen een zwah GDS vràt drie puntcn Àcer hadl'Met'4-O vrerd
GDs versl-a{ien. èa'' zo door. ,L2 pa}te de ! spelerÈ van Lyra' met 9-0. l"Íoet. ie' maar.conpleet honeh.' Over'll1 schrijven we las weer al-s 6s rrilsr.gnrr euns gaan' vàetbaflen.
I}2 kon het niet bolwerken tegen een ueter i!o. LxNs 5 6ing.'vo-or niÉ" rrr"r , vc.,lïie het veld. afgeheurd had was niet bekend. op de afkeuringsli j st en was het. .. .

5o edgekeurcl. 
_ 
Toch nog lekker 6etrainrl op IE1ÍS. B4i.ruerkte eàn.i-O achterstanrl 6óédweg.C1speeJ-de,een1eu]<ervedstrijd.Jamrilerishetc1aterno5aJ-watfoutjcs

Bcmaakt ,,'rc:.'c.ca, waardoor d.e teílenstand.ers te maklielíjk kunncn ecoren. Gell:kkÍa,.,.maakten rred (schitterend.) en ?au] er ook twee. Goed geïuerkt jongens. ca won
verclíencl van .'\DS en cJ. haalcle een verd.iencl geri jksper. p.1 verio,.i .valr" j..Dg p2_j . -.
Volgons de leider heeft LEI,IS met 1O nan veeÍ kansen gehad. Deze werdeh 'eohtei. net
zo n4\]re]ijk_ geruist, als ze in de twccde hetft aan ,iDO werden ,wegge6gven, . Deze , ;

vristen- er,. we1 .raa<l mee. ts2 :won- clocr erg haia te v{erken. pj rgrroài.:voor, cr.e :twgecle
Eec.r. J amnler jongens, nièt6 aan te.goen; r:í,1 en i72 vcrloor voor de tweeSle lccer.,.achtereen, Terrrrijl'tllJ net .tien nan.'.rruick stops de .baas bloef . zLj, ztri4'no3 on8e-sragen. Dc mr-nl-r6 waren kansl os. i..§.zaterda8 rneer succes. Doe je'beèt.en b]ijf,trainen. ..:zr,l., ..- ,. ,. 

.!. Í..
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íDoB-LENS4 4-1

- Na tríec ,reàètri;cl.n gespeeLd te. hebhen in onze nieuive'poulè, poule I31O moesten we- af6e1open.. àaterCag aantreri.en te6en itDO. tDO wa6 nog ongeslagen. in de wedstrijden
die àij ha,lden 6espee1d. I,lu rÍachtte ons r1e taah om hen te verolaan. In het be6in
van d.e werlstrijd hadden we het zwaar te vcrduren, Het 6evolg rlaarvan yra6 e goa1E
in 1C rninuten. Daarna kwauen we lvat terug en lïim scoorde fraai met 'een 

6joed echot.
. I'le kre6en nog een paar kensen maar die hebben we niet: 'lletut. Iíe 6ingen dus met 2-1
_ gchterstand cle rust ín. De tweede helft r',a6 voo! liDO dat duidelijk sterker was.
'"rïe kre8en nog wat kansen naar daaf werd siLecht nee orngeEprongen. ÀDO benutte

tle lÍansen beter- en scoorde noi5 tweenaal.
. volgende vraek'bct-er jongens. a
't llen spelèr val B 2r

PUBI,ÏKÀTIE TD].J,IETNITFKEURINGEN

H.H.consu1s keuren rle'terreinen vooi àlLe door d.e afdelin6 vaot6estel-Ce wedstrijden
De terreinafl<euringen .worden gepubliceerd bij -dc hierna vernelCe Dublicatie-
adresEen. De iaf8elasting van èèn vreflEtrijd wcrclt bckend getraakt cloor niddel- van
een ponogaatje of etLeep door het nunrner van het desbetreffende thuisepelènde
eIftaI. Men lvord,t dringend verzocht TELEFONISCfl geen inlichtingei-:ÉE-vragen bij
het clubgebouwr

Publicatie-ad,ressen voor terreÍnafkeuringen.'

-..lOO - teruein
,. C.M.Àngevare Re8entes6epl- e!í 21 a.

Berena IJEsel6traat 19
C"hrr Blokdijk Boekhorstetraat 116
Beglingen Zoutnanstraat 6 a
F.l,.Ber6 Ueeklaan 191 (t,o. de kerk)
P.v Boalegom Beresteinlaan JB1
Bohetren Pij)pelingstraat JO
Bondsbureau Suezkade 141 r Den }iaa8
J.Donremans Paralelwég.14J
v.Breukelen. ICI Veerkade Den llaag
v de Runt v Zeegelenlaan.9o
SigarenmaGazijn Dick Iloefkacle 1504
Don Juan ... '. .Re6ente§6e1aan J9O
.Doorschodt Hobbemastraat 1)t ,

' Frauenfel,:er . Engelenburgstraat 1J!
E.',,,.F cle Gans Meicïoornstraat 1

Hannon Ju1. v Stolbergla*n 2B4
G.C Hoeks .. .. Haanplein 2'l

wordt vcrvolgd..

Sigalenllagazijn
Den Haa6 '.

Broocl j eezaal<
Sigarentratiazijn

Verfhandel
Fiietsenhanclel

1(o ffiehuio

'Koffiebar
Si6arenrnagazijn

Sigarennagazijn
!Groente en ruithandel

S l?ELi$GELI ÍEDs Tr-l I JDHII
),
Ook ilít. Jaar or5anisecrt ile b',:elrc6elcommi6eie . van rle I$VB afii Den liaa65 vreer een
speïregeiue c16ti^íj d ,oo" o"*"rrigingèn. Zoals vaak ,blijktr kunnen rte meeÀte 6?e1ers
no6 weI enige kennis van s.èlrege1s gebruilcen. Daaro!À hopen rvij dat entcele jongens
zíöh Írj.lleí.. nerdiel:eí in'deze moeiJ-ijhe materie en zich op8even on.vclor LEN§ e.an
deze wedstri'jd àee te "doeni
I,ïie zoeken wij ? 1 A-jtruior

1 B-junior
1C-junior
1 Pupil

Inclien men mee wil doen moet nen zich voor 1 november op6even bij 6én van cle

' Jukol-eden
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DE LEISREVUE
I'ÍEEÍ{BLAD VÀN DE VOETB]ILVERENIGING LI;NIG EN SNEL

54e Jaargan8 nurmter 'lJ, JO.oktober 19BOr

WIE'STAÀT ER ACI{TEN DE BAR ?

ZATEnDAGI\ÍORGEN: AN en 'l|íin - i.dd.BogÍsch.
ZATEI?DIGMIDDÀG I Cor Peeters - itiek en Piet Bosch - An vd Steen.
ZONDAGMORGLï{: ior lloppenbrouwers - Tinus Zilfhout - Teele Frericbe.
ZONDAGIÍïDD,'IG 3 }iuub en Silvia,t)ronk - Tessa Roodbol - Mevr. Jan-Maat
" Àn vd Steen - /.n I ergenhenegouwen.

Bij afkeurin6 is de kantÍne van '12.00 tot 1/.00 uur geopend.
Bij 'afkeurÍn8 sfaat zaterdag: J',ad Bogi6ch

zond.ag: iln en lÍim
SLuiten za.terdag:Piet en Riek Boech' zonda6l ]in enY !ïim

- Mededeling vóor al-Ie barmed.ewerkers

bp dinsdagavond 4 novembcr a.s. zaf weer ons halfjaarlijkse gesprekoavon6
praatsvinden. ulaarbi j urv aanwezigheid .zeer o}: lri js vrorclt 

- gesteid. vE,rdér virill-enwij U op deze avond nad.er ihformeren oïer het kouende iubiieuinfeeet oi zaterclag
20 decelirber a.6. Uw konst kan zeer belangrijk zijn.

I«I«]Cgffi I«O«KKKIQff Ig(
I(iÏISPEDOOR K

K
K
i(
KlCIfl «IEffi li.Ifl ff íKKI{CQOg(

De eerste-algehe1e afkeuring van het Eeizoen tBO/B1 yras afgelopen zaterdag
een feít. Een onwetend redactielid noest verbaasd konkruderen àat hoewel
de vclden er redelijk bespeelbaar uitzagèn, I,ENS verlaten, dus ongezelli6
bij 1a6.
Het gerucht gín6, dat LENS A1 bijna tegen Feyenoorcl 6u"puJ1a zou hebben.
He1aas zou de topcl-ub (?) het te elfder ure af hebben laten weten.
De Din8oavond is, volgens een proninont Kaka-Lid, een eclatant succes
geweeÈt. Zijn woorden: tr De.thuiEblijvers hebben ongelijlc gehaclr. ivaar
trebbén 'we dat meer 6ehoorcl
IENS 2 heeft een formidabele prestatie gelevercl door.UVS in X,eiden een
punt te'ontfutselen. De einrlstand. was 2-2. LENS 1 (zo) _deed het heel_ vrat
mirtder. Na een snel verkregen 2-o vogrspron5 kwan. het ecrete steeds meerin cle verdruÉring te6en hei.noeldijkÀe VerUirctr. Door vallende steekjes
achtcrin werd LENS toch nog (tcrccht). met 4-2 verslagen.
Nogal- vrat LEliSters schi.jnen afgeloi)en'week in het ziókenhuis te zijn
beland^toen zij van verbazing omvielen bij het zien van cle. uitslag van
RIíDEO 

^ 
B - LENS B z t-2. Ntarrt a1s er 66n eiftal nroit verliest, dai is het

LENS 3 .weI. Sc.hlal-e troost-voor dq slachtoffers: d.e uitsl_ag was. inclerd.aatl
verkeerd.. |ENS B triomfeerde (natuurlijk) net Z-j., ;:



Ook bij LENS B betrokJren, niet verbaasd, maar lïeL in het ziei;enhuis
6ewee6t i6 4!ne! .D-uivq§.!g+ jn....iïi j . citeren: caarne .wiI ik -iedereen.- b€rlanken
dÍé-tijdens nijn verblijf in het ziekenhuis op bczoek is geweest; of nij
d.m.v. bloemeÈr. knarteE e.tl. heeft 8estuurd.

vàn LÈNs rö (zó)'vcrnàmen *à eàï ," ,:::-;ï:Ï:r^:3:: 3:il:::";i:i ,oo,
zijn bereidheid aftelopen zondaG al-s scheidsrechter op te treden. .Àls we
het goed be6relen hebben spruit dj.e dankbaarheid Vdort uit de opluchting
over de overvrinnin6 en cle lanknoe§i6'o houiling van de scheidsrechter.
Nieuws van het l(al<afront, clat pdnten blijft scoren: B november: Jéugclbingo.
K1eine kinderen worden dus verleid tot smerige goksilelen en hard 6eschreeuw
Dat noem jJr nog eens je van je .opvoedeprle taak krvijtgn. Eoeil !
trïaarmee je natuufl-ijk fout kan is een fondue-avontl. Deze lror:lt dan cok
geor8anieeerd op vrijdag (?) 21 novenber. 1Viè zijn stukje vleee Ín c'.e
fond.ue laat valIen, wordt ee"st voorzien Van enkele strÍernend.e zweep- :

61agen. Mocht het zelÍcle no6 eens gebeuren, d-an wordt de dad.er van
kettin5enerimo1enStenenvoorzicnàn'inhetmceIvanGenev68edumpt.Een
gewaarschuwd. nan telt voor twee'(dàt levert dus 6elijlc meer 6ck1 op voor
de Kaka)
LBN§ is hard op weg een gips-vereniging te worilen, en ,}at terwijl het
winterEj)ort-s ei zo cn nog niet eens be8onnen is. l{fun Kro1, doelman van
LENS 10 hvran maand,ag bij dokterebezoek tot de ontdekkin& dat zijn nidden-
voetsbeentje gebrohen was. Dat ie gebeurd fijdèns de weclstrijd van'af6e1o-
pen zonda8.- Zes- weken gips voor !ïin, en een ke ep ersprobl- e em voor LENS 1O
À,, -!r uÈ.
Zor hier kunt U hët vrecr mee doen. Tot ziens.
Op de valreépl 6rocten van Frans Fl-unans. uit iret Teut oburgerloud.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
.T"--T
; JUKOLDER ;
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

l.l e beginnen deze week met rechtzetten van een pí.ar din6en uit onze vorige
aflevering. Iïij schijnen toen namelijh bij zelcere lirensen c1e indruk te
hel:ben gelvekt dat we alleen maar kunnen kankeren (de nieuwe boxen en de,
bin§o-dansant) Oit :-s echter niet onze betloel-ing geweesf. i\I1es in (}ezc
rubriek io schertsend en amusant bedoeld naar jam:aer genoeg kout niet alles
op papier zo over al-s:het naanalagavond, onder de ínvIoed..van vele Exotar6,klinkt. Onze cxcuses hiervoor !
Toch blijvcn wà crbij dat ,-le box hoven de fti?1:erkastcn nicy zbbest klinkt !
En nu over tot de orde van de weekt
Het is nàan,',a6avonc1 p uur en de velf.en zijn zwadr maar redeli jh bcspeeJ-b.rar
.Zaterdag'was het anclers! Toen '{c.s volgens Ome Nico 5VÀ y,d. Haagse velclen
af6'ekcgrd en 6in6 het holc progranutra ius niet door: De eerete afkeuring van
dit scizoen. Dit is dus een mooie 5elegenhcid on cens rvat naar d.c standen
te kijken. Deze weck zÍjri dit cle .sianctàn vàn cle Selectiete.ans.
À1: 1 Verburch 7 - 11 4 Otiveo ?- g
, 2 Drïo r 7-10..5 IENS 7_ B

, GDs ?-9 6 quintus ?- B
Een goede 5e Ilaats voorlopig voor T,ENS volgens c1e trainer'was het be6in
goed(]-1 .winst o1: wassenaar), nàar werrt daarna onnodig, door onclerschatting,
verLoren van Oliveo en Quihtus. ïIet herstei_kwam ecnió9 en met 6 punten
uit de vo16end.e 4-we.lstrijd.en en a1s uitschieter'4-O wínst op GDS begon
het tean pas gobà-te rlraaien. Met no6 op het programna tot dó hclft
van de comiretÍtie HVV (1Oe), Iïestl-andÍa (pe), Voorburg (12e) en leider
Vexburch moet enkeLe p1-aatsen stijgen nogeJ_Íjk zijn.

-,-?-



Clz Velo
§EV
Den Hoorn

R1: -? DHc 5 ?-B 1o Vel-o 5 ?:4
B víiLhelmus 4 ?-6 ,t.l rENs , ?:j

. "9 O,uich 6 ?J,4 12 Die Haghe ' ?-ö
Na een niet onsuooesvolle oefenpèriode staat 51 in dè promotieklasse op
een voorlaatste pJ.aats. Deze ?Iaats i6 niet te ivi jten aan 6ebrèk: aan
kwaliteit., maar aan gen gebrek aan rveiklust. S1ecàts 66nmaal- ging B1 er eenvolle vredstrijd tesenaan wat hel_aas maar ,l punt opleverde. Dè andere twee
pirntdn werden verdiend door uit tefien het niet ar te sterke Quick te winnen
Mocht het rnent al-it eit dti j no6 keren, dan zijn eÍ zeker nog vrel punten te
behaLen, zelfs van de hoogst geklasseerden.

?-6 10 Derfia ?-4
,-4 11 . Vredeíburch 6-2
6-4 12 rEr{s ?-2

C1 Ís een er6 enthousiast tearn. De vo-etbalkwaliteit is misschien wat
rrinder dan we de laatste jaren gewend zijn, de inzet en de nentaliteit iB
erg. goed. Zonde is het dat de fysieke' vracht van de meeste.spelers te.ko.rtschietr waardoor er vaak met kl0in vèrschi.l wordt verloren. Gel_ukkig blijft
de sfeer onderrin6 geze}1i6 en is cle trainingsopkonst alik vor-d.oence.
i{anneer'het e1fta1 het o1: kan bren6en net zorn goede inzet te b).ijven
spelen én uranncer het wat minder nakkelíjk d.oelpunten weg6eeft, dàn noet
een. klassering ín de mÍd.denmo.ot boveà Vred.enburch, Den Hoorn, Delfia en
Velo nog!ëIijk zijn. De l-eider heeft er het volste vertrouuren in.
NeernikÈ over de muziek'op de bingo-dansant dezo keer!
(t ao er 'muziek clan? )
Kennen juLl-ie het rryerkwoorcl rrhoepenrr" t{ij niet , hoor! Én toch schijnen
we het vori6e week 6eschreven te hebben...,.
En clie verstee6h naar praten tot de jeugdsel-ekties dat een broodje kroket
zo slecht is voor sportmcnsen. y,le zafen hem er zond.a6 zelf 66n eien.
Toch no6'even iets over de »ingo-Dandant:
Dit.grooas. aangekondj-6de . fes ti jn . is achter de rug. uiteraarcl rvaren wíj -ook
aanwezig; Onze oproep tot de jongeren ( we-pu-C-B-^ ) onn ook te komen werdgeluldrig rueel eens na6eleefd. 'rle16ete1-d 2 jongeren en dat vraren wij rlus.
Het rqas a1le:riaa1 zeer gezeIIic...... voor de ouderen. lvij hebben het uu dusover d.e muziek. (alweer!) Sorry Kaka, naar rrhijn was 

"on6u11r,1srrg 
11; I :

Niks anders dlan inhalers en meer van dat soort troep. (Itc lef discomuziek
,nog. Eooi-t zo Boeti gevondea!.) bn a1s ei dan wat voor d.e jongeren (20_25)'
werd, gedraaid dan duurde ilat pakweg 1 5 1* minuut. Iïi j hebben het hierverder dts niet meer oVer!
I{et is gebeurdt PauL en liarleen van clèr steen hebben uiteindelÍjk toch
€en zoon tevoorschijn geschopt. Hij heet DennÍo en tij deze wenÀen wij
he'n net zorn succesvoLle voetbal_ oàrriËre toe a1s zijn vader.
Nadat wij no6 even,nelding naken van de haadnekkige gcruchten dat za."atustraop het jubiLelut veer tlraait sluiten wë weer af. Oè 5ioeten!

... rr_ ELf taL .in. .de pÍcture''

7
o

9

LENS B sen. zonéag.

/lfgelopen zondag was jj< l-angs de lijn bij rn wedstrijdvàn cle irDuivesteyn-
boysrt. Dit elftal dat in tle competilie een Be itlàats bezet rnËt 6 punten uit f. we6-strijdenr moest thuis aantred.en tegen KampioenskanclidaaÈ lïestlandia ! die met 1opunten-uit / vredstrijclen op de 2e 1:laats Àtaat. O1: papier clu. een intressantewedstlijd. Door de koffie mistte Ík de eerste tc minulen,van de uredstri jc}.

Dit vras echter niet zo erg want d,e wedstrÍjd.was een gezapig p.iti.jt;u.'waarbij het spel van doel- naar d':e1 en v,ec1' tcrug.Èabbelcle. ,,1Ëstl_àndia maakte,
de indrul< op de dubbele nul- te.spelen, en toonde weinÍ6 initatief. LENS claarentegen
combineerde 6oed op het niddenverd maar mistte de ,"r, ài-o d.e gouden eind.pass konof durfde te geven.

-1-



Men probeerde toen maar met afstandSchoten rle ke
l-ukte dit. Een snoeiËard schot in de kruising',we
gekeerd, waarna uit _éen scrihma6e, ccn l-ob je;'"de

eper te verrassen..In de J5e ninuut
rd nct moeite. rloor cle keeper
keeper verràstte.

e. ïn.de..3Oe minuut wist men na
8gn. Pg'daarop vol6ende so].o
ende ba,l kon toen a1sno6 in6escho-

.:
. ..|Íet de2e 2e öterwirining op rij is Éet Be'duidelijk op v,eg nr.lar een 6ocde

k1.as6erii1'g in hun itou1e.. . , ' - 
De Redactie.

STANDEN BTJGE!,{E]X{T i7\'i IB/19 okitoher.19Bo.

De 2e helft lvas.haast identhiek aan..d
6oed stèïen in dé achteihoede de ba1 tè bómac
eindi6de met cen.,eehot óp..de pàal. be terugk;.r
tcn ',:rcrCen.

hri
ats

1

2
Rava 4
HW 4'

7-14
7-10
?-9 .

,9
'10

11

6-3
tr-Z
6-2

Ccl-eritas J
pu11 Speed 5
IENS 5ENS 6

. Dynàno I
'IDo 5'

RKDTO B
uromv_Laet b
Èvv'6
IiENS' B

5

6
7
o(J

.?-B

?-7
6-?
6-?
7-5

?-6 .

6-6
7-5

6. Postal-ia J
7 . RI(iiVV 6
B LENS 7

' 11

9
.10

?,-5
6-5
6-c

'/ -b
5-6

Celeritas 6
H.v Hoflantl ,
Zw Blauw 4vvlÍ ,

Juventas J

DVC 3.
nvc 6
],ENS 9

7r5
tÈ10

"5

6
6-6
5-.6
?-4

5
o
7

GDli 7
ilava 9
LEN§ 10. 6-

svs
De1fia 6

:,§Ëlnonru z;irEnDÀG

N§H![ 1

ctlrP 1

IENS 1

-3
7
6

ngor s 5

1 LENS 2 ?-11
ESC
Hoekse boys / 7-1O

E
o

!.1

2
1
+
5

I

5-9
5-9
6-B 1

ÀNli{B 1

PVS 1

b-q
:'6-6

7 -11'
6-9
6-9

Die Ha$he 10
DSC 168 5
LENS f
Hoekse boys

6 s emp ;'.Itius P7 hmwr4.
8 Uevjo 1O

9 LENS 4

5-3
4-z
4-1
2-O

10
11

'O-O
o-o

DoDr 4
Escher boys 4

PUBNÏiMTIES TEIIÏIEIN.TFI$INÏ}]GEN

.,1I.J.Ilu1snan l,Íeli§ Stolcelaan !, Hoeli Eroelstrakade
Terrein IIVV ;-

Keis3-air, Valeriuostraat. 16, hoek Danckertstraat
i(eyleweTr Kamperfoeliep].ein. 6,
I(Ioe_zeman, I.li jswi jkoewe g, 157 r. Den Haag
Konijnenburg, Stcenwijpnan 82, bii cle Leyweg
J.Kraayevel-al, Rensyroudel-aan 89, hoek Rhenenstraat

Sigarennagazijn
' .t.

§iGareru!a6àri jn
Si8ar enrnagazijn

§igarenmagazijn
Sigarenmega2ijn

-4-



H.Maarschalk, tr'ahrenheit€tr'aat. 6?1,J hciek Esdoornstr
P.G.M.t4irck, v Mu6schenbro€kstraat 145, bij Isingstíàat
PÓstiRoree1strààt25',bijdeRbetze1aer1aan,

-D.v Prcbsdij, Dalistràat 48
C.P.v ilossen, Paul I(rugerlaan !8, hoek SnÍtstraat I -

Th.'schol-teni §óesttti jtcsekade 1B9
soonídus vd Meer!'schalkburgerst*at'Zl5'c i
Spren0er, Oranjelaan 45 Den l-laag
v.d §tarre. ll.Iilolffstraat 271r hoelc p.Lan6endijkstraat
Steyn, SoestdÍjksekade 26, hoek Russunséstraat rK.À.Straten, rle Genestetlaan 122, .,.j.
SigarenmagazÍjn Tirn, Zuidlarenstra-at p2, Den Haag
Vcorkairp, GouCen-regenst raat lti, . ,' .'
Vink, Víeiss enbruOhs traat 1JO, r'

Visser, Ilaaphorstl-aan 116, bij rle Nieoordstraat, r"

Visser, Zwaarclvegersgaar de 86,
Visser, Copernicuslaan llprhoek Valkenboskade
Jt Vriend, Hee6wi jlq)1e-in 9 ..,r.. ,:.
VUC (ctub8ebouvr) r.get IiLeile Loo 1. . .'. :

H.c.Aiï,andcrs, ili j swi jkserveg J!2r_
Warreherrr Hobbelaplein f4, óen Hààg
J. [Ve ernan-Vermaae , Vosmaerotraat 62-64 '
A.l.lijnands, Hul§horst'§tiaat 110, Hoek Velpsestraat,
Zeller Kaapsei:lein 42, Den Haag'
.ir.^.neynders, Strausslaan 426r Den IIRaÈr-.

Krui,ning, Joh. rcamphuy.s straat 122, Den IIaag -

LANGS DE .SPOIITEN 'Vr'rN DE Z-M L!\ ttr

Bízott 1 - LENSrlr O-7

Si6;àr dnna6aziJn
- 

S igarenm'àiazijn
Si6arenmagazijn

Sigarenmagazijn

Sigarenmagazijn
Koffiehutsi, -. .
§r.6aï enae.gazl_Jn
SiBarenmagazÍjn
S igar enmag;azi jn

Sigarenmagazijni
Broodbàkkerij i
SiFarenÍnagazj.iIl'
Sigarenmagazij n'
SigarenmagazÍjn
sr-gar erutagazr-Jn

Sigar ennagazi jn

SigËr eirmagazi jn
Koffiehuie

Voor dc eerste naal_ d.it seizoen werden al-Ie wedstrijden in de Haagser.fdeling afgekeurtl behaLve uiteraard. cle stand.aard - ont,ilöetingen. En ,., ,Itt"À *i3in het geheeL niet 1:c ssitttistis ch of negatief zijn ( rvant 0aarvàor is'er bij tijcl enwijIe cloor ons,IIEjE te knap gevoetbaldl) dóch laten we"on€ net aIs na dà weàstrij
wedstrijd tegen-TienEsburg a.j.b. doch nÍct dcodstaren oij een stel (oveiigens zeer
behoorLijk gefabriceerde) doetpunten, want d.aarvoor' was Ce tegenstani van dit, d.oor
interne odgere Eel-dheden danig vcrzwakte Bizon t6 simpel èn té-eenvoudi6. Onze'i
jongens krègen:nota bene van het beg;in af aan alLe {Telegenheíd orn vorkomen vrij-uít te spelen en te dollen met wie en wat dan ook. voor Ërainer l,löh1e wa6 rt
slechts een uniieke 8elegenheid om eens iets net de 'samenst eLling van de p1oe5 te
er;rerimenteren'teneincle mogelijkheden voor een vol5end treffen uÍt te probered.'lvat dat betreft, toch een goede leerschool, ucIE! a.s.zaterdag hehben we voor d.e
coupetitie vrij-af , dO.Ah miËschien -we-et.. het. duo M6-hryfr-.;ffin r.no5;- rvel i_ets
vrienÈIschappelijks voor etkaar te frunniJren, dus allen 6oed opgelet op $ioensdag- . rr
avond a.s.l Zo E;ezegd dus v. or de lagrire elftal-l-en l3een wed.stni j"en en spe'eIt het
T!íEEDF a.s.zaterclag THUrs teBen Naaldwiik. zo te zíer. fijkt dit het bekenile
, rzachle ei-t jett doch juist zuLk tn versnapering - zou ditfiàar nu jurst wer.eend-
wat te hard 6ekookt kunnen zÍjn! ! ii.fLNVÀI'lG z 12,1ö uur, S ch'eids recht er: F.OuwenJterh,veld 2, OPSTEILING: a.s. lïoensda6aEïffiet DERDE 6aat o.i. clitnaal een vrij zware
THUïs.vredstffiE-Ïe6;emoed, claar c1e elftal-len Gffiol-rand sport r J2, d.oor6aani no6
srI belcend staan om hun agressieve speelwijzer Een 6ewa.arschulvd tean teLt echter ook
hÍer voor twee, zu11en we rdaàr stcllen en dus gaan l,re tt daar maar op hou4en.
A/J,IV./!]\IG: 10.,0 uur, Scheidsrechter3 lI. N.



OPSTELLING:M.ReuVeI - c.Bosnan - C.Veldink - H.Kenper - D

e hF:-TéIee '- !.Kuijper - n.I(oster (aanv) - X.Böm - T.vd T

PnOGILT-ltI/r ZATEIIDTIG B november a.s'.

Res: C.Èosrnan'- G.liuiper. Veld 2
Het VIEIiDE ontrraio5"t HTSV 6 en. kan'dit een heel aarciige rieaÈtri5a vrofden'

en naar vre ho1:en kan er mogelijk een rvinstpunt voor ons uit vooitvloàjen. .J,ÀNV,^JiG:
14.J0 uur, scheiddiechter:N.N. ve1di2, ópsiell,two r :' _

, C.Berenbak.- J.den ileijer - Il.VToom eanv.a E.v lJcrkhoven.l À.Koster -' F.y'Drlelèq - À.ïloneijn - À.Krijgh : lï..Dieff enthaier ..A;Èanning t
. il. v ïlalbergen.
Res:T.Hederj.}r]G.H.11u",,...:".....

.Pronk - ,J.Houben -.
ol

H. J. Lukassen
A. À. Dokma
N:N.
N. I{.

J4.Jdi uur
12.45 uur
'11.OO.uur
12.30 wÍ

PVS' 1

H.HoII 2
DSVP 14
Te Vrerve 5

' i.§s 1 ].,BIÍS
LENS
LEI{S
LENS

1

2
z
4

VAi?ïj: AIs vreugdevolle tron ín het LENS- Zaterda8middas{"ebcuren wàs tlaar j.1-.
ETEaa1925oktoberdeverJ-ovÍn5vanffianaft}ezepIaats
wenscn wij <Iit trueetal van ilanscr harffi'JEttigffiffifstijd en kunnen - .

slechte n6t hen hopen, dat er nog verCeró festiviteiten'uit vàort nogen.Èoiuen.'
Een deputatie van ons 2e Z-M el-fta]-. vras inmícidèl-s ter plaatsó j-ri dc van .,:.-._ .I(oetsvel-dst.raat..J0 teneinde de TjENS fel-icitaties. t'e offterai
PROGR.'.}{MA SENIOIEN ZONDíG 2 november 1980. : "

'14. J0 uur IENS 1

11.00 uur LENS 2
14.00 uur ï,ENS f
12.C0 uur HDs ,
12.0O uur Texas DIB ,
12. LrO uur LENS 6
1'2.0O uur LENS 7 i'

1O.lO uu:: /rrchipel J

12;45 uur VeIo ?

12.00 uur GSC J

14.00 uur iENs 11

oNA 2' '. '
FC llenfield ( vrsc
IENS 4

..v1
v1 -

h) vl
Daal en

-uufnJaarl
,v2

lrz

. Meeder
.EEuwi jk
,jv Irii n
elaa4.. hk U,ytemavJ.
bdam
.v Dijk
.Geefen
j v Deklen

PIJ
..-, H. v
.- [I. U

Il e rgs
1r.0

IENS.5
svE ?
Postalia J
LENS B

LENS 9

LEN§ 10

.too B ( vrsch)

J.C
J.G
J..E

Birurtweg . Wass enaar
I't. den Hei jer

Noordv,eg [ïateringen
. G. L.lattker

Era6mu6vreg t/ ó zwaardtegers6aar
N.N.

vz I'r.N: ''i-"'

AINVOENDERSBÏ JEEM(OI{ST I.{.'ÀN - iir NOV]TI,IBER AAIIVT'iIÍG 20.00 uur.

PROGRAIÍMA SEI\tIOnmI DTNSDÀG 4 noveml)ér 19BO.

t B.4J uur tEI\tS 2
ZO;JO uur LENS 1

OPSTELIÏNGEN:

T,ENS 1 ,

sch)
sch)

vr
vr

2 en ) worden door Ce trainers bckend gemaakë.

t sGravezande 2
t sGravezande 1

(
(

" ..-6-

{

IEI'IS 4. als bekend



LENS 5. R.Dob - J.v<l EnCe - R.osse - C:.Staije1 - J.lJitt.in.B - F.Verbarendse _
J.Keetrnan - J.r,.Ltena - B.Boo3aard - F.de Vroeoe.- H.du Chatenidr.nES: R.v ïïijngaarden ..

LEN§ 6. C.v lleek - H.v Dijh - K.I(eetnan - G.LooycsteJrn.- IÍ.Michel,s - H,Rooduyn -J,Zoel -. H.Zoun - G.Oostron + aarivu11in15 junioren
.?,i{VCENDEiiS B Ï JEEI{I(OI,1S T i,L11tND..!G J november.ïjrNVÍJiiG 20.00 uur.

LENS 7.

!ÈI'tb o.

aIo bekencï

a1s beli:end

als bekendLENS 9.

,1^ÀNVOE1]DE;ISDIJEENÏiOMS T MAANDAG J november AÀIrw jtNG 2O.Og uur.

I,ENS 1O.a1s bckenC

LEI.IS 11.aLs bekenal;zonder D.Ioo8aard. - F.de Vroe8e (zie LENS 5)

ÀANVO].NDEi]SDI JEENI(OY,S T I'14^Nl.r.G J .novenber' ÀANVr'rN§ 29r

VIJRZIT.I'IELTIJIEN :

TENS
LENS
tENS
I..,EI'IS.
LENS

AI'SC}IRIJVEN -..

Vriji:a3avond tussen .1p.00 en 2O.OO uur

1'l een half uur voor aanvang van cr.e wedstrijd.
O uur LENskantine
uur ,,

I uug,, r, .

O uu?. r,

tt
tt
tt

6r? in
5 11.ö
B 9.ro
9 .. 1'.\.4
10 '1 1. ._'

lri j
tri j
bii
bij
bij
bij
bij

TJENS 5
IHIIS 6
IENS 7
LENS B

LENS 9
LENS 10
LENS 11

Chris Stal:el
Cees vd. Reek
Hen nimnelzwaan
Gerard DuivesteÍ jn
Theo Prins
Jan RÍenen
Jo6 Kuijper6

reI. 2l.BB.38.
Tel-. O1O-7_1o53.1o;
Tel. 80.25.
Te1';'94.68,
Tel. 63.12.
Tetï"23.?r.
Telr .60.06.

opnemen nei. rrans
en 1J.0O gur)

de VroeÍle r

16
93
14
o1
53

Aanvoerd.ers kunnen bij e'if. ï)roblenen kontakttel. 01?42-6021 ( zat erdago chl end tussen .l2.oO

NTET OPI(OI{EIIS :

l'ieSens niet opkonen het. afgelopen weekeinrle krijgt Il.v U/ijngaarclen tvree extrareservebeurten. Ilij herhalin6 volgt sóhorsing voor de resi van het 6eizoen.
ïfegens hcrhaa]-ci niet opkornen word.t G.!'rancis dit seÍzoen niet neer ..rpgesterd.
Ver!ïeer mogeJ-i jk bi j de SEKO op maancr.agavond. ' -:, - ,

r'í-

UITSL/LGEN ZOMl;Ire 26' 'okUob er1 30.

Verburch -1

uvs 2
LENS f
TENS 4

LENS
LENS
HDV 2
GDA 2

4lz
2-2
.2-3
1-6

1

2

-4!

. uur.



LBIIS 5
DI Zwar.t 6.

vuc 7
IENS,. 3
LENS 9
LENS 10

PnOGR.0YI.{..', ZONDÀG 9 nbvenberi 'i9iJO.

nijswijk .l "
LENS 6 ,.

LENS 7
l,lestlandia 9
BMT ,4 '.

GDA 7',' I'

1-B
1-1
3-2
2-O
o-2
3-1

14.1o
10.00
12. OO

'lo.o0
12. Lro

11.LO
12,OO
12.00
14.oo
14. oo
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS

LENS
DHt 5
VCS 6
LENS
I,ENS
lrl1l'{ D

GDS 6

HVV 1

ofynpia 2
LENS 'I
LENS 2
nvc 4
oDn l
vcs 4
I,ENS 6
rENs 7. .

Juventas,
Taurus 2
Ylestlandia 10
LENS í1r

3
4
5

o
9
10

PROGI]ÀMMI'! Z;'.ALVOETBIL .DINSDAG 4 novembeE 19-8Qr

2'l o 15 uur IENS 'l
19.00 uur LENS 2

OPSTETL]NGEN:

I,ENS 1 .

LENS 2r F.v Dijk - P.Fieret - I).Smeele -
, G.vd KIey - }i. Ho?! enbrouwers - J

PROGIiÀM}T JUNTONEilI

zÀTEnDÀG 1-11:1980."-

§porthal DuinLaan.
VeiS-ing Noord Poè]dÍjk

P.Schulten - lrtr.ter Laare - J.Rienen -
.Kuiii)er6

v1
v5
v1
Ochenburch
Mr,. Nol-enslaan
v3
v1
v)
v1

POG
Di$co 2

'i : ;

J.vcl Water - Th Prins ' II. ilimnelzwaan - EirlokLend - H.Straver - o.v Noort
rl.Houtepen - L.v EoxteI - J.vcl Sande - J.Groothuizen;

1 2. JO uur LEI,IS :1
12.JO uur LENS ;2
14. rO uur LENS -.,
12.00 uur DZS 2
9. JO uur Dunó 5
11.ClO uur LENS 6
1 1 . Oo uur IEI':ls 7
14. rO uur LINS ii
9.45 uur LENS 9

HVV 'I

Semper /iltius 2
vuc 4
LENS 4
LENS 5
Gona 5-
Delfía /
GDS 6
Vios t

q4-UEE-LÍE!-!E-!qI!-8ry!itJ!CE-!EI§-EU-/-SE-9!-{EqSpE,jrrE

B.

iIFSCIII,'IJVINGEÀI:
fiffivoor vri.i.1a8"vorrcl 'l8.oo uur bij p. vc1 stecn, 

_E'Ëíë'fruftffiilffi1oi, 2545 pR Den t-raa8 rer-. 6?.50.96.
g IscH3 vrijrJ.agavond tussen 1?.1o en 1E.ro'uur (uitsl-uÍtend iri drinijenöe

A-klassers orj";:ïàt;il"ï",{ re,. 6?,5o.e6,
B-klassers bi j F.vcl 1Jcr6 tel. 29.?9.?8.
C-kta6seis bij lI. r s-Gravendíjk TeI. 61.16.t+o.



AFKEUNINGEN:

ïn noodgevaLlen lcunnen de
9.J0 en 10.O0 uur afbell-en

De junioren moeten bij sle
keuringsli jst en raaclplegen
Niet verstrelrt.

junioren no6 op zat erda/,-ocht end tussen.bij ruus. ré1. 66;11.14.

chte weersoinst an cligheden steeds de af-
. Telefonische Ínformaties worden hierover

OPSTELLINGEN3

IENS 1. al-6 bekend met 5.psr16yt
ZT E IiESEIIVEPROGRI,I,I.N

samenkoms t 11.J0 uur LENS Leicler JaaI Meyburg.

LENS 2. al-s behend zond.er G.d.e Koi< met ch Bergmans en p.I(ocnders.
HfrdEomst 'l2.oo uur LENS LeidËr orr". S.r..

LENS l. a].s bekend E.perreyn zie ook LENS 1.
ZÏE ]]ESENVEPROGXTIMMA ZÏE BUiTENLT}NDSE REIS

sarnenhomst lJ. 15 uur I,ENS

ígWS 4. al-e bekend met X.DrieEsen -p.Ilolador.
ZIE nESERVEPR0cR.ll.f.Í/r SCHRIJF IN

samenkcirdst 1 1 .00 uur LEN§

LENS 5. aIs belcend zonder p.Ilofad.or
G/i llEE N;':i,R DUITSL,II,ID

samenkomst B.Jo uur LENS -

LENS 6. als bekencl .

GA MEE N/JR DUITSLjiND
samen-lconst 1O.JO uur LENS

LEIIS 9.. a1s bekend
ZIE JEUGDKAI.,IP EI{ BUITENLI.NDSE ]]ETS

Leider nen O6se.

VQOR DE 3T ]TENLANDSE NEIS
ï.,eider Frans vd Berg.

Leide" Marcel- Jansen.

I

Leider 1. BLok.

IENS 7, aLs bekend zonder M.KoeLenij met R.Han- ZfË RESEItVEi)ROGnrit'fi,ÍI JEUGDT{/J{P EN BUITENLT.NDSE nEISi . Leider ?au] vd Steen.

iEI'lS 3. als bekend. 2onder I?.Ham - I,Í.Koelemi j
ZIE JEUGDK^]'Í? EN BUïTENL.TNDSE iiEIS

sarnenk.;nst Leider Theo Prins.

Leider /rad vd l(rof t.

Ki.JC.UL':KIJíJ" K-.K]ff i,KLKrlÍr'.K,Í(,",H1:KL 1(-'.KlKlKi'J(àKíItr'JC'I J{.'rtsiï(r''KriK;'.Kr,ICf.i(j;KrJi'.Kr'lKÍrK, ILIKATLiI',AI.It

Zaterclag B november a.s. ol:l ,l9.OO uur oJganis""rt de IffdCA een ilj1136iyend voorPupillen en c-klassers net Brandioze prijzen. Er urorden J rondes f,espeeld. en tussen
d.e rondes door krijgen jullie wat àe tlrinken en te eten. - ; -
De kosten per roncle per ko.art bed-ragen !O centen (tus echt niet te vbeL. !ïe rekenen

3in voor P ÍlLen en C-k1a6sers.

op een grotere opkonst dan het vrtrige seizoen, clus tot volgende vreek zater ,La9.

K.ÀIG.

.l(íJí;,IL:.l(l'Ji'r tKi!i(,trlLUiIJ( IJtÀK.í,KrIiffJ(.|J(IJ{,K,|,K,.JL"JL'IK] IK.IÏff,Killi,..IULIL"

-9-

,Krilí',KAKi'JCiiK1,Ki,rAK l'.lLirKlIÉKAK



:PNOGRÀM}[]I PUPILLEN I.JEÍ,PEN EN I.IINT TWEJ,,,PEN

PUPILLEN ZÀTElIDjlG 1.11.1980.

1J.0o uur Texas DIiD J - LENS'1o
11.00 uur DZS 4 - LENS 11
09 . OO uur .iLdef aars 2 - LENS 1 2

LEES ,:lLnS OVER I{ET JEUGDKiJ.IP Ei{ IEiGEER NU ! ! !

WELPEN ZrtrTEllDhG 1-11-1930.

09.'t5 uur DHc 23 - LENS. 14
09.Jo uur LENS 

"15 $Jik, 7
1 1 . OO uur 'itava '12 - LENS 16

G-"TN JULLIE MXE OP IL.MP? ? NEJ,GEEI] -NU DIRU(T ! ! !

IÍIiII-IïELPEIrI Z/ITE-iDÀG 1-11-1980.

Duinlaan
Ockenburch
Gunterst einweg

Brasserskade
v2
Zuiilerpark

OI.JO uur LENS 1B
Op.OO uur Duindorp SV 2

TEIEFONISCH:

LENS 1o./i1s vori.ge week met B.nergman.r
ZIE XE§ ERVEPROGRíMMr,I

samenkornst 12.00 uur LENS : -

LENS 11. als vorige week
ffiffimst 10. Oo uuï LENS'.
ZïE JEUGiï(..'}11,IJN EN iIESEIVEPROcnjll4t4,'r.

a :'

LmlS 12. als vorige vreek net E.ricnzenl;rink
ÉÏffirne t B.o0 uur LENS

v1
Sportlaan/Mepenplein.

I,ei4eT Herman Straver.

tgider Ronald de lIfla6.

;-
HBS 20
IENS 19

AFSCHRIJVïNGEN !

SchrifteLijk voor vri j:1ai;avoncl 8.OO uur bi j P. vd Stcen,
oi
11 in drinpJeni.e

GeneBuÍCen6 traat 101 , 2545 PTt Den l{aa6 Tel. 69.50.
vrijdagavond tuEsen 1 B .00 en 1$.OO uur (uitsluiten
Bcvaflen) bij tiiil,Heynen Te1. 29io6.27i

,4.EruUnU{GEN:

In noodgevaLl-en kunnen de pui:i1len en welpen, nog op zat erclagocht end
tussen B.OO en 9.rO uur afbelt-cn. Tet. 66.13.14. f,ÉWS
3ij slechte weersoms tandighcclen steeds eerst de afheurin6slijsten
raadi:1egen. Staat d.aarop bíj rtprrirr'n cn 1ïelpenrr vermelà: '.:*:',
GOEDGEKEUIID dan steeds naar vcl-,L of punt van samenkomst konen.
IN DIT GE\/IL Iíl'.G EX DUS NïEï TETEFOI{ïSCH LIOIiDDN GEINFOR}IXEilD NAriR
EVENTUELE AFIíEU]iING. Staat bij de afheurings aCr ess en bij ttPul:iJ-Len
en !7eIpenrt vcrmel-rI: ZIE i1FI(EUïINGSLIJST dan moet a1s voi-6t worden
gehandelcl: r/oor de thuisweds trij rlen noet juni-orenlijst worden
ger.*ac1p1eegd. Zi jn de rvedstri jden van LEI'IS 713 en ! goedgekeurd, d.an
gaan ook de pupiI3-en en tvelpen vre,-lstrÍjden op ons vekl door.
Uitsluitend ioor de uitwedstrijden mag i-n clat 6eva1 telefoni.sch
w.o'den geÍnformeerd of hun wedstrijden cloorgaen en weI op
zat erda8o cht encl tussen B.t)O en 9.J0 uur IeL. 66t13.,14.

0PSTELLI"NGEN: '

Leider non de Jonb.

l
i
I

I



HEB JIJ zINrOM EVDNIUEEL T'{irE TE G..:.}I r"rET EEN JEUGDILi}p? uul D..N NU HEr brncctt;sIN DT'T VERNENOP TN DTT.ru..lNTJE ST.!:T ETI TEVER DIT Zo SPoEDIG I,IocTIi.:T IN..,,

OPSTELLTNGEN WELPEN

l,El,lS 14. a1e vorige week
ZIE OOI( ]$SERVEP[CGR]r},II.U!

samenlgor.rst, 8.15 uur LENS

'l,El,iS 15, als vorige r,veck eet. 1,. Leeflan8..'
saneplcomst 9 " 

O-O uux LEI,IS

LEI{S 16.a1s vorigó week met p. de Klei jn
sanenkomst 10.0p, uur LENS:

Leider Jac clues den Du1k.

Leicler" Peter dd Jongh.

. . ..Leidërs. íhr;''Brantlt en '
Ron TÍj sen.

OPSTDIL]I{GEN IqINI -IIEI,PEN

LÈNs 18
saloenko

.aLE vorige week
n6t 9. OO uur LENS al Leider Eric II ess.

IENS 19.a1s.vorine week
ffi6iir6nst. B.o0 uur LENS Leidei Dhr. El-stak.

j unto!.en$r6giaïnia : slrel eri r-cie .v<iIgon,,r<! :é3.f taIl en

nES Ei?VEPR0 GIIAI 1lq1'.

I)ij algehele afkeuri-ng vàn het
vriendschapl-r eIi jko

14.J0 uur
12.rO uur

. :14..3o .u-ur

.'.?'.o.c.',uqq
1'1"00 uur
12;oo 'iiur
{O.OO uur

DZS A1
DZS R1
'Irooscluinën Rtj " "
.Loo.sduinen- Cí -
DZS. P1 .
LUO'ilduinei.r P1; " "
DZS \i' 1

LENS

. ],nNs" ïENs
TEN§
,LEN$.
],ENS
LENS

sauenkomst
samenl<omsÈ
samenkonst
samenkomst
.s4menkomst
samenkonst
gamenkomst

uur LENS
UUT LENS
uur LENS
uur LEI{S

_uurr:..T.ENS

uur LE'I{S
uur LENS

1

2
4
?
10
11
14

11.10
11.30
13.30
12.OO
10;00
11.00
09. oo

Koxr artijd naar Ï,ENS toe. 16 ook dit afgekeurd dan wàrdt er 8etraind. cyrirÀchoenenen traininÍcpak ook mcene,non.

De eerste afkeurin

iifge3-oi:en zsterdaa kvran geheel onverwachts d.e eerste algehele afkeuring .van dit seizoeno Iïe zur-len hiernÀe in ce komende maanclen wer var<er te uaken
Fiiq.gn. Ilog'naals uri jzen wij onze juni-oren erop clat Julrie verplicht zijn om naarde afkeuringsli j st en te 1opón. i/aai creze hangen staai. in cre ',roii5" 

"n in dezeLEllsrevne vormeld,. rïij hopen rlat ju11Íe je s.an cleze re$ers houcien. De pupi1len,
we]pen- en mini-welpen moeten d,an ook nnai .1" afkeurih;,-sJ_Í; 

"f 1"o". zijn allojunioren afgekeurd, .-1an Saan ook jullie weristrÍjtlen nfut ào,rr]' Iiangt er een 1li.jstmet 1:ons6a.at jes voor ce 
_juniorenwó Jst.i 5 d"rr, (dàn is "i"t "iiào-"iË"t"rrài--r';i" a-,evcn n-aar IENS op. Dlijf no_oit zomaar we6, Duiten de'àfkeurin0sti;It tan je altijdevcn bíj LEl.iS Langs lcomen. IIet \Iulgeboui is open en -er is a3_Ii5d-wel ie:rand vande_ jeqgdkonmissi-e die weet 'óf hei aàor6aat. ïs aLres af6ekeurcl cian is het kl_ub. -gebouw' 6eo1:encl voor arle jeugd.reclen, d.e reiders u, o" -orrii"i". - 

tuiuit 
""ni6 , tafel-voet)a]rf]i1:peren,sjoelen,kaàrten, é.obber-en en biljarten zijn enkele mogeríjkhecren.fs ce. trainin8sstrook bospeelbaar dan kunnen we ar.iiSo daar noti; lva-t spelen ofanrlers op he t strand of in het Zuiderpark. I(ou d.us alti jd naar LEI.IS toe ( ook cieleiders) .en neeri je s?crtspur-ren ínclirsief Eyr4schoenen mce. Bij vor-doende animocloen we ]an rvatoïcor '1e juniorens el-eht i es iË'de opkomst verpliöht. Jurlie trainenaltijdi ! I Voor ierlereen ;;eIclt echter:

- I l-



liÍees er zeker van dat je wedstrijd rver of niet doorgaat. Een beotje regen wil,nogniet zeggen dat het af5ekeurcl is. Iiom liever voor niets rzaar LEI,IS. Twee weken
strafreserve is nooit leukr

BïITENLJïNDSE REIS ]],/EN C,/KL/'.gS ï!!tc

VJat een animo. Vier dagen Duitslanrr. met Pinksteren, een drie daagsto ernooi met eten
en overnachtin6en in cen jeu6dherber6* Dit voor een prij6 van Í 165r- p.p,
zíjrr onze jeugdreden echt zo verwend of is de prijs te hoo6. iïij ho1:en cle bus netars voorgaande jaren toch vol te krijgcn. veerlig jon8ens Àoger,-mee. op ,15 novembersluÍf, de inschrijving. tilil jc mee maak ian y 65r- ovei op giiorek. i36?ll t.n.y.
Pennin8meester LENS met vermcLCing buitenlanclse reÍs.

JEUGDlffrllP LfuiÍSTB MOGELIJii HEID OI.Í rir'rll TE l,Í!lt iEN T/M ;!.S. ZONDAG.

ook voor het eventueel te or8aniseren jeui,'dkamp ti jciens de eerste week van de :grote schoolvakantic is no6 niet zoveei anirno, 
- feniinst e er z jn nos weinig I

briefjes _binnen. Let goed op cu-t is nog Been ciefinitieve n.tr"i,iin6. y/ij wílten j

sl-echts de animo peilen onder de c-klaisÀrs, pupirlen en ,ueIpen. aó prijs van J14o,:is cen maximur prije en zar- best lager uitvarr"n. iter jc intàresse in eón ,,zeexje 'ícruit met leuke bosopeJ-eà, ve eJ- sllort (niet a1Icen voetÈaI) etc. lever clan cnderstaa
onC.erstaànd strLrokje snel in bij iemand van de Juho of stuur het op naar paul vd. iSteen, Y enemui clens traat 1O1 | 2545 pn Den Haa{!. Vra6en bel dan cv en- G?.5O.96.
SneL doen,hoor.

te gaan nàar een jeu;dkamp
*doorhalen r.rat niet van toelassing is.

Naaln:.. .....,.......
- Handtekenin6 ouder: . .

1 ' DtïO
2 qu5.ntus .

3 Dltr-'
4 Vreclenburch
5 LENS 2 .:'rs
6 Seuper Altius

1 semper Àltius
2 LENS 5f vcs
4 flMsH
5 vJik

3. r.ans B

9 irDO
10 GDS

. '1 1 Te iYerve
.í 2 ADS

6-11
6-ro
6-1o
6-o
6-6
7-6

7-11
5-B
6-B
5-?
6-6

1-4
4-4
1-2
5-1
k-o

3 DuÍndorp sV
9 LENS 4
10 quick
11 DZS
12 s r -Gravenzancle
(;no staat 1

Texa6 DHD
VÍos
GDS..
Rijswijk
IDNS 6

LENS 9
virP
Vios
ta.qÏkwartier
Vredenburch

1

2
,
4
5

?-4
)-+
6-z
6-z
o-o
6-12)

?-14
7 -11
7-10
7-9
7:9

B

9
10
11
12

6-4
?-4
1-3
6-2
q-2
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DE IENSnEiTUE

vlrnxlr.,tu viN ris vorra;,i,vnruwïGrrc i'nNr s', rN slÍrï,
. r-.ij it ,:

)4e .Iaar6ang-,rrr"o", r r+, 6 .rl.ficnrter 1980.
"'j

ALGEI.IENE VERGADEAI}IG

AGE"NDA

.:t.: : óp.nirrg

lïi j nodigen hierbÍj alle 1eclen uit tot bijwoning van rle ALBVergadering r.. vreLke za1 rvorden gehouclen op donderdàg ZZ iovemter i9öj-n ons klubgebouru.

enene .rir
0 on 2O.JO uur

a

IL

5.
o.
?.

ÍJ.

Toestemning A.V.
Mededelingen en
Vaststelling van
Bespreking van h
13ehande1in6 van
Behandeling van
jaar en van het
VaststelJ-ing van
en in1e6ge1den.
Verkiezing
Bespreking
Mededeling
Verkie zing
Rondvraag
Sluitin6.

ingekomen stukken.
de notul-en van de :I.V. van 19 decetnuer 19?g.:.et gevoerde beleid

de jaarversl-agen van het vorig *yer-enÍgings_j.aar.. , .het financiËeI overzicht over-het "vqri6 íeíeni6ings_verslag van het FjK.O. ;:..
de begrotin8 en,van cle kontributies, ninimum .donaties

o

10.
11.
12.
t).
14.

van
van
van
van

bet ,.bs61ur, - '- -. ':.. .- .'- . ',.i
het te voeren beleid. - _. .. ..1
plaats6ehacl hebbènrle be no dr.'r-iirgen in
het FinanciEöL Kcintrol,e Orgaai.., ,.

- .! , ..

komuissíe's.

De op de agendapunten 416
woensdagavond 12 y16ygn6a,

tlto
198

on 1C betrekking hebberide stul<lc_en zÍjn vanaf
O verkrijgbaar bij de sekretarj-sÈ. , ,

De voordxacht voor d.e be s t)rurpvelkie zing zal zijhiVoorzltteri C.J.Iortman
Sekretaris: G.Dr van den Steen l

Penningmeester: it.M.Coret ':l -:. : i''' ^ :i '". -' .' '.

Konnissarissen: J. G. Co1par,G. l,Í.,Duivestéi jn r, H. f."eàirrens j' .1.Voordracht FinancièeI Kontro_Ie Orgaan: ttà Iieren J.l{itting,
.Zoet
.B.Keetnàn,,Í D m ÍJ ö,ïórrhr.r.. vrreJrl

Ki\N,D]DI"ATSTËLI,ÍNG , .'.,,,
volgens art.') vari het Euishoudel-ijk ileglenient ikrtnnen doorc senioren kandidaten
ivoor tseqtuur en.F.K.o. rvorden 5este]d. Deze kand.idaatst ellingen rcoeten uiterlÍjkce tweede dag voorafgaancle aan;r1ie'van cle .tlgemene v;rr"à""iiiÀ'-s c-hrift eli jh onderopgave van de vakature vraarrioor de kandicïaatÀt ellirrg gàschieai, onclertekend. doo.rminstens vijf 'senioren andere dan d.e kand.id.aat en vIrlezeta "il ";;-;;#;il"i;;;"bereidverkraring van rrcze faatsle, bij de sekretaàs'i"rà"" iïË"ai""a.

Het lleE.tuur

:,1-:

:!'



KONTRIBUTIES ETC..

Met betrekkin6 tot punt
voor: ,-.,t-' .t.

Pupillen . .., j. - _.,.f--1Q6 i. . ..- : Iïelpen'en-iliii;fleuidii "-- -'-;-i{Jg;; ,'
Niet-spelenrle'Leclen
íd n / I,led-ewerkers

IN B,'.LLOTiTGE

1?14 J.H.VLeugels

AFVOEREN

1644 E. P. tïouters

I^IIE SIÀAT ER .,i.CHTEn DE BÀn .?

B van bovenvermeld.e agend.E steJ-t het bestuur ket vol6ende

Zaterda6middag: ,,1a6 Bo8isch -.+ Z man van LENS 11

Zatèrdegnór6€in i Jos6'on Í,ndre C

Zonda8morgen l

Zbndai;middag:

,., . DonatÍes: . (per s.gizoen)
ToëBangskààit'
LENSrevue' '.'

.. To e8ang.s5aer!_ l. LENSrevue

Zil-fhout

Í1or.
f1o t- .

Í55t: -

f 15,-
InJ.e66e1rien: Í'lor-

Eet Bestur.rr.

011059 Sen. Zon.. Meppetrade 118, Den Haag let..Z9g§ot

hrist - Teel-e Fierichs

PeG6y liichel - Eric Landnan - Tinus
An vcl Steen - + 2 nan van LENS 11

nij aflceuy'J.ng in de kantine vaí, 12rOO tot .l?rOO uur geopend '
staat Zaterdag Aacl Bogisch

Zondag Joeé en rinclre Christ

'i r
t"t t t'

Sluiten Zaterda8 .lqC Sosisch
Zonda;4 ,Iosé en Àntlre Christ

:
Eventueel aflreLlen bij loek Dui.vesteijn. Tet. 6?.61.83.

De or anisatie in het barBebeuren en zi n probleern.J t{
| : : ; " ., i "i . r. '. r

^ . : De or6anisatió, höeft als hàim' de. barkonmiésie èn is lsàmengestelcl uit
ö pe?sónen, te weten .írn 3ergenhenegoulven - Àad logisch - piet .losch 

= José ChriEt -.Loek Duivesteíjn ; Teele Frerichs - IIel vd i-joeh en liim Michels;. _ " 
".

Deze kommissie heeft al-s taak o.a. het inkopen van alre artikelen Lierbij zijn4 van boven 6enóemd.e m.qnsen bctrókken r de o-veri6e hebben een andere iàJ: ,-;;r".
hebben een adviaercndti taak, een. is als vbórzitter aangesteilld etn als Laaisteleen :tlie r',e baropst e1-J.ing 'haakt: 

r . :
Bij deze.taàtste 6oíoe"ae àoet ii"rr:ÈLt:feit voor dai'"hi5 te weinig mensen heefg r

voor acbter de DAII l -*"! .r1jn taak..:xtrà bemoeilíjkt rloor steedè een bercep te
lroeten doefi op de elftalléri en/of barmedevrerkcr's meerdere nalen tc rr.aL-"n iryearcloor
deze overbelast vrorden! En het nogelijk voor 6ozien houden, rvat het er niet roos-kleuri6er op maakt.
Daarom doe:r wij graag no8maals een tlring^end beroep or: arle led.en, ou.lersl vríen- r.-
dinnen, verloofden of de vrouwen van ce lcden om eens te wil-ren assisteràn bijhet bargebeuren d.oo' bivi 1 * in de 14 dagen of J weken of iets van dien aarcl.
Neemt u eens cantact op nxet ons bij LxNs of via r,oelr Duivesteijn Tel-. 6?.61.83PIobeertUheteens1hetisbes1istaante.be,"léB_

xxxlí-rIÏxi:xxxxxxxxxx:.(xïxxx xxxxï-ïxxxxxllxxxxxxlililxxxxx

-)-
De Barkommissie.



ÀTTENTIE JUBII(O! ! I

De

Het J ulllLeum: -E;en overzioht;

'.i

ver6aderin6 voor maandag 10 november gepland begint om 19.r0 uur.

;1, . Bogisch.

.h

I.V.M': het 6o-jari6 jubileum, rlat wij allen in clecember hopen te vieren
is er door de A.V. van vorig j4ar octob,er een jubfleunkomnissie (jubiko) opge-
richt. :. "

in het pritle be6in v.rerd tle kommissie.. gevormd aoor titim Kouwenhovent
Han6 Bertens en Àatl Sogisch. "Deze heren kvramen op het idee om uit elke geleding
van LEI{S een afgeyaardigde in Ce kommissie op te nenen. Zo werd de kommissíe
uitgebreid met ex-voorzitter Iloukes (oudere ]-eden), Ben os6e (ttat<a1 , vlim vd tinden
(seko;, noy vroom (zaterda6) en Claf Huis en Frans FLumans als tr losse krachtentr.
De eerste drie traden op als vert egenwoordigers van re6p. Juko, selelctie, en
barwezen. . ". :

De reclactie besl-oot eens wat nader op de zaken in te gaa'n en zo vonrl
afgel-open zaterdag een gesllrek plaats net Aad Bo8isch, de voorzÍtter van de ., -
Jubiko. Je kan aardig lrat te ueten komen in J kwartier !!
. Het grote 6cbeuren za1 plaatsvinden op 20 en 21 decernber met nevcnaktivÍ-
tciten op 2? en 28 'ilccember en ergcns in mei 1981 . De bedoe].Ínf is rlat het
jubÍleun in besloten sfeer vrordt gevierd, hoevrel relaties, officiËle instanties;
veel gevraagde scheídsrechters qn anclere voor LENS belangríjkè merisen. een
uitnodi8ing toe6czonrlen zullen krij6en.
. - -BeÍangr:-jt .rirrot ae'Jubiko-àat oudere- en oucl Ieden ooktbij h6t .teest

danwezi6 zul-].en zijn. I{iervoor is het LE}ïS-archief gelicht, maar vcrhuizi.rlScn..
bemoeil.ijkdri het s1:eur'vrerkr Om een tíIijc van de sl-uier 'alvast op te lichten
tertel-d.e lad Bo6isch luat meer over rle concrete plannön, íi+e alles.bii elkaar zorn
fB5OO, - 6aan kosten" Zatcrdag 2O decenber rvoidt het 'é,i'Elein:-i j](c jubileun gevierd..'

''-In de kantine woràt dan een zgn. openhuis 6ehouderi, waarbij 6een cadeauts worclen
ifievraagcl. Eventuele 6e1c1e3-i jkó gavèn vrorden ges.chonken aan de Zrra].uvren jeugclaktie,
waar LENS zich aI vaker voor heeft in6ezet. Namens de vereniging wordt de bezoeker
clan rsat aan6ebodeh. De Jubiko rekent op + 2OO man op de zaterrlagmid.dag.

Zaterda6avond ís er dan het grooTste fcest in de ].,XI'IS -hÍst àiie; . De 2 zaLen
van iïe" kantine àu}len dan 6cvuld zijn met ninimaal 35O nan. Er zal-' een extra bar
zijn, dank zij cle firma Heinekcn; en "re zul-Ien word.en berliend door lecrLín6en van
de hoieLschool, zodat af clie mensenr. rJie alti jcl klaar staan voor àe Leclcn ook ccns
rusti6 kunnen blijven zitter.. Voor de rondgan6 met goed gevul-de schalen is de
Jubiko o! zoek naar majorettes in blauw-wit tenue (wíj hopen., dat de Jubiko ze
vindt). .1,11e cönsumpties zul-Icn d,ie avond. ?5 ceil bedragen, dit ats zakelijk
nÍeurvt j e. I

Ook die zaterda6avond .zull-cn (a1s a11es 6oeà gaat) de jubil-arissen,
(12+1 25, 50 jaar lid e.d.) gehulfli6d worden en a].s klap op de vuurpij1..zal ons
JJ jaar oude cl-ublied 6ezon6en worden door het Delfs studentenkoorr. lils U dit lied
niet mocht kennen (o schande!) moet U dus bestist zaterdagavon'd komen. Nu zult U
denken: Moct er dan ni-et .op zaterdag en zond.a5 gevoetbatd vrorden. lVelnu i.v.m. de
festiviteiten en eventuel-e högeIs zondagochtend zijn de thuiswedstri j den op zaterdag
uitgesteld en wordt ei op zondag door LENS helemaaL niet gevoetbatd. '.

Muzilcale onlijstin6 van hèt gebeuren op zaterda6 wordt verzórg<I ctoor
2 muziekcori:sen, Zaratustra en de beroemde band tt de Pacemakers tt:
' Op zond.ag kunt U bijkomerï van de vermoeienníssen tijdens de autopuzzelrít

, (fietspuzzelrit voor dc enthousiastelingon), die U door onhclcend Den llaag za1-
'.voeren.,



Zijn bevengenoemde festiviteiten voor A-klassersr senioren en oudere feden
aan de jeugd is ook gedaoht.

zaterdag en .zonda6 21. en 28 decenber za1 cr een .r rgigantisch r zaalvoet-
baltóernooi worden gëorganibeerd vóor junioren, pupilren, tuelpen en mini-weIpen.Dit zal zich afspelen in oPorthal Overbosch.

Er8end in'mei 'zal clan ook voor de senioren nog een voetbaltoernooi word.en
geor6aniseerd, maar daarvoor is no6 niet veel te zeíjgen.

Dit zijn Ín het kort cle op stapeJ- otaande feàirte:.ijkhéden., ze zul-Ien nadrbufle:, *ol9-:l geblach! .via d9 LENS-Ievue en.,cle dag-en. week-l.b1aden. Ievens zu1lener echtc lENs-aahstekers verkrij6baar zijn e'n trdnnen we.tijtlens en na het jubileumon§'pilsje drinlcen van: ,, LEi,lS-6ó 
- 

3 u.or,, -vift5"s.
YIi j dachten, d.at aI cleze informatie.u urel overt.uigd zal hebben, <laï netjubileum fl-ink'Eévierd. zaf worden. Ïlij fccsten mee.

Iiedactíe

KIgffiKIE«IcflflOggflffiICq{
K
K

K
K

I(l"JISPBDOOR

V.echt end e- nens en bij tle he.ndscho enenafdeiingen v4n de 6rote rvarenhuizen,
1an6e 'onCerbroeken uit rle ke.st, opar s rle,t oàr*aq.qlers, loos gierend.e
Etartmotoren tu_ssen 7 eà 9 uur. en- i,jskr.abbende autpmÀtrtiotËn, uet.dezewinterse kenmerken openen wij daà rió'er, dcze rubrick.
iI1 rie 6J.tj-ijzers uit het vet 6ehaard? r.l dan àei oefenen voor cle Elfstècentocht? lVant U bcgrijpt nat.uyrli-jk ivel_ clat 4y1 na die lange hcte zomer(nou ja), d.e vrinter ons",lroorlopi g, ií zf-jn/haar .ijzi69 ;;"à"p ,.i iro"àË"1
Zo is ons tcrinínotc voorspeld .1oor, ons ;isen ï,ENs-wàà"àr*if . Iuit betrourvbar.e bronnën vernamen wij'dat-àr íniiuaur" een datum Ëqkend,is
_vraarop d.e zeer, icer langvervrachttó 1e d.enverg+rJ.ering 6aat plaatsvinden.'
ïl4nnèèr precÍe§o..... I nou -ja misschien staai'rlat .iaàrs in rleze LE)is:-revue
ons J!1 zar- binnenkort ín ecn nieuwii hedàndaagse out fit hun race.naar hetkanlioelschap voortzetten, uitcraard. kbrenbfàuwe sb-Írts net roíàe, .rv-it t e
§1aS en witte broek jes, zoals 'een LEI{S-+f tal betíamt. ,,i. 

l;.,_-,r.Dbór.tret zelfde LENS-l-íd. dat zo 5oeq1 op dè hdàgtc ,au' uu., de datdm van de
{:X..V, f .rverden .we gewèzen op de prachtige gereparcerde barlcrukken.
Eind-e1ijk- kan e'r vreer een6 .rustig 6ezeten 'iordèn..aan de bar, .en dat dartlczijnoeste TP_"i9 van tle heren Fl_urnans..en ïeijnen. . , ,,, r... i
Ovcr'^meubilai r -6eeproken. Naar vrij veinonen. hebben zal het klubgebouw.opgefleurd worden met. nieutve stoel..en. en tai'cLi,.en k:russe zitjesf
Paul en t.tarie'en vcl steenr "bn naài *ii; aani:emen ou""iÀ- ooxrJËÀiU<en orr"
mensen voor Ce'getoonde interesse naar Dennis. Vadcrr,aouà", en, z.oon
nakcn het uitstelcend.. :

y"gl, du. BocC,e -orde, Dennis'is nog 6ccn'ïid, en al,s hij gaat voetbalLcrL ishet te hopen rrat hi j rvat necr kw-àliteiten hoeft àr. ài jn varrer ( zo 6oer1

Eèwih Coret, speicr van n2, is nct ecn heupblessure in het Í,cyenbur6-ZiekenhuiÈ opgenomenr en .1i6t in kamcr 1OZi..DS"r het een vrii langduríge
bJ-c66uie gaat worden. zou hij het weI Ieul.r vi_nden on eens wat tENSers tczien. Wíj wensen.Ertwin spoecli6 herstel,
Naaï wc vcrnamen is cr zonCa6 door <ïe. Eni;else tcgenstanrler.s van LENS J (zo)
na. de rí'e4strijd uitbrnndjg. fecst gevicrd. Ze waren waar. otri infi;lr verbaasddat de tt pub tt hier zo'Iàiilj. openblcef . .

De kwj-spedoor is al- dicht6oviolé8. Mdt ócn ijzí6e groet sluiten vre ,v.rer af..l ,

,,1

-4-
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JJJJJ JJJJJJ JJJJ.TJJ JJ

ï ,ruxor..,lrn- 1U,.-. J
JJJryJ_JJ,I.{.r'.{jrrrJJJ{{,'

*++*:*+ 'Zo, .màànhagavonrl J novcmbcr.
. daà-. rveer.

Da't bctetrcnd .ruköt<leràvonà. Hicr is, tl, iett
***:1:, 

.r:_gï:i""-:::thten rorci..ctat de-A;\lgssers als buitentanclse reis naar nEngera,d vrordcn ,gestuurdrt. l-ls alit-zo is..kunnén wij de Juko 6aranderen d.at
*í**+* :,ï--'",:I. "::1^'1àkrassers mee zulren gaan' Iiij irouoen"Suirie. op. ae hocigte!

ïIal.I"! ancters. 
-. 

Aanst aanCe. . zat erdag lwee voetbàItoppers, ie-lvetens "
. . .:.:. -.!,:Z :b'/_- Feyenoo-fiïr en nog ïeeI bolan6rijkerr LENS tti togu., kopfi:fàr." :- ver'burch Ll .'Deze ',reclstri-jtl rvordt 6cvóetbalo'op het terrËin van verburch.A1 ver',vacht uj-tcraard vecl lubliek want ze *ooi"o anr" *oà"trïju'-irn"iïi , ,_ Slii:.Íl_411-ll"t, rJ.an kunnen ze vrijwel zekcr het l.".pr;;;;;;;i-";;;:;;;;"'want oan staan ze.'/ punten.( !) achter. Dus $om l.1 àan:moedigenl Hier volgt(de zrler korte). routèu cs ctrri iíi"À, 

-""rut 
neï LENS_Ier:.ein de Hen6elolaan

,afri jden en Linksaf.de L,ozerlaan op. DaI_rechi".i a"- fi""musvleg en in hetvcrlengde de poétdijl(seweg af. Bij tle eerste grote afsla6 rechts.li6t het'' terrein van Vurbur"h. 1r"oï"r,g rhljo''our.**+'F'I* Vanavond (maand.r6ayond 
-f' novÍ zi jí, ondarrks de kou, wij nog- i:aar LEirlS. gekomen om cLe wedstrijd.IENS Af :. riUC r egíonà.f 

--tu'ri"i,'ïor, 
dat gin6 dus" mooÍ iriet .cr,oor. VUC vóncl het te kouàlt t t'**'t'*!r R2 zal vooilopig zijn laatsto mo, ià*i.r'coret. Foè.Len .missen. IIi j 1i6t inhet ziekenhuid Leyerrburs. Mor.en (àiffi";i-;;;;ïi;i ïài=lii" huqpgeoper c èrài. .. Be zoek ts ni.turirtiSk van-harie welkom.- Ëij,iiÀi op kamer 10.2J.Edwin, veel sterhte nauens 82.Ën de'-Jutrcrpder! rir.,**+*'t Gchoord van F.F. af'elopon zon.ag tegen een jougdlÍri: , Je na6 mij .wef

foppen, maar die honcl niet!rr zo ioor-je ,u tà6ui,rnorài6 'ri"t *eort*:B:*'t*:* Hopen clat het spreelcwoor.d .,, Xierenlmaten tr.t ieam,, oö1".ro"i"f.ï]àfrà""t.....,.****+ zo, dit'was ,ie.-weer voor aur. *"ur..- ,ià"Ë"ri="ïii ,"ïi'iàrri wao, moeétenviï. j hcm kort houden., i : ,.- . Tot ziens! F.È. en J.S.

laat hun

P.S.:Nog Sauw even twee llp.S. jeet|.
lïij zuI1en zeker aanwezi6 zijn op de tekomen rllgemenc Vergad.ering. , :

iïe zuften cloen oli,{;.6- "og"wÀt"ir"í"o-aÀàï"-'"Pupillen en C-kLàasers nog even opgelc,t: De jeugd_llingó.
De Ka.ha heeft speci-aa1 v3or juL1iè-een Jeugd_ndng.o georganÍseerd. Kon opniet in de steek, en bezorg jc zel.f een }óuke avond. Er zijn 6egarancleerdleuke prijzen te verdienen! L{i.schien is er zerfs wer muziek! B nov, dn1p.JO begint het en het.lcost 2 kvrart jo. po" toa.t, dus vrat fet 3.e. fot.zÍ c.ris o1: de Jeïgd tsinBo !

Ï,ANG§ )E SPOJTTEN ',/r1,N, DE Z-1'Ír LILT)nn?----l t r r r

],ENS
LENS
LENS

2
3
4

Eet EEITSTE' had vrij en bereidcle zich ongetvrijfeld Ín stilte, voor op cre. ...bei-cle eerstkomende (beren)-zware urt-*" astri5 deí , rvaàrvan ,.;." ;"i"raog cle .eerste€ktespéë].t-torie-te6en...pys.AÈNVÀm_ra.io-""".,'"""i"_iuffin.hoe]i.
Ï:3Ï3ï::Il;;;(o,fuurtwes teTàEdËíaar. icheitrsrcchtcn: rr.r.Lucassen..opËtèr,in,:

Naafdwijk 6 6-t
Hotl.Sport tJ2l4 4-1
HTsv 6 4-o

. Hot. TIJEEDE behaalde op
syrnpathiekr. E6ïIïj.t ers t zwak- s
met cen drie-ta1 fraaie cloelpun
rekening nam. Het 6e.rvas een ca
Epe el-ba1tt .

haar gcmak een re6efunatige 6-1
lel-end Naalrlwijk 6. Haíhe Koen

ze8e oI ee
s vicrde zi

nr
Jn rcntree

er twee voor zijn
een verkeerde, t eru6-

ten, tcrwijl_ Christ van eSte
e van de gasdeaut j

"-5-
en ddel-s



 , saZaterda8 urr te6en Hoek v HolLand z oa 12.45 uur. verzalnclcn: r..,ENskantinej1170 : rïoen-s-ÍffiíóïE;.s. Terrein
Hrv Ho.r-L: lemairevreg, aldaar (einde pr.Hendrlkstraat )

Zoal-s reed.s werd vermoed. had ons D-E!!E (* de uitekend leicr.entle refëree,n heLc zware kluif aanEbczoeliendà .HóIl.Sport:r ]2, waarvaíuiteindelijk maar hé61 noeiJ-ijk konden i-reerià6gen bij een
voor LENS had Gerard líuiper (3x) zri i.noucten voetier weer

1 tenslotte r e cïr':--Efrï?6r beheersie-wi5àc iret íi_"r""à"bracht. ,,i,'ZïETE'iEouàen we speciaal de iaa,n và., i
n noemen. en 'dan vleet een j-eder rvel *6àrorn! Komenc,.é zaterdag Uckcr.. rnvan$| 11.OQ uur,. TerreÍn Ds.ll'n I Sportcomplex
ijportlaan aldaar. (Komende uit richting Noolctorp v66r ttorp

Gerard de l{,:oecl
enrge spc,Iers 2ich
nederlaa6. GcLuldri I
mee6eliracht erwij

)

L

doelpunt tèr wereld
Martin heuver w:itf e
ffi,ni5na
r rDe oene trïi dterr
Pijna eï RECHTS I

OPSTELLING:

Iles:

PROGn,',Ml,Llr ZirTE^'DI\G 15 no'v. 4.6.

IT.

Res:
Verreweg, de kranigste ,,stuiltrt was tensfott e' deze nidda6 weggel.egcl .voorons VIERDE, ttat in een bí j zoncler aardige riredstri jd. ondör de beziel-ende Iói clin8van Ron Vroom eindelijk de beloftc rvaai, maakte r die er al een ]:aar weken heeft

r_nge ze t en. Micldels. eèn irie-t a1 6oede goa16 van re6p. ji.Bannink (2x) en Ed vtlJerkhoven e orh het fèeetvreugde nog iets te verhogen een 2.6. ,rei genadoelpunt,van HISV werclen hier inderdaad de eerete winstpunten behaalö. Ook,.hiei 6o1d"trouvens voór cuiào Hall-een hctzelici e recept als van l,lartin Ileuver bi j het relNu het eerste schaaSi hi-er dus over de dan j.s , verl{achten rve à.d.2àterdag in cle UII-.wedstrijd tegen te llellve 5 op zrn mínst oen punt enveri..eling E-1lËEn-( doch er
r0ag ook m6ér uit kornenrhoor!) Itranvang: 12.J0 uur. Terrein.te l{erve: v Vredenburch-weg Rijswi jk.
OPSTELLING 3

M;rleuver r G.Bo6man - H.l(emper - C.Bosman - J.Houben .- Chr. Jehee -R.Ko6ter ("a4y) - n.Bon - T.vd ToI -..1t.Leijn _ G.liuiperl _
C.VeldÍnk - D.Pronk. : .

C.Del'e'nbali - Ed v li/erkhoven,.- li.I(oster - A,llqrneijn -. 11.Krijg1 -n.Vroorn (aanv) - G'.Hal1een - C.I(oster - A.Aannin! - T:Hede;fu -U.v l;e1bersen.
J.d.ea Ileijeri -'Fr v Drielen - lï. Dieffenthal er.

W: De 6i)cfers worden, vriendel-i.ik àoch t"r"rrsplan zijn om af tc bel1en <36.11,41j dit srvrp. we
Dan kunnen we n.1. nog -naatregc:. etr neinei:.-ó?iË U!

dringend verzocht. afs ze van
f:ít6ï Ïrij dagavond. S uur te doen

t4.JO uur NsnM 1

12.4J uur Loosd.uinen 7 -'11.00 uur Hoekse Boys 3

, .R. van Vliet.
r\.II . Verhagcn I. .. lr.N.

i.' Escher Doys'4 I,i.N.

,! :. .

LEITS 1

LENS 2
L]INS f

: LENS 1

LE1IS 2

Voor de IJar bczetti ns 10. JO uur LDtiS 4

VIIENDSCILTPIELIJI( 12 november

t 8.45 uur ],ENS z
2o.ro uur LEITS 1

PnoGru.IO4t SXNIOREI ZO G 9 NOV]ÏMBER 1

- Vël-o 2
- Vefo 1

t 4.3C uur HVq t ':

10. OO uur Olymlia 2
v Hogenhoucklaan D. p1oeg.
Bodegraaf seÉàraatweg, Gouda' :J . Huyoen j
V1 ,I. dè Vast r

'i ?. C)0 uur IENS f .: ivc 4

;6-

(



10. OO uur LEI,IS 4
12.O0 uur LENS 5
11 .00 uur DHL 5

VCS 6
],ENS 3
IENS 9
LENS 10
GDS 6

ODB ]
vcs 4
IENS 6.

LENS.,7
' JUïentas J
" TaLru§ 2 "

w esrl-and'r-a
'' rENs '11

v2
V1
Eraanu6rïeB

. C . Egging.

V1 ^ - J.N.Itomyn.
vZ T,. Y. Soerovrir jo
Bras'serskade Delft

H,Verheyen.
Dedemsvaartweg M.v Heesch.
Vi J .rS . de Jon6e.

1 2.00
12. OO

14.00
14.00
11..)O

uur
uuI
uur
uur
uur

10
i\
N

N

J
N

N

oPSIELLïNGEN 3

IENS , verplicht verzamelen om 11.00 uur.

LENS lr2ren J worden cloor de trainers bekenal gërnaalrt r

LEI'IS + als bekend.

IENS 5

IENS 6 C.v Beek - H.v DÍjk - i6.I(eetman - G.Looyesteyn - Iï.Miche1s
J.Zoet - H.Zoun -'c.Oostrom - J.I?as + 2 junioren.

R.3on - J.vd Endè l'l.Oèé" :6.gtape1 - J.Uitting - A.de Jong
F.Verbaïendse - J;Voorduijn - B.Boogaarcl - .i. jrltena - H.du Chatenier -
F.Vecrcn - R.v 1qi5r.*.arden - -h.tsauman.

- H.I?oodupt -

LENS 7 als bekend

I"ENS B al-s bekentl

f,ENS 9 al-s bekend.

I,ENS 10 al-s beliend

LEI\ïS 11 al-s bekend; zonder B.Boo6aard (zie I,ENS 5)

PNOGNÀMMI. VTIfJDAG TNOVEI,IsET 19BO

en J. Voorduyn.

2O.rO uur. LENS comb.

OPSTELLÏNG LENS CO}.ÍB.

Àsc 5

J.Kuijpers - J.Borst - E.de Vroe6e - H,Xientjes - J.Voorduin - . __che
C.Odenkirchen - C.Lipman - B,Doogaard - H, Eolpénbrouurers - A.vd Berg"-
Th. Prins.

'. i. -

VERZÀI4ELTIJDEN

LENS
LENS
LEN§
t Eris
LENS

J verplicht verzannel_en om 11.0O.
5-B-9-lO een half uur voor aanvang van de wedstrijd
6 10. o0 r,nNskantine
? 11 ,-oO uur lENskant ine
1 1 '1O. OO uur , , ,.,

'" -7-



AFSCIIRIJVEN:
t.'

VriJcagavondl ï.,"."ii 1i;00 eí 20.00
LE-NS 5 biJ Chris Stapel Té
,LEN§ 6 bij Cees vd Beek Te
.LENS 7 bij Henk Rinnelzvraan Te
LENS B" tiij Gerard Duive6teijn Te
IENS 9 Bij Theo Prins ' Te
LENS 10 Ëij Jan tiemen i .,. Te
LENS 11 bij Jos Kuijpcrs Te

UITSLAGEN ZoNDÀG 2 november ,1 9Bo.

6
1
4
'l
B

uu
1.
I.
t.
1.
1.
l_.
1.

lr. öo. Oo.
o1o-71.13.1o.
Bo.zj.1
94.68.9
61.tz.t
21.71,o
bu. ub. )

Aanvoerders kunnen bij evt. problemen kontakt opnemen met Fran6 de Vrocge
Íel. 01?42-6021 (zaterdag tussen 11.00 ep í2.0O uur )

LENS 1 1

LENS 2
LEN§ ]. , .
HBSf,
Texa6 DHB ,
IrENS . 6
LENS 7'Archipel "l
Velo 7
GSC 

'LENS 11

DHL 1 1-1
oN,i 2 0-o
F.C.fienfield ( vrsch) f-4
LEI.rS 4 '' 1-2
tENs5.'.'. '. ?:o
svH 2 2-0
Postalía J 2-2
r,rNs B " 1-í
LEr{s 9 4-5-
rm{s 10 4-1
.írDo B (vrsch) 2-B

PnOGIIAI'II'U. ZONDAG 16 november 1980.

LENS
LENS
],ENS
LEN§ '
LEI{S '
Rava

2
6
7

1i
2í
3
4
5
4

6 vrr-J
s vrij

2. oo
o. oo
2.OO
o. oo
2. OO

2. OO

4.oo

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

DIIL
DIIC
T edo
LENS
LENS
HW

'l

1

1

1

1

1

1

1
4

RK 1rW 6
LENS B

LE}.IS 9
LENS 10 i6 vrij

14.00 uur trïesterkwaxtier 7 - LENS 11

' PR0GRT^.I411.À 'JUNIOIEN - 
'

M.i-'Jïr-Lc 10- I 1- 198O.

2O.0O uur LENS 1

ZATE:?DAG B-11-198O.

VUC regionnal. v2

LEI.{S 1

],EI{S 2
LE'NS ,
Quj-ck B

VCS 7

6
9DHL

14,10
14,-1c
12.t)O
14.10
14.10

uur
uux
uuI
uur
uur

Vcrburch 1

Quintuo 2
Velo 5
LENS 4
LENS 

'

v.Àrkelrvegg
Kerk6t raat
Noarrllveg.
v1
\1

-O-



11.45 :uur Vios 6
1J"00 uur Velo 10
11.J0 uur IITC 4
1J. OO uur Laalrkvrartier 6

Me1ís Stokel.aan
I\loordweg

,.Yzerwerf
JànsoniuÉstraàt

'.'--L'eider JàaP l)4ey6q36. ,

Leider Dhr.. Spa. ,

OPSTE],LINGEN:

LE}IS 1 al.s bekend, zie reservepro6ramma
saraenhornst 15. 15 uur LENS

LENS 2 àId bel:cnd àonder
ffiGffivrnvotn M" rEBïTENGEN

samenkomst 1f .'15 Uur-. t EIts

NEIS

saraenliomst 10. rO uur LENS

6

7"
B

9

LENS
LENS
IENS
IDNS

zÀTEnD.,^.G B-11-1980 BINGO VOOn ÀLr,E C- (I,ÀSSERS.

AI.SCHRIJVING$'I:
S chrift eLÍ jk:

TE].EF(:NISCH:

^-klassers 
bij

B-klassers bij
C-klassers bij

ii.IXEURIIIGEN :

'voor vrijdagavond '13.00 uur bí.i p.vd Steen.
ce-nemuíAeËFffiror, e:[i-nnJ""-rià"Ë. .r ài. el .w.ge
vrijdagavond tussen 1?.3O en 1B.JO uur (uitsluitend in cr.ringénC.e
gevallen) voor:
P. vd Steen TeL. 6?.50.96. .

F.vd Berg -Te:.-. 29.?9.?8. . '

A. t s-Gravendi- jk -'Í,e:-. 6j,1.6.4o.
In nooalgevallen kunnen de juníoren no§ op zat erdagocht end tusse'n
9.3O en 1O.OO uur afbeLl-cn bij LENS. Iel. 66.8.14..
De junioren moeten bij slechte vre eí'soms t anàigheden steeds d.e'
afkeurin6sli jst en raadi:Iegen. Telefoni6chc informaties wo"den
hierover niet verstrekt.

Kok

Ï,ENS f . ale .bokend i met P.PronIc. -
ZT E. ]]ESENVEPNOG1?À}I,IÀ EN. !U ITENL.I,,}IDS E
samenkomst 11.C0 uur LEI.IS

LEiYS 4 als bekencl, met ll.Geurens - p.Itol-ador.
ZIE I]ITSERVEPItOGILIM'{A EN BUITENLTI.NDSE ITEIS .
samenliomst 14. O0 uuï, LEI,TS

LENS 5 aLs bekend
Z]E B ITENL/il{DSE .iIEIS
sa.nenkomst 14. OO uur 'LENS 

.

'LENS 6 aIs bekend.
ffilErrntll;wDsE rlïs.
samenkomst 12.45 uur IENS

LENS 7 afs belcend
ZIE RESE.IIVEPNOGRJiMMA EN zÀTE .DT,,G,'.VoND IJINGO/I.VoND
samenkonst 12.0O uur LENS

LENS 3. a1s bekend., Fi-ets mcenemen.
ZATEIDIG BINGO,/;'.VCND

als' bekend, tr'ietq meenemen.
BïNGO/IIVOND

Leider ]len Osse.

Leider tr'rans vd !erg.

Leider l,iarce1 Jan6en.

Leider A.B1ok. .

Leider PauI vd Slc en.

tqi.ddr.'Theo Prins.

LENS 9
ZATEI?DAG
sanenkonEt 12.00 uur I,ENS

-9-

LeÍder Aad vd l(roft.



PRoGR;II{WI PUPI l,!EN'i,ELPE{ EN MINI -'itELpEN

PUPII,LEN ZÀTERDI.G B-1 1,-1930.

14.O0 uur LENS 10
1J.00 uur LENS '11

12. OO uur IEN§ 12

DMT 6
nvc 17

Qriick 2.4 . .:

SEV 17
LEI{S 15
Oranje Blauw B

v2
v1

.v1

ZÀTEIIDÀG B.TT-T98O BÏNGO VOO]] JILLE PUPILLEN

WELPMT ziLrridrc'3-r r-rgeo.'

12.00 uur LENS 14
O!.OO uur ltDS 

'6 
.

11.00 uur LEN§ 16

I4INI-IIJELPEN ZÀTEI]

11.00 uur Archipel 7
11.()O uur LENS 19

IFSCFIXïJVINGEI\I:

Schriftelijk voor vri j rla

LENS 10 a].s bekend
Z,mm'A-c B- 1 1 -nruoolvoro
samenkomst 1J.JO uur tE'l{S

LENS 11. a1s bekend
ffiïo-fs B-r t aÍucoirvono
sarnenlcorast l2.rOruur LENS

IENS 12 aIs bekencl, Eet E.ÍDaeneeffil5Tc Bj11 BïNGo.ivoÍrD' '

sarnenliomst 11.J0 uur LENS

.OO bij P. vd Steen,
1? 2145 PIr Den Haag TeI. 6l .5o.g6.

v1
Mailest eyn
v3

. Buurtvreg
, v.1 ,.

Leider Herman Straver.

Leider Ronald de Haas.

Dac .B-11-19iiQ.

, IENS ]1B
Gona '16

6avonri 1B
Genemuidenstrc.at '1O

TELEFONISCH! vri jda6avond tu66en 1B.OO en 19.O0 uur (uitsluitend in rlringenr:e
gevallen) bij UiI l{eynen te:-. 29.06.23
ïn nood6evallen kunnen de pupilJ-en en welpen no6 op ze.t erdago c'ht end

. tussen 9.00 en 'lo.0o uur afbelfcn. Íet. 65.1r-14. lf'lts
AF-KIU INGEï{:' Bí j' slechte weersomstandigheden steed6 eerst de afkeïrin6slijst én

raadple6cn, Staat daarop bij t'Pupillen, en Ïtelpenr vermelcl:
GOEDGEIiEURD dan steeds naa r vcl.d. öf p'unt van sanenkomst komen. -.
IN DIT GEVIIL }{.^IG ER DUS NIET TELEFONISCH IJORDEN .GEÏNFoRI.IEEIID N,',A
EVEI,ITUELE .l'FliEUnïNG. §taat bij ile afkcurinGsàdressen' bij rrpurirr"r,
en l'relpenrr vermeld: ZIE iII'KEURINGSLIJST dan noet, a1s volgt word.en.
6ehandeld: Voor .le thuiswc dst ri j den moet Sunioi"enft5Èt wàrden- -
geraadpleegd. Zijn cle wedstrijden van LENS 4 en J goerL6elccurc1, clan
6aan ook de pupillen en ueJ-pen !ïedstrijden op öns íelc1 r)óor.
Uitsl-uitend voor de uitwcdstrijrlen ma6 in ;lat geval tclefonisch
worden geinforincerd of hun wedstrijclen doorgaan en wel zaterda6-.
ochtend. tussen !.)O en 10.JO uur ÍeL. 66,1j.14.

OPSTE],LINGEN:

-.10-

Leider 1?on rle jong.
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TRJ1ININGm{ VIIïJDAG.iiVOND

'geselect eerclen B-éh C-
r/n D,1O 'rl'r kunnèn jiiIlÍe

Einclel-i jk gei,onnen en hoe ? :. .

0p het terrein van Texas DIIB haclden v,e 'de.:le. heLft wind tegen. Het was een goed
begin wart de tc8enpartij maakte hands, een i:enalty. Deze wérd janmer 6enoeg
6emist cloör Patrick DijL6ma, maar hij maakte de 6eulste penal-ty goed door vier
andere 6oal.s op zijn naam te zetten. Twee in de eerste pn tvree in de tweede helft..
De tvreede helft wind riee, naar dat is lekker. Dus Arno-onze bere keeper liet .zich
ook niet kennen.r hrj naakte prachtige rcddingen. Marco Endlich pao herste.l-d van
een knie bl-essure scoorde ook een schitterend doelpunt met zijn pa6 herstelde
knie, En Bórry Bergmans maakte het doelpuntenfeest af net ooË een'mooie treffer..
ook waren wíj bIij dat Edlard EndlÍch na',,.zeven weken weer van de partíj was. '.-
Verder he.bben.al-Ie 6pe,1er6 hard gevochten aan deze ovorwinnin6. jongens klasse.
Dat het op het J-aatst een beetje romnelig werd. krvam omdat de jongëns _van Texas DHB
het níet meèr zo zagen zitten. Maax dat kon ons niet schelear.want wij hac'.cIen :

de overwinnin6 binneno

Patrick' 0oot erwe5hel r

Nogmaals wijzen wÍj op de mo6elijkheid voor alfè niet
junioren om te trainen. Iealere vrijC.agavonó ïan"18.15
op'trENSl terecht. Ileuri ju11ie hebben het best nodig.

Texa6 DHB - LENS 10 í-6'

ur[sI,ÀGÈi\I iwronuN UTTSLAGEN PUPILI}]N
...,.:j

HVV 1 
'-oSemper r'rltius J-2

LE}IS í
LENS 2
LENS f
DZS 2,
DUNO 5

- uuc4
. LENS
- LENS
- Gonll

'; GDs 6

Texàs DHB ,
Dzs 4
i-delaars 2

LENS
I,ENS
LENS

1-6-
o-6
2-O.,

3-r.
1.4.

. o-o.,.

1-4
B-o

10
1.1

tao-o
U-b
1-5
1-4
O-0
)-z
2-2

4
5

a7

UITSL4GEN EELPEN
LENS. 6
LENS 7
LE}TS B

LENS 9, Vios P

DHC 21
IENS í5
Rava 12

IENS 14
v,tÍ1tr ,
LENS 16

GESP;
1?.

G e!i'o
t).

" cel. Ver1.
6

Punt.
17

Doe1p. :

39-14
UITSLAGEN MINT-I?ELPEN

LENS 18
Duindorp SV 24

HBS 20
IEI{S 19

A1 heeft de omaak te pakJren. Het laaggeplaatstè' Hvv werd net. ]-O vei61agen.. Jul1ie
zijn-de laatete víjf Ëomp etitievrà àstri 5àen ongeslagen (5 àelpeelcl 8 punten).
Zatèrdag gaan jullie naar koploper Vi:rburch toe, die vijf punten meer hecft. Er
moet dus Bewonnen worden;'willen ju11Íe nog a16 cerste e.ÍndíBe.n. Doe:je best, sl-uit
wat- snel-Ier aan en doe hèt net zi-jn a1leà. Sueceé. .Ír2 vron vgór.de dercle naal in
succesÈief .Nu vre.rd: S.emper .1,1tÍuè rnet 1-z verslagen. lVat mínder 1:raten komt het voet
ball-en ten goecle. Denk er à.e. zatérdaB eerie aan a16 je tegen koplqper. Quintus noet
D'è jc bèBt" ll1 haalde in een matige wcdstrijd 6én punt. Zaterdaii zull-èn ju11ie van
Velot n1o:on rrínnenr om even uit degradatie .zor6en te Èquen. Dae je best en werk ér
nu èens al-l-emaaL voor. : , 

,

-12-



OPSTEI.],INGENIIIELPEN :

OPSTELÏ,II.IGEN I,IIN] -WEIPEN:'

.-:. .-,

LENS 1+ a1s vori0e weekr met J.trïeststrate
zondelR.rrlyrdeman

samenkonst 11.J0 uur I,ENS

LENS 15 a1s vorige week,
saurekonst U.15 uur IENS

LENS 16 al.s vorige wcek,

sanekonst 10.ro uur LENS

Leider JacqÍes den Dulk;

met L.Leeflang - R.Vlyrdenan - E.v Beek
Petei de Jongh.

net P.de Kl-eyn
: zgnder l.{.Brnàd!

Leider Ron Tij6en.

T,eider Eric Hess.
LENS '18 a1s vorile week.
,sa:renkonst 1O.00 uur LENS

LENS 19 als voi{ge rveèk, met E.de lleer- M.VJubben
6amcnkoEEt 10. JO uur LENS

s

Leider Dhr. E].stak.

orthuis v Dull-enen

XESERVEP]IOGRiLI" ,lA

ilij algehere afkeuring. oper.en d.e-vo16ende elftarr-en vri en do c hal2perijk:

De.Bebroeders can Dul-lemenr_ díe een sportzaalc hebben aan d.e Jan r,uykenS-aan, vondenhet nodi6 on ons 41 in een lony outfíi te steken. De jeu6tlkonnissiL heeft gemeenddit tc moetcn acsepterer.r..q IVi j. hopen ilat onze /r1 speleis à"2" g.o" waardcren endat ze a,s.zaterdaB teGen kolIóirer Veiburch Lekhei in de wei iulleà draven aet hun
61oódnieuve Pony terifue.. De gebroedero van Dul-remen word.en beclankt.

14110
11:1O
14,1e
11.OO
11. rO

1 2.00
1o.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

iBns
],EIIS
LEI\TS

T,ENS
LENS
LENS
LqNS

11.10
11.1O

12.00
10 .00
11.00
09.po

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS
IENS
LENS
LENS
LENS
LEIIS
LENS

DZS t1
DZS B1
Loosduinen.. 3'l
Loosduinen C1
DZS P1
loosduinen P'1
DZS W1

1

2
4

10
_t I

14

samenkohst
sa.nenkomst
samenhonst
sanenkohst
sarnenkomst
samenkomst
sarenkomst

Kom altijd naar LEIíS töe. ïs ook clit afgekeurd dan wordt er Betraind. G)mschoenenen traíningspak ook iileenemcn.

BINGO , VOOR "PUPI LTEN EN O-IG.^,SSENS.

.BUITU!I],,^.N DSE I]EIS

zaterdag B november a.s.. om 1p*oo uur"organiseert de IrrIí). een Bingoavoncl voor,.Pupillen en.c-lEtras6ers met grand.íoze piijzen. Er worden , rondes f,espceld en tussen
dei ,rondes tloor kri jgen jrilrie rvat ..te ,Àrinken .ën te eten. ( voor niltri- dus)
De kosten per'ronde per kaaxt bedrà11en'§o centen dus echt niet te veel1 iïe rekenenop een 6rotero oplroast dan het'vorige seizoen, clus .tot VOLGEIYDE UEEK ZiTEIDÀG.

Nu niet meer zeurenr binnen 'r week moet het gebeurenr Ja, ie kunt je no6 stceds aan
meLden voor de buitenlandse rels met pínksteren. Dit gel-.it voor alie B-en c-. 1-
]<]1sge1s. Maak Í 65r- over oir gi.rorekenj,ns i16?11 "r, 

j" ,oog ,.ee. Zet er wel evenbij dat het voor de buitenrand.se rei6 is.0p 14 ,rorr"ori", siuit de inschrijvin§.
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DE LENSREVUE
IIIEEKBLJiD VAN DE VOETBÀLVEI?ENIGING LENÏG EI\T SNEL

!4e Íaàrgang nunmer ,lJ, ,lJ november ,1980

MUTAT,I,ES LEDMLÏJST;

1654 s,l!. Jagesar
1671 S.N.Jagesar
0396 ' Q"C.v Noort

wordt Q. A.Nederpetstraat 2OB, Den Haag
tt
wordt

S en. Zon.

tt t!
Dedernsvaartleg 11221 Den Haag

ATVOEREN."

1655 . E. L.Btruyk

lrIE STIiAÀT ER ÀCIITER DE B/rR ?

ZATEnEAGI,I0RGEN: An - nonalà. - t iro' .- .- .

ZATERDj"-GMIDDÀG: Paul Meijer - Ton vcl U?r"-- Hiek Bosch - Loek Duivesteijn
ZONDAGMORGE{: ' Tinus Zilfhout - Cor Hoppenbrouvreis : Tee1e Frerichs
ZONDíGI,{IDD-AG: . r'in vd, Steen - en 2 man van LE},IS 6 -;

Bij afkeuring is rle kantine van 12.00 tot 1/.OO uur 6eopen<1.

,, t, staat. Zatefdag Loek Duivestej-jn en ;liek Bosch
Sluiten zaterd.ag Loek Duivest eijn

zondag Riek en piet Bo6ch

Ëventueet afbellen bij Loek Duivesteijn !eL. 6?.61.83 ,

V,lij hunnen no6 steeds nieuv,/e barme clelverkers 6elruiJren, Belt U even.

Í.ï.]:Itu\K/,I( r J(AK,iI(iK/!I( l'Jí:I(l,ï(iiKAIi.iiK.U(AK.lKrl,Ki'.K,tX.hI(/J(l KíIL[t(. rI(;]írrfiAKi;K/iKJ]I(ÀK.AK1,I(il,li,i](

Eet is alweer een hele tiid geLeclen tlat wij met een groot aantal LENSledenen bekenden rond de kokende vetpotten zaten, maar vrí jrlag 21 november is het
weer zover r

!'Iaarom o1: vrijdag? l^trel vre rekenen op een grote opkomet van spelers cliehet zaterd.ags niet zo l-aat hunnen malcen i.v.'m. cle weclslrijd var, zondàg? !zo..,.. rde seniolen sel-ecties zijn dus incrusiei vrouwen, trainer narÀg.= alvast
aanwezig.

Laat dit echter besl-ist 6een redén zijn voor onze vaste kLanten, rle overige
senioren en A-klassers om vleg te blijven, want ex is ruimt'e zat.
De kosten bedragen Í 15r- per persoon en zo langza:nerhand weet U wel_ I,rat U daarvoorkrij6tr maai'voor Ce vel-e nieuwkomers no6 even een opsouming: VerechÍl-lende soorten
vl-ees, sausen, 6tokbrood, kruj-clenboier, verschillencle soor-tàn raul'rkost, wijn,
iíuziel( en gezellighcid.

Fondue-avond vri j clag 21 'novcmbcr

'.VeI noet iedereen zich uÍterli
'van eI( en:

An Disseldorp
A.ndr8 christ
Ifenk Eopp enbrouvrcrs
Ben OsEe

k' op zonda 16 november hebben

TeI.90.04.
TeI.66.02.
rer.. -89.49.
Te1. 60.20.

,1.
04.
50.
90.

-1-
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vJe beginnen on ZO.JO uur en U kunt pan
wÍj iedereen die ecn (niet elktrisch)
te stel.l en en .dit bi j ,aanmelding o1: -to

It begin van. iie avond be
f ondr.iestel met vorkjes he
ceven.

Tot vol-gende week.

taIen, r,i ef verzoeken i

eft dit bes chikbear

IiAKA.

KAIiï(.1.I(l .K;l(..IïJ(,:iÍ-',k AIUII ItÍff K.'LKI^K-',KÀK:K:.I fi i.Iii.Iil'.K.ïiJ-I Ji-.t(^Lli.1K_L ,K,J(Í,lLí,.lir:-il:iiir.I(Iff,Ji]I ;ï(].K

VAN DE JUBfIíO

Onze dank aan d.e redaktie van ,le iLENSre vue voor het keurig verslag vailons ges;rek op zaterd.a6 1 novemier 1930. Den klein [isverstand Ís cchter de oorzaakdat niet al-les juist is overgekomen ,wat dan ook foutief is 6epubliceerd.rr Het Openhuisrr , is in eerste instantie bedoeld voor die personen of lichàmen dieeen persoonlijke uitnodi6in6 nanen s onze -verenÍging hel:l:en ontvan gen, hoele1 decleur niet 6e61ot en i-jn voor ande
etefornulier.
at i6 ons 6tr
alle gefnter

en introclucee6/ zi
Gcen l(ado I s wel
IIier aan Èunnen cn mogen
Een a arte bankrekenin is hierv.;or

re 6'astcn. De feestavond is voor aIle leden

even voor tr de zl're,l-urvén JeÍgdaktierr.
e 6s e erclen meedoqp.
eopend.

Ln

A.IloBisch
' P.Voutestïaat' 107
- 2286 'Vr'i -iti jswiJlt
Iet. o?a-91.11,'56.

zal z
e enqu
eLd: cl

I

l

Ju arissen: Het estuur e-elt me e. dat jdens tle nieuwjnarsicceptie die leden,anger an jaar 1iC van onzc vcreni6ing, gehuldigd zullen wolclen.
Ons C1ublied: vah het Delft6 -Ëtutlentenkoor bericht onivan6en dat buj_ten hun schul_ddi6- Èerug kunnen zi jn' oro ons cl-ublied ten"gehoié te i:ren5ön.lVij míssen no6 vcel juiste a
seerd zijn. !ïie kan oné nog help cn

dress en van oud leden die toch nog in Ï,SNS geïntdres-.
2'

Wiit U niet vergeten het enqueteformulier tijclig in te leveren.

lileet U nanen en adressen van oud.led.en en rvaarvan U weet dat zij nog steedEIENS 6eÏnteressecrcl zijn, vreCs Aà":ro gÀoa en t,..at ons dit weteno
Even cen berichtje naar: .

Huutj- Houkes
Schuytslraat 60.
?5 .17 xH .DeB ,'Iqag
Te!. o?O-45.60.2?.

]fi í]flfi (IfiTI{IrciICgfiOíICfl(
If, nvrsrrmon i
rfl(Kisfl fl$«flgfi(rir.Kroilfli

lle hadcen u ar Gewaàr{ichirwdr Ítei i'rorat een lerd(er wintertje. rfge}open, r .weekeinde heeft U èr een voorproefje van gehad.. De srecuw was oïeri;enszaterclag a1 weer bijna vcrrr.wengnr maar d.c snceuh"al van af6elo? err- don,ler-Cagnacht had toen al voor panische reakties in KNVR _ or, .ïaufing" _
6e1-eder'cn gézorgd.
Ilesul-taat: rancr.elijke aJkeuring van heÈ 6ehere amat eurilroriramna. Hij zijnvan uenin6 dat hier toch vrel van een oveireaktia si:ra:<è iË. Zeker opzonCa6 h:rl o, o.i. gcvoetbalcl kunnen'worr,len.
.I.fgel-olcn zaterdag qra6 er, r:ndanks dc afkeuring toch no6 een 6eze1.1igeclruktc or) LEN'. De di-verse sèrèkties he.1-rben eci extra ti^ini"i - 

[ir-t"aoru het wedstrijdritme, indión aanwezi6, niet krvi jt te rat<cif;

-2-

zïíïreTEr



*.- Jamer -dat er wat heron van .cle aaterrla6 i,raren, die zich'oD. het einrl van- 'c13 midflag "iflet neer in cle hand hadden. De redactie, ítrd;ià en bezatligrl :a1s
,, 1]tij11,,,.2at. in, oeq hoekje .te kaarten en mocst ervaren hoe-eeir st:e} Ire.arten' (loor de kantirle wer,d gcsmetdn'Cöor bovengenoemde heren.* En opruimen ho maarr zodat ruij uiteindetijk maar de Éarnedewerkers d.eze. extra taak he)ben besitaartl. lr.dhesi ebet ui6irr6urr, kaïols en andere gu]_Iegàven op het-Ègkende àd"es. .

De reclaktie verlcl-aart zich hierbij soLidair rnet de aktier op 6ang 6elirachtdoor het.twcede .eIftaI van Overamstel. Uit protest teilen <le dàelname van
het,.Iíe-derlands e . elftal_ aan het vrienAscnappèti jtre toeinooi ( de z.g.nmini- 1ïI() in deceirber in het zuÍd-;lmerikaànse conc entratie-kanp uruquay,
vra6. overamstel- 2 van plan afgeropen zohcla|'niet te voetbar.r.en. Hàt ,e",stak er eeri stokJe vöor, ma'ar er l-rorclt geclacirt over volgcncle, mogel-i jklanrlelijke aktiese.rltij hourlen U op de hàogte"
A.ïGelopen 

11ar1dag 
- lever de 

";i1-een ui.tsteriendo, pre6tatie.cloor het.regionaal
spcJ-encle VUC met 4-'1 tc versfaan..Al-s op deze nanier ook in r,.e kompetitie
6es?ee1d. word-t, tippen rvij ;-1 "óo" ee, àeer hoge k1o.sserj.n6. De herennoeten natuurlijk niet verwaand worclen.
Jos Jagerr iarenlange mecrevrerker achter àe Toto-schermen, is voriGe week
maanclag in het llode liruis -zi ehenhuis opgenomen. Hi.j hoopi deze ,ruók ,r" e"tliiris t-e k"]re'n,. raaar al_s U snel r:ent tirit U hem nài; opZoelccn op ilrl.-i05.
En andeis thriis natuurli jk.
Vrijrla6 21 no'vehber wordt er wcer geEpetterd mct olie of er geen ïran_
f rak-oorlog i's.- tïaarschi jnli jk net een priv6-pi jpleiding 6eràf fineerclaan$evoerè zwart goud moet weer zorg clragen voor cen orvergetel_ijke
lin::l b,qqa{s.ebc-i.rrelÍ?).-yï. aanvredighoid vrordt natuurrijk àp.prijs sesteld,zo clr-c aI nieÈ.onontbcerlijk is. Dè ko,sten i 15t_ en l-aat Aaó 3è automaar eens een avond o! lopen. U bent voor die f 1!r_ ook een heie avondoncler cïe pannen'en U hebt no63 vrat aan,;praak ook. Voor de kansarnen in o4zevereniging besta.at er, ori6incel_ vraar, een mr>gelijkheirl tot betaling in-..terni-jnen. U ziet, cle l(aka. cloet er alles aon ora de kantine vol te l.;iig;;.
GezeJ-Iig zal- het zelfer zijn, het ctcn pui.lc en-de nuzick opzrvepend..
A bientöt dans le l_ac Leman (vrij naar ,.sterix en Ae gelvètiëis).
I?eagan preBident van cle Verenigde Staten, pj-nochet moord,t in Chiti, vanvan ;:St steviger in het zad.et dan ooit. is.r1it symptonatÍsch voor rle zc t
!ij9. lvii hopen , dat.LENS gevrijrvaaid utijrt van dit 6oort ÍievaarlijkcinvLoecleri. Met eon ruk naar rechts sluiten wij rle kwispedoorí p."ào"".

Lr'.NGS DE SPORïXN V:iN i)E Z-M L\DDEn-----! ! I

lIs er a.6. zateïdag gcspeeld wofdt 6ezÍen de wankele weers6este3-dheCenvan..het moment, dan g-el_dt CiËhaal vooi a1l_e drie de hoogste teams ,, een gewaar-schuld. mens, telt vocr'tvieeri! Het EEnsTE gaat daarbij we-'l- de all_erzwaarste opgavete6enoet in haar UIT-rvedstri J cl -te5en hct tgt nog toe nog on6esla6en NStsÍ.'iÍeLiswaar werd inTËt be8in van deze. 'competÍtie de thu isnederlaag sl-echts lc.l_ eín(1-2) doch het eni6c vóÍrrd.ee I dat onze jon8èns thans ,heb'ren is dat tt een UIT-ned-stri jd betreft, ,,vaarin LENS door 6aa.ns het beste spel laat zien. Jongens: tanden opeLkaar hoor I I .^,anvang:'14.J0 uur, [errein NSEI!{3 sportpark Ockenburgch, rElèEëEiEe
s chei srcchtcr: n. van V1iet" OpsteIE;E: à:s.ffiEnodagavond. oll LEIIS,Hct TI]EEDE 6aat. in haar UIT -vledstrijd tcgcn loosduinen / minstens zornzrvarc piI t e vcrlverkcn. De LJoosdïffiers zijn b1i ji:baar thuis aanmerl;eIijk meer mansdan ín uitwo dstri j cleri , getuige ook 'het 

f eit, clat ze1f6 ESC er oolc vcrleclen neekhet onderspit moesL delven. Dus ook hier: zet je schrap! 12.45 uur,Aanvang
g (zijrvrMadesteiEr! a/d Màdèst eí;we e6 van de

À.H,Verha8en. Opstelliniï: woensdagavond van

Le=ean Loo6duilg!: sportl:ark,
Monsterseweg) . S cheiclsrccht cr:
Er:. Möhte. --

-1=



Het DERDE heeft a\.evenmÍn een .r

dient even a.fr'-lierinnerd ,t. e..vlorden. rlat à
leed. Dus: Kj-jk uit! jranvan8: 11.OO uur;
Harwichweg Hoek van HömnA; (Direct bij
Driesirrong! ) O:§qELLING: . ; . ..1

Iíchte gan6 rr na.ar
Le Haghe daar ook ha
Terrcin Hoekse 'Do

Hoekse ]3oys B. Er
àr eerste nederlaag'
: Gen. sPortPark,
het dori: op een

s
het binne en van

7

Re6

M.i?euver - G;BosmFn - n.IÍobter (aanv).- I{.Kemper - C.Ilosnan - J.Houben.-
R.ilotr - I.vd Tol - R.teÍjn - L.tiuijDcr - G.Kuiper -. ..C.Ve1dink - D. pronh,

PROGru$ÍILr, ZATE:iD.1G 22 novcmber a

Het VIEIiDE is het eni6e elfta1 dat bp de vertrourvale LEl,ls-bodeu me.g opereren
doch 

. 
hc-ef t dàT.p-.T. , gezlen hàar prirle beg-in en weinÍ;; ervaring, ook .het hardstengdig..Mogelijk komt er te6cn Escher lloy6 weer een winÀtj;untje 6innenhupperen.

Je wee! rt uaar nooÍt! AanvànG.. 10.1íJ uur..scheiCsrechter: N.N. V7.

C.Brirenbalc - E.v l,ïcrkhoven - h.ïioster - i.RonÉjjn - A.Krijgh - R.VrooE (aan

Be6 J.den Reijer - .ti.Bannink - lï.Die ffenthatei.

14.],o
12.30
10.1o
09,15.
N.B. W

uur LENS
uur LEIIS
uur I,ENS
uur I,ENS

van ttè b e

!r et c on;: e

ÀNTïB 1

Hoeks e
Marine
J.lC t.4

l-ectie
titíe. p

1

2
1
4

Boys
4'

J
J
N
N

.C.de Groot.

. Ivl . Ton.
H

H
N

N

il-Ien Ce spelers
a]. ehelo afkeurin van

uur us op LENS aanwezi6 cn 6.v

er .meI rekcnin6 mccle houden
ro8lamma veI licht - etrainrl

.P. tevens gymschoenen ócbrG

r dat er bij
Ho.Id t. Dan om

ncen I -

OP IïIE I,{OETEN I'{TJ STEI iI,IEI}I ?

Bij, algehele afheurin6, hcbben rvij voor
?r-oglamma.

14.J0 uuï Nat Neclerlanden 1 -
.14.3;-t ,rrrr Nat;Neèerlanclen 2 -

ons 1e en 2e e-l-f tal_ het vol8ende schadulv

. up cle komcnde argemene. iaarver6ad.er in6 za! er ee4 nieuw bestuur gekozen
moeten worden. Door het bcstuur is .een lijst mct nanren 6ipublioeerd d.ie tesamenhet nieuure beÈtuur gJ.an vormen. rÍi dit l-ijstje komen vcàr-ons J namcn voor die
voor. de lcd.en van Lenig en snel totaal onbesenrl-. zijn, zodat een juist beer-d. van
hun kunnen en kvraliteit ontbreekt. Íncrr wet cen gràtó tol.ortt<omiif rrr_i 

"""- 
--

introduktic over zulke bolangrijke posten.
Volgens d.e statuten uo6en ]ed.en ook ]candidater voordrageri. voor het ver-

vÈI1en van belanbrijke fun]cti.es. Een zoln leLangrijlce funetíe is die van voorzitter
en wij rneneri d.aar een gcschikte kandidaat voor '[cvonclen tc hellben, een ]id ookdie meer bekendheid. geniet in onze vereni6rns. Hii, de kandi-daat, is reeds vclejaren.J.id van renig en sner èn kent. do vcrenigin8 àan ook dóor en door, Tijdens..
dèzo ja-r.eh vcrvuide hij vele functics in het ÉcrÀnG van onzc verenigin8 en zijn
tonel-oze inzet nu voor d.e.bar- en jubileu-nkonmissie zi_j4 algcmecn bekend.. ook in.höt Ledrijfst-èvèn vcrvultle hij rciiiril;;;à. rurictiqslcn t;à,r= wo;;rï";i;"";;rr"
genoend_e1s lÍandidaat persone clsvert ejenwo orrri6er bij het.c.B.s. zijn naam ís
Aad !s5i"on._ Onze kardidaat vreird rcecls in juni doof grr" u.n .tret Ueèiuur voorgesteld' \"Jat hirnnen de konsequenties zijn $ranneer een kanrliCaat en voorgcclragcn
coor het bcsttur niet gellozen zal word.en? ','li j hoilen dat "zi j clcze necleriaag . àaos1:ortiof zul-leÍr acceirtcren en het verenigingÀleràng bovc'n iun eigen bel-anÉ; zullenste1len. on toch voorbereid te zijn op gnvervrachte. besl-issi-n6en àijn inmiàaeis welde nodigc sta];ien ondcrnomen maar wi.j h'open dat oo'k in onze vereni[ing oi> dedàcra-tische i'Jijze verkiezíngen kunnen plaatsvin,len.

In hct belan6 van onze vcreniging vcrzoeken wij U allen aan,lezig te vrillenzijn op onze al6emene j aarvergadering op donderrla5 22 nove.ber 19Bo en àaar ook uwstem uit te brengen op.onze kanclidaat, waar u al-s Iid en wij al-s vereniging ver-
trourven in kunnen hebben. -4-..

tn Democfaat.

LENS 1

LEIï§ 2



10. oo
12.\)O
10. o0
12.()O
10.00

uur
uur
uur
uur
uur

LENS
LENS
].ENS
LENS
llava

PnocRf,tl}m SELOnEN ZCNDAG 16 november 19 Bo.

14.0C uur Rijswijk 1 bpoitpark pr. Irdne. i

.Ltr.J aor- Jt( N.N.
V'1 ,N,. Ii,
V1 Gf;H.V SpranGi
VZ H. J. Gi11et
YZ B.v Herwaarden .

Zuiderpark
' B.!ï. vd Bcrgh

sportpark rrde Heuve}t
Heuvelweg i,eidschendam .''c,c.v 14011 '

v j D.IIieèEèl
V1 .ír. v O everen

:

M. Vri j enhoekl-aan I(i jlEduin
N. N.

2
1
4

4

I,ENS 1

Rava. 2
DTTL 1
DHC 4
[edo 2
LEI.TS 6

( vrsch)

( vrsch)

12. Í)0 uur LENS B
14.00 uur IENS 9' LENS 'lO is vrij
14. OO uur r,,.resterkwartierT-

'12.00 uur RIillIV 6 LENS 7.

IÏW6,., .
DHL 9 ..

( zie vrijda6..14 -nove)
LEIIS 1 1

PROGRjil{Ifl SENf OnnN VRIJD,hG 14 nov. 19BO

19.Jo uur IENS 10

OPSTELLÏNGEN

LEI'IS C ( vrsch)

-LENS 1, 2 en J worden door de trainers bekend genaakt.

.LENS 
f verplicht verzanelen om 1,1 .OO urí

IENS 4 aLs bckencl

LENS 5

],Ells 6 C.v Deek - H.v Dijk - I(.I(ectean - c.l,ooyestein - W,l.t cirels - H.tooduyn ;J.Zoet - H.Zoun - G.oostrom 1 J.ilas - H. Eolrpenbroqyrers - p.Schulten.

LEI,IS 7 aLs bckend

LENS B a].s bcl<end

al-s bckendLENS 9

vrij: P.Schul-ten en H.Holrpenbr ouwers zie LEI'IS 6yrijda6 14 novembcr!

LENS 11 J.Sorst - P.de'Haan - 1?.rle'Jong - F.Jonlicr'- J.fuÍjlcrs - H.Linssen -C.Li1:raan-C.Odenlrirchen-F.peters-J.Rientjc§-J.VLeugel-s-R.Vranssen
F.d.e Vroe6e. : '

LENS comb: J.Dorst - P.dd Haan - J.Kuijpers - c.iipman - c.odenkircËen - F.peters-
J.Rientjes - Il.Vransen - E.de VroeGe - Il.Boogaard - J.Voord.uijn. 

"

R.Don - J.vd Ende - B.Osse - C.Stapel - J.r.litting .- .|,.dc Jong - -,
tr'.Vcrbarcndse - J.Voord.uÍjn - R.Doo6aard- - J.t.fténa - H.du Chati.nier -,,J'.Veeren - iï. Xauman - R, v trïi jngaaralen.

LENS 10 is
zLe

-5-



VEiIZ,IIMELTIJDEN

tEi§s 5
LE}.IS 6
LENS 7
TENS 1

, B.r9.een. haLf uur voor li.,nvaó61 van Cé lvedstrÍjcl.
p. OO uur Lrll'lskantine
'1'l .oO uuT L

1 1J. OO .:uT r'

AFSCHRIJVEIY

UISSLIIGEN ZONIAG 9 nov.

Vrljclagavond tussen '19.00 uur en 2O.0O uur
LEI:ÍS 5 bij CrÍs stapel reI. ZI.3B.B8
IENS 6 bij Cees vd..Beelc !et. O1O-?1.53.3O
LETYS 7 bij Henlc.nimmelzwaan Te1. 80.25.16
LENS B bij Gerard Quivesteijn Tcf. 94.60.9,
LENS 9 bij Theo Prins Tef. 61.t2.14
LENS 11 bij Jos Kuijpers Tel* 60.06.58
AanvoerC.ers kunnen bÍj evt. problernen kontaJrt opnemen met Frans
Iel. 01742-6021 (.zaterdag ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur)

c1e Vroe6e r 
'

HBS

pnocnAl..Í1,i/i ZONDÀG 2

1

z
LENS 1 ( vrsch)
LENS 2 ( vrsch)

3-2
4-z

Blauvl Zwart 'l

LENS f
LEI,IS 4
Lgtis 5
Dyn€im9.
Ii.v Hollana
LEIIS 'B
LEN§ 9
LEI{§ 10 '

VrecleËburch

3

HBS

J novenber

'14.ro
11.00
11i00
11.00
12.O0
12.OO
12.CO
12.00
14.00
14;oo
14.o0

uur LENS 1 -
uur LENS 2 -
uur VELO 3 _
uur Ful-l- Speed J -
uur LENS 6 'j
dui:iiENs z . -
uur V\IM 1 -
uur FulL Sleed 5 -
uur Rava '9
uur LElls ' :11 - r

| 67/2

12

PROGI?ÀMMA Z.í1,.(ILV( ETBILL I,{.ilNDÀG 17 no\r .

20.45 uur LENS Zoetermeer t72 Sporthal lrolJmpusrr
Zoetermeer

OP§TELIING

L,ENS 1 E.Rinme1z$raan - H.Straver - J.Iloutepcn - L.v Boxtel- - J.vcl t/ater -
J.vd §andc - r1.v Noort *- t{.cle j(negt- - H.v Bl"ij_6wijk.

UITSTAGEN' Z/i'ALVLTE!]BrIL 2í -ölrtober

Q_uintu6 1 - LENS 1 3-1

EEI.i ZÀITLVOETDAL }IíPPEIïING IN POELD].JK

Àfgeloi)cn week hac', onder53etckende het genoeBen een zaal-vo etbalwedst ri j d te
no6en bijqonen van ons 2e team dat uitkomt in de res. 4e klasse B.
u zult wel zeggen res 4e klasser clat za1- we1 ranpenvoetbal zijn, maar niets van
dat al-.

Z

I

I
J



Met bij vlagen lvervclende kombinatÍes werd. rle tegenstancler (volgens
op8ave DAï,co 2) komlrleet zoelc 6espee1d. Na on6evcer 2) min. had men iedóreen . -.. .

?TS""::: (op Henk _o" {1n na) in de 5;elegenheià 6csteld te scoren en na 2x2O min.(de offlciele speeltijd van cen zaalvo etbahve dstri j d) vcrliet 6e tegenstancler
dan.ook.volkoruen Éefustreerd. hot veld met cen 11-j neder3.aa6 op zak...Mijn enwaarechijn'lijk ook uw dcdachten- over zaar-voetbar op een 1aàg i-r, rr"^, werden cranook op d.eze avond volkomen gelogenst{aft. Kom gurr.i een kijÉen, deze boys makener beslist een hobby van on cle te6enstancler tà dollen en hót publiek tc vermaken.
V:ind U het toch"niet zo interessant d.an is er altijd nog de chàrma.nte vrouwelÍjke
MichaL om van te 8enicten. U hoort nader van zc. De eerstkomencle wcdstrijd za] met
6rote kop.len in de LE'NSrevue 6e.;J-aatst worclen, want dit Ínag U besl-j-st niàt missen.-

Een to eschouwer
(en tevens 6cdwongen vlagger)

K.A]ilJ{ IL LIL"KAI(.11(jl]írIílliiJffJi IIL';IíJIL -I(Àli I í.iJír'ií r JírilirïI(i-Ii., .lir' rjin"Iil'iKlJi

Eiln v<.ror r\ !B en C-k1ass er.s.

Zaterdagavond 22 november zal er op LEIys cen sparcnende thrirr.er te zien
zi_in. Dc bevesti6in6 van de film hebben we van de rveeh binnen gekregen. In de fiLm
zu11en 'm-eespelen cl-int Eastwootl gn Geor6e Kennecly, du6 dat kan niet.rrreer stuk.
Onthou hct -aIvast, 22 novenber..;

l(.4.1(iJ( Ií/J iC:I(''.Io,IU'^K.írI(AI(i LK.^J(lJ{: J(i'IVLK.:.l J(r^'K,^rIí.r ï,.KAK.eJialt-K lJti,KAl§J(rtK

PnoGn,1,1.tÍr JUNIOitEN

ZATEïIDAG 15-11-1980.

i4.10
11,.15
a ) lLÉ.

14.3o
14.30
13,ao
11.30
13.OO
11.OO

uui
uur
uur
"lu!
uur
uuI
uuT
uur
uur

Celeritas 1 -
tóoscluinen 'l -
iia f, §t'ILllr J r
LENS 4
IENS 5
Quintus 5 -
Den I{oorn B -
/.DO 16
LUfiS g

IENS 1

LENS 2.. ( vr)
LENS ,}
r';DS 2
HI'ISH 5
IENS 5
IENS 7
LENS [J

gih J

Leywe6 / Noorclweg
Madesteijn
Sp.park Pr. Irene
V1
v5
1( erkstraat
\lIouds eweg
Zuiderpark., ..

v3

DE_DUITENL,INDSE .:Ers G't'.Àï r.rïET Doon! ! |

AFSCHRIJVINGEN I
S chr ift cli jk: voor vrj- jda avond 13. Co uur bi P.vd. steen,J

Genemui cns raat 1O1 , 2J45 pn l" n Haag. Tea. 6?,.50.96
TELEECNISCH: vri jda;5avond tussen 1?.3O en 18.JO uur (uitsluitend in <lringénclegcvallen) voof
À-klassers bíj P.vrl Steen
3-klassers bij n.vd Bèrg
C-lcl-assers bj- j À. I s-Gravencli jk

Iel. 6?.5o,96
29.79 .78
61.16.4o

r"l.
Tel-.

In- noodgevallen kunnen. de junioren. nog cp zaterda6ochtend tussen
).JO en 1O.00 uur afbelf en bi j lfUS. tet. 66.8.14. .

De junioren moeten bij slechte weersomstandi6heclen stced.s clc afkeu-ringsLijsten raad.plei5en. Telefonische Ínformàties rvoraen rrieràvàrniet verstrekt.

-7:.-

AFITEUNINGEN:



LEI,IS f ..aLo bckend zic ook reserlicprogranna
'Hffiomet 11 .45 uur LEtIs

LENS 4 aLs bekend met l.i?otador
ffidT.omst r4.öo uur L,UUS

tEI'lS '5 . aIs .bekend.
.ffiEiEmst. 14.oo . uur. LENs

LENS 6 aLs belcend FIEÍS MEENEMEN
éï6fromst .11 . 45 uur LENS

OPSTELLÏNGEN:

LEi,fS 1 aIs 'beirend zie ogk rès ervépro 6rammaEt6íÏonst 'tJ.oo uuri LÉNS

LENS 2 aIs bekcnd.met p.i(oentlerE en' FIETS I"IEEtrIE}4EN
'-sanenkorst 10.15 uur LETIS

l,eÍder Jaap l{er- jbur8.

zonder G.de l(ok

Leider Dhr. Spa.

Lei-der Ben Osse.

zie ook n es erveprogramma
Leider Frans vd Berg.

Leidei MarceiJanóeii.

Leider À.B1ok.

Mr. Nolenslaan
v1
v1

ï.EI'IS 7 .J. !fl.ip - C.Lie l(ien tsoen - I{.v Velz.en - M.ZaaLber6 -.R.Vreeswíjk -' tr'.Spa. - ll.vd Heíjden - I,{.}lolleman --J.[Va6serman - ri.Tjin i6joe -
P. Dil-lewaard - Il.HaE.
zic res ervepro6ramma

san_enl;onst '10. J0 "uur LENS.. - l,eicler ?aul_ vtl Steeno

ïr*i' ,: 'n.,r.""ur" - p.rrnri"r,u - ,.*r"r"" - R.Lie ri", tuorr, - 
^.Ooster1e.]rcn 

-
- M.Koelemij - J.Kuijper6 - M.fiemes - F.Ce Druijn - E.Keub'_ À.foet _

M. v Hellen
samenkomst 1z.rlo.uur LENS leider' it ui, Ëiirr=.

PROGIITIM}'ÍA PUPÏLLET'I IJE],PEIT EII ]"IINI -!J,E],PEN

PUPILLEN ZJITE;'IDÀG 15-11-19Bo.

LEIIS 2 P.í.Ileb1as - l{. Zirnmerman - F.Kester - i..qi"m"u - S }.96rr, .- O.Koenraadt ,-
rl.Franiren - H.Orie - O.Bfom - p.pateneweÀ - w.v Beele - jl.Triep

. Leider Aad vd Kro.f t.

OB.7O uur Duno 9 - LEIíS 10
1J.00 uur LENS JI1 - quick 22
12.0o uur LENS 12 - Delfia 16

!_LI{yE!!_!iàJNEN rr0or EEll BEET.TE riou rs NrEr Ene.,

IIELPEN Zn TERDJiG 15e11e198O.

12. i)C uur LENS 14
1O.J0 uur VCS 17 '.
11.O0 uur IENS 16' .

wc 21
LENS 15 ( zie
SVH 2

LETIS

tEl,s

' v1
ool: 16-11) Deó

vd
etnsvailf tweg

KIEED JE LEITK]];]' 'JIÀNM O i) DE TXATNÏNG. Ii HOO

Voorwedstrijcl trijswijk -."':
12.45 Èur Rijswijk lï2 -

Senioien 1 i'.'
.i. i: :: .
ïiI2

B-

Eamenkonst 1 1.45 uur



I{I NI -.TIXLPE]II ZATEiiDj].G 15-11-1980.

LENS 18
i?ts 7

NEB,í EEI{ T]iAININGSPIJ( rvrEE N.I!1.:I DE T;iJ.]NING

1o.OO uu,r VCS 19
11 .00 uàr IENS 19

Dedensvaartueg
V1

ItrFSCHRÏJVINGEN I

Schrifteli k voor vri avoncl 18. OO uur bi j P.vd S t ee4,
Genenu denstraa 1O1, 2545 pR Den Haag. Te].. 6? .50.96

TETEFONÏ SCfl: vrijdegavond tussen 13.00 en 1 9.0C uur (uitsluitenrl in clrin6enrle,.

n .no

EN:

6eva11en) bij Ulif l{eijnen Íet. 29.06.21
I

,.lPI(EUI]ÏNG

odgevalle4 kunnen de pu1:iL1en en welpen nog op zater cla.go cht encl
tussen B.OO en 9.OO uur afbell.en bij LENS. Tet. 66.13.14
Bij slechte we ersoms tancli6hetlen steeds eerst r1e afkcuringslijsten.
raadillogen. Staat daarop bij ttprrilr"n en tÍelpenrt vermel-c1r
GCEDGEKSUnD dan 6tced.s naar voIc1 op punt van. samenliomst komen.
IN - DIT GEV]IL I.IJ.G -]N DUS NIET TEIEFONISCH I,IO]IDEN GEINFORI.IEÏJIID Ni,iiII,
EVENTUELE .flEKEURING. Staat bij rte afkeurin 6sad.r essen bij tt Pr-rtrt"r,
en [ie]-pen It vermeld: ZIE ÀI](EUnINGSLIJST dan moet a1s vcl§t rvorclen
gehandeld Voor d.e thuiswe ds tri j clen moct Juniorenli j st'worclen
6eraailpleegdJ' Zijn de rvedstrij(l.en van LENS Zr4 en J 6ocdgekeu.rC. , clan
6aan ook de. i:upiI:l-en en vrelpen wedstrijden op ons vcl.d door.
UitsLtitend voor de uitwedGlrijden maE in dat geval .tel-éfonisch
woiden 6elnformeercl of hun ivetlstri jclen doorgaan en lveJ. zaterdag-,-
ochtend tussei 8.00 en 9.oo uur bij. LEHS. TeI. 66.1j.14

OPSTETLINGEN I

LENS 10 aIs^vorige vreck zie reservcpro6ramma
samenkomst U.OO uur LENS

],ENS 11.a1-; vori6e vreèk zie re s crvep"o6r.,rrr'
samenkourst'12,rO uur ï,ENS

IENS '12 ale vori6e weeli + E.fnnemce
sanenkomst 11.rO uur LENS

OPS TTL],TNGEN I.,IEIPEN :

IENS 14 a].s bekend zonder R. [{yrcleman
met J.trVe6t6trate

zie r es crveprograiama
sanrenkomst 11. JO uur LEXIS

IENS 15 aLs bekend met n.Iïyrdeman
zie r eservepro6raílma en zonclag 16-11:198O

samenkomst grJO uur LENS

LENS 16 aLs bekencl
Effimst 10. ro uur LENs

Leicler Herman straver,'

Leider Ilonald de Haa6.

Leider Ron de Jong.

Leider Jacqucs den Dulk.

l,eÍder iionaId. cle Haas.

Leider Dhr. Rrandt +
Iion Ti jsen,

9-



CPSTELLINGEN I,IINI -ïíELPEN

LENS 18 als bekend
sarn-ffi5mst 9 . OO uur ÍrENS

LENS 19 als bekend
samen :omst 10.J0 uur LENS

NESENVEPNOG IMM,TI

Leider Eric Hess.

Leider Dhr. El-Ètak.

Bij a1;ehe1-e afkeurÍng s.pËi. e., cte vjtgenae etftail-en 'ïrièndschappelijk!
14.1o
12.10
12.00
11.15
1 1 ..O0
14.1o
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uux
uur
uur
Uur

B1=
,c1-

Pí-

Postrl.uiven
Postduiven
'DZS ir1 . '

Po6t dulven
DZS rï1
quÍclc 177

. ! ,,.,

6amenkomEt
samdnl<oÀst
samenkorist
sriLlnenkómsi
samenKomsl

:.
6ameru{om6E
sa.mcn.]torirst
samenhomst

1rÍro 'uur.: LENS
11.J0 uur LENS
i 1 . oö uur LEI'ts
12. Po. uur LENS
10.00.uur LENS
1J. JO uur LENS
9.00 uur IENS
P,OO uur LEIIS

Kom al-tijtl'-nÍrar LENS toe. Neem 5è -r,Ènstenue, een trainin6ulr'àr. 
"n"BJrmschi)enen 

mee.rs het reEervepro[;ramma öok af6erreurd dan 6aa:r we trainen ó1: ae tràiningsstrook,
het zuiderpark of op he.N stranti. voor de junior ens eL ekt'les ie dit veri:Iicht. voor
de- overi6e jeugdspelers A t/m mini-welpen is er bij a16chele afkeurin-6 natuurl:i_jk
ook de mo5elijlchcid om rzat te voetball_en. I(om naar IENÀ too o, t2;r;O uur en neen
sportkleding nce. Is cr vokLoend.e ànimo cl.an gaan ju1lió ergcns voetl:a.t-1en. Het
Zuider,rark is altijd Bocd. Het .lcIuÈgetjouw is ook altíjd 6eópenct. Jtllie kunnen
clan wat tafeltennis, ftipperenrsjoeren etc. I(om dus al-tijc;aar LI!'I.ts toe.
LijifS is er ook voor jul-}ie bij algehete afkeuring.

BUITENTT.NDSE NEIS.

sLechts 5 aanmel-din6cn zijn er binnen. Lan6er zeuren we ni-et. De reís,6aaÈ uietdoor. De jon,3ens die zich aan6emeld. hehbcn irriifuéh het gclcl terug oil hin giroi
Janqerr'maar wààr. Vol§end jaar beter.

-10-

LENS' À1 .

.- rEt{s }.
LENS 4
LENS 7
IENS 10
rllNs ' 11
Ímls 14
LENS 15



DE LENSRE1TIÍE

II'EEKDIAD VÀN.,DE. VCETBA],VENENIGING LENÏG "EN SIÏEL

. Jle Jaargang -n!4r?4_e_T 1§, 2o november 1980.

OEFICIESL:

MUTATI.ES' :TJEDEI.ILtr JST :
'I .-

vroicit per 22-11-?)0 s óringenstraat
wordt Dan.jostraat 64,.. , .|]:

1112
1691

q.'§!+per
D.Pionlc

À. C.T..,oykens

s . VeÍneulen

1Jr Monstbr.
Ri j swi jk

IN Bhï,I.,OTÀGE:

1715

1716

210918 Ns

14o65u D

,ttààtstraat zà, l,rbr,Ài""
rel. o1?49-J2156.,
HanmerskJoLdlaan 697,
Rijswijk tet. 94616?,

KONTR]BUTIES

' Er zijn ontstel-fend veel Ied.en1 die hun kontributie nog niet hebiten
betaaldr terwÍjI er al ruim vier maanden van het ,seizöen zijn verstfeken.

Ivilt U 6ovop. tlireht evcn Urv opdrachtformulier pakken en hèt vcrschuldigde
overmaken naar onze girorekenin6 33.67.11 of naar de A.B.N, rekeningnujnmer
5t1453251,' ' .

- 
BL 3 voorbaat onze dank. .; ,, ' .i

Ilet Be6tuur.

HÉT'EDELE rLl,1,RrsJ,EL

Het
voetballen i
te praten of
aan denken,

is,gezel1i6 als men 6-avonds of op zaterda6- of zànaagmiààà6 a1s het
b iif6ekeurcl even naar het klubgebouyv komt om clan aan de bar wat
een kaartje te 1e6gen. U bent van hartc vrellcom, maar lvilt U er wel

dat het bij het kaaïten niet is toegeEtaan dat èr..6e1c1 oj) iafel_kont.

Het lre'stuur.

IiIE STAÀT ER. ACÏTER DE DAN ?

ZATË]]DIiG}IO1:IGEN: - , Jos6 en Andr6christ -.Teet-e Frerichs'i, ., '

,ZATmDÀGMIDDiIG: , tàï.riq;ïnrl..t"."u 
steel - cor rectd,ns,- en 2 qan

ZoNDÀGMoRGEN: .- ,J : Tinus ZiLfhout - Cor llopllenbrotwens. - lg.66y Richel
Eric Lanalman. . .j ; :

ZONDÀGMIDD/,G. : Iluub en Silvia l'ronk - 1in vcl Steen - Tessa Roodbol
Mevr. Jan-I.iàat en 2 man van IEN§ 4 Za.' Se.

31j afkeuring is oe kantine van :ti.tto tot 1Z.oQ ,ur-g;op""à. 
- --- ,':

, , i, 6taat zaterdag: Aarl Bogisch. ,. 
.

r r' I t zondàgI ,Gerard en Àn vd Steen. ,.' i. .- .'
Sluiten Zaterdag Aad Bo6isch ,:. .' . .ri.'. ;

Sluiten zondag Gerard en :'.n vtl Steen. ""."1 .i' ' ' rr:

'Eventueel afbellen bij Loek BuivesteÍjn Te]-. 6?.6X.81,
:-.- i 

". -l- i

t.."



KriICrI(ÀK,',J(irItriKIÍÀILU(irK,1I(.ÀJLí,ltii](.r-KLKliCrK .'l(rlKÀN,'Jff.ILiKi.K1{(irlLllt,iIiri]tÀKriKi'lL',JUriillí1Jt:,K1ilíriliAl(,'..

Eondue-avoncl .."-

De tr'ondueavond van a.s.' vrijdaG begint niet om 2O.3A uur maar om

Denkt U ook no6 even aan Uw fonduesteL? VJant vre l<unnen niet net

Even een 6eheugens t eunt j e voor diegenen tlie slecht van mernorie zijn.
ZU. \'U U

nan on een'sfèÏIet jè ?Íttëf ; Dé KaJ.à 'zóri5t ervoóÍ 'dat U all-es veer -sshcorr -terug kri jgt.
De opkomst is groot en tle muzieh vreer in hand.en van tr Zaratustra rrr tlus de

l.lle vertrouwen op Uw 6ocde humeur en dat U aan t t begin van cle .avr-rnd even d.e

financiËnre6e1tmeteenvan;1emensenvandel(aka.j,,-..,.,'

Tot mör6en; .;

Kal<a i ,

I

I K,',iKj i(, $.-KÀlil'^li,il:ll(irK.Jt.i1Kr,Iíl,li,lli.t-I li;,1ii',Ï:11í,Ií:li,J(iJi.ilíl i.ifi ;'J';-K, J(i'Ji..ll..,'.Ii .'lir {iAlr.r L.

nRiit;lnltnnRR;IRERlitnRIi

f; , n"ttiricatie .ff

NRRRRRRRÏiPGII]iIIRRRNn]I

In c1e vorige LENS-revue i6 de nedactie over de scheef 6egaan..I4.qe..-
afsluiting van dc liwispedoor werd oir multi-int erpret e erbar e wijze LENS betrol<ken

,bij het potitieke brÏit eugeberiren. | : I

. tÈj viraren ons op het moment van schrijven niet bewust. van, ale ètotencle
inhoud, .maar nu moctcn vrij toegcven, dat cen en anrler in no6a1 ontielukkige be-
vroordingen is 6estelcï. ïJij menen clan ook de gcgriefde groep LENSteTG onze excuses
te moctcn aanbieden.

1(

K
K
K

lfl «I«TCtrfl g(IflTlffi IC«KIfl(

ICfltrrfi0ogff itcilffi I0il{Iffi K

De iiedactie.

I(1ïISPEDCOR

. Natter dan ooit begint de reclactj-e weer haar moeizaae. striid te6cn het
blanco gelinieerde foliovèI. En dat vaLt niet mee als de j-nict niet water-
afstotend is.
t4et lède o6en rnoesten wij toezien hoe Pluvius zijn macht ten toonopreidée
en de verhouding water: lanc1 op de wereld nartetig b eÏnvl-o e t".cle. Totaal
onzinnig om dat hier te d.oen lÍ vele vratervo6cls, vcrqtandi6 a1s ze zi.jnr '

cle wijk hebben 6enomen naar zuicleli jke,re, dus warmere, strekcn.
. Slechts onze 1:Iicht om deze epreekbuis van een deel van het Nederlandse'
vo1]r vol- te pinnen houdt onze hicr. (t'lij horen U denltcn ).
ífgelopen zaterrlag eoorme konstcrnatie op'LENS. AIs cen automatisch
antwoordapparàat had ecn JukoLid ied.er bell-end LEIIS-Lid toegebeten:
rrAf8eheurdtt. Zo ook te6en de spelers van LENS 31t die te l:eroerd waren om" de afkeuringslijst te beàichtigen. daarop stonÉ duÍcleI-ijk vermeld clat de
wedstrijd niJswijk 111 - tENs il1 door 6ing.
Om alles v,,eer 'recht te zetten uoest erdus snel 6ebe1d \Àrorden n.:'.ar deze .,
6ernakzuchtige bcJ-hafrels, om te"voorkcncn, dat zc de hort op zoudon 6aan. ..

Hier vrerd. na uj-terste inspanning geslaagcl, zodat men toch vol-iallig naar
Ri j slvi jh vertrok.

z2=.



':

.Het -bleek, -helaas, c.at (te vei, arring tot c onc entratieverlics haa gàieia
81 kree6 met )-O klop.

;..,Het automatisch' antwoordapparaa{ krËe6 hé.t overigèns t 
4utaa_! te verduren.

.uit nie!. best in'lerichtè krÍti8eh'hebbàn riÍj í.ernomón dat ovcr een royement'wordt. 5qc.lacht. ...i :,,:'".'; i
Als men dit Iccst, ió Uvr r'edactie reeds"À ,lag"r, in hongerstalrin6, ter voor-
bereiding oil het grote (vr)eetgebeuren van vrij..iagavoncl
ondeI .-bet nom ïan f onclueavoncl heef t de ltaka J4 onclervoed,d,e LEI{Sleden
weten te otrikken, die ongetwijfeld verlvoedde pogÍngen zullqn onclernenerl
on d.ie Í 15r- eruÍt te eten en drinken" En alat zal ze ongetwijÍeid'1ui{ke;.
Een nogal persoonlijke 6rief betreft het biljart. ,í:L vreken kan er Eèt.. sl.echts 4 keuls 8espeeld wgrrlen en deàe keur6 zijnr r.csp. krom.en tè kort.
NatuurlÍjk hebben rvij begrÍ5r voor de situatie, aie rvei-n:_6 tijrl overlaat
voor clit soort vrerkzaamheden, maar het moet toch 6eze6d worclen. ;

De al-Beheler afkei-rring van afBelopen zaterrlag leiclae oók tct verheu6ende. za-ken. Er heerste vrare klaver:jaskoorts. Deze mensen kijken" natuurl-ijk
verlan6;cnd uit naar een Kerstdrive. I ..

Deze gaat heLaas niet' door. Door dc jubilbum, aktivit cit en i-s «r.e agencla voor
december vol-. Gelul<hig za\ tie tlrive ioch c1oor6àng vinclen (zoa1s u behoort

.. te weten) en rvoL:o1: 9116 en 2J januari .. ..:.
. Prijzen. zijn er niet te winnen, daar 'd.e reCactie.ook mee daet. ....

Na woensda6-.2a1 er in Nederlancl g.rcn Ilelgenmop meer te horón.zijn. Daaron
no6 even sngl deze 3

. Waaron kómen er in het Ï3eL6ische voetbaL 6ecin e6n-tvroet jes voor? , .'" ,- 
.t 

-Antwoo:'d: Zover kunnen ze niet te-t-].en.
Om de verho6Ín6 van het positariui 

"oà" té zijn stoppen *" '"rruur. zodat .lekopij no6 snel op de bus kan. pando'er t ,,

DE ÀIGEMENE JEDENVERGIIDENTN G.

Bi jna ee.n jaar na rle vorige vcrtladerinÍj is het:'eindeli jk zover, clat ci - :

w-eer ecn rtl gemele Lecenvergadering gehouden kan rvord.en. 'Het bestuur i,s er ingé-.
sLaa6d kandi daat -l-eclen voor cle open6evallen plaatsen te. vinr',en, en in' samenrvérking
3"i *:r:. trgl-en (zoa1s bekend de heren C.Fortman, .,ir"Co.ret.,en.,U.deurens) een 

,be]-eidslijn voor cle kónen.lc,.jaren uit tc stipl:eIen... . . ., :

I(ort €amcnccvat zul-Ien vre hier het rloor-hci dspÍrànt-bestuur op6oÈte1c)ö:'Èe
voeren bgleid,hiqr wee{Bcven:. trvat lle organÍsatie binrien LENÀ.letreft, wórdt
gestr.eefd naar. een betere banrl tusseri kà<Ier en (ovèri6e) leden, op clóze manicr
zou een sfcer-Seschapen lcqnnen worderij die het werk iran het kadcr 1:rettiger mqakt,
en c1e Sezelligheid verhoogt.. Dit zou rle basis moeten zijn voor eer.verctere gfoei
van de vereni6in6"

Op het sportieve vl-ak vrorden geen ingríj2ende wijzigingen na6estreefd.
Dat betekent dus,.tle huidi6e vorm van pr estatievo et bal , met àaarnaast rlrimte voor
vriendenel- ftallen. Ook zal geprobeerd. word.en oi:nieuw net flaraesvcretbal te beg-innen. .

De fÍnanciëIc positie is nog steecls nièt florissant, o.a. dodr een ïer-
mindering van het aantal Leden en afnemende Lotto/Toto inlcomsten. Om dè noodzake-lijlte veri:eterin6en in de akicon.modati.c rlooi te kurinen vöcrer zull-ctr de-aron and.ere
inhomst enbronnen moeten vlr,>ràen aangeboorcl; .

. In de toekonst worrlt verder .6estreefct naar een ver!:eterinS van' de
l(onkurrenti cposit ie van LENS t.o.v. and,ere vereni6ingen, werlicht door in d,e verre
toe}romstnetmee1deresportenverr1erte6aana

. Het bovenstaande is ,welisvra,ai; summLere inf orniatie, 1n6i6:. fu:rpeIi j]r toch
genoeg.geweeÀï om uw interease voor het toekonstige reilen "o u" Èr,-rà;, iÈni op t.
weldren. tllant,dat is toch waar het om .zal goarr tol, àonaèreag àz'noveuber tijcens de'
vergadering. Dan,wordt hct nióurvd hestuur gPliozàn', en d,aarmee clus evt. het beleid'
zoaLs boven vermeLd..
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Er Lloet clus gekozen vrorden voer'de töekomstj-ge gJrr6 ru, zaken wat d.e veïilaclcring
nog be1-an6rijker maakt. 

.

De op de vergaderin; beàrekking hehbende, papicrwinkcl is te vcrkrijgen in
het kl-ubgebouur, dus aLs U ondanl(s al-le àfkcuriígen nö6 eeh6 op Í,I,NS komt, neem het
dan mee en lees het eens door. En natuiill ijhl I;oÉ dónderdag 27 Ílovember naar
IENS, rvant het is echt belan6rijk, en het 6aat U cok aani

Met verbazing heb ik het stuk 6elczen wat onder de naamr. in democraat,
in (ie LENSrevue van vori6c.wegk vra6 írllgcnomen.
En ik naar clen)ren, ciat àemocratie icts ruet rropenheicirr te maken Eatl..
!ïaarom wercl r1óor cie iirzendei rtan clit pseuclonieu 6ebruikt? Vanzelfsprekenti heeft
eIi. Iid, op c1e'claartoe voor6eschreveí wijze, hct recht een candÍdaat -'Jest uurslid.
voor t c': rlragen.
Ik kan mij rok niet voorëtel]en, dat cleze cand5.daat -st elling recds was geschied
toen de a6en!'La voor de jaarv cr1;atterin,3 uérd vastgcstelcl.
Het nocrnen ve.n een n am, zoals gesteld in juni jI. liehoeft nog niet tc betelcenen,
dat dit ook cen officiëIe canclidaat-stel1in6 is. l{'ordt de voor6eschreven proccdure
a]-snog gevolgd, dan ben ik er van overtui6cl, cr.at d.e candidaat -st e11in3 van
lndemoèraat,opdea1Cemencver3aderingza]-wordenbes1:roken.
Overigens is Cc ca.nclid.aat -voor zít t er die"cl(:or het bestunr rvordt vdor,lesteld voor

-mij bcsl-ist geen onbekendè. .':

IIet vcetbaLleni en nÍrg Íjoed ook, heeftjhij in LEITS fe1eerd. Ik heb hem.'in zijn
juirioren-tijd vele jaren kunnen vo154en. Zijn rtlcrkzaauheden en verhuizing buiten

-Den Haab- deden hcm uit het oo6 verlÍezen. Ivlaar het ls r4ij b.eEend, clat-.zijn .'. '': .-
1e j- clinggevenC.e en bestuurlijkc kwaUteiten, in de verdnigitr6' Zwaluwen;Vlaardingen
voldooncle tot uitdrukking zijn gclcoinen.
De Coret en Geurens zijn n:i j minclcr bek€nrl. I4aar vras onze. vercnigin6.niet ecn.
beetje aan het verzanden ? En. kan nièuw bloed niet voor andere inzichten èn niëuwe
Ímpuisen zorgen ? '., 

:

ilovend.ien is het al-gemeen bekcndo dgt e1f spel-ers no6 geen el-ftaf vornen. Ook
zeven bestuursl-eden bötcllent ncg.niet een bestuur. Daaivoor is een goècle samcn-

De.opmerkÍrig over ttelBen llcl-anglt 6aat miji: begrip tc bdven. Il-s c'rat in het 6eding
zou ziin. moct je zeker 6eön bestuursfunktic aanvaarJcn. Hct komt mij voor, dat de
democrae,t, (le door hein voorr,3edragen cancli-daat-vo ör zit.t e{ r met zijn ín6ezonden
st-uk, geén dicnst hceft l:eFrezen; en ,-lat Aad Eogisch, zu r een propa6anda beslist
niet. op prijs zaI stellen.

Redactíei

I n DEI!ÍOCXj:,1T.

H. Houke6 .

OOK LEI.ÏS GEEIIT SIMO}I DE V]JI'T]G

. Hij is een i{a1,;ene es, die nooit ongemcrkt voorbij6aat. Sinon E.SnLit, al-
vijftig jaar fotojournaList. Vorige week vrijdag werd Simon claarvoor in het
zonnetje gezet en voor het,ecrst zag hi-j geen kans het verlooi: va:t clc 6ebeurte-
nissen te beïnvlooden.

Siuon heeft in zijn J-öopbaan heel- wat werelclfotots 6emaakt. Tvreemaal won
hij dc Zilveren Camera, vaker viol- hij ih cie prijzen bij Worlcl Prcss photo.
Faneus zijn ztn fotots van het koninklijk hu:!s, vooral ook omd.at hij steetast kans
zag het 1:rotocol omver te gooien. Troutvens ook talloze andere hooGwaardi6heicls-
bekleders wist hij op,zijn manier o1: de gevoelige korrel te ncrnen.-'De Iui_druchtige
kracht van §imon J-i.3t echtcr r:ok bij het kJ-eine, het al1erlaa6se.
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1?."i"Ii hij noi,,- el-ke zaterdag èn zónclafi ].angs .veLe spr;qtzalen en sportri.cld.en.::HÍj is;ben graa6 ge2iene ga.st van IC Den }Iaag tot ta:nurona.,9ok ï,UNs.Uöeit àanUi5
.. Simon'E.Smit ontelbare maien rrrLe Itrantt 6ehaa1d. 'Joör zÍjn Haagse 'fotówerk l' ovcrhàidigde bur6emcester schol-s gÍmon' tórechi'. de "repcniing vàn verrliensïe van'onze stad. Ook naraens aIle Eaagse s1:ortriofhobbers.werd hem hufcle gebracht. .

Onclanks het feit. ciat §imon E.s;it at cen jaar zijn 65:-p1us p*siioo"f .o! zati heeft,
gaat.hij.5ewoon dcor mct plaatjis schieten.
l'le zien hcm dus no$. Iv-e], binncnkort.'

. cgiSo Hal-f e ón.

mmmmm mmmnml-rDmmrlÍ--An &-ifr-.ii í iniii :
tn-rnnnií ffi[ iiiiË ffiiii i . '

u4--- 4E-friil iiiii j .i,ilm mmÍIi:i i[ninrIm en de' vreemde naèhtvogel

' Het tía6 nachi , het ivas naöht'r' iict vras mid.den in c1e' nacht r toen pol, , cliè daar .,

toevallig passcerclci een vrcemde bl-auwe .vo6e3- rond hct huis van de LÉIISrpvuc 2à§
'.cirkelEn. Eerst:àacht ËOí.no6 aan cen,,1àt vroege sínteiklaasi :eeii zekeire vreendé-
Iin6 die 'vei:dwaakl was. Maar-het was 6cen pakjË maar .een briéfji.dat de b1";;;
vo6e1 haastig in.de .brievenbrro frommel-de. POLt die irunidde16 nieuws.;ieri6 .gcworden
en dus wat dichtcpb,i-i rvas gekomcn, korr de cóntourcn v+n d,e b1.aurire vo5e1 Éet.cr I- herkenncn. En ja hobrr. hg.t wag,,c1e1 Te8enkandidaat in eigcn pèlsoon. Dus.nict zomaarIr-'rn Democraolttr'de naam 'niiàrmee' het bríef je vra6 . ond.ertekend. I{ij' de Tegenkancli c}aat

..6ing gccn. br,u1r- te.vcir- gccí zee te höo6 én geeg nacht te donkcr'r. nie Tef,enf<ancliclaat
moet dus 14;pan zíjn_.met 6rote,.te lirbte 'Eèdrcvenheírl.
Bl-aulve vögcÍr- waaihecn ,oenturt'uw wick, zó vraagt. ro1, zich af. \,Jàarou- fraaaert ïaIs cen stuurloos lijkendo vlcdcÍinuiE d.oor hcl zlverlE. lJcct U dan no6 steeds niet,:
dat IOIJ aLles zíetr'ook als de maan eens niet.lrloor. de bomèn sqhi-í;t; nà.'dat dc-zöfi'-
zich itt: cle zcc hecft latcn zakhen, .': ''

lïat moet d.e LEl{s 6e}nc ens chap met ccn t egenkancl.i.iaqt wiens gedra8ingen- d" ',loàr .duisternis aan de o[en,, van niet-po]lenaren onttroi<ken worclen?
Een echte te5enkandiclaat behoeft bij LTJNS -"ict n:.ài "f" """ vl erlcerige'v.leermuiË '

te geclraGen. Die vertclt.gewoon wat hcm dwars ztt, zönrler sóhuilevin-kerij; r '.

I"- w".t h+e}d nu de kritiëk in van ir rn Democraat í? die we nu bet-er kennen aIb.de
T igenlran dicle.at zelf?

Hij _kcncle cen d,Eietàl- voörgcdragoii bèstuurskandid.aten onvolcloencle;
POL is dat niet met cle t c gcnkanrLJ- claat ccn6. Hèt ,drietal betreft tcevalL,ig d,ric.
vacr.ers van j euÍlc1l-_'edèn, 'dic al geruiue tijd op de Hen5elolaan, ivaàr ie re5eL-
mati6 konien, te bezichtigen zijn. Men kan zel_fs met ze pratenr zoal,s I,pNScrE. ,. l
met LENSers lrunnen p1*t.en. De TcgenkandiCaat heeft. gelijk..als.hij mèent, dat
het drietal nie! behbört. tot- cte' catcgorie lcden vrelke in 4anmé'r_Fing komt voer ; .

een onderscheiding vo-or langdur:Lg lidmeàtschap:'Uaài d.e ervaringicn-met .cen ."
TegenlÈàndidaat , ,díe r.rcLÍswaar vole ' jareri' Iid is cloch zich. tcnS1o-ttc als oen
vlecrnuis ontpol:t, :te.en, {gt.ljc ntàt vctc jarcn 1icr. behoif,f tc'Zijn om rnGnsen
goetl j f,è lcren kennciif .:i; ""
POL tclicnt hicqbij nog aanr dat.Ce'redactic zich bcp-al-d- nÍet atÉ informatiebron,
voor dè lcden hceft godri'.Beni de redacti'c zou hct .zich tot taak hel)ben kunnen
rekeneiÍ tle .b e stuririskandidat en nailèr aan..,iie leclen voor -te.stelIcn.'

Het bestudf kan vórvict en -.wor 'en r]c re,laitie.'niet tc hcbbcn vr..rzocht -om het tlrietal-
nader tc thtroduàcrón. V e.cI interessantdr iË natuurlijk hèt bt.;Icicl dht het lrcstuui
tu+Et tc. {,Ë.gn voeren.t o"t u"i.ià-*È"àtl ,iu""-"Ë;;;;-i;";.;-r"i"là.pr"" r}at *re tussen
de stul-Jrerf voor tle al.gerrte:te vcrila'Jerinli' kunnàn aantrcffen. Op basis van Jat beleid
kiczen rve 'èen ucsiuuil Heel vreËrnc i" li"t i"--toi"rtà".irà"àt-àr 

-i:-: 
voorbaat mcent

dat hii e en ,lee1 van hot bestuur niet vrcnst, zonder oolc zelfs m;.ar 66n verwijzing
naar de b eleidsvoorncmens. Ilet is cen 6ocd democratisch rccht t e 6enkancliclat en te
stellent of zichzelf t egenka.ndidaat tc ste]l-en. I,laar a1s het clan op Liczen aan-
kont wil POL we1 wetcn urelk beleid de een en vrelk belcid de andcr voorstaat.
Het befeid. dat de Te6ienkandidaat voorstaat.is cchter in duietcrnis gchuld.
mmnllnmnmmnnmmmmmmr nmnmnlmmmmmnmmumnnmntturmmm! ntnmnmnmnmmtrrimnmnnmrnrnmmtilmÈmmmmrummBlltrmmmnmm
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Ziíc zo, dus clít'week-end al-le weclstrijden afgclast cn dus ook all-e vrezen
angsten.en ivaa.rschuwÍn6en vocr niets. Bewccst. Hinderdt niet, onthouclt' dit dan maar
vast voor t1e volgcnct,e Ílaa].! IJeI evcn dit: Dc. bocken van LE:iS ónthul-Làn ' moment e eI

L.,INGS DE SPCIITEIMN DE Z-M LJiDDEI?--- M

voor o.a. 13 Z+{s1:eiers een fiksc c ontríbutÍ c-acht ers tancl vanaf I Jull- J.l-"
nota b ene . Namen, wcrden er (nqg 4i-et) geraoemd, doch veronderdtelcl ma6 woiclen clat
de betr. ld;en spelers hicrvan-ffilGl- 'ct€gefi jk op c1e [oo6te zi jn. Jongens, ki jtc
dÍt even na cn maak I t zo sneL rnogeli jk in orrle. l,ilord.en cr stra.ks n.1. w6l- ne.uen
genoerad. cr.an is 't min:'.er fraai, dè'rar ar-n een clergeli jke publicatie rlocrffins ook
een verbod.om wec',strijden te spelen, kleeft. En bovendien..'... It geheel is gccns-
zins een reclame voor de Z-M afdel_inBl !

Het EERSTE krÍj6t e.s]1 qq! e1c!q{j bozoek van ,frlfitD I we1 6een r rtopperrr
momentccl, dËA-àTti jd nogE-ëín-; J je om , , ef f err rekenin[ rce te houclen.
Aanvang: 14.,0 uux (yqfd 2) Scheit]sreohtertJ.H.C.de Groot. opstelling: trïoensclag-
avond van onzc Hr. I4óhIe.

Eet TIYEEDE
naar boven wE:iÍEG
J.H.M.Ton.opste1l-

ontvan6t Hoekse iloys 7r een 1:loeg die zich momen
(veLd 2
€r

hecr op van VV Mariqe 4, zc oegenschijnlijh op
och al-daar zal- .le dran8 naar succes ook wel- eens
y6! .{.anvang:10.JO uur (veld f ) Scheid6rechter! I,tr.N
empeFTffioster ( aanv.FTBoffiEiTffiïEën -

n <lus: even uitki jken !
inglEveueens a. s. vroens

Envang s 12. ]O uur
da6avond ter llaats

tcel langzaan
) s chéidsr echt'er:

I{et DE:IDE trèedt a].s 6astpq0ier oen vrÍ-fZvralrite brccrler, <i.

dGffickcn, tiuÀ attent blijven bo
OpsteLling:M.Reuver - n.Borr - H:I(

D.Pron-l; - Chr.,.Iehce - G.Kuiper - Il.Lei
:..Res: C,Veldink-.c.tsosnan.

Het VIEiIDE iènslotte ontvangt Ji,C 14, voor on6 al-tËans, eàn vrij onbekende
' tegenetancer-ffi-Ïe1 e'/cn opl-etten ÀetETilen. rlanvang: 9. 15 

' 
uur r ( Dit vrordt ecn '

vroegert je ,herenr. .cloch clair ben je netcen goecl rvalcfficl' 2). Scheidsrechter: N.N.
ópste3-1in6: C.Berebdk - Evlïerkhoven-A..Iíoster - j:. n6iíEj - IjCïjËE ---Il.Vroorr (aanv) - G.Hafleen - C.Ko6tcr: - Fr.v Drielen -,T.Hederih -

W. v l,relbcrrien.
Res: ,I.den EeÍjer - .t.ljannink - lrJ.Dief fenthaler.

a í.'* j
schad ranoa: bl. a1 ch 'le afheurin

jn - T.vd ToI -

o

14.J0 udr cDA 2
14.10 uur GDA 1

'.Uoor doorgà.an van
reL 86.14,4?.

LENS 2 temein l,Íadest ein
- LENS 'l terrein Marlestein

dcze wecl.strijden kan woïdcn 6ebe1d na 11.Oö uur naar Dhr. Meinesz

d.c plaatsruimte clitmaal. even d.e stand.en: iJijgewerkt t/m

VJanneer deze wedstrj.jden niet door6aanr verplicht trainen o! T,ENS.

..Dan ten
zat erda

sl-otte
il'notv

vanvrege
erltber.

2R 4D 5It 5E

NSEM
IENS .1

6-11
7-1o

I.,ENS 2 B-15
13

die Haghe
3SC?68,..'
LINS. f

H. Boys
Iloll. s! I J2
ESlTP
H. vHo1l
GDli
H l dijk
Marine

.0112 Rrs
a8

6-11
he 6-11

.il,N['lD

ctuP
E. Boys
PV§
Q.StePs
Arentsburg
PZH
TIZON

ESC

. H. Boys
, E.loYs

PZÍT
H. v. Hol-land
Loosd.uinen
rSVPtT
Vitesse D

MaasrlÍ jk
Gona
§aaldrvijk

7-11
7 -11

H

tius

4

cli e
D0iïn
JÍ.C
TTSV
.INÏJB
c 1'l

te lII

LE}IS

7:1Q ,

?-9
5-7
6-6
B-4
6-z
?-1
7-1

B-12
7-1C.
-a
O-()
o-)
aÉ
aÉ
11-s

B-4
B-o

?a9
7-9
7-7

?-4
ó-)
o-z

?-10
9-1o
7-6
o-)
5-3
,.^

Devjo
E. Boys

6-1
2-O

C



PnOGlu*.lX'Lt ZITE.'I;íG 2t november a.sl

14.C0 uur pzH 1

12.00 uur PZH 2
1O. OO uur Hrdijh 9
12.00 uur Rirs 9

14.Jo uur LEIIS 1
1 1 . OO uur Í,ENS 2
11.00 uur Cromv]. 2

'1 'l . OO uur Velo ]
12.00 uur Fu1I Speed J-

12.00 uur LEI;S 6
12oOO uur LENS 7
12.00 uur Vv}l ,

'l4.Oo uur Rava 9
14.00 uur LENS 11

lllauw Zv,art 1

Velo 2
IENS .,

LENS 4.

LENS 5

Di-int 67/2
H.v HoII ,
LENS B.

LENS

LENS 10
Vredenb, 12

IENS 
'lËls 4

.M.Pieters.
orl_§6en.

V1 J.1,. c1e lioster
V1 "G.P.Maat -

' Ànna Bijnsl-aan
.H.M. Tirurenhout

Noordl.-eg. lila-t erinGen
, J. J. iïolters
SP ortP r...Jl ras s erskacle
Delft Ó. A.Bretlorode
V2 M.Tielenburg.
\1 n. vTon6efen

. v Brienenlaan
lYassenaar

L. Hartman
S!orp. 

. Brasser6kade
Delft À.Veenstra.- -

Zuiderpàrk N.N. i'

, V2 ,N.N.

IENS 1

IEI\is'2
L.,ENS l
LENS 4

.P

.G
irN
.N

I'J

P
N
N

PROGRJTMML
.-....,. i: .. :.,:

SENïOIEN 'ZONDIIG 2, 'novernber. 1 9Bo. -f" Í. :* -: .

14.00 uur Fu3-1 Speed J- o-

Dij

14. o
12.O

alggtrglg afkeurin6 ( zic KI{r/R-Ii j8t

o'uijr Dc JageiÉ t -
O uur De Jagers 2 -

t kleur: oranje) reserveprogratluna:

PROGIAIT.!!, SENIOREI{ DTNSDIG 25 novcmber 1980.

2O.O0 uur ï,ENS cómb. Tc lverve 1

OPSTELIÏNGEII

LENS 112 en J worden door cle ttraincrs behend geuaakt.

u.r.

LEN§ , verplicht vq,rzamelcn ook bij afkeuring om 10.OO uur LENskanline

LENS 4. als bekend r met J. Al-tena
( f,AtqS 4 verplicht verzatelen om 1O.CO uur, ook bij algchele afkeuring.l )

LENS 5 !.!o"- - J.vcl Ende - B.Osse - C.Sta..)eL - J.\'tittin6 - L.de Jon6'- ,. ;f'.Verbarencl6c - J.Vcorduijn - B.Soogaard - H.du qhatenier - F.Vccrcd_ =L.nauman - R.v ïrijngaarden ...r.
LlfN§ 5 Verzamelen om 10. 30 uur iv.m. el ftalbesprekinil reet. SIKO en liestuur.

LENS 6

IENS 7 als bekend

a].s. belccnd.

C.vd l3eek - H.v Dijh - I(.Keetnan : GiLooyestein - r,lr/Michcls - HrRoOriuíjn -
J,Zoet - H.Zouh - G.Oostrr..rm - J.RaE + 2'iuniorèn ' "- '

LENS 3
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IENS 9 aIs behend

LENS .lO'aIs bekend, zoniler f.Ètruijk en !,/.Krrol.
', , ;.:

I,ENS 11 a1e vori6e week

Trainin 1a ere elftnllen : vrijdaB 21 no1u. e.anvan8 1!.O0 uÍir Í.v.rn. fondue-,avonc1.
cc ewcer ral-nen n cle zaa1, clus gymsèIoencn mee ! !

n í1.eeÍL half uur voo" aanvàng van hun vredstrijd;
.JO uur LENskantine ( elf ta]-bes1:r eking.)
.0O uur ,, ,,
.0O uur ,r tt
.0C'uur ,, , r

Vrijdagavond tussen'l9.OO en 2O.OO

VERZAI\ELTIJDn{

I,ENS
LEN§
LENS
].,ENS
LEN§

AFSCIJRÏJVEN ,

LENS 5
LENS 6
LENS 7

. y,rlls B

LËNS 9
LENS '10 bnj. A.r, I?iemen

' LEI'IS 11 bi j Jos Kutrpers

i?ijsrvijk 1

Duno Comb.

zr. oo. oo
o1o-?1.51.3o
80.25.16
94.68.91
63.t2".t4
23.71.O1
60.06. 58

1 ( vrsch)
comb ( vrsch)

6t? 9510
3tt
913
1.o ,17.

'bi j Cris Sta.rel- T
bij Cees vd Deek T
bij Eenk Rimmelzwaan T
b:L j Gerard Duivesteijn T
br_J.lneo j,rl_ns T

uur
el.
eI.

e1.
el-.
e1.. .T

T

Aanvoerders -kunnen bij evt. problemen kontakt opnemen.met Frans cle Vroeger
TeI, O1? 42-6021 | zaterd.ag tussen 12.00 en .1J.OO uur.

UITSI4!qE§_16 noveEber J98O

LENS
LENS

O:-0.
1-2

PRoG:]A]O,Ij1, ZONDj,G 

'O 
november 19Bo

14.1o
11.oo

TEI{S ,1

Quick 2
LENS f
LENS 4
L.,ENS 5
i.Do 5
Q.Steps 4
LENS B

IENS 9
I,ENS'10
,Voge1 4.,

14.00
12.OO

uu?
uur
uur
uur
uuT
uur
uur
urii
uur
uur
uur.

10.
lZt

10.
12.'14.

oo
00

to
UU

00

TexaE DHB 1

]..,ENS 2
lVi_J-he1-mus J
Quick J
Celerítas J
L.]NS 6,
LENS ?

,. C romvl-iet 6
laal<kwaitjer 6
QuiclÍ 

'1 
1

:;; T,ENS 11

§tan(r.en zà,aIvoetbal, t/m 6 nover.rbe{,1930.

2e klasse D
' Ràs 4e k1a66e B

1
2
3

Champions
DCO t 78
Zoetermc er

6-11
)-)
6-7

4

)
7

Eul-I §pee(l J
The Bonbers J
],ENS 2

6-10
1-5
4-5

. _-B-

r30



4 KL. Thorbeckc
LENS

5-5 4

6

B

9
10.
11.

4-5
5-5
5-5
4-4
6-4
4-2
L1-t

3-O*

Sno'ekie'7 , ,:

DlïO 7 .

r s-GravLnzantle 4
Ros ;movrs 4
Gymnova 10
Dalco 2
Vitesse D J
Sythoff Pers 2

6"
7"
a

o

10.

4-4*
5-4
6-4
í2

5-o

I s-Gravèàzande
iluintus
GarrunC
POG

r':.-
fIons eJ_ersur-Jlr

* - 2 punten in minderÍng.

PNOGRÀI'IMÀ .JUN]ONEN ZATEADAG 22-11.1980.

12,30
12.30
14.10
12..45
14.3o

11.CO
14.1o
09.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

],ENS 1

LE}IS 2
rdrs 7 ":
Die Haghe !
Triomlh 2a
LENS 6
rÈNs'z .

],ENS B

LENS 9

Voor]rur6 1r "

OLiveo 2' Die Ha6he 4
TENS 4
LEI{S 5
Rijswijk 6 .

Verburch B

oDB 4 v3
nro"o ,yi1-r 5B/4 .

v1 :.

v3
v1
0chenburg

'Zuiderpark
v2
V1

VJ

Leider..Dhr. Spa...

Leider Ben Osse.

ZATE;IDÀG 22 NOVEDÍBER FII,I.{ VOON DE JUNTORB,I

J. 
IiFSCÏIRIJVINGEN:
BËEffrlTjF-voor vri jda

Genèinuitlens
vrijrlagavon
gevallen) v

A-ldassers bij P. vd Steen
B-klassers bij F. vcl Berg
C-klassere bij A t s-Graven

In nood'feva
p.JO en 10.

ILFKEURTiiIGEN:

LENS , aIs
zie

samenkomst

gf,keurín6en

n. arKeurl_n8en

TELEFON]SCH:

gavond 1B.OO uur bÍj P.vcI Steenr -,. . ' ,t :
traat 101 , 2545 pi Don.-t{aag. TeL.. 6?.50.96. .. : .d tussc4 1?..1O en 18.J0 uur (uitsluitend in dringend.é
oor ..: .., ' .'.. .. ..

TcI. 6?.5o.96.
re]-. 29.?9.?8.

ali jk Tel. 6f .16.40.
Llen kunnen de juhioren nog op.. za-t erCa6ocht end tussen..
öo uur afbcllen bij,LLïS. íe1-. 66.lr.lË. , .,, ' .i

De junioren riocten bij slechter weersourstandigheden steeclË de
afkeurin6s[ii j st en raadpJ-e6en. Telefonische inforroaties worrlen
hierover niei verstrekt. -' : "', ': .

OPSTELTINGEN:

LENS 'l al-s bekend zie reservcprograrutra filur en afkeurin6en
ÉÏEEomst 1'1 . JO uur LENS Leider Jaap l,Íei jburg

LEN§ 2 a1s bekend., met P.Koendeis
zonder G.de l(ok

zie reserveprograEna filh en
samenhonst 1 1..45, qu.r LEll'S. ,

r :, .r
ribekend, zonder H..,Dau.tz

rea ervepro8ramna fifn e
1r.45.uur LENS

LENS ir a1s bekentl, met R.Schieiner
. zíe fiJ.n en afkeuringen

samenkomst 11.45 uur I,ENS .

-q-

Leicler Frans vd. Ber6.



LEIS 5 a].6 bekcnd, met P.XoLador r

zÍe reserveprogrammar filu en afkeuringen
samenl'iomst. 1]. rf uur tElls

LEI\iS 6 aL6 bekend
zie film en afl(euringen

safienkomst-. 10.00 uur IEIIS . 
-

IE IS Z a].s bekend zj-e ook res erveprogramiiia
zaterclagavond film 20.0O uur

l,eiCer I'1. Jansen, '

Leider À.R1ok.

afkèuringen

Leider P.vd St een.

Lange Kleiweg
,1.1-bardastraat
Zuiclerpark

SI. pa:k trHoge Ilomenrr
v3
Yzervrerf-

en

LENS 3 als bekend zie ook reserveprogiamna en afkeurin6len .
zaterdai;avond fiLm 2O.OO uur

.' Leider Theo Prins.

LENS 9 qJ-s bekencl zie afkeuringen
zaterdagavond filtr 20.00 uur

Leider À.vd Kroft.

PNOGNA}{MT. PUPILLE}I iI;ELPEN EI,í I,IINÏ -IïEI,PEN

PITPIIJLEN ZATEi?D/,G 22411-19Bo.

1114! uur Valkcniers
12. OO uur Il_,1S ,

-12.Q0 uur IVII("5 . .

30 om

LENS.
IEI,íS
tENS

10
11:
12

A. S. tr{oDNSDlrG 26-11-19 !2 . JO uur TR-I,INING ! i !
= = = == == ===== == = =

l.r,rELPEN ZÀTE]:DAG 22-11-1930.

11.00 uur tj{estlandia 2'1 -. ,:
Op.JO uur ÏENS í5

O!.00 uur LENS 18
09.00 uu.r LENS 19

A. S.!ïOENSDAG 26-11-

TELEFONI SCH 3

}.tr'I(xUNINGEN:

LE}IS 14
,Quick 2B
LE}IS 16

É: ! : U 
gEU§ Pl9 =?9=11=1299 =2v- =12tzg

irur TIU"INING ! !:

MINI-ÏÍELPEN ZÀTE.IIDÀG 22-11-1980.

HMSH 14 V1
nvc 26 v,l

Bo f s ER oM 15.to \ur TtlAIi,lING ! r !

b'l. )u . 9b.
VilïJDi,GiiVCND tuss en 'l 3. OO en 19. OQ. luT ( uitsluÍt enc1. in rlrin6enr'.e
6eva1len) bij WiI Heijnen ,IeL. 

"9.06.21.
" 
ïn noodgevallen kunnen de pupillen en welpen no6 op zatercla ochtend
tussen ö.Jo en 9.oo uur afbel_Ien TeI. 66.1f.14 LENS
Bij slechte weersomstandi8heden steed6.eer6t de.afkeuringslijsten
raadplegen. Staat d.aarop bij tt1:,1ri1r"n en welpenrl vermeld.:
GOIiDGEIEURD dan steeds naar velc1 of punt van samenliomst konen. ï.N
DIT GEVAL l{riG ER DUS NïET TELEFONïSCE I,',ORDEN GEINFOlll,ÍEEtlD N,\AR
EVENTUELE lrFltEURING. Staat bij de afkeuringsad.ressen bij ttprr',irr"rt
en vrel-!enrr verme].cl:

12

ÀPSCHRIJVINGEN:
SË-ríE-e-]fïËïool vri j aasavond 18.00 uur bij p.vd Steen,

- 

--G;'eniuffiffi'ffi 
1o1 , 2545 pR Den r{aa6 Tei.

''':-10-



ZIE 
^FIiEUIIi{GSL,IJSI 

clan mcct als volgt r{orden GchancleLd: Voor de
thuisweclstri j clen moet juniorenlijst vrorclen 6eraachJ.ecgcr.. Zijn cle
iuedstri jC,e,4 ve'.n.LDNS 112 en 3 gocdÍjelceurd,. f:an 6aan ook de pu1:Í).1en
en vrclpen wedstrij.Jen op. on6. veld docr. UitËluitend voor cle uit,.ved-
stri j.len ma3 in c].at. 6cva1 tclcfonisch lvoldeh se> inf,.rn.:crd of hun
'nedstri jil.en do.or6aan en Íre} zat e:'cla6ocht enrr- tísserj. B.50 en 9.OO uur
Teln van IENS 66.1f"14. ,*

L.,ENS,I íC. als behend. ziJ res ervet:ro nr:ar,ima en afkourinrren .-. ,

ffi6ÏÏ6mst 10.45 uur. LENS , 
"'- f,àiae'r Herman Stre.ver.

":.t
LEIIS í1 aLe belicnd zie ros ervel:ro 6ramma on afkeurin6en 

.sanerdrouEt 11.00 uur LENS .r ,+r, .: .l Leicler Ronairl c1e IIaa€.
-!LENSJe a1s beirend., met E.fnnemee Zie_ iéserveprogramna en afkeuringen

sanenkomst 11.{)o uur LE}is LeÍrler llon i,.e jon6.

OPSTELI,TÏ{GM{ J

OPSTELLTNGEN IJELIEN:

.I{.Smulders - P.Val-kenburGh - M.Versohe}clen - J.DuEant. - R.Verbaan -
zie reservel:ro gramma en afkcuringen

LENS 14 I,l. Bosch

LEIIS 12 G.;Ist'ak - n. vd f,ia'n - it.l,te ersho el.i -
M.Jochens - l.Zim ernan - E.v Reel< -zie r e serveprogTarrrna en afker.rringàn

sahenhomst O9.OO uur LEI{S

OPSTELL]NGEN IqINI-I]EL]?EN.:

- I'Í.Brooshooft - D.Bijslau - Ii.Hoelisna - T.Jansen - M.Schurriraó -

11. Zandstia-.1. Holtrol: -
P.Ge JOnSn - !. Le e l.IaJrS

. tl,eider Peter dà

P'jlncelide.-
-..n. tqyrcleuan

J Onah.

LEI{S 16 li.A}semgeest - M.Bran(tt - rÍ,fiaísen -
.- J.vd. Sta"re -. M.Tijsen - E:v Knijf -

.. . . J.l,íuir .todriqucs ,. 
_

; ' ; zie afkeuringen en r es ervepro6rarnma
sauenliomst 12. O0 uur LENS

N. Jabe6ar '-.c.Kuiper - Hl,5ta9r1'-
ïl.Vinlic - J,Steinl'rcg6 - P.c,è Iilei jn -

ieicter Dhr. llra.ndt en i'
Ron Tijs en.

-. ï1. Fi.eret -

Hcss i

E.Dekkeri' -.tI. v ltatwijtr ,-i j.íeLieverd-
: F.Le1ÍeveLd -. P.Deen - E.cle Heer -. M.iïubben.. zíe afkeurÍn6en en reseryeprogranm4 l.

sanenkomst OB.r0 uur LENS Í,eiaer Dhrr El-sta.L.

IIAJTGSE JEUGD

':0p roaandag 24 lovenber.spolen D.Hecnskerlí
om te komen tot een.vcor1ópi6 Hqa66e B-s'é
6esi:eeld o1: hct veld van Kïanenburg in Ki
I$ïR op (ref . 46.92"84. ) op het r1.-rir6aat.

,P.Pronk.eh. Y Ttllohreg een wedstrijcl
Iektíe. De rveclÉtri jd lrordt,on 19.0O uur
jkduin. Rel t'è-uridda6s even naar c',e .

Succesl,

-11-

'LENS 1B §.Hess - R.Nuijen - J.Mansvelcl. ; M.liierbnà -.N.Éc'huurrnan
.li.Hardy - [Í.Uuir Roclriques - 1'l.Geurtsen - p.E1sta4.. : '' zíe aflreuringen ell rcservepro6ranna



ATT{EURÍ}ÏGEN

. Gaat het voctbaLlen nu weI of niet dc,Qr? Dezc àeer malCreLijke vraag is
niet altijcl even ma-kkel-i jk te l:cantloorden. Zelfs de Juko harr. het er af5elopen
zaterda6 moeilijk nee. Voor cle goctle ordc prol)eren vrij het nu no6eens rrduid.elijk"
uit te ,leg'gen; !ïij hopen dat hct on6 op c1e zat errla6o cht end veel teJ-efr:ont jee
gaa.t bes;:aren. Let nu 6ocd op.

1) lli j extrene vre ersonstancli8heclen in het 6ehe1e land kan de I(NIIB besluiten
om het totale vo e tbaLpro6rarnma in Nederland af tc keuren. Dat wil voor ons zeq;en
6een komp etitievo c tbal.. Dezc besliseiag -v,ordt mcestal op de vri j (iagnidcla6 Benonen
en via,'de radior cle-TV en indien nogelijk de krant meegedeel-d.p Uiteraarrl v:It clit
oolc o1-l zat errr.agmorilen waar te nernen bi j het afkeurinilsadree. U hoef t' dus in dit
geval niet ni..ar ]JEI\ïS tc bel1cn, of het koEpetitievoetbal doorgaat. Het reservei:ro-
Eramma kan, hoe 6eh het ooh klinkt, wel doorgaa,n. Zíi]'. 6U/. van de velr.en bubo-
speelbaar dan gaat het hele llroÍraulna craf. 4U/" is echter we1 bespeelbr.ar, en zij
mogen dan .ook vrientls chai:p e1i jk spelen.

2) De i(NVB kan ook all-e weilstrijden voor district $,est 2 íZE) afkeuren.
rlaar wijTijii-t clistrict horen gelct rd.an -oolÉ vercler het zeLfd.e vcrha.al a16 boven
lij punt 1. Dus ook wat betreft het rcs ervei:rogramna.

il DC_qlQ"f."G i s-cravenha6e van de 'KIIVB kan ook aIle weclstrijden afkeuren
in de regio-Een l;aa8. (,Dus niet landelijlE of per district).Ook dit ís vaak aL
op vri- jctagmicldag behencli IIet ie dan meestal te horen op <le radio of in de lrrant
van vrijd.ag. Natuurlijk staat het r-r ok vreer bij de afireurini;saclr essen. O! Il1 na
'Jallen a-l- onze elftal-Ien ontlcr deze afkeurin6sregoling . Eeurt de afdelin6
t s-Giavenhàge van cle I(NVB'aIIe wedstrijc,.en af dan gaan de homlletitiówecis tri j clen
van onze jeugC clfta11en-'niet cLoor. V,lel kunnen er rreer vricncls chai)peli jke
wedstri-jden gespeelC vrorden, op cle besPeelbarc terreinen. De spelers en leider van
81 topbn even nàar rle afkcuringslijsten en kijken op de lijst ónrler'cle regionale
j eu6Ckoml: etiti-e gn pronotie klasse il en B. Deze lijst 6eeft aan of ?run rveclstrijd
<loorgaat. Spelen ze'th.l:iË kijk C.an bij I,UVS 31 speel je uit kijk dan bij de cl-ub
'waar je rnoet 

-bpolen. 
Ben Síatje door.cle vcreni6ing wiJ- zeggen cl,at het af6ekeurC. isr

Zo ttíeL I dan lekher spel-en. Vind. je dit vervrarrencl ga dan beris bij elebht weer
kijken. 'ríedclen dat het clan we1 duidel-ijk Ísr OpbelJ-en naar LENS is dus hiet noi:;lig.

4) Is nindet' dan 6q6 van c1e vcl-.ien af8ekeurd, clan gaat het hompetitiepro8ramrna
5;edeeltelijk cloor. De bcslissÍng van hèt aI dan niet doorgaan van cle wedstrijclen
han6t a.f van c1e geste.Idheid van de velilen. Voor ieCereen geldt dàn: liaer de
afkcuringslijst of naar l,Ei',iS toe. Dus niet bel-l-en. Lli j de afkeuringelijst kunnen
c1e junioren zien of hun rveclstrijd ,door6cat. Spcel je thi:j.6 en staat er een i)ons-
gaatje door je eIftal. clan is het af6e'ieurcl. Zoniel" dan Gaat het door. Speel je uit
lcijk clan bij cle verenigin6 en het elftal- w.rarteiien je moet spelen. Star)-t er een
po;:s6aat je'clc;r het elfta1 dan is het afgel<.eurd, zoniet dan noet je s;:eIen.
De pupill-en, welpen en mini-vrefuen die thuis Epelen kijken naar de LDI{S juni-oren
elftalleí di-e thuj-s spelen. Zijn cleze. alf emae.l. afii'ckeurrf, dan gaat het voor jullic
ook nict cioorr Zi jn naar enhele vreclstri jden oit LEl.lS afa,iekeurd of specl je ui-t,
pas clan mag je op c1e juiste tijd naar LEI,IS toebellen om te vfaf;on of het clocr6aat.
Iloct je ïoor neg;én uur spelen of sanenlcoraen clan is het oo : toc6;estiian on naar
LEIIS te bcIIen, omdat er dan no6 6cen lijsten han6en. Ilij 15e cleeJ-t cJ-i jhe aflceuring
6aat het r cs ervepro Graríma niet d,:or. Zo dat scheelt een hoop telefoontjes op za-terd
cl.a6morgcn. llewaar dit nu eens goetl en neem het desnooc',s mee naar de afkeuringelijst
Denk nooit het za\ wel niet dcorgaan. ,Kom lievel een heer naàr LEIiS r dan zí)maar
rveg te u1-i;ven. Je dupecrt niet al].en je e]-ftal, rnaar ook kriJg je twee straf-
!c6crvebeurten.

-12-



RES EnVEPROcrurl'fl'{.í),

Bij algeheLe afkeurin6 van het konrl:etitie. voetbal:in de afdeling i s-{ravenha6e
spelen de volgend.e elftallen vri cndscha;rpe1i jk:
(25.e punt 1tzrcn , van het vori6Se stuk)

14óo
14.10
12.34
11.10
11.Oo
12. OO

11.00
11,45
10.00
10.x5

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LXITS
LENS
LETIS
TENS
],ENS
TENS
LEI'{S
L]iNS
LENS
IENS

Postduiven l-1 ï
DZS i;1
DZS D1
SIIDHB 81
l,)ostduiven C1
svDEll c 1
DZS P1
Postcluiven P1
D'ts w1
quick 1ï2

1

2
t
5
7I
10
11

14
15

6anenhonst
eamenhcnst
t,
tt
t,
It
tt
tl
,t
tt

17.J0 uur LENS
1J. JO uur LIiilS
11.J0 uur, ,
12,.10 , t fi
'|P.OO.1 1 11
1'l .O0 uurt,
10.00 ,, r r
10.45 rr i,
09.15 tt tr
09,3o rt ,t

OO uur
OO uur
OO uur

. IIouclt er due rekening nee dat dit pr.)l.ptutrma bij al6ehe1e afkeurin6 best cloor kan
gaan. Zelfs afgelopen zonrLa6 is èr op zcer bescheiden ochaal gevoetbalcl. 1oopeerst naar de afkeurin;,;s1i j st. .lIleen IENS 1l+r15t18 en 19 mo6en iv.m. het vroege
tijdstip venaf + OB.]O uur bellen ( clus niet àeràer) over het dc,orgaan van de
lcompetitielveds#i j rlen en het reservcprocranna. LENS .11,1, 81 en C1 moeten ten all-e
tijde naar LEN§ toekomen, aIs cle koupetitie niet d.corgaat. Er worrlt dan al.tijcl wat.

- ged,:.an: oÉ het reserveprog"anna of trainen. I'Íet rle luini-we1pen, rïeLleni i:upiI1en.
en C-kla§sere die 6een ?cserve weCstrijtl hebben of dic toch afgekeurrl ís 6aen vre
naar het Zuiderpark. Verzamelen 12.00 uur op LENS met s1:ortklecling en een tra-inin6e

- pak.

EILI'IAVOND

ll.S. zaterdag 22-11-BO vJordt cr een fil-n gedrnai<1 o:r LEIiS voor aIle junioren.
d.e aanvang i8 om 2O.OO uur. De toc6ang is 6ratis. Je zou we] gejÍ zijn a]s je c1-eze
spannencle fiLu niet zou konen bekijken. \ïij vcrwachten al1e juniorenl Dit zijn
er dik 1OO. iÏe zijn benieuwcll

iïOSNSDi].G},ÍIDDAGCIUB

Op woersda6micld.a6 26 -11 trainen i1e nini-welpen d.e welpen en de puiríI1en van
15.30 tÉD 16.30 uur. Dit in verban,:', net d,e vàetbaLvetlsirij d o? TÍ.'Dit is clus
è6n ma1í6. Va.nc.f J clecenber io alLes vreer bij het :rucle,

ZAi\I.',VO ET SI.LTOEiINOOI 2? en 28 clecember 1980.

Op zaterdag 2l en zorrdag 28 december 1930 heeft de Juko tle b e s ch:iikking ovex de
eporthal ll Overbo6chrr. Het is de becloel-ing dat wij 6eclurende deze d.agen een
onclerling zaalvoetbaltocrnooi afwerkeni Ëen en ander vinalt plaats in het kader
van de 60e verja.arda8 vcrr onze vcrenigin8, Ied.ere deelnemer ],rrijgt een aanclenlcen
aan dit gebeuren. Iiieroncler al-vast ile ('Lata en tijclen waaro1l d.e verschillenr'.e
6r()e,.)en verivacht worclen.
Minit 6 en ïrelpen
Pui:i11en
D-klassers
C-klassers
A-kl-assers
Uiteraard zul-Ien er mensen zijn <lie nu aI weten dan niet beschikbaar te zijn.
Schrijf indien dit het geval is dan zo snel- mo6elijk af bij cle behenile adreseen.
Nailere inf,;rmatie ontrent het r>rogranna en opstellini:en vorgt t,z.t. ln ce LENS-
revue.

zaterdag 27 -12-BO
zatcrrlag 27-12-BO
zaterda6 27-12-BO
zoncla6 28-1z-tlo
zonda6 23-12-80

1o.oÓ - 14
14.00 - 18
1il.oo - 22
10.oo - 14
14.oo - 1?

.OO uur

.OO uur

-13-
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ALGEMENE LEDETIVENGADENING

lï5.j helpen g
oe 20. ,O uur d.e .A.V;

EI,FTi:TL TN DE PÏCTURE

DE IEIISNEVUE
WEEKBTAD VAN DE VOET]3ALVET.ENIGING IENTDG EN SNEI,

54e. Jaargang nun:ler 1/, 27. november 1980.

Het Dàmes r:1ftaL.

^1

Be6tuur
lilIE Sr.U:.T Eit hCHTEN DE BAR ?

HET DAMES ELFTJTL

' Het dameser-fta] heeft vori.e week naandagariond hun eer.te wedstrijdgespeelcl tegen Paiaat. De rust. rvas-O-ö, de eindsiànd ,r.", ,i"-irutstand. Du6 voordie8enediehetnÍèt§naPpenwàsdeeindstantlo.o.,.
Het damesèrftal heeft a1 ! damesr naar rïe zoekèii nog steeds crus wie erintreose heeft bei dan even naar:

Petra den Eeijer Te1. 94"99.5a .t'
I4onique de. VreuBd Tel" 94;?1.35

De daraes wilIen even hun trainer. voorstefl_en d.ielïij .bedanken ,hen;, dat hij de ào zwane ta"k o; ;i;;-;";;Het :is dus de bekende ,lacuqeo deir lu <. ..-

er nog 6En keer aan herinneren; alat vanavond 2/ noíenberbe6int. Uvr aanwezighelrl woldt Èi;zonCer op prijs gestelcli

hun enige wéken traint.
'/y+I]en nene4.

. A1 ruoe.t af6elopen zat.erala. thuis aantreden, iàgen het Laag6epLaatsteVoorburg. De jongens van LEN. warci zoals gewoonlíjÈ 
"f ,";n :-t*lrtier v66raanvan8 van cle wedstrijcr aan het warmropen oe weaÀtrijci zou í;-ià.ru uur a.anvanoenïJat schetste dan ook onze verbazing. toei d; ;p"i;;;-;.i'v"..u,i-e'ia= on. 12e2o uu::kwa'en aanzetten.'nit rron niet 6oeà.'zijn voor- rle concentratie, Ën'aat bleek ookweI tijdens de wedstrijcl v+et su

Zaterdagnorgeni Àn - lrin - Ronafd. .i
Zat erda8hic]deg; Aacl Bogisch en 2 Ean van LENS Z.
Zondagnorgeni Tinus Zilfhout - cor gopp"rrbrouwers - Teeie Frerichs.
Zonrlagaidrlagi Huub en Sl1via pronk - iin vd Steen - Mevr. Jan;-Maat ; 

^qd 
Danning]?iek Bo6ch en.2 !!an van LENS Z.

Díj afkeuring is cle kantLne van 12.oo tot 1?.Oo uur 6eopend. . .'"

, Zondag An en r./im§luiten Zaterdagi f.aC Bogisch :
. Zondagi - ....n 'en'líin..
Eventueel afbelt-en bij Loek Duivesteijn Te:.. 6?.61.8j. 

:



LENS heeft vanaf c.e eerste töi'ce'Iíatste minuut ge.ofcl net zi.in tegenstan-i
.der. Mcn kreeg a:11e, 6e-legenheicl om 'èen'aanÍla] op te zettei, en keer op"f.eer"*;rÀ 

-- 
Ide Voorburgse acht erho ed9. .1o.e!gg9pe_eld. .D e. e:indui.tslag van. Z:O- -à=-' ar'" ;i;; " "'- 
1, . gef Iat t e erdi :vooirsutg -ir;;lrt tÏij-vr"zen dat het. niet.ró-o ot treer waB geworclen. i

over de situatie in. de poule van À1 klrnnèà -vre no3 vermelrlen clat Voorburg r4aster
dan ooit op de }aats.tg..lll1te--gt+.+!..-,En -LENs .op -àu- Je-ll-aats sÈaat:net ! 1:uirtcn

- .-.achteistand -op köLird?ëi-vcibi;ch,'-"" - po"t"" achterstand op Drlo j tvedetriJden cliencg 6esi:eeld rooeten worden zijn:
LEIIS - Verburch Dlr/O - Verburch DllO ! I,ENS Verburch - LENS Vërburch J DUJOBij -dit zware programma voor.Verburch en DivO zou LENS, mits ,ó" a" fij"-ài" ,;;:in de ecrste ! wedstri-jden hceft ilevolgd kan blijven volhouden; vreleens lachendeJekunnenzi.jn.\Ïijzul].eneenen.-andeib1ijvenio].gen..','

De Redactie.
Ig§O$KlflflCilgffiIflOflCfi«
K
K I(IïISPEDOON K

K
I§sc(Klg«tctriIoccg(I§osi

Eindelijk was het lvoer zover. zaterdag kon er, voor heL cerst in cen í ;aantal vreken, wcer een nornaal_ voetbalproGranna wor.len a§6edraaid.
Een 6eniepíg regenfrcntje in ite nacht van zatcrdd,g oi, ,,,ià.g ,o";;à" ..
echter weer voo! een selektief v*)etbar-pro8ramna. .De minder riegnaíae en.ongct u1i j feld 

, 
Iompere 

. 
spcfcrs in ce 1a6ère àft"I1en werd de tJe6an6 tot ..de ve'.Lden weclerom ontzegd. rilleen de -uiteraard zèer tivhtvoetigà s1:e1ersuit tle ho6e ?Iftàliën mi;chten ve1 .voetla1len.verschil uoet er zíjn, zo deàkt &én blijkbaar.bij onze onvolprezen 1voetbalbund. : r.. :.,

IIet eerste van cle zaterclag heeft zich weer aan de ko1:. van de rangtiSÀt
Bene'tel-d ín de 2o klasse n. Door hot voelvu]di11e verdraaien oo iur1li,..rt"Ë.,van de vregwijzers wisten cle rnannen van Llinus l.töiife ac tug"n"t""a"r.
iilrJIR op ecn dvraalsl:oor te bren5enr zod.at een overwinning met 2-1 gevierdkon worrfen.
/rfgelopen vrijdagavond wa.s het o? LEI,IS een happenin5 zond.er.wcergo. Dejaarrijkse fr:ndue-avond vrerd bezàcht rroor !o 6à.a gàrrinau .,"r,"nï, crie erecn geweldig fc'est van gemaakt hebbcn. Ti jrlens het fonduen rverd. er etevigoP 19: i5ek1eËsÈ en ginoten van wijn en vl_àes. Na af1co1: is cle dansvtoer
n1q!_ 1ee15- neer l3eurecst niet in de iaatÈtc irlaats door-l1e urtstekendentuziëk van het LEI{S -huisorkcst Ze,ratustra.
l\l-s U nit.l-eest op donderclag ;lZ novenber roncl ecn .uur of 10, nadat U :

net .de TV heeft ui-tgezet ! onclat er weer niet.s r,ras, leef,t- U Uw plichi 
:a.ardíg verzaakt.

Dan is nl-..de belairgrijltste A.V. bezig slnds 5aicir." Ilellngrijk, ondat ereen nieuw (voltal-Ii§) be6tuur. worclt 6éIio2en. .

Dan za]- er dus ock ecn ni.euvre voorzitter l3errozen vroràen cn alat betercenthet afsöheíal van sicn de ljruÍn. Dc r,ani crie toen LENS zonrler 'oo"i:.tt",zat, aanbood 4 naand.en het rocr over tó nemcn, tot er ecn nieu'e,kandÍdaatzou zijn.
Die 4 mi'.ànden zi jn 4 jaren geworden en bc6r-ist gee n 4..makkeli jke .iaren.rntegelcleel, het bcstuur heeft tc maken 6ekre6eí-net-'""" toi"!ga"i1 ,.,r,het aantal leden en voordurende icaderproÈleagn, vraarcroor het vàeràn va.neen boloirl zeer mocj.J,ijh was.
I\'.gefoof , dat.we.sien cle nruyn zeer veel'r1ank verschul,_fi6r1 zijn votr'aI
h_o! ,glI .wqt. hi j voor I"li,tS ve*icht. heeft. ' siem, bed,ankt (muziàt Wiii:--Llbcrti) . ' 

.: ....



A1 Leven vre niet neer in ce Midcleleeuwen LDN§ heeft sintls kort een ridcer
van Oranje Nassau in haar mi<lCen. .Ioop l/li1lem6 is vori6e week onclerscheírien
vcor 40 jaar trouwe clienst bij pan(r,er; Joop, ook,van harte.
Tweé, weken..geleden heeft U''va6t Cat zachtrose velletje 6evonden bij Uw
LENS-ievuetje.'De bedoel-:ii.r6 is, dat U dat papiertje unvult en weer.bij *

LENS infevert. Dit in verband met een 6oed geolíede vicring van het
5o-Jar:-ge jubileunpje. : ,

Daac vrij nu oll .lrinnemenderr wijze afscheid gaàn nencn van Sieni hi:uden uri j
het thans voor 6ezien, en ze[-gen pjil{DOER.

. .ï{at is het toch,eón genot te kunnen lezen
dat hi j, ttie no! zo miclclen in ,-ie nacht op otraat mag wczcn
en vermoeicl van het debatteren
toch no6. iets .van ecn LENS lid zou kunnen Leren
mij geeft'het ecn bepacLde zekelbèÈcl
dat i.ll.6tnachts onopvallónd en stikkum uordt be5elcid
hi.j, met wie ook ik vele jaren heb mo6en. samenwerken
had uit hct schrijven van dit stuh toch kunnen merken
dat, aI. ben ook ik een clemocraat
nijn naa:n, namens mij zelf oE. konmissLe, er altijd ond.er staat
ook was hij ecn raan de mannen dio mij klzam inforrneren
hoe ik voL6cns de statutcn, hct antwoord van het -best.uur, kon negeren
meerdere leden namen geen 6enoe6en net dat besluit
en brachten d5-t, door middel van een schijven, naar buiten uit
nee POL' Ceze lage irroorden in het begin van Ulv schríjven han nij gericht
zijn en blijven eeri..harde klap in uijn gezicht
openheiÈ is wat oolc ik weet te waarrlercn
riaar noen. dan nooit de namen van cle verkeerrlen
of mgn nu ond.ertekentl met bestu"", fr"rri=;i" , 

--f" 

" "-I..r" e r po1 of democraat
vleet men dan vrerkelijk rvie i:crsoonlijk' daar àchter staat?
40'jaar heb ih nogen 8enieten van vrat IÈNS mij noóht bieden
za1 ilit het eincl.e Eoeten.zijn van vrerken met deze'lieclen?
ik. hoo;.r en Bun IENS nog een leeI lang leven
uaar l-atcn wij onze krachten d.an anders aan d.e vcreniging' 6aan gevcn

Aad Bogisch.

.].IJJ JJ J JJ JJJ JJ JJ.]J JJ

j ;urcr,»nn j
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Zo, vrii j. be6innèn maar weer eens .na een trruotpauze;r van tÍrèe iveken. Onze

INDEZON])EN STU1T

excu6ea.
Ili-e"voör hebbèn wij maar weer eeIrs een ou,1e snoes-uit de kast rqehe.ald.: ""
1f1j.ha:1.1ed.hetzeer'r]ruktuetPro9fwerkei1enschooIond.eIzoekenenzo.

I,laar_ Gcn-oeB hicrovcr. l/ij l:eginnen met een zcer'rccente 5ebcuröenis:
De fÍl-mavond. ( hèt opkomstpbrccntage tras + 3@/, )
Volgens cle l(aka àourlón er 1OO man Loruen. ,.ilÏ3 treltren zd iriot gezidh, maar
desalniettemin (h6rhE) vras het een ge4ellige avond. met een z66r joeae
fj-Im. Kakar ga zo door.i 3 i ! !
'[/e hebben trc:uwens bij c1e JubÍko eens hagcvraagd írat de becloeling is net
Zaratustra op het jubileum op 2O clecember: od eeri echtc rt tlrive-ihn disco of
alLeen achter8rondnauziek bij het zuillen. iyelt het wordt clue een 8ewonedisco en aangezien het no§at moeil-ijk danst met jon6ens wordt iedereen
vanaf ri-klasse aangeraden om als introducee een tlame nee te nenen. tr.,el
6raa3 snel hct formulier inLevcrcn.

-1-



lils het zatcrdag niet afgckeurd is lcunnen ju11ie volgearr.e week cen versl-ag
vorrzacht en van DïJO J',.1 - LnlÍS A 1

Dat hadclen we t!o,,'.wens cleze g'eek aI wiLlen dàen, maar de redactie tïas ons
voor. Schcelt ons wecr een hoop schrijflverk!
Frans Flumans mel-dt ons overigens net dat hij in mei( l) zijn fO-jarijubileurn a1s leirler viert (dan kan je er vast rekening mee houden <la(lie da8 naar jc cura moet of naar rle tand:rrts. of zo) Vol6ens lrran6 h
hij aI J I'lostlandse pl-oe6en 6ccontractcerd. wanttr,'.. dat geeft zorn I
slagveld en daar houd ik vrel vanrr.
Degenen dic dit krantje voor donC,erclagavond kwart over acht lezen zijn nog
net op tijd voor dc Ale6enene Vcrgadering. En ,'at worclt een ha1:pening
want dit wordt de I.-.atste 1e rltenveriJadering oud.e stijl (waar hebben we d6t
ueer gehoord.!) Iedereen is welkou on 20.J0 uur.
Vriendelijk verzoek van ile heer van der Steen of ieclereen vor:rtaan net zijn
hand.en van d.e versterlcer af wi1 blijven want het kostte een J.angc avonrl
ord hem (d.e versterker) weer eni6zind redeLíjk af te steLlcn. IIet 6eliuidis best hard ijenoeg zo!
,tls afles gocd gaat volgentl-e vreek trourvens ook een cnquctte over rle
buitenla.ndse reis en hr,irel-ijk nieuls over dngcfand. -

0p dit o6enblik heeft G.J.de Iiok het recorll o;: rle flip1:erkast op OOO.24O
puntcn genist en word.t veriler sèhriSven cius onnogelÍjk. Tcjt volgenrle weekl

J.S. en F.R.

TANGS DE SPo1?TEN VtN DE Z-IÍ t,Ll)DER-----! I t

tje
eeft
eldrer

- Eef, EEIISTE kwam ,, net over i'-e sfoottt binnen tegen 
^if 

!B terrvij
over het a16Ëïffi-het meeste in de aanval- waren. Jan celuli en Huub I(1

I wiji toch.
eJm Yraren

aar r;tint'ler
n. IiJeinig over-
halve cïan die
zijnen a].snog

hrvarn zeer on6elu]<Ilig tereoht na een bolsín6 in dit overigens toffi1ïffiE-due1,
en 'lient men komcnde week in het ziekerihuis intensief zijn knie te bekijken.. t.

IIenk vanaf deze trlaatë var6t hct beste en..... ev<jn de tandjcs opelhi:ar! À.S.

na een O-O ruststand verantwoorcleLi jli voor de LENs-doelpunten. i{nek Duchenne

zaterdag
rlanvq4g:
op woenstla5Savcnd a.s. van R.l0hle.

eenrreturnrr en rvë1 tegóir prov. .Zd llolland op het .irortirarh OckciTíí6h.
14.co (t) uur.' s cheidsrecÍElffiE}ffier;. opst;11-in6 zoa3-s 6e*oóiiti;a

gooid.e er tegen Hoekse toys weer eens eén van h
tussen. Blij';baar om de srrannin6 er in te houde
$een voldocnde inzet en .:ok 65een doelpunten, be
cabrie vd Toll! v6ór rust, hetGccn vd Ias en de

oedd,e. i(onend week-encl epeeld. ook dit elftal UïT te6en proc. Zdg
om 12.00 uur op Sportparl( Ock6iíb-urgh en zaL ffir ongetwijfeld een

uiter$t t r vlarme ontvanEsttrkri jgen. scheiaffip.Gorissen. opstelling eveneen6
op woensCagavond. a, s.

Het Ti,,EEDE
sterke weclstiEl.l"-;
legr vreinig 6e1uk,
fraaid. treffer vdn
voor er6er beh
Holland en we1

Het DE!D. ! had., zoals te vcrvuachten viel_ niet aI te ve
sportiever doc! vrij zvrak spelende Marinc mensen (5-O). Een g
doelpunt (cen z.g. l rstreeprr) van Chr; Jehce open.le het feest,
zoal-6 gerïconl-i j\, zi jn dric graantSffi vcrerba.lr neepikte i

el- moclte met c1e

randio@E openings-
waarna Gerarcl Kuipcr
terwijl een

uótstekend dcelpunt van cle harclwerkende Llob Eom d.e reehs besloot. Komende zaterdag
reizen we hier naar Honselersrlijk 6. Er wordt bi wl- ze van uitzon lorín om 9 uuF
verza-meld o1r LENS ! I -lanvang: 10.0O uur. Terrein llonse ers k: Johan v en ÍtIne-
ïóTFafrà:af,--aliàEr 0p+ e lling 3

M. Reuver n. ilom H.Iíerdper ( aanv) G. Bosman C . VcLtlink C . Rosrdan
il.L j.jn - T.vd To1 - Chr. Jchee - G.Iiuil:er - rl.Ilouben.
R.KoEter.

. Het VfERDE vierile
.resul-taat t-effit r--iC ( Z-t D.

j.n aIle lzroei3te
Cor van lrel-sber

eeds feeet, cloor een uitstekenC
en en Ren.6 He:lerik vraren hier c1e doel-

cam cen pu

T

puntennakexs terwij]. verder e e e

-4-
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Dit scherpt mogelijk wafl moed voor .C.e loodsvrare UlTvredstri jd tegen (leider) n;i§ 9op a.s zaterdai;. 4anva[g: 12.00 uur Terrein n.:s: trlbardao.traat I zijr;traat van de
Thor cclcelaan. Opstelli.nB: C. Berebak E. vI,?erkhoven ,Ilo6t er' À. ilomei jn
Ae l(ri j6h - .Il.Vroom ( aàn-) G . Hal-l-e en Fr. v Driclcn ï1. He§erik Jr. . BarlninG
lIJ. van Welber:,-en .
1?es J.den iiei j er C .Iíost er.

Al-s z. iT. § c haduwpro,-.;rarn6a :!, ,a-,r.-, {,{:j,É ,

' ,r ) À:,,,{ ..

14.J0 uur
14.50 uur

PROíl nirlfi\Íi,

GD.- 2 '.

s'it.i. 1 .-
, ,,,.:,' !,,

ZÀTEIDjTG décetnóer .:'." ' . i

i I,EI'ID'
s'l

t 4; 3o uur r,Èus i
1 1 .0o uur ,r+É94;Z

12. oo uur f,btqs l.
'1O.OO uur L]Il'ls 4
1 2. OO uur IEIÍS 5

E'

eDs
12;,JO uur ADO i

10. r0 uur. e ,St
uur .LEIIS

T exas :lHB 1

I.EIIS 2

ti r-l-llel-mus ' ,
: .oÍiilc ] .'
Celeritas J.:
LENS 6
],EN§ 7 ',I

Cromvl-iet 6

" Laakkui'hrtier
ouick 11

' LElrs 1 I

I

IEN

t

LEl'lS 1is vrij
12.45 L r Vitesse D 16 ".-.ï,ENs 2
12.45 uuf ??FC t6B/5, Ltrrs i

, Í,ENs 4 is vrij
,t r

G; J. L.Postma
I\T.N.

f

PROGill'l{14.1 SENïo}lnií ZONDjTG JO november
t

.i.{uur LEIIS 9'
uur LENS B .

uui'Vo'gèr. 4,-r .r

Vll ;i.,;; . J.vl1 Leeh.
Sav Lohmqnln hk Sirortlaan

J ; cte ]l]-$t a

V1 . D. vc1 Schot.
V1 ., j--í;Uqnique;
V2 + e lft a1b e spr eki ng

H. Saní',crs;
Zuiderparlc ll. v Hèeioh.
If i jkerklàan C .;1(aud.erera
Vj _ H. Dankers.
V2 . P.v Puffel-en.
Vj I{:uï
G en emui ri en s t Í aat

' N.N.".:i
\.t ..

4
È..,2

4
4
2

1

1

1

1

lr oo
oo
00
00

6

BIJ T"I,GEHELE ÀFI(EUIIING: -

11

OPSTELLfNGEN T

T.,,ETS 1rZ en 3 worden'clcor de trainers bckenrl Aèríhakt a

:
LE}IS 4 zÀe vori6e week'-

zie vorige weelc Elftal-bes
een indien, ewe ctr d dor rr8ag.S

'l 2. OO uur LEitS 10 '"

LENS 5

v3

rekin met ])estuur. e

.- 
^; 

Kui j]lers.

n',S eko ro'n , .14; 15 uur

LENS

N.B: M.i.v,; 1 December fgBO'is lieurin6 alleen nog r,lo6elijk bij het keurings-
bureau van de IiNVB t du6 n&t, meer .bij ..cle huisarts.

---r ili ' .' ,,i,,.

1t

ir
r. i-,- r'

,-' i '.'

LENS 6

LEIIS 7

trJlI\D u

zie vorige week

zie vorige week

zie vorige week

-5-
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H.K.C.z DE KLEURZ'INGEB,

I

GRÍITE VOGETSHOW
klsur. rrorm en posluurlunadee
Da8toaÍden en tÍopon

in gebouw,,DE HAARD,'
Daguerrestraat í
(achter zwembad De

6, Den haag
Reg€ntos)

e

VRUE
GRATIS DES N

\

L

I

Donde
Geopend:

rdagà7 n Um
zalerdag28 van

10.00 u uur

zo

t: E§S6,E"
tot I

tls onder

ng lbledl:

t.

Zondag

fi

t

oml uur

30
tot 17.00

:

!
I

J

1



LENS 9 zie vori8e week

LEIIS 10 zie vorige week Iieservepro8raDma! Voor d-ocrga-an van clcze wedstri jc'
lcontakt opnenen r:net " os Iiui jpers, TeI. 6c.06.53. (na.10.lo )

LÉIIS 11 zie vori,3e week Reservelro6rauma! Voor cloolgaan van .-'.cze wedstrijd
hontalt "'opnomen net-Jos Kufjl: ens JeI. 60.06.9B. (na '1O.JO uur)

N.R.M.i.v. 1 decenber 1980
van de I;I\VIJ, dus nict rucer
Àfspraak maken: dÏll/. oO -

keurin6 al1èen nog mogetijk bij het keurini;sbureau
de huisarts e

.ro uur, Gcrudenregens tsaet JB, ÍeL. 45.19.93

is
bij

1B

VE]iZÀMEUUDHII

LENS 5f3r9 en

LENS 6 11.00

LEN§ 7 O9.1O

LEN;11 1't,OO

AFSCHlJ]JVEN

1(] cen half uur

uur LENSkantine

uuT ,r
uur ,,

voor aa]lvai1fr rr,e we dstri j d.van

Vrijclagavoncl tussen 1p.OO en 2O.OO.uur

.Ctrr'is'Stapel'
Cees vrl Eee1c
IIenl< llir,urel z',v
Gerard )uives
Thco Prins

Iel-.2l.BB.BB
TeI. o1o-'?1.51.10'

aan Tet. 80.25.16
tcijn . ie:-, g4)68.gt

, i"ri $..t2.t4
leL. 21.?3.01

- TeL. 60.ó6.58

IENS 5 bij
leus 6 bii
LENS 7 bij
L-ENS B bij
LENS 9 biJ
LENS 10 bii
Ltrï{S 11 bij

Jan Ricmeno
IIos l(ui jlcrs

jianvoerclers kunnen bij evt. probl-ónen kontakt ojlnemen net tr''rans de Vroei5e,
Tel. 01?42-6021 ( za ocht tussen '1 1.OO eir 12.oÓ uur)

UITSL1GEII ZOND/IG 21 novenbcr PROG li\III.I..r ZCIIDIG 7 cleceitber

],DNS 1

.L111\tÈ é
De Jaccrs '1

VELO 
'

Bl- Zwart 1-
VELO 2
LENS f
IENS 4

'SLiedlecht 1

Coal 2
TENS f,
LEN§ 4.

LEI{S 5
Postcluiven !
PDI( f
IENS 3
LNNS 9
LENS 10
DUNO 5

- LEI'IS 1

- LINS 2
. GDi\ 3
- PDK2
- SO;i J
- LENS. 6

- lJrfllÈ /
- BEC6
_ sygrlo/Z
- i{MSII B

- LENS 11

( vrs)

o-2
o-1
1-l
4-1

14.ro
10.oo
í2. co
10.00
12.,JO
12.OO
10. oo
12.OO
14.00
14.oo
12. O0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur



PROGIUTI{Mf, ZTUiLVOETEÀL DINSDÀG 2 december.

Veiling rrNoordtr-Poef diik

LEI,lg_e F.v DiJk - P.Fieret - P.Smcele- - P.Schulten -.l'/. ter T,aare - J.I?iemen -
G.vd lÍleij - E. HoilpenbrDurvers - J.iíuijpers. ..

20.20 uur The Bombcrs J -
OPSTELLÏNG

PNOGNAI.II\IT JU]IIONEN

ZLTEIiDi,'G 29-41-1980.

LENS 2

TENS 1

LENS 2
LENS ,
HBS 4
Gr lïil-Ien IIV/LC 5
IEN§ 6
IENS 7
LENS B

LENS 9

4.1c
2.45
2.to

'l
1

1

14,10
14öo
09.30
11.30
11.1O
11.1O

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

DÏJO 'I
DSUP 2
',Vif helmus 4; -
],ENS 4
LE:S 5
Die Ha6he 7 -
SEV B
quick^steps 9 -
m.ÍsH u

!J estersport.:ark
De uroene l.li j dte
r,ïestvlietveg
v1
v1
Ockenburoh
Heuvel-wegr'j
NijkcrkJ-aan
Vrederue't1oan

ÀFSCHRIJVENGEN:
S chrí ft e voor vrijrlaigavond 1B.OO uur bí j P. vd S teen,l-

Genemuiden6t raaí 1O1 1 2545 PR D"o Haag. Tel.' 6?.5o.96.
TELEFONISCH: vrijdagavond tu6sen

gcvallen) voor
À-klassers bij P.vd St een
B-kl-assero bij F. vrl Berg
C-kl-as6ers bij r1. r s-Gravendijk

sanenkonst

a].s bekend
Gaarne oucr.ers met

1r. Oo uur IEIS

LENS 2 als bekeiÍcl met P.I(oenrlers
Gaarne ouders mer vervoex

samenkomst 11. JO uur LENS

LENS f a1s bekend met M.vd Lans
ffiEíÉomst 11.15 uur LENS

1?.3O en 13.70 uur (uitsluitond
'Te:,. 6;?.5o,96.
tet.29.?9.?3.

.TeL. 61,16.4O

Ln dringentle

AFKEURINGEN:

In noodgevallen kunnen de junioren nog oi: zaterdago cht end. tussen
9.3oerL1o.0ouuraEbe1].enbijlEtls.1el.66.13.14
De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds d.e af-
keuríngslijsten raar11:Ie;en. T olcfonische ' infrrrmati es worcl.en hierover
NIET verstrekt.

Nf ET OPKOMEI?S:lÍrregens niet oplionen afgelol:en weekend krij6t de volgende speJ.er
2 extra reserye beurten: M.v Helrl.en.

BiJ herhaling volgt uitsJ-uiting vd.n deelnemÍn6 aan dé kompetitie-
wedstrijden. In dat 5eval- blijft de veri:lichting tot'beta1in6 van
de kontributie tot hct eind van hèt seizoen (lO juni) gehandhaaf6l

O?SIELLTNGEN:

LENS 1 zie res erveprogranma
vervoer

Leider Jaap Meijburg.

en G;de Kok zie reserveprograr[ma

Leider Dhr. Spa.

zie rcs er veproera.nna
Leider Ben O6se.



LENS 4 a1s bekend net 'iï.v Veen
ffi-leo-nst 14.00 uur LENS

LENS'5 al-s bekencl zonder .fr.Franhen en lí.v Veen
ffiEiÏomst 14.00 uur LENS

LElls'6 aIÈ beËencl zie ook fENs ,
ffiffiomst B.Jo uur LENS

LEN§ 7 aIs bekend zie re servepro AraEIna
EÏffiomet 10.25 uur LENS

LENS B al-s belcend, zie reserveprogramaa
EEE-= Mlv lIerr'.en
samenkomst 10.rO uur I,ENS

],EN§ 9 als 'bekencl

EEíEEomst 10. J().uur LENS

PROGII,ATIMA PUPII,LEN I.]ELPEN E]Í I,IINI.\ï&PEN

PUPILIEII ZriTD:lDriG 29-1 1-1980.

Leider trurlu Y4 i)qr6.

zie res crveprograulna
Leider }ÍarceI Jansen.

Leider jr.Blok.

teider Paul vd S t e en;'i
, : ::i

Leider T}ëo Príns.

Leider ,íiatl vd Krofta

1J.OO uur LENS
1J. OO uur LENS
12.00 uur LENS

io
tt
16

vt
v1
\IZ

Spoorvrijk
Texas DHB
t(aJswaJlr't

GDrl
TENS
\,JÏK

LENS
IENS

B
4
6

wEtpsN zÀTEnrltc 29-11-1)Bo.

j-2.00 uur IENS 14
09.45 uur Í,aakkwartier 16-
11. OO uur LENS.16

M],NT-IïELPEN ZATE:]DAG 29.11.1980.

11 .00 uur Rij6wijk 20
09.00 uur Laakkwartier 22-

14
'15

B

víl .

iansoniusstraat
v3

1B
19

i.ISCHRIJVINGEN:

Schriftelijk voor vrii daÍ,'avond 18.00
C enemuidenstraat 1O1 | 2

uur bij P. vd Ste
545 Pn Den Haag.

otrr
TeI.6?.

( uit_sluit

elpeh nog
66,13..14.

TELEÍ'ONISCH:

ÀTI',EUNlJIGEN:
-_.--i..|-.-:

Bij slechte we ersons tand.i6hetlen steeds eersï de

vrijda6avoncl tussen i8.otl en 19.00 uur
gevallen) bij lril Heynen Íe:.. 29.o6;21.
Iir noorlgeva1I1:n kunnen de pupillen.en w

tirssen B.t5 en.9.15 uur afbelfen. Tó1.

50,-96.
end in. drin6ende

o1: zaterdagochtend
LENS

afheuringslijst eÀ.
ràacplegen. Stàat claarol: bij "Pupi11-en en \rrëlpenu verneld:' '.
GOEDGEIíXUIID tlan stccds naar'vel-tl of print vaiÍ oamcnkórast kdmen.
ÍN ort GEvAL tíÍ,c ER DUs NïET TELEFoNTScH ïJonbEN GnrNFoiïÍEEnD Ni^Il .'
iivrmunr,P ÀrKxdnING. stí:at bij tle afkeurings-aclrcsscn bij Irp;rtrr"a
gn tllelpenrr vernleld: ZIE AIÏ(EUIII]íGSLIIIST tlan'ncet a1s vo]gt vrordeà.
àe.hanclele: Voc,.i de thuiswedstrijclen,n,;et juríiorenlijst worden
6eraaclp1ce69d. Zijn ae wedstríjtlen van LENS 4 en§ 6oed6ckeurd, dan
,3aan ook ile pupiLlen en welpon weclstrijden oli on6 veld door.
Uitslgitend. voor de uítweCstrijrlen ntg in clat Eeval- telefonisch
worden BeinforBuercl of hun wedstrijden cloorg an en we1
zat erda[ocht entl tussen B.15 en 9,15 uur. Ie]. 66.11.14.

,Í

' -9.:

( terrein f,ENS 'V1).
ÍànsonÍusètraat



OPSTELIINGEN:

LEU§ 10 wordt bel;end genaakt
6auenkom6t 12.14 u10.r

zie re serveproBrairma
Leicler Ilernan S traver.

LENS 11 als b ekend
Éàrenk-omst 12.10 uur

zie res ervepro 6raiima
Leider RonaLd de Haas.

LENS 12 als belÈcnd zLe reselveProgramna
samènkonrst 11. rO uur Leicler Ron d.e JonB

CUDERS

S.V.P. rrstrockjes tt voor Sint erhlaas fee st inleveren! ! l! !

OPSTE].,,II I{GEN ïJELFEN,:

LENS 14 als behend zond.er 1>.Bijlsrna zie reserveprogranna
Eaffirnst 11.10 uur IENS Leider N.ll.

LENS '15 als bekend zie reservepro3ramma

--:_sardenlromEt ö. +5 uur LH§S

LENS 15 als bekend
ËËGïiËïmst 1o.Jo uur IE:is

Leider ?eter de Jon8h.

Leidex Dhr. Brflndt +
Ron. Tij sen

Leider Eric He66.

Leider Dhr. Elstak.

LEVER SINTEN''J,.'iI1SSTRoCIiJES IN ! !

OPS TELLINGÉÏ{ MINT -ïIELPEN

EESE- 18 al-s bekend zonder J .l'lansvcld - ,1. Hardy
Éffi6ms t 1o.Jo uur ï,EI'IS

LENS 19 a1s bekend.
ffirsst 8.15 uur LENS

LEVEH SINTE ILA]ISSTROOI(JES IN !!

RES ENVEPIIOOI.AI,II.ÍA

Bij algehe3-e afkeUxing van het kom retitie-. v'ctbaL in de afdeling I s-Gravenha(le
spel-en de vol6cnc',e elftal.len vri ends chai:1: elijkr
14.30
14.30
12.30
11.ro
11.4O
12.00
11.00
11.45
10.00
1O.15

IENS
'LEI{S

I,ENS
LEN§
LEN§
LENS
LNNS
LENS
IENS
LEI'IS

uur
tt
tt
ll
tt
tl
tl
tt
t!
tt

],E}:IS

tt
tt
tl
ll
,l
It
tt
,l
tt

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

lr.to
11.10
11,30
12.30
12. OO

11.O0
1O. (x)
10.45
09.15
09,10

Irostd.uiven
DZS :,1
ulJn D I

SVDI]B 81
Postduiven C1 -
svDHlt c 1

DZS P1
Postduiven P1 -
DZS t,i 1

quicl( W2

1

2
3
c

7
B

10
11
14
15

samenkomst
tl
tt
It
tl
tt
tt
ri
ll
tt

.-i0:



Z^rilVOEIXÀLTO tsPJíaCI 27 en 28 clecember 1980,

Óp,zateÏ'da8 27 en zonrlag,2[j december 1980 heeft ate Juko cle beschikking over. rlesporthal rroverbo.ch,r" Her is dpbeaoelins clat-wii s";;;;4À; ;;;;,.;;s"" een.oncler_
l^tl*- i]itl":tbattoernooi afwerken" renr Ëí anrrer-vlnrlt pi."tÀ-ii tlt x*à"" .,"r. douwc vclJirar«a$ van onze vereni5ing. Icdere deeLncner krijgt een aantlenken aan dit5cbeuren. llieroncrer alvast cre àatà en tijrlen waarop de verschirlende .6-roepenl'erlvacht wordeno :..
Minit s en i?eLpen
PupíL1en .

3-klassers
C-kLassers ..
A-kl-assers

De vof 8encle
PoKoenders,

,iFKEURINGEN

S ïNTIRI(L.,Yr,S

Oudere rl.en:t
stuur ze o;;t o

zatorda6 2?-12-1980
zaterdag 27-12-1980
zaterCati 27-12-1980
zonrla6 zBL12-1980
zon:',ag 28-12-1980

uur
uu:r

- 22.r,0 uur
- 14.00 uur
- 17. OO uur

beschikbaar te zijn.
ij de bekende. aclressen.
olgt t. z. t. in de

'l
1

1

'l
,|

o
4
B
o
4

00
00
o0
oo
00

'rxt

UO

14.
18.

UÍteraírrd .zul_.Ien er menscn zijn d§ch:ijf j.:rctien clit het geval is rl
Itlad er.o inf orr:atie oretrent het 1:r,rI-,EilS revr:g,,

IíIUiIINGE}Ï

ie nu al- weten dan niet
an zo snel mogelijk af b
Aramnfl cn o1:stellingen v

lleer bfeken veel jongens het nÍ et 
. beglepennte hebbeh öf waren zc Lui om naar deafheuringslijst te lo1ten ?? No6 é6" Ëee'r verkort hcrha].en.

1) Geen enhel elfta1 hoeft koni:etitie te speJ.en aL6 de KNVB het 6ehelepro$ramma in Ne.lerLand o{..!u.t- g.qhqLé .pro,lranrna in dietrict r,rËii-f f (zuia uoftana).Mecstal_ rvordt dit peï radio,Ëràit en7àt ív mu u i:",le "i+., U"ir""-i"i1t aus niet.
!!) Keurt r,e afcleïing. r E-Gravenha{le atres af dan kan arr-een de wed..trijd ve,n'-R1 no6 do...rge.an. De rèst is afgekeurrll De speLcrs van Ji1 J_oiien--".r", n^^" dc af_keuringslijst. Het reseryeprogranna han vrel".doorSaan.
il, . s,-e9!ts een ,3edeeite ii at5ei<eur.. Dan gaat iederecn gezer.lig naar cle-ë'fheurin6§1i jst toe. of, komt .ro"r iEitls. nàrren mag alleen a1s de q.ar:renJrom6 t en voor-9.15 uur 1i66en,

ïn :àlf e clrie cÍö ;ovaL1en hanet er een afkcurÍn,1sti j s t. Uu.ft U niet g;ele-zen of ;;ehocrcl over aflceurini;nr, *uri twijfelt U toch ícop"aon ne.ar rle . afhe urin6;s_lijst of naar Lir]rs ó TerefoniÀche inf.rmatie wordt slechts sporatiisch gegevenrVoor wefpenrpupillen en ninÍ._vreIpen.

lo16"l: iiocten nog steecls.een keurÍn5sbewijs + pagfoto inleveren:L,Lcefl-an3, en n.Geurtsen. Doe het ni een Ënel_.

Ua(c .u.b. aan cle Sint örlrl_aasstrookj es. Geefenemuidenstlaat 1O1r Den rÍaag)

-11-

zo a. s,. zatertla6; af, of

Ht'urlt er cl'us rcriening-rxec 'r.at dit 1:ro5rar:rna bij algehele afkeuring bcst do.--.r kanSnan' LENS A1r 31 cn c1 noeten ten:al1e tijcle n;ar LENS toekonèr ài"-aà tà*p"ïIïi"niet doorgr'at. Er w.rct dan altijd vrat ge,tàan:--ài- rrit''r""àiïàrr"ai.*". of trainen.y"l. d" i'{Íni-welle, r vreLpen purili"n 
"r, ö-klassers die 6een rèservepro8ramilahghbën_of dio toch afSctccurà i= 6...n rve neat rlut 

-2":, 
à"ïrrà"t. 

-ià"r"r"f 
Ëi- rz.',,0 ,r"op IE:{S met s]:or iledin3 en een trainingspak. . 

- 
. 

---



LENS b1 die Haghe ï1

Valkeniers p1' ; I'bNS P1

: IIITSLIiGMI JUNIOTEN

IAfgelopen zaterdag bond. ii1, cle strijcl aan met het no6 pÉntloos qnd.eraan-
staande rlie liaíihe. Gezjen die i:osiÈie crp dà ranglijst en heI ào"fsatào i:ii"i'"aer een af6etehenrle ovcrwÍnnin6 voor LENS uit cie buÀ uoeten komenr clat het a1lemaalwat- mbeizi:dn verliep dan verwàcht rvercr rvas te rvijten aan o.a. het niss;n v;;-;;*-veel kànsen en gebrek aan concentratie in cle verilediging.

In de eerÈte helft gin6 LENS yrel .5oed van stàrt, clech zoal_6 aI g;eze6d ervrerden no6a1- wat kansen op zeep geholpen. Toch k$ram raen met rust noÍ; olr een z-ovoors?ron8 en vrel door tlobcrt vd Z!ïan na een 6ave sol-o en een schitieiËnrle vrijetrap van de bijna jari8e iionald vcl Hoek. I\e + een kwartier in dc tweede hel-ftkwam-'-le grote klap een _ogcnbJ-ik van onopl et tEndheicl in de verder,,i6ing en rle standwas 2-1, 1;elukirig hicld mcn rerlelijk zijn hoofd erbij en een nrinult àf 5 I*ter
vras het wecr ,-1 door patrick ;:ronk uit cen sl-ap ochót waarol> de kceper vandie Haghe zich vol-l(onen verkeek.

vJ-ali hicr.p rvist die Hailhe echter weer te scoren vrederon d or zwalc ingrij-pen van rle aohterhoede. Qe einduitslag weld uiteindelíjk door Ronal<l vrl noet íit- 
1een irracht pass rian yerrql Tdlohreg uË1:aaLd 

"p 
r+-à. 

---" 
lDuideliil( is dat r.let wat geconc entre er der spel en grotere inzet cle uitslajvee1-5roterhad,[eweest,,.rretclezematigeinzetzijners1echtspuntente1:aklren

van de laagst geklasseercrcn. Iiwar-iteít is er genoeg Eraar men zal erke weaËtriiawcer moeten knolclien.

Door afwezigheid van .r'irno (keeirer) en Danny (voorstopl:er) gj-ngcn we neï6rote ruoecl naar dc valkeniers. I(vrart vóor trvaalf bógon ae rveàËtri5à màt aftrapvan d.e vafl(enicrs. De valkeniere sPeelde erg aanvallend. tot er uiieÍndelijk cendbelpunt viel voor de Valkenicr". t'JiS bego.rien o1:nieuw op te bouwen ; ;;;;r-;"pass naar onze rechtsbuiten (p.Rijlsna) die 6ing alJ-cen d.oor en scoorde.harclin de bovenhoek 1-1. Zo eincri8de cre eerste heIft. rn cre tweed.e her-ft werd ttetegenstander .terker cn vrij zwakrrer. r"j e r-ieten een hr;o;: kansen liggen ctie weweL haclrlen kunnen benutten. r',Is c1e valkeniers kansen kiegen benutïen zii ze wer.Efl zo vrerd. Ce eind stand 5-1.

ilen 06se.

Vol5endc keer beter
FrarÈ Christ Pí

JOngen6

IENS 1

LUNS 2
I,ENS f
Die Haghe I
Triomph 2

,LENS 6
LENS 7
LENS B

].,,8IÏS 9

Voorburg.Íj" 1

Oliveo 2
ur.e HaÍlhe +
LENS 4
LEils 5
I?ijsvrijk 6
Verburch 8
oDil 4
Gr ,Vit 

'5814

UITSLI,GEN PU?ÏLLEN

ValkenÍers 5-.
ï)r c z

Iïri( 5

. UÏT§INGEN IÏELPEN

!'lestlandia 21
LEl.{s 15
BTC 7

LENS
LENS
LEi'IS

10
11
12

5-1
4-1
1-o

7-o
6-5
4-2
4-z
3-9
+-t
o-1
7-2
1-6

LEI.IS 14
Quick 28
LENS 16

2-1
5-o
5-o

UIT;.,'T,T"GEI'I MINI.]IELPEN

LENS 18
LENS 19

Gesp.
17

Gew. Ge]..
1

HESH 14
rrvc 26

Verl-.
9

Punt.
15

2-2

Doelsal-do.
50-54



., . .. ,DELENSREVUE..'" ..
'ÍJEEI(BLÀD VAN DE VOETBJ.],VDNENIGING IENIG EN'SNEL

!4e iàaigang nurdmer 1B, 4 aecemuer 1980.--

Í oFErctsEL:

MUTÀTIES LEDENLIJST:

IN SJTILOTI§E:

1717 .I.Greshof

' !*iïE STAjiT En liCHTIlil DE -3AR,i

Zat erdagnoïgen;
ZatèrdaBmiddaB;
ZondaBmorgen;
Zonrlagmi,:ldag;

vd Berghstiaat 50, Den IÍaag,ret, gB,14.g?

- Cor Eo])l) enbroulvers

Jos6en 
^ndré 

christ' a Teele-Frerichs..
Aad Bo6Ísih - Ton vrl nerg - pau]. l'léijer.
Pcg6y iiichel - Eric Landman - Tinus Zil-fhout
./in vd Steen - * 2 man van LEN§ 2 Zo. Sen.

uur

o1891-4è?1
o70- 93.11.56
o?o-45.60.2?

211119 lrs

Dij afkeuring is de kAntine geopend van 1?.OO to.t 17.00
,, r., staat zaterda6 íad ]logisch.- zondag Jos6 en tindr8'Christ..
Sluiten zaterdagl. . .[ad Bo6i6ch.

zonda6; José en -ndr6. Clrrist..
Eventueel afbellen bij Lo;k Duiyestdi3n TeI. 62..81,81.

VJiN DE JUSIKO

Rcke5ring houtlend.e met het sLechte rveer, afgekeurde wedstrijden, of and.ere
ooràalccn, loopt het inleveren-van de enquet e fornulA eren niet àoaI's' clit rloor ons
was gepland.

Daaron willen wij een beroep docn p1; Uw mcdewerkÍng on, desnoods via
persoonlijk kontà.kt, ons nede te delen of U kont op onze'feestavon<l op
zaterdag 20 clecernber f9B0 en of U meedoet net onze autoi:uzzelrit op zon.lag .,

21 d.ecember 198O, bndcrstaanCc .rcrsonen zijn bereíd Uw antvroord te notercn.

Helertens
A. BoBÍ6ch
H. Houkee

Iil.Kouwenhoven
B. Oss e
Il. Vroom

o?o-29.98.55
070-60.20.90
o7o-27..6?.o1

It
K

KKÍJflCCIflOCffiKIgífftr(ilTK

KlfiUsfl§fl(Ic«Iog Issflsí

De JUBIKOJ

lfi'IISl']ED00R , ..,

Geschokt door d.e'a16ehele. àfkeuring op een laar wedstrijclen na zal clc
kwisi;edoor vardaag weinig plesant nieuvrs kunnen brengen...
Op ale aliJclllène 1e tlenver§arlerin6 was weinig vuurueik te zien on te horen.
Iile hebben nu een nieu$r"beotuur, dat cloor tle À.V. oir 66n te8enstem + 66n
Élanio unaníem vrercl 6esteund.- Vooi degcnen, die ze nu nog niet lcennen,

K
K

"-- 1-



Voorzitter: C.Fortnan - 1B jaar 1id, .vader van D-junior, gcen strafblatl
§ekletaris: G.vd Stceu - behoeft geen nadere toelichting..-
Penningmeecter: ii.Corët - iinancj-cel lirein, vacler vah ll- junior, oamen met

- -voorzÍtter 'bo.rg-61a*n4. vool een verzekerC. ..voortbestaan.
Conmisoarissen: H.Geurens - opp erspreckstalme c6t er - floot mooier dan

Thijs van Leer - ook'aL va<ler van ,)rjun:ior.
.. rI ..Go\:a -- .stulvende kracht van onderwi- j zerst eafi r. hoeweil

hij zel-f niet voor cle kl-as staat - geen vacler van Il- junior.
J.Zoet - oud - Iinhsbek van het eerste, ook a-ls spíts
berucht. Herkenbaar aan enolmc knevel.
G.Duivesteijn - cen vrittc raaf in clit bestuur. Doorknced.

. in de kncepjes van het vak. Zou d-e jeugd mocten vertol'en-
woordigen, lraar r-6 61een vadcr va.n D-junior.

Nadere informatic gver dcze. herd.ers van rle LliN§-kucide volgt 4oÍI in
volgende LËLïS -rcvue.
H èvig'lcloppend e harte, hooggespannen vervrachtingen, tuilen vol water en
peen, zaterdag 5 december kor:lt d-e Sint hierheen. Speciaal-.voor on6 korJt
c1e Go edhe j-l-i6rnan op zijn echte ver jaardag naar-LEIIS geftranlceer.cl' cloor'
ilc - vreet - niet - hoeveel--PiEten.
Nu .irja.x ,lohan Cruijf f teru6gchaal,rl hecft aLe . el ftatleicler I 

o f zoictsr en
daarnec metecn'èucces boe]<.tc L-aan hardneldrige .6cruchten rlat naast Pieter
Verstéegh i)eter Keailsr pl-aats zal neÍlcn !:-j Èu e crsth.omende ' conp etitië; '

wertstri jcl. IIatuurli jl!, na.alat. hi j dc eerste- hëIft hct bpel virnaf il.e 'hoofd-
tribune heeft gevoÀ6d, zodat bij al-]e taktische.fouten in een oogvrenk hecft
6canalyscerC r i
Eveneens hardnelJiige 8aruöhten)omtrcnt'«lc icomst van Fred Prosxaan van :

aartsrivaal Tc*as-DHil. L].].een t1e I(NVII }igt nög d.wars. .

0m nog cven terug te komcn op .€1e:À.V. Dè"schej.deàcl voorzitter vrees erop
dat hct gczien do voortdulend,stijGcnëe^.qnergieprijzen 6oerl ,zou zijn
wanncer cr vrat zuiÉi6ér ''rict 

$a.s eh Iíchi'zou worrien olngcslron[ien. Dus het 
r

licht uitCoen vranneer je als laatste de hl-eedkamer uitgaat, en 16 cen , i

kccrtjc niet op ó6n avond een ja.ar comtributie cr probercn li-t. te. douchen.
Ovcrigcns hoorden wij aan dc l:ar d.at ienand hccl- LlIi'TS energi everspilling
tönd.:Döm,. dpn, dömr-LENÈ'ïs juist'"eën briln van energie, iié?irat-ie,,, .

kreàtivitcit èn wat dÍöd mccr zij.
lif6e],open naanda6 hel:ben de 1:ri-jzen van de konsunpties. een iriflaticliorrelc-
tie onderg;aan. Vol6ens solnl,r:igen za! LEIS gezien het prijspoil nu Írel een
-nachtcl-ub worclen.
In d.: aflvdchtin6 van dit florisÉante vooruitzicht sluiten \'re weer af met
ecn wel.1crnóend: pando cr !

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
"- .lurolorn "-.JJ
JJJJ.]JJ JJJJJJJJJJJJJ

Het zal rleze vrcek we1 neer moeiJ-ijk vlorrlen our il,e Jukèl-der met stukjes
van (te) hoo6 niveau vol te krij6cn rvant [.]1. 5.s verlvikkelcl in ccn vcr-
huizing en 6taat oi: het og'enblik lanpcn in te draaien.
Gefulc.klg gcLreurCc er rle ai6e.'-opon ur"Ë!. nogal wat. Zo claar al.lcreerot dc
ilgeríene L cdenver6ad crin6;, die mct 6! a.anlvezigen 6oed bczocht werd.
Ondcr dic 69 rvaren drie (!) .r,-klassers nauelijk wijzclf en Lccr van.Xijn.
Dcgene dic nrc:t 6ervccst zi;n.hilr ien in tcScnstci-Iing tot hct c1ich6 toch
gclÍjk gónaa. Er was namcl-j-jk.bar vrdinig.ti belcven, in clio zin Cat er
narlqeli jhg.ieactics k',raraen uit de rrzaalrr. Onze nicuwbal'J<cn voorzittcr ' 

.:

de lleer Càès Fortrnein dacht. er'ook'zo'ovèr want.híj wilde rr.. nog vrat
r),is cussiej:unt en cle zaàf inslingereí.'tt'àaar vrer.'L door (lc rest van het
bcstuur hicrvan weerhou*cn.
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In het jaarvcrslag van clc Juko werd cle mentalitcit van .1.e jeugC 6ehelielclFrane Flunan. vuldc bij dit punt aan-dat de §lechte mcntàriteit nÍ"t oitde jcugd zclf voortkuan nà-,ar ccn afspiö6o1in6 ís van hun omllcving.
Onthoudt dÍt excuus !, l'jat nou: ju11ie nogcn 6cen ruiten in6ooieni Iïo zijn toch hàt slachtoffer
van.onzc-oml4eving.
De afkeuring van zaterda6 ma:kt het ,xs gelul<hig. weer rnogelijk onze beröftevan vorige week op tc schuiven.
lli j het bestcllen van hct corste rondje $rordcn urij opgèschrikt cloor c1e "
verhoo6dc 1r1jz9fr Jawel-, de meestc drankjes en tiooàjes zíjn ZJ ct oinhoog
Begaanr ook de flosjcs bÍcr. Goealhoop be;lrinkcn zit er clus àolc aL niet
mecr in.
Itli-euws over Engclanql Uit welin6elichte bron hebben we vornomcn (.Lat clezereis lcan doorBaan. lÏct is cie bcàocling om donderdagavond met cle nachtboot(slaapconchet) te vcrtrgldren. Er nordt clan geJ-o6ccrrl-in Londen in eenjeugdherbcrg (eeri hofel zou veeL te d.uur rroi.iun) en op vr:.jda6 en/of
zaterdaB gcvoet'baId. De zon{lag iË iLan_vrij on maandag rvord.i .rnót r]-e cla6bootteruggegaan. I,ri js van clit'aL]cs JO} taJZJ g:olden 8erókend mct een ponà ,
van vijf gulcier. IIct is ce beèoe1in6 dat cr met Èere elftarrcn,rvordt Í.r
3e6aan dus hccl ti1 cn evc 1tuecI hcel 1,2. De '.,--kl_e,ssers ( aIlecn ,1-lsla.€Ecrstrouwens) liunnen zich .ri;6even bij Jaal: I4eÍjbur6. , .

Ovor Jaai) I,loi jburg 6csprolicn3 cle trainer vair'on.ze jeugdselckti-es word.t naaralf c rTaarschi jnti jkhcicl a. s. maanrr,ag in het zieircnliuis olGenoncn on zi jn.
binncnncniscus to 1ate.r ve*:,i jdcren. Na de fr estàagen hoopt hij .,rveer bij Cctraining' te zijn die onCertussen rvord.t l{a.argcnor en .door paul vd. Steen.
zaterdag 6 c',ecember is hct iran wecr zovcr! is "r'.'vorlris on ha.f f zes vrordt '.
Sinter'kIans, vorgezelC van trr3e- Iieten op LEI:S. vcrwacht.'Gezict: tr.e .sleohte
recntal-Íteit van de jeu6d hoeten er niet veel .kaclootjcs verrvacht te word.en!
Toch kutnen zc er niets aan cloen.
oadat lïe onze s int crl;laasIier1j es noil op noet€n halcn staken ivij ons r.rirrlgeraa's, Tot volgende we ek in È .:an j'ei'

J. S. en'tr.:Il

Zomaa.r In À.y.

IIet is 20.J0 uur oi: cleze.2/e noVember. De kantine i.s hanst uitverhocht, rie oi:anningte snijden en dó roolc trouvrens óok. ir,at is er nou preoies aan de hand..
!'le1 vana.voncl vrord ccn van ce l;atste, of nisschien wel de l ratste j,lgenene Leden-vc?6a,.r.ering 6ehouéenl' .

zeveàtig lecen vàriËrcril va.4 j? t,ot ío en, van sirercncl tot nietspelend., ha.1den hunluie stóel- vcrt'idee1d voàt'Ë"o zj-:t- ö;.q.. étaanplaats,in onze kantine.Ide zull-en Lr ecn chronolo6Ísch ovcrzicht 6i:vcn va.,n,tle komenrl.e 6eb eurtcni-ssen.

Ojicnin6swóord. door clc scneiir.eniie voorzitter Sierr cie BruJm.
ilehoudens een lileino oi:merking, gcen bezwaar te6en de siatutaire aflrijkingin d e cl.atum vair de ... V.
Van J.liom, R.j]onr n.Luelrs en J.Ja6er bericht van verhinclering ontvangen.
Notulen van cle vorige ;r.il. werqen zon.:ler vcel- bezvaar 

. 
oargunà^"n.

Gevoerd beleíd. i'iö]r,rig of gcen aanmerkin6en.
Vcrs1a1gen. ,,leinig öf gcen aanmcrkin6cn. ='
EaLans. 'vVeinig of geen aannerkingen.
Goed.}:euring bci;rotidg r 80-r Bi.. Goetl6ekeurd. r .:
verkièzing bestuur: Eien enoreert no6 cvón-àijn vertrek en b eclankt zijn
ne cle -be stuursl- c den en overig kader voor oe -§öeite samenwerrring, cn met
nane Gerar(L van den stccn.

1)
2)

1)
4)
cl
b)

o)
9)
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De laatste weken heeft icdereen in de krant kunnen,lczen clat er protèsten
' ' zijn gerezei te5en cleclnatre vftn het NcclcrLan's cl-ftal aan ccn vricnrlsc$ali:cli jk- tocrnooi in Uluguay. U zult vast niet ontkcnncn dat hct 6ener. ialsrenÍne claar zich

schuIc1i3 maakt aan 6rove schencling van dd mcnsenrechten. .Hart elin6en, rnoordparti j enintiïni.latie zÍjn aan de orde van de dag. Dc prakti.jlten uit het Deid.e'Iiijk woraen' 'daar door Sevluchte Naziis vrulijk voórtgezet,. Eierover willen we vercler niet alte uitgebreid. schrijven, aangezien U dit i_n Íeclere krapt kuàt 1czen, van de
I TeleGraaf I tot cle rlile.arheÍdt . .

In dit stukje vriilen wij onze bezrvaren uiteenzetten tcgen d.eelnane van
de KIIVD aan deze I mini:-lïK t . Het is .voor iedereen. cluicleli jk clat cen s3.agen van dÍt
toernooi nailerhanrl gobruil&t zal- vrorden om aan tc toncn dat het in dit Zuid-.i [i,-

ill]e voor8estclde b:stuursleden vrerclen me.t ovcnrel_Ci6end.e meerilerheirl
golio zcn,
De agenda puntcn 10-11-12-13 waren toen no6 slechts formal-iteiten.vanaf dezc pl-aats vJenscn wij het nieuuc bcstuu.r eon lan6.en vcrkzaau l-even

rrDe ileda.ctíe'l

Tn ezondeir stukJcen

Uru8uay

paar leuke cocktair-partics raocteir uiésen. voI1;cns on6 wcsen deze voord-eéJ.t jcs
niet op tcgen cle rnisstand.en in urucuay. voor ons is het onbegrijpelijlc d.at mensen
zich no6; mct sportieve pJ-eziertjes kunncn 'bezi6 houclen in een dergelijk land.

Een val1 de weinige arJuncntcn dic. da KNVtr had bij clcclnane aan dc i,IIC in
.hrgcntiniïr was clat ze verl:Iiàht rraren hj-craan dccl- te ninen, en er anclers sancties
van dc FIFjL zouden volgcn. Zclfs dit ar5umcnt gaat in dit geval 4iqt o1: want
rvat is ccnvoucli6er dan een vriencls chapl:eIi jk toi:rnooi afzci;gen?

Amerjhaanse lancl zo slecht no6 niet is. Vo'or tle zovecl-stc kccr vorclt duidelijk
dat s;rr:rt en i:olitiek wc1 degel-i jli samcngaan, ook aL wordt hcrhaalCLelijk l:clccrd
dat clit niet het 6evaJ- -is.,De sa)ort wordt lebruikt om bepaalde 1:oliticÈe praktijhentc verdoc,zelen, daar lifinnen oc sirortcrs hui o6en nict...voàr. sluiten. (,'lenJ<- aan c1à

'olympischi Spclen ín Iloskou) pc KNvIi wit 6r+,as .r.an dit tocinooi ncedoen omclat er
veel- 6e1c1 op het spel stiiat. Mocht het niet door6aan clan zullen cle officials een

Ja, maar door vlc6blijven van }tredeqland zal rr.e situatie."rlaar nict vcrbcterenr
zul-t u '.lenhen. ook rvij zijn er van overtrii6'o'aat ecn boycot door ore.nje nict igetekent 'cr,at cl-e riemocratíè in Uruíjuay weer in ere hersteld zal vrorden. Toch za1
vre6bJ-ijven van i{eclerl-ahd vccl- aanhacht tr<ikken in rle were\cr.. vae.}E íjcnoeG is 6e- :bleken dat dit soort re5imes erg Gcvocli5,is.voor acties cliè'.hilar a.anzÍen lEunnen
schadcn. 1{et vrordt daflrom vo}i;ens ons i,oo6 !1.j r', clat eS, . nc. ,a1lc 1ozo priat jes,
einde].i jk 'ecns cen Eel)aar rÍordt 6euL,.alct'..'. I

' Ieclere LENS;rr is lii{Vl-fic}r of hi j dit nu viL of 'nict, en d.us ook oen klcin
beetje mc de-v crantwo ordeli jlc voor.het. beleicl van (le v()ctbalbond. ï.Iij zouden ,,.

, gri1a6 zien dat ierfer-cn voor zich zelf eens afwee6t of hij het cens is met het in
dit 6cval Scvocrde bclcid. Een dircctc invfoörl oi: het l(NV3-be1eic1 is helàas niet
moael-iik en dus zaL iedereen die ril protcsteren'tb1;en, cuelna.pe aan het tocrnooi'ziin nening op. andere wijze konb,:ar moet'ón makcn. M'cn l;a-n Li jïoorbcelcl cen ka.art je 

.haar clc I(NVI sturen, vJaaro;l mcn zijn bezwaren' uiteenzet., Een andere vorm van
protest is cen spelersstaking. Een l-andelijk stal-jngo-actie w3s het af5e,r_open ,
weekeindc 6e1:1and., na.ar is vanleilc t].c aflceurinGcn verschovon naar hct eerstvol-- ,

6ende weeheinrle we-arin cle vel-den we1 bespeclb.-..ar zijn.,Dc KNVD. trcóft op cleze actie
6ereagceld nct het drei6cncnt dat twee. punten in uincle4in6 Gebracht, en jp lOOr-
boete o1:i;c1e6d zuI]cn l.rorrLen.. .De tyj)ische .reactie van ccn. orij-anisatie die zich in
haar autorj.teit aangctast ziet.
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- Uitereard respecteren wij de menÍn6 van oenicd,er clic vref voor rlccl-naneaan d'e tnini-líkr isr'tieiar wij zoud.en hct o! prijs stellen rvan.hccr i"- i.À"n--"iit"rtenminste ovcr deze zaak 6c1:raat wórdt. r'til Lopen op positieve reacties vanandere lcCenl zodat we ors.protcst kunnen bundelen.:. - .l i

'Jan vd ricirst, Thèo irrins, irauL l,Ícijer,
Jan Prin6, Ton de I.lekr ljcn O6so.

Graa-g vril-Ien wij onrl aansluÍten bij cle vele voetbal-Icls Ín Ner]crlancl C,ievan meninil zijn,.flat ons nationalc elftal, niet naar Uru6uay kan 6,:an.De nil-ita.ire machthebbers in i,,at lanc oefonon "t uina" 7g?1 ".n afschurve-fijh schrikbcwincl uit. Er bcstaat geen vrijheid. vair ncnin8ouit:.ni cn vcr5ar.r.ering.Politiclcc i:artiien (social-Ístisch, comi.runiitcn, christen - clemociatisch) zijn.verboden evenars va.kbonclen. uruGuay had enige iijd 1geIeclcn het hoo6;ste aantàLpglitiche gevrngenen ten opzichte van het aàntar inwohe?§ van ar-rerla:rdcn in .rl.q.vrereld. lleer clan een kv;art van'd.e hevolking .is hct te.nd uitöevl-ilcht. In c1e gevange-nissen rvordt ,., Uróte schaal ge:la-rto1d-.
cp J0 Bove;.rbor rïa-s er cen rcfcrcnrlu]l ovcr een 6rondlret die het milita.ir

Beza8 een wettelijke basis uroet.6Ëvcn. zonrler vrijhoid v"n ncnin5urfii";t-9.--:'1,-dergelijkc is zorn refcrenclun bcn wassen neus.
Met ilnt referendum hoi:en c1e machther:bers iàternationaar een wat betereindruk te mahén. Daartoe za1-:cin§etlvi j'f elcl ook het voetbaltoórnooi roncl clc jc-ar-

wis-sgling 
^li,órden 

gebruikt. In llaats van voor íBo]]etjerr mogen de 1;e,rrocclcrs vande l(erkhof cn de andere oranjc spcLcrs rlan rccLamó maken voàr (jun lerruur-rc3iem.Dat sport evenenént en ,rou= iroiitiikc doeleinrlen wordcn 6gebruiht, he.bben we kunnenzien bij c1e. 'frK j-n J,.rgentÍniË. en de olynpischc Srrelen ln ltoshou.
Nee, wat ons betrcft kicst onze Iill-/jj- voàr de mcnsenrec jlten.. ',,lÍ j rooiren hetbestuur op on de KNVB tc schrijvcn ciat ook Lcnii5 en ,sne1 vàn ncni4s.i6 clat öran;enj-et naar Uruguay móét tgaan.

Nederlancl.s eJ_r tal nl_c i ni.ar Uru

LAliiGs DE , s,.)OnTEiÍ r/..:N )E Z-M LrI-DDER ---! | !

Zaterda8 6- 1Z-1 pBo:

Pieme Heijnen, .Ios 1loàema,
Huub l(Iein.

LES1isvrij
12.45 uur Vités6é D 16
1O.Jo uur DSC t6A/5

LEIIS l{ is vri j
LENS 2
,LEI;S ]

Zo lvas dus alles rveer ecns ccn ):cert je af6e):eurd.. Voor nenisuen een rustic
ure eh-cind ! a.s. iireèk is het EEilSTn eri .i,1 och a.s. l,'oendagavond zaI er hcus nc l-een pJ.an betreÈfchcle ,, vervanl;ende uterhzaamhecle ntr te beluísteren zij n.IIet 11184;n .peclt UIT tegen Vitcsse D 16 erul de Drasserska.Ce te Delft
r',anvang:
Delft a/d ilras s'er bhaól-ïïfrffi-?Ëh t er a an

12.Eïur-.
rechts naast het. witte huis j e.

Schciasrecht eri Hr. G .J.l,.i)ostrna. Terrein Vitesse: Van ri ihtin5
Opst el-f ln63 Eveneens op wocnsdagavoncl a. s.
Hel 9555-a,rat in ;leirthuÍzen 66n van de Iasti1;ste uredstrijden van hetsei zo en t egefró@-da ar cle l-eíders van cle afdeling bczo cht dienen te vrorrlen; Enfinecn ieder is zo l-angzarncrhancl lvel van (lc stanC uan zakcn- op rle hoogte en kan mcnzích ojJ ccn en an.l.er instell_èn. Het aanvan suur is innriCdel-s vorvroe Sd op 1O.rO uur

6t teen het temein van l)SC r 68 ís al-svoI

.-5-

ère en: De 6rote. ri jl.;sy1g- naar Goucla.

t



Nà de Nutriciafa'briek te Zootcrmoer rïe e
richting tsoskoop).. Na cni;cvcer 1 Krrl afsl
wcg rechts tot h.an .dc 6rote lichtnr.stenl

Opstellin6: M..ileuve} - G. ilosnan
vd To1 - i..Uouben -It.I eJ. jn -'T.

lROGniÈÍI4 Z;.TEilDi{G 1J dccernber a"6.

erste afslag rechts (onCer de rveg door
aB fiEg richtin8 Benthuizen. Dan eerste

.Veldink - I{.Kemler - C.Bosman - '

uijler - l,.KuijIer - R.I(oster (aanv)

P.Vroegop
V . ï.,, . Diazani

N.N.

óhder hear 6choor t eI1en,
ons al1cr wensen en eisen
ikomsten aTGiía*àl- zo-irlEht6-
netuuï]-ijk nexgeno naar.

Terr.tr],ockhorstÍr StationsllL. .

Slicdrccht J.v Dorp.
Teri. .O].degaardc-i?otterdan'

C.v i-nst errlam
è.Fri.eser

, P.Tafsna

^. 
Diikhuizen

lrnw Mar.lesteinrr Monsterweg '

loosduinen .fr. Ce Ili jk
Duinlaan sportpark Ilohcnen

H.Verheiicn
J.KuaJIer
N.N;, "

N.N.
Ivi8r. Nolensl.Ian ( Thorbechela.an )

,' .- N. N.

RES: il.Dom - Chr. Jehee - D.Pronh. .

Het VlIrnDE heéft'rust na alle exíotieE van de l-aatste rveken en kan zioh
dus rustig concöntrcrcn op dc volgeui',c hai:penin5 (die Ha.i;he thuis op 15-12 a,sol)

14.10
.12,30_

'11.C0

uur
uur

uur

IBIIS
LE}iS
IE}IS
rEi{s

1

2
3
4

IIoYF
ijoy6

,Esc her
Es chcr

1

1
Í6 vrij

die , Haghe '12

NOOT ï! Ovcr contributie-acht erst anclen behoeven wj-j tt dus niet ncer te hebben..
Een iedcr rvcet vrat hij beta.len moet en wààr en is er bovenclien van op cle

hoo6te rvat hij te1;emoet naij zion a1s Llit $l! fcbcurdt
NOCT: fI :,1f6elopen zatertlàg vras alles àf6ekeurc1. OoIi het 2.6^. rr scha8r.flÈpro6re$rnari

voor I en II ging niet doör. Nu hebben rvij eni6e tijd gelcclen oI in deze
kolommen liunnen lezen, c1a.t .het parool- voor c1e selectie (I) in ccn ".crgelijkgcval getdt:'rverpllcht tlainen o? LEI:ÍS of crGen6 andersti en rlus om zo en

. zo 1,rat aanvreffi--t even@edin6! Zo ook
a{6c1open ?q!e"qa6,,lus. Dcbalniet ènin nocht orlze vó1i-jveriSe ,@Tt'
l,1@ eelcctieepelers
d.i. r'ieÈ;i;eteld 5Ull ! llczien in het fichtrr van.
die rvij op evcntuele vertr'al.cringen en/of brjee
GETnCU{, n.rrir Voren netëri tc ti?ënlEil ll.jt(t dÍt
De e.v. afkeurins-zatcrdag is dat a1IemaaI analers ,Ja?

PnOGïlLl4l't SENIOnEN ZONDÀG 7 decernber 1930.

14.J0 uur Slic<lrecht 1

'lO. O0 uur Coa]. 2

uur LENS
uur LENS
uur LENS
uur Po6tduiven 5

10.00 uur P)Ií J

GDÀ12.90
10.00

3
é
1

6
12,oo
12.D'J

z
4
5

LEN§ 1

LE}'IS 2

PDií
Soa
IEI\S

LElrs 7

ilEc 6
5y5r 70/2
HlÍsll B

LENS 1 1 ::

12.90
1o.,rJO
ïE;06'
12. íio

uur
uur
uur
uur

LEI,TS B

LEIíS 9
IENS 10
Duno 5

Íi. S.,Vri j a.a6a.vond i.v.m' 5 c]ócemi:er gcen tràininft!!

C].'STEÏ,LINGEN:

t llNS 1r 2, cn

3 zie

] r,vorclen cloor cle traiiiiers belcen..l, 6c-'aaltt.-

tENS schaduwpr o granna

-6o



LENS 4 .e]-s betrdnct' zie "schaduvq:roEranma

LENS 5, als beken-cl plf!qJbegpleking net bestuur
(al l-cen ínt1i cn dc,ffed.strij oorgaat

Dij algehclc afkcurin6:

enr Sel(o .-9m 14.1, uur

12.OO uur LENS 5 - - LENS 6

LEI,IS 6 a1s b ck-enjl- + .aanvulling
I)i j algehele afkeuiing: :i

. ( vrsch)

JUnLo-ren.

I,ENS, 6 ( vrsch)

..zic schacluw;:ro6ranma

1ct op gewijzigd aa.nvan6suur

12. rl0 uur LEI\S 5

LENS 7 afs bekenrl

I,ENS B al-s hekend.

l,EN§ 9 als bclcencl

LENS 10 a.l-s behencl.

LEIIS 1'1 als bekend

lilCi{;'lDUElnOGItt L,I4.t .ZiNDr';G 7 dece:.nber 1930.

Bij afgehele afkeuring s'pelen de vol-genCe elftàl-Ien vrientlsèhap2 eIi jk:

'12.00 uur ToneËido
1O.OO uur Toneíjido
14,00 uur Tonegido

Sanenkomst 66n uur

IEI.{S , . .

rEÀrs 4
],EI,IS B

vrodstrijC !

4
6

vooï cle

],ENS f en 4 moeten altijd samenkonen of f,ntis. zijn ook de res orvewedstrl j clen
af 1;ckcurcl, dan vrordffifrctraind. Dr hoeft c1up, g§! §ebe1c1 te worden.. .

VERZJ.}íEI,TUDI,TI :

e, io "un half uur íoor'aanvang van ae-nÈàstri-jd.LEIIS
LEI'IS
LENS"

. LElis

5tBtg6 r't
?: 09
11 11

.OO uur LEllSkantine

.OO us rr rr.

.CO uur". ,, ,,

ÀFSCHRIJVEN :

vxí j
LEl'lS
LENS
LNNS
LENS
LE}IS

do-!àva.,n

LEN§ . íO
LENS ,11

T e]..
TeI..
T el.
T el.
T EI.
TeL.
ró1.,

bij
bij
bij
bij
bij
bi
bi

5
§
7
B

9

d tussen 19.Oo en zo.O(l uur
Erans cló Vroe;e
Cees Ed iieek
Henk llinmel zrïaan
Geiard Duivesteijn
Theo . i,rin6

:l J an itaenen
i Jos iiu+ i?ers

afi)2-6021
o1c-71.;5V.1O
Bo.25.i6
94.68.91
53.t?.t4
23.?1..o1
60.06.58

.i,ànvoerders kunnen bi-j'avtJ 1:robleiaen kont'eikt oPncueni'dièt Frans de.Vroe{re
Tet. 01742-6021 ( zaterdag tuosen í2.C0 en 1f. 0 uui)
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UïTSIIGEN ZONDi'.G f0-11-198O.

Quick 2
LENS 10

Pirocrli}{rÍA zcN)i,c 14-12-1980.

UITSLjI.G DIITSD;'IG 
"5-11-1980.

LEN.S 2 2-1
.1BXg- 11(irr.)2_2

LEIÍS,1
,LENS 2
ni jsrÍi jk 2 -
BTC 2
RKSVM 2
LET{S 6
TENS 7
slloofvrijk 6 -
Flanin6o t s J-
Flamingo t s l-
LEI,]S 'r1

OranjcpLein 1

)lL. zvaaÍ à.
LEÀIS 3
LËI{S 4
LENS 5
Tone6ido 4 '
Zw lilauv 4
IEI.IS B

LElfs 9
rEr{s 10 '

svst?o/3

14Jo
11.OO
11.OO
1o.3o
12,t.i()
12.(il)
12.OC
10. c0
12.aO
10. L0
14.00

uuT
uur
uur
uui
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LEI'IS 1 Nei)tunis 1 2-2
( vrsch)

FROGRi i'Íri Z;,,\I,VAETB,'LL lr'r1i-r'Dj.G 3 dece,',rber 1 9BO.

22.20 uur Kl. Thorbccl(e 1- LElis 1

Pil0GR/:i,lÍIi Z^r:LVOETUAL DOND!IiD/-G 1 1 decembcr 19BC.

22.55 wr Sythoff pers 2

oPSTELï,II,IcEN:

H.Iti: tr:lelzvraan
Th.Prin6 - J.v

51:orthal rrOckenbulfhir

LE1IS 2 bporthal lrDuinlaanrr

.Straver - H.Houte?en - L.v Bcxtel- - q.v I'Toort
a.ter - J.vd San(r.c - \,i.de Knegt

LENS ,I

IENS 2 F.v Dijk - P.Eicret - P.Srnee1e - F.Schulten - tr,l.ter Laare - J,Iliemen -
G.vd KLeij - H. Hoirp enbrourvers - J.Kui-jirers

UITSLT',GEN Z.LiLVOEfRiLL 17 noveuber 1930.

-H

LEI'IS 1

Quick 2 - l,Eitr§ 2

ZoeterEeer 1

(Een lcoude douche )

5-4

Zo kunnen we hct lvel omschrijvcn. i,Íet de $ra,arschu uin6 op za.Ic dat ecn kat
in het nauw rare spron6en hga rra (en tcog ons 2e afgelopen zonrlaSpror6en naar de

De li,eilstri jè aIs ;'ehcel vras erg rorlnelig, met in rle eerste heLf t de bcste
Itanscn voor LEITS. Helnas bl.clccn onze LENS vooruraartsen hun schotvaardi'1;heid
thuis 6elaten te heb5en. OoIc Quich vras niet bij machte dë LENSvcste te'cloorboren.
De 2e hel-ft 5af een bèter 6,)e1End quick te zien vrat cchter een lucliy doelpunt
nor1i6 hacl on aan de leicling tc lior.ten. llen al-s voorzet bedoelcl schot vcr.lween
onhouclbaar voor c1e inraidrlels verlceerd op6cstel<1e llas vd Lans +n het cloc}.

411es vrat LEUS hiertegenovcr ko-n stcl-Ien'waren fe-h lasiclo zeaanval-lcn dic
telhens uitmonden in hct inniiklels ovèrbevolkte centrun van do quiclc verct-edi6ing.
Het was clan oole niet vrccmil dat: Quicl(i'. zij hct opnicuw clool een 

-àlvarrel-do elirult
(cen vair richting verantlercle traii'Ae töorsllron5 uitbourvde nar.r 2-O.

Hct enigc wet ecn fiit Bèbl:ust e ' TiEi'IS p1oe6 hicr nog tci,'enover ]ian steLl-cn
rvas een ei6en cloel-punt van 6uicl( nà een scrimnai;e ín hct cloeIi;eÉiccï.

Eni6zins afi3cbluft vcrlfeten dÈ LEllsspelers hct vel-cl met de wetenschap
dat net een beetje rneer inzctu en lnteltigentic cle tegenstander we56espeeld had
l(unnen worclen. Dat was niöt EEbeurcl, xcsultaat een koud.e. douche en oir c',e ranglijst
inmidde1saf6ez:kttoteen'Iiriddenmogtpositíe.

-B-
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DX ST,I.ND JI.Ï DE RIIS 2e I(],;ISS E i\ :

uvs.2 '
RKt'iW 2
rrDO 2
IVi1he]-rilus 2
VELO 2
IEtís 2

11-18
11-14.
11-'.t4'
10-12
tt-t4
11-11

C oal- 2
oN-{r. 2
llLauw Zvrart 2
HVV 2
quiclc'2
Olyrpia 2

11=11
'10-10

11-9
'lo-6
10-5
9-4

126 - 126
.1,|

Een vcrkleumCe toeEchouwer.

PROGILÏIJ]I .]UI{IOEU.I ZíTErD,rrG 6-12_1980.

14Jo
1\.Ja
12.45

uur
uuI
ultr
uur
uur
uur
uur
uur
uur

14.
14.
14.
14.
13.
11.

AESCHRIJVII.IGEiI:

Schrlftel-i jk:

TELEFONISCH:

.0.-klassers bi
Il-1d-a6scrs bi
C-hLassers bi

AFITEUIIINGEI.I :

OPSTELIINGEN:

LEIY§

Eamenkomst 1J.00. uur LENS

IIINS f_--

LENS 1 -._-;.
LEI'ïS 2
I]INS f
EMSII 4
PDK 2 (vr) :

IENS 6
Ï,ENS 7
S eríller i,Ltius B
LEI,IS 9

.. . I(erkehout/ !i asscnzinr.
oude].aan/Delft

':'ZuiderÈark
v'1
v3 : ': . .

NÍjkerld.aan
Mèl-is Stokélaan
v5
ZuiderbarlE

( rie 
".r.".ru1:ro55ra.niaa)

Le j-,.ler Jaap MeijburG.

Leider DhI. slla.

30
3o
3o
00
15
45

I,iflssenaar 1 -
li'ilpolder 2 -
i,Do 6
LENS 4
LENS 5
rluich Ste!§ 6 -
Vios /
],EIIS B

tJo 17

voor vrijd.aSavond, 18.oo uur.bij paul vd Àteen, ,l
vri jdasavond tussen 17.JO en 13.JO..urlI' (pt:lptqlt in clrini;encr-e
;3evaàJ-en) voor

i P.vd Steen. Tel. 6?.50.96- .-, .r . -.j F.vc1 I.ierg . Tel. zg.?g.7\i. ...,,. ..,j A ts-Gravendijk Tet, 61.16.40
ïn noodgevall-en kunnen c1e junioren nog ott zat cr.clagoc,ht end tuÈsen
9.1O en 1O.OO uur afbell.en bij LEtrtS Te1. 65. 1r.14 "',
De junioren moeten, bi.j..eleclrte we ersomstand.igheden 6tëecl6 de.i .
afkcurin6sli j st en r,.,a,di;:t e6cn. Tel_efbttÍb-cih'e- i-r,iïoruiatïeË .worden "
nr-erover nj.et verGtrclrt. -.,,. ,-,,.:'

.. .i.'" .: .. .ilUN§ 'l aIS bClrend. ,zonder .HeemskerlC
Gi.-iiiNE OU,)DtiS MET VIIX.'.JQER ,. I

I
,, I:.t ..als belÈénd.-. -,. r4et C.de tCàÉ , en .p.I(oender6 zie re..servepro$ramma

Gi.'iJu{E ouDEIis i,rE[ vEnvoEit '' . '

al-s bekend. t' zie ro"Lrr"p"o6rrrr* un silortkamp
Eiets meebrengen

samenkorast. 11.JO uur LENS

-9-
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l,Ells 4 a1s bekend zie reserveprograrnma en sjtortkamp
Eà'iíË omst 14.00 uur tmÍs Leider tr,rans vd ier8.

lnl.ls 5 als l:ehencl' zie r c Eervelrogramina cn sportliatnp -
ffiomst 14.00 uur LENS LeiCèr-I{arcel Jansen.

LENS 6 aIs bekend
ïLet6 me e or en6en

sa.:renkomst 1J. JO uur LENS

LENS 7 aLs belcencl zie

-sanenÏomst 

1,. oo uur LE$ls

als bekend
M. v Hel clen

zie r os ervepro Granrra en sllortkanp

Leiíler' J:. ljtok.

reserve,ro.ramma en ""o"lt#.lr-naul- vci steen.

nlrs
Ï,ENS B zie reservel:?o j-ranna en sportl;ar.tp

. Lei<ler Theo PrinE.

IENS 9 aIs bekend zie r e serveprogranma en sportkanp
ffiEiGomst 10. 45 uur LETTS . Lui.l"r j.ad vd l(rof t .

PiOGIiAI.IÍJ'. PUPILLEN vJE.: ÈEN EN I'{IllI-ÍiELPEl{

PUPILLEN Z;ITE:iD1rG 6.12.1980.

IENS '1O is vrij
'l].OC uur LENS 1 1

12.00 uur IENS 12 . -
IïELPEN Zr.TEtrD.\G 6-12-1980.

12.CO uur LEI,IS
12. CO uur LENS
1 1 . (rO uur I,ENS

IIï.ÀTI-I.JELPEN 2iiTElrDllc 6-12-1980.

zie reoervei:ro6ra ma
Duindorp SV 14
GDS 9

LEiirs 15
LENS 14 .

l,aalCr.lvartier, 17

v1 -.

v1 ,.

v1
v3
v1

14
15
16

1 :1 , OO uur lEl'ls
1 1 .00 uur I,XI{S

1B
19

LENS 1

LENS 1

9
()

1

1

V
v

I,:PSCHNIJVINGEN:

§chqiftel-i jk l1oor lqijtlq6'aloqq 18.O0 uur bij 1).vd Steen,
nemuidGnsEra..t-'1 O'l r 2545 PÈ. Den ilaa8 IeL. 67,50.96e

T]DLEFONISCH: vri j <',agavond tu66en 1 B.Oo en'19.oO uur ( uitsLuitencl in dringende
6eva11en) bij 11i1] Heijnen 'lel, 29.06.2,
In nooCgevaLlen kunnen cle pupillen en vrelpen noc o? zàtendafochtend
tussen 9.3Q en.,'lO,JO uur afbel-Ien. Íe!., 66i11.14.k1ub6cbouw

AI'IffiUIUNGEI{! i}i j slcchte weersomstancl.i 6heden steeds eerst de afkeuringeli j sten
raadirlegen. Staat daaroP bij tt 'rori11en en t,rel-pen'r vermeld:.
GOIIDGEIíEUnD dan steeds naar veld of punt van sanedioirst komen. '

IN DIT GEVJiI ]'iÀG EJ? DUS IYIET TDLEFONISCq Ï/OTDE}T G]TINFORI.;.,]ERD Nài.'N
EVENTUELE'i'rFXEUliING. Staàt bi j . d.e efl(euringsacLr es sen bi j ttp.,rri11"
en ly'eIlent! vernel-cl: ZIE IIFKEUIIINGSLIJST dan moet als vo16t vrorclen
gehahCeld: Voor de thuisvred stri j rlen rnoet juniorenli-jët worden
GeraaCpleegd. Zijn rle wedstrijrlen van IENS 4r5 en B goed.6elceurrl,
clan 6aan ook cle pupillen eir rvellen lvedstri jilen op ons veld cr.cor. .

Uit sl-uit end . voor de uitwedstri jrl.en ma6 in rlàt 6eva1- tcLefonisch
woràen 6éinformcerd of hun wedstrijden doorgaan en wèl zàterdag-
ochtend tussen 9.JO en 10.OO uur Tef. 66.13.'14

-- 10-



C])STELLINGEN:

LENS 10 is vrij. l
zJ. e r ose?veplogfamDla

LENS 11 als bekenal zie reservepro6ramma
EËffiEtro-ns t 12;ro uur T,ENs

LEI\S 12, als bèkenc1 zie reserveprogramma
samenkomst 1 '1. J0 uur LENS

I,eider t?o nal-ct de Haas.

Leicl.er }ion de Jong.

OPSTELLINGE}I, !]ELPEN :

LENS . 14.als bekentl

LENS 15 als bekeriJ

OPSTELÏ,II.IGEN }4INÏ:'tr.IEI,PEN

zj-e r es ervepro,1raríma cn Sínterklaas

zie r cs ervcDroiiraama en SinterkL,..as

LENS 16 a.Ls behend zie. rèseivöiiroliranna en S'intorkLi.as
sqyenlcomst 10.JO uur LEiiS- Leicler DII.r. nranclt en

. lon Tijsen.

LENS '13 a1s bekend zie res ervepro6raÍnma en Sinterkfaas

zie r cs ervel)ro CTalxma en SinterkLa-aELENS 19 al-s bekend..--
siioxililrYp ZEIST

Naast het jeugclhamp voor dc pupillcn en weJ-pcn van J L/n 11'juli ,ïif"r, rvij mct
de 'le jaare B en all-e C-l<laesers op kamp gaan. C1 heeft al- besloten om in zijn
6ehee1 te g .en. Er is noij plaats voor 'lJ of 26 jon6ens. ïiij' verureiëht er! juï1ie '

aanmeld.ing binnen 1* lveek. iicageer snel-. tïe 6aan van J t/m B .au6;uatus .naar.. Zeíst.
Een weeh sporten zoals: voetbal, atletiekr zr,frerutren, bosspel.en, tafèltennis etc.
Slairen in tent.en in de bossen rondom het. s;.rortcentruà. Eten in cle openlucht of
bij slecht"ri,eer in Je lrantine. Een crvaren kampstaf inclusícf kok heeft de leirling.
Dit alles voör d.e prijs van./..87,59.. -.. _... _ .

Lever de strookjes'a.s.. zatèrda6; aI in bij je leirler of bij iemand van de JuI<o,
De èerste 'lJ gaan. zéker zieee Het moöten er ir;el 1j zijn.,l4inder is oolr niet gced.

Mijn zoon

sportkanp in Z eist.
gaat vrelrlniet+ mee naar het

Naafi!..... r o o r i. oro r e e o r

Handtekeniàg: ,.. . ...

KONTNIT}UTÏES

t','at cen jeugdspelers he'bben nog een liontributie achterstand.!! t

Ioei, snel even overnal.ren op giro 31,6?,11. t.n.v. pennin8mcester LENS.
Vre €pe1en toch af dik, ríaanden.

-11-



ilES E^lVEI,IIO GiU,l'l}Ít1

uur ?ostduiven 1

uur Èiippolder -
uur LEI{S 4 -
uur Postduiven C1 -
uur'Postcluiven Pi -
uur BllT
uur quick trï2

1

3

?
10
1'1 9zaal-voetbal)
15

Bij a18ehele afkeuring van het kompetitiepro6ramna spelen de volgerrc'l.c elftallen
vriencls chapp e1i jir:

14óo
14. oo
14.30
13.0o
11,45
10. oo
10"15

t Elis
L.,Ei:S

LENS
LENS
TENS
LEI\]S
LEI,IS

12.
14.
12.
'10.
r\o

sanenkomst_
sanenkomst
sanenhomst
samenl:oms t
samenliomEt
samenkomst
s anenkomsí

11.OA uur
uur
uur
uur
uLlr
uur
uur..

LE},IS
IENS
LDIíS
LENS
LENS
LENS
LENS

4j
oo
00
45
15

09.10

Daarna.ast wortlen a1lc anédre pupillen, rvelpen en nini-welpen bij al-g;eheie "àfireuring 
.

van de eventuele te harde velden om 11.(i(.) uur op LENS verrvacht., Op harde vel-C.en is
honi: et i tievoetbal onnogel-ijk, raaai' vri cns cha;r;:cii 5t to" er bcst w-at i;e clc.an vrorclei
Neem SJmschoctrcn, t rainin5el:al:, hancls choenen, LEltrSt enue en a]e je het nodlig vin<1 .oli,
een rnuts mee. I'íct andere woord.en klced jà tegen do Èou. Dan. g_a.an we ondcrlin6-lzat ivoetl:arlen op LENS; De c-hlassers kunnen om 1r.oo uur terechl j'' oamén met de l,-en ID-kl-assers dj-e gecn re6 erve?rogramma hebben.. rilleen cle spelers van LENS 15 fuZ) .uogen bc len of hun reserveprogranna doorgaat.,De rest komt ,tlus gewoon n.rar LENS itoeo .......',-.. . ..

SIIÍTERffi;ASFEIIST

Haa se Jeu d S el ekti e

.-]ÍEUNTÍGEÍ''-

T.U!INING VllIJD.I:.GjiVOND

i..S.vrijdagavond J decerrrber is er ileen junior entrainÍnij í. v.m.Sinterklaas.

A.S.zaterdag 6 décember komt Sint -.rkl;.as naar LBN§ TOE. Dc jongena d.ie het stroókjem.b.t" hun aanwezÍgheirl hebben in6elevercl zÍjn van harte welkola om 1,Z.OO uur in
ons kl-ub8ebourry. Eerst wat filns en da.arna cle sínt.. Zurlen julJ-ie goecl zingen.
Einde oh + 19.00 uur. ook de ouclers en t1e l"eíders zi jn van harte vrel-krjro.. 

-

'Patric1r Fronkr ïerrel Tdlohre6 en'Ilerry iIé.ènskerk zijn gekbzeri voor öe Haagse
D-ieugd. Een hele ltrest.ttier èÍb natuurlijh steerlis weer waargeneakt mcet wór<len.
Niet a11een in (le l{aagse jeir6d naii Zeer zelier ook in jc eigàn elftal.. \ili j Eogen
bcst vrat van j.]Iie vervachten op LENS. Dóe je best' en:stel je attijd.positier op
!ue9n_;e l-eiderr cle s chc ic',sre cht er en je. racdeÈpè1er6. Jà heui, oolc Iiét:presteren-in' je-ergen kluh tel-t heel zwaar mee. I,taànclag 

-B 
<lecember slgrèn ju1lÍe àn 2o.oo .

u r op een te6en HMSH Al..Succes; en ]rrobeer er bij tb blilven..

: ' .. ,. ,,. .:
Tot nu toe was het toepr'estaan om een keurin5;sbevli j s van de huisarts af .te geven
aan cl-e i(I'{-vB " vanaf 1 noveuber is iii-t niet mcer toegestaan. Dit àoudt in clat nu

. " "elirg+. 
r-Ig6. pg?T. gF. pg.p9., lrgurin6sbrief jes van cr.e schàolarts en het foruul_ier van

de neclische sportlieprin6, coudenr egcnstraat !B in Dcn l{aa6 ge1.t1i6 zijn.
"P;Koèa.lcrsi'R:GèurtEen-eh L.Leefl_ang zul]en l1íer d.us relienini; nee moeten hourlen.

-12-
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DE I-,ENS;UVTJE
I.,JEEI(BL.I.D VAT DE VOETIJÀLVERENIG]NG 'LEI'IÏG TiT SNEL

54e Jaargang nunner 19r 1'1 december. 198i).

l"IlE S[t^;l.T ER àCHTER DE BÀR ?

VAN DE JUR]I(O

Zqt e rda8r;rorBen: An -- nonald 'en 
'Ilim. 

I

. Zat er.lagmidclag: Paul i"teï.jer'- fón va }}erg - !oek Duivesteijn.
Zondagmorgén: TinuË Zil-fhout - Teele lrerichs - Cor Hoirp enËröuiïels.
Zoncla8middag: iÍuub en Sí1via Prqnk - Lad Banníng . -.l4evï. Jr:n-I'laat -

. Tessa Iioodbol.
Bij. afkeuring. dtc.at zafeidail: Lo'ek Duivesteijn.' zondag ! Gerard. en /'in vd Steen.
Sluiten zaterdagl L,oek Duivestei jn.

. ... zondag al-s het. door g.rit An en i'lim.
..Eventuèet afbài-l-en bij loek Duivestei-jn lel, 6?.61,81 : .

cl-LLaLaaaaal-r-LaaLaaILc
rc lnLevelen Copy c
cc

. cl-l-J-l-LLLt L L l-l- l-l- a al- Ll-L c

Verzoek aan onze conmissies en vaste briefschriivers:
ïn verband met ]lomencle feestdagen 6eJ-ieve U cle coPy voor de we ekeinden' 2O-.12 'eri
2?-28 december. in te l-everen uiterlijk 1J decenber op het bekende adres. In dr.e

vreèk *r.n Zt-l t/n 2f dece:irer vcrschÏïnt er.n.I. Geen revue. i
Copy omtrent'het weeEeinde van J-4 januari kunt U inleveren bij

Dhr. G.vd Steen. Uiterlijir 28 decernber. Het is íteI de bedoeli$f dat clit a1leen.
de hoogst noodzakelijke copy is vrant Uw redactie vèrtoeft dan ii. Spanje en v-oor de

mensen clie 'stencíIlei, uorirÉrr aclresseren en nieten Ís het clan gok oual en'nièuw.

.í:n vd

eèri feest., clat in verhouding tot and.ere teeètàn een sober èn rusti6 ka.rakt'er za!
dïagen. U kunt zich afvra6en aa1 L1il,i§ in .staat" zi jn ook onder dezé omstandigheden
feest. te vierep? 'dij, ieden van de J-iBfI;o ze6gen van'1ïeI en daarom hebben wij.
gezamelijk een 1)r.o6ramrna saàengesteta waaivón-wij denLen dat joirg ei-, oua zich
hj.erin za1 kunnen àinden en zij volledig aan hun trekken zaf komen, Er.j.6 gekozen

,voor..sBort, muzielt, dans en 6ezang en.ook ons oude kLubliëd zaI op clèze da6 weer'ail-e'aànAàcht-kri56en die zij v'erCient. In cleze.LENSróvue is bijgevoegd het
volled.j-Be progranma en wÍj hàpen :1at ieder'LEIlÉi-ia net een prëttig;' iièrínnering

. aan-. dit f eest za-1 t er.gg denkeh.. l.lii uensen U in íedèr geval een pretti8e tla6.

- -1-



sH{0

De sítuatie n.b.t. de s enÍorencommissie zon-la6 zj-et er ge }:Jrkig heel'r'rat
'róoskleuriger uit; dan.aan het begin van het seizoen toen wij zonden SEI(O mocsten
6tarten. i

Geluklrig vonderi rvij tr'rans de Vroe6e, Hans :lientjes en Cees Bogisch bereid
d.eze zwate taah op zàch te- nenen, terwijl.gedurencle de afgelopen maanden ook
iYillen vd Linden regelmatig ueer dan een helpende hand toestak.

En U zult zelf wel gcconstatecrd hebben: de zaak narcheert. lïeliswaar ._gebeurt dit niet zonder de no<l-ige problenenr ritaar de nieuwc Seho i6 bercicl
6ebleken cleze net cnthousiasne en anbitie aan'te pakiren. !Íede ohdat de huidig;e
Seko - leclen u.u.v-. 'Cöes iiogisch a].l-eÈr:al- spelencl ].lcl zijnr is d,e Selco-bezetting
op zondag nóg niet zoal-6 de Selío zich qlat zou vÍensen. Cecs staat er {an vao-k
heleriaal al-l-eeir vöor eri wacht net snart o-: é6n öf neerdere 1)ersonen zie zi-jn te.a1c
kunnen verlichten. Dit hoeft natuurlijk niet elke zonda6. r.lij denllen aan een
opzet waarbij verschillende :-rensèd'bij tocrbeurt eens in de bri. drie of vier

. vrelcen bijs2rin6en, zodat Ceèé elke zondag é6n of neer Ios-vaste ltedewerkers
bij zich he eft.

Als aa.n ;ieze wcns voldaan is kan de Seko gaan draaien op een -lanierr
vtaarbíj enhelingen niet overbèfast [rorden. i'.r e kunnen ons niet voorstel]-en d,at er
geen LENSers zoud.en zijn, die niet zo af en toe een6 op zonda8 rle taak v-cl. Seko
kunnen verlichten. [,a.at cle Seko niet in de kou staan en nc1c1t.r.U.iaàí bij.:.Hans Zo-et
leL, 0?9-213188, Uaal> Colpa Te1. 94,19..?4 of bij 6én van dè Seholeden;

Hèt llestuur.

JUBILEUI.{.

. àoals U weet za1 .ons 6tl-jarÍ6' jubilosn o? 2U d.ecen'ber gevierd ,À,orden."
ts I"iiddags houden wij öpen l{uis eà' sravonds een feestavond.

Er blijlrt eni6e verwarring te bestaan over wi-e e, nu rs niddags en wie
ex rs'avoncls ven'lacht worden.

-Ter vertluirlelí jking het volgende:-Ópen l{uis vaà 14.00 tot 16.00 uur r.-n ons clubgebouw r

De naan iropen l{uisli zegt het al. De deuren staan wijd oPen voor eenieder die LBI{S
een goed ha.rt toedri:ii6t en de vereni5ing rvil geluklensen r4et cle 5je verii.:.ardag.
Iïefaas noeten vrij een l:cilerkin6 aanbrengen. Gezien de beschikbare ruirrte en het
r:antaL persönen dat wordt verw.icht, is het Cpen lIuis in eerEte instantie bestcmd

. voor 6egoiligclen varl de Geucr:nte, IOMTHSVI Pers, eD andere. Van LEI'ïS zi j de zijn de ,i

'bestuurs- en koixuÍssie leclen aanwczig oD c1e gel.ukwensen in ontÍa'rE6ï te nenen.
Dit wil niet zeggen dat voor LEl,lStedcn de rleuren geEl-oten luIlen bl-i jvBnr Haar
lvijrviI1enUwe1verzoekentonhierbovenverneIde,redenen'bu'a1SU]ronen,lyÍ1t'
dit bi jvoori;eur t s avonrl.s o;: c1e f eestavond te. doeií. D.dze i-d Speèiaa1 voor de
LEiilSers, aIle sDeJ-ende en niet epelencle senioren, Ii-1;la6serd, leiclcrs, coïrnissie-
1edcn, oud.-Iedon, enz.
De jongere junioren hehhen zoaLs U welticht weet een §roots zaalvoetbalto crnooi.
Dc feestavond be6.int on 20.00 uur. ,'Iet is de bedoelin6 dat we er dan met zijn
aIlen, LElTSers oncler eJ-kaarr'ecn 6ranCioos festijn van naken.
Eni6e weken gcleden heeft U bíj de LElTsrevue ecn enquète-fornulier aan8etroffen,
1'l e vril]-en U vcrzoeken, a-l-s U het noB niet íngcleverd heeft, dít zo s1:ocdi6 r:oge-
1i jk te doen, dan heeft de Jubil eur.:lcor:rnissie ení6 zicht op het aantal r:rengen dat
te verwachten Ís.
Dit o.a. i-n verband net de inhopen.
Graag Uw nedevrerking.

-2-
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ZIÏALUI'IEN JEdGD I.I(?IE

U l(ent natuurlijk:het Zrïafui.,re4 Jeugdtoernooi dat jaarlijks op onze, en vcle
andere vclden, tcrspeeLcl !?ordt.. I,lissollien !ïist U niet dat de opbrengst van cleze
toernooien ten bate kont vc.n he.t.Prinsee Bcatrix Eonds.
Dit toerntroi is een van cle rranieron l'raarop di Zwaluwen Jeu6d 

^ktie 
6eltr. inzar,relt

ten behoevc van .'le si:oltb eo e f enínii' van cle gchandical:te jeu6d. Het bestuur heeft
geÍleend af te .uoeten zien van, bij ecn jubileun gebruíkeIijke, ka{ols en heeft'
alle uitgenodigcle instanties, verenígin6en e.d. GevraagC in 1:J.aato ',iervan een
bedrag over tc naken op onze banlirekening. .lr.IJ.e financiëIc giften zulLen voJ-1edig
ten goccle konen aan de Zlaluwen Jeugd .,ktie.
Ook U, LENSlid, vragen rve dit {oeJ financicel te 6teunen.
Maak ecn bcdrag ovele op bankrekening M. 51.34.53,"53 bíide ÀBN-bank, Den HaaB
t.n.v. de penningr:eester van lenig cn SneI.
Dit ondcr vcrnelding van ,,Zuraluwen Jeu6d r',kiierr r
AIs ook U Uw steentje bíjdraagt, hopen rve, na het jubileur een fors bedrag te
kunnen overha.ndigen aan de Z$r.al-uwen Jeugd:,ktie en dus.Aan dc, gehant',icapte
jeu6d. Doent

Het B estuur.
. 

BEDATI(JE

.LJangs dcze wbiS vri1 ik ierlerecn, àie nij in het ziehenhuis of thuis bezócht
heoft, hartelijk bedankcn voor de gctoonde belangstelling.

Cok het zaterdag ecrste en rLe vcleniging LEIIS-; voor.de bijzonder nooie:
frui-tnand en Bockenbon. Ih hool: gauv, woer cens naar de vcrrichtingen vg.n de .J.iverse

Nognaals hartelijk dank en tot ziens.

net s1:ortlirroeten' Henir Duchenne.

I(JISPEDOOR

KIgOfl {IflC{ICgCKIOCfl ilflff C(
I(
I(

K
K

Qif, naar líeex -eens originccl te. openen, wat een wintertje h6. Besneeuvlde
ijsvlakten vraar vroeÍjer sportveld.en J-agen, een zeer ronantisctt..6 ezíchl ,

Jat en. llat doe jc a1s het voetbal weer afgekeurcl is? Je zoekt tle goze11i6-
heid binnen, bij het biljart bijvoorbeclcl, Na vele jaren van oefcning
hebben rïe cleze sport eind.clijk een l:eetje onder de knie gehrc6end Daa-ron
biljarten 'ae zb.graa6 op LEI'TS I want daar is het doof gen extra hoge
uqeÍl-i jkheid66ra-ad nog een beetjc interepsant.
I(eur 6 die gcua.akt li jken te zi jn yan hoepels, of stuldich hout c'.ic vrel
recht' zijn, 'naar dic toch--Weï -èen beetje onontbe erli jke . pg: titerans nissen.
i(ortorir'biljarten vrordt zo toQ een kunst verheven d.ie slecbts een elitàire
nin{erheidr- waaronder urijzelf uiteraard! nachtí5 i§. :... .t,
.'.fgelopén vli jc',a6 r,ras het.weer p?lijesavond. En daaron kwan de-kinderYriend
zaterdag, wat ninder be1:d<t en gezar--t, no6 even on LENS. Een nassale schare
kinderen, aangevoercl door in zijn ro1 grociende lrlil Heijnent haalde de
Sint en zijn 6ekleurde knechten enthousi-ast binnen. N:dat de kinderen hun
EnBeIs aI haclrlen I'unncn oefenen bij de vooraf vertoonde tekenfj-lnsr konden
ze dii,arna hun lceskunst voorzover nachtig, loslaten op het gekre6en
kadoot j e ,

:1-
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Irrans Flunans vertel-de ons dat hij $reer het hoenderholc is r'inge6,ran. iíÍ j
dachten dat hij dat deed on een boutje te verschalken voor de l(exst. IUit zijn toeJ.ichting blcck dat hij net zijn cryptischc oritschri jvin6 

I
bed.oelclc dat hij wcer jeu5sleidèr urorilt,. en we1 van 84., Dit elftal rjag zicÉ
gelukkig prijaen net zorn ervaren coach. 1

Èr, n.l nà.i' hàpen dat niet door cle een of andere onverlaat: cle knupl:eI het I

hocnderhok in gesr:e ten worclt!
li'c schr.evcn aI over t1c pa.hj csavoncl van afgelci:en vri jt'.a5. Op c11e clag is cen
traditie d.corbrokcn, wal.t tiit jaar zijn er lleen ongenode gasten getieest rlie
de kairtíne bczocht heb'ben, ,zoals vorig j,-rar.
De prijzen in de kantine gaan onhoog r:aar. je krij6t er rvel v'rat voor tcru6!
Te6cnwoordig han6t er achter rie bar n.1. een bÍj6erverkte stand van het
,1 e zonr),a6.
Van een zcgsnan krogcn rvÍ j' de meilcdeling dat er tijdens cen pro'15rar:ira op
cle ra.dio, afgelopen zondag, zou zij$ geze3d., dat er pl-annen zijn cle
belastingen te vcrlagen, cloor de subsj-dies aan s1:ortverenigingcn t.e.Iaten
vervallen. t,li j dachten no8 oll bevesti6ing.
Jaap Meijbur6, traj-ner van de i.,18 en C seLecties li-gt in het ziöjienhuj.s
voor een neniscus operatie. Dc ongetwijfeld v61e bczoekers kunnen terecht I

in het ziekenhuis Lntoníushove, té Leiàscnendan, lcaner 4O2r tussen 19.OO i
cn 2Or0O uur.
Van cle Jukol-Cerrcdacteuren vcrna;:icn wij dat U voor Juko-inforruatie zult ' 

:

r:oeten rvachten tot volgen<'.e wcek.
En rlet een tr..tot vol6cn,"e tvcektr zeggen tvij Pandoer,

LJINGS DE SP(IR:IEII VT:TN DE Z:M IADDEE-----I ! ! i !

Zaterda6 1J decenËdr a. s.

14.JO uur LEiS 1

12.J0 uur .LEM...2..
. . . IBI,]S ] is vri j

11.o0 uui LEiIs 4

Eschór noys 1

Escher iloys J

die Haghe 12

v1
V'

P.Vroegop
V. L. Diazoni

v2 N. N.

lve zetten hier nu waL zo 1:Iichts8etrouw het pro6ralfna van a.§. zaterdag
boven, d.och a1s r,lre even nc.ar buiten l:i jkon, konen we af sncL tot het llcEef , da-t t t
eigenlijk weinig zÍn heeft, ja crger no6, .dan zicn r,re het voor de rcst van cl.it
iaar 19lO helclraal- niet neer zitten. I.liet a:r-leen dus konend r.reek-encl, doch on
interne redenen (60-jarig jubileun) he'cbcn op c1e week tlaarna (2O clec) aàle

.. LENS Z-FÍ slftalleh vrij en ràngezien officiriel oir'15 Oec - 1! jan d.e z.E.
, rwinter-stoptt geldtl lvs,arin, uitsl-rjiten<i ditzondering genaakt srordt voor z.g.
inhr.al-vre dstri jdentt, waarvoor onze vier teans naar alle i,raarschi jnlijkheid niet voor
in r.ani.terking !,:onen. Rcsunercndd clit overzicht zullen voor ons dus niöt eercl.er dan
rlcdio ia.n volGend jaar de norna-Ie io; 2etities vrecr van stait $aan. .Oir echter aan ,,
al-i.e gr{llighcCen van l,Íoeclèr }íatuur wel- hct hocfd te blijven bieden,. vallen de
vreclstri jr)en van a.6. zaterclai5 rvoL even nadcr te llJzicn---- M

8en ecn z.€!. r,runpèr-uplt, wa.ar
14. Jo uur. s chej-dErecht er: P.vt:oe80p

returnn de Je.uitgave van Escher
Doys Op boÉoel( en behoeft alaarbij ni
12.J0 uur. §cheidsrcchter: V. L. Diazi)

ct aI te vcel probler:ten'te zien.
ni!evencens doàr rle Hr. R.HöhIe

4re:
oil Iïo ens c1a6-

Het EEnSTE §aat dan Eschër l-loys '1 ontvan
terdege rekeiEftehoriden, rïoet wordenr 1'^anvar6:
CPSTE.-,,1-.,ING l a.s. iroensdagavond na cle tràEffi

-_:.

Het T'ijEEDE krijgt evencens als ecrste ,,

-4-
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Het DEnDE heeft a.s. zaterdag vrlj en'kari zióh eens
on6etwi j f eIi1-íöe-ïrj- j zware vïedstrijdàn, dié in hàt nieuq,e
1ig6en.

N00I III3 
^Is 

vervolg op ,,noot IÍ'r v.-_-wekliing 
! C,,aerin vcrnc1cl, on toch

trainenr. heeft op rle resp. selelit
I)eze !ïcek rvas tt tenninste van he
dit hè: De6cne onder ons (d.w.z.ci

. c1-e sshr_rent j es sta.an, dicne n ct'"-to
indien hun p1;rs.ts in een eerste o
winterpauze íngcnonen zal word.en,
daarop rlan ook g6én en.lcl verhaal
Tot zover dan dfïï eZïïË eEf-

even concentreren op de
ja.ar in het verschiet

en week nog evcn dit. Die o?- .

. afkeuring) verplicht te komen
hoelgen;rand 6cen indruk gen,;raJrt.
laken een pah! Heren vrel even
e-ledeni ) die niet à1 te vast in
r$ege.rekening nee te houclen, da-b
(nisschien ook no6 derrie) na d.e

I . é-. , , ,*u.t};ere schakel rr"

as 1..

Het VIEIDE; tenslotte, dient rt eveneéds lql .op te nenen tegen " .

1an6 geen 6cr.raldcelijkc olrfave, Eu cl oirs. jE""ng3 '11.0C Ílur.die Hag'he 1

S cheiclsrechter: tot nu toe no6 onbekcnd.
OPSTEI,LII{G: T.Hederik - G.ÍIa1lecn (aanv) - .:.!(oster - E.v lÍerkhoven - Er. v Drielen

A.Roneijn - .l,.KrijBb - C.Berebak - 11. Di e ffenthaler - C.v 'rïe1bcr6en -
:\..llanning.
J. clcn neijer - C.Iioster.

an verl ed
( bij cvt
ie-1ec1en
t zelfde
e s-eLelcti
ch.wel -te
f tr:.reede
tloor een
mo6e1i jl.,

SCHrïDUJI 1,R0(il?ritll"lt 1l cle c.er:rb er 1980.

ZM terrbÍri Ma'destein
terrein }Íaclest ein

af GeLasting '11.'JO uur bij Hr. .l.I1eÍncsz1 en 2 telefonisch infor:reren hij
rel. 36.14.4? '

1'noGni^il,{-i SENIOI?EN ZON)AG 14 rtecer:ber 1!BO.

4
4

1

1

00
o0
00

. JO uur cD.'! 1

. JO utrr GDir 2
TENS 1

],ENS 2

14.30
11.OO
11.o0

12.
12.
10.

1O.J0 uur nTC 2

rlur LEl,lS 1

uur LENS 2
uur Pijswijk 2

UUI LENS 6
uur LENS 7
uur Spoorwijk 6

Oran j cpl-e in
81. Zrvert
LEI{S ,
LENS 4

12. '-rO uur iKSVM 2 I,ENs 5

V ll. ,, ,: N . Gri!-
V1 C. Rraat.
sportl:arh rr Irenerr S càaapl'reg

H. Martin.
rryzerwerf rl einde I,{eI!ol,,Ye6

. n.0bclan.
si:ortP ttPolanenrr Monster

. ' P.l'riul -
. vZ J. Visser.

u t .' !. §.1èurr.rur.
s1:ortpark Escanp. II

' lV. vogel. :

slortp irlreneit Schaalrvreg
.! i , ;'C.de llooy.',,
s1:ort1: !tI ïenèrr Schaapvreg

N.N.
..v3 -. .-' N-.N. , ,

12.'i0 uur Flaninr3o I s J

10. OO uur F1aïinÉjots 5

14.OO uur ]ENS 11

O}T,STELLINGEN:

LE S 1,

LENS f

r lone8l-do...+
Zur, B1àuw 4
LEI,'S- B

LElr§ 9

LrJlr'iÈ I\J

svs t7C/1

2 en 1 worden dcor cle trainers t et,g"p_9t. .6_q1-5,q,t{_. 
. .. -

a]-s bekencl; zie schadur'4:ro8ranEaLENS 4



IEirl§ 5 a1s bekend zonder ri. Daunan
bij algehele afkeurin6l 12.00 uur LENS 5 - LENS 6 (vrsch)

IENS 6 a1s bchend net aanvull junioren
Bij a1g'ehc1e afkeuring: 12.0ó uur LEI\S 5 - Lm{S 6 (vrsch)

IENS 7 al-s bclcend

LEI'IS B zie schaduwprogranna

LEIVS 9

IEI{S 1C

LINS 11

SClilDUlYFR0Gni.lll.'L'I ZON'irG 14 decer,tber| 198().

a1s

aL6

aIs

aIs

bekend

bekend.

bckend

bekend

12. OO uur fone8iclo l
10. O0 uur TonegJirlo 4
14. OO uur Tone..;irJ.o 6

L,Eiís
LEI.IS
LH{S

4
B

sanenl<o::rst: 66n uur voor cle wuclstri jd.
n ook deze wedstri clen af cliourd clan noetcn LEI{S f 6n 4 on 11.OO uur verzanel-en

.TeI. TONEGIDo .0 ,9

VEilZ,iI[§tTïJ]lHrl :

LEI{S 617ren 1'1 een half uur voor aanvr.ng van d.e vrertstri jd
IENS 5 'l 1 . vO uur LENSIffTNT ilíE
Im{S B 09.15 uur r: ,,
LE:IS 9 1'l .OO uur ,, L
LENS 10 09.00 uur ,, ,,

..IFSC}IRlJVEN

Vri jdailavond tu66en 'l).00 cn 2O.OO uur.
LEIIS
LENS
LENS
LENS
LENS
l,EI{s

bÍ
bi
bi

Tel-.

TeI.
Tel-.
T eL.
Te1.
T e1.

5
b
7
B

9
10

bi
bi
bi

j I. de Vroet;e
j Cees vd Beek
j Henk Rimel-zwaan
j Gerarrl Duinesteijn
j Theo Prin6
j Jan liienen
j Jos Kuijpers

01?42-6021.
o10-71.51.1o
30.25.16
94.68.%
61,12.14
21,?t.o1
60. 06.53

jubi].eum.

IENS 11

Aanvoerd.ers kunnen bij evt. problenen kontalrt opnefien net Frans de r/roege,
f ef . Ofi42-6O21 ( zatcrdag tussen '12.O0 en 'lr.CO uur)

PiocRl-ilr4l ZOt'trAG 21- 12-1980.

Geen plogramna. in verband rxet ons 6o-jarig

PR0GIU:i14,'. JUNIOIiEII Zi:TXllD,rG 11-12-1930.

12.rO uur LENS 1

12.10 ur.rr I,ENS 2
Oliveo 1

DHL 2

-6-

v1
v2



14.}o
l2r Uv
12.45
10.30
'1 1 .00
11.OO
14.10

uur
uur
uur
uuD
uuï
uuL
uuI

T,iFSCIITIJVI]íGEN 
'S chriftel-i YggL Yrijda8avond 18.co uur b
g èner.rul-ttenÉEiààt 1oi t 2545 pn

TELEFOi{ISCH:

LEIIIS 7 al-s bckond. ZIE XESE:IVEPRCGïrI.] 1í;\

LENS B als bekend
Ïffi- M.v Hèlrlen
sauenkonst 12.00 uur LENS

IENS 9 als bckend ZI E ilSSD]]VEPROGILr'iMI'{A

1t)

Melis Stokel-aan
Hoornpark
n3
v1
llrasnusrveG
v3..

ij P.vd S tecn,
Den Haag. Te:- .6? .50.96

l,eicler Paul vd S t een.

Lei{ep Dhr. Spa.

LEI'IS 1 als bekend. '" ZIE RrsÉtiVEpROGRt][o\
sàr'rónlolrst 11.fj urir LENS

LDNS 2 als betiend zrE iinliÉ-iïEpnbG:lLl t"Ír,
Ea-fiiEonst..12.oc uur tENs"

IEIIS f als bckend ZIE n:jí;EjiVEIROGIilty

IENS 4 alÀ bekcnd . Z:.E ïn EIVEpROGitÍ:t.tL\
ffiEonsi 'l4.oo uur LEI{s

LEIJ§ 5 aLs bekencl I'IETS ItrEDnENcEIti
Eàffi,oras t 1'1 .J0 uur . '

LEI\fS 6 al-s b ekencl zond.er E. de Groot
Éa,-l iionst 10. 0O uur LENS

LENST - Dso6
vros5 - LEIíS4
Scnlrer llthus 2 - IENS 5
LENS6 - GDS4
LEM 7 - Moneter 4
GSC 2 i' LENS B

LENS 9 VYP 6

vri j cr.ai;avoncl tussen 17.1(l en 13.3O uur (uitsluÍtencl in clringenrle
gevallen) voor

A-klassers bij p.vd Steen lef . 6?.50,96
E-klassers bij F.vd ierg ,Iel. 29.?9.?.8
C-klassers bij ;1t s-6lsryendi jh Te]-. 6),16,40

In nood6evallcn kunnen dc junioren no13..op .zat ercla,Eocht end tusse4
9.1a eL 'IO.CO uur afbeften bi j IJll,,S Te1-.- 66. 11,14

Atr1{EURI}IGEI{ : De junioren noeten bij slechte vre crsoms tandighe den stéed.s de
afkeurín6s1i j s t en raaclplegcn. TclefonÍsche infori:aties wordcn.
hi.rover niet verstrelrt.

I oPsrru.,ïrscEN:

Zl E RE,SE.iVDPROGIU!14.{.4

Leider Ben Osse.

Leider f'rans vd Ber6.

ZïE. :ljilsERVEPROGl?,r'r.1"fl,ÍI;

Leider MarceI Jansen.
r.i

Í,eider F?Elunans.

Leider Paul vd Steen

l,ei.der II.N.

Leider ,tacl vc1 Klo ft.

-7-
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PROGA^,I,fl.ÍA PU}TIi,IEN I?ELPXN EN iÍINI-IïE],FEN

PUPIILEI,I Z}TE:ID/LG 1)-12-1980.

12.00 uur \,le st erkwarti er 7- LENS 10
LENS 1'l is vri j zÍe r.]servcprograr.rna

'1 1 . l0 uur Duindor! sv 1 6- LENS 12

ZIE nESEr.IVEPI?OG1}'.:.MÀ.. IiOIíEN Hr.:OIl ! ! I

M.Vri j enhoel-Jaan

Siiórttaan/t te zen1rl-e in

'JansÈiiu6éÈràat
lt)
MeLÍs stokelaan

v1

',,IELPEN ZÀTEilDr\G 11-12-1930
t'

10.4! uur Laald dar.tdbr 14.- LENS 14
O9.JL] uur I,ENS 15 )t " - Escher Boy6 2 .
'1O.15 uur Vios 17 - LEIIS 16

ZIll RiISE.IIVEPROGIUJLaLI. iiOlIEN HCCR ! I !

MI],II -i.IEIPEN ZT.TE.-IDI\G 13- l1- | 930.

I,EJIS
09.45 uur LENS

1() LÍi vrr-J
19- PDK 6

ÀFSCI{RIJVf IIGEN;

S"ir"ift"_liik ""rr "riia"S. 13.C0 uur bij P. vd Stecn,

-ffirc1 
, z54j BR Den rraa6. Tet. 6?.50.96

TEIErOI.IISCH: vrijdagavoncl tussen 18.'J0 en 'l9.oo uur ( uitsluitent] ill dringen.le
gevalLen) bÍi r,liI ileynen Te]-. 29.06.2,
In noodgevaLlen kunnen de pui:i}Ien en lveli:en no6 o! zaterdagochtend' tussen !.0O en 1O.OO afbell-en Tel-. 66.11.14 lihib6etÍbuw..

}IIIIDURII'IGEN : Bij slechte wcersoríst andigheden steeds eerst dc afkeurin8slÍjsten
raadllegen. Staat daarcjp bij Itprrilr"n en Uel-penrr Verfleldi ...
GOEDGEIiiUnD d a:r steeils n;.ar veIrl of punt van sanenltörnst komàn..
TN DIT GEVJ.L I:i.G T:1 ])US I{I.ET TEIEFCN]SCH 1;TORDEN GDINFi.X,I"1EEND N i,..,I]
EVIIiTUnLE A.Tj:iEtiiïf IiG. Staat bij de afkeurin8sadressen bij rtpuriarurt
lÍelpenrt volnèld: ZIE jrFKEUi?IIIOSLIJST dan Doet a1s vóIgt $,orden
gchanrieltl: Voor de thuisweds tri j den Eoet juniorenlijst word_etr 5'e-
raad?Iecgd. Zijn de yledstrijden van tEt§§ 216rer / goedgekeul.dr..èan
ga.an ook dè 1:upil1cn en welpen wedstrijden op ons vèld doör.
Uitsluitend toor do uÍtrvedstrijden l'la6 in clat gcval telcfonisclt
vrorden gcinfrrncerd of hun wedstiijden doorgaan en wel zaterclag-,.
ochtend. tussén !.O0 àn 1O.OO uur Tel.. 66.17.14.

OPSTELLIIÍGEN:

LENS 10 a]s vorige weelr zonCer:'D.vc1 Vin - P.Oosterlveghel"- X.sLats -
M. Endlich.
net V.Tronp - I,l.Fronberg - ,i..v llijngaàiden.

ZIE nESEllVEl']ROcilill'l"u'.
sanenhoàst 11.O0 uur LIJNS

en

-B-

Leider Hernan íjtraven.

I

I
,l

i
I

I



LEIIS '1 1 is vri j
V.TrGnp - lÍ.Fronberg - l,.v tïijngaarden

ZIE IIBIJE]IVEPROGIJiI{MrI :

zio lupillen 1

' LEldcr Ron de Jong.:

Leider Jacques clen Du1k.

L,eider Peter tle'Jongh.

Leirler Dlr. Brandt en
non Tijsen. . '

LENS '12 a3-s vorige week
sauenhorast 10.00 uur LEIS

OPSTELLINGE}T :TDLPEN

IENS 15 als b ekenrl
sanenlcomEt 9.00 uur LENS

LENS 14 l,aIs bet<end ..,jzIE t_ssEtvEpl?ocn*t:tí.1
Ëàffi'Eust !.4J uur LENS ,

ZÏE EESENVEI'R( G]L1].II4A.

ZIE I]I]SE,:IVEPROGI?^' tM^

IENS 16 a1s belcend.
ffinst 9. ]o uu, IEitS

OPSTELLIIJGEN : MI NI-iIELPEN

. LENS 18 is vrij

IEIIS -19 a1s bel<end
. §aBenkonst 9.15 uur

T)ÍlQ lDrrrlTi7)/l/ti: .. i, ít{ Í

ZT.E
ï trl\Í c

RE$El rVBirR0GiI'tit4/i
Leider Dhr. ELstak.

-Bïl' 
eI'ràëËéi.ó àrióËïns Ëpörun.'àè ;"ià;;à; clftalJ.en vri endschapit el-i jk;

14.rC uur Postduiven A1 - - IjENs
14.7O , uur Iilesterkwaïtier r'r2-l LENS
.'1J.0Q.uur,.Dzs.81.,,....-" - tENs
1].0o uur LEI{S + - LENS'12:li-r'uur lí èé i èrkr,rar tier C1 - LENS

..:'1.].00 uu.r' Postduiven-0.1, '- - -..LE'S
12.45 uu.r !,,est erkv,arti er C2 - LENS
12.O0 uur DZS P1 - LENS
11.45 uur PostCuiven P1 - LENS
11.45 uur \ilesterkvrartier -'LENS
1'1 .OO uun DZS 111 - "LENS
10.15 uur euick W2 - I,EI'IS
10.00 uur DZS ririnÍ 1 - LENS

1

2
3

7
B.-
9
10
11
12
't4
15
19

sanenl:onst
It
tt
l,
tt
tt'
t,
t!-
,t
tt'

't't'
tt
tl

11.00
13.90
12.O0
12.30
12. 00

- 12: oo
11 .45
11.0O
11.OO
10.45
'10. o0
09.J0
09.ro

uur "IENS
tt
tt
tt

!.. !
,t
ll
rt
tt
t,
,t
tl
It

tl
tt
rt
tt
It
tt
tt
,.,
tl
t.l
tt
,t

Blijf a.u.b." niet zomaar thuis, Laat de leiders en spelcrs bij algehel-e aflceuring
naar I,ENS toel(onen. Neen altijd je spor rleding (LENStenue, trainingspak etc. )r.
Gaan ook deze ','rede trí jden niet door dan tlainen we wat op LEIrlS. Let wel-l de
al6ehe1e afkeurin6 zegt nièts van dit reserveprograuna. Je weet wel-: 6oede vel,''_en
bij altijd bcsi:ec1baar. i.liet o?korxen is ook voor dit prograrnma Zx reservestaan.
Tot zaterdag d.us.

Bowlsn

De 
^ 

en B-lcLassers van de Escanpverenígin8en gaan weer borrrlen in iti jsrvijk in
April 1931. Ook.de LENsspelers nogen r.leedoen. Ilosten J 1Or- pcr ?ersoon. Oitgeven
bij Paul vd Steer.,., Tel. 6?.50.96 voor 16 decei,rbcr a.s.

-9-



qlJtz

À.S. vrijdag 12 rlecenber is er -een
Hans Dier.tel r Ed perreyn, Fred d.e
on '19.00 uur op LEIS verluacht. De
welkon. Jongens rJoe je bcqt.,

JaaI lvlei j'l)urg

quizavond. op LEIiS van d.e K}1VB.- Voor IENS doen
Bruyn en Steve vd Togt nee.'Deze jongens worclen
toeschou'lers _zijn vanaf 19.J0 uur van harte

;.f gelopen r,rc.anclag ís Ja.air iÍei jburg, tr.ainer van onze juniorens eLekti eo, in
Anthoniushove opgenonenr. zijn neniscus zit in cr.c veg. J.f6elopen dinscla5 is" hij
Seolercerr.l. Ilczoeh noet snel zijn. /i.S. zaterdag is hij vraars chi 5 nii;tr-et weerthuis. BezoektijC.ren van 1p.OC tot 2C.00 uur op kar.:er 402. Ja.ap, van harte
beterschap.

SP0RTIij',1\ÍP ZEIST

ïrlij.rvi]len net d.e '2e jaars n en al]e c-k1as6er6 op ltanl:. gaan. C1 hecft aI besLoten.
om in zijn geheel 'te 6aan. _Er is noB plaats uoor 13 ot-26 jongen6. ïJi j velwa.chten ijuI]Íe aannelding bÍnnen 1+ week. neageer snel. ',íe 6arl, r^n J r/n B a.igustus na.arzciEt. Een week s?orten zoals: voetbal, atletich, zwerneni bosspelenr.tafeltennis
.etc. Sl-al)en in tenten in de bo§6en ronàon het epórtcentrum. Ete-n in àe openluchtof bii srecht weer in dc kantine. Een ervaren kanpstaf inclusief kok heeft cleleidingr DÍt alIes voor rLe prijs viu Í B?r5O.
Lever de s.troolsj cs. a..s. zaterdag aI ih bij je leirler of bij ierand. van de Juko..-
De ecrste '1] gàan 'ze1iër née. Hei r,:roeten ci irel- 1l zijn. IÍj-nde?'is ook niet goeà,

rt

(r

nee naar het ' '

Handtekening:........;i'.. i......
.l

I(ONTRI SUTT]JS

'.,lat een jeugdspelers hebben nog oen kontributie achlerstand! ii .

Fóei, snel even oVernalien'op giro 3j.67.'ll. '!.n.v. Ënningr,re'est n, lfnS.
We s1:elen toch aI di:< 'J maahden.

:; ,; i: :,; -

-'lo-



1920 lgBo
FEEST,:TROGRI f,L{ :

IENïG Er{ SNEL 60 J,'i,'in

fcestal(tiviteiten zul-l-en bcstaan uit-'- ---- ---' --: open huis voor, gen<idigden
flestavond voor,'r-li]assers en scnioren
autopuzzeltocht
junioren zaal-vo e tb alto ernooi
nieuru j aarsrecelttÍo' senioren veldvo etbal-locrno oi

lO.lto uur -
14. (lC uur -
1 B. CrJ uur -

.00 uur

.rO uur

.O0 uur

14,O0 uur
17.O0 uur

zaterdag 2(l clcceuber 1980

14. OO uur - 16.,Jo uur

20.O0 uur - 01.0() uur

zondag 2'l december 19B0
) 1r., )O uur

zaterda6 2/ decenber 19BO

klub8ebouvr IENIG EN SNEL
open huis voor genodigden

fcestavond voor aIle --kfassersalle Geníoren
net netlewerking van:
conbo rr DE P]',CEMJ:.I(ERS t'

discotheek rt ZlR.r,TUSfili 'r

start lilubgebouw l,EllIG Ei'l SNEL
jubileum autopuzzeltocht j.

eporthal 'r OVEiIBOSCH "groot junioren zaalvo etbal-f, o ernooi
ninil s en we1pen
pupill-en
B-lclass ers

sporthal r' ( oVEnioSClÍ t'
groot junioren zaalvo etbalt o ernooi
C-hlassers
A-klnssers

vefclen van LEIIIG EN SlIllL
senioren zatercla6 voctbaltcernooi

velden van LE]{IG Ell SI,IEL
soniöten zorÈna6 voetbaltoerncoi

vel-rlcn van LENIG E:l SIïEI,
senioren zaterclag voe tbalt o r:rno oÍ

veld.en van LEilIc EIT SNEL
scníoren zon 1ag voetbaltoerncoi

14
13
22

zondag 28 d.ecenber 19BO

10.
14.

ur

donderrlag t jaluari 1981

14.J0 uur - 17.u0 uur

zat erC.eg 24 nei 1981

klubgebourv lEl,lIG Elï SNEL
nieuvr j r:arsrecep,tie net huldigin6en
van Lcden langei rlan 24 jaar l-id zijnde

00
0c ur

u
u

zonCag J0 mei t9B1

zon4a6 J1 nci 1981

zaterd.ag 25 neí 1981

ons k].ublied, zie daarvoor achterzijde van .lit }rosrallnaI bewaar het en neem
i'íco naar le fcestavond.

vo or
het

-11-



IIET CTUBLIED

(lri j ze. Limburg mijn Vaderland)

'llaar in 't l:l-anke DuinenLand

Voetbal hoo5tij viert
Blauwe shi-rt eir uuitte bróek

I oal I ren LENSman Eicrt
l,raar j I elkanrler kcnnen lecrt
Spc].er, ook al-s mens.

Daar ligt ons voetbal-veld:
Clubterrein van l,ElTS

/bi-s

Stceds preeent bij, eIkè strijd:
Keepcr, backs en s1:iI
En_ de rest van rt el-ftaL zit
Nooit of nimmer stil .

IJ e_t op otrafschol: en op bal
tct op spel .en 6rena
Trapt steeds in tt goedc doel

Nooit in dat van LENS
/ttís

Ilo6er op "cle rangenl-i5Ëil'

Leus van ieci.ere da6

Voor een 6roter l-edental

Dan zingt binnen zekere tijd,
Volöcns iedcrs rvens

A1 wat me.ar 2ingen kan: 
75is

I(aupio en is LENS

. ;.i.r':. .-j!i..:.' :i r.



DE LH..ISR}IVUE
iïEfi(BLAD VAN DE VOETTI,LYEiTENIGING LEN]G EN 'SNEL'

54e Jaargang nununer 20t lB ,lecenber 1Ó3o.

OFFICIEEL

MUTJ1TÏES I,EDEN],UST:

1526
o236

0661

'1440

v.Earban6onstraat 16 Voorburg
B.EoliCay6traal 1J, Den Haag
Tet. 68.95.2O
Charly Parkerstraat .102;
Den I-IarB Te]-. 58.?5.26
J.C.vct Lansstraat 43, Den Haa6
Te!,97.16.6? 

.
tt
tt

N. S chuurnan
F.G. Schuurman
T. Spa

l;li j norliBen onze
wijze in te Iuirlen. Dit
ongeveer 17 .3O u)r.

iri j àijn voornenens
herstellen. Dan zullen aLl e
zonnetje worden 6e zet.

U komt toch ook ?

J
P

.H. S torre

. J .llop

G. J. de I(ok

M. S chuurnan

wordt
wo r c'.t

,,vor clt

wordt

1592
161?
1591

tt
It

tt
It

,,
It

worrlt Ellekonstraat 1, Den Heag,rel. 45i61.24 . 
.

tt lt,, tt1594 F. iï. spa

ZttrriLUtrVEN JEUGD II(TïE

' Helaas is er in het artikel van vorige weeh ecn foutief bankrekenin6-
nunner op8egeven. ÀIle bcdragen, urelke naar lle ]:ekenin{; van ile Zvralu$,en Jeugd

, Lktie dorrr vcrgocrlen. ;

U kunt. _Uw giften nog' kwijt en wel pcr Eiro oi) rekeningnunra er ?11? ian
de .tBNr Den lIaag t. g. v. rekeniner 51..1?,tBrOOt.

" 
Dankzij clc storting van een he1ó grote olie maatscha.ri:ij en eni6c

alcticve" vcrenigingen is tle stanil nomenteel i ??Ot-. i 
.'- :' 

Het Be6tuur;

NIEIT,ïJ..ANS RECEPTIE

!

lerr.en uit gm sanen net on6 het nieuvre jaar o? 6epaste
za1 gebcuren op 1 januari-a.s. om 14.J0 uur. Sluiting

om c.a.
leden,

16.00 uur een ourle traclitÍe in e"e te
die 25 jaar er Langer lic'. zijn, eens ín het

Het Bestuur.

iE-12-j9zo .Ben je heleroaal zèstig? 18.1221989

. jILs rnen ieuanC bovenst,-.anr1e vraag stelt, berloelt xren dat de aangesprokene
vrel' rvat vreencl doet of 

"r ,o nauriirr6"- iàËnËn op na houdt.
En a].s men stelt: Och, hij is zestig, dan geeft men uiting aan zijn

twijfe3. over ieraancls àèirkvernogen.
Eaar men kan ook gekscherend aan een zesti6jari6e cleze vraa55 6tell-eni Zeg,

ben'Je nu helomaal zestj,6? [n ik vernoed ilat clie vraag aIleën worc]t gestcldr,' .r
indien nen eraan kan toevocgen: Ncu, je ziet er niet naar uit! Je 1ijkt vrel- .le
eeurrrige jeugdl En je doet nog van a.l1es.

;1-



Ki jlc, vrienclen, in rleze geest Jurf ik het tran, de vraas tot ons riierbaar
LEIIS te richtea; Ben. je 4u [reJcrpq.a.!.-zgFlig? -Jgli. ie..1i.ep.99r-r.irqal i39f.? Jg bont.. 

-,
noij zo clartel en hu!Ét Je liikt nog ne1 hèfemaal niets te nankeren!'

Bovenstaancle gc-c.achte begon 6eleide1Íjk in. r:ri j op te komen na hat verzoek
.ven de LENsreyueredap,tie . oB-.egn- arlikg-l! j9 voor ons c1r:bblaC .in. verband me t het
jÈbiIeun." --- óp 1E januari 1920 was ih al-s 15-iarÍge Iic1 van V.V.S.I = Voetbalvcreni--
6ing rs Graveilhaiie. Nog vodr de V.V.S. ter zicle 5ing, was rnÍj aJ- r'.e weà Servèàen
naar LEI,IS, rvaarvoor i1i in juni 1922 nijn ecrste rv:i,strijd spee1tle, een avonC-
wedstrÍ j cl tegen.l.DC.
En sinclsclien hceft L]IN§ èén Broot 4eel van rnijn leven gcvu1il... .

Ilí 6e1cof nÍeu dat ilít ve.ri<èorr1 $ras. Ik neen Cat het gocC isr tíj i- e.n.aand.a.cht cn
zo16 te holt'l)en sanon.met an,lere 6e 1-i jk8ericht en oril een ge,censchap,':e1ijk CoeI na
te streven, 'in Jit '6eva1. het hezig zíjn ín de sport met vrientl,en, ouc'[eren en
jon8orcn, i., ""o p:rsÀenrl aantrekl:eiij". ríilieu. In aI clie jaren hcb ik bn-lervcnden
cls.t LE],IS naar,i is ::een ;1occ1e club te worcled genoend. In aI die jaren,he,b j-h onJer-
vonden, dat er teÍkens weer iioticve ncnsen berei3 waren ile club nieuwe stul,,-
hracht te 6even ren oók ,trouiv ,te b1i jven, a1s het in LeniS en Snel- een§ lllin'.r.er '

voorsirocclig of :zelf s bo::gafrvaarts 6ing. r . r :. ..

Dat deze zo hooa nodige bereiclheid ook in clEt toekonst aani,rezig zal zíin - niet
zo zee]^ latent, naàr'bnuisend van vitaliteit en toch be'.lachtzaan - i6 niin
vurige wens. Tocn i]r. tlj'iens'r1e pauue vo-n rlc Laatste algenene ver6aderin6 een
van onze nieuwe bestuursleilen een uitsl:raoJr hoorde rlóen in bovenvermelde zinr cleed
me dat gocl. Ook hrj voncl: LENS is rvat moeite lvaard I j .

Nu ik vànclaag atle .iENSers vaa our'l t.,t jong en van jong tot ouil ïaà'tralte 6èfuk'
weÉs'net 4e verjaardag vair hun vcreni6ing, tlan hool: ik 4at 'bii vcl:en.ie bereirlheid
zaL zíirrt in het'groot öf ili hot kl-ein ecn steentje blj te.rlraSoI! om LigIIS gezond
tc houclÈn a1s een krachtig bol-vrerk in ,',c sportwercld. .:: .i '

I,laueri noéi.,,eí lerg niét in''nijn betloelin6: .',aarVoor blijft nijn artiJ<e1tje tc kl-ein.
ïk gcloof echter er {ïo!.iil aan te l.oen on v3irrta316 naricns hecl Í.lrlls - sta. mc rlat toe
in dankbaar herinneren a-L1c werlcers van voorhcen en va-n hctLen ceÀ oprecht
Dank-je-weJ. toe tc vocSen. Velen ziin ons in ;le loop .:Ler iaren ontvall-en. Dat.zij
uo6en rusten in vrede !

llnderen voLBelr nog langs de lijn of via r!.e sitortkrant Ce verrichtingen van hun
oud.e cl-ub. iÀleèr anC,eren zor8en nu tlag aan r1a6 voor een gue'J.e v|'alt van d.c

LENShuIk. .

Vricnclen ,,,n Idi{S, lr.tcn wc cr een urooi f ccst viu tlalcr;n I

LENS is het waarcl!
Vooruiti Aan6ejlakt l- Den je nu hclenaàI zestig?

P.Jufferrnane.

Het lvas een 6oec1e gedachto rle telcst vàn ons clublied in (Ie tltrNsrevue te pl.ratsen.
Maar vuect .,le lezer weI vric het lietl heeft genaukt?
Het r,ras gecn'voctbaLler, maar ,Je ouc'.6te zuster van een onzer leden.
Zij zonrl het ons toc on.ler het peeurionicn Fer:ina.
IIet iias Je schuilnaan van .,nna i{ijiand, die blijkbaar in hct LlT,lS lidrnaats chap
van haar broer i-ndr6 volcloenile aspiratie von.L on onze cl-ub een ei6en liecl te
brengcn.
Eet Ís c'.e noeite rv.rard.het vatrrer te zingón rian rle laetste iaren het geval wasr

P. J.

LETIIG EN SNET IED.TNiíT.

Langs cleze wcg vril ik, een iecler bedanken voor de getooncle belangstellin6
ti jilens mj-j vcrblijf in het zickcnhuis, mct nane rle sefekties voor 

"1-e 
fruitnancl

en ie Kaclobon.
Nognaals 8artc]-ijk gank, en Sot spoedi8 ziens.

-.. -2- JaaP l,,leiibur8.

j
I
I
I
I

n

;.



IIUDEDET,ING

In verbJ.n.l. riet het
Bij voorb;rat clank.

jubileur,r, 6elieve U gcen autors op, het pad te plaatsen.

rr (1e Jubikoir

KIOCS(IOfl iiCKIfl C«Iil(rcgil(

ll rwísneaodr il
rfltrffmffi(nfltrmtrÍffiIfi(

rÈ**++* solidariteit net :r.e gemarteLden in uruqay schÍjnt niet zo te leven oncer
de II. V, B:el-fta]]en.
voor zdver de infor atie iaat, staakte all-een c.D.s.?, een hele urec,,strijdo***++*' van a1le rEl'rs erftallen hceft alteen LEI.rs 9 symr:oriÀàÉ i nÍnuut cesiaJi, 

-
waarvan op verzoek van le aanvoerderr' cloör de scheiclsrechter aanielcening
werd gemaakl op hét vue ilstri j d f orntulier. Hoezó sta}en Jan.(toir, !uuc1 enI'ri +-\

, f L!9.,**+*i'* ' Het gilde rler dieven is veer eens'a-ktief bezig op ills. speaterboxen clicj ' i.v.tl. he't aanbrengen 
-van 

:r'!e. luifeI, van f,e muur- rvarcn ge-haar,d, en in cle
I keuken gezet blehen af6elopen Cbnder<tag inee;s verdwenci.*:i*rt*. l{ocht ie:nand ze r; pèr ongeluk rr hebben neegenomen, Jan kan 4eze ze,

zon.Ler vbrr.jclding van naàr: en adres weer tËru6 ,eiten- in orr" crubgÉr:ouvr.****** over rlieven en 6ilcles gcsprol<en,A1 crie hier maan.lagavonà ir,rincte, aoestna afloop constaterën .ls.t er rr bezoekir l'uas 6.*eesï. De persoon in hylcstiehccft zich not jes in ,Le lilcreir 6ectokehi' vraf 6e1.1 "olgn'noo"r, 
on-il"ï".r" 

---
.noorderzon vcrd,sencno : -

:ljtt*'ir llij r,-ragen ons af, of het zolangzanerhand niet noir.ig Ís, on hier op LENSbij het opensterren van het cruÉgebour,r, beveÍrigingËbearcbt en te l-atensurvei]-eren.,.*r+tt* Hcef t U het stukje over cle rr rvon.Lerboy6, af :6el_ezèn?. Voorwaa! een dapper e - pr estatie jongens. rr 3l,a+irr+*'r:È+È De kaarten'zijn ts=eschud., iret flàvei j."gurruid kan losbarston, op !,16
_:.. en 2J januari, inschrijven zoal_s gewoonlijk bij ,:r.e lial(a.*!t++*Í Nog.een na6ekonen bericht.

Ton en Jeahne van Ldxemburil vieren hun vij fentwintigj àrÍic hilvelijksdag
en "-reI op zaterdaS 1() januari 1181. f eder lENsfid riie rrii si.rortieve ge-,ia
en Eet nane het ejhtpaar net ctit heÉgelijke feit wÍL feLiciteren kaa-i . tere:ht in het party centrun parkzicit, iaast het 'openhicht 

zwenbaci
Zuider!.ark, en r.re1 U de Iiastari jezaaJ" ": 

' ;r***+* En rget on2e weJ.geneend.e 6elukwÀn6en voo? dit zirveren bruicspaa! zeg6en
Wi J P.'J§DCEN

+** t*+ O j" O"i ,r"o, lr" vergeten. r ïlÍ j l,rensen aI onze tloriyre lezers een[' 1ii' r 8-ezond, s.rCrtief ,_ ".o:lr?*f lliohoIisch, fee6te].ijk! gele kaartenvrrje,bIeàurevrij. en geluJ<kigi19B1. ' .
'!+i*** u houil vaÈ ons een intervíeuw mèt sien de Bruijn te6oetl, nogriaaL ?r.J{DoER I
'r * '! r'|t t Nograaals een nagekonen bóricht.

Dinsrla6 16-12-1980 passeren cle nieu.e stf,tuten ce acte. dan zurren cle
heren Fortuan en vd §teen, alsnede 'de: ïibtaris' t"Lenen. Vanaf cLat nonentCient een leCenraad..in wcrking te treden. Ilierontrent zuLt U t.z.t nader
worCen gein.forrneeril'i

-.-1-
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Zorhier weer :le Juholiler. ï.lij moeten helaas beí:innen net cen drocvigc
necledel-ing voor de r',-klassers. De reis naar Engelancl 6aa-t niet dr--,or I i i
Doordat rle jeu,dher':erg vol vras urer'-l c',e reis vcel te Cuur. lr.Je l<unnen
be6ri jpen, het is een 1;-rotc kl.:p. IlDor ons is het troaivàns ook een grote
klap.
I(on op, Juko, probcer het nog 66n h -.cr.
Zo, het nor:st_ er even uit!
'r/e foarn ver.leL tíët rat goe:1 en irhelj,)yir nieulvs.
IIoIJ;)y 13 Ecl,,vin Coret is na 6 wehen uít het Lj-elienhuis 5eJromeri vraar hj-j
1a6 voor een operatie aan 'le heuliwervcls. 

_ Eil,win Loopt nog op kru.kiren
maar makt het ver.".er goed. I{ij zal r}it Geizoen oyerigens niet neer

- Icunnen voetirallen. l,a-ngs ilcze vueg berlanl:t hij voor. r'lc overvrei- di5eirde
belangstellÍng.
Ha:.)py 2: lili j zljn weer.. een schitterende.Iui-Íel- ri-jlier. en, hsb kluhgebouwjib rtus weer vele na-]-o:r'riooier en pra-ktischer 6er;rorr',en. I,lgoieg.omtiat je

'nu voor eeii 6e^icelte het plafonfl nÍet treer ziet en 1.:raktischer on,itrt lvi j
als hct iLal-, vreer- lekt altijrl no6 on;l.er de. luife-l- kunneir schuil-en. 'De hcren
van de Lóko ( luif elkonnissie, hoe verzinnen ze het, hè) vcr<'.ienen t!.aLrorn
ön,e beken,le vijf ujtroclttekcns. Glgte hhsse i ! i i!
Hapjry Jr ','J e trri jsen zo juist een Leulíe. blaurv=rvitte stÍcker in t1c ha.atl

- p;edrukt lxct 'íle tekst rrv.v. LEl'lS 1920-1930 t, en d.at hcrinnert ons :'.a.n het
jubileun. Ierlcreen vfl:ld.f cle ;'.-k1es6e:-kan zícl, -za|er,,ag.roo,', vreer hcer.tijk
uitleven met clrankjcs en hu.iJjes van cle veicniging cn nuzieh van Zí.ra.tustra

' en 'tc Pacenahers ( tocpasseJ-i jke niarí, i;ru ziel; 'vcor ,1e ou<l-eren)
Halipy 4; 'Voortliegcnen dic noB zor5cn uaken over hoe.. ze thuio r:ioeten
konen zon'1a1;ocht end; cr is een nieuwc kep:.lissie op6ericht.(+ret lijkt"urel
norlel ) rtie hicr hulp noet bie:1.en: i:l.e z.g.n. Huzrvabe j ul:J.viko- of',vel HuLp
aa.n zwaar be lronken jubÍleunvi err-erskournissie bestaande uit spclcrs van
LE -S '9 ( sen. ) rvant Cie voelen rrÍj lxee ret' ,ló r'rin:leib diteei<l.c. nred.er,rens en
zij he':ben ervniin6 i.rot Je n cvcnverschi jns eL cn v.an alcohol.
En-dat-is-5 i : Jaap ltej.jburg j.s rve,er .tbruf uit het ziekcnhuis en zal o1t
het jubileun öok hanvreàig zijn. IIocvrel de danspasjes noËj even aooten
wachten hoopt hij volgen,le vrëek :le tr'+ining- rveer te leiCen.

. ttet geÍí-jX 'van F.F. r hij is net lei,ler.vap-i4 ren le rviínen. net. 5-4r
Fijne partij trourycns; afgelopcn zonLa6 van het eerste. De sfg_er op cr,e

cloor de rc6en volgeldj)en'tribune (niet lettcrlijh) lzèrd aang-ezwengelc)
'door .J.e' belreí(iè- ËE]lS.. jeir6,1 rlie 6ecn parti j haC,len aan de Oranjei)Iein

NoE even fgerinneren a.an het 6rote zaàl-vo etbal.t o ernooi voor.C,e. jcueid,..o1r
'.2? en 28 clecèmber in sporihal- ovesl:oÈch. Hct 6Èhijnt,clat. er-weàr'cnkele
zcer bchenCe en finaticlie lcitlers 5-econ! racïe crcl zj^jn.

.'Oril làt er volgeh'le wöek 6ecn lcdnt je verschijnt ,..rensen wij jullic ccn
prattige I(er6t en ecn ËelulCiÍ6 1,Iíeuwjaar.
Tot. op de lrlieuw jaaie reóeptie ! 

"-. 
,,,,'l

J. S. en I.IJ,

-_ --4-
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. Gindat het 6o-jari6 bestaen ronílr)n rte l(orsi tc veer beèionàeringen netzich.necbrengt en toch r1e =k]ave'r j ass'ers niet wirren tefeursterlen orgi,.niserenwi j in het níeuvre jaar rie l<laver jasc,.rive.
De data vcor'deze klaverjasCrive zijn 9116 en 2] januari. i(i.j hopci.. rlanook clat u cleze data not_eert in ui a;5en;ra ,oitot u ze vcoral . .,iet vcrgËot I' 

- -:'-
Veriere mcdedelingen vo16cn. :

KI,I.VEIU..,s])RIvE 1981

iJr_... J( i( lli il{iili- lil:iii'r Ií: ï.:-l

Ko.ka

iili K.'.li!1i.r.Iir;li,LJi:,J.r 'J(,'.,li,Ii Ji r'.Ii..K-t;:. -I ...r'-I'"r -1.-.i -i!,I r.1i- l -

t In oveileg tuet het bestuur is op zaterrlag 2f iecember ,lei. v.n. het jeuí:rl toernooi in c1.e z,ral-.
Zon''ag 23 clecenber in Ce kantine geDpedd van 1].00 to 1/.00 uir.0p'rr.cze 

.zol..tag staat .iiek Sosch aËhtàr ,t. ,r,,r.

kantine gesloten,

,9

Voor het wcel,;eind 3 en 4 janua::i rrci,len 4e Bàfnedevrerkers' telefonisch gevraaail. 
"

. -. Loelt '1)uive§t ei in '
in het kader van het 60 jarig l:estaan van LliNS.

De mensen die zich opge8even her:rren verzoer{en r,ri j ori 1z.jo ttu.. r.ran,,.ezi6
!" 'll jd' gezien het i-a.ntaI. aoàtiene"s zijn wij 6enobdzaalct om 12.4J uur c,e. eerstedcel-ncmers te laten vertrcll'ien.:
De t.r-jdsduur is + J uur rilrar wj-j verzoeken uiterlijk oH + 1?.00 irur terug tezijn in te lic:rtiie.
.Na.zot.4 .evoncl als zaterílag hcpen vrij van harte í1,at u nuchter aan 1l-e start
_verEcili 

jnt I en ,.'t at U zich J uuÏ. g"ró1Li6 kunt vcfl:lal:e;: i- --." '

v cc-L succes to egewonst.

7'IJZZl:J.IIIT 1t)8o

IS DlT 'iEL NOD]G

zontl,er6
voor.

ilaco.

.jIf,lelopcn zate:..cr.ag wcer- een ;tr.ar j euglrve.lstri j.l.en bi j g,.evri:,on.-.r.. NietE bij_zou nerl ze6íïen, mear schri- jven van . <l:it stuk har.. er eóÀ speciale reden

De l':atste rvc-1.;en vras .Jr'et mi j op8evaltren, dat er steerls neer irritatie bi jjcugdrTedstrijden zijq r'!an v'i:rheen. -riilís inziens veroorzaakt door íre ne r,,tieveIlccJ(:en van ,etr.aJ!r.e v.retballers, o1r clc buis, en rtcrichben in ci.c kra.nt.Je vraa5;t je af of dit vreL ,o4i.g is, (tat :e jeuíicl rlit ovcrneerrt, b.v.rrhet vrcggooien of schorlj)cn van rle tral àr.s ór'. at 6efioten is, of bij cei uitt a.rnet íloen of je niet ziet rtat . er ,re anr1erc ]rdnt wor,lt uitgcl3-even rloor scheids-rechtcrir.
IIicr 1i6t n.i. een.tialË voor r'.e jeugdlei,.ler om hj-í.)Io1l te letten, ouirrita'ties te vr,orrromen bij r're scheidsreàhter rlie ,-tan nisschLen wat vrce .re

:::1]::lig:r c**-1._-1:run, zcals afgeloiren zate::rLag pleconsto_tceri. bij it en C ..
Yíe c6 t rl- J :en van LlNS.

K:.ií. .i(*it



.Ze1f6 ee4 lce,-,r of acht een natrapbemeging geconstateerdr en ttan vrsag iir
r:ri j af, of dit vrel nodi6 is want wat -Levert het op, een schreeuwende IeÍcler'Iangs
de f-ijn, oul.ers die steells gel,Jrer gaan .loen, on,lat ze zien dat hun zoonlief
wordt 6cschopt.

ÀIs toeschourver is ,r.ic conerlie langs ;lc Iíjn erg leuk on te zien, ma.ar jk
dacht iat nen voor het voetba Ien kwam kijken van hun zaonlief.

It tn Toeschouwer ll

LEI.IS 1 tussen kop en staart

Bijna traditioneel is,le stan:l in dc trveede klasse tc veríleli
een harmonica. I{i.iarríat e i,,e kompet:-tid vcrCert krr_:ipen ile k}ubs iiichte
Dat ie vooral 6oei1 te zien aan het aantal 6eÍncasscertle verliespunten
laatste kolt n I,I;t ï is aa.n r1e ha.nd van het aantal verlÍespunten bérehen
punten er nog maximaal verg4ia.rd kunnen vrorden. Iioploper Verburch ste.a
staartgaager IEl'lS otr) l8; r1e-t scheel-t màar J vcrliespunten. Zo bczj_en
nog volop kans om karrpioen te wcrc.len....

Nu ríoet er lvel rekeninii mee .;ehou-:en uror.len, dat b. v LENS thuis GeniÍideld
Lteer puntcn haalt dan uit. Iln LENS heeft pas J uitvredstri j rlen gehai; dus no6
uitweJstri-jden te6oec1. uitwedstrijrlen aet 8rotere kans o1.r ?untcnverlies! Een
uitereÈ sonber beefdl LDii§ daaïentegen heeft no6 enkele thuisrvedstríjr1en te.goe<l;
clus Semid.tleld. meer kans otr) punten in c1.e reÈterenile wedstrijC.en dan LFJ{S. Ora het
beneuwcL van te krijgen.. ... De eerste konletitiehelft tclt .12 wc.lstríj -',en. Dag.rinheeft LEI{S er nog J te S..an; thuis inha}ei tn6",, Texas (4 januari) en ui.t tcgen
HW en sl-j.ec.rccht. Texas behaalt uÍt geni.Jdeld,e resultaten; flvv is thuis natj-g
evenal-s ÍiLiedrecht.

trïint Texas van LEliS, dan is hct.vrinterhanl:ioen. lïint LENS, dar wo::clt l,EI.iS
nid(r.enmotor vlah achter de kop van :ln,c :.an3l-Íjst, naar net nog een l_ange rccks
uitweclstri j r).en voor cle boeg.

jken net
r op .e1ke.ar.

de
rre e1
41 en

,LqN§

. In
cl hoe
top
hceft

Thuis uit Totaal .Max

Verburch
Texas
Lisse
Roor.Lenburch
Bl..Zwart
DI{L
Sliedrecht
0lyrnpia
Oranjc)l-ein
IU(DEO
LENS
H\TV
LDrrS

6-9
,-B
5-7
6-1o
t-+
c-R
4-4

5-7
1-)
6-?
6-6
1-1

4-4
4-4
5-5

5-3
6-6

q-)
6-6
)-r
q-)

41
42
4o

39
19
18
,()
57
4n

1B
14
1'

1o-11
9-12

10-12
11-12
10-'r 1

10-1'l
10-'10
10-10
10-9
10-9
9-B

10-5

18

l."lrnnEut mmmrdm nunnul mm mn Íarlr r.rmËr.lrlnn Eul [ml nrlnË nn ml flu
È]tr rlnlrEtr u iulm EN LEIIS IN DE Ii,CI{TIGER JJi.ilEN

Nu IEI,TS de 60- jarige J-eefti jc1 heeft bereÍkt, mag ile titel van r opa in d.e voet-balsportrr niet ontbreken. opa, vair harte hoor en nog vele iaren. tor, mcent hetoprecht, want opa is alti.jd goed gelcest voor zrn kinderen en kLeinkincleren.

I



En opa is nog kras, ook aI willen r1e klcinkinrieren tegenlvoordípi rninÖór 'graati 
mee

op vàkantíe. Vroeger .vonlen ze het prachtíg om ríet opa ne.e te fietsen naar
bijvoorbeeld Zun*àrt. O?a wil no8 vrel, maar d.e jonkies ziin teiientÍoordig al r,loe

a.l.s ze r?o.tter..'.an zien. Daarom Ís ook opa gezwicht voor c1,e autoraobiel; hi j verlciCt
de' jonkies nu rnet reisjes naar het buitenlancl. ;,.1È Càt zo' Íloorgàat zi-et opa ze

stràÈs, ook nog lTeI eens vliegen; 
_

Verhuiàen vras opil zr n iust en zt n leven. Toch ie op,{ al-weer ruirn 20 i..ar honkvast.
Hij heeft. in diè tijcf aI heel- 1,rat vertimruerd en hij zit ,,veer boorC.evol planncn.
Deze week kvram er cen l-uifel- bovgn ztn bar en tiet hij nj-eulv,:neubilair ' komèn. In

. rlc hran! Iiet opa weten nog stee,'is een s?orthal in zt.ri achtertuintjc te wlllen
ncerzett,en, Totnutoe hebben i1e 5emeenteli-jke instanties hcm claarvan kunnen
weeqhoudcn. Màar cle tlagen van Piet Vink zijn 6etetd, d.us wieweet?

I T""rrr.r1", opa ergert zich (biina) do.C. aan zrn voortuintje. Dat heeft cl.e pl9'nt-
soenendi-cnst vai1. heil afgepikt en dat tuintje rloet nu díenst a1s Scmcenteliike
vtÍl-nisbelt. En rlie. plants o enenclienst ondertussen maar mooíe verhalen ophangen

.'.orcr hevorCering van rle nilieubcleving en over verfraaiín6 van het sta''lsbeeLcÏ.
Dan mogen ze toch eerst zeff weL ccns beginnen on het goede voorbceLcl te 8even.

. dpa schiiamt zich c'.Í ep voor de aanbl-ik van zijn voortuinl wànt ied.ere bezoa.'!.:er

aentt aat opa zelf zà slordig is op zrÍi groen, 'De vrerkelijkheirl is echter"dat
. opa al-s een bej;ardè in zrn ei6en tehuis 'xordt.betutteld.

En wat zegt geneenteli-jlce Piet overal?;De gezinsrecreatie tnoet worden- bevorclerd.
r\L. jarenlang. vïaagt . ola om ceil paar speeltoestelletjes voor cle allcrkleinstent
àtdaL tícze 'zich kunnen recreëren, tervri jI vader of moecler.spoit berlrijven. ..

opars levenslust r.noge- ook bli jken uit zijn opruerkeLiike aancl.acht voor ancere
si:ortsexen. qpa rvil nog steed.s ovcrdekt en onovcrclekt vrcerncl gàan en het liefst
aL C,.i e vrien,finnet jes in huis hal )n. Dat wordt clus een komPlect Sroepsgebeuren
met taI van variatieE. iiorton, opa wi1 best met zrn tiicl mce8.1an al-s ie n;ar de

ruimtc kri jt.
pOL denkt ,fot ni; opa in rle tachtiger jaren'iri rió 6àien bJ-ijft hóudenl wani zótn-
ouwé bok zoul ner3.y9] eens rare sprongen kunnen'ia.eken. .; .

ilijswi 2 LENS B-o

'j . . Ja, ..waarom zouC.en vr.e onzg Seilachten. niet uogen: laten I ran ovcr ons '

, ,-Derclerr. 
'Geen ovcrrrirnning lnàar -éón neclerlaàg en vrI. een' heel- I9Èg . "" 

rlan no8

-, zó vrak'voor ile I(ersi. Eei overpeinzin8- is ;róer dah lïaaid' rn dEïËiste helft
weeà.ionq'nog een aantrekkelijk partíjtjp voetbal vqorgé's öhot c l-cl. De aan de

. gastheren tóegestane Etrafschop buiten b es chouvring ' Írel-at en ! ! Àan onze inval-Lende
'keeper Rona1d lal het niet, anders harlden we met rust al''lc eindsta:44 b q1e,ik!-.

. fn cte. tlveerle helft.zakte LENS conditÍoneel totaal- Ín clkaar rzat toch niet zo
t:' hoeft'te zÍjn. I.{ct c1e ze8sàan na cl.e rvedstrijil ben ih het vol-ko èn een6! ! Men noet
. zíc]n niet verschuil-en achter allerlei praatjes zocls -de kat van buurvroulv noest

zo nocli6 jongen en 2 en 2. Men staat nu eenÀaa1 in het , , rler')èir e'n 
'heeft clie

plaats vri j yrillíg' aanvaarC-, .dus noet men zich wel iets l'rcten te ontze;;6en an'lers
àoet.-ngn tich naàr eën:an- 1.ór 'éIf tal. uitgaan zicn. ,.Jul,Iie' zi jn jong-e- keiel-s'd'ie.
wel teé.eh een stoot je kunnen naar o.:fbouvr pleq;en'op jc 'eigen, lichaer.n..kan. nieHa.nd

,:op,,+grl tluur ;volhouclen. ook.. ji j níet ! i Zie hier het resultaat I Maarr niet alLes zo
sómÈà" g-ezienl Zo wa.ren er ool1.vcel konische noten te noteren tij.lens rlezè raatoht

.. maa cle-arover cle vol8cnie }tcci.
.- ttio Arrariessen zat'ii i:le rechter èn ik ih de l-inlcer aru6óut.r Ik ,.heb' het ' .geueben ! !

Collegats onder elkairr! 1 : 
',".''

:7-
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Afgelopen donderda8'is. ond,er6et ck<jnde naar het tweede zaalvoetbalteam van
LENS gaÉin kijken. Dit vanv,regé een-vori8 gèpubliceerd Etiilrje (in LENSrevue) van
een tÍvl-aggerit. In dit stukje rverrl verneld. clat er met de tëgenstanflsr rr6sd6ldttj

rr De líronderboys'r

ne,ar huis vras Gcgaan ! Enfin we
Kaner ia de uniformiteit zo nu

zull-en maaÍ denken: ,.izelfs ín al" .$!g-gfggg§
en dan wel een6 zoekrtl :'

i-n deze.Ifde 1:9o1 voetbalt. Zij zouden cr .lvel- Íerand.ering in aanbrenGen, tenminste
dat zoudcri'-zí j proboren., .

Nu donierrlag de 1Be rvas hèt zovcr. LENS nnoest aantrcCen om een belachèliik
tiïeËtip, n]-; ?-.2.,15 uur, te6en Sijthoff Per6.
Àan 'de duinaaan uoest Sijthoff Pers zijn voornemens bewaardheicl maken. Niets van
dit all-es kwan -tcrecht. Ja, een sleqht voorteken kwau naar boven dbor ontzettencl
veef. overtreclin8dn probeeidJen zij de rr,r.ronclerboyerr van hun stlr( tè'brengen. Deze
riareh pbhter nièt. gatrw van'hirn stuit te brengen want stded,s wèei:probcerden 2ij
door schitterende combínaties te Ecoren.
oooraàt rt"tt ""f", "à" g."a" 

"ruitpoÈt 
rvàs wi:.ae het scoren niet geh'ec1 vlotten.

Nhdat de derste helft in O-O eínCigde b1v-ef LEIIS vol-houden net 6oede combinatie6
in de tweede heIft. Na zorn twec minuten in d.e tweecle hel-ft kvran' cle bel<;ningl
1-0. Sijthoff Pers wercl wat ban6 doordat XENS mecstal wint uet {rote cijfero en
begon hardere overtrerlingen te maken. De scheidsrechter 1i.et dit a11es ooStuikend
toe .en bc8on zel-fs teg'en ï.,BlS te f1uiten...Door een vrije trap''bij c1e rand van het

' doeJ-gebied krvam Sijthoff Pers bel-ijh 'l-1. LEllS werd iet6 wat geprSJdceLd en .bIeef
goed. combine::'en. En tlan na J9 minuten 6oed voetbal.rrde verlossingtr, doelpunt.
2-1 .ei weer een overwinnin6 voor de rrwonderböysrr
Grandioos heren- en bedankt voor ecn fijn avonttje voetbal.

werd. ,Dit werd over6enomen in enJrèIe da6bladen, rloordat'het teaut van Sijthoff Pers

De toeschourvel.

LÀNGS DE SPORTEN VrlN DE Z-M L^DDEI]---! i !

6rensrechters en lràt dies neer zij voor joker 6ezet worden ook cle belan8st el1enden,

Zaterclag 2O <lecenbe'r: G66-n' weCstriiC.en, g! g is f cest ! ! t

De wotlstríjd van on6 EERSTE (thuis) tegen Escher Boys 6ing nooi de nist in,
door het niet verschijncn, zöillF-enig bcricht of commentaar van cle scheicls- 

I

rechter de Hr. P.vroegop.-I{Í6Fïfr6ï-affin zorà 6eva1 a1 cle.spèteis res.etves,1

en in ons 6eval onze ènthousiaste 1;patienttt Henh Duchenne (op 2 krukkcn nota
bene naar to6h o,anivelig I ) konen vóór'niets. ffi:EEea oE;igens evén vreemd i

( ja zelfs Eiiweinig Fiinri. jr<) aah clat; toen een r',ce1 van onze plocg, 'na het ver-
stríjken van Je officiëIe ,rvachttijd.lt! onder el-kaar (men wàs er toch en tefens
reeds in s1:orttenue eekleeà) een onderl-ing. (trainÍífus) partijf,je wi]den s;elàn,
eon 6edee1-tc (zelfs mèt ons al-Ier trainer!?! ) het reeds voor g3ezien hieltl en

-- 
i{et I@E ( hoervel bi j I a[6e na nret vo1]ec1ig) wist inmirlclel-s in d.e mcrgen

.uren in een-ffige wed'strijrl tëgen die Hàghe rvederom'een winstpurit aan haar
totaal toe te voegen. Naast c1e 6oed.e''goal's van Tony [rljgh v66r'rust en van

, Het. TIiIEEDE sc;)orde rr weer eens lustig op los. Naa6t een
fraaie clodlpunten ( na cxccJ-Ient voorbereidend ,rei6en lverkr') v

Ilene Hedert-K vl-ak voor ti jdr.. dtent hier voora-L ÏËEGEI[jEe spel van Cor van
s , rJ-aatste nanrr te worclen vermeld"

drietal uiterst
ziiiEïtuor hadlcen

ook John'Iieltens Chr v Gestel, Jeroen Iileijn en' Gelard l(ui ef no3 cen àÀn.!.c eI in
oè aoors ('/-'lJr, He.E, was niet een van de be6te werlstrijrl.en van het 2e doch in aan-
merking genomen, clat de bezoehers toch vrel sterker bleken; rlan vcorhcen in Jeze
kolonmen lvas voorzienr vras het een cffectief resultaat. Thans krijgen vle d.us de
z.g. , rwinter-stbprt en ,laaron zijn er no6 cle navolgonÍle lyedstrij'-1en af te naken:

. -B-

Ier en



EERSTE (thuis): tsiz.-;n - Jtrrentsburg - quioi< StcpE - p.V.S.. en Escher Boys -

- 

(..it) : c.tï.p. - N.s.E,:M -- p.à.u. -..\li;!/.8.-ien p.v.s; .. . . -

TI'IEEDP

DENDE

( thuis ) r(uit) .

( thuis) :
(pÍt) 'i

Maa.sclijh - S.V.p.p.T. ,-,1{. v Hollarr.^d en Gona.
Maaoclijk - E. S . C. . Naaldvri jk - H.v Hollancl - l,oosduinen -.
Hoekse Boys en P.Z,H.

]Iiv. Holland : c.D..A...D.s.V..Pj.-. _en D.S.p.i .. .. 
,

H.v.Ho11antl ,- diè:,Haghe - iï911-, Spoit' t12.:-,D.S.1I.!,. - Hoelrse Boys
v.v.Maríne - .Hbnsèl-ersdi jk l,.en B.S.C. r,68

l,D.o.E.R.- nAS - tqllïerye : .Devjg .en.Escher
-"J.A.C.- die Haghe - It.A.S. Semper ;il-tius -

en"Escher. Ioys.i

VïEnDE (thuis):
(uit) I

..B.
.v,.

SEIIIOREN ZONDAG

Voor zond.ag 21 d.ecenber is er
jubil-eun.

LENS en4
Dinsclag 2] decenber is
io een 6esprek met .le

LENS 5;

20. OO uur IEI\TS '1

UÏ TSIIIGEI'I ZON])j,IG 'l4 clecember

g*I pro6rarlne va-stgesteld i.v.I_r..- ,het' 60.-iaíiei

er Geen trainin6, .maar all-e' slel-ers noeten komen lrant er
trainer !

Rijnsburger boys

A. N.li,l
H.T.S
Devjo

Bo
te erv

ys
W

LENS 4 20.45 uur
LEI{S f 21 , }O uur
ÀfbeLlen bij Dhr. Heijendaal Tel. 89.86.11.

maan 22 december aanvall 2O.Qo uur
op ciit ti jrlstip in de LENSkanUinel\l- e spe crs Yror en ngend verzoc

aanwezig te zijn voor een 96 ._,rek met de Seko en het beËtuur..,

DïNSD^G 21-12-1gto

1

LL'NS 1

LENS 2
Rijslijk 2 ..
]]TC 2
RI(SVI,{ 2
IEI'IS 6
IENS 7
Spoorwijk 6, ..

Oranjeplein 1

Bl.Zwart. 2
IENS
LEÍiS
LENS

1
4

3:o

()-tJ
B:ö

14-o
1:1
2-"1
2:3
I 

=.\J2-2
Flamingo t s
Flamingo t s

- Tonegido 4.

- Zrv..Blhuw 4
-. LEI:ÍS B .'.':-- "''r. -IEI'IS"g--: r-
- IENS 10

janriàri.1981-' - '. ':

1
5

PROGRj,IUMI\ ZOND^G 4

14.rO uur LEN§
rest

-. Texas DIIB 1
(voorlopig) ; ,:,: .

...'.'t r. .1-

1

vrij
.v1 F. Zwartevel-al

-9-



PROGRAI'i],I.{ jzAarvOnlBrir,.DI.NSÓhe 2f ' c]èce;rÈer tgBO ' '

19.40 uur LENS 1 . -... ,:.. . i
Uonsg!qpqdiilE.J ...,:. .. V."]ling rrNoor.d.rrlPoeldiik

Oi,STELLTNG:

LENS 1 J.vd l-vater. - Th..,Frins; -. .iiGnoothuízon --. F'. B1ólilandr'--T-:- : q.v. Noort .-.fl.§dia'íer - .Lj'v 'Boxtel.-4 liJ.'de'Kregt, ; JiH

UÏTS],.IGEN AàLVOETBé-IT I december

E.'ninirnotrzwaah; 7.
oUtepen.

IEÏ{S 1

STJI.NDEN LENS 1 en 2 bijgewerkt t/m 14-12-1980

Ie F r'-,.2e kl-as se..1.

uvs 2
Iïilhelmus 2

:[no.r.,2 .,..: j.

RI rVV 2
LEI{S 2

12-20
11-14
12-1\
12-i4
12-11

cc.al 2
Vel-o 2
ONA 2
B1auv, Zwart 2
HVV2
ol-ymi)ia 2

9Yr"B ;?. :

12-17
12-12
11-10
12-9
11-7
10-6
11-6

i"ré .

STANDEN Zohlrrcvur,o - eit - zAÀE 
" 
s EN r or?EN Err'ÍriLbii.

bij gewerkt t /n ?-12-1989.

res. hoof clklasse C

DHL ,
RVC 4
Rijswijk 2
vw2
I,,lil-helnuE J
GDi\ 3
HDV 2
Va]heniers 2
Cromvliet 2
LEI',IS f

rcs.. hoofdkfasse A.

10-14
10-11
9'-72
1Faz
9-9..'
1o-9
1O-9 :'

1c-9
ö-b'
B-7

veLo 1 :,:;:,.,
GDÀ 2
quick ,;
Del-ft .2 .l .
BTC 2 r 

"1 
.-.

FuII Si:eètt 2.. "
ODB ,;
Dr{c' 4 '.
LEN§ 4,

10-.16
10-15
10-14
10-12
B-r r
10-B
11-B
9-7
1C-6
9-5

DèIff 4

resr 1e klasse D

RKSVM 2
soA 7 .i'. '

vcs 4
Rijswijk f
Vel-o 5
Tedo 2
Texas DHB ,

9:5- HBS , 9-1 :

9:iB
,9-14
9-12

8-r 5
B-1r-
B-11
9-10
7-9
B-q
,-B

r es. 2e k1as6e I
-__.-__. . -,-- --, :'
Rava 4

LENS 6 ,i,,i,
Dynamo ] 6l/2
DH], 5
,',D0 5
Btauw Zrvart 6

"-10-

lJ-11
B-q
9-9
o-ll

;.----.'

i
!
l

I

I
I



GJr. IïiL1en vac ,
CeferitaG J
FuII §peed J
LEi\rs 5

B-4
ó-t
O^t)- é

B.?
9-7
B-z
9-1

Tone6ído 4
i'lit BLauvr j
IrostduLïren )
re6 Jc klasse B

Rr-Jswr-Jl< b
XKDEO 3
West1andia P
r"!rchr-Pcl- )
Juventas J"
Cromvliet 6
H\Iv6
Oliveo I
LENS B

res. 2e klasse 6

vcs 5
Quick Steps 4
1ïesterkwartier 4
I?KiiW 6
Postalia J
Zwart Blauw 4
Verburch 4
PDK ,
vuc 7
LENS 7

9-16
9-11
9-11
B-9
9-9
B-B
9-B
9-?
7-6

B-'rz
9-12
9t12
9-11
B-1o

B-9
9.9
o-B

9'=6 flrM l
Spoorwijk'6
3EC 6

res 4e ttaede n

tVestLanclia'[Ó
GSC f
H],ISH B

quich l1
Rava 9
LENS 10 :

ö-1
9-1
9-2

C eLerit asb 9-5
B-4

9--15
9-15
9-11
B-ro
B-9
7-7
9-6
6-4
?-4

B-r6

7-1o
?-9
7-9
6-6
7-5
7.4
7-4
4-o

Hoelr v Holland ,

re6. re kl-;sse 6

Vel-o f
Flaningoís J
BI,ÍT 4 .

,y5r 70/ 2
Fu11 Speed J
Delfia 6

re s: 4e' klasse F

Duno 5
De Ster 2
Vredenbuich'12
VogeJ- 4
Iïesterkwartier /
osc 6
HVV 7
svst?c/3
GDS6 i

LENS 11

1

9
6

B-15
9-12
?-1o
B-ro
6-n
B-z

DVC
DHL
]?VC

LENS 9 . 9-4
Taurus 2 7-1
Laalrkvrartigr 6 B-l

Flamingotè ) .

GD.t 7
Texas DHB 5
Cel-eritas 7
Orànjè Biauw 7
frf

t1)

t;6
O-O

7-5
?-+
B-z

7-lj
l- t4
ö-o

rioul:h is terueeetroldren

Zaalvoetbal 2e klasse À

Champions
DCO I ?B
Zoetermeer.LENS

Klein Thorbecke
I s Gxavenha.Ge SV
quintus
POG
Garruncl
Ilonselersdijk

6-6
G6
6-6
?-4
?-4
D-O

GDCPH f 7-o

-.11-



zaalvoetbal res 4e klasse B

FuII Speed ].
SNOEiIE'7 ,

I,ENS 2
6-9
5-7

Itos Àrrows 4
DVIO 7ls Gravenzande §V 4
The Bombei6..J
Dalco 2
G]ntrnova 10 '

Sythoff Pèrs 2
Viteese DeLf )1

q-A
6-6
5-5
5-5
5-4
7-4

6-1

PROGIà1,1 I{A JUirïOREI'l zÀTEnDÀG 20-

14.J0 uur Monster 1. -'- - - jrENS
14.JO uur,,ïe'sterkwartier 2 -IENS
1r.OO uur DHC 5 - l,EM
1].OO uur DZS - IENS
11.00 uur Monster - LENS

LEN§ 6 ( zie overige:el
12.45 uur l,lesÈ erlrartier - LEI{S
1r.0O uur P.ostduiven - LEIIS
12.4, uur líe-èt erkwartier - LEIIS

I.V.M. de v,i$tersto! t/m 28 cl,ecetr
strijden. .Í,I.Ieen 81, LENS Jr 6!e

. zie ock 28-12 ep.parlc.pol :

zie ook 2$-lZ' M.Vri j enhe,r. 'l n
zie ook 2'/-12 Brasserskp--J

. ,, Ockenburch
,, sp.park Pc:i , ,t

í en ook- 27-1?
zie ao]r- 28-12 M.Vrijenhocr':r,r n
,, Mado6,tei jll: i; :
rr M.Vrijenho-. n

- J Ír-.:.jn dit allenaal- vriends chappeli jke :.; . -
o. zaterdag..yoor de konpetitie te6cn,

"1
2
1
4
q

ft aIle

ber zi
elt'a.

?
B

Er hangen dan -ook geen -afkemin8sli jsten. Kotr dus .gewoon naar LENS toe o1;1'.;
vcrzamelen. -Na 11.50 uur is het klub5ebouw 6eslote.4 iv.a. het open huís vr..-
bu-JarL8 Jubl-l-euE.

,,:

t.Lf'SCEIIUVEN i _gOK VoOn 27 ,en 28-12-1980. op vrj. j dagaïO-ncl -tu-s3eri '1?.3O 'en. 1;B;.i

voors A-kla6gerÉ.. b_ij Pgu-l /Iq S-!egn_ ,.
l'i-kfassers bij Paul l]d Steen
C-hLassers bij, To3 t s-Gravendijk

NIET OPKoMEN:.

lte8eil
zaterda6.nie

OPSTELTINGEN:

ë..niet opkonen afgeloi:en zaterclag vroldep de volgende spel-er6 fl...
t opgesteld: II.SèhaaP e4 F.Pafenewen , i, I

, ,'-.,.
zie ook zààivoetbal- 2B-12..1.980

. ,Leider Jaap Meijburg.

Tet. 67'.51.
tt

:' Tel. 55...15,':

LDNS 1 als
aamenkomst

bekend
1r.oo uur LENS

LENS 2 als bcltend zönàér H.Sèhààp en P.Koeíèè"s-
net 1i.y Blittersvrijk en E.Jager

zie ook zaalvoetbal 28-12
sanenkomst 1r.O0 uur LENS IreÍder DhÍ. Spa.

IENS J als bekencl zie ook zaa]-voetba]- 2?-12
gaarne ouclers Eret vervoer

saÍenlioust '11.Jo uur l,Ells r,eicler ilen o66e.

-12-
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LEryS 5 als bekend zie ook zealvoetbal 2l-12"""':- Gaarne ouiers iaet vervoer fiets meebrengen
sanenkonst 1O.OC, uur LENS l,eid.er M;Jansen.

LENS 6 zie overige elftall-en
27-.12 zaalvo et ba-l

LENS 7 a1s beJrend zie ook zaal-voetbal- 28-12
Ëàn-eïEonrst 11.45, uur LEltrs ïeirler paul_ vcl steen.

LENS B als bekencï fíets meencmen zie ook zaalvoetbal 28-12
ffiomst 12.00 uur LENS Lei0er Theo príns.

ItrNS 9 aIs behenct fiets meeneraen zie oek zaalvoetbal 23-'12
ÉïEílomst 1 1 .45 uur TTENS ,, Leicïer :rad vd liroft.

PROGilrl'lil'L,. PU?ïLLEI,I ZATEIIDI-G 20-12-1930.

I,ENS 4 al-s bekend
Ein'6iÏomst 12. 0O uur LENS

PROGIIA!íMJ. IIJELFEN ZITTEI]DAG 20-12-1930

:1 2. O0 uu? DZS
LEIIS 15 is vrij

. LEjIS 16 is vrij

zíe ook zzal-voetbal- 27-12 .j ..

Leider F. Fluma.ns .

IENS 1O za.alrekr e at 5-ec1ag in veili.ns ,,,Iest erI.e e
11.45 uur Poetcluiven - LENS 11 zj.e oo}- Z?-12
1 1 . 45 uur lrJ.est erkv,artiel - LENS 1 2 zje ook 2? -12

zíe ook.26-2?-12-
. Maclest ei jn

: M. Vrij enhoeklaan

0 ckenburghLEXS 14 zre
zle
2]-e

ook 2
ook 2
ook 2

6-z?.-12
n-n)
7-12

1 1 . O0 uur DZS - LEI{S 1 B zi e ook 26-2? -12
1O.4J uur VJesterkwartier - LIrNS 19 zie ook 26-2?-12

0 ckenburgh
I{.Vri j enhoelilaan

Ook vooï jullie is de wintcrstop begonnen. Deze cluurt tot februari. Natuurlijk
Probercn lirij zovcel- nogelijk ncL. juIIie te voetballen. In rle zaal of op het vcld.
Daarnaàst proberen wij net cle ]eiclere nog and.ere akti;iteiten te ol6aniseren.
De trainingcn g.ran norraaal cr.oor ( zie schena) . Kon tlus steeds naar T,ENS toe.
Blijf aktÍef moeJoen.

ÀFSCHIIIJVïi'TGEN r

PROGRTI$U-; MINI-!.JELPEN Z/il.'E'ni!G 20- 12- 19 Bo.

(ook voor 26 en 2? -12-1980)tïi1 Hei jnen Íe].. 29..06.21.
ret. 66.É.14

o1: vri j cl,a8avoncl tussen '1Br0O en 19.00 uur bij
In noo$6eva11èh no{I op zaterdagochtend op LENS

.[T'i(EUN TNGX},I !

Vbor vriendscha?pelijk voetbal hangen er geen lijsten.
OI'§TEI,LÏNGEN !

i(om dus altijd verzamel-en.

LEI{S 10 vrorclt il-oor cle traincr l:chencl genaa-ht zie ook 26-l'2 eL Z?-12

LEIIS 11 aIs bekencl zon(l.er IU.Fromber8 zíe oo!í. 2?-12
sa-fr'éiEnst 10.45 uur LENS T.eicler Ronalrl. de Haas,

-11-



LENS 12 aIs bcl(end
ffiffimst 10.45 uur ï.,ENs

LENS 14 als bel;encl
Ëà enkonst 11.00 uur LE)IS

zj.e oo}. 2l-12

pic oolr 26-12 en 2?-12

Lei<l.ers Ron de Jongh;

Leider Jacques 'den DuIk.

Leider Dhr. He6s.

LENS 15 cn'16 zí jn vri j

LENS 1B als bekend
Ëiffiffinst 10. OO uur LEIIS

zíe 27-12

zie ook 26-12- en 2?-12

In verband net het 6O-3ari6 jubileum heeft onze j e ugtlkournissie cen sporthal ,

afgehuur<l op 2l en 28 dècembcr. onze voorkeur ging uit naa" Zuiclha8he of c1e. 
ISteanwLjklaan. rlHelaastr kre8en ve Ovelboshh aangewezen. lloèh zièn wij dit niet aIé

een grcot bezlaar. Voor de jongste jeu6<t: de pupiLlen,welpen en nini-welpen r

verzanelen rre 1 uur voor de aanvang op- LEIIS. ttlij hopen §an r'Lat er voldoencle
ourlers en 1.eirlers aanwezi-g zijn die voor het vcrvoer lcunnen zorgen: rvelpen en
nini-wèIpën3 8.4J uur LENS
PupilJ-eri ..r 12,45 uur LENS
De 'juniorcn' moeten naar öp ei6en 13e1e6enheid 6aanl Sp"eek onrlcrlin6 wat af of
kom 5ewoon net traÍ0 6. Uitstappen oi: het ltkleine 

"oorr 
(vij VUC). Oversteken

(van VIJC weglo;:en) en clë Carel lteinierskacle.aflo?en tot je rechts hc.t zwembad en
de ljporthal. ziet. Ingang sporthal: aan de VLaskamp.
ltlii vertïachton juII-ie àI1èrnaa1. ïn cle ha1 lvordt verteld in rvcLlc tearn je spcelt. :Jullie spelen onrlcrJ.in6 cèn toernooi: Speel slortief en laat cle al<koraoclatie hec1. "
ïlij rekenen ook op veel supporters,- Afschrijven op cle bekcntlà àfe chri j fadres sen
voor 25 Cecember, zoCat wij ccn rustige kerst hel)ben. Voor noodgevaLlen nog op
zat er(l,a6ocht enil vanaf Li.4J uur op LENS.. Dc deeLncncrs ontvan6en no6 .een 1euke
sticlccr.

IENS 19 a]-s bel<end zie
fiiiEffirrst 1O.OC uur LENS

ook.26-12'en 27-12

ZÀALTOERI{OOIEN VOO1I DE LENSJEUGD OP 27

LeiCer Dhr. Eistàk.

en 28 dec enber

'rïIi{TERSTOP

De wintcrStop staat wcer voor rle cteur. Voor de juninren betekent d.it twee weken
geen kompetitíe voetbal. D
'er echter hecl anders over
Voetballen in cle zaal of o
anàere aktiyiteiten. Iií6sc
Bef Can even Tel-. 29.06.21
ti{ordt er wat 6eöaan kom d.anook. 31ijf een a]-,ti e f LENSlid 6eclurendg llè vrinterstop.

ZIII'LVCEf 3I\LToERNOOI OP '2e I(orst da.g 26 rlecenber in Zuíclha6he .

e jongste jerigd.mag tot februart stiL zitten. r,lij clenken
. i'lij 6aan 1írci6éren toch zoircel- mo6elijk iets te fl-oen.
p het'velclr'Daarnaast in overleg met r',e leirlers nog
hien hchben r1e orirlero of iullie zel.f eón suggestie. 

l

De v.v.Gona or6aniseert op tvreecle I(er6tdagrvrijrlag; 26 decenber eén zaalvoétbal
tocrnooi voor pui:ilIèn, werpen en mini-'ïel-pen.' Niet iedereen van pupil-Ien 1 en
welpen 1 kan mcedoen, on.lat sl-echts B spelere nce mogen doen. De;trainers
wijzen de spcJ-ers aan. MÍsschíen een tel_eurstelling aI6 je nj.et mee nag cloen.' Gelukl:ig is er c1e vol6ende rJ.ag wcer een zaaltoernooi. \{e e's' €pcrtief en ga weI
kijken. Voor d.e mini-welpen mahen ure een combinatie. Succcsl !
Sporthal Zuidhe.ghe ligt aan de l,lelis StokczijCe. Ingang Bercsteinlaan voor (ie
tla-mbaan r e chts,
Ilet totaal van de ilrie eI'ftallen rïor(lt sancn6eteIc1. Deelnenend-e vereni6ingen;
Gonar IIMSII, VC§? Vios en LE§S.

--14-
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IENS P1:
LEIDE-i'l:

worclt clo or de
I{erman Straver

trainer belcend geraaakt
samenkomst 14. o0 uur LElts

ï..,ENS till: worcl.t door de trainer behenrl gemaakt
IEIDER: Jacques den Dulk sancnkonst 11.JC uur Í,ENS

LEi,iSMr,\L: S.HesE - Ií.t/riersma - N.Schuurnan - X.Geurtsen - Jrvcl ,iïaay - R.Nuijen -R.Fieret - P. El6talc.
LniDEil3 Dhr. Elstak samenkonst 09.15 uur LENS

GEEN Ti?r'lïNINGEN

Up de vol6ende dagen is cr goen training ( clus ook 6oen wo ensda6mitlclagclub) 3

ïl0ElisDii,c
DONDERDÀG
VRIJDhG
ií0ENSDJTG
DONDE]IDAG

24 dec ember
25 Cec ember
26 rlec enber
J1 tlec enber
1 januari

De overige tïainingen gaan nolimaal door tijdens (te l(erstvakantie.

ZEIST

Het jeugdkanp gaat helaas niet door. Na rlrie zaterdagen zoehen hebben vd- j nog
6een ieu6dboerderij of blokhut gevonden. Daaron g..ran we toch maar weer naar Zeist.
De pupillen en eerste jaars welpcn kunnen mee. (Beboren tussen t-B-68 en 1l-?-?1)
i',le Baan van 29 jani t/n 4 jul-t. Kosten i B? t5O voor een week vol- sport. Geef je -
snel op d.rn.v. oncl.erstaand etrookje.. Voor 1 januari r:roet je je op8evoE. Ooh de
C-kl-assers en 1e j.rars n-kJ-assers rnogen nee. Zij gaan van J aul3ustuo trlm I aug.
Ook voor f 3?éO,-3ij cleze 6roep zijn al- 12 aanlnei.clingen. Nog àininaal ! jongens-
moeten ermee. Snel afgeven a.an .:e Juko of opsturen aen ?au1 v:'t Steenr
G enemui.lenstraat '1O1 , Den HaaB. Vra$èn bel? 6?.5o.96..

Mijn zoon .gaat mee naar ZeíEt van
29/6 r/n 4/? ot J/B t/n B/B*

Naam:.....

ÏJAT EEN ELI,ENDE

Afgelopen rnnandag vra6 het weer.een6 raah. Vijf ninuten stoncl een kleecl
lokaal- onbeheerd zoncler dc deur op sl-ot.. Het resultaat: gestoJ-en scho enen, truÍen,
bloesjcs, gcId. een broeksriem etc. De clader 1i6t vÍeer oi] het herhhof. Heeit
niemanc'r. iets gezien?? Zo ja beL ilan even naar p, vcl Steen Ie]- 6?..5O.96. Het is
jammer dat het weer 6ebeurd. is. Nogmaals vr.agen raij rte traincrs om vror en na cle
traíningen zelf de klecdlokal_cn te sluiten.

DE BESTE ïBNSEN

Ondanks bovenstaand. artokel werrsen wij aI í,nze l-eden en ou(lers prettice Keràt-
dagen toe en een geze3-I5-ge jaarlrissel.in6. Misschíen zijn we vrat vroei; maar dit
is r'Le la:r,tste LElvsrevue van dit jaar., lÍi j hopen ju11ie tussentijrls tàch nog wel
te zien en zeker op rle nieurvj a.arsr ec epti e op LEI§S. (zÍe LENSrevue)
Prettige dagen' 

De Jeugdko,mi.sie.
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IN BAILOTÀGE
,íf'18 K:H"Jansen 1rO95B Sen.Zat.
1719 H.v.Buitenbeek 110859 D:imes

B§s"mp1aàn 260,
Bus suos e straat

Den Haa
lO, Den

.i
,.6t"08.90.
aei.g,' 46.59.82-H

Àï'VOEREN . .,: r.,'
'1992 A"!'Eqtav : í706 P.H:Koenders . .: ;

1581 D.H.Friskes.. i r , 1121 C.P, van-Beekuro ., '

Het bestuur .wenst'.a-Ile .lqdgq; legudstigers,' budérs .van onze' jeugdleden,
adverteertielx r de nensen'vàri d e ' Toto/Iótto-inleverÍngsddresséu én Íedei'ee4dle vooral- ï,EI{S een goed hart toed.raagt een gezond., ioorspoedl,g . maar. bo-venal een sportief, í981 toe" ' ':.

U.KOMT TOC}Í OOK Nr\:rR DE:NÏEUrI/J,{àRSRECEPTIE oP 1 JANUI|RÍ 0M.14".,o IruR?

.Hèt ihit-iatief van iret. É"bt.ioi .o, *
. hèid van het' 60 jar'Íg. jubileum .uaai
. te schenken aan een gqed. d_oèI is in.vàn alle kanteu.

. 7"IÀIiIfítr JEUGD AI(TIE

ÀHIHÀHÀIITUIAILIËÍAIiÀH :

AÏÍJERH.'C.NDE

AITAIIÀi],,1.

:'
e.gn -kq.d_ors t
. om het d.aar
goede aard.e

e ontviaagen,ter gelegen-
rned e uitge'spaartle geld
: geYall-enr. .zo. horën wi j

,.:
Ook u al-s 1id kunt Uw bijd.rage kwijt en wè1'op'girorekening l11Z t.n.v.
-de.1t1gemene Bank Nederland., Den Haàg, t.g.v. ieËening gl .7i.78.OO1 rr,et
bljvermertlipg-van_ïJENs-zwaluweà Jeufiri.Àktie..De stanó varr-de rekening,ís m_sroenteel .f _1 "275r==. Hélpt U meè om de twee duizèhd. te halen. Bij

IIet bestuur. ' -

Zo verneem je ineens via dè LENSrevue, dat d.e red.aktie naar Spanj.e'. gaat en,er toch _een blacl moet uitkonen. IVqJ- wij zullen öns beÈt '
d.oen om d-e echte red.aktie te d.oen ve::geteni He[ za] om.den drommeL

. 
' 'niet rneevallen, '' :. .. , " ..1; . . .,

,=--=-'Jdmmer- Selaeg ve-or- U, _.magr geen potriti.eke. praat d.usí . maar .een ge-
woon alfedaagse babbel: . ..,. ..:.. :

=== LENS was zestig! .Daar is uitgebreicl in d.e pers aand.acht aan besteed..'.'Bet was alfeen jammer, dat .oís enige echte katholj_eket krant verstek' 1Íet_gààn.- e-èen"wàora'o.,;i à"i iË"Ët, laat .staan dat er :iàr,irà-và"-
Ife! pimo.hof tijd.ens het Operi Huis aànwezig was.

=== 'Zelfs_d.é- super-ÍoJ.Iige rubiiek Clubblatlereií kon geen woorden vinden.
Een slechte treurt I

--_ 
'la- .i

lva s
.. zeve

=== Met
.het
word.
.pger

s tie laa'uste twee maand.en heel- wat geberrd. op LB,ISi: Atl:èreei.St=
d-aar d-e .[i16emene Vergadering op 2 7 àovember-, rvad]in. een, jk'ompleet
nmans . bestuur. werd gekozen..
ve_el voortvarendheià werd het vele werk ter hand genoríén. .Vooral
jubilbum eiste rrée1: van tte aand,acht. Bovenàien.roE=i àr iét=en ged.aan' aan het méubi1-air, want zo i koàalen wi j onze ga'sten nietontvangen, : , '.:.

TffE".ER,'.ÀCHTER DE BÀR STÀÀT DIT 1i/EEKÏIT{D VINDT U OP BEZI.6. '.
A

- l-



=== |g. Iulfel boven de Bar wèrd
elkaar getimmerd en gevernÍ-s'':-- -iíèUbÍlÉiÍi.; waaraloor het gehe
aanblik Eaf.

een aaltal mensen in rekord.tijd in
Een paar d.agen d.aarna kwan het-nieuwe
aI weèr een.gezelliger. en..ínt j_emer

-odo-r

e1

Met vaardige-hgn{,. waa4UÍj e.rt!."I" d.am.es ès-s-is!eer§.94, werd d.aarnahet gehele'klubgebouw in èen feestzàaI hërschapen. iiét Sutireun-vieren kon beginlen.
=== Dat is allenaal in 'een paar woord.jes zo heel gauw gezegti, maar wat

een tijd is d.aar voor veer mensen in gaan zitÍen. Àr aie'voorberei-
d-ingen! Namen noernen van aI die- vrijwilligers i.s zo moeiltjk en gó-vaarliil.. Jg sr-aat er altiid wer een over en dqt mag niet.lla.argilallemaal bedankt.

=== fiajstrr'sssend. d.oor d.ecenber ben Ík ook nog d.e sÍnt met twee van ,zlin
Pieten tegen gekome!. Het klubgebouw was'-afgelad.en uet arre zoete"--r4eÍsJes en jongens Toch altijd weer een IeuË feest. waarbii we-cle

i ; tsgns krijgen cle Eontakten met de Ouclers te verstevígen.' =;= Tussen neus en lippen door wèrd op 116 d.ecember voor"onze eigen no-
lar,is, Albin van.Gastel, !9 akle ïan statutenwijzigíng gupàEÀà""à..Het nieuwe verenigÍngsrèoht heeft nu ook zr5n aérii:.tïeVe-vórÀ-vàó"
ï-,ENS (.Lenig en snei)_-gercegen. Een zware taàk wacrrt-""e.-Hèi-Ë"àË--

i ;erqn'van_een-n-ieuw HuishoudelÍjk Regrement en het vormen van een- ..'.: . '. }ed-enraad.. wij.'wensen.d.e ReglementswÍ; zigingskommièsie veel sterkte
. ,. EOei f ,..-:.: -

=== fets heer andersl ons werd. een.kind.eke geboren. 0p 20 decenber kreeg.-.. ..-.-_Le.onie...er een zusje-bij. Nathalie heet_ài; en zij'wenst ons gelijk "a1'pr_e-ttige Kerstàagen-en een ïoorspoedig"íiéuíjàar. Haar ouders..?ijn-Hans en Àstrid. Zo.et, maal.dat Ëeg.reóp u na[uurri.jrr àr.-- --
=== llrij k-regen de mooiste n1éntbrièii<aateï toègeàà",ià" ,"ï'daàrop ae- ._allerbeste wensen vanr-de FarnÍIies Juffermàns, straàirroil-óirir"t,'. : V.d;Wi1k, Disseldorp, 'J.v. 

,l,xemburg, Bannirrg, fnói", .,i.Éorfr- 
en-vàn

,r:-ad. Bo_gischr'99""- en Joop odenkirchéí, Martií'scÀoité er, ,i5.r-uoàaer,' van V.V.'Slied.iecht en vàn onze'muizenbestrijder I'TïR1rI{ii.-Bàkk;;ii--'
I:glipl, _Tgliru5 Netten,- d e N.K.S. en r.n.Í.Ë.,^,ral-i s_ci";;^ËA;:ljed.anlrt aflemaal en van hetzelfde.'' j:=1"ne transferrnàrÈi p.cirlJ!1--;;-;;à" lreropend. re zijn. Naar wij v€rra_. ; meó ié ons a11er Dick'B:randeriburg in Hèà;hugó*à#d't"rr"derd. door' Reiigerpbgvg" Éen niéuw nuii rrèórt hij ar"En'àe-veraeru-ààoÈiààiogu4
waren nie't te versnad.en. ond-erhandelin[en met LENS noeten ,og ,or-"---den begonnen" Een en-ander ter d.ekkÍng-van d,e juLiteumtosten.

=== 9ok g-een.JUKOIDER deze week. rk zag dÍe t*ee míni-r;GÈt;;;ïj""druk bezig roet ander belangrijk weik. [i3aens irài zaar-voetbal-toernooi t.g.y. - het_juËiléum warèn óöt< zi;-6"rí9 met weer veleanclere j onge kerels_ om d é j eugd van r-,Et[s een ïi jo-to""rrooi te be-zorgen. lo. te zi-en lukte dàt àardig.
=== En dan na'aI dq-t geféèst kan het gëen kwaad een ofroep te plaatsen' yog." de cooperte:!"r y.l5g_ ""ïÀà"8-Jà";';;;=-;ËB;iíatis op de sin_telbaan van het Genéerbeliik Spórtpaít ,"o aà i,#;-;.n poot kunnenwortren agsel9qd, l:ï. ng+gÉ rituoeir;e rgsT,àÀt-vói,t"iieÉàà" i" dií' o.m. het Gemeenterijk ïnfórnatieceitrum, ó"o"rrmà"ti il vertàrt-Í"eraI1es over.

Ga, waardig óver d-e d.rernpel èn aoe nu een. wat u zich voorneent!
.===.,.9I.z]-ense]].^eenvoorSpoed.ig.1'!B,l'."

: . . -.. . 
wnd.. red.aktie .

IJENS 6O-J,II-AR!-----------.-...
Het was me het feestje wel!, .

I?T:t 's-nidd3Bs""+:l^gi:l rr-uis, waarbij.veet genodigden akte de pré_sence gaven. De mikrofoon was ànestvalitg.acnïer-[eËàra"", tang àIÀhet bestuur was. dat dit. gezeliífè-="*eoài3o ,..r"ràoïitd'aaien op'de gebruikelrikó.verplichïè-i-oJ"fi".r""; NiËt" à;;;ài Ër, i"a"reen washet d'aar d'uid-ó-rijk.mée eens. Heei Den Doelder il;à'Ëeí'genoegerijknanens de K.N.Y.B. een praóhtÍge di-lveren schaal ,ut g1"r"r, aan. Zond.er
-2-



LENS 60. Jll,rR! -(vervo Ie)
redevoering maar met een gepast vriendelijt ivo'orà.'óok d.e H.v.B. bieef

-. li et achter met ' een'kaèo I tie . zii .kond.en èr gewoon- íiet.' ond eruit . Íàr-
*:=,gug, bp.11en,. geen dranJr en sigaren. Dat ilas geheèi overeenlomstig
0-e wens.van het bestuur.- De' centen dàarvoór moesteh naar àe gehand ikàp-te jeugd. Een lofwaardig initiatief, vind ik.
Een heel gez eI1ig . samenzi5 n, waarbij veel besturen en officials aanwe-
?r.B 

'r,rraren. Huim '110 man nochten..wi j verwelkbmen....Het liep allercaal gesneerd.
tg-,,!r9nds het grotè Íeest"voor dg-1eden err'ïe';oud-1eu";];d""o"nd,erde-nvijftig Ean zouden er komen. IïiJ- hielden-onÈ rràitrvast::rn t*àé tràràa
_zou het feest worclen gevierd.. :
veer oud-led.en nebden'-de Ëans niet laten voorbijgaan om ee's lekkeioude koeien riit d.e sloot te haren. De JUBTKO rraó"er-vóór-gezorgd, dat
I:9I *! ouwetjes èen"f1ink aa,,tal.pacemarrérÀ 

"àà""àAià-*aö. , àró er_voorkond.enzorgen'tlatd.ehartèp1erenëoepe1b1even."
.I.n de anclere zeaT was .Zaratustra bezig een- aa]ltal d.ecibeis .d..e. lucht...ínte ''spuwen en als het d.aar rr" *àà"-ti j'was gebreven d.an wqs r er ;nlets aan
*^I:*, Sem?9!t: Jtf 9n roe"rvertl er eór,te" EàÀ-rrài"-rooËËqànetJe rà"à:-.gestrooid., waarcioor d.é !ilàterloo r'ers Ín tranen ujtbórstten. Maar d.aaxon

. e-.c,!$,..niet getreurtl. De stemming was er opperbest, zo 'ze1f 
s :dat veel'iöiidrd$bh hef af en toe waagaén ö* e= a.ót -eè""-èà"'r.ii{à-ià 

saan nemen.Rookbommen of niet . Trouwóns ae ; ongàr.en .s-chuwd.en.,.de .nuziek -van cle . .. :

Pacernakers ook nLet"
De sfeer was fantastísch en menig sterk verhaar vafl- vroeger rirë rd. weèreens opgehaald." zo verstreek de Èijd snerter aàn vàrwààr:E-." ,óu"t-à".veeI. te--vroeg voor velen een.eind àen deze gezeiligè 

""à"a worden ge-_naakt. Het kon niet u-itblij.iren oi het initiàtiÀi-ofi-uit-j-à", 
""o reunie

-te houden was sner geborenl uu de uitvà""i"g:nà!,-*ràit-"ïJti,ii.öi-t"Hi"
+d'e JttBïKo overr-aten-zar het beslisi wer gaaií. qölorganiÀà[_ig g.-"leit__festijn was in ieder geval af. ... .-
Op 27 en 28 decèriljer was. er voor de jeugd; fie niet aan het groie ,f;est
kon deet-nernen, eèn. grootË"op'sezet zaàr+liàiuÀri";;;;oi*ï"*överbosch., ,ïwee cLagen van voe-t!?.1p19 zier.. voor nini_welp tot A_junioi.r: . ..r,
Wij kunne n omkijken op een fijne'.feestvieiing.

xxxxtff xxxxxxxxno§xxl(
LÀrsGS DÍr Spónrorq víN ln Z, Yí. ].ÀDDER X

affi;i:iËfrxxxxxxxx,fir

Free Lenserl.

Nu tle eerste rookf] ard.en van de feestvierir.rg enigdz:.a" ,iJr, opgetrokken
1<l]It+"+ wij oog .lyeer:,pven.bezig houdeà'ràt de werkeli.jkheid.. ._nlt_eree.rst .
r-s oaar dan in deze tijd 9n_ze-_p].icht on goedè_Kdrst: 94 Nieïw; aars_ :wensen rond. te,..zenden. ÍiatiLDNS öetreft [aan aie.vànzèitËprefena uitnaar het bestriur- íie.zo*rigg-rr;o*;i.;i;'aií zàtàiàaààiï;iilË;"à;Ë;.fi'".het ^sehele Junioién!éstà"e".iàn:Ëààs*ïàt r"a[-"àn:Bi-*I;firjons en van-zelfsprekend ook cle Damg!,;,ror.u1.àts herenÍeden, tlÍe.zicí betz1-j ach_ter '$e Bar," hetzlj 'aöhter 'de- schri;.rmaóÀi;il, h;irIj=tí^iËra" op,en om
9l-s_Igmei++ornpleks, kortom.herÍ a1Íen, l,rienseí q,ij nët allen die henar-qroaar zr-in'van Aanser harte een paar gezelligó. Kersfdagen..en óà" n.r"goed e j aarwiss d li',g t _El g1_1s. d"3 o-or, 

- 

"ï=, d ëz ."LEI{SREVUE*;ïO;;,ffi öË;komt' daarvan reed-c het merendeel venétrett""ità"-wË""""-à:.i" er nietminder.ou. Bovendien, voor.egn- iener:.4Éri-"óàt-À"iàirïirËi_íïl:1 ,"-gpl,- 
-

want deit.!1.]ïk! ons,hog veel bèlangrijt"= dan wàt..,roo, 
"rrk-èe=sea 

op hetBroene verd ookt! Ziezó^;- dat_was aàa àat...".u,;;o;;rËràir:à oor.Àls kleine zakelijrre z.lír.-meaàaèriífi iào"ts, lí"i à"rE-àiiË-tearns netnieuwe jaar zulrei aanvangen (ijs eií weaer ó:-enà"à;i-r;-"ïie.ndschap-pelijke wedstrÍjden: t.*.i- op.'zàterd.g; ir""à"i"töfur- 
-. i: 

:
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11.1q uur lEllq 2 - v.c.s. , 14.00 uur mws .r.i v.c.3.'1'12.70 uur LENS 2 - V.C.S. 2

?i! If"T?"r aIs.àlIes kan d'oo::gaa4r. een paar uitstekende oefenwedstrÍj-
d.en- woralen gn w+,"J hopen maar., d-at onze speiers, er ook zo over zul.Ien -
.clenlten en niet te. vlel af schri jvingsmoggliS-kheden gaan ver:zinnén. -,

SENjORm{ ZONDi|G x
)firffixx)rffixi(XHffxltxx
Pro aInInA ZONDI.GI 4JJIWUART 1 1".
14.J0 uur lH{S ,l -
]1.Oo-uur, IENS 2 -10.00 uur, LENS .4 -
10 . O0 uur 

"ïÍVV. 7 -

Texas DHB 1 Ví' ' 
dlrr.

ÀD0 2 .' v1
Quick I ' 'W
LENS'11 v.Hogephoucklaan

tr'. Zwarteveld.
ï. Tetteroo
.,1. Hanique
A..,luer

H.LinÈë n., . F.,fonker:; F de Vroege, J

0 TENLINGEN: IENS 1 , 2 en 4 worden tioor de trainer bekend gemaakt.
IrENS; 11: J.Rieptj es, F.Peters , . C .14Ípman, P. tie Haan, J.Borst,

.Kuijpers, J" Vleugelsr' L.yranssen,

f schriJven: Te1.60.06. 5e. .,f .tfrigpgrs.
,.li

l
I

IC. Odenk l-rchea, R. dè'Jong.' \ierzame ten.: p.OO-uur liENSkàntine; .lr
.PROGRÀMMÀ ZONDÀG.,í1 JÀNUTNI ,1 B1

_ .{uc.uh4oenllanr,tis: $,I,I,I;;r;"JJJJJJJ,}JJJJJJJJJÍJ

1+;'1O uur EmEO 1 IENS í
'11.00 uur II\rV 2 lnNs 2,rest nog niet békend. J

JUNÏORfl[ ZÀIERD.rI.G J J,tNUiiRf 1 81 :

Àr'

14.rO uur HBS 1 - IENS. 1

1!.99 Krinenburg - IENS 211.19 IËs ..r ' - tENs ,12.45 Quiqk I _ IENS 4
11 .OO HÉS - * LENS 5
1?.OO Kranenburg - LENS 6
11 .OO HBS rnNs 7
11 "OO Semper,.-1.1tius 8 - LENS g13.OO tENs g _ j\DO 1?
Voor IENSI t/m'? ís het vriendschao
ve1d. toe . Daar hoor j e of de . wed.st'r

Daal en Ber6Sse ladn
M.VriJenhoeklaan'

.De Sav lohmarrlaan

( J.orp. .Hoornparkr' NoorrÍbrug.
(komp. )V2'
peltjk. Kom gewoon naar het LENS-.ijden doorgaàir:

cHRI JVEN,:: :,schrif te1 v6ór.vrijdagarond ítJ.oO u; bj- j dhr:'t-
P;v.ci.eenr, enem ens O1 , Den Haag.vrij

b
dec
U P . v. d. . Steen

tussen '18.0O en '19.QQ ridr voor:
mól ' e.7 trr\ .)e
*vL.. v í .. )\J . -)\).

avontl
_ dhr.

TEL§I'ONISCIí:
À- 'en'E-kias
C-klassers b
In nood.geval
en íO.00 uur

lJ d4n ^ t:- avendijk, IeL. 61.16,40.Gr
len kunnen de Junioren nog op zaterd.a gochtend tussen 9.J0afbel-I'eir bij lEliTS, teI.'66. 11.1+.

t

p
AIKEURTNGÈN: trENS I en B,.moeten eventueel de afkeuringsli j sten ràad-egen. e fonis che informatÍes word.en niet verstrekt. De rest moetgewoon naar het lENSterrein konen.
NIET OPKOMERS:
zaa dernoo

Dat waren er no
amen zu]Ien wi dit ke

Lwat het afgel
er naar niet

en weekeiird bl
noemen. BÍj een vo1-

j hetopj
gend toernooi houden wij er echter we1. rekening' nee .
OPSTBLLTNGEN:

Bedankt hoor!M

1 ; a1s bekend. saner:komst. 1J.O0 uur LENS,
sman en P.

d.hr. Soa

'tIENS 2: itlem, zond. erH. Fri ske s R.Huj-Blltterswijk en E.Ja.8er.
anenkomst: 1J.oo ur:.r IENS leider:

: -'rt j

s
--4à..-

- 
le j-der: Jaap Meijburg

Koenders, met .À.v.

i
I
)
!

i

;

')



IPNS ?r aIs !_ekeld;.zond.er H;Bautz ,(Zle Sportkamp Zeist)' ':

.Sàuenkomst. 11 .VO Íur LENS, leiderj Ben Osse-.
ïENS 4: als bekend (Zie Sfortkamp Zeist)
Samenkonst: 11,.45 uur LENS (.fiels meenèuen).-leideri :N"N. ..
LHVS .l: aIs bekend '. (Zie'Éportkamp Ze:_st)
samerikomst: 12.oo uur ].,ENS (r'ietè meendmen).-],eid.eri Marcel Jansen.
trENS 6: a1s bekend.. (l-v.nritterswijk en E.Jager zie..ook tuqs à) --
samenkomst: 1'1 .00 uur r.,Eïitrsr_reicrer:-.Dhr".. A.B1örr(zG-spo"ttimp Zór"t;
lE{+7'9},".P9}.9+d''(zieSpoTtkanp.zeisp;':j.-....-.-..'SamènkonÉt': -í2100 uur- IENS, .Leidèr: paui v.tt.'Sieàn '-'" -'-

LENS 8: als bekenöi àet M.vlHelden '(Zie Sportkanp'Zeist)
§agenkonst: .12rOQ uur.LgriS, Leider: t1heö Frins' -- 1. -.--..-.1 ' , -:. - . .:--.
lENs Pi qls bekelil met_Fi!àleneweIl. (zie sp;;tkanpa'zeist) .Sanenkoncst: .. 12.7O.uur I;EIrIS, . leid-er :.,.. Àad . v. à. Krof't.

. ,., PUP.IïILEN.. ZJ,TERDTIG 
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JANUÀRI 1981

1'1 .0O uur Kranenburg - Í.,,ENS 10
12.OO .. HBS - -.xH[s 1.1
1O.OO ,-' EBS , IENS,,12

M.VrijenJ:oeklaaí '

,' Daal en Bergselaan
. idero

ZT
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E

T ...':

[.]ELPEII ZÀTI-RDÀc JINU/IRI '1 8,1

MÏNT-'fIEI,PEN , ZÀTERDÀG , J.IJ[UÀR] 1981

'l''1 .0O uur HBS - Í,BNS,14 ld-en :11..90 rrBS tEN§ :15 ia",
'1p, OO I(ranenburg - lEl\IS í6 . . M. Vri j enhoeklaan

0-.E'm
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' lL rí
-tr

10.00 uur HBS
J0:o0 HB§

. AFSCHRIJ1rENi
Schriftell k

nemu ens r
Te lefonis ch:

NTET-OPI(OMERS:
zaa voe b

Daal en BergsëIàaí
. id.em '

ï'^È

..-..fl- IENS 18
:.!Eï{S íg

lden :

als.: bekend

' SIMEM(OMST:

ujur
.lr

t,

uur
.ll
!!.
|l

-o: o- ö-o'. ö-o-
§teen,

Wi1 Heijnen,
,i . -,_ .. . --

n 1O.0O uur
':

sch word.en. ,.
tend. tussen '

o-o-

IEIDBRi
Hernan Straver
Ronald- de lIaas
Ron de Jongh

. Jaques den Dulk
Peter d.e Jongh
d.hr. Brand-t
Eric. Hess . .'.dhr. Elstak

,]
:. .. i

vóór-vrijdagavond .1B.OO uur, btj dhl. p.v.d.
aat 10'l ,-2145 PR Den Haag..- . .. ,

vrijdagavond tussen í8.00.-en 19.00 uur bijÍel.29.06.27.
In loodgevallen kqn nog op , zaterd.agochtend. tussen 9;00 eworoen aïgebel_d op nummer 6q.11 .1+. : (klubgebouw.
hI'{EU=RINGENi Ioor de uitwedstrijden.raag ditmaa1 telefoni-gej.nïormeerd of het d.oorgaat. Uitsluitènd. op zaterdagoch
9.0O en '10.oo uur op nu-mÀer 66.1j.1+.

Schand.alig-_vee-1. jongens bleven vorÍg weekeind weg bijtoernooi. -Niet zotn beste beurt vooi d.e jongens ën O[d.ers.
( zaal)voetbalto_ernooi. zu.lIen wi j er rif<öniíg *"è-nÀ"-l- - 

-

or!
Bij een volgentl
d.en. Bed.ankt ho
OPSTET;T,INGEN:

IENS í1: id.en
L,ENS 'í 2 : id ern
LENS 14: id.ën
LENS ,15

LEISS í6
T,ENS 18
I,ENS 19

' :': !...'
..-.i i"

IENS 10,:. als bekbnd zànaar D.v.a.V:_n .00
.00

LENS
IENS
T,EIVS
IENS,
IENS-
LENS
I,ENS
rEIV§

10
11
11
10
10

9
9
9

00
00
00
1q
1'
1'

iden
l-dem

SPORTIL,MP ZEIST ' ,

Zoals al meerd.ere
Sportkarnp in Zeist
veel on op te noem
persoon. Niet te d.
pen!
I'fIE MOGEN.. ER Tí1IIr'

zOnder R.Hady) '

zontler lil. tle $laat)
(
(

ma_le1_ gepubliceertl garin we tiit jàar weer naar het. ].le1rker zwemaen, voetba_IJg1, , .atletieken etc._ lleen. De prijs voor_een kleine'week is.f g/r!O per .uur, dachten we. Eten en slapen is;frièrbij-integre_

-..'i- . 'aozr-Jde !
i

Dat vinti jer op de vóIgènde. bl.
rE
-.2-



[íÏE ZIJN DE IIITVERKORHVEN?

- Van

- Van

29 juni t/n 4 juli 1981 :l .r\Ile joiiggnqr geboren..tussen 1 au$trstus
'1968 ën )1 jltlí 1971 '(Pupillen en eerste

J aususrirs t/in B ausub."='ffi;,-Ïïï3"]";*ens, sebolen tussen 1

:.-,- ... aug'ustus 1965 en J1 juli 1958 (C-- en
eeistej aars B-klasseis)

EN'/VïE' HEBBEN ZICII AL' OPGEGEUH{?

PI,PÏIJLEITIVTEIEEN:

C-en B-il.,ÀSSERS: J.K

S.v.d.Togt, H.Smulders, F.Christ, P.Bijlsnar D.Bijlsna,
D.verscheitièn, M,Enàlich, E.Endlich.

n-ip, C.Lie Kien. Ts
.d..Héijden, tr'.Spa,

oen, Miv.Velzén, M.Zaalbergr :

M.Itlo1lenan, R. iIaÍn, P. Dillewaard t
i j , ;rr. Chri st , E.Roos, B.l,mmerlaan,
r,'R.v.tl.Zwan, E.fienes, . M.Tiemes.

Ja hoorlll Bij de Pï,PIIIIN,/',IEITPEN nog ! en bij de C/B-m,ÀSsERs ook', . .

nog 5. Geef je daarom nu direkt op. BeI tlesnoods even naar TeI.

ff3;i?'33'i" naam missen en je hebt je toch al opsegevbn bel'clan"ook '

even naal d.it telefoonnuxuner.
lnoànt--Ju "àil;;-à;;; iaj=i-staan iraar wit je seen gebruik van deze
unieke-kans nakén bel d.ai. ook even op. Er sÍaaí er nog velen te dringen,
die best je plaats willen innemen.

t(.v
,J. !ïasserman, M.Koe1ëro
J.v.Kester, F.v.Keste

ïS ER NOG PLiri''TS?

WÍE ZLLL D;lT BETILEN?

§EEp.1q_y998_4!!E_EUEMtr§, _EE!E!N_ EI_U$I :È. tBT OP! r!

Vraag aan je Ouders of ze nu direkt het verschuldigde bedrag wi1Ien '

betalen. tàat die .f 8?,,5O overscbrijven op onze girorekenin1 11 .67.11 .
t.n.v. Penningmeester IENS roet verne ld.ing van: Sportkanp Ze|st.
s/ij hebbeí de"eerstè aanbetriling aan àe (.tit-.V.S.-aI moeten doenl dus-zorg ervoor, d.at jullie Ouders öns. snef betalen. ...., . .,..,,..
TRIITNÏNGEN:

Met ingang'van wrijd.agavond 2 januari starten a1le juniorentrainingen
weer. trTij verwachten daÀook alle jongens.weer op d.e trainingen. Ook
bij slecht weer'wordt er getràind. Neera dan je gymschoenen mee, maar"-:,,

ZÀTERDÀG 1f JiNUIiRI'198'1 !ll!l

TiJd-ens cle winterstop leek het ons wel leuk om een 'rSPElD.irG" te
organj-Seren..- Het plan is. oro- op.-íl j annuali naar "waarschiin] ijkt' -d.e -
\IV;'iAtrSDORPERVLÀICTE te Baan .en,dgaË bijv. gen spelcircuj-t te spelen.
Dit zal ongeveer zotn 2 à 2f ugr d.uxen.
VJÍ-j d.enken'te vertrekken vanaf'het LENSterrein, waar Hernan Stra?er
eeist een. en-ander zal .uitleggen. Bij terugkomÀt op LENS kunnen ju11ie
dan gezaménIÍjk wat eten en cle d,ag wordt bcsloten net een spannenale
fi1m. In de eerstvo1gende LENSREVIJE zulIen wij het volledige pro-
grar na puË1iceren. Uíteraard iè tie nedewerkinfi yan ju11te Óudèrs en
alle leitlers onontbeerlijk.
InclÍen er vragen zijn kan kontakt worden opgenonen met:
Wll Heijnen, Te1. 29.06.21 "Win Kouwenhoven' TeL. t 29.9A,55.
EN i'l/IE ,STr'JtT ER hCHTER DE BliR?

Zate rd.d gmor
Zat ertLagmf<i.

$en: José en i',ndré Christ
àag: Riek en Piet aoÀcÀ (oót sluiten) "

Zond.agnorgen: Í.iau§- vrin Zi-h.t!.out, Tele Frerichs.
Zond.agnld.d-ag: .lirno 1d Banrilng, Huib en Sykla Pronk, -.lLn v.d.

,lIbert Ronel jn. Slulten: José en .r,nd,ré Christ.
rlfbellen bij: T,oek DulvesteÍJn, Tel. 67.61 .81 .

-6-

Ste en,
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OFFTCÏEEL

MUT/.ITTES LEDENLIJST!

1025 PlG"Lancee .

I(ONER]81ÍT]ES

,S enioren:
Junioren:
Pupillen:

Z1ïrILII1'JENJIUGD AKTIE

De stand van
.de f, 2000, -. U t<unt
Den Haag. vlilt U er
LENS-ZvaLuvren Jeugd

Bij voorbaat

wordt Cen Helderstraat Bl , Den Haag TeI. 68050B

"-" 
'. Nu-Ëet fé estgeiurè - icrrt er àè rug isl zi5n wi5 

-"ou.paan 
xijhen hoe heter rnet de Kontributies voorstaat. Het Èlijkt, àat rnóer ta"''60 reaJn ait scizÀcnnog nrets hebben betaal-d. Meer dan cle helit van dit aantal bcstaat uit leugcl-leden " lïíj verzoeken onze leclen en ,1e oudcrs van onze jeugdlerien <Ie achtcrstalligekontributies per omgaand.e te vol_C.oen o! onze girorekening 33.6?.11.

.. ..IEr zijn Lerlen..ilie nog d.e.kontributie bÀdragen v"n-irel vorÍg seizoen nÍet'.hebben oversemaakt. Ter i-nf órmatie volgen hierondór de bedragenl ;"il;-;;;.'ï; -seizoen moeten rvor,l.en ovelgernaÍlkt.

.f .BÓ,-
7r,-

140r-

K.N,V.E afd" I s-eravenha6e is verhuisd naarte]" o7o-2g.BO,68
VoSI g-"1 vl-otte bezorging van de post'dient .

8e Drul-lrt:

i. K.N.V.B,, Àfd. r s-Gravenhage
Postbus 4J555.
2504 AN r s-cravenhage

op de nog in urv bezit zijnde enveloppën diènt de;adresserÍn6 a1s bovenstaandte worden gcwijzi6d. .... . .

.f .190'-
1241-
106,-

IlIelpen/Mini'tE :

Niet-§pelenrle leden
Dane 6

rle ïzerwerf

de voJ-gende

'lf te I slGravenhage.

adress-ering te worden

cle rekening in monenteèI f
Uw bijdrage.nog kwi-jt op B
vrel bij vermeLdent dat het
Íhtie moet. , .

oize Canh.

1?65 t-. Een kl-ëin rirJcje 'nog naai:
i-ro 7112 van de À.8.N-Bank,
t.g.v. rekeningnuraànr 51.r?.1B.OO1

Het BesÈuur.

wIE ST.!.,IT ER iTCHTE? DE Bill ?

Zaterda6norgen; Teel_e Frerichs en Jos6 Christ
?, Middag; pict en Riek Bosch
Zondagrnorgen; peggy RicheL - Eric Landman - Cor }loppenbroulers
,, middag; An vd Steen - Mevr de Jong - en 2 man van IJENS JArthur de Groot. :Bij afkeuring is de kantine van 12.00 tot ,IZ.OO geopend _t

.r.r ' staat zaterdaB ltiet .en Rièk Bosch :

r! ,: zondag'An vd' Steen en Mevï. de Jon6
Sl-uiten zqterdag. Ilj.ck en piet. Bosch
,, zohclag Gerard en An vd Steen
Eventueel afbell-en bij Loek Duivestei jd.fe;T. 6?,61.83

-'t -

Tinue
li.ndre

Zilfhout:
Roovglg -
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I[laver ja.s-drive y-1o-lt Januarr-.

Vrijdag a.s bc6innen wij_wee" met_.cle beken.rle klaver j as -drive. Goerle wijn behoeft
geen kr'ans vandaar C,af 

-i,rË -'hct lróit houlen. '

.il.anvan6: 20.rO uur, inschrÍjving mogeLijk tot 20.15 uur.
Prijs: f, 20r- pcr koppel (dus ,+16r- per !ËisaËn=í6Ei=f avoncten).
Later op cle avond kunt u uw geruk no6 beproeven d.n.v. het kopen van- l-óotjes.

Tot vrijda6, KriKÀ.

I(ÀKJ,KTIffJ (i"I(l.iLïti, K;lírl(Al( .:lft".Ki.KiIGI(Àl(AK.l,KÀI {fiI{AIL|J(,1ï.4JL'.K]1K1:ffJLKAI ilii'_Kr'UiÀK.lILIL{ Iff,KÀIGT(

A HAHf-H-liHl.rHLHhHr':.HirHrl,HAIí.Ii HrtlL':lIiiH
H^
; iTLLERHÍTNDE 

H
HAH,A]TIiHr',,T{riH.'\Hl"H,iIII^.II,:!H:ïHAIU, Hi,HA

ïn het verslag over de vicrini; van ons 6o-5arig jubÍIeum wa6 vcrzuimd te
vermelt'ien, (iat op 21 Cecenber nog een goed gesl-aa8il,e auto-raIIy rloor Ce
Jubiko in samenwerking met de Iíaka was georganiseerd.
Onnodig te zeg6en, clat cr vreer een paar uitgelcookte vragen waren opAcnomen
en dàt er een route nas uitgestipp"fa, *oài'Àp menig d.eelncmer nociió
mee had.
Zoals 1g,ezcgd., een geslaag.l evenencnt net a1s hoo fdpri j swinnaars het koppel
Frans en .llnnelcc Disselclori:.
wog necr: feest! op 1 januàri onze traditionere Nieuwjaarsreceptie lvàaraandit keer een extra fecetlijk tintje. onder cle ruim 2óO bezoekèrs bevonilen
zích 28 jubílarissen die 2! jaar à, ,ou" 1id zijn. Zij rverrlcn, terecht
even in hct zon:'.etje 6ezet tloor Henk Geurens.
onze nieuvle vcorzitter overhanrligd.e aan erlc van hen met een.persoonlijk
woord een aanienken aan dit heugol_ijke feit.
Het was erg gezel-Iig
De receptie, welke t.g.v, het 2! jarig huwelijk van Ion en .Jeanne van
Luxenburg a.s. zaterclag in ll parkzicht ri ( zuÍrlerpark) vrorrlt gehou;len
vangt àan on 1B.OO "uur en duurt clà 19arOruur.
I'lij ontvíngen nog de bestc wensen van het jeu6clbestuur van vros, de. fam..
!Y.Endl-ich en van p.Meershoek Sr.. tr'Iij hebben cr einrtelijk v,reer eons een zoontje biji Jos en Elise Kuijpers
kondigen nct trots-tr€ gebooite aah ïan hun e'erstelíng, genaamd. IÍarc Anton.

.Dc_gcboortc vond plaats.op 29 december 1930 on ö.47 uur. Uil rvecgt
3470 Br afr en is J? crí. l-ang. Van harte sefeliciteeit.Zor dat ïvas het Can !ïeer. Tot ziens.

Itlncl. RedactÍe.

JTGKIfi (UIKI(I Iflífl{I(K

f; i nrrtr"roo* ïl
Iffi IC§iKKKIO{KI{I«KIffi I«I(

Met cank aan rle wnd. rerlactíe nenen rvij onze taah weer vol-l-ed.ig uitgerustop de schou'lers.
U kunt van gefuk spreken, dat wc er nog zijn, want als fgBO 6én dag langer.
hacl geduurcl, had.den vre het l.ooclje gelegC. lïe sraren dat jaar spuugzat.
Maar met het nicuwe jaar zitten we lveer boordevol niculvà ero"giul

-2-
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J,ammer genoeB voor U in het nieuwe jaar geen all-èÈaagse ba'bbe3., doch ,

. kritisch.vöL6cn van hèt .totale .b uít engeb euren. Dcrnlct-U ook meei
- IIeÈaa6 waren wij niet op.de geze1lÍge nicuwj aarsrrjó eptie aanure,àig, daar rvij'ile jaar'isseling in wardere en rustiger streken tröluèn door8ebraóht. vanafdeze ill-aat. a]_s hog een voorspoeÈg, ' silortief , bJ_dssuievi j;; ':gcle_kaartèn-
'vrij, geestrÍjk, vochti6, vrèetzaam, balCadig-publiek-vriji ËortburclichÉrijk 1981 | ('zíe vöbr anàere ,rér""r, LENÀ-ievue nr. 2öi. : ,:
Enke}enagekomenNieulvjaarswensen!TonvdBcr8t.--noirja.

.Ean6 en Jeairnet Verbarèhdse en Rem@o (buiten iéaeaiieinó). werdgn nog voor
d.e .olicboIlcà vorrast met <Ie 8eboorte van lind.a patricii; ', ' t.
SaÍl1ante détaiLe:.,2e wordt Linia 6enoemd.en zag hèt ]evensiicht op
JO dccember 198O. Moeder en clochtcr s].l.ipön var, i tot 3 uui.,Lijkt wat weidi8 nachtrust voor zorIi kl_oine spru5.t.
Ook wij van de rcdactie willen nog even terug,.:ijken rnaar.het 60_jarigjubileuin. we hebben er echt van genotenr en ncuen aan alai ook u àf uwechtgenoot of echt6enote eóht genoten hebben.
vrÍj iag' a.s. bogint hct grootse spektariel wecr: de klaverjosdrive. ook wijvaardigen een team afr Ínaar troost u, de trireede prijs is óok intressant.Not als.de I{os berichteà vre heler:a.ai niets over het tocrnooi in uruquay.

'zoaIs u in de krantcn.heoft kunncn lezen, is LEI,ls lop8criiht tijdens cen .

"ope]letjc pancloer. !ïij zouclen het. dan ook -wel- leuti vin,.en aLs àe Kaka eens
een panCoer-Crive or5;aniseeràe. . :'

0m ín stijL te blijven in dit jubiteumjaar sl-uiten vri.j in.ieder [evalweer af met. cen hartelijk per.nd.ocr | - : . ".

Zor h-icr zijn vr:ij can weeI. ',7ij hoeven gcr-ukkíG 6ocn.oxcuus ic vbrzinnen
waaron wij cr vorigo weeh niet waren, Al_lereèrÀt zoud.en wij vanaf .tLeze

. plaat6 al-Le lENsrcden eón' vrelgcncend 1981 toe wilren ,rurr""i.. i;lij hopen clat' juJ-Iie er weer een lekker'clwaàs jaartjl van zulr.en mahen, zodat ,rij weervrat te schrijven hebben I

i Tot volgende rveek!
'J. S. en F. X.Geintje tusqencloor! Er .i.E natuurlijk de atgetopàn 

- 
vret."n- gooo"g gebeurcl omover te schrijven zonls bijv. de insta.LLatj-e van het nicurve móuÈilai, vr.ar_." door de kantihe. eeir' vcel nooiwr aanzien'heeft gck;egen. En d.aarvan wercldus ook neteen gc',)ru ( van 6emaakt om écn rece[tie'ioor' lenocli6den te

.'.' o3g'".nise::en waarop vrij. vanzelfsprckend àanrvezig waren. ons ueeÍo van oeni'- rec-eptie aLs eeh bÍjeenkonst nèt-spcebhcs en kàcl-o's breck oveiÍgeirs ni-et. te'kl-oppen. Geen spcechcs dus en a11o"n een gcldelijke gifte t.L.v. cle' zwaLurven. \ïeI cliverse prominenten uit de Haa[su .rn 
"ib"]-riureld, waaronder

Frans lSeisch clie de maanda6'.daarna in zijn corum in het vaderland het

LIs dit geen positicvé pubLicitcit i's !?
'MaAr hct grootote fcust,iarrcst toch rs avond.s komen vi)or. le jeugti (A-hlasse)

een srort discoavond net cliscotheek Zaratustra en:voor .r-é rvàt óirLere- en
oudLeden een gczellige avond mc,t rnuziek van de paiónakers. Het rveiil d.us
een_ geslaagde avond, oncranrrs het wat vroegcr sluitinEsuur. Je moet rnaar
dehkcnr 'voor de vrijwilrigers cli-c'rnocsten opruinen vrerir het alsnog 4 uur.r6 nachts.



En nu $reer rlat !4inder nieuvrs: IIet hondeweer van Ce laatste ruekon horift
LÈNS weer ecns zv;aqr getroffen. Dit rveekeinde vrerd er weer eens niet
Bqvoetbald evenaLs het wcel;eind d;rarvoor. Ondanks tronGrr nieulvè mcibilair' zijn ite goclen ons niet bcst 6ezincl! ! ! ! I

Ge3-ukkig was er ecn bo c tbal evenement clat wel- dcor ging. Door de technisohe
mitklclen van tcgenwoorrlig mcr,k je toch ,1àt de goden ook nie.t. all-es kunnén
rrberlverkenrr. Het ev-ènenront speelle zich aarelÍjk in cen ze.al af. Twee
conbihatiei van .iie. rrÀrr en tv{ee combÍnaties van derrBr Ieverden strijd
oj),een iiètaart. f,Èlts lZ lukte clit door z66r goed Épe]. LENS À1 l-ukte het
bijna. El werd Gocd gcspeelrl maar te wcini8 afgemaakt. Uiteindelijk ging
HMSII met de eer strijken. :

Het jubileunzaalvo etbalt o crnooi vras zo geze11i6 dat er pJ_annen zijn onrclit volgend jaar'tc herhalen naar d.an r,ràt anclcrc verenilingen al-s tegen-
stan4.ers. lvc !Íachten af!
.{L6of er trounens nog niet genoeg gefeest rryas harlden we àfgelopen donC.erclag
ook nog Ni euwjaarsrecept ie . Het geluklcige tocval wiLíle dat de cdncumptie-
bonnen die ruen ontving, na de heer G.van (ler ste.en rie'haflJ gedrukt te'hebbcn. dezelfrl-e waren aIs Je borrnen van het'jubileun. De overgebleven
bonnen kon loen clus alsnog kwijt. Ver er wa6 i.1e sfecr 6oed, waren de bollen
e! flappen lelJcer en har'lilen dc bitterbai_Ien in te6enstelling tot vori6 jaar
ur61 een vill-ing. 11 net aL clus zeer geslaagd (rijít op afgezaagd).
Voor Ce ourl.ere jcugd (A-en evontueel- B) nog everi dit: a.s.vrijda8 begint.cle
vr:rraLe '(erstdrlve flklaverjassen) viaarbij het Jukoödertean (wii,clus) oolc.
nce za1 do en.
InschrijvÍng vanaf B uur tot B.3O uur. prijs: f tO,- p.p. voor aLLe clrie'
cle avond en. .
Ntir_ is het èuE echt afgelcpen; vrij weten niets mcer te bcrlenken, Cus tot
vol6enlle rveek ian naar.

J.S. en F. B.

Trou moet blijcken.tt

glic zcer ouàe LENSrevues in han,len hecft, kan bemcrlcen clat ín cl,i c veï
verledcn tiic dc tocnmali6e redactie het cl-ubbLacl vaak bovenstaande titer
als een sprehcnilo inleiding mcegaf.
Trou noct bIÍjcken, eertijds het brazocn van vaderlandsc Rederijl-crs, werd
Leitnotiv van jonge, s1:eulse darterende voetbaLlers. zij voelclen recàs ..an.,
dat je sanen sterlc bent en in staflt.on iets dat oennaal- op gan6 wer{l gezeti
te 'behouCen en uit te brciCen.
Tlou moèt blljckenl Dit speelrle nij in het hoofrl, toen a.Is cen vervolB op
de Ni euurj aarèrec eptie .in ons r,ENshome de kersvcrie voorzitter 1iees rrortmar
mct Eerkbaar gcnoegen aan eni-ge tientallen lerlenr' allon gctuigend van het
Trou:noet -bl-i j cken-princip e , een fraaie leg.penning overhandigde.'
'Iqoos Haketr de olrdste van aI]en, oprichter.en ecrste vr,o'rzitier. haè zíchlatefi veront s chulcligen. voor deze B6-jarige en in Devcnt cJ ' woonàcht ige
LE trSviiencl wel be5rijpel-ijk. Toqh rvel janmer!
Maar fiet zijn bijna 6O jaarrnl. '59+ j,rar lidÍflaatschap rnocht Wim van
Boheeinen cen krasse tweede gcnoemd rvor<1én. En na hem volgclen'naar ih ncen
nog 40 an.leren met als hckkèsluiter cle popule.ire met clavórend applaus
be6eleide Tinus Zj_lfhout.
Er was grote vreugcl.e in de LEliISt ent. Terecht! LElis is het waard dat clo
leden hun iroul l-ate:,r blijl;en. Zoa1s dit ook wo:: t getc,onil rloor vel_ejongercn clÍe in vÉrbanr] met hun ger;oorterlatum nog cen póhsje op hun eerstejub: leum mocten vuachten. onder hen nÈent llenk Hoppe:rbràuwc=u 

"Ëo 
gunsti8epositie in: dic wer(r. onmiclc'r.elijk na zÍjn geboorte ar Licl (naar nof zonder

vr; etbalscho cncn) 1

-+-_



r Trou Eoet b3-ijcken! Gaarne roc;: JJr 'ieder op. dit rvoorL tot het zijne te
nak'en. Dan komt metr 66n e1à6 ech einil aàn'het ergerniswelcJcehd schanclaal
.Van:het niet opkomen bij vredstrijden, Dit is ontróurv! En die blijlrt '

" helaas ookr a1s onkruid in een bloaucntuin.
Irou moèt blijckeni Dat vonC de lENsleidÍn8'vxo cger, dat gindt zij ogk nu.
Vanja.at..di_e .pra.chtige penning, die ik mee niial: -huis nocht nenen.". En. met n-ij
à1 tlie . a.n-1e,re_n.^ Zonder bpdracht van al- (lie .yrienden durf ik het 'aan, het
.best-u!,r èn cle hele cl-ub hàrtel-ijk te rlanlcen .voor hun vrienrlelijke geste.
ItJ c beleefdcn een hartvervlarmend uurtje in een vcrtrouvrcle oragcving;
l'Íq4 _sta .mij toc bij het getoonde bewijs van hulde en dank even stíI te
staan bij. h-et' gedufdl de toewajding, hu].p,.. unz. én2., jaren.aaneen.
op$ebracht door onz6 licve "claues. Ik cl,acht dat cleze 1ae.tst,: verkJ.aring
een. ecrlijk en.passeird_.sIot'nà6 zijn van nijn vcrhaal, rlat. Ík thans,aan
de Boede zorgen vcn de LENsrévuenensen toovertrouw.

:"i
P, Juffermans.

75 ia,'i

Dank Ur mijnheer de llecl.acteur!

LLNGS DE S-IORTEN V.i.l'l DE'Z:M LTDDEFI-----Í r !

zATEjiDAG 10-1-1981.

P.J. .

t 4. 30 uur Nsm{ 'l
12.4!., uur Loosduj-nen ? -
11.()O ''uui Hoekse Boyo B
10..J0 uur LENS 4 ..

hcLft van .de 'op 2/.
he e-f ! .ons . lqTid-dè-]:
, rarrcs ul_E de kast
OPSTETLING: uloeilsda.---':-.-

LEIÍS- 1.

LEIïS 2
LENS 

'Escher.iloys 4

Dec. .j .1. vri enclschapp e1i j k
6è1ééid waartoe we in zotn
haLen! !) L/.UV.ltrlC: .14.J0 uu

Savond,'na dc traLnLnB.

I1. Ían- Vliet .
.,1 . H. Verhagen.
N.N.
É, iv.

probr€imriEi .staat t.w. de UïT-wedstrijd tcgen dc l-eic-tóis N
Zo 5c2egi1 "durj ecn uit ersTïoeili jlce op6ave'clie o.i. -cian
einde'(2 vrinrítpunt en I ? ) gebracht kan word.en àfs rve öns e'tot en met de l-aatstc seconde volledig tegen aàn'goóien.

Nu de min of mcer en.jrverend e ..moment en van :le jqarwisse!-ing en al-l-es wat
diarnede annex pleegt te 6aan, weer goccl .cn vrel- achter. rle .ru6 zijn kunnen. vre. óns
wee? eens concentreren op de reaLiteit.. En dic r-ealiteit plaatst ons wat het
rÈlute 

'tetreft í1 aiireclj"rot tuii" , , irllÀ-r, o u"C3 o.ti o1, t1à grond a.à" iur rrió" 
"unu:-t c-ïEt belangrijltó 'zo niét DE bel-an[ri j';stc - vrerlstri jd van het seizoen op het

SnM op spcrtpark Ockenburgh
ook allcenJot c enTcïèIíjI
r van de öet6te Bindut
(De söhitterend eeÍdte

ng te6en GDjt io Loo§c1uínen
stant zijn dus....vcroïuit
rechter:R.v Vl-i et.

e, pntrioeti
gèval r-n

r r Schcií1s

-r-

Mijnhecr ctb'redacteur, nàg het even? En kan het even? Een klein ptaatsje in onze
T,ENSrevue on- hcLaas wel aan cle l-ate lcant-te nemoreren, dat,PÍet Meershock vIàk

,. voor Sint'i{ico1e.a6 75 jaar i6 ge!ïor(len! Tooh. wet een.getrukrvens tïaard. Proficia-t,'' Piet! Namens heel. LENS I.^l-6 vacler ve.n onze tccnraalige. junioren Kees èn Peter heb
je cle weg naar LENS gevonden. En je bent LEI{S trouw gebleven. Ook je fietshobby- bleef jc trouw. Hct is,je van harte gegund.ook dit .jaar l'{ee} op jc zelfgetrapte
rijliel pijlsnel door Ncerlancls schone dreven te jagen. I,Íaar' ki jk uit! Niet rueer
va1l on !



' i{et Tï.IE]IDE staat cvencen6 voor cen niet inis te v(:rstane' opsaaf , n.1. de

ulTweclstri j d-tQ6i Löosduinen 7' Lcek clit pIoègjë , tijdens het ,ecrste treffen
EËti3as bij ons thuis, no6.aI te, beteugclen, in de l-aatste r,raan;1.en zíin zc
(vooral thuls) stebds aan Cé winnencle hand en krioel-en er dus tientall"en r , l' -" '

, , artclert j es. onr-ler hàt Bra6rr. Oppa€sen rlorhalve en. ió iliet laten verrassen.
;ir.lirvvr.llg , 1 2. 45 uur ,
Madestein a/d ]'lades

Scheidsrechters A.H.Verha8en. Teïrein Loo6(luinenl Sportpark
einweg, zij t van cle Monstcrsevreg . OPSTELIïNG ! eveneens

vro.ensila6avoncL na dc trainin6; ZorÍjt dat j e d6ír' om È e beginnen alleuaal aar!ïezig
bcnt I

Het DEIiDE'heef! evcncens een UlTwedstrij d en vlel in l{oek van Holl-and.
Genakkelijk GTT-gecnszins, doch onqE;homelijk evonnin
TgLIei! HogEqe B_oyq! Bij het binnenriiden van a'e jrI. .ts

. ilri.NVjrllG : 1 'l . O0 uur ,
o p-Le :.-iÏ o -spro n g s c huin

íècht vooruit.(Grote l-etters op het hek
C.Veldink - C.Bosiee.n - R.Koster (aanv)

l) oPSTE:.LING: M.Reuver - G.Bosnan -
- nlIEjï.:T. Houhen - n.Bon - chr. ,rehee -

G.l(uipcr - !.v(i To1 - RES: l,.Xuíjper§ - Il.I(enper - D.Pronk.
Gaarne om 1O.OO uur op-ïEIIS verzamelcn!!

tter VtEllf tenslotte. is ons enigste team, dat TEULS speelt en vrel om

10.Jo uur teffiEcher Boys 4. Gczien cle uitstekenc'.e vöi6lwaarii lloy Vroon e.E.
zich v6ór de winterstop bevonrlenrzien we dit treffan net 6eraatÍgd optímisme
t'ei1ér,roed'en ïrr,et t t o.i. wel hecl raar gaan al-s hieruit r,reer niet ó6n vrinstpunt
ie vocrscJrijn komt.
OPSTELLING: G.Hall-een - .i.I(()6 t er n.Vroom (aanv) - E.van ',ilerhhoven -

elen - l.Romeijh - C.Berebak - t'J.Dieffenthalcr-C,van V/e1bci6cn - Fr.v Dri
A. Bannj.n6, - P. Hederik.
J: den Reijer - C.lioster - /I.Kri jGh - i"i.Nelis6en..

PIiOGIu.l.MfL ZÀTERD/^G 1f januari 1pB1

14.rO uur LENS 1

12. JO uur LEI.TS 2
1O. ]0 uur LENS f
o9. 15 uur LENS 4

- ;..rentsburg.1..-..
- s.v.P.T.T. B

- GD:L 4
- 1,r'l].ilB 4

rI:.1. dg Keunin8
. I,í. Kuip

P.

C

N

I
N

II

Schaduvr proGramma voor a. s. zaterCag 'lQ januari 1981

12.00 uur Te Vlèxve
'l 1 .0o uur I,ENS

. .- LENS 1

LENS f
u Vred.enburghweg Rijswijk
Y1

M.Vrij enhoeklaan - liijkduÍn
i\ï.N.

ZMZMZI'ÍZ\í|ZMZ\4ZY:ZYIZ\'r,Z'!'1Z1IÍZMZMZMZMZMZMZYIZILZMZ\',Z\I:ZMZ\4ZMZ\4Z\4ZMZ\|Z\,IZMZMZMT.'MZMZMZIIZMZNZ}4ZMZ

PnCGRiJ4.li SENIORtr'l ZONDAG 11 januari 198'l .

14. ,0 uur RI(DEO I LEI{S. 1 I(on. Jullanastraat-Noordorp
c.vd KoLk.
t l{o6enhoucklaan L.tcrbeek
v1 G. Spran8.
V1 H. Gillet.
lI2 . B.v Herwaarden.
Zuirlórpark B.vd Bcr6h.
HeuvéIweg - Leicr.schentlan .:

C.v DIoIl.
V1 D. iilessel-.
\3 A.v oeveren.

11.0
1.2.O
10.0
12.Q
10. o
12.C

uur
uur
uur
uur
uur

HVV 2
TENS ]
LENS 4
IENS 5
Aava 4

urir iiKlrW 6

12.00 uur IENS B
14.00 uur IENS 9

LENS 10 is vrij
14.oo uur iïesterkwarticr /-

o
o
0
o
o
o
't'

LENI] 2
DEL ,
Duc 4
f eclo 2
IENS 6
,DI,.FS 7

HVV 6
DHI 9

LEI{S 1 1

-6-



NESERVE PROGR.TII'{I,ÍA SEN]O]?XN 11 januari ( bi j algchel_e. a

12.00 uur LENS .5

OPSTELÍ,INGEII:

IINS 7

fkeurinB)..,

LENS 1

LENS f
LE}I§ 4

2 en J worclen door de trainers bekenrl gemaakt.

bardienst ! zie nedeclclÍngen barkorunissie. ,..

als bekenc : 
J '

LENS en 4 schadu ro ramma wcrdt rlonderda na r'le trainín bekend eÉaakt:

IENS 5 A.Baurían - B.Boogearcl - I{.clu Ctatenier - R..Bom - F.de Jong -,f .vd Ende -
B.osse - C.Stapel - F.Veeren - F . Verbarend.se - J.Voorduijn -
R.V 1ïijn6aarden - ,1'.i'.,i1tring . zic rcservepro8ra4ma

LEI{S 6 C.vd lleek - I(. j(èetman - H.v Dijk - G.I(èmpe?man - W.irlich'e1E -'G.Iooyestein -
G.Oostrou - K.i?as - H.l?ooduijn - J.Zoet - J.Zoun - p.Schuften - J.Rienen

LENS 7 a.1s bckcnd (zie rcservepro6-famma)

LENS B al-s bekend.

LENS 9 a1s bekend

LtrNS 10 is vrij: P.schuttcn zie LENS 6 en J.RÍemen;

LEN§ 1'l als bekend - |

VENZ.{I'IELTIJDEN

B en ! een half uur voor aanvang van rle vrcrlstrÍjd.
09.15 uur LENSK.{ITINE
11.OO uur ,r
1J. OO uur ,,

],ENS
i,ENS
LENS
LENS

)r
6
7
11

ATSCI{RIJVEN

VrÍjr'.a[avond tussen 1!.00 en 2O.OO uur
LENS 5 bij ChiÈs §jtapel
LENS 6 bij Cces v<1 Eeek
LIllÍS 7 bij.Henk Ilimmelzwaan
IENS B bij Gerarcl Duivesteijn
LENS 9 bij The,r Prins
LENS 11 bij Jos Iiuijpens

TeL.
TeI.

TeL.
ïel_.
Te1.

o1?49-4+?59
o1o-715110
Boz516
946891
61tz'r4
6oo6rB

Àanvoerdcrs _liunnen bij cventuele problemen kontakt opnenen mct, Frans d.e Vroc8er
TeL. 01742-6021 (zaterda$ tussen ,l2.OO en 1J.OO uur)

_-7-



UITSLAGEN ZONDJ.G 4 an 1rB1

Postduiven 2

PROGRAITflii ZONDAG 18 J

PROGR,.I] }U. ZTIALVCETEr'iL' DII,TSD-^,G 1 anuari 198i.

21 .O0 uur LENS 2 Snoekie .7

OPSTELLING

UïTSLi.GEN ZÀALVOETBÀL J0 deccErber '1 980.

Vitesse Dclft , Lll.ys:2

1o-1-1981.P]l0cls"llÍl,Í.! JUI'IIOREN ZiLTEIïDric

14.rO uur Cel-critas 1 ],ENS 1

i6 vrij

1-5 ( vrsch)

Veiling t'Noorclrr - Poeldijk

vd Kleij - J,ï(uijpers -
el-e

3:1

Noordwe6

v'l
v1
Kcrkstréiat'
Pocl-clÍ jË
Pcel-di jk
Poeldijk

- LENS f

anuari 1981.

11.30
12. OO

1',1 .i)o
12.00
12,t )O

12.t)O
1c.00
l4iOO
14. {-',o

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuI
uuf,
uur

VVP 2
FUU Speed 2
Velo !
LENS 6
LEN§ 7
Hr-Jswr_ JIr b
i?VC 6
O". .B1auw 7 .

LENS 11

. IENS f. LENS 4
r. LENS 5
- Gona 4-
- Cel-eritae 6
- LEN§ B

- LEI,ÍS 9
- LENS 10 -

- ,St l.r J

- LENS 2 F.v Dijk - P.Fieret - I{. Hoppènbroulcis -
lï. tcr Laa.re - J.§icHen - P.Schulten - p.S

ta

I?t3

12. )O
14.10
14.3o
1r.oo
11.OO
11.00
1'1 . CO

uur
uur
uuT
ul]}
uur
uur
uur

LENS
IENS
LENS
LENS

Quint
LENS
],8}IS
IENS

5

2

4
5

o
B
o

tïaining verpl-icht
,,tDs 2
Hr,{sH 5
LENS 6
zaalvo e t b aIt o crn r-, oi
zaalvoe tbal-to erno oi
zaalvo ctbal-t o ernooi

s chrift cLijk3

TELEFoNfSCg: vIi jda8avond tuseen 1 iJ.0o en 19.L\O uur (uitsl-uitent iir driirgende
,,6èva11on)'voor

3.OO uur bíj 1).vd. Stccn,
1, 2545 PIt Den HaaB. TeL. 6?5096.

A-(l-asser6 bij P.vd stebn feJ,. 6?5096 .. ,

B-kf-as:jer6 bij f . vrl nèrg lal-. 29?9?8
C-klassers bij iir ts-Gravenclijk TcL. 6j164O' In nc.od6cvallen. kunnen d,e juni-oreir ío1.,- op zatcria6ochtcnd tusden

9.1o en 1o.o0 uur gfbeJ.len bii'LENS. TeL. 661jj4.

/TFSCHRTJVINGEN:

AFKEURTNGEN: Dc junioren moeten bij slechte weersons tand.igheclen stcecls de
afkeuringslí j s t en raaclplegen. Telcfonische infr.rnatieo worden
hierover niet verstrekt.

vo'or vri j dagavond 1

Gcneilui(.lcnstraat 1O

- -B-

l

I

.
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OPSTEILING]IN:

iENS
Éï-ffiou

alo behend met E.Pemeyn.
st 19.00 uur L,,ENS

.:

1

LEI\S 2 is vrij

LENS .,

LENS 4
H' ffiEomst 14.0Q uu3 1BI,lg

LEIIS 5 aLs bekend
ffi6ilomst 14.00 uu3 16Ng

LENS 6 als bckend
ÉlEÏonst 11 .10 uur LElrs

fiets ncebrengen

Leider Jaa! Uoyburg.

ZIE S1'ORTIU\},IP
Leider Frans yd Berg.

ZIE S ?Oi?T]T^'I\!P
Leicler .MarceI, Jahseri.

ZIE SPORTIi,IJ'ÍP
Leicler F.Flunans

vz,ij (trainin6 onr 12.00 uur verplicht) ZID SPOTRTILII{P

al-s bekend

t'
PROG]].LIII.ÍA PUPILLEN I,.,IEIPEI\.I EIi MTNI-'IIELPEI'I

PUi'ïLLEig, ZÀTE:'?D;G 1.0-1 -1 981.

11.00 uur IENS 10
14.00 uur LENS 11
11. OO uur' LI1IIS í 2

ZIE OCK SPORTIffiI'IP ZE]ST

UELlltN zATDÏDir.G 10-1-1981.

'12. OO uur LENS 14
1O.00 uui LENS 15
1J.OÖ urir LENS 16

Z]E OOl( SPORTI(i$LP ZEIST

- Zc.alvoefbal Marteriade
- zaalvoetbal Mart ciràrIe ''
- zaa].vootbD]. Marterrade

zaal-voetbal l,larterlade
zaàl-voetbaL liart errade
zaalvoetbal Marterrade

- zaalvoetbaL l(ap.
- zaalvoetbal I(1p.

l,Íeereboerweg
Meerebocrwe6

veri:1icht
verftiiht
verplicht

verplicht
verpl-icht
yerpllch!

'l weclstri jd
1we(istrijd

MINT-I'JELPEN ZÀTEXDAG 1C-1-1981.

11 .0Ó uur LIINS 18
09.4c uur LEtrS 19

LfsCHR]JVINGEN !

§ cnfiEr 4i jt voor vri j claÀavoncl 18.00 uur bij P.vd. Steen,
GenemniaensEraaï .1o1t Zj45 pR Den HaaB. TeI. 625a96.
vrijdagdvond tu6éen 1B';OO en 19.00. ui-rr (uitsluítencl in
gevallen) !íj Wif lleynen ÍèI-..29062T " . .fn noodSevallen kunned de pupilJ-en en lvelp
tussen O9.OO em O9.JO uur afbellen. TeIr 6

TELEFONISCIl: ' t',ringed,l,e

en no6 oii zat erC.a6oc ht end
61.714 .klubgebouw.

OPSTELLINGEN:

LENS 10 als bckend
Eamen-6nst 10. rO uur LENS

.-9-

Leider HerÍnan Straver.

a.\\



LENS 11 al-s bekend
Eàïffimst IJIJO uur LEIrIS

LENS 12 als bekend
ffi n-t,oirst i'4ïfo uur LENS

tElf§ 14 aIs betcend
Ëï'fen]<orns t 11.J0 uur LENS

IENS 15 a1s bekend
Ëïentro-rns t 09. rO uur LENS

LENS 16 als bekenrl
Eifi6itro-mst 12.JO uur LIIINS

LEN§ 1B ,a1s beken"cl
sanenl:onst 10.00 uirr LENS

LENS 19 aLs bekend
ffiffimst o8.4o uur LEI'ts

' Z/TALVoETBIILTOEnNo0MOR llE C-IiLr:SSSRS

Leider AonaLC de Haas. -

Leider llon de Jon6.

Lei,ler Ja_oques den DuIk.

Leider Petbr. 1e Jon8h. -

Leiclers Dhr; Brandt en
Ron Ti jsen.

Leider Eric Hés6.

ï,eider Dhr. E16tak,

Evenal6 voorgaan.r.e jaren cloen w.i j Ctt jaar weer trlee r.an de Zlaluwen jeugdtobrnooie:-in de veÍling Noordr h.S.zatelJàd startèí de C-kl-asser6. Zoals jull-ie weten'ko[rt
de opbrengst van c'l.eze toérnooien ten gocde aan de gchandicapte jeu3d. .Bíj het
betreden van de veifin6 staat clan ook een 6rote kol-l-ekte bus. Help mee cleze bus
te vul-L en.
zaterdas cloen wij rleo met vier teane. Eince van het'tocrnooj- od 13.jo uur. Een
team bestaat uit 66n kceper en vier velrlsl:elere alsmede twee of drÍc rvissels. r

we1 door het mitklen gcbcuren bij tle bank. Verrler noet aLles binnen clrie seitnclen
Ae'beuren. (inroJ-r. vrije trap en uitvrorp hceper). Dè bal mag niet hoger clan '.
+ 2 neter. Doe je best en ncem naast het normaLe LENStenue ook glnuschoeaön en een
trainingspak mee. irÍ e verkleclen ons nanel:ijk op LENSr tilij verwabÉten ook vrat ouder
die ons er even naar tLle kunnen rijclen uret rle auto. tsij voórbaat dank.

Deze wissel§ ltroBen tijd.ens .J.e rver)strijc] voortdurencl. ingebracht worden. Dit''trr,..ct

Jalrnergenoeg kan niet ieclerecn meedoen. ,JIij zÍjrj er bi,j het sanensteLlen +an rle
tea:as maar vanuit 6e6;:an dat dc jongens die geen zin hailc.en bm in ovcrbosch te
zaalvoetballen en zomaar wegbtreve'n nu ooh geen zin -zuJ_len hcbben. ,

leam '1 : J.KIip - M.v Ve1zen - F.Spa - M.Mol1cm{n - }Í.Zaa1bcrg - C.Lie kien Tsoen -r
R.vd Hei jclen. ZÍE Sl-oRTI{ÀMp ,. i

Lci'ler PauI vd Sieen . sa enkomst 1O.OO uur LEI,IS

Tean 2: P..Lfleblas i.n.Hair - J.',,íassernan -'P.Oiuernjààrd - R.Vreesrvijk - tif.iföelemij-
M. v Helded. ZId S lrr'i]Tlfi..l,lp

Ieider Ton I s-Gravendijk samcnlömst 1O.OO uur I,ENS i

Team J! F.de Bruijn - M.Ticueh - E.Tiemes - ïJ.v Reel-e'- I,Í. Ziramerman - F.v l(este} -i!.Tricp. ZIE SpoIiTKAIIp i
Leider Theo Pri[s sar:ren]l:,.nst 1O.00 111 16yg I

- -'10-



Lqat 4i .À.Ooster1aken - P.Frcrichs - O.BLon - S.Jaggan - /r.Franken - O.I(oenraadt
J.Riemen ZIE SPC)IITKÀi,]P

LeiCer Aad vd ï(róft saraenkomst 10.00 uur LEI'IS

Tegcnstanrlers: team \t/n 3 Monsíer rllVC 1. DSOl Gravcnzande
team 4 Loo6 cluinen,lvlonst er, Naaldwijk, nVC

en Die Haghe.
en DSO.

alte mini-welpen LENS 18 +'19
aIle vrelpen LElis 14+15+16
alle pupil].cn 10+ 1 1+ 12

B en c junioren L.,ENS 4+5+6;8+9
À. junioren LENS 2

De wedstrijrlen duren 9 minuten zonder rust. Jongensr Succestll

SPCRTKT,}IP ZETST

Voor het sportka p in Zeist voor eerste je-ars B-k1as6eÍ6 en voor al-l-e C-klaseers
zijn nog vier i:laatoen vrij.. lïe gaan van J t/n B au6ustuo Iel.*cr sporten in Zeist.
Ylíe mee wÏ an even bellon near p. vc1 Steen, feL 6?5096. Ito6ten f B?,5o per pers.
De iongens voor het pupiLlen en "lelpenkamp rvorden opgebeld voor een anr'lere d.ata.
Dit om'.at er nog sohool ie van 29-6 t/n 4-?. .

Tru,IIIINGEN

Eoals vorige
dan ook aI]-e

- 
1ïo ensda8niddag:

Vri jrr.agavond:

vJeek vermek] stonrl zijn de trainingen rveer be8onnen. ïlij vervrachten
jcugdlcden I'reer op Ceze trainingen.

ítr
30

13.
14.
15.

18.
zv.

30 - 14.10
10 - 15.10
10 - 16.30

- 19.45
- 22.í)O

Neen een trainingspak en gylI-en vo etbal-sc: ro enen aee. 16 het er6 ELccht weer of i.s
het vel-dl er6 slecht dan is er een nogelijkheid om naar dc zaa,I te gaan. De besl-is-
sing ligt bij de traine!. Neem dus bei,te ooorten schoenen nee. De zaal is er
echt pas voor uiterste noodgevall-en.

TIU,ININGSPT',I|IíEN .t1 , B1 en C1

I\ogmaals wijzen wij d.e spelers van À1r.-81 en C1 erop dat het ten stren6ste c
verboden is, om in het trainingspak c.q. het tenue var LENS te tfainen of het
bui+.en LENS om te gebruiken. Wij hopen dat jul-1-ie je hieraan houd.en. 16 het
zaterda8e afgelreurd; darl worclt er natuurJ.ijk getraind.. Neem in dat geval je ei6en
spul-Len mce. ook d.e ou.lers vraBcn wij orn cro! te letten clat de jongens ze buiten
LENS nict gebruiken. Dan kunnen we er lekkcr lang van genieten.

Qui.u

Op vrijd.aEavond 16 januarL gaan Hans Diemel, Ecl Perreynr. tr'red rle Bruijn. Steve vc1

Togt en leÍtler Gaby vd Togt speJ.on in de tlveecle ronde van de spe 1re6c1we c].stri jc1
van Ce IiNVB. Het klub5ebouw van til es t erkiïart ier is ile pJ-aats van 'ic tl,reede rcncle.
Ju11le vcrzamelen orn IB.OO uur op LEIIS.. Supporters zijn van harte welkorn. De strijcl
aan de tl. Vrij enhoeklaan ij l(ijkduin baBEt om 18.J0 uur los. Suooe6.

-11-





DE LENSREIIUE
IVEEI{BLAD V.'.T.I DE VOETBT',LVEIiENIGING LENS (LENIG EN SNET)

54e Jaargang nummer 2Jr 15 januari 1981.

OFF]CIEI.,f,

MUTATIES LEDETII,IJST

IN B.íiLLOI/rGE

1719 J.lV. Huurman 121251 S en. Zat. S chalkbur6;er stlaat 4??
Den Haag te]-. 892825

t

ïlIE STà/,T ER IiCHTEIi DE B-iR?

Zat erda6reorgen ! An - t{in - nonaldl ook bij àfkeuring i.v.rn. rekreatiedag. .' '

, r miÈldag: Ton vd Berg - Faul_. Meijer - Irn vd. Steen - Loek DuiyöotOiSn' '

Zondagnorgen: Tinu6 Zilfhout - Cor Hoppenbrouwers - TeeLe Ererichs :.t, mir-idagt Tessa i?oodbol - jr.r, val Steen ! jiad Banning - niek .en piet'Éobob.
Bij afkeuring i-s clc kantíne geopencl van 12.00 tot ,lf .OO iur.
,, t r staat zaterclag Loeh -Duivesteijn. 'r '

, t ,, , r zoncl,ag pÍct en Iiíck Bosàh.
SLuiten zatercla8 Loek Duivesteijp. r,
,, zonCag piet en Riek Ro6ch.- ; '

Eventueel afbàl-len bij Loek Duiyesteijnl Íel-. 6?6183. :' .

I(f KLli'-l(i,fJ!IíltL :I(_',.K,{(LI(-iK K'-tiIJ;.'-lí.Ii.JL,'.iL'rt(".:i;.ií--i(,-I.l/.I{i.f-'.Ii.:-Jí.,r1-* .IC. l{AKi,K. .i.'.rlK K. lL',lL',KhKilK,\K

KIÀVERJiISDRIVE

.1.f8e]-o!envrijclagisde'ver1ate.1(erStdIivevanstartgef,aan.
Hoervel- r,re ni-ct ce gewcnste bolle be{r ha'rlden was rte opkomst toch nog pehoorlijË"
net 22 koppels.
De avond lrijs Bing naar het koppel Boogaard - Köneman met 5394 punten en wd vÍnden
een z66r gerenomeerd koppeS- op +! I-aatste pl-aats nl-. cle HiLster - a" uooea'rËt'l'
sl-echts J64'l punten, naar rïe Zulien r,rer rleiken clat hardlopcrs cloodlopers zijn.
We zuflen zien. !ïe wil-Ien moïgen vreer on 2O.JO uur starten! dus zor6t U a.u.U. .,

om op tijd aanwezig Le zijn.
t{ij zorgen vreer vocr een hcpje en cl.e fel le8eerclc 1:rijzen.

KT.J{Ir.

tr 1Ta . Ta 'Ta r ra ïaiÍt riK.,rlt.U{,"IL':.I(.1jii J(,.rIC ii(i-li;i1(,'.Klffi"K.iIL;Kt$;JqlK-:-t(.,',i(-r.It.":KtlitJii^ic.ii.Ki{tAKl'J{/;vrfri.xiK

SPELTJES.

,On8etlvi jfeld zult U a1 diverse ]rEN§ers hebben zien ron.:l1ope.r.r.t een'rr LENS-60 tr speltje . Tijdens het juh5-Ieum en d.e ní eurvjaarsrec epti e zijn cen'groot aantal van iloze si:eltjcs varkocht. i..1s U no6 nict in het i:ezit bÀnt varifraai 6eëmailleerd si:cl-d je Èunt U.die nog steccts Éopen. prijs f 5rt). Ofrenu"r;achter de bar.

-1-

Het Best uur.
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JURILÀRISSEN.

Tijdens de bijzoncl,er sfeervollc nieuwj aarsr e c eptÍe zijn een groot a.antal--trouvre-LEI[SÏèdeh'in Eèt-Èóhíetje BèZet. Voor het faatst "riàren r]e jubilàrissen -"
gehulcli6d tijdens oris JO-jarig ;uÈilerur en hot bcstuur vond in onàe 6Oe vcrjaarclag
een pri-ma aanleidin6 oE deze traditie te handhaven. À]1e jubilarissen ontvingcn" uit 'ha .]ed vàn''voÓf zÍttei c eèri -Föitnàri o'eir fraaie l-e8pënnÍrig aLs aariclerikén. ' ' '
Voor diegenen die niet aanwczig waren vol{j't hieronder een overzicht van al1e . . - .jubilari6sen:

hu J aar

J.Hahet.

)u Jaar en meer
l} * *rl rr rt *,1,t * * * :l*,*

Iï. G. van Eoheemen
P.Juffernans.i'
H. L. Van .HrJrl' :

40. 5aar.' en meei
*,i:È + * + * * :l :i:* :r :* *+

_ à. J.lilalhaj-n
J.B.van Venrooy
l', . A. VerheGgen

- A. J, Blok
J.B.Bon
À.C.van Luxemburg

...G..8. va$ ler. Ët,een ,

,-. ..1!. Hopp e4_br-ouwer.§ l
J. i',. van tr{as6clll
H.J.van liJes ting
-C- . J. Hoef nagel
P.H. dg Jongh Sr.
C. Hcilpenbroulvcrs
J. C . i/ill-ens
G..li.Coomans'
L.C.Nicssen

2! jaaf.en riéci
*'t*******+,*+**,t

1920 - 19BO

no)n -
to)> -
1'92? -

1971
19?2
1977

972
9?4
\
aqC

fr

1932.- I
1914 - I
t, t
1915 . 1

I

t

1936 - 19?6
tt

,,

tt
tt

tl

It

,t
tt

It

1917.- 19??

1938 - 19?B
tt ,t

'1939 - 1979

'1940 - 19Bo
It

rl

tt
tt
tt
tt

tt
t,
tt
tt

N. J.Hoefnagel
R. E. Decker
L. tJ . CIC -UOer '
J.. P. Fri j t er§. -
IÍ.Naastepad..
§..r1. de Bruyn
J.J.Jager
IÍ.F.Kenper
P.À.I(ro1 Sr.
H..I. Doutv
À.,li. van Gast el-
J . G .Ilas
C .lí. Veldink
P.Meershoek
M.l;1. il cerschop

t!

1944 _ 1969
1946 - 19?1
tr tt

__ :'_'l't - - -' ,', _

'':' _ ,-t _ _-_ __ ti'
194? 19?2
tt tt
1948 - 19?1

iö+g' -.ài,r

1952 - 19?7

-)-



u. 11 een 1c)53 19?B
/: lí crman
H. J. Rootluyn
P. G. S chul-ten
C . -j!. vd Be ek
G. P. Looyes tyn
R. S . noodbal
H.J. Dietz
;\. C . Loyhcns
I,l. van Zilfhout

?t
t,
,t

,t

-T-

It
..t-t .. .

t,
1979
ll
tt

1954 -
,t
1955 - 19Bo

It
tt

Àan J.C.IÍoB v,erd-de onrlerscheiding postuum toelSekend.

.K,.lIISFEDOOR
Het Bestuur.

1(

K
I(
i(
I«iCTTIKI«KItKKIOffiKKJil(

*.****1, 
ï*l l:-e::::1.!9,r.: ,lnet .maai meteen met ,een hes6erijire mededelin6:. ., HET BII,.JJ.IIT STJ^J.T I.EER.OP ZI.]N PLJ.IITS
enne nieuwe keurs zijn er óok, hopen wi;'.. . .. . ,l -''*+**** De klaverjaslrive heeft zíjn óersle arorrO'.oötp", de rua. De-ophomst was

..... .,.iets minder clàn wij. Be.rirerirr zijn, maar r:lisechièn luor{t iet de iroircn.ie ' .' avoncl-cn clrulckcr? ïn j.ed-er geval'wordt er iveei bloedianatiek, get<aart.
Dc leuzc i6i ,, Soppen is trocf rr -**t:B** De vlekeii;kse ro;'.c- àraacl, ons cnige echte , r .hot itenr r. kr;rton:
de afkeurinBen: De vc10en waren ,rÀderon onÉóspèc1baa1...i'... , :****+* .lfeen op zonrra8 mochten 66n, !we-e.-en. dric'nb-6 ire rvei in. Met'wièselend -- succës. IIet tweède woí rnet 4_í. vaï IIVV! maar 

'Ëón. en d,iie"'moesten,het hoofd.
buigen voor rcbp. RKDEO en DHL.*+**ii* Het gaat uitstei<ona 

-"ài 
r.et; Ëà,r"" 

"rrt a]. Er 'zijn riu à1 .erf , vrouvràn clie' 'zich in 'le edelo voetbalspori wilIen 6aan.b'eklvàrnen. Ze^z5 in dus alleen nog

*+****,1e ËchrÍjven nc.,6 stcods niet over Ce nini+ ftt(. : , .'.. , '' '

r'Í*tt,'.* Ee]1 steccls .vree.r: terugkeràiidó. vlraaG in .L,ENs-krin6cn is: ïlannder bctàlen de'' wanbetalérs? onr nu te voorkomen, ààt 
"ur, 

groót àceI vdn ,te lnNs-ianil-ie' het stigi'na ,wanbetalër* met zich mcédràagi word.t er róeds oni aezó ti5e
SevraaBd on c1e contributie te voldocn. Uíij wÍl1en hier vooral <1e fisÉa1e

. voordel-en benadrukltcn. rt Voór nct vraL óecr aftrek met rÍat oercler 'b 
eta1en,,lijkt geen onziirni6e kreet.'Daàr nàast is er ook nog uoi.t" 

-,ri"-;àiài; --
vcrpliihting. 'i;flenaaI re.lencn otr deze week clé "ortiiuuiiu- t.---. t"iiài.Dat sps.art vrccr aanmanin8en cn hor.:fdbrekcns van Ëestuurszijde, dus hci rnes .

snijdt .itn Z kanten,****** Nu iets hcer an-ers. De altijd clruk bezochtei- Èraining: van cas Fianke-pp.-vrijila;;avond krijgt.een ancer aanvangsti jilstip... r.v.rl. met het kraver--..jasseir àal a;s'; vri jda6 en vri jdag 'rótg"iau *ië_t- i rà "i zs september) ..' .

cle trainin6 om..19.OO uur be6ianen;****** Merrsen, dià nog een tikje sàciaar bewogen ziir jn -kunnen nog'gelcr stortcn'op <1c rekenírrg.voor ilc Z$ral-ur,/en j eugclakt ie: Sí"à ?llZ van-cË ,.,BN_bank,t.5.v.rek.nr.51.17..1:,B,ao1LEI,Ís-zWatuw.enj-eugc1akJie..,****** rn het jaar van het 6èËànaiörilrt ó"Énà- i; 8"n-g,ri1ö gitt op z1jn.praats,,.
,,rIis6énzlva]uV]enjeu8daktienr;63Cenaan8c!aÀt-es..:órtha.1.e..a.atte
beetjcs hel_pen.+****i 'Ii1 àfwathtlng van vo e tbalvrí'endeli jkel 'weËr, 

zegl;en wi3-.pÍTNDOE§.

It



ZUZllZMnrInM|,,Zl.lZyiZtlZl4Z\',Zl;Z!1ZL4Z\12\IZ!7ZMZ\LZIÍ.ZIL7'MZMZIí,Z|17'MZM ZIT,ZMZMZMZM Z-JMNLZMZI4ZI4ZMZMZMZINZ

L,ÍINGS I)E sPoilTEN Vr.N DE z-M Li,uDÈË---- I ! ! I

ZriIEllDr,G 1?-1-1981.

14. r0 uur ï.,EI\'IS 1

12.JO uur LENS 2
1O.JO uur LENS l
0P. 1! uur LEI{S 4

Aréítsbur
svPtT 3
GDi: 4
Ar.ri;B 4

uit rle strijd komen
C .1,Í. Kuip. O!6t cl-Ii

in Loosduinen re
2eer zeker nict

N. Ou6t ell-ini§:

LENS 1

trENS 2
LENS J
.LBNS 4

]NG 17 anuari.

gen SliPTf 8. Àanvang:
cagavond na clEEffiin6

P.de {euning.
C .M, Kuip.
N. N.
N.II i

Lukassen.
Bokna.

c:1

clÍenen te geant a1s uit de THufs-lyeclst
t e vcors chi jn kwara;rn. LanvaiEiÏ4. 7O u
Opstelling: lïoen§dagavEiEE-d.e traini

Men kan schrijven wdt nen wiL: hier of daar ovèr in de ratÈ zitten of.
voorEpel]ingen over alle voorvallen nakenl het weèr bepaalt toch uiteinc'.elijh of
er s1r.ort1:ro gramna I s cloor6aan of niet! Zo dus ook lrecr afp;elopen zatex.lag3
ÀIIes afgekeurd! | Het ltomcnCe weelc-end. behoeven wij .ons (althals op pai:ier te
bekijken) niet zoveel zor8en te nahen al-s verle,len l,reek. Jrlhoevrel on6 EERSTE
natuurlijk we1 altijd op haar tal-len dient tc tr)assen zou rt o.i. aL iréfffr

rij
ur.
n6.

d tel3en i.rentsburg niet tvree wins tpunt en
S cheirlsrechter: Hr. P.À..l1. cle Kenn ing,
Vel-d -í

Het 1'"'g-a kan evenccB
pakt wordt t )aT-ov crrvinnaar
12.JO uur. S cheidsrechter: Hr.
bij Hr, uöhÏËI-

Het PS11PB won clert i jds
thane in traàFTEutS. wecïstri jcl
1o.Jo uur. schfficchtcr: N.

a ( ails er tenminste van stonde af àan ètcvig aange-_

ryten8: l.,loens

eds van GDjL 4; en kan. I t tlaarcl.oor
aI. te moEÍijk krij6en. Aanvan8:

l.Í.Reuver -,c.3osrdan - C.Vefdink - C.Bosman - n.Kastcr (aanv.)- R.Leijn -
J.lIouben - n.Bom - Càr. Jehee - G.l(uiper - I.vrl ToL.

RES3 L.Kuijper - Il.l(emlcr - D.pronk. Velcl f.
En tensl-otte kan het VIERI)E , revnnche hemen op de allereerste uredstrijd

van. het seizoen toen, het t h""gg:g! bezoek kor.renae Ltnrts 4 ons de eerète nede;laag
toebracht. @ns:cg.15 uFlEeE-,ffiófteit 56" uoffi-dÍs denk er on niet 61 te-
3-aat, rde kooil ir vrijCa6atoncl!) Scheirlsrechter:N.N. Opstellj-ng:

c.Bcreba.k - À.Koster - c.v ffi6@T-. vrc,on G;;ïFFr. van Drielen -
A.ROMeyn - E.van ;'lerkhoven - ïÍ.Dietlfenthaler - G.Ilallcen - p.Hederj-k -
.t. Bannin6

flES: J.clen ncijer - C.I(cstcr - ir.Krijgh - M.Nclisseí. Ve].cl J
XesumerenCe dit rclaai kunnen we in onze Z-14 comiretitie dts wederom ,, een histo-
risch,nonentrr tegenoet gaan, d.at tot nu toe ons .deel- nog niet vrae t.q: 

.4 wedstri-jden = B punten. Zet tm opt!

PROGI]A}tr'J, ZÀTERDAG 24 jan a. s.

14. Jo- uur
12.4) uur
1'l .00 uur
12.JO uur

PVS 1

Il'. Y Hollancl 2
DS',rP 14
te 'ilerve 5

.J.

.r.r.

.lI.

H'^
}I
N

SCii,r..DiII/ 
. 

PROGIiJ.]'M.I\ BI J r:I.G5H§LE AFèEI,ITST

'12.OQ uur. Nat. Ned 2 - LEI{S z
14.J0 uur Nat. Necl 1 - LEN§ 1

voor het cLo r..r r ga.e.n van rl-eze vJedEtri jden v.rrpricht berren TeI.. 86.34.42 tu6sen
10.00 en 1 1 r OC uur. ': -l--
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Vriendschappclidke weclstrijclen op vroensdag 2'1 januari.

B1 Lq

.10
uur LENS 2
uur I,ENS 1

vcs 2
vcs 120

Voor een schadul:-r-en..-eefe.n_i)r.ograircàrs.geJ.,len.c1ezelfCe.te5eIs.els.,voor koape'titie
wedstrijden t.a.v. het afschri jven.

wíztLnnzYzt4zyzt4zylzlLz |4Zi'IZMZYTZMA4ZMZI4ZI'IZMZMZMZI4ZMZI4ZYTZI4ZMZYTZI4ZMZMZI'1ZI4ZM ZI4ZMZI4Z\IZMZI4Z}4Z

PROGII-I.I1I,L. SEIIIOXDI{ ZONDLG 13 januari 1!31.
( zie ook s chaduwprogranma )

14. J0 uur LEI{íJ 1

11rOO uur LENS 2
1'l.JO uur V\IP 2

'l2.CO uur FuII Speetl 2

1'1 .OO uur Vel-o' 5' '

'l2.OO uur LENS 6
12.00 uur LENS 7
12.O0 uur Ri jsvri jk 6

Spcl- Lis6e 1

\ilil-hel-mus 2
LEN§ f

IO.OO uur nVC 6

14. OO uur Or.Blauw 7

14. OO uur LEIIS 1 1 , .,

TIIJ:INING,SENIORBN T.É..VNr.rr;

LENS 4

-LENS5' '

Gona 4
CeLeritas 6
LDNS B

LENS 9

LENS 10

G OI,Í 19.00 uur iv . rq.

V1 " H.lloelfs.
V1 ., J. Sto f,felen.
Zuiderpark.

. r '. ' H.SPaan6.
Sportp. Brasserskade'F.Vissers.

'Noorclweg , rlat eriirfóir -

l'!. v itaJn.
V2 J. v Dek',en.
V1 ' J. GeeLen.
Sportp. Pr Irene ni jsw:i jk

P. Brokx.
Sportp. Pr. Irene Ri jswijk

À .Iliep.
Gunt ersteinweg Vreclenburgw

,N.N.

v1 N.rr.

klav.er ja6 drive.
LEll§ 1 en 2 ook. scha(luwpro ,railma!

oPÈTELLII\'GEN!

LENS 1t2 en J worclen dcor Ce

LENS f zie schaduwprogranma

traj-ners . bekenrl 6enaakt.

LENS 4 als b ekend I zie s ohaduwprogramna

LENS 5 A.Bauuan - B.Roogaard - H,clu Chatcnicr - R.Ban - F. Ce Jong - J.vd Ende
B,O66e - C.StaPel - F.Vecren - F..Verharenclse - J.Vor)rduijn -
n. v l,ri jngae.rden J, r.lítting zie schadu rvproSramna

LEIIS 6 C.vd Bcck - I(.t(ectnan - H. v Di jk l: tï,.ttictrcts .- G.Lroyostoin - I(.Ras
G.Oostrom - H.Rooduijn.- J .Zoet

s c ha.Juwprograrnma
- .J. Aoun - + .aanv Junioren

zte

LENS 7 als.bekend.;

LINS B a1s bckend.l

LENS 9 als bckend.I

zíe schaCuw-pro6ramma

z1e qql4qgr4rogranna

zie schad.uwpofiranma



LENS '10 als bekend i zie suheCuwpso6rauma - -

LENS 11 al-s bekenC; zie s c hadulvpro6iamna

TnIINïNGEI.r SENIOnEII ri. S . VnIJ)iiG 19.0C uur, i. v.m. klaverj as;l.rívc

I/ERZIiMELTïJDEli

II{- {§ -6-r:7- .q.n.--'1.1 -ee-n ha1-f -uur.. v.-ror- aanvellg .van hun wedstrijrl.

5. 10.00 uur LEl,l§l€ntine

B.11.oo uur ,, ,,
P.O!.OO uu.r ,, ,,
10. 'lJ"()O uur ,, ,,

SCH/TDUIïPROGI}iIO,Í.I. SEI{IOTEN ZON)]..G 18 januari (bij al-geh 1e afkeurín

tENS

],EI{S

trENS

LENS

)t\

12.00 rrur Den IIoorn 2

12.00 uur Den ïoorn ,
12.00 uull Parant 5

'l- 'iO. OO uur Paraàt 4

5
í)

9
10
11

LENS 3

LENS 4

LENS 5

],ENS 6

terr. ïJoudoerveg 66
Den Hoorn I

tcrr. I iouds elveg 66
,]Jen Hoorn
v.Bricnenlean
Oost crslrortpark
v. BrÍenenlaan
Oost crspór:tpark
v1
MBr. Nolensl-ae.n
Mgr. Nclcnslaan
UGr. Nolen§la.an
Mgr. Nclenslaan

12.
12.
11.
ío.
10.

uur
uur
uur
uur
uur

7
4
6
7
B

c0
OC

10
0c

lENS
DII}TO
DUi{o
DUNO
DUNO

DUNO

LEIIS
LENS
LEi.ts
ÍEr{s

Voor hct lroorgaan van rl.czc wcdstri- jden kan teLefonisch 61cïnf ormeerrl worden bij:
].ENS , en 4: kantinc Den Hoorn
LENS 5 en 63 kantine Paraat.
IENS 7: kantine LEIII
ffiIií-8,9, 10, 1 1 : kantj-ne )uNo

I/DNZ j1.i IELT I JDEN SCI{ irDUl.lHED§TRïJDEN

Tel-.
T el.
Tel.
fel.

o15-6149?3
24zBtB
66Ét4
oo2tot

irENS
LEITS
],ENS
LENS
LEI'IS
LEITS
LENS

10.3Q
10.45
09.oo
11;3<)
11.00
10,10
09.oo

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

5
6
7
o
9
'i0

en4

en 1'1

LENSIUIIVTÏNE
tt t'
',t.r,
tt tt
,.t ,l
tl t,
tt tt

AF§CHRIJVEN 3

vri j cta6avond_ tuss en 19.OO en 2O.OO uur.
LENS 5 bij Erans d.c frocp;e TeL. 01?42-6021
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LENS

LENS
],EI\TS

LENS
bi
bi
bi

e1.
el-.
e].
e]-.
e}.

6

?
B

9
10

bi
bi
bi

j Cee6 vd Deek
j Henk ltirmel- zwaan
j.Gerard Duívest ei jn
j Pheo Prins
j Jan Rier:ren
j Jos Kuijpqrs

o101715110
Bczj16
946893
6112i4
23?101
600658 . .

( vrsch)

T
T
r
T
T
TLFills 11

AanYoerders kunnen bi-j eventuele problemen ](ontakt opnemeB ríet Fran6 de Vroege,
-Íef. 01742-6021 ( za.ter.iag tussen 12.r)O en 1J.oO uur)

UÏT§],ii (EI'I ZON)riG 11 januari.

Rr(DEp, :',I ,

EVV -Z
LENS ]
Marathon '1

PRoirnÀl.,itíl zoNDAG 25 januari

14.1o

. LENS 1

- ,IENS 2
- DHt1
- .LEIIS comb.

2-O
1-4
o-4
5-1

o

o
2
1

2
2
4
4
1

1

I
1

1

1

I
1

1

1

1

" 
i.)o

.co

.00

.00

.oo

.oc

.00

uur
uur
uuT
uur
uur
uur
-uur
uur
uur
uur
uur

HVV 1

Olympia 2
LEI'IS
IENS
LENS
DHL
vcs
LENS
LENS
LEIVS
GDS

I]'NS 'I

IENS 2
RVC4,
ODB f
vcs 4
LENS 6
LENS 7
Juventa6 J
Taurus 2
UUestlandia
IENS 11

3
4

B

9
'to

6

.oo

.oo

. lx)
10

6

PROGn.i\.È0rir\ SENIOREN. .DQNDEIiD.1G 29 J-r^NU.lRf .

2O.O0 uur I,ENS 6

PnOGRAltLl, ZÀI,LVoETBÀL DINSDTG 20 januari,

20.2O uur LENS 2

OPSTELLTNG:

D1'Y0 7 vej-Lin8 rrNoord. r'-Poel-dii]n

- E. Hoppenbrouwers - G.vd l(Iey. - J.Kuiji:ers'-
en - 1),Schuften. - P.Smeele.

t 6-Graverrzande 1 4-6

IENS 2 F.v Dijk - P.Fieret
VI. t er Laare - 'J 

. Rie:;

UÏTSIÀG 6 anuar i. -,

LENS 1

NIGEICOI,IEN BENICHT
SCHI.DUWPNOGNIMMA ZONDI.G 1B anuarL bi +lgehcl-e afl<eurin

14. O0 uur vvSB 1

14.,JO uur VVSU 2

DINSDIG 2O januari

20. OO uur ii-DS '1

20.0O uur LENS 2

LENS 1

LENS 2

LENS I ( zo)
xDs 2

Noordri'i jkcrhout
Noord.wijkerhout

-n -,

:

- 'ToqI 2
':

)



.IJ J J JJ J,] J.JJ.]J JJJJJ JJ

j "ruxor,orn j
J J J J J.],] J J J J J J JJ J J J J J

Zo jeu6d van LENS, hier zijn wíj dan weer. -rit kcer met eën korte
Jukolder want F.B. heeft zójuist uit woede over het verliezen van het
klavcrjassen tcgcn :le i(vrispei1t,o4 <le hel-ft van de kol:ij verscheurcl.
ZoalË juDie wete4 is .:l.c cerste av.:nd. van de klave r 5 aÀ d.rive, verspoclcl.
Nou luitjes, vre lCunhen juIlie lvel ze;tlen dat het voor ons niet zo hecl-
best vcrliep. On een indruk to 6even van d.e hel-e avon*: huilen, redelijk,
slechtl Dit keer leverde uiteinCelijk een negdàde plàats op. Voor het
koppel Boogaard - I(önemann liep het al-l-cmaaI rvat bcter. De avondprijs en
dus voorloljíg ecn ccrste ;,Iaats, maar niet -bevrcesd, want d.at blijvetr ze
niet la.ng!
Niet alJ.cerl hct !;lavcrjas6en wa6 qlecht r .rok het rrreer was weer hopeloserne
( Frans vooi h.,pel-,)()s). Voor dè verandering op zaterrtaÍ: weer eens ean
a.1gehe1e afkeuring en op zonla6 vrer.J. er ook vreinig gevoetbald. Jon6ens.
meer bidd.en in het vervol-§. tíij zijn tenslottë niet voor niks een
lcathol-ielce vorcni6ing.
I'ÍisEchien kunnen rle nensen van r]c LUKO ook een luife3_tje over het eerste
vcId. b'iuvren. liJ-s jc er rlair wat schotjcs omheen 2et heeft onze voorzitter
mctcen zijn s;:orthal.
SoDry jongens, een i;rote ocheur. Vo16enr1e punt.
De vriends chalpeli jkc wedstrijclen dus. De op. het laatete moment Eeorga-niseerde rve.Jstri jd tussen liilhefmis X,1 en LENS j\l einíligde ín-4-4 en 81
rvon net veel invaLlers met 4-O van DZS !.,1. ,, .;
Is het jullie ,)ok af op6ovallen dat .'le sfeer in het klubgebcuw vcel_ :!:etcr
ge!ïor('Len is en het Ëlipperen stukken Lekkercler 6aat? En rlat all_emaal-. d.ocr
de 6oed.c muziek clie d.e laatste tijd 6cdraaicl. wordt. De nicurvc ban,,.ties zijn
6e:aaakt dcor Ton |s-Gravenclijh, vuaarvoor onze rlank.
Misschien hebben juIIie hct niet al-LemaaJ. opgemerkt, maar vre hebben een
nícuwc T.V. Hct i6 een 1:akrve6, |a.k-rm-biet J6 im becl_rlbuis van philips
(maling aanl). Zotlra het weer \ryat oplrrtapt irorclt rie antcnne geplaatst.
NÍeurv: minishirtje in LEl.rskleuren! Inet kl_erenhan[er voor naar J, 1At5C.
i',1s je niet wÍst rvat je nou altijd aI ni.6te ig je kauaer, dan _weet je het
Dit ma3 niet ontbreken tussen jc-'va:ent 5 es en 1>oèïer!!
Ook nieuw is ecn krantjc voor pupillen cn tvelpen, (lat 1 x per 4 wekcn
6aat verschijnen en waarin onze rubriek vics negeaapt gaat worden. Laat

PROGn^TX(r. JUI{IOIEN ZLTE,IDAG 1? -1-1911.

nt

nu
I

ï

ze rï&àrr want zo 6rapilj_g en apart aIs vri j kunnen ze toch nooiÈ_ . w,-rrd.en. .

Nog even een oproej) aan ju11ie cm vrijrjagavond het LEi{Stean in de s1e1rc6el
wedstrijd te steunen. Zc beBinnen ofi 1|B.jO.uur oll rlf esterklíartier met,:rlo- 106 punten van rle vorige ke.er en hqhben 1f puntelr vi-\or6p;on6 op rr.e nunmer
twee. In clc ancler'e pcules hel;hen dc lcoplopcrs ovcrigens stuk voor stuk
ncer dan 2oo 1:unten r'Lus dat bef .ft wat voor een evt. vblgenrle ronde.. i
Nou ha.r.tie.r we cle ze vreek echt con helc ,originelc af sluiting, maar rlie is j
verscheurd, dus tot vo16enr1e weel( dan naar! 

J.S.en F.ts. :

12. 50 uur LD],TS 1

12.JC uur LENS 2
14. JO uur tElrs f

DSO'l
Vrc,Jenburc
Vredenburc

h1
h6

v1
v2
v2

-B-



12.45
13.OO
10.3o
11.00
14.1o
09.+5

Duindor!
!ïII( 2
T]'NS 6
LEUS 7
IENS B

TENS 9

.I.I'ITEUiUNGEU:

LEITS f

IENS 4 a1s bekenti
6anenkomst

LENS 5 al-s behgld
6amenkomst

als bekend
samenkomst 1í). OO uur LEI{S

LENS 7 als bekend
sarncnlcornst

LEi{S B a1s behend

aLs b ekc nC

als bcken<l zonrler 1r. ï Maren
, . earnenJ<or'lst 1 J. JO uur LEI{S

4 LEI'IS 4
LEI.IS 5
Texas DHB 2.
schevenin8en 5

.Nrvo 2
Rijswijk 10

I r . 45 uur rrt'tS

fiets meebrengen,
12. r)O uur LE]IS

Sport laan/Mezenple in
Zui..r-erlark -.
v2
v'l . . . ,'
v3
v1

Le j-cler Dhr. .Spa

. , teirler jlcn Osse.

lead,cr I'rans va 5erg.

Lei,ler I'Íarc el. {Ansen.

Leider F.. Flunans.

uur
uur
uur
uur
uur
uur

SPELERS l/1!l\r LEI."S 3 en 9 _Zip ook zaaLvoe tbal Hout zàÍleri j

TELEEONISCH: vri j:'.agavonil tussen 18.OO en 19.0O uur (uitsluitenrl in tlringenr:',e

-iÍ. 6eval1cn) voor
À-ld-assers bij.p.vc1 sÈeen TéL. 6?5096 . ," ,..:
3-klas-ers bij tr'.vd'8o16 'TeI. Zgig?B
C-klassers bj- j .r't. r s-cravencli jk TeI. 6rt64o ,

In noodgevalLen kunnen de junioren nog op zat er,1a6o cht end tussen
O).J(t en 'lC.()O uur afbetlen bi j LEI{S. Iet..-661114.

AFSCHNIJVINGEN:
SchrÍfteIi voorvrij da avond 'lB.OO uur bi j 1>. vd. §teerl,

Genemuiclenstraa.t 101, 2545 PR Den Ilaag. TeI. 6?5096,

De junioren moeten bLij stechte weersonstandÍgheden steccïs dè-'
afkeuringslijsten raa(ii)Le6cn. Telefonieche infornatics worclcn
hierover niet verstrekt. ".. .;

OPSTELLIIqGEN:

LENS 1 aIs bekencl
eainenkomst 11.J0 uur LENS LeiCer Jaali lteyburB.

L]T}T,S 2 als b.okend
sancnkonst '12. C0 uur LENS

LIII.IS 6

LE]'IS 9

Leidcr
..

Leidcr

Leider

pau1 vd..Stee4r

Thco Pri-ns.
;

Jrad vri ](ro f t.

zie ook zaalvoetbal

zic ook zaalvo etbal

:9-



P:IOG:?;}^].{A ?UPIIIM{ !ÍE],PEI.I D]I M]}II -1{E],PEI'I.

?uPILLElr ZjTEtDj-G 1?-1-1981.

10.0c
'10 . o0
10. íJ0

uur LE\rS 10
uur LENS 11
uur IENS 12

It
t,

speldag líaals dorï) ervlaJ(t e

tt
tt

CPI(oMST VDRPLIC:IT. ZIE D"IZE LEIiSIIEVUE! !

ilEIPErr ZiiTEitDAG 1?-1-19&1.

10. OO uur LEI'IS 14
'10.0O uur LEIIS 15

Schrif teEjk l'qol yri jc'.aeiavond'l
G enenuiïenEtJàal t

TILEFONïSCE: vri j dagavoncl tuss e
govallen) bij tïiI
In noodgevallen ku
tussen 09.OO en '10

Spe3-.ria6 tllaa1s.1orp':rvlakte'
,, r, zic .-.ok zaslvoetbal Höutzagerij

1C.OO uur LEI{S 16 - ,, . ,, ,, ,,
ALTEiIAAI I(O},ÍE]':I HOOI]I ! V. OR BYZON)E]iHEDEN ZÍ!: DEZE LSNSÏEVUE,

tÍIt{I-IYELPXI{ ZirTEitDr\G 17 -1-19&1.

10.0O uur LENS 1B - Speldag. Iïaa1èdorp crvl-akt e
1O.O0 uur LENS 19 - ,! ,r'.
IUIJ IIEI(ENEI{ OP JUILIE ILLE}I]'r\I. LEES ,llZE LEIISIIEVUE ! !

.[ESCHRIJVINGEN :

'tt

8.00 uur bij P.vc Steen,
01 , 2i45 PR Den líaas. Te1. 6?5096.
n 13.00 en 19.00 uur (uitsluiten(l in lringeniLe
Heynen TeL, 290623.
nnen le pupillen en uelpen nog o1: zatcrdagochtenC
.OO uur afhelLen. Iel-. 661114 klubgebouw.

PROERJTI\T{JI PUPIILEI\i 1iELPEIï ]iN I,Il NI -I?ELPEN ZI|TX]ID.,TG 1 7-1-1981.

Zj'TEiiDiG 1?-1-1981 zaf le rcods eeraler aangehondigcle speLCa6 plaatsvinrlen.
:\11e pu,:i11en velllen en mini-welpei en hr:n lei,.r.era wor:1en om 10.00 uur op LENS.-
vervracht.

Het 1:ro6rar,rna is aIs vo].;t;
1O.OO uur verzanel-en op LEIIS
11.C0 uur aanlconst s1:eltercin.
11.30 :uttr aa.nvan6 spel-
13t15 ttttr teru6 naar LEl,lS
14. OO uur aanhonst LEITS
15.0O'uur aanvans fiJ.m
'17. oO uur einde

Op àe ',ïaals dor? ervl-akt e zal d.,i)r tle pupillen en 2e jaars welpen, ,stratcgotr ' - "
rvor«len gcspeeld. en cloor de 1e jaars wel}en en minirs een ,,Smokkels?elrr
De spelregels e.d. worden zatertlag op LENS uit13e1e6cl.
Na terugkonst op LEI'IS kunnen ju11ie dan geaarneLijl: eten en tot besl_uit za1 er
een spcnnencle fil-m lvorCen vertuond..

-'10-
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OUDE]tS

.I!TI(nURING

Inclien een en anCer is afge
mogelijkheid aanwezig om te

keurd is ;le kantino vanaf 11.OQ uur geopend en is de
taf e l"t enni s s on t af elvtètIàIlíflfïers e and.er e

eten op IENS kont te'vervallen'fiaa lr,e film gaat

- Uiteraar.d rek_enen wi j cp de uredelerking van de ou,.r.ers. Indíen U bcreicl -bent or:r
mce te werken- met het vbrvoer en/of asÀistentic te verlenèn bij de spelletjes
verzoclien rvij U clit vrijd.ag 16-1-19ij1 tussen 18.l.to en 19.0O uur telefoirisch te
melílen bij !ïil- Heijnen. Tel. 0?0-290621.

.J
Rij slecht wàer han tubsen 09.00 en O9.fO uur worden iJginfonneerd naír iret at ot
nietdoorg.1onvan(jes,re1da5.Te1ofoon66fi14
IET OPT I

6pelletjes te spelen. Het
Aanvang 14.OO uur. §1 

. 

doot

I(LEE,D JE BIJ KOUD IïEER, T{AIII{ íT1N.

ZAÀLVoETB]LL HOUTZhGERïJ

Zaterclag starten duE c1e wel-Iren.
van ju3-]ie I savoncls weer present
af en niet op zaterdagnitidag. De
strecks bcl Can ooh even op.

. Tean r',;H.Staal- - G.Elstak - E.v Beek - E.v Knijff
irl. Ja§esar - J.Muir Rorr.r1nu"".

, -Lei"der Ij.N. - .-: '-- ' ' sanen-liomst

EvenaLs voorgaancl,e jaren or6aniseren de E6 calrlpver enigingen BI,lf , Spoorwijki VCS
en LENS weer de zaal-toernocien in rle zaaL aan Í].e Hobbenastraat (over de Vaillantl)
n.l. de Hout?agerij. -a:,.S.starten $re riet de eerste aÍond voor welpen (t9.OO - .
21 .OO ) en voor C-ldaaËers (21 .CO - 21.OO). ; ;

De anclere avonr).en zijn: J1 januari 19.00 - 21 .OO uur pupillen ] : "

'z,1.oo - 2J.()o uur B-Èlausurs . .
? naart '19.00 - 21 .OO uur B-klassers : .'21.OO - 2J.OO uur A-klassers :4 april '1g,OO - 21.00 uur Pupillen ' ,''?-1.OO - 21.OO uur C-klassers ; ',

Víij zull-cn proberen ora zoveel- no6elijk jongens nee te laten speS-en. ,ttlfes .wor:dt
afgestemd net,de an.i-ere verenigi_ngcn on'tot i;eIi jlcwaardige tcams te komen., ;i
Jongens rlie geen interesse hebben wordon verzocht om nu aI af te beIIön. .

Tet. 6?1096.

Onclankd íe rlrukke cla6 ho1:cn vrij toch aat e'ntife
zi jn. Iïorclt het. tcveel Àchri ji rlan , o1: vri j<iq6avónrl
jongens clie er vrel zijn succes. Ga je reiht-

- P.rle Kleijn - R.Wyrcleman-

1B j 15- uur ].',EI,ïs

GiLlJlNE OUDEIIS MET VERVOER

feam B;G.Kuipcx - It. Hanqen - I'{.Tijsen - R.ZanCstra - R.Meershoek - R.Holtrop.-

Leicler lI.N. sanenkonst 18.t5 uur LENS

G.^.ÀIII{E OUIERS MET VEi?VOER

-ll-



Na jullic
(tran 6,

ztJn
bus 2

Tear h;P..[11cb1as .-
.J,,;I(uijpers -

leicler Aad vd Kroft

Gr'.-'iiNE OUDEii§ MET VEIVOER

Team B; À.Oosterlaken : .ir..!oet
E.l(eu§ - J.Riemen.

leidcr Theo Pri-n6

Ga je rechtstreeks naar c'le zaal

:Tiqme§. - E.TLemes - tï.v Beele - Fidc Bruyn - M. Zimmerroan -
. v, Hc1.3cn.

oanenkomst 2O,0Lr uur IJENS .i

cl

5)
e C-kLaosers aan de beurt.
hel dan cven op.

r.i
M

- ,l.Triep -- i,.Franlcen -,F.v Kester.- O.Blom -
sanenkonst 20.00 uur LEITS

GIÍ.RNE OUDEnS MET VEI]VOER

Ti?TiININGSOPfOIÍsT JUTIIoRENSELECTIES

ongeveer cle helft van het a.antal traini-ngen zit er nu op. I,Íisschien toch. we1
l-euk om eens te kljken hoevceL er do(,r iecler getraind is..

A-SELEI(T]E B.SELEI(TTE %

1.,
2.

tt
q
a.

B.
9..
10.
11 ..
1è.

L.v RÍjn
R.do Jon6
It. ur-èneJ_
R. c1e Kroon
E, EykeLhof
'P. de 3ruyn. .

J.0denkirchen
C.vd Laar
B. HeemslÍerk
14, Riemen
R. Gro en
l,l.Ilecrman'
R.ltas6erma,n

. Ch.Bérgmans

.. R.v B c rg c nhene go urvc n

. R. Hui6man

..H.Schaap

.,r'.v Knijff

Il. S chreincr
Y. Tdlohreg
J.v l(est er
s. Droeèhart

-E.l'erreyn
.il. vd Zvran
.R; vcl Hoek
. E. Roos
.G. Caprino.
-E...,'.mme]1Laan
11. Geurens
P. Pronh
E.II{rmenhoven
B. Driessen
M.vd Lans
P . v I'Iar cn
B. v ,Di jk

! 100
95
oz'
BB
B4
0/.

75
73
7o
7O
ot
5?
52
50
43
11
22

6B
Qr

91
BB
öCt

B4
B4
79
79
79

77
r7)

7o
clö
67
66
50
27

t,

1
4
5
o
7
B

1

1

1
I

1

'l

cenriddelds elektie
G ernidclel-cl .ir 1 .speJ-ers

C.§ELEI(TIE

G enidciel-ds e1ektie
G.enríddeLd 81 spelers

C-SELEI(TIE

M.l,1ol-l-eman
M. ZaalberG
C.trie I(ien Tsoén

R. Vrecs!vj. jk
M.v Velzen
I,Í. Ko elemi j
F.v Kester

c emidde].dselektj-e
G eni.r.cleId C1 sPc1er6

100
e0
98'
91
BB'
84
oz-
B1

.i\. . Franken
D.Di1l-ewaard
x. fjin I:s jo'e '

J. Klip
J.ïla66ernan
F. vd Heij 4en
F. Spa
It. Lie Kien Tso en

%

B1

?9
79
7?
7?
?5
63
41

l
I

i
I
i
I

B1
B4

-J.2--

.

I
I

I

!
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van cle.44 t:raÍningen cr.ic eroir zitten noct je minstens j5 naa! aanlezig zijn ge-
weest (79/.). Haal je dit nict clan heb je om cliverse redenen ( truisweikl lrósÀite,
z1.ei of valiantie) !c. rycini3 getraind. proheer ilit. de .tweede hefft ín ie, haten.
voör de jongens -'die ]dt..er bi j .cre .selektie zi jn 6el;omen, zi jn we -uitge,ge.qn ,ror'h"t
noricnt liat zij. erbij gc!;omcn zíit. .dicrdcor kan bijv. Richarcl Schieinór bij rr.c
F-sel-ektié "hogg gcorèn.' verder is hèt opvall-enrr dat vo-orai de jongens uit i2 erg
vcè1 wegbli'Juen. ( zcnCer af te schrijvgn).. ,Oit haalt h'et gemi.clileJ_cle van _.clc totaieseliktic , erg omleag. Voor ,l,eo v Ri jn en .I.{iche} Moltcntin nàtuur.ti.ilc niets anCcrs
rlan- ]of . lOUl íe erg go ed r' probeer dit vóI t e 'troïcien. ,obk voor rLó anrlcre jongens in
c,e 9@l ons ?ctje af. ïlij'.hopen ook aan het eind van het seizoen z.i t"rreeËn Ïe -
kunnen zijn. De jongens díe ?@,4 of ninder hebben noeten toch echt vake.r kome,trainen wi1 je in de eerste elftaLlen bl-ijven spel-en. Do reservcbeurten sall-efl
ook e.erc',er onJer juIlie. Tr:on eón beetje karaktàr, mad< je huiswerk vooruit etc.
Trainen is heus een gocrle ontspannin8 n:last.je huiswerk. Het kan .shmen 

6;o.an.Kan jd toch om ile een of andere.reden niet tr.ainun bèl dan af (teI. 6?5ö96 bi- i
6een gehogr na :l9.OO uur 66f5f4)..

$Jeinig jongens wàren er afgelopen woensdag oii de trai-ning. De jongens tlie er wel
waren hebben Lekker in de zaat geepeeltl. lïoensdag verwachten we 11è anCere er ook
weer bij. Er is nu in totaar 17 maal getraÍnd. Even de trouwe lvo ensdagmiclda8-
be zoel<ers verncl-C.en.

,,ïOENSD/iG:'IDDAGCTU B

MÏNI-lvELPEN

Sebastiaan IIes6
ShaiJ.y Jagesar
Maurice l\,icrsna
Edvrard Dekkers
Jasper vd lïaay
Frans Lelieveld
Jeroen l,eLicveld

Pupillet

15x
1U.
16x
13x
14x
11x
11x

11x
1lx
14x
11x
13x
1Ox
13x

I'IEIPEN

Richard Àlsemgeest
I,larco Branclt
Naik Jagesar
Gerard . (uÍirer
Llonal-d vd Laan
Johan l,luir Rodriquos
Marco Tij sen
Ilichard Ziumernan
Richard Ho1troI)
Edrr"in v Knijff

13x
12x
,l4x
11x
'10x
11x
1OE
15x
11x
1Ox

Robert B
Tommy Di
I{arco Sp
nichy Sp
Steve vd
Dennis S

Leenrlert

at eLaan
emel
a
aans
Togt

vd Toorn

Er ziin ook nog jongens die later 1id gevrorden zijn naar ook er6 trouw traÍnen
zoaLs: P_atrock Deen, t{arco lïubben 1 Edgar de Heer, Eri-li v Beek, Lesl-ie Leeflang,Patrick Kleyn en Eric Innenee. Daarentógen zijn er ook rveer jongens die J.e l-aaiètetijd niet meer koncn, vraarcloor ze hard zakken of al 5ezal<t zijn: nichard Nuijen,
Michel v l(atwijk, Maxk Muir ltodriques, Koos Hansen, Maurice Jóchems, Robert
Mecrshoekr nonaLd Zancr.stra, Jacco h'eststrate, Toumy DÍeme1, I?ichard Hartman en
Eric lienzenbrinh. sar:ren met de niet genoemden clie nict of naui,relijks of er6
onregelnatig trainen moeten ju1-Lie toch cens vaker komcn. Twee tr-rt Crie tràincrs,
15 nooie ballen een trainin6sverri of ecn sportzaar (bÍj slecht vreer) staan totjuI1ic beschikking. Ouders stimuLeer de kinclcren om te gaan trainen. Niet aLLeenbij nooi weer. Heus ze kunnen wel tcgen een beetje re6en of tle lcou. Kleed ze ne.ar
gelanlg het weer en laat ze na afloop rekker dcuchen. Tot lio ensd.agnÍcr.rlag.
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S]IORTIí'J,IP ZEI§T

I-E;r\§ mLnJ--shr-rt

Tn overleg met de ouders is er e'en anrleie _datuln gekozen voor het spnrtlcaup in .

zeist vooi pupiarfen en'twcede jaars well:enr Dit is geworclen van naàniag ló qn
zaterda6 1! au,lustus. De eers,te jaars I junioren en tle C-klassers g.ian van
maanilaB J t/n u augustuÈ. voor' dit kamr zijn no6 vier plaatsen vrij. Iiet pullÍl-ren
welp enka-up is voI. Nu al-l-es dcfinitief is vcfwachtcn vrij we1 het geld Í 8? rtopeï pgrsoon op giro 336?ll t.n.v.pennin6mcester I,ENS. Zàt er wet Èi3.,aàt irót
voor hct kanp is. Dank U.

'U kent àe natuurlijk vrel. be voetbaLshirtjcs in de autor.s of o1: ile kamers,
" van Teyenoordr FC Den Haag, /:.jax.of 1)SV. Nu l-eek het ons 1euk óm ook zo'n tcnue

voor LEIIS te 'bestel-len. Sr>orthui-s Meevers en Sch,Ite op rle Boekhorststraat
l-evert ze voilr y 12,50. H;t ori6inele LEl,lstenue met cie letters LEIIS erop.
r,eu]c voor in d'e auto. Gewoon leuk om te hebben. ze zíin te besterren op LEIls.
Setaar Í 12t5o cn wij zor6en ervocr dat u ereen krijgt. Tot einil januari zíjn ze
op LENS te bestellen. Daaina alIeen nog bij lleevcrs en Scholte.

-'-14-



..i DE L,H§SREWE ... | 1

I TJTEKB],ÀD VAN DE VOETONLVXRENtrGING LENS (IENIG Ery SNEI,)

54e Jaargang nummer 24t ZZ januarí 1p81.

OFETCIEEL

MUTATIES LEDENLIJST

. il. vd Linden

.H. Storre

IN BLtL0TrlGE

'" 1?27 ' -I-Ba:Lci' i -

KONTRTBUTIES

wordt
wordt Zat.,

. - 'o1Ó156 se.n.Zat.: " J.cat66tiàat' 3431 Den" Haag

o3J7
1526 'ltJ

NS
S en.

Denkt U nog even aan Uw kontributie?
Graa6 overmaken op girorekenin6 33.6?..11.

,.Bi j voorbaat onze dank.

,flIE STI.I.T EN ACIITDR DE .BíR?'

,:
I{et Bes tuur.

Zat er d.agmorgen; An. en tïim.. .

,t'',,nidàa6;]t}bcIti?onijn,,.--Pi9tëaRigkBosch.
Zdnrlagnor6en; .' Teele tr'rerichs - Tinus Zilfhout - Cor Ilopp enbrouivers.
, r nid'.la8 i r':n vc1 Steen - Mevr cte .Jong - .Ronal-cl Ber6ènhenegouwen..
Èij afkeuring staat z-aterdag Teelc Frericiis - hl_bert ilornijn. ,..r, , r. zontla6 jin en lritrr
Èiqi.ten zaterrlag piet en iiek Bosch . i : '.,

. t r-. lii aflceuring Teele FrerichF.
Slui ten zond.agl lln en t{im..
Eventueel afbcllen bij Lock Duiveèteijn ,fel-. 6?.6i.8j. .

lJC,K^^.KAILiI(ÀI(JIL ;KAKll,ILU(rll(ÀKIr'K,^.1(i,lffiIíI.KAK;IK. JiilJ'ÉKiil(AK,'l( i'J(r:Ki.Ii ïAIL',K, l{iffAK/,1{,/i1«iKf.IL rK,1,

KLAVEIIJ,'r§DRIVE

Na twee avonilen iÉ' r1e volgenrle stand bereíkt:
1) Bo obaard

vd I(rof t
Bertens
de Vroege
Hc enaskerk
Michels
.Ieins e n
v llJi jngaa}den
Disseldorp
Pe et ers

Köneman .:.
vd l(ro ft
Diss eldorp

'lrr',ittin'g
Heimsl(erk
Michels
HopperbrouwerE
v t{i jngaarden."
Hijna
P eet ers

1o1o9
9B9t
9856
9Bo1
974?
9685'
96?5
9664
9120
9113

*2)
-{)

4)

6)

B)-
o\
10)
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Ook mor;en zquclen wij gra3g we€r op..tijd (20.10 uur) willrgl be6innen, dus als
U om + 2O.i! uur aanwezi6 wilt' zijn 'dan kunt U eerst nog é6n gratis kopje koffie
.-nuttigen.,.8r-.is-.voor:-i.ederecn.eea-prijs-gehocht.du6...U,.koxnt.niet.voor niets. .......,.-.:
Tot mor6en' 

.: .: J . , ,' .:. , .Kaka. ,

Alhoewel de Kaka aktiviteiten nog Lopen wiLlen urij ieclers aandacht alvast
vestigen op rle volgende evenenenten.
op zaterdag 2'l februari zaL er een Franse avond zijnr en op
een Disco-avond voor B-ldassers en r:uder.
Deze datats zijn onder voorbehoud,, maar,in de voli5ende LEI{Srevuers houc'en wij

Ka.ka.

zaterdag 21 maart

K,il JÍ. J{.'.K. Jffrl(;

KITISPEDOOR

K:.J(,Í(.:J(AK-l,KiJ(ir.Ii:Ii.il(r'.li.Jii$.{,K,''K1r.Kr!KlK.iK-1KJ,Ií1

KIS§OAffiI§CO(I§C«IS«KK

K«i(IC §«KIfifi(IflOOTTO«

K
K

K

'l*+*+ In te6enstelling tot vorige week, beginnen'ïre dit keer met een mini'.er
heugelijke nededeling. li/ e moeten nanelàjk tot cen rektifikatie over6aan.
tïant vrat schetste onze vorbazing toen rvij maanrla6avond om 7 uur de kantine
binnenkwamen on wat bÍj te biljarten :.:i. 

.

I{ET BïLJAnT SÍOI{D En NIETIf!!! Maar afgelopcn woensdag i6 het geplaatst!!
*****+ Nog steeds niet, oncia=nËË=onze s.telI.ig1e_ Qcvuering: in clc. vorige'kwÍspeclobr.' '

lVe haCclen gcdacht dat dit we} eion tiS'e{ ïu1fi1lin6 prophecytt .(noeilijkl '
opzoelión in woorrlenbóekl) zou zÍjn, iídar d-at tait-d-us -tar iegen, ''

* *, * * :* ilet .àfgetopgn we,eheinde wercl vreei vooraf gc6dàrí ;loor àe mecst barbaarsè i"r
wintcrtu:.en, ,z'oc;t de KNVB oi, vrijdagavonà íi.toÈ' a16ehe1-e afkeurííg
kon ovcrgaa,n . ': ' .l.r

* 'l '* '* t* * Dit kon d.e zater dagvoetballers er niet riàn weerhou,ien iorn in het zuiii,erpark
toch nog wat noodzake].ijke llchaarnsberue$ing tè t<rl;'6et. .!ri j vernamen det
er zclfs een bcstuurslid vras die probeerde .no8 den bcetje bij te blijven '

(konditioneel dan) " ' i '''i
++++++ lle zijn zeer verhcugd dat dít vrij jonge bestuur er ook alIes aan w:il-

.1-.e1oen- o4,. jon6 te bli jven. . . -,... -. .

..'t***t+;-:DsnfEzij hot doortastén,'.c optr.eden van de alti jd even.hcrci. werkon'.e.Scko- -,
(en clit is voor cle afwÍsscling eens niet ironisch bed.oelcl) wa6. er qonigg 

.

een uitgebreid schailulvproBrainna. !,'elisvraar was ock daarin nog 'het- een en-..
antler afgekeurd, maar IENS B t/n 1.1 hebben op .het DurNo-terxein einíleIijk
vJeer een6 kunnen vo ctballen.

* * t + * 'i De §eko haC echter gcen rckening Gehoudéh met--rle vele ncnseJi- jke zwa.kJted.'en
clic zeker/ook*. (doorhalen wat niet Eewcnst is)., de LEIIS -vo etballers hcbbsn.
Zwakheden a1s 6cnakzucht bijvoorbcold.

**++*+ trVant tafloze spelers $Jaren er bi-j vcorhaat aI, -van uitGe8aan dat oolc het .

schaduwprogramma wel afgekeurd zou- zíjn, En dus was men te- bero(,rd on its ochtends vro'cg eeven per tel-efcc[ hicr naar- tc inforttcren bij.'DUNO. ...
En clus stondén de spelers dÍe ',ie} .op tijd hun-bed uit rvarenr met slechts"-
een handjevol elftal8enoten, zodat in al}erij].. no6 eI:tra slrclers.,opge- 'l

-2-



somnigen bakten hct ovcri6ens wel- hecl vrg bruin. Een niet. nader te noeríen
pcrs.on begon op zat,erJagnidca6 all-erIei plannen te srneden voor traÍi:infus-
partijtjes in het Zuitlerparkr.. ervan uit6aande d.at het s chaduvrprograrÍma
af gekeurd zou zÍ-jn. Zonclag 5ing het schad uvrpro6ramrna lvel door, màar ,l_czè
enthousiast cling was nergens tc tin.,.en. Niet of het voetbalvoirt, en niËï'
in het Zui,'l.erpark. \ïaar vrel? Achter de tap!
ïíe be8ropetl van rle seko dat ze clit soort àLties ars een cluicleri jke steuirin rlc rug beschoulvcn en daardin.ío1 gocde moed cloor6aan naet het ópstclren
van schailuwprogramma r s.
De lcraverjasdrive loopt no6 stcods. op rorletjes. llà trvee avön<len stcat het
koplel- Boogaart - Köneman àan kcpt "n.2i3 ,rif"n vrijrlag a.6. ijvorii;
po6en de hoofdprijs in rle waoht tc slepen,
Ook het gevrr:esde.rèdaktie-töam iS no6 volop in cle racèl .IIet heeft zich
rotsva,st op de laatste plaats 6etcstigd cn iè vaet vàn 1:1aà Ce por,,del-prijs niet aan zijn neus voorbij te laten 6aan,
Een.pr.èninent K'aka- liell'bracht ons nog wat schokkenrl nieuws. Zoals Uzich ongetvrijfelC herinnert., bèrichton wij in het begin va.n het vorige
sreizoèn ovcr Een6 Hopll enllrou!ïers , Cié een wit vo'et jc had gehaald. Ditwitte voetje hccft een erg lang staartje 6ekregeir. .Eo enkef.blessure diehij.toen heeft opgelcpen, hceft hen nu namelijk in het teyenburg-ziekenhuis
doen belan.len. Van Harte Beterschap!
I(ijkt U nog.wel..eens naar r1e advertenties o1: cle omsl_ag.
Nee!!l!Nou, wij wel. Dus als U eens iets nodig hcbt, veÍ6eet dan onze
adverteerders niet.,'.
Aacl-Bogisch, die eni8e tijd. Íh de Ziektewét heeft 5è z et en/geloj: en/ge1e6en,is inmidrlels zodanig hcrstelcl rlat hij binnenkort wèer op iÉf,fS àaf ..
vcrschijnen. Naar wij uit d,)oigaans betrouwbare bron vcrni:-men, on de '

Jubiko op fecstelijke wijze op te heffen
En met rleze vrolijke afsluiter houden we het weer voor''6ezien. pancloerl

fi,JJJJJJJ.IJJJJJ JJJJ Jj. 'YI9""" i
J J J J J J J J J J,I J-J J J J J J J,],

Een nieurïe week, een nieuvrc Jukolaer'à lte- rorl;Le1e4..qr weer. stevi6 .te6en . .

aan, in cen troosteloos uitzienir,e vo ctbàfver eni6ing.
Je houdt het gewoon níet voor mogeli jk hoe rle gorlc._n. ook voSj-[e vreek wcerl .te keer gingen. Sneeuw en reiien teisterËlen d,e voetbal-vel.len van LilllS en

i" ander'e 'Vércnigingen. JonGens, hou naar op met'birlden!
f,vcn trqostefcos aIs iret rveer was voor ons .le "kl-avcrjas r,rivc. iïij be6onnen
uct twee redelijkc potten. J.S. harl a1 6auw uítgerekend clat, ia tvree
redelijke.potten aLLeen nog; miiar ccn hcle slechte of een hel_e goccle pot
zou kunnen komen. Het weril rlus typisch wcer het 1aatste. Maar voor de
I(wi6pedoor was hc.t.,helcrnaa1 tthuilenÍr. Ze staan dà een'niét zorn bc6te
eerste avonrl nu stcevast op Je laaöste pliiats:i: Noe, dic mocten voorlopig'.
nog hecl vrat cefencn voor (,, e avondprijs. Die avbndprijs gingi naar hct
koppel 'dittírg- Vroe6e. I.Íaar j_+r' Vol_gen.le kcer 'zu11en wij. a.f . ,1e KwispeCoor
toch ccht cle avonJprijs ,tec noetën ncmon. Bcreid jullie dus mflar voor.lla d.ie onthuf lendo statist j-el-.j es ovér ,.c trai:tings ó^rkÍ)mst van .1e ri-B ,èn
C-iselccties, nu de óhthul-l-encle. statistiek;es van Cé senioren en overi6e

'1.-klasscrs.
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G.DuYvesteYn
-.; J.Kouwenheven
- vd Bere/Prins

J rVoor',luin ..
J. vd lloret , ,r

H. Rient j es
J.I(uijpcre
J.oost Limb.o .'
F.vd BerE

(A)
'io0
100
100
7O
50
50
5o
Jo.
zo.

Paul Meij er
IEIIS 6
T ÍrÍ\rc t!!rrp í.
rest ïrENS: B

rest LXI'IS 9
!l!l'l È tv
rest LENS 11
c. J. cle lioh
F. Zegers

%
4
0
o
o
o
o
o
o
o

De vol6ende cijfer6 zijn opqesteld m.m.v.itwispedoo'r, dus i<l-achten alclaai. .. .. :::

Trouwens best we1 leuk. rli'e statistiekcn; maar het zijn net",bikiníts: ze Laten vcel
zien nraar' 'he't be1íri6ri jlrst e niet . .: i

*+È*** ..lrle s c hri jvcn'trourrcps nïèts cvcr Vcrburcb.^.i11- - LENS í1 want aL6 we er . ,..

'wel over bchrijven rrorrlt hct toch àf6eikeurd.
+{t*-+** ltt ríOP VjN DE f!'EH( ????

Er komt een man bi,j .rie tlokLcr en rlic, ze6t: r,DokterrDokter ik heb'10 ballenl Zcgt dic dckter:,,tja, ik kan er oolc niets aan Cbe4, Ba maar
' . lekker naar hiis,'. Enfi-n, ió àinuten" fàtcr zit .ic man naast eón-anclere

han in rle bus. De eerste nan zegt tejèn r'.e antlere: t;líeet je dat wij sanen' 12 balIen hebbent 1. ))aarna zegt d,e tweede man te6;en..",e , eerste nan: , ,-:- IIoezo, hcb jij er meaÍ 5r3????
+:t+++'* Er is eèn be16 bij de Schevcnin6se pier verdoniien. ,. lli j kon niet zvrenmeni I

Bedankt L.v. Maas voor deze iízcnding! - .:i'i**:r* Van het eíe'fèbtijn haar hàt' andere! De Discolàvo+d! ! !:ii 21 maart is het
zovell. En l-aat clic rolschaatscn en troep maar. iueg en ma3Jr er gewoon een
l-ckkbrè lcvond van. Reserveer cl.ic avond! ! ! I ! , .++**** Zoals jullie tló aíond'van 21 naart hebben gereserveerd, 'zo heirben vri-j

- cle tesi vànt r',czè avönd 6crcse;'veerd voor dó flippeXkaÀión. Dus, jongÀns^
en wie wcct r.rel neisjes?'de bal-Ien!.! ill , 

' , . , r".:

'1

J. S. en F.B. ili

Zl.\ZltiZl!1mZl!ruMZMZl4Zl.lZltÍZMZl4Zl4ZMrlIlZMZl4ZYiZl4ZMZlttNZi]\TrMZI|Z\LZ\4Z\4Z\"ÍZNZILZY,ZMZMZ]4ZMZ|1-ZI,IZMZMZYL

I-INGS DE SPORTEN Vi'I,l )E Z-M L..Dl)En-----! I !

Za1;erda$, e4 5anuari 1!Bi;

PVS 1 "'.
Hoek v Hollàhd
DSV-P "14 . .té 'r'lerve 5,,

1\.1O
12.45
'r1.OO
1".10

uur
uuf
uur
uur

LENS 1

LENS 2
LENS f
LEI.IS 4

Terwi jI: wé rcccls 'voor
parool- we1 weqr za1- zi-jn: ,rao! zaterc',a.6 24 Cezer te, ionèe

, fiet nenstr 1ii56t ,t
ker, clatr hetEïen tc6on .r-r
is I't geenszins l -i,Ilereest nu
tvieedö wordt er ondanks a].le
6etr.ainrl! ! Aanvang: 14.J.) uur
TEIIIIEIN .r.l,c-í/E-ruurt we g ( net

H
À
II
N

2-
. J.. Luka.ssen.
.i,. Bokna.
.N

nI

2c9/o eiÍan overtuig
f6e1à§trl ,- dièrien vre
ntreren. '., '

dan r_n naaT uIï weo
ent sburg 6'à*ffit 

' ,o
het rve e'r eeri vredst

wehel-i jkse afkèurih
. Scheidsrcchtèr: H

d zijn; . dat
ons voor de

strijd te8-e-n
u zLJn, een
rijd op vre,:
gsrnis6re , ' to
r. Ii.J.Lukas

ook vcl-genCe wcek het
vorm toch meaJc even

P',/S wel iets moeilij-
onontlcomelijke zaak
mile gronct is en ten. .

ch maar telLens 6tug
s én. .Terrein PVS :
zoals gewoonli jkde bocht links) Opstel-}Í

door Hrr MöhIe bckend tó raaken op r:ro en s daii-Fíiffi.
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Het T'r{EEDE za1 in H
aIdaar,, . ook ËíàÏtevigïie
Maar het 6àat w6L, jodgens!
Terrein Hoek v. Holland: Bi

oek v Hclland te6en de fèservcts v4n de bIàuwwÍttËn,
nen aan te palrkcn teneÍnde de puntjes nee te nencn.
ílarlvgng: 12.45 uur. SctÍèicisrechterl Hr. /r. jr.Bolsna.
het binnenhoraeÀ van de ?lè.atÈ lïnlis aanhouàen tot. clej

rvatertoren. oan' tinksat en a/h einde van de lange vulnl<elstraat r.rcer links.
qp6telling: Van het'zelfdc lalcen een pah a]-s het EIIISTE ri.us op wo ensdafavoncl. na
de tFàin:in-6.

Il et DERDE zou.rt eveneens (mits vol.[edi6 aan de-Stdrf,J?) Itunnen rerlclen'
UIT t cgen DSÍF:|T. Jrant'an6::í 1..00' tuÍ.. . T.èrrein DSïp: .Ri jËswe6.tDeri Hàà6 Utrecht;AElag NooTdE§Temen. In Nootclorp op viersprong: recht cloor, richting Pi nacker.
Bij binnenkomst aldaar dfrekt rechte. (hoge lich tnasten van verre te ,ài enl
CPSTEL,LING : M.ileuver G. Bosman C. VcfCinh c . Bosman R.I(oster ( aanv)

R.Leijn - J.Houben.- ;l.llom - Chr. Jehee - G.Kuii:er - T.vtl Tol - r:'
L.Kuijl:er - II.Ke&per - D.Pronk.

Verzarnelen: oÍn 9.3O uur op LET{S !

Dllc.

t

Kun i
- i-(a J 6W

RES:

Zelfs het VIERDE hceft werle
UIT wedstri j d t egen=-E-ï-,JERvE 5. Zob

rolto kans op mínsten
ee1 vertrouwen heef
Terrein te lJerve:

s eón winstpunt in haar
t dit c1f tal- al- :,p6ebou$,d.
van Vre.denburghwe6 te 

.

E.Pieterman,

e na6aan! ! -anvailg: 12.J0 uur.
ijk ( linkerffi-t,Tl- '

.OPSTELLTNG: C.Berebak - AiKoster - C.v Vtrelbergen - t?.Vroon (oanri) - Er. v Driel_en-

^.iomèÍjn 
- E.v tïerkhovcn - iv.Dieffenthal_er.- G.Hal1eex -.,?iHeclerik -

il. Banning.
-J.rleii Reijcr -.C.Kostcr - i.I(ri j6h - I,í.Nèfissen

J-. .r;1

PROGR,illr"ri-:. ZATEIIDÀG J1 i anuari 1981 .

14. oo
12.10
1\lo
11.10

uuI
uur
uur
ullr

ctíIP 1

ESC 2
die Ha6he 1O
S enlper r;l-thius o

LENS
LEI'IS
LENS
],ENS,,

i
2
z
4

H. Hartman.
N. N.
N. N.

SCHI:,DUI.\IPROGNTIIIJ14í BIJ,4.IGEHE LE AEGELI.TSTING OP 24 januari

12.,90 uur te \ïerve 2
14.00 uur te il,Ierve 1

,.:
Voor het doorgaan "van- deàe
tuasen 1O.OO en '11 . OO uur.

LE]'IS 2
LENS 1

[,ëd§tÍÍj.len'verpl-icht belleid: ini; ee.:+.+2.

VRIENDSCII.tPPELïJïCE I{EDSTRIJDEN OP ïlOEliSDtiG 21 januari 1981.

t 8.45 uur LENS 2
2O.JO uur LEN§ 1

vcs 2
vcs 1

ZI'\ZM z\12t1':,i't'ÀHZN ZMZIIZ: ,7.J1\Z iÍ,zMzlf,'Àllzliziizvill4z\ZtIZtízMZtLzt4,ztlz,!Ív,HZMZt4n4EMZiíZMZI4zlí/ZMZt4

PROGI?ÍII f4l' §EN]CIREN ZONDTiG 25 januari 1S81. I i. i'r'

14.1o

10. oo

12.OO
'10. oo
12.0O
'1 1.00

HVV, 1 ...

Olympia 2

LEI'rS ,'
LEI{S' 4
LEI,ls 5' '
DHI 5 ''

I.,E}IS 2

NVC 4
ODB f
vcs 4
LENS

uur

uur

uuI
uur
uur
uur

-. .......*. ,...--- -" _,LEN§, :1 v- IIo8enhoucklaan. . -.. .. - .
D. ?1oeB.
Bo de graafs ès tiaatwe5 r'
GOUUa. J.HuaJGen. ''
V 1 J . cle Vast.' .' "
v1 "Jiloriijn::'
vz iL.isoeiówirjo. '
Biassèrskade Defft '

H. Verheii en.
6

-)-



12.00.uur VCS 6 LEï.ls 7

Juventas 
, J

Taurua 2

',, estf andia
LENS 11

Dedensvaartvreg
ljl. v Heesch. ,

V1 J.. de Jonge.
v2 li..Egging..
vr.:,N.N. .:'
ErasnuswcB N,N.

12l oö .uur
t4.oo'riur
i 4. tio uur
11.00 uur

IjENq
LE}IS
TJENS

GES 6

B

9
10 10

zie cok schadunrpro gramna:!

Training senioren- a. s. vri j CaE om 19- OC uur i. v..:a. klaverjasdríve.

OPSTEILT.NGEI{:

LEIIS I112 en J worden dpor de.tr4incrs bckenrl geiraakt.

LENS. 11 2 en , zic schai1uwpro5r.mma

ï,El'{S' 4 als bekend

LENS 5

zic schaduwp roaramrna

LENS B' aLs.,Ëetrerid zie s cLaduwlro BranÍla _

zie s chaC.uwpro grainrnaLENS 9 aLs belientl

tEits 10 aIs b ckend ,gi e.,.9cfraduwpra 6f qrn4q.

I.Bau&an - B.Boo8eard' j' U';au'iirotuoiei - R.Ildn - F...'.rle;íong - J.vcl Encle -
B.Osse- - g.Stailel- -.F.Veeren --J.Voorrlqyn - n.v l-,Ií-i ngaarr',en - J.l'itting..

LENS 6 C.vd ljeek - Ii.Keetman - H.v !ii]( -.ll.I{ichel-s - G.Lapyeglein - K.Ras -.. .:- 
è.oostron - u.nooarayn - J.'Zoet- - J.Zdun - + .,,aní. 5unióren.

,',.-
LENS 7 als bekend zie schadurvpro{Fanma

LEIIS 11 aIs bel'.end zie s chaduwpro8ramma

Trainín8 senloren a.s. vri j clal3 19.O0 uur i.v..m. klaverjas rlrive

, opstg]]a-. ng LEIiS . comb. ,

opstellií6 I,U'IS comb '

LENS ,"8r9 en 10 een lial f ur:rl vooi 'nan.rang van'hun-welstríjd

LENS 6 10. CO uur LD;'IS kantine

- -LENS 7-- 11;OO uur It

VEIlZjTMIILTIJDITI'I

IENS 10.0o uur ,,1 1

SCHADUIVPROGITI^I'IIÍ-A SENIOITEN Z0NDÀG 25 januari ( bii a].fl ehel-e aflicurj.nA),..

aL

12.

12.
10.

uur
.uur
uur.
uur
uur

G9À
GDJ',,

HBS

PÍ}IA
Para

?o
0o
o0
oc
oo
r)O

1

2
3
at
at

LE]IS ,1

tEN§ 2
LENS 

'LENS 5
TENS 7
LE}IS 3

Nw Madestej.n/Looeduinen
tl ,1
DaaI en Bergselaan
v Briencnlaan1

& tl It
11. ïur Schèveningen, 6

t

Houtrustr'íeB

I
I
I

l
!

I
I



12100 uur (i) IiBS z
12.00 uur Voge1 4

-r
J.R

LE}]S
LEI{S

9
comb.

Daàl en tserGsèl-aan
G enenui d.enstràat

Voor het doorgo.an van dcze wedstri j ílen I4OET t el e

LEI.IS ] en 9 kantine HllS
LENS. 5. en / kantine Paraat .

IENS B kantine Schevcningen
LENS conb kantine LH,IS (na 1O.JO uur)

OPSTEI.LING LEi{s comb. !
J.Kuijpers - R.Vransen - J.Borst
F. de Vroe-;e - II. Hoppenbrouvrers -
P.Schulten - P.Fieret.

Verzen€l i j i",en scha:'.uvrprocranma

fonisch gëinformoercl vrorclen

- H. Rient i es
tr.v Dijk -

bij: ,

TeI.
TeL.
Te}.
T eI.

68t96o'
242838
630099
65tlt4

.Peeter6 - F. Jonker
iemen - G.vd Kl-ei j -'

!l

LENS
LEI'IS
LENS

)l)t
709
810

! en combl .'i1.C0 uur LENskantine
.OO uur LENSkantine
.OO, uur ,,

ÀFSCHRL.JVEN:

N.B. OOIi V('On !E SC':ADIIIïIïEDSTIIJDEN 1S riISCIlill:JVEN NOODZII(EL] JK I r

VrÍjdagavond tussen 19.00 en 20.O0 uur.
IENS
LE}IS
LENS
LÉNs
IEI.'ÏS

Frans de Vrc oge
Cees vcl Beek
llenk lli-nmel zwaan
GerarJ Duivesteijn
Theo Prins

T,lïl'lS 10 bij Jan llicmen
LENS 11 bij Jo6 K.uijpcrs

UIT§L]-GEI,I .ZONDÀG '13 ' januari 19ii1 .

VVSB
vvsn
DlJNO
DUNO

DUNO
DUNO

5 bij
o hr-J
7 bij
ö Dl_J

9 bii

l, "T
Í
T
T

"T
T

eI.
eI.
e1.
e].
e1.

el.

o1742-6021
o10-715130
Boz5t6
94689'
6J1214
217101
6ua658

,i.anvocr,iers -kunnen bi j avt. problemen l(onta, .t olnemen met Erans .1u tlroege,
Tef . 01?42-6O21 ( zate:'rlae; tussen 't2.oO en 1]. )O uur)

1

2
4
6

o

],ENS
LE}TS

Í,ÈNs
IMIS
LE}.IS
LDNS

1 ( vrsch)
2 ( vrsch)
B (vrsch) '

9 ( vrsch)
1O ( vrsch)
11 ( vrsch)

4-1
2-4
2-2
0-0

'5-1
1-1

PIIOGRAI,fl{À DONDEIIDÀG 29 ianuari 1981.

20.00 uur LEtis 6

PR0GlLi].mL', ZOND.IG 1 februari

- fi.. cB 2 ( vrs ch)

1981.

R.i-rno1d.

14.ro
11.OO
12.)O

uur
uur
uur

LD'ÍS 1

I?KÀVV 2
T,ENS ,
LENS 4 is vri j
IEI§S 5

LEI'IS 1 onder voorÈ'ehoud
IENS 2 onder voorbehoud
Valheniers 2

GR.YI Íï vac J12.O0 uur

-7-"



1o.0C uur. tíit Elauvr J . - LENS 6 .'.

1'1.00 uur Verburch 4 - LENS Z.
12.J0 uur LENS B RKDIIO B
14.00 uur LENS 9 . .': - :DvC 1''"'14.00 uur r,ENS 1d 

- iéioiit.u ï 
- '

LENS 11 no6; niet bqhencf i ..

=========.-==

OPK(TI.{ST SCiIiLDiI,IPROGÏ]ÀM,'ÍJI :

Zon.l,a5'. was het da-4 weer 2crverr. er kon weer d.oor cen'paar elftal1-bn
gevoetbalcl irorclen.. . ,

Maar hel-aas was i'.e ophr-rmst bij ee
paali1 optimaal tc noemen. DooI die €Lecht
Seko vocrlopi6 a11een br:reir] om voor aans
organiseren. Indien er ook deze kecr cen
laatEte maal- zi jn ge''i,ecst voor rlie eLftal

Ee §eko kan z$jn tijd. vrel beter g
voor nensen die toch niet opkouen.

Maar cók hè-vofuenae-wïI]en wij

.n aantal v8n die e1ftallen nu niet be-
e opkomst'vnn nfieJ-open 2on1a[ is riè
taanclc zontnaS een schac'.uwprogra_pna. t.e ,

s:f.echte ophomst zal'zijn dan zab: clÉï-:*e
l-on ciic zich daaraan schuL0in maken.
cbruihen rlan onr i,redstrij.len Ie' rbg;cl-en,

nog even kwijt beste' ïoetbalminnaars
(nou ja, minnaars): rlenk er wel dat U 6k voor het schaciuvrpro4rarilrda dient af te
sclri jviln zo(1,at Ulv aanvocrcler niet iict
opkomcn volgt in dat tf 9.v11:.ggg-schorsing!

de Seho.

Veuling Ncorcl Po eldijir

sporthat Oclcenbur8h

v. Àrkerl-we8
Iierhstre.at..
Noordvreg
V1
v3

PROGR.'.MI{ Z-.:/.LVOET jlfi.L DINÍjDj.G 27 januari 1!Bt .

19.4D uur lios /,rrows 4 LElis 2

PnOGXr'.l}LI Z:i1:I,VOETRr',L UOEI\;SDirG 28' januari 1PB1 .

19.kJ uur Garrund 'l

OP§TELLÏNGEN :

LEI{S 1

l
I

I
I
I

I

.í
. Bloklancl - Il.§traver - J.l{outcpen - L.v ,'loxtel -
h. Prins - J vd l.{ater :-J.vd Sanrle -'q;v lloort..'

LEI,IS .2 F.v Dijk - P.Eicret - H. Hoplenbrouvrers - C.vë Xfe:- j - J.I(uijpers,,ï.ter iaare -.lj'.niu*"n - pl-schulten - p.snreeie

',/,,.

LENS 1 H. Rimmelzwaan - F
J.croothuizen - f

&f TSL.IG DINSD/.G 1J jatuari 1981.

Snoeiric 7 - LENS 2

PROGRJ.I',ÍM.|! JUNIC}IEN ZÀTE;iDiG 24-1-1981.

14,..1a
14.1o
13.CA
14.1o
14,.1o

uur
uur
uur
uur
uur

Verbriich t
quintus 2
VeJ.o J
Lmis 4
Ï,ENS 5

LENS 1

tEus 2
LENS 

'Quick B
vc§ 7

.B-,



13.45 urtr Vios 6
1J. OO uur Velo '10
.1 :l . JO uur BTC 4
'1J. !O uur Laaldrwartier 6

gevallen) voor
h-lclaesers bij F.vd Steen
3)fklassers bij F. vd )icrg
C-klÍ{s6erÉ b.i j ,;.f:. ts-Gravendi jk

À.ÏKEUNIi.iGEN:

OPSTELLII'IGËN:

LEIIS '1 a1s behencl
zlre r e Se rvetr)fo0Tamlna

samenkomst 1r.OQ uur LIN.S ,_

, , .,, i

LENS 2 a16 lr ckend
samenkonst 1J.OO uur IENS

LENS f als bekencl
zae res er veprí)8ra:nna

samenkomst 12.00 uur LENS

IENS 4 als behend
ËàÉlíliomst 14.00 uur rÍ'N.S

LEI,IS 5. - aIs bckend : : . .' -.

Eàíffionst 14.00 uur LDNS

Lm{S 6 al-s bckend
samenkonst 12. +, uur LElllS

LENS B P.'.,lessels- -., F.tr'reri-chs
J.(uijpcis - M. Tienes

,. l,.Tjin Àsjos.
fiets meene[4en
sanenkomst 10. JO uur LEiriS

I..,ENS 6
LEI{S 7
LE}IS B

r,El'rs 9

I,lelis Stokel-aan
§oordwe!
Y zer.vrerf .'
J ans o n iuss t r'aat

. ,, : .:,.
AF§C]{RÏJVINGEN:
E ..oo" u"i jara"rorra t8.oO'uur bi j P. vcl 3t"un, _ 

:-

. .ffifrII,Í6;ËE;Eel-li')l | 2545 Pn Dpr Haas. rè1.' 5?5096
Tel-efonisch: vrijda,,avcncl tussen 1B.OO en 19;0O uur (uitsl-uitenrl an dringende

ter. 6?1096
reti 29?9?8 '

..qeI. 611540 :.-
1,.

ïn noo.i.gevallcn kunnen de junioren nog-op zat erdagocht encl. tusse4;
9JA en 10.OO uur afbellen bij LENS. Tel. 661114.
De junioren moeten bfj slechte weersonst andighe den steuds (le af,;
keuringslijsten raadpLe6en. Telefonisihe infoiraatieè wörti'cà "

hierover niet vcrstrekt. .:.'-T- :. ., 
i

met Y.Tdlohreg en E.Perreyn

. . gaE]-rne.ou'lers met veïvoer

Leicler Jaài i1ëí jbi:r6.

Leider Dhr. Spa.

Leider Ben osse.

.",|
Saarne ou,',ers met vcrvo er

zie r e s e r v ep ro gramna
Leiíler FrahÉ vC 3-er8.

- Leider l,iai.cAt. -JanÉen..

LeÍiler NrN:

r,"it"r pàu:-' ,a stp"r,'.

-;{.Rierrten - R.Lig .KÍen Tsocn, - {..Ooster1al(en
- F. de Drui jn - E..Keus - Ji..Toet - I,l. v Hel-rLea -

:,. .,

zie r eserveprogramma
' Leider Theo Prins, ' ; .._

LDI'IS .7. J.i(Iip-:. C.Lie I(ien T§oen - M.v Velsen - 14.2aaiberg -,]t,Vree-swijj( -
F.Spa -'n.vd Heijden - M.Molleman - J.Ulassernan - P.Di]Lewaarcl - R.Ham -
M.I(oef,emii. .. :
zl-e res ervepro8lanma

sanenl:omst 12. O0 uur LEIIS

'-t. :t " t j.,

LENS 9 P..illeb1as - Ll.Ziruerman - r,.v l(ester - X.Tier,tes - S,Ja68an - H.
o.l(oenraadt - À..Tranken - F, Paf ener, en - ï1. v Beele - ,I.Tricil - O,

fiets mconemen -'zie 
r' eservepro6rcanma

samenkcmst 12.00 uur LEI\IS Leirler ÀaC vd Kroft.

Orie -
Bfom -

o



PNOGIUI'{I{: PUPII],EN 1{ELPETiI EN I{INT.IïEI,PEN

PUPILLE]i- ZÀTJI]IDÀG ?4-1-1981 .

10. J0 uur LENS
1O.rO uur n ENS
1O. JO uur L.,ENS

IegenstanCers:

10'
11
12

Saal-voetbalt o erno oi
ZaaIvc e tbalt o ernooi
Zaal-vc etbalto ernooi

RVC r DSO 'eí' v crburch

veiling Noord
ver-l-ing Noord

. ... veílinn Nóö:ríl -

EiÀdé. 12iJO uur. .-::l4onst er I RIIDEo ,

I?ELIEN z.tTEllDj'^G 24-1-1981.

'lJo O(.r uur LIniS 1 4
11.00 uur Gona
12.Co uur LENS 16

- ' Gona. ( vr)
- LENS.15 (vr)
- f.DO (vr)

MINI-:ïEI-pElt ZirTEL'lD.iG 24-1-1981.

11.OO uur Gona.
12. Oí,) uur LENS 19

I.I§CHRIJVÏNGEI\ 3

SchrifteJ.ijk voor vri .1a

Telefonioch:

OPSTELLINGEN:

18.0O uur bij P.vd Steen,
1O1 , 2545 pR Den Haag. TeI. 6?5o96.. ,

rB ( vr)
( vr)

v1
Bercstéin].aan
Y3

Ileresteinlaan
v1

t Eus
Gona

Groot - D.
S. vd ToGt, - ,, '

r"l 1

avonC
GeneITÍ enstraat
vrijdagavond tussen 18.OO en 19.00 uur (uÍtsluitenrl
6eva11en).:bij l,ïil l{eynen ]]eL. '?.90623.
In nóod$évallcn kunnen de pupillen en rvelpen no6 op

in drin;;encle

zat eÍèla6ocht cnd
tuseen p.JO en 'l1.oo uur afbell,en. Te3-. 661114 klub6ebouvr.

LEI'IS C B. de Groot ..- C. dè

^.v 
!ïijnoaarden -

saaenkomst ,t.JO uur -IÉIIS

LSNS A S,Ber8raans - P.Bijlsma - E.EndLich - M.End1ich - /r.K,.ln! - D.Ver6chelclen -
sancnkonst !.fO uui.LENS LeÍclei Éerman Straïer,.

LElilS B F.Christ - B.Claassen - p. Oos.tervJeghel - R.Sfats - J.Tiàmermans - D.vcl. yin
u. [romf -. I{.Frorhberg

samenkomst 9.r0 uur LEIIS l.,ei_der N.N.

Kcctrnan - R.Spaans - MlKcetmari -
- J. i(o enraadts

' ' ' I Leirler W. vd l,incleno --.
í_

LEN§Dl,.Meershoek-T.I'lul-ilcr-R.p1ug8e- .Spa-D.Spa-f.rcnbis-D.vdToorn-
L.vd Toorn - E.Renzenblink

samenl<ornst 9 . lo uui iENs Leid er norÍal-d d.e He.es.

LENS E R.Batèl-aan j E.Innel,rce - R.loelhourver -.C.vri fi'o6aarclt -'i:Dienel - .....-....'- /..Groon'ö€téin - n'.Hdrtnan - R.v rt Hoog..
samenkomst p.lo uur ï,ENS Leir.jer Ron de Jöng.

LEITS 14 aLs. beicèncl ' - ' j

éli6:<o=mst 12.10 uur tENs

--10-

Leider Jac ques d.en l)ul-Icr



LENS 15 a1s bekend
samenkomst 10.15 uur LENS

IEI.IS 16 aIs bckcnd' ..
samenlcomst 11.]C uuÍ L,EIïS

].,ENS 18 al-s bcliend.
EàfrËffinst '10.15 uur LENS

14.10 uur
uur
uur
uuï
uur
LlUr
uur

Leider Peter de Jon8h.

Leirler D11". Branalt en
Ron Tj- j sen.

Leider Eric Hess.'

IENS 19 a1s bekencl
samenkonst 11. rC uur I,ENS Leider Dhr. Elstak. .

nESERVEPROGR.',llLr

Bij algehele afkeurin6 spelen de. vot6.è_nr'le elftal_len vr iencis chapl: eli jk:

13.
13.
14.

vac
vac
vac

()o

00
3c

Graaf tiÍillem
craaf liilIeÍr
Graaf i',iÍ11cm
IIBS
ITDS

HRS
}IBS

],ENS 1

1B1ilS. 7
I.,ENS 4
LENS 5
LENS 7
L_Eiys q
LE}IS 9

samenkomst
sanenkomst
samenkomst
samenkonst
samenkomst
s amenkonl6 t
samenkomst

11.4O
12.O()
12.44
11.30
'12. oo
12.OO
1 2. OC\

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS
I,ET.IS

],NNS
LENS
LBNS
LENS.
tENS

1]. O0
11.O!)
13.OO

I(om al.tijcl naar LEN§ toe. Deze veienigingen hebben 6oed.e veI,"ien.

OVENZICHT TOERNOOIEN

LU{S 1 LENS 2

1p april
uei
91 1O nei
mci
auqustus

Lm{s'
NKS
i1e Kennemers
j','rnhcmia
Jeka

17 april
1P april
9 mei
16 mei

LEI\TS
de F laminBo I s
Gona
IíMSH

LENS
HI'ISfl
DHL

LENS
Dl10

3
o

,1
21

Col"lB. toekomstige A-klassers + huidí8e r',-kl-assers

21 neí

LENS J

D}IL

I.,ENS 4

1! april
J mej-
16 nei
zó mea

LENS 5

2mei^
9 nei
16 nei

LENS
Gona
.HI"ISlt

LENS ,

Tonegido
T§C
Vios

1f-.apriI
16 mei
23 neí

LENS 6

2 raei
JO mei

LENS B

. .' 1/ apriJ.
2 mei
9mej-| 23 mei

-,-1.1-

LENS
NKS

,, TSG
Vios

LENS 7 , ..

19 april
2 rnei
16 mei-'
zö mea

LENS
Tonegido
HMSH

.DHL

(!

.'t."'

'l



IENS 9

' 19 april '

2 mei
9 mei

LEI.IS f i

--::i 

'.

! mei
1b mer_

17 uei
24 mei

IENS 14

mei
mei
mei
rnei

I,ENS 16

JO apriJ-
t nei
16 neL
ff nei

LEIIS 19

'19 april-
J0 april
2 mei
t nei
1/ mei

SPE],IINGEI,I$/IS

LENS 10

Quick steps
LENS

IIMSH
Tonegido
tENS
CVv

HMSE .

l\Jès t èrkwartier
Nbörclwi jk
LENS

19 april
! nei
16 mei
23 neí
24 mei

LENS
IïMSIÍ
,nc/.ir 

^.,vScordwijk
Cvv

IE}IS 12

2 rnei
! mci
16 mei

LENS 'I5

]O aprÍI
è net
9 mei
16 mei

LEI.Is 1B

19 april
. . ru. aprl_J_

mei
mei
mei
mei

Voorbur6
I+I§H
LENS

!TC
Voorbur6
DWO

LMIS

vcs
ToneBi(lo
HI',ÍSH

LEIYS
GDJ.
combinati.e mini-wel_pcn.
cromvLiet

2
5
)4
zl)

BMT

. '.Drïo
osc
Ï,ENS 9

16
1?

vcs

HI\ÍSH
LENS
cr,ubinatie mini-rvelpen
cromvliet

IïIj lvijzen er tevens op clat deze toernooien net aLs <Ie comp etit iewedstri j cbneen verplichte opkomst verlangen. .'if6chrijven om reden van ecn reekend.je caflpÍngof andere uitstapjes worclen niet geacceptócrd. Dit betekend niet alleen ,fa-t (leafschrijvor de gevolgen zar merken'ma,ail t evens het elftar dat net t" ,":.nis ;iG.""
mensen het toernooi zal moeten spg.]en. rid zijn van een vereniSin6 levert nueenmaal cen e.antal verplichtingdn o1:. 

De Juko.

Cp 12 decereber 1980 begon een sp e1re1;ct'iiwis op LEliS. Er waren nog anclere tÈaus bijzoals: Gosl I'Íaasdijk, 'rïest eI]E':jarticr en I(rairenburg. r,[e werrlerL toàn eerste.
Maasdijk twe ecle.
Er (',eden 4 Songens mí'e vocr IENS. Dàt waren }Ians Dienel: Ecl perreyn, Frctlclie de
Bruyn en ík zelf .
De leicer was mijn varler. op 16 januari- r:egon d.e tweede ronde. rn d.e eerste helftstonden we vier<le, mear oï) het laatst ràen we tvreede. De punten van ,rc eerstq'-ronde vraren 106 en van .c1e twced.e -rgncle AOO. Bi j el-kaar op1;ètcld zijn vre tlieed.e ,

geworden. En l,{aas(ii jk óer6te.
l'laasdi jh en LENS zi jn r;amen door naar'. t1é volgencle roncle. Tot ,srot kre6en atlejongens en leiders een,.vaantjer aang!Ëoden van de KNVB.

-,-1.2- Steven vd Toglr Pupillen 2



.". DE, .LENSREVIJE

IVEEKB],íTD V]TN. ,DE VOETBiLV.ETIENIGING ]..,E}IS (LENTG EI.I SNEL)

!4e Jaargang nummer ?5r 2! januari 1p31.

OFFICIEM,
f

MUT,,TÏES IEDENLTJST

1r5B C.H.van Gestel-
OO75 I{. Brandenburg

IN B.:-LLOT/:,GE

wordt "
wàrdt

de Geynstraat
c1e Brinlc JBB,

99, Den Haag
Den Haag

1722
1721

P.C,van ;Lanholt
C.P.I4o1enaar

270273 tM
110674 M,iÍ

lI.L.Kinglaan 2, Den Haag, tel.
Dri eber6ens t raat 87, Den Haag

tel.
9?3Boo

299439

AFVOEIIEN

1672 :l.Geurtsen .

1669 M.1., Cramer Borneman

. KONTRTBUTTES

pet 31/12/30
pet t/z/Bt

. ífgelopen weelceind zijn heel wat'Wij hopen nu maar d.at zij sneJ- rcageren.
over'!:oeltin6.

rr wanbetalerstt ?er.soonlijk benadend.
Gironunmer 13.6?.11 wacht oir Uw

het Bestuur.

. Tot onde spijt "mt>eten wJ-j necledelen alat onze trqiner, de Heer p.Versteegh,
te kennen heeft ge6evenr dat hij om g e zondhc iCsre denen aan het eind van dit
seizoen zaL'möeten stoppen met rLe vcrzorgin8 van cr.e trainin8 van onze 6e1ektie.

het Bes tuur.

lïIE STA,'"T nli i'-Ci.lTDIl DI 'ilJi ?

zaterclagmorgen; Jl,n en ïJim
, middag; Ton vd Berg - paul Meijcr. .

zon.tagmorgen; Pegt;y Richel - Eric Landman - Tinu6 Zilfhout - Cor Hopjrenbrouwers-
r r mí<1da6; .írn v.1 Stcen - Tee]e Frerichs - + 2 man .LENS 1 za. se
Bij afkeuring staat.zaterd.ag Ton vcl i3erg - paul l,leÍjer
,, ,, ?,OnCa6 .l.n eí. Gerard vd Steen. : !
Sluiten zaterdd.6 Piet jlo s ch.
, zon,'.ag :',n en Gerard vc1 Stecn.

EventueeL afbelLen voor rie Iits bii l,oek Duivesteijn [e]-. 6? 61Bj
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KAK,,K,.J(."IC'J(r-I(Àl(IJ{r'.Ki.Ki,KiLI(rï(r,I(]il(JiK.TíiIU.Iil',Iíf.IiirKLK-ts;',IífLKi''KiK:rtriiKAIÍU"r"IL «;K .K].Ki,IUJiJ"KT':

I(Lr:VERJ.lSDRIVE

irfgeJ.open vrijdàg vielen tle beslissingen in cle ttKerstdriverr

oe àvoiiafríjs Bing ctii lceer naar hè{'Éoppe]-'"v iiijnÉaaro"t- ', 1nti3o6*o,
drie ereplaatsàn in dc einCrangschikking vraren voor: 'lc Boogaarcl - Kön
2e Michels - Michels 3e van lïijngaa.rden - van Iriijngaardcn met resp. 1

r4.!4e i:nt., en 14.gJj p^t,

FRirN§E;riVOND

iLentt. De
ef,tan .;

5.067 pr.t.l

ZLYL

Jflar
Ondanhs de vrat {ïcringe opkonst hopen rve dat iederecn het n;rar zijn

heeft gchad en r1at er on.ler rl.e kaartere eni6 anino is ontstain om voig-ènd
al-s Kaka-er doot rt levcn tc 6aan. Meldt U- aanl I

À<,4$-ct.

. : Iioudt U aLvaet zàterrlagavoncl 21 febiuari vrij, want
(vr) eten en z...drinhen dansen en kletoen.

Vo16enile vreek zuIlen wc precies vcrtellen hoe of wat
k,:sten.

clan vrordt' hèt weer

en ook rvat het gaat

lcaka.

Kr.'Jí:riiJL'iKr, :Ia-K;.1í-J(--K1fi,'.i',, .I;-Ji .li i;.:ILl(, -1{..i( .r-ii,.Ii:lc!

DE llliR EN ZIJN GEDEUIiH\T

aII
ik
6er

. Iloerve1 ik momenteéI gcen vcrr:intènis mcer heb met het baigebcuren, wi1 iJr
e lèden ve.n tLe barkomEÍEsie hartelijk becl.ankcn voor (',e fraaie fruitmancl welke
mocht oritvan6en. , rDit wa6 voor mij ccn Grote verra66ing, t Ik hoopr zoclra Ce
egenheicl_.daar is, jullie persoonlijk-te kunnen bedanken.

..,. VéeI succes mei julIic werh. "'
i: 'r ' i'ad Bogisch'

LENS 60 j ear.

Op wocnscla6; 10 clecember stond in cen van cle Haa6se weekbladen een arti^kel
over LEl.lS aJ.s 6O-jarige. Ilevrouw Dien Jansen van Ilarraelen knipte het vobr ne uit
en zodoende gaat het aanstonds d.ecl uitmc-l<cn van het aanstaancle LEllsknips elboek
19BC / 1981, clat iJc in juni aan het bestuur wil ovcrhandigen voor het .arcBief...

Tcr aenvulling va.n het verhaal, dat ih r,nei -graa6te heb 6e1ezen, uriL ik .

""t"' ïit;l::1::;'.ÏT:Ïii6", tou,, no8 niet t)estaan.rc sav. rohmanlaan,,'heetàel '
niet vcl Vclrten, mnar vcl l4acle, clie met zi jn vrouw! zoon en doëhter f,ena benevens.
cen aantal scharrel-kippen aUcI sï ccn hccrlijk romantioch buitenlevcntje J-ei'der'
Onder zijn .l.ak mochten we een piepklein hoekje van luttele vierkante ;neters ons
kLcecltok,-.al- noemen. I'leubil-air: cen ')ank 1ànge de wan$ cn w:rt 6i)ijlicr6 in ,le nnuur.

Van nei 194O tot ieptcmber 1§4O spceic'.en wd'.nan rle Nijkèrk1aan, waar
Quick Steps ons onderdak verLecnt'.e. Ooh Graaf liiflern ïI had zich bereid Getooncl
zulks te doen.

Naast Í1e 6enoernde Peter liemper en gtanl-ey Brarrl had ook leen Radenal(er
genoemd. mo6en worCen, Cie aJ- jong uit VVP naar LÈNS knan, jarcn bij ons speel-i'le ei,
toen in ,-DO ecn spclcr van bctekenis werC.

-2-
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, .En l(006 vd Iiley past eveneens helenaal_ bij deze proninenten. IIet wa6 nog
in 4e j6ren van ,'J,é ilI(F, det C.eze voortref f cIi jke LENSeT m (j-erdcre malen spee1c,.e
in het RKF-eIftal, vraarin hij cen uitstckenÍl fi6uur sL,eg. '

Dozc aanvul'Iin5en zijí niet aÈo kritick bcdoel.ct op het artikel in j-]c weet
niét'precics.rrelk Haai;s vlcclcbl-ad, cloch slcchts zoals 6eze6d al-s aanvulling.

P. Juffermans.

IN DE ZIEKn{BOEG.

Zaterclag j.1. vernam ik'cn 1:assant, dat liàs Bont je in het !,resteint.le-
ziekenhuis is opgenomen .t(egen6 ccn lon6ontsteking. Ik vond hem zitten.1. op r:le
rantl, van het l:cC, duidclíjlc op lveg om weer beter te wor,lenr het6cen vrij hem die'
we het }a-atst hadden gczien op onze ver j aar dagviering in het clubhuis, van harte
toewcnsen,

P. J.

IgCIfl fi fl iKICiI«IíIggffi ltilg(

fi rwrsrnooon i:
tffi Iff ififi íKhf oíÏIoirtrfl(ifl íIt

**+.+*'r' Het ongelooflijkc is ein4elijk gebeurC. Het af6elopen wècl;einrle kon er
zowaar Scvoetbal-d worden. De voetbalvelden waron- zodanj-0 herstefd van rr-e

' wintcrse 6csclingen dat icCerecn rivecr een kcer ,le rvei in kc.,n. .. +++.**{r, Inmid<}el-s staan op het inoment van schrijvenr maèn.;,,a6avoni1i de ouale,
vertrouwcle 1:lassen aI weer o1: het ve1c1. I{oi:elijk is dii nog sl_echts ecn
l-aatste oiileving van cle overalctievc pluvius.

'+*+*'* De rode rlraaíi van rie laatste weJccn, het biljart, is vreer o1: zijn vaste
. stek terug. Nu is het wachten no6 op dic onontbeerlijke einden hout, waàr-
i mee r1e ballcn, bcroerd. 'noeten yro:.:rlen. Ons j.s bcl-oofrl dat ze konen, rlus vli j

vracht en in lijdzaamheid af,
+*)r**+ In deze tijlen van ehonomische reccssie, korting op dle mininun- j eugdloncn

. en loonstop, vinc'.en we een prijsvcrhoging (voor het biljart) van 1a,J/o
overígeno wel een bcctje te vecl van het 6oede. (zeker Gczien het geborlen
nat criaal I )+***** De ziekenbocg is weer aardí6 L-ovulíi. Luuk Vórkijk, -cpcler in het 2e zater-
dagteam, ligt op het nbreent in het Lei j enbur6- zi ekenhuís . Bezoekers líunnen
terecht o1: de 6e etage, kancr. i).-1. Van harto beterscha;:!****++ Ilenè lIopp enbrouwers i I over wic vre vori6e wcek schrevcn, konnt aLe al-Ies goecl
6aat a.s. \rrÍ i da8 uit het ziclcenhuio. langs deze l.ïeg bedankt hij lEits toor
de 'fruitmand.'eh de {§oode tvensen.****++ NoG megjr bedankjes koroen van Ton en Jaenne van Lllxembur$. Zij vierclen
onl-angs hun 25- jarig huvreli jhsf ccst, en berlanJ. en ieclereen r"l.i e op enigerleii \,ri j zc van zíjn/haar be}an6stelling heeft blijk ge6even.***+'* De 2-:ncns afvaarrli8ing van ('l.e redactie bij cle klaverja-sdrive hecft 6efaa1t1,
we gcven hct volrnondig trle. :^1 heSben rvc stcekhouclenfle eïcuses als zou "
.tcgen, slecht vc1c1, gladcle kaartón d.oor vog-elpoep: 1laar een ozel ruilct nict
2x aan het zcl-fde uitwerpseltje. Zo he::beí rvij, tot vranhoop van het anrlcre
redactielidl ons uit6eput in Èlinne kaarttrucs en verlvachten t!à.lrmee oirs
GeId wcer teru6 te virilicnen. Dusr wee U!rr+**** Vol6ens ons had Ililbert het allemaal uit zijn c1uim.6ezo6en+**rí** /-fÉefopen weck heeft U in de krant kunnen. J-czcn, tiat pietcr Verstec6h,

naakt hij het seizoe'n no61 af en het is tc hoi;en, clat LIiNS t hcn niet in
de kou laat staan.
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LENS heeft iruujr3.dels ecn'aclvcrtentie gezet in hct I(NVB-böndor6aan. iíijr a1
voctbal-keíners zufl-én kritisch l',e 6óbcurtenissen voor U vofgen.'
lïat ons bijzon4er sbiróktc wa6 afl.ie]-apen ;aaandag het stuk vau
Ir. Í'd v Emncnes. Hicrin verd bewccÍd, ,lat onze bcstuursleden no6 konden
Lashén na ziiloop van llvv - Lu{s. ï6 ciit traa,^? zo ja, dan Iijkt dit oi:
hcul-en mct ,.1e vijan<I.. VIij hopen, dat h.:er v ]lrrmcnes het 'J6ze keer bij het
vcrk.:crde lcinttr hac1,
Hcrinnert U zÍch no6 c1.i,g z!ïarte La6 in oktober? Toen er ingebroken l,ras in
onze rlierbare kantine? -o1uirld6 clankzi j ccn politioncl-e aktie, en bcroulv-
van cen huichelachtíge dief zijn i.1c dad.erg nu door onze toch oolt we1 eens
nutti6e Ilerinandad in ;le kraag [evat. .

lïij -èindigen gevat, nct' ecn stuk (?) in de kraa6.
Pandoerl i

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
j ;unor,»oR 3
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

**tr'+* Zo hier zijn wÍj wee"r vrolijli en,rvel-. !ïii ziiti nataclijk op dc / ll-aats.
gëinaigA op rle, overiGens zeer gcslaa6cle klaverjaedrive. lrn wij zijd nièt
cle enige dic blij zijn, want ooh jr.l is, blij na ,le lcol:l-oper te hchl:en
v.:rslagen aet 1-C.MaaI hicrover meer :r-h. het vervol6 van r'.eze Jukofrler.

." I'le klrnnen juI)-ie d.us 6arànderen dat 'dit' cen pösitieve JukL'lCer werclt.
-'t,l(***'* En wat c',achten jul-Iic hiervan. Al1co vràe goctlilckeurdl !!! ! Ja, jarralra_rrar.

hcè kan rlat- Dct de vetr.1en trouwens no6 èteeds crg k;etsba.ar zijn wertl
afi3elopen maan laG r,:eI vrcer rluirièLijh. nen tuit je van 4 tot ha].f 9 zorgcle

- crvoor dat r'l.c vcl-{cn vlecr blank ét rnrlcn.'
****** In het ka.lcr van samenwerkíng tussen cle Escanpvereni6ingcn is LEf'lS 1 druk

clie .aI1cueal in ,le 4e klasse voetbal-len. Na het J-O vcrlíes zijn ze dus
al aardi8 op 1Íc6. De sf ecr in het tcan ls er' t-r,iur',lens nict uinr:l.er om

8evíorden (lcon .:olc naurvelijks). Er iijst trouwens het v,.rm,io4en tlat het
bestÉur dc spelers opdracht heeft 3-c1;'cven on te vÈrliczen want volgens
onzc informateur Ld (van J.trmmert jcs) btonden tle hcrcn na afloop in ,i.e Hvv
bestuurskancr no6 vroli jlÍ te lachaE.

'* *+ t* t }iet ri6czeurrr van L2 ovei de auto r s is vcbrbi j'j' Ee rver,1en af 6ë1open
zàtcrtlag vcrrvenrl mct ni..a.r liefst J autoÍs. Het nccmt niet Íre6 dat ze met
5-2 vcrLorén, maar cl,at 1a5 aan rle bchei'-sieohtcr.

+*rrx** -§vsr';scÉe ilsrcchters 6espioheni vrij,la5avona oo half icht Saan'onze cienkers
rieè4oen aan dc halve finale vun cle spelreSehve tls tii j d. t Dit ltecr doen cr
nog J antlcre 1:loegen m'e vuaaronclcr'Valkenicrs (organisator) r VCS en _

Quicli steps'11 zor',at de kans dat zo hct nict halen 6elu}<tri6 wccr wat g-roter
: Serv rd.cn is.' No6 cen aCvièB aan r1e eventueJ-e supportcrs: voorzer;6en hooft

nict, dat doét cle j euirivoorzitt er wel-!+**+** Vcrburch À'1 -'LENS t1 was trouivens een faire pot van zeer hogè kvral-iteit
waarbij het om_het s1jel 6J-n6 en nÍct 6rn rle punten (we zouilen imners
positicf blijven).

*+**rt Dat iedcrecn lïat zuiniger r:roet zijn is ook aan r1e <livcrse jaugdsel-ekties
te ncrken: de jon6cn6'lrassen hun vuile si;ortkiècfini; t e {'lènl{,o.-.rclig op LENS
onÍler. d.e douche. i

*r**"* VolEens 'r'.e hecr Coret ( b cstuu:-'s1ic1) k.'mt er 'zccr binncnkort een nicurï
'. l-aken op het biljart en zuIIen de keurs gercpar:crd resp. vervan6cn word,en.

De l(eurs komen rlan u.c1' achtcr de bar tc 1i "6en. .'" i

;

Í
I

I
I

I
I
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****++ lïe kunnen woer opgelucht aC.ernhel_en, waq! met hct ven6etr ven Ll(t dictrcn
kont onzc vertrcuvrde ban(lrccorder wccr terug. Voortaan dus weer vah díe
lcldiere gcvariecrile (1oes: heen en tveer zweveniie ) rnuziek!

* * + * + + Mct de neclcCeling dat, de numner B van L-ll c',i t kecr allcen naar zi jn
trainingsjaclc heeft latcn 1i;gen sl_uíten we Ccze vÍeek rnaar af.- Tot
voJ-6cnr'-c vrc ek I

J. S. en f .B.

RXROXP E}i VOE?]]J.L

Irla uitvocri6 ondJrzoek rnr,ut ilc konstateren dat nen aan cle han,'l. van uitsprakcn c. q.
uiÈroc.pen van v', e t balanthc,usiast en, hun beroei: kan achtërhalen.
Uit cle ondcr zc ckp eriro cl.c wil.ik graag lrat narkante voorbeel.len aanhalen.
:tt rt Tjongè, jó:rgc hij schccrCe. ralrclin3s orur,,. l)*u" 'r"n. ti"ut van berocp

I(ar)i)cr te zijn
++ rr Laat je niet kistenrr. Dc trainor dic.dit riep ip in he'; clagclijhs le,;en

begraf enison:lernomcr.
** rt Dat vlas ecn Bcheid clocl-iruntrr. Dc man in lcvestic is hóicr van bcroc2. -:i:* rr liciharcl zi-in zctt. Dczc aanval-Ier ie stccnhouvrer.+* rr Ze öaven rlti wiàsttuit handenrr. Deze uoorcleÍ zijn van een secr.etaris vnn

ccn clit evcreni6in5. Hij is econoon.+* tt lanvalLen,jongenEtr. Dezc aannocdi6in5 kvrau van een officier, die stcÍnC
tc ki-jircn nqax. ecn wedstrijd van het militaiÍ e1ftal.
rr Hij cl,:,oh j-n de v,;rltccr,.lo hoekrt? Dezc constÍttering k-,am van een zseiluer.** -' rr lJ.s hij schiet, zit-ien. De mé-n is i:olitie-agcnt]:r* . rt lÍoudt het hoofd kocl jon6cnsl!. Deze 6rcnsrcchter is van beroep ijcoman.+* rr Dat was hahentr. Dc cla;nc dic (iit ri'ep is boriuurster.

+ * rr lla rust 1vàren ze al-s h ,rborentt . Dit moöst rvelecn vr eclvrouvr zi jn.r*+ rr De man fluit 6occ1tr. UÍtcraard cen diriEent;.
* tt rr Dat ',vas. cen 6óocic in6rcel)ir. r n chi.rur6. .
*:r' . 'r Die man i)in6c1t tcr veclr. I,iarktkoopuan++. trEr val-l-en tc vccl- .,ratcnfi. Iial,snalicr.
* + 'r gii zitrr. i.mbt'ehaar.
Kortom lrooriuol-C"o tu' ;+;r;-iLaht.U nog 6ocile vr,orbccl Len hebl:en, 6tuur ze '

dan aan de Redactie, C.ic dan voor itul:liJratie zorf,draaajt.

Vo e tball-oog
prof. dr. E. E. N. TACKLE.

,*lNI-ilSS I NG ,ri{oOnDENiloEl(

'!ïij hebben de hanrl kunnen
bckende betekenis hcbben.

Zwc efb:ran
Trottoirbancl
Jenevcrbes
Ka? clc.an
Ex?ositie
§a.rdient j e
Plat t'elanCsvrouvrc
ï.,,uchtkokcr
Lampion
Antiloop :

Nachtmis :' '

S chi jnhcilí6e

een
om d,c

aantal woorden dio oo§ nog een minller
vol6cn 1o Hoor'(]en3

Los6e betreldring l,
Straatorke6!
DrankzuchtiÍj oud vrouwt j e
I(urk die P.cnBaat
Moe.ler .van i:c.s6eboren bàby
Pl-aaBzick meis j c
I(onin6in zon.Ler bcezen
Koli j-n ecn rrlic6tui-G'
Onbespcclbaarschaakstuk. .

Tc6enstanrler vnn,lc vairi',eIsport
v rouru in . bar
SÍnt erkf'aes met zak]-antaa-Bn

le,;;en op
I{ ct gaat

,j
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SmeerJ-a;:
Expirincnt
Blilccpener
Snotaap
Kruistocht
Oliest e1
Karnaval-
Gynpics
Povlalcte
Definitie van nicts

Vicze laplandcr
Or6c1 on:ler Ce tran
Ei6enaar vall een brillenzaeh
Vcrkoul'.en aap .

1,íin(1 in ecn bróck
Olifanten - cchtpaar
Orf,Gevallen wa{icn
Urine van de gynlcraar
RuiL'rte onder bod
lïorst zonder._vu11in6 waarvan het vel

ontbr e ckt ,

ztÍzt!Ín[zu tiM1i'lztlztitjlrn.ztizMzMZM Zllil\'iZlf:Zl1Z\lZlínLTrlnn$MZMZl4Zl4 r,Zl4ZllZl'iZi"ïZMZl"'ll47"MZl4ZY,7,ll7,l1Z\i'

LíNGS DD Si]ORTEN VJI.N J)E Z-M L,I.)DE]]--- i I !

Zaterdag J1 januari 1p31.

14. CC uur C!ïp 1

12.J0 uP1 559 2
14.JO uur die Hajhe 10
11.J0 uur S.lltius 9

l,ItNs 1

LENS .2
LEI{S ]
LENS 4

, Het EERSTE levorrle een uitzonrlerlijk fraaie.p;:estatie cloor hct toch in
ihuisvuedstrÏJGf-vri j stcrk 6eachtc ir/S ol ei6-en boàem ecn 4-O ned.erl-aa6 toe te :
brengen. Uitzonrlerlijk fraai mede dààron, ondat ,)en en .ander )ret gcvo16 was van
_een uj-ti;ehicnd beheken en 6-ci1c6cn parti j voetbal, vraarbi j '-l.e 1eÈsen van Xicnus
Ellg ook intlerdaacl in praktijk gèbracht werden. Huib Kleyn zette on6 zaT-Zö-nj.n.
sllelenr na een fraaic voorzct van .r'{ico §tapèl op 'l-0 net welke etancl tovens
gcdraaid rverd. De 2e hel-ft nerdr, mecle dóbr eensdecls onv crantwoordeli jk harcl s1tel
va.n Cc thuisclub en an,l.crzi jrls doon een vèèI tc zwak ingrijpen van-cle arbiter
Lukas_sen (in hetrbetaalC. vÍ)ctbaftt zou hÍj op ztn rai.n6t cén rocLc èn tvre e el-c
kaarten hebben .moeten uitdelen,.) 6én ilrot c àanfLliitin8. Ondanks t esw sten

daarnrast zÍjn tt zecr slcchte vc'rl-iezers Sewo"rlen ook nog! !.r1.S. ?at e]ldj{i wec'.oror;r
t..w. te;en CtilP waar nog eenrklein ap?eltje

. die: ons de 2e vcrlicsvreí1stri jÍI van dit se

. Piet eirnan

.Hartnan

ffischi.lLenrt
ízoen tàebrachten I

tc vurtellen, dat ile
í; te voeren op Ce 1:r'estaties

E
ri
N
II

.N.

.N.

de onzen echter, door werkeli'Jh supcrieur voetbal met juwelen van doclpunten va.n
res?. Jan Ge.r.uk, Ha.ns l{Lippus en Eric Land.ran een zéér vcrclien.le 4-O zege op het
s cor eboiE-Tè-líi jsen; I(eurÍG werk-jiïSiEï--fràt pvs aanSaat nog even cit: tïi j vreten
niet of deze, Vcrenigin5 zo èrg happy mag zíjn mct de , rEngelse erfeníst van het
innicr.:leLs tcr zicl-e ài5nCc ffi]Gffiorp t DIat betrcft morccl- en ncntalitei-t zijn ze
er n.I. zcer zekcr op achtcr uit i;cilnan in v-rSelijking net vori6e -joren cn

e cn, UIT-weclstri jd
Zij vraren hct n.I
I""ordt er echter net het zclfdc cnthousiasrne en.pvcrleg tsc6;ec1d als tei.ien pVS,
dan i6 cr cok nu
uithomen. i:qnvang
Muurblo emvre6làcht er aan de 1aan v Meeïdervcort -nà ].lccr cn it66Í'iffit s- t opst e]]in6
l.llo ensda6avond na de training.

gcen wclk aan de lucht. IÍo!e1
: 14.0C uur. S chci..r.srccht cr:

ijk kunncn ve.,,we.leron vollcrlig
8,. Pictcrman. terrein CTÉTa]:

Het TIIEEDE ! Ja, rt no st 66n keer 6-ebeur.en, we zouilcn op ocn gegeven
o6enblik ac-[EöT-in raaetàhf{frir je wilt zoj-ets-.zo 1an6 mogcliJtr uitÀtótten, n0,
Trou'iire-ns ccn onEoslcaen jgcol1l van meer ilq!_lyqq jaren maÍl er toch wel zijn nict
rvaarY Nu Ls I t \\,e1 zö r flat ons 20 tcan ,-r,oor a119r1ei omst a.ndichcrlen vri j gehavcnd
aan Cc 6tart verschijnen mocgt, (r,ocl1 Laten we bc6innen
oorzaak vàri dit a1,.5ehce1 falcn zeer zekor nict is teru
van b.v. een Danny Pronk cn een Uor v,yiclbcr6cnr. dic bcirie in de voor hen
6eheeL ni euwe oEBcv in5, cen prirna i:artijt j o
vrolijk verder.

-L

rïeg[;ascn. Enfin, niet getreurcl en



A.S. zaterdag rvu1.1.erom UIT en zeer zeker. alles op scherp, vrant er rlicnt een bczoek
Gcbïacht te wcrden aan
tc;en r1€2.ó tcchnisch 6o
rekenen öok thals zecr

. ScheÍrlsrechter H. Hartma
zchcr op cen punt onverd e
n. Terrein ESC: l,lr.a1sdor

'in Pijnacker t
niet vef6chece

et Ín cie 2c hel
rnr.;ed e tnaar in
arnaast waren e

lin3! iranvang: '12. J0 uur.
p crlaan-lïÍfr v6ór ".c bocht naar

()6en DSVP een tweétaI ,,Eetroullenrl
n. Hicrcloor dÍenel,en r,re àc 5ehel-e
ft ee,r z',;àar 8eb]-essegrcle --:-
bleef on de zaak tenmi-nste ncg
r een.i)aar nict ueg te, cijferen

die I{ai;he 10. Jon6cns: '
14.ru uur. ( hcrent ij dir )
- il. Bon - G.l(uj.per -, -' _

us: Vlietweg Voorburg, acht cr-
s). .

. P.IIr Pieters

. Gorissen.

.lc Lci:ers der af AeJ.ing-§C-2.-Tonclin we rlestijds, thuis
ucle ploeg een verCicnstelijk.6eli jks3..,el b cwerkst elligen, rve

DE Buurtweg: à/d.rech.te rkant ( sportpark: DuíBgheest ) st elfin : woensdaSavonrl ! . ;,

wedstrijd uet 1O nan è spe en, m

Het DEnDE haC ile strop Cat
(?) zo rnaar-6 er vcrdcr bcricht

Cee6_Ve]{irÈ,'dLö èr
eni6zins clri jvenr'le t
pluspr;nïen ií }ie-t s1:cI. vcn onze ,'igoalic- captainrr l4artin neuver en rle vrerkelijk
schit tcrenilc partij die Jos Houben op de i;rasmat zctt€. Hij was letterlijk overal!

van louter a
c ho,:rien! ? Da

. .kl-ap op de vuur::i
evcn aLl-es of niets
opste ng: M.ncuver G . Bosnan C . Bosman n. Kost er

Het resultaat vzas vcor . dilZ6íffic Èe'ér àcn. typische. , , I(uipcr-pro cluc.t ie,, .-T
V6ór de rust een Eos-scherpe voorzet van Laurens, tlie dloor een DSVP ver.:1ec1i6cr
niet neer te ontwijken bloek en in clE' 2e Ïffina een uecstcrlijk v)e'.r6e1schot
van Tecl vd To]. tegen de lat, de beli6n ie , l tip-ilrrr' van Gerarcl .lie natuurlijk wecr,
op de-jffi'l1aat6 aanrye zig !ïas ! I(omentlc zatdrda5 kri jge n we hier 'ecn vcrlatc

jltr. in het bezoek aan de runner-up
, dat vreten jull-ie we1 hè lianvan6:

f.vd To1 - H.Kemper - L.I(uijper - D.Pronk -
RES:' Chr Jehee - R.Lcijn.

En tlan no6 het VIXIIDE. Daar al-lcen aL zou tn boekc'.cel- over te schrijven
zijn. Zoàls het zo vaaifr E: als ín r1e hogerc teans afschrijvingen kornen, * :

. drup;:elt, ec-. en al.i.der cL;or. cn hr:eft hct 1.aa,;ste cLfta,l de Erc, j6te kastanjes uít
het vuur te ha1en. Ooh hier dus cen 2.6. , , caïnaval-opst elling!. en ook hier een

steck te latcn en hobbel-d.e tot het (bíttere)
6cn c1e 4 ii-oals. van de thuiscLub een trvectal

fra.e.ie LEIYS-6oa1s, tc'nvi jL , , achterrr Guido llallecn er ook ditmaal. voor. z9r{i-de,
cloor eminent kce1:crswerk c1e thuisclub van verd.er scoren af te'houclen. oohhier.
Cus cle nodi8e api:lausjcs en scho uCerklop j es ! lioneníle zatercla8 cen loorlzware UïT;
rvedstri jd teSen de 1ei,1crs Se»r1:ér .'rl-tÍus. Iïi j%ïfen-;óale-;- jon{ens ïa.akt 'eF-

hel-,lenrol t.w, voc,r ile lveclerorrr optreír,elde Gerarcl de Hoogcl.;1 niet geheel en a1 fit
- aan '1e sfart vcrschencn vcrtikte ook Gerard-ïTlïn-dàíEs een stcdCi "erg:sr 

wèrdenc{e
'enkel;bl essure zt ]t+neraden .in d.e
cinrle meèr Peter Hëdèril§, scoorde tc

het bestc ÍanI I t
,.aan vlak, v66r Res

Àanvan 1

o o rnlïr-
1. JO uur.. Terrein S.,llti
jk rink6 (Í iFEÍJssenwe

Opstellïn6: e .lfèfebEiÈ ,\.I(oster + C.v i,leIbcr5;en - J.den neijer - ï'l.Vrcon (aanv)-
E.v i'Jerkhoven - t{. Die ffcntha.l er - G.Ha}feen - P.Hedcrik-- i'"Xri56i, -' .,^..ljanning.

RES: .,^,.ilomeijn - Fr. v Drielen - C.Kester.

PlioGnÀl:lí. Z.'iTEl.},G 7 Februari 1981 .

14.OCl uur
12.OO uur
10.00 uur
12.00'uur

Pfovr- Zd. Holland
Prov. Zd Hol-l-and
Honselersdi.jk 9
D1C o

Vri ends chapp cIi j!<e vledstri den o

18.95 uur LENS 2
20. JO uur .I,ENS 1

wöensd.a 23 an a. s.

2-
LENS , 1

LEN,,S 2
],ENS f
L.Ei'I§ 4

\,l

I'Í
}I

.N.

.N.

SEV 2
sEv 1

Evcntueel . Sbharïuvr proöranma . zat€rd;a8 ,1"jan a.s.
12.00 uur .Nat . i'leclerIa4den 2 -
1+. Jo uur.- Nat..,. [l'erierlanrlen 'i -

LEI'ïS 2
Li,NS 1

ztqzwÍa,wwwjr

-7r



11.00
12.C4
14.0o
12..00
10.o0

PROGNA}-}fuï SEI{IOilEN ZoNDIG, -1- febraari i9il1.

14. J0 uur LDrÍis 1 sportp. Ír de Vllctri
Voorschoterrve6 ï,eic1,en LIl. Frans en.
Heuvelleg Lei.lschenclam M. v -Lggelenr
V1 l.Kok.

(vrsch) V1
1 vz - .P.Datthi jn. i ''..

Theo M. -Rouwnogsterp-ad.terrein CDS
F.Talitsch..,-il : ).,

jrrkelwe6 Poeldi- jk : .,::qldtqyèqË.. .VA R.Iíitra ' :!.
,[2 -. N. v l"leurs. , : :

uur
uur
uur
uur
uur

1 1..00 uur
12. L'O uur
i4. Qo .uur
'14..00 uur

]]IiAW 2
I,ENS ]
LEi.I§ 4
LENS 5.
I'J .31auw J

Velburch 4 -
LEirs B _..- .:,
],ENS 9
LENS 10
LENS 11 is vrij

SENIOREI'I DONDE.lDlic 29

LEIVS 1

t EI{S 2
Valkcnierq .2
FuLL Speed J
Gr. lï If vac
LENS 6

IENS 7
RIOEO B .

DVC ,
Cetèritas f

jahuarÍ 1981.'

2O.OO uur IENS. 6

OPSTELLINGEN:

TOGB 2 ( vrsch) R . .,1rn nl cl .

I,ENS 1 en 2 luorden door d.o traincr behend 6enaakt. ( zie ook scharluwpro5rarnna)

LENS ,. ii.Dietz -- H.Zoun - R.Verstceg - H.Verheugd - P.vrl Stcen - tr'.Schuurman, -
J.v Xijn - Il.Ruijter- J.],lombar6 - M.vC L{euLcn - lï.Kouv,cnhoven - 0.Hui6 -' ii. de Groot..

zie schaCu r pro ranrna

L.,Di'IS'4 IíJ.Heijnen -.j..VicrlinG - 'j.v Sprun.lel - r..Schijf - ri.Eovers - P.Perneijll.. -
Rl.Olivier. - ,'^.Mul-cler - T. v Luxemburg - J.Luisnan - O.I(öncman - E.Hess --: F.Veeren

nES. tr.v LuxeÍrburs
ZÍ e scha.'.uvtlroíirarnxa .

!ryq , À.Bauman - J.t?ittin6 - B.Boogaard - H.r1u Chatenicr - R.Bon - F.de Jong .'
J.vtl Ende - ;l.Osse - C.Stai)el - J.Voorr1uijn - .1. v 

'ili jn$aartlen r l.Vranssen..
zíc s charl.uvrprc8ranna .- ' .. O

lEIq É C.vd iieek - H.v Dijk - Ii.I(eetnan - G,Looyestein -'!ï.Michel-s - c.Oostrorl -
I(.l?os - Il.Roocluijn - IÍ.Zoet - C.Odenkirchen - F.de Vroegc - J.Kuijirers. .

zíe don8erdag 29 ja-nuari en schadu rïprolrranma

LENS 7 L.v Boxtel - F. Bf otíIe.nd - .T.Colpa - R.En.l1ich - J.Gr'oothuizen -'J;IIouteljen
ttl.de Knegt - q.v lloort - H.I?immèlzrvaan - J.vd Sancle - H.S'traver - D.vd lVe.ae .j

zie s chaduwilrogramna

LEN§ B R.Vestcr - J.Verbarendse - .L.Timtr1eïs - ,J.Schnaf - J.nozena - P.Itrof -
P.cle I(leyn - M.Jansen - 1).Heijnen - G.Goóssen - G.Duivcsteíjn -
L.Bilílerbeek - F. v.f ileïg;

zic s c'.iatluwproÍjramna

IENS 9 J..gd liorct - Th.Verstrael- - J.?rins - P.Meijor - E.v tuxemburg - H.Guit -
R.Guit - H.Deneijer - P.Bosoh.--L.v+. Ber6 - F.v Beekum - Th. Plin§.

LEI,'S _10 H. Hoppenbrouvrers - P.liurghouwt - F. v Di jlE -. P.Fieret - ï,J.t fJaare 
.-

Il.de llaas - G.vd K]-ey - H.Kouv,enhoven - tï.I(ro1 - J.nicmen -'P.Schulten -
:'P.-snï!1e.,.'',,..,.,.:.-.'.,
IENS 11 is vrij R.Vransen zie I,ENS 51 C._OLlenLirchen, J.Kuij?ers en E.d.e VroeGe

zie LENS 6 :8-'



VER Z},.},IE].,T I JDH\ï

LENS
LENS
LENS

2to
69
71

19 en 1O cen hal-f uur voor aanvans v-n llun wcdstrijcl -
.OO uur LEltrSkantine 

v 
't

O. OC uur LENS kantine'-

SCH]',DI.I",JPROGIUTI II'I,'\ SE}iIOREI.I ZONí],G,I f EbrUAri ( bij alfichelc afkpurinÍT )

14.oo
12. 00
13.OO
'12r O0
12. OO

11,O )

10.0o
11.O0

Rava 1

Rave. 2
Scheveníngen
ÏB§ 4
Païaat ]
§chr:veningen
Raraat 4
S chcveningen

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

'tEtrs
LEI'IS

.-LENS

LENS
. ],EIIS

IEI'TS
LE}IS
LENS

3

4

6 r1

1

2

1
4
5
6
7
B

Zui.flcri:ark
Zuiderpa.rk
Houtrustwe6
D..aI en llcr8sqlaan
v. Brienenl-aan [ira66enaax
Houtrustwe6
v Brienenlaan r;assénaar
HoutIustvJeB

i:Voor hei d.c,oroaan vair '].eze werlstri j.)en Moet tel-efonisch worden 6einfornecr.;l b

L]INS 4
LINS 5
LENS f

liantine HBs teI. 6B 1960
en 7 kantine Paraat tel. 24ZB7B

,6 en 3 kantinc Scheveningcn tel. 630()99

j

VEllZirl{EITIJ)EN SCH.I;DiL'l'IEDSTitIJI)EN

. LEITS ,

LENS 4

LENS 5

'rËNs 6

],ENS 7

'l 2. 0O uur LEI\IS lrantine

'11.O0 uux ,,
'11.00 uur ,,

,12.00 uur,,

09 j'Jo. uur , ,

LENS 3 10.o0 uur t!

AT'SCH]iI JVEN COI( VOOR HET SCH.I.DIIIJÍPIIOG1II.I.,il,iri

^l-leen 
vrijclaÍjavond tussen 1p.O0 en 20.íJO uuri

LENS 5 bij lrans de Vroe6e
IENS
],E}IS
LENS
LENS
LENS

b l)1J
7 bij
o baJ
9 bij
10 bij

Cces vC.l-lccI(
Henk nirínelzwaan
Gerard Duivestei jn
Theo ?rins
Jan llienen

!eÍ.
T elL.
Te1...
T e1.
Tel'.
T el.

01?42-6021
o1o-?15130
Boz5t6
946891
63tz't4
237301

Aanvoerders kunnen bij evt. irroblemen kontact olncmen net Frans
... fel. . 01742-602'l , zaterdag tur:scn 12.0O en 1J.()o uur.

de vroe61e,

Nie t oplcoraen

\lfegèns niet opliomen het af;;e]r:pcn vreekeÍnd.e.kríjgen Il.v Luxemburg, H.Linssen en
J.Vleu6els twee extra reservebeurten. Jlij horhalin6 volgt schorsing voor cle icst
van hct s eizoen.

-9-
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UITSLAGH'I zoNDhG 25-1-1981.

HVV
2ol-ynp LENl-a

S1
Q2

]LEI{S 
'LENS 4

],ENS 5
DiIL 5
vcs 6
LENS B

LENS 9
LENS 10
GDS 6

RVC 4
ODB f
vcs.4. . . :

]ENS 6
IE}IS 7
Juventas J
'.uaurus z
IYe6tlan(l.ia'lO
],ENS 11

TEN 3-o
1-1
1-o
1-1

1-1
4-o
4-1

'.2-3
o-4
?--2

PIIOGIUJ.O{I ZONDIIG febriràri 19 81 .

1).ro
11 .00
12.00

12.OO
1?.OO
10,30
10.00
14.c0
14.00
12.00

uuI
uur
uur
uur
uur
uux
uur
uur
uur
uur
uur

IENS 1

LEI{S 2
I,ENS ]
IENS 4
LENS 5
';'i,D0 5
quick St 4
LE}IS B

9
10

4

IE}IS
IENS
VoGel-

L:l

Texa6 DHB
/iDO 2....
'l'Íilhe1mus J.
Quick J
Celeritap J
LENS 6
LENS 7
Cromv'l:iet 6
L,aeftkwartier 6

euick 11
LENS 11

( BïJGE,J.Ziu'ilVOETDriL0V. lRZI CIIT T/Yt 1 ,-i-81)

Ons cerste tea.n- r'rat voor het grootste Bedeelte bestaat uit spclcrs van ïJENS 7 i6
een beetje van s1a6- af c1e l-aatste weken. Na ecn aanvankeli jk matige seÍzoen6tart
l-eken ze nog een aardig woord,je mee tc qaan s.;.:rekon, raaar nede §loor.het ontbrelien
van een aantal vaste spelcrs de l-aatste vrelcen, moet men nu ol)passen niet op d'e

laatste 2 1:laatsen verzeild te rakenr vre rekenen Ín icc.lergeval op hersteJ- van
deze kao.!en.

q Lqqpagrls_, 10-1B
Dcor7r- g-14
I s-Gravenzande SV 9i12
Iílein Thorbecke ' ... ,10:11
Zoetcrmeer t72 11i11
Garruncl 1A:9
LENS 1a=?.

QuL4tqs _ . 'loi?
irOG 10-6
Honselersdijk "' 11,-1 ..
OnE 2e tearo heeft no6 uitstelcenrle kar:ni:io cnskansen cn rloet het onrlanks het punten-
verlies van le laatste werlstrijien iSrreè. Deze ploeg 3ie geheel bestaat uit
gewaardcercle kTachtcn uit LEIiS 10 hceft zelfs af ile rcputatie opijcboirv,cl (no6; vià
de cla6bladen ogk). van .irhct .teí,j'enstan,leis r'lof lenr-le elftaLtr. 1ïe hopen clat ze in
de 2e helft vai;('e. kgmpotitie djt zuIlen . 'raqrmaked, en rekencn toch al min of
neer op hct kam;:ioenscha?. De stand:

Ful-l Speeal J
FV Snoeki 7
Ilos i\rrows 4
Ï,ENS 2
The Bonbers ,
D1l0 7

r s-cravenzande SV 4
Vitcsse Delft J
Gymncva 10
sythof Pers 2
Dalco 2

B.?
9-6
9-5
9-5*
B-4

9-13
1c-13
3-11
9-11
B-ro
9-9 -10::



PROGRiJ,{Mí JUNIORËN

L,LUJ{D...G 2-2-1981.

1p.O0 uur LENS 7
20.15 uur LENS 1

zÀTE;rD.(.G 1 1 - 1 - 198 1,

2
2

v
v

Lyra 61
LYra r'r 1

14.
14.
12.
14.
aL zn

12.45
11.15
11,30
14.1o

uur
uur
uuf
uur
uur
uur
uur
uur
uur

z,i

10
45
1a

GDS 1

Ltre. 1
DlïO 5
LENS 4
TENS 5
HIISH 6
Vrerlenburch 1J
r',DS 4
VrcC.enburch 1B

LlrNs 1

LENS 2
LENS f
;DO B

RVC B

IENS 6
LEI'IS 7
IENS 3
LENS 9

15.i)i) uur ti5 n.vO dilen,
01 , 2545 PR. Den Haa8...Íel. 6?5096,

voor_ vr\ig*6avong
G enenuid enst raat 1

O.I(oenraaclt en .;r.Triep.
Bij herhaling voliit uitsluiting van
wedstrijden, ïn dat Gcval blijft de
de kontributie tot.het eind van het

ErasmuswJ6
sp.park de Zvreth
sportparic Iíes t
y1, .

v'l '

Vrederustlaan
Vrcdenl:urchwe6
Mdde§teyn
vr.e,denburchvreg

I

,1T§CI{RIJV]NGEN:
schriftel a

TELEFONISCH 3

- f.-klassers bij
B-klassers bij

- 
C-klasserE bij

J,FIiEUiINGEI'I 3

NIET OIKOI4ERS:

vrijda8avond tuosen 'lB.C0 on 1t.bO uur (uitsluitencl in drin6enc',e
6cva1len) voor .,
P. vcl Stcen teI..675096
tr'. vd iler6 l-el..29?9?8
t r s-Giavónctijk tet. 631640 :'

In noodg'evaIlen kunnen de juniorcn nog -op zat erCago cht on,L tr""À.'
9.39. erL 1O.OO- uur .aJbellen bij r,rtlS. te!. 661114.
De junioren moetcn bij slechte wcer'somstandi6heden steede r1e

afkeurin6sli j s t en ra-ad.1:le6'en. Tel-efonische .Ínformaties worden.
hicrover niet verstrekt..
lïegcns niEE-opko nc n af$elL)pen ïreekeind,e. enlof te J-aat afschrijv,en
krijgen de vo16en-le sr:elers 66n extra rcserve-beurt: E.I{eus (8). 

.

rleelnenÍn6 aan de konpetitie-
verpliclrting tot hetalinÍl tan
seizoen f0 juni gehancthaafd.

OTS?EI,LÏl.IGETN :

IENS 1 a1s bekend
ffiffinst ír.15 uur LENS

LHIIS 2 a1s bekend'
s-àïdjiomst 1J. i)O uur LEj S

LENS 5 al-s bekend zond.er i\.Christ

zl-c r c§ erveproGrarnna
Leider Jaap Meybur8'

gaarne our'.ers met vervo eT
Leider Dhr. Spa.

Gaarne ourlers met vi,rvoer zie res ervepro Arar-rma
I-, ei rler Ben Osse.

zie res erveproBrarima
Leirler l,íim vcl Linden.

zie reserveprograrura en zaalvoetbal
Leider Marcel Jansen.

LENS , als bckend
6ffiÏorast 11.J0 uur LENs

LEIIS 4 als bckcnrl
ffiffiomst 14. oo uur LENs

1sanenkonst 4.OO uur LELIS

-11-



LENS 6 a1s bekend
ffiom=t 11.45 uur l,ENs

LENS 7 aLs bekend
Eàl6ffi6tnst 10.15 uur LENS

zie zaaLvoetbal

zie r cs erveprogranna

fiets r,reebren6en
Loicler.F.Ftrunans,

l, cirler PauL vd Steen.

2x. zíe ook LENS 9LENS B al-s bekencl
fiets m.-.encmen

lE8: E.Keus
saraenko:lst 1O.rO uur LENS

F. Ce Brui jn 2x I,l.Tiemes
zie reservepro6rar;lna

[Er_\S 9- als be]rcnd " E.Tiene6 2x F.v Kester 2x zie
fietsmeencncn ziereserveprograr4ma.

nESs O.Iioenraadt r ,,^..Tricp.
sanenkonst 11.3Q ttut

PR0G1?:),lnL{ IUPILLEN }íEL?EI\ EN I.íÍNI'íELPIN

PUPITLEN Zj.TEr-iDrlG 11-1-1981.

LENS 10
SpoorwiJk 13' .

'Veló 21. i"''.'.

Leider Theo Prins.

ooK I,ENS B

Leirler Àad vcl r'ro f t.

maCesteyn
v1 .

v1 i :

1J. {)0 uur Postduiven
11. OO uur Lm{S 'l'1
12. oO uur ],trNS''12

IÍEX,PEN ZjTTEXDAG 31-1-1931.

12.10 nnr LENS 14
12.rC uur LENS 15
12.J0 uur I[liS 16
Ie5enstanclers zi j n,l

- Zaalvc.ethal
- ZaalvGetbal !

. Ze.alvoetbaL '

DSO 
'DI{O 

rVUC'' Dunc, en II.v Hol1anal.

:.;-
ve:i1inG Noold

. veiLj.nít Nc,old
veiling Noord

Er-n.i.e 1+.rq uur.

I,ITNT-Ï/È!]'DN ZÀTERDíG 31.1.1981..

11.ÓO uur LENS 18
1'1 .00 uur Postcïuiven "

J.,Í,SCHRIJVÏI!GEN 3

SchrifteLijk:

TELEFONISCH:

voor vrijdaJevond 1B.OO uur bij P.yfl gtceh

^ tsMT 11. ( vr)
IENS.. 19

V1
Mades ri eyn

ATTCEUIiINGEN I

Genemui:l,enstraat 1O1 , 2545 lrn Dun 11aa6. Te1. 6?5096.
vrijclal;avoncl tussen 18.u0 en 19.00 uur (uitsluÍtend in dringende
gcvallen) bij l'tif Hei jnen ,Iel. 290621.
In nood6evalLen kunnen de pupillen en welpen noÍj op zat erd agocht end.
tussen 9.45 en 1o.Jo uur afbellen bij LENS te]-. 661314.
Bij slcchte we ersomst anCj.ghe Cen steeds cerst de afkeuringslijsten
raarlplegen. Staat claarop bij ttpu,]i11.n en !lel-pen vermcl-d:

, GO IDGEKDUnD dan stcccts naar velr'l of punt van sanenl(onst komen. ...
IN DIT GEVJIL IliG En DUS NIET TIILEFONISCE lrlOi?DEN GEfNFOPJ{:IERD N;-,R
EVENTUELE IIEIiIURING. Staat bij d.e afkeuringsadr essen bij "Puqill-enen l,ilefpenlr vermelcll ZIE j..FKEURINGSLïJST dan noet als volöt wörd.en-
6ehandeld: Voor de thuisrvedstrijclen moet juniorenli-jdt worden '

BereadIlecgcl. Zijn rIe we('.Etrijden van LEttrS 4 en ! 1;o,: d.ge[eurd., claa
g;aan.o_o,.k rle pupi11-en en welpen weilstri j,Len op 'ons vel.r't .dcicr. .-
Uitsluitend voor de uitwerlstrÍ j l',en na5 in dat GcÍal- telcfonisch
worden geinforrueerd of hun weCstrijrlen Coorgaan en wel- zaterda6-.
ochtend,tuqsen.!.4! en.10.Jt) uur bij IÉHS. teI.' 661114.

-12-



OPSTELL]NGEi'I:

LENS l1O afs
EàïffiEnst

bekénd zond.er F. Cbri6t
12.00 uur LEIïS

IEIIS 12 alo bekend
HÉGj-nkomst 11 . rO uur LEI'ts

T.Diemel zie ook zaafvo etbal
Leider il. cle Jong.

LENS Ji J.Dunant - D.nijlsma - Il.Smulders - T.Jan6en - l.i.VerscheLd.en -' I'1. Schuurnan
M.lloEch - .I.r,./éststrate - P.Val-kenbur6h.

samenkorast 11.J0 uur LENS .; Leider Jacque6 clen DuIk.

LEI'IS 11 a1s bckend. ' .

samcnhomst 12.J0 uur LENS
zie zaalvc etbal

zie zaalvoetbal-
Leider E.Straver.

s . vd .To t en v. Tromp
Leiller R. de Haas.

- R. vC Laan - R.l,Íecrshoelc -

Leider Dttr. Tij6en.

LlIllS B P.èe Jongh -.M.Bri:cshoqft..- 14.Ho.elisua.- L.Leeflang, - R.Verbaan. -
-""'-""r"- M. Jochems '- E, v Boek r R. Zinnerman - i.I,lyrd.eman. i
sarnenkomst 1 1 . J0 uur LEI§ LeÍíl,er Pe.tex Ce Jongh.

IENS _C_ H.Staa1 - ]l.Zandstrc. .- R.Holtrop - G.Elstak
p.J.n5e]inc. - u.Tijscn - U.v icnijff .

samenkonst 11. ]q. uur LENS

.LENS D R.,'ilsemge::st - M.Srandt - K
ï.Í. Vinke - J.Steinwegs - p. d

. samenkcnst 1J.JO uur LENS

.Hansen. -'N.Ja6osar - G.iiuiper - J.yd Starre -
e KleÍjn - .I.Iiuir iloc',riques.

teiCer Dhr. Dxandt. :

OPSTELLINGEI{MINI -I IELPEN

LENS lB S.Hess - n.Nuijen - J.Mansve1d - M.rÍicrsna - I,l.Schuurman - Il.ficret
. P.Elstak - Ch. I,Íolenaa" - P.v /\anhrl-t.

sanenkomst 10. JO uur LElrlS . . I . Leirler Eric IIe6s.

LEIIS 19 S.Ja6csar - J.de lïaay - E.Dèkkers - M.v Iíatwijk; j.Lelievelcl - E,L

-.F.L"iÍe,rckl 

- P.Deen - Elce Heer - l,Í.iÍubben..
samenkoàst 10.0Ó uurc LENS l,eider Dhr. Elstak.

RESEIVEIROGRÀI.MI

Bij algchele afkeurin6 van het r cs ervepro ílramma speLen de vqLgende elfta]1en
vriendschapir efi jk:
14.10
11.OO
lt.t)a
14.3.i
lt.oo
1r.cc
1t.ac

uur
uur
uuI
uur
uur
uur
uur

1r.00
12.04
12. OO

11.10
12.4O
12.OO
12. 00

Gr.1',i1]en vac
Gr. lri.llem vac
Gr.IiÍillen vac
I{DS
I]BS
HBS
HBS

1

1
4
5

B

9

TENS
LENS
LEI.IS
tENS
LENS
LnI\ïS
LE}IS

"ulrr
uur
uur
uur
uur
uur
uur

tEN§
LENS
LENS
LEI'IS
r..,ENS

LENS
IEI.IS

sanenlcoust
sa::rcnkomst
samenkonst
sauenkomst
samenkornst
6anenliomst
samcnl.romst

Blijf bij algehele aflccurin6 niet thuid l(on altijd naar I,ENS toe. Bel- r1.us niet ;
op. Gaat ock clit protlramna niet door daï word.t er getraind op Ce tijrlen van 6ancn-
komst van het reserveprogramma. Tot zaterclag Cus. I

-'11-



ii.S.zatefÉa8 J1 januari hebben clo Es canpvcrenigin6en weer rle Houtzagerij af6ehuurd
Deze zaal i_s te bereiken net tran 6 of bus 25. De.zaal 1ii5t aan de Hobbern4otraat
ovcr é.è Vaiiliirttaan. Zaterdag zijn ce sirelcrs van LENS rö en i,f1§ 6 aan de bcurt
aan6-evu1C m.et enkcle..spelers uit LElis 11 en LENS !. De puilillen vcrzanelen op
LEFS (gi'je' rechtstreek6 6ecf c[t rlan eVen rloor). Oe l-k]àssers Aaan rechtstieeks.
succes! I i iian je niet schrijf r'.an even af: (te}. 29062, op vrilià6avond en niet
opzat erC.ag. . .

TEi.M , Il.Itnops - M.v Bca1e. - À.v BliLterswijJc.: R.,,vannee - g.de Nennie -
samenkomst 2O.JO uur, Eoutzagerij Leirler F.Flumans.

erschelden - Ei s:Iàts j, p. Oost Ërweghel-
S . vcl To.it.

ganenr:oÈst f8.t! uur f,fnS l,eiíler N.N. . :

Baarne ou.:ers. rrét, vervoer.

iEiil,Í 2 P.vd..Zwan. - !.Dijlsma :- J. Tinuerrnal§ ,- B.Bergmans_ - I.Cl-aassen. - V.TroDi: - ,

D. i3i j].sma - T.Dierncl. :.
ss.nenhonst 18.'15 uur LENS Lei..ier ll.N.

ZAJILVOETBJIT HOUTZJiGXRIJ

- TEi!'.Í 4. lï.v .Veen -.i?. vd Boo8aarrr,t. - l.,I. (.lc Haa§
- R. Deldcer ; À,Franken.

sauenl;orast . 
20 i J0 uur Houtzagelij

SPELIIEGELï]E)STÍ?f JD

PUPTLLENSELECTIE TJI..INII{GSOPI(CMST

PUPILLENSELECTIE.

Il. Bergnans
P.Bijlsta
F. Christ
B. Claassen
E. Endlich
M. Endfich
.r': , i(anp

+B
97
97
91
5B
76
49

--E;Jager.- À.Tewarie. - E.de Vos -
I.ei.ler l.Íarc e1 JanÍ;eFr

Zoals vori6e week al vernelè.zijn Han6 Díene1, Ed ?errej- jnr F1ed.. de Llruijn, . ,stcve vc f o6t en leiiler Gaby vd Toíjt co orÍ,-erlFon€en tot dè halve f inai.e vaí-..1e "..
spelre:3eIvre d6 tri j den. .l.S.vrijdd8avond J() januari worc1t deze hal-ve. finale
Gesl)eeLd in hr;t klubgebouw van dc vrakeniers. Dc wedstrijcl be5int Lm 19.J0 uur ende jongen. wordeh om..t3.45 uur .,1, LElrs vervracht. supportàrs ,iJo natuurrijk vanharte welkom. Jongens, cloe je bcst gn probeer O9 finà_e te halón. Succes.

on8eveer de helft van het aantal trainingen zit er op. Misschien toch weI leuk -
on eens te kijken hoevcel cr <1oor ietler l3etraind is3

P.Oo6terwefiheI
J. Tinmcrmans '.

I/, TroaP -.

R. Sfats
D.Verschel(r.en
D. vct Vin
P. vcl Zwan

B5
97
73
?3
9?
94
91

Geniddel-dse1e c tie 74 ..

i'1 de spelers clie waren -verhinclert1., door ziekte of vrat anC.er6 hebl)en van te vorenaf8ebeld bi j de le j-(".er IIerruan Staaver.
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UITSLAGEIII JUNIONB{

Verburch 1

Ouintus 2
Velo 5
LENS 4
LENS 5
vl-os b
Velo ïo
BTC 4
Laakkwartier

Ï,ENS 1

LDNS 2
LEI'IS ,
quick B

VCS 7
LENS 6
IENS 7
IENS B

L§NS 96

ö-4
q-,

1-4
4-1
ó-Z
2-'
3-2
1-1
c,-q

De 1-0 winst van ons L'l o? kop-
l-o er Verburch reiicle het èeÍzoeir.
DÍj verlies had ons h1 op een
hopeloze achterstand van f punten
gcstaan. I.lu zijn het er nog maar ),
Dit net in het vr:roruitzicht dat
Vcrburch nog 2x te6en DIí.JO noet,
die op de tweede plaats staat,
en dat Verburoh no6 naar de
Hengelol-aan komt.

LEIIS A1 draait dus no5 voIop, mee voor de eerste lll-aats. Tegen Varburch waren zeerg 6e6pannen. verburch startte erg fe1, rnaaï Ed.íin lJykerhof opende c1e score ,l-o
voor LEIgs en vcrbu-rch had het hier maar rooeilijk moe. Vercler dan een schot op goal-
dat Oscar vr1 L.,aar van rle doel-lijn kopte kvram Verburch niet. Met Richarcl ae K-roàn
en non de Jong in de hocfdrol wercl Verburch keuri6 in tcom 6ehout1.en. De Tweerlehelft rvas iets rooneli6er, omcrat het middenverd h;t te moeiii;t had met cle fysieksterkere verburch spelers. Toch werd verburch niet gevaarlijk. Nee, via snel-le
counters van Berry Hcemskerk en Bdwin Eykel-hof kree[ leNs nàg cie be6te kansen.
YerreL Tcllohreg sohcot nog op de paal. I{et bleef 1-ó voor f,Bl,tS, ttu het .k/)ppie
erbij houden. Puntenvcrl-ies kan fataal zijn. ,;Ji j hebben het vol-ste vcrtrouvren in
deze positieve 6roep. su@Ges. rr2 startte rnet ! man, maar kwam toch met 2-o voordoor 6oars van robert !,rasserman. sjon Broeshart en Gl-enn caprino rnaakten na eenklein hal-f uur c1e 'l'l vol- en c1e strijd vras natuurlijk gestreàen? euintue maakte --er J'2 va.n. Maar rver in hun voordcer. Een onb e8r ii;reri5re zaak, wat natuurlijkniet door §jon en Glenn ltwam. 81 sleeIde een aà::ai6e pàrtij te[en ve]-o en woi roet+-'l . Dcor clcze winst bIiift IENS.boven veJ.o en Díe tla.ghe staan en zull-en d.eze trvee

-wel .c',egrad.eren. DfïO?euick en LEI\TS moeten nu uitGaan meJien wie de waarschi jnli jkre
derrle de;iraCant r)ordt. Iji j houcl,en het vo<_,r1opi8 op euick. Ju1lie ruoeten het nu
maar eens waarmalcen. B2 spcelcle een spannende partij tegen iluick, kwa.m voor, kwanachter en wcn uiteinr,,olijh verciend fiet, 4-3. fij Sf-fraa-Ile"ry , ói;tc het wcàr op
zijn,hcupen. Zcs cloelpunten van zÍjn voet en trvèc van vcs rrà6utea een overvrinning
van 6-2 o!. Ook Il4 won en r,reI met Z-3 ttj-t bij Vios. Gocd zo, jongens. C1 begon ooii
8oed. Doell)unten van uiche:r- I,lr:11enan en eetr schitterenrle toi:uàr van Marcel -

Zaalbcrg brachten LENS o1r 2-O voor te5en VeIo. Op wat voor knu[igc manier ze
deze vcorsl:ronB wcer we8gaven is o nvoorst elllaar. Door veel balvcrlies (sloràii1
p]-aatsen) en onoplett enclheid rvon velo nog ee.t J-2. JonEens, dit was niet norlí6.
voortaan rrko")pielt erbij houclen. c2 hierci BTC c1 o1: l-l en éJ won met J-o van
Laalctwarticr. I(eurig jon6ens, juIlie zijn gocd. d.e wínter doorgekomen" Nu l-eklrer
6aen trainen, Can bl_i jvon de resul-taten vanzel-f goccl. Succe6.

KONTRÏDUTII]S.

ífgelopen week zijn er no6af wat jeugdlcclen en/of oud,ers benaderd clie clit seizt:en
no6-niets of nauvreJ.ijks betaalcl hcbben. Het worclt nu toch wel- hco8 tijrl clat het
6e1d binnenkont. Girc 3j6?11 tn.c. pennin6mccster LENS wacht aI uon t.-it jaar opzijn c ent j es.
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'' 
DE LENsREIniE . :. '

ï,EEKBL.'.D V,l.N l)E VOETBiiLVERENIGING IENS (LENIG EN SNEL)

54e Jaargang nurruner 261 5 teuruari 1981 .

lí.K;.N.fii,K'lIíiJí-KS.^J{hK;'lK,J Ír iILIJíJ(:ïL'Ji;'.K J:Kr'iKi', iil(AIL',IUlIi,Kiït/-J(. l(íK,'J(ílGiK:lIír'JLlJill(rrl(r J(1iI{.]'.K

I:,|.-1: .]ï::l ,een^tijclje E;eleden dat wij onze laarste eet- en Crinkavonct 6ehat!
:::::1. -?i:,:rdas 

21 
. 
febniari kunt U zich echter weer,tegoed. cloen aan FranÀe kaas,!a!er6rstokbroodt wijn en ver-e anclere heéir-ijkheden zodàt u nu alvast ma6

be.,- nàen net vast cn. - :

uíteraard 'kan er weer tij,1en6 .èn na.het eten geclanst worden op cre nuziek vanrrZi'JtITUSIi/i'l

FR/rNSE-irVOND ZÍITERDi.G 21 februari '

Ook voor,. d.eze avond moeten ivi.j .uiteraarcl weer ti jdig weten hoeveel nensen rvijkunnen Íervrachten en wel voor mc.anda6 16 februari.
U kunt zich.vreer telefoniech; opgeven,bij de Kaka leden:
hnneli'e Disseldorp , ter.9oo451 .'' Henk -Hoppenbrouwers '' . ter.B9495o
.._: . '

lvi.j hopen aal het *èer. guz"ilig, rlruÉ wöidt, zodat' !v,e]r-icht bij enigen onder u hetanimo zal 0ntstaan om vài5en,r églrgen cleze traditie .aIs r(aka r-id yoort te zett,en.

Kaka.,

IL J(r JiilLKLIiirI!'l(.'JLJíl,i r.K.ïCiI,-iK fi(iJ{rULl,ï;J.-í.I(;',trLilff IGJ(r JLI.I il(Ai(Ílí-ïi- :KJl(í;IíiL

ZfE STiiiiT Ell /iCETEit DE XirR ?

Zaterd.agmorgen;Jos6chri6tuoTeeIeFrerichs.,,'
.t, nictdag; piet en ïlich ,')osch'Zonclagmir6en; 

iin - lionakl Bcrgenhcnegouvren - Cor Eoppenbrouwers
r r nicldag; Huub cn Dil_via. pronh - il.ad Blnning _ ii ïa .teen _ Rob ven Richard llon ve.n' LENS 5 - Mevr Jan l,laat.Bíj afkeuring 6taat; zaterdapj piei en jliek Bosch
r ! r r zonCag Jos6 en r',nclr6 Christ
SLuiten zaterdeil ïiet en ltick llosch

Joeó en _.ndré Christ
EventuceL afbellen voor de B/iR bij Loek Duivesteijn TeI. 6?6t8,

KKKIOCflililCfiffiIOffiKIC§«

ll rur."uDoor? [
Ifl«IoflO0§«Iflflsso(iflgg{

r{ijn8aarden

i'Jat was het yueer een genot ont t
zonnetje overgoot.d.e Haagse ve1
leclematen konden l,reer ccns vlorrl
zakhen in de prut.

e voetball-en. .llen ouderwets februarl-
;'.en rtet 6ouCen pracht
en Eestrel(t zonder tot

en e1Ie stranme

-1-
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,*tt*t Het biljart is wcer een doorsl-aand succes. Zelfs hestuursLcden blijlien rle
eilele kunst meester en voeren zel-fs nieuwe s1:eIÉoorten in zoals anker - -'-

ka;r.er rr dobbels t.e en/kurktt
****'t* Door doortaetendheid van onze pennin[ïn jeÉter, zo gaat het ierucht, is het

matcriaal, vraarnoe gebiljart urordt, weer in prima steat. l)nak, ook
.namens ons zelf.

++++*'t j-fcjelopen zaterdag.' bcsLr>ot 66n dcr,1e íLeel- van rle rerl.actie ii1 te Gaan
. bekijken. Na de.trlonftocht te6en Verburc.h waren:d.e vervlachtin(;en §oog-

...Bespannen. Qelaae, schronelijke zclfoverschattÍng en on,-r.erseliatting vàn'
de capaciteitcn vcn te;cnstanCcr GDS Iei.'..len tot een cnnodi6c 2-1 deder-
1aa6. .Lls de hcrcn vrat mcer inzet tonen j-n i.e kornonde werlstrijiien
gebeuren clit soort díngen niet neer.*+++*+onsccrstevaI',*ezu'.à6;heeftuitdeLcic]ochc1ecni:untwetente

I s1"epen. Eigenlijk 66n ;runt tc weini6, ruaar rle strijdlust vra.s eincleli jk-,
wee1' ianl'rezig, Dok na de on6cluld<i6e tegcn goal en Esemiste pcnalty. Zo
kcmen rve wel- vreer tcrug in cle nicldennoot.*:È**** Ook LENS , lijkt weor afs ccn phoenix uit zijn as te herrijzcn. fn de
laatste 2 wedstrijCen vrerC.en , punten verzamald. liel-Iicht dat ír-e routine
in Ce vorm ve.n' Hans Zoun en Harry .D1q1, hier debet aan ís. En niet te
verGeten d,e bezicten:le leirlin6 van Joop ilillens, clie rireer als vanouds
dc boel cpncait.****t* .írfgelopcn vri jclag wonderlijke tafereleh 9p LINS. Dc altijd zo ru6ti6e
training van Cas Franke had.een opkomst' die zo,Eroot was, dat Ca6 zich

., hoogst vorbaasd afvróëg':wat cr'ilan Cc hand. was.:È+***rt Wj-i vermocden dat ncn de, in het winterreces op6elopen, cond Ítierachter-
stancl, de l-aatste. wedstri j rlen , r1dni6 is..6aari voelen. Er rvas zel-fs een .
el-ftaI dat 'een opkoast...van )Al .kende. '/elk el-fta} verbetert tlit record,
tlat a1 oir.cl-e noninatic sta.at geplaatst tc word.en in het Guiness Book oi
Records?

*t*'i"t'r On nog even oir LENS 1 ( zo) teru8 te ko.men. Bepaa]-(le. persl:ublikati ps.
'hebben' ons gehccl 6erust laöstè}cl órleí-àe toeknnst van rr.e spcl-crs in dit .:

: -.- . '' - eIftal.'
*'*+'N*'r Vc,t6ens een dagblad uit r'.c Leirise regioncn bcstant dit cl-ftel nl-. uit .'

houthaklters. Tcrwijl ze iriur, botte bijlen toch gewoon thuis in de Oa;1gka6t
h3..'r.(len l-àten staan, dus hoe weten de L.,eirr,se pcrsmensair d.at cl,eze spel-ers
6eknipt zijn voor een cc.rriëre in de hr,ut verwerkencle scktor?**'*+*+ LD1ÍS zou hct volgens ons niet slecht doen in ae t cxtiel-ínCus trie, al-s
ItvlieGendc sc'hàar'r. En $rat vrcemtl toch, clat í.!.e Leiclse pers ooii bÍ j
bewolkt weex een gekleurde brÍ1 op heeft.****+* Ondanks d.e slechte olkorist bij *e bin13o van zaterir.a6, durft de Kaha het
toch weer aan! een nieuw fcstijii' te organÍseren. Oj) zatcrda6 21 fcbruari
or;laniseert de Kcrha een Franse avond, mct rïe onvermi j C,e1ijke ctu pain,
du vin et clu boursin en ook nog anrl.ere kaasjos, paters.**+'r*+ De kosten zijn te verrviarl-oaen. Voor f 15r- (of JO Franse francs) kunt U
er ecn avoncl J-an6 hclemaal- uit zijn.{r***+* lli j vernauren clat cen van de routiniers van LEI{S 1Ot Jo.n ,tieilen, er c1èn
denkt reet vcetbal-l-en te stopl:cn. Lln lvel omiat hij zich te ouC vinCt
worden.En dat at op 41-5ari6e leeftijdf ltrij kennen taI van prominente
voetbaLlers clie tot oI hoge lceftijd hebben :loorgespeeld. .ieftas zijn hun
nanen ons ontschoten.:it**{':} Gelukkig is ei aI een alst ie 6estart, l rTrek Jan over c],e 6tree?rr. -Is hi j
zich nu nog niet l-aat vermurwen, weten rrre het ni-et :recr.***:l.*:r ïrat.;:we noi5 we1 weten is dat we op dc traditioncle manier -lfsluiten.
Pando er I
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Voor Leden die j.n Icóndicnst àijn, en clic Ín hun beàrijf nog 1;..en Ué'liiiferege-
lenent he'bben, hebben wij cen.cónceptre6element opgestelci. Voor wezenlijke ver-
anC.eringen vrenrLde men zich tot ,:'le be lri j iskonmissie.i '

I]ERI(EN 1,1E,I EDI{ GNOTE \í

991!9P!

1) IIct l,,erk is cen ontspairning. federe iirspanning is onleoorloofd.. \niie bij
het werken, zueetr'wordt op staaJlde voet ontslagcn.

''.
I{et tijrlstipr rvearcp de,dagelijkse. arbei-r,l aanvangt is uitsluitend en
slleen tc'r beoorclcling van C.e werl<nencrs. De aanvangstijtl mai;- cchtor niet
voor 10.00 uur 1i66cn. Direct na het.begÍn.de1 -werlczaanherlen dicnen koffie
koelt en. broodjes tc vrorc'l-ep 1;cservccrde..

Het niníóuraloon bëilrax8t 7iO, - netto 1:ór uur, terwi jI als vcr,Soecl.ing in
natuia, voor rilaaltí Jrlen, bier en,si6arttè[ rlient te worrlén 6c2or6tl.
Hct.knippen van haren clicnt {ïcdurenLie de vrerktijd te gcèchieden, de-a.r "

rLezc. ook..in .Jie tijc', 8roej-cno'Do liostcn hiervan worden evenoens door cle

b e:lrij fsLeidin6 vcr6oed,

McJewerkers dic 1an6-cr al-s 6 wehcn in ,1ic'nst zi jn, jntocten 
1:er auto van

en naar huis vror:d.en Gebracht. Do hiervoor 8e':ruiktc attor.s moíien niet
ouàcr zi jn clan 'l' jaar en nict benc{cn de nir'lclenklasoe 1i65en. (voor Blfeï I s

Gedufen,i.e het lerk Inag Bezon8en en 5 ,lfloten wor r.on. ,'ilordt cen líc'cl
ingczet, d.an moetl ock door de di.rectj-e,naar beste vermo8en nroe6ezonsen
en gc f loten .'uo:iden.

trïie tijlens hct vrerk slaaptr'na6 niet .worden ;dstoord.
Van 11.00 tot 1J.0Q uur i-s het mid 1a5'pauze nanncn en vroui"ícn neíen
6cmcenschai:peIi jk aan de feestelijk Serlekte tafel plaqts.
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4).

7)

5)

6),.

7)
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9) Van ih.'u tot 1!.oO uur is gemeensctappeli jlce tircepauzà, 6leil'urenlle welke
tijd rlc werk6evör 1roo" gor"ïl-ige qu.zieic díànt te zàrgen. :

Om '16.00 uur wcrclt het vreri<.beeindigc1. Eii:het verlalen. van het bc:'.ri jf
is .Je wqrk6cvcr vcrplicht icCere n,erknemcr de ha.n,',. te sohur'l.clen en ' hcm'of

.,:haa!.namcne ,:ie firma voor zij.n inspannende rïcrkzaatrhed-en. te Canken.

10)

110 ' Hèt 'í;ebruilc- van hct trrilet gccluren
:.1e.d.e .pauze is verbgCen: hic'rvoor'dieni dó vrórltíi jct te rvorden' bcnu{.

12) ';Íif een rverkncncr trou\ïqn, clan rl.ient d.e lirerkgever voor Ce.

..." r, Het fcest vinclt ?1aa!e in de rvonÍni; van ir.e trerkgcvcr..iHet
zulkc de.Een 6coloben. : . .r

Algernene roile1
irlerk 'kal-m eh ,iegeli jk, wat nÍet lcli:ar kopt, bli jft rusti8 1i6-6en.

uitzet te zorgen
beilri jf .is op
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Een nieuwe ',veck, ecn nicu'ue Jukol.:lcr. Zoals bij.na ieàere wcek zufLen vre

jullic wecr inlichtcn ovcr hctg€orr de afgelopen vreek Sebeurd is.
Zoa1s bijvoorbecld het stuntje van l-2 te6en Lyrar vori6c zateidaíi-. Het
elftal ging met 10 men llaar tyra toe om daar ccÉ's hunsporen achter te
Iaten....-.
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Nou het Ís ze we1 gelukt. Lyra dacht cen rekkie te_ hebben,' mr,.ar het te6en-
dccl was waar. LENS scr.:orde er lustí6 o! los, Zelfs toen reen zekcrer er
werd. uitilcstuurC en LËliS met t nan nchterblcef wercl Le sc<rre varr 6-0,
naar !-0.oIgóvi,erd. K1:sse jon5cnsil I l ullie het;ben cle ! uitro.:,;t e!(ens
duidelijh ïerdiencl". rils cr in het vervolg vrct minder 6èI.,anhcrd rvorclt
worden jullic noli karnpioen ooki
En zij lraren nict rle eni6e. Ook 81 bockte ccn rvelverdienJe ovcrwin:ring.
l{et 6l-achtoffer: DVO. Ze werJen vcrstagcn met 2-1. n1 bc1;int een bcetje

. korte mctten mot het degradatiewezen tc naken. Jongens unet ze rl"En lve ,6aan rusti6.door met het 6óeàe nieuvs;. de kcuro zijn 6erepareer<1,zoa16 mÈneer Coret zci. Dat i6.tenminste ÈÈN van ri,è lveini6e . b cs tuur6_
lcct,en die hun uitspraken vcrwezelijken.
I,Íaax na het 5oe*e nieuws komt hel-aas vaak het slechtc nieuws. Nou, dat
6ebeurt hicr ook. ;r1 heeft een zuur voetbalweekje r1r:or6cÍr...akt . Verloor het
zatcrda6 met 2-1 van GDSi naandagavonrl rverrl het v.)or mijn beetje sla.perige
ogen (van .het flipperen) van i1,c mat 1;evoci;d door Lyra. óeze veàgpartij
rcsul-teer:r.e Ín ien 5-1 nccterLeag v :or n Ei,ÍS. .11 heef t misschien 66ntro06t; Lyrsr speolt proltot i ekl_ass e ! (I{et zoa..-s Toneijj_do).
Maar even de Jukolcler cen beetje .)pvrol.i jken met .,le mop van rlc wcek:
Sam zegt tcgeÍ Moos: rt Saar is gistcren met spccd. j-n het ziekenhuis
opl:-enomen I rl

Zerlt l,loo6t trJa johl ? ïlat ha.l ze í1an?
Zeli-t Sa:n; rt Nou, dat zei ik toch; Spoed! i ! I !
Dedanlct Ton de l(ok voor cleze ze1ïvcrzonnen inzending.
Nou het hecft we1 eeholpen want hier komt rveer í1oed nieulvs!
,at zaalvoetbal in cle lloutza6c"ij dat icceroen crva.art ars i6-r,ver-aarcig-
op-de-zat er dagavo nd. 6aat om r:en bcher! Dus jon6ens als juIlic blijven
voetballen zoals juI1ie aI cer.ler de,ien clan is rlie beher.gehr:.aid voor pns.
Maaï ja, tevcel 6ocd nieuws. De si> clrc.lclwe dstrÍ j cl. Een be6cha-Bcn.1e
vertoning natuurlijh, 6e en l-aatste met Eaar 118 punten ( rna;<imum i.s 24O)
ze ha,''.dèn bctcr een v(rorbèblc hunnón ncmcn Aan vcs aat duic.,elijlc ijveri6
6cstudecrd had. Zalfs tijriens d.e hal_íc finale,waren Ee.nog ciruk bezig
met sp elreilclboekj os om te bewijzen dat zij gelijl,: harirlen. Overigens
VCS haal,le rlo finalc ook níet!
-5.fs ièrlcrccn nu net zo greti6 is wanricer ze hàren lrlÍocè' je wat rlrinken? *
afs wà:ineer cr gcvraai,;cl r,rorcli ',[Íil- je reserve staan bij Ëenioren 4 ?,,
dan tras F.Flumans uit de probler:en.
OI1 zijn goc,-'le naam hoog te houclë.n kwam ..e heer Coret noÍj eveh langs omte bcrichten dat .ic finker flippbrkast I'Ej-Sht 3c^11rf vraarschijnlijÈ ver-
vangen 6act worclen en a1s het cven kan door een kast waarop je nog voor
een klartjc lcan flippeién. lfcrcler rvist hij te yí)rtellen dat het voetbal-
6pe1 hel-enaal gereparcerrL 6iat vror:,,en. \..,e hou,-1en juDie no6 ,ve1 op cie
hóogte r4enneer dit aàIcs Aaat gcbiturerl.., '.:'-
Om niet in herhalingen en pl_agiaat te vel:va.ll-en hou.;en we het }r-icr';i j
C-eze keer. Tot vol-6en.le vJeek! . ' i

J.S. en ,F.X.
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TAXGS DE SPORTEN V;'.}.I DE Z-14 L/'DDEn---ltt..

zaterclag 7 februari 1981 3

14.,j0 u:ur
1 2. (X)' uur
1O.OO uur
12.0O uur

PZH 1

Pzlt 2 i '-
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1

z
LENS 
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Iï. P
P.G
N.I.I
ll. N

.M.Pieters.
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TDNS

LENS



lilisselvalligheid blijkt ó6q yqr-r de mcost kernachtÍ5e ei6enschappen van
ons EERSTE team tc zijn. Nict dat er d,itmaal zo sfecht 6espceLd wercl, rloih in
ver.3elijk met rle glanzen;le pa.rtij tagen pvs gaven,ze maar èen pover spelletje te
zien. Desondanks kwamen vtij v66r rust n-icklel-s een nuttÍ6 d,oe11:unt van llans
I(fit:i:ug. "u: .,1: leidÍng, tcrvri j1- bovcn.lien in die peröocle kepper Hof]anAïEnigc
fantastíoche in;;reep vcrrichtte. Na de thee cen meei lehou4cncl sffiEJe van bei.je
kanten met kansen over en weer. Echt flitscnde uitvaLlen koncen wij maar niet
bewerkstelligen ondanks hct zcor cr or3;j.cke 6ezwocg'van .t\acl ile P er en llico
StapeL. Vlah voor hct eín4.e kw

.... .-ze-lóFaitmaal- .niet ríeer verdÍe
Laatsto 1O -rnin. vanire.gc cen ..a

an Cl'\,P zclfs no6 lan6szii, hoewel ooÈ zij
nqq.4. on?e populaíre 

. c_apt-ain Theo Booms m
nvankelijk 1ro6 a1 ernstig uitziónrlibLEss

Aer-
oest cle
ure het

t e5e4
}ortp

OpEt clfi ng: ZoaLE 6ervoonli j woensdagavond na de trainin6!
Het TIYEEDE io na haar bezoek aan ESC even ver al-s daarv6ír. Dc O-O uit-

slag was eenffiche uitsla6 van cen ,jvedstri j<} tussen twee ko1:ploeJ;cnt c,ie, socnvan beiclen overr.lrcven risico I s

strijdtoneel verlatcn. Gelulclrig blcok ook hicr ten slotte ook al-1e6 nog a3. rrrec te
Prov Zfl Hollahd, o hanvan8: 14.00 uu".

aFóï86í@Tee-É?cE?rte)
vallen. a.s.Zatcrda6 r'lederom UIT en vrel_
ScheidsrEïffiters. Terffin pZH: S

clorsten te ncmen, al helrben aan onze hant Jacques
zeer zeker enthousj-aste prr6ingcn toe in tret-1ffi-en Jeroen lí1eyn

xomË'if5.ga-EEíffi we,;ok hicr oir bczoek pp Sportpark Ockenbur6h. en

den Dulk';6csteId.
Íue1 bij

claar
0aan
verl-eden nog even willen n.a61an, zou dit een- , , §rarme

ontvanBst:i l<unnen betekenen, doch da-t zà1 in:;ridrlefe wel rvat 6aàn rueevallen,l
-.qnvq1gi 12
ava-cnC a. s.

.00. uur. ScheiCsrechter: H. P. Gorissen. Opstel-Linn evcnèens. op urognsdag-

M.i.-leuver --G.Bosman - C.Veldink - H.i(emper (aanv.) - R.I(oèter - R.Bom -'R.Leyn - Chr. ,Iche e - L.Kui jper - 1. vc1 Tol - D.pronk ;
nES: C.losman - G. Kuiper.

I{et y1B11p6 bracht Ce beste prestatie op het l:ord:t.vr. een 1-1 stan<l tci,;en
s.,':ltius rvaaEö@ thuis d,estijrls nèt 4'-r) worci vcrroren. Keuríg joí$ens! ,'.Iwe_er
een punt! Onzc reclactic was ínmidcle.Is een weekje.-abuis vrant. a.s.,Zaterrlag speien

nES: ,l.Romeyn - tr'r l/ Drielcn -,'-.Kostcr.

PRoGP.rln'{i 14 februari 19ii'1 .

PZÍI 2. !,Ig tlle e

' Het DirlRDE was clitmaal het eni6e elftal dat :e vo1le rvinst binnenbracht.
ry i3! was nó]nïlcmaa1 nj-ct zo 5emaidieli jk. De voll-erli5e dÍe Ha6he-p1oeg ( toch
al-tiid een nceilÍ jke' teGcnËtander op haar eigen terrein) trïdilIaEaarcli8 voI.
Eelijke stanc óet cle ruot en ecrst 1c ain. voor het einrle: twee 5oars biinen,6e
4 mínirten.,r",1Lereerst door Ce voor lïiiïflPronk .in3eva1len Ilob LeJn en nr.tàtnr"Iijk

- dccd ook ons aLlcr. Gqrard lvcer ecn duit je in het zakje. Ha.iÍ6f-ÍjFaank tensI,,ttè
' aan beir'le van het 4E-6ÍfEaf overgekomcn rcserve i,-ad iioster.en T;ELE':L1§!,

waarvan .le laatbtt- nog noest invÀl.1en oot! KomenffiTEffig UIffiaar. Ilondelers<li jk
+"ny"l§i10.oo uur. teirein Hr di jh: Joh v ol-debarÀèvelTsEiaat-a1-daar..
(,)pstel_J.r_ng!

vre urr te6en cte leirlcrs van cle .afcr,elin6 t.w. Ri.s g...Een 15eJ.iffipe1 iq ar ruin
::11::19:i J,anvana: 12.()O uur. rcrrein X.',S: i,lberdastraat (zíjweg v/d Thorbeclielaa
(Jpste-LIr_nB:

-----dlrorebrÈ 
- J. clen ]lei jcr - c. v LJcl-bergen - il.vroon (4anv. ) -.E. v ',rerkhoven

lil.Dieffenthaler - C.I(oster - c.HaLLeeE - p.HeCerjl< - À.Xlijgh - J!.Banning

IÉNs 1is vrii
12.45 uur Vitcsse D 16
12.45 uur DSct68/5

],EI'ïS 4 is vrij
LENS 2
LENS f

G.Postma
N.N.



VRI EI\TDSCH;.-ppELIaK l';Ot:r'tSOÍS 4' fèbruari r98t.

18.45 uur !Éli
20. ]O .uur T,EN

bé,
s1

;
1

vcs
vcs

SCHr',DUiPROGnffSÍi', 7 februàri 193t ;

12-00 . uur
14.J0 uur

ilaí.Ncd
Nht.Nèc,

2
1

LEN
LEI'I

Dé
c ,.1

è
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PIlOGIi.i'.i. 4ir TSENIOIIII{ ZO}lDlG -B .feh}'.rari r9B1.

'l
14. ,C' uur ,LENS..

' 1i. OO 
' uur IENS

12.00 uur LENA :
1O.00 uur
12.UO uur
1z.CO 

'uur 
.,iDO 5:i.

Tcxasr/DHD 1

irno 2
ttíl-he lmus '9
quick ,
Celeritas ,
Lm{s 6 '. :

LENS 7
croàvlict 6 I

LaaH«vartier..6
quick '11

LENS 11

H. Die.t 2,. - À.'Àe. Gro o-t .=
H.Ruí jler: -:--I..v--1'l:.in .:
H. Zoun. 'i' "'' -" zia

oaI{uis' - r,li .I(óurrenhoven' :
E.sqhirurxcan - l:. vd Steen
s óhaiuwpro graàma ' .'

I'. z!ïarteveId.".
J. TetteÍoo.
D. vd.; S chot'.
/: i ilanique.
E, Sander-E| i .- . ,

ZÉiderpark. .. - lt,v Heesch. .

an:. C. Kou..lcrer.
H. DankéÍ6.
il. Janseni .

N.N...
cnernui,',_e_ri.straat N. N.

I'1. vd l,leul-en - J. MÖmbar5' -
- II. Veihcui:tl - n,Ver§tecg

' ". i.--,

' i zie schàduwPro6ranma

,-.. .. - 
'

LENS
LENS

1

3
4
5

v1
v1
v2
V2

10.3o'
10. oÖ

14. oo
1+, O()

12.QO

uur
uur.
uur
9ur
uur

ouiök st 4.
r,aus' B

ï.ENS 9 .- ...
I,ENS 10
Vogel- 4

i jkerkla

2

N

v
,v
v

OPSTEI],INGEN:

f;Ëfii f "n 
'2 worden dlror le trainer uètena .;cmaa.kt. ( 2ie schaC.irv4rrogrannà)

.LENE. 
J.:

.LENS 
4

LENS 7

LETS 3

ll,I. H

R.O
:1r.V

eijnen : b'.Hcss - o.Köireman -'J.Luisman - T.v Lu:cenbur6 - À.l4u1cr.cr -
tiviel -'P.Pcrreyn - lJRoverÈ - i.S"t13t - l,tl.v'Si)iundcl -,F.Veeren -
ierling zie s chadulpro 6ranna

'LEIÏ§ 5

LENS 6 C.vC Beeli - H.v,Diih - K.Keetman - G.Looyestcin - '.il.Michef6 a è. ooÉtroril -

/r.Btgunan'l R.Bon - 3, Bo.oiàaitl - H,clu Chatenier :.,3i.vtl Ende - F.'c1è Jon6 -
l.olse'.--'J.Sta1:e]-_- F.Verb;rencse - J/Voor.luijn I .1.y;i11ing -" .:
Il. v iïiin6aarde;.i. ' zie ' schàLuvrprogiammà :i i'.:..

' L-:-. ; .'.' . .., .l-_

K.]]ab': H.Rootluyn. - 11.z;odt +' aan'íulling
r'í

als vorifie week zie schad'uwpro6ranno
?

aIs vori6e week zie s chactuvrirro6ramma

JUnr-oren.

LXIIS 9 a1s vori6e week met G.J.de Kok en F.Kniif

LEI'ïS 10 als voriGe v,eek

LENS 1'1 J.Borst - P.de tlaan - R.de JonB - tr'.Jonker - J.Kuijpcrs - C.Lipman -
c.odenkirchen - F.Peters - Il.llientjes - R.Vransen - F.de Vroe8e

nES ,.Linssen - ,'. Y1g;'3e1s

zie scha(,.u1'4)rogre.nma
Í

-6-

i

:
i

i
I
I
I

'

:



VDIiZ,il4E],TIJ]'EN

LEI{S 5rBr9 en 10 een haïf uur voor aanvang van hun we<istrijd.
IEI\is 6 11.15 uur LElTSkahtine
IENS 7 9.JO uur ,r
LENS 11 11.15 uur ,l
ScHliD"ltlPn0(i:iil0L,'r SENIOREN ZoND.fiG B februari ( b1J alnchele afkeurin e)

14.0O uur
12.00 uur
14.oo, uur
12.OO uur
12. ()0 uur
12.00 uur
1J.l)O uur
1O.00 uur
11.O0 uur

GDt 1, .,!

GD.i 2
Vogel 1

IIBS 4
Vogel 2
Paraat J
Schevenin6en J
Paraat 4
Scheveningen 6

LENS
LENS
LEJ{S
].,ENS

],ENS
IENS
L-ENS
],D}I§
IENS

1

B

4

6
?
B

9

Nieuv, Mad-est ein-Loos duinen
,2, tt
Gcn emuirr.ens trlat
Daal en Der6selaan
G enemui ílèn6 tra.at
v lSriencnlaan ttls.6€enaar.
lÍoutrustweG
v RrÍoncnlnan UJassenaar.

Voor het d(ior aan van de wc stri j,ien MoET tel-efonisch rvorelen cÍnformecrcl bi

LENS J en 5
LEI.IS 4
LENS 6 on I
L.,ENS 7 en 9

VERZI'^PIELTIJ'EN SCI{ÀDUV{PNCG J,T,IA

kantine Votiel-
kantine EnS
kantine paraat
kan tinà- ích6veninBcn

us6en 19.CO en 20.[)O uur:
roeÍle

tet 679619
td 681960
iet 242838
*r;610099

tel 01?42-6021
o1o-715110
Boz5t6
946891
63tzt4
21?101
600658

1-1
2-2
1-1

1-2

LENS f
LMIS 4
LirNs ,
LENS 6
LE}IS 7
LEI"S B

tElrs 9

IENS
t,

It
lt
,,
tt

'l]' OO uur
11'CO uur
11.00 uur
11.0O uur
12.00 uur
9. C0 uur
1C. OO uur

kantine
it
tt '
tt'
t,
tt
It

TLFSCHRIJVEN (ÖÖk vOOr-net ccha0Írwprograuma)

/ilIeen vri
:[Ím bij

asavoncl
rans de
ces vrl ileek
enk llirnelzwaan
erard Duivest eijn
heo Prins

jd
ï
c
}I
G

T

o br.J
7 bii
ö or-J
9 bij
'10 bi
11 bi

t
],B.IS
LENS
IEIqS
LE}IS
LENS
LENS

j Jan Ricmen
j .Icl6 Kui jpers

,U
Aanvccrder6 _Icunnen bÍj evt. p?oblcmen kontakt opnem-en líet Fran6 rle.Vroo6e,
Tef. 0i742-6021 , zaterclag tussen 12.00 en 1J.OO uuq.

UÏTSTAGEN ZONDJiG 1 februari 1!81.

LD"'IS 1

H(].vv 2
LENS 

'LEI\TS 4
LENS 5

IENS 1

v aJ_l{en1crg z
FuII S1:eed J
Gr.W ïI Vi.C ,

( vrsch)



!]J.l}lauur J
Verburch 4
tENS
LEI{S
LENS

PNOGNA]VIMA ZOND;IG 1 februari 19 81 .

B

9
10

LENS 6
LENS 7
I?IíDDO B

Dyc 1
Ccl-eritas 7

0-4
Z-O
c-''l
2-o
1-'

14.1o
11.O0
12.OO
10. oo
1?.oo
12.OC
10. oo
10.. oo
14.0o
14.00
12. OC

uur
uqr
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuf
uur
uur

LENS
.LENS
LEI.IS
LENS
tENS
Postduiven 5
DT\T' Z

LENS
LENS
LENS
DUNO

I

,Ë

5

B

9
10
5

Olynpia '

UVS 2

PDI( 2
soi. 3
IENS 6
LENS 7

gygr lO/Z
}IMSIi B

LENS 11

" nóG niet zeker
tl

fa

l,

tl

uÍTsr,l;g DOIÍDEIIDLG 29 ianuàri 1981.'

IENS 6 - TocD 2 (vrsch) J-1

PRCGI?fi,Í1,Í- Z:;ILVOETIJiiL DINSDT'.G 1O f ebruarÍ 1931.

19.40 uur SrcravcEande SV 4 -
OPSTELT,ING:

LENS 2 Veil-ing Noord - Poeldijk

IENS 2 F.v Dijk - P.Fieret - P.smcel-e - P.Schulten - lÍ.ter' tr aare - y'.Riemen -
G.vcl 1(1eij - H..ï::opi) enb"ou';ers - J.Iiuii.rer6.

UIfSLTIGDI:I Zíi.LVOETll;í 28 anuari 1!81.

LENS '1 - Garund 1 5-1

PliOGRAlO4i! JUI{IOXE{

M.,;:NDÀG 9-2-198'1-

19.JO uur LENS l
zi.TEr)íG ?-2-'1931.

v2

l4les t er6portparh
De Groene l"li i dt b

'!"1éstvlictwe6
V1 r -
vt

. .OckenburGh
5?.;)ark d.e H euvef

- NijkcrlcJ-aan
- VrederustLean

Lyra D1

LEI{S 1

LENS 2
],ENS f
IIIS 4 '

GT IiI II VAC J
LEN
LEN
LDI.I
IEN

i
{

14.
12.
12,
14.
14.
09.

]o
45
10,
Jo

lo

uur DI,IO 1

uur DSVP 2
uur \,Ji1Ëel-mus 4
uur'L.,ENS 4
uur LENS 5
uur clÍe Haihe 7
uur SEV 3
uur OuiclE Steils
uur HI,ISH 3

s6
SB
s9

11.10
1'1.1)
11.1C

9''

B..

I



AFSCHI?IJVÏI'IGD}T:
SchriftcLijk: Voor vrÍjdagavon{ 'l B.OO uur bij P.vd Steóiri

Genemui.'.en6t raab 1O1 , 2J45 1,11 Den ltaa8. Ter. 6?5q96,
TELETONISCÏI: vri.jda6avoncl tussen 'l3.OO en 19.00 uur (uitsluitenrl ín dtin6end.e

6eva1lon) voor : .. :

?. vcl Steen TeL. 675096
!'.vcl 3erg . . +el. 29?9]8 . :t . .,-:1.-. -
1,.. r s-Gravendijk rei. -6:t640

ï.n nood.ge"vallen kunnen de junioren nog-,op zàt erd.agocht end tussen
giJo en 1O.Oo uur afbell-en bij IENS. \el.'661114.
De juniorcn moeteh bij slechte rve ersomstanCÍ6;hr: Cen steecr.s de
afkcuringsli j st cn raa(.li)Iecen. Telef(,nÍsche inf.rmatíes worclen
Iricrovc.r_ .niet verstlektr ,, .: i.... .

À;kl-asGers bij
B-klaosers bij
C-klcssers bij

.4.I'KEURINGEN !

OPSTELIÏNGDN:

.LENS 1 aIs
ffiEffiourst

kend,
C{) uur LEt}iS .

zie rc scrveproGramma

LENS 2 aLs bekenri c.J.de Kok en F.Knijf zie ook LEllS. §en. zo 9
gaqrne ouder:s nret vervoer

sameRkomst 'l1.r0 uur LENS Leider Dhr. Spa.

Ï,SNS I àl-s bekenà met D. v Di jk
Gfiffiornst 11.15 uur LEiiS

LENS 4 àIs bekenri
.sanenkoust 14. OO uur LENS

LEIIS 5 aIs bekcnd
. ÉEmónEonst 4.4.0() uur LENS

LEN§ 6 a1s belr.end.
ffiEËTonet B.ro uur LENS

LEI'IS 7 al-s belíend
É6Ïomst '10.1, uur I,ENS

LENS'B a16 bekend
nEil-:- E.I(eus
samenhomst 10.J0 uur I,ENS

gaarne ouf.ere met velvoer
Leicler Jaap Meijburtj.

zie res ervel:ro6ramÍra zie 9 fei)ruari
, , LeiCer tsen Osse.

zie res erveprogranna
Leíder tlirn vd Linden.

z1e r es ervcpro8ramrDa
Leider l,larcel Jansen.

fiets meebr en6cn

zie res erveprogramma

leirler Frans F1ulaens.

6aarne ouders met vervoer
Leider Paul vd Steen.. '... 

_

fiets meenemen

Ler-fler ïneo ..F'ran6 .

ficts heenemen

zr. e r c s er ve! ro dramma

zie reservepro6rar.rlna

Leider i,aÍl vd Kr,of t.

be
11t

IEI{S 9 al-s behend
nEs-- o.Koenraadt
samenkonst 10. JC uur LENS

PR0Gn.',},Ílíl PUFILLEN IIELPE}T EN I'ÍINI-,IIELPEN

PUÈILLEN ZI.TEIIDI..G 7.2-1981.

1J. O0 uur LENS
1J.00 uur I-.,ENS

12.00 uur LENS

bpo.orvri jh B.

Texas,/otil 4
Rijswijk 16

10
11
12

- -9'-

v1 .

v3.
u)



IïEI,PEN ZT,TERDjTG 7-2-1931.

12.00 uur LEN§. 14
11.O0 uur LENS 15
14.40 uur VCs

II,UNI -LIEI,PEIY ZAf EitDlG

uy.ru uur l{a JsvD_ JIr. zu
09.00 uur Laakklvartier ZZF?

i\FSCHNIJVINGEN:
S chri ft e

- 1f4

v1
(zaalvoetbal) Gas1aa11

GDS 10
GD§ 11,
LENS 16

7-2-1981.

vcor vr1 da. avond 1E.0O uur., Iri j l. vd Steen,

Sp.park Pr. ïrena
Jansohiusstxaat

l,eider l{erman S traver r

:,,

Lei-d er Ronald de IIaàs.

LEIDER Jacques len DuLk.

R. ZandËtra- - R'.Ho1trop - p..,,,ngeline-
P. d€ Jon6h. - l.Leef1an13 -

LENS 18
LENS 19

TELEFONISCII:

.T
t

ilrl(EUnINGEN 3 il
I

LEITTS 12 als
ËàlEfrïco-mst

G64
vri
gev

bekend
11.]0 uux I,DNS

emul- en6trrat
jdaSavcnd tuss
allen) bij '!,,i1

1O1 | 2545 PR Den lIaag. TeI. 675t:95
en 18.1)0 en 19.0O uur (uitsluiten:l in tlrj-nilondLe
Heynen TeI.. 290623.

n noog-1gcval-J-en kunnen Ce pupillen en.weI;:en nog op zaterCagochtend
ussen 8.15 en 9.Jö uur afbellen. f *. 661114 lËltS. .
ij slechte we eroons t andi6;he ilen ste (ls cerst C,e afiieuringsli j st en
a-ac'.p1e1;en. Staat daarop bÍ j., r'pupi11en en vreLi)enu vernelà.: . -

GOBDGEi(EUIID dan stee.l6 naar veld of punt van ..,anenlionst komen.
IN. DIT GEV.IIL I./LiG ER DUS }IIET TELEFCNÏSCH 1YOIDEN GEINFolij,I] iID N-,j;R ,

EVENTUELE .III(EURING. staat bij rle afkeuringsaclressen bj-j rrprrrinrun
en l{efpenrr veruelcl: ZIE I.FKEUI?I;'GSLIJST rJ.sn moet a1s voll;t wfrCen
6ehanC,e1c13. Voor de thuiswedstri j Cen raoet jun..orenlijst rvorclen
8eraaditlccgd. Zijn de ruedstrijd.en van LENS 4 en J goecl6ekcurd.,
dan Gílan ook de liupíIlen en welpén wedstrijri.en op ons vckl r1oàr.
UÍtsluitend voor de uitrveCstrijCen mag in cïat 6eva1 teLefonisch .-
wor en 8einfotmecrd of hun wedstrij.len cloor6aan en vrel zatercr.a6-
ochtenc tussen B.t5 en 9.JO uur fet. 661114'.

OPSTELLINGEN:

LBNS 10 aIs b ehend.
ffiËil-,o-mst 'l2.Jo uur LFjNs

LEIIS 11 als behend
GïEíE6mst 12.,0 uur LxNs

Leicler llon de..Jong.

OPSTEI,I]NGENUEL]EN:

LENS 14.M..3osch - Il.Drcoshooft - l).Bij1sma - It.Hoeksma - T..Jan6en L M
H.Smu1llers - P.Valkenburgh - M.Versche](..en - J.Dunant - Il.VerJ.ly'cststrate. . i

.Schuurnan -
baan -

sarneniiomst 11.J0 uur LENS

LENS 15 G.E16tak - R,vd IJaan - n.Mcershoek -
I'l.Jochems - n. Zimmerrdan - E. v leek .
ll.lt;yr detxan - H..11arssen.

sanenkonst 10. JO uur ILENS

-'lo-

Lei.ler Pet er d-e Jongh.



LEI'IS 16 n..^.lsemgeest -'M ..Brandt - K.Ilansen - N.Jagesar - G.]'uiper - H.Staal -
J.vJ Starre - M.Tijsen - E.v iíníjff - J.Stein$re8s - P.de l(]eijn.

GYMSCI{OEIIEN MIJE}íE] :EN

. 
samenkomst I j,1A :uur I.,ENS , Leidcrs Dhr. Sranclt en

1 .. Ron Tii sen.

OPSTELLINGEN IÍINï-'dELPEN

'" LÈNs.18 S.Hess - h.lvui5en - J.Mansveld - I'I.ïliersma - N.schuur àn - li.Eieret -
ir.'Ï'lstak - ch. Mol-enaar. i"'

samenkonst 8.rO uur LENC Lei. er Eric Hess.

LENS 19 J..1e iryaay - E.Dekhers - I,I.v Katwijk - U. í'eiieïef d - F.Lclieveld -
. P.Deen - E.tle Heer - M.Y/ubben - S,Jagesar

sanenkomst 3. r5 uui' lul'ls ' Lcilei Dhr. E1stak.

NE§E]IVEPl]OGRi,}iMii

Dij a3-g.;h..1e'afkeurih6 van hct re E ervepro Éramma 6
vricnds chg.pp cl-i jk:

clen 'de vol6gcn le elftaLlen

I
1
4
5

B

?

14.3i)
-1).lt)
13.O4
14.1A
171OO
1J. O0 (

uur
uur
uur
uur
uur
uur
Llur

uur
uur
It
i,
,,
ll
tt

Gr. li vac
Gr. lï " vac
GR. ',V vac
H3S
IiilS
IIDS
HI:lS

IENS
. . IEI{S

TENS
IENS
LE}IS
LENS
LENS

'2-1
o-9
1-2
o-2
z-)
1-4

Z-\)
2-7

Eanenkonst 1

§amenkomst 1

sameniàmst 1

samenkomst í
sanenl(omst 1

sauenkoEst 1

samen::oxnst 1

t.rv
2.OO
2.00
1.10

2. O0

r.,EtÍs

t!

'D' lijf bij aigehele afkeurin6 niet thuis kom altijd naar Ï,ENS
aat ook dit proSramrna niàt door rlan vrci:dt er 6et:aind op de
an het rcs crvepro;ramma. Tot zaterdag dus.

SPORTIL".I?EN I}{ Zi'IST

U]TSL;iGEN JUÏ{IOXHJI UITSLi,'GD]{ PUPILIM-=_----

toe, Ilel rtiÀ. niet op.
ti j rlen van sa:acnlcomst

De betalingcn voor het si:ortkanp l-open nog nret zo hfrq. trïij vcrzocken no8maals
.de óu.iers van c1e jon6öÈs die rncógàan om t;.bctalcn o1j giro 316?11 tí\r. "
ï:enningmcestcr I.JENS. Zet er wel bij {àt het voor het jeu6tlkar4r iÈ. Pa.s zcven .
jongens hebben er betaa1cl. l{aar liefst J4 hebben zich er op;qefieven.
YIic vol8t??
Daarnaast kunnen er nog tvree jon6ens mec oil l(amp. ]),11e C-kla66ers en ccrste jaars
E-klassers komen hiervoor in aanmerkingr l(osten i B?§O. Da.ta J t/m B au6ustus.
fnteresse? BeI dàn 675c?6.

GDS 1

LYra 1
Dtïo 5
IENS 4
IENS 5
IMSfi 6
Vreclenburch 1J
^nc' h

''Vrcdenbufch 1B

],ENS 1

IENS 2
Ï,ENS ,
r"DO B
lwC B

LEI{S 6
LENS 7
LEN§ , B

LENS 9

Postduiven
IEIIS 1 1

LÉNs' 1z

- IENS 10
- Spoorwijh'1J
- Vclo 2f

o-1

1-1

13-0
,-?

UTTSLJIGEi{ }IINI -!ïELPEN

LENS 18
Postcluiven

- DMT 11

- LENS 19

:\,r-



GESP?IELD GEITONNEN GELIJK VEXLO;IEN PUNT]IN DOELi'U]{TEIV
,i4 9-

'JJ at d.on om Ce ene week net '1-O d.c kolloper te verslaan en hanshdbber te zijn voor
het kaimpióensëhap:, 'om ;r'.e anCere vruek tci5e., GES on8econc enire er,l 'niet 2-1 te ver-
l-iezcn waardoóf het kanl)ioenschap ecn utopie Iijkt. Gecf het naar toc jongens, de
ncesten zuLlen wc1 ge.Jacht hebbén clat GDS we]. cven met 4-0 vglsla-Gen zou rvorclen.
Niots bleek rninder waar., lvel kwam LENS met 1-0 voor door de we1 keiharrlj werkenCe
Joop Oienkirchen. Daarna stonclen enkele mid.ienvelclers en achterspcl-ers te s1-apen,
utaardooi GD§ met 2-1 vuor krvam. "Na 'ritót'miste LEtlS rle mcjoi§t'e kànsen.'De-enigè
kans is om va-naf nu al-f es te winnen. Zatordag 'nhar Di.lO, ',1c belanGrijk'ste gegadigCe
voor heb hampioónsóhap en rle cl-ub van lIans zoun. I..íotivatic genoeg hachtcn-wi j. -
lil e rclEencn oi) cen. overvrinning.

^2 
taihg r,ret iO rÍqn weg, orn;tai er icnand zo on's1:.riticf rvas om oB het laatstc.

nomcnt om niets afte schrijvcn. Toch ivon .fi2 met 9-'O'bij Lyra. iicdenen' {;cnoeg om
tovreëeh tc' zijii; Hefaae bLcel< :lit nict zo te zijn. Er J.oi:cn enJrele 'spelere bij
die er soms een zooítje van maken. praten raaa.r rrreer. 81 won de belangrijl<c uit-
wedstrijd tcgen DtrlO uit mct 2-1. Vol- bJ-ijven houden ..o. 'Àaterd.aE niar ijilhelnus.
Ook daar is wínst Íno6e1j.jk a1s juJ.lic je volleJig inletten. Suuce6. 82 kwan tc
kort tcgcn hoploper ioo èn verloor roet z.o, BJ l-iet zien dat zc ook zonder Bcrry
kunnen winnen. !4 doct het cok gocd en won nu weer..Met 4-o vrerd HMSH versl-aijen.
C'1 YIon einrtpJ-ijk cens. Door keihard tc rverhen lrcril tegcn Vr'eilenliurch le eerste
ovgpwinning. bche.aIcl. -C2 mocst ook met 1O m3.n rveg. Vee'1 afschrijvingen en on6il)or-+j ef weg'bl_i jven van één spclcr r'raren hier cle oorzaken ta... c1 vron.weL fret 7-z
valt Vrgdcnbprch. Gocd zo jongcns. De pupi]len, ivelp en- en mini-tveLpen 6pce1den. nog
vri enclè èhap?eJ-i jk. De rvelpcn-in rfc zaàtl dc rest à1: het ve1-f, met goccle resultatenlI'!il, I rf,9n lnèar t-ief st met 1B-O t e6en oèn .16 zwak BI,{T. t{ini Z verLoor rvcJ_, . maar
volgens- le IcÍcler gin6 het cen stuk bcter. E" .;lerr'l.en- zel_f s twee doclpunteir . <

6ern:akt, vol6enile week l:egint ook r1e korni:etitie vrecr vo.'r de i:upi11en en tle uflri-
lvel-pen..De wellen moeten norl cen weekjc 1an6er wachten. Natuurlijk spelen jul_3_ie
wel- vri enilschafpel-i jk. Succes.

TRJ.ININGEN

Voorronc'l'es Penalt ohaa,L.,

+
."..19

56-à4

No6maaLs doen wij een oproep aan (r.e niet 6es eJ-ekt e er;ien jeugdspelers om te konen
trainen. -voor c.e ..i18 ed'c-k1a6sers is rtit op vri j clai;avr n«l. voor de pupillen,
welpen en'miní:ltél-pen op de 'ro ens dagrnicr.clag. lli j slccht weer .gaan, juJ-lie ce zaaf in
Neen al.tiicl 

.Gfn-en 
voetbalschoenen mce. Dó trainer beslist iàar ur getraind word.t.

SPELR]JGELh'EDSTRÏJD 
.;!

'Hefaa6; ons tcan bestaciridd uit Han6 Didlial(fi1) ? Ecl perreyn (81) , .Frcd clc lruyn
(C2) rSteve vd Ïogt (p2) en lci'.er Gaby vd To6t hehben''zich niet ,;v'c t en tc irlaetscnvoc! cle finale. Toch vin('.en wij het een he1è lrcstatie wat jul-l-ie geprestecrcl
hebben. Lang beoft LEN§:.al- .niet me er. meegerlaa-n wcíicns ,;cbreÈ. aan aii-no; Dearvoor
wer len ue steeds uitÍ..;e6 chakell. j-n c1e voorroncles. Nu, ovorleef_rl.err juLlíe twee
vc'dhï{)na.es. Pas in de'àer.lc ronic cruit, Jamr,rer, uissch:-cn }{Ien julrie vol3endjaar c1e finale.

Op wo ensclagmirlC;a6, 2(j f,e.bruari
en 12 ) die gaanlr 6tIi irlenrr on
Vprig jaar urerll. cleze finale op
Nu is rle organisatie bczj_6 net

houdon Iri j de v-o,)rron\les voor p.u;ti].J,en (,LENS 10, 1 1
de Escamp penaltybokaal Y,r ,1,e naantl ' mnart/àpriJ- e

VCS liehouden e.n- kecpte Hans Ga.].jé van FC.Den Heag.
een lceeper van j^jax nI. Han6 Ga1j6. De beste clrie

-12-
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I:n..1odolu vcrenigin8 moGen aan de final-e meed.oen.Qp wocnsda, 20 februari. urorclen 
"rr" prpiir." verlvacht dic niet in cr.e lupilr-en_selektie zitteno l?e begínnen 

", re.:ö-iii]-öor< a" pul:iJ_lens elekti e zaL cen heer5aan schieten. De beste^gllo-"^: 
"rí" 6iou1ri.o^", Ln-a" nrirà-ii"ire u:_t vcor een

i::::::i- 
van L.lis .enioren 1. De besrà clrie 6aan uiteinclei.Íjk n.iar de finale.

l,Etts 84 op bezoek bÍ j Hr'rsH. 1-4

Terlijl Dhr.Btck ovcr cle oceancn vliegt of wel_ in ecn of anrlerjachtgcbied zijn ti.icl rieet 
^tà-"àre."i'a"àt";+ rustig door met voetba.r-r_en enilunt jes vcrgaren. Zo ook af6el0pen ,"tËraàs tc6en HM.H. Nooit Scen lerlkereproescn om daar rner dc ""rr;-;il;;;;;;'ilï" terus re r<unnen kóren. Dat is 84dan rvel 6e1ukt. Deze knapen ,iii-rii-ii ï;;a." berien4 dan d.eze twee weastrijoennnrler60m natuurLijrr ev.nzoó Hei ziji ," 

"un ste,I-etje fi6uren lvel. ,.v. bij
:ïH:ïi.ÏJ'i::"3: theepauze te ttort want toen-ar.r"À or ijp-rrot"r"ra aanl;etrerr.en

"o"ri?r""Ë pï#ilï #ï:"ffï:ï"i::;ï, r:iji;""3;"Í,:,:"r::,;::l';::';iàlïi H:"onze l(eei)er na61 niet ver.eten worrlen i"-à:i_verèrag ;;;-;;-r"-;; ien dc in goedevorn zijnde achterhoecle ó"o"r reiàin6-ïui*oaru.ra aË .r. "i 
-liorroia-."uo 

naa] lietenzij een stocrrje var.len en het vras ,.;k ,;l; cen keihar. horizontaal schotrÍchtins l,tarcel ,, ut"-l:.!ii ,i;-rij;;I|àru or.o, zijn hoof. in her cloer dccdbelandcn' sorry' Het 
T+dde:1 alq er ö"t ,ij"'onder supervisie ven iirno 81 tevensaanvoeriler van dit sr:uL mct zijn twee .u"àiCortun lfi ck v B en liiiron T,Jr' dan onzc voorhr:cao,oo_;roauËl-iài"i""r"""got cer LElrs roogen we *er- zcg6,nwant alle vijf weten ze scoringskaasen tà 

-"i"oru, 
en te r:enutten ooki Jammer .atrla.n Jan Friskus zijn looptccrrrïil i"i'riàt'5". ,lat Ís. lren beetje aan je conrlitiegaan schaven en je kunt _jc {,.nar metei met cIà beste fin[suuiten"r.n r,sNS. Er zijnar zo !ïei-ni. vàkkundiqe.iiniiueo. óp-;";;;u*à"er Edwin n-;ij;-;#'eer aanr zeersncl naar noA- icts te r-icht ,."i o'.t-r.àri-nàg ruur maar we, 01) peil houd.er ofiets opvoeren, is beter. §o1*y o, l,larcei a"-H, ,uk.r, het 6chèei conpleet. uJe gaannet voorjaer in tlus rreqn .;slsfseí ;";;-;r-;" training op zijn beloop te latendan zie i,. no. vacl eàn rrrein ta.ns3e-"p JË, ï"rpiocnschap en claarmecle een rnInclischc ::Íjsttafel in het verecrriàtr'- -"" "

ïI"ï"f,even een o1:nerkin13 *ii"à"-rij,r"; voor R2 hoeven jutfie niet onrter te

Leidero

-11-





DE LENSEEVUE
YIEEI(DLJ.,D VI'^N DE VOETS."LVENENIGING LENS (LEN]G EN SNEI)

§4e Jaargang nulrríer'2?, .12 februari 1)81.

I4UT/.TIIiS IEDENLIJST

IN.BILLOTAGE

1?24 n.van 06

ÀÍ,VOENEN }

1119 n.3.Deld(er
166? o. J. Ko dnraadt

150559 Sen z Gallileistradt 141 , Den Haa6 feL.-619Z?B

B. jun.
C. jun.

Zil-fhout

lirfE ST:.I.T EX ÀCIIT I.R DE Sirn ?

Zaterdagmorgen; JosE en Inc1r6 Christ
r r midrlag; Tecle Frerichs - r^,n vL1 Steen. , I ,

Zoncla6n, rgenl Pegi,'y fiichc]. -iEric l,andnan - Cor Hopl:enbrouwers : .Tinu6
r' ni4dag; .in vd Stcen - John lïeltens + 2 nan van LEIIS ZiBij afkeuring staat zaterda6; JosB en Àndr6 Christ
.t, , i zondaj; Mevr. d.e Jon6 en r"^n vd Steen
Sfuiten zaterCag; Teele Frerichs
, t zondag: Piet en lliek Bo6ch'Eventueel afbellen voor de }!!.bij Loek Duivesteijn TeI. 6Z6lBj,

1.

KiIC'.KÍKiiKiUQ fi r.li Lfi irÍJ,K.:..I(i-I.-'.Iír':ii .."i(i:,Iiiuíl,IiJi..t(.J(.i,ILJ(,tiQ:K..Ií,t(i)I J;'.K,ïff lírlIL:K,Ír,IL.K:-ti.'-KJ'J

FII1\NSE-/:VOM zaterda 65avond 21 februari

Heeft U.toríge rteek croir: wnt 6emist j.n ons stukje over Cc franse-avond.?
De reCactie wcI en zi-j publiccerd.e cr.an ook in de rrKwislledoorrr d.c llri-js van Lleze
avonC n.1.;J15r-.
\,lat hiervoor te bikhcn va.lt he5';en wiji 6elukkig wer voriga iveek vcruer<l, zodat
vri j er rlit maal alleen nog op willen vi:- jzuo aaï U zich . tJt a. s. maan.,,a6'op kunt
Seven or_J 3

,'.nnehe Disseldorp tel.. 900451 indr6 Christ te}.. 660204
Ben 066e teI. 602090 Henk Hop?enbrouwerB Tet. 894950

lilel we hopen vrederom op een 6rote opkomst en tot zatcrdag*over eèn lueelc.

' tr Kala' '

P.S. U kriàt zÍch no6 stceds aanmei.den vàor (r.e l(al<a, voor cle rest van clit sej.zoen
om in te rverkon an r.lan kunt U volgcnrl seizoen ervoor zorgen dat de l,EI,TSIeden
ook clan r',eer niets te kort komen.

Kaka.

,lC-I .ICliC'.1.i'-l{irl(;.il.l'.r-li;.1(r'rli.'rlíJ(:.,11.KIKirK.^rK.tILi Ïr'-l(., rIi.':iuJi,:K_ rIc!ï(IJ(i
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Jan van LENS 10 hceft het inCerdaad: moellijk rcet de.beslissing door8aan
of- § t oBp.e-n i }{et. het..jong 

'taIent. 
.is het inderdaarl leuk voetbal-len. ÀÍhoewei, de

namen van het jong talent zijn hem iieventr bntsöhoten'! "

]NGEZONDEN

Jcn llienen.

Mag ih la.ng6 deze we5 iedereen hartclijk bedanken voor al_l_e
Ík tijdens nijn verl:Ii;jf in het zickènhuis en bij mÍjn thuiskonrst
ontvangen. En hoop weer snel op LENS tc zij$.

Ivlevr. Ce Bruin.

attehl,ïès clÍe -"

heb uo.11.on

IC(Ifl{KI«Ifi IKlilírJililOOT',Ï

ll r:rrsrercon i:
Klfl cfl Jíru(]tr(I0t3Toc§§s(

Tenvijl ecn uerle-raCac tielitl de 5e1uidàihËta-Uàti'e *Lo. *.t nieuw lericn
probeert in te blazcnt .daar-bij r",o daanLoire n,] ài;n rvangen bolt! trachten.,
-"rij een opening tc vcrziriÍ:en voor doze ribiiek;' clie naar cen bliksem-
enqu0te uitwees de hoogstc l-eesrlichthcÍd van onË'krantje bfiJkt te hebben.
Voor de veranderiníï beBinn'en we maar ecns rnet lriat posÍtief nicuws.
Zaterdag was hct op LH§S no6a1 rusti,3, maar uiL ser<leu'toch wcl wat
prima resultaten gcboekt. Zo won zaterCàg 2 mct )-l van pZH 2 en bchoudt
de leiding. Zo won.oolc zaterd.ag J en nnoet'het komende a4lerclaÍT uit te11en,
koploper Èsc. Sucèèb Iui. Zaterrla6 '1 spècIde 2-2 gè1ijk en een xampíoón-
schap Iij](t er nu niet mcer in te zÍtten. )
Nog mEgr posÍtief 'niei:ws d. Vo(}]}^een.!OO -koppíg.publieh lijkt LENS 1 zo , _

'op -de:we8 teiu6. .Tèxas rverí bii vlagcn rtreg5ieiipeeld, mflar: een dr;clpunt
werd hel-aas nict gcskcord. pretti8 was in .eJ-k 6.eva1, rlat het l-,ENSpubLiek

Het-. barpcrsoneCl. kon troulycns ook. zijn 1o1 op. Het licp zich het vuur ui.à
d,e sloffen om-ieilereen. te voorzien vàn 6a. en. vraterl-eiàing. Naar wij uit
bctrouwbare bron vcrnanen 6in6 het gezcili6 nàborrelen toi in de lÉl_eine
uurtjes docr. HaIf acht verdwcen dc Jaatste lczoeker. '-,,
Freppant was. echter, rlat na zób uur d.e kantine sl_echts mót Texas-DHB-
Itrensen was 6evuldl Cok aan rle l:ar raken ze hom dus behocrlijk. i)ikant
detail: Ond.er de bezool<ers bevonden zich lekenrle Neder1an.'ers a1s de
overal graag i;ezi-cne verslaglover roet ecn titel en een misliencle filmster
te3cn vrrl' en dank.
LENS .f lijkt te bervijzen, r..at de J puntcn bchaald in 2 lveken gccn toeval_
is. r^- f i;elopen zonrla5 ki;anen ze oTt 5 uit J cloor o]) ]raraktcr l?il-he]-mus te
vcrsl-a'-an.
Jemmer was hàt neI , d,at het herentplLet er zcndagmi c',cl.ag, uÍtzag alsof
het voltalli3e personcel van Ros-I(al-is erop bezoek v,rao gevreest. En wi]
d.iegene rlie mct zÍjn bootje in d'c tïssbak hccft zitten s1:el,en, (1,it niet
in de afvoor Etoppen zodat Ceze vcrstoptr en rle wasllak tot de rancl
gevuS-d net vlater raakte?
Gehoord na ecm voetbalwcclstrijd, in t1e kautine: r,Je ma6 blij zijn Catje te-en mijn bröer si:eelcle, want ik hacl je in clrieën geschopt.r
N<tus espËioàs que vous ntavez pas out1i6 Ia"soir6e trancajde;- sdrnerli Ie
21 fèvrier. l)es bons vins, clcs boi:s fronages et cles gen6 jolis. Enfin,
une fète comne iI faut!
I(ortom, in onvervalst Hol-lana1E, geef U no6 even op voor rlic Franse avonA;
I'lij staan vreer lersoonlijk garant voor cen 6ezc1J-ig fcstijn. Opgeven
bi j ale Kaka! I
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.In dit jaargetijCe ,zijn (te velden no6al- nodderii;, en rlaarom v,rstigen wij
no6 eens d_e 4anclacht oi:, Cie ontsteelr-le bezens, die bij.de ingangen van
cle kleedlokalen te vinden zijn..Daar kun je je voetbalschcenen op afve6en
v(ror je de klcedkamcr ingaat. Dan blijven cleze ecn bectje schoon (ook l-cuk
voor l-ater. §peLende clftalten) zoalat Ome I'íico' s rr\{itte t orna"r ott -q;erk
nj-et helemaal voor nietg is.
VIij.qluiten vreer q.f met een stofmachti6 pantl, er!

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
j ;unor,om j
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Eèn'nieuwe veek, cen nieule Julcol der. ( Jullie hcbben nic't het l:rant je
v.an vorige week te }a-kken, dit vlorrlt voortaan vaste openin$ i.).g er-r nie.qvíe
nederib.aag voor 41. Staat een bcetjebot, is ook zo berloel-d. Je denkt,
nou d.ie zijn weJ- cven vlaldrer 6Seschud clcor GDSl naar niks.hoor.
Dc door de anonieme schrijver 6espuide lrritiek ven vorÍge week heeft htrar
uitwcrking toch gem,ist. In een vooral van D\ï0 kant zeer harcle iredstrijd
gin8en de laatste. kam.;iqenskanE;en voor J',1 verloren. De excuses waren
trouwens ruim voor handen:.zickte, blessures en cen harcic tlv.rars over het
vel-d staanr',e wincl, d.io het s1:e] danig beinvloeCde. Ze waren echter niet
de oorzaalc van het vcrl-ies. Die moest ook deze lteer weer rvorilen gezocht
in het 6rotc manco van Je ploeg: het afwerhen van de kansen. I,ïaar Dl,/C de
(l'reiniae) I(ansen. 6ocd b-enutte, fi'.alde LEI'1,5 lyat cen 2=O ruststand vno"
D1,,I0 oplevcrrlc. Na rust. werd rret wínd nce sterlc op ric aanval §esl)ecl-dr -
rdaar LENS kwan niet vecf ver.:er dan twee balfen op cle 1at. Vijf nrinuten
voor tijd moe6t .lichard cle liroon i:cr brancarcl hct veld verlnten. ( .zvrare
enkeLblessure, maar níets gescheurd of 6ebri,ken) De tc6entreffer kwar,t te
laat or4 no6 van invl-oed.te qijn. Trainer Jnap I'Íeybur6, vriens coatract
onrlanks al-Ies toch vorlengd i6 (L.l(rikke vras niet beschj-kbaar) vond na
afloop dat. -er cncl.a.nks rle 7 resp. 6 lunten nc6 rvel l<ansen zi jn rrllet bliift
tensl-otte voetbal_ . Hij wildc ook nog kurijt dat hij zovrel p'1gg.aIs Verburch
6een kaml:io.9.nep1-o e 6en vond cj1 rlat LXNS zclf naar zijn mcning het beste
voetbal rran- Ce afdelin6 spce:Lt mírar tevcel kansen nodi6 heeft voor een
doelpunt. Hij heeft c1e mocd 6;e1ukki6 no.q niet op5cgeven.
Íot zover clus rie in cre herstekl.e ttwedstrijd van de weck'l
LEIIS t hceft wcer cens een pnnt binnen. Dit gcbeurl.g .Èegen-.Texas. DHB' rle
(relatieve) kopJ-oper. LEiIS had de overvlinning verdiend vrant er wertl zeer
good 6evoetbal-d. I'Íaar ja, èèn punt is beter dan turee. Er wa6 nod cen,
pluspuntje3 de jeu6di';e suppcrters lietcn zich weer eens duidelijk horent
echt al-s vanourls. lieken maar dat dit LEI,IS 8eholpen heeft. Àls <lÍt nou
ook eens itol)curde in t],e uitwc dstri- j clcn i.lan \,rorclen ze no9 kara.rioenl
Er vraren zonrl.ag rveer eens vrat onbeken.le talenten op LE 'S. Vli j noonen
bijvoorbeeld een Maarten Spanjer en cen Dini Jongblöed( t ) We waren
helaas net te laat om een intervieuwtjè met ze te mahèn. fjorry! De eerste
Ce beste heer clat er zich eeÉ bcröérjldhéicl bevindt op ons LE}ïSterrein
zu]-}en we hcm .-, f haar gelijk be springeri .. mct onze vraÍren. Bij voorbaat
dankl
itlij dachten bij onszel-f , korn, laten we cens wat trarnings ci j fers publi-
ceren. Gevloón voor Ce 6ein, du6. Nou het is de Jukolder cn Cl6 tr'rankent
ten koste van zíjn hart, op6evp.llcn ilat r'.c opkcmst van ,ie training op
vri. j;la.'jÍrvond. cen poepie gcstc.íjen was. ',.Iaar ecn 6eintjc toch 41. niet
6o c 11- voor kan zijn.
Nu het puweko-krantje d.an verschcnen is hoeven we 6cluJckig niet meer voor
ile .;upilIen rvell:en en naini-lvelpen te schrijven. Scheel-t toch weer een
hoo;r kopij.
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Zo, hicr komt weèr nieuws van :1r,. heér Coret. Dczè r:reneci h+eft oveiiilons
aI bijna een vastc rubriok. I,ia'ar' íjoed, het nieuws .clus: rlcze rveek is er
geen nicuws (dat i's ook rvat níeuws!) : '.,.i ..-l'ts1 hceft wcer bcwczcn dat ze niet m'ccr tó Ëtoppen .2ijn. Dit ond.ervcnd

''- Lyrr.. aan ,-'.en Iijve. Èun stoppcn sloegcn ", ,"nà.o", wat overigens duide-
1i-jk tc' merken rJqs aan iie vi;rlichtíng. Dc 6ehe]e t'leede helft rverd het
vel-rl. verl-icht door slechts cr.rie líchtnasten.. Goccl gcwerkt., jonBens !

No6 even vcor c1e statistieken: iiuststand 4-1

r(2a3. cen reltrrei rotzooitjeiBrrr'r'li=lïlu '-' ' . ' ''

Dit is tevens clc Mo? van dc i?eek. ( TÍ j,lgcbrek) .

Tot zien6 J. S. en Ir.B.

Lm{s 1 Texas DHB ' 0-0

DE ST iJ{D

. In een aantró':helijk cluel heeft LEirlS vreÍlerom cen 1:unt aan het totaal
weten toe te voc(ien. De nanier vraarop tlit gcleuid.e 6eeft weer hoop voo" Jè ' '"'
toehomst. I(on Tcxn€ in Je ccrste helft noi; rccleli jk clc aahval zoelienl in rl.e
2e heift rvas hct al-les LEI,íS wat dc kfok s1oèg. làt vrouiire Fortuna r.le anCere ka.nt
9?.kecÈ bij oen paar goccle kanscn vcor o.a. nichard vd Hoek en Frans iissel<lorp
wao 6!ijtig, ani,ers !ïas ;le winÉt terecht gekomcn waar, hij thuishocrcl.e:
bij I,ENS.

Nu bleef het cchtor 0-O en dc'rvetenschap tlat het blijhbaar ;r.us te,ch kan.
Zonf,ai; a.s'; gaat LENS ó1> bczoek bij S1iu.1ru.ht dat 2 punten neer wist te

vcr,zàneIen. doch noi; cen vredstrijd te goed heeft.

[exas DHD
sc Lisse '1
Verburch
llobdenbur6
nlauvr Zwart
NHL
ruiDEO

VOEDSEL TOT NIDENIiEN.

KÍIFSDIE[§TIIK

12-16 "

13-16
1746:
11-16
13-15
11-14
11-11

'Sfiedrecht
0ianjeplc;in

'IIVV
LEI.IS
0lympia
LilïS

12-12
11-12
lti-1t
4 2.-1Íf

13:10
13-7

jrl hccft lcvt:n.'cn on v1u5 de., .

zit toch ,oo, àL i<rant te lezenrr

Ncem ecn kalfje van zijn noeder weg. Zpt het in cen klein hoh, zoC.at hct
zích nict kan bewegen. (Ze]fs zijn )oten stz.eiiken zou de .sÍnaa.k kunncn
beC.erven) Voer het 2x pcr c1ai1 een vercluncl.e pa!! naar. smaak liruiden net
ant.ibio.tica en hormonen. Sfcep na .15 wekcn het kal-f uit h;t hók, dood het
cn eet het op.....
als U clin n66 tr.ck hcbt.

Mevro:U-vl tei;en arnltcnaar: *ic net evcfl ti
st:rat6courrnt. cloor te bla-deren..
It K+n ik dit fornulier aan U afgeven, U

,1.Íi Ïs .1,e hcer Jansen bi j cle handtt.
.í-mbtenaar : rrJa dat gaat best:t.
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rrBènt.U de rechterhand. van cle heer Janscan
.lrmbtenaar: rrNee lye.nt Je hcer Jansen hceft

Ik houd van lange wandelingen,- vooraL als
Cic mij ergeren.

ze gem;ralct urorclen cloor mensen

dat spart
b1o edctors tiSheid.

.i^le een iran cen tijgcr vèrm.)orclcn wil- noemt hij
l1s cen tij6er heu vcrmoc,rden vriJ., nöenat hij.hèt

Z\1 ItZi':ZI"ZTíZI lZ ZllZ';,Zl,.iZla.ZI\ZtlZI\it 4:nuz',rfiylz],lzt'izllzytzuzprz!4zi4ztlzv'/,Mzuztlzt4zi;.n 'u]'LZIi:ÀliZy,Z

L. rl'ïGS l)E SI)ORTEN VJN DE z-M I".DDEn--: ! !!
ZJTTEI?D.,LG 1,+ f e]:ruari 1981.:;

LENS 1 cn IEIiS 4 zi jn vri.j_. ( rrEI,tS_

12.I+5 uur Vitcssc D 16
1'J.90 urrr lsct68/5

1 .vr jcndschal:pe1i jlc)
LEI{S 2
LENS f

J
N

G

N
, L. Postrda

. .Ànrl,ernaal moost on6 EIIIISTE èen punt inlcvef,en cn,vrel bii..hgl ,toch niötz6 stcrÉ 6-eacht e..pZ-H.. Hu r,s..EGI. z.o, àat wj-j ook ditrr.raar eerst víór stoncten(eerst uet 1-o en d.aarna m"t e-r;ltret'blijft óon kvralijke zaakr dat Ee op zorn
]?l.ir"I.. legeJ-matig ( onp9r11g.). puntcn. verlieàen, tcrv,i j1 io pfoeg., clie bovena.en .staat'-.NsEMt het'«1oodeenvouclig vertikt om m.ar zelfs óón róer te- striirreren. (of ze. -
5èri5ic trctri:cii il- 'zöua.en' -vci. 

en ," ;,,o, on ,; i;-,i-""ilii-rrir"-r."ià"o" zarercaskunnen rïe wcer eens 
9a,-n_ rustig biikorícn in de vriencs chap;: cri jke (thuis). wörr.-.' strijcl tc3en EC-SO (1e k]' ssc) rianvan6,,3 14.1O uur. 0psteliLng! -riloens 

dallavond ;na cle training.
Het tl/EEDE herstelrre zich nin of neer na het gelijke spc.l tc6en ESC 2en vlon nu vcïfrliiiT van pZH 2 nel j-1. iiomcncl l,/eckcnd viectoron eèn Utt_wcasi"tia u.,

t:re1 te.3c:r Yitesse D. .Jonlicns, a] stann-6F$-4enstïn:lers nog on.rËi-het ,riài;;,toch zou i.FffiFïItr.ijkèn. ie vreet rt *".", ,ru,rit. to""à"si-ï2.4, ;r;;ts;ï;;i;:
-+l"r:,G.?ostraa.l Tcrr.ein Vit<-sse D: r'.an de Brasseffite »efft iri"'ffi
+g::gq- rp) achtcraan rcchts. O?stcl]in6: \ïo ensda{javoncl uÍt rie monrl vaiEíÍË
IYIQIIIC.

Het DE:]DE S}oe1 d,e we1 de sl-cchtste wedstri jil van C.e com;:etitie tct nutoe. ï,Je1 rvcnnen ze met 4-O in Slons elersrli jk, cloch dib rcsultaat was cerÍler toeto schrijv.en aan zwak spe1 van ,le mi:lc'tenfiÀie en achterhoek van Ce thuíscl-ub ,(lanaan 6rootse da,len van de LENS-pIoèil. tr/ el- rvdrcn er vie! frac,ie cl.oe1punten (2xLaurens I(u er v66r rust en
zo.u en we geneigC zijn te d

en Rob Lcy+ daarnS.) cloch voor clc rest
slechte enérale----- -is rlo or; aan§'een

Danny P_rylnk
enken; ,, Een

gcede uitvoerjn4rt
vr-h.lcn t CL-cn BSC I 63/5 rte ! deling!.He

!EnCatz ou clan a. s . zat erda n De t hui zen í_',iéne n Ilaats te
ei lers rl ons krani6e ]celftal- rnoment e el_ er met vcrhj-nderingen ziehten blessures en r,ratj d.ies meer zi_j rzoclat we gezame}ijk ons fiere LE}trS-hart noeten va.6thouden. Enf in, kop op. kcrcls!Er zijn zwaardere .kfussen in hct leven! .lanv ( veraÏrd.erd) 'l (). JO uuro. T crrcin

DSCt 69: }?ijksweg Den Haa6/Utrecht.Nà Zo ctcrncer Nutric a eer6te afslag rcchtsen on<ler l.lc vre d, or richtin I Doskoop. Na + 2lcm afslaS naar llenthuizen (J.inlrs).
Dear eexs e weg rechts, Jan cerste l.reg }inEs:Sportpark :ON§ EUF ! !
OPSTILLING

M.ileuver :. c 1,Tjosíran - J.lloul)en - c.veldink - n/LeÍ jn _ chr. Jehee _T.vd Tol- - G.IiuÍper dc rcst van het elftaL afsnede cle reserves v.orclenno6 aan6ewezcn en krij6en pcrs ,onlijk bericht. ..



IIet lII"gil)E Sing ondanks harc\ zwoeSen cn veel 6oede rvi! bij lei'Jer Rls
kansloos met-5--O-Tcn on.:er. .',1s enig'èxcuus(?) zc;u kunnen dienen: Geen lijncn-
é6n grote rnorklerijoèl :en na cen ,alf uur wachten pas oen (club)scheíCsrechterI
Iulaar enf in RÀS 9 vras . en bleef wè1 verdiend c1e koP-ploeg ! t 4j:9lg-qg a. s. klrnncn
we eveil bijkonen van ile schri-]i cn cla,i zien tte r-lel vJee! verÍ.''er...

rrR0cnrUi'lii ZiiTE DirG 21 f ebruarÍe '1981.

14. J0^ uur LEI''ÍS 1

12.10 urul. LENS 2
.. .10..10 uur. .LEI,[S .3

0! .00, uur LEI{S :4

Dizon 1

i'{aascli jlt 9
E..v..Hol-land J
Devjo 10 -

. RaIPa.

.Cha8as S antos.
Í\
J
N

N

@rop zontl.a6 1 dczcrr lver''.en te Zoetérm'éèr Lnia en'guig§g verblijd
met clc vooropoeàige geboorte van zoon:Eroy EGÏE;ffiEEweIk feit wij
hc L helc gezinnet je van harte 6e].u.hvrensen. fl-o!6'lffiroeit de nieul're
werel,lburgcr voorsl:oedig en i;czoncl op in ecn rvercld vol- vredc en trrel-vaart

H
H

N

?II;,'UI,I]OEG,0nze r, 6oaL-6,etterlr va;r het
r , íle,'leh Lei jenburi;rt wcer thuis
wen§en.

2e Luc Verkijk is inniddcLe na ehi6e
en tcr-:.jgt ook ónze harlelijkc 6c lulc- '

Als schadu ro.'ira[1rfli.r. ten slotte .b1i jven bei4e rvcdstrj-jden tei;en de Nat. Neclerl-+nir.en
voor op o (: eTe za elcr,ag staan: UIT om 12.00 uur en 14.Jo'uur.

mzt4zYz:l.1ztf,7;t"ziizt4zt'1'zy|zYzt4zt',,2t;ztiztlziizi"zt;2y"114'niztlzllz rlzu7i",zM'tMZNlZt4Zll:i\":lMZ\IZll'.à1,Í'àll IlZM

12..Oi. uur
1O.00 uur
12.OO uur
12.00 uur

PROGI]AIiÍi, dENIONETI ZCND/TG 15 februari 1 981.

14.J0 uur Slicdrecht 1

1O.'JO uur QO i.L 2

''De Lockhorst" r Stetion6!1
s lie drccht. J.v Dolp.
Ol- Ce 6aar..',e llott erclam
c.v'i.rnëtèrcam.
V1 G: ffrieser.
V i p. Tal-sma . -.

Sportpark Madest eJtn
ri. dc Ri. jk.
Duinlaan H.Verheij cn.
VJ J.Kuijper. 

.

V2 N. Lli,twinczult.
v, I'I.N. :i:
Mgr. ltrolensl-aa.n'.,I,1.N..

.TENS f '
'r,ENs 4
LElrs 5
irostduiven I

GDr'r J

soi f
LEI{S 6

'l o. 00
12. 00
14.00
14. o0
1 2. OO:

uur !DI( 3
uur:'LÉNS B

uur LENS 9
uur LEIIS 10
uur.DUNO 5

LENS 7
BEC 6,
sygrlc/2
El.tsH i]
LENS'11

2o.cO uur LEN§ .9 I LElrs 1o " ; (vrsch.)
(U.f_; Voot hct doorsaen -vàp..rJlggë :lve.ds.tri i c1 kgn vrij'iag ria 18.0() uur kontalct
rzoi<ïcn .apilcn'omcn L4eL. Frahb': tle V'rdeíle)'

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

rDItoGIï.i',1['!i' sBïifo:lEN Vnf.lOf'e f : februari 19ó1.

OPSTDILINGEN:

I,ENS '1 en 2 v,rcrd-e;: clcor iie tririndr bclton? gcnaÉrht I zie schatlu rviJ ro ïranlma
r-'

IlllIS , H.Dietz - -...cle Groo't :- O.IIuibi - l,.I(ouu,enhovdn - Irl. irci lieulén - J.l{crabarg -'
. Il:luijter - J.van IiÍ jn - F.Schuurnan - P.vrI gteen - H.Verheul,-L -

R.Versteeg - II.lloun.
zie schaduwpro ar'!Da

(

LENS 1

, "J,ENS 2..



LENS 4 W.I{eijnen - E.llc6s - 0.I(önc,ran - J.Lu
Il.Olivicr - P.Perreyn - ii.noverË'- .,.
Íi. VicrlÍng zie schadu rol anua

isma_n- -. T.._v luxe-n6íi& -.'*.l.tu1clèr -
Schijfl - l1i.v SiJfundel -. E.Veeren -

IEIIS 5 ,\.Raunan - ll.Bon - B.Boogaa"d : I{-. du Chatenier - J.v<l Encle - F. c]e JonB -
B.Osse - C.Stapef - F.Verbarcndse. . J.VoorCuin - J.U,Íitting _
Ii. v lïi jnga.arr'len - zÍc s cha,-lurrirrofira:,t::la

LENS 6 C.vcl llce]( - !I.v l)ijk - B.licetnan - c.Looycsteirl - ïl.tiichels - G.oostrom -ïi.las II, looduyn II.Zcet + aanvullin6 junioren.
zic , s chattur'r?rogramna

l,IlNS 7 a.Is bell:end zie schG+u rogranlita

LENS B als bel;end. haduwi:ro Srarnma

al-s bekend. ( zic ook vri jda61 'l 5 febr. )

LENS 10 aLs bekend (zic ook vrij.lar 1 febr. )

LEIIS 11 J.llorst - P.-de l]aan - R. de Jonil - J.Kuijpers - C.Lipman - C.Octenkirchcn -F.Scters - tilRicntjes - R.Vransen - F.de Vroe8e - f.ïJonkerilES J.V1cuge1s.' ' r

VSNZIII{BLT] JDEN

LENS 5,
- LETS 6

LENS 7
!Èl'{È lt

vr./re
11 . r,1O

09. íJo

11.0

n 10 een half uur voor canvairg van hun weclstr:.jd;
uur Ln§Skantine
u}r ri" t,

O uur ,7 tr ,

SCHJ"DUI]1)ROGII;:{I{]I SENIOJ:EN ZOIiDIIG 15 f el:r (bij algehelc afkeurinG)

14.
12.
14.
12t
4)

uur
uur
uur
uur
uur

12. OO uur
'11.í)O uur
11.0O uur

I,EI{S 1

LEN§ 2
Vo8cl 1

HDS f
Vo8ef 2
HRs 4
Scheveníngen
Scheveningen

Rava 1

Rava 2
I,ENS
I,EI.IS
TE}IS
LNNS
IEI\ÏS
],ENS

,)O

00
00
o0
00

1-6-

4
E

6
7
B

Gcnemui leh6traat
DaaL cn ;3eri;se1aan. ."

Genenui. renstrant
Daal en Jjer,3se1aan,
Iloutrustwe6'
Houtrustlve6 '

Voor het cl(.or aan varl íeze weclstri ilen iÍOET tclèfonisctr rvorcl.en eïnf orl.lcerd bi

LE}IS
LENS
],ENS

VEliZi.I,lEtTI J)El l SCII.:rU,iJiïEDSTRIJIEI.I

kantÍne \roSel_ tef. 629619
lrantirie'HnS" t eI; 63O6A
ka.ntine Scheveningen teL, 610'..99

1
4
7

cn
en
cn

6
()

LENS. f
LU{S 4
LDNS 5
IENS 6
LENS 7
LENS B

uur
uur
uur
uur
uur
uur

IíNT]I'IE IEN§.

!t" t t
tt rt
l, rt
,t rt
tt. ,,

11.ot)
'i1.o0
't 1 .00
11.00
10.orj
1O.0í)

LENS 9



il.f schri j ven (öàk voor. hot s chi:a.urvproÍlra ,na)

Éïeen .vlji j daÍjavoncl tussen'19..00 cn 2u.:'JO uur:

. ],E}IS
LENS
TEIIS
LE}IS
LEi\IS
LENS
].ENS

5
6
7
B

9
10
4'r

bij
bí.i
bii
bij
bÍi
bij
bij

Jos iYitting
Cce6 vC :]cok
ïen]( IlímIIelzwaan
GeraPd 'Duivcsteijn
?hco Prins
Jan ilicmen
Jos Kuijlcr§ 

.

Lel;.271155
oxo-715330
8oz5t6's4óBs1

63tzt4
237341
60065B

iranvoer(].ers kunnen bi j evt. probl-emen liontaltt qpncmcn met Frans t1e Vroege,
Lel. 01?42-6021 , zater3.ag tussen 12.O0 en 1J.'.,t) uur:,

NIET OPI(OI'ÍEN

1'Iegens herhaald niet opkomen wordt H.Linssen dit scizoen niet mecr op8esteld'i

uïTsLj^cEit zoN)ÀG 3 fel:ruari 19ti1. " :'

t exas/»nd ':1

,iDo 2
liJilhel-mus'-,
quick J
Celeritas J
LENS 6
LENS 7
Cromvliet 6
l,aakkvrar ti er
i-ruicl( 11
LDN§ 11

LENS
LENS,
LEI{S
LENS
tEI\ïS
À00
Quic
LENS

1

2
1
4
5

LEIÍS I
L]INS 2

oio
o-1
1j0
t-5
l- |

o-5
'1-2
2-1
6-2
o-2
4-o '

5
k st eps 4

B

IENS 9
LENS 10
Vo5e1 4

6

!ÍloGRj.I'}Iji ZO]ILrj.G 22 fel:ruari 1931.

14.it
11.00
12. CC

12.OO
'10.00
12. OO

12.00
14. oo
12, r )O

10. oo
1o.o0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1

LENS 2
HDV 2
GDÀ 2 

.;.

X; jswijk ]
LEI'rs 6
TENS 7 ,.

!lest1.9
BMT 4

LElrs l l -

Olyn?ia 'l
UVS 2
LENS ]
LENS 4
LENS 5
IJI ZVJA}T b
\I1JC 7
LEIIS B
LENS 9
LENS 10
osc 6" ':

PROGn I: ]'Íj', Zj-iLVOETil.i:L DINSD.iG 17 fcbruari 1981.; :

19.15 uur LEIS 1 DCO '78 sporthal Duínl-a.an

O})STEILTNG

LENS 1 lI..tiinmcl- zwaan - F.Illoklanrl - Il.Straver - J.lloutepen - L. v Boxtel -
.I.vd i.Itlt er - Th. Prins - J.Gro.-ithuizcn - q..v lloort+:'

uITSLf.GEt{ 2.1;LVOETB1,I 26 t/n 29 innuari 1981.

Garrund 1

R.Àrrows 4

-B-

7-)



TOEllNOOl-riGEND^ sElI-ïOn zoND-"G

De Seko heeft vílor bijna alle niet-seLclctio
ïij rekcncn ero dat al-Le betrolde.enbn leze

8cn

LEI.IS.. 1 en. 2 (konbinatíc .Jl rnei cONi,-tocrncoi
LENS f en 4 (konrbinatie) 24 mci GOna toernooi
LEI'{S 5 17 nei Valkeni ers-to urnooi

24 nei GON.t-tc erncoi

IE}IS .6 17 nei VCS-vetc'ranen to crnooi
j1 bej- LEI'IS -to crnooi

LEIIS 7 '17 mci GONI to ernooi
" Jl nieí LENS-toórnooí

LEIIS 3 1f mei GONj'.:t o crnoài
c+ ue]. LJI|I; -to llrnooL

LENS 9 .. 10 meí GONi-toernoài
17 nei Val-lieiicrs-t o crnooi

t'')Ns 10
lrffi-ro

efftall-en" tvree toe4nooicn nang.enonen.
Cata vrij houdcn. Notcer ze in uw

1O r4ei G(lN/'i-to erno,..ri
( comi:ínatie) 17 mei Crouvliet-vct cranent o ernooi

LENS 1-1 24 mei T-ENS-tocrnooi

PROGll.IllI4rt JUNIOREN Zl,IEllD,:G 14 februeri 1981.,

LENS 1

LENS ,?

IENS f
II}ISH 4

14;J'r
14.10
12.45
14. r0
14.1o

]dassenaar 1
lijip!olCer 2
r:DO 6
LEI.IS 4 .

LElis 5
14.JC.uur quick Stel:s 6
14.10 uur Vios 7
1]. 1J uur LEIíS. B
11 . 45 uur :.Dö 1?

Juvcntas 2
LEI{S .6
LEI'IS 7
Senper lJtius B

LENS 9

I(erliehout
oude taan Delft
'Zuiderpark
V2' . r. ..

\13
Ni jkcr):laan
Mclis $tokel-aan
vtr
Zuirieri:ark

uur
uur
uur
uur
uur

,iFSCHRïJVINGEN 3

Schrif Lelijli: vcor vri C.a 8.00 uur bij )).vr1 §teen,
G enenuÍ.1enst raa 1o1 , 2545 pi.t Den Haax. TeI.. 6Z5o96.

TELEIONISCH:

/i-klassers bij
B-klassers bij
C-klasscrs bij

avonC 1

vrij'1,a3avond. tussen 13.00 en 1g.OO uur (UITSLUIIEND IN DRINGEN;}E

GLl',r/r4^LlEN ) voob
Itr. vtr. Steen tel.6?5096
E.vcl Reriï f el. 29?9?8 ;. . .,. - ;.. . .

^. 
I B-Gravcn(',i.jk Tef . 611640

fn noodgevaLLcn kunnen tle juníoren no11 oie zaterdagèchtend:tussen
9.3A en 10.00 uur afbell-en bij LENS. TeL. 661114.
De junioren noeten bij slechte vrcers(rmstandÍ61,rer1en. .st ö cdq- de.qf:.',.
keuringslijsten raadpIe13en. relefonische iirformaties worden hierover

Í

AFl,JURINGEI'I i

niet verstrekt.

*=9.:..



NIET oPI(OI{ERS :l\,e8ens niot opkonen afsclopcn weelígind krijgt ce volgcnclc spct-er

9'

2 extra reservc beurten: Eric Keus

Dij herhaling yb15t uitsluiting tan dt:cLncning aan de komiretitie-
wedsf,r-i^,j r',en. In rlat,-geval blijit rle vcrplichtíng tot beta-]in3,'van
cLe kr.ntributic tot het cincl van het seizocn (fO juni ) 6ehandhaaf8.

opkomen vrord de vol6ende s;:eï.er dit seizoc4
Erlwin iíeus.

1ïeGen6 hcrh.ald niet
niet neer op 3cst e1-cl:

OPSTELTINGEN:

LEI,IS 1 al-s belcend
Ë66 omst 1r,15 uur LBN§

6aarne ou 1.ers net vervoer zLe rcserver)rosrarima
Leider Jaap I.leybur6.

LEIIS 2 al-s bckend
Élffiomst 1J.UO uur LENS

gaarne ouders met vervo er
l,oider Dhi. Spa.

LENS , a1s trekend met B.v Dijk'
ÉÏffiomst 1J .45 uur IENS

zie reserveprograÍrma en sportkarnp
Lei:1er 3en 066e.

zic reserveprogranna en sportÈami:
T,eider tiíin vd Linclen.

IENS 5 a1s bel;end. zie reserveprogramr?la cn sportkam!
ffiË?Eor::st 14.0o uur LENS l,eirier }Íarcel_ Jansen.

],ENS 4 al-s bckencl
ÉÏ6 omst 14.00 uur LE s

LENS 6 al-s bekenci
ffiEffiomst 1r. r0 uur LENS

LENS 7 a-]-s bekend
sarnenkonst 1J. JO uur LgNs

LENS B atÈ bekencl nct
ztc r cs clvelrogranrna

sanenkomst 12. i+5 uur .LENS

LENS 9 als bcliènd. met
zie r cs ervcprogramna

samenkonst 10.45 uur LENS

zie o;:ortkanrp
. -Leider F..Flumans.'

zie rese ryeproÉlra-mma en _61)ortkamp _ 

'. :i.
Lcic.ler Paul vd S t ecn.

E.Christ en P.Oosterwe8hel

P.Dijfsna cn D.Vcrschcl-in
en si:ortkamp

T,eider Theo Prins.

fiets roecncmen
Leider N.N.

PNOGIiA} II,TÀ PUPIITEN TTELPEN EN I,iINI -IÍELPEN

PUPr LLE'N ZirTili'lDi,li t4^z-1981.

9
v1
v2

11.oo
12. O0

LEIIS 10 Ís vrij
uur LENS 11
uur IENS -1 2

PUFILLEN I,I.!I"NDÍ].G 16-2-1981.

19.0O: uur LENS 10 "

I,JEI,PEN' ZJITERDAG. - 
1 4- ?- 198 1,.

12.OC uur L,Et,is 14
11.0C uur LD{S 15
11.OO uur LENS 16

_j

zic mo.andaSavond en 11,trtr9.i B.en
' Duindorp sv 14

/1T\6 0\frÈ 7 ,! -

y1Vio6 . P1

l'Iest erkwartier 9
Te irerve 5 (vr)
Laakk$rartier 17

- 10-

V1
v2
v3

i
i

I

I

I

t
I



}1!NL-1,'ELPEN zl\TErD;c 14-2-1981.
%

'l O.0O uur ].DA 32
12. .)O uur TEDO 7

ÀFSCIIRIJÏINGE}T:

Schriftclijk voor vri j."l
G encnui,'.enst rcàt 101, 2J

,LENS

IENS
1B
19

Zuirlerpark
Vrc denburghwe6

aiavond 1i.i. OO uur bij P.vd Steen,
45 t1l Den HaaE Tel.

en 19.00 uur ( uitslrrit
e1,..290623
pupÍ1tren en $l'elpen íog
fbellen. re7. 661114.
heden steeds eerst 'd.e.-

_t- 
r.

b75\t96. L

bld 1n clringen;1e

op zaterclagocht encl
LEIIS
4fkeuringsli j e t on

TDLEFCNISCH I vrijdaíjavond tussen 13.00
- ,.. -- se"àff àn) .bi j tJj.t Ilcynen T

ïn noo<i6evalicn kunnen de
tussen 9.0O en 1O.00 uur a

ÀEKEUIIIIIGEN ! Bij slechte wcersomstand.ig
raadpJ- eí-;cn. Staat daarop bij rr pupillen en V.,le}?enr vcrmel_d:
GoEDGEK.IUBD da4, steetlo naar.. vil-rl of jpun:t';van . sàmenkomst kouen.

.,, ,,IN .PIT ,qEJJ:I .}'AG ]]R,,:DUS.. I:IET,,BELET''JNÍSCE' iïOilDEN .GEINFOBÏIEE1iD NiIiT
EVENTUELE . ,.T'I(EURI I'TG . Staat bij de afkcurinilsad.ressen bij.r;pr-rir,.uo
en l.ve1pen vermelcl; . ZIE:, AFI(EURINGSLIJSI D/il IÍOEr,.1.iE. yo.Lírt vrorclen
gehanrleld: Voor tle'tÉriiËíedstri jclen moet jun5-orenli jst w:rr,-len

. qglfiaclple cgd.- Ziin c1e wcdstrijrlèÍL van L,,EilS 4r) eir B.6oed6ekcurc1,
dan -lgiran ook.fle i:u;illen en welpen weclstrijCeí-op ons veld d<jor.

,, Uit, .Iqitend v-oor cle uitwedstri jrlen .m4.q in dat 51ótaL .telefonisch'
worl.en geinformcerl', of hun wedstfijCen rloorílàa.n :en vrel zatcrila6-
ochtend tussen 9.OO en í0.OOo ToJ.. 6615.14; .

.,'i. .' -.,i..:.. ....

LEI\I§' 10 vrij zie raaairc'.a6 1

:r- ,

OPSTELLINGEIÏ:

- zíe zat erdag
zie zat er.lag

sarnenhonot 18.J0 uur LENS

l,DI'lS 'l'1. als bckend
Ëffinst 12. JO uur LDNS

6-z-195l en s1lortkaup
i4-z-lg9l F.christ en
i4-2-1981 D.Ili jlsrua c
(16-2-1981)

P.Oóstenvetjhel LENS B
n D.Vcrsch.c-lden ÉENS 9 -.'.:

Leirler H9Xmgn Straver.

l,eiC.er Ilonald de Haa6.

Ieider Lon de Jong.

Leider J.den DuIk.,l
t:i l

' Lcider Peter de Jongh.:r

Leider Dhr. l)ranclt.

!cr.Qor -Ei.Ilc 6 s.

zie si;ortkarnp

IENS '12 al-s
ffiEïffimst

bekend
11.,J uur LENS

zic sportkalrp

IENS 14 al-s bekend
EiliEiffimst 11.90 uur tENs

zie sportkamp

LÉNS 15 als bel;on:rl rL

IEI'IS 16 al-s bèkend
EïEnko-mst 10. JO uur LENS

siidr tkóhp
Fitffimst 'to.Jo uui LENSI

zic sportkamp

LE],IS 18 al-s bekend
Efrffirist 9.15 uur LENs

I,ENS 19.aIs behend
samcnkomEt 1 1 .00 uur l,Et:ls

- 1.1- "

Leider Dhr. Elstak.



JIESERVEPNOi,NÀMMA

Dij algche }e._af.lreuring van het komi: et iti éirro6ramma s1:elen de voJ-5cnile
vricnds chapp e1íjk:

elftalfen

14.1o
11.AO
13.OO
14.lo
13,oo
13,aC
1f.oo

uur
uur
uur
uur
,uur
uur
uur

LENS 1

LENS ]
LEI{S 4
IENS 5
LEN§, 7
LENS 3
LENS 9

Gr. lï TI vac
,r
tt. .

HBs
}I]]S
}IBS,
HBS

sanenkomst 1r. OO uur LEIIS
12.OO t t ,

12.OO.ri
11.3O t t .,
l?..UO | |
12.00 ,;
12.pO t r

tt
tt
It
,t
tt
tt

Blijf nict thuis a1s a11es afgelceurd. i6 volgens, cle krant, cte rarlio'of Có €if-
keuringslijst" Dit programrna leeft daar nrets raee te ural<en. Gaat de komi)etitic
niet door korn r1àn op bovcngenocnc-ic samenkomstti j den naar LEIIS toe met je voetbal-
kleCinS. liochten boven6enoemde vre.dstrj-ji1en ook niet docrgaan, dan wor l.t er lcl.Jcer
getraínd.

S-'ORIKT'.0ÍI,EI{ ZEIST

'Nognaa-Ls een oproe! om tc betalen aan de.rleerneucrs van hct s;:ortkamp. ou(Ler6
het nu dircct;F 87,50 na.ar í;j.ró j36? 11 tnv. ?enninGmeester LEIvs en vermelclin6

- §ilortka&p en rvij zuI]en niet mger zguren. Hcus.vraar.

Tn-ÀINER f,,B cn C -selectie

doe

H-ct bcstuur, de j eu5dlcommiesie en Jaap l,{cyburg .zi.jn ovcreen6ekomen. dat Jaap oolc
komend seizocn weer de traininGcn van rlc. junÍorens ele cti es za1 verzorl;eir.

UITSL,':GEN JUNIOI?Ei{ UITSLI.GEN PUI'ILIEN

DwO 1

DSVP 2
',lilhe1mus 4 -
],ENS 4
LENS. 5
die' Ha6he / -
SEV B
quick St 9 -
HMÍIH. B

LENS 1

LENS 2
LENS f
TIBS 4

10
11
12

2-1
af ;.ekcurcl

LEN§
LETiIJ
LENS

Spoorwijk B

Texa.s DIIB 4
Ilijswijk 16

o-2
2-1

r"Q=o
?:o

GR W V.iC f
LEI.iS 6
TENS 7
tEi.IS B

LENS 9

1-0
4-z
9-o
v-)
1-1
2-1
3-1

UTTSLAGEN IÍEIPET{

LENS
LENS

14
15

10
11

GDS
GDS

UITSU,GEN MINI-}1EÏ,PEN

tlijsvrijk 20 -
Laakkwarticr

],ENS 1B
22 . LENS

af6ekeurd
3-3

GESP.

14

GEI,Í.

,6

GEL.

4

19

VERL

4

I)UNT.

16

DOEIP.

4t-tB

LENS g1 [vcchtit zich omhoo6
;

^an 
het be1lin van clit scizoen kree8 C1 grote neclerlagen tc sLikhen. Uit tegen

HVv en Monster vrcrd maar licfst met resp. 6-0, /-o verroren. uit de cerste elf
wedstrj-jrl.en wcrden slcchts J punten gchaald cloor 6elijke si:eIen te6en Den Hoorn,
vredcnburch en Delfia. Prestatief gezien was er weinig reden tot 5uichcn.

-.1 2-



Toch was het opmerkelijk dat d.e sfeer in hct elftal_ er6 goed bleef. Detrainin8sopkor:rst l',,as er'g 6ocd en zel-fs tijclens rle afkeuringón-oi: zaterii.ag wercler Iek].er wat geclaan. liltijri er'g enthousiast. KonkluCerend de u.niro ,ru.u orggroot om zo 6oed. mogelijk te prestcren. j;11een kracht en vold.oencl.e kwaliteít
waren te weini6 aanwezig. Na cle wintcrstop moest C1 .rant rEiid-T!@n Velo. De Z-Ovoorsprong door doelpuntcn van I'{icheL en I'{arcel brac' ten LENs Ii;htclijk inpaniek. Dit seizoen hadc.en ze zorn voorsllrong no6 niet 6eha<1. vero tier: clan ooktc 6enrakkelijk in na.ar 2-2, en wist zeLfs cle werlstrijd ie wi-nnen. ttatuurJ.ijk
'!,ïaren de epelers tereurgesteld, maar zo dicht waren ze no5 niet bij een ovàr-
vrinning geweest en er werd leuk i;espeeId.
Een weeh latcr *as het eintlelijk zover. vredenburch uit werd met z-1 vcrsla8en.
De eorste overt'rinnins vras een feit door rloelpunten van Marcel en Martin en leukaanvalfenil voetbal. vecl kansen rïerílen er nog we1 6enrist, maar een kniesoor diedaar op Iet. Er rverd. inners 6ewonnen. r s l,'laancla6s vriendichappel-i jk te6en Lyrawercl ook gewonnenr nu met 4-2.

.r'ifgelopen zaterdag tcilen het Eterke SEV wercl ook r/seer een punt 6ehaald.I.lartin m:.akte een 1-(i achtcrstand goecl na een 5oerle voorzet van Rcbr-die via Fred
-en 

de sEv kecper bij tÍartin kwam. Het !va6 dat Jacco in de laatste ninuut 6oed oir-letté anc.ers -'qas de wadstrijcl no6 verloren 6e.eest. Jongen§, de stand ín onze
groep is nu als vo1gt3

)
)
)
)
)
)

1

2
J
4
5
6

S chevenin6en
Monster
HW
Verburch
trJestlandia
§EV

10-19
11-18
1O-13
'l'1-11
11-12
B-11

7)
B)
ql
10)
11)
12)

11-g
11-g
10-7
11-6
1t-6
11-5

v ao6
Velo
Den Hoorn
Vredenburch
LENS
Del"f ia

wedstrijclen te6en Vios.(zaterclag), Delfia, verburchi .t?estlandia ei Den Hoorn nogvoor íle boeg noeten wÍj indien we met zorn i-nzet blijven spelen toch zekerrond cle achtste plaa,ts kunnen eindiÍlen.
Echt dit kan alIeen ars jurrie zc fanatiek blijven. Even clenken dat je ernu wcl bent is natrir:irrlijk bclachel-íjk. Ieclere l'rec.strijcl zu] je er víeer voor moetenklokken. Juist jul]Íe. rk heb er het volste vcrtr{)uwen in. ,stel mij, cle oucersen Jeap l.lcybur3 niet teleur, !ucces.

Paul vd St cen.

HET EEXSTE I',.Xi\NTJII ïS UIT

lfael-open zaterrlag hebben jurlie het eerste nunmer van het nicuwe krantje
ontvanBen.

A) vcor het 2e nummer nceten
Inleveren bij de lei3er of

le stu.hjes uiterlÍjk 14 februari vrorclen in6cleverd
Ce Ju.ho.

D) IIicr vo113en eni51e ,,spelre6el-s voor ju]lie krantje
1 Teken of schrijf op wit pa1:ior.met een zwarte pcn

2 Lant aan cle randen van het ;:apier 2 cm vrij
J rotots kunnen ook vJord.en ingeleverd. Echter al-Ieen zvrart-wit fotors
Vergeet tle prijsvraa.8 níet. Doe je best.
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DE LENSRETIUE
WEfl{BLÀD I/IJ,I DE VOETBT1LVERENIGING ],INS (LENIG EN SNET)

J4e ïaar6ang nummer 28, 19 februari 1981

OFFICIEM,

MUTATI ES TEDENLIJST

0940 À. j.. Timrae rs

KONTNTsUTIES

vuordt Joh. v Hoornstraat i6 Den Haag Tel. 851445

. Het is niet t" geIov"rr, ,or, * zijn nog steecLs ,1/ Senioren, ,19 Jeug,-Ilerlen
en 12 nièt-èpelende leden, Èic dit seízöen no6 geen cent Kontribuiiu teUUèr,
betaard, schandalig! zij krij8en nog veertien c1a6en de tijd om aan hun fÍnaaciele
verplichtingen. te voldoen en daarna wordt hun naam in de LENSrevue vermel-cl metafle naié gevol-gen van dien.

Het 1l estuur.'

li,lià-staat cr achter de Bari
Zat e rdaginorgen: 

^n 
- VJin - I(oos Keetnan.

, r middagl 2 man LEI'IS 2 1lo Senr Cor Peters -.An vd Steen.

Zondaguorgen: Teele tr'rerichE - Tinus Zilfhout - Cor Hop?enbrouwers.
midda6: An vd Steen - Tcssa Rooclbol - Huub en Sifvia Pronk- lirnold Bannín8 -

Mevr. de Jong.

Bij afkeuring staat zat erda6l
tt rr ir. zOnclag:

Josè en Andrè Chxist
J'!n én lÍim

Sluiten zatertlag: Loek Duivesteij n.
r, , zonda6: An'cn Uim

EventueeL afbellen voor cle Bi-R bij Loek Duivesteijn, TeJ-. 6?6181

IO§«iI(K{rJ«I'JíiíKI«ilfi«''

ll rwrserroon i
i(KKI«IEfi ffi Ifl flflggilgcQí(

VIe zijn 6ef1ikt. 0f het nu door zeer plaatsel-ijke zeer stren6e vorst
komt of rloor andere hoge rnachten van berlenkelijk a11ooi, LENS 1 vlerd
af5elopen zonCag a16 enig tean in het westen afgekeurd. Om uit je vel_ te
springen, je zou je er h,itast een rontle door vertelLen.
Daar ,rraar wel tuerd gevoetbald door d.e LENs-efftallen waren het soms
slai:stich-acht i6e taferelen veroorzaakt .loor gl_adhciar hardheid ven het
veld. da:: weI sl-ccht schbeisel.
Door het (ongelukkige) verlies van aigeloi:en zon)a$ verspeelde LENS J de
laatste kans op het kami:io en'schap. De nederleagserÍe v'an /:1 gaat ook
vrolijk verclcr. Het worclt tijd, dat Ce heren eèn ljpaande peper ko1:en,
ténoinde deze op een zekere plaats te.bevestigen.
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Het af,gelopen weekeinde werclen we terecht Gewezen door de Ju}o en diep
beschnancl probercn we onze nalati6hei-d al-snog goed te mahcn. !ïe hel:ben hct
namèlijli helenààI niet 5ehad over hct óö6 iríàmIoze jeugdkràntjè clat on-
Iangs ,1an pupillen, vlelpen ,en miniwElpen- is toe6ezond,en. .,
Dit blaaclje i6 ook vol6cochrevan door dcze jeugdleden, 1,1íj hebhen het eens
doorgele2on en -voilaen hct 'örg lcuk, tïc zijn gehöc1 fèrust6estèItl, ovbr
onze opvolgin6 hoeven we on€i Aeen zorgen mecr tc maken.
Àf6e1, pen vrijrr,a6 vernanen vre uit de alti jd flink gevrirldc rubriek'
ttcl-ubblader entr van rrHet l3innenholrr, r).at vJij bekroond vrarcn rilet een pri js
van de ( ongetwi jf e1d zeer dcskundiil-e) jury. !:rc hebbóri bëvónr'löiing votii
hun vri j ze besluit. ..

Een cheque net zwart ge1-d hebbcn vJe innliil1.e16 ontvangen r'l.oor bemirldelin8
van Ilcrman C., die lievcr onbekend rvil bJ.ijvcn ondat hij no6 wat lopcnde
zaakies had af te hanCelen. Herman, berlankt. rilanneer U bir:nenkört'd.ó ingang
vorspèr.l vincl.t door een 6rote ChevoLct Corvette., mct belletjesgordijn en
hcrstboomlanp j es om de achteruitLijtcspiegei, .vreet U clus rvo.ar, die vandaan
komt" i :

't+***'r. ttlij hoorden Laatsè een ijsclijke.kreet in het kJ.ubgebouw. líij meteen op
onclerzoelc uit natuurlijk, want een beetje rrinvcstÍggtive j ournalismerr . Ís
nooit we6. lilat bleck? Deze baffe krect kwam van r1e barkomilrissie, die bli jft
zoeken I ..1r nedewerkers. Dus, mëIdt U aan.**+*+* Men betaalfl wecr flink wan de laatste tijd. Het is niet zo vreemd ..- r_j
natuurlijk, want waar vind jc dat noG? Een j er wan voor maar I lgor-!++**** De mensen net c1e l-an66te aclem kSijgen ovcr ttvec weken cen eepvolle vcr-
mel-Cing in r'.e LEIISrevue. Het beàtuup zal- zícln dan buigen over cle ver-
klezing van cle rwAn{ van het jaar.******iDcutschcr \.litz: !,lann.. bczahLen sie? i,**t*** lef,'eid--U zich maar.vast v..or cp een níeuwe c.ontributie verhogin6, want. het

- bcstuur is in bespreking; mct ecn aantal_ kandidaten die, trainer Versteegh
mr;eten vcrvangen. In het rccldelcircuit, <lat aI a-ardig oj) Aang is ile]<omen,
worden tle naraàn van ,r.c vo16end.c 1:otenciöle nieurve trlinàrs ..6;ènoemd:- Cor Brom, Leo ]Jecnhakker, I(ces nijvcrs, Egbert van rt Oevpr (voor de .. '
wintcretop, en nict prohercn een ronclje te weinig te Io1:en.op clo training).
Keus gen, e6 dus.**+*i* Voor de zoíeelste keers a.s. Zaterda3 on ZO.3O uur be6int de'Franse avond.
Er i6 een kans,dat de faxncuze,.Toby Rix op zijn f:Lessenorgel ( clus.zorg
voor voldrien,:te wijniressen!) konrt spelen ter lering en cle vcrmaeck.
En reken maar dat ilie liix dan een .iaal-der waard Ís. . . .:

+*.**** lïe scheuren nu vre6 in onze bak over rle j.utoroute du Sol-eil, richting
Bahamat s. Pandoert

JJJ JJJ.]JJJJJ JJJJ J.]J.]
j ;uxorrnn , 

J
JJJJJJ J,'.I J JJJJ JJ.IJ JJ

+t***)t. Voor .1e. opening slaan_juIlic het krantje van vori6e week maar opr.want er. . is sindsdicn niets verandgrd. Er is ook nicts vel-ënderel aan jrl .i*+*+t* Jc bc6rijpt het aI, ii1 hélcft víeer yerl-oren, ondanks het feit dat ze er
.zeer .hard. .voor hebl:cn 6cknokt. Ze hadclen .fqwo.oq lrech ( j e Eoet .zuIke
sterren niqt rce-t ecn de 1;ronc1 inpratcn, vinclen wij)**1**ïl .G'czien het spel op het ogenblik iq het natuurl_ijk,h:ee1 noflh.ial (ïztt 6e
te,3en clc lIaagse jougcl gaan voe tbalicn. V{ie no6 cóns cen hooi),,goa1s wil_
zien aoet a.s. maan,:rag om hurart over acht noir eens koncn i<ijken. Kan je
lacllen !
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r,ïi j hebben aI.ge1achen, en \ïeI on pupillen 1. Janncr jonEcns hct 1iépge\ïoon.niet Le],J<cr- 6-1 vcrliezen van Vios is..geon 
""honà". VolgenCe kcerbötcrt?

NoB ncer jeín volit hicr. Dè nro1, .rro' rlc'vrcek. Gelukr:ig blijvcn ,,,i oorroon
mopi)cn insturen zodat wij weer vrat leurrs te schrijven hcbbàn. Declankt
Ton vcïl]è16 voor jc inzcndin6i i{icr volgÈ zijn l4oi:
stean tien mannen in írc saune.'Komt er cen or-ifani naar binncn clie tci;en-
o-vcr rl.ie. ma,,nen" gaet st.-'.an en.1:e11int vrescrijlc te l-achsB. zeiat 'eén vair .fietieí rne.trncn:.. !i lïaaxom lach. je. nourt. ZeíIt cle olifant: ". Moete; jullie
claarmec ateni? !? !?tl
En..on ce..1o1 heLenaal .con;TI-ect te-maken no6-cven".rit'.'De hörde' jetg{.J_öclcn
di9,. zon..ie.g. op ï,EIis. wa6 otr.. het-.cerste.te.stà*nen uit-tigcn sl-iödiöcht kvrarnv:;or niks, want het rvas dus af 6ekeurd. Naar lvi j vorr,lmlp .he eft hetbcstuurelid van slied.recht, dat met de consur hct terreii keurder'nóg a1J.es1n het rlrerk gesteld om rle vredstrijd door te laten gilan, n ar tie íocitcwas t evcr6;.:c f s.
Deze wcek wat spcciale aancracht'v<or i34, hct elftar van ons a11er Frans
Fl-unti.ns l tril4 is zate:iitag van een koulr.e kcruis thuisgekomen ze zou;ren hctwcl cven klarcn, naar,'-h.oi euicrr.-step6 elftal lcek r*ó1 onrr'rvorrr'geÉtooïce
wespen (hjkt ons óok niet 2o 6ck n* .leze tijcl van tret ;,tar; reö.)Zij ste.hèn waar ze mrËr steken kond.en en clat had uu""""i Ook dat.isvoetbal, i1{1rr (citaieà, gehcel buiten onze vcrantrvo orrtelÍ jkheicl , van FransFlurnans zelf)
:1.anstaa.nde wocnsC.a,3 íË. het zover; De Escaxi? .)enatty Boca.al_ gaat van start.Maar je hocft nc6 niet te schriirken, want -het zi_jn aI1een CË voorr:oni.en.ían dit evenenent kunËen al_lcen pu;)il-fen mecdocn: (uit6ezonrlerd voorJ C-klassers, rlan hebben c,,e uitsmilters oolc r.rat te cloei) .Zo, '$ij hcbben or weei behoortijk g,:noog va.n en èl_uiten'dan al_ gorgel-enden lrotsend af, l{isschien vol6t or no6 eÀn p..S. je.

Tot de vol6encle wh00h! i ! ! I
. J.S. en F.D.

.'..1".,"

K.liïC:KlIi-.IC .K- ri.'.ri.,,rtJi.Ï.:r, ]iI,:IL"IiJIL'Jí]'^lil:,K.fit,ILi,i;'. I.JiIir'JLrhÍlir Jll JLI:IL'.1i. rKi rIL,ILl

FRANSE AVO}:ID

COMIX DISCOIÍIX

IÍensen die zich vr:, r a1s1 zaterda6, 21 'f er:ruari opgegeven hebben voor arerr Franse snikkeLavond chez r,Ëfts- r word.en vcrzo.cht zo.lcr ^uïr"aa"*ori6. to zijni !Zaratustra zal voor oni;e)ren:ie franse klanhun ,org"n zodat U naasrt de.gcbruikèIijke vrijn, enz. ook holi- een l vr.,li jkr ilans je Èan maken.
j \ De priis v?n f 15t- (dic eigenlijk in clcze econorniEche situatie te 1-a6r-s) wordt gaarne in o.rtvan6st. gcnomen bij binncnkonst.
Welzu; Iu RcvoiE ! !

In het kader van het f'ranse denken.zullen wij 21 maart een sensationelediscoevond oll zr n Irrans or6anis...ren.
. op deze eerste lcntàavön:r kan cle jeu{id dic ourrer is dan zorn 14 ja;r(Cus vanaf ,Je B-klasse) een oir3;ekcnrlu. ,"Àrr"o beginnen.
Het sPllli'lG-rN festival zat y 2r* 6.an riosten, dat ma1,, geen probl-eern zijn.
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.\rlNl,lELDElT I(jJL1.

. . lïilt U vol8enC jààr (scizobn't81/tB2). a]leriei nieuvJo rdingenn 6aanor6aniseren r1,an hcc,f t U daar een kans vocr..,;
Wij Éijn.vari mening alat na zotn twee jr.iar rrzvroe5enrr e! ïveer een frisse

wind op .L.,El'ls moet 'fiaàn 
'waa-ien.. Denk er (rens overc nar ! tti j will-en u in ie atcr íjeva1

wel- wat vcrtellen'over hot een en an,ler

Kl'.K1-'K :.-K- -I( .IC.E.iL"L,,lii';,i(.-i(r,Kr,KAI UllÍll :ILrI(LK.1KfiË. i.,lIii-uJ(/

ZMZMZMZY|ZYTZMZMZTT n!ruMZMZlAl4Zl"lZMZliZ]4Zl'tZl ,,ZT1ZI'IZTqZMZiT,N'IZM7,MZMZMZYÍZMZIIZMZMZIMMZMZI,I
ZMZMZYÍ

4D

sTÀN)nN r/M.7-2-t81

ESC 2
LENS 2

zv
19

48-r6
45-to

13 2
1321

q

B

PZH 2,-
Locsd.uinen 7
Hoek vilIoLland 2
SVPTT B

E6chei lloys tr.
..' Maasdi jk 9 '

Vit.esqe D 16
Naaldw:i jk 6 .: '

5L

Tsct 68/4
Ï,ENS 

'

12
.11

HolLan spor t3

Ho ekse Roy6 2 10
11
'10

12
9

10
11
'1c
12

15
4)

12
11

o

B

5
o

1
o
2
,
1

I
2
1

0

6
6
6
4
4
4
3
1

o

,|

6

q

4
5.

6
B

12

' 34-t+
23-21
25-21
21-19

.21-14
22-28
É-24
10-44
1140

21 52-13
31-9

10
B

1

o
1

1

2
1

1

1

1

3
1
2

.6

6

2
3
1

o

1

11
_ - -12- .,
: -41. -

12
12
12
12
t1
11

29-19.
29-16
22-26
)4 -)n
,Q-44
20'-2?
7-41
B-44

2
4
4'
6
6
6
r6

10"
10

15
14
11
11
11
11
o

3
3

-1 8.,3die Haghe '1O

'DSO 1'1 ':','. "
'Hoèlcse-3oys B'
DSUP 14
Hoek v Hrll-and J
GDi 4
Honselersdijk p
l4arine 4

5E

RÍ§ 9
die Haghe 12
HTSV 6
DOlm 4
JIC 14
te ÉJerve 5
Devjo 10
AN'JIB 4
IENS 4 .

11 9
95

11 5
95

135
104
10 1
10' 2
q2

20
13

12
12.
B"
7
7
6

o
1

1)
6
4
6

z
1
3
I
z
?
1

3
2

zz-)
25-19
12-15
16.9
16-23
2)-18
17-17
17-))
12-20

S.riltius 9
Escher Roys 4

10 5
1

6
1

1
1

1

o4
17-3J
5-11

:
I
I
I



].,ÀNGS DE SPOTTTEN V/.!N DE /iFDELING----- I !

ZATE;]DÀG 21 f elrruari. 198,1

14..10
12.30
10.3t)
9. OO

uur InlJs 1

uur LEl.lS 2
uur LE]ÈS J
uur LENS 4

ons bbnsrE bènut

Rízon 1

Maasrli jh P
1l.v Holland J
Devjo 10

te haar vrije zatercLa;- doo
klasser .EC/SO te sirclen, vr

'e" f "l-c.e. a.6. Zat erda gaan we er e
e8en BÍzon. .i,anvang: 1
tlagavond z oaïi-TËËrrd t

4.Jo uur.

r cen.vricndscha
at op ,:en uit crs
chter rveer echt
Scheiclsrechter:

. Rai)pa.

. c l-r:?8a§ . santo§.

ppo3-i jke ( thuÍs)
t nuttÍge oefen-
tegen aan in de
H. E.I?apla.

, daar c'-e

(overi5cns in
e en ieddri.ieÈ
hicl Hoeh v I{o11ancl

H

H
N

N

E
J
N

N

uredstri j
wedstrij
THUI S -v,e d
öGGr:.in

d te8en d
d uitdrhà
strijd. t
G:.rlíoens

I{e t T1ÏBEDE si'r-,:e1de'iri'Defft èen uiterÈt sterlte wedstri jd te6en ecn Vit csse-p1oeg, clie over hct algcneen een schronefi jk gebrek aan capaciteiten trechttegoed te rnethen uret veel te robrr.ust ó:r' hard spelrwaarte;;en ook ditmaaL cloor 11é'
zvrakhe Leidcnrle arbitcr postna vccl te Iankmocdi6..werd opgetrcr).en. il.j c kunncn clezeweclstri jcl oààer zi j r-ls echïffir ust betitelen nct het opschrift : , cle terugkeei van
John i{eIt ens t Íl t/at deze kne.ap (einrtelijk na vreken van afwczigheid ten[Ev-fG'e"van cclt ndorlÍjke blessure) oan t ..mcl-oos enthousiasme en blaheirde ijver aantle dag le3r',c bldek n.l-. het hcle LEI{S-t earn te i-nspÍre ren en kwamcn mccle daardóo1'si;eIers à1s: paul "lïo;:

éi:acit èi t hu 6cLub gccluren d.Ë-At;E.s-E'E helft de schacle
KareI Jansen Jeroen I(f e n.'en Hanne Iioens ver bovcn rhungen lclekle c en- frlE]iï6 t

aLsno6 béf erlcen 'tót een 1-O a.chtcrstand , niílí1el-s er:n schitterendc openingstreffervan John ""Ícltend na dc rhervatting vrer ien ze gcwoon weggespeeld en .,verclen,no
2 fraaie ilocE)u;tcn van dczcffcl e spcler alsnr;de even zo mooie goals van paul HqPen Hannd 1(ocn6 1;erio tcerd, zoclat daorurede een ruime.S-O ?,cge ons deel rv.r l,.-a;sl-ZàE@F
$anvang:12.J,)

ei-nrlelijk ook vreer eens ecn TI{UIS-wedstri jd n.1. tegen Maaddijk_.!.uur. ScheÍclsrechter: H . J. chà@E-Santos. Opstel]in8: eveneenE

Het DgilPB hn"tt 6elukkig voor nicts in cle zenuwen 5ezeten

IïOENSDIGJ,VOND !

' ( plaat s eIiJË6)-arbit er , te elfdcr ure het terrein {n Benthuizenovcrleg met beide aanvoeg.Jcrs! ) ter i)l-aatse onbcspeelbaa.r achttonvcrrichter zahe n ar huis aonrl. Komendc Zate::da ontvan6cn ween bedriegen ons de voortekenen I e zeer, dan zal hier cloo e onzen nogrrl

M.Reuvcr - G.Bosnan - G.velclinli: - R.L,eijn _ chr, Jehec _ T.vcl Tol _
I{.Iieinpcr - n.Ron - R.Iiostcr ( r..r.nv. ) _ G.I(uiper _ cn D.pronkHicrbij zijn een tweet:tl vraagtcrre,s, dus is een ,,reserve-aarvocr, van hetvicrtal no3elijh wcl zeer rvclkilml i .Het y16;pp lEolnt ool( rveer in het vel-d en YrcI THUIS tonen Devio 10. waarteecnook tcrrtegEïffierrokon cl,icnt te worclen. 1,"n""n6,-rffirrriï"ï"ËffirÍt 

wqaru.,BU,

0pste11Ín6:---- ClIFr e ba.lc - j-.liostcr - Fr1 v Driel-en - C.v \ïclber6en (aanv.) -.t,.Dief fentha.Ler. - À.Bannin6 - p.HeCerik - G.I,Iall_càn - J.den lleijer _À.noasijn .
RES: E.v Víerkhoven - I?.Vr'oom - J.RaIci.

t e rr),ei;e uitgekeken cli enen t e lvorclen i lanvang: 1(). rU uur.
9!=t=]ri3g:

VNIENDSClIÀPPEL ïJK HODN iD;!G 1B-2-1931

.45 uur LENS 2

. JO urtr LENS 1

1B
)í\

Itrr c ,
VCS 1



SCHTIDUUJ Pli0GRr'.]'11'r Z.|LIE":D..G 21 -2-1 981.'

12.0C uur Nat.
14.JC uur Nat.

NeCerl-ande 2 -
Nederlanclen 1-

],ENS 2
IENS 1

PROGlL'rI.{I'Íi, 7.,LTEllD,liG 2B-z-1981.

14.3c
1 1 .0t)
10.00
9.45

uur NSB,I .1 .

Uur Ho clEs e Soys
uur Marine 4
uur ,Ii-C . 14

LE],IS 1

TENS 2
IENS f
LENS 4

H.V V1l_et.
C . M.I(uip.
N . N.,..
I,T . N.

zt4zldn4z:^Ím4z\12'!4zY2tlmrpazt'l 'il.tzyrzfiZt'tz\tzMzlizt{zt'Í:iM tzuzMz:iízylZMZMZM'IW,M7,Y'aI'IZMZMZÏ'4ZMZMZMZM

PROGNJ.MI,Í! SENÏORIN ZONU:G 22 februari 1981.

14,10
11. ,O

12.OO
12,00

Olympia 1

UVS 2
LENS f ,

LEtis 4

uur LENS
uur LENS . 2
uu" HDV 2
uur GDn 2

10.0O uur Rijswijk f
12. O0 uur LEIïS '6 '

12.0C .uur LEi{S 7
14.OO Uur l{estl-andia 9

I

, V1 À. Ploeg.
V1 n.C.v Deursen.
Zui rler;:ark J.lll. v -,'rdrichem.
Ma.dest ei jn ï.,oosduinen

' FI. Joseph.
-§ cha.itpweB N. Pel1egr,rm.

. VZ C.C.t l,lol-1.
\13 H.P. v Di jk.
De Ho6e lloruen NaaldwÍjk

C . ï'J. L. Riiben. l

Hen8eLolaan . A. C. Horst.
Maclestein Loosduinón'N.N.
.v3 N.N.

( zie schaduwpro gramna).

LENS 5
Bfauw Zwart 6
vuc?,
LENS B

12. OL) uur DMT 4
10.ÓO uur GDir 7
'10. OO uur LEI{S

CPSTDTLINGEN:

't1

LENS 9
. LEI{S 10'osc 6

I,ENS '1 en 2 wcrden

LENS f a1s bekend.

IENS 4 als

aIs

aIs

ais

aIs

al- s

I,ENS 5

LENS 6

IENS 3

bekcnd zon(1er ,,,J, Hci jnen

bekend. zonder B.0sse. &et

bekend ,ét R. Rooàunl-.

ocltend.

bekend

b ckend

C.0clenkirchen
i

door de traincr behenil Eemaakt;

LEITS 7

LBIS 9

LE{S 10 als belcend

LENS 11 als bekencl zonder C.0c':enkirchen ( zie ],ENS 5)

,

6-

i

I

I



VENZI.'.MELTIJDEN

aanvang v,,cclstrijd.LEï\i§ 6rzr en 1í :een half uur voor

LXI{S 5 9. OC uur T,Elqskantine

!E[ts_q 
.1J.CO uur LENS,,-

LEIïS 9 '1 1 . OO uur LENS , ,

IENS 10 9.00 uur T,ENS,,

S C IIADUUPROGIU',I íI,ÍÀ ZONDT^G 22 fcbruari 1981 (bí afEehele afheuring)

dö

14. JO uur niv.i'r 1

1 2. OO uur IIIV--: 2

5 bij
o bJ-J

7 bii
o DLJ
9 bij
10 bij
11 bij

I.,,EI\TS 1

LEI.]S 2

Jos Uittin6 TeL. 2711j5
Cees vd Beek O1O-? 15110
Henl(Riurïelzvraan 8OZ516
Gerard Duivestei jn 946{)91
Theo Prins 61lz14
.Ian ,licEen 217101
Jos l(ui j jr er6 6oJ65B

Zuitterpark
Zuider!ark

ÀFSCI]RÏJVEN

Alleen vrijclagrivond tussen 19.00 en Zó.06 ou
tEI'IS
LE}.IS
LE}ïS
IEIYS
IEI'IS
LENS
LENS

- Aanvoerders _kunnen bij evt. problcmen kontaht opncmen met Frans de vrocgertef'. 01742-6021 , zaterdag tussen 12.O,,) en 1].0O uur.

' UITSï.1IGEN ZOtqDÀc 1, fcbruari 1 931.

Coal- 2
LENS f
IENS 4
LEIÍS 5
Postduiven
PDI( ,
LENS B

LENS 9
HMSH B

DUNO 5

LEI.IS 2
GDii 1
PDI( 2
sor E
LEï\IS-6 "
I,ENS 7
BEC 6
sys 70/2
IENS 10
IETIS 1 'I

o-0
2-1
o-B

'o:3
0-6.
è-z
1-2
4-6
1- l'

PRoGItÀLlld! ZoNDjlG í. maart 19B1.

14.70
11. CC

1'1 .oo
10.00
12.Ot)
12.O0
12. O0
10.oo
10. co

10. oo

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1

IENS 2
Cromvliet 2
LEI'IS 4
Futl- Sp f
LENS 5
LENS 7
VVM ,
FfiIl sp. 5
Rava 9
LENS 11

Verburch 1

titrilhelmus 2
LENS f
Quich J
LENS 5
Dw'67/2
H.v Holland ,
LENS B

LEI{S 9
LEÏS 10
Vrcdenburch 12

niet zeker)
nict - zeker)

( no6
( nog

:7:



zilrLvoETBJ"r PROGRI,MMA VOCn 
'rilSDjtc 

24 fcbruari 1931.

21 .0O uur L]INS 2 Sijthoff Pers 2 Veilin6 NoorQ Pocldijk

W.tcr Laare : J.Riemen -

OPS TDLIïNG Zr^,,'rLVOETBilL

F.v Dijk - P.tr'icret - P.Smeel-e - P,Schulten -
e,vd liLeÍ j - Il. Hoppenbrourvers - J,Kuijpcrs.

LH{S 2

UITSl,irGEi'l Z^ jiLVC E'.iiljrl DINSD;G 10 fehruari 1981

LENS 2 - 16 Gravenzand.e 4 1-2

STIJ,IDEI.T IlLIGSrrtEIlI(T T/M B februari 198t.'! '

LEI,IS ,

Dit el-ftal schÍjnt na een ,loeilijhe seizoenstart einrLeli jk zijn draai 6evqnclente hebbcn. Uit de llatste J vredstri jrlen lverden cvenvccl- punten 1;ehaald à1S'iiït
de cerste B. [íe houc]en hct 6ezicht gcricht op een rluíclei.íjlce. r,i,llenmoot positie.
Resterend protFarnna: UIT: Cromvlíet - Delft - HDV - RVC - flfP

E:Cromvlict ,- GD:L .(15/Z)

res. hoofdklasse C

D]fL 1
RVC 4
U1IP 2
Gh^ ,

Rijswijk 2

Valkeniers 2
UJil-helnus J
GDV 2
Cronvliet 11-1O
LM{S 11-10
Defft

IENS 4

Ook dit e1ftal hdeft beslist niqt te
des3rarleren. Er worclt elke wedstríjcl
hard. 6ewerkt (scms pae rie 2c heJ-ft)
aaar men mist een echte schuttcr in
dit el-ftaI. Tcch mccl.e 6czien hct pro-
gram:ta moeten rvc hct wel weer rcdCcn.
Gewoon bl-i jven rverkcn mannen.
Re6tcrenal ollraillma
UïT E'elf tr - G])r". tr'ulI Spced - oDB
THUTSIDIIC . HDS - VELO - TDK (15/2)'

r es. h'öofdklasse i!-------

14-21
11-iB
11-16
14-15
11-15
13-12
14-11
14-i1

GD1^ 2'- -
Quick 7
BTC 2. -
vEro 3"
Del-ft 2
DHC 4
Ful-l Speèd 2
PDK 2
ODB f
],ENS 4

..14-20"14-?o
12-18
12-18
13-'15
13 12
.13;.1o.
11- g
14- 9
12-6

]IDS f 12- 5

=B=

I
I

t

i



Dit elftaI kent ecn Ëoeilijk seirn"í.
In cen stcrke afl(lelin6 gci:Iaa,tst meÈ
een elftal- wat j,n het be;in 6eoh àen-
heid was rno.st rnen veak hct Eooft ciiep .

buigen tcgcn veel beter i;cmotivcerde
tegenstanCers. toch is er ook hier
verbetcring. .De fàatste vrer'lst5i jclen.l
5aat het stu}lièn. Ëeter en hisschien
kan op ílcze manÍer de degradatie nog
best ontlopen vrorden.

LE]§S 5

ftcst erend ro arllm a
UTT: F Spc e -.Tcxas DHB - VC
THUIË:IuII Spc'ed,.: f edo - SOt( i

Iexa6 DHB.

LENS 6

Jlestcrenr'l- ro anna

nes. 'l e k1a66e D

ru(svM 2,
1,^. ],

Velo I
so;, 1
T'cdo 2 ,
Texas DHB J
RijswÍjk f
'Gr . ïï. Il/vac. J
Celeritas J
Eu] ,l Spe ed J
tENs 5'

12-21
12-1?
11-16
11=13
12-13
10-.11+
11-.10
11- 6
10- 5
10.t 5.
12- 1s - Vel-o

11-25
12-18
11-13

De oucljes d,.,,:n het nog hest, zult U .zeíljjen. !ïij hailde.n eigenlijk niet
and.ers vcrr'racht. ,:Dit ellf tal staat elkjaar in welke k1aose dan cok ga.rant
voor cen 6oede k}tsscring. Iïet enige
negatÍeve puntje.i_s het aantal schor-
singcn, ma.a:l tlaarover he cft rnen betcr-
schap belooff,. Overii3ens .za\ nava ditjaar rvel l(arnliocn- w-:rclen. Zc verliczon
aLlecn nos van LENS en die worclen 2e.

Íes. 2e klasse I
Ràva 4
HVV 4
Í,ENS 6
DYnamo t 7

UIT: Dyna.mo t

Postduiven ( 15-2)
- rulÀ§., ,31. Zrïart - DHL

Gona - HlrV.

-DVH-

- Dynamot 67 -

^DO 
5

Rl. Zwart 6
DHL 5
lonegido 4
sw2"
oolt,r 4
ïlit Blauw J
PostCuiven I

res. .2e klasse 6

VCS 6
quick §tepE 4
IU(jIW 6
Postalia ]
trY est erkr,rartier 4
LEI{S 7

-1
1J-11
13-12
12-19
11-10
10- 9
12- B

12- 7
1Z)1

LENS 7

Resterend am&a
UIT: H.v Holl- - Postalia - IïCIVV -

PDr( (15-2)
TIIUIS: CeJ.eritas - H.v Ilo.L1anat - VcS

VUC -'iïestoxkvrartier.

Een nieuw e1fta1 aanSevul-d net een
Ieed6 langer o]r LENS voetbal-Iend aan-
ta1 leraren. Ze sllelen met wisselend
succes. De laatste wedstrijden is .rok
hier de stijgend.e lijn nerkbaar. Toch
nog oplassen hcren ruant vanaf nuarner
2t/m nummer l-a-atst k.:nt Íedereen in
deze waanzinniile afdelin6 nog voor
degradatie in o.anrnerking.

13-23
1t-15
12-14
11-14
11-12
11_12

H.v HolLancl 3 12-11+.
.,1z-io*
13-10
12-. 9
11-B
E-B

\ua 7
Celeritas 6
PDK 

'zw. uJ_auw +
Verburch 4

-9-



IENS 3

Dc.DuiveEteijn il.oy6 leefden in het be-
gin vrn dit seizgcn zelfs cnder in de
ran6lijst, naar..hebben de laatete rveC-
strijtlen even or.c1e op zalcen gesteld.
J.nmner van het vslrfics tesen RI(DEo an-
dcrs hairlcn lve nu no6 volop mÈeged1an.

reS. Je klasse B

.Lrchipel 5
Rijswijk 6
ITKDEO B

Juventae. J
lï estlanctia !
L]JI,IS B

11-19
12-18
13-16',
12-14
13:14
1t-14,,

Toch zijn jul-1-ie..nog niet echt uit6c- IIVV 6
schalcel-d zelccr ;czienr :. . . .r .- .i .,. Ofiveo 7
l?esterend p"o6raqrrc: ..- Cromvliet 6

11-1)
11-11

Uf T:Juventas - O1 iveo - Ri jsvri jk - vvM- WM )

TUUIÉ: r'.rchipel - IÍVV - VwÍ - REC ?5/2)spoorrvijk 6

IENS 9 res. Je klasse G

,:an het bcain v:rn c].c lcompetitie dachten Flaninl3o t s J
wc .1at dit elfta] hoog zou eincligdn. Vcl-o 7

6
4

9:
ru6 2
I ,spe e
co

Reqtere4d prqAI!4ríq

11-
12-
12-
11-

9
(-)

6
4

Dat zit er niet neer in. Ze1fs cte deíarn-iïVc
clatie 1ii5t no6 o1i. de loer. Dot:r ecri BLfll
aantal bl-essureo ',rerd dit el,ftaL bc- D'lC
ho,:rli jk verzvrakt_ naar-na .1,e'Or.,tc .. DIIL
overrvinning op L;cklsvartier hebben clc Tàu
heren mir:schien einC.elijk het goerle Ful-
ritne tc pa*kJren. : .],!N

,:,
d5

13-21
1r-22
10-14
11-14
11-U
12-1.1
11-10+
10- B.

11- B

uITt Bllf - Delfia - Iulf spced -
faurus.

fHUI§r DHL - FUII Spced - Velo -
sysrTo (r,!__2)

Eïc.
13- 'lJ .:
11- 5'
12- 4*

svst TQ/?
De1fia 6

, Lae&kwartier 6

LË}IS 10 rcs. 4e klasse D

De boys van Jan dic stoppen vriL of niet Vrestl-andia 10
IIet J-ijht erop alsof iiit elftal zich . CSC A
nu ajl LooDt tc s1>aren €r -voLöind j..ar euÍck 11
rvat makkelijker dÍe zware lilap op te HMSH B
van6en. De resultaten zijn eigcnlijk Rava 9
helenaal niet slciht tc nocnen. Echter GD.|L 7
het ontbrcekt de b rys no6 we1 ecns al.an - .LEI{S 10
een vcnt met killersinstinct. Zoqden ze FIa]!ínEot 6 5
dan toch te ].ief zijn? Texas DIIB 5
Resterend proGrarnna '' Oranje,lllauw 7' CeIerj-tas 7UIT! GD-: - Oranjc DL. - Texas DIB -

Rava - VI estlandia.
TIIUI§:GSC - Ilava : ïfi'ÍSH ( 15-2)

LENS 11 res. 4e kl-asse F

Eeenzaanheid verbroec',ert, ecn kreet die punq 5 ,.
voor d.it elfta]- zeker opeaat. I,let ecn Vredenburch 12
e1k jaar wijzi5endc samenstc}J-ing al De Ster Jdrie jaar ondcr aai: in hun afdcling. Vogel 4
Dcze afrlel-iitg i€ opnicuw veel te stctk ilesterkwartier /
voor rlczc knapcn clic toch ocl< vrel eens cgsg 6
een seizoen Leuh zouden wj-lIen voet- GDS 6
ballcn. l'Íaarja misschÍen vol-6cnt1 jaor fiW ?beter. Toch willen vrij dj.t seiz.)en nog GDCpH 3
een aantal punten van julIie zien en
met har'l rverken en vrat mazzel lukt dart -.

vast cn zelicr rvel- 
_1O-

12-?2
11-16
12-18
10-12
1(0-11
12-11
12-10
12- 7
. g- 6*
10- 4
10--3',t

12-21
12-18
11-17
11-15
12-111
10-10

11-
10-

9
B

1

'

I
I
I
I

I



resterenC prograrlna
UITT " GDCPII - HVV - oSC Vredenburoh -

?ROGNJ,}II,Ir',! JI]NÏ OREN

Mri. -l{D,'LG 23-2-198j.

svst 70/5
LENS 11

11-
6-

à
0

1ïe6t crksrart icr - Duno (.15-2)
THUIS: GPCPH - GDs - HvV - osc -.

d.e Ster - SVS ' 70 - Vreclenburch -
I,rtrest crkrrartier,

19. 00 uur l,EIqS f
20. 15. uur LEi,iS 1

Z:',TD lD.'iG 21-2 1931.

- llaagse C-jeu8d
- Haa8se'B-jeu6d.

v2
V2

v1
iZ
v2

12,30
12.1o
14-l,o
12.30
13.O0
1O-1O
11.O0
14.10
oÀq

uur
uur
uur
uur
uur
ugx
uut:
uur
uur

LEI{S 1

LEI'TS 2
LENS 3

zic ook- 2]-2 -ï,Jesttanclia 1

- Toncgido 2
zíe ook 23-2 -DfrC 5

l

Ilranenburgr 2
vvP4
LENS 6
LENS 7
LEI'IS 8
IENS 9

- IENS
- LEI{S
- Rava

M. Vrij enhóèkIaan

Vlestlandia 9
T c lverve J
Valkenicrè 4

Zuidelpark
v2:'.i\ -- -

v3
v1

4
5
5

,.ISDHRIJVINGEN:
Schrifte].i voor vrÍ vonC 13.00 uur bi P. vr1 SteentJ

01 | 2545 PR Den Éi aa .^'ÍeL. 6?5ca6.

. ztc ook naanilag zJ-z'LEI\TS 1 a1s vorige weelc
sanenhcmst 11. JO uur LENS

LENS 2 al.s vorige week
samenhonst 12.OO uur LENS

G6aen enstraa 1

Telefonisch: vrijCagavoncl tussen 18. OO en 19.00 uur ( uÍtsluitcnd in dri.nggncle
6cva.11en) voor- A-ld-assers bij paul vd Stcen ret. 675096

B-trrlasscrs
C-]rl-asse"s

;'.FtiEURINGlIltl

NIET OllitOMERS: lde
na

OPSTEI,LINGDI{:

bij lrans vd BcrG [el.. Z9?9?Bbij Ton rs cravendijk Te1. 611640
In nooalgevaLl-en kunncn de junioren noti op zat erdago cht encl tussen9.30a4,iC.oJuur'aibe1}enbijr,rws.'icr.66ur4.i

:... De juniorcn .mocten bij sI c cht c-vre els o[í6t andi6ho dèn steec]s Cc .-' afkeuringsli j sten naaàp&c6en. : I"f*f""i""fre Ínforrnaties- ,or"i.eí
hÍero're r niet verstr.ekt :,

ót

gens hcilàÏl.d niet ophonen rvord tle volgende speler ilit seizocnet meer. opgesteld: Eric Keus.

LEIIS f al-s
sai'aenkonst.

vorii;e vreek
1J. 45 uu.r LEN§

zie ook maandag, 2J-Z

a1s vorige lrcek zie res ervcprograuna

net l,.v Blitterswijk en E.Ja6er
Leider F. F1u.nan6.

en reserveprograrutra
Leider Jaap Meijburg.

en res ervepxoSramua
Leic'.er Een Osse.

IEI\IS 4
saaenkonst 11. JO uur I,ENS

-11-

Leider l.Iim vd l,indcn.



I,ENS 5 a1§ voriae week
samenkomst 12.J0 [ur LENS

zie res erve!rosramtna fiets moebrengen I

Leí,le r Marcel Jansen.

!E§_j_ als vori6e vreek
eamenkonst 10.00 uur LEIÍS

IE§IS 7 al-s bckend
ËËïffiomst 'tO. JO uur tEitS

r'-.v Sfittersvrijk en.È. Ja6e, zÏe LENS 2
Leiíler F.FlumanE.

zr_e r es er vepro Sralnna
Lcider Paul- vd Ste en.

zie rcservel:roBraÍlma
Leid.er Tlieo prins.

zie ' res crvep-roörarnma
Leider .r-ad vd Kroft.

IENS B al-s bekend
fr ffionst 14.OC uur LENS

LEI{S 9
samen-1:o

s b elcenrl
9.15 uur LEI{SE6t

PROG flO'Ur ?UPILIEN |IELPEN EN I!ÍINI -IIELPEN

PUPI],LEN ZÀTEIiDiiG 2i-2-1981.

11.J0 uur guick Steps 12
'12. O0 uur Rava 10
1J.00 uur Gona 11

]JELPEI'I ZiI,TERDJIG 21-2-1931.

'10.00 uur \ïilhel-mus 18
9. r0 uur IENS 15

'1'l,OO uur Groen fíit t 58/6

I'IIN] -irELpEI{ ZiTTEIiDAG 21-211981,

- 9. 0O uur LEIIIS 18
1C. OO uur VVP 12

- F1arlil6ets 7
- LEh'S 19

LE}iS
LBNS
LENS

LEUS 14 :'

Vreclenburch JO
LENS 16

Nijkerklaan
Euj-derpark
Rercst einIi..an

t{e6tvlictweg
v2
Hengelolarur

v1
Zuidcrpark

10
11
12

.ILESCHl?IJVINGEN:

schrifteli 1r.

TELEFONISCI{:

ÀEKEUN]NGEN:

voor vrijdagavond. 18.00 uur bij P. vd Steen,
ce=emffinsiïEËE-1o1t 2545 pR óen Haa6, Ter. 6?5096.
vrÍjda.6avoncl tussen 18:00 en 19.00 uur (ditsluitenil in clringende
gevallen) bij ttit llcijncn, ÍeL. 290621 . 

.In noodgevallen kunnen de 'pu1:il1en en welpen no6 oi) zat er clagocht end
tussen B.t5 en 9.rO uur afbellen bij LENS. TeI. 661314,
Ilij slochte rve ersorustandigheden steeds eerst de afkeuringsli j st en
raadpLc8en. §taat daaroP bij ttprrrirr"n en 'rvelpenr vermeld:
GOEDGEI(EUIID dan stceds naar ve1cl of punt van samenl(omst komen.
ÏI.Í DIT GDVJ.L MÀG .IN. 

DUS IiIET TEX,ET.ONISCH trioRDEII GEINToRM]JIRD. . .'

N,"ÍrI EVIiNTIIELI, jTFKEURING. Staat bij de af.lce uringsartr eosón bij
rrPuirill-en en ïy'cl-pentr vcrmeld: ZIE í,I,1(EUnINGSLIJST d.an noet aIs
vol6t wordcn '1;chandeld: Voor de {huisvreristrij.len rnoet juniorcnlijst
woxdeÀ Geraadlllcc0d. Zijn dc weclstri jc,,en van LENS 1,'2 en B 6oed-
51ekcurd, dan gaan ook de pupillcn en welpen' vrecistqi jclen.o1: ons
veld'door. Uitsluitincl voor cle uitwcdstrijden ma6 in aat 6-cva1telefonisch vror,len 6einfotneerd. of hun weàiti"ij iËn dborgaàn en
we1 zat erda6o cht enrl tussen 8.15 en. 9.r0 uur,. Tel-. 661D14.

-1.?- -
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OPSTEL],ÏNGEN !

LENS 10 als
ËfrËfrËnst

b ekend
10. J0 uur LD_IÍS

IENS 11 aLs bchcnC.
Eiíffimst 11 .00 uur LEitS

LENS 12 aLs bekend --:
sancnkornst 12,')O uur LEIiS

LEi'lS 14 als bekenil'EÏËil6.ust 9.00 uur LENs

LEITS 15 afs bekencl, 
- 

--

EËffimst 9.OC r-rur LfliiS

LIINS 16 aLs bekend
Eit6iSursí 10.15 uur LEïs

LENS 18 als behencl
sauenhomst ö.10 uur LEIIS

LEI'IS 19 "als bchencl ,

Earr-ffims t 9.b,.; uur LENs

R.ES EllVElnOGiU.ljlUi

denk aan. de stukjes,"": 
l:l.iïlli,;;,..rn,",.

Leider Ronal-r1 rle Hans.

Leider:lon d.e JonB.

Leider Pet or cl.e Jong.

Denk aan dc sttrkjes v()or het krant j-e! ! !.

L.,e itler Jacques den Dul-k..

Dcnl<.aan de str:Iijcs voor het krantje
L ei-cleï )hr.

It
Iran '.t .

-Bij algcheie afkcuring van hci
vricncls chal:1:e1i jk: .;

Leider Eric Hesc.

teider Dhr, Elstak.

coni; etit i ei)ro gralni:i spelen cle volgenCe elftallgn

14.1)
1,1.0J
13.O'J
14.30
t3;.oa
13,Oo
11.OC

uur Gr.
uur ,,
uur ,,
uur IIBS
utr' ,,
uur ,,
uur ,,

!í II vdc LENS 1

LENS 5
LINS 4
],ENS 5
LEI.IS 7
LENS B

tElrs 9

samcnhornst 1j,oo
12.OO
'1 2. OO

11,3Q
:12. 0c

,12.OO
12.CO

uur LEIiS
tl

't t
tl
tt
tt
tt

tt
lt
tt
,t
tt
It

:,B1i j f niet thui-§ als a1-Ies afgckeurd ís volgens , il.e krarqt , rle radig od dè,
afkeurin6sli j st i: Dit prograrrma) hceft daar niets mee te rnalcen.. Gaat.,-r,e kópi:etitieniet clcor i(on Can op bovcngèyroemC.e sanenkomst tj- j rien qair LENS toe net je -voetbalkledinS. Mochten bcvongcnoernCe rrrerlstrijclen ook niet cloor5aRn, dan worrlt
er Leld(er gctraind.

S PONTIff,]"{?EN ZEIST

NoBmaal€
het nu.dÍ
6portkanj)

èen opr.,ep on td..beta!-en 'aan; rl
rect f 37r!O naar SLI} ,j6? 1X
en wij zrrllen niet nccr zcurc

c dceliremcrE ven hct oportka p.
tnv. PenningnL.e6ter lnNS en verm
n. Heus wear.

OudeÍp e.oe
eltlirig'

45'.



UITSLitGEN .TIÍi§TO NFN

',lassenaar 1

rjiippolcer 2
iiDO6 '"
IENS 4
LENS 5
Quick Steps 6
Vios f
LMIS B

.r.!0 17 ..

- IENS 1

- IENS'2
. LENS J
- rx"ÍsH 4
- Juventas 2
- LENS 6

- LElrs 7
- semper riltius B

- .LU{S 9
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Sinds de kanpioenskansen voor À1 verkeken zijn is de sDanning naar ook het spel-
en ile asressie verdwenen. Nu werd or weer verloren van lïassenear die oO ,'i,e vr,:'ór-
laatsto plaats stonden. Een zvraldre prestatie. l,lij dachten .]at jullie toch nog
zoudcn proberen om zo hoog mo5elijk te eind:gen. Nu woralt het drin8en.om cl,e

derde p1-aats tussen cDSr LENSr l/estl-andia en Ouintusi ZorB dat' jriflie het $iorden..
y'nA praatte weer heel wat af. Soms moest er zelfs met acht man gcopcelcl wordent
Ioch wercl er nog redelijk gcspeclC met 10 man. De einclstcnd 3-1 +" ecn Soed'
reeultaat. B1 kan alleen tcgen 6e1--. jkwaardi 6e tegens;tanders spelen. Zo 6auv, al6 :

de nouweD. opgcstroopt.noeten rvorrlen tegen ecn kwaLitatief betere .tq1;enstander - ;

dan zijn de meeste. hcren niet thuis. i,'at ecn nentqliteit. 12 vcrs1oe6..HI'ÍSH.'B1 met'
1-2. i.frO is te eterk in jullie poriè, ,aa, een. twe.ede plrrats zit e.r. zekcr ip. I
BJ doet volol: mec. in de race on het'hanpiocnschap.... Niet te veel puntjcs. vclr.spelen
hoor. semper iiltius staat 15e1ijk met ju]Iie rvat be-treft verlies?unten. 84 g;-n5
we8 en sommige s1:c]urs kondigrien aI een ovorwinniry; aan. HeIaaE dacht quict Steps
hicr anc'.ers over en spèelrle fanatiekcr. De 4-2 ncderloag had LENS aan zichàe1f
te datken. De tweböe plaats lijkt het hoo6st haal-bare. Of denken juI1ie er'anclers
overj C'l won varl Vio6. De 2-1 overwinning rvas we1- 5eflatteerd. Vio6 was de betere
pIoeg, naar mag ons cerste C-el-ftaL ooË een6 wat 6e1uh hebben.. Ze werken er hard,
voor- C2 won ook met 2-1. C, was kansLoos bij i.DO. Janner jon6ens.
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De komilctitie yras i.v.m. de hardheic van dc ve]rlen afgelceurd. Toch speelden -.
P2 . en w.1 vriend6cha??e1i jk en wonncn beide net 2-1 vai Duincl,orp sv en l.,lcst erkwar-
tier. Ilieron.ler vol-Gen d.e stc.nden van d.e pupiLlen en welpen. Voor d.e mini-welpen
worden deze nog niet bijgehouden.
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l':l - zoals u àf1en uit.cle praatèeri5Ëe p.ru koo vernemen' heà"rt net l:estuur'vàr
=konend 

Eg;-7oon Dhr. Ger 'ier 'iror'st -aor,f,etràH."r, a16 ho-ofdtrainer. IIii. .zal .zich gaa'n_

betastqn "in6t dè' trainrlng vcor ,o_Fze h99-Oste dri.e elftqllen. Het bc.striur hdcft er aIle
vertrouwen in, in dc pclooon vàn Dhr. -ici itoret ae 5ïiste. gtan gevonden te hebben,
on de tcchnische 1eiclíng op ziqh.tc nomcn. ivi j wensen hcri en..de sef ckti g .sukscs .:

-,,1,!op in'h'cit komenrl s-eizoe4.- ..: i -.,i.; I -.,: ,..,
Tevcnd -doet het ons gonoegen-.U- tc kunn_cn. meerlelen' riat wj- j .'dg. 1cr^bintenio

uet onpe jeugdtrainer Jaa! .llgybur6 hcbben verlen6d. ,Ool( -'hen .wenseh, we al-.le suksps
toe.

!,/':. : 'c i .;...ii;i;: '''
j -: . ,..,.

t.','

r'! Het Bestu

ï,lie otàat er , acht'er tai e

:j

Zat er dagriorgen: Tcc1c Frcrichs - nonal-d BerGel.hqne8ourYen.
;,,nidt1a8iTonÏc]BCr8-LoekDui,vcoteijn'

:4glda8Ïg-l$eli r :. leqg{ R}chel-- - Er.ic Landl-lan : .T}nu9 Zil-fhout
:.i t.'r:. Con Hople nl)rouwërls r

, ! rniddag: .íln vd Steen - I,lëvr de JonB.
Bij afkeuring s!1at zaterclag: Ton,. vd Bo{G:- Loek Duivesteijn. .,...
t, t r zonrlaS: iin en Gerard. vd Steen. ..

u|-|zondag:..Gerar{enÀr\vdF,'t'="P".',,.,',.''
:: .i

Ki(«icfl fl §gfi C](líggii(rJiK

i) rcr'.rrspnlooR lKIÍ
IO(I§{KKIffl Cfl iI(Ifi fl CIfi§fi g(

ltJii 6rbeten'ut vanuit' ce l?ussische ';i;rpp"rr. oe '*of.rgr, h.uiIe;r. irí àe .

de Trans Siberië Express komt act voorbii 6estooraè en'niei en daar
trojka nog nèt cen paan werst te ver van z:r jn einddoeL verrvijderd.
I(ortoa Been wcer or4 tc voetballcn.

verte I
l_s een

_ -1.-

li



+t+*** I{et gehele amateurvoetbal vras rveer ecns af8elastr ondanks dat is er toch
gevoctbal-cl. IIet eerste (zo) sirceltle bij l?ava vriendschappelijk r en dacht:

"""'-'"'..'-i'rt*aë.J'rade.-kerr.r..lEll-4l.ep, wii oi)kltr ze wonnen dus rnet J-0. Hct twcede
s1:ec1'.e ook, cn verloor.

+**,È** Zateït1ag rverd er ock-het ecn en andér 6evoet":,a1d.r Dat ccrstc wón net 4-1 van

':'--ï- --^.'*EOnn., on- .het..-.tw-e.e.d.e- -w..ol van de Nationale Neclerianden'. '

****:** De Franse avond: helaaè, 'iie èàiËïd domper -op de-feest-vrcugde lva§ het 
-berícht, dat het flessenorgel wegens \rervo crsproblcnen niet kwau. Cndanks

deze zware teLeurstellÍng probeerdé ierlereen er toch nog het beste van te
' ríaken.

+*+**+ En dat is zardig 8elulct ook.,Ieclereen is wecr tot diep indp 4aqht 6czeJ-3-i6
' aan het feestvicren Servcest.+***'r., IIaar wij innicllel-s begrepen heb)en, was cl.eze avond meer bedoelr" al-s l-edenucrf

aktie van de Kaka. lYant ondanks hun lange rcer:s van succcssen wil'deze". -

korarissie de pijp aan Ma:rrten geven. -. -.*+r.*** Maaften 5-s 6estoitt met fokenr. r4aar,toch bcdankt.
Sug6estie: LeB }let bijltJe er bij neer.

*++++*'I(onversatie tuss.en twee 'schacitql-i e fhebbers: '
1,;

r', Zo, Bcweldig zeg ! t'
' , rTja, maar we1 bíj clc start.rr

Lens is gerecl! líe hebben ecn nieuwo trainer voor d.e zonrl.a6r Hij harl de eer,
persoonli5k aen ons (en de overige kommissielc d.en) te mogèri v,orclen vobrgè--- '
steld. Hj.j hect èerrie ter Horst, en is d.l-s bet:.atd voetballer bij Sparta
in l-oonclienst ger',ecst1 Oir het ogenblik is hij trainer van' zaterrlagnidCa6

Oncler hct ,',ràtto rr],eer Urv 6taíl kenncntr kirnt U de beentjcs strekken. Op 28'
maart a.s; is cl.e 7e City- Pier- City ].oop, waarbij icdereen aan een recreatie
loop viin 5 of 10 kil-onotcr kan necd.oen. Ecn snel- r'ekensonnet je lcert ons
dat clat raaar '16 of l2 ronCjes om het vclJ zijn, dus dat ís vóor ie^.'.ereen '
een rnakkie i De rcd.actÍc is riI in training, maíl]l zoclit no8 cen s:ronGora
Inschrijfgelcl sl-achts ;' 51:; inschrijving in het Edith Stein Colle6er ' ,

Lcuis dbuperuspl-ein )J, op de betrcffcnde zate;'dag. :

lïij mccten vuedero.nn c1e hwisperloor vo1 spuvJen met onze SaI. i.f6ef irpen zatcrd.ag i

hariCen c1e zon i1a6;vo etball crs van LENS 2 voor medewerkers achtcr :le bar I
moeten zor}en. Hcl-aas srnocs jes schoten.lveer tekor.t on. het. falen van r-lit :. i
elftal tlc vcrhul-Ien.
Het tocval- wil'te dat cr nict Gcvoetbald weril, en E'r duè nindcr 1:arbczottin6
nodi13 was.' Een Eeluk-voor dit c1ftaI., want nu l(ri j8en ze nog edn.kecr c.le

kans on te bevuijzen dat ze nict' zo sl-ccht zijn als zè 1:roboren vocr te doen
komen.
Van onze vastel mc,lewerlcer kre,gen. zij rb .vo16anCe anekrlotc in8eseind ( waar
gcbcurd ef6el-open zonrla6): :

Bij een oefcnpartÍjtje wcrL bij ocn voorzet cle bàl- rnet ile hand in hpt doe1.
gewerktr llu had de scheidsrechter c,r nIèt zorn kijk op, en keurde het cloel-
punt 6oed. Na protesten 6in6 de scheidErechter vcrhaal halen bij Ce cloel- r
puntenurakcr r:n kwam aLdus tot de 6oede beslissi-ng. Dc rian was n.l-. kal-end
en op tle vraag van cle scheiclsrechtcr lict hij zijn vuile hand.en zíen.
tlJaarop de scheidsrechter sprak: Doel?unt af6okcurcl, jc voorhu',fd is nog .

schoon.. i

Terwijl U zich hierirver verbaast, 65riji:en wij in alIcrijl naar ons leatste i

rcctnirl{el: Pandoer!

.:
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Een nieuwe wcek, cen nieuvre..... afijn, rïat vrcten juI1ic weL. Gauw be6innen
met cr,e copy!
Dit kcer' eèu6 niet van de're6en, maar van de vorst. Heel het cornpeiitíonele
voetbal plat!!lil Zelfs rle 4vondwe ds tri j den van lI1 en ll'1 tegen de Iaagse
Jeu6d op rnaandap;àvtrnd moesten eraan geloven. Deze worden overigeno'ovex
tlee yreken 5espee1d. Wie weet kunnel we eind van tle naancl nog Èens
schaatsen, en wie weet oolc rvef o1:.de sloten
ïJat je ook op ijs kunt Coen is bi jvoc;rrlecJ-d mcppen taplenr on maar eens
hoÈ völ-Ben.t,e puiit je in tc leidcn.
De mop van 1c weeh, dus! Een inaeatlin6 van Ted lÍessefs.- Ons al-lor Tedje
harteIijk.-dank vcror r',cze. ijzerst..,rke bak. Hicr vol6t clc ijzervreter!

': Sàm. Zciekt:-Moo6- o?..rlie in' het-.-zickenhui§ . ligt. riL6 Sam.Ce k:rncr binnenkomt
ziet hÍj Moos helenaal j-n het gips liggen.
S ar.r zegt3 r'Moeder Maria, hoc heb je d,?.t nu. weer geflikt? I tt
rrNourr, zeíjt 1.{posl!r ik gin6 op beren jacht en toen. . ..I [Ik weet het a]_fl,
ze3t Sarnr rr de beer nan jou te grazen.rr '-ï,.. - -.
'rNcerrr.zegt l,Í0t:6. lrIk klvam bíj een heel 6root berenhol, en om de beer
claarult te Lokkèn riei) ik hccl- hard: Oehoe ! Nou, -en toen kr,ram Ce : ,

4iirich.E*$ress ! : : r !
'ÍÉ-ie'Ëterk of vrell? Tsjon6erjonge nou! Tedje nö6maa16 dankl
Wat misschíen'óoli vrel- leuk is, is het vo16ende. Íils gewoonLijk om tleze "^
tijcl van het ji:ar is er weer een di.sco. Ofwel een Sprin6-in-fcstival'of

'Coulix discomix zoals c'.e Kaka het wil- noemen. Dit betekent overigens niets
bÍjzonclers.'iiisschÍcn 61eat het lvel op vcle rr€karr rlie Zaratuotra gaat
clraaien. Het. fcstival van6t aan on 2O.J0 uur en vindt ll-aatÉ op 21 me,art

.in tle. LENS-hantine, waar je vior jF 2r- binnen komt. Komt al-fen!llil
PUpillen even opgelet! Dc \ioorr.rn:les van de Escamppenalty bokaal worir.en
nc gchouden in .jc hcrfstvakaniie op wocndd.agmiC..Ja6 4 Ínaart. Dit in de

dat er raeer komcn tl,zih de vijf van vorige weclc. Er lvordt cen serie
waarschi jnlijË)' tien Tcri'a1ty,s geschoten, rilaarna cie beste clrie mce
'dóen a.aà de finale. Deze kcer worrlt het bverigcnb nÍct ecr uit6e-
; a1s er ]rie joi:6ens zi.jnr'gaan Cic over n.:ar rie fÍnaIel
ranse avond je op 2aterrld.À; i,rras trouwens een doorsl-aand succe§ !
dqn'(wij'lncl-risi-éï)- heblien zich.priLra vermaíkt rnet cl.-e'.wi jn, tle kaos

s eí stokbrood en Cc vr'. ortre f f eti jke ófeer muziek van Zaratustra,

ho
.va

mo
. e+

****++ 1I^

UC
pa

oI)
n(
6en
e1d
tïr
ot

te t
die trouvrens no6 lnspcclden op hct komond,e carnaval (waaron trr,uwens níet
op ï,ENS ) door eèn.hie] !l-ok meezin6ers.en - swingers te'clràaien. De
kantine werd,.hier:d.oor hörschapen. in eo4 hossende nenigte, .wc.irbij zclfs de
clames het motdo 'rrGeen pótonaise aan mi jn fi jf!t. even v..:r6atcn. .

Voor de nensen clle no6 r1,.1t aan hun conrlitie rvitril-en docn wordt ook dit jah-f
woer rle OPC ( city-Iicr-City) -1bop 6eorgdnise erd., zo verzekcrt het ons in
de hana. gcJrukte GtcriciL Èicr. over. Voor ic jcug.l t/d,13 jcar worrli een.
loop van 1{ kiloneter uitgezet met d.e start aan het lange Voorhout (de Pier
zal je net die 1* kil,ineter welliiet haIen, dus) Inschiíjven is. mogel-ijh "

op zaterCail 28 
-maart 

( i',e -vr'ocr,stri j'c1da6) aan liet Erlith Sqein Coltrege, Louis
CouperuEplei-n JJ tussen 12.r,O en 11.30 \nr. Kosten.r- Jr- waervoor je, al-s
je.de finisch h.1alt tenninste, ook nog een fraa.ie herinnerin6;s t e gel- krijgt.
Doen . dus I



Op voor6cnoem.l Fraxs iivond je zijn trouwens, als 3-aat.ste wanhoopsdaad. van
cle I(a-lca, rlric jon6ercn t.r,r. R.Eonr G.J.de Iíok en H.DiefleL bereicl 6evcncïen
on volgcnd jo.ar r1c l(aka tc bczetten. De hoop is nu dat. vp.nwe6e de an5st
deze drie vrij spel tc 5evcn tcnminstc ,'ric oudere seniorleden (6ec1acht
wor,i.t ook aan icmanrl' uit senioren 9l ) en èèn of twee daraes zich zu:l-l-cn " .

opgàvcn hi j '.1c huiclige Iiaka of rrii' ,f à.p Co1pa. '-
liog cven ecn berichtje uit d,e i-selplitie. In-ovcrLeg.Jlet jeu6.rlbostuur en
J§ u3rltrainer'' 5aat Eciwir,r- Eykelhok uit ili op vèrzoek.v"i l,pO èèn keer per
week prgeftraincn tot het. cinilc van het seizocn. Nancns ile reÈt van -',1
en natuurl-j.jk nar:rcn!' cle Jukol-<]cr vcel succe6.!
Omilat vle dit keei Lctd<er otri ti j4 kliiar zi jn ÈIuiten w.e, &eze eèèk -6dé'd
gehuneurcl afl Tot dï'vo16on.le w.:ekl

J. S. en F..1.
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'.' V,oor o4s EEnSfE staat ecí UIT- weJstrijd op het proíjràr,rrne, die een paar
maànclen golecten 

, 
al.Ë-ÏEïedBtiÍ 5 d .van h-ct seizocn traà gegolOen...Maar onclanks het

fei! dat tle vorhour'lirigen tussen ÈSËtt on IFI'IS op het.nonent weL even anilers zijn r
koraen tc liggelt zou rt wel prachtig zijn als.Iet LEIIStcaE zic§ daar op Ockenburgh
no8 eens.èven ó6nmai'l 'van hàar aLlciboste hant'zgu l,.uÉnen l-aten aieÍi. Du6 jon$ens3
eerst cen (Conilcr) speech van ons el-l-cr vriend llinus 1löhte en c'.an maar wcer ?romptà1 zijn wiJze l-cssen tot in rle puntjes uitvoeren. Wie, weet: cle bal'ís nog stèccls-
rond, ! ! iianvang | 14.3O'uur. S cheí srechter: R.van Vfiet'. Teïrein,..NSEM: sportpark
Ockcnb
I'oaLË

urgh 1e gedcelte. Na + 10
gcrvoonli jk vro ensCagavïnd

O Íneter rechts hgt park_eertcrrein op. 0p6tefl-ing:
na (r.e training! . -

van Elg.re, i".W,=! in cen
het a.s. weelÈeÍnd. bij dit teara

Het pt13BtrB gaat cvcnzo gen ,,,berenrt-noeilijke UIT:.wedqtrijd tegenoet tcilel
Hoekse.Boy 7:-GCtten

ai.'i
hoor I ! ..[anvang:
Je aankonst in

11. OO uur. Scheirl-srechter: C .M.Kur-p.t
Terrein'Iio ekse neys: Hoek van Ïiol- and 01) e J-6prong rechts
todiui-I -ap qIEI}En lï j 1ïoensrl.agavond. na de tr..inin6 !

t zo op_ pa1:ícr ee:r,vrij tiena.klceli jlcc wedstrijd te5en Marine $
UlTvrodstri c1 van 1O.O0"uur

o1)en e ïe
n worclt tt.§1
Cus:14.00

C. Bosmar C.VeLdinlr G. Bosnan Chr. Jehee C, v \'/cLbèrge8
J . Houben II .I(emper R. IJom G.KqipeI D. Pronk

Tot no -toe no6 g6ón reservcsr. íoch clr.ar vrordt aan 6ewerkt I

u ,"t VIEPJE
met 2-1 gcwoniEl6
Terrein JÀC: IJuurturc
h-óëE;-fin-ks- I

!' .,. ,rispeelt UIT tegen J.rrC 14. En rlaar van rleze il1öe6 destijcls thriis
rd, rekcnen we wel- zeker ojr 6ón puntje jongens! ggvang:9.45 uur.
g VÍassenaar, Direct aan het einde van dc lïaatCorp cila-rn orn de

-.it-

l



Opstellin
C.Berebah - t,I(oster - Rr. van Driel-en - R.Vroom (aanv.) - C.i(oster -
ItJ.Dief fenthaler - j,..IJanni-ng - F.Hederik - G.Halleen - J.deri Rèíjer.-. '

A,Rorneijn - E.van Werkhoven - J.Bc1ci.

PR0GRÀ1.{}Í1,, ZilTEIlDj,c 7 maart 1981 .

LENS 1 i6 vrij
14. J0 uur Na,rlrhvíjk 6.
14. J'J uur HolL,t sp. t 32/4 -
12.00 uur HTSV 6

F.J.),l.Luykx.
N.N.
N.NJ

!,§" !1i11-en -C_rJtoqt er - llrye4 I'lerkhoven - J.Iioens en ji.:oncijn zích zo spoedi[i
r'ooEeJi,jlí, hctzij telefonisch, hctzij per 6iro (?), in vèrbinding stellen-meF

..iBws e
LENS }
LENS 4

'ïJ0ENSDr'rGIVOI{D 25 f ebruari 1931 .

t 8.45 uur LENS 2
20. JO uur LEli,S 1

14. JO uur Nat, Nederlanden 'l
12c00 uur LEI'IS 2

sEv 2
SEV 1

],ENS 1

LENS 
'

de
Penningnccster van onze Vcreni6ing? )Giro- nunmer 6taat aan ile binnenkant van cle
onsfag van de LENS-revue. Olja? Nooit $ezíenl i Een cn ander zal zonrler twijfel op.
z6ér ho6,e lríjd gesteLrl vroràón, clat Ís zeker! Dank U! !

SCH,^!DUVJPROGniI:'tÍi -

Verzanel-en 11.JO kLubge}ouw : i
Orier dcorgaa.n van d.eze wedstrijd vori:Iicht bellen om 11.O0 uur Tel-.
Denk on zaaLschoenen ! I ! Eet vcl.cl kàn-EàÍï zi jn.

661314.

ZMZYI ZMZI4Z\IZMZI4ZI4ZMZI,I,ZI'IZMZMZI,ÍZM A4ZMZMZITZMZMZMZMZI'1ZMZI,í':I,11"MZI'IZMZ;MZT4ZMZMZI4ZYTZI'I,ZI4ZI.1Z[[Ií;ZT4

PROGIL{IO{^ SEI,IIOIiEN ZONDf.c 1 r:raart 1931.

14.3O uur Sl-ieCrecht 1 ],ENS 1

],ENS 2 iS
1 1.0O uur Cromvliet

vrr- J

IEN§. f
LEtiS 4 is vrij

12.O0 uur FulI Speod. J

R c clerijkcrs traat
.R. cle Regt.

Brrr6scrskade Delft
C.Ilrèclerode.

VZ M. Tielenburg.
V3 n.v Ton[:eren.
v.Rricnenl..an t/o oost ersp.
lark l.Hartmah.
8ras6er6l(ade Delft

L. Ve enstran
Zuiderpark l{. N.
\t1 N. N.

rDe.lóckhorstfl
S l-iedrecht

Stationspl J
.J. S ov Dolp.

12,OO uur LENS 6
12" O() uur LENS 7
10"00 uur VVM J

10.00 uur Fu1-1 §pced j

14.00 uur Rava !
1O.O0 uur LENS 11

],NNS 5

uynano
]Ioek v
LEI,{S B

],ENS 9

'6zlz
HoLl. J

LENS 10
Vre(ienburch 12



OP§TELLINGEN

LENS it 
' -2 '.éYi J vror:len door'.l.d c ,traihórs bckenrl 6emankt.

i'

J

i

I
I

LENS 9

I,ENS 10

LENS 11

IENS J en 4 denk aeJI t.-aining cr.onclerdagavond !

net .c. odónÈirohen.LENS 5 als vorige week zonder B.Osse

LENS 6 als vorige weeJ<.. met G.Iíernpcrman - en R.Roodbol .

LELS 7 als vorige wcek.

aIs vorige weekLENS 3

a1s vori13-e week

a1s vorige week

eJ.s.vorige wcck net R.Huurnan. :

IENS 6

LEIIS f
LENS 5

LENS B

VEIZÀ],IELTÏJ,.)}iN

,7 en 11 een haLf uur vccr aanvaníj van d.e rveCstrijd.

9.4! uur LENSkantine
-:

10.4! uur ,,
9. O0 uur ,,

LENS 9 8.45 uur ,,- "'- 1:'
. f.ms icj .tl-..oo'.qYT.r,r.-

AT§CHNIJVEN

Vri j e"at;a ironcl t.ussen 19..0O en 20.00 uur

IENS
LENS
LENS
TENS
LËt.rs

or-J J
bi.j c
bij rr
bl-J u
bii T
bíJ ,r
nr.J J

5
6
7
B

9

os lïittin8
c.es vd Seck
enk Rinmelzwaan
erarcl Duivestei jn
heo Prin6
an Iliemen
os Kuijpcrs

271155
o1o-?15D1O
Boz5t6
946891
63tzt4
23?10'1
6oo65B

teI
eI
e1
e1
el-
el-
c].

L

t
t
t
t
U

LENS 10
, LENS ,1 ,1

Àanvoer(].ers ',kunnen bi j evt. problemen kontakt opncmon met. Frafls de Vioege r' ,

IeJ-. 01?42=5021 ( zaterrlal6 tussen 12,00 en 1r.()O uur).

PROGni-I"ÀiA ZOllDhG B maart t 9[it .

uur nood,enburg 1

uur oNii 2 -
LENS f is vrij

uur IENS 4 -
uur LENS 5 -

14.10
10.00

10. 00
12.OO

TENS 'I

IEIqS 2

HXS f
Texas DHil J

I

.Lil!§_J j-s vrij



'12. 00
'10..o0
12.UO
14.00
14. oo
14.0o

uur
uur
9ur
uur
uur
uur

Velo f
Gsc ]
HBS 11

syrl 2
Postalia l
LEIIS B

IENS 9
Ll is 10
TENS 11

LNNS 6
],EN,S 7
Ilrchipel 5

PROGEiJ,IMJ* ZI;ILVOETE.ïL DINSD/iG J rnaart

( vrËcÈ)

1981..

'22"2O uur, Champions

CPSTEILING

1 IENS 1 sporthal rtGflslaanrr

- l.v uoxte]. -
--.Iï . de l(ne53tf

H
,I

.RinuaèLzHaan - tr,.!l"oklan.], - H.Straver - J.Houtepen

.Groothuizen - [h. Prins - J.vd liratc] - n.v Noort

KrlI -l(rJirïii'lK/ff;'_i(íIirl(.:K .'.1í .iiJtÀICiIC'J(íK.'JL'.&irlr--^l(fi U.i(r'.Ii/!il1

DISCo DISoO DISCo! I i zaterciag 21 ríaart
Iluziek ven Zaratustra toegang sl-echts twé6 piek.
Ji+B kl-assers + niet tc ouvre sëniol:en.

ILI.I !(-l(:l(.-I{iiK .1K.uQïí]Jir'l(.'.KJ .Iil,ILI(rU(ril(; JG'J(;IíiL,Ki iG'-I(- l(.'tri iIL'^Iil:Iff"K. i(.'l(. J(i rII. "K -l(:'rKr.ICICJ(i'J(À

?ROGR.Tl]VL! JUl'I:O]iEN

l{"".;'.NDJ.c'2-t-1981,

uur Voorburg 1 -
uur. Oliveo 2
uur LENS 1 -
uur LEIIS' 4
Lrur LEI'IS 5 . -
uur ni j swi jli 6 -
uur Verburch B -
uur ,ODB 4 .-
uur crocn llj-t 5B/4 -

19.00 uur LENS 14
20. O0 uur 'IJEI{S 6

Ilava
Rava

v2
v?

zfl.TERDr:^G 2B-2,-1 g81..,

X,ENS 1

LEI{S 2
iï ilc 1 (vr)
die Haghe 5
\rUC 6 ( vr)
LEIvs 6 (zie 2-1)
LEris 7
LEI'TS B
LEI\S 9

! g-EEISI =!!:!!E=!3= ={=199!=!YEII!E!E=ë=E!I,!Iy+,:IE IE

IFSCI{RINGEN:
§èIiiTTerIjk:

TELEFOI{ISCH:

i:-ldassers bij
!-kl-assers bij
C-klassers bij

14.1c
14.Jo
12.45
12,-45'
14.1o
14.10
13.OO
11.45

Bernhard laan
Groenc M jdtL
v1
v2
v'l
SP.park Prr frene
v /^rkeluieg . .
,|,l-bardastraat
Hen6eloIaan

d.rin6ende

vcor vrÍjd.agavoncl 1B.i.,O uur Ëij p.vd $teen,
G en emuiclenst rfl.at 1O1t -2545 

plL Den Haag. TeL. 6?.5096..;
vrijífagavoncl tussen 1B.Oo en 19.00 uur (uits1_uiteni-L in
gevallen) voor
P.vd §teen tel. 67|,096 .. ,.,.'.,1

tr'. vd RèrG tel. 29?9?8
r1.. ? 6-cravcndi jk Tel. 631640



AIKEUnINGEN 3

OPSTE'' ].,INGEN:

LENS 1 a1s beliend.
samenkonst 13.00 uur LEItrS

zr. e res erveproSramna gaarnc ou lers net. vervoer"Leider Jaa! MóybUrg. -

In noodgcvall-en kunnen de junioreri no6 op* zat er clagocht en c1 tussen'
9.3O en 10.00 uur afbellen lij LENS teL. 661314. i . '''
De junioren moeten bij s3-ccht'e we cisonstaridigh eden stcc'cls cle
afkcur inilsli jst en ra-adi>Ieflin. TeLefonischë inf(rrmatics worden
hícrover diet verstrckt..-r :

LENS 2 aLs bchencl
ffidÏornot 1J. O0 uur LBIIS

zic r cs ervepro í:.ranlna

LENS , J.v I(cster'j-E..,,mmeriaan"- G.Caprino -
ï.Tdlohreg - E.:jarmcnhoverl - R.vd. Zwan

ZIE IIXSERVEPRCC,]].II1Mf. -'.. -).'.. .-. -:.. . --::-..- ..
Sài{Enkonst 12. ()O uur LHIS

E.P6rréyn j P.I,rönk - E.Rxo6
- B.v Dijk - R.Schreiner -

' ' - i.'

Leider Ben Osse.

gaarnc ouders met vervoer-
LeÍder Dhr. Spa,

l..v LIclzen -(2x) -

,ra lioAorr.

|'

t
I
I
I

LEII§ 5 trï.r veen - À.Franken (2x) - n.lt:.evit-- I.t.vd Kooy (2x) - M.t(rur.- p.Ro1aào:: -B.Roos - D.Vermeulen - E.v Zijl - L.Sinte . .-.
ZIE XESERVE?IIOGR.r}Ít'.
sanenkr.,r,rst 14.00 uur LE1§s 'ieider Marcel Janscn .'-
LENS 5 l,l.tiàops - I"l.v Beek - ii.v Blitterswijl-, - M.ale Haas - E.Jager - I!.teiyarie

E. de Vo6 - i?.Iilannee - S. de Nenny - J.FriEkes ,... - '' : -:.
ZÍE 3 maart
sa&enkolnst 1f.)0 uqi LENS Leidter F.Fl_um.ans.', .

].,EI,IS 7 a].s bekend ret P..^.Ileb1as d

ffi'Eons t 12rOO uur LENS
gaarne ou',ers rièt vèrvoèí
Lei.'.er P. vcl S teen.

LENS 3 aLs bekcnd '

ffiEnk-or,rs t 10.45 uujr L,ENs Lel-aer ïneo .|Jrl-r],s.

IENS ! M.vd Lans - I"Í.Fortraan - T.'spa. - ï.Driouu"n'- I,l.Vreeburg - .

n.soebarta - iÍ.Cotpa - R.vd-Hoelc - S.Iroishart - À.trrook",

.r-ZIE nEsEnVEm0Gr-.Hí.\ ..- .. ,. ; -- . :
salenkcrnst 12., ,O uur LENS Lei..:ler lilim

Pnoc&il.l}/l: PUPILLEN \lELPElt El{ I,iINI-'IELPEN

PUPTI,LEN ZATERDíG . 28.-z-r sÈi.,

LENS 9 a1s bclcónd. zonder p.i,l1eb].as ( zie IEI{S Z)

Ear.en.omst .r2.oo uur LEr,is'"t 
P'o::tcrweilh:' .-.:''ij'"-",i"ïililÏl*l'0""' * ,

'11 . J0 uur LËNs 10
11.JO uur LENS 11

Valkenicrs 5(zíe +/3)' - R-s ,
ví
v2

trïoENSD.+'iG 4+ 1981.

15.JO uur Penaltyschieten LENS 11 en 12

-B-
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GA JE MET HENT'ST v....I'J'NT]E GEEF DTT NU VÀST EVEN DOOI?

lïELPEN ZÀTEID,",G dB;2.1981. .

1o.Jo uur LENS 14 (zíe 2-1)
11.45 uur Quick 28
10. JO uur LEIIS '16

i,iiir'-1ïDi.G 2-3-1981. .

19.00 uur LENS'14 Rava

SCHIIJÍ' NU V:t ST r'rF VOO]I EVEI{TUELE Hlllf STViJti'NlIESl !

I,ÍïNI-ï]EIPE1§ Zi',!EllDiG 28:-2-1981.'

lf)

,§avornin'ío.hnaril aan'
v3

Vrerlerustlaan
v1

ook LENS 9
leider Hermari Stxavcrn

zie r e s erveprograllima
teider i?onaId de Haas.

ock LENS ) zie rcserveproGraHma
:-.,. -,. . -,,-Leider Ilon ce Jon8.

- 'lïestlandÍi 21 '..

LEI{S 15
BTC 7

9. C0 uur HMSH
10. JO uur LSN,S

LE}IS 18
vUC ( vr)

ÀFSCHRIJVTI{GEN:

schr.iftelijk:- voor vrl- avcndcla

TELEFOI'IISCIÍ:
Genernu ens raat
vri j c1a6-avond.tuss

1iI'KEUiIINGEN:.,

i5evaI1c n) bi j l1í1
ïn ,noo iiievallen k

qlpleGcn. Strat

14
19

tussen 9145 en to
Bii sI ec.Ft e weers

1B.OO uur bij P.vd Steen,
1o1, 2545' PR Den EaaG. Tel. 6?5096. , i
en 18.00 en 19.00 uur (uitsl-uitcnd in dringcnrr.c-
Heynen [e]-. .290621. ' -.

unncn de irupÍI1en en weJ.pen nog op zaterdagochtcnd
.45 urr afbellen. Tel. 6-61114 LENS.
omstandighetlen stccds eerst de afkeuringslijst en
claarop bi j tt1>r'r11r"n en- weIlenrr vcrmelcl:

teèds ;aar vekl d punt van Èamohonst -èromo4r -GO.IDGEI(EUT-ID dan §

OPSIELLINGEN :

IENS 10 a1s vorige week met J.Dunant (2x)
P. Oosterwe í--hel, D.Vers chclrlen, P.BijIsila zÍe

sanenkomst 11 .00 uur LENS

IENS 11 aLs 'iroriSè r're ek
samenliornst 1 1'OO uur LEI{S

met H.StaaJ- ( 2x)

T.Diencl zie

ÏN DIT GEVJ!I.,,}ii.G. EN DUS NIEI] T ]LLT'ONISCH \ÏORDEN GEINF( RI4]IEIID NJU.N

EVENTUELE .II'KEUR'ING. . Staat bii de afkeurií5saíhÉssen bij 'tp,,nit,n "".I'lelpen-rt verraèrcl: ziE ;FKEUilrNGSijIJs I clalr moet a1s vol8t wo Jen
gchanclcld: voor d.e 

'thudsrvcclstri j,Len mo'et juni-orenlijst rvoiden 6ernad-
Iteegcl, Zijn ilc wedstrijden van LENS 1r4 en 5 Soed8ekeurd'r dan gaan
óot àe prpitL.o en welpón rveds'trijcen crp ons v'elcl do(rr. UitËIuítend

' Íor>t clè uitlvedstri j Cen 'mag in clat 5eva}. teléf .:nisch worilen
neinfoim.:erd of hun weastrijtr.en cloór1;aan cn weI zat eida6o cht cncl
[uelsen 9.45 cn 10.45. uur tcl. 661114.' ' :

LENS 12 als vgriSe week
Eàfr-&'lcomst 11.0C uur LENS

PUPILLEN 2 + 3 ZTE OOIC PEN,'ILTYSC;IIETEN ! !

-9-"



LENS_1,t a1s bekend. zie ook maànd.agavond
J.Dunant zie ook LENS 10

samenkomst 1O.OC uur LENS

LENS 15 aIs bekend , zie reservelro6reflma
Elï:rt<o=est 

1 
o i, 4f 1u95I rEns

LENS 16 al-s bckcnd zie tc s crvepro§ra.ryna
H.StaaL zie ook LENS 11

samenlcomst 10. Oi) uur LENS

f,ENS 1B als beken.l
Ea-fr6ËÉ6not B.ro uur HMSH

LENS 19 a]-s bckend xcet p.v j.anhol_t
E Eiiiónst 1O.OO uur LENs

NESERVEPNOGÈ\i.ÍI{T

PEN.iLTYSCIIIETEI{ VOOn LmlS 1 '1 en '12 (pu illen)

JEUGDKN.,:NTJE ( pui:illen ,uelpen cn nini-wel- p en)

. .leiCer Jacoues den Dulk

-..Leicler Peter de Jongh..;..

Leir:ler Dhr. "Rrandt en
, Bon Tij 6en.

Ler- ie} .EirLc He6s.

LEIcler Dhr. E16tak.

Bij a16che1e afkeurin6 van hct kompetitiepro6ramma spclen rle vo1gcnc..,e.. ol-ftall-en, ,.
vri ancls chapl: c1Í jk3

14.Jt) uur HDs Iií -.- " - r,Brts ar (r) 
".ru.rr.o 

-;r- 
B;,1o ,rt tENs fiets

14.Jo uur LENs À2 (2) - HBS a2, 
"",r""iior"t r4:óó-";; LENs .

14.30 uur HBS 81 - IENS B1 (r) sauenkonst 1r.JO uur LENS fiets
1J.pO uur LENS B2(4) HDS B2 sa.nenkomst 1Z.JO uur LENS
14.Jo uur IIBS Br. : - . .LENS.B3 O) samen]:omst 1]i,JO uur tENs fiets
12.o0 uur L.,ENs 11 LENS 12 samenkomst 1,1 .Jo uur LENS..
11roo uur rEi,ts. 15 LENS_ 16 Earnenkorn6t 1o.Jo uur LENS

Denk nou niet weer: t,et za! toch wcl niet door6aan. Cok afgelopen zaterCag dachtcn
veeJ- spelers va.n BJ, D4, c2 en CJ dit ten onrcchte. on<lanlcÀ d.e harcle veld.en rvercler toch gq8 Bespeelcl. í1 won net ?-1 ve.n Gra.af ivillu, rr vlcl terwijl B1 en D2 er

..rilet een 6-0 en een B-O ovcrvrinnin6 wc&EinGen. C1 s?eelde 3-j -bLi HIJS en C2 rvon daar
net 2-1. Twce pupil-Ien coabinatÍcÀ 

"póàfaön 
ín c1e 

-zaal_ 
tegen. lt-^-È en vcrloren indoclp,ïltrijke .wcdstrijcien Z-B cn 4-5.

Door het vcle ïe6blijven bij ce 1a15ere elftarlen mocsten we veeL kunstl;rci:cnuithalen om aIles kompleet ie krijten. Toch.tukte .tit. ICom bij a1g;ehe1ó aikeuring
dus gewoon na.ai LEws toe nèt je.voètbalspu1]cn. Heeft het geviolen neen d.an ook
5yinschoenen mee. op bevroren velclen kan jc best een rustÍg partijtje spelen.

,,f8el-open woensrla6 18 februari .warcn er sl-càts 6 1r,4rirru., .om ncc te do.e/r aàn cle
voorr.c.rnir.cs voor ilè Esca,, lrurofty bokaàI.' '.íe vcn:len dj-t te weiniG p;;a;";;- --
schicten. !.ile ijeven juilic noi;' 6én kans nI. op woens da{ïmiíl.cla6 4 rnX.'rt nn í5,J0 uuI
op I,ENS. Arlc spelcrs van LElls 11 en 1? worr].en 3+n op ileze woens..lagmicklag in cehcrfs.tvakantie om 15.0o uur oI LErs veruracht. Nu n,ordt cr echt g".Ëho,tunï ook at
zl_Jn or maar cen paar.

Binnenkort vcrschijnt dc tvreed.e uit6avc van jurrÍe jeu5lclkrant je, Een naam moestenju]-l-ie zelf verzinnen. De kopy mocst door ju11ic geschrevun *órà"r. Er is nog niet
zovcel binnen. Ï,ever a.s. zatercla6 jcul kopy in. Verzin alsno6 ecn naan. Maah kan6
op een prijsje' Jullie lei-ders nclnen dle hopy in beslag. rïe zijn henieuwrl.

-10-



DE LENSREVUE
I'ÏEEKDI,i"D VT,N DE VOETRI:IVENM{IGING LENS (LENIG EN SNEL)

J4e Jaargang nummer JOr 5 maart 1981.

OFFTCIEEL

MUTÀTIES LEDENLIJST

I té)
1?26

N. P.Í'ranken
d.J . de vcen

6aat niet docr
wordt nïmmer 1725

181051 sen.

IN BÀLLOI/:GE

1?26 Q . p.I(uijpers

r',FV0EItEN

'1391 lt. C. Jehee

DONÀTEURS

!',l.,I.Kasten

lrJie staat er Ërchter cIe bar?

Zon. Ernel-oetraat 1JO, Den Haag,
tel; 65441?

Pup.

Ribesstraat 15h r Den HaaB.

Zaterda8mor6en: Jrn en tlill
.:t r niclda6: Piet en ilíek Bosch
Zond.agmor6en: Cor Hppp.enbrourvers - Tinus Zilfhout
r t midda6: .,'rn vC St-een - 2 man van tEl{S 2 Zo.

- Iiónalc] Ber6enhene gouwen
S en.

Bi j 'afkeuring staat zat errr.ag: Piet en Riek Rosch
, ,, ."2 t zonclag: Loek DuivesteÍjn
S]'uiten zatercla6: Piet en Ríek llosch
r r, zoncla6: Piet en lliek nosch bij aflleurinS- Loek Duivesteijn
Eventue'el- afbellen voor r1e llar bij Loek Duivcsteijh TeI. 6?6181

De barcornruissie uoet en}el-e weken onze barmeCcwerker Teele Frerichs miosen Coordat
hij vori5;e week gescheurcle kniehan,.ien hecft op6elopen en enkele weken in het gii)6
zal moeten blij ven.
tt/ij ,r{ensen hem van harte l:eterschap toe. t-

Hierdoor vrorclt cle noocl naar barmedeurerkers nog 6roter als dnt hij al wa6 U kunt zich
no6 steecls vrenden tot Loek Duivesteijn TeL. 6?6183.

DISCO

Zaterrlag 21 maart kunnen jul1íe het vreer beleven: de..alom geroemde disco bij LENS.
Draaiende platen, fLitsende lampen en kreunende zan6ers, en nog rileer van aI C.at
fraa:is. ZeIf heb ik er aI vele jaren van 6enotcn. Ju1lie nog niet? Nee?l Kon dan
ook die zaterdagavond, dan wordt het 8ranrlioos. Voor een meiGje wordt gezorgd. '

Ook zaL de Iiaka zori; dragen voor een gocd van de ton6riem 5lesnerlen 1:resentafor.
To! zat e.rdag cle 21 e narrt Can I I

.;:

-1-
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-.IIpVf S _ ! glplqggqt-e]{.. dg.or de hevige neerslagr. È}e on?g vetden- af6elopen.
weekeinde overspoeld.e, starten wij weclerom onze kronÍeÈ vàn iret-vrer en wee
van de LENSfamilie. Dit rveelceinCe Cus vooral wee.
ook vorr ons betellent c1at, dat vríj cie LENSrevue rnoeten gaan vuliËn net '

pr.eat j es voor t1e vaa.k.
Àf6elcpen weekcinir,e gini3 hct liilbert vreer nict vror de winà.rfGelolen maanc.ai3 s;:eelcen onze jeu8dige e erst e -e1fta1-spe1cr.s r?ick Tjin-
.'is joe en liichard vd Hoek Ín het FC.Den ilaag stadion een À electi crvedstii j C.voor het Haagsche j cugdclftal.
ons cerste van i"e zonia8 heeft vocr d,e ilerde acht ereenvolsr:nc1e keer.. eer,l .afheurin,3 af;;cdltrngen. Deze keer waren hct d.e mannen uit Àrietrrecht.
Zij. moésten er zeLfs ïoor (le,twceile keer aan 6e1oven.
Zoal-s gezcgd, pr;atjes v,.:or .le vaak.
Àf6e1open zon'-agmidcla,3 kondcn we lïeer cen kanon in de kantine afschieten
zondor ieman.4- te vcrrv.nden. Een EJ.obalc telling rcvcrrle een naximum van
21 pcrsonen o!. Tel uit je winst/vcrlies* (doorhalen wat vcrlangi vrordt)..
IJe ncnen aan, <.1at e overige LEi'isrer6 het vroli jke zuid,en ha'doi opi;ezcchtzich vermaahten in ootel-donkr Bièringen of Gran canaria. De arcoho-Iépic6e1
zal. weL hoo6 6estaa.n hebbsn.

En hoe wij afs1uiteu weet tegenwoordi6 el_ke boer. trVij ze1;gen namelijkeen clrievrerf PLI.IDOER. .- ..;:-

Terwijl cle krokussen voorarsnog vakantie houcren schijnen arre 5eugà:-ge 
'--

LEI{Sl-cden krr;kusualiantie tq hebbena Omdat dÍt vcrstancl op nu1 Èctètent .besloot de ra':actie van Jukol-d.er ju11ie intcrlect .r.eze week nict op c.eprocf te st e}len.
Ook Faas l/ilkes, IËck Smit en l(ees Iiijvers zijn Ëàreia ryeer in'het r::i'
Nederlancls elftal te spclcn, I,Ííts de beste sirelers zich bcschikL:aar steIIen1
Er schijnen nogal vrat achtste ..livisicclubs op c1lrus ( financiè}e) bclang- ''l
stellÍnB te hchhen vÍor b()ven[;cno emí1e- t]ro().thcd.en. .i
Hcbhcn zij ook no6. bcrocmile schoonvalers?.
,frJ-s rvij , onbeholpen voetballers als we zijn, dic kans hadCcn 6cmist, díe iCard.Bouwens míste, zouden wij zelf onz,e plaats te" cliscussio.,Ètell_an, izorlat wij meor tijti. konden :bcsteden aan cnze u atschappelijke oarrièró., r tlirs de l-cntc net ccn iaG i:ul', is, or6;anisuert c1e liaka, àreri ats ar.ti.id. ;een 6ranclioos . Lent ebal. Dit zà1 

'gebóur.èn in de vorn van een rlisco, wàaiop Iicd.ereun die zictr, zon'-r,er aI te vóc] modíte swingend kan vcrplaatsér, ouu,
cle pLavuizen dansvlcer, van hartc wel_kom is. :

Voor wie i'.at nog nÍet begrepcn heeft, zatercla6 21 maart zaL. het diisco -gevrcld dus l-osbarstcn.
Een van onzet al-s vre clc llarcom.rnissie moii-cn 1ge]oven, schaarse barneclewerkersis vcroordeclrl tot het ziekbcd. TreeLc Frerióhs hccit ziju kniebanrlengcscheurdr en zit clerh:.Ive als een van 1e weinige l{ederianders in het
6ips zontter op lvintcrsp;rtvakantie.tc zijn gcwciest. Natuurlijk wensen vre
hcm ccn spocd,ig herstol toel
Naar ons van diverse zijden ter ore Ís gekt:rncn traÍnt Edwin Eykefhof niet
mee bij hDO maar bij FC Den Haag. Leuk àm te weten nietlaar.

UIT DE Zf EI{E}IIIoEG

' Puch C
ge1u}<Ici6 is zi

Hii li
',tí t j ho

ot:mans is enige tijcl gelecien op6cnónen j-n hct zi,blcenhuis LeyenburÍ!jn toestand nu zover verbeterd dat hij weer bézoek ma6 ontvangen.gt op d.e 1 1 e etai;e aan ,:'io Il zi j rle kamer 2:l .psn Puck wecr sncl 6ehee1 herste3_ci. op ons velcl te nö6en begroeten.
Het Ilestuur.* -2-
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ï.,ÍINGS DE SI'')ORTEN ViiN DE Z-IÍ LJI'DEER--- ! ! i'

Zi;,TERDAG f maart 1!B 1 .

14óo
14Jo
14öo
12.OO

onze t
naam k

uur
uur
uuI
uur

LENS 1

Naal-dwijk 6 ' "-
Holl l Sport t J2/4-
HTSV 6 ---i

rouvJe wac

I4arine 1

lEl,ls 2 '

LENS 
'LEI,ÍS 4

ykxF.J.M.t u
N. N.
N.l{.

roeevalt. Er werd echter tloor de onzen fris en vrol-ijk 6espeeld van het be2;in af,
aan. Luk Verkiik vierde zijn,_rentr6.el'-rL+r..e_c.! a+.g-ej 9_9_+.tl,,.e.eta} .S9yS. goilq,. t:Iy_i_ir9"" vfm-TElZ6, 6én van zijnr"zo Laneàurn""t"n,i-ËiniöËi'-sewËrtiè;;';öih-eiË '-;.r

Afgelopen week-end wàs er toch nog vrij vcbl- af6;ekeur<1. Het 4e reeds op de lijstgn
ls-Ecrgens en het 1e en Je op het allerl-aatste moment tc velde.

Du6 uoast ons ÍBEEDE dítmaal de LEN§-eer ophouclen. En hoe! Zij spee1,"1en
vrederom een i j zcrst crtF$àïi:.5 in Hock v HolLand, het6cen claar doorgírans niet "

nà6nefïèE en e:tEEctvol' r'i naar binncnrr zag' draaien, tervri j1- cen striementle , , punt errr
van captain G!q4 rq Togt ook hot net als eni6 obstakeJ_ te6enkwam. Daarnaaot hacl
een verschri]d<el-i jke l-ui-thÍraIrr van Christ v Gestel ( van zeker 40 treter ! ) beter
Lot vcrdiencl dan tot het houtwerk 6effiIE-Gffi. op het mirldenveid ver'zitte '
voorts Ka-rel Jansen weerveeJ. (h6é1 veel) cn tevens nutti 15 werk, t crvri j1 tcnslotte

ter l'.a.J Enze voor de 6e maal- dit seizoen een O achter zijn.._--_ich zel-f rceds een fra.ai complimcnt inhoudt!reeg, rrJat op z
4oqe4qe etgrda6 is,.,,hut,vriend6 chappelijkC (Ei{Uf S ) irieclst
Het TUEEDE kàn in

probl emen onTfiö6i6nlïo qh
6eplr.atste cen go c(:l result
Dus joa8ens, wecEt gevÍa3rs
lerrei.n Naaldvri jk: s',:roIt qorn

ópstè)-1iln9: a. s. tlo ens
Het I)El.lDE Íjaat

niet al te zeer bedric
en zrn jongene. llustig

EElqtE ylii, ,+o-ch, _e-T- yg_Ld..t po-e+ t.e. lig,+i:.,a+ ygpl .9_9"1-
r:- 3 o-ïni t 4. f o" iiur," 

-àirÀ - 
àv'en' p àiaÏt' u:-i5 vc n'j onàènË I

haar UIT-rïedstri jcl te5en Naeldwijk 6 niet 51 te veel'It zou niet de cerste maal worrlen als een laatst ._ -

aat zou vreten te b cvrerkot cLligen tegen een kop-i:IoeA.' '

churvri! Aanvà6:1.4.JO uur. S chcidsrechter: F. J.l"l.Iuykx.' '
i:Iex, rfr-ÏÏffi :lomen'r Ga16ffióEffifÏngdna zuialwe6l )

ci,agavond na dc traÍning.
-o1r bezoek bij Holland Sport t12/4 en al-s de voorteheneri bns
gen za1 clit cen loodzwaar harwei worrlen voor Jos Pijpers '

koppetje cr bij houdcn en voc,ral niet al-
:14.5O uur. S chcirlsfo ctrt er: tot nu toc no

+

ncnen j oni;ens I
Terrein lioll.S

.l,anvang
Ëort 112

tc vc.;eI risiCo I s
g onbekendl

Opst el-lin8:

Het VIEnDE krijgt evcneens een lasti6e UIT-wedstrijcl !e verwerlÍen ig de
vorm van'.het-5dZo-6lc .aa-n HISV 6. .JonBensr gewóne-Se]}et je, -,13o pikken rve no[errijk
weJ- wee-l: een rrgra.antjerr nee. -ianvangt 12.O0 uur..Scheidsrechter:11.N. Terrein HrSV:
Nieuw'terreinen ionil:Iex aan deffii srve6 a/cl 1iffi;ZffiE;-Ëo c6t c ffi.:
Dedemsvaartwe.6.
Opstellin8: " ,

C. De_IebalÍ. - rl.Iíoster - It.Vroom (aanv.) - C.van l.leJ-bcr6en - C.I(oster - "
Fr. -v.DrÍe.].à - G.Halleen - E.v ïíerkhovcn - .íi.lloEreíjn - .fr.Banning -
P..Hederik -' J.Balci - J.Cen Rci jr.:i - r'..vc1 llroft - lil.DieÍf enthaler.

: t.errein fsdo, uàà1Èdori:crLaan t/,-q i.luindi5t.

Quick Steps 1 J. Oudshoorn.

DSO 11
Dorn 4

RES l

M.neuveF. - G.losman - C.VclCink - J.l{ouben - C.Bosman - H.Kemper - L,Kuij}er
R.Kost'er,(aand.)" - c.iíuiper - Chr Jehcc - D.Pronk.
R. Bom - T . vc1 Tol- .

pROGnÀrT,ti ZirTE-:DíG'14 maart t931.

14. JO uur LENS 1

LENS 2 i6 vri i
10.,C uur LEIIS ,
14. 30 uur LEI'IS 4

N
N

N
}I

N.B. De.vriendschal:i:elijke ontmc; etin1,,-e n op l'rlo enscla{i-avoncl 4 maart
zijn i.v.n. eventuele 'buis-lveC.stri j clen voor ('l.e Eurol.)a Cups

lvo ens,-la6avonL1 1 '1 m':.art a. s. ! ! +_

t etlen SEV
vcrschoven naa.r



STÀNDEN LEIÍS 1 eN 2

' ':i: '- ''oà'tir;i'gó[;nlón'wat'àp'ie rrís§en* íí " ài' Éte' àrteuringen ïan'tle- ]eiatste wèkón
publíceren wij de stanCen van LlliiS 1 en 2 {zo!.'J4S) I _ . . . ..:. 1... -- . ..

. .25-24
20-14
1B-9
17-12
17-12
14-11
19-19
15_16
14-12
21-21. 1É,-)z

:4- --6- - - ïö-- - - - - i4=22
5 7 7 ..9-22

1
2

4
5
b

7
B

9

Il(]Írd enburB
Íexa§'DI{B. . .

Spc1. Lisse
V exburch
Blaurv Zr,rà1r t
DHL
NKDEO
Oranjc plein
Sl-iedlecht
H1IV

IENS

I
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

47
26
,o
tó45
44
to
46
)z
41
2___2_-314'1

4j4z
41
43
54
7'1
zó
?6,-o)
5646

1B
16
16"
16
15
15
14
14 -.- .
12,.t'
11
'10 ,.'..

1Q.
11. .

12.
1t.

oi a 1

1

Érs

' .: t Jr!.J!

t
2e kLasse ,i

1, UVS 2 :.i. ': 16- 10 3 1 ".21 45-12.
2; il,Io 2', 1? ' 9 5 1 21 25'18 '.-
t. ,ólilheimus 2 15 -'B '3. 4 -19 

26-21 '

4. LENs 2 _ -___:___\?___q-.__§___D-_-19______2?=?! ,

11-29"
))-)c)
1B-r4
22-30
.15:23
2A44
22-?6
16-ro

6.
7.nr
9;
10.
11.
12.

N(Àvv 2. 
'' . .,: 

'

velo 2' . .. ;. .

Coal 2
ONÀ 2
IIVV Z-..i... :-.
quick 2
BJ.auw ?wart 2
Olympia 2

6
?
5
6
4
4

"4
2

't6| -'.,t6
", - 1.6

15' '14

15
.,. 15

5

5
2
.,

2
1

5. 1?.
6 .-.:.17:.

615
?.'14
711
B 'i1
910B?

'pnodr"-i+ui sENToREN ZoNDAG B maait t93'!,

14. Jo uur lloollenbur3 'l
-:1 ' :' "IENS 1

'1o. CO uur Ona 2 " LENS 2

spàtpàrr Nid. a.d.
Dohtstr. L.,eiden
P. ,lr i Me erder..
iÍàl-visstr. Gouila
T. Lard.

i)i et er

LENS., iB tÉii

12.00 uur- LEIiS 5. ,

'12. CO uur SVH 2

1O.O(l uur Postalia J

12. O0 uur LENS B-
14. Oo riur LENS 9
14.00 uur LENS 10
14.00 uur LENS 11

HBS f
- T,èxas . DHÈ ',. 

LENS, 6

LEI.ïS 7_

V1 .I. M. Hoogendiik.
v2 ;\.1iI.c:M. vrl Ven.
Erasm$sweÍi bij de Gashoucler
H.F.l:.Iebtcro.
Buurtwcg t/o ..rchi1:e}
F. J.1Í. Hàr1anc,

.Evq1é'

.Sil-vÍus.

i
i

I
I

1

t
I

.T

N
N

.\rchip'veld 7
GSC 3
HBS 11

"+5

( vrsch. )

y1
v1
v2

.I
Èt

I\T

N

t
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I
I

I

i
1

I
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OPSTE],Ï,ING]iN

LE1J{j! 1L? enl word;n door rl.e trainois bdktnd gcrnaakt.

i'
LENS 4 als vorigc

LENS 5 als vorige

I,ENS 6 a1s vorige

LENS 7 a1s vori6e

IENS B a3-s vori6e

LENS 9 als vori6e

LENS 10 als vorigc

LENS 11 al-s vori6e

VERZJII{ELTÏJ'- EN

net C.Itui jpers

wcek

rveek

week

vre ek

weck

week

week

vreek

zie res erveprogranma --

zie rcserveP rol4raErua

zie reserve amma

zl-c reserv IO anma

15115 4161819110 ori '11 een hal-f uur voor aanvan{§ van hun vredstríjd.

IENS 6 11.O0 uur LEl'lskantÍne

LEN§ ?: 9.00 qur.lr ... .

scEÀDlriipRoGli,rrörÏ'§É,rÍo:rBr,r 
tzor,rrÀG

B màart (bi al- etr i Ie ifkcurià

.. Eadest eijri "'
)

14. oO uur
12..0O ,uur
1J.0O uur
11. OO uur
1J.00 uur
1 1 .0P ..uur- 14.ó0. uui

GDí 1

GDi! ?, "
Sèhèvenin6en

. S chevenin6en
§ chèvèninfoèn
S cheveniDg.en
tEr{s 1l' . .

4.-
6',-
o

LE.NS..

LENS
LENS
TENS
LENS
TENS
HDS

1

2
3
oI
10

11

tl
Houtrust ,

tt ':
'1, : ' '"
" rl-.. LENSterrein

Voor het (ioorÍlàah 'vàn 8eàe wc.lstri.ihen Mnr:T tel-cf onisch worden geinf ,rrneercl bi j:

LmiS l;6rB en to kahtinb scheveningen
' te1..630099'-'" -. l" ter. 66i11!LENS .11 kantine LENS -. .

t-i '!

VERZj',MELTï JDE{ SCliltDUlTrïEDSTnïJDUTI

LENS 
' 

EN B

LENS 6 en 10
LEI'IS 11 ecn

ÀI'SCHRIJVEN ( öLk voor het 6chad

12.O0 uur LENskantine
1O.OO- uur ,,

half uur voor aanvan6 van iË'ï'ie'àètri jd.

trma )

irllegn vrijclagaqo.,nd tussen 19.OO en 20.0O uut;

IENS 5 bij Jo-s ,#ittiíg' tet. 2?3155
IENS 6 Cees vd lcek tel. o1o-71511o
LENS 7 bij Henic Iiimmclzrvaan te}. 802516



LENS B

LENS 9
IENS 10
LEI\S 1 1

tel. 946893
tet. ,611214
teL. 217101
tel.600658

bii
bÍj
bij
bij

Gerard Duivesteijn
Theo Prins
Jan nieEen
JoÉ l(ui jpers

Aanvoerdcrs kunnen hij evt. probl-enen kontakt olnemen net Frans de Vroegé,
te]-. 01?42-6021 , zaterdag tussen 12.00 en 1r.OO uur.

PnOGni.lA.Íi! ZONDÀG 15 maart 1981.

1L.45
10" o0

uur
uur

IENS 1

Dclft
DeLft
LENS 5
IENS 6
LEI'.S 7
Oliveo

4

?
Delfia 6
Iexas DïB 5
LENS 11

en 2 no6 nj-et bekend
.- .LDNS 

'.- LENS 4
is vrij

2

12.00
12. OO

12.45
10. o0
1.2.00
1'o. o0

uur
uur
uur
uur
uur
uux

HVV 4
vJesterkwartier 4
LENS B

LENS 9
LEI'IS . 10
HV" 7

{(****,rr :}!++ + +:t* t***** ** **
* SEI(OLDXn 4
rr*
+***** s'*r.* :***,tij* + * it+++***

Een nicuwc rubriek? Ja al-weer.
De typiste zal weI balen?
De hriidige SE(O kijkt vooruit en heeft in beperhte kriing aL aangekondigà
ook voJ.gend seizoen met enthousiasme verrler ie gaan.----
Zíia ze .beleríaa1 GelS! ? :.i. .':.
Ze ziin maar net zrn vicren, dat kan toch niet twee seizoert lang go.-d gsan?
Een positief fi6uur erbij zou best we1 welkorc zijn. . I

Verstand van voetbal is in vol-coenrLe màte reeds aanrvezig bij cle.anlIerè
komrnis siel-ed.en, dus niet vcreist. ,
Per week houdt Ur nog + 160 uur ovel voor anrlere Éezigheden! -
A1s dat maar 6een verveLen wordt!
/.1 die mafhezenr rlie ']e K.dia niet zien zitten kunncn dus bij ons terecht.
tuist U tusoen haeikjes clat Cas J'rancke zijn vrije vri j da6avoncluurt j es no6
stceCs opoffert om Ce lagcre senioren elftallen rvat konditie en techniek
bi.j tc brengen?
Dat zou voor die jongens van-SÍjthoff Pers (zaalvoetbal) trourvens ook
6een lcwaad. kunnen.
Met 2-'l verliezen ie 6een scha.nile, mfl.ar met 12-4---) dat zou ik mijn
noecler nog niet cens durven verte]l_ent
Zorrclag is er lreer ecn rcservelrogramrlar.2ouèen atle elftall-en koupJ-eet
vorschijnen?
Gezien dc tijden zou <].at deze kecr toch aoèten lukken.
Deze rul)riek lvordt vervolgcl. . .. . . . -: i
lïi j fluj.ten af. i i

PROGL"rl.{Mi- Z.':I,LVOETBfiL DINSDIIG 10 l.L.íIrT

22.20 uur LENS 1

19.4O uur LENS 2
Quintus 1

Glrmnova 10
vd Vdorthal- Kwintsheul-
veiJ-in5 rrEoordrr PoeLdiik



OPSTETLTNGEN

LENS 1 E.Rinmelzwaan - I.31ok1anc.l - H.Straver : J.Houtepen - L.v Boxte] _
" J.GDoothuizen - Th. ?rins - [.vd tïater - R.í Noort

LENS 2 F.v Di jk - p.Fie"ret - p.Smeele -,p.Schulten - iv.ter Laare _ J.nicnen _
G.vcl l(Iey - Il. Hopi)cmbrouWers - J.Kuijpers.

UITSI;IGEI,I ZJ:ÀLVCETD]iL 24 februari

LENS 1

LENS 2
DCO 1

Sijthoff Pers

LEI'IS 1 ( zaalvoetbat)

Uw vaat e zaaLvo etl:almeder,rerker
bij het eerste tcam gaan kijken. Gespeeranglíjst. Een zware opgave om deze wed
onze leraren gaven cle heren van DCO c1uí
moment echt gevearlí jlc vrorC.en en í.le LE1.
Jan 14i11u*u en i]ini kansen tc schel:pen.
De rust gin6 in uet een 1-0 voDlrsprlng
hel-cmaal we6gesl:ee1i. Via moöie Aóelpun
dat was niet ccns geflatteerd. ïnmidZlel_
net een beetje mazzel. moet een 2e of Jete6en DCo er nog best wel ínzitten.

ll Tr,1n qinges tt

Oudérs-ïan-àEnze jeugdleden

2.

tt .Ga g.crust met de
heL veef bet er.
Bcl-tlof Uvr zoon een FIU( voor
1:in6elc1rif t.

is afgelopen week eindelijh weer eens
Id raoest worden te6en c1e nUixmer 2 op C,e
strijd te w'innclt dus. Niet6 van dat aI,
Cclijk een gevreldiae ]es. DCO kcn geen
S ploeg begcn zich gaanile vrel;, vocral door
Doelpunten konclen dan ook nrct uítbIÍjven.

en..in de 2e helft rverd DCO bij vlesen .
t cn vrerC het ui!ein.,.e]i jk 4-0 voor LEIIS_ cn
s zijn lve weer een stevi6;e middenmoter en
pIaàts zeker gezien het* vertoo$de spel

4-0

12-4

zssr 7B/ 1

een Iíd van cte

1- 4ilo/co;

Hoewel rvij van onze kant ( 6e}:rcrig) bijna gcen 
'.eclen 

to! irragen hcbben over on-zeoudersr vonden wij deze 1O punten toch nog interessant genoeó on voor plaatsingin aanmerkin6; te loton konenr
1. uvr zoon is da bcste van het e1fta1, hij rvorclt arleen-door rle rest,ai,oi. ..begre1:en.zorBdatÍe*er,inUwnàbijhdidc1atweet;

lorg.rJat ook uw d:.on'zich t€ aflen tijde de grote uitblÍnker .vindt r' ivant.dat is cen k:estie van opvobdj_ng.

,1.1s cle leialer hem een keer res'erve'. zet , @aat U a1s
dcze lei,Ler toe en vertel hern met 'tluÍtle1i jke .taal

oudef, dan direkt
clat hij eèn kIb.:.

na?I
lsr

scheiCsrocht,er'ís'l,iskusoier'want uite:iiraeti;t weet U

e1k goal die hij maakt, dat.stimuleert de

a ster u zo r4o6e1i jk bLak bi j ce l eitt àr/grensr c chter op, r.rant dat is cr,e bestepLaats om heu in de 6aten te hou,:ren en ruid,kcels o1, ,i5n fouten te..vri jzen_.
Vertel--Uw ooGa?lel clat Uw aanlijzingen veel rvaarclevoller zijn rlan die van
de leider. {ite.inrlelijlc is hij uw zóon eri moet hij naar u }uistèr€nr

7.
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U vrect, het jeuglbestuur bestaat uit aardige jongens
geen bal verstand hebben. Maak rlit jeu6clbestuur Can
zoon veel tc laag speelt, :. '. 

.

g. Bervoeg U voóta1 ti jclig oii tic transferàarkt. Uíteiirrr.elijk zíjn er aLti jcl
klubs clie Uw getal.entcerrlc spruit rvel_ willen inlijvennvoor, een. paar

10. Vergeet voora-l- nietr. om tegen een ieCer te vertellen Ílat Uw zoon aan het
eincl van dit seizoen naar een anclere ver.eniglJlg $n-at., vertel. er ook b+ j'
c1.at ze voor hern zcl-fs al aan de rleur zi jn gevjeest.-

iïanneer er ouclers bij zijn, die aan cen van rleze euvel-s nank 5aat, claiï is da,ar t.
naar 66n medioijn voor en dat is, vrordt een jàartle ,letOUf,pfnÈ1.

a

PROGIIïI n'Íi'. JiIN:i CREN

vnïJDrrG 6-1-1931.

2O,IJO uur Vios 6'

II.'.iiNDIrG 9-3.1)81.

19.0O uur IENS 31
20.1! uur LDNS 41 .

zÀrEirDAG ?-1-198,1.

LENS 5

Haa8s_e C-jeugd
Ilaagse B-jeugd

die van voetba]led '

ook duiCelijk dat Uvr

Baarne ou'.ers mef vervoer
l,eider Dhr. Spa.

LENS ,1 . " atrs vorÍ6.e week
samenkonst'12,'J0 uur LENS

LEIYS 2 a1-s vorige week
samenkomst 11. rO uur LEN§

ÏrÍelis Stokel-aan

v2
v2

Hoo i4enhouckJ-aan
l{oornbrug
It l(Leine Loo
v1
v2
B erestei-nl"aan.
I"lo_zartlaan Delft
Eiàsmusweg
I{eLi6 St.okel"aan

zie res erveprogratrma ,en zaaLvoetbal
ï.eider Jaap Meyl)ur6.

1J.)O rrr
12.45 uur
12.45 uur
14. Jo uur
14. Jo uur
14.Jo uur
1J. OO _.uu-r
11.J0 uur
12.15 uur

Hvv1
S emper
vud 4
I,ENS 4
LENS 5
Gona 5
D elfia
GDS 6
Vios 9

,:^.lthius

,

TEI\S 1

],El'ls 2
IENS 

'DZS 2
Duno 5
LENS 6
LENS 7
LENS B

LEI'TS 9

ÀFSGEAIJVINGEN:
S chri ft e1i jk: toir wijlq6qyoqd 1 B.'rO uur bij P.vd Stcen;
' Gen

iErEFoNrscH: vri
2545 Pri Den HaaG. Tel. 6?5096.
.O0 en 19.0O uir (uitsluitencl in dringencle '

8ev
A-klassers bij p.vd stcen . tel.. 67 5.J96
n-k1a6serE bij tr'.vcl Berg tel. 297978
C-kl-assers bij L. t s-,Gr.1vendijk te1. 6lt64O

In 'nood6eval-Idn 'kunnen ile junioren nog op zat erdago cht cnt'. tuseen "
9.3O el 1O.OO uur afbet-len bij IENS. reA. 6611j4.

Àtr'KEUIIfNGEN: De junioren moeten bi j slechte vre eréohstandighe den 6teed6 de
afkeuringsli j st en raadl:Iegen. Telefonisohe lnforrnaties worden
híerovcr niet verstrekt.

.OPSTELT.ÏNGEN:

emuidenstiaaEl0l ,j{agavcncl tussen 1B
allen) voor

zie 9-3

zie r es erveprogranma

-B-



LENS , àJ.s vori;e week zíe 9-j
gaarne ouiers net vervoer

sanenkonot 11.J0 uur LEI{S

Gr'.LnNE IIET;LEN V00R HEf SPOIITIC',IíP

LENS 4

zíe rcs erveprogra[xna cn zaalvoetbal ]

Leicler Ben Os6e.

GÀilRNE BET.'ILEN V0CR HET SPCRTIttItr

LENS ? 'al-s bekend net P.hl-Ieb1àso
s-am-iffiomst 1 2. OO uur LENS

.,.iI.,.'..'i.

.Vreebur8 - I'l.v I'{eLzen -

Leider ïlim vd Linden.

Gàarne otdere .met vervoer
-1 r..l,eider Pa'ul vcl Steen .

fj-ets mcenerqen s. v. p.
leicler Theo Prin§.

ficts meencmon srEopo

r..,èi(l.er N.N.

M.
n.

i:
vc1 Lan6 - M.[ortnan - T.Spn - R.Diiessen - M

Socbarta - \iÍ.Co1]ia - I?.vd.l{oek L"s.Broeshart
14.0C uur LENSsamenkomst

LENS 5 lv.ï v"or,' -' i'i.Eranken -'R.Kievit - M.vd'Kooy - tl'.Itiuf -.E.Roos -
. D.Verueu1en - E. v ZíiL - I.Sinke - r'..Christ

zie res qrvelro8rarxlra zíe 9-1
samenkohst .. Leider l,larcel Jansen.

LENS 6 tit.tfnoÉs - M.v leele.- rl.v Rlittersv,i.jk - M. de HaqE - E.Ja6er - /r..Tewarie -
E.de Vos - It.',,lanàde - S.cte Nenny - J.Friohes.

samenkomst 1r.J0 uur LENS ï.,eider F.Fluman6.

LENS B al-s bekend
ffiffiornot 1c.45 uur LEN§

zie sportkamp

}]ENS 9 als bekend zíe
met

same-nl<omst 11.JO uu.I LENS

PnOGlI"r.LlI'1i' I)UPI ILEN UELPEN EN

sportkamp
T.Diemel

}.1Ï I{Ï -'iïEI,PEN

PUPTLÍ,EN ZATE;IDÀG ?-1-1981.

J ,.. Oo uur IEI'ïS
12.00 uur LENS
11 .00 uur LENS

1o(zíe 5-3)-
11
12

Texas DHB J
DZS 4
.i cl.elaars. 2

v1
\t)
v2

noirripnor,s 5-3-19iut.

1B.OO uur tJ est erk$rarti or - LEI{S 10

ER IS I EDEIIE 1ïOINSDi.GMïDDírG TR I jqING. r'-i.IIv,UiG 15. Jo uur

IIIELPEN ZiiTE]]DriG,i -3.1981.

12.')O uur ï,ENS '14

10. JC.riur tlik. 7
11.CO uur IENS 16

\ïE TNi,INEN NOG STEEDS O}I

.. 1,.

UR IEDXRE \ï0ENSDÍ'.G1'1IDD/IG

i

DIIC 24
LENS 15
nava 12

v1
Zuidelpark
v1

13:29=I
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MIN]-IVEI,PEN Z;TE];D;G ? -1-1981.

10.00 uur HBS 20
10j00 uur LENS 19

ÀT'SCHRIJVINGEN:

Schriftetijki

CPSTELLIIIiGB{:

LEN§ 10' aIs vorige week
samenkonst 12.10 uur LE{S

ï,ENS 11 aIs vorige vreek
ffirnst 1'l .ro uur tENs

LENS 12 a1s vori8e week
EàË6Eoust 1o.r0 uur LENS

Daal- eE. Ber8ese13.an .,'vl .- ""'
IEI'IS 1B
:uinCorp SV.24

voor vri j rlaga-vonc 1B.OO uur bij Íl.fd-§

T.Diemel .zle ook LENS 9

J.Dunant zie ook LENS 10

zcnd.er G, E1stak

een,
r.e]-. 6?5096.

Lei.ler Ilerman Straver.

Lei,]er Ronàtd de Haaé.

Leider llon cle Jon6.

Í,ei,ler Jacques cr-en DuLJr.

Leider Peter .Je Jongh. ,

Leir',er Dhr. Brandt en'-
Thijssen.

Leider.Eric He,ss.

e esèàmpi/ereni-'
9. OO -21 . ()O uur.
t tran 6 en bus

-TELErONISCH: ' vfijrr,aó'avond tirssen 'lB.OO en 1!.00'uur (uitsluitend ií dringenCe
6;eva.1'l en) bi j . \ïi1. Hei jnèn tet. '290621. . , :. r.. . In nood,gevalLen kunnen c1e 1;upillen en welpen no8 9p àat erde.6o cht end
tussen i.oo "r, 1o.()0 uur afbel-Ien qii Lm{s .Ie].. 661314. '

AFKEURïNGÉN: , 8i-j 's].eohte weersomstandi6heden- st'eqdS eerst de dfheuringslijst en
raàdpLegen. S'taat Caai-oli bij rrprirrilr;n en tr'[è],pén'r verrieLd: GOITDGEi(EU1]D

Dan steedE naar rrel-cl of Ïunt van samenlt:omst komen. ÍN DIT GEVIL Ml,G
.ER DUS NIET TNLEFONISCH IÏONDEN GEINFCIU.T.]ERD N,"ÏT EVL]{TUELE IJ'I(EUR]NG.
Staat bij c1e afkeuringsaclressen bij ttpr'ri1r"n en ttlelpenrt .vermeld:
ZIE /rE KEUilIticSLIJsT dàn r,roet aldr Vó1'8t vror;Len 

-göhanclald;' VooÏ de '

Thuiswecletri j ilen móet junÍorenlijst rvorden 6eraalp1eegd. Zijn de
. wedstrij.lon san'f.,ÈNs 4 en 5 6oed6e ièurd, dan Saan ook rIe, pupil,len en
welpen wecstrijtlen op -öns veLl dborr Uitslultehd voor cle :.-i-j'

.- u;itwedstrl j d.en mag in dat geval tclefonisch rvorcl.en 'geinformeerd of
hun vredstrijrlen doorgaan en wel zat erd.a;lochtend tussen p.OO.en
1o.oo uur. 'Íe}. 661114.

net J.Duna.nt

i

i
I

LENS 14 a1s vori(je wcek
samenkomst 11.rO uur LENS

IENS 15 als voriSe week
samenkomst P.JO uur LEI'IS

IENS 16 als vorii;e veek
s amenkoms$ 1O.JO uur LENS

IENS 1B a1s vorige vreek
sa:nenkoast 9.O0 uur LENS

LENS 19 als vori6e week
samenl<omst 9.J0 .uur. LE$IS .,. L.,ei.i,er Dhr. E].stak.

Z-!.rrrLVCET]lÀL HOUTZ.ITGERI J

À.S.zaterclag speten de s?ëlefs van j,'l en Ï11 in r1e Houtzàgerij. D

gingen heirhen de zaal. l eer afgehuurd. De B-klaosers spelen van 1

De :i-lrlassers van 21.00-t/n, ZJ.'.)O uurr De zaal is te bereiken me

en ligt aan cle Hobbemastraat over de Vailfantlaanr
-10-
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OPSTELIINGEN:

LEiflS D J.v Kester - E.lloos -,R. vd Zvar! - E.ilnmerlaan - E.iïàrmènhoven - B.v Di jk -fr.SchreÍncr; .:
Lei''.er Ben oËse. ., Eamen'ionst 10.f0 uur Hout'zagerij. I '

,l'. ,.,.
LENS B M.vd Lans - Y.Tdlohre6 - p.pronk - n.Vcrboor4 - G.Caprino - E.peffeyn: -.

M.Geurens.
Leid.er samenkonst ,lB.rO uur Houtzagerij. :

LENS 
^ 

H.Diemel - O.vt1. Laai - E.Eykelhof - J. Oilenliirchen - Ë.de, JonE - Il. cler'I(rr;on
I.v Ri jn. :.,. :

Leider Jo.ap LÍeijburg saleen":onst 2C:jO uur LEN§

I,EIïS'il :' R.v Ber6erihcnegcuwen ; P.: , r'l.e Bruig ; .M.l4deinan - I,Í' '.. Il.Gnoen -. X.Heemskerk. .. r ,

Lej.rler Dhr. Spa. samenkoEst 2rU.J0 uur HoutZa6erÍj.

.írfhe1lèn op vrijdagavond. olr de beken:ie adressen.

. nienen R.l\,asserman

RESENVEPROGII.'JÍIU:

Bij algeirele cfkeurin6 van hcti konpetiticproilral uc spcrcn de vorgén,l.e'.cIftal-ren
vï'iendschaj)ircli jk; . : .. l.

14.Jo uur HRB 1 - LENS 1 : sàmen:tbóéï tJ.oo uur lfNS' ( fiets)
14.J0 uur LENS 2 HBS 2
14.JO uur HllS - ],ENS 3 samenkonst 1J.OO uur IENS (fiets)
1J.0O uur IEIÍS 4 - HBS
14.Jo uur EBs - LENS 5 sanenkonst 1].oO uur LENS (fiets)
Gewoon komen naar LENS bij al6ehere afkeurin6. Dus niet bell-en. voor de overig;e
lcden is het klub6ci:ouru 6eopend. JulLie kunnen leklcer rvat spelen o8 aIs je zin
hebt wat voetbaLlen op de trainÍngsstro ok1

EVEN T'AT RECIITZETTEN

l,fschriiven voor de herfstva.kantie en penaltyschieten in de hcrfotva.hantie, Deze
kreten krramen afgelopen week mcernal-en voor tussen de jeu6dkopy. Heeft U het niet
gezien?? Dus ook Lekker zitten slapen. Toch ho1:en wij Llat julIle een fijne
voor jaars-krokus of liarnavaL svakantÍ e hebben.

Jukol-cler

Dat vras natuurlijk ook een bl-under die afgelopen week in ce Jukorder stond. EdwÍn
Eykelhof traint niet 1x per weelc bij .llr)o ruee (zouclen ss ,rè1 willen)r traar bij
FC Den Haa3. Deze stichting leeft n.1. een vijfticntal spelcrs uit c1e Haag6e regio
uitgenodi8d oa 'faar dit seizocn wat te trainen. Ïiij wensen Edwin vecl succes toe.
',Yie weet. ......

S PONTK]J"IPEN

Nogsteeds wacht 6iro 116?11 op f B? t5o van tle neeste deeLnerners aan het jéu6r'ls;:ort-
kamp in Zeist. i(om o1: jonSons nu cven clirelct betalen. Zet we1 op de ovcrschrijving
dat het voor de pennin6rnecster van !H.{S is, en r.lat het geld bestomd is voor het
sportkamp.

I
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KONTNÏBUTIES

UITSLiGEII, JUNÏONEI{

,- Íat mrak dan direkt ool( eveí de kontributie over. Bínnenkort verschijnt de wanbe-
talclslijet. Het zou snou zijn als cen jeu6clspeler niet nag.spel-enr óndat zijÉ
ouders c1e hontributie niet betaralc'. hebben. Vra$en over het te bptalen bedrag??,
EeI dan 458?0?.

Verburch B

oD! 4
LElrs ? 1-2
LEN§ B 1-2-

Twee rved.strijclen vi-er punten 1O@. Keurig jon6ens, in dit sl-echte weer. C1 vrerkte
een 1-O achterstand rveg. ?ierre veriledigde zijh doel bekrvaam. Via doelpunten
van l'íartin .en Frcd won.l,ENS. met 2-1..C2 miste erG vecl kansen. Maar ja 2-1 was
ook voldóenlle voor twee puntjes. . ., : :

VRIJDf,G;VOND T]UIINING 
'JUNIOIiEN '' l '-

Met in6ang van rleze vreek kan -ryiilen v Sprunclel dc training van d.e niet geseLectcercle
junioron niet meer verzor8en. Voorlopig heent Frans vd Derg dit vraar. '.le weten
niet hoelang Frans dit kan blijven d.oen. UJanneer ón ierlancl geintrèsseerJ is om
de trainin6 van .l,e lagere junioren om de wcek te verzorgen rlan kan hij zich .

rnel-rlen bij: !ïím Kourvenhoven, Tel. 2,o9355.

a
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DE ],ENSNE:1rUE
!iJEU(í],ITD VilN DE VOETDÀLVE].ENIGTNG ],ENS (LENIG EN SI,IEI,)

!4e Jaargang nummer ,1 , 12 maart 1981.

OFFICIEE'L

T,IUTIITIES LEDEN],TJST

O13O , G. Duiresteijn
152? .' J.J. vcl Tas

StieltjesstràaL 259, Den HaaB Te]-. 946893
cle Genestetstraat 84 Voorburg.

wordt
vrortlt

ME ST.1'.ÀT EE hCIITE? DE .3/rÍ? ?

Zaterdagmorgen: l:ndr6 en Josg Christ
r, -midàag: 

TorI vd Berg -.Cor Peeters - Loek.)uivesteijn
Zondagaor6en: Cor [{opp'enlrroriwers - Tinu6 Zil.fhdilt - pueCi ]tichel- - Erj-h LanctlnaJl
,,, . - lLi dda6t iln vc1 Steen - 2 nan LENS 11

Bi.j.afheuring staat zaterdagl Ton vC Ber6 en ï.,oek Duivesteijn + tevens sluiten
rr l, . ,, zonCalS: Jos6 en jïnd}é Chriot + tevens sluiten
Eventueel afl:ell-cn voor dc Ilnr bij Loek Duiïe'steijn TeI. 67618

iL'.J(,Jí,J(..Ki'.r( iJ(rJiifi;I.-ïii!iitJi="_1i..J{.",KiIUrï(.J.i'ff_ï_^J;-"Kr-K',_i(..ii.tKJíir.!K,"ffa,fiiBi.IL-JifiL'JL'lí^K-_Kr',ÀT

cor,Írx DIscol.ÍIx

Zaterr.'.ag 2'1 maart om 2O.rO.uur ie het.rlan zoverr Iedereen.dlë Írel eens
wat .anders .wi1 tl61n alleen maar voetbal]-en, .worclt .verwacht oll ons, zoa).s ge"wóöri1i jk
fantaotÍsch, discofestijn. De t o cÍrangsprij s..voor dit 't..Spring-inn fe6tivalrt .

bedraagt 2 6ulclentjes. Dus clat ma6 geen ièrtdie'zijn cm verstek te Latèn 6a.alr.
O ja1 a1s je t4 jaar of oudcr bcnt mag je erj.n.
Dus nog ! nachtjes s1-apen en het is zover.

-O Re-vwear

K:'fi rJLl]I",ï. -K-ï(.JL-Iirii(fl ir'.K,t.L\IiiIQ.IGJili.JL".l(,ïí.JLJ(tfi.ii-fi.J(r'rIcJ ,Kirhi-IirrIír'li.,ICJCfii'i(.lI-'^f-.K'.lJ

KKI«KI§(IC«(KIfl CKi(Ifl ffi I{K
T' I':: ICI{ISPEDOOR ::KK
K10(Iflfifiirs{Krí1o.flilil§d0('

++:***+ llent U het ook spuui; zeit, d.at----weer. Een redeloze twaaairàia overvalt
ons als we weer een Zuiílerz-ee zien aan de Hengelolaan.
Leuk nieuvrtje: Aggeiiopen zondag belcle iemand, èen zeker persoon of hij ,

dit of dat wil-de doen._ De !'ersoon zei nee. Het was zondq,g 10 uur tG morGens
Zi j, dj.e rlit be5rÍ jperi hunnen l-id. vrorcien van (l.e Ncdcrlandse Vereniging van
SuIer ParagnoËten.
Een kla.i:'in ons gezicht ivas d.e roeuloze netlerlaag ïan LENS .'i op hct ..
Eod.ierí6e vel-d van Rood.enburg;. De hoo! ontstaan na.cle J acht er e envo Lgende
overwinningen tegen Rl.VJt I RVC' en VCS rverd de g'ronil ingeb..,:rd. Maar.hàt.
hooff, blijft geheven, \ïc gaan d.oor..'

-1-



LEN§ 11 blijkt een elftal net karakter. ondanks het niet cpkcrnen va,n ile
tegenstancter wera er toch cloor hen 5;evoetbard. Hurde aan clèze jongcns va,,
Jan i'le ',ïit. Het gaat zo slecht nog niet rnet NeCerlancl als er sieeà= wecr
vàn tlit socrt-kerets- uit é6n s trrlc blijken op te staant. .

lt/el- cen6 iqehoord van c()mix Discomix. I i j ool.$ niet. De Ilaka, die 21 naartclit cnbestemde amusencnt 'cr$aniseert, schijnï het zelf níeí te l'retcn.
[lJàt ïet.U cr eèn ]lingo van'te-r:rakenr.of-en.Fonclue.anncx Flanse avbnd. -
-í,ls er rnaar ).eut is.
Perioden van afkeurin6en betekenen voor rrrenÍge crubbladre dac t íe koruhorn--:mertijd. Zo coh voor ons. l)eze pcrioden kenrnerken zích, wat.LEIS betreft,
door ccn verminder,i klubgebouvr bczoek al-snede mincer vóetbal. Eetr'betekentvoor ons IuÍstcrvinken, Llat er.mintler rotldeIg worCen.op6eva,n5en, En ten-
6l-otte bes.taat '1cze rul:riek voor 9(jÀ uit verd.raaide oniàarheàen. ioars uhopclijk aI wiet.
Het schijnt, dat no6a1 wat LENSleden afgcloi:en zondag dc vrijk hatlclen
genomon naar het Fc Den Haa6stadi.on. Ze zul1en vrel- van een. natte. kéruis.. i

zijn teruggekonen 6czien het povcre s..reI van rle resÍC.enten,
In o[ze tencargesla5enhei' zou-.lcn we harst vcr6cton, dat hct 2e'van C.c
zöndq3. in Gouda tret. J-0 van ONÍ:, heeft 6ewonnen. En clan tc bedenken, cr.a$:zeaI om half ncgen noesten verzamöIen,
-'-f1je1opon naanda':avon l tooncr.en íre zatcrdagvo etbal-Iers rveini;-- kanakter.
Terwíjl even d.aarvooÍ rle jr-klnssers zich. in het zweet harl.Jon 6e1o1:en, .'besloten zij Ce borstcravrl eaË zich vorirbij te 1aten GLlan. De-arní;n
rverden slechts ;;etraind d.m.v. kl-aver5assen. In het vèrvolg clionen zij
aan hun trainlniiskledi j toe te voegcn rle vo16;entle attributón: snorkel_,
clu:-lcbril en zwenvLiezen en als het oven kan àen harpoen om het spel wat
sparrnender te naken..llïij treldcenionze rei;enpalrlsen weer aan.en stapl:en weer o! onze fiets op
ureg naar horizonloze verten. ldij ze6;1enl pardoer!

I4ZMZfiZMZMZÍ"IZMZIIZ\IZMZI.IZyizt[ztlzuzy,zíazl1zi.,"ztlztízt4iltiz:t[ztizMZr.izMZMZI\z I,IZMZI,I7,MZMZI'IZMZMZM

LINGS DE SPOIITIIN VIJ{ DE Z-M L;' t ER---{ I I

Zaterdag 14 maart 1981 .

14. ,o uur I,E:t'ts
LENS

'-. ' 10.5O' uur LENS
14. JO uur LENS

Quick Steps 1

DSO 11
DORR 4

1
2

4

vr1 J

I
n

v1

3
1

V
V

d
it

en

va

J. Oudshoornr

].I . N:
N.N.

Nu het Z-M 6eno e cn varl LEI{S 1 en 2 and.ernaal oor koning Pfuviusgetorpeileerd vrerd, moeste de beifle anilere eLft.rl-Ien rl maal- de rr IENS-eerttophoucl,en. Wel-nu r het DEII)E heeft zich uitstekencl van rl e taak 6ekweten, rr.idct.els
e en fraa-ie 2-J zeg,e , UIT te -en HolLqnd §port t 32. 0p e zwaar bemo'lderd tcrreintegen een 6te1 6rotc zlvare ongens 'hebl:àn ze zi ch goed taanCe weten te hou(l-en.De th1iísc1ub i6 blijl(baar Ge !-lencl om in de eerste fase n d.e strijd hard. toe te

c
J

sl-aan en rr.an nad.erhand ile boel af te wachtcn. Zo ook' f,ur binncn 10 ruínuten st oní1en
lVa J reeds met 1-O achter met evenvccl lia.nsen op 2-O aIs op cle 6cl.i jkr:ralccr.. D e
LEN§pIoeg herstelCe zich cchtcr wonclerleJ- en kreeg zorvaq.r hoe l_an6er'hoe , eer
6rcep op Ce weCstrijcl. Dankzij een vrearlijk schitt ererfde liopbaL van ons all-er
GerarC l(ui er kyraríon we no6 v6ór de pauze Lan6s zl j ! teryrijl in cr.e 2e hclft no6 een

rve a 00c e traffers van' dezelfde speler een 1:enaIty van Cor B()siran en cen
, , eigen goaltr ( danÉzij 66n van c1e , rberucvolnaakten,
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htelt íooizetten van Laurens) h'et quiht et
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Een prima preetatie van de hele pLoeg aet al_s absoluto uitblinkers ditmaal
Cees Vel-dink - Dan Pronk en Cor lrIelber gen. laatst6enoeruCe had zich ook rlÍtmaal
werleron met Peter Hederik aIs rcserve bes chikbear 5óstlekl. HarteLijh (tank! Del.arbitraíje l-ag cze kccr de voortre ffeIi jhe handen van arbiter pret !.: i(omend.e

ook nog een kLein àppe1tjfr'ilvalt
::,,

M.Reuver (aanv.) - Tl.Bon - H.i(emirer r C.Veldínk -i J.Houben'- R.Leijn -
L.Kuíjper. - Chr. Jehee - G.Kuíper - T,vat Tot - C.ilosman -
1?.I{ost er - G. '}o6iÍan - D.'I'ronk.

Zaterclag e:en !ëglswedstri jd tegen DSo .li , waar,,:EffiÉïi]enl iïfrv-ang: 1o.f0 uur. :

Opstelline: 1. '

RES :

. Het rVjtEllDE ( o. a. 6ëhandÍc.ri:
, , getrourvenir)§ffi*.e een hele goedè
Ioch.wcer een puntje, càptain Vroom!
on 14.JC uur,
Op6telling3

we6blijven vc.n een J tal-
HTSV en hie}fl. tt op 1-1.
k THUïS te6ea DOitil 4 en wel

t door het zonaar
wedlstri j d tegen
a. s. Zaterda6 oo

C.Berebak - A.Koster - R.Vroorn (aanv.) -- C.v t{e}bel$en" - C.I(oster -Fr. V Drielen - G.Halleen - E.v Vlerkhoverl - À.nomeijn - i^.Bannin6 -

. Het IEISTE ontvan6t Quiclc Steps 1 en moet do.arbij ( tènroinste als aIle
oo6jes 6oert olfiEfrjvent ) ;iei AI te voel plobLemen ontmoàten. r,..anvan6t 14.r0 uur.
Scheiclsrechter: J.Oudshoorn. Op6tel_1Ín83 \,Joensda6avond na dè treEjilnl-

Het TWEEDE heeft eens cen zaterclagje vrij. Mo6elijkhcclen voor een
vriendscha.ri-reffiÉíontmoeting hangen in de iucht er woidt moeite voor Beclaen,en zijn raj-sschieà lï o ens d.agavóncï bàkènd.

PR0GR/'iil,{A ZirTE;iDAG 21 maart '1 9Bt.

nqZl'tLZ\12\1

H.E.RaPpa.'

N. N.
N. N.

eni6e ,,Z-M klant jeit no6en ontÉooten?
nog even aan, {on6ens I

14. J0 uur LEi'lS - Bizon 1

LENS.2',vederon vrij! !
12.JO ttur DSC t6B/5 - LENS f.
14.J0 uur c1ío Haghe 12 - LENS 4

P.S. Heeft de Ponnin0rneester recds
Zo ja, primal Zo nee, clcnk cr

ZYIZI.IZI4ZIL'ZI7ZI4Z l'lZYtZMAt|ZtttZllZllZMZMZ zt[zMzy! It:l,t{uy,z$Ztsztiztlz$z!12'ti

J JJ.]JJJ JJJ J,JJ JJ JJJJJ
j ;uxoroen í
JJ JJJ JJ JJ JJ.]JJ J JJJJ,I

Met ex6use6 voor onze afwezigheid van vorige week openen we ,.]eze kcer
onze ori6inele rubriek. Sr:my, jongens. I,laaf voor ons wà6 het ook vakantie,
Groot was trouwens onze vcrontwaardíging toen we l_ezen clat tijr.lens onze
afvrezigheicl r3o ed.ko op lLa$i.aat was 6ep1-cegd op onze rubriek. iilij overl'regen
nq on onze.naam in rr Spuugbaktt te veranderen....
Dlc bah kcmt clan goed van las om onze gal ovcr het vo16en4e in krvi jt te

1 De disco va.n 21 ma,art ís zoals gewoonl-i jk om ,1 uur afgelol:en, rlus net
vranneer' het meestal gezel.l-ig beiSint.te wordenjl
2 Del obmpctitie zal waarschijnlijk ltrecr cens niet uitgespeeld kunnery
?prcleh '(nisschien is er som§ loch rvat te snel'afgettcurà) - i
J De tafelteniti-sbat j cs zijn vr;or cle'zovcelste kcer verclwenen (lees:
kapot6esJ-agen). Nu hebl)en wij en het bcstuur er 'best 

,begrip voor clat je
af en toe jc woecle over een Gerniste slag kwijt moet, 'maar vrailron dat nou
altijd op de batjcs ncet 6e1:curen is ons een rp-arlseI.l

--)-



Ju11íe gedr'ats hceft nu weL tot 6evol;3 clat jc lle batjes vocrtlan zelf'nee moet brcngen. Balletjes-zj.jn nog weI achter.d.e.bar verkrijgb:rar.
4 on cleze ti jd van het jaar lron;len wi j alti j.r.r;éthri jven. Aat ór nog geen
nieuws \{a6 over rle buitenlaídse reid, en dat.Èan dus nu niet.
i't16 rve uit het raara 'nàa'r buÍte*r kijken wanen t{e ons nan het l,a6o }I.eggiore
waar cle maan oi) de goJ-ven schijnt. Narlàre inspcctie.bij r,.e trainirigs- "vcrlichtin6 }cert ons dat het alLcen n,-..ar de ve.l_.len .zijn rlie llanh staan- en clat de 6o1ven veroorzaal<t worden door eeri steJ_J.et je fanatibke
.íi-klassers t di-e aan hun prdcentjes werkenr De ke-n6 clat het zàterdag cloor-
6aat lijkt ons niet zo 6rcot, maar viie weetr.... Overigcns hàd rle regen
ook nog tot 6evo1g. dat i.1 en Il1 te8en {c Haa6s.e jeu6d weer rs afgekeurcl
werd.r- maar .1aar zijn ze in:,rid.i1els wel aangewend.
Orn to-ch àog,r,rat te lachen te hebben na e'en. droev-ig vo etbal_weeken<I:
De mop van Àe vreek. Deze koer cen aflcvcring die iiot zo geschlkt. is voor
de jon6e Lezettjea/lezerinne t j es (dÍt on {Ieen boze oudere op ons dak.te
kri jge_n; r-cd. ) Hicr vol6t hijr
Er komt -eèn, oud onaatjd van paklreg, pak'm tcet, 85 jaar oud in ecn, clrogis-
teri j en ïiàagt I , , l,leneer, ma6 iÈ-vàn..U een pak, Eaanclverband? rl
rr Maar mevrouw!?tr rzegt c1e Cro13-ist verbaasdrrrp4t is toch heleriraal niet mee
nodig o? Uv, lecftijA! ?tl
D.at yÍ9et ik, rrzegt het onaatjerrr roaar het is. zo lekJrer warm in mijn
1:antof,feltjestr! i M
Becladkt Ronald van c1e llódk toor Jozc lcuke inzendin6..
lïa.Ar je geen 1:antoffcltjcs voor nödig hebt is rle cliÀcoavond! Deze hegint
om 2O.JO uur op 21 rnaart in rle L$N§kantinc en ied.ereen vanaf ongcvecr
14 jaar han d.aar voor slechts 2 piekenannetjeo naar binnen. Het toiletis gratis en de muzick vrorrlt als vanouds. vcrzorgcl door Zaratustra (vee.I ?irnport) dus daarom hoef je het nÍet te 1aten! :liLcen jammer clat de ccn-
supt5.es.zo duur zijn, ilit in verband net r1e vèr]eaijde jeugrlJ-onen en rle
overcenkonstige 6e,1aa3_t1e zakgel len. i j
Dc hecr,Corct gaat wccr cens net cle pJ-ui.ra van c1e week (nàanrl) strijkén.
Deze vor:dient hij vanwege het feit dat:hij zijn beroftes betrcffoncle'cle
fli1:lerkast van cen kuartje, alsmcrle het rcpareren van het voetbal_snet
waar6;cmaalct heeft. BravolI M De heer Coret was hel,ias al,lqen luat veibnt_
waardigd over het f cit ( een an,iler rfeit j"ril clat e omni6en'edn kr.ra.ài je nc6niet 6oedkoop genoeg vonden, clit omdat'hij in de bak van Lie kl'rart j cs ook
c.ubbelt jes en stuivors vonrll Jön8;efui, ilie' hier voor vèi"àirttroor rleli ik Lijn.kap.a}.s j,ehe.tbelieft net cr.ozc gein!
omclat het zo langzamerhancl tJ.jcl word.t om de koPy in te Le.voren houclen .'.
we het hierbij. Tot volgení1e weok.

J. S. en I.B.l
PnoGi}J'iM.1;' SENIOnEN - ZOND/iG 1! maart 1981.

Ir
I

I

LENS 1 is vrij
LENS 2 ie vrij

11.45 uur Delft 4

1O.OO uur itelft 2

14.00 uur IEIIS 5
12.00 uur IENS 6
12qOO uur LENS 7

LEI,ïS f
LDNS 4

Concordia I ( vrsch)
HVV'-'4
lnlest erkwartier 4

Duitenhof Creef , Juniusstr.
De1ft li.l,í. J, Caf f a.
Buit enho f ilreef , . JuniuGstr.
Delft E,ltl.F,Balwis.
v2 N.,Ny
Y2. 0.,J. Tjon Iton Fat.
.U):'. J.U.liorlel((1a6.
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12.45 uur Oliveo f

10.00 uur Delfia 6

12.00 uur Texas/DEB 5
10.00 uur IEIIS 11

PnOGRAi 14Í SDïIOnEN 12 maart

HVV 7

(donCercla6) ipBi.

ljportconi:Iex tide Groenè l
lïi j dtsrt Sportlaan Pynacker' l.IÍarkus.
IÍozartlaan Delft

i . J.F.Iíuiii)er. .'

\11 N.N.

LËNS B

rEiqs 9

- , . '. LENS ,10

2O.OO uur LEIIS 1 RI(f!W 1 !rlr:t

'_l!í

ri l

OPSTETL]NGEN

],ENS 1 worààn' eöóï' itè 
-tiaiiiórÉ 

t etàira BeÍr' ..]rt.2en

LENS 'l cn 2 zie r cserveproglamno.

zon:ler i(. v SprunCel

zonder j'.. Bauman

met R.van Os

t

aIs

ale

al-s

aIs

behend

.
h ekenC

beirend

bekencl

b ehen<1

LEI..IS 7

LNNS B

IENS 9 als bekend

LENS 10 als bekenal

LENS 11 àls bekencl

VERZIJ,ÍELTIJDEN

LENS 5-6-7-11 een half uu| voor

IENS f 10.45 uur LENSkantinc

LENS 4-9 9.OO uur rr:
LEN5 B 11.45 uur r'r

IENS 'lO 1 1 .00 uur , ,

iTFSCHRÏJVEN

van de wedstríj d.ar.anvang

Vri j clagavond tussen 19.00 en 2O.OO uur '

],ENS
TE'NS
LDNS
],ENS

,b
6b
?b
öo

ij ,Ios tÍittÍng
ij Cees vrL ilëek
ij Henk l?iumelzvraeur

tel
teI
t el-

271155
o1o-715110
302516,
946891ij Gerard Duivc6tcj-jn TeI.

IENS 4

LENS 5

LENS 6



LENS g. bij
.r LBNS 10' bii

.LENS .11 - bii
Theo Prins
Jan llielnen
Jos I(uiipers

t"f.
teL.
t eL.

6ttzt4
2r7101
6oo65B

,".anvoerJers krinnen bij evt. problemen kontakt opneÍlen mèt tr'rans clë Vioege;
te:. ^ 01?42-í021 (zaterda8 tussen 12.C0 en 15.0o uur). .. ..

U]TSLIiGEN ZOND,;G B maart 1981.

1-o
1-4

REsEI/EPnOG;1..1il4i' ZONDi.G 15 maart ( alleen bii algehele afkeuring)

Rooilenburg 1 -
ONri 2
LDNS 4

.LENS 1

LENS 2
HBS f

14.o
12iO

uur GD/. 1

uur GD,\ 2

PROGR;ttlA ZoNDr"^G 22 naart 1981 .

;
o

I,ENS 1

LENS 2
I"lade6t ei jn
Madestcijn

I

I

14;JO uur Oranjepl 'l
tENs 2 is vrij

10. OO uur LENS 4
12.C0 uur HVV 7

'LENS. 1

DHC 4
IENS 11 ri

I
SEKCLDER

Ee rst revcn ,.rat rccht zotien.
íÀàu rutrri"t is niet bedcreld on anrlere 6chriiven'1e or6anen het zwij6en .]
op te 1-e;gen 1

Die jongensi van clie andore holtler rubriek kunnen clus 6erust weer aan d,q ' :

s1ag.
Het vierile elftal- bleek zelfs met rrverslerkin8rr van deze kom.Èssie niet
i$ staat van HBS te winnen.
De trainer heeft een tclefoon oor Bekregen om atit e1ftal op hct veLcl te
krijgen.
Precies 11 man .traclen o:n 1O.OO uur rtbiizinler.8enoti-veer.ltr aan tegen HRSr
Mcnsen waar zíjn ne nee bezi6! }?cserve boofdklasse is 6ccn recreatie )

voetbal.
oo]ihet11ehar1weereenv..ndebc]ren.1ebaa1r1e.3.en.-.-
Dit was t1e )e kcer in successie dat een te;;enstan'ier' niet o1Èroao;
Hoc zcu dit el-ftal dezc reputatie op6e):ouÉd hebben. :
Volgens ons will-en zo cr best vanaf-----
ïnnirLrlels zijn cnkeLe in alferhaast aanGetroiÍ}Éen uitzendkrachten be6onnen
in r].e enorme 6ta1le1 aanmeJ-rt-ingen die binnen ziin íjekpmcn op onze op"oep j

van vorige week àoor te lverken. i

Zondag ook verkcer<l gereden naar het torrein van iloodenburg om de vredstrij
van ons eerste te Gaan aanschou!ïen?
Daarna ook hct i"tce gcha,tL f,a.t hct zocltcn ninder v.crvel-encl was a1s le.

weCstri j rl? ': !

Vrijclag om 2A.1'i uur morcn aIlc lagere seníoren hun lcunnen rteér bepr"ceven.
op de training bíj Ces Franke.
YIe kunnen nu a1 neeclelen clat we in serieuze ónderhanCclin6 ziin'omtrent

U hoort ucer van orrsr.rr

I-6-
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ST/.NDE}I ZJ..JVOETB/.L (BïJG§UEnKT TA.I 20 februari)

2e klasse B res. 4e klasse D

Sroekie 7
IiII Speed J
R .rlrrows 4
LEI{S 2
IJonbers 1 11-11
Dtïo 7 11-11
Dalco 2 1A-9
16 Gravezand.e SV 4 11-9
§ythoff Pers 2 11-B*
GJrmnova 10 11-7
Vitcsse D J 11-?
( teru66etrokken: VVtl/ 2)

lf)

Champions
DCO. I7B
Kl Thorbecke
I s Grave zancle
Iloet errdcer r 8ó
LENS 1

12-20
13-18
13-17
1r-14*
15-14
12-11

11-16
11-14
11-14
'11-12

Garruncl
POG
,Quintu6
IIonseIeïsdijk

11:71
11-1o
11-B
1t-3

2 punten in ïrrinclering
wegens niet ophonen.

PIIOGNAI':}Ii JU]'I]" O;IEN...=--_..-.-
I,L'irNDjr.c 16-j_1981,

2O.00 uur LENS, 6 
^

zl,TE:rDi,c 144-1981.

RJiVA

Quintus 1

D.,ïO f
Quick 6

12.10
12.1J'
14.1o
11.OO
'13.'Jo'
10.1O
11.C0
12.45
11.45

uur
uur
uur
uur
uuf
uux
uur
uur
uur

LENS 1

LEiI'IS. 2
LEiIS 5
Gravenzande S
Vredenburch 1

IENS 6 (zie 1

IENS 7
IENS B 

,

:llrt 5

v6o-
o/ t)

.:

- LEI\TS

LElÏS
- V elo

HVII
Vredenbrirch 16
LEN,S 9

v1
v2
v2
cen. Sportpark.
Vredenl:urchwe6'Í)
v1
1.t4

HenEelolaan

4
5

B
6'

.1,T'§CHRf JVÏI,IGEN:
SchriftelijE::v clor vrijde,Bavond 1B.OO uur bi

TELEFONISCH 3

GénónniAenst r-àÀE- 10 I I aj45 pn
vrij.Ja.6avond tu:;sen 1B.t)O en 1
gcvallen) vcr.lr

ii-klassers bij P. vil Steen
B-klassers bi.j F.vd Ber6
Crklassers bij À. t s-Gravendijk

j P.vtl Steenr * ' 'i"'
Den HaaG. TeL. 675t)96. ',- .
9.OO uur (uitsluitencl Ín dríngen.ié

6?5096
297978
611640

irtr'I(EURfNGEN:

tel-.
teI.
teI.

In nood3evallen lcunnen C.e junioren no6 op. zaterdagochtend tusse4
9.3O eÀ '1O.00 uur afbellen bij LENS. Tet,- 651114.

De junioren mocten bij sleohte rie ersomsta.r,l j-ghe d.en 6teecl6 de utËou-
ringsli jsten raadplegen.. Tcl-efonische inforuatj-es worcr,en. hierovel
n:iet,rertrekt.

..7+
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OPSTELLINGEN:

ï,ENS 1 aLs bekend met n.de Jon6
zrE IJJSIilVEFROGniiíi.. Un xounrroml

sanenhomst 12;00 uur LEI{S

LEN§ 2 aIs bekend
Ëïm-6íEomst '12. i-10 uur trENs

ZIE nESEnrIEPROGRillt"L\ EN IiEUiIINGEN
L.,eider Dhr, Sira.

met E. cle Groot.
16-1

Zie re serveBro Brarnma keuringen en spoltkamp
.. Leide} Ben Csse.. -

LENS 4 aLs bekencl fiets meebre-ngen [iaarne ourlers rneà u""ro", i
ZIE i?llSEItVEPR0Gll.r. l,I,1, f'EUi.lINGEt{ EI.t stORTKii}ip

sanenkonst 11 .45 uur LBr,lS leider !ï. vd tinden. ;

LENS 5 a1s belEend. fiets m:ebrengen
ZÏE IIDSEIIVEPNOG].U,I'"I, i(EURINGEN El{ SPCIiTILI.}ÍP

samenkoraet 12.00 uur teider Marce1 Jansen.

],ENS I a1s bekend
EïEíÏomst 14.C0 uur LENs

IEI{S 6 als 1: e}rentl
ZTE ITEU:INGEN EN ÍJPOR'IIíJ,tr Z]E

sarnenkomst 10.00 uur I,ENS

lei,,,ler Jaap }leyburG. "

Leider F.F1uman6.

LENS 7 als bekenrl
ZIN IiEUNI}TGEN E}I SPONT1(.1I'LI:)

sarnenhonst 10. JO uur ],EI,!S

IEHS B a1s l:ekend
_Ë-aÏEiTons t '12..15 uur. LENS

LIINS 9 aLs beken«l
ZIE I(IiU1ITIIGEN EN S?ONTIIJJIP

samenkonst 11.OO uur LENS

pROGn.,-lAÍ,1. PUPILLEN'TYELPEN EN I,iINfr\,ïE],PEN

PUPïLLI]N ZLTnIDrïc 14 4-1981.

met J.l:lip

l,eirler P. vd Stcen. .

ZÏE KEUN]NGEN EN SP O]ITK].I"IP
Leicler Tl',eo Prins.-. - 

.

net P.Atl-èb1a6.

IEI rler N.N. .

9.JO uur LENS 10 .:
10.45 uuI V1IP 9 :-
1O.00 uur Loosduínen (O

ZID I(EUNII{G}IN ZIE IGUJiINGEN

I"IELPEN Zr^'TEilD/rG

9.QO uur RIGVM 15
9 . JO uur LïjNS 15 ,

11.oo uur G)S 11

IÍ-.r^Nt)."G 16-t-11)31.,

Vl|P B.

LENS. 1 1

LENS 12

- LENS 14 (zie 16-1)
- . lWS .5'

- LErqs 16

1Í)

Zuirlerpark
Madestcijn

S-p.parh Pelancn
v3
Erasmusweg

14+-1981..

19. OO uur LENs 14 nAvA v2



MINr =',,lELPEN 
. ZiTE;?DÀG 14-tr-1941 . -

9.JO uur LENS 18
'I2. O0 uur IO4D 7 ;

- Quich 12
- LENS 19

v1
Noordwe§

19;0{J -' 20. f5 dur-.LBrS -'18 en

raJd,agavond 1vröf
,tr
È

TE

Z jlTE]]DÀGr^TVOND'44-1- 1 98 1 .

rlFiinUI?ïNGEII:

ln..'-

O?STE].,,],INGEN:

LENS 10 al-s bekencl
eanenlionst 9,00.uu" I+ENS

zie keuringcn

B]J ]'.LGE}IEIE f,-TIiEUliING, FIU4 OI.I 14. OO UUr

LEIqS 1.1 ..als.belrcnd ZïE. IíEUIIIIGEN

LEI{S 12. als behend ZlA. 1IEUnINGEI{ 
r

samenliom.st, p.OO uur . LEIIS

.. it
BIJ i\IG],HDLE /;fl(]IURÏNG F]IM oM 14. O0 uur.

ï,ENS 14 zic ook maanclag
M.losch - li. Dlooshoo
J.. Dunant - J. VI estat e
M. Vexschelden

saxrèn.:ornst B. Oo uur LErTs

ZIE OCK KEUNINGEN

19 'zaíIvbetbal Hör.itza6erÍj samenkoruot . Í8. 15.1 uur.LENS

ur bij P"vd St een,
Pll Den Haa8. TeI. 6?5096.
en .19.1)0 uur (uitsluitond'in .r.ringenrle :,
Tet. 2906;23.'

In noo06eval1en kunncn de pupillcn tin welpen iro6 op zaterdcgochtend
tuseen B.CO en '10.0U uur afbellen bij LEI,IS. te:-, 661|114.
Bij slechte weersonstandi6heden stceds eerst cle afkeurin6slijsten
raadple6;en. St.at claarop bij ttprrrirr"n en Vy'elpenrr vernelcl.: GOEDdIIE.EURD
dan steeds naar ve-l-d of Dunt van samenkomst hornen. IN DIT GEr/r.,L. ]vL.-G

EII DUS NI]IT TELEFONTSCH I,JONDEN GEINFORI"G]EIID N.:JN EV,ENTUETE .1fl(EURING.
§taat bi j cle afkeurin6batl-ressen bi j- rrpr,ritr"tu en l;Jel-!enr!' vernelcl:
ZIE ,IFI(EURIIIGSLIJST dan moet als vol6t worfleï gehanit,eld: Voor LIe
thuiswe clstri j Cen moet juniorenJ-ijst wor(len 6eraac',pLeëgc1. Zijn de
rvcrlstri jclen van l,EIs 6 r? en {} goedgekeurd, rlan .;aan ook de ;:upillen
en rvelpen weclstrijden op ons' veItl, door. .Uit6]iriten.l voor'r1é uitweel-
strijtlen ma6 ín dat 5eval telefonisch worcl.en geinforneerd of hun.
weCstrij,'.en door3aan'en vrel zaterd.ago cht enrl tussen B.OO en 1O.OO uur
Íe]-. 661314,

EtïINGIíR]JV
3-

C

r
s
hc k

HIEECN
ne
riL

n
j

vb11Í;c

straat 101
ond tuirsen
."bij itÍr ir

,1en

ílav
en)

ui
da

O.UU U

, 2545
18. oc'

ei.'j n e h

Leicler Herman StraverÀ-a

Leicler Ilonalcl .Ce Haas.

Leider 'non de Jong.

avoncl
ft - D.Sij1sxra - M.l{oelisma - T.Jansen -'M.Scildurnan -
-. R.Verbaeia;- .P.Valkenburgh ; H.Smulders -

: ': . ':.
Leider Jaques den DuIk.

,, ,: 1

BIJ J:LG]IIiEI,E /rtrliEUNING FIÏ,}1 OI,{ 14.00 UUr' ]

-.-9-



IENS 15 p.tle Jon6h - R.Wyrdoman - X.Eínrnernan = R.Zandstla - Il.lleer6hoek'-,
R.tloltrop - Rrvd. Laan - I,l.Jochens - L.Le'of1àng - lJ.v Beek - H.il).arseen -
P. iin6eline

sanenkomst 9.O0 uur LH{S Leider Peter c',e Jon8h.

ZIE OOI( KEUI]INGU{ BIJ NIG]JII}'LE AFIffiU],ITIIG FT],M OI'T 14,00. UUr.

LENS 16 R.rilsemgcest - M.Drandt - K.Hansen - I{.Jagesar - c.Kuiper.- H.Staal -
'P.de lil-eijn - J.Steinv,e6s - E.v Knijff - IÍ.TÍjseen - J.vd Starre.

sanenliomst 1O."OO uur LENS Í,eiclers Dhr. Rrandt en

LnÍS 18 .zie ook Zaterd.a;avond
S.IIc66 - N.Schuurruan - R,Nuijen - M.lYierona - R.Fieret - C.I.{oLenaar -
J.l'.ansvcId - P. Elsta]e .

sarccnkomst .9.00 uur LENS Leiiex Eric Hess.

BIJ JII,GEHELE ATIGUR]I{G FILM OI.Í 14.O.) uur

LENS 19 zie ook zaterda5avond
M.'Jiubbcn - §.Jagesar - F.Lel-ievelrl - J.Le1ieveld - J.val !ïaay - E.Deklcers -

. M. v l(atl'ri jk -E. de lIeor
oamenkomst ,Í1.00 uur LBNS Leider Dhr. E1stak.

nËSERVEPnOGRfin-!i-'r VONTRTö-S:!EI .FIU{)

Bij al6ehe1e aflceurin0 van het hom,l et itieproSrarama spelen Ce vol0enrie el-ftallen
vriendscha;;pe1i jk: , , .
14.1o
1!+.to
14Jo
13.oO
1!..10

- IENS 1

- HBS 2
. LENS }
- HBS4
. LEI{§ 5

Gevroon honcn bij algehele afkeuring. Bellen heeft gee-r nut. Reken er rtra.ar op dat
het doorgaat. I.lrces er vrel zeker van dat r',e kompetiti ewedstri j tl niet door6aat via
de afkeuringsH- jsto Voor d.e rest is het ldubgebouw 6eopend vancf 'l2.OO uur..
Naem allerlei spel-letjes nee (dartsgooicn, pim ?amletr mens eríjer jb niet) etc.
Ilisschicn kunnen vre wat. wcrlstrijdjes doen, lïij hebben no6 kaarten een klein
biljart, ecn sjoelbak, twee flipperkasten en ecn tafelvo etbalsi:e1. Voor íafoltennis-
sen goet je je. eigen batje en balLetjc illeencflen. Ook Ce ouclers .:én-blo et j c6 en
zusjes zijn welkom. Reclen í;cnocg om te komen. Tot zaterda6 en on r 14.0,J uur is :er een Lenke film.

uur
uur
uur
uur
uur

HBS 1

LENS 2
HBS Ï}1
LENS 4
EDS

sanenkonst 1J.OO uur LENS

sanenkcrast 1J. OC uur lElis

sanenlionst 1r.09 uur IENS

etsfi

fiets

fiets

SPONTKEUNIl{G

Ook voor het nieuue seiz'-,en moetcru er weor veel jöh8ens Bekeurd worden: Evcnals
andere jaren pro'bcren nij in begin mei weer een aparte avond te reseïveren bij het
4eali6ch bureau voor ,.le si:ortkeuringEn de Goudenr ellcnst raat. l'iIl<:ed r'.eze instantie
en de schooLarts geven ge1r1i;5e keurin6sbcvri j z en af. De huisarts is hiertoe cr.us niet
meer bevoc6d. Van c',e volgcnile jon6ens lcopt het keurini;sbervi js af:

.i'i-kl-assers

Ch. Ber$nans
B.IIeem6kerk
H. S chaap

l
l
t
t
I
I

I
I
I
l

I

I
1

I
I
j

i

J



B-IG."SSERS

.M. v Ileele
ri. v:,3litteiEwi jk

' J,lRroeshart .

M.Eortman '
À. Franhen
E. r1e Groot
E. Jager

C-Ifi,;'rSSEi]S

F Jde Irui j n
F.v I(est er
E.I{ëue
J.Kuijpers
C.Líe l(ien I6oen

J.v l(est er
M.KnoPs
M: vd l(ooy
M..l(ru1
U.vd Lans
P. v i,laren
l{. v l,IeLzen

A.Triep
J.lYa6serman ,

P. !;Jessels . .

M: ZaalberG
I,l . Zimmernan

VIELPEN

M. Dosoh

E.PerreYn
P.Pronk
11. noos
R. So e1;arta
J. vd Sliegel
Y.Tdlohreg
fr.Teiuarie

PUPÏLLE].T

R. Bàtelaan
I?. iloefhouwer
C.. vd.3oofiaarclt
D. Claas6en
E.End1ich

,I'!ÍNI.I'IELPEN

P.Deen
Ch. Mofenaàr

I'J. v Veen
R. Verboon
Itl.ljjals
It. '.qannee
E.Ilarmenlioven
Il. vd Zrvan
Erv Zijl- :.

M.Endlich "
l,Í. Fromberil ,
i!.Groenestcirl
P. PIug61e
E.Renzenbrink

PUPII,LEN

. n.srà!6
'J.Tiranermano
L.vd Toorn
V. TromP
D-. VerscheLd,èn
r'i. v tr,i jn8aar.len

i. r" .-

De vol-(Ten'Je
opgegeven h
E.Endl-ích e
IJtri j zouden
116? 11 binrl
zijn er nog
r.{eet je het
in en rontl
Jongens geb
op va-lcantie

unant,
oetfsría
eefla4B
erschel len

J.D
I,I.E
t.L
l.Í.v

Een heuring ko;t tegeflrïoordig f 20 , - j I'li j vraí1'en jul]ie <1an oJlc wanneer julIie -,
vo1-gcnc]. jaar nog blijven voetbaf -en, en clat cloet natuurlijk ied.erecn, on .nu alvaEt
.f 2Or-'over te naken op 6iro 136?11 lyL..t. Pennin3meester LEI{S net vermeJ-C-íng
sportkeurin6. Heb je eèn ge1lli6 keuringsbevrijs van de school-arts of van hct nerLisch
bureari.stririn el.at dan ncar P.vC Steen, G enemuictenstraat 1O1r. 2545 Pll Den I{pa8. Doe. er
wel é8n.i:asfotó.bij. Reageer nu vrel- clireht on het vergeten teaen te 6.ran. i3egín
april- reÀervcren r,rij de avond in nei. -l-Icen de jongens die beti'.ald héb'hen kunnen
m"e naar de keurin6 in mei. De rest noet hier dan zelf voor zoríjen. iliet i;ekourd *
niet'voetballen het volgencl seizoen. I(euren in augustus is bijna niet tno6elijk ivm.
vakantie en Arote drukte. Het Ís ríaar dat je het weet. llaok du6 / 2Or- over.
Bedankte

JEU6ES?ORTr(j-.1,ÍPEN

jongens hel:ben no6 niets betaald. voor het slortkamp waarvo'ir zíj zíct,
ebben. Dit zÍjn: J.v KeEtex - F.v iiester - J.l(uijpers - I'l.Endlich -
n Chr de Grcot.
het fijn vinclen a16 hct beclra6 ad Í B? Óo ler persoon nu op girorekenin5
en zou komen. Zet er wet bii ilat het voor het spnrtkami: is, Daarnaast
J llratsen vrij vcor het oportkanp in Zej-st van ! t/m B auguetus.
nog? Lekher 6 ciagen s:;orten niet all-een voetbal mel a-ndere verenigin6en

de bo6sen van het 1(NVD-sportcoml:Iex in Zeist.
oren tussen f-B-6! en 11-?-68 die hiervoor f B? r5O over hebben en niet
zijn kunnen zich nu aanrael-,len bij P.vc Steen, Te1. 6?5096.

- I l-



PENJ:],TY SCI{ÏETEN

De volgènrle jdngen hebben zich 19ep1aàtót voor de halve finàIe op LENS. Dít zijí
Eclward Endlichi Ricky Slaansr ïlodeij-k
Jullie horen.no6 wanneer d.e volgende

SE{PER LTTIUS 'n2 - IENS r12 1-4

Frank Christ, Steve vil Togt, I,larco Endlicht
S1ats, DIa-rco Fromberg en Dantry Verschcldan.
ronde is.

i

I
I

L

l
i
I
I
I

I

zaterda8 12.00 uur: Re3en en onderrveG naar cle wedstrijil, na J wel<en afheuring 
_.en ook nu weer het idee slrelenè'dat ock deze weclstri jd als no6 afgekeurd'zou .'

worden. Echter, claar. aangekomen bLeke-n cie velclen vrÍj goe.d beopeerbaar te,zi.jn, .

dus r'le l0ecdkaraér raaar opzoeken.
I{oervel d.e vrcer'gód,en niet racewerkten, regen en harÈe wind dÉars over het veklr.
en vier invaL]èfs uit ao il-1da66e was de motÍvatie.toch aàÈwezig orir voor tweè" 

.punten te ga.an vec':ten.
De eerGte holft verliep doelpuntloos r' óndanks het g6ugoe6,van beitr,e kanten op clit
zware ve1c1, tot 66n r,rinuut voor ru-st C.jlergmans ce bal tàCfr no6 1angs de keeper
-wist te schuiven, O-1. Een doelpunt d.at verd.iencl was, want ï,ENS creeËrdO 6enàegkansen naar |ion niet tot scoren konen, behalve d.eze kans dan. Er rioet echter
bijgczel;d vrorclen .lat ,:ok Semper iltiuÀ kansen krecgr Eaar'rloor 6ebrek a,rr, i""L,ii"L
en no8 net op tijd in6rijpcn van de achterhoede kon een tcgenrloelpunt verhind.grd
vrorden.
Na ru6t nam LENS het ínitiatief in hanrlen en werd er gcvoèhten voor erko .motui'
grond. Er moest toch aog 20 riinuten Eewacht worden, vóoraàt wij oen vorgoncl' l '

doelpunt konden laten optehenen. Een vrije trap werrl goecl af2;evrerkt aooi r.nni5tf.
Deze rrlcillertt zr-,u Later nog tweemaal scoren -d.oor aardille af st and.s chot en,.v.ijf mínuten voor tijíl kreefi s empar ,',ltius' dà vrije teugels, omrlat de tvree i:untenbinnen warèi en'wisten zocloende toch noa eeiruaaL de baI in het net te werkgi.In deze n'edstriid bleck clat er toch ook'óet een vollerli5e inzet gevoetbelacl kon
.qorden en zonder Oepraat. l,aat dit een stap in de ítoede richting zijn. Tevens
bedank lk hierbij de'vier ínvaflers die zeöt' 6ocd gedpeeld bebl>àn, wat ooic.vermeld
nag worden.

Rcinatd Bergenhenegouwen.

' -12-



DE LE}ISREUÍ]E
IiIEEKBII,D Vi'N DE V0E[BLLVEIiEI{1GING LENS (r,Burc tr.t 'SNEL) '"

' 54e Jàar8ahg nunmer 12t 19. Eaart 1981.

WIE SÍi'.;'!T EIt Í-CHTER DE 3i'R ?

Zat erdagmor.gen:
t, nidda6l
Zonda6morgen:
, i , midda6:

Èij afkeuri.ng staan
tr.. ll

Riek losch -"cor Pèóteiè - Teele Frdrichs.
Tinus Zilfhout - Cor Iloppenbrouwers."
Àn vd Steen - ilené vd íjteen.

zaterdag: Teele Frerichs - Riek iiosch -
zondai: ;'^n ricl Steen 

.

Sluiten zat eri1a6: Tecle Frerichs
,, zondali-: ,',n en, lïim
Ëventueel afbè1Ien vcor ile 3ar bíi -'.n RerfienhenÉEouwer Tea. 669416

K.'-K. ;Ir-1,K13 ^,.IiiKrili.'Ji,".iÉ.,1('l',K-':.,{. .lQ'rI(i.I,jJ]r,,.1( ïi,-r!,-Iil^lí J--fr;:i.r!l\rlri. r$r . §Jrr\ i.Iitl.:L1i,'Ji1.ÉlclÍr(. ,;{],Ii.{J(í

' IIEl"tO

l(omt dc klaver jeioe.tran6 weer iraar bovcn??.
Dat kan bÍj LEI,S. De tradionele Paas - Dlitiè

. J april
10 april

'. 17 april -

Op 'deze dàta kan U de lust botvieren

COI,,Í] X DIÍJCCMItr

weten homcn r,vat hier achter steekt.
: lJil1en jullie hier ook achter t<omóif f?:

à. s. zaterdag 21 maart
entree 2 8ulden

Muziek bij het 'r §PilING - INNrr fcstival rvordt.vcrzorS( tloort
Zaratustral

Canaf 20.J0 uur kunnen clie;lene clie

l-s 1n zicht ! !

De toepasselijhe naaiu, Comix Disclriixt rvorkt aanstekeliik! i llen wil'td

, Ilet wordt groots ! ! I .Dit is te horen van de insiders ( en ílie kunnen
het weten). Mede tci stan4 .ekor,ren cloor het I -1L\ promotion team' dat ':'e afgel-open
v,eken cle.stad doortsetrokl(en is om clames ( àët 6ocd voorkomeni) uitnodigen te l8even!

drive-in-cli6c othe ek t

14 jaar of oud.er 2ijn de.Corlix l)iscomlx bezoelien

IU,K,'j(-i1(.lL.Ki- K XIK.K J(-.I:,.i(-',:Ií.i'ff "l(r.l(:.lLi(...I(.JilI(,-i(j a?:.Ií- Jí,ii.'.ii,'Í" :t IirIi.'.K;l(. ,lï/Ji,'J(. ]{ iL';Iíi.liitL.Ë.I(r.

-1-



UIT DE RUSTUURSI(-I"IEn

' ---'-:''- ' " ttóèitràia werÉzàamËóàeri 
'*as er.de oorzaak van dat we no8 Been.Ejen 610rè noe

kontacten in en extern koo:len ondernenen .dit voorwat bet::eft het aantrekken of
grqËIgl..y*+ anrlere.aktivi!q+tgn.$el .1" voctbaLsport binnen onpe vgreni6ing.

1----1
Daarom hebben we eerst nu uit de verschi.tlenàe connissies een werkgroep

in het leven Beroepen om a.e.a uit
U zult zich af vrà@-Ïat

tc rverken.
is nou-een en ander-

r ----Ï
Er zal een Ïol-der/stencíf of id. ontworpen vrorrlen met d.aarin vernieuwdle

no6elijkheden binnen onze ïereniging net ook anc',ere aktiviteiten r.r.an'ile voetbai-
sPort. Voetba] blijft natuurlijh rle hcofCschotel met ruime aandacht voor de jeugrl
en niet tc ver'geten het zaal-voetbal-.

tl e t op5-1c [!"g .of treioprià'Èlen van een. k?+rt- biljart club.
Zowel- overd.a8 aIs t 6 avon.Js ( overdag bi jv. i.O1',1ef,6

r----ï ,

ea. )

Het oprichten van..een vet erair enel. ft aJ- ( ge zclligheicls el fta1 ) dus geen
deel.narne a.an rle bon§s comp etiti e. In é6n van íle vol6ende LEIIS-rovuets komen $Ie.
hj-erop t eru6.

r----r
_ Hgt da$e6voetbal behoeft uitbreirling ooh C.aaraan za! vj-a de publ-ilmtiqs

in onze foldcr ruin aandacht rvorclen gcschonken.
ï ----r

Hà - tteindelijktr zul-len vele zeggen-

De ruinxte voor ,'l.e jeu5d.recreatie lvorílt ter he.nrl genollen- het zo,-:eheten
,,Jeugclhonkii- Cé besprekin6en hierover zijn in volle 61ang- <lue nog cven geduld
opbrengen. f----I

En wist U al 4at de slleeltuin op het LEN§-cor:tp1ex een nieuw aanzien
krijfjt. l,lee niet in ruimte maar wel aan interieur - ook dat staat heel spocdiS
te gebcuren.

r----r
Over boven6enoemcle zaken zal- door het bestuur in tlc komen<ie'tijd uitleg

en t,',eLichting worden 6e[aeven. 5et sta.rtsein hecft 6eklonken !

liom tlet Uw ideeËn, sugÍlestiet6 enz.
r ----I

Kloofl«rCgflilocscsgu§0(

f; nirsrruoon I
KIg'IO(I-TItrqfi CCíTfl fl ilgil(

!'l e hel:l:en de laatste tijd nog,'aI wat aandacht aan het weer geschonkent
aaar alLes is tevergeefs. Het bIíjft rr ..le naam van hot vlieíjvèId bii
Zurich rr.
Daarom boycotten we hct weer van nu af aanr zodat U zel-f voortaan maar
raoet uitzoelien waa?orir het voctballen nu weer afgekeurd was.



{'*-i,*:r* . Daaron 4Íl .4eAr_even:iets Vrolijks; Een vall',,l,e,piomiuente ,§pel"cf6 van het' zat erdagvo ctb;1L , liad vap,.lilgef ,. gaat o:)..dinsda3 -14 apri1 a.s. trouwen ,

:, :.,:. tr-è!-:lr:tarior, .ru,, Éeijl-. Dó "u""pii" is vàn 18.00--- 19.r0 uur in 1leslaurant
De !ïilChoefr;Evert lïijlemavrcpJ I in,Den I{aag. VeeL Succes mct afkaar... . ,

gcwenst.
++t'i++ Het is rveer zover! Nederl-and is ,vcer een wereldbur6er rijkcr. Dellenen die

claarvoor vo11-er1i6 vcrantwoord.elí jk gestelil kuhnen vror.len, zijn Leonie
en Hans llcrtens. I{et is alIcmaal gebeurd op 10 rnaart. De kleine.spruit..
heet lÍicheIle ( tt ," be11e, sont des mots qui vont très belIe eh€ièribl-è^ -'

. et c ) en is dus van het zwalcke geslacht. .r,.:..i.
t + * * t +'.'-.:'rSincls een uile ek I circulcr en op ï,ENS 6eruchten, al-s. zou er eon com}Iete' irlaverjascl-ub overkómen. Zor dit misschien een eerste aanzet zijn tct de

'. : mqltisi) ortvgreni ging, Cie het nieuwe bestuur vanaf, het begin,voor ogen -..
; . . .. heeft gehad?,, . i

+{rt*t+ ,.-.In rieze,:donkëre tijden van cconomische" recessie en energico chaars t e cloet.."r':' LENS er alles aan on het levcp aanaenamer te makenr-Ioen wíj afgel, 1:en. maanrla6l"6pre oplrachtin8 naalrtcn in de LEIIS-lÉntine àat icclereen SezelliG
rond het biljart geschaard. l'Jant dit verspreidde rle -aan8cnàne warmte!

. . 'l' die'het rerzarneld had door J6 uur l.ang elektriche ener6ie om te zetten ..'' r: . in ' thernische energie. /.1f cen k.larsen, rodé vri jn en Mantovani ontbraken
..': .no6.: . i.

"t:t,*+++ , U clenkt 2ekcr, tlat Ri- jvers cl-i e ourlerotten opscharrelt; omdat. hij meent
. dat ze beter kunncn voetball.en ilan ,.ie pro fvo otballers , ílie vanC,aaG onzc

ere divisiev el':len bcvolkcn. Niets hoor, ni jvers wiL zi jn oude dag cloor-.,.;.
t .'.' bre.gen in.Spanje met leeftijrls6enoten om wcer oude koeion c.q vredstrijc'.en

. ". uit d,o sloot te halen. Jon6e 6aaten zouden niet met hen mee kur,rnen

*'t'rtï*. Het is.vreer tijd om een stootje te maken en cle Flipperkast te teister-en.
panèo?i! ! .

ÍBIGEZCIT]JEN . SfUK

GENOEG KOLDER

Zou iedereen nu zo zitten te wachten op nog een rubrielc c1fie nauwelijks
iets belangrijks te verteflen.heeft? Ik weet het niet, m;ar aan6ezien de redalctie
door d.e weerso.nstandighcden en de hieruit voortbloeienrle afheurÍngen iteen schrijf-
stof rneer heeftr trp6ltt aI geruime tijd schrijfdood ie en oen trFrec-Lenserlt ook
al tijden niets meer varl zich ]q.at horen, neem ik aàà dat deze rrSEK( IDER'| toch
uit een bei:aalde behocfde gehoien is.

ïs er werkelijk niets zÍnni6s te schrijven? Ik treen me te herinneren dat
de redactie lSeruime ti j r) l]elecr.en aankondi6de tlat . er nidrJelË notulcn van bestuurs-
yqr8aderingen .wat infr;rmatie uit cle bestuurgkaaer zou worCen.tocÍrespeeld aan de
ledgn. Doch níeto of bi jnz: ni-ets heeft de leílen de afgelopen maanJen bereikt als
het om bestuursb cLeidzaken ging.

, Het zou juist in rl.eze lromkomnertÍjd aanllevelin6 verdienen atrs een reCactie
zich eens goed door het hestuur over a11erl".i za.lcen Liet informeren.
: De leden hebl:an recht op dcze infarnatie en het is de journalisticke
taak van een rarlactie qm Íeze informatie te verkrij6én en te publiccren.

Zaken zoals; U,lat voor. bi.l-cirl g'aat :het bestuur in de 1:rakti jk int ern zowel
q1s extcrn voeren; Hoe .,denkt het bestuuq over het sterk teruglopend Ledental en vrat

,doet het eraa4; fs de 'eventuele de5ra0atie van '4 tvan t1e ! hoogote elfta1Ien niet
fnuikend vooï het totale prcstatienivcau cn lvat ís het gevolg hiorvan mccle net
betrelching tot het behoutl van i.1rled.e, jeugd.s;elers;,Hoc staat het mr:t àe niàuwe
statuten en i1e ledenraa.il.

-t-



Er zijn waarschijnlijk no6 r,iel hondcrd andere belangrijke zahen te be-
ílenkentJdchc.itzijn6].echtSenkc1evoorheeJ-den.

IË hoop dàt rle raclactie vanaf herlen even'a6ressief cie journal.istiek gnat'beclrijven, aIs hct nu r',e flipperkasten en het.biljart te lijf qaat.

JOB

-LEDENi?'.AD

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Het i6 al-wcer hecl lanpj stil rt:rncl d.e te vorncn LEDENn.a.rlD. Nu r'.e nieuwe
Étatuten o:ificicel van kracht zijn d'>or vastlc6ging in e-,en notariiile akte'
staat niets hct lciczen viLn Ie dcnraaclsf ed.cn in tle weg. 

:

lilat doet ecn ledenraad? De ledenraad i6 ile épreclcbuis van i,e l-eden en
heeft aLszodanig de hoolste macht in de vereniging. Hij Í6 vergelijl;baar ,

net het 1:arlement, de volksvcrt egenwo orcliging. De ledenraad kontroleert
het bestuur', óaar dat hiet alleen. De led.eirraail heeft oók cte'mo6elijkheid
het verenigi:rgsbeIeid. bij :Uo sturen. Het kont er op neer, dat het 'bestuur
niets kan Coen zonder t.reetenning van de ledenraacl..
Op hot ogenblik zit het bestuur àp ,or"rr, vant er i" nog 6cen ledenraacl.
I'fs het bestuur besluiteh ncernt en uitvoert, dan zou een Ie ilenvergaclering
hooguit achteraf zijn afkquríng kunnen uitsprckon.. Tij 'en! dc laat6t-.
6ehouden J- cdenv er6'ailering heeft het bestlur een zeer globrral belciclspro-
grarnrna gèpresenteerd. Op ba6i6 claarvan is het aan ,le sJ-a6 ifeíiaan.
Het l-ijkt er cen bcctje bi: alsof cen' l-eic\enri.ad. te6enovei het bestuur een
ne(;atieve roL vervult. Toch hoeft dat niet zo tc zíjn. Dankzij Ce uitge-
rvoBen Eamenstelling van ,.o I,.denraad ( allemoge _r_i jke geledingcn uit c1e
vereni6ing kunnen zich in Ce Leilenrilad laten vert'egenwo orcligen ) ueer-.
spi-ege1t cle lèdenraaíl cle 6chel-e vereniging. Ilat bctè'lent, ciàt 4e rr..rlenraacl
voor het bcstuur een be3-angri jke klankbortlfunktie vervult. /!1s Ce lcdenraac
met bc?aaIde irlannen in6temt, ilan kan het bestuur ervan verzekercl zijn, da.l
dc 6ehe1e vereniging crmce instemt. r'.Is het bcstuur bep,.ial:Ce iCeeën -héóft,
dan han het bostuur dic ccrst aan d.e l.;denr,-,acl voorlea6en ora te iien hoe
riie ideeën vall-en.
Iioe is t1e sailenstelling van de ledenraarl ook alweer geregcld? op c.e ecrsteplaats kenncn vre een. vcrtegenwoordigin6 van Lie ipeleiri.,e fed.en. Daarbij Iwordt on(r.erscheicl 5crn.rakt tussen senioren cn jeugdsDclers, tussen zaterca8'
en zcncr.a6, tussen mannen en vrouvren. Het. aantàI i edËnraarlsr ec',en, clai elke"
6roeilerin6 raa6 aanwijzen is afhanlrelijk iran het aantal èiftattor,..Globaal .pcr ílrie el-ftallen ó6n vcrt c 6enwo ordi6cr.
orn Iic1 te hunnen wor,len van. ie redóniaad. moet je de reeftijrl van 16 jaar
bcrci-kt hehbcn. Dat betekent in elk'6eval dat <rok rr.e cate6àrie ouclstejuni.oren verlcirsbi:ar is. l-'och mo5en à,;k pupillcn un *eIpei àn 

-,nir.,i*"fru.
verte3enwoord,igcrs aanwijzen. zij zull-en rlan een vertrouwensman of ver-
trouwens vrouw moetn zien tc vin.len, die hun bclangen wi1 behartigen.
Onze rlanes6roep vornt ecn 2bi jzon ".er ,geialrr. Deze ..{Jroep beschikt àog niet I

(v9l,qcns niin inforriatie) ovcr eon conprcet cLftar-. Dat zou bctckenàn; '

dat'deze 6roop niet volrloet i:an het vereiste on een tid van ,.1e Lc.,enraaclte uogcn aanririjzen. .iIlc aanleidin8 d.us om te zoxÍïen clat het rlancserftal
voor cld Lc dcnraad.verhí e zin6cn ,wordt gekonpletcerct. 

1

Een an'lcre. cata8orie welke vert e ii-enwo orcli6ers ma.; ianvli j zen . vrorclt Gevornd i
door .le kommissies. Elke komríissió 6n vert e;cnwo ord.i5er in ,'.e rcdenraad.
Maar het m,.roten weL officicel 6oed6ekcurdc i<,., imissieË zrjn. Dus kri_jgen
schertèkomnissies geen kans. JÀmncr voor 1)OO 1 r:lie van 1,1àn was een.
ke cpelskomrni ssíe op te richten ter behzrrtiging van de Ée16ngen van d.e
houtvrachtcrs binnen rle vereniginB. ook cle iconmi'ssÍe tcgen hèt fristlranl<-
misbruik is nog niet erkend en krijgt 6een vèrt e5envroàrCi6ing in de ,

l-edenraad en evennin cle konr:rissie tegen het onverantwoorcl ,;rrd.erschap.

-4-
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sj)oren ruimschGots +
mafi .)en 1id van fiC I
Duidelijlc za1 zijn d
IedeDraarl kuE4en lat

,Ténslotte is.er nq6 rle groeir. ttniet-.spclende 1e;len't r" cei verzamel-ing van,',ouil-l:estuurders, ou§:komni 6sie1c.1en ".grl itervoon trouwe . aanhanfers van Je -

vercnígÍng. DooIflaans mensenr . cl.ie in'h-et" aI ilah'nÍet rccente verledcn [un
v1 4g:.groene grasmat. he)ben getrckken. Cok cle ze grool:
e'lcnraad.kiezen, .. ,.- _"

at eL1à hoelcen en Caten in onze verení6ing zich in'de
en v eró e6enrvoordigen gn.zo. te. kgJrncn rneepraten over'

he t ' vercnigirigsbel cid en te bczienr of daari4 de belan6en van bcpaal(ie
';roe1:ón in de verenigins Eiet rvordàn. on.clergeénà quydi... :, , , " .
Leclenr.lads1id worclt je in be6insel- voor J iaari éfk iaar treedt eenr.lerée
afr Lxaar kan terstond. herllozen worden. {e h}nt ook tusscntj-jds uit c1.e ..
l-ecl.cnraa"l 1ïegooicl word.en. Bi jvoorbceld .aï6- .Ie 6röep1 dio "je §e!;oz'éh heeft,
vindt dat. je niet voldq>enrle je best doet. . , ,: .
,oo1 rle ccrstkome+de.jaarvcrgaderj-ng za1 er e.en lcd,gnraad raceten zíin.
Dria cl-e v crkie zinSsc aElj)aGne kan ber;innen

Guido ]Ialleen.

zY't M7.,r1ZV,'L,!tiJíZtlZMZtlZt : Ztiztiztr.nÍ,2\!21lzi iltr iMZL'| I(ZI4NNZMZI4Z\IZYIZJI7N7]LZM7'I,,IZMZMZMZMZMZÈ1 ZMZMZI4

LAI\rGS DE SPOiITDN VirN Z-Ii UTDDER---- I !

z,i.TEItDj.G 21 maart 1981,

14. r0, uur .I,,ENS 1 .

. LEI'IS. 2 i
12.J0 uur tssci60/5
cle tijg van LEN§ 4
10.lb uur Die" ga13h

- Bizon.l .

S.rwee? vrij
. LENS, ,}

is verancle rd !

e 12 - LENs-f.

H.E.Bapla. '

M. J. v Sas.c

N.N.

Na clii povcel-ste veri.àgende ,w9-'.ek-end ki jlten $le--ondanks a.J-lcs.. tocl,r m,\ai.
rveer hriopvc.rl lrr+rp t ut voLíicn(le. . Daari+ gaat ons EEnSfE-.een THUIS-wett§tri jd . te;;9-
moet te6rn liLgn, een.sporticve ploe['waar aestiflífiit ) edEEeliik werd. 6e.vrón.
nen, heígoen ààtuurfija gcenszinÀ inÀouclt, aat uóiae winstpunten ook nu íobr oirs
zouà.en zijn. Iíet blíift raaclzaam, mannen ou. te bliiven uitkijkenl @.C; 14.J0 uur
s cheic.sre óht er: H.n.na1:pa. opsteilin8: a. s.r 'wo en6daiiavonc na aflo o!ïÉï-é 'traini-n6.___-rrettrEEDEhceftnoe.ecnwccIrjevrij,doch..|t.zoui:est.censlcunpen6'e1,:cu-
ren, cr.at er s|ffiË voor 1of J grvraa6d rïer(lenr clus---attcnt blijven, heienl

, Het DEIDE krijgt c1e reeds enige.nalen uit(esteI r.o ztval?e rrklusl in
Benthuizen t elierw-rwerlcen en holen 'r're mírar dat Jo6 Pii1:ers en zr n jongenÉ- eni'6zii!
vo1-1edi6 aan Ce start zullen.kunnen verschijnen. .Lanvan6.:
Scheídsrechters ii.J.v Sas. Teïrein BSCr6ur(zo lan8zamerhan

12.J0 pur. .i 
.

d bekcncl.l) nl St<sireg .-
Den Hea6/ Utrecht. N
ond i,i; de rveg ilocr , r
Bcnthuizen. Vert'ler e

3l.lu11icia-fabriek ( zoet
ichting' Boskoop/Benthuiz
erste S ]j9&r claa?na

ermeer) afsla6J Nootdorp en finl(e
en.' Na 11+ Io,l lLinkE . afslaar rishtinE
,;erste weg 1iÏH Spàrtirark Ons Erf!

Opstelling:

RES:

M.Reuver (aanv.! - H.Kemper - C.Velrlink - E.Leijn - L.Kuijper - t;Vrl ToL -
G.Kuiper - G.Bosi:nan - D.Prrnk - J. Stoore - C.Dosman -
R. Iom.

!.



Het VIERDU noet de ook l_c.ng niet genakkelijke rei6 naar sportpark
Ockenburgh bn:lerneÈen voor ce ontmoeting te6en die Haghe 12. Je wcet n.r. ook.nooit
wat zorn ty1:Ísche ,,
breniTen I ? Doet ín ie
nicldels, ojr verzo dli

PROGI*"rl1l,Í.1 Z/,TE:lDíc 23 rnaart 1 )u1 ;

tt ïoof eén' elfta]- binnen c1e'J-ijnen gaat
jc bcst, jon6ens! l)e nanvan6stÍjcl is in-

ran,:lerd in ,1o.Jouui clus denk claaraanl zo

P.:'.. i.. Ce Iieuning.
C .1'1. Kui!.
}I.N.
N. i{.

Zaterda dcla -c1ub
er geval maar tveer

van de thuisclub ve

1.4. JO uur LEi,{S 1
'12i ]U uur LENS 2
1O.JO uur LENS ,
O9.O0 uur LENS 4

-àïcntsburg'i
SVPTT 3
GDIL 4 -

r1I[,JB 4

ZI4ZI\ iMZYLZIIL:iMï1Z' t-Zt :,21,..íli',tZlíZ11ZlÍZ!1ZI1Zt;;,il",ZYÍZl.lZt(Zll i|l|?i. ,.:,!.,!1 .li1:.rZ!:ZMXIíZ\1:rtl _.1.1ZIIliLí .1,[]MZlÍ2IÍZ].iZI

PROGllÀllMÀ SENIOAEN VIIIJDLG 20 na.art 1981...

2O.OO uur LDNS 9 - ZHI(

PROGRIfiW, SENIOREMONDJ'.G 22 maart 1981.

14.10
10.3A

.oo

. 'JO
too

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Oranjcjrl-ein 1 " -
Tono;Jido 2 -
Soheveningen . -
LENS 4
LHIIS 6
LENS B

Schevenin6en f -
Schevenin6en B -
HVv 7

LEI{S 1 luurtweg
LIINS 2 (vrsch.) Rodelaan Voorburg
IENS f (vrsch.) Houtrust N
DHC4 v1 H
§chevenin6en I (vrsch.) V1 N
Schevenin6en 6 (vrsch.) Vj N
LEIIS 9 (visch.) Houtrust N
LENS 10 (vroch.) Houtrust N
LENS '11 v Hogenhoucklaan I,l

G. PetrEcchía.. "

3
o
?
4
é
1

2

1

I

1

1

1

1

1

.oo

.oo

.00

}I. N.
. l{'.
. i . ,1. citret .
.N.l ',
.ll.
.N.
.N.
.N. :

FnocliJ,IilÍir SEi'lIollEN ZOND.'.G 22 maart 'l9B 1 (bij algehele aflceuring)

lrlestvlietweG'14. OO uur t{ilhel-rnus 'l

OI:,STELLT}1G]IN

L]]trS. ,1

LEM 1r2 en J vrorden door de trainers bel;end 6emaakt.

LENS, voor l-Let d.oor aan van cle rvetlstri d.informeren bi j. §chévenin8en teI.
630099, o l:j.j aI ele'afkeur ng

Lm{§ 4 als bekend

al-s bekend

a16 bekend

LENS 6

IEI.IS 3

LENS 9 aIs bekend; zie ook vrijdag 20 naart
voor het door aan van rlc rvedstri

eurt.n61oo9c, ..à bi a1 ehol-e af

-6-

cl inforncren bi j Schevenin6en Te1.

5ezegd dus S}ort!a1-ic Ockenburgh 2c gedcelte.
0p6teLlinG:

C.Berebak -:.,.I(oster - R.Vrcom (aanv.) - C.v llelbergen - C.KoEter -tr'r v Drielen - G.iïa]lcen - E.v liJe"khoven - íi.llomeijn - il.Banning -P.Hederik - i1.. 
Yc1 Kroft - J.d.ei Reiie}.

1

t
I
l



LEIIS 10 als bckcnd;
Te1. 5lOrJ99 ,

LBNS 1í a1s bekendl

VENZAI.4ELT I JDEN

voor het doorgaan fq! lle vrcdstrijd inforneren bij Schevenin6cn
èök bi algchcle -rke-[iIng

L.,Elis
Llilts
IEIYS
LENS

6 en'B cien haLf uur voor eanvang van rle wedstiijd.
9 11 . JO uur LEl.lshantine
'1O 1O.00 uur , ,
11 11.00 uur ,,

.TTFSCHRI,IVEN

Vrijtlartavond tussen 19.O0 en 2O.OC uur

LENS 6
LENS B

],EI'IS 9
LENS 10
IENS 11

bi j C ees vcl Be ek
bij Gerarcl DuiÍesteijn
bij Thec Prins
bij Jan Rienen
bij Jos Ilui jpers

rcI. o1o4 ?15310
te]-. 946891
te]., 6112i4
tel. 237101 '

ter. 6oc6ÏB

1-O
+-5

jlanvoerdcrs _kunnen bij evt. prcb].emen kontakt oi:nencn met Frans d.e Vro.c6;e,
tel. 01?42-6021 (zaterdag tussen '12.(iO en 1J-.OO= uur ).
UITSLhGEI{ ZCNDl,c '1, maart 1981 .

GDA
GDN

PAOGRi.IX,UI ZOND]'.G 29 màart 1981.

LENS 1 nog' niet l:ekend
LDIS 2 no,g niet l:el<end
VVP 2 . ],ENS
F.Spccd 2 - l,EI'lS

1

z
i.,Ens
LENS

1 ( vrsch)
2 ( vrsch)

11.5O
'12.00
1'1.00
12.00
12. 00
12. 00
1O. OO

14.00
14. oo

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

I,mts
Gona
C eler
IEI.IS
],EIIS
LENS
ster

Velo I
tEl'S 6
LENS 7 -

llrJswr.JlE b
xvc 6
oi.Blauw ?
LÍrils 11 '

1
4
5
4
itas
B

9
10
1

6

PNOG1IAIO.L., Z.LiLVOETB]),L 1ïOETISDi,G P5 naart 1981.

21.00 uur POG 1

OPSTELÍ,ING'

LEI§S 1 si: ,rthaI. Ockenburgh

LENS 1 H.Rirunelzwaan - F.Btok1and - H.Straver - J.l{outepor, 1 L..r Boxtel - '

J.Groothuizen - Th. Prins - J.vd tr ater - q.v Noo;t.

UITSL;,GEII Zr'^irLVODTSÀL

LE}IS 1

Q-uintu6
Champions 1

LENS 1

-?-

4-1
7-1



SEiíOIDER

;il weer ecn voetbal-Ioos rveokend.
Op zorn manier worJt het weJ- nocilijlc dc,ze rubriek - die toch aI zo veel
onzin bevat - vol tc schrijven. -

l.S. weel(end maar hc1:cn op l:eterschap
Ons eerote marl Eaan proberen midtlels een ovcrwinningbij een in zorgen -
verkerend Oranjellein wat uit c,.e degradatie zorgen te gerakcn.
Kom ze nu eer16 méL zrn all-en aanmoedÍ13en. Zeker nu is Uw morele stetrn
harcl nodi6.
De heer F. 1;ceft aI beloofd uet ilropvetcrs achter het cloel van Oranjeplein
te ig,:ian staan.
Hetrben de tandartsen n.ran.1a6 ook wcer ecn gceie da6.
llcnsen die voli;end seizoen r.l,lLen zaalvoetbell_en noetcn zich wel snel
op$cven bij de SEI(o. Dit i.v.E. d,e sLuitings termijn var.rle e]fta1öpgaven.
Voor :r.e eIftallen die o1: dit moment zaaivoetballdn voor LENS heb'cen vre
nog een vcrvelencle opncrl;inq.
IIet v,oorcl lijnreóhter "blijkt bij c1e bond een woorrl met f:_nanciöl-e konse-
kviensios.
Dc 7 Lr'i r- die te laniste weken aan ons vcríliend rverd cn C,..or l,,eze bond .

(vrei;ons het ontbrehen'van deze r.ran lanigs rle J_i jn) moeten rvel gezien
v,orden als een 66nmalige bí jd.ra6e.
IioÍr op hcren er is.toch wol iemancl die 2x2O min. de wcdstrijcl stàand
i.1:. v. zittend kan bekijken.
Misochien iets voor een daue. Iío"clt de te3enstan-ler r;retcen ook gorcl afi;e-
lcid. llikinits bij cle Seko voorraCig.
onc'lanks onze hcrh.:alcle oproei:en van de l_r.rtste vJehen i6 ,ie traínini;s-
oplronst op vri j d.-.:;alroncl .no8 niet 6e6te6en. - i.
De 5 mensen van af5elopen vrijdai; zijn U conCitioneel vreer wat voor.
LEIIS 11 is van plan dit wtl ckencl nict op te homen.
Zoud.en ze r'le stelregel - Ooí{ om oog, toncl, ou tand -, gaan llantcrehc ..-
Dat kost ze mooi vler hun moeizaam opgel:oulce reputatie. (en ons t-le centcn)
ondat iedercen in clcze kentinc ons nu een rcn.lje r,{í1 aanbiedeir sluiten
vrij sncl af,.

M ,.ND/.G 2t-3-1c)81 .

PROGlL4,],Y;. JUNÏORËN

DINsDr.c 24+-1981,-

1/.OO uur LENS 14

18.00 uur IENS 5

19.00 uur Lfl{S 14
20.0C uur tËNS 6

ZIiTBI1DAG 21-1-1981.

'14.J0 uur i\Iestl-endia' í
14.rO uur Tone8iclo 2 -
15. (.iO uur DEC 5

- Gro en ,,ïit I 58

- Groen l{it t 58

Ràva.
Rava

LENS 1

lrlllrb Z
LLïS f

Zaalvoe tbal Eout zageri j
sanenkonst: 16.15 uur LÉTïS.
z.ralvoctbaL Hout zageriij .
ilanwe zig 'rla.ar '17.J0 uur.

v2

HoSe Bomen
Ilodelaan
llras6erskarle

-B-
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14.ro
1t+,ja
11..15
13.oo

13.t)o

uur
uur
uur
uur
uur
uur

-irvP
IENS
IEI'ls
LENS
LETIS

vrijrlagavond tussen 18.00 cn 19

e è)-t ) l\t.Jer;)afl<
Hoge Bonen

'VicclenËurchweg
tan6c Kleivreg

j:. vd Stecn.r'. - -.
en HaaG. 'I eL. 6?5096.
.0O uur "( uitsl-uitenrl Ín drin6;eíc1eTIILEFONISCH r

6eva11en) voor

OPSTELLINGEN:

LEITS 1 aLs bel(end.
ftiko-ms t 1J. 15 uur LEN§

LEI\IS 4
ImIs 5 (zj-e 24-1)
Rava 5
lJ estlancr.ia 9 -
fe VJErvc 1 -
Val-kenicrs 4 -

Kranenburg. 2- . -. v2
VJ4

6

7
B

9

zr(

AFSCIïNIJVfTIGEN:
Schriftelíjk: vool yl:jl j 4q-qvq4d 18.OO uur bij

ii-klassers bÍj P.vcl steen :- fè:-. 615096
B-kLass ers bi j tr' . 1rd ;lcrg teL. 2')?g?B
Ciklassers bij i'. r s-Gravendi jk tèL. 631640

fn nood.gevallen kunnen de junioren nog oil zat eida6oóht eh(l,. tussen
9.JO en '1O.OO uur afhellen bij LE1IS. IeL, 661114,

,^,IïiEUIIINGEN : Dc juniorcn uceten bij slcchte \ïe crsomstandighc cen stccds dc '.
afheuringslij et en raatlplegen. TclefoniEche infornaties worrlen
hierover niot verstrekt" --:

als behend '. ZIE DISCO
1J.oo uur LENS

a.1e bekencl
14.00 uur LEïs

Leider Dhr. Si)a.

met E.dd.Ja6'cr én l.,v .'llitterswijk

Zic rds er vepro6rarrna an 24-3
Lci'.cr MarceL Jansenr

E.clc Groot zie rok 21-1
e JàAcr, À.v lllíttersvri jk zie ook Ln\S

Lei:ler F. Fluman§.

Gaarne ouders met vexvoer^.
Ldi(ier'Jàap MeyburÍr. .' r'

en P.tsijlsua . zic res ervepro graElna

Lei;r.er i)aul vd Steen.

Fiets meenemen.
Lei'ler Theo Pïins.

zie r e s ervepr o Sr anma
'Leid.er Il'.ll .

met n. c1e Jong

LEI{S 2
SILl,lEli 0MST

LENS 4
sa-ÍnenLïom6t

LEIIS , aLs bekend zie rcs ervei:r oÍ:r arnna

LEIIS 5 als bckend
Eàlffioms t '14.00 uur LEIqS

IENS 6 al-s l: ckencl.
4

nèq

ZTE DISCO
samenliornst 10. 15 uur LEITS

LENS 7 al-s bckencl net P.Oostervreghel-
'G&arne cui".ers net vervocr

sanenkonrst 12..'O uur LENS '

IEI'IS B aJs ',lc]rend zoniler F.étè Bruijn;
Eàffiomst 12.00 uur LtB,tS

I.DNS 9
sanènkornst

als behend Fiets. nc enemen
12.00 uur LEI,tIj

:g-



PNOGNà;II'Í." PUPI LLEI$ IïELPEI.{ EN I!í] NI -11\iEL. 'JEN .

PUI'}ILLEN ZiiTE Dj',G 21-3-1931. ;

10. J0 uur T,ENS
1r. CO uur LEI\ÍS
1 2. oO uur LEI{S

iiELPEN ZiiTE.lDÀc 21

íluick 5t Írp6 12
Rc.va 10
Gona 10

Ílava

Grocn l.{it

10
11
12

V1
v3
v3

-1:1981.

.12.0o .uur LElrs 14 !ïiIhe1mus 18, v1
LmlS 14 zie ook 23-3 an 24-1

10.45 uur Vrud.enburch JQ - .,LEiIS 15 zie. oo:1- 24-J
'11.00 uur L.,BNS 16 - ..Groen \Jit t 58/6 V1

IÍJ'.;''ND.í,G 23-J-1981.

19. OO uur LEIIS 14

DTNSDLG 24-1-1981.

17ooo lur LEN§ 14

I'1INI-' IELPEN Z/:TE]iD.|IG 21-1-1181.

" . V'red enburghweg

v2

zaalvoetbal Hout zagerij
sanenhomst 16.15 uur LENS

'10. OC uur F1amin6o I s 7
1J. o0 uur LENS 19..

EÍEfldfïÏi voo.r vrijclaa;avond
G encmuÍdenstraet

LE'NS 18
WP 12

Sp.park Pr. frene
v1

ItTSCHRÏ,.}VINGEN:
18.00 uur bij Ir.vrl Stc.en

1o1 , 2545 Fx Den Haag TeJ..675096.
TELEI'ONISCII: vri j clagavcncl. tusserL..'18.00 en '1 9. O0.,uur (uÍtsluitend in Jrinlgcnile

J,^FKEURINGEN:

gcvallcn) lrij'Uif Hcijnen Tc-]-. 290621.
fn nood.$eval-l-en kunnen de pupíL1en en welpen noÍl op zaterdagochtend
tussen 9.00 en 1o.0o uur.. afbel-Ien. fef . 66f lf 4 fimlS ,

3ij si-echte rrre crsomstancliShcden steecls cerst de afheuringsli j st en
raad}ijcgcn. Staat ílaaro? bij ttpurifron en r,íclpenn vermelcl:
GCEDGEKEUI?D d.an steeds nàar veld of punt van samenkcm€t komen.
II.I DIT GEI,IJiL I,IiG ]IN lUS N]NT TELEFOITISCH r,oÏDEN GEINFORM jEn;) i{j-IR
EVXI'ITUELE ,:,IKEU\ING. St;rert bij d.e afkeuringsatlí e s sen bij ttprirlrruo
en ..I'rclpenrt ,.verneld: ZIE ,.FXEURIIIGSLIJST clan 'moet al-s volg.t vrorrlen
C;ehani:1eId3 Voor de thuiswecl,stri jden moet juni,rrenlijst word.en ger..ad-
plccgd. Zijn de lredstrijaten van LENS 4 en 5 6ocil6eireurd., <1an.6aan
ooh de pupj-I1en cn welpen wecl,strijrl.en o1: ons vcld Coor. Uits1uitencl
voor de uitwe dstri j -r.en nftj in rlat geval telefonisch wor.len Beinfrr-
racerd of hun wcdstrijden Ccor6aan en vrel_ zaterd.ilochtend tussen :

9.OO.en 1C. OO uur. Tel.:,661114

OP§TELLINGEN:

LEN§ 10. R.Iler,-mans - P.llijlsHa - trI.Chiist - B.Claassen - E.EndtÍch - ]í.ilnClich -
P.OostervJcsheL - ll.Slats - Í.Einnernans - D.VerscheLclen - p. vC, Zwan -
J .runanf ( zx) :
P. Oos t crvregheJ_ en p.Bij.ona zie ook LENS ? zie rcs erveproC;ramEa

samenliomst 1O.0O uur tb-NS Leider Hernan Etraver.

-í{-)-



LEIfS 11 l\l.Frolnber3 -. n.. de Groot - C. cle Groot - D.Keetman - I,r.Icoctmen - i.Uecrshoek. T.Uul(ier - [.P]u66.e - M.Spa :"D.spa - S.v.d To5.t - V.Trptrp
,samenlcomst 12.]0 uur ,LENS i. Lei,-ler nonalcl de.Ilaas.

LEIIS 12
i. 11...,

. E.Innomie - il.IatcLaan .- ll.Boe1houwer..- C."vd. Bogaardt.- Í.Diencf -
: .. .ii. Gro enest ei-n ..- r!. Har: tman -. .;'. .. J.I(oenraads'.- EjEenzenbrinl(

zic r es erveproílramrna
sanenhomst 11.J0 uur l,EiVS

LENS 14

Í,.vd]1 rt Hoo6,.- IÍ.J.chcc -. E.Knops -... -

- It.Siraans -,!.vgl..Tcorn - L., v.l Toorn.
'.:.

Leicler llon clo Jon6.

M.llosch - I,l.Brocshcoft - D.Xiilsna
J. Dun.lnt - J. iycstrat e - Il. Verbaan . -
M.VcrscheLden.,.
J.Ddnant zie. ook LENS .1O ..

- M.Hoeksma. - T.Jan§6n'-: 1,I. §
P.Va3.kenbur,3h - fi. Snul-.lers

zic pcservepro6ranl a
LeÍier. Jacques .Len DuLli;

'chuurnan -

zie ook 23-1 en 24-3
sanon-lcomst 1.1 . J() uur LEI,IS

LEl'lS' U ' P.de, Jongh - R.'lvyrceman
Il.Holtroi:,.- Il. v{ Laan -
P. -ngeline

samenkonst p.4J uur LEVS

. Zirnmernan - R,Zanàstra - n.Meershoelí -.
ochcns - L.Leeflang - E.v ÍJeek / H..i,.arssen -

Leider Peter C.e Jongh.

LENS 15 R.Llsemgeest - I'{.Brftndt - K.Ilansen - I;l.Ja6csar - c.Kuiper -i{.Staa} -. P.de l(leijn - J.Steinwegs - lI.v fiIijff : I.Í;Tijssen - J.vrl Starrè .

zLc re ser\Ie?rogranna
samenkomst 1U.JO uur Leidels Dh.r. Tijssen, en Branclt.

-n
l{. J

LENS 13 S.Hes6 - N.SchuurEan - Ii.lluijen - M.ïÍiersma - It.Ficrct
J . IuÍansvel..l - P. El-stak.
zie r eserveprogramría

sarDenkomst 9.íJu uur LEItrS Leirler Eric Hess.

LENS 12 P.Deen - P. v .\anhoLt..- ï{.l.,tubben - s
J.vd ïïany - E.Dejrlcers - 1,.í. v ltatvrijl.-

sdmenlËonst 12. ,O uur LEH,S

.Jagesar .- F.Le1íeveld -, J.L.,efÍevelrr. -
- .Ei. flc Hecr.
Leicler Dhr. EL6ta.Ic. .

nESEHVEPROG&il.nlr)

Bij algehele afkeurin6 van hct kotrp èt J.ti epro:Traixna spel-en rie volgenr'l,e el-fta11en
vriends chal;p elijk bi j IIIIS of trainen op LEI'IS: i i

11.tlo
11.OO
14Jo
14atro
11;Ot)
11.Oo
12. OO

12.00
11.C0
11.C0

12.OO

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

N,ENS

LENS
IïBS
HI]S ,

HI]S
HBS
Hts'
HBS
Htls
HU§
HDS

HBS

11.15
.13.15

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS
LENS
LË}IS
Lià\S
LEi:.I§.

LE'S
tENS
LEIVS
LIIIIS
Lm{s

1L raining o.1.v.
raining o.1. v.

- T,,ENS

- LEi'lS
LEI'IS

- LE}IS

L{eyburg.
Meyburi3.

sarnenkornst
- sahenkomst

, r. sanenko[lst
. sa::nenkonst

'sanenkr>mst
samenkoust
samenhomst
sanenkonst
samenlionst
samen-lioÉst

Jaap
J aap

5
7
o

- LENS, 1Q
. LEN§ 12
- LAIS 14
- rEl'ts 16
- LEI{S 18
- LiNS 19

( ficts)
( ficts)
,(ficts)
( f ic.ts )
( fiots)
( fiets)

11 .45
11 ,45
1o. l+5

10.45.

10.00
1.o.45
10.45

10.00

,-11-



Een uitSèbrcial r es err/eproSramma. bii i{ns zoal.s jultic zíer], Dcze vel'en zijn bijnp
nooit algckcur6. i.Ilcci ai;;efopàn za.t e:ccl*g Vlel, .e.r te voel rc,,"cn__on te sirelen.
De ve1c,,cí waren' echter ,rog'-gouà. Jullie §ïgrijpen het zclrer al-. Kon bij algehele '

afkeurinl3 van. het Xompetitióycotbal gcwoon naar IENS toe. Dit beepaant ons een hcop

t"i-àirà"i;-"": oa tc vràgen of ju11ie Éomen spelen: Nee-rí we.l- ecn.fiets, jo vacer mat

een auto of e en. busÉ-aaií" m c e, :,ari1ers . lÍon.. je nàtuurlijtr niet bii HBS. 1)us 2J stopt
àp a" Í""" v lÍeerrlervoort. tiÉs speelt op.àe Daar en lóigsèlaani Natuurlijk i's- ook

ae nele clag ons cJ.ubgebourv Seopencl;

PENjTLTYSCHIUTEN

----Op zonda6 à9 maart'woidt de halv
jianvang 11.15 :ujLrr. De vo].gentle j
Fronbers, Ioderil< S1atst DannY V

§tece vd Togt en Frank Chriirt.
tïij verwachi'en jutlie on 12.45 n
jullie teau aanwezi6 om jullic a
pcnaltyschicten sPeelt LENS E eni
kunnen jullie hen ecn beetje ins

. ':
e finale van 'het.irenaltyschieten 

6chou:]-en op IENS '
on5;ens worden dan verwaiht: Ricky ,S]:aan! r }larco
erschetrlenl Marco En t1l-i c},r r E dwaï d Endlichi

ur op LENS. Natuurlijk ziin ook de jcngens van
an tc noe<Iigen, Niet wa.ar jon[ene??? Na het.
oren 1 noB tcgcn Si:ort Club l,isse. l'iissohien
pi""r"". iot íö"4"i z9 r,rairrt.

KEUNINGEN

stonrl' je nàari vorigc.vrcek ook op het Ii jst je .nct fle keuren spelers vc.:or het
vol6cncl seizoen?? 'IIèb je dlan. aI f:2Or- ov.er6emaakt oi' giro 336?11 t'r,'\r
penningneester I,ENS of ecn 6ol-rligkeuringebewí j s met een pa6foto oÏSeBtuurd ne.af

i,;;i1E ;;;;", o""à""i:"nÀtraat \ot, 254, PR pcn liaas?? Nee?? Doe dit nu clan direkt
eq zot er bij het overríaken rvet- bij clat het voor de keurÍn8 j-s. Beclankt i Betaal- nu

voor, het 'keiÍrèrr rian hosvcn wij niet langcr te zeul'en.

IN DE ZIEI']INI]CEG

vertoeven enkclc Ï,EIIS j eugtr.spelers in 'le zicricnbce8' Uit ziin 3au1 v
hn:'vi SpiogeÍ 1 .;irno Kaàp ' tn Guiclo Elstak. .Guitlo is vorigc vreek nct uit
ntruis 1i--ci<oien" en za1 s;io.ec1í5 vrcer aktj-ei oi irns vcld te zien ziini voor
rl.rie .àaI hét nog rvcl vrat J-àng,:,r 6aàn- tluren. Toch hopen wi j ' iull-íc! 'af '

ns o? LIINS tc zièn. §inds af6ó1opàn vrijilag is 'r'e ziekenbr'eg uit6ebreid'
de l-ruijn. Deze dacht het op te kunnen netrcn tcgcn een auto' Met-afs
i" àt" È wekcn in hct 5ips. Stcrkte tr'red ook jou zien w-e-natugf].Íjk wel-

i blessurc o! LEitS. Ooir i:_3c',ens. ziekte of blessures. ben je LEIT§IÍ6'eii'-'
bÍj het elftal. Jongens, icop op; En,wij hoi:en 

-dat jul}ic spoe'l'ig weer

Nog6teeds
Maren, Jó
het ziehe
de and.ere
en toe ee
net Frccl
gevolg zi
ti j clcn6 j
behoor jc
helcnaal-

DTSCO

Op zaterdagavond 2'l ,naart or3aniEcert ie Kakà een beatavond voor aIle B- en .i'!-

Éouu""u nÍsmctle de.LeiÍ',ers én r,risschien rle oud,ers a16 ze zin hebllen. De ])ri jE
f, 2!- per pcrsóon en het' festijn be8int om .2O.lO uur.'.'De l(aka zorgt voor cle ,'''

ï"orivrtl es. 
^ 
riunnén jurlic' tlat nóg goà.o"rr" zelf . l(oa nöu toch. \(e zulIen het 1:"

zaterdag weL zicn; t'
t

f-E;

"'-.12-
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I

t
l
I

i

I

l
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DE LINSREVUE
WEU(BLAD VlO{, DE VOETBALVERE, LIIGING, LENS (IH'IIG 

. 
]ilT SNEL)

54e Jaargang nunner 33, 26 maart 1981.

OFF]C]EU,

PIUT;LTIES LEDEN!IJST

o27g
4955

S en. Zat
Zon,

IN BI'rLL0TÀGE

1727 M.R. Molenear

ii.M. v ICleef
À.H. de Groot ''

R.Gr v I,oon
I,Í . lï e ekhout

oBoB72 MJ

, 140361 S en. Zon.
'o?0168 C. jun. 

.

.;'

lTs

Dricber6enst Taat 3?, :

Den Haag f el. 299439.
Hertencade 175 r Den l{aag
Vlodcleistraat 124, Den Haagt
re]. 670B8l

' 'wordt. m.i.v. t4-4-Bf Haagse bostZoetormeer
nrordt Pri Beatrixlaan 156r Rijowijkt

TeL. 914220

1?28. .
40)o

AFVOEREN

171? J.. Greshof

It,.ï JL.KiKJTK,^JuiiiliIí],1(jriitIí,lKÀKlXAlir\iffiI(fi:Aliirlilir^lLuii'.KLliiiii i,rtrU<-a:tC',ttrrn,.J(.LKrilL1liÀií,IJ(liÍ'Àlí.Urj'' .'-

P.:.I,SDRÏVE

Gcen rTele Binfiort weI rrpslbsrr! maar'beslist geen rec]en om nict cr,eel te
nenen aan dc jr-arlijkse PaasJrive.

Deze word.t ,lchouden op c1e vrijdaeicn Jrlo en 1f ai:ri]. lJe holen dat U
deze avond.en vrJ j hourlt, zoilat het rveer iqezellí6 druk vrordt. U vrcet hct! het 6aat,
niet on It vrinnen ma-ar on rt ucedoen!

. Tot volgende ueek. .,.

Ka.La

I!'J{:J( J(I-KÀIL (l-ÏiÀIi.t-lr.-1fi.\li ,iJ,lfiiK,'rl(.À,i...JL':lí.",iíl,li'-K-tÍ,.r':I II?i1íAiLI(.,J(iK.rlCr IKIiIU{íÀI fi /r1i:.IUrIi.,""KAI-:I

;.lEDr'lCTïEiiDRES

Daaï fh,eo Prins voor studÍe
neren, is het reclactieadrcs

g'eruime tijd niet
tot naderbcricht:

als rc dac ti e& edewerker han functio-

Redactie LENSrovue
p/a Drap eniersgaarce 2l

.,', ?54? uI( Den. Ilaa6 i

-'l --

JI



VJIE StAilT ER li.CH[ER DE ]lAR ?

Zat.er tlagmor6en: TLcle Ererichs.- Jos6 en Anilr6
- Aate]rd4&Eidda.6:. .Paul.Meij er.. - Hanni.j:,..16,ap6s} .- Riek Bosch - Ton vd 8é16;

Zcn.Jagmorgcn: Tinus Zilfhout - Cor Hgppenbrouler§ - peCgy Riche1 -llric Landnan1.
Zonc!.agmidda83. Huub en §i1yia Pronk.,- Tesaa Roodbol - Josg Christ - -.

i\rno1d BannÍng - 2 uan LENS 2 Zon. Sen.Dij afkeuring staat Zatcrd.ag: Riek jlosch cn Hanny ToepoeL.
r, ,, Zondag3 José en i\ndré.
Sl-uiten Zaterrlag: niek cn piet }osch.
,, ZonCag: Jos6 en j,.ndr6 Chri6t.
Eventueel afbcllen-vöor cte'BLR biJ Loeli.DuivèLteÍ5n, tel. 5?6183

Zoàls U 3e2icn hceft heb ik zatcrda0 6clukki6 wDer eon bar clicnet kunncn draaien.IIet snelle heïstel- is mcrtc gekonen àoolie nooie fruitmancl die :-t """"ri[ ;;t---'--van[en van r']e B.,rR komnissie hiervoor mijn hartelijkc dank.

Teelè Frerichs.

Intlien het a.s. Zonclag onïerhoopt vrederon afgekcu:,tl nocht zÍjn; orr.,ani_sèren wij. een lÍlaver j astrrive vàor de'lieihe'bbers. I:,anvang 1J.oo uur. v, ó" urr:-g"klcinc prijsjes worct 6ez,;r6t1. Ilndien deze afkeurin6 zatÈrrra.g aI bckcncl is, kànnen zich die riag aJ. op6even aan de bar. Inschrijfgeid is :iÍei verschuldigd..

De alt ernatieve
afkeuringskomi:rissiè.

BËD/rllKT

ïr'iïsPED00R

- Bij dcze wil- ik het bestuur, vrienden en behenlen l:edanken voor d.egetconde belangstelling tijcens rii jn kortstondi6 verbrijf in het ziekenhuisi
-Tevens nog xrijn dank voor de fraaie fruitrnand..

' Anr1r6 Christ.
I(IiKKlfiffiIgtrOflíIflflCoilil§(

I(Ií«Kruilff luqiKl0sfl(Icfl (

K
v

K
i(

Ondanks de voortd.urende periketen rond het settssf.rnds cl-ftaI hcëft onseerste elftal..vAn dc- zontla8 cle LENS -aanhang vcrt:Ii jcl met een frraie+-1 overvrinning op Oranj epLein.
zon(lcr zeuren over shirtjes cn an,]cre rand.vers chi j ns elen vrerd Èoor onb
eers_te_geconccntreerd cn rnct inzet gcvoetbald.. Dii lvierp dan cok vruchtenaf-. Bel.an6rijil is nu dit goc,cle. bcgin een evön 6.,ed vervà16 te íjeven.De we6 naar het behou-,l van het tvreec.Le klassersèhap ie no6-1irn65l rnaar,bcslist niet onl:ega.anbaar.
De rarlactie hecft in deze sl_uchte tijr'-en ook h;lar stee*tje b5-jgc<iragentot het opkrikken van de Ncderlandse econofiic. Zij heeft voor Ëen halfjaar een 'r'.orce dcer- van re r erlr.ctier-..cren va.n de lionlijst 6cschiapt.Dit derCe r1ee1 is nu bczi5 in hct kaclcr van rle onth,Íldr;Iinàohu1p in
rcrscke r zeeLand. ',ïe]]j-cht vo113cn er ,lus berichtcn uit cle öerci,e lïererd.

-)-
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tÀlist U, dat LENS hard bezig is zich bekcn"l te ma}en aan .le nieul.,ro bcwo- .

ners van Zuid-ïJe6t Dcn Haag. Dat clit nodig is, za.l_ enkele ras;,chte-'
LEiíSer duiC.elijk zi jn.
ïlij krij6en het .ggvocI, dat hgt bestuur druk bezig id IENS rvèei op de :wcg torug tc l:rcngen, de l.reg..1ie ieder'c gezonde vercni6ing noet beuran-
deIen.
Zo kunnen rvij kouci doen van lqn'si:ontaan initiatíef ,rrrrii ae verenigin6.
Bi j al.gehele aflceurinl,,- kan cT a. s . .zontl.ag mce6eclaan worclen aan een
kleine ld-avcr jas dt' j_ve. 

"

Nu hopen wij niet, dat U .:e regenaoden g.:at smeken on 6estage regenvaI...
U weet, di.rt ze in l)renthe weer neken aan6ewezen zi jn op llaterskii s en'. ..roeibdotjcs. -. j.
O ja, r1e klavcrjasclrive start om 1J.(.)O uur en er zÍjn wat kl_eine prijsjes
mcc te vcrdicncn.
Mocht U solil6- ecn dezë! 'daGèn Finnen tcÍl-erikonen oir tïNS dàn :.s ae.t niót-zo rrrecnd::'^f,.f ËG-t öI)cn lïl.t?1nctÍiil'rtvöhd ï.1. iË dc t. junioièn seLcctic'in het
kader van rn curtureol ui turi ss e)-in6srro jrauna nalar rle sauna gcweest.
Ooit een Ein op kInm1:en g;-,z:-en??.,....2ià- jd wel. " 

_

Zweden hoeft aLs reectie op deze uitwÍsse1in13- het dipl_ruatieke vcrkeer
net Ncd.crland terug-6ebracht tot het 1aagste niveau.'
A1 jaren.l:robcren courrri ssi ele clen o1: LEIïS ,,ensen aan te tre:kken voor eetr.functie'binncn deze conmissies. Af-gelc]:en zaterdag l:1ceÈ clat er een zckel
be'stuuril-ia bczi6 was s cheitisre cht órs iu ronsnl-en. paaÍencl met rovcn,le. , ;

woorden pioheerde hij ncnsen (weer) warn.tc krijgen voor het zuarte pakr
LENS i,rir zo snel mogelijk een JEUGDIIOM( hcr)ben in vraterroo. Natuurlijk
noet dit honk aan ju)-15-e eÍgentijdse wensen vol_cloen. En n jul-lieu! clatzijn ÀLLE JIUGDLEDH'I van LENS. He',ben julLie 6oede ÍdeeËn-of sugi;èsties,
6cef ze dan op bÍj l_eirler.gf Jukolid. tJant rïo 

-'vcrantwoordelijke --àomnissi 
e

Ieclen weten veèL Èaàr nog lang nict aL1es.
Natuurlijk 1(unnen jutlie je itteeön ook krvijt ií i1e cigen LEl,.tSben6cl. . -

ItlJ-J zr-Jn benieuwd of er af6elo?cn woi:nsJ.a.; no6 is 6ejeremieerd over,hct
mcrk. kal-k'dat o; cle J_i jnen 

-Iagl' , ; 
.

?rltlnOERí i i '

oranjeirlein - LEI{S

. : rl een sDannende wc.l6triid is LENS.er ein..ierijk in 6eslaagc1 cle bcidepunten te behalen. L)oor de 6torn die d.vla.rs over het veld stonrl was-goccl voetl:a1onngqelíjkr doch de bciile teams steclen met volLc inzet. vl-a-h voor rust wist
LEIIS op voorsi)rong te kouen. Rick Tjin rlsjoe trok cre baI hóo6g voor ire goal wdarRícharC_vd llqgk ?ijn. hoofd er tegenaan zeite 1tr-f ). Na rust rïas Ae vcrvrachtingzou LEItrs wel tin de tórdrul*;in6 komen cloch nicts ,las rrrincler !ïaar. sinnen 6 miniten
:?ro1g I,ENS,naar O.-4 mirtdeLs 1?ick Tjin i,sjoe, llicharrl vcl Hoek en Trjflo
ti c s ocfa-rvard:lo 1.--..

fn het rcsterende haLf uur kvrare LENS ondanks een tegenrloelpunt nÍet ncerin uróciIi jkherlen
Ar;net af ecn vercricntrc 2e1;,: rlie ilt.or harc, werkcn van Ír.r1c s7e1c.rs totsta.nd hwan. Een negatief punt nogi i5 ,io. ,róór rust ""="f tà" s,cravenoijkgeblesslèrd hct vetc verl-àten. i.!et cen kntieblessure. voor de statisti.ek nàg de ..vernel-è11g da.t 5 roin. vDor'tiicr Hans rertens vervangcn ,urd e.nor aon ce Jongwaarvhh alct e I

-3.-.



DE STAND.

1.

4.

RooCenburg
S.. C. LÍsse
Texas, DIIB
Verburch
Blauw Zwart
HI/V
DHL

16-22
14- 18
14-13
14- 1b
14-15
16-15
16-1'

B.'
o

10.
11.
12.
17.

OranjepLein
Slieclrecht
RIíDEO ,
L]iNS
OIym--)ia
l,Di ts

16-1,
11-14
16-14
15-12
14-10
16-10

L.S.zonala6 ]rrijgt LENS bezoch van S.C.LisÉe waarqee we nog cen a?pel_.ije toschillen hebben (uit f-O vcrlies).

t)L'LlJt' --tL .rL .1)\ IZY,ZMZMZIÍZIf;ZI{ZM ZÉN,fiMZI,IZI"I 7,TIZMZMZI"IZI4'I,YI vILl4Zt'lZtlZl4:1MZl47'MZMZMZMZM

LJ,I'IGS DE S])ONTEN Vr},II DE Z-M Li't,)DER--- ! !

Zr\TEl.?DirG 28 rnaart 1981

14. ]0 uur tENS 1

12tJ0 uur Lrx\ts 2
10.J0 uur IIENS ,
L19.00 uur LENS 4

elde we er

Àrentsburg 1

SVPTT B
GDÀ 4

^NÉ'B 
4

v2
v1
v1
v,

P.A.À. de Keuning.
C .11. Kuip.
N. N.
N. N.

IIet EEISTE sr)e
had uiteinílelijk de.iqro
i'agËer na rust, van het
bleék tleze rnidcla6 dat h
pode 6emiet kon worCcn.
strijdr'rlie op papier w
maar nj'oit,hEl ïàíg:

-1Ío ens da8avona r.lËF-

cens 66n van de zwakstc (thuís) wedstrijd.en en
ct6te rioeite o.ta, micldels een goacl cloeLpunt van 

^ad 
de

toch Sleenszins .Eterk Epelend Bizon te rvÍnncn. 5ffidËïi;t<et rustgevqni:ie's1e1 in rle achterhoctl<i, van Theo Bootrs maar
l^.S. zat erda TI{UIS' tefen "-rcntsbur6 'tr :lEiËiffiG wcd-

e r-g pro eÍren nct zich hoeft té t:rengen. Maar je weet
14.J0 uur. Scheidsrechter: P. rle Keuning. §pstellina-:

ecr eens binnen Ce
t te wordenr.' dat de._.
vcrzamelen, 16 dat
S chei,l,6recht er:

i

Het TIïEEDE komt na cen paar lveeYjcs uitbl-azen ook vr
I11nen en-vrel|f6Es, tc6cn SvpTi. Er behóeft al1een op gele
PTTI ors nà de wintcrstop in EËOutrijdon de u;esto pritcn
bckencl, dan komt all-es gflaf %ïr elkaar. .i\anvang: 12.rO uur.
C . i"I. ï(uip. Op st e11in6 evencens wo ens daiavonFEË:ï

Anclernaal hecft het DEIr:rE het r:csteRn on een schicr onnogelijke.achter..stand in een (uiteinc.elijrr veïffide) ze6e on te zetten. -Narr.at in Denthuizcn dexu6t van t'Le zc, r:eer si:annend clan flaaie wedstri jci net o-o $ra6 irige8aant sroeg dethuiselub (claarbi j ilesteund. d.oor cle harde wind) clirect daarna 2x"achterccn
on6enadig toe. ïnplaats van in elliaar te.kla L,pen, wist ,le Pi cIs Reuver-bri adeook ditkcer hct moreeL ol: te bren ijen om onrler cleze tegenslà,3 te komeí 'èn wastt allereeert Laurens I(ui i;: er die door flink doorzetten de achterstaiid. halvecrdeterwijl even latcr 66n-ïei-Eàsthcren ondcr dru.h der LENsvoorwaartsen zrn ei8öncloelman passe elde en zoclocnde rle 1;e1ij)<malrer cip het bord. bracht. En of rlit aLlesno6 niet gocd fjenoeg was bracht Danny Fronk.ongevccr I roin. voor het eind.e'metecn waar3-ijk schiiteren<I, cloeJ-punt ,le gastcn in veilighci.d. ilfgezien nos van dehcroïsche Àtr-.5a welke ons Je elftal- strced moet hct ons vrel evèn van hct hartdat Vrr:uwe Fortuna op dcze zo iJrill-e ecrste Lentezag toch vreL z6 charmant v,ras
orlt adïfrEE'Fii-Ei jC tot tijrl, cven hrar hand te ri jltcn! À1 met a1l Een trloeg metiraraktcr i s rt zeker! ! F_omenrle zaterdaE-ffiÍs-r e5cn GD;\ 4. Als r.re nu net zr n al-l- cnnaar at cr van nu af aan 6ó6n-ZÍàFJre zusjes lrecr bestaan, dan is rt
goedi

ese f etrr

-4-



&nvans:10.,
OpstcllínE:

],I . RE
1{. lJe

RES: ,,, U.VE
'Vo15

vrij lr.rtigc
Een ccLatante
in die riihti
werkelr-Jk aan
even ( thuis)

zcher Í ! )
OpSt el-l-inB 3

---:]Ï. derebak j .i.l(oster - R.Vroom (aanv.) - c.v lïeIbèrgen -' Ir..v Drielen -- G.HalLcen - E.v !Ïerkhoven - rr.Banning - P

À. vd droft :.J.Vuuo.

rinol!R.,^;rtr, zATEIrD.lc 4 april 1!81.

14.10 uur LENS 1

12.00 uur NaaIC.wi jk.6
13.00 uur Mqrine 4

IEIIS 4 is vrij.

0 uur. Scheirlsrechter: N.N.

uver (aanv.) - G.Dosman - J.HouÈen - C.Bosman - Chr Jehee -.H.Kemper-
i5n .'r,.rui5p"rr- R.so, - c.Kui?er - T.v(I Tol - ji

];link- n.ItoÀt er - D.Pronk.
cn6 veclal.-ui-t Ët el<encl geÏnformecrde bron'seiriint het VIERDE r.l.a een
aanloopi:eriode, thans de Srootsto moeilijlth'oden te boven te'zijn;
-6-C '(dit) zc6e te[len ccn rlie Ha6he ploe
n6 wijzein.. De tereggekeordu ry.pl!
deéL iri de score.. I(euri8 iongens! I{omencl

E r nog ín ie cler 5cva-1 we1
( fx) hafl ditrnaal een d.aad-

e Zaterrlall rlan meteen maar
mct AIf,:lB afrekenen h6? iglEre: 9.()O uur. ( Gé6n bczwaar t rvakher. zi jn

C.Koster -
. H eclerih -

Escher Boys.1
LENS.2.-i:" .,'.
IENS ]

tï. Piet ers.
N.N; ..-
J.C..vd SPeh.

7;t'\ztlztlz 7 I i\l lzt izt lzt 
"zt'"%!.

tlzllz 2t47,\izvlzvzy,'!"142 7,i,,zt j.zw'ziÍ,r'!l1:zl.

§ssss,sssssssssssssss

! srrolorn :
i) È§ È è ÈÈDàÈ DÈÈ È È D D È DÈ

.Die
Ooh dat ingozonclen stukie van ene trJOBrr 6elezen?

persoon hecft cle bcdoelinl3 van .1eze rubriek toch nict heletraal l)c6repen....;
i.leIíswaar su6gcrccrt de kop het ccn en anr.'.er ni.ar de SEI(O vlil rleze
rubriek toch ook gcbruiken om mecleclelin6en kwiit te kunnerr-.
In deze vorm worclen ze misschien no8 lvoL een§ ilelezen.....
In icder geval- rlus rvcl" cloor die zekcre rrJOBtr. Hopelijk is hit een'
a.lctievc zondag scnior... ;
Ons ccrste beilint «le smank te pa)<ken tc krijgcn. Ga zo d.ocr mannen!
Een .1cr trste;r'enrr van oen lager elftal kwan tc laat voor zijn eigen
weclstrijd, naar kon no6 vlel Àcedoen met Schevenin6cn te6;en LENS 6.
Zi jn ecrste aktj-e -É,as het acht cruit plaatsen van (1-e bal bi j de af trap. . ;
Later bl-eeh hij tovh wol rvat in zijn mars te hcl)ben want uit zj-jn
voorzet werC cr ges coorrl.
Micschien dacht hij tcru3 tc speLen op ziin ei6cn kccpcr? .

À.S. vrijclag kan hij weer trainen bij Cas Francke, net als aIle andere
nict-g es elcht e crdt: ocnioren trouvrens! f..
De oproep voor het zaa.lvc etb'rf llen hecft'noíi gcèn enke] rcsultaat op6ó-
1ev erd.
Zou er vo16cix1 jaar ni.eirand wil-len zaal.voetballen 'bi j LEllS.

tlii Scven het nu trou ens ook ,4aar op wat betrcft ciie enorme stapel
aannelclingen on decL tc monen uitnahen van ileze elit e-komnissie.
Er is lgewoon niet aan te be6i$nen..
LLvreer 2 tientjes boete voor het zaal-voetbal
I,lensen dit kan zo nÍct 1an6cr door,;ran
Met Ce speciale Grocten aan JCB en rr.e nieuwe Schcvenin8on spito sJ-uiten
vrij deze rubriek af.

-j--



PROGiL*,r.tLr'r SENIOREN Z0NI)AG 29 naart 1981.

14.ro uur'LDÍS
11. OO uur LENS
11. J0 uur VVP
12.00 uur F. Sp

11.O_O uur Vel-o 5,

12.O0 uur. I,ENS 6 .
12.00 uur LEIíS z
'tz. uu uur Hr_Jswl-JIr b

10. r jrj uur RVC 5

14.tXl uur Oranje Bl- z

14.00 uur LENS .1 
1

5

.' r'i Gona 4
- Ueleraoas b
- LEN5 3

- ' ï r.aJc o

- LXNS 10

- Ster !

. V1 Il. Roelf 6.

.. ttt j..1.stotrelen,
Zui,l.e.rpark H. Spaans i
sportpark a/<1 nrasserskaile

F.W. H. Visserso
Noord.vreg, ! lat eringen.

i.C.v Rijn.
VZ J.Ï. v t)cI l.cn. .

v1 J. G. i.i.3 cclcn.
s?ortparh Pr lrene pijswijk

P.M.Rrokx. :

s)ortïàrk Pr ïrene Rijswijk
qt . Hur.E .' è;:ort!àrir Julinnal:ark

in6an6 Guntersteinweg. NrN
vl N-. N.

1

2
2
ccd

I
èU Lisse 1

he1mu6 2
S1
s4

Ia

2
LEN
LXN

LE}is

RESDjIVE i'ROGE:iWÀ ZöNDi,G 29 maart ( al-leen bi a1[ëhe1e afkeurin6)J

14. oo uur Àrchiiiei ,l

12;00 uur trchipel a

OPSTELT,INGEN

LE}:S 1 2 en 3 worclen rl.oor

LENS 4 a1s bekentl

LENS 5 alo bekcnct

IENS"6 als bckcnrl

LENS 7

LENS 1

LEIIS 2

de trainers behencl 6emaaht.

zonr)er À.Schijf

13uurtwe6 lira6s enaar
Buuitweg Was6enaar

LEN§ B

als bckend

als b oke nr1

LEI'IS 9 al6 bekend

LEI:.IS 10 . als behenil

LBNÍ] 11 a16 bcliénd

VENZAI'IEI,TI.]DEN

Litl'ts
LENS
LEN§
LENS
LEI.I S

zon.ler Il. v 06.

een hal-f uur voor aanvang van de vreclstrijdr
uur LEl'Skantine
uur ,,ullr ,,
uux t,

b r'l en
510B rr
909
10 11

'11

.00

.00
00

t

-6-
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iTFSCHRIJ\,EN

Vrijdngavond us6en 19.00 en 20.00 uur.+

J
C

H

T
J
I(

J
J
j
j
ij
s

te
te
te
ie
te
te
Te

6
?
o

9

4
b
B

LENS
LEI'IS
L}TïS
LENS
UilIS

bi
.bi
'oÍ
bi
bi

LEN,S 10 bi
LEN§ 11 Jo

os lÍitting
ces vC i]epk
enlc Rimmelzwaai....erarc ,ulvest el_ Jn
heo Prins
an Ricmen
ui j i: ers

t. 271155
1. o1o- 715310r. BozS't6
1..946893 " "t. 6jiz14
l. 217301 '
r. 6oo6j8

Aanvoerdcrs _kunnen bij evt. prol:lemen kontajrt opnemcn net Fran6 de Vrss66,
t,el. 01? 42-6021 (zaterdar; tusscn 12.QÍ) en 1J.OO uqr,). . :

UITSLjIGEN ZON),'^G 22 mi.art 1981.

OlanjcpLein 1

Tone6iilo 2
Schevcnin64en ]
],EI\S
IEI{S
],ENS
Schevenin6en /
Scheveningen B
IIW 7

LENS '1 . 1-4
LEI'trS 2(vrsch.) 2-4
LENS f (vrsbh.) .3-1
DHC 4 2-3

,;'ScheveninÍien I (vrsch.) J-1
Sche.veningen 6 ( vrsch. ) 1-O
LENs 9 (vrsch.) 2-,
ï,EllS 10 ( vrsch..) 2-2
I,ENS 11 2-a

PROGR.1II,T.L'! ZCNDiIG $ 6pri1 r!81.-

LENS 1 en 2 no6 nict lrekcnd
'11. OO' uur CromvLiet 2 -
12.00 uur LEIIS 11

LENS f t

ïIesterkwartier f
PRC\GRIJII{A DONDE1IDAG 9 apriL ,tg31.

18. JO uur' LE;IS 1 1

PROGR,\ï!].íA ZA,1],VOEI J]I,L

- GDCPH f
iloENSDilG 1 aprÍI 't 981 .

19.4() uur EuII Spced J

OPSTE],IING

ï.,ENS 2

LENS 2 sporthal Stecnv/i jlrle.an

F.v Dijk - P.Ficret - P.Schulton - J.I(uijpers - p.Snèc1e - tji. t_cr Laare -
J.RLenen - H. Eopp enbrouvícrs - G.vcl i(lcij

i

UITSL]TG Zr'JJVOETBTI L rB maart t!31.

x,Ells 2 j Gymnova 10

PROGllÀl ll,Íir JUNIOITHI

Mr-r.IiDtG 1g -3 - 1.) 3 1.

c-A

Lugdunum 119 .00 uui n Etrs 
/'1

-7)
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z^TElrD.r'lG 284-1981.

12.10
12.1(i
14Jo
'12,45
13.AO
10,3t)
11.()O
14,.3'.j
09,-45

uur
uur
uuT
uur
uuf
uur
uur
uur
uur

LUNS 1

LENS 2
LEIIS }
Duinclorp SV 4
l,Vih 2
TENS 6
LENS 7
LEiiS B
LrJI'lS 9

DSO 1

Vrcdenburgh J
VrcCenburch 6
LTNS 4 .

LFI,rs 5
Texas DHll 2
Schcveningen I
Nivo 2
Ri j swi jlc 10

tel.. 297978
teL; 297973
tea'. 6Jt64o

V1
v2
y2
sportlaon/me zenplein.
Zuiclerpark.
v2
V1
\11

v1

.TFSCHRIJVINGEN ;

§g!a1rtS].i-jI ; voor vri de lavond
Gen

T]JLEï'oNISCII3 vri
emuirl.ens r^at

1

10
B.OO uur bij P.vd Steen,
1, 2545 PIi Den HaaÍi-. Tel-. 6?5196.
18.0O en 19.00 riur (,uitsluitcnd injrla-;av;nd t uss en

a1Len) voor
.-llingende

l--klassers bij tr'.vd Derg
B-kLassera bij F. vd Berg
C-kLassers bij À t e-Gravendijk

,I
o

jJIG]URINGEIII : D
a

NÏET o kómers;

OPSTXLLTNGEN:

EENS 1 JLLs bekenri.
samen';om6t 1'1. r0 uur LENS

LEN§ 2 al-s behend
12. 0O uur LEI.IS

8ev

al.s bekencl
1,. Jo uur IrU,.lS

n noodgevallen kunnen de junioren no6 op zat irc,,a;qocht cnd tussen
.J() en 1O.o0 uur. afbel-Ien bij IENS. ret. 661114.
c juni.rren noetcn bij steclte rve ersomst and.íBhe den stcsds C.efl:euringsli j 6t en raadirle3en. 'I-elefonische informaties worfenhicrover niet vorstrekt i.

'líeíiens niEïpkomen afgelopen weehei-ncl krijgerÍ dc volgcnie s?elers2 extra rcservebeuràen: lJ.v BeeLe - H.OlieBij herhaling vollit uitsluiting van .loelntsnÍng aan.,Jo kom;:etitie-
lvedstrij jen. ïn r'at gevat blijft ,le verplichting tot betai.ing van
de ccntrilrutic tot hct ein{ ïaa het scizoen (f0 juni) gehanclíaafd.

samenl<oust

LENS f
sanenlcomst

zie re s erveproipanna

fiets meen elren

Leider Jaap Mcijburg.

Leider Dhr. Spa.

Leicler Ben Osse.

LEIIS 4 al-s bel<encl
Efi'ffionst 11.45 uur t ENs

sanenlionst
als b chenrl

12. í)0 uur LEIIS

Leidérs llj-u' vc1 Lindèn en-
Frans vd Bcr6..

LEI.IS 5 fiets mcontmen en zie r c s er veprogr.aÍlna
Leider Marcel_ Jansen.

LmS 6 aLs bekend
s-5m-&Ïomst 10.00 uur LENS teirier F.FLunans.."

IENS 7 J.KIip - M.Zaalberi; - J.ïía6ser&an - C.Lie KÍcn Tsoen - I,Í.v Vel-zen -R.Vrceslvijk - F.Sla - II.l,{ollerrran - R.Ham - p.Di11ewaaril _ M.Koelenij
X. vd Hei j rlen

zie rr:servcplograrlna
samenkomst 10.,J0 uu} LENS Leicler I;.N.

o

.

I

I,l
I,i



tElls B 1r .'llessel-6 - L.qosterlaken (2x) -
tl.Toet - F.. Lic Kien Tsoen - M.v
M.Koelemij - R.Vrecsvrijk -

samenhomst 14.0O uur LENS

M.TÍemes (Zx) - J.Xuijperri - J.Rieuiéri
Hef ien - R. Harq - P.Dillevraard - t

Lci.ller Theo Prins.

L,ENS 9 P.3-fl-ebLas - E.Tiemes - F.ï. KcEter '- I,Í.Zimmerman.- O.l.l-om..-- À.Íriep -
A.Frankgn. - S.Jaggan -. M.tf,teekhout - I'Í.fiemed (2x) - ,t. ciö'sltGiilàken (2x)

. F.Palcnewen. .r . .zie reserveprol;ralima
BES: ' ':'sttï;v Becle - H.orier
ffienkonst 9.15 uur IENS ' . Leitler T)n r 6-Gïavendíjk.

I(i'.K]U(. :KÀIítli.,K.lJ(;'rl(r.IL iK;. tuJ(IJí.IL11L".K.'.Jí.lK. .]í, iL JtiilU'Jmlilffi iIKÀI{ÀKAK

COMIX DISCOMIX!

Hoewel het af6elopcn zaterdal;avond 6oec1 druk was (zorn 120 man),
schatten. wij, dat !g eSl]lt 1/J 1an jle bezoekèÍs LEI,ISlicl wes hieruit no6en wij
afleiden dat Cc LENS. ,jeugd weini8 o$ 6een b e1àn6st el-Iing. heeft voci.: een DïSCO-

,Toch zout.r:en wij graa8 wiflen weten r1'a.ar jul]ie. clan wel intrcsse in
hebben en waaron juJ-1ie niet op DIsco.ravonclen v4n, LENS komen.

Eet zou dan ook een gocd idee zijn a1s juI1ic ecns in de 1:en klonuren
en wat su6i;esties deCcn aan r.r,e K/rj(l, en rleze via de l_eider of JUIiO lcenbear ma,akten..

Dit geldt naÈuurlíjk zt:vrel- vocr junioren, pupillen en weJ-pen als dÍnir s.
!,ie. hopen -clat, 

.vel-en van ju1líe .le eagcren, zodat c1e :lU,I{-Nr - mj.sschi en. noG
dit seizoen aaar anders :in-iecler .6eva1 volgend seizoen voor,r'le LENS.. jeugd. ilin6en '

lrairor1;aniserend'Íe'we1ju11iebeIan6stef1Inghe1:benr..

Een nog mind.er l-euke zaak van afgelopen zatcrc,.agavond was het vernÍelen
van cle schonH€Is., Ongetwijfcld. zi,jn er LENS lcden dic.rveten: wie- hicraan àelrben
me.eg elverkt 

', .lie t Ís t1an..ook hiei ?lisht ats IENS. Iid..om hierover het I,ENS bestuur
of JlJl(O. t o inforÍlcrcn..'- Het zijn heus geen echte vrienrlen die ju1IÍe vereni6ini,,- een schacle
van honrlerrlen 6uldens .heblen bezorgcïr

&iI ffiï(.' ItÍJ{ÀKr'-iLlIL1IL,iK§(.t_Ki^.1/.rtJ Í. .Ií"lii 'J(iti: l:IC.Ki,IG.K.:N..KjJ(:J(r,K. Íi,J(r.KffitL,ff 1r

PROGRr1.I l],,Íl\ IlUPILLEN IiIELPEN E'I }1I}II...!IIEI,PEN

PUPIÏ,LEN ZATERDAG Z9-l-tg9t.

11.45 uur HBs 10
12.00 uur III.{SH 'lO
10" 15 uur,.irDo 25

UIE],PEN ZATEXó,IG 23. ,-1981..

.0'-) uur Vefo 22

.JO uur IENS 15

.OO uur Celeritas 6

LEIIS 14
quick st e]r6 18
LENS 16

Daal en 'Berí.js eIaan.
Vredcrustlaan
Zuid.erpark

Noorchveg

Noordweg/Leyve6

LENS
LENS
LEI.IS

10
11
12.

10
o9
11

-9-



MINI-I,.JELPEI ZATEnDAG 28-1-1981.

O9.CD uqr.LENS
10.00 uur Velo

TELEFONISCH:

AÍSCHRIJVINGEN:
Schrifteli jk-voor vrí j d:i;lavond 1

Í Genenui 9ns reat 101

nvc 24
LENS 19

.0O uur bi
t.254, PR

vrijdàgavond tussen 18.00 cn 1
geval-J.eh)

. vd St een,
IIaa$. Tel. 675096. . -.

0 uur ( uitslui.t -"ncl in clringe nrle

Noordweg

.0osterÍ.re8he1 - R.Slats -
wan + aanvull-ing.

Leider Hexman Strarver.

Leider Pet er cle Jon8h..

1B
zö

B it)

Den
9.0

IiT'IGURIiIGEN:

In nccdgevallen hunnen de pupillen en welpen no6roll zat crd.a6;o cht eird .'
lussen 8.,.t5 en 9,3o t.ur aft:el-Ien. te1-. 6611t4 klubgebouw;
Bij slechte vrc ersomst andi6heclen steed.s cerst c1e afkeurin6sl_i j st en
raarlplcfoen. Staat claarop bij rrpr'rirt"n en llrclpenrr.vermeLcl: GOEDGE/
I(EURD ilan steeds naar ve].d of póít va.n s'anenkoust honaen. Ii! DIT GEV.i:L
I4AG'ER' DUS' }IIET"TEf,M'ONISCii ÏIONDE}.I GEli[F( ::I,íEEND. iII^i.I UVrXrUrr,N
?rFI(EURING. gtaat bj-j de afkeuringsadrcssen bij ttpurill.n e,n tilelpenl
vermcld: ZIE ,'.FKEURINGSLIJST dan moet a1s vo16t worden gehanileld:
Vooi de thuisrvedst rÍ j den moet juniorenlijst worden geraadpl-ee$Cl.
Ziin-gg wedstrijden van LENS 617 en B 6oed6okeugd,, cLan gaan ook cle
pupillen en we1-pen wcdstrijden op.ons vel:', Lboí. .iiitsfuitcnd voor
de uitwerLstri jclen nag in dat geval telefonisch word.en 5;einforneord.of hun vredstrijden door6i-r.an cn wel za.t erda6o cht encl tussen B.t5 en
9. ro uur.. TeL.. 661j14.

oPsrelrrNcrN,

LENS 10 B.Bergmans - p.Bijl"sr,ta - F.Christ
J.Timlrormans - D.Verschelrten - p.v

sa.:nenkomst 10.45 uur LENS
Zie reserveproBrar ira

samenkonst 9.,jO irr L NS

-P

t,gNS '11 M.Frombcrg - B.de Groot - C.de Groot - D.Iíeetnan - M.Keetman - ..
LJ.Meershoek - T.Mukler - R.Plugge -.tÍ.Spa - D.Spa - S.vd Togt -.V.Tromp.sanenkonst 1 1 ..OO uur LEI,IS l,eii1er. Ronal_r.l clc Haas.

L.,Et'is 12 E.rnnemee - R.Baielaan - R.Boelhou§,er: - c.vcl Dooaaardt - r.Dicmcl -
À.Gro.:nestein - R.l{artman - L.van het Hoog - E.Knops - J.I(oenraecls -E.Ilenzenbrinh - R.Spaans - D.vd Toolcn .- L.vc1 Toorn.

sanenkonst 9. 15 uur lElis Lciier non cle J.ong.h- ..zie :-e;!èrvepro6raifin-''-'-i - -:'---' - " -

ifUS iT' M.3osch. - l.l.Broo6hooft - D.Il:i ji.èEa - i,I,Hoelisma - T.Jan6en ..: M.Schuurman -J.Dunant - J.VJcstrate - R.Verbaan : p.ïaltrenUur6h - H. Snul_clers -
I,{. Verschel- len -

saEcnkomst 9.íJO uur IENS LèiCer Jacques den DuIk.zie res ery eprosrarnma.
:.

IENS 12 P.de Jon6h - .!.?yrdeman - R.Zimmerman - ft.Zanclstra.;- R.Mecrshoek -. ..,

ll.lloltrop - R.vc1 Laan - M.Jochems - L.Leefl_ang - E.v Deelc _ E.Aarssen _.
P.Anile1ine - G. Dlstak

-'l o-

i

l

l

1



fEryS 16 R.tlsem8ecst - I,Í. Brandt - I(.Han6cn - N.Jagesar - G.Kuiper - H.Staal.-
P.Kleijn - J.Steinwegs - E.v Knijff - II.TÍjsen - J.vd Starre. ..- '..'-..

zie rco ervepro6rJ.mma

LENS 18 S.Eess - Itr.Schuurman - R.Nuijen - I{.lYiersma - i-l.Iieret - C.}loIenaar -
M.Mo1enaar - J.Mansvelcl - P/E1§tak.

zÍc rc s erveprogramÍla
samenko tst B.ro uur LElls l,eicler -Bric llesé. ,

!ENE_L2 P.Deen - P. v ilanholt - M.',luïrben - E. de
J.Lel-ievel-d - J.vd. i,jaaij - EJDgkkers -

zio res e::ve»ro;rranma
samenkomst 9.0C uur LENS

Hecr.-. S.Ja8csar -
M.I.Ii4tliik.

'ieider Dhr.

F.LelieveLd -
.,

ieElstak. -

UÏTSLAGÉN JIII{ÍOREN

Westlandia'l
ToneBidó 2
DIIC 5
LENS 4
IEI'ÍS 5
Rava 5
trilestlandia 9
t e ltlerve ,
Valkeni-ers 4

UIÍSLI^.GEI{ PUPILLEN

LENS . 10
LEN§,.11
LENS 12

UÏTSL.:"GEN' IELI)EI{

LENS 14
Vred.enburch 10
LENS 16'

UÏTS],T\GEN MINI -',,ELPEN

LENS 1

LEI{S 2
LENS ]
Kranenl)urg 2
WP4
LENS
LENS
IENS
LE}IS

., o-1

5-1

2-7
3-o
1-2
4-1

6
7
B

9

Quick. Steps 12
Rava 10
Góna 10'

,-o
2-1
2-O

- VJífheLmus 18
- LENS 15
Groen tïit J3l6

Í,ENS 1B
VVP 12

2-2
ö-u
1-4

1-2
2-4

Flamingo I s 7
LENS 19

GESP. GEWO GEL. VERL.

1?B1B
:'.,

ZÀJ,!T::/.INING VCOR DE JEUGD

PUNT.

17

DOELP.

19-50

tïerd er enige rveken geleden verteld. dat ile zaal ian .'-'l-e Marterra..i.e niet
meér beschikbir.ar rvas voor de trainingerL, nu brijkt het tegen,leel \ía.ar. zeker tot
Pasen ( 17 april) nogen wij no6 in .de zaal-. Bi j slccht rue.-rr .en/of velcl moetenjul1ie dus ook gymschr.:enen neenemen. BliJf nou niet gewoon thuis niar kom r:eseI-
matig trainen. De trainer.bbpaatcl uaar ju11ie trainen. VerzameJ. clus altijcl óp
LENS. '



KONÍRIBUTIES

No13 stecds ru!.eten er monsen kontributie bctaLen ovcr dit 6eizccn.
laatste kwartaal moet nu al- 'binncn zÍjn. Kou o1: ou lers wij he,:ben
ver!1ichtin6en. Girb 536711 \racht. op $.

nisEavEPRocRx)nil '-

Zelfs het
ook onze

Bij a16ehe1e afkeurin6 van hct kompetitieproijranma sirclen de vol5enr',e e1ftal1en
vriencis chalrir eli jk bij HIS of traínen op tU'lS:

1t;CtC
13.O0
14.1C
14.3t)
11.OO
1r.00
'12. OO

12.00
11.00
'11.(10
12.OO
12. OO

.LENS

LEI'IS
HBS
HBS
HBS
}IRS
HI]S
HBS
HES
I]]]S
HIIS
HBS

Lieyburg.
lÍeybu41.

.uur
uur
uur
uur
uur
uux
uur
uur
ullr
uur
uur
uu!

TENS
LENS
I,ENS
LDNS
LENS
LENS
LENS
IEIIS
LENS
LEI'lS

1t
2t

rainini o;1. v. Jaap'
rainln6 o.i.v."Jdàp

sameirkoriet
samenlcomet
sanenlíom6t
samenliomst
sanenl<omst
6anenlibmEt
samenkömst
samenliomst
saurenËomst
samenkómst

5
7
9
10
12
14
16
1B
1g

13.15.nut
1]. í5 uur
11 .45 uur,
1 1 .45 .uur
10.45 uu!
1O.4) uur
10.O0 uur
10.0O uur
10.45 uur
'1o. 45 uur

LDNS' (fidts)
LEN§ ,,
LENS , , .."

LEI\S , , .

LElts , ,
Lil s ,r
Lmïs
],ENS
LUNS
Ln{s

Du§ bii ali5ehe1e afkeurin'i van het kompetÍtieyoetbal toch,evcn ne.ar LENS tcekomen
op bovenlJenoemcle verzame It i j rlen. IIef zít er rlan dik íii dat HIJS we1 goedgekeurcl is.
FEI.T,í}ITYSC",IETEN

0p zonda6 29 na,art wor<lt de halve final-e van het i:enal tys chi ct en gehouCen op
LEii§. r',anvan A 11.15 uur. De vol6cnde jongcns worclen dàn verwacht: Rioky Slle.a.n6,
Marco Frombergr noderiir Sl-atsr Danny Verschelden, Stete vd Togt en Frank ChrÍst.
Iitíj vervrechten juIlie om 12,45 uur op LENS. Natuurlijk zijn ook de jön6en6 vanjuI1ie team aanwezig on ju1-1ie s.an te moedigen. Niet wa.ar jontjen6??? Na het
pehaltyschíeten speelt LEI,IS senioren 1 nog teilen s?ort CIub Lisse. Ii:isÀchien.
kunnèn juL1ie hen een beetje inspireren. iot zonaag 2! maart.

IiEURTNGEN
Stond je naam ook op het ïijstje net cle te l<euren spelers voor het volgend
seizoen?? llob je tlab al- f 2or- over."enaokt oI gj-ro 316?11 t.n.v. pennin6rncester
LEi'ïS of een Beldiglceurin6sbewi j s met cen pasfoto op6estuurd nlar pairl vd..Steen.,
G enenuil,enstraat 'lO1 , 2545 pR Den Haag?? Nee?? Doe rlit nu Can dÍrekt en zet erbij het overmaken wel bij"clat het voor d.e lceuring is. Beclankt. Bet".a1 nu voor het
keuren dan hoeven wij niet iíeer te zeuren.

R^,',VÀ IENS 84 -----2-?
Jal U leest het 6oed. 7-2 is r1e uitsla6 gSeworden van deze na.tch teg-en

Rava.. ZuLl-en de twee l-eicleïs daar rïebet aan gewecst zijn? Ondl críiet ekencle wif alie
een niet naar zich toehalen. Vlant jLil-Iie si:èlèrs moèteir iiet toch- miiar zien'te
klaqen, en hel:ben het ook prima Gedaani Namen noeflen van deg,end die c.e doelpunten
5e4;'.a]rt hebbqn hecft totaal 6een zíf want 4e modtcn ze toch aan8ebocicn krijgen en
die zou'len in het yerslag vcr6..:!en kunnen rvorden. om over ce l-ei'er van het eerste
uut. terug te komen DHr. À.El-ok rvas weer terug tussen; c1e jon5ens.. IIij heeft vs.n eeb.
voortref fel-i jke vekantic geno,ten in het verrc cal-ifornië. .Maar nu noot hij hier
het ziekcnhuis in voor ccn hleine inlJreep dat heru nu voor cen lcorte i:eriode u5.t
de roulatie healt. clus ik bl-ijf nog een pcosje d.e ]akens uitclelen. A.S. zaterdag
1O.JO uur is de grote dag en wel- tei,;cn Texa6 DI{B, dus vrijd,aig vroei; na.ar bcd.
l"Íeer hoef ik niet te schrijven zullcn we maar ze.rgen, zuf l.en rvij ze kunnen vangcn?

:]2:. E.tr'lumans.



]: DE LENSREVI,E
TJEHC:BÏ.,ÀD VAN DE VOETBii.LVERENIGTNG IENS (LENIG EN SIIEL),

!4e Jaargan5 numner f4r 2 april-'1981 .

VíIE STA.|.T ER f:.CHTER DE BÀn?

Z at errla5mor6en: ln en lïim.
zatercla[midàag 3 JosA l4uldor - Jos6 christ - Lobk Duivesteijn.
Zondagmórgen: Tinus Zilfhout - Cor Hoppenbrouvrers - Teele lrerichs.

.. - Zonda-gmidCa8: iln vd Steen -'f.n Bergenhenesouvlen.
SLuiten Zate"d.ag: Loek Duivesteiin.
t' Zonda8r Í,n en Gcrar(l vd Stcen.

Eventueel- afbellen.vcor rle bar bij Loek Duivestei-in Tel. 6?6183" "
Tevens cloen wij weer een dringend verz.'ek aan ecn iericr díe met"mooi weer
sto.èI buiten gei:rui-kt on -cleze na afloop weer optebergen in ile'6&rderobe.
Bijvcorbàat onze tlank.

'"D e Barkornmiösie.

een

) I(I{ ItLIL'.IUIIíiJL-1Ii/'K}^l(Aï-t1(.^'1(ÀKJiIUrl(AKiiKl''IiAKAlíriIGILllCÏC".IU\Krl t rtittiitu*c;,ttr:K'-Iii.l(i.IL J(.Uff-KJ.lír

" ,PÀir§DRM 3r10 en 17 april
_',,,., i, : .

:', , Mor6en is het dan zovcr, ellte fanatieke klaveriasser clie ook van vJat '

6ezelfigheid-ihcurlt ,is .weLkon. :' , 
,.

We he6innen om nàlf negèn, r1e inschrijVing ls besList on .8.15 uur . '

en alIeen paren'kunnen worden in6cschreven. . -

De I{IKI! zor6t weer vcor vrat lel<l<ere hapjes en fradie Priizen. Ook deze
Paasclrive is weer elke pit, onderdoortje of doorÀars één ei p.!.

De kosten voor cleze clrie avonden bedra6en i lrr' per. kopl:el.

Tot mór',en (vrijdas).

Iï-KirK, ff rÍL1.ItiK.tKÀK, JtAlft :t(r :l(. lï. iI(ÀI(,:-I(-l}i/tKil{ OUC:.&',K-,.IL\I;iltr]l(1 iIJQ'lKÀi K.C.

UÏT DE BESTUUNS6j-,MER.

Mdcl,el.s deze rubriek hoiren wij U in de toeliomet re6el-matÍ6 op de hoogte
te houden van r.le aktuele za.l(cn in onze vereni6ingo llí j hcchten grote waarde aa.n

het 6oed inforneren van de leclen, zodat als bepaalde b eleidsvoorooraens spelen cq.
beslissingen Genomen worden, rvat meer bekend is bii de leden over achter5;r.onden
en overtue6ingen die tot een standlunt §eleid hehhen. U heeft er tenslotte recht,
o1: te weten waar wij mee bezi6 zijn. Met rrkennisnenxen van rr alleenr zijn rve cr
natuurlijlr nog niet. Iedereen wiJ- (mag men holen) ook invl-oed uitoèfÈnen op het
bel-eid. Tot nu toe was de eirige mogelijkheid d.aartoe de Llgcmcne LëclenverSaderinS.
Niet aLleen bij ecn groot aantal leden, maar zeker ooh bii het bestuur l:estaat de
mening dat zorn rl.V. vaak niet is vrat hij, becloelt te zijn. Ín theorie is het een
zeer demokratisch gebeurenr maar in rle praktijk bliikt hcl-aas nogal eens dat de..
A.r/..weinitq gebiuilc maakt van zijn demokratisohe no5;eIijkhcden. De opkomst is
vaak be4,roevend en vari degen'en die - wel .aanr,,reziil zi jn , kan men nauwe3-i jks ze55en
dat ze een afspie6eling vorrnen van al-l-e gel-edingen die ín LENS voorkouen.

:i'1.

-1-



Juist omdat de ttstem des volksrl zo weínig §ehoord wordt, via de daartoe
geËÍ6enCe kanalen, moet een bestuur ook diJrwijls in het cluister tasten over wat
bij bepaalde groeperin6en leeft en lvat hun wensen en/of vLorstellcn zijn. De band

'-tussen bestuur en cle lcrlen met hun bclan6en m.-:et verstevi6C worclen. Eén van de
middeLen daartoe is de, door clc jonlste st atut enwij zigin6 mogelijk SelxflcJrte t
].ed.enraad.

- .' De 'Ieclenraad beoogt'cen kontrole- en beleidscrgnan naast het bestuur
te zijn, r,r.aarÍn alJ-e 6rocperingen hun vert egenlo ordi8er ( s ) hebben. Een. Goed
funktionerende ledenraad noet beter in staat zijn het l:estuur te bci;-eleiden en
te beïnvl-oeden ri.an een;\V.

Zoals U weet zijn {e nieuvre. sta.tuteà nu van kracht. 0i: korte'tcrrnijn
hope+,we tot aanstelling van een ledenràad te komen.-Voor, het zover is m:et er
eöhtèr no6 wel het een en a.ncler gebeuren. Allereerst reoctàn ei natuurlijk lec1en
zíjn die zich kandidàat steLlen (of kandidaat 6esteld word,en)" Daarna za1 cloor
nidclel- van verkiezingen de Leclenreaà gekozen wor8.en. Die ecrste verkiezin6en zijn
eind rnei 6ep]anil. wij zijn ons crvan bewust clat clit op àeer k,:rte teimijn isr
maar vin<l-en het snel- tot 'stand koraen van een :Ledenraad d.errnate belangrijkr dat we
aI het.mogelijke doen oà eínd mei dc verkiezingen te doen plaatsvinden. 0m cle ver-
kiózingèn te coördincren en tc or6laniseren en ook on hct hcle ggeheuren publicitair
te begeleÍdenr'werkt het bestuur momentccl- aan de 6anenste1lin6 van ecn
vgrkiezingskommissie. Is cleze bij elkaar dan is rle trein in beweging 6-ezet op
weg naar een ledènraad.- Vanaf heilen zult U regelnati6 artóJrel-en hierover in de LEN§revue aan-

'' treffen. Volgentle vreek komen vre ero! teru6. '

Zwaluwen Jeugalsktie. Tijdens de rust van on6 eerste el-ftal afgelopen zoncla6t heeft
onze voorzitter een cheque van Í 2110r- mogen overhancli6en, zijnde de totaalop-
brengst van cle tÍjdens ons jubileurn i
Jeugcl Aktic. Namens de Zwal-uwen Jcugd
dit l-ofwaarclige initiatief. Zoals U w
sportbeoefeiing van r1e -'6ahandiJcapte j
s ohenking 

. 
overmaalcte , zecr bedankt.

Heeft U ook icts 5.m:-st oi f,iss in het af6eLopcn weckend? Het volgendc unicke
feit deed iich v(ior: Onàe sekretaris niet langs rle Iijn, zijn vrouw niet achter
d.e bar, René niet èrvoort Paul nergcns te bekennen en ook van cie kleinkinderen
geen slloor. l)it al1es vrerd veroorzaalt doordat de 6anse familie vd Steen zich
rrergens in den landetr had teru6gctrokhen om met zijn allen het JO-jarig huwelijks-
feést. van Gerard en Ànnie te- vieren. Ze hadden er wel- prina weer voor uitgezocht..
Namcns heel ï,ENS I van harte gefelicitcerd.

$tflcíí1flilfiíilcrJ(Klcilfiffc(
:: KWTsPEDooR i:IIK
B](fi íIfl,ilil§«KgO(KIS(KKK

Een uur later Llan 6ewoonlijÈ öpónen we dc meest gelèzen(.?) i.ubríeh van
LENS.
ZoaLs Bewoonlljk waren er weer een aantal dj.e 6ewoón cle Grienrvich-tijd
aanhielclen en clientengcvolgc ccn uur.tc laat op ('l,e p1aats van bestennin6
arriveerden. .Om het srcad.elijk lachen enÍ;5zi.ns in tc danncn zullcn we

6ecn namcn noemcn. :
Iïi j dienen onze excuses 4an. te bieclen aan eén eninent lirl. vàn LEI.ÍS r clie
síntls cin wcek geblesseeitl rondfoopt. Sorry, Iulartin vd I,leu1en. Hi j 'lcjopt
nu met cen mitell-à r'ond vanvrege een (nau wij ui-t betrouwbare l:ron
vernarnen) 6ebroken sleutel-bccnr Martin, met teru6rverkenJe kracht tot
vorige week, van harte l:eterschap.

ngezamqL.le 6e1den ten bate van de Zwaluwen
.l.ktie de.nkt e dhr. v. Rijswijk LENS voor

eet zal- dit bedrag ten goed.c komen aa-n cle

cu1d. I'lamcns hen-wordt eenieder die een

-2-



lIlis 2 zaterdai-; bli j ft hoge o6en gooien voor hct liampio ens chs.p. Afgelopen
zaterda6 werd tegenstanrler SVPTT getraktecrd op een 4-O nederlaa6.
Gelui<klg hobben cleze ambtenaren een weeklang rle tijd on hun zonden te
ovcrd.enken. LEi-Í§ 1 zatcrrlag verpletterrle Àrentsbur8 met 7-0.

' Nadere berichten van hct veteranenfront. VJim l.{ichel-s is bereiC 6cvonden
on als informatie bron op te treden voor clie men6en, die- in het op te
richten veteranen cl- ftal-.. rvil-ten voetballen en na afloop nee willen
borrelen. Zijn telefoonnummer! 669416.',I(enneli j\l 8eteisterd door rvat in de volksmond. gevoe8lijk voorjearomoe-
heid rsordt 6enoencl, spcelrle. LENS '1 zonda6 een ualige pot te6en Sportclub

: LisEe. Een 1-1 gelijkspof was tet resultaat. G e lu.ldr:ig clat r1e aanwczi6e
toeschouvrers zich in een l-eld(er zonnetje konilen koesteren.
Valrantiegro et en ontvingen wij uit het eeurvig besnceuvrde Pra lou! van
Frits van ileekun van LENS 9. Hij meJ-dt ons, dat hij zijn nek hecft gebro-
Iren en trooe 1J jaar afochrijft. tlat ons betreft een minachting voor dat-
6ene wat in ile medische wetenschap is bereikt
Wat ons af6elopen maandag opviel Í.Jas dat veel vrouwen rn/de+ broek
aanhat'lCen. * Doorhal-e:r wat niet verlangt ruord. Ons damesteam etaa.kte
echtei, niet mee, doch tra-inde gewoon.
Àanslaande vrijdag is het weer zover, lan kan men zich vreer eens ourler-
wets oprvinden over een maat. die zich rrvcr8ooitrrr rrztn aas Snijdttr of wat
dies m;er zij. Voor aI rlie6ene die het nog niet wetenl cle inschrijvinfi
kan tot 20.15 uur gesohieden, en uítsluitenet per koDpcli kosten 715r
pcr koppelo

. Oolc. het Red,actietea:n za1 vreer meekaarten, dus de cerste pr!.js is o:. *Ëg.
want rïe zijn vast van plan om betcr tc eindigen dan met de KerstCrive.
Met.ons nieuwe tact5.che systcen hopen rvij ureer te vangen clan cen rookver-
drijver.

.iriant wat moet je- dearnee aan, aIs je niet r.cokt. Trou-wens tvic. -cen ,.
rookverdrijver. he_cft is niet Rczien, naar hct is nooit urog. ..:
En met desc opvoedenCe taal fler afsluiting zeg6en rvij vrecr PLNDOER.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
j ;uxorcnn í
JJ J J JJJJ.]J.IJ.I.].IJ JJ.].7

Zo hier ?+in wii eindelijk weer eens. Sorry, jongens. we zaten hevig'te
zweten, 6ón.hc1ft in cle sauna, rle anclere hclft achtcr de ochoolbockeri.
!Íij vonden d.at wij Bcen Jukolder met zweetvlelilcen kontlen inleveren. tlij
hc)ben een paputatio hoo6 te houden, Dit waren letterlijk c1e woorden
van J.S. Ik vonA dat ik mij maar bij hem neer mo,.st fe.Scn. Vandaar Cus.
Terwijl wlj cen gewcldi6 uitzicht hehr.)en o? een verslag'en /r.1 schrijven wi
wij rleze Jukoöder. !ïe beginnon hier fris en wcl- mee. I,iJ e hadclen ltet aI
over À1 . Zatertlag word er tegen DSO net 6-0 gewonncn, naar:nu, maanCa6-
avond JO naart, is hct niet*zo best. J,e kunt we1 zeÍjgen dat ze cen lesje
wortlt 6elecrd dcor hun te6enstanrler, LugduuuE. Uit61a6 1-5. Maar geeft
:niet-jon6cnsr ze-.zolïi1cn toch aLtijd dat je van je ncderlai;en en fouten
k.r!-19191,, Dus jullie zitten wel goecl!
t{at ook rvel goed. rr zatrr , was rle <lisco.
Er viel nameli.jk niet veel tè danscn!._Hgewel er 120 betaLen'lc bezockers
ware
10^
Sos j
ecns
ded

was de 6eze11ighci.l ver te .zocken. Met pakrve6 ]5 LEI SLeclen en wel
) rlames, l'raar c-[e l(aka zo 6oed voor gezor6d. had ]-eek het rgel- een
e Joenit. Het rr lrers,,onlijke promotieteamrr van de liaka moet maar
lJrvaní:,-en vrorden. ltlij voor ons vincr.en het overigens niet zo 6ek dat

ames zich daarclcor hehben laten afschrildien en .iat de jonilens juist

n,
1

naclrukheli jk aanvrezj-6 vraren.

__-7-



Hel-aas waren cr ook nog wat onsportieve dadcn zoaLs hèt verniclcn van
'de schornmels en hct kn':kken op dc brug. Jongen6, kom op, latcn we het
vreeï Bewoon 6uzel}ig hou.len. JuLfie zijn tenslotte zeff, C.e' tlupe want al-s
dit meor gc1:eurt i.s.natuurlijk het' dis coavond-gc1:eurèrl wel 5auw afgelopen
Dus hou het de voLgenCe kec:r (hopelijk kcren) ruel gezcllig. Bij voorbaat

Ncu we het tcich over tle jeugC hebben, uit betiouwbare bro$ vernamen wij
dat men cle zaak 'r,Isu,z45ell,r 

- rluideLi jk wiI' gaari a,anpakhen. 'Ais jullie nou'
eons wat ideeen kond.en mèdedel-en'*oàr*'"n Suft:-e zegg'en.i ri 'ltiik dat ma.6 er
ni e.t aaie ontbreken! rr aan de redactie tetlerir dan Zull-en tui j. én neetn ik
aan .ook het bèstuur jul1ie zeer dankbaar zijn. Iiom op iongensl laat
jullie stcm horen.!
llie, zi jn stem aI laat horenr is F.Flurnans' ondanks alfe ta.m tam dic om

zi j'n 84 elfta} is genaakt, zíjn'ze afllelopen zaterdag fiíaa1 ond,eruit
Eegaarl tccen Texas DIIR, en. hog.wel- oncler cle ogen van het ei1gen LENS
pubJ-iek. rLl}e hami;io cnsaspirnti eb zijn 'nu we1 v'rkólten én ile itChineestr
zal ook nog even mocten r,rachten! ',e zijn benieuwd wat jullie rnet de
Flumans bokral clo cn?
Ondanks het fcit dat cle radactie en ruij van Juko].íle" aI .meedoen en tle
grote prijzen van de klavèrjasdiive dus aI vcr8even ziinr l(an icCeroen
cLie tlaar zin in hecft nog nàcd.,ren. Igij hopen rvel wat meor ieu6dlcden te.zien dan de vc,ri6e kecr ( flrgn eventueel B-klassers zijn rvelkofo) Prijs
f 15r- per koppel, tlie je eí.3enlijk betcr meteen aan ons katr gr.rven, rlat
bespaart de Kaka !/ir'eer een hcr>p noeite.
Zo, hct zweet 6taat weer in ons handen. Tot volgen.'.c wcek. ( 3e6arandeercl)

J en F. B.'s

ZI4ZIIT'MZMZMZI,4ZNZNLZI4NTfiMZI4ZY:ZITZI,IZï4ZI4ZIIZNZMZMZI-\ZI'j1.\LZi4Z\1ZMZI"Í?,I4,1IIi4Miï'T,Z\17'IqA'IZMZi(ZITZI4ZYIZYT

Lril'lGS l)E SPORIEN V.iN DE Z-M] LÀDDER ----! ! li

ZATERDI,G 4 ai:ril 1!31.

'l 4. Jo uur LEI'IS 1

'l2rOO uur trtaalriwi jk 6
1].0O uur Marine 4
1r.0o uur JAC 14 -

Eschcx Roys 1

LENS 2
LENS f
I.ENS 4 ,

lï. Piet er6.
}I.N.
.J.C. vd. S?ek.
N.N. ..

Het EEIi,SIE kreeg in,.lèrdaad eefl 6enaJdcelijke. klus te verwcrken tegen een,
iveJ- aardig spffi{ doch utt c1,e. aard der zaaJ<, .noeilij}r te bepraten Arentsburg.

,ïÍíe all-emaal-, voor de productie zorgden i.s'onsi enihzins ontl4aan (7-0) r doch
ind.crdaad hebben $Íe van Thco woer gcnoten.: A.;§.Zaterdag weer TIIUIS en wel tegen
Eschcr Boy6t vraarvan rve EEEEiSds uir..wet op-ÏE-Eàíffiwonnen-18), cloch blijft
It e e-n" b-1o. ed-- 6evaa.rlijlcc proe6r'.-Tànvan6 z 14.30 uur. §È9I]ry[!sl: l,i.Pieters.
Opst ellin8: Zelfd e tijd, zelfrt-e i:J-àirt6 al-6 al-tijd.'Het pro6lramna van. het 1e is tr
trouvrens de perst lioncnr:',e- 2..wekèn np6al. ovcrLaden t.w.:ni.rrsda6 7 qpri_I|s-avonds
1B.Jo uur IENS 1 - sVS t 70 1 (voor de IIaàAse Courant-cu!)ïóiffidEd-9-april

)
ti-

I s-avoncls 19.0O uur NSEI4 1 - LENS
coml> etiti ewe dstri j d; Zat erCaE 1 'l
tievredstrijcl) dus om zo t e ZeÍ.;Sen: ; , maak de boröt

1 (uitgestel-C.e en uiteraàÍ[Ttrans j-njèJ.-i^e t e
airril 14.J{) uur 

' 
i,El'ls 1 - Pvs 1 (6crvonc oonrpó

J c6 mn-ar eens fl-ink nat! !tt

-4-
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IIet TI'.IEEDE deed normaal haar plicht. Door miC.CeI van fraaie 8o
re§p., Pau+ uoi-GÏÍzonder mooi), Jeroeri lileijn, Ilà.nne Koens en ad Enze

i i<r'ram tenslotte een 6ave 4-0 ze6e tot s tand., r,f,aarÈi j nog vef4e1d. r4oe WO

ook,clitmaal Christ van Gestel- met cen paar zeer fraaie schoten helaas h
werkrr op zij n vre8 vond! rl.S.Zaterda8 UIT tegen Naaldwijk 6. (Niet veel
verder, want ze' zi- jn ::eeds gewend ellró Íeek uit te kijken) Àanvang3 12.O
!.ryei4 Naaldwijk: Slortpark ,rde lIoge Bomentt, Ga1geweg; ingang Zuirlweg
statfón] . EpÈEEIIin6: Zoals gcruor:nli jk woensda1-,-atond' n6 de trainin6.

alsvan'
( peiialty) ,

rden 'dàt
ct ,,hout-
conmërrte.ar
0 uur.
. (Prcj ef-

( bl-ijkbaar)
, màar 'jà. . .

Het DERDE speelde bij wijze van uitzond.ering cens een bar 6leohte wed-
strijd. Hoewel de LBl'ls-pfoeg ook v66r rust in de meerclerlieid rvas, kwamen cle. doeL-
punten in de 2e heIft. Ue begonnen net ,le leicling.te ncmenl CocË kwamen t en.:r ,-slotte tegen dc stug doorzeltende GDÀ-p]oe.B, net 1-2 acà.ter te:rvij]_ ecr6t ee.n.pqar
ninutcn voot''ti3r1 dó vcrlóssënaiè '6;85Én-àËr aan5etèk'cnd kr.rn vroràen. Krap, rlo*ch
enfin het (voordeel-) verschil met BSCT68 blijft nu no5 6én hcle winstpuntl
§omg$g-_?at gld"g UIT te4en Marine 4. ÀanvqnÍl: 1].OO uur. S cheiclsrc cht ei: J.vci spek
Terrei:r . Marine: Àchter kazems a/h=eíndè-;Eeuarle]a.an, I@-te].rein r\SD:
opstelIr.nBs
------Ï.neuver (aanv.) - R.Bon.-..J.Eouben - C.Bosrna! - Chr. Jehce - H.Kemper -
nES 3

B.Leijn - L.I(uijpcr - G.Ituiper - T.vd Tol - R.lco6ter .
D.Pxonk - G.Bosman -
Het VIERDE st eI

herboren team-EëGinig.
de enigzins teleur. E6n punt (1-1) iE voor dit
Aad vcl Kroft kwaru ditnaal- niet aan sooren toe

al-s je oolc zoleel te pratèn-ïè5t.--I-Il,t e zo_uden eerst vrij zijn a.s. Zaterda6
.doch er is een UIT
Terrein JAC:Buuffie

. i,anvanb: 1r.00 li[É;
Opstellingr

G.Hal-leen - À.Koster - n.Vroom (aanv.) - C.Koster - C.vtjlelbergen -
C.Rerebal( - Fr. v Driel-en - E.v $Jerkhoven - ;.Banning - p.Hederik -
11.vd i(roft - J.de Veen - Vi.Dicffenthal-er - J.rlen i?eijer

VI-RI.1! Gekeurcl dj.enen dit jr.ar te !ïord.en: C. Velclitdr (21-5) - E.Neumann (4-6I -
P.Hederilr (B-6) - L.Kuijper (1-?) - Chr. Jehoe(15-B) - M.Netris6en (1.-9)-
H.v Ilartskam] (13-9) - H.tíenper ( tB-91 - G.vd Togt (20-10) ö'
A.Koster ( 27-10) - R,Vroom (18-11). -

LET ER OP : keuríngsbewij zen van huisartsen 691ilen niet.

PROGP-{ri.l{-\ ZÀIEIIDÀG 1 1 ar:ril . 1981 .

wedstrijcl ingelast n.1. tesen J.hC 14
g hoek Ïïaalsdorp erlaan, Iïassenaài.

14. JO uur Lm{s '1

12.30 'trur LENS 2
1O.JO uur LBIÍS f
9. 15 uur LIINS 4

1)

J
1I

N

PVS ',l

H. v Hollancl 2
DSVP 14
t e tryerve 5

. Heint zbe16er.

. Jonkers. - '

.N.

.N.

I\íZl,Í MZMZYIZI'1 zt(zu ZYIZMN4TMZMZMT,MZIIZMZI4ZMZIIZI,IZiIZMZMZMZMZM

PROG P-\.IíMÍ| SmIf OREI ZONi)r1G J april 1!B1.

14.l,o

11.45

10.o0

uur Slieclre cht 1

IENS 2 is vríj
uur Del-f t 4 '

uur Delft Z '

LEI\IS 5 is vrij

],ENS 1

LENS ,

De 'Lockhorst - Stationspl-.
Slie clrecht. .lr. Dranderhorst

Buit enho fdr eef/Juniusstr.
Delft. ' C. Svràanenburig.
Euitenhc f dreef/Juniusstr.
De1ft. E.flakvis.

rElis 4



12.00 uur Lf,NS
12.00-uur LÉT{S
í2.45'ugÈ..Ölive

.-- 10.q0 uur Eelfia 6

uuÍl Texa6 DflB
uur LÈIIS 1 

,1

HW4
Ví'est erkwaiti er 4
LENS B,

LENS 9

LEIIS 10
.HVV 7

V2. ,,0.T jon Iion Eat.
V3 '.-; r.J i Kortekaas.
rrDe Groene,-lYi jetterr'SnortI.
Pijnacker. A.Maxkus..
llozartleian /DeJ-f t.
r.l .Kual jlero
N.N. :

11 . ..,,ï.N._ ,. ,

I n-

6

?
o?

12aOO
10.00

PRoGFJiI{I{A SENIOREN VRIJD^G f aprÍ] 1981.

2O..JC uur LEN§. comb. - '1sq 5N;8. Training senioren vri.i dar,: om 1 9.00 uur i.v.m. kl-averj as-drive.

OPSTLÍL]NGEi\ :

LENS 1. en f rvorden dror d.o tra'iners bekend g,eriaakt.

.LDllS 4 afs beken,,l met jl.O6se. en ïJ.Verki jk.
samenkomst 9.00 uur LENS

tPNs 5 i-s vrij
l,UtTS 6 'als beke-nd zonder C. vd lleeh

met F.Verparendse - J;ltitting.
TENS 7

LENS B

a1s bekencl

als bekenrl

LEI{S 9 a1s beltend

ats . b éhend

als beÈencl

.LENS 1O

L.,ENS 11 zonclef R. v. Os.
zie ook dcndercl6g ! aprÍ}.

TRAINING li.S. VRf,JDAG 0M 19.00 uur i.v.rn. klaver a6-drive.

VERZfuYELTIJDfl§

LEIIS 6-7-11 eeri half urir vr:or aanvang van d,e rvetlstri jdr
LEïs B 11.45 uur LÉNs'kantine

It
tt

LENS 9 9.OO uu:r
LENS 10 11.OO uur

-" 
Àr'scnnr,rvrtr

Vrijrlagavond tussen 19.0O en 2O.OO uur

;...LENS
],EIí§
IEI'IS
LENS
]lENS
],ENS

o1o-715310
8J2516
946893
6rtzt4
21?101
6oc65B

i\anvoerèers kunnen bij evt. probleraen kontakt opnenen met Frans tle Vroege,
tel. 01? 42-6021 ( zaterd.ag tussen 12.oO en '1J"r)O uur) r

-6-

bij
bij
bij
bij
bij
bii

t el-.
teif
t e1.

t el-.
t e1.

6
7
B

9
10
11

C.ce6 vd lleek
Henk Rimmelzwaan
\reraro- !ul_ve6tel-Jn
Théo Pf,íns
Jan RÍenreh'
Jóei Kuijpers

;

I

I
I
I



UITSL.T^,GEN ZCNDAG 29 Eaa.rt 1981.

LEl,lS 1

IENS 2
vvP2
FuI1 Spced 2
Velo J
TEI{S 6
LENS 7
I(r-JSWT.JK O

RVC 6
Oranje Elauw 7
LE}IS 1 1

§.C.Lisse
trVíLheLmus 2
I,ENS ,'
],ENS 4
LINS 5
Gona 4
Celeritas 6
LENS 8
LE]IIS 9
LDNS 10
de Ster J

1-'l
1-3
2:2
3-o

o-o
1-5
o-1
u-b

9-1

5-1

il

PROGR,T'.MÉ\ zOND.íic '12 april 1!81.

LENS 1 nog nie
LEI'IS 2 no3 nie
HDV 2
Èn., 2

Rijswijh,
LEní§ 6
L.,ENS 7
WestJ-andia P
BMT 11
GDA 7
LE}.IS 1 1

trENS f
LEIïS 4
TEI,IS 5
Blau Zwart 6
vlJC 7
LENS B

IENS 9
LENS 10
osc 6

tb
tb

eke n cl

ekend
12.00
12. OO

. 10. oo
12. OO

12.00
- 14.0o

12. ()O
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

PROGNAI'II.IA DONDEIIDAG ! airril. 1931 .

18.J0 uur LENS 11

PR0Gililli/i Z.iiiiLVOETBiil

MJ',AND|G 6 april 1981r

uur Zoetermeer tBO
uur LENS 2

OPSTELL]NGEIV:

IENS 1

LEiVS 2

20,O5
18.45

GDCPH ,

Í trÍ\rë 4

D\10 7

II.Rinmel-zlvaan - II.Stlaver - J.Houte?en
J.vrl i4.rat er - J.vd San.le - tí.de Knegt -

Sirortkoepel'rolyinpusrr
rt tt

lloxtel - Th. Prins -
o<.:rt.

- L.v
n.v N

F.v Dijk - P.Eieret - P.Smeele - P.Schul-ten - 1ï.ter Laaxe -,J.Riemen ..:
c,vd. Kl-eij - J.ICui ji:ers - II. HoIp enbrouwers.

-7-
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vooi? u GEIWrPT....,.

GE]]ED VTN tN PUPIL

ln t IIVC (-) Nieuw.t werC-het tgebed van een F-puli1 af6edrukt

O lieve IIe er,
wat {iaan ze weer te keerl
Hoor Ia.ngs de lijn clat 6cgiL
en i-k ben nog maar een F-pupil

***
O lieve Heor,
aI was hct nae.r 66n lcecr
tlat ze stil konflen zijn
want dí.n voetbal ik pas fijn.

***
O lieve Heer t
ilc ren heen en weer
moet aanvallcn en meteen weer terug,
maar il( ben nog niet zo vlug.

:**í.

O- lj-eve Heerr
wat Ging de lei,ler zaterrla6 te keer!
vla6 op mij hcel- erg kwa.acl
ei zei, dat het zo niet langer gaat
stonC te vaak I buitenspel-l
maar heuso.. dat leer ik wel!

*+'i
O Lieve Heer.
wat ik net 6 jaar al niet l-eer! ! !
lstoppenl r lrlraaÍeut r rkallpenl
en ook I niet happent
moet het sirel gaan rmakenr
I cliep gaant en I bevrakenr !

+ *'i
0 lieve Heert
maar er is nog m,erer ! ? !

van I over de hel-er en rze paalr
ecn I rliepte pa.ss r en t lange i{aaIr
ook tmcet de beuk erinr en tleg ze platr
nourhct i6 me wat. . .

O lieve Heert
vraarr liet .ik ^het toch woeï???
krij.g met- '1e ]eider vast lroblemen
verloor een lijstje met systemcn

"-4-4 
er 3-1-4

Gefuldrig, hier is dat rotpalj-ex.
***

O lieve Heert
nu $aat nrn pa te keer
lcopt steeds maar in het rond
en houcLt geen o6enblik zi.jn nond....
o wee , als i-k, niet oi:}et
kan ik vanavond vroeg naar bed

+*{.

O lieve Heex,
Daar krij6 ík me ecn sneerl
rSufferdr kijk toch uÍt je c8en
dat had niet gemol3en
nou, dat heb ik Seweten
lrreeil thuis van ma ilecn etenl



PRoGIIAI"Í1,Í.Ir JUNIOREN ZATEnDAG 4-4-1 981

14.50 uur CeLeritas 1 : LENS , (zÍc 6-4) Noorrlvuegr/Leyweg

12.10
14.3'r
14.l,o
1r.00
11.10
14é$
11.Qo

].,ENS 2
uur LENS J
uur I.ENS 4
uur LXN§ 5
uur Quintus 5
uur Den Hoorn
uur .ílDO 16
uur .l.ENs 9

uur Voorburg 1

uur irD0
uur LENS B

is vrij (zíe 6-4)
(zie-B-41 Dllc 5(zíe'l-4) ,\ns 2
( zie B-4) - HMSH

LENS
lJllt\ È

],ENS
liJik ,

B

5
6
7
B

(zíe'?-4)

(zíe 6-4)

v1
V1
v2
Kcrkstraat
Vloud6eweg
Zuitierl:ark
v2

I.IA,ÀNDITG 6-{-1981.

18.45
.t9. Oo
19.OO

7
B

B

1

1

1

1

1

4
6

samenkoust1
q

ij
D

19

],ENS 1

LENS 2
hDO

LENS
I,ËNS

LNNS
],ENS

'samenkonÈt

ll
t,

s an e nkoÍus t

.4) uur IENS

.OO uur ,,

.JO uur ,,

. OO uur LEI'IS

.OO uur ,,

uur LENS
uur ,,

fiet s

ii ets
tt'

DINsDiic ?-4-1981.

'19. OO uur r';DS 2
' 19.0C uur cona 5

lÍoElrsDÀG B-4-1981.

19. OC uur VUC 4
19.00 uur IiMSH 5

,1-lc]-assers
B-lcLass ers
C-kl-assers

gevallen) voor
bij P. vd Stcen
bij F. vd Berg
bij Ar t s-Gravendijk

P. vcl S t een,
en HaaE. Ie:-, 6?5a96.
.00 uur ( uitsluitenci in

tet,. 6?5096. te]-. 297978'-
tet. 611640 _

It

It

B
B

1B.oo
1B.oo

/iFSCHRIJVINGEN:
S chrift el-i jk- voor vri avond 18. oo uur b

Genern en6trnat 1O1t 2545 PR
TELEFONISCH: vri jdagavond tussen'tB.OO en drin6enrle

iJ.I(EUR]NGEN :

OPSTEI.,,LINGEN:

LENS 1 als bekenrl

samenkomst 1J. JO uur l,El,ls

LEIIS 2 als bckencl :

samenkoliast 18.lO jIDO

zcnder I{.Meer&an
met R.l.ïasserman zie 'bok 6-4

Leider Jaap Meybursr

voolmaanda6 6-4 . . .: .r. . .

zonder R.l,iassermaD
mét G.Caprino - R.Verböonr - R.Schreinài. Leider Dhr. .Spa.

zie ook ,.2 op 6-4
Leider Den Osse.

In noodgevallen kunnen de junioren nog op.zateirlàgoca-tencl tusseí,..
),JO en 1O.0O uur afbeLl-en bij LENS. Tet. 661j14.
De junionen moeteí bi-j slechte weerson'6tandi65i,eden steecls'de
afkeurin0sJ-i j st en raadp]-egen. Tcl-efonfschc infornaties worclen .,
hierover niet verstrekt.

IENS 7 ..aLs bekend. zíe ook B-4
R.Schreíner, G.Caprino en R.Verboom

samenkomst 12. OO uur'ILENS

-9- -.



IENS 4 aIe bekend

LENS 5 al-s beliend

LEIIS 6 als behencl
Ë?lË omst 11.45 uur LENs

IENS 7 als bekend

samenkoBrst 10.30 uur LEI,IS

met M. Geurens zie ook f-4
LeiCer !,lirn vd Linden.

ur.:NolenBl-aan
v1 ,

VE

!
j

i
1

I
I
I
I
I
I
J

LEI\TS B al- als b okend r, Gaarne
. pie ook araandag 6-4-1981
I en zaalvoetbal op 4-4,

sanenkonst 1r.45 uirx ],ENs

met P.Rolador zi e- ook :B-4
l,el-l.er Marcel .Jàn6en. 

_

zle oo]í- '/-+ fiets rrteenenen
Leider F. f'lunans.

'i
Gaarnc ouilers met vervoer ArS. maanrl.ag 6-4 geen'

training..
- Leider Paul vd Steen...'

fictsmeenemen
samenhonst 18.Jo 1p119

l,eider Theo Prins.

IENS 9 als
Eàm-6iiEomst 12

zie ook zaalvoetbal op 4-4
leicler Ton I e-Gràicira:-3h.

met M.1'leekhout

PROGR.II,MA PUPILLMI UEIi'EII EN },I]NI.\JELFEN

PUPI],L5N ZI.TERDÀG 4-4-1981.

bekend
. JO uur LEI,IS

10. O0 uur.Duno 9 :
1].00 uur LENS 11

zLe zaalvoctbal
12.QC uur LENS 12. zie zaalvo etbaL

,|ïELPEN ZÀTE]]DIIG 4-4-1981.

12.0o uur LENS 14
10.Q0 uur VCS 17
1 'l . 0O uur IENS 16

I,II}ITIIÍELPEN ZíTExDjiG 4-4-1

10. O0 uur VCS 10
1 1 .0O uur LIINS 19

IÍengcloÀaan
. v1

j P.vd Steent
545 Pn oen Haag. Teli 6? 5a96
u0 cn 19.O0 uur (uitsluitenil in dring;eniie

LENS 10,
Quick 22

Delfia 16

vuc 21
LENS i15
svrr 2

LENS 18
Ris 7

v1
Hengel-oIaan
v2

zriIEriDr"c 4-4-1981.

19.0o uur LENS pup.comr:. ,z en J zaalvoetbal Hout zager!j, ].

9Bi..

s cti-rlTf eIIjElvoor vri j daílavond 18. Oo uur bi

i
Ii
!
I

t
1

ÀF'SCHRIJVINGEN:

Genemuidenstraat 1O'1 r -,2
T:ILEFONI§IE: vrijdnt{avoncl. tussen 18.

6ev-a11en) bij \ïiI Heijnen Tel. 290621. 
;Ín nood§evalfen kunnen de puitiJ.len en weJ.pen nog op zat ercla5ocht end

tussen9.15en1o.Q0uurafbe].1en..'Icl.661314k1u}gobouvl1

-'È0-r



T!'I{EURINGEiI:

O1)STELLINGE{:

Bij slcohte woersoms tandighe den steeds ecrst crc afkeu.ríirg,sf i j st en
raadple6en. SÈaat daarop bij rrpurilaun en i'isfpsnrr vermolà'; Só.,mCí
GOEDGEIGUnD dan steeds naar vel-d of punt van samenkomst kópenl
ÏN DTT GEI,TiiT, ]{AG Eh DUS NIET TELEI'CNISCH V.IORDEN GEIIIFOJ?M ;ËiU I.trN
EVENTUELE. J$ï(EU,!ING. Staat bi j,-de afkeurinilsarlrcssén bi j rrpurrtrr"n
en ïlefpenrt verneld: ZIE fiKEUnINGSLIJST dan noet als voigt w-ordengehancleld:. Voor cle thuiswe clstri j.den noet juniorenlijst worclèn
6eraadp1ee,3cl. Zijn de wedstri j(:!en van LDNS 415 en 9 6oec16ekeurd,
_111 §"ll ook de pupillcn en vrelpen vredstiijrtàn op onË ,oia aoo",
Uitsluitend voor de Uitwecl€trilden ma6 in àat geval telefonisch
irorden geinforneercl of hun wedÈ.tri j den ,<loorgaan eniwel zaterCag-
ochtend tussen 9.15 en 1O.OO uur. t,el. 661j14. :. -.

!Ell§_19 B.Bergmans - P.Bij1sma - F.Christ - p.Oosterweghel - R.Slats'-
sI.TÍmnermans - D.Verschel_den - p.val'.Zrvan - E.KnopE - S.+r1 Togt -' T.Mulder. - :.

sanenkomst 9.OO uur LENS Leiler Hernan Straver.

- LENS 11 M.Frotrberg - B.de Groot - C.aIe croot - D.I(eetnan - M.I(eetman -
l.Meershoek - R.Plugge - I{.Spa - D.spa - V.Tromp., - .. -. :samenkonst. 1z.Jo uur LENS Leider nónard de Haa§.

't
l,Ell\ts 12

samenkons

E.Innomec '.- R?-Batelaan -. R.Boe1hou.\,rer - C.vd. fobgadiat '-.T.Díenel .-
A.Groenestein - R.Hartnan - L..van rT Hoo6 - J.Koenraad.§ ; E.RenZenbrir:k=
R.Spaans - D.vd Toorn - L.vd. Lq63n.t 11.30 uur LENS Leider Ron cle Jon3h, -... 

,

LENS 14, M.Bpsch - M:Br.ooshooft .. D;Bijlena i, lrt.. Hocksm. -. È.J.r""n - I ._-?
M.Schuurman - ,-I.Dunant - J.lïestrnte - R.Verbaan - p. Valhenburgh -

. H.Sllu1ders - I{. Ver6 chel-den. i . ;

samenlcomst 11.JO uur Leirler Jacques den DuIk.
.i :,. .i -: -: , ' .: .

LEIIS 15 P. cle Jongh - R.lr;yrcleman - n. zimmermax - R. zandstra- . n.l,reersiri'eli -R.Holtrop - R.vd Laan - M.Jochems - L.Leeflang - E.v.Reek _ Íi.Àaissen _
P.Àngeline - G.E1stak -

'l
LENS 16 B.Alsengecst - M: Branr'l.t i K,Harnsen - N.Jagesar - H/staa1 - p.Kleijn -J.Steinhregs.- E.v Knijff - M.Tijssen _ J.vd starl.e,

', ':
LENS 18 S.Eess - ll.Schuurman - R;l'luijen - M.lrliersEa - R.Fieret - C.Molenaerr -M.Molenaar - J.Mansvel-d - P.Elstak.
oanenkonst 9.15 uur LEI'IS Leider Eríc Hess.._. . -l . .:.., .

rENs 19 P.Deen - P.v ÍranhoLt:- M.vJubben - E.cle.rlleer - s.JaGe6ar - F.Le1íevercl -J.Lelieveld - J.vtl [Íaay - E.Delc]<ers - H.v l(atrvijk. .:
sanenl<omst 10.rO uur LEI,IS tei.',er Dhr. Elstak. j

- I t-



.....+--:_UITSLJTGEN

JUNIONEI\Ï

.l:

PUPILLEN

I,ENS 1

IENS 2:
I;ENS. 

'Duindorli
l'tiÈ'2
LENS 6
LINS 7 .

L]ÏNS B

IENS 9

HRq
JII.ÍSH
ÀDO

IENS , 10
I',ENS 1 1

TENS 12

LENS 14
Q StepE
IENS 16

q-o
6-o
1 1-O

2-O
1-1

15-53

DSO 1 6-0
' Vrederburèh , ,-2
vredónbuich 6 2+,
LENÈ 4
LElrs 5
Texàs DHB 2
§ èhèveningen
Nivö 2
Rijswijk'1O

2-r'
?-n

ïrEr.,PEry 
.

1'I e]..o 22
LENS, 15
'Celeritad 6

1O
10

23'
:

sv o-11
1-2
1.4
0-4
1-4.4-b 1B

MIN] I^,,ET,PEN

LENS 1B 'nvc 24
VeLo 28' ' -:' '-LENS ,lg

TotaaJ- 1? 5

ZIÀLVOETDÍL: TIOUTZ/.GERIJ

OPSTE],].INGEN !

PUP.A: B.de Groot - C.de Groot
i'l.FrombeI$. , -

LeiderRonstd de Haa6.

C-comb 1

Lelcler

- D.Keetnan - M.Keetl'ran - M.Spa -- D,Spa -
s'a.:lcnkomst t B.OO uur leWS" '' '

1 11 11 p.*tèn

A._S.zaterdà6 sirelcn dc pupillen en de Coklassers weer in C.e HoutzagerÍ
piipilS-en van '19.OO - Ai.OÓ uur. De C-klassere van 21.00 - 21,OO uur.,.ller oud.ers voor'tret vervoer kunn eï zorien. I I .'

-: .:':'.:' :. .

j. De
t j :lll.tn:u"t

q!, E.Innemee - ll.Batelaan - C.vd Boogaardt - R.Slaans --R.lIartman -
J.KoenraadÈ ! E. Renzenl)rÍn-k.

Leider non de Jónft. ' . .saméàkorast' 1B;1)O uur I,ENS

.i

i

i

i
P,.Wessels - lr.v Bele - E.Tiemes - M..Tiemes - ,.t.toet. -.M:v Heliien -
H.'Orie

Eanenl(omst 20.OO uur LEI\ÍS

C-cor-ab. 2: P.Llleblas - AtFranlÉen - M.trïeekhout - J.Riendn - O.Blom : S.Jag6an -
A. Tiiep.

Leideï Theo Prins. sanenkornst 20,.00. uur IENS

RES Ef,iVEPR0GI?r'.ltÍA

15.(X)
1t+.jo
14,7D
11.OC
11.QO

uur
uur
uur
uur
uu]t

LENS
HDS
H!s
HBS T

IIB§

1 en 2 trainin8 o.1.v.. Jaalr }íeyburÍi.. ' LE}IS 
'.LENS 5. 

LENS 7
- LENS 9

-.1) -

ij
I
a

!
+

I



12.O0
12.00
11.00
11.1X)
12. OO

12.0O

uu?
uur
uur
uur
uur
uur

HBS
H3S
Hts
H!S
IIBS
HUS

LENS
LENS
LENS
ru{s
LENS
LENS

10
12
1+
16
1B
19

6atre!Ll.\omst

voor al-Ie erftallen 75 minuten voor aanvan8 van d.e wedstrijd op LENS(met de fiets)

PENT'.LTYSCSIBTEN

De vol8en(l.e jongens hebbcn zich ge1:3-aatst voor de eindronde van de Escanppenalty bchaal: Danny VeÈschelilen met B treffers, Marco Fromber6 met ? èn
Frank Christ met J doelpunten gaan dus daar naar àe finale in ai:iiI.
noderiL sJ-ats (Jo, steve vt'i roat (]) en liicky spaans (2) vieren- jauruerg;enoeg af,

-'13-
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DE LENSNEVUE
IÏEEKBT,JID VAN DE VOETB,ILVERENIGING LENS (r,NiVrC.Eit SUNI,)

94e Jaargan8 .rrrru, )J, ) aprí:_ 1981..:

' ''rïij hebben ug?r. d: training van onze zat erda6sel_ ckti e..aangetrokkeq rde Heer R.Jansen.- IÍet ]-igt in de bedoeling, dat tle heer Jansen komencL seizoen '
tlveemaal in de rvöek trainidg za3- 6'even en-het eerste zat erCagsenior eneLftal za1
6aan Iei:len.

lïij wen'sen hcu vecl èuXèes.
r! ' Het Bestuur.

NIEUVI TOTO-.r'.i)RES
j---------'---i--

stad. en

OT'FICIEM,

MUIATTES LEDENLIJST

0279 À.M.van Kleef

]N BALLOTAGE

17to J.II.Swillens

ZÍiTERDiTGAEDEtING

Sen. Zat. lvof,dt

250168 C Jun.

Haagsebos 19 5; Zoetermeer

lilezeLrade
IeL,2110+1

27ar Den Haag

niet me er

n.L.:

Voor het inleveren van Uv, toto- of lotto formul-ier hoeft U
Land af te reizen.

O]:'tle Dierensel-aàn is n.1. een nieuvr inl-cveraclres gekomen,
Dro6isteri j Rustenbur6
DiercnBelaon 125.

0p f8-jarige leeftijd is in Deventer, waar hij a]- ticntal-Ion jaren vroonde
en werkte, op 28 naart j.r. vrij onvervracht ovèrreden eàn 'ran de all-ereórs$e-Ietlen - en roedeoprichter - van Leni6 en snel:.Jan Boone.

Toch menen wij er goecr. aan te doen hier d.e overled.ene'te mernoreren orn
vrat hij voor LEL,IS. heeft gelaan

In- het 'eer-st'é derenigingsjaar vras Jan :loone onze becretaris, tevens
pennl-h6rlcester. èn cok no6 wedstri j dsekret aris. Daarna lverd.en bciC.e Laatste functies
d.oor ancleren vervuld.

. Jan cleed zijn vrerk net jeu6dig enthousÍaene., vijf jaar l_ang.
: '' ': '' IIet was aan zijn .aclres in àe .Oootstraat te Écheveningen, clat ik ne injuni 1p22'àl-s candiaààt-iia ging .nr.lo". .. 

-

.. LJ-Len6s is 'er van het contact niet vccL meer overgeblcven dan prctti6e
herinneringen en bbl_an6st el-f inG op afstand. Zo $aat dat vaali.

I,laar al6 vrij in de Bijbel l-esen clat het goed is voor ledenr,en err clodente birl,dent dan voe3en wij er gaarne aan toe, dat het lgoed is onze lcden van vroegen
en van nu in ere te houden.

Hij rustc in vrede.
onze gevoelens van deelneming gaan uit naar l,Íevrouw Boone-ï,a-hns t ein Ide kinderen en Ce kleinkinCeren.

In Memorian Johannes Bapti6t Boone.

--7-
P. Juffernans.



llIE S T.t^;lT IJR iCHTllR DE RltI? ?

Zat e.rdagg.orgen_: - Teele Freqlqir-q_ -..àÈ-..en...:,lim. .. . - . .

lÉdda6: Hannie Toepol - Bieh.Bosoh - Ton val.
Zondagmorgen: Cor Ho1:pen'l:rouwers - Tinis ZÍffhout

. EI+c I,írnè-nAn. ,. . : .

Zoncla6raÍdCag3 Anvd Steen - Huub en Si1via pronh -
iirnold Bannin6 - 2 nan LENS 11

Sl-uiten zaterda6 en zonda6: Riek en piet Bo6ch.
Eventueel afbellen voor de Bar bij Loeh Duivesteijn

KiïISPEDOOR

P"rg.
- Pe6ií-y Richel -

Tessa lloodbol- - '

re:- ; 6?6181.

K.K«KKKI$gggft fl «IS«ITK
K
K

K
K
ffiKKIfl(nfiOOItrI«I«Iffg(

Nu de winteri nog ecn vertwijfelde poging doet Neclerland in zrn greep
te krijgen, de regering <le koppelbazen en Loze B,V.rs vril.aanpakken en
daarom meteen ook naar beetuursleclen van verenigin6en hoofclelijk aan-
sprakelijk ste1t, en het Sezo stand.aarcl-team steeds clieper. zakt, openenwij weer d.eàe veel- geleàen rubriek.

'livist U dat het hik Íroon hik en Droesman hik zoàer-hik-aironËvoeÈbel bik
weer begonnen wa6. proost! I t

iflist U clat LEIIS 9 ( zo) af6clopen zondag 4et 1O-O zcgevierde oïer Delfia. -
En clat ze ook nog 2 waarschuvringen mee naài huib nanenq
Dat gind zo: Eet laatste haLf uur van de wedstrijd interpreteer.fe rle
scheidsrechter, de spelrebels op geheel eigen wijze. Orn de haverklapgaf hij vrije schoppen aan DelfiE tret a1s reden uDíe jontienc mö6on loch..
ook we1 ecn doelluntje makenll.
Op leen gegeveh .aonieirt " vin§ Theo (kóeper) c1e'ba1.l roJ.de :hem nàar de rand .
van het s trafs chopgebi ed en @ooide hèn naar een'nidclenvelrler. loen rlezenet de bal aan dè and.eré kant van het'vërrl was fl-ciot. de scheirls on zeirrl(eeper het rrra6 ecn achterba}r. l,Jaarop Theö repriueeiaà i, ttaii . fruit dan
wat eerrlerir Deze opmerhin8 bleek toefl een waarÉchuwing waarcl. '

Een vertlÉd.iaer die in de buurt vras raei tocn rrMaar scheir'.s als aanvoerder
ma6 je clat toch opmerkenn. En U raa<it het- al, ook c.lit ï:ieek een wa.ar_
schuwin6 uraard.
Pr.ima gespeoltl jongenèi Voor julIie de fluin van dc wiek.. '

zoal'6 u errlers in c1e LENs:revue hé'bt kunnen lederI ro ept . de Juko 'de ..j eugci-
leden op on alvaoÈ voor íle paasvalcantie af te schri j rren. iïi5 ,rrag.eri'-oaÀ
in gemoede af hoe rLe Juko dan no6 een volledig 5eugrietfta.I óp de-beenivil brengcn.
Deze wce[ schrijven we niet over de prestafies.c.q. rdsul.taten van ],E]rs 1
en 2 zoniag. Voor het 'eerste n.cèrnt het clegraclatiesg:pok vaster vormeu
aan. Het is nu zdak de gcest'rveer in de fles tcr.u6 te stoppen teneinde
calami.teiten te voorkomen
vorgens ons heoft Joàar cruyff 6ecn sÈreepjc voor bij cle KNVB. Ze zullenwel 6paans beirauwd zij:r geweèst,voor cle-Vèriosser,uit hct zuiden.
Daar Maarten aI c],e hele avond ,lruk staat te. ge,oareir, geven rvij hem rle'pijp en noldcen af in het schemerd.orÈrq" o..n aà ,orurti j.l. pl.,NDóER :.t !

r-2:



Gedacht enwis selin met Cees Fortman .

'. Miseohien wat aan de Iaté kant introduceren wij bij u onze voorzitter,
. C.Fortnan. .l.fgeJ.open zaterdàS hebben hij en rle.rerlactie ,,rat van gedachten ge_
Ïdsseld over LEI{S en haar toclcomst.

. .-.'; I{aar laten wij herir cerst wat nader aan.U voorstelLcn. lrortman is getrouwrl
en hccftr zoal,s het hoort, cen zoont die oI LElls voetbalt (in LEiïs B2).,Hij.is
werl(zaam in het ver zel<crJ-ngsle zen en 1e5t voor zj-jn werkgever ve-t-e kilorncters ,af,in i{oorrl en ZLid HolLancl. IIij werr1 ficl van LENS i; fp46 àn in c1e prilIe jcu3rijaren
betekencle clit o.a. op woensclag bij ,ie heer Juffermans achterop d.e fiets naar
Ocken',rurgh. Door drukke wcrkzaanheden eld.ers zegcle hi j in 1961 het lidlaaatschap afen Bir.'g_in Vlaarclingen !ïonen. Daar het gezin nict in Vl-aardingen kon wenncn
verhuisden ze in 19?6 weer naar Den HaaE en Eortman en zootr t'ÍicheL werilen rïeer 1id

Een geheel onbcschreven LENSbIad is Eortman tl.us niet eii coh in'àó ' "'
Vlaardin6enperio cle heeft hij bij ie vo et balvcr enigin8 Zwaluwen be6 Èuursaotivit eit enontirl;oíd.

^anvankeli 
jlc r,vashet niet., clc bed.oeS-in6, cat Fortnan voorzi, ter zou vrorden.0p een maanliagavoncl Ín juni \íerC hij gebekl door oud.-voo tzítter ale Bruyn en bena-,..derd voor een bestuursfunctie of s eko:lidmr,Latschap. Fortman stelcle toen e.1s eis,dat het ecn ll cstuurs funitti e zou zíin. In een rlerrJ.é 6esprek.met het oudc bestuur

krïam de voor zitt ere funktie ter spralce.
oP 2J auguetu: 19Bo bij .e llruJÈ thui.s verklaarcen Fortman en coretr dieook was benaderdr zich bereid om voorzitier resp. penningrneester te $rord.en- Eortman i-s ler6 blij gevrcest mét cle perioàc, *ai ni5 mee kon lopen meth+ oucen bestuur, rn íeae inwerlrperiode heefi.hij vó1e kneelies van het v.rr( rBeleerd van Íle Bruyn. glhoerver zijns inzienu u"r,. i"rr6o"e iriwËikpcriocle nodig isou de vereniging goed tc leren kennen als je van buiten kr,mt. i j
Met het àantrekr"en van p.r-man Gàurens op voorstel van trortman en met

SoqclkeulÍng van het bcstuur vjals het nieu.re bestuur van z,man vor-ta1rig. Fortmanspreekt -t1an zijn vraarclerin8 uit voor het ou<le bcstuur dat oncr.anks de àn*erbczettingnog zovecl 6oeds hecft 11ecr.,'ran. , . _:
Tot zover de 6eschiedenis. Met u waren wij benieuwd naar cr.e plannen vanhet ni-euwe b.:stuur. rt Víe ..lraaien nu 4 6 J rnaanrlen en zijn no6 bezi. a.an cllcaarte. lvennenrr r aldus Eoitman. rr [,'e hechten er6 veel waarcle aan écn goecl teanvcjr'band .

en.{iocce taakverdeling. leder bestuurslicl hecft zijn ei3en veranf$roo}de1i jkheicl en.,..mijn ts.ak is het delege-r.en van rLe te verrichten ,rerkzaaríheílenr .; tr 1n ce toerromst kijken valt niet nce. De kernvraag Ís: ulat moet LEI{Scllen 
.,oF,de 09:"". i.r_nl .door tà tcomenZ f .V. , tle opkomst van de zaals;:r;rten en 

"d.e
t,t":1u41u. r:tèvatie bi j -ne 

jeu6<', komen op ons af . Hoe sj)eel- j,e hieróp in, hoe vorm
Je een juiste visie o1: dnt{iene wat.er gebcurt en noct gàbc""è'".

. Het bestuur zar- mi-nimaal een jaa-T nodÍ6 he-,bón om hier concrete clingonover te lEunnen zc3gen.
Op onzc vr:ag of er wat meer concrcets k.on worclen Sezegcl noen.Le Eortmaneen o11 .stapel §taande folcler om LEI{S'in <le naburi6e wijke:r uókenàheir't tc gevcn eneen L e denwerfaltt i e., 6ie binnenkort start. Ook vuorrlt veel aandacht be6teed,.. e.an hetItatler, clat hii iletveLdig vrnclt. Toch heeft bijv. de Seko nog e e.n, nan nod.ig; dienaaet cces Jio6;iibh op àonca6 kan hc]1:en, daar de anclere Ieàen ïan 4c ven,,er 5oed.

'traaÍendc seko zelf spclen. opvallenil vindt hij het gebrerr aan initiatief b:.j deniet-kar'l.erleden. Iedereen lvas cloJ_ enthousias t ov"r nef 6o-jarig jrrt ituu1n, :."ieii orc .herfal-ing van zorn festijn', maar van wcrkelijke ria,Jcndranf is'-6óen 6prake. . temceten :1.e Een6en binden aan LENS r Er is een vet eranen el_ ftàJ_ ,o;l komst en vol6endseizoen'moet er een jeu8tlhotrk komen. in Ïlaterfco. Deze ruimte moct vèr*er rcndabel- ,-...
Bem;:.akt vrorden c.m.v. activiteiten van buitenafo Er is echteà controle """àrJ"iiif.-en hiervoor moet er ïleroep 6eci'.an worrlen op ourlers tenei-nde overbelestin8 van hethuiclige ha.-ler te voorhomen.

-)-



Fortman h:opt een r]i-scussie op Bang':te .bren5en over c1e o:)vang van ,cle .
jeuBdr De methode, die nu 6oeC isr.kan. over 2 jaar achterh.-.aLd zij[. ]ioet voetbal-
als hobby- zg :1.wan6'mlti[ beoef earl \,rordcn met verplichte trainin5en e. c],. Er zi jn ..

hedentoncla§e zoveel o ntplooingsmo6elijkhe den, waar kies je als voe tbalvcrenigin6] '

LlJi'lS voor? Het bestuur heeft no6 gecn paskl.lar hntwoord. 1

Bovenstaande CÍent niet al-Leen a1s intro.luctie van aíze loorzíl"teT, ,

het is vooral bedoelrl a1s aanzet tot een brede, LElrlS -iis cirssie over de toehonst.van
ilIlÍs. ' - '-:'-- 

Om rnet Fortman tc 6prekèn: rt lïe raoeten onze visie bepalcn bp Le tockom'si
en de hcLe verenigin6 moct mceclcnkenrr.

I
I

I

Redacti.é.

UIT DE BESTUUNSK.iTI,ER.

LEDENNff.D

'trilederonl vraBen wij Uw aand.acht voor de ledenrp.ad. Zoals uit diverse publ.icaties
ir. de LE}ïsrevue we1 cluirlelijk zal. zíjn gewgrclen, 6aàt lEtitS eincl mei naar ,Le stenbus
om een ledenraad. te kiczen. Gebleken j.s dat deze i:ublicaties diver,;e vragen hebben
opBcroepen bij rle leden. De komende weÉen rvi.L].en rye nader ingaan op d.e verliiezingqn
en {',e ledenraad. 4llerecrst een blik op rle statuten. Beknopt lvcergegeven staat in
de ni.eule statàten over dè ledenraad:

' De ledenraad zal. beotaal ,uit Leden van zestien jaar en cuCer, clie zich
daarvoor benoembaar he5l:en 6esteld en rl -cr 66n van r1e katagorieën vcrenigings-le den
a1s ]icl van Je Ledenraad zijn benocmd.. . r

:- rilell(e katagoriën ,ri" Jitz óe zon,laBsenioren mo6en 4 l eilcnràaclsiud"o '

leveren, de zat ercla6s enioren moÍïen 2 leden uit hun nirlclen kiezen. De junÍoren
zull-en J leden mogon af vaa^rdi11en, de llupillenf rielpen en ininÍr6 tesanen J vcrtegenr
woordil;ers in cle ledenraad. De lionrissies l-cvereh.elk 6én ].id ( juni.or enlioninissie ,
seniorenhommissie zondag, seniorènkom;iÉssÍe zaterrlà6, iiontaktkommíssie, Toto-
Lo ttol<ommrissie , ac cordtoclatj.ekommis sie , Barhomiflisgie, [?edactie.)
Irxlien cle d.ames ten tijcle van de verkÍesbeelstdlling over (jen liomplcet etftal
bescliilckel I d.an :;rógen zij 2 lerlen in 4e led.enrr,atl hebben. De niet-sp el enl'.e lcdeí
levereà 6éri vert ei;enwoorclÍ1ger. In totaal zat cle l-eLenraa,l dan fi-t 23 Io;.len tiestaa.n.
-- Leden word.eil bcnoemtl voor de rluur van J jaar, maar zij lcunnen tuosentijris
worden ontsla6cn door- 'le katagorie dic zij vcrt egenvrocrCi6cn.

Ieder jaa.r trecdt een.Cerrle van de le en af volgens een tevoren op6'esteld
looster. l,ÍiddeLs cle jaariijtcse vcrliiczingen zal- voor aanvuLling w.orrlen gezorÀd.
--:.- Aan de l-edenr.',ad ltomen in c1.e vereni6ing aJ-Ie bevoei;Llheden toe, dÍe nict .

door de wet of de statutcn ran het bestuur zijn o1:ged.ra6en.
. Dc l-ede'nrs-ad ver6allert zo rtikwijls al-s ze dit zelf rvenselijli acht,

De l-edenraad kcmt voorts bi jeen op verz.oek van tenmïnste centicncle van
het a.antal feden van de leilenraacl

Jaarlijks r
speciale vérgaclering
dtiverse je.arverslage
verlciezin6 van het b

' lléstuursl-e
D c leclenraad kair' het

' Töt de 5aa
Ze l(unnen het wo orcl

I èclcr lid
66n stem.

bÍnnen zes rni.anden na aflocp van het vcr enigin6s j aflr r vindt een
van de lcclenraacl plaats ( dé jaarvcrgatr.ering), waarop de

n, vaststellin6 van de begroting en lrontributies, alsmc'.le'
estuur cn de lEaslioni i-ssie op cle agenda staan,
den heSben toegairg tot de vergatlerinlen van de l-cdenread.
bcstuur vcrplichten aanvrezig te zij$.'

rvcrgad.eringen hebben al-le l.eclen van'116. jaar en ou,lei tocganà.
voerent mo6en vra6cn stellcn, maar hèb.]ren 6eqn s.temrecht.
van c'.c ledenraatlr hccft in de vergaileringcn van <lc Lede:rraaC
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Van eLke vcrg..r.cring v
ter kennis c.an c1e lede

Dan ile verliÍezingen.
'.:ian de hand van r'l e nicuwe statut
"lc vcorneemete punten zi jn:

' Tor zake van bcnrireqrj_ng
iecler lid 66n st em.

]L^,i( Jr.J 'rI. rr\ ,,f'r-I!. .Ií. :liÀii/!; :1,1í. -lir,i;

an de 1cllènraad wr,rden.notul_en bijgehouclèn, clie. ,

n zulL.gn worclen gebracht. i i.

3n 
is een vr:rkie zin6sregloment sa,renilestelcl vïaarvan

en ontsla6 van r].e leden van rlc Lc.-lenraed hceft

Steurring ter verhiczin3: vàn d.e l-e denraatlslerlen goschíer1t schriftelijk. door aíricleL van Coor hct bcstuur.aan r1e lcclen uit6ereilrte'steill:it5eitcn.' Dc vcrllic zingsp crio.le is vast6cstelil van 2J t/n j\ nei.
'Elk lidr clat o;: de dag van c',e vaststel.ling van d.c v crrrie zing'uitsl-a8( 1 juni) de leeftijcl van 16 jaar heeft bórejlct kan z:Lch zelf verlciËsr^raar
stel_len of verliiesbaar gcsteld wordcn. 'i

.' De verkiesbaarste.'.1in6 vindt i:Laats tot uitcrlijlc 14 dagen rioor aanvang
van ilc verkie zingsperi o C e ( t/n B mei). Verkiesbi^ars te.r_iing vincttschrifte1ijkp1aatsbijhetbeStuur.VerkiesbiIarstc11in6clJoran.Jeren
geschierlt mct bereidverkLa.rin6 van cle keídidaat. Verl<iesbaaíst e lIing' Beschíedt onder vcrneldin6 van riö kata;crie uaarvoor de v,)rkies5aar-' stellin6 gelrlt.
De vcrliÍezingen worílen legeleÍd door Èen, door het l;cstuur te benoemen' verkie zin6skom,issie, c1i-e toeziet op zori;vu1c.i6e Gang van zaken tijciens- de vgrkiezingsperiode, en clrna5t zor8 vcor het teil_e; rler stemmenl Ookhet hele organisat oris che en irubliciiaÍre'gebeuren v6ór de verlciezings-periode l,ïordt aan deze kommissie op6edrr.i;en. Dit .l-t"" ín nauyJe samen-

.:-. wcrking met _het 
'!:estuur. In deze comniesLe hcb'ren tot nu zitting:

Jaap Colla (namens het Èestuur) Àacl 3o6Ísch, \r/im l(ouvrenhöven.lÍij zijn nog op zoek naar aanvu11in61.
:.: In fet klubgeboul zal een stembuo aanwezig zijn geduren.Je ..le vcrlrie;ingÈ-. .' perioclc.

zo spocdig mogclijk nu cre vaststelling van .ie vorkie?ingsuitslag roei:thet bcstuur de 5el<ozen I e clenrraàsle den b:.1een.
ïlij 

^hopen 
Cat C.eze opsommin6 al een groot 6ericcltq van ,.le bi j U 6crezer vraí.,,cnheef,t beantvroord. uiteraa-rcl bIíjven wc u j-n cle komcnclc ueken'vooizicn va,, r1einf,.,rmatie diÈe U norL6 hceit.

voelt u iets voor cen 1rJ-aats in rle redenroad? u kunt zjcn t/n B mei schrÍfterijkaarutrel*er bij Jaai: Colpa, Hen:)ere ons traat 2Zf, Rijswijk.

T- T_ l 'J , rr /: r . Í. 
^ 

Í.- r i. r

P...ÀSDRIVE t B1

-.,. G"r:111g was het af6elopcn vrijrlag, onrlanks de wat mindere opkomst.
?9rn 1U koppels tre5onnen met de jaarlÍjkse iraaod.rivc.. Het lcoppel Dise etclorp-pronkbleek het l:este. ti/ e hopen clat a.À. vri jrtag iedereen om ao.fo-uur aanwerig is,die5ene die verhindert .zijn. mocten zel_i vöcr vcrvanging zorgen.

I(alia.

K.1,t( r i,'.1(-'.Ë iff i:Kfl(AIi=-i .:;lUrii1.Ii,^Jr]JU.lCiiiiI;:,Il.Li'ir -I$J,,i.li ;.,lii'.Ii:.,fi i,Kr']{ ji;

.r-,'lllJ(" ]iàX,



Op dc eer§te pl-eats spel-en we cen htàverjascompetitÍe. Dit cloen vre volí;ens rooster ienb:-jc1liaarthuis'omc.latcr1odenzijndieb.g.vani^:rè6ei1ekinderenniètl.Ie
ieur uitkunnen. Dàarnaast hou,leh ve ecnmaal per naand èen Iclaverjas-anex binsoavond..': Dezé maairilcli5kse. avon:':en noeten i-n cen ?aqltje g"hor.lË, worclen. Tot vont:
kort hacl.len trij clc'beschikk+ng over het zt'.alt je on.".er.de Fati-makerk. Door onstan-. .-
dighetleri kunncn vrij cr gecn gebruih mecr van maken en moesten rvrj'uitzicir nÍ.ar ecn

iClaverjas- anex bin6oc1ub T0T ONS GEI,IOIGEN

clo en
rr I n Klaver jaecltrbrr zult U zeg6en. l,Jie zi jn ze? \.[ at doen àe? Wat ]comen ze

op LEI,IS ? en i{at hol-,be+ wij eraan?
In dit stukje zuIIen wij U rvat meer vertellen over het hoe wai en waarom.
Víi j ziJn een Aroep mensen die al- J1 jaar 6czel1ig net elkae.r kLaverjassen,

ander onderlcomeÍio 
'bepaalde condit

bingoavonCcn di
toegankelijk. 1)

1:J-aatsvind en o1:
ecn ma-r.ndeli jlcs
afsirclen in bei

n.
i jn zoon Jo6 ( L.,ENs 11 seko) hLiorcl,en wi j cat t EIiLi beraid is , onder
ies, de kantinc ter l:eschilclr.in6 te stpilen. De'hlaverjas annex
e nij ma.andeh jks rvilJ-en qaan orr;aniecren zijn vor.rr ietlereen
us ook voor LEIIS -lcden. De eerste avond is a1 geori;anis e crcl, en zal

Zat e:'riaeaVond. .neL a. s. Afs deze avond een succes vlortlt, zat dít
erughcre n evcÍre!0ent worden op LIINS. Dcze avonclen gaan zich

d.e zalen: Het trlavcrjassen in cle ene, en het Uingoiln in c1e ardere

nmnnmrx]I nltrnnnmu
mm

lnmEmno mmmE mm mm
mrn mm nmmm nm nm
miiimifrií iíiiiínn ELI DE ESC.!M! ItU,.riltcElt 'hlI;I

c)

PoL zit alweer cen tij'clje rtct cen knipsel'uit het huis-aan-huis lJÈekblaLl Ifu inzijn maag. Op 27 februari stoncl er in I{U namelijk een vcrhnaltje ovcr rleIt l)clangenconmissie Eschmptt xret als pakkenrle kcp r pitr ma6; nooit haj)ot 6aan . Hetartilrelt-j e .i6 hennelijl( §obaseerrl olr ecrl .gesprekje 'met JoÈn Bolnan i ts-lóorrvi5x) , , ,- 
"

Jo6-.L.o.tls (-nlit) en }Íarti.n Aruin (.VOS)
Hct komt aI1emaal eri; positicf over. zo blijkt c1e b e l-angenho nnrissie te bestaanuit l-outer ver t ci;enrvoorcli6ers van ,ie jeu'lclbcsturen ven i1e Es 

" 
ani:vereniging;en.

Gean vlondcr dat aktivítci-ten voor ie jeugd de m..este aandacht krii6en: Escamp-Bokaalt Zwaluvten EscanP Tocrnooi, gezatuelíjke inkoop van s;ortk1eitin6, spetniteriaal
en s;)Crtpriizenr stimuleren vÍ:.n ..leel-narne aan j eu6c'.1èi '.erscursus sen, órgani.er", vannevenaktivit ei i; en (bowling, ta.feltennis, leiderst o crnooi, p;'.naltybokaaí).

-6-

Bj- j <leeInane aan het liLaver ji:rssen l)etaalt nien ;..2,!O inschrijfgeld per
?'rrsooní l'len si:ee1t ppr iropirel, en cr zijn fraaie prijzen te winnen. Het voordeel
var'c-cze avoncen is cl.at ze olJ zicllzelf stsan. Mcn"Éoeit du6 zoa16 bij 'b.v. ecn
i>aasdrive J nvoil,r.en achter e l-:,.:'..1ar te kaarten. "

Het binSo-spelcn in e. in,Icrc zaal is evèneens voor icrlereen toe5ankelijk.
Hier bctaalt men.i'1r- per kaalt'; Èr vrorden verschillentlc ronrlen gespeelcl, en ookhier zijn fraaie i:rijzen te rvinnen. "
-: Den mooíe gele6enheicl dus vcor (ccht) paren waarvan er brv. ma.e,r ,l kan.. 'klaverjassen, on tooh te komen want cle ancLer kan ,lan op het ge: lakkie ga.an bingoËn...'

En 6eze11-i6; is het r;ok oir LËNS.
Voor mensen die zièh van te voren a1 wilIen aanncld.enl llr is ecn voor- i.verkoop van kas.rtèn. Deze zijn vórkrij5baar aan rle bar en bij de sekretaris. ,,verdered.ctai].soverd,ezeavondworr1en6epub1iceerdíndeI,EirÏSrcvuer

Mocht. U. toch nog vragen hcl)llen wendt U zich rlan 6crust iot cr.e sekretaris: .-. .. i
1 '' L.I(ui jpers

B3ï.',Ë38,,,
P..S. Hopelijh.toÈ. ziens, op, zaterela;pVond g.nei a.s.
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L.r!l'lGS..DE Si)CRTEl.l VirN DE Z-tÍ Li,rEË---i!!.
Z,':':.]ERD:'.G 1 f april 1!i)1 

"

14. JO' uur ,IENS
.1 2. JO uur ".LENS
10. rO r rur ]JEIÍ§
9.15 uur LE:;S

PVSi ' V2
II.v.fÍol-fand 2 VJ
DSVP 14 iVl
te r..Ierve 5 V1

P jlleint izberAer;1

2
3
4

Iiet 685191'6 krvan welisrvaar tciqen Escher Boys
( 2-1) r doch voffiffio 6 6eenszins -ecn ;r't"arn". Terv,ri j3-
grotendeels uit vorn zijnde Nico StÉipe1 ditmaal voor
o.i. in cle ver.Ledi6ing it ermai-ïET§ffiàmp en 1ten6 I{öh

J.'Jonhers. ',,
Ir/N.
N.N.

met Ce ha-lÍIíen over de sLoot
Jan Geluk en cle c',ezc nidda§

dè d-oelpunten zorgclen, viel-en
leo p door vasthoudend. en

.b,.9",8g-1: 9n .§ire+... I(gqeniie .w.qqk, hellhèn .ve.,alleieerst , pínsc'.afiavond ( 1 3 i Jo. uur ) cle

we zull-en tt beste er maar van hopen....!!! Voor Za.terclag a.s. staat claarna de

t-g "H.9r clpfon-+S,"I!,9! qcn..THUISvíeds!1ijc1 , tegeb'. het-in--E7ffiTas6e van.de Zonda5
;ncleraa.nhange nclc svs t 70 r-TeEEelk voor de onzcn niet ar te veel- prt:blernen mar op-

roepen. Dit zal wEAE 6eva1 zíjn, bij het bezoeh dat wij op Dónclerdag a.s.
he'bben af te leggen bij NSE'14 op sportpark Ockenbur6h ( evenecns-ï&3d-iiijïJl-Enfin

THUïSwedstrijd togen PVS ge}Ianrl
E!íÏS weken 5'e1e,1en, ïi6"iiàn wi
voor ouze si:el-ers aLleen l:aar I t

. Gedachtig naa.r de ontuoetin6 in 'li,assenaar van
j ook rlÍtmaal ecn bildrelharcl 6cvecht en zul-len
beste kunnen wensen-llàíffi6: 14.Jr) uur.

P.I{eint zberger. Opstelfin6: Ditmaal nËïZffi oa§cheiCsrechter:
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gavrind.

POL heeft inCèrdaad versche.ii.ene nalcn via de LENSrcvue kunnen".hennisnemen v:rn de
tjezamel-ijke aktiviteiten var' jeigdbesturen vari de Esc"ïf-ÈiirUs; Uet is goeC dat
C.ie airtiv5.teLten er zijn en het is gocct.dat er oen l>asis voor sanenwerking is.
POL 1a6 in clat arti}el ook iie uitsi:raak, clat d-e Àenlorenaf .,leiingen van de Escanp zo
hun,tlijfels hebben over het nut van een belanl3enconmissie. Oud- LEI'IS -vo or zitt er
Simon de EruJm zou daarover eeh boek kunnen echrijven. Hij is de 6rote anima.tor van
de Escampse sàmenvrcrking en heeft enkelc jaren vele uren vrije tíjc1 geïnvestcerd
o4 de bestr;'.urli jlie samenvterkin6- tot stanC tc brengcn. Tever6eefs. De sàmenwerking
op bestuursnivcau is voIledíg va6t6el-oj)en oD de eni;harti6heid van tle vers,bhill-enàe

S^lmon +Í_ Br]ryn heeft zíjn collegars van andere,verenigingen 6teed6 6e\ïezen op het
financiele bcLan6 ve,n ecn gocdé si:.nenwer]Lin6. Gezamenlíjke inhdop val1 materialen
en c onsunt ievoorraad zou.-irnmers 1ei<}en tot 5unsti6er inl:oolr?rÍjzen in h-et belan6
van.r).i vcrenigin6en én de l-erlen van Cie vgruriigin[en i tagerË.' in:,lo 2.ri:ri. j zen betckenen
1n.,:ers ooh lagere verk.,ol:pri jzen). ,. .

Pol feest clii.arom met verbazing in het ar.tl }rel-t jc over rle b e]a[gcnc omnissie I dat er
rv6l sprake zou .zijn van.l;ezamenlijke, inkobpaktivi t eit en. Dat punnen looguii enkele
incid.entel-e al<tiviteiten o.p klei-ne schaal betref,fen. Jatnmer da't clà aan het. wcortl
zi jnrl.s j su-'6b estuur ders hun hoo fdb es t uurí1er6 niet de nantel hebben uitg,.ev'eogcl "over
hun nalatigheicl bij ltet r:akea van inhoop-afspraken. .:-":
EerL c.n:r,e" as?eit van sanenlverhing wordt ook niet besproken, dat is dc gezamel:.jkc
opstelling tei.jenover ,1e igencente, die hot sportcomplex verhuurt. Spijtis clat ooft
hi.rrbij Ían samenwerkín6 gecn sprqhe is. Een voorbeelcl zou 5enomeh hunnen worclen
aan 'ei.e 3 elangenver end.gin8 Zui.'.erpark. De zuideriarkklubs heblien lieza.nelij§ r1e af-
geloi:en jaren voor èl-kaafl bi j de gciïlocnte hee]. wat positieve'zaken kunnen bepleiten.
FOL vindt het prima llat t1e jeu6dbesturen het Goecle voorbeelcl 6even; de hoofd.- '
.!estuurdc'rs van í',e Escanpverenigingen kunnen claar l-erin6 uit trekkgr.re, :.

'mmmnmrnmmminnmmmnnmmmttrBmmtnrmi,rrnrrrorr*oo*inmrmmnmmn 
rir"arrrrrrmanruuniaàmmrnrnniuirmËlruu:itrunu rurm



Over het TiïiiEDE zou lveer eon heel boekdeel te schríjven zijn' Doch
af6ezien van ,lc werËÍffi o[lenstreÈende show, 'r1íe <lc , rmatacioren van JÍI]- vcl Tasri
ook clitnaal-' o! ,d.e giasnat vristàn te J.eggenr' moët het ons cerlijkheidshat e wel van
het ;hart, . d.àt ze hieÍtoe ook r-uel- alf e BeLe8enheid kre6en. De pirnt.Ioos'onderaan
bengelóncle Naalclrví jlcp3.o eg speelrle-'iilÍ.. een'dusclani6 pqver sirelletjer dat-.zii. o.i.
zetis in cr.e -5e Èlassè af cieling bi j LENS J zeel 2eker riog heriel- eà aarC.è àctrclen . .

cl.icnen te bewe8èn or,r ook.c.aar hèt'hórifd boven water te houàen. t.inze jcngens l':ond.en
inmí,j..',els vri juit hiln s corin3'sclri f t cn botvieren hetgeen clal oók è1: " de juiste
wÍjze i'rerd 3-eclianr'àoor: I(jJansen (]x) I p.ttcp ('1x)- G:\,(1 Togt (11)- i.Ittein (tx)-
J.lioens (1x)- G.de }loo6d (2x)- en l!.Enze (2x). Beiae te;3én rloelpuít eÀ nÍr cte rust
waron d.aer'bi j levensli-rotc bl-uniiers in onze achtcrhoecle. ( vraarbi j we uiteraar('. Eeen
namen'zul-len'nocmenr d.aar ecn iecler dit weJ. voor'zich àel-f rvcetii) Ons velcloverriicht

befjinsignaal ir.r ruimc nratè aanwezi6 was, vtercl r'.itnaa1 veroorzaakt
Id de iloogd - Jàsen - flop dat n.1. net' een .niet 

-afIàtende ijver
weEítEJi[-af s-fró:Eöï .furrse__erde ! a. s._ZglSrÈag.TIiUIs te6en lioek v

g een ai:pe1t je nec geschild disnt te wbrden, da.ar zii ons in dit

hetgeen vanaf het
clo or een midrienve
5edurende rte hcle
HoLlanci 2 waar nc
seiz,- en, cle 1e ncderlaag in tvíec ji:ar wis€én toe te bre:1gen. Dus er i)rompt boveliop
hcr:e1s! ! .I!?lvang: 12.J0 uu.r,. S cheiilsrecht_=: .J.Jonkers, OBsteLlinel .'toensctag(?)
avonil a. s. ! !

Het DEIiDE ís kennelijk vtrn s]a6 af r1e Laatste'wekeih, want andermaal-
L:oest tegen eeïftI-thans o1: i:opd-er) zwaklre te1;enstander de buit worden vcrJ.ee1d...
ileliÉwaar werrl ook rlit keer 'G.I(uiirer, afs Boalsetter erg 11er.tist, doch dient per
slot varn relieningr. hèt eventuele succes van een kol:ploeg ook nj.et vàn één 6i)eler
af te hanl1en. Komen,le Zaterda E tèaen' DSVP ïF@Ïang 10.Jo uur) zal ten-
nínste uit eeí géhècI andEf vaatje 6etai:t dicndn tc lvor d,en wil- het zo begeercle

i succc§ uederoD teru6kcren. ,-
- Oirstell:ing i

--M.Reuver 

'(aanv.) - ll.Bon - C.nosnan - Chr. Jèhee - G.BcsEàn - 11.i(emper -
- R.leijn - L.I(uijper - G.Ituipcr - T.vd ToL - n.Koster - D.Pronk

- Daarbij valt op te merken (lat coaóh J.?ijp
naken L

crs ter plilatse het elfteJ. bchend zaL

_, . . II.et bl=i j-kt zc, 1ar164qmephqn-Q y.eJ- .dglclqli jk <lat ct.e 6-O zege van -1.4 dailen
g
d

e].ed.en
e re6el

vooi het VIERDE
eaat van tl.e klok

in:lercla,ai1 e en, gitschietertt j-s Beweest . Thans rrordt woer raet
aan het kortste eincl 6etrokken en er wordt gesl:ec1clt

nou ja: ,, a1s rn o0we krant!tt a.s. Zaterdag thi1i6 (p.11 uu:) te3en te ilerve.5,
, , z.Jurr iets 3oed te naken zi j
Opstelling

n, doch of r f bebeurt ook ???

G.llalleen : A.Kostcr - V.v Vle1ber6en - C.l(oster - R.Vroonx (aanv.) -
U.Bcrebak - Í'r. v Drielen - .i.BanninG - P.Heclerik : A.vcl KIoft - J.derVeen
!ï.Dieff enthaler - J. d.en Eeijera - .: ;' 

.' .

1'ROGRi,l11'Lr. MET PTISEN

Paaszaterda6- tB april IENS f
PaasEraanÍla8 20 april IrENS_. ?. t

IITSV to ernooi.
an l,!j zYrarE.(vJ,

in

i toernooí

ZMZ,FI?J§ZITZJ^{7.'I'IZT,IZIIIzMz}SZí,\ZIi?WZI4ZMZI'1ZI'IZMZMZM7'TIZMZMaIIZïIZI4ZMLM

-a-



?ROGI.L\I,N"L1 SENIOREN ZONDAG '12 aprí1 1981.

14.10 uur LENS
11.0O uur LENS 2
1 2 .0O uur ;IDV 2

12. OO uur GD,': 2

l- on

olynpia 1

UVS 2
LENS 

'
LENS 4

IENS 5

I:--. Zuart 6
VUC 7
IENS B

TEI{S 9

LENS 10

1o. o0

12.OO
12. OO

14. oo

12. CO

10. oo

10. oO

Rijswijk

IENS 6
LENS 7
'1Iestl. 9

DMT 4

LENS 11

uur

uur
uur
uur

uur

uur

uur

3

osc 6

19. OO uur i. v.m,

V1 Jr.Ploeg.
V1. R.v;. Deursén. . '.
Zui.,l,erpark 2e 6;q..J.
' ': 'J. v :'.drichem.
I,lw. Ma.1c6t ein-Loosd.uinen

F.Joseph.. :

Íiporti:. Px. I rene
II.PelIe6rom., -V2 C.v Mo'11. :

V,. H. v Di'jl<.
ttDd Hcj8e Bónenrr Gal6enr.eg
NàEitalwi jk ' c. niiben. -
§portp. Escamp

1.. Horst. - .'l
Nw. I4ad,:st ain-Looscluin en* N.N.
v1 N.N.

N.D, Vri

PROGru, }N,Ll. SENÏOREN

klaverjas drive I

DoNDEIIDAG 9 ai:rÍI 1991..

'l B. JO uur LEitS 11
20.0O uur LEIIS 6

r.fschrÍjven bí

GDC]:H 

'Quick 5

zona'.er P. Burghouwt a

net IÍ.d.u chatenier _ R.Bon.

È.du Chatenier zie LENS 1O)
)

OPSITELLINGEN:

LENSlen2worden di.or de trainers bekend geltaakt.

LEII§ f

sauenlcomst 11.00 uur

LI$IS 4 aLs b ekend
J. LuisnanREs !

LEll§_l als bckencl xlet R.v Loon - L.Verkijk
zoniler R.Borr zie LENS 1O)
n.v $,ijnga..r ien zie LENS 6

!EI,tS_g a1s bel;encl zonder C. vd ]Jeek

JrMomburg - F.Schuurnans - H.Zoun - O.1iui6 - iï. Kouvrenhoven - _ fi.nui5ter _
H.VerheugC - P; vd Steeh - fr. cr,e Groot:- H.BróhCenburS _ n.MulCè;.

: met H.DieBeI - il. v r,Íijngaalden
j l?iÍc lvli.cheLs t

LEIIS B

IEIÍS g

als bekend

al-s bekend

al-s bekend

als beken.lLENS 10

-9

rrys 7

I



LEll§__]1. al-s bekend

ZIE OOK DOTIDEIIDTG 9 :"PRIL (VI,ITAVONDI) EN DONóETJDíCi 16 ÀPRI],

N. B.VrÍ jtla8avbnrl a; s. training om 1 !.00 uur i.v.m. klaver jasclrive !

VERZJ,I.,TELT I J]]EN

IENS
LDNS
tEirrS
LENS
LENS

6r?
9.'
3
9
10

en 11 een half uur voor aanvang van de vledstríjd1
9.OO uur LENShantinc

-1J.OO uur ,, --
11. ]O uur ,,.
9.00 uur r'

r''PSCTIRÏJVEN

VrÍjdagavond tussen 19.00 oa'20.00 uur
LENS 5 bij Jos i.tittÍng tel-.
],ENS 6 bÍj ilirn i"Íichel-s tel-.
LENS 7 bij Henh Rinnelzwaan tel-r
LIINS B bij Gerard duivesteijn ,teI.'
IENS 9 bij Theo Prins tel.
IENS 10 bij Jan Rieacn tel-.'
LENS 11 bij Jos Kuijl:eis teI.

2?1155
669$6
Bozjt6
94689j
6j1214
237101
60o65B

Lanvocrders lcunnen bij evt. problemen ]contalit opnemen net Frans de Vroe8e,
tel. 01?42-6021 (zaterdag tussen 12.0O en 1J.00 uur ).

NÏET OP "OI.IERS

llíe3ens niet-ophomen het afgelc'pen ruoelceinde krij6en A.Krijgh - Sequira en '
J.Luisman tlee extra ree ervebei.rrt en. Bij herËoIing volgt schoreinf vóor deti'eist '

van het seizo en I

UITSI,AGEN ZONDAG ) aprÍ3- 1!81.

Sliech.echt 1

LENS was vrij
Delft 4
Delft 2
IENS' 5 was vrij
LENS 6
T,EI,IS 7
O1iveo 7
DelfÍa.6
Texa§/DfiB 5
LE}IS 1 1

I,Elïs
LEIiS

LENS 1

HW4
!resterkw 4
LENS B

IENS 9
LEI{S 10
Hvy 7

1
4

1-o

1-1
ó-)

e-4
1-1
't-2
o-10
4-2
3-1

PnocIui,[r, DoNDEiIDÀG t6 april 1p81.

1B.Jo uur osc 6

PR OL1R.f{"fl.L[

14.J.) uur LENS 1

11.00 uur Cronvliet 2
12100 uur IENS 11

LEI{S 1 1

( 2c Paascla6)

S1íedrecht 1

t Elts f
l.lest erkvrartier /

t

-íO-

l

1

I

i
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ZJ...ALVOETBAL

.''n0clli:.1.íl.lrl !L|,::.i'IDAG 1 a rl_L .1.9814

22.20 uur Dalco 2'

OPSTELLING .,

LENS 2 J rRiernejn - P. S chr-rIt en
H. Hops: eïrbrouwers - J.K

UITSLjTG 3l naait:l981.
LENS 1 , POG 1

TEN§ E §prirthaL Duiulqejl

- I'rv,DiJli - P.Fieret - lí.tci. Laare -
ui,jleÍs - P.§mce1e ; Eivd Kleij.

STANDEN BIJGEIIERKT T

:BS. itooFDl.f,ilssE C

Rijswijk 2
DHL 

'RVC 4
GDI| 3
Cromvlóet 2
WP2
Ulilhel-flu6 J
.Va].keniers 2
HDV ?
LENS

- De

RES. 1..E ld.as D

RES. HOOFDKI..,S§E ???_.:--,-.-
qDA 2
Quick ,
HTC 2
Velo l

t6-?5
16-21
16-19
16-18
15-17
16-16
16-11
15-1 .2

15-11
15-11

"16-21
16.-e3
14-22
16-19
1?-18
16-16
15-14
16-1)
15-"11O
15:- 7'16-''(;

Delft a ': '.DHC 
4

EUII Speéal-2
.PDK e '' -"
ioDH'' 'i -
i'HBS .]
LENS 416- 7

17-21
14-21
14-21
14-16
13-15
12n14t
11..11
13.2 ?
14= 6
121 5

15-2?
15-20
15-1?
15-16

í B-iE
14-?1
14.21

RES.z-E I(LAS T

m(sMM 2
Velo 5
vcs 4
EDA f
Tedo 2.
Iexas/f,Eb J
.Rf J §wr- Jir J
C eleritas" J
Gr. ll'J 11 VÀC f
FU1I Speed J
LENS 5

.'i.........
Rava 4t

tivv' 4 '
Dyna&o 6i/? -
IENS 6 .- 1

1

-20

RES r 2=E Ktrt§. 0

vcs 6
RI(/-VV 6
quick Steps 4
EI{S 7

vuc
Postalia J
Iloek v HoLland J
riJ esterkwar:tier 4
PDK 

'Verburch 4
C el-eritas 6
Zwart B1. 4

Tonegi o
r"DO 5
81; Zwart 6 ,
qoqa ,lt

DIII, 

'svH a
I'rit 81. f
Postdu_iven I
l-E r(Ir.sj
l(aJ6wr-JlË b
Alqhipel 5
M(DEO B

rw6
',ïestlanrlj.a t -'
TE}IS B

/.
1

15-14
15:t!+
tl!+r11

15;t11
12-10
11- B

11- 1t

1 1

15-23-.
15-2or
15-20
14-1?
15n16
15-1615-14

15-11*
15;12
14-11
15-1O
15.10
13- B

Juvent as, 1 -1
Cromvliet 6
Oliveo f
V"TM ,
BEg 6
Spoorvri jk 6

14-14
14-13
14- B
14- 5
14- 4

+ i6 2 punten i-n minderingr
-'l 1=



-E KIAS G 4-r rtr,rs »

Flarningo t e
VeIo / '

RVC 6
BMT T
DHL 9
Taurus 2
DVC 

'LÈNS 9

1 15-2?.
1r-"5
11-16
15-16
14-15 '

13-12*
11-12

É-2q
t1-29
11-1+
14-14

l,,IestJ.qndi3 1Q

Gsc', ' '-"'
Quick 11
LENS 10,
GDÀ 7 ;, ; ;r,ii;-;4.-:; 14-4,

tr'ul} §pced 5
SVSTZO 2
DcIfia 6
Laaklcwartier 6

4-s Er,iis F

HMSH E
Rava- P ..,
fexaa/»tn.!.-
Celeritas 7
Flamingot s !
Oranje 81. ?

15

13-12
.1?-11
11-19:
13-O9+
14-o7

' 12-o4

11-11
15-oB
13-45
14-05*

Duno 5
Sier J'[redenburi;h 12
Vogel 4
osc 6
rlw 7
ïl est erkvrartl er 7
GDS 6
svst 70/3-
GDCPH ,
tEljiS 1 1

11-21 .

13-2'l
11-20
12-17
12-12
11-12
14-1 1+
14-09
1r-o4*
10-o 1 *
0g-oo

* Ie 4 lugten i-n. mi.nde.qin6o .

pRoc,ijlMM^ JUi'rroREN Z.4.fEilDirG .1 1-4-'1981 .,

12.30
12.3O
14,10
12.45
11.QO
10.1c
11.00
14;1o
e;45

LENS 1

LENS 2
LEN§ ]
Quick B
vcs 7
LENS 6
IENS ?.
IH§S B

LElts 9 '

uuI
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uqr
14gI

ii

Verbur'ih 1

qui.ntds 2
Ve]-o,'5
-tÉtlÉ- !+

LÉNS. 5
Vios 6

' Velo. 1O

BTC 4 .,

Laàkkwar,tier 6

S aintE
Saint6
Sainës
S aints
SairLts

v1
1'12

v1
S ayorninJohmanlaan
Hengelolaan
\2
v1
v1 :

v1 . '.i

IUrl.NDi\G 1J apri]

v+D

DINSDAG 14 aPril-

1t1.00
19.00
19.00
19.00
20. oo

uur
uu!
uut
uur
uur

LEI\iS
LE{S
LENS
LEI.IS
LENS

'lo '
11 -

12

All
À11
.r11
À11
j11

B

7...

:i ";'.. "

..-1?=



IiICDNSDiiG 1J apriL
J

19.00 uur I$',sH 4
,.,,J.,,|

DONDE}:DirG 16 apriI,..

'19. OO uur LEN6 G-combr

SCIIRIJT NU .A].VíST iX VO

OPSTELLTNGUV 3

l,EI,lS 1 a1s bekend

samenliomst 11,45 uur

LENS 2 aIs bekend

sapnenkonet -12. 0O uu-r

LENS 3 aLs belcend
6a&enkonst, 13.45 u:ur

IEI'IS 4 . al-i bekenal
. zíe ook 15-4

sarneirkomst 1 1 .45 uur _LEI'{§

LENS 5 al-s bgliend
sanenhonst 12,OO uur I,ENS

GSC 2

EËN EVEIITUE],E Pji,l.sv.I.K,NTIE

net A.v Blitterswijk

Leicler ïlim v<1 Linden.

Leider l4ar.cel Jansen

( e .iJager Ravd Boogaardt eh ÈÍiv
'. Í,eideÍ DhÍi

zonde3. R.V{aEEerman
net E.Jaier = Bovd. Boogaard.t - M..i Bóele

Leider !4f". SFat

( E.Perreyn : J.v Kesteren - yrTdlohreg ?ie
I+e+dgr Ben osse.

LENslt

OR

AT'SCIïRIJVINGEN!
mmïËtrffi, ".*iigqg"".tg_1 Br or.r uur bi j p. vrl'steenl

c enemuidenEtraat 1O1r^2!45 pn Oen Haag Tel. .6?5096, L -. .

IELEFONISCE, vrijdq64vond tussen rBrgQ e;1 _19!Qq uqr.( Ufitg]uitenrt in dring.enC,e
gevà11en) voor

.l'-ld-asscr6 bij P.vd Steen tel. 675096
D.kl-4ssers .bij F.vd Bcr6 leL; Z9?9?B
Qr-k].qgggrq bii lI.rs-Glavendijk ' te11 61164O

I4 pc9è69val.1en [unngp.cle jqnioren Jigg ap 4e]prde6gehtenè tUssea,
9öo èn 1o;Q9 uur afbeilen-bij 

-l,pt{Sï ieii Aai?.llt,,= :

^I'KEURINGENi 
De juniopeí uoeten biJ sléchtè !,9ér§9li§tila+gh9C94 9!eeds Ce
afkeurin6slÍjg!en 1aadpIgqgn. TEIEIeF+Ffhg iifol.qgg+e6 worden
lierover niet verstrekt q

NIET OPKOMERS tllerens nieïlilhomen afnèl-oten weekeind ]<riint de voLnende ènet6É

---ii-! 
t è$r? 19991y9b9u1ti"Ërliè KleI TFoFII 

r'í- ',' ' t '* 
:."

Erj helberl+E yg1fit piteluirins y.4|1 c1eell-1eq+p8 e+
vredstrijden. In dat Geyal bliJft de verpliclrting
de kontiibutie tot het'eind van het gei,zoen (JO J

l}dtot
lri

e kompeti-tie-
beta11t16 van
) gehandhaafdr

xcet E.Perroy4 - Jrv Keste:: - Y.TdLohreg - R.r,ïassel'qan
zoncler ll. ale I(r..'on

Leider Jaa! Meyburg."LE$s

.t
.!ENs

].,ENS
ook 41)

L,Et'l§ 6 aLs
sanenkomst 10

bekend
i C0 .uur LENS

B
F

e,e].é zie LENS 2)
i-E:Lt1man6.

=1h



LENS 7 aLs bekeníl
zie ook 14-4

samenltomst 1O.JO uur LENS

LENS B

Rns
sarlenlt:omst

net P.Oo6terweghel

' L.,eitler Paul vd Steen.

met J;Swilfens - J.Timxaermans - R.SIats ; F.vd Zwan
Leider Ton t s-Gravendijk.

al-s bekcnd zie ook 14-4
al-]een voor 14'4 met D.Verschelden - P.Iijlsma - F.Christ
R.Lie I(ien Tsoen

14.00 uur LENS Leicter Theó Prins.

IENS 9 als bekend
ËàíEÏornst 9.15 uur LENS

PROGIVJnÍÀ PUPILLEI{ i,iE. PEI',Í EIi }IINI -IJiELPEN

PUPrtÏ,m.r z.'-TEr,tD-.iG 11-4a1981.

IENS 10
9.OO uur RYC 17
9.0O uur Ciuicir 24

is vrij ( zie

l.[ET Pi'.SEN OF
=y+i+-III=E=gg5EI{I;

iiE],PEI{, ZÍrTERDlrG 1 1-4.198í ;

9r0O dur SEV 1?
9.JO uur LEIIS 15

'11.OO uur Oranje 81. B

I,I]N1-IïELPEN ZATE}IDAG 11-4.1931.

!.OQ,.uur..LENS..1
'lO.0O uur Gona I

14-4 en overige el-ftal-len)
tElts 11 (zie öok 14-4)
LENS 12 (zie ook '14-4)

l,tu Lt vÍsT ..AJ'.

sp.park Pi. IroÍie;
S avorninlohmairlaan

i

1

GJi JE iïEG I'ÍET P.àSEN BEL DAN NU VJ..ST EVEN JJ'.

.- . ,,rchipel. f
- LENS 19 :

. ,....lÍeuveIwe13
\Í2

- Guhterstej-nwe8

', V1'
'Beresteinlaan

IENS .14
irDS 6
LENS 16

3.

6

ITFSCiIIJVÏNGEI,T:

Schriftelijk:. voor vrijda.lJavoncl 1B..OO,..uuÍ ài-j P.vd 'Steen,
GenguuiCenstraat.'1 01 | 2545 PR Den Haag. Tei; 6?5096.'

TELEFOi'IïSCH 3

JlTKEURTNGEN :

vrijdagavond. tusson 1B.Otl en 19.OO uur (uitsluitencl in dringencle
geva.1len) hi j. lïíL .IIèi jnen..Ie'I. ;290621;
f n,.noo c16eva1.1en kunnen r1e pu1:illen en wellen. nog o! zaterdagochtend
tussen B.o0 en p.Jo uur afbeLten, TeL. 651114 kl-ub8ebouw.
llij slechte lve ersoms t àndi6heclen Eteeds eerst :le afkeurlngsliis,ten
raadplegen. §taat daarop bij I' Pul)il1en en l;èlDenrr.vermeld:
GOEDGEI(EURD dan stee<ls naar veld of punt ian shrnenkomst konen.
IN DïT GEVJJ I'íAG ER DUS I'IIET '.'ELDFONISCH 1'!OnDEN GEII'II0R}iEEI]D N-,ÀI
EVENTUELE /IIIGURING. Staat bii de afkeurin6sadressen bij tt pt rtrr"rt
en lielpen tt vernel-cl! ZIE ArKEUnINGSIIJST dan noet a1s vo16t l'rorclen
gehandeJ-d: Voor de thrriswe d.s tri j den moet juniorenlijst wor.ien ,3e-
raaclplee6d. Zijn de wedstrijden van LEN§ 617 en B 5óedgelteurd. dan...
Saan.ook'.de prpiilen en lvelpen vrecLstrij<len oD Öns veld clodrr
Uitsluitenrl voor cle uitrvedstrijCen mag' in dat 6eva1 telefonisch
worden Beinforrccerd of hun rved.strijclen cloorgadn en. wel- zaterdag-
ochtend tussen B.Oo en 9,oO uur. tel. 661114.

-14-



OP§TELLINGE,I:

LENS 10

:l

.vri3" zíe ook'di:rsda6 '14-, apr5J
' F.Christ;'- D.veiàche1rlen - p.BijlErra zie IENS
.l.P.0osterweghe1 zie L,ENS 7. .

., .J;.TimmermanE - n..S1at6 - P.vcl'Zwan zie LENS 9
. E.fnop6 zie LEN6 '12
T.MuIder en S.-vd Togt zie IENS 1'1 . .. '..

B

LENS 11 . als voiige vteek r[et S.vd. T.ogt en T.Mu].tler en ' ri. v"l.li jn6aarcr.en
samenkonst i1.15 uur LDNS .. Leider Ronald de Haaà;

I,ENS í? a1s vorige week met E.Knop6
Ëffi-erffimst 8.15 uur

':"'l_

LENS 14- al-s vorine week
samenl.const u.OO. uirr LENS

leider Ron tle Jongh.

Leider Jacques den DuIk.

Leiàer Peter de Jongh.
LEN§ 15 a1s tlorige week
saraenlconet 9.00. uux ],ENS

],EI,IS 16 atrs vorige weeli-
samenkomst 1O.OO _uur LENS

met G.l(uiper

LENS 18 a1s vorige week
ffiEnst B.ro uur LEI'.ts

Leií]ers Dhr. Drandt en Tijssen.

Leider Eric He66.

LEUI .19 als vo_rlge week i
-sarnqnhomst 9. 15 uuf IENS'

UITSTAPJE UELPEN EN MTNÏ -I,'IELPEN

UITSLAGEN JUNIOREN

trèider DIlr.

U]TSIJiGEN PUPILIEN

Duno 9,
LENS 11
LENS'14

UITSI-IGU{ IYET,PEN

Elstok.

Evenals vorig jaar rvil- de Juko weer een uitstapje or8aniseren voor aIle
welpen en mini-welpen. Zo wiflen wij clit jaar op zoncag i4 jtni in Rrabant naar
ttSosbad l{oevenrr. Dc kosten zii ! f 20f a.
Meer hierover kunnen ju11Íe birinenkort in cle LENSrevue. verwachten'

Dus houd,.d.eze -da6 vri j. 
"-

Celeritas 1 -
LENS ] -
LENS 4 . à
IENS 5
QuÍntus 5..
De4 lloorn B -
.4JO 16

;LENS 9

_ LE.ls 1

DHC 5
,l\DS. 2. HMSH 5
LU,ls 6
IJEIIS 7
LEIT§ B

Yrli-I1 f
,EI,PEN J

LENS 10
ouick 22'
delfia 16

)-7,
1-5
2-1
,-1
4-1
2-O
4-6
1-4

4-o
2-1
5-o

2-9
1'O
1-3

rEr{q 14 .

vcs ..17
,Ï,ENS 16

wc 21
LENS 15
svH 2,.

UITSIÀGEN MI

vcs 10
r.nNs 19

- ],ENS 18 ?-O
RÀS 7 ,O-4

VERI,r'" '.PUllt..r

"xo ,, 12
\rlrDr r

16
GE\I.I.

o
GEL.

o
"iDOELP.)a-q)

-15-,



^ 
í noest eer6t met 2-O achterlconen tegen nr. '11, Celeritaer. voor ze een beetje

wakker werd,en. De 1-Z overwinning was vre]. verdiend. Het veldspel uras tööh niet
8elreldig. r\lles over rechts, te weinig variatie. Tegen iq9pL6;1er. Vcrbu.rch zutrLen
ju1lie veel felIer moeten zijn zaterdag. Ha4s Zoun (DiiO) re\ent ook.een beötjè otr)
juI}Íe. rl.2 was vrij een bleef op rte vijfde plaats op de ranglijst ste.aq.
81 verspeelde 2 1:unten. Ondanks aanwijzi6ingen van de leider btreven achterhoecle
spelers en cle niàclenvelrlers te vecl aanvà]làn bij een J-.1 voorsprong. . Iiiercloor
liep DHC er noeiteloos cloor§een en lvon net 5-1. B2 rnet 2-:l van ADS die op de
tweede pl-aats otonrLen" \tias er niet zo nonchalant met de penaltíes omg;es1:rongen dan
had de uite}ag veel ho6er uitgevallen. B, heeft 4og de beste papielen in he.nc1en.
seríperr.l1thiusver1oorenBJ$onze1fnetJl1vanHMsIi.Goedzo'Jongen6en.
voLhouCen hoor. Bij B4 liepen er een steL te dronen.. ïnplaats van clc l)us naar
I(wintheul ( quintusl te nemen reclen ze richting' VJaqsenaaf. ll4 startte rl.aardcor
tret 9 man en. verloren lEansLoos net 4-1.
C1 cloet het de laatste J wrrtistrijilen sl-echt. Verloren vrerd. er met 4-ó, J-Or en
afgelopen zaterda6 met 2-0. J weclstri jrr.en geen tloelpunten en geen punten.
Zaterdag- tegen VeIo even rechtzetten hoor. C2 k.:am erg ].aat bij iIDo, naar wbn toch
met 6-4. C] redcle het niet tegen koi:loper ïíik en verloor net 4-1. Jamuer jon6ens..
P1 rlíe voorlaatste staat, vcrloor met 4-O van Duno. Zaterrl,ag zijn juIIie vrij,
na-ar dinsda6g 14 april een internationale. P2 en PE herstelden zich vgn Ce forse
nederlal;en van de vorige vreek en resp. met 2-1 en 5-0. Goed zo jon8en§.
lïelpen 1 ,rerd door koplo1:er VUC we8gesi:eetd en VCS en SVH vlaren te sterk voor d,e
welpen 2 en J..l ook cle 'mini-welpen moesten het ond.ersi:it del-ven.

AVi NDVJEDSTRUDEN

Z0alo Ju1trie weI merken en zien spelen veel elftallen avonclwedstri j rlen voor Ce
konpetitier Hans Macco toernooi en v or de Escanp Bosaal-.'IIet betreft nerend.eel
(e lagere junÍoren elftall-en..,lYi j relcenen crop dat jull-ie altijd trouw lËonen.,
I(an je niet bcl- dan we1 even afr t^lij wensen jullie veet succes toe bij deze
avonclwedst ri j den.

VRI JDi,G:l.V-. ND TR/iINïNG

ïV.!1. de vele avonrlwedstri j den en cle gerin6e anirao wordt de vri j clagavondtrainin6
met insang van 1/ april stopl;ezet. De faatste traïnin6savond voor cle nie.t
geselocteerC.en B en C-kLassers is dus op a.§. vrijdall 10 april.

},IENS l+ riDS 2

Een belangrijke rvedstrijcl -voor ons B2 elftal, want bij evt. winst bestonrl er in
theorie ncg een lcans je op het kaml:io enss chap. Tegen een met 1O man fe1 o1: cle
bal. spelend ,^..DS 

'be1;on IENS stroef, wat aI oneL resutrteercle in een.strafschop voor
IDS door een on6eluJrkige handsbal van Branco, Martin win6t <1e stra.f,schop net zijn
Icluts knieËn te keren ón .langza?,n ontstoncl er<laarna een licht vel'rl. overwicht voor
LENS. Grote kansen íjaf de stevige achterhoed.e varl r1e. 6asten echter. weinig weg,
zoclat op een ilaar afstandsschoten na, wij niet echt 6evaarlijk wercten. De rust ging
dan 1)ok Íd met O-O. Na cle ru6t kwan LENS beter voor de dag en ÀDS moe6t met de rug
tegen rle muur., Na een nooie solo lverd Tommy in het strafs chop6ebi ed 5evIocrd.
Strafschop dus. Deze yrerd. schitterend Genist door Ronald rlie dacht clat hij een
rugl:yfgoal-vo or zich had.. Even later was het opníeuvr Ronald c]ie zijn fout keurig
herstel.le en na een knaTpe €ol-o Eric op maat becliende die 1;een nóment e.arzelcl.e en
in cle verz'e hoek raak prikte 1-1. Een rioment van onaohtzaamheicl van onze veriledi-
gers stel(ie .iDS overi8oas via een schitterend doel_punt in staat on weer langszij
te korren 1-1. Ongeveer J min. Iater clabhtea wij alweer, op Íoorsprong,te lcunnen
komen toen Tommy opnieuw binnen de lijhen werd neergeleEd. I.Íaar nonalcl har'l tvat
betreft ale penaltyrs bepaald niet zijn' da8. I'tru schoot hij d.e bal te zacht in en
cle iiDS kceper kon de bal- Bemalilcefijk keren. Eindelijk 10 Éin. voor tijd. ma.rlrt e
Ronalcl zích zo rintzettenè kwaad dat hij de hele ÀDS achterhoede voor schut zette
en middele een fraai c1oeI1:unt trENs we er- op- voor6pron6 zette. Ilierna probcerde 1DS i
no6 we1 aan te cr,ringen maar echt in gevaar kwan onze achterhoetle niet neer. 

]

-16- liia vd Linrlen..

't

i
1

1

I



DE I,EI{SREVUE
riIEE(BLAD, VÀN DE VOETBTLVERENIGTNG IËNS (.LEII]G EN SNNL)

Slre Jaarflanq nummer 76, .16 aprít lgïl .

OFFÏCÍ]]EL

MUT]].TIES iEDENLUST

oo95
12O7
1545
16?1

J.E

E.l)

. Burghouwt

. vd I{or6t

.v Sprunclel,

. Dekkers

wordt
wor rlt
worcl-t
woril.t

lVilhelninalaan 9 Rijswijk, Te1. 994646.
van Slreykstr aat 191t Den Haag
rlrnhemsestraat 12, Den Haag.
Kerketuinenweg !, len l{aagt Tel. 2951?3

O1O35B Sen. .Zat..-Tanvekamp.92, D9n Haag

A jun.
s en. zat

IN BALLOT/rGE

1711 T..LLtun

ÀIaBOEREN

g?27
1+3O

t4. J
C.J

.Meerman

. Jehe e

INLEVDREN I(OPY

ï.V.M. de Pasen,
1lJ . 0O uur bi j Hr.
Bij voorbaat dank

de ko;:y v()or vol-gende week inleveren uiterlíjk 2e.,paasdaf voor
vc1 Stecn of de Redactice

grE!g=g=5é§PI9lgg=y99E=P-E 
=!Y2Ey8-l:!2{11=!!-p=LI=9=s:IPI!t1r!=yqeB-!E-!Er-EsEi/i! //-------

ltlie staat ex achter cle bar I

Goede Vlijdag:.ErÍc Landman - Iíoos l(eetman - jIn eh rjlià tevens sIuÍten..i.- ..Paas Zaterdag: r6-morscns Riek Bosch _ Ieele Frerichs.

:i,ïï:Í"Ë:"::;:;"i;";.-.H"1: steen - Mar,.een vd sreen
' 1e Paasdag: olaf Huis - Loek Duivesteijn - José en Anrrr6 christ tevenssluiten.

Paa€da*: :: ffi;Ëï: ïï;lïl',:i"ïffi"-;:ïïH 1',1in3;'i"," v. steenteveno sluit en.
Eyentueel afbel-Ien bi j J..,o eh Duivestei jn, Td_. 6?618j.
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BRíDERIE Z .ALUIJEN TO3RNOOI ESC i..MP

Voor de ,c',erde uraal wordt ef o
toernooÍ 6eorgànisecrd. Dit jaar wordt

. -i3ehsurien -otrr zaïer.fa3:'22-. i;:àÉn

van hct

terreinen van Egcamp 1 een ZwaLuwen-
!o.qq4o.o.i r^ .v.p-or s.Fel-ey6 van ..6- 1 O . ;aa-r ;

l.) de
het

N
co

aast het 6roots opgezette voetbaltoernooi, word.t er op het niCdenpad.,11.:i :-": lï:_1o-1i_". g.Lolit.":..,rI.'aq. voor j.2.5. stends p1aats.,
om actieve vere nigingsne n6en en ond.ernemers van de E.canpcLubs LENS,

SpoorwÍ jk, Groen i;Uit r 58, BI4T en VCS de ka.rs te geven een stand tè huren-.r-.heóft decoirmissie beslclten geïnt cresseerd.en van deze verènigin5en tot ZJ apríL a.s. in degelegenhei'i te stel-len op rleze oproep te reageren, aLvorens buit.enstaanders aan tetr.eiCren.
Geïnteresscerd.en kunnen contact opi.renen met:
PeÍer lerreijí ' Í.et. 2929j? ; -

inneke Kran6 TeL.. 68.2525 . ;

Ría Vermaat '. fel'..94?51.?

-qIE!3=g=Lq{!I9'lÉI=y99I=t=P9=!!28!i!;!Jn=/11!IE,iI=g=Lijriplp,l!rg=-vg-q!=!y=L_zigt!\::p1tt '

Kl^Ii.i(ri( ii-'.- r'-1 -i.lí. .1.."i' l1l.--'Jir'-ii;.li,ilí"'li;:lJrKlJ(i I(iL]'!.,I| t IÍAIiAI.:AI:t Ju-K;U :^ ti, íIirrLi:r i'iiÍ]lií:'.Iilt I'Jrh.tK

- vrijdag a.6. worden weer cle hoofdprijzen verc-eerd.. Het zulr-en er nietzoveel zijn als anriers, dit vanlvege do wat t el genviLlenr,.e op .onst. Mincler deolnemersmintler inschrijfgetíI, ninder loteríjverkoop kórton ninder -geJ-cl 
voor 1:rijzen.- Toch zuIIen er ecn aantar. aantrerrkelijke prijzen te vercrelen zijn cn

niemand -wordt met 1e6e hand.en naar huis 6cstuurcl, àit-oog afgezien va;r il.e zllur .. _ .:verdiende eieren.

vd Berg, die tevens de ran6J.ijst aànvo.r"n.--

Pí1ASDEÏVE

te zi jn,
lte holren en verzoeken dri
zotlat we_ om kJ.okslag half

ngend ied.rree[ op ti jd ( 20. '15 uur) aanwezig
negen kunn en s tarten.

. Tot V-ri j dàB t{aka,
l.:1.,,aa.ff,aJa.À-r:.- ,.r\r-I\/ Jilr.,:_ _ia_, .1.;1: rït-.:l'À / --r: r Èr I rrl - _i\ _.il-i J., i.i _ -i-_Li l-IírIii.]ilïi,..I -,.liAI .ïii'l]Ciiidil"I.;rIi.ir hl illlr\ií t-iÍ
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rn c].e afi;elopen wekeí heeft u hèt een en ancer kunnen .l_ezen ovcr het hoe en waaroavan ae l-ecenraacl. u .l-reet ook dat (ie verkiezingen hiervoor gaan plaatsvincien van23 t/n 11 Ír.í en clat U zic], t/n B mei aLe trahàidaat f.""t uïnrr"f.-io".Vorige week nochten wd'!, ]l aI vertell-en dgt vre een ..nits- c z:-nfstro**i"uiu in het levenhel;ben {ïeroepen die het h.c1e organi-sat orrsche gebeuren ',roo.l. ti5,r"ns èn na deverhie zinlSsp eriode zal coördineren.
Naaoi r1e- personen d.ie vori5e 

_week al 6enóenc1 v,,erd.en ( Jaap Colpa, Aad lJo6isch eniïin Kouvrenhoven) hcl:ben vre ooh Arthur d.e Groot berei!:. gevinrlen- rítt:-rrg Ín de zecommiosie te nemen.
zii zulren zich in de kornende welien alleraeist bczi15 houd.en met het benad.eren vanmogelijke kandídatenr die narrrens tle diverse t.-t"go"ï"à-o, -À. ià,r"i"."d gaan bevoLken
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De verhiczin6§komEissie zal- v or de noclíge publicÍteit en i)ropaGanda zor(, dragen;-
ÀJ. Uw vra6en over de ledenraad en de veriiiczingen lcunt U bij hen kwijt. Oru alvast
een 6ecleelte vó die mo6elijl;e vl allen weg.te nemen het volgàndei
Er blijlct toch nog steeds verwarrinG te bestaan ovcr vrie nu in die redenra.ad
zittin6 rno6en he':ben
Iy'e1, a1le l-éden van 16 jlta, en ourler kuntren zich handidaat stel-len namens een
be1:.raLile katagorie van l-e ilen.
Dit hoeven clus niet noodzakeli jkerwi j s leden te zijn die Gok tot d.ie katagorie
behoren. reder Iid. dat in de l-edeiiraad zit ver tc8enwoor4+a! een bepaa.r,'.e katagorie
leden en behartigt tle balangen van d.ie l eoeílGffiJ lZEolgens rtie Ieden niet
op c1e juÍste wijze, dan zou hij vreggestuurd kunnen worclen. In clat geval worrit.een
ander lid a].s hun verte6enwoorJi8er in de led.eirraad 6ekozen.
De B en C-klassers, de pui)iLlenr lrelpen én B,nir6 kunnen niet zelf in Je 1ed.enraad
plaatsnenen ondat ze cle vereiste Leeftijd niet he5';en. i'Íar:ens hen kunnen bijvoor-
béeId ouders of l-eiders in de leclenraad komen. A-ida6ser6 kunnen oo1 zeLf Í; de
ledenraatl lcomen, maar ook zij liuirnen zich, net zoals elhe anclere kat-a6oric, leten
vert egcnwoordigen door iemantl clie zich capabel achten.
Ànder voorbeelC.: De s":elenr.le zoncla6senioren mogen U jleden afvaardigen. I.Iet is heel
wel clenkbaar clat 66n of neerdere hiervan zelf íiet.spelentl àijn. ,

clat door clie grcep in staat wor.:tt geacht hun be3-angen op c1e juiste maniei
tigen kan kancli.laat 6esteld worden ( of kan zíchzei.f kanclidaat stel_Len)
n.gel-.ozcn.

Elk lid
te b ehar
en rvorde
IIoeveel
bet Iíj

Senioren zondag r

9enioren zaterda-6
Junioren 5
Pups/ 1'le1pen/!oini I s
Dames
NÍet spelende Leden
!arliomuissíe

vè"t e6eíWÖördigers nag ellie katagoric afvaarcligen: Iliex vo16t no6lmaals
stje;
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'Juiliorenkonni ssLe :

S e niorerkommis si e zaterdag
S eniorenhomnis sie zonrla6
Toto-Lotto kornmissie
Reclactie koi:rmissie
Kont ac tkommissie
Ac coruno datielÍoÍImis siie

Totaal a
!!g!g=g=LË§PIP4IEJ99I=Pg=!!PPiIj:iIP///rglE-!E=g=5+IPI3,i4I=y!99=gE=iMM4P4l

V'n- 4e_neoate kata6oriën verwachten we dat de kandi ctaat st e11in13 vreinig "problemenzaL opleveren. !ïe hopen binnenkort de eerste aanmelclingen binnen te kriS-gen. Voor
andere kata6oriën fijkt dit wat prohlenatischer en zulÍen kanclídaten coor de
verkiezingshomraissie noeten worclen benadcrtt.
Mocht in cie ltonende wehcn ieiiànd aan U vragen of U zich kandi(laat vrí1t stellen,
denk er clan eens serieus over na en zeg niet bijvoorbaat:
r rNeer niks voor nijrr of rl Geen ti jdrr.
[{at Saat het U aan tijd kosten? De ]eCenraad vergar}ert ninstens óén kcer per jaar
en ver':l.er zo v.-.^k als zi j cit zelf wenseli jli of ncod.zakeli jk ocht.' u maakl hci dus
helemaaL zel-f uit.
Àfs U workclijk invJ-oed wilt uitocfoncn o} het beleid .r,r..n ,È vcr;rni6ing en ila.rcl-
werkeli jlt wÍl-t neebeslissen over bolangrijke zal(en in Uvr velenigin6-in-4e l-eclen-
rnacl hct midclel d.aartoe.

!gE=LI=g=5,jÈPi9++3=I99E=:=E_!g?EIE=r!p111=qgE!T_u_{irjDrD.tt! vooÏ DE rEr_lE:-.,Jiialzl___

Meldt U zich schrifteu-jk aan bij het bestuur.
Dit kan t/ru B mei.
Kandidaatstellinl3 rnoet geschic len on.ler verlncir-clin3 van (1.c hataiíorie
waarvoor de vcrkiegbaarstelling 6e1dt.
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Verki e6ba-ar6t eLling door an.lcren gcschiedt met b ereiclverklaring va.n cle

,iïaar a.anmeiaen? Jeap Colpa, Hend.ers onst raat 2ff, Rijérlijk.

Het B est uur.

igorl§cfl ililgfi§fl .líKKIfi ofl(

[ rcrrsnmcon i
KIfifiC§CíKIgff Iffi til.l(I«KK

Gezeten tussdn bijirà allè könmissÍes .tie er op Llll'ls böetaan probeer ilr
wat onzin bj-j..elhaar te versaren. lïant scholdrencle din6en zijn er de
af6e1o1:en vrqelc nrct gcl curc1.
Het kan dirlaatst eLlen vc:or de leleilraud vordert gcst ra6o Namen van kancli-
daten kunnen vrc U heltas nog niet noi)ucnt naar er worCt avond aan avoncl
Gewefkt om met een lconrrlctq raad voor de da.; te komen.
,flavdijas: Cp slinlise rvijze en net sl-echt6 1p pirnten voorslrong o! het
tvreecle koppel, rvis.tcn Gerard en Gerar.à de avonàprijs, een ilcs-1;oirtc
lÍhiskey, te vcroveren, :

Sijsluiier: f;1 íleze en cle twee daaropvolgende I,ENS-revue t s vindt U een.
le..lenwerf f okler, weJ.ke bedoeldt is om nieulve Leclen te werven.
Voor eLk nicuw lid dat nen aanlroo6t ontvangt men tn

' ;ifijn leest U zelf rnaar.

Zo jongens, hier zijn rïe lveer eensr"zonder smoes en ,eI. Het si:ijt ons,
er ltwant Bevloon iets tu66enr wat we niet voorzien ha.',l,en. lle.alJïe zuIlen
ons er, hclemaal in6;ooien.de.ze week. Cm het lveer gocd, te ma-heí. ón te
bcginnen een raa.iselt j e.
Het is bIauw, en zakt al-s een baksteen! Je raad heï al-. Zondad='1eek, hèt
we} aLsof er meer l,ENSers bij de f.V. naar rle J-ancerin8 van'dé'Space
SchuttJ.e zaten te.Jrijken dan dat er bij ï,EilS- olympia waren. U weet vre1,
d5.e vreselijke bela,r6rijhe wedstrijcl. Gelijk ha.1rlcn ze, het zal bept vrel
s1:annender gewecst zi. jn clan de ';reclstri jr1. iiet werd, O-O en hier en d.:iàr
vferddn wat kansjee vergalt, Maar geeft niet jongens, jui-I.-ie redren het
no8 wel !
Nog meer'' slecht nieule. Wie vond het nou weer nod.i6 oÍt ciie ruit in te
taappenl? j.J-s ze de6ene vin4en clj.e.rlat geflikt heeft clan mogen' ze hem wat
ons betieft 2 à J weclstri-j :en os toernoóien schorsenl
tle zul-l-en maar Saulv vcrèer 6aan met vlat betcr nieuws vrant hicr lmij6en
we al-Leen maar hartklc!'pingen virn,
iiat dachten ju11ie van ',Íat \,'ist - U - dat jes ! ?
ltlisten julJ.ie dat: bijv. tle ReCactÍe aarCig ie uít6eCuntr.,

: het steeds moeS-lijker wordt om een i:op van rle $/cek te
velzinnen.

: H.D. zíjn fiets is 6ejat bij cr.e sportlal op zijn
'ver jaar<}ag.

Daar het krantje i.v.m. de Paasclrukte 1 dag eerèer n:ar r'le p.T.T, gaatt
zaL ik het hierbÍj laten PAI{DOER.

STELT U I(;J{DTDj.I.T VOOR !E=lglEgE'=4P=/ll=yr=PL-1==y=5i{PP=l!I=y!9I=P=E=!,r=EIE!}2t=/11
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ni-hs
Aang
eind

I een zekere einCelijk weer een6 Sen wedstrijd heeft
6evoetbald en..dat .zeIfs zonder 66n onclerbreiring van
5 [ainut en. .. 

r

. : het be{rijfsvoetbaL in voll-e 6ang is,
: hetzcffd.e bedrijfsvoetbal er voor zcr5t tla,t wij in

l:.Jaterloo worclen gestourvd en stiL moeten zi jn,
' : er opvallend veeJ- zvart/ro§e trainingspakken lopcn

bij 82,
: er binnenliort wcer Ëngelse voet.balfels op LIIIS te
. bewonlt ercn zi jn,
: we afs kl-av er jaskoppel onze reputatie rrbivalligrr

behoorlijk ver6ooid. he'llben, .

: er tvree mij serieuze. figuren. bij,de Juko aan te-fel
zaten, ;

.. : vlij er nu behoorlj-jh van balen,
.' ï wij er nu mee stoppen.

En dan toch- nog ecn rnop van de vreek, of liever geàegc\ 'èen raac'lse1 va.n
. tle week. Dit luidt a1s voIgt3 llat ís het veréchil triéÈen LENS 1 en.cen-kleuter?.Irhtwoordl er is geen verschil, ze gaan al-Iebei van rle .eerstenaar de tl'rcéde naar de derrle, olrào r r r . . . .
. O1l woensdag 22 apriL organiseert de Kaka de traditionele Eierzockwedstrijd
voor minito t/n pupiIlen. Dgs hier even tlee tipe:
1.-Probeer de g.evonden eieren niet op te etcnl Het zijn namelijk cle eieren
die. vorig jaar niet 6evr:nden zijn en ze zi-jn rlus behocrl-ifk oud.
2. ZoeI<- tlg -,eièren niet oncler cle cornervJ,a6;gen , wart aLd zd er aI liÉden_ is
er niet veel mecr van over.
Ovei zocken i5esl:roken. Er gaan Beruchten ovcr ccn lcdenrvèrfactie
voor de jeugd, wgarbij die6dne die -de mce'ste let1en uerft ecn l';àào ont--

.van6t. I3cgin dus naar met zoekent
À.s. vrijdag begi$nen de tocrnooien weer, naar ondanks heÈ Srote succes

.,van vori65 jàar hour'.en we Ceze keer 6een to crno oikl.rsseuent en bij. Geeft
, juI]ie l[o6en de doelpunten er ook zo inschople
ezien vríj schol:pen hríjgen .v,an rla typiste malien

nl
wij er Eaar een

Missahien tot ziens,
J.S en F.D, -
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T,IJ.IGS DE S]]OHTEII VJ\N DE Z-M L],DDDN --- ! ! !

Paa6 zaterdag 18 april- 1981

14.J0 uur. L,EI;iS 1 - Engelse Colnbinatie (vrsch.)
P.JO uur HTSV- toclnooi voor LENS f
9.JO uur Devjo- toernooi voor I.,EIÍS 2 en 4.

. Voor ons EERSTE tvas de afGel-open weèk vo1 wa1:enfeiten met wisselenele
succes6en. ,l.l1ereeEEEs daar DinÀdapvoncl 'tle Cu? ( tÉuis) vredstri jt1 tcgen SVS t 70.
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Een weristrijd met vcela^l-.: een l-ioht IENS -veldovdrwicht te6en een harclvrerkenrje
Siemcns- ploc6, waarbij per slot van rekenin6 de 1-O ze6e voor ons net ganoeg
bleek om .'.e vol-gc,idc ronde te ha,tcn ( 21 ai:ríI)" ,Toe[ op ..)on.'erd.agavond vrerien wiJ
met zrn all-en ,,bighen 10 pinutenrrop Sportpark óckcnbur6h door <Ió ware l<ami,iocn
van 2R op. ecn bcslisscnde J-0 achterstand 6czet. Met cen tomel-ozc inzet rcgccrd.e
NSEM alsoicno onzb jongens goccl en weI tvisten waar zc mec bczÍ6 waren. In Íeder
geval van harte proficiat ,rstandaral Electrictr en succes in de tocl<omst!! Afgel-open
Zaterda$ wederon een zware klus (thuis te;;en pVS) en of tle LE}:ÍSspelcrs toen pa6
vrakkcr gcschud waren na rle klapiren van Don,,-erdagavond revancheerden zi_ j zich op
magneficke. wijze, door in een grandioze 'partij voetbal- met veeL inzet rioor de 2e
uaal dit sej-zoen van PVS te winnen, cen feit tiat altijd nog rcspect af itrvin6t,
gezien de ook nu wcer spijkerharde spJelwijze der gasten. De laatste 2O ruinuten
harlden de , rÈngelse PVS r ersii het n.1. \.reer zover d.at een 4-ta] gasthoren min of
meer ernstig 6eblesseerd aan de kant zat, terwijl <laarvoor slechts ,r2 wisselsrl

itnr.al in §lànzende vornt) Eric Landnan
ryaren doze nj-atda6 verantwoófEjFl6

at6t van rie strijd (met een nunrneriel<c

Hans Kli us
e LEIIS -

achtcrstand)
r

:ip!i+n fheo Booms en,r, 3.ast^but not lcastr doeLman Dick Hofl-and het hoofd k(,e1
hieLclen. vóoi paaszàterda6 ( 18 april) staat er voor oï &ffiaru. o:.-r eigenterrein een vri ends chappeli jk treffen.te.rachten teilen een toerencle rngeÀée
combinatie en kunnen ve--(6czien 'e confrontatie van verl-eden jaar) alleen moar
hopen, dat er voor ,:te Möhle-ploeg Been bressures bijkoàen. /raivang: 14.J0 uur.

Het ThIEEDF.6chi jnt tt evenals de volgelingen van JóEEjEersraan het
e.inde. van de compctitie nog even lelt .er spa;rnend tc rvi ll en-ï6Íffi6ir zi j ver-
sp-eelcen n.f . het aLIerlàatste vrinstpunt àp ESC waarmecle nu weer 6e1ijtre. ireil
vrordt gohoulen. De .,-asten uit Hoel!: van Hol-tand kwamen zelfs o1: eet geger"n nonent
mer.1 .u vöór te staan. Gelukkig w':Ls t een klvartier voor bet eind-e aanvoerder r .
yd-Tas de partijen met een prima kopstoot weer op 6el-ijke voct te brengen. Daarnahceft een kans op beide punten er no6 dik Íngezeten cloch de ,rkahpíoenen(t) in spe
veroorl-oof den zichTËÏxe om in rl.e laatste 1ó minuten 2x een';ÍffiÉZT-iu' rrissei.t
(Nou vraag ik je toch) Enfin rve 6aan reet de Pasen even ee-n beetje retaxen en we1 in
het Paastocrnooi van Devio. Dus Paasmaandag (tveede Paasclag) aonv.og: 9.JO uur.
Terrein Devjo: oosteinde te VoorBEEllEGzig {l-enen aan.ie ?ifri-

II.RGuver - c.vd Togt - U.vA fffit- n.Neumann -
. J.tVe1tens - K.Jansen - p.Ho! - J.vd Rijzen - J.KIeijn - jl.v KIÈef -. N.N. - N,N.

Het toernooi duuit 'volgcns d.e ons vertrclctc opgave tot + j6öo uur. veer succes!

gEElI=g=5ÈIPIgÈëI=999=1=P-u=lElEIry:={9= i1/==2r=Pt:!=1J=84È9IPt,l!-ysa1-}-DE-!E!EltB: LD-/11

i{et flP896 trnerde 6elulCiig teru6 van de ,, rlwalingen haar€ weegsr en won
door een twceffiooi e doelpuntcn van Dahny Pronk rÍet 2-O van.DSVp. Ook voor dit...
team staat met Pasen ( t,w. Paaozate:' <la ) een.teornooj- te_rvachten en rvel bij de
HT§V. .4,4nvang: !. JO uur. E n e+'l JO uur. Terrein IIfSï: Langs cle Exa6mu6wegTFdc lredertrsvaartweg, ÀanwcziG moet grll]-js:

ter - C. Bosaan H.I(emper R. Bom R. LeijnM. Reuver G. Bo6r.1an R.I(os
T.v..1 Tol- - L.i(uijpcr - G.Kuíper
N.N.

Ook voor dit tealr onze beste vrensent

D. Pronk C . v l..;elbergen C .1(o6t er

Het VIEIDE romnelde weer aardig e
toch zeker niffiEverrvínbare tc vlerve-iLo
haetst van de strijd zo inaar .zpnder verclerIt on6 uiterst igunsti6 dat captain Vroom h
optred.ent Enfin ook hier enï[ffifàffi@Ii
toernooi. AaEziC. .Ciencn_ls_gijn om 9.lO

en eind irveg en vcrloor mèt 2
eg. Nu er hier ook al- sileler
conmentaar het s1:ee1velr,, af

ier enigermale diciplinair t
jkheden op Twcede paasdag ig
uur ( terr oËEGiiEEEorÉ

-O vein een
6 in het
lopen lijkt
egèn gaat '

het Devjo-
ur6):-

-6-

vraren iniSezet. Nico Sta re} ( c1

en ,, invaller ïi-i6Iï-jEEEens
doelpunteà, tcrwifiE Ïi6ffi

I



.. G.Bosman - C.Bosnan - J.cle Veen - h.lioster - Fr van Drielen !' Ecl van
Ljerkhöven - Il.Vroon (aanv.) - C.v rjefberÍïen - j:!.Bannin6g - p.Hederik -
C.I(oster - R.iloster - J.den ReijeI -.'r,.vcl Kroft - T.vc1 Tol_ -

Ook hicr rle beste beentjes v6ór, mannen! I

PRCGR.n i'lÍ,4 ZirTItllD.'.G 2) april 1981.

14. rO uur LEIÍS '1

'1 '1 . 0O uur Maasdi jk 9
10.J0 uur H.v Holland ,
.11.00 uur Devjè 10 .'

uiteraard dle na
het goluJdri6e p
hun huvrelijk en

14.70 uur írtrs r.,
IENS 2 vrij

11. OO uur Cromvliet 2

Sliedrecht 1

LEN,3 ,

. Oucl6hoorn.

. Simons.

- V1 . c.Petrecchia.

Re deri jkerstraat
R.de Regt..

v2 .... t{.}[.
i\13 N.N.

- Quic. LENS
. LEN§
. LENS

1k Steps
a

3,4

J.I' . L
u..1. c
N. N.
N.N.

Y,nnU^ I OnCer dit'hoofdstuk een tnreetal onderlverpen van verschill-endc aard..
.fl.llcreerst het lcutrste gedeelte n.1. het voorgenomen hurveJ.i jk van

.iiad van Kleef o1: 14 dezer. Daar ons geen verclere aanhonCiging l>ereikte kunncn wij.
am van rlo bruid niet 1;even. Dit wccrhoudt ons er echtcr nict van
aar vanaf c.l-eze plaats heel veel geluk en gezonrlhcid tc rensen in
in hun a.s. rvoonpl-aats Zo.rtermeer. -(Eaa6sc Bos 195)

Een rtincler prettii; bericht verspreidtle zich ola-onze- sympàlhicke en succes-

PROGR;ll,1l'it SENIonS{ lir':iNDÀG 20 april 1!81 (2e Paaeda6)

vol-Ie goalic van ons 2e e]ftaI, ;làd Enze, die het verleden week noclig vond. een.
van zijn vcct jes on Ler cen f O-tonfrëiEf:laatsen. cebroken is r t niet bIi jkt
achteraf, doch uitgeschakelcl voor cle rest van (ook zijn sr.'.ccesvorre) sei-zoen.is
hij zeker. Àad, kop op, €terkte en 6trah6 6aat een borreltje er altijcl weI in, a1shet ,, doelc Geval-len is rr! (adles:Dr. lÍillen pÍjperlaan J5, Leitlschenclam. Bezoeh
en bLoeraen to cgestaan ! l)

P.S Bestudeer s.vip. allen het toernooi-c.q. oefenrooster hetBeen door
I4íck I,lelissen vrerd vervaard.igd en onlan8s uitgedeeld. Liefst zo snel' n%Aiffionoentaar op ecn en anderl

§tElq_u LLtNDID4.lr vo0R_pE_1,_E!E\\!:tD_/U_ctE!!_!_Lq{DI!.1_i!_yqsB_pE_\EDEti\_L!_1/l

12.00

12.OO

LENS
uur LF,]l-§.

LENS
uur Lq{S

4
B

9
11

vrijt/^ 7
.j'

en 1O vri j
Rava. 4 ( vrsch. ) -

ll,est erkvrartier 7

PROGRÀMI,I SENÏOREN DONDERDN,G

20.00 uur LENS ,
Pnoclt,llti^ SENIOREN zt-TE'tDilG

LENS

13 april

6

1981 .

v2 N.N.

'12.J0 uur LENS comb. 1

12.1t) '.'atr LItrNS carab. 2

PROGI?rI,".I.IX SBTIOnEI,I 2, april 19ii1.

FyfÍe1d
Longt on

v2
V1

L.Mittertreincr.
;\. E6germond.'

§trafgevangenío Schcvenin8en - LENS 10 .. - .

Om '1;.45 uur bij cle poort verzaraelen tcvèns inCentitcits bewijzen neenc en.( paspoort of ri jben'i js )

-7.-



qgE_L!_u_EirNDI.!r.:n!_ye98_!E__I!!EIB4.lp_///_Er_E_r]T__t)

IENS 7

]irJ{DID-,.,IT VCOR )E LEDEIT'R.:rI,D LLL

OPSTI.JLLÍNGEI.i:

IENS 1 vrordt cloor de trainer bekend ij'emaakt.

LENS 2 vrij

LEI:S , J.l{ombarg - H.Zoun - F.Schuurman - ir.l. Kouwenhoygn - O.Huis -. tí.nri;tu".-
ri.Ilulc1er - H.Verheu6d - J.v Rijn - H.Brandeàbul8 - P.vd Ste'en - l..de Groot

se.nenkomst 1O.11 uur terrein Cromvlj.et, bij verhindering afbellen bij Joop iïiIlerns
rer. t+r14?6

LENS 4 Ïtij
vrij .

vra J

vrij

als bekend

L.,ENS 5

rElrs 6 ( zie clonCerdag 16 april)

LEI.IS B

IENS 9

LENS 10 ( zie zf' àprit)

LENS 11

oPstbLLINcEN voon ziiTEi?D.ilc 1B àirril 19B1.

LENS comb. 1

F.Verbarendse - F.Schuurman - II.Zoun - P.vd Steen - R.Osse - P.Perreyn '.r À.Mulder - J.CoIla - lï.I(ourvenhoven - l'l?Heijnen - H. Zoet." . : '. .':;
( zelf shirts treebrengen)

LEIIS conb. .: 2
r'i.de Groot - o.Huis - J.l'{ombar6 - .í-. Overgauw - ïr..Frantzen - il.vd }Íi je -
C.S?oe1§tra - R.Groen - L. v Rijn. - J.Odenhírchen - E.Eyke1hof;

( zelf shirts meebrengen)

vrij

vrr J

a1s b ehen.l

ï.V.'. cle aanstaanil.e toernooien clienen de aan
thu j-swe C.str i j,len ile toe8elvezen baLl-en weer in

EE=E=L-E=E=E=:I9I9r,rT=99-eE=9=E=!92P!!i:!:2=l/1-= STELT

Fll0GI?À'.1I'r Z-,r':LVOETBTIL DïNSDAG 2'1 aprJ.J. 1P81.

21 .oO uur LENS 2

CPSTE]-LING:

The Ilombcrs 2

---T'', 

Ii jlc - P.Ficret - P.smccl-e
G.vd. KIey - H. Hop? enbrouvrers -

g/d Voorthal- Kwin$eheu1. '

.Schu1ten - ï.l.ter Laare - J.Rienen -
ur. Jpers

voerrlers bij
. flc.. leveren.

U KTNDID.'.ÍiT

de eer6t volilenr'.e

Dank U.

VOOIT DE LEDEI,IR"'.I:.D LLL

-P
J.K

-'-B-

1

l
I
t

I
I
I

I



LqSCIIRI JVEN ( ook voor het s chacluwprograrnna)

LENS , Joop iíil-lells tel. 4514? 6
LEIIS B Gerard Duivesteijn tel. g463gj
LEITS 11 Jos I(uij rers rel. 600658

Aanvoerders kunnen bij evt. problernen kontalt opncnen met Frans de Vroei;e,
tel. O1742-6021, zaterclag tussen 1Z.i)0 en 1l.OO uur.

ll I ET OlIiOI"lELlS .

.lilegens herhaaltl niet opkomen worden
,opgestcld. Verrïeer is roogelijk bij

UïTSL1GEN ZONDrI-G 12 airril 1P81.

uisman - À.Krijgh + Sequira níet neer
eko op naandagavond.

J.L
deS

IEN5 1

LEiiS 2
HDV 2
GDA 2
Rijsvdjk J
IENS 6
LENS 7
llestlandia 9
BI.iT 4
GDT, 7
.LENS 1J

Olyrupia 1

uos 2
LE}IS
LEI.IS
LEi,lS

0-o
o-1
1-3
10-o
5-1.

Ge6taakt+^)'l
1_J
2-O

: 1-3

1
4

BL Zsant 6
VllC ? na 11 mid.
LEI{S B

LENS 9
LENS 10
osc 6

PROGR1I. Mri ZONDAG z6 aprt ip3r.

BEE=ILgE:-§9lPi-:g=19g!=D=E=l P]:=\,j!D==111=!IE!g=g=E4U!Ip+i'ï=9q98=28=rj.d;}\i\í:D_/tl

s4

12. OO

1o.0o
'12.CO
12.OO
12. OO

10.o0
14. )o
14. oo
12. CO

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LEl{S
LBNS
LD}iS
LENS
L]]NS
Dyn I

T,EÀIS

LENS
LENS
Vreclenburgh 12

bekend
bckedrl i
- CrornvLi-et 2
:' Velo,
- Full- Specd J
- IB.IS 6

IENS 7_ v-rM f
- Iull- Speed 5
- Rava 9

LENS 11

1 nog niet
2 no6 ni.et
1
4
5
6z/z
o]land J
B

9
10

STIIIDEN ZA,ILVCETBÀL BIJGE!.iEïJ(T T/M z-4-1981.

2e irlasse B

Chanpion6
DCO r 78
I s Gra1'en2ancle
kIeín I'horbecke
IENS

15-25
14-18*
15-17
14-16
15-15

14-1?
14-16
14-16

Res 4e klasse B

Ros Àrrow
EuI1 Spec
LET]S 2
F.V Snoekie 7
The Rombers J

-9-

1+-16
13-15



Zoetermeer tBO

F.C.GamEnd
POG

Quintus
Hon€eler6dijk
Honsel-crsdijh is

.14-14
t4-12
1q-1)
í q-íó

15_ 3
gedegradeerd.

Dï/O 7
DaLco 2
Gymnova 1O
r s Gravenzàndc 4
Sythof Pcrs 2
Vitesse Deift f

14-14
11-11
14-13
14-11
E-B
13-?

!I=E!I=g=i+UPMljg=Y9_SB==tE!E_UE4,l!=111=gTEr..!-U-rJ4lr!rp44!-vqaB-!E-!EsEuB-i!-//l

MEDEDELINGEN V.lN DE SEI(O (KoLDEnr r).

Ulij hebbeh a1 eeri aantal .aanmeldinge4 van mensen die will-en z,".atrvo ètbaI1en.
À.an6ezien wij vel5end seízoen zeker uet 2 teamo vrilLen inschrijven kunnen
er best no6 ri,at aanrnelclingen bij.
Dit moct echter wel gebeuren voor 1 mei. Dus. mensen nu-reageren!! .

À1s er vol-gend sej-zoen niemancl zich ltereicl verklaarÈ deze SEKO bij te
springen zou d.at wel- ecns grote problenen kunnen 6aan opleveren.
tiie taont nu ccns zijn goede lvil. Het hoeft echt niet zovecl tijrl te

Ï:il:Ï;rr*"r rcunnen seochied,en bij Frans de vroegc,Te t. 01?42-6021
1ifÍïelopen zoàala6 apcelde het le elftal zich praktisch veilig door mét'J-1 .

van cen zwak HDV tc winnen.
Dat kan van ons 4erle en 11'e nog níet 6e zcgrl vrord.en.
I{et 7e 6pee1d.e dc korËste weclstrijd van het seizoen.
Na + 10 nin. brak"een speler van rflJC zijn bcen op een aantal plaatsen.
vofiens de GGDI er6 rva6 het tte 1ze breuk van de màrgen en nog Éen nooie ook.liet was toen 1?.15 uur. r.lat kan voetbaL toch moöl- zijn, vindt U niet.
van hieruit rïensen rvij de vuc spclcrs veel sterkte en een si)oeL1i6 herster
toe.
zonclàg specft ons ecrste tegén Sliertrecht. Ilopelijk wi1 clcze ptoeg zichiets positicver opstcllen dan de teilenstau!.e.r van afgelopen zànd;.g.
Urv steun kan tloorsla6gevcnd bLiiken. Laat ze. hiot in de tou staaí.
Na de monsterlijkc necleriaa6 van het 4e tear,r tcgen GDi\ hebben c1e hercn
zich Gpontaan opgegcven voor cle haartclub.
Misscien ook icts voor u. Gezelrig op zateràag avond een keertje knarten
net de hcle LEl{SfauilÍe. Dat za\ een omzet Eeven.Zo, aLÉ V en D nu uitgeraast is kunnen vle ons drankje in rr,e kantine 6aan,drinken. rils er tcnmiíste nog iets orror js.
O ja, no1! evcn dit. I)ie Lcdenraad moet cr komenr. Dat kan aLleen maar rilet
mcdewe"kj-ng van U meïlBen
;il-s er dus een beroel: op UvÍ medewel:Iiin6 rTedaan vlordt, aarzel dan. niet en
airlj 

'.ue.lJij sluiten af cn zien U zon a6 bij het ccrste.

De SE}.'O.

ggElE=g=5+!!Igt=tÏ=y993=!E=!E!-Ei!='l!= 111=2!E!!=t!=§+EPIP=Ég=9998=PE=!EPEM:.P=1//, ..:.

PROGPu1IO'TA JI]NIOREN.

DCNDEIiDIIG t 6 apql r.:_ r.g8r.

'19 r 00 uur LENS C-comb. ,' GSC 2

--1.0:



VRIJD.TG 17 april' 1981.

.1 'l .OO uur LffiS 2
1í.00 uur LENS 4
1 f . i\o uur I,ENS B

ZiTEllDriG 18 apri3. 'l 981

1 '1 .00 uur l,[i{S ,
1 '1 . O0 uur Lbll'TS 7

19.00 1B1i1g 2
19. C0 uur LE'rrS 4
19. oo uur LElIs 6
19. o0 uur GDi

',,IoE}ISD^G 22 ai)ril 1981.

'19.:.;O uur RVC iB

19. OO uur LEÀTS 9

LEllStber:nooi
lENit':crnooi
LH\TS toernool

Brockham F.C
nose tea ran8ers

(zLe ook 21-4)
( zie ook 21-4)
( zie ooli 21-4)

ook
ook

19-4)
19-4)

( zie
t zae

ZCND^G 19 april 1981.

9. L0 uur' LENS 1 Flaningor sto ernooi
1'l .OO uur LEI{S , zie ook 18-4 - LEnstoernooi
11.00 uur LÈHS ? zÍe öok 18-4 - 1Bl,t51oernooí
1O.OO uur LEIYS C-conb _ Quickst(rpstoernooizie cok 21-4
DINSD-a.G 21 aj)ril 1981.

6p.park. Pr. Irene

Nijkerklaan

( zíe o oti t7-4 en 19-4)' (zie ook 1f-4)

( zie ook 19-4) I.{atlcEtei jn

D.io f ._ )
GDÀ
Velo B
!.ENS C-conll

TJBELLEN 3

--liturti 

jk 66n tlas-
Voor vakantieG of

ii-klassers ( f,fivs f+Z;
D-kl-assers (LENS 1 t/n 6)
C-kl-assers ( Lm{S 7 t,/n 9)

- rENS 5
zie o,:k 19-4 - l,DO 1?

S!.!ark Pr. frene

te voren tussen 18.O0 en 19.00 uur v/egens
ing zo snel mo6efijk voor!
PauI vd. Stecn tel. 6?5096
f'rans vd Berg te]-, 29?9?8 ' "

van
c a,mll
bij
bij
bij

ziekt e.

STELT U I(;1NDID.i i.T VOOR DE LEDEirR,.ir'.D _/1/_STEI,T U KTIIIDID.JiT VOOR l)E LEDEllRl.AD _LL/ ti

OPSTELLINGEN :

LENS 1 als bekend

samenkomst

LENS 2 als belcend

zie ook 21-4 en

aJ-6 bel(enct

met n.Grimberg
- zonCer R.de Jong en B,Heemskerk.
B.5o uur Flamingors Lcirler JaaI lleybur3,.

I,ENS 
'

zonder Ch. Bergmans en }?.Iías€eiman
met It. Gimberg

zie ook r11 op 1!-4

(zoor rB-4 en 19-4)

I,EI{S 4 aIs belcend

LENS 6 aLs
ffiËliIomst

(voor 1f-4 en 21-4)

Leider jlen Osse.

Leider iif im vd Linden.

bekend 21-4
18. ,0 uur ï,ENS Leider F. Flumans .

Í



lEEs z ars !:eriencl i:1.:;'*l;::ËX.iiil'I filili : i:,ïrïi"j"J:,,asserman

zonda6 .19 april 1931 LEl,tS-tocrnooi samenkomst 
_t_079 

uu1 einclb, +.16...00 uur.. Leider lau]. vd st een.

f,ntqS 19 P.liles6el-s - J,Riemcn - I{.Tiemcs - r^..Toet - J.I(ui jpors .-. }:. y HeLden -
l-. Oost erla](en - F.de l3rui jn - .'r.Franken - A.Triei) j ll;'oleekhout.- E.Tieíles
( zie ooli LENS c-combinatie

samenkomst 10.'J0 uur LEN§ Lèider Thec prins.

P.,.!'essels - J.Riemen- I.Í.Tiemes - r..Triep - ll.Zimnernah._.À:Franken _
O.Blom - F.Pafenewen - I'.Je 13rui jn - ..'i. Oost erf aken - M.rleekhout -zie ook LENS B+D

. sancnkomst 18 apriJ- 9.15 uur LENS Tè;.rein, èinde c.a.16.Cr) uur.
samenkomst 21 april 18.t5 uur LENS

LEIïS C ooÍnb.

LEI{§ 9 V('OR 'I1SE}ÍSD/,G 22 a riL
eblas - l,l. Z erlnan - F.v Kester - i,.Triep - À.F

S.Ja
Eanenlcomst 1

PP0GRT'!i1,IA PUPILLEN

VnIJDj.G 17 april 1981 .

9. JO uur IENS 11

ZONDAG t9 aprÍI 1981 .

Dunotocrnooi

ilgan - O.BloE - F.Palenewen - M.lÍeekhout - II.Orie - }J.v Becle
B;JÖ uur LENS-' Léider N.N.

ranlceà - E.fienes -

Mr. I,lol-ens1aan.

11.C0 uur ï,ENS 10
. LENS 12 zie ovcrige

PROGI?A] !l irl iíELPEN

VRUD;.GÀ 17 apriL l 981

LEIÍS toernooi
elftalLen

r- Duno toernooi
Dunotoernooi

elftallen

. YCS toernooi
VCS toernooi-

13.45 uur LEIIS 14 :
t J.45 uur I,ENS 16

],ENS 15 zic overi5e

Mr.
Mr.

Ilolenslaó.n,1
Nolenslaan

PROGIIU,IIÍÀ MTNÏ -,IVELPEN

ZON]JÀG 19 april- '1931.

9. J0 uur LENS
9. JO uur LENS

:iIillJlr ,LEN:

18
19

-. HenGelírlaan
Hcn0e].,1aan

.'-:
o1: donclercr.agav nd tussen 18.(,\O en .19.OO uur bij ldin Kouwenhovent. 299855
nooclgevallen no{, r.6 mor[iens oi] LII:,iS tel. 661314

_24_4!BI!_EIEBEI]{ z( EI(I't.r oI LENS 15.jo u:ur

te
In

2-:t



STELT U IilIJDID^UT V(ICR DE T,EDEi]'R -T,D / / / STE:,,I U K,'J'lDfD:"iiT VC0n DE LnlEN t/r:lD_//t
Oi)STELLTNGEN:

LEXS 10 lËNstoernbii 19 al ril- "
B.Bergnans - 3ijlsma - F.Chríst - P.Oosterwe6hel - R.Slats - J.Timneimans
D.Vcrschcl;len - P.vd Zvran - E.IinopÈ'- S.vd Tcgt - J.Dunant - D.Bijlsna.

samenlcomst íO.rO uur LENS Leicr.er Herman Stravèr.

LEri{S 11. DUI'10 toernooi- '1.? ap r r.J
II. Fronber6 - T.Uulder - B,de Groot - C.de Groot - D.Keetman - M.I(eetruan -
L.l\íeer6hoelË - ,!.v r{i jnGaarden - T.DiemeL - V.Tronp - D. vd Toorn -
l,.vc1 foorn - C.vd Bogaardt.

saucakomst 3.45 uur LENS Lei.ler Rona1cld.de Haa6r

LENS 1 2 I. Di er:re1 - D. vd Toorn
IEI\TS 1 1 .

22 ÀÈNIL EIEP,XN 
.ZT.NI'',EI'.I 

OP LDNS 1 !295 uur.

VRIJDÀG 17 april DIJNO toernooi vooi LEITIS 14 en 16

i'.;lNVr1NG lJ.45 uur
EI-NDE + 17. OO uur
decLne ers: RMT, LENS,DHC, DUNO

IENS 14 J.Dunant - It.Bosch - I.i.J

i. II. Smul,-r,eis - n. Verbaan
I D.Dijlsma -

J.Dunant. en D. Ri jl-sna
oameiiliomst 12.45 uui LEIÍS

- L.vLl [öorn - C.vr] Bogaardt zie vrijdag :lf àpril-

Schuurman - I,í.Hoel;snà.- li.Verschelden - J.'iiestrate -
- T.Jansen - P.VaLkcnÈur;h - I.{.Brooshooft -

zie ook LENS 10 o;: zon.lag
. Leicler Jacques rien DuIk..

22 ir:?RIL El:nP,EN ZOEiIEN

_Ij_lËjp'P.Deen - I'.v l'ànho1t - l.I.lilubhen - E. cle Heer
F.LeLieveld - lr.Dekkers. '

samenkomst 9. OO uur LI IS

gi-lEU§-e!-lI: l9- gsr.

LEiiS 16 K.Hansen - N..IaBe6ar - Il.§taal - p.I(Ieijn - J.Steinrvegs - M..Tijseen -J. vd starre - G.I(uiper - p. de Jongh - r.',ïyrdcman - M.Jochercs - li.r,Íeershoeksanenkomst 12.45 uur LEI\T,S . Leirler Dlir. Tijssen.
ZON])AG 19 april- VCS tocrnooi voor IENS 1B 'en 19.

:,,I:.]IIVÀI.IG: 9.,5O UUR
EINDE: + 14.00 uur
DeelnemËrs3 LENS, liVC, Tonegidor VCS, VUg.
VOCR HET VOËT]]J,L],ErV IS ER EtrEI"NN ZOEIIEN

LEIIS 1B §.Hess - J.iIansveld - i.Nuijen - M.lticrsma - p.Elstalc - J.v.i i.laay -l,i,v Katwi_ jk
samcnkcmst 9.OO uur LEI,I§ Leider Eric He6s.

22 L.lRIL E-IEIiE1{ ZOE.-EN OIí 15.JO uur.

- S . JagesaÍ - J. Le1ievelcl, -

Leider Dhr. Elstak.

-11-



STELT U IiJ'.NDIDÀ-"T VOOR ])E

TOIRNOOTEN -

Naast het traclitionelc eieren zoekn rond íle Paasdaílen is het ook 6chruike-
lijk Cat r'le eerste toernooien Bespceld 6aan wor:len. l,an6 6eleden, rond noveuberr
beginnen .Le cfubo met de voorbereidin6en voor (lcze tocrhooien. Clubs vrerden
uitgenocligcl -èn 6cheidstechters benaderd. norid dè j;.ar',rr j-sselin6 worden dan de
1':rijzen '(bekcrÈ en scms vrantjes) bestelt en a1s leatste'vro-iden dc tocrnooi-
pro6ratimal s'lemàakÈ 'en vcrzon<len. Jullie zÍen hct er stclien a1'hccl Í,rat mn-nuDen in
c1e tocrn<.ioien, voordat er ook maar een ba1 gespcelí is.. i.,S. weekeind is het dan
zover vocr ile mccste LEllSefftall-en hebben we of 66n uit.of één .thuis-toernooi.
Nu ríaar hopen dat a1les 6occ1 6aat, tlat het weer goecl is, rtat ei niet te vee].
afschrijvin8en komen; dat all-e s-che idsr e cht èrs en verenj.gingen komen, dat er
slortief gespeeld wordt zonder ernstige bleosur'e. Korton 1a1;en we hopen dat alIcs
mcozitr Niet iillcen op onze tocrnooÍen, rnaar o? el-k t.rr,rn,,oi dat lgcsir.-'e1cl wordt..
-l:l-le voorgeande aspecten lcunnen ile 6ang uan zaken in een toernooí verstoren.
Laten wij aLs echte LENSers proberen.odr zoveel mogetijk mec tè rvërl<en om'cle.toer-,
nooien waarin vrij spelen tc d.oen slagen. Gedraa6 je daaron kcrrektl robk en drink
(alccho1) níet in oporttenue, gedraag je ten opzichte van je lei.l.err cle te11en-
partij en de scheidsr echt ers. Blijf met je handen van anS.ernans spullen af. Ju11ie
zullen rvel denken rlat dit alles heel normaal is. Nou, zo denken vrij erook over.
Succe6 in ric to crnooien.

].IOMPBT.I.TIE.

Helaas spelen de meeste elftal-l-en de hornpetitie niet.af. OP 25 april is
het L.latste honpetitieweekeind, ÀI1een de efftalLen met kauirio e::skan s en 82 en 81
'err de elftal-}en die nog kunnën degradereh (111 eveiitueel) Àpefen tle komi:etitie uit
totdat rle karnpio enen - ( hopcli jk Bz en'tsl ') en cle5raclanten ( \'raarschi jnti jk níet D1)
bchencl zijn. Daarnaast spelen er soms nog LENSelftallen tcgen kàmi:ioenskandirr.at en.
Let goed op of je moet opelen. Dit staat in de- LEllsrevue vernel-d. Dit ie'C.aI wel-
op een doordeweekse avond. ,1.íucces tijrlens d.eze urctlstrijden. De overÍge elftall-en
6aan natuur3-ijk na 25 april ver ier met d.e tocrnooj-en. Eind mei 611!íten we dan het
seizoen af.
,,,'OE}ISDAGMIDDAGC LUB

!E!PIil,r9=/1i=ETEII=!=srI9I9ÉirI=M,.J=o=x==L-L-n=n=E-8-*n==/-l/-

In verband met de
de i:u1:iIIen voortaan geIÍ
14i1O l./n 15.J0 uur. Om 1

om 1J.]O uur

Ccringe opkomst van c',e pupiltcn (lU-s 10 t/n '12) trainen
ktijdig met ile vrelpcn. Dit is op l',e wo onsdagmid.rt-a6 van
.OO uur l;unnen jul]-ie je verkleden. De ninits beginnen

J
4

EIEIIEN ZOEI{EN

- ulo ensdagmiddag r 22 apriJ-, zal er soor 'miniwelpen, r'relpen en pupíI1cn een
eier-zoekactie georganiscerd Eorden! ! Twee prijzen, een voor het gouden ei en een
voor 8.ícgene rlie ,de meeste cicren vindt.. Eièren dic' ui.t de nesten y611 yr.;ge1s
vrorden gehaald urorrJ.en niet 6Seaccepteerd. Dit houdt in tot jc van dcelneming
uitgesloten bent aI6 je d.e nesten 1:1-unr1ert. ',ye starter na de t::ainingr. rond de .

klok van 15.30 uL,.T . 
.

Cot 22 april, Kaka.

TIEI.IR- -AD -111-Ë2EL-1--Y-t-r:ii!!I!,-{!-YqQB-rlE-lElE!!}LLD-l1lU I'LA}ID I D,'J,TELT t-yqs!_!E_L_E
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IiEURINGÍII.I

NoG steedo rvaöhten we op het kcuringsgelrl van

i-klassers

Ch.Rcrgmans I,{. v Be el-e '

-Ei. de Groot
lï . v 14elzen
.Ej . yerreyn
E. Roo6
J. vt1 Spicgel
Y. Ttllohreg
L;.!.{aLs
R . 'l',1 ann e e
B..ly'arInenhoven

PUPILLEN

R. Batelaan
,l.Boclhoulver.

C . vd 'jlogaardt
M. From'l)erg
Ír. Groenest ein
R. Slat s
J. Tinmermans
L.vd Toorn
l. v iiijnBaarilen

rl,e voli;en.l e jon6ens:

C -ldas s ers

J'. v ïester
J.l(uaJpers
iL.Iraep ._

M. Zaalberg

lJELPIX§

lí. Hoeksma
L.ï,eef1ang

IENS
],ENS

11 .

t1
t-?
2-1'

Irlaak het nu direkt f ?or over o? Ej-,"o t36?11 net verueldj.n6 keurin6en t.n.v.
peilningneester LEI':is. IIeb je al- een keuring van d.e schooL of van het bur. med,ische
s?orti<curinÍi stuur dj-t r:'.an op naar paul vd steen, GenemdÍd. ens tra,:t 1o1, Den Haag
Doe het snelt Denk erom zonder heuringsbewijs nag je vol6enr1 seizoen niet s1le1en.

UITSLAGEN JUNIOEEII UIISI;:.GEN PUPTLLEN

LENS ,1

LENS 2
TENS 

'quictr B

vcs 7
LEI\S 6
IENS 7
LENS B

LENS 9

Verburch I
i)uintus, 2
Velo )
LENS 4
LENS 5
Vios 6
Vefo'1O
BTC 4
Laldrwartier 6

GEL. VERL. PUNT.

211 B

1-1
2-6
1-1
o-3
2-1
,-b
1-2
1-6
o-B

DOXIP.

27-47

IEI.I§ 14
:'.DS 6
LEr'rs 16

UITSLÀGEN :íELPEN

RVC 17
Quick 24

sEv 17
tENS 15
Oranje nI. B -
UITSLÀGEN I'TI NI -IïETPHII

LE},IS 1B
Gona 16

.4.rchipe] 7 1-Z
LErIS 19 2-1

1-4
0-4
1-5

GES.

't6

GE'',Í.

3

Een droevige zaterdag' vocr LENS. srechts drie gew. nnen vredstrijden en een hoop
onl'ril bij somrni6e 6pel-ers. ii1 híe1d koproper verburch op 't-1. Iïarl gscar niet àiepcnalty gemist dan..... Dao.r zouclen we het níet meer over hebben. Een goecle
prestatie was dít natuurl]i.jk weL. À2 kwam rluidelijk te kort tcgen kopllper
quintus. Er werd echter weer meer gepraat en 6ei:in6elcl clan gevoetbald. D,l $ra6 omtc huilen. De ion6cns die hard willen werken l,rorden uitgescholrien d.o,::r rle zogenaandrrbeterert spelers dÍe echter te lui zijn dat ze Iopen. Jurrie moesten je schaÀen.
Het was een vranvcrtoning tegen dit erg zwakke veLo. 82 daarentcgen vron weerl
Nu net J-0 Ean tluick. Ngo even vol-hou.len zo jon6en6. Sarnen met iiDO mreten ju1-Lie
strijden voí)r het kani:ioensschap. Succe6.

-15
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BZ verspeelcle d.cze weeh vraars chl j ntr-i jk het kampioenscha! ' Vcrloren lverd van IIMSiI
en VCS. Itru maar hopcn dat .jemper r)Itius no8 eèn steekie.Laat vaI}en. Zelf natuurlij
Ilatuurlijlc al-Ies tr evenrr winnèn. 84 was kansloos tci;en Viós.C1 kcnsvol tc5en Velor
De mooiste hansen werd,en e-chter onbenut 6elaten en VeI.:tvon (onvl,rCienil) nel 2-1,_
CZ en C3 vraren ooh hanslbos tctjcn rcsp. BTC C1 en hal-f laak]<wartier C1. LBNS 11 en
12 vorlÈreÍI op het nipi:ertic. Jammcr jongens. 'rV1 herstclde zich van,rd.e 6rotc
ned.erlaag un iuoo met 411 vàn sEr/. iï2 vras zwal<ker dan ÀDÈ en verl-oor met 4-0'
1,1€, vron einilelijk weer eens..De ltoppositi-e is cchter a11ang vcrs;'.:eeldr De erg
trouw fanatiek trainenèe minirs verloren bci,,.e mct 2-1. Jammer jon6cnsi ju]..],ie
hebben goed je best 6ccln-an. B1Íjf trainen o1; vro ens da6ni c1.cla6 clan winnen jullie
heus binnenkort. suc c c8... ,

GDri2-IENS4 1O-O-

Eet l-i jkt trel een examen k1a6 r dit vierde. Een ied.er die .ö.'r, allures
beSint te krijgen worclt docr weet ik wie eens in het viörr1e 6ostopt en claarna
zie ilc clie salonvo etballers no.rit mccr terug. Bij GD/i en trr)uwers afl-e t'restlancl-se
clubs hoef je met vierkante metcr vcetbal niet afln te komen. Zii Latcn de b41 het
werk C.oen en daarmedc Ceed die club zijn ns.aIl eer aan ,, Gedreven Door .lnderentr
Ze harl,glen gewoon vleugels. Voor de trouwe vaste kern van dít eLftal is het om

wanhopig vàn te rvorden, Dat vre .twee reserve hoofd,klasse effla1len hebben is cèn
erfenis uit het verl-eclen.1 toen vre. no6 een 6r;ecl stel 6eli- jliwear'hige opvolgenilc
etfta.l-l-en hah r.en. ma,ar nu vele goccle jon6e si)elers speleir over vei:schil-lende
l-agcre eIftsI1en zijn GePIaatEt i6 rlit onmogelijh vol te houden.
Hecft de jonse Garde ( jeu6<1) dan 6een aslirrrties meer om ho6erop te komeí?
llij zorn Éti5t zitten ruoar 5e zit mentafitcit wil,ík niet eens Í6rste mlnister
worclen dan hee.ft oppeppen tosh ook geen zin. Nu í-s het no6 een vÍe'r vol-8end iaar
eeh .cijfertlie vijf . Het is j.uist die vacte l(crn d.9 gere5eIrl komt traínen -daarligt het nict aan maar zijn wel c1e d.upe.

F. Flumans.

-16-
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LEDENWERFAKTIE----
Win een SPELDJE of eenTRAININGSPAK!

fn het kader varr do zelfwerkzaamheitl r.rordt u, Lenslid, gevraagd oÍn

trens over de drenpel van 1990 te helpen. De aÍgelopen jaren hebben

zich 5nekerunerkt door een afneÍnend lerlentaL. ïeder recht5'eaaf,d lens-
11d, jong of oud, moet d.it aan het hart garÍr. llu kunt u daadwerkelÍ-jk

meer.retken aan hot voortbestaa:r en flororen van onze verenigíng.
IlierbiJ rqordt u gev-raagd een nieur.r Lenslid a.en te brengen. ftr, hoewel

u natmulljl< een onbaatzuchtlg Ienslid bent, e1k aarrgebracht lenslid
betekent een r.e:rrÍ jking va:r ur.r bezit net het originele lensspeldje.

\roor de jeugdleden is er nog een ertra prijs ui.tgeLoofd. Dat jeugdHd,

dat op 1 juni 1981 de meeste leden heeft a;u{fer',orven, wint een

trainingspak. Th.rs beste leden wraag ulr trurLrrna.n, brn:r'rrouw, buurjon5'en

vrientlje, neef of klasge-noot om ook op lens te komen voctballen of
anderszins gezellig te verpozen en vertlien in ícder geval het speldje
en rrlsschlen r.lel een trainingspak.

(IÈctra forrnrlieren zijn be vcrhljgen biJ Juko- of Seko-1eilen. )

Ilieu.r lid: Àanbrenger:
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IIJEEKBI,ÀD Vr'J,l
DE LENSIIEVUE

DE VQETDI:.IVERENIGING LEI{S (LET{IG EN SN],L)

r 
-1. 

.:
:)+e J aar8an6 irummer 17 ï 22' aptíA 1981,-.

i4/ie 'staat er achter dè bar ?#'

Zat errlagmor'6en: Fanx..'Mo1ènaaq en Teele. Frerichs. : ,:
zatertl46mid.dag:. Jo-66 en.'.\..ndq6 Christ -.' Àn vd S.teqni.
Zonclarmor6en: Tinus Zilfhout - Cor lloppenbrouwers - P

'Eric .Landnan.
Zonda5mitklag: . Mevr. cle JonG - l','n vd dteen..:.'.. '. ,-..-,'
siuiten zaierrlgrg: Jos6 en hndre Christ. - , , : , I

,t, . '. ZoníIag:. Piet en niek iiosch.
.EveatuéeL afbplleuiv"oor cle Bar. bij ï,oek Duivesteijn'

- i i .l - i

eggy Richel -
:

'II

T eI. 6?6181

''Zuztíiv,z,MÍjÍty,zt4z\ZyZ\Zt4ztt^fi r1niz,t",zt'lZlMMZlMltiZl'1Zl!ÍZl4ZHZMZltLZltrZ'tlZ\IZMZIIZMZiI'!'!"1Z\[ZMZMZ1'IZY,.ZMZ

LíNGS DE S:ORTEN V."}i DE Z-M IÀDDEN--- ! !!

Z;iTEIlDliG 25 atrriL 1931'.

-14,7c
11.00
lo.to
11.OO

uur LENS 1

uur Maasdijk 9
irur H. v HoLland ,
uur Devjo 10 '.

- quick Steps 1

- LENS 2
- LENS 

'- i r,ntls 4

udshoorn.
I-EIOnS.

.N

.N

J
B
N
N

Bekerwed6tri jd .donclerdag ?1-4181,
r.i..

1t700 uur LENS 1

Het Paasweek-end
voetbal. \'J eliswaar lroh he
tournooien op resp. IITSV
aanst a.and.e i,teekèndl gaat e
loodjesrt ireei van ètart.
Quick S!epo iéen onb ereken
conpetitie . UïT i tnet ruim v

betekenen. .hnclers kunnen
19Bo-1981 voor niet lopen
van het 2e! zowel als het
in eerste instantie dan w

s.v.p. tot en met op d.cze
stcèvast op ieCcre traini

dit betref.t! 'i\'ànvang: 14.
opstelllfg woïdïiffinsdag

Hèt TlilIEllDE i zowe
mceilijke hoek laten ilrin
getolereerd kan 1vord.en. D
resp. coircurrenten ESC 2r
EE6 l-aatste vrcaiitiffi

V erburch 'l

bracht behalve mind.er fraai-. w

t EllnSTE rustig van de EngelÈe
en Devjo hielden niet zovecl- p
chter de competitie in haar 

"hcVoor het 1e betreft dat de l'àa
bare 1:1-oeg, waar tLesondanks 'aa

erschil werd Bcrvonnen. I'l e helb
JO uur. Scheidsrechtcr: J.ouds
avond weL weer bekend 6emaalr!.
1 als het DERDE hebben zich i
aen, dat rvffierfies aan puÉt
aar er in iecler Scval nict oD
en BSCr6B,/5 ook maar 66n punt
zal iecler vrinstpunt voor ons cl

we de rest rvel vcrgeten en heb
te hoIlen nct zrn allcn! i Jrij
Je deze go,:cle raad vrillen mce

eI als ,rouclcrvlets Gezwamrr ovc
laatste J à 4 vredstrij,'.en - R

ni;savoncl wel-ke er maar te bere
en Boot er in z rrn weiLstrijd n

èer ,ook minder fraai
tour-ploc8 (l-i) dooh db

erspectief .in zich. Het
vígheid van ,, de laatste
tste THUIS wedstrí j 11 te6en
n het begin'van de huidiBe
en dus gocri-e hr op r wert t

hoorn. De eventuele ( .r-

teindelijlc in cen rlernat e
en danook bcolist riiet meer
6erekend kfr'ffien, datl'-'.è
ergens laten li6geh in
an oolí een dríngcnd,e z?gE
ben we het Iéle seiZoen
-zou'..etr daarom aIle spelers

6cven (aI zal- eèn en ancler
rkomen) : Concentreér jo :

ook niet te vecL - I(on'
iken vaLt - Schrijf niet
og 3cns alles uit wat erín
thouc',en cn mcntaal 6tcrkiuzet en c]-oor zettin8syqrqoÍ94 :vo

n al-lccn lcun je de volfo lOEl resul-taat verrvachten! |zi jnr ! D5

, l'. ^ -

voor efk wiss evras j e af
je zit. Met ztn aIlen:



Het T',E]]DE gaat a.
geklasseerrle ploeg, 'doöh ,,

o stelling:

s. zaterdag naar MàasdiJk 9. E6n,
' zvtaliko zirs j ös bestaan nict meerri

waar? qosg_ Zo !-- /Lanvan8:'. 1.1.. O0
10.00 uur.. Terrein Maasdijk:

op-.pàpier r la8er
, daaf ,Taren we a1

"uu.r. S cheidsrecllt er: B.Simons..
a/d tilEë'-f@s, aldaar.

van ovcrtuigd, niet
IeiËq4slcs-;i1 iqNs-j
OpsteLliíg3 Eveneen6 l,loensdaGavond ,biJl i{i; To[Ie I

cloor. Aan het einJe daarvan direct

Het DEIIDE kri jgt..evenz.g .e_an qlvqf,g. o.p6ave in Hoek. van..Hol1and.. l^:anvang:'---10:79 uur. TeEfr'4. v iti:Pàna: BÍ'j bin;u"k;í"t o1,lo.r, Iinks aanhoutten op rló
spJl-tsin8. Tot aan r1e stoplichtcnr 4an l-inks de l-an8e i w.inkelstraat_ -(Pr.* .jten.rirj..lcÉtr ) ,

RES: -

:-int<í(Efrter,ho6e flat) iE hét íiport,)ark.
'.Bosman .; C.v'Welpergeà - R.Born - H.Kenper -
= n.ï,eijn - D.Pronk -'G.Kuiirer - J.Ilouhen.

egen kamlioen .iU.S 9 r
gebrek aan

aE-T6-ZIJï van de

Het VIERDE spcel-rie intu6
doch.f raai vra6 rt 6eens zins. '0 ok
soliclarit eits evoel , teamgcest en
over
en iat tot
Zaterdag'ecn
Oosteinde Voo
Opst eflin8: -

1.4.7O uur rlNf:JB 1 :

LENS e is vrij
rENs 3--
IENS 4 is vrij

scn rveliswa;ir 6e1ijk (1-1) t
hior schijnt een s chionelijk
.diciplihe, de grootste o orz

I{.Reuver ( aanv.. ) ,-' G

!.Koster - T.vd Tol_
L.Iíui jper.

Gemeen naar nagere resultat0nl-Tedereen 3-oopt maar, waar htj.zeLf wil
(tcr.cchte) er,;ernis van ècn gocdrviJ-Iendc capt+Ín lloy VrooÍó. Itomendc

Ullweclstriid tc6cn Pev jo 10. -(tanvanq 11.O0 uur. t" " " "_ijl-}ff-rbur8. Vroeccrc l'/iIhèlmust errcin naaEt Tonegido.
C.Berebak - iï.fiostcr --Fri-v DrïeIeiI - EA v iierkhbven - R.Vröom'aànv
A.Banhina. - P;HeC.erik -":1.'j vd lifóft - J. den Ilijer - C.Kostàr -
J.de Vecn - G.Hafloen. _ .

. I t,

Programma zat eida6 2 mei 1981.

LENS 1

DSO 11

N. N.

( i:'niliaaef s ver:schoven vaan !.ioensdagavonè
6 mei on 1.9. QO uur. )

'/,f,2fi2,Z ZMZMZ:[Zi,1,Z$Z| ZN,Zt'[Zt ",Zt4Zt"ÍZt'Ét I ZMZMZ\i,II'IZIIÍZYZIIZMZI

PROGRAI,MA SENIOREN ZOND,TG 26 april 1981.

12.OO uur lli].he-Imus 1 ],EN§ 1 . (vr) ,'. ' LEIÍS 2 is . vri J
uui LENS J ..
lrur LENS,4 _ .

. uu! r.,Blls 5
uur 'n.yni 67/Z '

'uur :-H. v Hol-Land J

Víestvli etvre6 Voörburg

V1. ' E.Mulder;
V1 ?.Develing.

' V 2 II. Sanclers; i

Hqrornblug J.Huijeàà
Lemqirerveg/Pr. Hendriksti.

M.Tidlenburg.
. Y1 J. vd BerB.
,v 2 R. Zwart i.
|i,. . N.N.,
v Vredenburghleg Ri jsuri ik. ' lN'.u.

o
2
2
o
\

1

I
1

1

1

.oo

.öo

.oQ

.ö0

.oo

.öo

.oo

.oo

uur
uur
uur
uUr 12

LENS B
rflNs g '

LENS . i10

VieclenburgÈ

Cromvliet 2
v eJ-o ,

.Fu3-1 §peod J
LENS. 6
LENS 7 -

- VVM'
- FufL speed:5
- ,Rava .9

: r,Éits r i

10
1ir
14
12

PROGnIJ.1I,ÍA VRI,IDLG 24 apr ir 1981;

2Q. )0 .uur LEI,IS com!. LENS 9



oPSTELLINGEN 3

LEI{S f

LENS 4 (1et op gewijzigd aanvangsuu.:c i )
als bekenC

bckencl

bekend

b ckend

behend

bekend

bekend

behend

I,ENS 5

LENS 6

!1:t gp qewi jzigcl aanvanisuu{!) r '. i ' -- I
J.Mombcrg - H.Zoun - E.§chuurn.an.- l;J.liouweíhovon - i{.nÈijter _ /i.}Ju1der,_
i{.Verheugd -:T. v.Bijn. - Il Rrandenburg .: p:{ Stee4,- .,r..àc Oroot. . .

LEr,is 7

aIs

à.LE

Els

als

met R. v lÍi jn8aar:'ren. -'.-

( l-et op : gevri j zig,1 aanvan,3suur | )

(zie ook vrijrlag 24 april-)

met H. du Chalenier en lt.Bon

LEIIS B

LEIIS 9 aIs

LEI',IS 10 als

LENS 11 a1s

iïTSCHRïJVEN

Vrijdagavond tussen 19.C0 en 20.O0 uur.

LENS 
'IENS 5

LENS 6
LI-NS 7
TENS B

Lm{s 9
IENS 10
IENS 11

451476
2?3155
o1o-715330
Baz516
946895
63tzt4'
217304
60o55B

VERZIMDLTIJ.)EN

LBl'lS
LEI..IS

LENS
IENS

UITSLIGEN

5.1,8r! on ,.10 een ha'.f uur
6 9. OO uur LENskantine
7 1O.3o uur ,,11 11.00 uur ,,, .

oop l,JilLems teI.
os liittinG t e1.
ces vcl Beek t eL.
cnk Rimmelzwaan tel_.
erar(', Duivcsteijn tieI.
heo Prins t eI.
an Riemen t el_.
os Iiui jpcrs -.tel.

10-5

Sliedrecht 1

TENS 
'Rava 4 ( vrsch)

ll'es t erl(vrartier 7

bij ,r
bij I
bij c
bij u
bij c
bii T
or-J J
bij,r

ï:lrr:ï_d;lu.IlÏ""i_:i!.evt. i:roblcmcn konratrr_opi*on mor trrans. de vr;:c.ser.T.cL.. o1'/+2-6UZ'i, zaterclag tussen 12.0O en 1J.OO uur.

voor aanvang van .le wcdstrijd.

DONDE:DAG 'lo aDrrl 1931 t

osc 6 LENS 11

ItAI,l,ÍDt_G 20 a ril- 1981,

LE;IS ,I

Crouvliet 2
LENS B
LElis 1 ',1

1-4
1-O
o-9
1-4

-1-'*
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PROGRhi{,U. ZoND/rG 3 mci 19B1.

14..1o
11.00
12. OO

12-.OO
12.0O
't2.oo

uur LENS 1

uur LEI.TS 2
uur nvc 4
r+rajl -oqD..r.:.,.
qur vcs 4.
UUI LENS 6

LENS 7 is vrij
uur Juvcntas J
uur Taurus 2
uur it/cstlandia 10
uur LEI.{S 1 1

9
1

Verburch'i
olynpia 2

-IENS 5 (terr. LENS )
DHL .5

LEN§
LEI,IS
LEI'IS
GDS 6

o

10. !o
,10. cc
14.,i0
14,co

ö

È

PROGRi:i.lMli ZÀr1LVOETBÀL llOEI'lSDÀG 29 april 'l9B I .

21,00 uur IENS 1

OPSTELLÏNG:

LENS 1 a1s bekencl. ,

PROGRT1IIMÀ JUI{IOREN

VRIJDÀG 24-4.1981.

-19. 
{)O uur 1(rahenbur6 2

ZATEFDTIG 25-4-1981..

KI. Thorbecke Sporthal rrSteenlvÍ jklaanÍr

samenkomst 1B.QO uur f,Éus
( rl_e!6,

IETIS 4

ook fO-4) - tYestl-andia 1

ook 2?-4) - Tone6ido 2
ook 2/-4) -. quick 6
(zie 2.4-4- en 42 op 25-l+)

LxNs 5 (zie 2?-4)
- Rava J .

'lestlandia 9
oo]r. 2l -4) - Te h'erve J
ook 2B-4) - Val-keniers 4

12.10
12.30
14.10

uur
uuI
uur

1r.00
10.3o
11,00
14.1t)
1].oo

uura
uuT
uur
uur
uBr'

LENS 1

LENS 2
T,ENS ,
LENS 4
VVP4
IENS 6
rlu,is 7
LENS B

IJENS 9

( zíe
( zíe
( zie
vrij

( ziè
(,zie

v1
v2
1f)

Zuiderpark
v2
v1
v7
v3

ZIE T]?-".ININGEN EN KEUR]NGEN

M].rr{DÀG 27-4-1981. .

20.15
19.00
19.00
19.00
19 r.OO

uur
uur
uur
uur
uur

Spoorwi jk
Die Harqhe 4
Spoorwijk
1lD0
Spoorwijk

LENS 2
LENS f
LENS 5
LENS 4
],EN§ B

sarltenkomst
samenk nst
samenkomst
6amenliom§t
sanenhomst

19. JO uur LUtS
1$j:.,'O'uur IÉNS ( fiets)
1BiJC uur LÉ S
18. JO uur tÉO
18.10 uur LINS- .

D]NSDIG 2B-4-1981.,

19. O0 uur nro"n 1;igt58/4 LENS 9

-4-

sanónkonst 18 
" 
ríJ uur LENS



r..JOElÍsDÀG 29-4-1931,-

19.00 uur Rijswijk 6

DONDEi..DAG 10-4-1981,-

IENS 6

11.00 uur LI,NS 1
\ - LE{s utopiatoernóoÍ

ÀFSCHRIJYINGEN !

Schríftelijk: voor vrijdaSavond 1B.OO uur bij
G enemuiilenstraat 101, 2545pn»

TELEr0NïsCH: vri j da6avodcl tussen 1B.OO en .'ï9

6eva11en) voor i
À-kIa6sers
B-kl-assers
C-'r]-assers

OPSTELLTNGEN !

P. vd Steen, . .

en Haas. le]-',' 6?5096.
;00 uur (uitsLuitcnrl in dríngenc1o,

sarirenltomst"'1 B. O0 uur- LENS

ï.,eicler ..Iuap Mei jburgi'

bij P.vd Steenl 'le]-. 6?5096
bi j' t'. vc1 lJerg f el-. 2.)?978
bi j At S-GravcnilÍ jlc Tel-. 631640 .. .. . .-, :._.. . . .

In nood6evallen kunnen de junioren no6 op zat erCa6o cht en i, tussen
9.1O en 1O.00 uur afbelfen,bij,.LDiS.l'Tel. '661314,':..t ....

met n.Gimberg en R.llàsseimàn '

zonder R. de I(rr)on.
LENS _1_ a1s bekend

sauenkomst '11. JO uur

. LEIIS 2 a1s bèliencl'

LENS

LENS f als bekend ( zie ook 2B-4)
EiËiÏomst 1J.45 uur LENS

T,ÉNs 5 a1s bekenct ( zie
, ure.t IrÍ. vd. Lans.,..

samenkomst 12.00 uur LENS

LENS 6 als bel<end'
Emffiomst 10.OO .uur I,ENS

LEI.IS 7

samen-koms

zonder R. Gimbert: en R.I,,la6serman
net 2J/4 T.Spa - S.Driessen - .r\.v Blitterswijk -
R. S oebarta

Leider Dhri 'SPa; '- i"' -

ook 27:4) Eiet6 mecnempnt !

Leider Marcel Jan6 en.

als bekend zoíàer 1{. Tièmes
Lel-oer 'llneo irrLnE.

zon:1,er 'E. Tiemes
Lei,Ler Ton t s-Gravencl.i jk.

t,
samenlcordst 12.1)O uur LENS

LENS 9,' :( zie ook,2B-4)
samenkomst 12. J0 uur LEi,lS

LEI,IS B (zi.e ook 2l-4)
ËifrEiÏoms t 14,00 .uur LEI,ts

Leirler Ben osse.

tE{g 4- a1s bekend (vri j<1a6avr.nd 24-4 en zie ,rok 2? -4) ..-.. .i. .: I.. ,

T.Spa - B.Dniessen - /r.v Blittersvrijk - en I?.Soebarta zLe A2 op 25-4
M.vd Lans zie I,ENS 5 i. , , . _. .:

samenkomst 18. 0O uur LENS Leid.er lvirn vcl Lindl.en.

( zie ook 2B-4)
.LeLder' -E :.-t J.umanE.

;, , i . i

J:I(Iip:-, C.Lie Iiien TEoeri - M.v Vel-zen - M.ZaaLbcrg - n.Vreeswijli -
R.vd Heijden -?.F..Spa - M.Mollemah - J.l.rasserman - R.Ham. - P.Dillevraarcl-
M.KoclemÍj. .:

f 1O.jC uur IENS - Leicler 1)àu1 vd S{.;een.

als bekend

I



PROG]?TJ.Ï{À PUPILLEI.I iiEI,PEN EN I,IINI -!ïELPEN.

I]UPI ],LEN ZriT' :: DAG 2 j-4-i9&1.
i

1

I

.9. ,O uurc LENS
12.00 uur LENS
11 . UO uur l,EiVS

Valheniers J
R/iS J
lïi]t 5 .,. .

1ïcst].anoia 21
LENS 15 (terrein LEN§ )
RTC 7

10
11
12

V1
v1
v3

ZÏE TEI..ININGEN EN KDUN]NGEN

'iIELPEï{ Z;iTERD.r',G 2J-4- 1 7 r-r.r I

1.0./)0 uur IENS 14
.9.lO uur oui;k 28
B. 45 uur i,BllS r 6

DoNDEi?DirG 10-4-198j.

9. JO uur I,ENS
p .0O uur IIENS

2
v
v
v

15^
16

BTC
BMT

toernooL
tocrnóoi

ZIE REISJE OP 1 4 ;uut uN Tr.trNïNGHrr

MINT-' IELPEN ZtrTTE,?D/TG 25-4-1981.

'1,2.00 uur HM§H 14
$.45 uur LENS 19

LENS 18
GDS. 1J

Tonegirlo to ernooi
IIMT to ernoo i

I EII TITIIN]NGEN-8E_rC{E-98_1!_{UU

Vrederustlaan
v1

6orollrpt:c Ao-4-1981.

'11 . OO uur LENS 18
14.00 uur LEN§ 19

ZTE

ÀFSCIIRIJVINGEN:

Schrifteli k voor vri
Genem

TEIEFONISCH 3

AI]íEUTII.IGEN:

da avond 18. ( )O uur bij
eenstraat loXt 2545 pR De

P. vd S t cen,
n Hasg rel. 6?'-)096.

vrijdagavond tussen 1B.OrJ en 19.00 uur' ( uitsJ_uit enrl in
6eva11en) bij tïiÍn líourvenhoven te]. 299855

dringenír,e

In nood8eval-Ien kunnen de pui:i11en en ive]-pen nog op zat ercla.6o ch t enrl
tussen B.oo en 9.rc uur afbcflen. fel 661314 kiubgebour,'r.
Bij slechte we ersoms tandighe den steeds eerst t1.e afkouringsli j st en
raad.p1e6cn. gtaat d.ao-rop 'bij tr prrrtrren en 'll/elpenrt vermel-cI: - _
GOEDGEI{EiTnD dan stecds naar veld_.of punt van sanenkonst . komen.{ Drr GEr,rAL-t{lG rn DUs l\:trEr rELEIoNiscH 'r/onDEN dururcer.rc;;no u,in
EVENTUEIE r\EIiEURING. Staat bij cle àfkeurinfisar]ressen bij ri pu*i11.t
en lrelpen rr vermcld: ZIE ÀI'I(EURIIÍGSIIJST DIN moei a].s vollit worrlen
6ehandeJ-d: Voor d.e thuisrve ri.s tri j Cen m.ct juniorenlijst'worden geraacl-
pleegd. Zijn cle wedstr5.jrl.en van LUqS 6r? en B gq.ed6ekeurd, Can 5aanook dei pLipillen en weLpen wedstrijden op ons vóId àoor.- uitsLuiiend
voor de uitwed6trijd.en mag in clat geval tel-efonisch word,en geinfor-
mccrd of hun rvedstri jri.cn cloor6nan en vrel_ zate -<l.r6ochtend tuse en
u.QO en B.JC uur. tat. 66814.

-6-



OPSTE],LINGEN:

LIINS 10 aLs b ekencl
Fàii&Ï6mst P.Oo uur LENS

.. LENS 11 , AIS BETEIiID , .. MET T.Muf rler
.,1 .ffiEJ.ornot 11.10 uur LENS

.LENS 12 a16 behenat
Effi6iT6mst 1o.Jc* uur LENS

met S.vd To6t - T.l,Íu1der -.E.Knops
Leider llerman Straver;

Leíder Ronal-d de Haas.

' Léider Ron 
'de Jongh.

LEl,is 1.4

samenkoms

J.Dul:ant - l4iHoerrsnia - H.srnrriaeÀ-" .- .M,schuurman --i.tJestrate - : -
M.VerscheLden - T.Jan6eh - 14,Srooshooft - P.Valtcenburg - l(.3o.sbh -
R.Vcrbaan - D.Bijlsma
t 9.3O uur LENS I-ieider Jacques cleu Dulk.

Llrll{S '15 P. de Jongh ,- c.Elsta.h - R. Zandstra - E.v Beek - R.}lyrdeman - R.Mecrehoek-

. H.Àarocn. L. r:
sanenlcomst 9.OO uur ,!ENS Leidör Pëter de Jongh.

LENS 16 H.Staat - È.v i(nijff - M.Brandt - M.TÍjssen - R.rilsemgeest - I{SJaEesar -
F.Kleijn - ,3t.vc1 Starre - I:.llansen - J.Ste.',.nwe6;s - G.Kuiper.

samenhomSt U.15 uur LEIÍS L.,eider6 Dhr. Dranclt en
Tijsen.

IENS 18 S?IIess - R.Nuijen - I'{. tliersría - R.Fieret - C.MoLenaar - M.Mollenan -
J.I,Íansveld - P.Elstak.

samenkomst 11.00 uur LEI{S Leider Eric II e6s.

LENS 19 P.Dcen - P,v.Lanho1t - I,i.lJubllen - E.de Heer - S. agesar - F.Lelievel-d -
J.Lelieveld - ,J.vC 'l.,laay - il.Dekkers - 1{.v Iiatvrijk.

sanenl<omst 8.15 uur LEITS Leil.er Dhr. Elstak.

TXÀ]NINGEN VOON }.LLE JEUGDLEDB.I ! I I

Op de voI..;en(le cla6en zaf er niet getrai-nd worden iv.n. toernooien en/of feestde.6en:

Maandag 27 april voor de B-selcktie
'l'loens dagniddag 2! april voor pupiS-Ien we1-pen en mini-ruelpen
Woensda8 29 april- vcor de .l.vselektie
Don'Lerdag' JO april v<>or dc ltupillen en C-seLektie
MaanCaG 4 mei voor (le ArB en C-selektie
-r)Ínsilag I mei voor de pupillen en welpenselelitie

De rdaandagavondtrainin6en voor cle À-B en C-sel-ektie vcrvaffen met in6ang van
rnea-ndag 4 meí. De woensdagavonC training voor (le 

^- 
en B-selektíe alsmede de

donderda6avoncl training voor cl.e C-selektie 13aan n',rmaaJ- door. I,lij vcrwachten
ju11ie natuurlíjk al].ernaa]. op d.eze ene training. De vrijdagavond training voor B-
en C-klassefa vÍas al- stop6ezet.

;7r



Evenal-6 vorig jaar gaan vJe $aE aaq. het ,.ei.n<lg von dit seizoen met r'le ureLpen en
mini-welpen cen..da6je o;c stap. Tenrninste,, bij 'volddende'anÍno gaan we op zonla6
14 junit met r1e bus naar Bosbad Hoeven. Dit ver|armile bosbad ligt in Rrabant in "
cle buurt van llreda. Een g')e d uur rij ien. Naast..het bosbad is er ook nog een natuuÈ-
park, cen s!eeltuinrl'een trampoline piirh, cen.vijver'Ínet roeiboten en vrater-
fietsen cn een echte C at elinavliegboËt.céno eg ruàonnn om mee tà- §aan eacirten"w:_j.:
Er kunnen 40 jongens mce. De prijs f2or- met inbegrip van entrce, 2 konsumptÍee
en een kr'óket met patat t Savoncls op IEI{S (+ ,l?:o0 uur ) is niet te .hiiog voor de.zetrip. Maak snel f 2or- over oir 6iro 316111-fin. pennin.lmecster IENS.'zet er wel
a..u.b. bij tlat:het voor het Ieisje,js...En denk er w_e1 om dat cr mtar 40 5ongens
nee kunnenj

RE]SJE !..,Eï,PEN EJ,I iIÏNT-],IELPDN

KEURINGEN

Nogstccds.washten .rrlij op het kcuripgsg
" J0 ai:ril- n-og nict in. ons bczit +F heb

schuwd .. Geef snel- .if 2O r - af aan iemancl
116711. tnv. Pcnni-ngmecster IEIIS- Met v
april gcen 6elcl binnen is noet je zelf
j"e niet s1icIen.

el-d van enke-Ie jon6en6, i.Janneer het vcor
je pcch Sóh-ad. riij hè',I:èn genoe6 aewöax- ,

van cie jul<o oÉ roàak het over op giro
erneldÍng keurin5s6e1d. ltahEeDr er op JO
voor cle keuring zorgen. Zonder'keriring mag

..1

^-8:

't

1

:

,t



LEDENWERFAKTIE.---
Win een SPELUTE of eenTRAININGSPAK!

In het kader van de zeLfirerkzaarnheid. rrordt u, Lenslid, gewraagd om

I,ens over de dxempel van 1990 te heLpen. De af5'elopen ja.ren hebben

zich 5'ekerune::I:t door een aJnemend Ie«ïental. ïeder rechtgeaaril Lens-
L1d, jong of oud, noet dÍt aan het harb 6aan. Nu kwrt u daadvrerkelÍjk
meerqerken aan het voorLbes beran en flororen van onze verer::igilg.
Itieïtij wordt u gevraagd een nieuy.lenslÍd a.en te brengen. En, hoevrel

u natuurlljl< een onbaatzuchtig lenslid bent, e1k aangebracht trenslid
betekent ccn ve:ri jicing van ur.r bezit met het originele lensspeldje.

Voor de jeugrlleden is er nog een extra prljs r:ritgeloofd. nat jeugdltd,
dat op'l juni 1981 de meeste leden heeft aangerroryen, wint een

trainingÉpak. Drs beste leden vraag ulr buur:nan, buu::''rrouu, buurjongen

vriendje, neef of klasgenoot om ook op Lens te komen voettallen of
arderszins gezellig te verpozen en verrlien in icder geval het speJ.dJe

en nisschien rvel een trainin6spak.

(Iàctra for:mrlÍ.eren ziJn te verleÍj5,en bij Juko- of Seko-Ieilen. )

Niew lÍd: À.anbrenger:

E--T_-a-""'r""T"".
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DE LEIISREWE
IIEÈKBLAD' VAI.I DE. VoETBALVERUNIGING IENS (LENIG EN SI.IE].,)

!4é Jaar6an6 nummer lB! ,o a!ri1 1981 j

lt/ie staa.t er achter de Biàl ?

fO api13. ?s morgen6:
- Ís middags:

Zaterdagmorgen: _

Zaterdagmiddagl
Zonrlagmorgen:

.'.n en t'/im
Jose Mul-der - José en tndr6 Christ -.Löeh,Duivesteijn
,I-n cn tïím - Koos Koetmàrrr
Ton vd. Berg 1 Paul 'Itei jer - i'.n -vd Steen
Cor Hoppenbràulers- - TeeLe frerichs -
.l,n B e r Eenhën e Go uw en.

Zonclagmid{ag! Te66a Roodbol- - r'in vd Stech - I{uub en Silvia pronk -'ilrnold Banning - René. vd Steen - Jos6 Christ.
Sluiten zaterda8! Pi.et en Riek.ljósch.
i, zondag: Àn.en }ïim.
lifbellen voor de Bar bij Lock Dirj-vesteijn, teI. 5?6181.

OPENST]]LLTNG I(LUSGDXOUIiI

. Voor de 6ocde orde
+ uer. cowcon geopend l_s...

L IJ L L A A L A L L A I) A L L L L lJ A lJ
v, v.; ZIEIiENNOEG :ItL
L 4AOIJUIIJIJ IIL lJAlJZJALLlJ I)

deJ.en rvij nog mcde dàt de kanti.ne op maandàgatond

1,.ndr6 Hu1der (Se",..o. f) .heeft afgelopen zoD.(r.a8 op nogal- onfortuinlijke vrijzc zÍ jn
enkel 6ct:roken. In het ziekenhuis constatcerde men dat een operatieve ingreop
noodz,akeli jk vras. Dit is rle m.ianrlag rlaalrn{i 6ebeurd.
Andr6 is te bezoeken in het Bethlchem zielcenhuis. Tot sLot wensen vrij.hem vanaf
deze plaats een s2ocdig hersteL toc.

INLEVENEIT. .I(OP.]E

I,V.M.. bevrijdin6sdag J mei'verzi:eken wi:i U de köpie voor de volgcnile LENS-revueuiterlijk zondag J nei 18.00 uur in te l-evcren bij een van de Bedactielcclen of
do Heer G.vd Stecn.,. .

, , Bíj.voorbaat dar {' voor Uw
meclewerking.

]fl«lgi]il§ctfl n irilfl fitr(Iilcfl{

[ ,,lrrrruroà, . il
I«Eso«roililtFf GiIilgff Ifi (

ïle hebben de.laatste rveek nogal'rvat LENSrers ontheemd ciooi Den liaa$ zien
dwalen. De starende bIiË in ,cle ogen was niet te rvijten aan een eiï6
Paasweekeincle. Bij navraag b1eek, dat.ze at een r.reek lang 6cen hrvispedoor
haciJen geJ-ezcn; Nu zijn wij.nooit te beroerrl on 1,:ehoeftes te scheppen
en/of te be-vredi6en, dus hebbenirvij $ns deze.week weer aan cèn nieurrre
spuugbak Egzèt,. .

-1-



llls we L'.e spcrtieve zaken vad vorii4e rveek op cen rijtje zctten, den iser natuurlÍjk arl-ereerst r1e hachelijke positie, waarin ons eerste van de
zolcla6 is 6emano.e-vr.c ef,:d dccl-.s d.oor eigcn.-falen,.. r].c-c1s_.alqor cle puntenwÍne!
vàii óIynpia. rle'liebben het' i -niet 

ineer ln eigàn irana. get enile wat restis trcchten de komende wedstrijclen in rvinst onr te zetten en hofen op
puntenvcrlies van de concurrent cn.
1e Paasd,ag i,raè er eèn inf ernationaal- tocrnooi oi, f,fNS, On,lcr ma.tige '

ure ersorns t ancli6heden wisten de spolers van hct )Siitse Vàst-e1and.r c..q..
Rose Lea Ran6ers, de eerste prijs we5 te slel)en.
r:,fgclopen zr.rndag vra.s er toch een ltlein lichtpuntjc aan hàt L]iNs-vootbal-
ztrérk. LEITS '1 2öàr1a6 wist'tegen èer6te líIassér Uil-Èe1md6 een j-3 gelijk-
spel te behalen.-_Hopelijk worden.d.e 6oe(ie rcsultaton! beha.al_cr. Ín ocfen-
',verlstri jden, 6evo1g.". door goerle resul-taten in Je competitíe. .
Het is-natuurJ-ijk evídent, dat. in deze fasc van cle compètitie het eerste
t1e steun van het LENs-publ_iek hard noCi6 heeft. En ook aI voncl U de
wedstrÍjd tegen Slierlrecht puÍn, hopeloos, beschanérid, waàrde].:os etc.,

. toch ho'pen wij cat U a.s. zonrlag te6en Verburch weer present bent. I{et isin het vorfeden gebleken.( ock cleze comirctitie) :dat dit e]ftal, aIs het .worCt aangcvuurd tot 69oec1e prestalies kan konen ( oo"... al zo:u dië ,,ok
zonCer aanraocdigin6en "moeten kunnen). ZorA dat U er a.6. zonc,,ag bent.liij kunnen on6 niet pcrmÍteren te clegraderen naar rle rlerrle k1o.sse. i
Àf6elopen zaterd.a6avond is in rt Haagje een nieulve 5rasmaa.ima.chine - .

gcintroCuuecrd. Een of anCer vindingrijk ienand heeft cner6ie en huis-vlijt omgczet is een z el- fge uonstrue erd,e bon 5evuk} met schóermesjes.
Deze exponent v.'rn de )unkbewegin6 vcrgat echter het doel van zijn bestaan
en in plaats van het gras nagelscha.aràgewij s te korten, wercl ons a1ler
Joop l(orevaar in de hant1 gesneden. De goccle man m.iet góC.acht hcbben,
de,t het ein 'e der tÍ jri.en nal.:i j wae .
In cchri.J. contrast. Daarmee is het priJ.le lcvensgeluk van 2 jonge
nensen, .net name llanneke Bcm en -tad íle pagter, dic zích op 25 apriL in
stockholm hebben ve'rLoofcl. Ben ic.r.er clie op c).eze LEl:lsicr.ylre een dronk
wil-Ien uitbrengen zijn claart o e--6enood op !) rcei vanaf ZO:OO uur op het
aílrea Eahrenheitstraat 15. .

De erftallei;1er van ons. eerste sezo Harry Dietz i6 sanen met zijn vro.uw
Lnnemiek op vakantie in het zonnige l,la1aga, en groet ons. micldelÀ een
fraai-e ansicht.
oPRoEP Het Ncderl-anCs Rode l(ruj-s die 365 Caeen per jaar paraat is om teassisteren bij belangrijke sport evenement en, cloct thans èen beroep opa}le sportvrienden ou 1 clag van Cit jaar hun een helpenrle hanC toà te.steken.- Op zatcrdag 6 juni vind n.l. de jaarlijksc cóIlecte pJ_aats,
waarbij men dringcnd bchoefte hecft aan èol_lectanten. .

Een ieder dic zich claartoe geroepcn voer-t word. vcrzocht-zich voof '1, meÍ
aan te melden bij dc llcer G. vd Stecnr. Ilunsj)eetlaan JOJ, Den Haag.Bij voof l:aat dank.
'ilcet U het no6 zat erclai;avonct fl mei Iilaverjaseen cn liingoön op LEN§.
Mooie prijzen en gn gezellj.ge avond. .Voorvcrko(rp aan .Là l:ar. Dus notccrdie de.turn in Uw ag'cnda en schrap de andere afspralcen.
Mocht .lit krantje woenscla6 bij u. in rle bus 15-66en clan hceft het no6 zinu nos te attenrleren op het onvolprezen LENS- utopÍa toernooi, het sterkst'bezette LENS- tocrnooí voor t;1. Zet U a.s. dondeirlag 3O aprií Urvmonarchistische gevoelerid eens opzij ( <ie koningin is toc-n niet jarig en'on nu naar ccn prinscs !e kijlcen, claar blijf je niet mcer.Vo.lr thuis! en
kom on 11.0o uur near LENIj. Met U rekenen we otr) 6oer1 weer.
En of het helemaal nÍet meer op kin j.6. zaterda[.het toernooi om cle
Frans tr'lurnans-b okaal. De 1a6e junioren zullen.weór verbcten strijclen om
de beker vcrnoencl naar íle behen,le manus - van - a1]:e6.
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Hopen.:le dat .hef Nedcrlands Elftal de CJryrioten uit de MÍdclellanclse Zeèdoor de ' clpruspers haalt
O ja, 1et,.§ezer. dagen op

zei;gen vrij U cle wacht aan mct 
"errt'form 

pj;NDoER.
on6 stenadvips ! I :l

ZMZI"IZMZ\,2 IM|IZI|ZTIIZMZI ZI\ZI4Z\AMZ $ZMZIí ZMZllZll,Zl',ZMZMifZl llztizt'lztizi:;z'tlztiztlzt,z

I/.NGS DE SPORTE\I V."]I DE Z-M T.i ]_ttrif --- r i t

Zaterdaii 2 mei 1981,

14. ,O uur jINJIB

LENS
16. JO uur LENS

rEIÍs

2 is vri j
,
4 is vri j'

LENS 1 N.]'I

*'-' -,.Eel:e

DSO ',l ',l N.. N.

',ïe heblen er r,ret z-r 1. al1cn lan6, h6ó1 1an6r"op zitten wachten, en git-eÍncr.eIi jk
urt -zo.iet s oï)-|u zatcrdag' lVa.aroP e 't hefémaal niet verlacht n.].. -

r:r -he'Ë.'histbrisch moment;-,,iaat'o p -a11ë- de eLftall-én op' 66n zaterclag tot de vof l-e
vJLn st krvamen: i I

ï{et EER§TE rvas de deceptie van r1e Veilturch- aanval blijkbaar aL snel_ tcboven en speeïF--iEgen quick Steps cen vlot .spèI1-etje. Er wercl eardi6l 6ecomblneercll
, , acht errl-' werrï r ï door HcrÍran van llartskam Jacquea rien Dulk en Diclc IIoflancl,potdicht 6ehouriei:, t erw jr ,,voorrl Jan Gel en uutr5Tr,óIjnJzx) un pLicht 6oeduitvoèrd.en. Kom'cncle' zater beLeven rve hier alwecr ,:lc laatste wedstri jd van hetseizoen t'. w. UIT e8en ÀN1Í3 'l . Even van aLles eiten-aanrr - j ongcns ; _èind oed.I-q=g ! A?nvan8: 1 4.3o-ïíil-rcrrein ,\tltlB 3 van DrÍenenlaan l{a§Eenaar t o

0 os!er.sportpark. OI)€te1t-in6: oensdagavr,nd v Hr. I{öhte.-

J
4

II ct 1';BBPS upceIre in l{aàsdÍjk een prÍma 1:artij voetbal_ en l.ron op vo1:komen rè6e1-ma't@ïi 5 zët a. g. za!elda6 kunnen 'le jongens v"an và Ta.s even tr;t rustkonon en zich vast -voorbe reicen op de'"cjngetwi jfeÍa zwarc ontmo-6ift (iift) teaen
Loosduinen over -14 rla6en.

cr , rt

1

tdat

te

o
Holl-and to
Gerard Rui

l0 aalil)
Hoek lïaal-s
zijn 3

ieCere en

ok het DERDE deecl haar !1icht cloor de fasti ge wedstrijd in Hock vant een gcccl einde te bren
eT, zoTgden hiervoor ccn stel waa

-:\anvàn6i: 1 1

8en ( o-4) . nou r,e:. jn (2x) Da Pronk cn
r.levoIlc goels. Voóf .li taL sa elccrs een toe-rnooi te vJachten n.1. bi j oRNi'.S o? Koninginnedag ( donilerda6

dorpórIaan/
.{)O uur. PtljsuitreÍki"E-Tl
Buurtrveg-Td-EàEffi§re

6. 10 uur. Terrei.n OEll/iS:
in: ;lrc hipel. Àanwezi dienen

Hetlerík - C.l(oster - R.Koster -
- li.Reuver - J.vd ï?Íjzen

Voor komonde zaterda staat .le competitie (thuis ) víedstrijd te1;en DSO 11 ..op.het-progranna.r Door ons andÍgheden ( junior ent o ernooi) in het aanvangsuur enigzindverlaat cn gestcld op 16.J0 uu.r, (half vijf).
Opst el-l-inB:

M.Reuver - ll.lY. 1. R.Borïl - C.Bo§man - Il.Kemper - R.ï,eijn - l?.I(ostcr.- j..
T. vc1. Tof - L. i(ui jirer - G,rtc Hoogd - Jos. Houbcn -

n.Bom - C.Sosnan - Chr. Van Gestel - ii.
'lJ.Kliinnen - N.N. - L.Iiui jpcr - R. Lei jn
J.Storrc - T. vd fq1.

dcze jong
sp el- ers, UïT t egen

J. ï'leltens - J.vrl Rj.jzen
De stunt van de ueek k-,
ervan ovcrtqlga .g-aakt ,
en6 wcer iets uit dat p

- G.i(uipe}. .^
m ditnaa-L vreer een
at hier alles wol'L.

romirt frr>nt l-na-n
cle pa.u ze me

t VIERDE.Net aIs :
aI tloorsuclderen I halen
rdt. Met p ( en later .lO)
on tensfoTte met 5-4 aan
cd af)

a
d

s van he
rustig z
ieuws ruo

naar even h
'acht er

e!-JöTohet 1an6sï-einà t
Dcvjo 10 min...n6

e trekken. NeeÍ[

-r-

66L di

,
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flfgezien van het feÍt c13.t er ook r]itàaal cen laar ,,iflustorenrr zonder eni6
conncntaax warcn weggeblevbn bracht Ce aanvrèzi6hbid van o.a. Geraral- clc Hoo6d een

, 'leraate mor61e steun. cïat uiteincletijk de 6ecst over'dit' worden. Een 6nbegri jpel-i jkc zaak, maar..wc1 bijron
ga'teldag is ook hetbvierdo vrij van competitiezor
stond
jeuej
I nei

14.3C uur l,oosduÍnen 7 - IENS 2
11.00 uur Hoekse Boys 3 - L,INS l

LENS l+ zie dinsdagavond ! mei.

der wa
gen. H

t ear:r éL vaa-rAiE ,1rq-!_
ardevol. t' Voór kómende
et week-end daarn6 ( gmei)

eg|tgT, tle -wc{st-1i jd !E'NI§:t--le C4 qlllo v9 t 6e?Lanr1 dic echter. offilvanvroge
toërnooion vërzet _dic.4.19..!e .'arr?frlen. fh.a.ns wordt gespeeld op Dinsda6avond

om 19.OO uui. fttUfS behorcn clan ac.nwczig te zi-jn:
C.Derebak - À.Koster - Fr. v DrieleÍf ; Ec-l van -Ííerkhoven - R:Vr:rorn(aanv)-
i!.Bannin6 - C.v l?elberBen - P.lIeCrit( - G.ï{aIIcen - i.vd Kroft -
C.Koster - J.de Veen - l'l,Dicf fcnthaLer.

PROGÏ?}.IT{I 9 I{EI x981.

j'i:H. Vcrhagen.
N.N.

zi lZN',tÀtzM,zMT"tlZMZIlZIt Xtí 4Zt'tZ'lZMZtyit{.
^E['iztLí,M 

1:ilrL'.',tlzMzltzw'
PnOGRirl:.1,i sE['lIOïIEN ZOND/IG 1 m:eí 1981.

í4.JO. uur .LENS 1

11.00 uur LENS 2
'12.0O uur RVC 4

l'1 .00 uur oDB J

'l 2. OO

12..00

10.00

uur VCS 4 -
uur LEItrS 6 -

LENS 7 is vrÍ j
uux Juventa§ 1 -

10.0O uur Taurds 2

Verburch 1

ol-y. npia 2. ..
LIiu§. l
LEIIS 4

V1 [. vc1 RoI.
V1 B.Gro eneireg.
sportp. Pr. Irene Rijswijk

.' . H. GiILet i
.\lbarclastraat

À.Kol<. '

V2.. . .,.r..Iar6as Garcia;
V1 .M. vd Horst.

Ilocrnbru8 Rijswijk
r J. C. Vermeul"en.

6i)ortc TII-Mekelweg-DeIf t
ll. vd S anda.

Hogc Roríon Gal:6enweg Naalclw,
N.N.

\12 ., N.N.

TEiinEI N LENS

. rEi.rs 5
DI{L 5
( z1e vrl-
LEI'ls

TE"I;S

LET{S

GD$ 6

mei

Terr. LENS

da 1 rnéi)

9

14.oo uur ttestiandià to -' 10

14.00 uur. tÉNs 1i

PROdITAMI.1.I, SENIOREN VRTJDÀG 1 1931.

19.00 uur LEIIS 7

OP§TELTINGEN:

IU,VA "comb. v3.

LENS '1 cn 2 vrordcn door de trainer bgfèad1 gcmaakt,.

l,mlS f betreffende nensen zullen wordcn aangeschreven.

LENS 4 al-s bchend: LET OP: ewL zl

LENS 5 al-o b èlicncl TE]'IREIN, LDNS

LEN§ 6 aIS +origc ' week. 
..,

aIs b ekerïcl.

i',.aanvan suïr I !

: zie ook donderda

LENS 7

LENS B aIs bckend

-4-
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DCNDERDÀG 7 mei 1981

19.JO uur t ENS 6
1 9.00 uur Te t.Ierve

PRi 6161.n'6 2,tr.,'.LV0E::Bí.L

DONDE:iDhG 7 mei 1981 .

19. 15 uur LENS 2

OPSTEI,LING:

LENS 2 aLs behencl

vEns:,i',G Psc 1

Dc Zwervers
LENS comb.

( vrsch)

Vitcsse Delft , sj)orthal rrnuinlaanli

IENS 2 B-4 ( vrsch)

De s;:crers van I,ENS 2 heb;en cen oriönterentl bezocli aan de llaarise 6cvan;ienis- achter í'-e rug. Deze ervaring zou zeLfs de kromme op het rechte !i1d houdcn, -gezien.
cl-e toch nict crg Pretti6c situatic rvearin onze tc6enstnncers zicir t evo.raà;. 'j;-;;"het cen echte sl e ut elwc<J,stri j d kunnen 'noemen want het aantal deurel clat achter

- ons vrerd gcsloten alvore,s we hct speó1ve1r1 berciktén rïas nict gering,
De partii 6ing voor ons uitcraard vr:rloren omdat PSC (penitentalr seiectíe Centrum)zeer uÍtgcrust aan dc r"rerlstrJ-jcl ilcon beginhen. Àan het meest kriminele l5czichtontler hen vroeg ih lvaar zijn kandi was. Het bleeh een berraker te zijn---, .over16en6not als het LENS-l-id rlat c1e weclstrijd. .georgan j-s e ercl had Íenanil net Àarcl .ioor ,,e-
zaalc van clc intra-muralcn. slccht vc:lld, srcchte bar, qlechte cloelen maar toch
cen zeel bcvredÍgcnC-c crviiring voor all_e partijenl
Zerfs voor le armc bewa.líer bi: rret d.ak die ic balrcn mocst halen en cvcntuelegijzelin6en mcI,)en. Na afloop hr:ffie mct gobak en 6elc6enhcicl tot vr;}t nader hon-takt . ili j hopen oi-: ccn recidive... . .

-P.S.ZeffsP.Smee1eenF.vDiji(z}jnvJee.rvc,ror1opi6invrijheidgeste1d.

SENICJ]IETT VAN DE SEI(O

Een treuri6 weehenC.
Gcen enkcLc ovcrwinnin5 vicl cr voor onze LEIISers.te noteren..En of dat aI nict erÍl genoeg lras,, sChorsin6en, bLessurcs en als tricst
hoo8telunt .eon rredÈtrijct clie'6estaakt wercl. -

re ricest on6elukkigc man vro.6 af1;elopen zonclag r'lndre Mulder van Lhrrs J. '

In_een o*: het eerste i;czicht vrij.onschuldíg duel-'on rle l:aL bleek frij na.on'.erzlek in het zichenhuis zijn enkel- te hebbcn sebroken. Mensen ga
i'.ndr6 eens opzoclicn tÍj'lens ,'leze voor hem mc,cirijÈe wokcn. Hij is [e ,.bezichtigen in hot.llcthlehem zielccnhuis, 1c etagà-kaner .1O5. ÈezoeXfE avond. van 1B.oo tol 1).jo uu?r Àndró van hieruit vccl stcrkte 6e'enstdoor dc S ekoledcn.
ooiE bi j LElls 9 was r',eer c1e 4odíge traunelant. 'De tegenstan.rer. brcck hétnoodzakelijli te vinden na 19 minuten Ín cr.c tvreecle hól-ft van het vefcl te ,.
1o,) cn .

,l.S; zoncïa6 LENS 'l - Vcrburch ,l .
iij ccn ncíër1aa6 zijn rve zo gocd als .3e d.e6;radc crd.
Onnodi8 tc schrijvcn dat UrV eteun ng van het aIlerfurootste' belang is..ziek van alrc clIcir,'.e en. mc;lc rlocrr het ontbrekcn vàn ...,nze stinutàtori
Hans R. sl-uiten wij rleze rubriek in tranen af. .:.
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LE}IS 9

LENS 10

LENS ,I1

als bekencl

aIs vori8e wcek

a16 bekend RES: J. Ro'rst

VERZAI,IELT]JDEN

],ENS
LE}IS
LEiq S
LENS

LENSt LENS
L1]NS
],ENS. 
],ENS
LENS

bij
bij
bij
bij

t cL,
t e1.
te l-.
t el- .
t el-.
t el-.
t e].
t eL.

2tb
B

9
10

en,11 cen half uur voor àanvang van de wedstrijd
9.0O uur LINSkantine
9. OO uur ,,
1J.0C uur ,,

ÀFSCIiIIÏJVEIV

Vrijdal;avon<] tussen 19.00 en 2O.O0 uur

LENS 'tO bi
LlÏ{s 11i bi

Joop [ïíö]-ens
J'.s liittin6
C ccs vd Bcek
Henl< Rimmelzrvaaa
Gerard Duivcst eÍjn
Theo Prin6
Jan Ríemen
Jos Kuijlers

451426
2?1155
o1o-715130
802516
94689j
611244
217ro1
600658

,
5
6
7
B

9
bÍ
bi

Jj
i
j

;ianvoerdcrs kunnen l:i j evt. .1:roblemen kontakt opncmen'nct Frans d.e vroeBcrl.er. lJ1742- 6021 (zatcrciag tus6e:1 12./)O en rf.oö uur).

NIET CPI(OMEi]S :

UITSLj',GEN ZOND.^.G 26-4-1 gB1.

t'Ilegen§ nict-opkomen het aflgelopen vreclleinile krijg't J. jlorst tvree extra roserve-
beurtcn.. nij hcrhaling voli;t schoroj.ng voor r1e róst van hct seizoen'l'

'Jlilhelmus 1

LE}IS 3
LENS 4
LENS 5
Dynamo r 67
H.v Holland J
IENS B

LDI.IS .9
LENS 10
Vredenburch

LEIIS 1 ( vrsch)
Cromvliet 2
Velo J . ;

IuLI Speed J
LEIIS 6
LUIÍS 7
vvM 1
FuII Spced
Rava 9
LENS 11

;,o
1-5
o-2
1-1

l-1
1-'l Bcst.
o-'l
4-2.

PROGn,"t.Í.ÍÀ ZOND/,G 10 neÍ 1981

LEIïS 1en
LENS J en
1Z.CO uur
12.0O uur
12.0O uur
12.0O";uur
14.00 uur
14.00 uur

LEUS.2 nog niet
+ vrl_J
LE}IS 5
svH 2
llostal-r-a t '-
LENS B -
LENS 9
LE.NS 10
LEIiS 'l'l is vri j

Texas/DHB
LD]:IS 6

IEN!.7 - ,.r'rIcnl-1)eJ, )
Y clo 7
GEC 1

b elce nd.

;i



r' DE F],1JI4-,-}IS BOIC.._'J"
i...-

zaÏerd.ag is rlan cie grole da6 voor onze li en c kla'sers. l(anirioen in Jc
conl:ctÍtie zíjn ze niet 6eworC,en naar cle strijd om , r d.e Cuprr ,u, die C.a6 om'
'l1e OO uur ontbranden.'' Voor onzc B cfftallcn is het Geen nicuvrs maar vrel voor cle C 1cla.ssers Ciedit jaar rl.e tr.-rf ee pore gaan. verrled.igen of riever f,èzeGt veroveièn. . Er is in ,die
vijf jaar rlat-,, Het Dingrr 5u"toot altijd fel ,om 6estoden! De vrisselbeker rvcrdt
toei;ekcnd'aan cl1e verenigj-ni; die in total-iteit rLe mr.reste 1:unten heeft verkrcgen.

Momenteel- is DI!!, uit Delft in bezit van het , ,prod.uétii, xoaar iíe. gnan er.
harÈ tcÍenaan hcl2beh -we 

in B:rkringcn:. vernomen.'. Dus zul-ren r,re wel ziën víat ze
bevrÏjzcn. De veiir,ere deeineners zijn RKSVM uit l,lonst er. " DSO"-uÍt ZoetëImecr. :.,.
Vcrburch uit Poeldijh en LENS als 6asthccr3 Julfie zien: ,, .i.lIeen naar [ -

6erenomeer<le vcrenigingcnrt.

11 .0C uur LENS

ZLTEIID.IG 2 mei

PROG]'U;}.1,,1T, JUIJ ] OI?EJ..I

''ÍIOENSDAG 29 april 1981.

19.00 uur LENS 2

DONDEiiDtG 3t) aiiril 1981.'

GDi].. 2

LEI,ISut opiato ernooi

l,EI,lS toernooi
LEI{S tocrnooi
Tonel]iidoto ernooi
Tonegidoto ernooi
LEllStoernooi

}IKS to ernooi
NI(stoefnooj-
SVDIIBtoernooi

LENS
IEIIS
LE}IS

1

1931.

zie ook 3-5" .

Ilodelaan Vaorburg
zíe ock 5-5 ]:lodelaan Voorbur6

11.0ö
11.O0

11.00
11 .00

nuur

uur
uur
uur
uur

LEN§
tEiis
LENS
LENS
LEIlS

5
6
7
B

9

Zdtlli,c , mei 1981.

1 1 . OO uur ],ENS 1

12.',)O uur LENS l
14.00 uur LENS 6

uur Vios
uur VÍog
uur Vio6

ÀFDELIEN: minsten E

A-kla.ssers (IENS 1

Bfl.rlaesers (LENS 5
C-kla.ssere ( LENS 7

2
4
o

enén da
en 2)
t/n 6
t/n 9

zíe ook JO-4 terrein Lyra de Lier
tcrrein.0liveo Pijiracker

zie ook 2e5 sportpark Ockenburch

DINSDj'G 5 mei 1931.. ..(H.I{accotoernooi)

18.45
18.45
18.45

zíe ook- 2-J

5 van "tevoren'tusèen 18. 0O
bij PauI van r:le Steen

) bij Frans van rte.-,Ber6
) bij Ton rs-Gravendijk

Èerrein llava'. 18.0o .uur.:'
terrcin Rava 18. OO uur
terrein l?ava 1B.oo :uur '

19.00 uur voor:
Let. 6?5096
te\. 29?9?8 .

teL. 61i64o

samenkomst:
salenkorast:
samenl.ionst:

In uiterste ni:od noiJ r-'p ile vretlstri jcltoernoci Llatulr t. ,oo"g"rl op LEIÍS tei.661l14r

-?-



iENS 2 (voor'5-5) als.bekenÈl met R.Iías6eïfran
sa:renkomst 18. 0O uur Rava

CPSTELLINGEN:

LENS í a1s bekenC voor

Gli:lRNE OUDEES MET VEnVOER "
samenkomst 9. JO uur LENS

IEI'S 6 M.I(nops - lÍ. v Bcel-e -
M.de Ilaao - E.JaGer -
J . Frislies

zie ook J-J
sanenkomst 1O.JO" uur lBNs

LENS 7 aIs bekend
samenliomst 9. JO uur LENS

IENS B als bekenC zie ook
saxaenkomst 9. J0 uur LENS..

LEI{S 9 als bckenci met
samenkomst 10.'15 uur LE}{S

PnocRi'; l.{,1 PUPïLLEN

ZATEIIDiTG 2 mej. 1 981.

zon<1a6.met R.t',rassernan - R.Ginbor6 - §h.Der6mans -. H. S chaaI.

Leidei JaaI MeijburG.

en R. Girnberg
],ei.l.er Dhr. Spa.

A.v Bfitterswijk - Il.vd Ilrodaardt - E.c1e Groot
.ll. Tevrario - E.de Vos - Il.lïqnnce : S.dc Nerny -

Leider F.Flumans.

LnfS Z J.v I(estoi'- E.Anmöil-aan,- C.Càprino --E.perreyn - ?.proflk"- E.Roos -
:.Tt Y.Td1ohe6 - E.',jar&enhoven - R.SchreÍner - R.Verboom - n.Soebaita -

I4. Gcurene - M.Foitman
G}rX}IE OUDERS I.iE:I V]jRVoER
sa.uenkomst 1'l .')o uur LENS 'l 

L"i,,..,

.I,ëLS-.-: lj.v veen - A.christ - ,',.Franken - R.I(ievit - M.vcl Kooy - M,i{iu] -P.RoLa<lor - R.R-ios - B.v Dijk - L.Sinke - B.Driessen- - \,J., M"_l-r"osamenliosst 10. J() uur Lltlis LeiCer .

I,,ENS
9.0o uur LENS

10
12

5-5 met

J. SwiLlens

( zie bij r1e C-elftallen.op Z m.,i
- I,Ioorburgt o ernooÍ

.jj".-..

'' leider Paul vd Stcen. :

P.Bijl€ma en'D.Verschelden :
Leider Theo Prins.

i
- P.Oosterwe[he1 - f Christ.

Lei':ier Ton t s-Gravendiik.

PRoGR-L::l.4rl \{ELPEN

DONDEnD.íie JO apri-I 1981.

9.JO uur LENS 15
9.00 uur LENS 16

BTCtocrnooi (
BMTtocrnooi (

1981.)
Bcrnhardlaan Voorburg

I Zer$rerÍ
Heinge1olaan

zíe ,ook. 2-5)
zíe' ook 2-5)

E D JE "'1-r',N VoOn HET REISJE op t4

ZILTERDLG 2 mei 1981.

iggl.

o0
00

uur LEIIS 14
uui' l,EI,lS 15
uur LENS 16

- IIMSIItocrnooí (zie cok l-)) Vrederustlaan
- Voorburgt oernooi (zie ook JO-4) llelnhar,llaan
- Ill4SHto,:rnooi ( zie ook lO-4) Vrederust.laan

14.
14.
14,.

.a '.

Voorburg



DïI'iSr.^.c 2 rnei 198í."

p.JO uur qpNS 14 , '".. - . tïeÀterkw-a5tie rto,Ti:ooi( zie

UE-L!- {E- -:i.ry J SSl-$l - !E I § {E - SE- l !- i u}
M..Vri.j gnhoeklcan

. ?1?O GRjl'X'Íli 1111,11;it,51pB§ i':'-

DONDEND,[G 2O , ai:ri} 1 981 o

1 1 . 0O uur LEI\fS 1B
1 4. OO uur ],EI{S ' 19..

I,ÍEI.D JE .iJN VCON HET NETSJE OP 14 un

Z.'iTERDl,c 2 nei '1 1.

To negidot o ernooi ( zi9 .ook 2-5) ho.Celàan Vóorbur6

i

9..o0 uur LENS 1.p

AFBELLEN: minstens 66n d

OPSTELLTNGE],I I

tElls 19 zie C-e1fta1l-en:. E.Iino?6 zic LENS 12

l,ENs 11 vrij

- m{sHiocrnooi (zie ook l0-4)' Vred.erustJaan

ag van te voren tussen 18.00 en 1!.00 uur bij
Iïim liouwenhoven T el. 2r9 855

In uj-terste noocl op r1e 
','rc d.s tri j d/t o crno oir.lat um t s moi6ens op-LENS tel. 661314..

!E_I§._1-C E.Innemu.e - R.Satelaon - R.Boelhouwer - C.vd l]rigaardt -- T.Diemel -
.fl.. Groenest e j-n - R.Hartman - L.y tt Hoog - E.I(nops - J.Iïcenre,ads -.
E.Rcnzenbrinh - D.v0 Toorn - L.v d Toorn - R,Spaans .:- ..'. ...

Eanenkomst B.OO uur LENS Lei.ler Ron de Jong., 
,

IENS 14 zaterda6 2 mei E'ÍSlltoernooi dinsila6 5 mei PJestérk"rartiertoernooi l

J.Dunant - I.Í.lIoelrcna - M.Schuurr.lan - H.Smuldets - f .Jfnsen - D. Bi jlsna -
I,Í.,BTooshooft - M,Bosch - R.Verbaan - J.lYestrate - I,1. Vers cheld.en -
P.Valkenburg -
M.llosch en T.Jansen zíc t,ENs ,16 0

samenkonst zaterclag 17.'!ï uur LENS Einde
samenhomst dinddag B.45 uur LENS Einde

pd
1?
no

onderdag'
..JO uur ' 

.

6 onhehend , i:
Leider "Jacqucs den DuLk. :

LENs15.londerda6Joairri].BTCtoernooizateida52meivÍ)Örbu'rf,..[öernr;oi
P.de Jongh - G.Elstak - E.v Beek - R.Zimmerman - R.Zandstra - Il.lVyrdcman -

, n.vcl f.,aan - I,l.Jochenrs - R.Holtrop - L.Lecflang - P,/rngöIine - R.Meer6hoel( -
I{..'.arscn.

sanenkomst d.onderdag 8.45 uur LEIIS einclè 11.15 uur
samenlromst zaterdaB 1J;OO.uur'LEllS' r i ein,le 1?;15 uu,.

Leicler Peter ,'.e Jongh. ':

- =9-



LENS 16 donder.Jag JO april BMTt:, :rnooi
H.StaaL - E.v i(nijff - Ii.Brandt -
Jrvd Starïe - I;.llaaseri - G.I"uÍ!er

donclerda65 mel: M.Bosch en T.Jansen
sarnenkomst don{ierda3 B.JO uur I,ENS
samenlcomst ze,t er..la1j 11. OO uur LENS

. UITSLAGE]I JUNIONEN

ï.rErys 18 donciercl.ag Jo a1:ri1 ToneSÍcloto ornooi zaterdaG 2 .mei Tonegid oto ern o<.ri
S.Hess - C.Molenaar - II.I.IoIenaar - R.Ficret - M.iliérsEia - p. n1"t-nJ, _
J.lÍansveLC

saninkomst C.öndeifla6^10.öO uur LENS e.in,le 1!.{,'0 uur
samenliorirst zatërdaG 8.15 uur IENS ein(le 12.J0 uur

Lei.ler Eric Hess.

EENq 19 donder.da8 JO aPril tsMTtoernooi
P.Deen - P.v ianholt - M.irubben -'E.de Heer - S.Ja6esar _ F.leLieveldJ.Lelícvel-il - ,.T.vd lJaay - E.DelC:er6 _ 1.1.v Katwijk.

samenlconst .1J,JO uur LENS: . teider Dhr. EIstà<,

zaterrla6 2 nei Hi,lSEt o crnooi. ,- - .

n.tril8erdgcest - N.Jagcsar - P.I(1eijn -
- J.Steinlve3Ë - 14.Tijssen -

. .. .. ein.l.e 1 2. 45 uur
. einc',e 1/.. J0 uur

LÉídeiïs Srandt en Tij ssen.

2-1
4-5
1-2
2-4
1-5

1-O
U-U
1-1

5-1

"-4

2-O
o-10
2-2

3-?
?-1

Punt en
23

Doelpunten
51-1O

LEI{S 1

],ENS 2
IENS 

'l(ranenburB 2
vw4
LEIitS 6
LENS 7
LENS B

IENS 9

UITSL,'IGN'I !..iEL11EN

LENS 14
quiak 28
TENS 16

[ïest]andia'1
Tonegido 2
Q,uiclc 6
LEN§ 4
LENS 5
Rava 5
rdcstlandia 9
Tc iícrve ,
de Vatkeniers 4

Valkeniers 5
R.':S ,

1'íe6tlandia 21
LEIIS 15
3TC B

[oNs 18
cDs ll

UITSLAGDN i:UPILLEN 1

LEI'IS
LBNS
LENS

10.
11
12

UïTSLIiCEII i.'lï NI -'JELPEII

...HMSH 14* LEI,IS 19

GespeeId
1?

Get.onnen
1Ö

GeIijk
5

Verfolen
4

-'10-

{
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i
I
I
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op i1,eze I .atste kompetitiedag vielen de resultaten niet tel;en. ZcLfo ons laa.gste
mini-el-fta-l- sloot het sei-zoen af rnet een ovt:rwinning. Ondanks vele netlerlagen
l:lcven cleze jon8ens goecl tnainen en fanatiek voetbairen. Ja jon3ei16, julIiè zijn
een voorb'elcl voor heel LENS. Deze overlrinning was dikvcrrliend.. Op B2 nar is voor
Ce overi§e el-ftaLlen rle kompetitie afgelopen. I4isschien nog een enkele wei'l.strijd
te;;en kami:ic cnskandidat e n, voor c1e rest nog de toernooien. 82 koh kanqrioen worden.
lYeL moet dan veriler al1es gewonnen worden. De 6tand:
1 ÀDo 1B-tO
2 LENS 1?-28
J :',D§ 16-25'

Met nog clrie thuisrve cls tri j <len voor íle boe5, en i',e líretenschap dat het er6 6occl grat
hebl:en wij er het volste vertrouvren in. Jongens doe je best..
À1 Ís op een 'lert'.c p1aat6 8eein.1.igd achter de karapioen DIJO ( gef el-icÍteerd l{ans)
en Verburch.-81 degradeerde niet en eindÍgde nel 15 punten onileraan Ín de mirt.cten-
moot. Een t egenval1enl','e prestatie. BJ ver6,)eeLde is avonds het kanpioensschap..
Semper r'.lthius en lÍik rrvechtenrr hier nu om. Jammer jongens. Juflie hel)l)en je best
.3e"'1.4.an. De stantien van d.e ovc.ri6e e1fta1len worden t.z.t. ín een speciale LEiiS-.
revue vermcld.-SuoBeg ín ile toernooien.

TRAININC"I]N

No6maals publiceren wij dat zolel de naan':ia:tavondtraining vocr de selecties al-s
cle vri- j dai;avont raíning voor B- en c-kf-assers niet meer cloor6aat. De sel-ektie-
trainingen op Dinsdag, wocnsda6 en dondertla6 Baan normaal_ door. tlij verwachtenjull-j-e danook trouw. l.liet trainnen, be1 dan even af.

REISJE VOOR IíELPEN EIÍ I'{INI.IVELPEN

Hebben julli-e aJ- 6e10 overgeitaakt voor het reisje op zoncla6 14 juní naar Bosbad
Iloeven in .ïJïabant? Dit kan nog etee.-ïs. .f 20t- o.r 6iio 136? 11 t.\.v.. penningmuester
LENS met vermelcling reisje ie al vold.oende. De eeuste 4O kunnen itee. Snel doen.

-11--
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VAN DE VEIII(TEZING§IíOI.f,IIS §1E

Vnrlit DE LEDENR.IAD

Deze líomríissie., bestaande uit: .1,,ac1 Bogisoh, Jaap CoJ.pa, Arthur d.e Groot,
ïlim Iiouwenhovenr llo eI Stap

vinden het 1:rettig da) vanuit ce Ici-en s1:,.rntaan is gereagcercl op hun vraag zich
a1s kandiile,at voor ;le ledenrnail beschikbaar te stcllen.
'l'jie'zijn elcze kanilirlat en:
nanens rr.c Zat er;lags enioren:

Rob 3qm' Theo Booxa6
Gabri vcl To6t

Zond.agsenior en 3

'Frits v Beehum
i'.rthur cle Groot
Pier.re Ileynen
Jos fuijper§
lrans P et ers
Henl( I?immelEwaan
J.ndré Aovers

names senioren: 
chris s ta,el

Petra den Heyer
I,lonique de Vrcugd

Junioren:
IIans Diemel-
Frans Fl-umans
Ben Osse
ï,eo v ni jn

Pupillen en,,?el_ilen3
rn,ndré C hri6t
Herman § traver

de hommissies:
Ton vd Berg
Piet jjosch
Loek Duivestei jn
Iïim vc1 Linden
Gerar.l v Reenen
Martin l?euver

zoals u zieL zijn alle posten no;; niet bezet en liunnen wij nog kanrriir,aten 6'ebruj-ken
uit de selectie
niet spelen'ie f ecr.en

pupillen -welpcn
aldconoC-atie

tot 3 mei, 24.oC uurr. kunt U zich nog beschikba.ar al-6 kand.idaat voor ce l-ed.enraad.
Doe dit en welLicht hrii8t U clc mogelijkhcicl ncc te besl-issen over aIIe l:elan53rijke
zalien binnen Uw vercnií.;Íno.

Dè Verkie zin8skommissie.
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DE LENSREVUE ,'.
II,EEI(BL,ID 

.V11.N 
qE VOETBÀLVEPJNIGTNG rÉNS (rcrqrà ul sNrii"

54e Jaargang nunmer ,g, ?. rreí 1gB1.

1182
t603
1345

OEFICÏEE,:

I f ua MeJi !.lluazer

1?O1

'l-5-81 Vreeewijkstraat 28!,
Den Ilaag _-

1-5-B1 Vreeslr-i jtetraat ZB9,
Den l{aan

25-5.81 vestdijkhove 26, Zoetermeer
tt
tt

tt
tt

- Pe jl8y tiLcheJ.

te1.6?6iBl.'

Me j. §.Huizer

D.M.Verschelden
J. -h,Verechelden
M. A. Verschelclen

wordt m. i. v.

wordt m.i. v.

wordt m.i.vr
tt tl
,l It

- Vori6e rveek zijrÍ .al-l-e l-ealen, die nog meer d.an 66n kwartaaL l(ontributieverschulcligd zijn, brieÍen verzond.en met het vriendelijk verzoek hun achterstandzd snel uogelijk in te Lolen.
versch:íllende van die l-e.1en. hebben hierop a} gereageerd. ï{ij hopenr dat''ook de overigen hun kontributie direkt wi11e4..ovórrnakén.

Het Sestuur.

KONTNTBUTIES

IÏÏE SÏA.I,-T ER I.,CHTER DE

Z at er rla6morgen: Fa]!. l.loLenaar - Tèe1e F"e"j.chs.
,, . nidda6: JósÉ en Andr6 Christ - Cor peeter6.

SLUITENT Jos6 en Àndr6 Christ.
Zondagnorgeii: Tinus Zilfhout - Cor Hoppenbrouwer6' Eric Landman.
r r Midda6: An vd glssn - I{evr. de Jongh.

. SI,UITEN;' §erard en jj,n vd Steen.
Eveltuee]- afbel-Ien voor. tle bàr bij !o.el: Duivesteijn

Hierbij wil ík graag iedereen, zowel EEN_S als Cromvlietr hartëfijh
bedanken voor de leutre reacties en attenties die men mi j gestuurd i,:eett [i3..:,ensmijn verbl-i jf in tt zÍckenhuis.
- fn tt bijzonder wíI ik rt Je e1ftal (sezol) met leider"en trainer
bedanken voor ,hun 6ewelclige steun in deze! .l 

.rnu"U Murder. ,
Nanens LEI{S wensen wij .',ndr6 een voorsl)oedig herstel, en hopen r}at hÍj snel
weer oi) onze velllen te vinden is. R. r

Graa6 vril ik het ne6t rur bed-anken vooi d.e prachtige fruitBand, en ar1e.
mensen die nij hebben verwend. mct.bloellen, kador g èn kaarien tijclens mijn verblijfin het ziekenhuis..Ik voncl hct ha::dstik.:e fijn om van LENsmensei trat to horen!
Bedankt al-l-emaaL l

i 
" Nonnie straattiof.

-1-



Zaterdagavond 16 mei a.s. om 19.J0 uur speclt ons aJ.Ier utopiatea.ni ( rnetr claarLn
.....vermaaxir.e ,dri.nkorrs). een oef enl'redstrij C' tegen 'eén tear4 vzin vàetballers die uitaIle del-cn van Zuicl ll,rl1and komen.

Vandaar dus drL e naan.
voor cleze speciale 6cle3enheid'is ,te i<àntiire de gehele avond 6eopcnr1, zod,at ookna de vredstrijd nog tn 

.af_zald.-rer !,- 
j e kan _vr-o.rrlea genqlligd. . . -' 'l'Ii j hopeii 'dat' iïe wèer6oden aair funstig gàstemrl zijns én rtat er vee]_ Eensen zijnclie c1e T.Vi cens niet aanzetten maar eens komen È5Ëen naar de prestaties.vaà"dit.

roenruchte el ftaL.

UTOP]A-TEAM -FC Z\JID - HOLLhND

I(L,IIYERJIS EN BII\icO

U Ï]IS! i'IA',]UUIILIJI( T.L D,iiT:

Í'
l,ieet U liet nog? Zaterda8avonrl r) mei: Klavcr jassen en ilingoën op LENS.
.I(o6tcn kl-avcr jacsen i 2r5O per.perss . . J . i. .

hin6oén .i 1t.t , per kaart. , r : r

Tot.zaterdag! ! ! .::

-Ons eersle senioidn'elftat (zo) door een, 1-O ovcrwinning oij
stap hecft. i;ezet op wà6.na-ar behoui van dat elftat voor dèDat elfta1 in de laatste competitiewedstrijdem Uw steun ha

. D9 trraqs j'lu,mansboksa].. ciit..Jaar door IENS verovercl iu. pro' LEi,ls 4 eezo gede5rarteercl isi . '. . . --
LENS , seza In riant uitzicht heeft oir het ka:npioenschap.
Ons 2e R.'el-fta1 dat ook heeft
u zich nog tot vrijcla6nacht 24.00 uur kunt op6even a1s kanrlida-at voor d.eledenraadi .. -- _.
Er a.s. zate:cda8avoncl gcklaverjast en gebin6oori. kon worde:r op LIINS, zo niet
eLrlers in ilit krantjc lcést U ér'àecr över. . i .

Op 16 mei on 1.j.JO uur ons r.oemricht,e_ Utopio - 'teal cen wèdstr jèr s;r:eelt
te8en fC Zuid }Ií)Ifanc1. . ,. '.'. -,, t

r/erÉurcir ,n
2e. klasse.

rd noclig heeffl,
ficiat jongens.

. fle hct kort
PjINDOER.

bouden houCen. Vol§enCe weelí krrmen we weer rnet eèn liwispe:loor.

ZllZlq,I.\ZM''tÍZMniZlÍZVLZf'\ zt4zw'1;12i,;zM7,LtZr=i zl iz"|:,1tÍzt 1zi .ztLzlt zy,n,,.zt iztizl4z\ t:ài'121"\ tzt4Nztn iz, zi zl\zt4z

lf,lqcs i,-D

Zaterdag ! mei 1p81 .

EN.. V:'i)í DE Z-I,Í LADI)E1-I---!t

14.rO uur Looscluinen /
11.00 uur Hoel<se..Boys B .'

DINS)]..GAVOND 5 trei 1981.

1 9. llo uur LEl,tE 4 .

fiet XEI?STE besl-oot
ANIVB in een Ev-6-ustiile
achterstand, vrercl omgezet
LENS -overwin]1ing;

LEI'IS 2
],ENS ]

-E;SOner goys +

haar ( comiretitie
1s ;;edcgen vreclstr
door 4rn tigluk en

r1. H. Verha6en.
{.rr.

N. N.

) séizoen met e
i j r1, rvaarin ní

en 2-1' '( uit ) ze6e tegen
,Je rust, een 1-O
in eon uit eincleli-jke

-?-

ilad de Pa ter

I
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Er"r"eEídennuvoor.ons..hoo8stetqem"ticu,,,.no6"u,,.',".tournooien(-]ràoui,
NoóÈ161p en lO mei'íiirqs t)-en rian'io de 

-koeir 
op en kunnen we wel moe d,och tevredenvÍrcantie houclc n.

De rost van onze aanclacht was dit vreek-enil. geconcentreerd.. op LENS J cl.at
t s midiiags on half vijf .mo )st aantrc.len teSen DSO .'11 . Nou clat is rvel- cen happening
eworclenJ' All-ereest lvas het scorenvorloop daar debet aan (n.l_. O-1)1-j f ed vÍl. Tol- ;2-1 DSO eigen doel 3 2-2;J-2 Gerarcl de Hcro 1-1;" en tensLotte J min. voor hetd

einCe 4-5 Jan víl Ri zen. Nu snaj)j)en Yri e aa]-, dat ons DERI)E de laaste tvekenmin of me er onCer oo6s1:anning vcrkeert en Cat daafdoor de resp. zenulven tot hetuiterst ge6panne4 zijn, doch de tocstanr,.en zoals dic zich zate:"clagavond afsp eóJ-.Jen,waren ronduit beschamen:l! De ordinaire schelcl-kanndnad es tussen een paar spelérs
van LEltrS.rr die zich bli jlibaar in tt gehc e]. et mecr mccster tïaren, waren
absol-uut een aanfluÍting voor cle 6ehele Z -l,l afdelín5. En nu kunnen we a1s si>cierop tn dergelijk monerit de scheidorcchter wel de schuld te geven (3ocd; toe6e6evendat ile boste man.ook niet direct in een 6lansroI vcrkeerri.e! ) doch we dicnen tochaltijd te besc ffen r clat r:le minder succesvollé rcsuJ.taten in het veld , al-leree

J Ons ze Íi9zg.9 t dieneÀ te tsorden: gemiste kanëen, t eEffi-co- ncentratieen o!l-e;ten(r.heiri, 6euis aan zuiver comb inatiespeJ- ètc. etc. Per sl_ot van rekenr-ngwillen rve met ztn aLLen ock irog eens knmpioen worCen, màar rian als vclwassenkerels en d us r,let ere I Oh zo ! ! Omdaar verj,ler aan te werken gaan vIc a. s. zat ercla6Tezoek bij Hoekse -Bo 8 :-n ttoek van Hol-l-and. De laatste. zware 1:iI anccmpetítie en us:
Bofsl Bij het binn

evcn 6chra! z
enkomen van Ho

etten boys
van Ho

t I iïanvang: 14.30
and op è'erste tweesl:ro

uur. Terrein I{oclise
ng linksaanhtud.en en dart direct rechts het ])arlceert errel"n. Verzamel-en:zonder ve rvoer : 1J, JO uur-Íi-?à LENSkantine !

Op6t e]-]i-ng:

3E:
( 19.00 u

voor LEi'iS ' ers

Reuver (aanv.) - G.Bosnan - C.v Uielber8en - C.Ve1d.in-h - X.IÍo6tcrLeijn - R.3om - J.Houben - L.Iiuijper - G.Iiuiirer - D.pronk -liemper - T.vd ToL - C.BoÉrdan.
t VIEflDj speelde niet doch komt Dinsda8 5 _qe3 binnen de lijnen
) I Cus dat is. al- achter de ru6 aTEEï€ w-de we;llost ontvan6ei.

PROGIIA. 1!1 ZATEI -DÀG 15 mei 1981-

TENS 1 speelt in het j ubit eumt o ernr.,oi van cle FC Nootdorp en IENS 2 en 2 speLenÍn ne-net-tr:ernooi van l]l-au om1 6.lo q.thuis tel;en Devjo 10. De r die rlatumwaren geplalid zu]Ien nu
.fianvang 19. O0 uur (beirie v HoIJ.and ].

l-n

V]-JIIA:

Zl4Zl!iZl4ZMZ!1l.I!,Z,14:ltlzttzyÍz\1zi4zt-Í,zuztlzi,z l'lmz}\Zl Lz|4zl'izit Zl',Zl4Zl :Zl.],Zt, '|ZiiZllZliZNZ!:Zlqil1Zi:lZllnUMZl\ZliZ

Tol :1o! van ;leze enigzÍns sombere overpeinzin6cn nog ecn vrolijke nootr
tiL9,,d? XrGtu" en lIenn_cke Bom kwamcn (noiabene in Zweàont l) overàcn, clat zezr-cn weJ- ecns zouden kunnen verloven. Zij dcden dit op 25 april'j,1. enontvairgen vrieni'ren cn kennissen oir zateràa5 ! mei a. s-. *r*oi ZO..öó ,r,aan de Eahr enhci tstraat 15t Den Haag. onnoàig te vcrmeliren ei6enlijk <latook onze hele z-M afdelang rtit jon6e paar rnui dit fccst van hàrt.e 6e1uk.lirenst cn h,:opt dat rt een basis za1 mogen zijn van een uiterndelijk zeergezond en i;e1uldiig hurueli jlc; waar \{e vànze1f s1:rekenC t. z. t. no6 rvél_ op i.tcru6 lc<-rmen.

T)

H.
He
ur

L

worden o1: trÍo ens cla.

mi: e t itïé-En-we
etitíevredst riffií-To , welhe voo

Ge6peeI ;avond mei a. s.
],ENS 2 Maas

or2en

en Hoe
Men dient tlit terde të-'líë:r en- I I I



sËz0sEZosEz0sE zosEZosirzosEz0sEz0sEEosEz0sEz0sEzosEzosE zosEzosEz0sEzosEzosEzos EZOSEZO

Pn0GRr-l'[;], SENIo zcNDLc 10 mei 198'l .

14iJO uur DHf, 1

1'l . OO uur Velo 2

IDI;S 
'r 12.00 uur IEIIS 5

12.00 uu} SVli z

en 4 vri j

12. 0O uur Posta]-5.a J

1 2. 0O uur LEITIS . B
14. OO uur IEïS ' 9
14.00 uur LENS 'lO

LEl,tS 1 ',1

PnoGnAlI'Ll SENIORE'

LENS 1

liEr,rs-.e..

LElls 7

r\rchípel 5
Vefo 7
GSC ]

toxas/DHt 7
LEiis 6..

Brasserskade. - Delft
I. vd Boorr

NoordvreÍl - hÍat erin2;gn
; J.v ilooyen.

V1 1' vc1 Ven.
ErasmuswË! t/o l)àd.emsvaartweg

Vcrl-. \.,iaa.16dor?crJ.aan tf o
rrtlrchipel

fr. HarIend.
J . EVerS .
MoSilvi"-c.
N.N.

v,
v'l
vt

is vrij

DONDE}?Drj.G 7 mei 1931.

LE}IS 6

],ENS 7

IEIIS B
:ll--
LEN'S 9

19. Jo uur LENS 6

CPSTE],LINGEN :

IENS 1 en 2 worden door

LENS 5

Dc Zrververs

Ce trainer. !9kenc1 genaakt.

met trV.Iiouvrenhoïen. - -

zie ook dondertlag 7 uei 1981r

en 2O.OO uur: '
. 271155
.. o1o-?1513o .

. 802516
c]-. 946893
. 63tzt4
. 

"17301

, LEIIS 10 aLs behend

VENZ/.UELTlJDMI

LENS
LEI'IS
Llilrs

AFSCI]NIJVl]N

-

bekend

bekend

beliend.

b ckend

belcend

.Io e i Iit ting
Cees. vd ileck . .

Henk Rimmelzwaan
Gerarrl Duivestei
Theo Prin6
Jan lliemen

aIs

als

aI6

a1§

aLs

5r9 en 1

6 rt.oo
0 een half uur v.'cr aanvang Van hun rïed-.strijd..
uur LENskantiné
uur LEIqS kantine7 11;OO

Jll-een vrij daíjavond ' tuss en i
LE}IS
LElis
LEirs
LENS
IENS
LBiS

i'tul"o:liplu,kunnen bij evt. ?xobl-einen kontakt opnenen met trrans r'r.e Vroci;e,tcI. O1f42-6O21 r zaterdag tussen 12.0O en 1J,OO uur;

q

6
?
B

9
10

bij
bij
baJ
bÍj
bij
bij

9. O0
tcl
teL
teL

jn t
teI
teI

-4'-



NIET OPI(OI.TEN

'; eíjen6 hcrhaald niet
Verlveer Eo6elijk bij

UITSI,-^"GEII ZONDr'.G J mei 1981.

opl(oÍaen worclt J,BoEst dit seizoen niet meer
d.e Seko oi.r maandagavon4. ..

op6.;est e3.d. .

LEI.IS
LENS
RVC 4
ODB ,
vcs 4
LENS
LENS
Juvcn
Tauru

I

3
9
10

Verburch 1

Ol-ympia 2
LEI,',rS 

'LENS 4
Ltïs 5
DHL 5

LEI,IS '

Lni.ts
LE]iS
GDS 6

1-o
2-1

7-1
U-l
1-ob

7tu
+à-
Ë2

vrij
1

HestlandÍa 1O
LENS 11 ,

3-1
1-?
B-o
t-+

PROGn.l,t tldl ZON).ÀG 1? neí 19t31.

14.JO uur] LENS 1

.- EFlTs. 2 is vrij
. LENS J is.vrij

, LEi,tS 4 is vrij
L'El'ls 5.en 9 i Valkeniers toernooi
r,Èrqs J-Gí-B: Gona toexnooi
ffi§--'-ftftoernooi --lE[i§-íd: Cromv]-iet toernooi
LENS comb.3 .'!SC t,., ernoci

PRCGIAi.lii:i Zl'.it.LV0ETB,;',L

DINSDT.G 12 mei tg8t r

2(). J5 uur FV Snoekie.f

VRIJD-'-G 15 nej- 1981

HVt/ 1

L]I}IS 2 silorthal itDuinlaanrr

- sporthal rrluit enho f rr

!

19.40 uur HonseJ- ersrti jlc 1 LNNS ,1

OPSTELLINGDN: ..

l,Ells 1 -a1s belcend

IENS 2 al-s bekencl

SEZOSEZOSEZOSEZOSEZOSEZ0SEZ0SIZOSEZ osEzosEZ0§EZ0sEZ0sEzcsEz0sEzosEzosEz0sEzcsEzosEz

iJROGIU!:J,ÍJ: JUNIOREN

JDÀq.B mei 1981.

19;00 uur 
*vertrek 

À1 narar
19. OO uur Víos

ílo liciinemers. Samen](omst
IEIIS 7 met jr.Roos

19. ()O uur station II.S.
samenhorast 18. JO uux Vi.os

VRÏ



ZÀTERDÀG 9 mci 1981.

14.30
1o. oo
10 ., :0
13.30
12.OC

trur
uur
uur
uur
uur

LENS
LENS
LENS
L.,Ei,{S

LËII§

lool_1

z

B

9

de Ke:rnemers toer
Gonà toernooi
Gona toernooi
HMSH toernooi
O§C to ernooi..

.Beverwijlc 
:

Berest einLaan
Beresteinl-aan
VÏèdcrudtl-aan

..VlamenburÍ{

Op vrijda;;avond tussen tB.Ot_l en 1!. )0 uur voor:
ll-lilassers bij paul vd. Stöcn tc]-. 6?5096 .

n-Ii-lassers bij Frans vd .törg tel. Z9?9?B
C-klassers bi j Tcn ts-Gra.'ienrl:_ jk tel. 631640
ln uitcrste nocrl nog oit zater.1a1;ochtend cp LE:,:S te1.

0P,5TEJ,],INGEN :

LE}IS 1

sairenliomst 1

ZONDf,G 1{) mci 1931.

10. J0 r:ur L ;NS 1

I^FBILLEN:

6amenliomst

],EI.IS B aI§ bckend

de I(enneners toern.':oi .-1)everwi jk

.661314.

Di. e
vR
vI(
9.0

T.
J.

mel - l{.Riemcn - [.cle l(roon - R.Groen - J.Odenjiirchen - C.vC Laar _
ijn - E.Eyhelhof - Y.TDLohreB - G.Caprino - H.Schaap - E,perreyn -,ester - Ch.Bergnans - n.IIui6man.
O uur Hol"Iancl Spoor Leirler Jaa? l..eybuig. ":-

LEI.IS 2 R.v Bergcnheneaouwen - R.Ginber6 - G.de 1;ol< _ J.Kouvrenhoven _ Iqrschobbe _. R.lVasserman - F.ZeGer6 - 1r.v Iinijff - R.Verboom - R.SchTeiner.:- ..;. ...

E..l=mmcrlaan - T.Spa - R.Soebarta
sauenkomst 9.JO uur tcrreÍn Gona Leicler Dhr. S.pa.

Einde tocrnooi .16.O0 uur.

LENS f vrij Y.Idlohreg - G.Calrinc - E.pcrreyn en
zie LEI{S 1 -
Il.Verboon - R.Schreiner - E.i,nmcrlaan
E.Roos zic IEUÍi / op vri_ jCa5 B-!

IENS 4 vrij T.S!a en ll.Soebarta zie lElts 2
I.Dli-e6seh en I{. v }ÍeLzen zie LEI,{§ 5

I,ENS 2 aLs behend met B.Driessen en l,r.v },le1zen.
samenhomst 9.JO uur Terreia Gona Leider llarcel Jansen.

Einrle toernooi 16.LrO uur.
],ENS 7 (vri jcla8 8-5) a1o behentl mct E.Roos.

M.KoeLeEij - II.Zaa1bcr6 - C.Lie l(ien Tsoen en lÍ.lUol1cnan zie ook LENS I

J rt ï(est er

zie LEN§ 2

R.Vrecswi- jk en n.Han zÍe ook ï,ENS .! '.,... .,

'iBi.JO- uur. Vios

met C,Lie l(ien T6oen
M.Iío el emi j .

Léiíèr Paul vc1 St een.

Fr M.iíollelDan - !,1.2aalber6 -
..

Leicler Theö Prins.
Einde toernooi lB.OO uur. ,

samenkonst 12.JO uur IENS

-6-



LENS 9' " als heken:l
GirÀRNE 0U"EIiS l'lET VEIIVOER
samenliomst 10.J0 uur LEI.trS

PROAII.! :MÀ PUP]ILE]'I

ZATEI?D:',G 9 mei 1981.

met n.Vieesvrijk-- R. Harn en'J.ÈwÍL1ens.

Leii'ler Ton t s-Gravendijk
ilindc tocrnoci 17. O() uur.

,

Vrcd erus tLaan
Vrederustl-aan
Vreilerustlaan

11.3Q ttur LEI,ïS . 10
9 . OC uur LIINS -1 1

9.0C uur LEitS i2

PROGRiT!ï{À :;ELi)EI{

In.ÍsH
HI{Si{
uisH

t c crnooi
toernooi
toernooi

ZATEiIDiïG "9 uei r98r.

IENS
9. iO uur IENS 15
9.00 uur LÉt{S 16

Zr\TERD/ic ! rnei tp81.

11.OO uur LENS 18
1í. G0 uur LENS 19

LU$S 10

samenkonst

zie overi8e elftalLen
- DIIO tocrnooi
- DÏrO to ernooi

sportpark YIest-Zo et ermcer
spr,rtpark i'Iest-Zoet ermeer

t4 vli.j

SCIInIJF IN Vron ï-IEf I(lIISJll 0p ZONDl-c 14 iuni! I

PROGN.f, ]'IÀ M]I.ÍT-IIELPEN ..

LEN,5
LEN,S

to ernooi
toernooi

SCIIRIJF I}T .-VOO;? HET }]NÏSJE OP ZONDiiG 14_iuni !!

ritr'llELLlIi{ :
ÍÍ-ïïTeret
OPS1JELTINGEN !

op vrijda6avonC tussen 18.00 en 19.()O uur bij i,lim Kouwenhoven te;- Z99B5:,c nnod nog op zaterdagochtend op ï,ENs tej_. 661314.

J.Dunant - D.Bijlsroa - p.lijJ_sna - E.Christ - p.Oosterwe8hel - R.Slats -J.TÍnmermans - D.Verschelclen - P.vd. Z$/an - S.vd Togt - E.I(nop6 -
H. Smul-e.ors.

12.J0 uur LENS Leid.er Herman Straverr
Einde .toernooi- 'lB.OO uur,

LENS 11 .Il.Fromberg - r1.v lvijn6aarden - B.de Groct - C. Lle Groot - T.i{ulcler -,L.Meershock - R.).rlu6ge - Ii.Sita - D.Spa - V.Trírm! - T.Jansen.
samenkonst 8.15 uur r.,ENs 

ffiïl:,*:lï1:,r-ï.ï;1.;,,.
tENS '12

samenkonst

E.Inncmec - R.Batel-aan - R.Boelhouwer - C.vC }Jogaard.t - T,Diemcl -À.Groenestein - n.Hartman - L. v tt Iloog - R.Spaans - J.Iioenrarails -
E.Renzenbrinh - D.ví] Toorn - L.vd Toorn,
8.15 uur L'JNS Leider Ron de Jongh.

- Einde. toernooi 12.J0 uur.



IENS 15 P.de Jongh - G.Elstak.- E.v Beeh - R.zímmeruan - R.Zantlstra - R.iTyrcleman
R.vd'L,enn - lï.Jocheins'- R.Hóftrop - L.Leeflang.- p.-t:.n6e1ine - R.l{àershoek

': ]t 'I'arsen'
G;T-.1,RNE OUDÈR§ I'IET VERVOER"
Sàmenkomst ?;45 uur L.,E.NIS Í,eider peter de Jon6h.

. Einr1e toernooi 12,rO uur.

GEEF JE S}IEL OP VOON HE:' 1IEISJE OP 14

IENS 16 H. Stae.I - E. v Kni j f f - I'Í. Br
c.I(uii)er - I"Í.Tijssen - J.St

Gi.i1.RNE OUXEnS MET VEnVOER
samen.;omst f .4! uur LENS

LEI,IS 1B

samentíonst

=jg3=ir 
t

anCt - N.Ja6eËar - P.Iileijn - J.vd Starrd'-
einrvegs - K.ilarsen - M.Boocho

teid,ers Dhr. Ilrandt en'
Tijssen.
Eincle toernooi 12.r0 uur.

GËEF JE SNEL O? VTCT HET :IEr§JE OP 14. !uni !!

S.Hess - C.Molenaar - M.Molenaar.- R.Eieret
J.Mansveld - R.Nuijen - N.SchuurÍran.

1O'rO uur LB{S

- IÍ.rJiersma -P.Elstak -
Lei«ler Eric Hes6.'

samenhomst 18.0O uur LENS

samenhonst 1B.rlO uur LENS

LENS 19 P.Deen - P.v Àanholt - I,l.,llubben - E,de Heer - S.Jagesar -.f.Lelieveld -J.Lelieveld - J.vd !ïaay - E.Dekkers - M.v i(atwijk.
sa&eniiDmst 10.J0 uur LENS Leider Dl:r. Elstak.

Gi;USïE HEf TI..CH BELET/EN? ?

zulien rve einds tij<len weer eens een ï,ENselfta1 in de jeu6d krijgen waarvoor vre
cle kanpioensvlag Eean hij6en? IIet ziet er vcelbelovend uit voor LENS 4.
Met nog :.lrie werlstrÍ jden te s-.:eIen st.,.an ju]lie reratief 13e]-i jk met r^Do. De stand
t/ro af5elopen vri j c1,a6 was a1stolgt:
1.' ÀD0 ,. . :18-rO '|:
2. r,ENS fi-e} l

,.. r.Ds 16-25
De volgend,e wedstrijden zijr vooi": jullie-rastgesteld:

-DINSDAG 12 rÍ.eí 19811

19,0O uur LENS 4 Vios I samenkomet 18. JO uur LENS

DONDE;IDr\G ,t4 meÍ r981.

l8.rc uur LENS.4

'.JJOEN§}IIG 20 mei 1981. :

18. JO uur LENS 4

DZS 2

Die Ha6he J

Ju11ie zien het een','-ruh pro6r'i\.mma met ce kads op e'en i: eslissingswedstïi j d net
.irDo. §ucces. De volgen ',e s1:e1ers. wc"den bi j d.eze I vredstri jcen verlacht l.
I'Í.vd ï,an§ - B.I)riessen - LI.Co1pa - n.Soeharta - ll.v L1eLze; - tt.Càurenb -. i,!. Fortrnan
T.spa - ll.verbbom - R.vd lloclc - s.llroeGhart - r'..v Blitter6wijk en E. Àxrnerl-aan.

-B-.



LmIS A 1 naar de l(enncxrer§

ex."trenti jd. Hierdoor is het vrcer niet mogefi-jli om henatuurlijk. Toch hebben wij het volste vcrtrouwen in
veeL succes toe in dit zee4 st.erk )ezette tocrnooi.

'Dè reis.6aat riït 5aar pdi treín. l,:te verzahcién om 19
Dit staticn is te bereikcn.ne!' tr.fl 3;9r11'df r,let bu
Beverwijlc. Jul1ie hocven' een treinkaàrt e te ko ,erÍ.

:1..S.. vri jria6avond. vcrtrekt een g-roóp van 15 ;llj-tctasÉeis met 1eider Jaa:r I,iËiiUrr,.riöïtine Deverwijir. DvchàIs elr ariíc.àre"uó"L.,i6in19or, "it-Nuà;rt;;à à;"f-i,riiÀ:"--:"
daarmee aan een dricdaa6s evoneuèitt. ook'dit jaar vait het toernooi wóer in rle

uI L'l mce te nemen; Je,mmer,
deze grc, eiï; Iiij. tuenÀen 5ui-tie

.00 uur op het llol'Land6 Sp.oor.
s 19 . De reis qaai naar . '. '

Dit i€ aI 6erc;;e]-d. Oll -. ' .t vclrl vàn ,'le lí.cnnei;rcrs '.

gebracht. Daar vindt i,e onderverdelin6 p]-aats onder'cte pree6ourlers. rn totàaI
rvorclèn zorn 2OO jongens onder6ebracht. i';at een organisatie. :
Op zaterdaE + 14.10 uur vaniJcn de vrerlstri jd"rl ...o. I s .ivon,l,s.. is cr een fèo6t. in
het hlub5eboulv van de l(er.ncnrers. Zonclags start het toornooi wecr on 1O.JíJ uur.
De nr6..1 en.2 van eLke'poure sljelen'om rle plaatsen I t/m 4. r.,i-sschien zittcnjul]ie.àicr nel bij?? De frijsuitrejhing is on i7.i:o uur, .i'caat Sutric om -+, 1B.oo uwicr in de trei-n nanr huis zitten. Joníièngr succes ti-jcens dit zwarc Èaar -eig
(voor o1:steI1ing z é na juriioren proÍTra&ría) . r:

LEI)ERS ( PGELET !;!
op zatcrc',a6 9 nci crGani-secrt ce Escamphomnissie een tocrnooi voor r'.e a"r,.""];""
dc verenig-ingen 3MT, VCS , Siroorwi jl( ,. en LENS. Dit toernooi bcgint om 17.00 uur op
-cto ve1éen Van Sj:oorrvijk en cindiGt om''+ 19.Ot) uur. Na hct voetballcn is er. no6.'een koud. .huf f ct. Natuut'l-i jli zi jn oolc dE 'lartes van rlól_eÍricrs hicr,:i j van haite- ,

weLkod.
r,eieers die 'fiieràsse heÉ1:cn oN tèkker mee te voctbotlnn of te eten teunnào zictrl
ais'à' ctondèrcàg of Íri jdag opSevèn rrij .trans vd Berg tii. àSZgiO.- 

--- -:-:------ ---" '

Er ziin uitcraarcl geen kosten aan het gchcol vcrbon.len. U stclt imrners het hel-ejaar a1 grat5-s uvr vrije tijd tcr beschikking. Dit r,,,orclt nu ook ecns bel-oond.

staition Bevervui jk woi0en j u e afgehaa en naar he

REISJE ÏiEtPEN EN I.iINl -' :ELPEN

T]]AÏNINGEI'I

Tijdens cLe ruaand mei vervallen de vol6enl1e trainingen:

sl-cchts tr"ree jon6ens hebbcn zich nu ?as opgegeven vöor het reisje o;: zonrlaij
14 iuni nirar bosbac', I{oevcn, Julrie 

"rèten 
lràt toch no6 neI: l-ekliór spelcn in d.espeeltuti of s}ringen in het trampol-inelark. ilat rocien in Je vijver of rys.ter-fietsen. Daarnaast is er nog ccn sr-]ort v1ie6tui6 en een natuurp"rl.. E., natuurlijk

l(unnen ju}lie tlaar ook zvremrnen. l)it alLes oncler be6eleiding van een fl-ink e.antai
lei.1ers. Vertrck op zondaiJochtend ,14 juni om + 9.UO uur va;af LllNS.
T eruglcomst: 17.oo uur. Dan nog Ic ker wat ctcï, ( }atat, appcLr.loes cn cen krohet)
en dalrna vormoeid naar huis.
Dit alles voor 3e prijs van Í 20t- pcr !crs(:on. I{eeft u nog een liind thuis Ínrlezelfde lceftrjcl rlan na3 hÍj of z.j natuurlijk oak mee.
I'íaak nu clirelÉt .7c 2or- ovcr o! gírorekeninl jr6? 1l t.n.v. pennin6mecster LENS mct
vcrmel-c',ing reisj e.

-:9:'



'I

De
De
De
De
Na

ma.anCa6avondtraining voor de À1R en C-selektie
don.ierda6avondtrainíng voor cle pupiJ.lons el ektie
vrij clagavondtraininB voor de B-en C-k1as6er6
overiBe traininÍjcn gaan tot nàd.er bcricht 6cwoon
deze datum worden aLle trainingen stopilezet.

door tot donder-daa 2S inài.

zo tcgen het eincle van c1li seizoen zijn er' nog lcgio jongens die no6 een behoor-lijhe kontributie achterstanrl hebben. ICon op àilogis màat<-het gelcr. nu clirekt. .

over op Sirorckening ,16? 11 t.y|.\t. pe4nihgmeester !ËNS.
Eventuele bedankjes en/of overs.chri jvJn6en nó.etèn vocr ]1 mei iógeleirérd zijn.Ilet is maar dat je het ueet.,

I(ONTN]BUTIES ETC..

LENS UTCPI/L TODNNOOI .

FLUI'{-INS ]]oliiiril,

Hct lle.utoPia toerncoÍ voor A'l el-ftaIlen wer ct ' óverheerst door de Brabenclceploe8en TSC'en Jeka. tla een spannóntte finaLe rlie .in O-O einali8de won TsC vcrdiencl
.door' het beter ncmen van strafschoppen. De Mus3chen wercr. Je en-rte Kcnnàmàts 4..,
De. btrijil on ce )e en 6e lrlaats 6i-n-1; t"sienr ttam. rioen Dlvo én LENS l,ï; 

':--. -1'
Door het beter nemen van rld penaltyrs v,erd LENS 5e en DtiO'6e. lieerlandia l_egdebeelag op de /e pl-aat6 en het zrïakke ' lVeLtània werd. Be.

voor aanvan;; van dit tocrnooi rïerd iïcvreesd clat DI{L rle bcker voor c1o }e keerzou vcroveren! dit zou botekcnen rlat rle Hr. f'lunàns.cen nieuwe bckcr lou noctenkopen.' LEi'rs Bf r 84 en QJ hiclpandè E?r l,rlumané een beét je. Làn11e ti jd ,àti h"t 
-L"

naar uit dat.Dso c-eze bí,kaar- niee naar Zoèteimeer'rou n"À.o, ronài in c1e li.atste
r.)nde slue6 LENS toe en v/cn deze felbegeèrrle trofee voor oÉo. pe H.r,. Fru'mans.'tbnd het niet gàpast dat de ori;aníserenqe' vèrèníBing zijn ei6en tocrnàoi won., .Maar voJ.gens one ivas hij er töch we1 trots- bp. - ' :
. : ---

-10- -
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DE LENSREVUE
!ÏEEKBLJiD V.'IN DE VOETBi'IIVERÈNIGINd LËNS ( IEiUC EN SNEL)

J4e Jaargang nummer 40, r4 r98r.. i, .i

OEFICIEEL

I,IUT.:TïES LEDENI,ïJST

OOT0 J,ï\Borst vror clt Noorderbeekstraat 116, 2162 PJ Den Haag.

ZATEi]DÀG/ZöND-I,G AFDËÏTII'IG

Teneindè' een juíst beeld te \rcr§qij6en van het aantal elftalJ-en, d.at aan cle
nieuwe honpetitie gaat d.eel-nemen voor zowel de zaterd.ag- als zonclagaideling
moeten tle sr:elers, die eventueel witlgn veran,.r.eren van konpetitiedag clit uiter-
lijk f1 nei, a.s. opgcven aan het S elEretariaat i,Iel. 458?OZ

VJie staaà er achter de bar ?

Zaterdagmorgen! An en !ïjl en nonald. 
,

rr tuidda6: Ton vd Ber6 - Paul Meijer - Loe Duivesteijn.

Zondagmor8en: Tinus Z
peBgy R

Zontlagmirlclag: Huuben
Ëcné vd

Sl-uiten r,rorf en telefoni
Eventueel afbeLlen voor

j.lfhout - Cor Hoppenbrouvrers - Teel.e Frerichs -
icheL. - Eric Lanclman. .

-Silvia Plonk - ,tn vd Steen - Jos6 Christ --Èteen.

sch gebeld.
de Bar bij Loek Duivesteijn Te1. 6?6181

Geacht Bestuurr_

Hierbij r",iI ih de voetbaLver enigin11 Lenig en Snel, net name het /cseniorenelftal, bedanken voor de attente behancleling en belang;ste11in6 rlie ik
heb ond.ervonden tijdens en na de wedstrijcl LENS Z - Vuc I van .12 april j.J_.

Tot 6lot vcrzoek iJc U mijn dank aan de spelers van eerder genoend
elftal- over te bren6en.

Met vrienJelijke gro et en,
Maurice Peers (vuc f)

KÏISPEDOOR
K
I(

IgTK]{GflgíIO'Jïfl §CKI«IOffi

IOffi IgOilO(IfiiIfl OCiIOg'JJfl(

i(
K

Het is maanCagavoncl 2O.50 uur. Hct begint er zo lan6zamerhand o]> te
1-ijken dat de staking bij of§'6emeentelijke vcrvoersb e C.rij f, de IITMl
er debct aan is dat de re{aëlie is .'ge§\onken tot 66n.
Voor zovcr bekenC, zi jn 'oT helut<kiC gE6ri J.erien gevrecst clie cr.eze staking
hebben aangegreJren qm a{ që schri jri-örí'vöor; het voctbal.

^f6cl-olcn 
zaterda6avonct -rvas het vrcér"eëns oud.erwe.ts gczcllig op LENS.

Vccl van U zuLlefl'ài.ch Íre1 e-fvra;cn::rïiat vras cr,San?!r Nou er vra6 ecn
klaverbingoavond\ gèorganiseerd, door Ce verenigih6., llTot ons Genoegenri.

-)-ïr- 11



L EDENRAA(

Afge lopen
we nu een

9r'ríri:' ir:': :!f,?,:E;!RtiD'.:' :,[il$Illlli i..,
LEDENRAAD:Í '..'i.. 

,

LEDENRAAD

./:

',t ,

,.' r ,i ._ :.:r. ' ir1_ i,r _r!rr _- a,-

,,, ":,; ,,1,. .,

:r,jÏ-,-

or e -:_ .:'.-:-^--_Aanta I te K tezen

Zondag s en ioren

ën'raad" ges lo'ten ;.' zoda t ' * ':l,'
i ist. ..

l jl. :,1.(.

-1(eÍId I dEEerr ' -' '- "- -':

vrïjAÉílï*deïaídiAËUïíi9m*s-öó?'.té 1'ëd
beeld hebben van de def iri.i.trieve hand i.da te.n.l

Ca ta

.. .'. i. ,, ,. .i i ; :f-1-I,.

Za tdrda'gsen,i o ren .:

Frits van Beekum
Arthur. de .Groot *
Pierre-'Héyneri)--tl

,. .. ,.Jtrèo,eoomr ,,' '..
. ' .GaUii v.d.Togt1,- 

Hàns D ieinel i '

\

:1.:,,,.' . ly :, i

''' , :r, i
i.'

,',-'L -"t-r'' ''',-
i,,

t!-r.J.-,,..-r',Í..
a

'r :.

,ir ,;

Junioren

llj:'r ',i'i , j.,,Í r ..,.1í..,.;, .ri -l : .. - ,. ,.
Niet spelende leden j'r..r .r...1 :r

".Ba rcommj sÈ ie i, - ,', : :f .' l.r . '- - ri.
J un io rencomm iss ie
Sen iorencommiss ie zondag
Seni<iréïèocrftissie zaterdag i
Kontaktcommiss ie
Redakt iecomm i s s ie Ton v.d,Befg,: ...: ., ,

Gerard vari Reenen
: '. ':,'

à"'""tagori"ën àondagsen io."n,- ,i"1q19ag; ,,;, ,
rig9. qaiagorieën zijn aö.lkandidaten F.ij,,,'-.; ,;

,... :i: '; " ..: .' t ., ..

- en za ie rdagsen io ren ,. à1s.réOg 'juin i.orien 1e.,,,, .

erkiez ingen worden gehouden ,
nslid zijn stem:in.gnsi klubgebouw mogen
hij of iij denkt àat dàze hèt bèste zi jn/

verkiezingsperiode een s tembus' aanwez ig :. -' ,,..

-' .!-.1:{r>.i'i.','l ri, .,.

(fén v..ekature].
Aad Bog ísch
Pi,et, Bosch
tJï r Helhen "
}Jin, y. d. L i1d9n,

I Hart in Rguve r...
Loek Du ives teyn

,.. Frans, F lurlan
'"Ben 0sse' '--

Pup i Lled,/Ité I pèïy'|,|,i n i !.,s ., -- r.i' l,:,
.,Leo.-van.Rijn..,
. Andiq .chriit '
' Hermàh S t raveh'

.; - i

'r
I
1

I

I
1

i
1

I

';i

', i !i.i :

.[ -lj 1../...1 :,

Toto;tLot to , caqmis.s i9,

. .Er moet'al téen ges-terà.*o.def uoor
àen l.o n"en; ' en;j un ici rep . ,.8.i j.l a t l e o_v

'enkel e kand i daa ts te I I ing. gekozen . .

0m de vertegenwoordigers van zonda
kiezen, zullen van 23 t/n 3l nei
Gedurende deze periode zal IEDER L

uitbrengen op een kandidaat waarva
haar belangen zal kunnen behartige
ln ons klubgebouw zal gedurende de
zijn, waarin u uw stembiljet kunt deponeren. i ..

Direct na afloop van de verkiezingsperiode zullen de stemmen,geteld worden en
kan de eerste ledenraad samengesteld worden en bijeenkomen. :i . 

-,..1.r;,1.

e

Íl

n

n

1,, ALS .U IIERKEL'IJK INVLQED }./IL-Ti:Ul,foEFENEJ.qP !tT- VERENIGINGSBELEID,. LAAT ut', :'

rr rsiEH pAN i,N.f ET.,V.ERLonÈu 
"cnÀl.tieu.^5Q.y, 

ïus§.Ett 23'en 3l iMEl NAAR oNs KLU-qGEBout,

-- - -.- - -,1-- -l-- - J.:"-- rl!- --r-: r'll31p1i::;'-l - --.i..r-- - -i: --; ----'----------- --- --- -- "'""
..i:.,:;.l,'...:J,'il.,r:.t,i',i,;.,::,Í,.i'.i'i,;.,-'J.j.'

. . t,.7 t), t.:.Jt ,Lt!., .t

t', i..: i .i,, i'lÍ.,J
i i: -:. i. 'r" i.'-iT ii 'rrlj- -'tj.t,. ;.:ï (

r 'Ti,.:i., ii. ll ;:'t ' :-r;:; j,;;. : ' ;. ,.."
. De ver'i<iezl ngscommlÈs ié.
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De LE}Js-lerlen die v,ol gekomen zijn waren op J hanclen te ter_ron. Alsredacteur wa6 ik vrel verplicht om eens te 6aan tcijken.vrat het irooflworden. Ik kan U verzekcren clat cleze avond. in aIJ.è opzichten eenecLatant succes is 6eulcrclen. De rve6bt-ijvers had.den i-n i.eAer 6"u.rt..wcel ecn6 ongeJ-i jise
ons-66rste (sezo) heeft een liostbaar lunt uit c1e hel van Derft vreten
_Y"g t9_ srepen. rI('gebruik hier terecht het woonal hcl want heet was rt!!Naar ik vernan was er een gczonrle vÍerhlust en rvercl or positief
gevoetbald..
De publieke belangstelling varr l,B{s -Ieden was er zelter debet aan ctat
LEN§ alit'Winstpunt mee naar huÍs kon nemen.
',,'Ii j hopen en vervrachten dat eeniecler die LH{s een vrarm hart toeciraa8t,a.s- zonc[ag om 14.J0 uur present is om het eerste naar ..r, o.r"r*inrïn[',
op. het eveneens laag6eplriLatste IIVV, te schrceuwen.
Met Uw steun l_ukt hct zeker.
Ièbl. Y.rnaanrlagavond op de TV ook 6ezieir <1a[ alcoholgehruik in c:e'leoftijàègro'ep van 1J t/n 1/ jarifen schrikbare;r:t !óog is. Er waren
_Jongens: Die 15 pil-E je6 oprn ayonC normaal vinde"n] Àis je ro uOru op
LENS rond kijltt valt dat bij ons 6e1ukki6 cr[j mee.fets anders! A1 heeft a§6e1open wàekend óp nèt zoafj.gèwoonlijk grootsgeor,3anÍseerde liennemers toernooí wat pecht gchad. De weclstrijdei ,

einrli6den in rcspectievelijk O-O, 2-O vrinstr-2-6 en O-p verliËs, vrat
_6oed was voor cen geii.eelde fe-Be plaats van ile 12 doeLnenen,ie tóams.
Y*i?"l:f .Àad en Suzanne vd Kroft laten ons vreten dat zij cr seclert6 mei 19tJ1 .een Cochter c.q. zueje bij he)ben, en ze heet Jennifcr, Wijwensen de familie van cle l(roft van harte proficiat,
fk wou hct hierbij 1atenr en zeg zoals geivo onli jk,.p_ÀNDOER. 

.

Bestc sircrtvri end( in) r ,.-.

. Nu na de tra6ische dood van John Lennon een and.ere hartelens van veleex-teeners nooit mecr in. vervulr.ing kan gac.n, is het v,rel ger-ukt ecn regenclari-schesportformatie uit de zesti6er jareÀ voor-een reunie no6 éEnmaaL binnen cle rijnente roel:en.

Op zatercla6avond 16 mci a.s. orn 19.J0 uur',de landelijke aotie I1 Schoon voetbal 19Bfrr, op hetv.v. [er1ig en Snel aan de Henge]o1aan te Den i{aag de

UTOPIiI ' 60 TC ZUTD - HOLLJ.I{D

UTOPIJI !60 - f.C. ZUID - HSLLAND

zalr mede iu het kadcr van
terrein van e' - .i
ontmoeting plaato vindèí:

Na afloop van de match wordt voor cle'bperers en hiln danes, voor supporter,s en a1leoverige b elangst cllenden een geze11-i6 Ëamenzijn in het clubguro"* !àor6";i";;";;--dat bcst ecn 1)aar uurt jes mag duren.:.

Aan'cle speL ers/rle eLhemcrs zal- eerÍ'kleinè bijdrage worclen gevraagd ten iestrijdingvan onkosten (huur sportcomplex)
'. Na.',rukÀel-i- jk wordt de hcren utoi:ianen vcrzocht, ook later op de avoncrniet in- tb 6aah op verzoeken o"i hand.tekeningcn en/of fotàr.s, rroe vrienaerijk ook

6eformuJ-eeril, Iríe he'bl:en daar in het verleclei lvaarachiig vre-l- genoeg gesodenieter meegehad !
Tot ziens bÍnnen of langs de witte lijnen!

,",CTIEGRO|: It.V.r{.' 'i.

-1-
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We zijn al vreer voJ-op aan rle voorb ereiclingen voor hct nieuwe sèizoen bezig.
Dit gcldt ook vocr onze jon6e cnthousiaste zaterdagmiddag afdeling.
Tot trvee ke.er toe heeft het eerste team het karapiocnschap 6emist, maar een iccler,
incl. de nj-eurve trainer, Rob Jansen zal er vol6end eeizoen atlcè'aandoen on nu
zeli o; de hoogste plaato te eindi6en. - l
Om nu zowel voor a1s tj-j rens rie wedstr:_jd netjes voor cle da6 te korae,t zijn wij
oi:zoek naar ecn nieuYre outfit. Dit is een unieke kans voor.een firna om i;oe.J inde belairgst eI1in1i' te, iromen, caar..dit team zich zeker in de , rkijkcrrr zar oT:eIen.
Ge6adigden Cie belangstellin;; he'bben om dít tean van trainingspal<hcn en/of
sporttenue te vcorzien kunn::n kontakt opncmon net G.Duivësteijn, tel. 94689j

ZYIZïIZY',Z\I:?,i1zl,1zltÍi142 l4zMz1,i7,t47]!121,17.',t4',dt"ÍZuzi4ztÍ2.\lzltZt4 i1[:n t V\',2! 17"l4zl4zb'/,i ïZJYIZ|.tZl-lZyi'llíZMZl4Zl'',ZMZ

ZeterC,ag r5 mei 198r.

LENS 1 in het jub. t'ocrnooi FC
16.30 uur LENS 4

Nootdorp.
Devjo 10

l,lo ens(1-a BlJncil 931.

19. O0 uur IENS 2

DonderdaA 14 mei 19B1 .-:
19. OO uur IENS f
Zaterdag 16 mei 1981 .

H.v HoLLand ,

LENS 2 en J in het toernooi van Blautv Zrïart (lï)

C, J.1l. v Dijk.

( te rrein H.v Ho11a.ncr-)

Christ v Ges t el , Jan vti. Ili zen
oen wa6 t t tmaa oc we1

Maasdijk 9

Het TUIEIJDE rekencle op ohdubbelzinni6e wíjze af r:ret Looscl.uincn f. Het was
slechts aan heEE-oï rna.kencle wcèr te clanken, àat ,1ó onzen n6 d,e rust .(. cr.ie reerJs
met een O-l stancl rva's ingc6;aan!) wat gas tcrugnamen anders had rt voor'de thuisclub
beslist een ramp 6crvcrden. En zonler nu Hanne Koenst
en af clie anc',eren ooh rraar enigzins. tc köffiw-ffie n
icargl Jalsgg (c1ie zelf tweemaal- scooicle) die in dit kl-atercnde blijspel een bÍj-
zon,:lere , hoo f drol- vervu],1e , zolel op het Ëactische aL6 (.oh op het tcchnische vLak!
Nu rest ons hicr dus no6 ó6n conr:etitÍewedstrijd on we3- to13en l,Iaa-scli K 9 (TIIUÏS)
die gespeelcl, zal worden op r.loensdaAavond lt nei. Àanvang: 19. uur'. De spdffi
rlíe daarv, . ;r aanwe zig dienen te zijn ,-ïE5Ien on1;etwi jf eld .a1-Eèrich-t 6eha.d van
de H.H.Mö hle/Nelissen. Voor a.s zaterda io ons i?e team uit5enodi6d vorrr het
toérnooi vón tsl-aulv ZvÍart te lias s e waar 6es.,-lee1d za! l,rorden in. cen poule
net: Vitesse DëIEI - ixtrW L ra en BL. Zvtart ze].f. van ( onze) cerst e
vreclstrijd.
rceos Írcw

1O.0O uur wcE[i--öox--a55r v en de diversE@Ícrs
aars chuwcl z

A^nvang
oor zuL]

Ect DE;-IDE sleepte zi-ch cen beetje mrteizamer door c1e op 6én ne_ laatste(com;:etitie) rfrG-heen, doch riron toch mci 2-1 in Hoejc v llo1l-and. En hoewel het
gehele teara zi.ch Soed'l'Ieer(r.er bleck rnen, ondanks cen vrijvlel permahent overwicht
toch vreer uiterst mocilijk.tot het mahen van cloelprinten tè kuniren konen. Ilet lvas
daarom 6oed dat oflze Gerard. ISLp er weer nadru]rJ'.e1ijk aan|czig was met zrn
r r.p*g9n voeJjgrr, t enËíË6 ï[-i'ï-eigen onnavolgbnic wijze eàn t reeta]- juwelen
van Soals tcr vrereld te scho.:pen! Zo ïest ons hier ook nog 6ón competiti ewcdstri j d
en we1 tegen Hoek v Hotland 5

-4-.
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Door omstandigh;den, recCs oercler orlischreven, kon
LEI'IS-ter:rcÍn 6es1teo1d woril,en, zodat tleze thuiswe.-L

dcze' rvedstríjd niet op het

in ccn UIlontnoetin6 n.1.
1!.00 uur. Jon8ens: rt is
opstellÍng:- ' "

M.Reuver - c.v l,rer-bcr6en - G.Bosman - c.vcldink - c.Bosman - R.Leijn -R.Itoster - D,Pronk - L.Kui ji:er - G.Iiuiper _ J.llouben _ .Tcvens zul-1cn.enige reserves aan3elezen rvord.en. Vcrzamelen op iills: rB.óö uur. .

Vert).er spc cl-t ook. on6 DEIIUE a,s. zatorrlag (16 mei) in het tocrnoori'

op Donderda avoïFïT mc
voor d.e aI er aatste ma r duB'zor jc èr 6fj-bent!

strijd om6ezet Cien
i in Hoek v Hol1and.

íLe te norden,
r t'.a!lvan8:

'' van Bl-aul Zvuart tc ï/assenaar. Hun te3enstan.tcrs zull-en 2Íjn: Vitesse DelftAriston t UO sv rfiïIi-uiEër aard de 8astheren BLau!ï Zwart zËrFffiil-EËlint aeeerste ( LftqS r) weclstrijd on 1'O.35 uur. I{et t erreií:ra-i-Eïrru- Zwart l!-St c-/ d

IIíer v erwacht en
Dr. I,{an6ve1tkaCc

vri j:
ie hoek va! de l:aUlljkseweg.o]:)

M.Iieuver - 11

L.Kuiper - R
J. i(ruL.

.Born - 6.36sman - G.Bo6man - H.I(ed:rer - R.Koster - G.Iluipër -.Ieijn - D.lronh - T.vd To1 - C.Ve1dinfr - C.v lilelbergen -
Vcrza.nelen o;r LEIIS: 9.r0 uur.

Het . EEitSï,E tonElott e 6i)ec1t
rcgen rlc navoll3ende t e5enotanc',ers : EiL
Berkel - DHC - ESC - Valkeniers.

in het toe:'nooi van r.le FC Ncc'tdorp en srel
and.ervcen - Ila-rrín6ote ;ETdóliErp -

De spelers hcl:ben vast en zeker aL bericht gehad en díenen voor hun ecrstcwedstrijd om 10.0O uur aan,.,rezig te zrjn.
Een verder i)roí:raiiima is no13 nÍÀt ::ekoic1, aIlcen, dàt'in cte weekencls van zJ
JO. nei a.s. tcernooien zijn op IIITIS zeIi.-

en

7Jt4ltr,zyzl '"zi-zYz\",2t\ztlzllz:{,.z! r,\ il, _ir;t
:4\ -Ai LA:.11,!t .Lt!1J;.IJL.Ll lZJl tZt;',Zi'Z.iZ'. "D.aol l.\ /nalo|.n1i

: U L'IIJL ILL ;Li ! A I ITJI IZL!Z:..'1i:h\lzitltz

sEz0sEZOSEz o§EzosBzosEzosEzosEz0SEZOSEZOSÈ zosEzosEz0sEzosEzos EZ0SEZOSEZOSEZOSEZOS EZ

SDÍIOREN ZONDiTG

PRoGRT.MMA DONDEUDÀG 14 urei 1981 (gglggss$)

19.00 uur r'u 1 speed J

19. OO uur LEtsS 7

19, O0 uur ïVM J

PROGïth:liir Zr':TEl?D1iG 16 mei 1981.

'19. rO uur LEIIS Ui:opÍa

PROGPI*:: i\ ZOND,IG 17 ",{a-i 1931.

I,ENS 5 Brasserskade D elft
C.Bredero

I{. v Hol.lanrl 3 terrein II.v HoLland
Lemaireweg e nde pr. Hendrik6tr. II.v Holl:n

R.v Ton0eren.
lElls 3 v Brienón1aan t/o Oostersp p3

Vlas6enaar L. Hartnan.

F.C.Zuid lIolland

14.J0 uur LENS
T ial\rc

1O. OO r',,ur LENS

1

2-1-4-5- ..,ríi
conl:.

EI/V 1

SVS toernooi t err.

V1 I{. Gríp.

Devjo Oosteinde Voorburgr

-5-



10.45
11r OLI

10. oo
'1o.00

uur
u!r
uur
ttuï

T,Dr.S

LE-NS
f,ENS
I.Ei'IS
IENS 11en

;
?
B

9
10

VCS tocrnooi 
.

CromtLi e tt o crnooi
Gona. toèrnooi'
Gona tocrnooi

14 me1

Escamp
Rerlerí jkèrstrs.at
Beresteinfaan.
hlc M. StoËe1aàn

DnCGnr'., l,.!ri DIN,5Di',G 19 mei

vrl_J. 
_

1981.

19. J0 uur TOGB comb. LEr'{S 6

OPSTELLÏNGEN 3

LENS . 1 worCt,door dc tïeiiner bekentl 6ernaakt

IEIIS 2 is vxl_J

LENS J en 4ts vri j (zie LENS.korabinatie SVS toernooi)

LENS 5

Gem. Sportpark llogcland ;
I'lcst erslngcJ..i .'Berkel en iodenri js.

al-s bclienrl
( zie trElIs - konbinat

IENS comb. (voor SVS toernooi

T,El,rs als bcliend
. -zie oolc dinsdaíi 19 me,i -

L.EI'IS 7

c SVS-to ernooi)

zonda5 met p. S chult en

zic don.lerda
l-

À.IÍ mberil - f'?Schuurman..- H.Ruyter - l,Í. vcl Meulen - A.Ce Groot (6) -o.Huis - .l.Rovers - O.Köneman - .t.Vierling - À.Bauman - J.vd Enir.e _
.C.0den1Érchon. - .\...dc Jong.

6

al-s l:elcend
zie o olc dondcrd ,!

LE}'IS B aLs
zíe

LENS com'b.
lEi'ts 6
ïffis?
ffitrT
ïE-N-{9

14 mei (verzarnolen H.v l{o11anrl terr.)

P.Schul-ten zie I,EllS 6 ( zonrla:l)

behencl
ook don.lerdaa 14 mei (verzamelen UVM tcrr. )

9.00
.1o.15

10.15
9,15
9.15

uur
uur
uur
uur
uur

LENS kantÍne
VC§ terrein
tEN§ kantine
GON.\ t err ei.n
GONA terrein

-6-

LENS 9 als bekcnd

l,ElLS _1q vrj.j

LEI'TS 11 vrii
[E]I21 {ELTI J,DT'N



i.FscHR IJVEN ( vri

LEI'IS
IH\iS
LEI'iS
LENS
LDNS

àvcrirr, tfissen 'l9.OO en 20.00 uur )

teI
tel
tel
tel
t el-

6
7
o
9
comb.

bij Cees vd neck
bíj I{ eblc Rimmelzwaan
bi j Gerar "'. Duivestei jn
bÍj Theo Prins
bÍj Arthur de Groot

o1o-715110
Bozrt6
94689j
611214
914220

UïTSil.GEN ZONIAG 1O mci 1 9{i1.

mocllA IÍr.^, Z.!^,'TLVCETBIL

ViuJDiic 15 mei

'19. 40 uur lEl,ts 1

1 OPSTETLING ],]TI{S 1

1-1
3-3
2-4 ( g'estaakt)
o-2
1-5
4-6
o-1

HonselersdiJk.l. sporthaliluitenhof

DIIT 1

Velo 2
tE}Is 5
svH 2
LU1\,:S B
LELÍS 9
L.,B{§ 1o

],ENS 1

JrLnI
Texas/DEB 7
TENS 6
Archipel )
Velo f '

GEC 1

PROGRAI II'1L ZCNir),lG 24 mei 1 9E1r

LEN
LET.I

rri{
Í-,ElÍ

Ét
s2
s4
SB

nog niet Ïreliand
vri j
en 5 Gone.tocrnooÍ
en 11 LEIIS toernooi

al-s b el(end

STfi{DEiI BIJGSIEIiI(T TA.4 26 apríL 1981.

RES. IIoofCklas C nES. Hoof f.Jr1as A

Ilijsw'ijk 2
DHI ]
CroÍnvliet 2
RVC 4
VVP 2
GDA f
irrÍIhclmus J
VaLheniero 2
LENS ]

BTC 2
Quich J

FuJ.l §pe ed 2
IIBS f
LE}TS 4

RES. 1e klas D

nKsv}Í.2. _
veLo 5'
vc§ 4
SDI f
Tcdo 2

- HaJ svD-Jrr j,
.Texas DHB J
.GR W Iï Vlrc f
Ful} Speed J
Ccleritas ,
LËiqS

20-r2
20-28
19-24
20-22
20-22
2A-22
èu-'.tc
20-15
20-15

20-1t
20-31
20-tt
20-21
20-21
20-23
20-15
20-15
20-15
20-o9
20-06

17-29
16-"5
17-21
'r B-20
16-19.
16-t?
16-16r
17-12.
17-10
1B-OB
16-o3

GDA 2
Velo J
DHC 4
Delft 2
PDI( 2
oDn ,

illlv 2
Delft 4

19-13
20-O9

-7-



RnS. 2e k1a6 I

Rava 4
Dynano 6l/2
HWK
TENS 6

RliS . 2e kl-as G Je ]ilas B

Lrchipel 5
iar.Jswr-J]( b ,

IIVï 6
RI(DEO B

CromvLiet 5
Oliveo I
iïestlandia 9
LEI\IS 3 ,

Juven asJ
VVM'' ,.

BEC' 6
Spo'orwi jk 6.

4e kias E

IoneLi do 1 ö-1U
19-17
19-16
18-15
1B-14
17-12
1B-1o*
1?-o5

19-13
19-12
19-24
1?-19
19-19

-1
19-18
1B-1?
19-1?*
19-12
1B-05't'
19-o5

1ö-19
1B-16*
19-16
17-15
17-t5*,
1B-14

..í B-14
,xB-13
.14-O6+

1B-,0
17-"8
1B-21 .,

17 -18*
17-16
1j-16
16-14
1B-14

1B-26*
1B-25
tB-24
1?r-22
19-21
1B-19
1B-19
1B-18

19-11
1B-26
tB-2,
ac-2q

1B-j1
...x9-26
. 18-19 ,

VCS 6
RI"AVV .6
IDNS 7
Quick Steps 4

DIiL 5
Blauw Ztart 6
I,DO 5
Gona 4
SVH 2
Uit Rlaurï ,
Po6tduiven 5

Jc hlas G

Velo 7
Flaningor s 3
RVC 6
DVc 1
LENS 9
F Spee
BI,B 4
DHL 9
Taurus 2
svs 70 2
L?ra.ldwrartier 6
De1fia 6

VUC 7
Ccleritas 6
Postal j-a J
H. v ]Ioll-an.l J
Vcrburch 4
PDIí 

'ilesterkvr 4
Zwart Blauw 4

4c klas D

+

I

19-16
19-06
19-04

trtlestlandia 10
csc ]
GDiI 7
Texa6 DHB 5
HI,ÍSH B
Rava 9
Quick 11
I,ENS 10

Jjuno )
Ster J
Vreile.nburch '12

Vo6e1 4
HVV 7
OSC 6
Ueetèrlcw.?
GDS :6

GDCPII 

'L,,ENS r 1 'l
erit as -11i

1?-11
1?-o5

16:;29
16-25
.17-25..
\i-24
17-15
16-14
16-t1*
t3-13
14-o6'
15-o4

1
Flar,rÍngo t s 5
Oranje lllauv, 7 svs 7o/3 16-O4*

sEz0sBzosEzosE ZOSEZOSEZOSEzosEz0sEz0sEz0sE zosEzosEzosEz0sE ZOSEZOSEZ

PROGRjTIDí:r JUFfOR {

DONllEl-lDAG 14 meí 1 98t,

18. JO uur LENS 4

ZATERD.I,G 16 mei 1

DZS ?

HM§ll to crnooi
TSC tocrnooi
IIMSII toernooi
IIMSI tocrnooi
HMSH to ern'-roi
TSC t oerno«.:í

Die l{a1,-he J

,3r l
(zie ook 16/J en zO/J)

VredeiDstlaan
Oost crhout
Vre ílerustlaan
VrederustLaan
Vredeïustlaanuostprhout

(zie cok 16-5 el ZO-5)

1 {l . t)0 en 1 p .0O uur voor :tel. 6?50g6
tel-. 2979?8
f.el. 631640

661:i14

14. oi)
11.r)ó
14.00
9.oo
9.00

11.0O

uur
uur
uur
uur
uur
uur

LE}IS 2
LENS f
LEI'TS 4
r.trNs 5
L.1tr{S 6
IElis .7

r.,lOENSDiG 2O ruei 1 981.

18.5rr ,r" LEN. 4

.,ITDE],T,EN:

op vri- j cla;;arrond of ile avond. voor r'le we<r.stri jd tus6en
rr.-klassers bij l:auL vcl Steen
B-kl-assers bij Frans vd Bc16
C-kl-assers bij Ton I s-Gravetclijh
In nood8evalLcn nog op zat crrlario c ht end. o? LlliTS te1.

-3-
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OPSTEI,LI]'IGEN:

LEi,Ig 2 aLs behencl met J.Odenliirchen en_ lí. y Ríjn
Leider Dhr. Spa.

!ENS._z J.v l(cster - E./rnnerlaan - G.Caprino - E.perrcyn - E.Aoos - y.Tcl1ohrc6 _
E.','r:arrnenhoven - ,il.Schreiner - F.pronh - R.Verl:com - R.vcl ZwarL - B.v DijkZIE TiI.'-f}']INGEN

samen-lionÈf B;10 uur LENS Leicler Llen Osce.

LENS 4 M.vd Lans
1I. v Me1zen
.,1.. v Blitt erGwijk

ZïE I',nUnI 'rGllll Ell Tnr.l.r_IIINGEI'I
s ame nlco ms t 1J.JO uur I 4sH

LENS 

' 
1ï.
ï)

samenl;onst

LEyS 6 IÍ.Iinoirs - M.v B
.:i.Tewarie - E. í1

.0,.Franicen.
ZIE IiEURI}ÏGEIT
s anil e nl( c ns . JO uur IIISH

LEI'IS ? a]s behend' Eàtèffioirst B.ro uu? LElrs

LEI{SBengvri

- Il.Fort:nan - T.Sira - B.Dricssen - I,l.Vroebur5 - M.Geurens
- P.Soobarta - Irl.Cofpa - R.vd Hoek - S.Broeshart -

vV
noI
B.l

een - h, Christ - -... Franl(en - R. Kievit - I"l.vcl l(ooy - [Í.IiIuI -ador - R.Xoos - D.Vermeulcn - L.Sinte - A. OosteriàÈea..- È.." Iíestero uur I.[.ISH ],eicler I.I. JàÉÈen.
,-':

eele - R. v.il, Boo8aardt - n.dc Groot - I,,1. d.e Haas - D.Jai;er -e rtros - lï.irannee ; S. de Nenny - ,I.Friekes ..- F. cle Sruyn -

A.Oosterlaken - Frv i(eeter zie LENS
F . de Brula: en /..Fran],ien zi e LEIIS 6

Leider ',ï . ycl ï,inden.

Leicler P.trIuna:rs.

-- Leiiler P. vd Steen.

5
j

K;Íílll ..I;r , ii^'-Iil.1/ tTr: -,a i Ía^r.r.
. r.r!r,.- rlr rlrli.: --rL r J!,{\lrl-.-i-r!-. I h!!r

BINGO VOCR DE JEUGD

Op woensr!.ag J juni a.s. is
kI;,.ssers. De bingo begint on 19.00
verkla;;:en we niet, maar, er is voo

er een bingo-avonrj voor de puj)ill-en, n un "C-
uuf en bestaat uit'J rondes. De i)rijzcnr icd.er wat wil_s.

Tuosendoor krij6 je een hapjc en een rlrankje. I(orton; Het is zeker dèrmoéite waardon t e kornen.
De. k§.arten .worCen., verkocht. 6 f O t25 r.r.us tlat mag obh [èen beleinmeíins zi jn.
T0T I4.ilNDiiG 1 JUI.I-ï

, Kf.li.í!

ZiITDRD-:G 16 nei'í981.

1 '1 . OO uur LEN,S
9.00 uur LENS

1 1 . OO .uur tElis

10
11 ( zie
12

- T,SC tocrnooi
oolc1? -5) - Tonecido tocrnooi

LENS to crnooi

Ooèterhout
Rodelaan Voorbur6

:9-
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Z0llD/.rG 1? mei 1931.

9.00 uur LEI{S 11

PnOGRli: ilL'. tIELPEN

jiLTE- D1iG 16 mei 1981.

§sLiBUE_IN_y( Q! riEr nErsJE zrE LENSIEVUE

.BONDÀG .ö? aoi Í981.

.LENS 14 vrij zJ-e overÍge -el_ftaLlen
11.00 uur LENS 15 - LENS tocrnooi
14.00 uur IE"NS 16 (zre ook 17-» - QsC tocrnooi

zíe ook 16-J - 
'IÈtts 

toerooÀ -

16 zi_e ook f6-5 - f..,fNs tocr.rooi.

==HE_!=IEME:=gILr=__L=EIgE=Ey_!E

.. 9. O0 uur LEIS

-SCIINIJF IIÏ VCON

Vlatrcnbur6

Leicier Hernan Straver.

9.J0 uLr LENs 13, - GDl, tocrnooi Madesteijn

§qElI{I_iN VCOR HET nDtsJE zrB LENsr?EvuE
==== ====_r_=i===i_=

ZoNDriG 17 neí 1981.

1'l .OO uur LEïS 19 ; CromÍ-r.iet toornooi 
- 

Reaerijkcrstraat

,H*lBËór!, vrijdasavond tussen 13.o0 en 19.00 uur bii tyim Kouwenhovcn,

Ií noocl6eval-Ien log op zaterclag of zon .la,,;o cht e-nc1 op I+ENS teI. 66f1\
qPSTELLINGENI

h
LENS 10. .t.Kamp - D.Bijlsma - p.Bijlema

J.Timmernans - D.Verscheld.en -
II.SmuLders - B. Ilergmans.

samenkomst B.rO .uur LmlS

.F
P.v

,Christ - R.Stats - P.Oostervreghel -d Zwan - S . vc1 Togt - D. t(nols -

.ZIE' J(EURIIJGEN

PnOc&l],.Íri MINI-'.:EL?EN

ZITTEIIDAG 16 nei 1931 .

LEI:IS 11 D.Keetman - M.I(eetman -
C.cie Groot - T.Mul-der -T. Jansen '

G,,^.i.I'I ND OI;DE]IS }'IET V]]NVOER
samenlcomst B.o0 uur LlïtS 16 mei

B.3O uur LENS 1? nei

M.Fronber6 - J!.v !,rijn8aarclen - B.cle croot
L.Mcershoek - M. S1-:a - D.Jpa'- V.Troult -

-ï (i-

Leirr.er Rona-:-ri .le llaas.

§qrJII{q rN vcoR HET tiErsJE ZrE LEI{S:]EViJE
= = = = = = = ==: n== ===



ÍOng tZ E.Innence. - Il.Batelaan - R.Boelhouwer -.C.vd Bo6aarclt - T.Dieuel_" -.il.Grocnestein - i?.Ilartman - t.v rt Hoog'- Rrspaans - ,r.I(oenrnads'-
. :. 

'D.Renzenbrink 
- D.vd Toolcn - L. vd ïoor.n -

-' 'saruenkomst 1O.rO uur LENS Leider Ron Ce .Ion6h.

IENS 14 vr;-j .. .D.Bijlsma. zie LEI{S' 1O en 16- : .:'
H.Smulilers zie LENS 10 ' 1 '' ": ;'
T.Jan ren zie LENS 11- R. Verbaan zie LB{S 16

, . J.l,.Icstrat e zie LEI.IS 16 ,:

LENS 15 P.he Jongh - G.Elstalc - E.v.BeeÈ - R.Zímmerman - R;Zandstra - l?.Iryrr1e'óan, n.vd Laan - lí.Jocltems - R.Holtr:op - L.Leeflang - p..lingelin'e - X.yr;ershoek-; H..o,arssen -'---: -- ---- ---
ZÏE ]ffiJNITIGEN

samenkornst 1O.JO uur IENS einde 16.,..10 uur LeÍder peter de Jon5h..

' ' II.Staal - E.V Knijff -. I.{.nranc{t - N.Ja8esar - p,Itleijn - J.yi Starre -.. G.Iiuiper - l,l.Tijssen - J.ljteínwegs - I(.Han6en - J.tlrEstrate - R.Vcrbaan
saneirkomst 1r.OO uur LEI.IS , Leiclers D:..i. Erand.t en

Tijssen. ' .:,
LENS 16 zondqg 1? rí.eí .1981 einde 14.00 uur.----------------: H..staal - E.v.Knljff - M.Brandt - N.Ja6esar - p.I(Ieijn - J.vd stàrre.-G.iluiper'-'M.Tijssen - J.Steiniye6s - K.IIan6er1 - D!Blj1snqa _ p. j..e Jongh

:Eanienkonst B.ro uur_.IENs : i,"ià"iËjtr. Brandt en
Tiissen. ...

LENS 18 S.iie66 - U.Mel-enaar - R.Í'ieret
R. Nui j en

SqTIRIJF JE IN VOOR iirt nlls,lr
samenhomst 8.45 uur I,ENS einde 1J.OO uur

- M.lrÍerGna - P.El6tak - 7.Mansysf6l -

l,eider Eric lle ss r

LEIIS 19 !.D"91 - P.v .LanhoLt - lrÍ.i/ubben - E.de lleer - s.Ja8esir - F.ïJelievel-d
J.Lel-ievel-d - J.vd Vaay - g.Dekkers - I.Í.v l(atwijh

§q]BI,JF JE ÏN V OR HET NEISJE
=================Ë=.-i====;==
sa:nenkomst íO.OO.uirreincte 'i4.OO uur r,eirler ahr.. ff"tak.i

I

TSC TO:ENCOÏ VOON LENS 3,7 en 10.

Zoals i;ebruikelijk 5;a;rn B1 r C'1 en D1 dit jaar weer naar TsC toc. 's norvcrtrelJren rve om B .J'-l Uur en I s avon:'l.s ott = ,l !.C0.uu4 raijn we lireer teru6. Ëen
dag j e I,l oorcl.Brabant. i{atuurli jlc hopen wij dat ,.1e ouCers ook dit jaar weer bereid
zr-Jn om voor het vervosr heeir en tei ug tg zorgèn. l,re wcten best dat het cen J-an6e
c1a6 is, raaar het ís"ic{eÍ jaar ho6 Cc nrooiöe waard. ;;eweest. lvij rekencn clan ookop t',e ourr.ers van onze s?el-ers. lvi jh olen. dan vrel- dat fle jongens in 6et veIcr, ook
Ia.t en zicn d.at ze het op- jrrijs steIlen, dai cr ou,lers zí j di q hun clcze d.ag; .verge-
zeLlen. De routebes chri vin vj.a de ÍJrot e tve6 Den.l.laa8 Ilott er clan-Dordr echt
Breda ho Uopeeng e6cven ogenblik bij de af61ag Srecla Noord,/Prins enbeek. Dezeafo1a6 neemt U en daarna houdt U l)reda Noord (linksaf) aan U rijdt nu ovcr de 5rote$Ieg. Dij cle stoplichten zíe t U een bord ilreda (centrun/ Breda Noorcl staan. U necmtnu de weg rechts naar boven , du6 weer }reda Noorcl. l)eze !ïeg rijdt U tloor tot U deafslai; oostcrhout ziet. Deze afsJ-a1; neemt U en in Oosterhout i'.an l,elcomen kunt Uhet bcste ile tve?; even vlaljcn. IIet adres is: !ïarantle1aan.

-11j

Succes en alvast bcdankt.



I( IURÏ}TGEN

TEISJE VOCR DE IÍEL?EN E}I I.iÏNI-i:ELPEN

VEID 2 en TnI:,ïNINGSSïnO 0I(

v,Íi,tJ'rT IES OPG:J?EI'I "

TI]ÀI}TÏI{G A.B §EIET(TT E

HET I'I(E}.IT{E],N:S II TOENNOOI

De A-s1 B-selektie traint voortaan geLi..iktiiili_t/a 1).OO uur . Dc B-tcloseers ali" 
-,r;-;;;;-;i."

kunncn llrllon, wordeh clan op donctc'"a"i" 
-frii 

avan 1U.OO t/n 19.OO uul.

g op ,1c v;oensdagavond van 12.J0tl on ile. 6ón of nndore. recr,en niet
e C-l:Lassers verlacht. Deze trainËn

j

I

I

I

i

De jon6ens cib ?ich olge8evcn hebr:en voor. cre 
"po"ialo.kiuri.n5savond .ri"nennaandas;a.vond 1 jirni vrÍ j re houcr.en.. »o., iulrrurèfi jk de k;";#":;;;;nc1 ïcor julJ.ie.De vol6en'e spclers hebbcn no,g steecls niet gercageerd.- op onre oproèp orr ;f ZOt-te bctalens Mov Bssls - Ch Bergnan" - uJCruï - ,rí.v !Íelzen - n.soebarta r r rr. - 

_.J.vcl S1:iegel - Y..TclJ-ohreg - J.Iiui jpers - R. jloclhourver _ ti.froml";à _A.Groenestein - L.LeeflanB.

Denk.erom zoncler geld,ig keurin6sbcwijs na;; je vo16ónd oeizoen niet spelen. Eonbeuijs van Íl.e 6chool_art6 is _wei gocal een''UËwÍjs van C,e huisarte niet. JlLlio
f.rijgen t/m maan:tag 2J mei- ce l<an=s 

",il 7 io,- kàntant op LEi{s ià tetaten aanicmand van rle j eu;ldkorarissie. cireren.ío drls niet necr mcgelijk. s;;iï..;ïor, .pri js op de keuring be.-..,..an ur." AiSggà: l"o ,r"". van bclc:ef dËeic is cr.it, wat vri jwel op prijs zoud.en stelfen.

ir"leini8 aanmeldíngen zijn er pas binnen voor het reisjo op zon a6 14 juni. ook. v-pbrjullic is r een uiterËto inËchri j f a".trg,.'-óp maan lag 25 ],e' roooi hut gcld ( f 2or-)binnen zi jn. uJanneer er .ran n"g_tË lr"irii.g iïirp r..6aat rrit reisje niet c.loor.Maak snel.Í 2or- ovcr o2 6iro ilel y Ààt'ueimeraing reisje.

Sintls vori6e rveek zijn uol,l ? cn cle trainr_ngéstrook opnicul in6czaaÍd.,1ïij vra5cnjulIie on nièt trecr op v_erJ.2 en ,le t"ri"infiu.t"cck te komen. Gcbruih voo'èraining veLd 1 of bij .s1ëchte t or" u:_nsorauflnai,.;ncaen v"iï-;. àà"iae .ruecewerlcÍng.

De ieugdspel-ers 
'lie 

een Urief ,:ntvan6en Ëebben net betreklqing tot rle jeugrlseiehtiesvoor het nieuvre seizoen vrorden vurr,,óht om z; sner moileríjk Ëun va.rca.ntie rlata opte 6even bij hun leidcr, -bij cle trainer vio rrct strooËje Jr tereronisctr ui;PauI vct steen te1. 625096

voor de iider':e maalr mocht irt cit iciernooi neernalren, maa! nu a1s 6ast. Omcat hctd''ar aItíjn 6eze11i6 aan roc. 6""t, ton[-ix..,i;;;; ii.ï""-tiË.-23r, o*", ilr ilearte faat aan' vanver;e "::...l"llg: o"óuur.iiuil in rrhet.6rn"r,u r,àfi,, ian lr64sr.1an6,waarcloo! ,3ecn enkcle trein mce rp tijd tióf:.lulaar cat was .4-an oorr ce raatste u-ui ai" "i"ï-in deze tvroe dagen, verd.er verliel:aL1es vcl1';ens iiplan*. z1ji1.r3-;,"1"-u""i;à-r.ia", zon,,la6. een stra.ión,le hcmelr. motecn.straffc winti, .:,,ve,rs ov6r het vel_cl.

-1?-



Het gezeade is hier wer op zrn praats ir Declnemen is belan6rijker clan winnenl
AIs Sest lron ik ne ovcral vríj bewe6enr en vra6 ik niet 6ebonilen aan 6ón vercnigingr
Niet t'lat ik LENS niet hcb zien rrsi)elentrr maar ze schoten in kwaliteit toch rveltekort. LEI\IS opeelle te rrruooirrr maar nÍet direct, en rlat hacldcn pLoegen a3.e Rapíd
en DW welr Zelfs de organiserende vereniging rrI(ennemersrl schoot in dat opzichitekortr ook ar kwahen i:o toch nog in de finare. IIoe ze rlaar gekomen zijn vleet ik
oclc nietr rrraar vre kunnen niet ieder jaar toernooi- elftal ol ce benen brenÍien.
Daar moet ie naa.u toe5rocj-en, als een ruaardige afsluiting van het voetbalecÍzoen.
De onlijsting rva6 weer alo vanoucls. llerst cle opening doci: de burr;emcester van
Beverwiikt met het i;cbruillclijke v1a,3hijsen, onrle" J-uicl trom6eroffer van oog-
strelencle majorcttes.
zaterda3avond was het dan aanvall-en 6eb1azen, op cle keurig gedekte tafels, uetslaaljes, l:rcr;d j es en fruit.
irl1es betaalcl uit tle rente van het verries van ,Eoogovens*. Ry the wa.y:
ZaterJagochtend vrordt er nooit g,rspeelC want ,1e nceste vcreniginGen gaan Can even
naar zee of cle haven.
Groningers en jongens uit I'laaetrixht zagen d.at voor het eerst.
De feestavoncl was vreer een Euccesl vooral (:at bandje met zijn llSr::( Echt ouCerwets
hecrlíjlc1
Zodoenrle was het gauu e]f uu! en moest ik 6ner no8 de trein zien te hal-en. Dejon6ens verrhvenen een voor een naar hun plecBourersrr, om zonéag l,rcer fri6 van d.e
1everc1erestvanhettocrnooipro8ramuaaftevrerken
Ikzelf ben vecl ervarin6en rijker en tElls een il-lusie arner 6evrorclen, maar dat is
ilcluldcig 6auvr ver6eten, en rLat is maar 6oed cok

FN. FL.
- P. S. ;'.sser BoyE uron Ce rt schoonhei.r.cpri j 6ll .
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DE LENSRE\TUE
ïJEH(BLIID V..|l.I DE VOETSÀLVERENIGING LM{S (LENIG EN SNEI)

!4e jaargang nummer 41 , 21 eei 198i.

OT'FÏCIEEL

MUTÀTIES I-,]JDENLT JST

Iram. J. Jr. Verocheklen
x61B 

" 
E. L.HeEs

1et,'O?9-210584
wordt m.:í. v* 1-?-t 81 Niet spelend

FOTO?S JUBILEUM

De besteLde fotors kunnen vànaf a.s. zondag bij d.e'bar lvorr'len afgehaald. Heraas
is r1e groepsfoto no6 nÍct afge:1rukt zoclat rleze no6 niet beschikbaar ís.

l/ic stant er achter de Bar ?

Zaterdagmor6en: Àn 1,,Jim en lècnal-d. !

r r midda6: Jase MUl.der - Àn vd Steen - Josó en Àndré Chrj.st. -
Zonda6mor6en: Tinus Zilfhout - Cor llolp cnbrouvrers - Iía vd Ber5 -

Ànnet DuÍvesteijn. -
t1 mi.Idag3 Piet en Riek Booch - An vC. Steen.
Hemelvaartsdag
DonrlerdàGmorgen: tr'am. l,lolenaar - Ronal-d Beri5enhen egouvren.
,, micldag: An vd Stecn - José eir jlndré Christ
Zaterdas en Don.lcrdac sl-uiten:.Jos6 en inalré Christ

Eventueel afbeLlcn voor: Ce Bar bij Loek Duíveste5-jn Te1. 6? 6183

ï,EDENl?.:,irD " t=-.-_' : ]' ;.. i'.s. zaterda6 be6int c1e verlcj.czingsl:erio de voor d.e l-erlenri:.ad. Tot e11 met
11 ne1- kunt U Uw kandidaat in ,le lecienraad kiezen. i,lij doen eon beroep op al.1e
leden om clan te komen stemnen.' Een 6ocd funktionerend.e ledenraad kan niet alleon het bestuur beter
controleren en beïnvLoedenr maar doordat de Ledenraad evenwichtig i6 samengcstclduit aIle 6cledingen ven LENS 1 l(an het hestuur ook beter dan v:orheen, een inzichtkrijg.eninhet13een1eeftinr1ec]Íverse6rocperinaen

. Het is' clus in het belang van uàelf- érr. clË vereni6ing dat U .op 66n van
deze r'.agen Uw stcm komï:uitbren6en.

' llet Bestuur..

ILLÏ,LLLLL],LLLILLIÀLLLLILILIILLLTLLTLLLLLLL

! Oe Vertriezingen van rle LcCenraacl ! M I
I,LLLLLLILLf,LLLLLIILLLI,LLI-T,LLLLLLLLLLLLL,LIL

-. AIs U, LENS-Iit1r -tussen 23 nei en J1 mei op LENS bcnt, dan brei:gt Utoch ook Uw stem uit op ó6n handiilaat ver q1c le i.enraad? ( Bedenk rvel .l,at Cit een
serieuzc zaak is, vrant degcne vraaro! u uw stem uitbrengt behartigt J iaar 1an6
Uv, bclangenl 3 i I ) En dan nu cl.e l<andidaat uraarop ruir gaat stenmenl IIi j wi1 ] jaàr
Uw bclangen beharti8en, dus r,rat rLoet U.;tem o? T,eo van Ilijn i!! Tot zicns.
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Igfl(rJfig[IcfifiilflOilflflUffG
l{rr
;; KIIISPEDOON ::À1(
Iflfl'Jilf,i r.rJflgffOfltiltrOfl(

Zo I angzamelhancl beGint het stecds -m;reiJ-i jker' te woz.d.enr nu sre tejen heteind. van het scizoen J.ppenr. om hier nog ,vàt zÍnnigs nu"" t" ironn"r,. _

Maar jat als er retlactielecren zijn rlie flet een stuc.enteam ga-nn vooti:_allenin Israel, c1al1 val_t er voor mij weinig eer te behal-en. '- .,

II .r"1 tocir maar een 1:oging; wa6cn on ;',e nieuvrtjes van.de af6efopen weekbij elkaar te schrapeo,
LENS 1 sezo is nog steeds_nÍet vcilig, on_ of dankzij het 6e1iji5e sleIteeen HVV. De 1:ubliekc b e 1an6st e.r_1in! 

' 
wr{s rvat tran <r.c 1a3c t urt.ttoriuiJf

Uw steEn toch onontbecrlijlt is. i '
U l<rij6t nos tweemaal i1e kans om in grote getale op te l<omen on ;

9I=!SI9!9, middels Uvr steun te behoe,ien voàr <1egraàatie.. _

EEfrE-1-Zön.:'.ag 24 mei 1 4. 3O uur Blauw Zwart _ LEIJSI(an6 2 31 ruej. 14.30 uur Texas DHB - l,U,tS.Tot r',sn! ! I ---: :

i{l: 9_:, p sezo_r;raren a.f;elopen zonCag tc .6ast op het jubil_eunt o erno oit Íu Jaar ., van cONÀ. Il:t_Uu mocet genoe;en ncmLrn net cen.4e pI.rats,terurÍjl het 9e cloor rnirlCcL van 0-O! ,l-O, 1-O en 2_1 be.Lag wist te IoX,Geno1l de. 1e p1'.ats, van dit 6oed 6eorganisóerC.e tocrnooi.
ire Saan nu even over n..ar ec-n heei hangijzer .in de vereni5in6:de lcrlenru.adl
In _de__perícde 21-j I/n 3j-j-i81 zu1len er verl:iebing.en vrorrlen gehouden rop LEllS. Ieder LENS-Iid kah dan in c1e lcantine zi3n ftem "i ritïÀ"" ,pclie lcandidaat $,carv€m hij/zij crenkt r-rar ceze ziji b"I;;s;;'J;-.i!-ïuruni-gin6 6oed kan bcharti8en.
Bcdenk goccl rlat cli! ecn sorieuzc zaar< is en clat <lcze kanrti.rlaièn voor .led,uur van ], jaar vroi,len gekozen.
Viri j rekenen op een 1OA/o r,pkomst .
Ook clcze veek kunnen wij^U cle geboorte van ecn nieuwe wercl_dbhDBere6aankondi6en. l'^rno (sezo B) lr"i" en Le.ura Bilderbeek hebben er Eedert'14. mci een dochtcr, Bcn,..amcl Iilarjolijn, bij.
Ie! is 1O.J4 uur, rle tap vracht, 

-it iou trei fricrti; Laten, PAI\TDOEn.P.S. Stem-advies van Urv red.actie: Stexr op Frit6 van Beekum.oc,zo.

J J J ri,l J J J J J.T J.i J J.I J J J J
,Tr; JUI(OLDM ".rJJ
JJJJJJJJiIJJJJJJJJJJJ

I_o:-1" Lange tijd va:r aflezi6heicl zijn wij er weer eens. \tt eu.t.ruren ÍIetconen f,-n een goc.tre tijd, de traefertijcl. .Ie hoortde één-_vertrekt, rle anàer vertieÉt, 
"rr.e"-Àrder vertrekt enkomt..luÍaar rvees maar niet ban5. Wtó nlf .f Vff,ii I r r ITot de volgencle week !

zijn wecr ecns
het overal,
dc enc die

J. S. en F. B.P.S.: Het is cle Laatste lijd dluh o;,r tle maa;rt1a.;a.vonr1; Jc ziet er overafLEl'lsleden die je nog nooit hebt g" -ríun u" lror. no,:it necr zurt zicn. Jsrlit n.u positicf of ni.et?_llou,.zàf rvel_ ni.t, iràr ulii-rii,-"i:""ï"ïi;tachter ilel(onen hoe clit alleuaa1 lronrt, die lliuktc. _Eet zijn all-e raal l-edon ctic.vini.cn, 'í lgfrSr-i.tijk Ëet maàr, julficdoen toch 6ccn moer ví)or mij.
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l<oorts los. 0p 26 mei mogen we onze vertegenwoordigers in het nationale

parlement kiezen. Bij Lens kunt u al op 2J mei stemmen. Dat, namelijk, is

de eerste dag van de verkiezingsperiode die op 31 mei zal eindigen.

Gedurende deze 9 dagen kunnen ALLE Lensleden van jong tot oud, hun ver-

tegenwoordigers in de ledenraad kiezen.

Vorige week heeft u al kunnen lezen wie zich kandidaat hebben gesteld.

Allereerst een rectificatie daarop. Gabri v.d.TogE heeft zich namel ijk

kandidaat gesteld namens de pupillen,welpen en mini's en niet, zoals

vorige week abusievel ijk vermeld, namens de zaterdagsenioren.

Ook heeft Jos Verschelden zich te elfder ure nog aangemeld als kandidaat

namens de accommodatiecommissie,

De definitieve lijst is nu als volgt:

Catagorie Aanta I te k iezen Kand idaat

Zondagsen ioren 4 Frits v.Beekum

Ar thu r de Groot

. Pierre Heynen

Jos Kuype rs

Frans Pee te rs

Henk R imme I zwaan

André Rovers

Chr is S taPe I

Jun ioren I Hans Diemel

Frans F I umans

Ben 0s se

Leo v.Ri jn

Van deze catagorieën zijn er meer kandidaten dan beschikbare plaatsen,

zodat de verkiezingen uit moeten maken wie namens deze catagorieën in de

ledenraad komen. Voor de overige catagorieën zal geen stemming hoeven

plaatsvinden omdat er evenveel kandidaten als ledenraadsplaatsen zijn.

Bij enkele kandidaatstell ing zijn dus gekozen:



Zaterdagsenioren: Rob Bom en Theo Booms'- '
Pupillen, tlelpen, Mini's: André Christ, Herman Straver' Gabri v'd'Togt'

N iet-spelende leden: Aad Bogisch

Barcommiss ie: Piet Bosch

J un iorencomm iss ie: I'Jil HeYnen

Seniorencommiss ie zondag: I',lim v.d'Linden

Sen iorencommi ss ie zaterdag: Hartin Reuver

Kontaktcommiss ie :Loek Du i ves teyn

Redact iecommi ss ie: Ton v.d-Berg

Toto-Lottocommiss ie: Gerard v' Reenen

Accommoda t iecommiss ie:Jos Verschelden'

De ledenraadsleden voor de catagorie zondagsenioren en junioren zullen

dus van 2J r/n 31 mei worden gekozen. Het stembureau in ons klubgebouw zal

dan geopend zijn op de navolgende tijden:

Zaterdag2S/ 5 ,30 /5 , zondag24 15,Jt/5 en Hemelvaartsdag 28/5: 10 '00-11 '00 uur en

14.00-16.00 uur.

Maandag 2515, Dinsdag 25/5 en vrijdag 2)/J: 19'30-21'30 uur'

Als u zich tussen genoemde tijden in ons klubgebouw bij het stembureau

meldt, zult u uw stembiljet in ontvangst kunnen nemen en uw stem uit kunnen

brengen op de kandidaat vón uw keuze' En nogmaals:ALLE LEDEN mogen stemmen'

We hopen dat u van deze mogelijkheid gebruik zult maken' U heeft er ten-

slotte 9 dagen de tijd voor. Laat zien dat u zich intersseert voor onze

vereniging en haar beleid' Uw kandidaat in de ledenraad kan werkel ijk invloed

uitoefenen op het verenigingsbeleid' Stem dan ook op hem' Laat de leden-

raad worden wat zij beoogt, nl een beleids- en controle orgaan' dat als

spreekbuis voor alle geledingen van Lens kan gaan fungeren' STE}4" ""'
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' Maa' als ze eenmaal binnen zijn, bij de Juho, dan brijkt rle Juko ne1
aandacht aan ze te besteden. Dit is dus om r'le lecen màar te behouilen...
Neerncor Juhor dit is níct clc 'nanier: jullic harirren beter jurlie avond
kunnon ?>esteden aan.het zoel<en nnar c corzaak c.q. ópIoÈsing van hot
1e c5J-oop1:roblc cm.
En dan nu ile mop ían cle rveck: Een bcer loopt door zijn vueiland op zock
naar ile kitd<erd om te vrascn hoe ze het hcl:ben bijnhÀm. IÍij korut ecn
kikher te;'en en vraagt: ,, I{oe bevalt het nou op rnijn weil-ancl?rr Zegt clekikker: ,, Nou, vliei;je hier, vIÍegje d.aar, 5iasi:rietje hicr lraes;:rietjedaar, llom1lje in, plonpje u:t, lceuk Leve,ltje , h,lorlu De boer_ looptvertlcr en h:,mt een twcede kihl-,er tèScn. lrHoc bevalt het jc je?fi ÍrNau;n
zegt die kildler;- rtbest leul< hoor! Vlie;.;je hicr, vlie;;ic d.rar, 6ra.ssprietjehier,'i?raEsprietje *aar, plomirje in, plompje uit! Goecl leverltje, hoór!Ír De boer komt een derr1e kilcker tegen e vraa.;t weer hoe het bevalt opzijn rveildnrl. rt Hefe aaL niet leukr ze,t àe lrililier. ri Maar vrat is er
clan?rr vraa6t cl.e bocr. Ze;t rlj.e liiklier it, Ik ben pf omp je !
Zaterrlal vrerd het ill,isl{ toernooi afges}oten met ,.e B- en Ce /r-kl.:bse.
De ]aa1:ste tuee B-teans. (waarond.er e:rJrarul:Ío onskanclirlaat ll2) cr.erlen het
oudlerwets en s -'eelilen ect vorre inzet 1 lunt bi jelkaar. r s Midrrr.a;s
traclen Iià en rr^Jtr aan voor rie Laatstc weàstrijden. De resul-taten warenhler wat beter ri2 werrl tvreecle in de poÈIe cn 1,3 (yZ rnet J A-selektÍer.spclers) werC eerstcr. !/ïearmee.een mooie leren ba1 vlerC 6ewonnen. Omdathet elftal ook weJ_,eehs wat publiciteit wilcle, vrercl besiotcn cle be.l_
beschikbaar te stcl-len voor LENS-IIVV; Dat ging clus mooÍ nict c1oor, wantde s chc-i-clsr echt er kcu;,ie cle bal af otudat hij ian kunststof was! Toch een
leul<e bal voor de tr;rining. LJEItrS werd in tótaal_ laatstq van rle vijf .-
cleef ncncide verenigingen
Ons ]trítischc etukjc van zojuist h.:cft .,;cli jk zijn vruchten .af3evro:ipen.
De Ju.ko deolrle ons ,ee dit-in de uraanden iun:-, iuli en e.u4ustuÈ op ic.{ere
donde; cl,aigavond vanaf .19.o0 uur er tenminsic z Jukoterten aànvrczig Lul,Lenzijn. i1_ het Zui{lërlark on ioet rlc- j-o.n--ens ciic cr zin in hc-, )en; te
voetl:a11en3 Voor matari-aal .worclt 6ezor6d.. leCèr jeugcllid, van minirs tot4-krassers, is clan wer-kdm en vricnr.'.en ón berien ren nitu"ri:-5r< ook. zo kanicderccn.goed rj-etraincl het nieul:re seizocn insa.an I
Ilinnen-kort komt cr trou.ens ool( vrceÈ een 5eu6;dkrantje uit en a1s het cven
muezit_ zullen wij Caar ook in vorschijnen. Juuie kunnen tioul.rens je
eigen kopy alti jd, bi j je Iei._'.er lcrvi jt:
Met. het. rlringende..advíc6 Uw stern toch vooral op de:twee j eu6cli6e lcclen_

. r+a'llrendi dat en uit te brengen sLuiÈcn we af cle-ze keer. Tót àc iotgenrte
week I

J. §. en [.8.
'àytzl,1 ZYiZI'tiZl lZMZl4ZMZtlztlzMZMZMZi"Zilzt!,Zl4atiZMZT1 ZI4ZI4ZIL 'Àl4Zl"lZ,nlZl'lZYlZl4ZMWtft 4 ZTE

Ei6en t.rcrnooi voor LjrNS J en 4
. .. -Àq4yqnB:
-,-ry.X,gs.S,l_!-ryE :. B eslí s s i;1s5s w e ds tr i j d LItrNS

r>p onzijdi6 (?) terrein.

],ÀNGS DD SPOTTEN VJIN )E Z-M LJ-:Irf,11 ---11

Zat erclag. 21 meí 1 98l

.: - )!DV a
Itladcr bericht vo1{it !



blijvcn, aaar cen !e_it is'r'reI, ,131 rt van onze kant d.r:e.r in Noottlcrli ecn

-r 'bg§"I*i-!§ clilEÈta-nt,cn voorstcLlinGrt 's GÈrïorden. 'I(ortoa: 
"uo z-óér sLechte

beurt met ccn achtÉtö i)l-aats ( de'raetEtÈ )-aIo ,1ev916. Dus ;en hepi:eni-ng on
naac zecr sncl-E6l?ï6et en I I

llet T!;TEEDE si:celtle vro ensilai;avond ( 1f ) haar.l-aatste cordi)ct it i ewecr-s tri j d'i. tegen .l,iaasclj,jii-Ëï-fion ( z:.j ,r t pas [ieir in cle trveeCe heift) vór;U_end met ,-O.ItierdoFffi-de volJelj:ngón "o" ..r-.r_ 
.'r"L!sl ag" uiteÍncLelí jlr Ín prtrnten eÉri jrt

GqeÍndi8d rtet ËSC 2 en íl.r.ent ! ir óEn-T?ïffirveCstri i tt ,,i nnziiàLr te::rein.
'strehs uit6cmaEE-E v,orden wet[e pto6fiZífr-T?ï ffi nàuEE"ïuo"-=rr!J-Fi-uïàu",

Het EEn§TE vras dus uit3cspeeld voor de competitie en kan zich in aIle
ruét cn. vrece-óï6F6gcvn esn hct tocrnoci voor het 3ó-;arig bestaan van Cc
Frc. Ncotcr.orp. En of nu c',ó 2.6. , r lent emo ehei rJrr had toe6es1a11en 6f lat ,io heren
dé komerirle saccatiest er,lrling al in'hu.t b.'-oed hair'len: r t zàI 'lrelrst'e cris een ri..1CseI

no6 scen exacte ge6;evens zijn bilndn Gekomen kdn clezc wedstrijcl a.s.. Zatertiag
r.eeds velstlic'steld vrcrd.en. onze 6?èl-ers kri j 13ei-faarornt lent t. z. tT1ffi-ee-n-frfie-
delini; op ,le gebruikelijke wijze.

Ook het DE.:IDE was af8elopen lzeek hevi6 in de vreer om r'le laatste com;)etitierveíletrijd a.f te rvEffi. Op overtuigencle vrijze wer,.l hiervoor in }Ioeli v Ho1lan.I
met èen 6-3 ze g,e af:;erehc ld net cle le ad:i.tiie aldcar. Ook hier EffifEE-fc-cept.
De ploeg van lÍartin ]?euver staat nu in 5el-ijk met IISC r68/5 lit Benthuizen,ï"ts,waard.o o:: oot< ffeËriïËEEÈsingswedstri eraard ook oir onzj-jdi6 terrein) te

1)
j

6pe.Ieh heb'l:en. Daar on6 Je team echter a. s. zaterdag in het eigen (LEliS) toernooi
betróklien .iÉ zo,I dcze we
terwijl cr,e Bond hi ervoor

plantsvinclen,
vincl.en ( mo6e1i jkvri jrlaga.voncl 22 mci a.s. ? ) Iïi j vracht er'vercler maar af! Voor .ons ei6en toernooi op

a. s. zater verwachtcn wij ëchter om 11.OO uur. de navolgenJe spclers:
osmen G. Bo6man J.Houben II. Ííenper R.l(ost er G.Kuiper

clstrijd pa6 c'le zaterda6 cli,o.v. kunnen
een eoor-{e vreEs ffidsEi!-1a! kunnen

Ï,.Iiu*?cr - n.Leijn - t.vd To1 - c.velèink
J.C.van :Jel-bersen - J.1(rul - 14.neuver.

ll. nom D . Pronh

]l,Iel-iswaar wisffi'cezoehen'r.e Devió lL) ecn beste rev,aabhe te halen (ola)- vcor cleenige welien 6;cleden nederlaag EóèïEr a.s. Zlter-dag hopcn wij op on6 teieen)toernooÍ vo_or-:.]it clftal aanwezíg tc zi ei-oïïi6l3ffir.. G.Ha1l-cen - li.Koster -.|,.v(r. I(roft - J..1en Reijer - n,Vroo, - -r
D.van U/erkhoven - C.I(cstcr - Fr v Dricl_en - C.Bereba.lc.- II. Die f fcnthaler -P.Heclerik - l'^.lla. rning.

N,8..: Voor b eirie el-ftaflen 0el-clt clitmaaL de 6u1den rc eL :No6 66nnaal vollecliI aan6-startt cam l- 5 ver aarda cn 'en wat dies meer zi_ c cn ll) De-cl-f'el-ftaflen vr,or de resi). wedstrijíl e6 2x15 min. worden cli,or e aanv(rerders c. q.
coaches te vclile bchend

(

verscheidene maleninhe
gemnakt.
ffiörTtro

Een i ertèF-Ean er ochtcr van orr aan dat hij
mtl Dus g6ón verhiínCeringen en/of afechrijvingen!

Daarvoor is er ?er s-toEïalE:ren in6 te veel werk verricht bíj ,Je orÍjanisatie!

Pno Slrll iILL Z,l.TEIlDl',c' lO ,rnei. a..s.
EJ.i; el-Í4en t pernooi ditmraL voor 1e en 2e el-fta1
iianwezi5 s.v. ll. : 'ïO. JO uur ! !

Verloren op Dlauw-Zwart tocrnooi een tENs-shirt.
G. cle I{oogd. ?al. 55113t

Gaarne contact'Opnér,lenN.B
r,tet

Zl4'!,lMIlZ'-tZ\\Zl'lZY,ZlÍ ZTIZNIZILZITZT"ZIIZITLZTiZTLZIIZILZTÍ a)t L ët :.ul)Èi t );,_L); tLL t a liZl4Zy,Z!,:Zl:ZyIZllZit 
^i',m 

i7,tlzyizt4,
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sEzcsEZosEZ0 sl,zosEzosBzosEzosEz0sEz0sEz0sEz0sEz0sEzosEzosEzosEz 0sEzosEzosEz0sEZosEzo

14. oo

10.00
10.00
10.00

PnoGn,I I i. VIiIJDÀG 22 neí 1981.

'19. O() uur nr"V,l 4 - LENS 6

l)RocRilltrLtr' ZONDAG 24 nei 1981 .

Zutderpark 8.1ï. vd Bergh.

Dr. Iiansveltks.de H.Back.

- B;osse - o.Itöne[4ann - rl.Schijf -
- À.Rovcrs - E.Hc6s - O.lIuis -

Ïur

uur
uur
uur

l]lauw Z$rart 1

I,EIÍS 2 is vrij
LEI'S , is vri j
LENS 4
LEilS 5
Rr(i,vv 6

G ina toernooi
Gona tocrnooi
LENS 7

T.vd BerGi zie LENS 11

LEI'IS 1

Bcresteinlaan hk. Iul.Stcke].a.an
,t rt tt
Heuvelvre.l Leirls chendl.am

" C.C?v MoIl.
L-E;;, § loernoor.

IEI{S t o ernooi

de tra.iner bel;cud 6cÍnaal<t

O.Iluis en M.vd }ieuLen &ie LBÍS 4
.l..de Groot - H.Ruijter I VJ. Kou'.renhovcn - F.Schuurnan
zie LENS 5

1O.J0 uur LEIIS B
III\'S 9 is vrij
LEIIS 10 is vrij

10. JO uur LlIliS 11

O]JSTE'LINGEN

LEI{S '1 wcrclt d.oor

r-s vIr-J

is vrij;

],E}IS

LENS }

i.fschrijven bi j Pcter Perreyn |"e]-, 
"92957

LElrS 6_ zie vrijrla6 22 neí; als belienrl

LENS 7 als bei(en.1
Velzanelen 9.JO uur nlí.l1rv terrein

],8}:S B

2

LENS 4 $l.Ileijnen - F.vceren r: lï,v sprundcl
!.Perreijn - 1:..Vier1in8 - R,oLivier
11. vd PIeuIen

verzamefen Gona terrein: 9.JO uur

IEIIS 5 ,I.Bauman - J. vd Enrle - C. Stapel - C.Oclenkirchen .-1-'-7-- F.rle Jon6 : F.Vér'ljdfèrictse .: ,f .-,iitting'- it.tle croot
I4.Iui jter - F.'S chuurman

VcrzaneLen Gona terrein; p.JO uurg

B,Boo8eard. - .!..Verki.jk
- 'rJ. i(oulvcnhoven -

],ENS 9

LE}TS 1O

als bekend

vri j

vri j

J.Borst - P.F.dc Haan - II.Itientjes
n.cle Jong - Il.Vre.nsen - F.Jonker -

. Liprxa.n - J. Vleugels -
. rle Vro,--;e - T . vC. ller6.

-c.Fr'.
n.v 0s
Pet ers

-7-
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-- -JI.TSCHRIJVEN -(vrijrla6avond tuësèn'.19.O0 en 20.C0 uur)

LEtllS 4

TXNS 6
ïËïÍff
TEIÏE'-B
Íffis-7r

UITSLI,^CEN VONIGE ]ïEEIC

IENS 1

ruir speàà j
vvt4 1
Vredenburoh 12

PR0GnilM,L\ 11 nei 191\1.

T exas DIIB 1

LEIqS 6
LEI.IS 7

DONDEIIDT'\G 28 mei

LINS 1 + 2..coab.

Zi-:\LVOETB.rl, Dï1{S D.':G

Peter Perreyn tc!. 29295?
Jos l.Íittin6 tet. 273155
lirim i,Íichels t eL. 669416
Henk Rinrmelzvraan tel, BO2j16
G erirrrl Duivcsteijn tet. 94689j
Frans cr.e Vroerle Lcl. e1?42-6C21

bij
bij
bij
baJ
bii
bij

Àanvcertl,ers , kunnen bi j evt. proble:,ren kontakt oj)neaen met Irrans rle Vroege,zaterdai; tussen 12.OO én 1J.00 uur o! LEiIS tel.- 6611j4

Hvvl
ulr{s 5
TE;.IS 3
LENS 11

LE]{S
LENS
Lg,qs

1-3.
3-2
2-3
5-o

1

toernooÍ
toernooL

1<)31.

Gona Toeluooi

26 nej- t9?'1.

J,ENS 2

gPq 
"rErr.iNG

LE.'IS 2 a].s bekencl

I?os lrrows 4 2.20 uur S]:orthal Ga.§laan

SEZOgEZOSE zcsEZ0sEZOSEZCSEZOS EZOSEZOSEzosEzosEzosEzosEz0s EZOSEZ0Sl!ZOS EZOSEZOI"EZOSíZO

PNOG]II ]"A JUI,IJONEN

VRIJDi',c 22 nei 1981.

19. i,1O uur VCS

Z.ITE rDiiG 21 nei 1t)81 .

LENS 5

- D1IL toernooi
DIIL toernooÍ
LENS 6
DIIL toernooi
LENS.i_ I

11r00
11., 0
1 1.O0
11 .OO
10.00

LENS ,.,/!
IENS 4
DI.{T
LEIIS B
RI4T

uur
utlr
uulf
uur
uur

combinatie Brasserskacle Del-f t
,l tt

-$-

Brasserskade D elft

i

i
!

I

I

I

I

i



U..\LliD;c 25 rnei 1981

20.15 uur BMT

DINSDLG 26:mei r98r.

20. 15 uur LENS 1

18 uur LENS 9 .

DO}TDENDAG ZB mel T 9BT

1O.]0 r,ur IENS f
10.J0 uur LENS 7

VnIJDi-c 29 neil1981

20.0C uur IEI{S l
19.OO uur LENS 7

ZATEI?D/rG 3Q mei 198t.

- 11 ,OO uur LENS 6
'l 1 . OO uur L}INS 9

Vios
Vio6

toernooi
toernooi

- Rarn sportd F.. C.
- Barn s1:oits F.C.

Dïr,lO toerncoi
O§C toernooi

samenkomst 1!. Jo uur' LHrIS

v1 '

v3

(afslag Ncotèor1: ovcr. Voorwe6)
VIaiïenburg, /' 14ariahoeïe

Lrilrs À2

VCS
vcs

terrein 3l{I
tèrrein I ,IT

ZoNDriG f1 1931

'1 1 . OO uur LEI,IS 1 .lrrnhemia to ernooi - Sp. ?ark Balconho f

SiIELL_EN: uit_erIi jk 6§n clag vocr de lvedstri jd of. het toernooi
uur voor:

.l,-klassers (+ coul>.) bij paul ,rcl Steen Let. 6?5096
ll-klasserc bij E.vd. Berg teJ-. Z9?9?B
C-kl-assers bi.j 1.r6-Gravendijk tet. 6j164O

tussen 18. OO en 19. oo

meL

In. uiterstè nooti. op. de speeldag op LENS tet. 6Éil]4

OPSTE,;LII'ÍGËN

LE}IS 1 (,voor 26/J en 31/5) als bekenri

IENS 2 als belcend . ïrasserrnan - R.Giniher6
aap ( r,iaanclag 2)-J).

LENS Í,-B-comb: H.DícEeI - E .Eykelhof - R.croen - O.vri Laar - J.Odenlcirchen -l,.v llijn - H.Schaal: - G.Caprino - Ir.perreyn - y.Tdlhre{i - p.pronh -
8. Iie em6kcrk

' GiijillNE OUDERS l.'iET VERVOER " . - . .

sanenl:onst 9.45 uur LENS I ei cler Jaa! Meijburg.

met R
II. S ch

LENS f J.v lieEter - E. ABnerlaa.n - G
Y.'Idlhreg - E.,,,Jarmcnhoven -
B.Dries6en - B.v Dijk

zie ook il-! cornb.
samenliomst 1O. CO uur Vios

.Cai:rino - E.Per:reyn - D.Prónlc - E.Iloos -
R.vd Zrvan - n.Schrciner :' R.Vcrboom - "

-9-
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IEIÍq-! M.vcl l,ans - l-'[...Fortrnan - T.Spa - B.Driessen - M.Geurens - lï.v 1.4 e..r_zen -R.Íjoebarta. - ï,t.CoJ.pa. - N.vcl Hoek _ s.ltrocshart. _ À.v É1it;;;";;;il-_ -
i,l . Vrceburg

G:\.rrllllE . CUDE1IS I,{ET VEIVCEI?
samenlionst 9.45 uur LIn{s l,eider trJip vd Linrlen.
LI}IS 5 Vl,v Vcen -. L.Franken - Il.liievit _ Il.vd Kooy _ M.i(ruL _ p.RoLactor _.n.noos - D.Vcrlneulen - L.Sinte _ I. v Oí jt-._ ri.Chriot _ i.Ou tto,.,rry -.l.v Deefe
samenkomst 18.J0 uur LENS (22-5) I,eid,er MarceL:Jansen.
LENS 6 }!.I(nops - }Í.v lleel-e - i. v xl-ittcrsrvi jlc - R..vd Boo5aar(r.t - E.cle croot _

1'Í. de IIaa.€ - E.Ja3-e: - .ir..Télvarie _ E.de Vos - R.lïainee _ S.c,.e l,lerrny -J.Irriskes - D. Vcrneulen
sar:enkomst 1O.JO uur Ll-trIs Leider F.Flumans. :_.

IENS 7 vrij; J.I(Ii! - I{.I,rc11ernan - R.vreesví+j\ - c,Liè I(ion Tsoen zie ],EIrIs. BR.Ham _ p.DilLewaàrC _ I,{.v Vcfààn zie LjrNS gvoor 28 mei 1981 Vios t::crncoi Àp"iurfiig àis rel:enrlsarxenkomst 1O.OO uur Viee Leider pa.ul- ví1. S,tecn.

+Etls B 'r'{Iip - M.Tiemes - -i. oo 6t err-arien - F.de ilrui-j, - J.I(uijpers , J.Riemen -i' .l.Io?t - I.Lie Kicn Tsoen - 1,t. *, n"r.,"n - il.Swíllens _ I{.Mo11ernan _.'ii.Vrdesrvijh - C.Iie Iíien T60cn,
G-.r'-nNE oUDEnS iltET VmVOitR
samenhomst 9.45 uur ISNS Leirler Theo prins.
Lm{S 9 P.illeb1as -'E.Tic.:res - F.v 1iester - }1.Zimnerman -L.Frankei: - S,Jaggan - rr.pa]enegren. _ Ií.yeeirhout -{,Í . VyeLzen.
zie ook 26-5 samenkl nr^t 1?.3e uur.BnÍT
sanenkomst 9.J0 uur LEl,lS ' Iei(]er Ton

O,B1om - jt. Trie;)
R. Hari - P. Dillcvrn

:,:

| 6-cravenCi jk.

..1

r.ï("'l(l:lLï í: J{hIir'.I(l .r(^Kr:rl1l(-aia rliiltriíi.l!, L](i !KÀI(Àlï.Ii:'iC^Ill,Ki: Iff.J(

B ltt.lss Ens

Een kLern fout j e rirn
iïo enscla unL om '19. O0 uur.
lve h i;pen clat j[ eh et niet
l4ooie l]ri j zen , lirnonade en rva
l)e lraarten kosten 0.25 p." 

;:

het stuhje van vori6;e week cle

vcr6eten, r,vant het ruOrCt echtt t e .'biklien.
uk.
t vroensdag J juni

B , r,",:rr'

Bin6o is n.1. op ..,

Ce noeite lvaard !.i .

ISIILI]íAI(/Ji.T
-liílL.Iíj.IL J(lLIUrlirt^K

PIIOGi}!:it"Li PUPILï,EN

ZATEl.lDr'iG 21 :rgi- 1951 -

9.rO uur LENS 10 Noordwijk to ernooi Gemeentelijh sp. i:ark.Duinwetering

-10-
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ZOND.|iG 24 neí 1981

9. rO uur. LENS 10
9. JO uur LENS 11
Vanuit .ie ÈÍaastuànel-
(croene l(rqisweg)

DINSDj.G 26 neí 1 gB1

19. OO uur LITNS 10

í 1981T,OENSD ne

cvy t
' J "cw t

Den Bíie1 aanho

o ernooÍ
óernooi
urlen an clan 1Í6|en de veL.leà .ran rle rechterÈant

lior4f ord Iloyals tr'. C,

1r. rO uur LENS
1,. J(i uur LENS

11
12

1981.

Cocktai
Cochtai

l-t
1t

oernooi op LENS
oernooi' bB LE1VS .

VnIJDi,G 29 uei

19. OO uur L rll{S 10

l{oENSDLG f junj. 1981

" ].9.0O. uur Bin8o avoncl op LENS

PROGRT'.IÍ],[I. ]'-IELPEN

Z.[LTE:]DÀC 21 neí 1981

-9. J0 uur IEI,IS 14

IloElisDlic 27 nei 1981

13,30 lut LENS 'í5
15.30 uur LENS 16

DOITDEIID/IG 28 r:rei 1981

IJoOO uur LENS.'14

PNOGII.I, .}ÍA MTN] -I,.ELPDN

DONDERD.T'G 28 nei 1gB1

!',ilO uur I,ENS l B
9. OO uur LENS 19

Barn Str)orts v1

Noordwijlc toernorji GeneenteLijk sF.park .Duiníretëring

Cocktail toernooi oj) LEI,IS
Cochtail- toornooi op LINS

L.,ENS to crnooi

],ijillS t J ernooa
L]INS to ernooi

IqIELTEN; op
uur

de avoncl voor Ce rveclstrijd of het toernooÍ tussen 18.00 en
bi j lilin. I(oulvenhov_en teJ ,. 29gB j5 : . , .

Ïn nood5eval-Ien hr>g I s ftor.rjens op LENS L'et. 661314

19.AC)

-'! 1-_



OPSTEI,IÏNG IBNS 10 zaterdal 23 nei Noordwí jk

OPSTEILïNG LENS 10 zonda 24 mei 1981 Cuv

ji. Kamp - P.Dijlsma - F.Christ - p.Oosterlveghel - R.Slats - J.Timuernans -D.Verschelr.len - P.v.l Zrvan - B.Rergmans - À.v0. to;t - E.Knops - T.Mulclcrein'le toernooi 16. r0 uur

6

M.Frombcrg - D,Keetnan - IÍ,Keetman - B.de Grort - C.db Gro,:t - T.Mu1cler -,1.v \tiijngaarclen - L.Meershoek - I,I.S!a - D.Sla - V.Tromp _zie ook cocktail toernooi
sauenkomst B.0o uur LENS . Leider N.N.

zic zat erc1a6 rnet D.Iijlsma
zcn ier T.Ilulcler

samenlr.omst B.gO uur

OPSTELLI NG I,EIJS 11 zonda;1 24 mei Cvv

OPSTE;.,LIIIGEN

LEI{S 14

I4.Brooshooft -
oamonkonst zaterdag 2J mei B.O0 uur LDI{S- donrlerrla;; 23 neÍ 12. OO uur LEVS

OPSTELLÏNGEN COCI{T,I,!I L TO:]RNOOI

IPST.'IICIt TOl,iJN

r,zt 6?

LTVERPOO-I
T.Dienel- - C. de Groot
E?Innemee - M. Brandt
P. de Kfeijn

samenkomst']J.CO uur LENS

Lei rler l{erman Straver.

J.Dunant - M.Hoeksma - M.Bo6ch - I,Í.schuurman - I"r.verschelcren - T.Jansen-
P.Valkenburg - D.Rijlsr,ra - H.Sruulders - J.1ïestrate - R.Verbaan _

LEIIS 1B !-.H-e66 - C.Motenaar - I,t.tlolenaar - R.Fieret -,p.Elstak : R.Nuijen -
I,Í. rr,r.iersma - ".t. iuÍansvàicl

sanenliomst cionderda.; 28 mei B.30 uur eÍn;le .l2.JO uur
Lei.Jer Eric Hess; :

LE§s 19 !.io_ul - !.t ;irttholt - M.tïubben -'E.de.Ileer - S.Ja8csar - F.Lelieveld -J.L.,elieveld -^J.vd 'ïaaij - E.Dekkers - i.t.v Katwijk"
sartrenkcmEt donderdag 23 mei B.rO uur Lli'IS einde 12.J0 uir :

l,ei'l.er DHA. E16tak.

ein.le 16. JO uur
einde 17.J0 uur

- I.Í.Keetmal - E.Renzenbrinlc - D.vd Toorn -
- l.l.Jochems - I?.Meershoek - M.Tijsen - E.V Knijff -

R.Batelaan - A.Groenestein - L.van rt Hoog - L.Meershoek - M.Spa - ..
V.Tromp - H.i'iarssen - i[.Hanzen - G.liuiper - J.vc1 StaEe _ R.Zaridtstrei J
E. v Dee]c

samenkomst 1r. Í)O uur LENS

. R.lloelhouwcr - D.dc Groot - D.Iieetman - T.Mul-fler .= Il.Spaan
.L.v tJijn0ar.rrlen - I.,,:nseline - N.jàgèsar - R:vcl Laan _ J.Stein|egs _
R. Zirnmerman - L. Leeflang

sanenlcomst 1r.0O uuï LEIIS

-12-



M.Fromber6 - ll.HartEan _ J.Kocnraacls _ D.Spa _ L.vd Toorn _
U.vc 6666;a3dt - G.Elstatr _ p.de Jongh -. Hi.stani,_ n.ljyrJ"*un - R.lJoltropsanenkomst 1J.OO uur LENS

REII M."DNID

i{otJti§D:'-Gt4rDD.rG IILUE/ CCCKT]^IL TO]]]NNCOI

ï(EUnI GEit,/P.,SFOTO'

O]) vro_en6 dagni:lda6 2O mei is i,,e laats t e i. uro ens daguiddagtraining 6evreest voorpupj-lIen weli:en en mini-rrJellen. Be6in juni gaan cie velden eruit cn worrit er nietnecr gcsPeeld. Daar de jol6cns van LEI;IS 11.12.15 en t6 noi;-rnau, ,iËinig kunnenvoetbe.llen houcen wi j op woens -,,a,;mi cl ca3 2! raci een cocktail tocrncoi- voor (,:ozcelftallen op LEI,IS 1 Dit toarnooi Éegint 
-om 

11.30 lurr

Niet ver6lctOn hoor oD maandasavonc', 1 juni Ís i1e speciale keurin8savonr,, voor :lej cu6-;clJ' ect'en clie zich -hi"r*run, 
opgeseven hebben. Jultie krii6cn noi, een rrcrichtovcr de tijd.- zoríi wer vast voói àen pasfoto, rvant die moet jc in Íeder 6ovi,.1ne encmen.

P,..SFOTO 
' S

De vo16cn.1.e jongens ,u:!gl clirekt 6ón pasfoto opsturen naar paul vd ,Stecn,
G encmuid.enstrílat 1O1 , Z5lt5 m:..en Hangi

D.Verschel(len. I,l.Verschelclen, J.v l(ester ell R.SLats..
SELE](TTNTTjIIN INGEII

BINGC..VOND

::, ï::ï:,Yl:vontl -2? -mcí 
word.t cr v,or het ,...a1rst Getrainct ctoor cte R_en clc t:_Ècrerrrae van 't'/. jU t/n 19.OO uurr )e laatste C_tràining Jrs op donrlerdag 21 )ïlÈivan 1ij.oo t/n 19.oo uurà De ,erpen - en puPirlen setekiie ,"it"r, o" na ,iineda3 1pne j- een streep onder.

Na J1 nei vror.t er niet necr 6rspee1r1 en *unnen jul,ie g.-an uitrustcn van ar-r-everrao eienissen.

Op r?o Énsc'lagavond J juni organiseert de l(aka ( fe estkomrnissi e ) een bingoavoncl opLDIIS voor a!19 B en C-junioren e.tsmcd.e iie pupiJ.len (LExs I t/n izí'. Deze avond.be6int ou 19.00 uur. VrÍjhouCen alvast. ' '

-13-
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DE LENSREVUE
I,JEE(BLIID VJ,I] DE VOETDJ"LVE]IENIGING LENS ( LENI,G EN SNEL)

54e Jaargan8 nummer 42, zB nei t981.

OFFICÏEEL

MUT."T]ES LEDU\ILIJST

o13?.
1691.
0279.
0216.
u+o).
14.90.

lJ..l'!. vd tinden
D. E. Prcnk
A.v Kleef
P. J. i{op
Ii. rs-Gravendijk
II. i.. Kouwedhovèn

1-?-t 81 Sen. Zond.ag
P.scholtenrode 1B Zoe termeer
1-?-t81 Sen. zond ag
1-7-t 81 sen. zat.
1-7-t81 s en. zat.
S en. Zat.

w or clt
worclt
worclt
worclt
lvordt
wordt

Volgenale ureok verschijnt de laatste LEllsrevue van dit seizoen. De eeret-
vol-gende uit6ave zal te6en eincl juli à16o we€r in Uw bus liggen.

Kopy voor dèze l,ENsrevue kunt tJ t,z.t. inleveren bij het sekretariaat,
uiterlijk 22 jul-i.

VENSCIIÏJNING IENSREVIJE

OPENS[ELI]NG KLU!GE3O1I,1I

a-s. Maancagavoncl ( 1 juni) zal om 21.1)0 uur in ons klubgebouw de offici-Ël-eteIIÍng van de uitgebrachte stemaen plaatsvinclen en d.aarna wordt de Ledenraad
6einsta11eerc1. .^Ite kanclidatcn hebben Ínm: ddels een uitnodiging ter bijwonin6
van cleze belangrijke pebeurtenis ontvangen.

I{EDE IERI(ENS .|.VOI{D

I'lie staat er achtcr de ba"?

Doncler clagmor8en: tr'am. Molenaar - I(oos l(eètman.
,, nirldag: 1,,n vC Stcen - Jos6 en j.ndr6 Christ - il,nneke Di6§e ldor).

Sluiten: Jos6 en i'.nclr6 Chri-st.
Zaterda8morgen: lirim l,lichel-s - I(oos I(cetman - Rona1d Bergenhenegouwen,
,I midclag: Riek ljosch - IIanny Toepoel_ - j,n vc1 Stcen.
ZonCagmorgen: Tinu6 Zilfhout - Cor llolpenbrouwers - peÍjgy llichel- -

llric LanCman.
r t mj.ddag: ,'.n vcl Stccn - ,in Bcrgcnhenegouvren.

S l-uit en: il,n en -t',Íim.

Eventueel- afbellen voor c1e Bar bij ;ri tsergenhcncBouvíen TeL. 669436.
j1j-

H'et klub6ebouw zaL vanaf 1 juni a..s. no1; uitsluitend geopend zijn o1l de maancla6-
avonden. speciale openet'e11in6en vobr riiverse evenenenten mceten *oiden aange-
vraaBrl bij de Barkommissie, <l.e Heer L.Duivesteijn. Eind juli gaan urij iveer open.

LEDENItiiID

Zaterclí3avcnC. 1J juni'a.s. zal Ce mede vlerlcersavond worden gehouclen. Iealer.e mecle-
werker heeft inmiddels pi:reoorilijlr een uitnodÍging ontvaniqàn.
IÍoeht onverhoopt tÈijken, dat ieàand geen uitnódi[in6 heeit ontvangen, clan'ma6best eyen naar het Sekretariaat (fef. 45BZOZ) vrcrclen i;ebeId.

Het Destuur.



ZZZZZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZZZZZ
.-L,. .

i ln :\e ziekenboeg. ;
ZZZZZ?.ZZZZ'T.,ZZZZZZZZZZZZZZ .'
Daar zijn enkel nog stccds nict in orde is, is de heer BÍjl_sna van cle
alCromo datiekomuissie weer in het ziehenhuis olgenomen.
B ele.nÍr6t el-lenden kunnen tcrecht in het Rode Kruiszickenhuis.

oclc Bil-I van nijn vond. het noclÍ.6 on naar het zieirenhuis te g.ran. I.Iij J-i6.t in hct
;'- cailcrnis ch Ziekenhuis Lciden.

',Íi j vrensen beir'.en bcterschal: en si:oecli6 hcrstgt toe, en hopen ze sner w-eer 'op
LLINS te zien. . .:

Gra.a$ vïil ik het bostuur van LIf,rS en rr,e bpcleis ve.n LENS .10 ( sezo) , haítèLi jk '

beclanken voor d.e attenties die lk heb ontvan;en na mijn on1;evr1.fk hoop veer snel te kunnen flvoetbaf.Lenrr

. Henk Kouvrenhoven.

HEEHI]HH HIÍHI{IIIIHHHiIÈEH

ii EorrDEErrEs " i
IX]HTIII IiHHI{III{HIIHHHHI{HH

L ],I,LLLLLLLtLLLI ILLIL],LJ,LI.LLLLLLL],TLL LI LLL.-.r
i Verkiczingscerpagne van de Lcctenraa+
L],LT,ILLLLL],LLLLL].,],LLILILLTLLLLLI],LItLLLL

Mensenr' rÍenscn, dit io toch g66n opkonst . Maat 11(. van c1,e Ied.en heefttot nu toe gestemd. dít ís nat"url-ijii uera-chetilt. tïij verr,vachten mÍnsteno 6@of meer 1edén die cle komenrle 4 aa6en nog zuuen-kàr."".t 
""r";. 

-i"rr. 
eL.lers inLEI{S-revue dc tij,-1.en dn da6en! , | ) Niet íer6;eten! ! I

Bcdenk we, cr'at rïit een-_seri_cuzc zaak is, rvànt clegcne vraarop u urv stem uitbrengtbeharti6t J jaar lanii Uw belaneient !! ! !
En nu r]-an rle kandifaat rvaarop rig, gaat ste4menr IIij r.ri] J jaar 1an6 uw belan.genbehartigen, dus wat Cret U. gto, of leo van llijnl i i : --.
Tot ziens op het stembureau.

Voor wat betreft mijn perscon zult U het voorloi:i;3 zonC-er moeten cloen.lk 6a mij overgeven aan een welverdieàde vakantie in het warme ziriaen,U zult t.z,t. wel- een vakantie 6roe} ontvangen.
Over Sroetcn gesproken_Jc! en sirnon zond.er (achter) aa;rm grocten onsvP.nuÍt het iiwarmer I erl_and.
l{o: d-" vcrkiczin.gen ook moGen uitvallen, bezuini6t moet er Eo}Cen..BeCenk dus Cat deze va_kantie vreL eens vóor1opi6 Ie l_aatste to" ,ijn. _Dus......: Geniet crvejl!;!! PiNDOER.
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minCer gocd lií;fient dan de gevrone wedstrijdend Ver'leden weck-een vclkomen l jfl6prr
ve'n ons EEiisrE i1 jt[:;otdorp en een dito ha,r1:ening van 2e en Je bij Blauw zwait tËtrvassenaaiiEwijr.SËEEGn het ,,thuisrr- iocrnàoi vàn ;u "í 4u-Ëoí-;i'ri;;-';À;vctligp. Hier was dan cle re,;en d.e grote spelbrcker, cloch vór-rrdat er uiteincleli jk
besl-oten verclt ltratr te stoilpen met het toernooi waren dc LElls- resultaten rccdsuiterst zvrak te noemen, Overi8ens bíjzondcr triest'-voor rle ijveríge or3^a.nisa.tiè -en 

- 
t o crnooicourmissie , die rverhelijk kosten nog moeite guupa*id- haI om cen en

ancer zc gi;ed r,rogclijk te 'Joen ver)-open. Doch tesen .rleàe 
-overvLoer'lige 

massar ehctreflvater vlas zel-fs onze onvoli:rezen ,;ooxi Nicorr nei zrn staf ni-et op.--ow1sslu.
En dat na.g heus \.rel wat zeíjsen! i(omen{e zater(lag arwèer on6 Laatste tocrnooi endat hool:t zich eveneens op ei6enffiïiffiItreir-\en. r'.an dit toernooi

LT,NGS DE SPoRTETÍ ViN DE Z-t{ L;,DDEI)--. 1 I t

Z.r.TERDirG JO mei 1981. LENS - tocrnooi voor 1e en ze eJ-rtal.

Het heeft zo de schijn dat C.e Civersc toernooien onze ],ENS Z-1,Í teams

zulfen ons EEIISTE en T|TEEDE el_ftal deelnemen en v,i j hopen van hart t , cr.at hier 'van
lEI,r-§- zí j de no5 e en§ ecn lÍeer cte nogige intergEEg voor opgebracht zal kunnen
vJorden. De deel_name van cLubs af Nat. N eCerlanilen SV l,?as6enaar Verbulch énlast lrut not least }IVO uit VLa,ilrdini4en vraarboriSt op zich reeCs cen pitti6c
krachtruetin6, tervrijJ. de morele verantwoordeli jkheicl onB daarbi t evens ze1,;t' ë-èhJen anc]-er we1 even serieus op te nemen. c66n afschri-jvin8en clus ! rilLe mín of neerernstige blessures even ver6oten en hct bcste beentje voorzettcn, herenl De cleaihÉ.vcl6ende (naar lvi j hopen) pretti 6e vakantiemaanrl( en) 1i66en reeds te wachten.
3qlvsns:: 1 1 .00 uur, .ilanwc lip uur. De resp. 6egadi6cen hellben van dèIIr.--r'rdEle reed6 hun aanschrij ving ontvangen.

En dan zweeft tussen aI dit toernooifesti jn nog aJ-s l-aatste coni:etitiëresteen b esLissingswe rlstri j cl voor het I!,IEEDE elfta]- Voor het 2e is deze vastgesteldop dinsdaÍïavond 26 nei op het . .t oÍlein van de F.C. Ilooldor J^.anvang: 19. CO uirr.).
Vanvrege heí Enrahter van clcze wedstri jd is het arhitra e trio nietb eEï Hetteïrein van cle F.C.NootC.orp is te bereiken via de Rijksweg Den l{aag GouCa..,ifslag llootdor! en clan richting pi jnacker i.-ot a/d molen ( zonder .uieken) erlc,,ao.rlinks -af en na + )00 m wederom l-i Gravenhof aen deiEFEcrhand 1i5tï De spclors zi jn

nks af, waarna hct si.rortpark
c!,oor H. fl .Möhte/Neriffi'-fËw-à arschuwcl.

Veel- succe6l !
Voor ons VIERDE is

de rest van rl.e c,ffiEïEie o
P. S . Inrnidrt-els is bchencl
ffirS ] uit 20 wedstrijrlen J
schopte. Hieruit bl-i jkt, da
6ervorden is. IIÍermede wense
Martin Reuver en niet te ve
Ge1uh. Du6 ni.r 6een zorgen n
meer zij. Jongensr van hart

vocr zateirla8 a.s. geen tvedEtrijd vast11este1cl en zaL
.i. viel worden vergotcn (+ J wedstri jc.,ón) r'
llervorden, da-t bi j cle einïstand in de !e k1a6se jI

5 pnt, ver;;aai"d.e, 'terrvi. jI BSC r 68/5 er J4 bijelkaar
t dus ons- DEnDE di-t seizoen cníiesIa8en kaapioen
n wr-J í".c harct!ïerkcn(:c p1oe6 van aanvoerder
rgeten d-e enthousiaste coach Jos píjpcrs van harte
clJx over eventuele beslissin5swectstlijGn en rvat dies
e!

ZYJZITZI4ZMZMZILZIIztÍz\tztlzytzv,zM ZIIZMZMZI4ZTIÍ7I4ZI,IZJI,ZMZMZI,IZI4ZI,ÍZiIiIZMZI\i,'\lTltiZl'I'1IIiZM'lt{illtiZPlZt;iZNiZMZl4Z
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PnoGF,1]Miï DONDERD,'iG 28 mei ( i{emelve?.rts€la

10.00 uur ImlS 2 + J(conb. )
19. OO uur GDCpii.,,

PilOGi tu.-..Ifl,Lï ZITEIiDT'.G ,0 méÍ 1981.

1Bl. or) uur Íexas )H3 1

Gona tccrnooi
LE],IS 1,I tcrrein LENS

terrein PDK - Duinlaa.n

PnocRl]vll!'i1i ZOllDriG' 31 mei 1981.

'lO.lO uur LU.{S 6
1o; JO uur LENS ?
qqooc 7EÀT(! 4a

LE:{S 1-

I,EI{S to Èrncoí
LEltlS toe'rnr:oi
svsr7o f

zie cr.onderdag 28 rneí
en worCen ae.n6eschreven
t errei-n

.'.. den To o,g

OPSTELTINGEN:

LEIIS 1 r'rordt door d.a traincr -öelcenÍ]. Gemaàkt .

LEN§ 2 + ,( comlr. )
ref ende person

- Verzamcl.en: 9.r0 uur GON;

LEUS 6 al-s bekentl

1ENS 7 a1s beliend

LËIiS 11' nl-6 bciicnd zíe o cih cionderéa 28 mei
,zonclag zonepÉr. F. dc vIo ét{é

ËFSCHRÏJVEN ( vri jrial;avond tussen'19.o0 en 2O.OO.ugr)

LB.IS 6
I,ENS 7
LENS 11

:bi j .Cccs . vcl. lJeek
bij Hènk nimmelzrzaan
orJ .rJ os. KulJpgr§-.

T el.
teI.
t eL.

.LENS

L]JNS

010,7153JO
8oz5t6
600658,-

iranvoerder.6 .kunnen hi j.. gvt. problernen konta.litvri la.;avond tussen ZQ.OO en 21 .OO uur, te].
opnemen met Han6 Rient j es ,

UITSLíGEN VCRÏGE I']EEK

Bl.airw Zf iart í
R:.VA 4

;
6

F-

o+1
1-1



I(EURÏNGEN

van eo volgen.1e ?ersonen vurLopen volgens onze infoíeatie d.e heuringsbewi j zèn.
Kontrolccr zelf of dit índcrdaacl het 6eva1 is. Zo 1à maali dan'een aispraak iethet keurin6sburc:

'li/ est er PolikLiniek. Goudenre 6ens traat JB
te1. 54464t clinscla6 en d.onclerCag tussen 1.l.OO en 1J.00 uur. - a

LET OP: keurín en door de hui6,?rt6 verri-cht worden door de boncl niet meer
Eeac c eptecr

SETEKTIE lv.Frantzen - P. Schönherr

LENS U

x,efis 4

:).vd Steen - J.Zoun - II.Dietz.

n.Osee - i,'. Schijf.

LEiIS 6 C.vd Bcek - J.'v'Dijk - G.Looyestein - rt.}Íichel-s - J.nas - ll.Roodböl- -
H.RooduYn - J .Zoet

LENS 7 J.Cofpa - D.End1ich.

LENS B lï.Timmers - J.Verbarenclse.

LEI'fS j F.v Seekum - .r.Reesinh.

LENS 10 P.Bur8houwt - F,.v ])ijlc - P.Eieret - R.de Haas - G.vcl Kleij - ït.ï(rot -i,l.ter Laare - J.Riemen. ;

LEI'IS _11 F.Peters - J.Vleu8eLs.

============
zATEitDiiG Jo mei, 18.co uur: Texas DHB 1 - LEIqs 1 '.

](O},IT JitIEN I ZE HEBBEN UIJ STEUN I{oDIG I t i

5Ézo-Su-m-SïedíË'-zos EZOSEZoSEZOS EZ0SEZoSEZOSEzoS EZ OS EZO S EZO S EZO SEZO SEZO SEZO SEZOSEZOSEZ

PRoGII'.lllï JUNIOREN

DONDERDj.G ZB mei t 981.

9. JO uur :LENS J
9.JO uur IENS 7

Vios toernooi
Vios t oernooi

Barn Slorts
Barn Sport6

zie ook 29-r-81
zie ook 29-5-81

zIE I(XURIiVGEN,/SUGISELEKTIES ./ FniTMGIJI{

VRIJDj,G 29 mei 1981.

20.
19.

CO

oo
uur LENS
uur l,ENs

1
n

v1
v3



Z^TEnD.j'.G J0 mei 1931.

.1 1 . 'lO uur IEI,IS 6
11.00 uur. LEHS C-Comb..
16.Co uur pDK

LI'NS }

samenkomst

LEI.S.4

Dl'rO to ernooi
OSC toernooi
lffs 4

.sp.park !.,e st Zoeterneer
Vlai enburÍ:
Duinlaan

zIn IIEURIT{GEII/ EN BTNGOLVOND

ZONDJ.G 31 rí,ej. 1981.

1 1 . (\O uur IEIIS 1

ZlE I$UNINGEN EN JDI]GDSEI,EI(TIES

ïoENSDJ:,G It juni 198'1.

r-rÀiiónria töcrncói sp.park Balrenhof

19.()O uur LENS f t,/m 9 !Íngoavonrl op LENS

,i.TBELLDN: voor:. de rv.eclstri j cen of hot tcernooi uiterJ-i jk é6n .dag van te voren .

-tussen 

13.00 cn 19.00 uu!. voor:
.fl.-kl-assers bij pau.l. vd Steen bel. 6?5096
B-klassers bij Frans vc1 Berg tey;..29?9?B
C-kla.ssers bij Ton rc-Gravendijk teL. 6j164O

Tn nood.gevallen nog Ís morficns op LENS tel. 6611x'4.

- LEI$S 4 kampioeni

i;eword.en. l-DO hceft te kcnncn g-ciie vcn ctat r1e faatste rveclstrijd. tegcn. j-Ds iliet mecr
6es1:celd vrordt.

LENS hecft uit 2O we strijden JJ lunten .geh;aIci. "iDO-.kont niet verler
clan J2 punten. '.:Íj willen jullie en jurlie l-ei.1er t".rilrl van hartc felicitcren
met dit behaalde succes. 1,.s. zaterclag si:erlen ju1lie cle vcorwerlstrÍ jcl voor heteerste cp PDI(. Hier zul-Ien vcrclere pIa:i;ien ovèr Lren feest net ju11ie wortlen
d.<.ror6encmcn.

JUKO.

OPSTELLÏNGEN 3

lEI§ 1 E.Dier'le1 - D.Eykelhcf - R.Groen - O.vct Laar -L.v Rijn - Il.-llasserman - R.cimberg - H.Schaap
Ch. Bergman6.

GJ.í.NNE OUDE]?§ MET VERVOEN
sarnenhonst 8.4! uur:.LD{S Lei-iler

J. Oclenllirchen - l4.niemen -
- P.Prcnk - E.PerreJm -

Jaap }.{ei jbur0i

J.v Ilcster - E.f^nmorlaa.n - G.Calrinír - E.perreyn - p.pronl( - Ir.Roos
Y.Tcllhreg - E.lllarmenhoven - R. vil Zlvan - jl.,schreiner -.Il.Verb.,om -B.Driessen - D.v l)ijli zie ook 29-5 d,at z,.,ncler E.Rc)os
P.Pronk en E.Perxeyn zio ook LEI{S 1 op l1-5
9.00 uur Vios Leide1 Ben Osie. ' ''''

M.v.l Lans - M.Fortnan - T.s?a - R.Vcrbaan - R.Schreiner _ E.rimrLlerl-aan -B.Dricssen - M,Gcurens - t.I.v Melzen _ R.Soebarta _ U.CoLpa --p..uà Uo"fa _S.Broeshart - i,v Blitterswijk
15'15 

',DK Leicler li'l ' vcl Lin(len'samenkcnst

- =6-



L.,DNS 6

Denk aàn Ce lcöurin6en
saraenkofiet 9.OO uur Centraal Station.

L§qS 7 als bckcnC met p.0 ost erwelthel-
zíe ook 2)-J

sanenkonst 9.00 uur Vios

IEI'I§ C comb. P.,^lLleb1as - I.I'. Tie
J.Ricmen - J.Swillens
M. v HoICen - I{. zi.emer

trIETS I.Í]]]]I'IE}IEN

I,Í.Knops - M.v Becle - il.vd Boogaardt - E.c1e croot - I4.de Haas - E.Jager -
i:.. tewarie - E.Ce Vo6 - R.Uannoe = Srdc Nenny ;. J.Friskes.- l.VurràrI_"n -
R. So c5aita

,§J{linkons! 9 ' J0 uur LEI{S

OP f JIJNI BINGO J,VOND OP I,EI{S

PROGR.'- 1l-r PUPILLEN

iïOE}ISD..G 2/.mei 1pBí;

leiCrer f. Flumans.

alleen op Z8-J

leid.er Pau,.[ vd Steen,

nes - E.TiemeE -.'!.Oosterlaken - F..rle )irui jn -- F.v l(cster - A.Franken - J.I(uijpcrs -
man - M.lrc elihout

Lci.ler Theo Prins.'

CocktaiL toernooi o? LEIIS
Cocktail Ècernooi op LU'i s

DaIn Slrot§ v1

1J.JO uur Lm,tS 11
13,10 uur I,SIS 12

ZIE BINGO / KEURÏNGEN

VilIJ]x.c 29 nej- 1981 ,

,/ Iir'-líP

19.(lO uur LEIIS 10

',,IOENSDJ.G f juni 1981.

19.iro uur IINS t/m 12 Bingc avoncl op LEÏS

PRoGBi',l Ui. !,'TELPET{

,I'JOEIIÍJD.I.G 2/ nei 1981.

1J . ,O .uur LENS 15
13,3C !u" tE1\S i 6

Co ckt ailt o ernooi op LENS
C ocktailto irrno oi op Ll ..lS

LENS to ernooi

ZIE K;IUITINGNN / CONTRIDUTIXS

DONDEIIDITG 28 
'mei r98i.

13.0O uur LENS 14

P]lociltu134i.. I,IINI - E],?EN

DONDERD:.G ZB nsÍ 1981.

9. ()O uur LEIrS 18
9. ()O uur IENS 19

LETiS
LSI]S

toernooi
to ernooi

riIBEttEj!: uitcrlijk 6ón clail van te voren bij tirim Iiouwenhoven tuEsen 1B.oo
19.oC, uur tel.299ö55. In uiterste noocl noi; n6 morcenE t.'l_. 66i314.

-7-
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OPSTE'I]NGEN:

.IENS 19 rï.i(amp - P. nijlsma
D.Verschel_Cen - p

samenkoEst 18. JO uur LENS

sanenkomst

.Oosterwe[héI - R.S]-at6 - ,f .Timnermans
6manE - S.vd Togt -.E.I(íops - D.iijlsna

LeÍller HerÍnan Straver.

.Jansen - P.Va.lkenburg
ft - H.r'-arsen
es dèn óuIk

17,54 uut

C,.Lie l(ien Tso en
J.l,la66erman
R. S oebarta
V..Tromp
M. Bo6ch
P. Deen
E.de Grcot
.f,. Triep

-D
llervr1

F.ChÍist
Zwan - ]].

LENS 11 + 12 0pstellin6en gocktail to ernooi zíe vorÍgc vreek
OP J JUIÍf

LENS 14

ÏS !N ]]I}IGO CP LEI\S

J.Dunant - IÍ.lloelisna - M.Bosch - I,l.Verschel-C.en
D.Dijlsna - H.smutders -,J.!Íeststrate - M.Broo6

12.15 uur LEIis leidei j
-í
hoc
acu

LElls 15 + 16 Opstellin6en Cocktail toernt>oi zie vcrige rvcek

&ENS 1B !.H.9ss.- CH.t{olenaar - M.},Iolenaar - R.t'ieret - p.E1stak - n.Nuijen -
M. l'.riersma - J.I4a-"r6ve1d.

san:enkonst B.Jo uur LENS l,oÍiler Eric Iless.

LENS 19 P.Deen - p. v ianholt - M.lJubben - E. Del,Jcers _ J.Lelievel-d _
F.LeLievelc! - M,v liatwijk - J.r1e l{aay - S.Ja8cse.}.

s..rnenkomst B.rO uur LENS ï,eiCer Dhri ElsteJco

KEURINGEN

17.15 uur

R. Hoemskerk
II. § ch':.ap
i.v l}litt erswijk
J. Broeshart
M. Fortrnan
E. da6er
M.I(nops
M. vd lieey

18.40 uur

CH. Bcr6roans
R?'lYannee
E.'tiarroenhoven
rl.Roos
J . Timtilermans
D. Perreyn
J?I(uijpers
R. Bat claan

NEEI'i MEIJ N-'ir'-11 DE KEUIUNG:

1?.1o un

M.vd Lan6
P. v l,Íar en
P.Pronk ^

i, Tewa:eie
lY. v Veen
R.Verboon
R. v(:!. Zwan
E.v zi jf

19. o0 uur

C . vd 3e66Írar.61
,,.RaÍtahaLEing
R. vd Hulst
hr. v Mcl_zen
B. Osse
P.vd S teen
M. vd Stecn ..
... Iiover€

Iiom a.u.b. op tijC. Ri jclt er
no6 Been openlaar vervoer,
dan maar op cle fiets of màt
de auto. Ben je verkinCerd
bol- dan voor don.:lerclag 2B mei
af, tel. 675096. Ben je niet
aanvrezi§- op 1 jur:_ir.cla.n ben
je f 2Or- kwijt en moet je
zelf zorgen voor cen nieur.Íe
keuring.

1 pasfoto met naaru aan cle achterkant
een ffesje ocht encluririe
de vragenliJï:É-öÍJ.edi6 ingevuld

-B-

-De volocnrl,e jongcns l;rorrl.cn op rni..arrC.i:gavonri 1 juni o1: hct medisch buren-u voor ile 
' 

is;:ortlceuring aan cle Gou,lenr ei,:enstraat !B verwacht I



De voorfopige juniorenëérektÍes zijn 6eforrireerd. De s;lelers her:ben ecn brief
6ekregcn cn worden verzocht zo 'snc.l mo5elíjk ce, v4ricnticcrate op t* guren. 

--
Tel. 6?5096, i{oo zien d,éze v,:orlopii;e Àetct-ities er nu uit?.. .ir - -.

H.DiencI - li.vC Lans - UI.v'Vcen - ii.Groen : n.rte lfróon - J.Odenl<ircheno.vd.taar --E.Eykel-hof - L.v ni3n. - E;Sihae.1: - bh. Ber6mnn" _
Il.Iiuisman - E.Perreyn -.G.Caprino - 11. vc1 Uoètr -. R:de Jóng - p.v l.Íaren _
P. Pronk

uur
uur

,L-selektie:

xxxxxx:tÏXXxx)lÏlaxxxdllcj--'.nNE V',,ILNIIES DOORGIIVEN rEL 6?5096 xLïltxïXïllrxx,íï).,xxxxïJofrxxx

Trainingsavonden: mao.nr...a g .uan 19 . j. vrocnsitag van 12.
eerste training, r maandatj J au6ust

t'r/n
van o t/n 2o.\5 nvr

PUPILLEN/ 1.]ELPEN SELNIiTI]]§ ( coED BE,;.'.IEN )

C

1o
u6

20.45
18.4
19.0

t/n
5

B-scLektíer J.v Kester - D.rJarmenhr,vön - R.vd Zrvan - g.ili6s - E. /.mmerl-aan -'. ii ll.Schreiner - IrÍ.Fortman - M.Geurens - E.Coret - J.Ilasleinan -R.vd Heijc',en, - _R,iram - F.Spa : M.rloelemi j - M. ZaaLUeI!--_ïïu uo:.r"r, -C.Lie Kien Tsoén - I{. Mo}lernan _ j:..Christ.
xpíxÏNJIxvJÏxxxx;"JxxxGi','-IUIE vr.ïr-IiTrEs DCOnGDVBN TEL. 6?50<)6 xxjlxi:lxxxrcu:lfixxxxxxxxx
Tra.inin:]§avonilen: naan ,.a6 van 1B.Jo t/a 1p. JO uur .. :, woensrlag van tB.4! t7u z0.oo uur

_. 
.,gerste training: maanrla6 J aulxustus van 19.oo t/n 2O.4j :uur.

C-selekt1e: P.iLlebfas- - J.lilip .- R.Vrccswi jk - p.pill-ervaard - r..,Toet - M. v IIef (1,en
h.OostcrleJlen - Jl.v iiestcr - ji.Frankcn - J.Svriliens -l B.fi"nnÀ _--
P.ocsterweEhel_ - D.Verschelden _ R.Slats _ J-.Itarup _ T.iiulder -F,Christ - E.de 3rui5n _ B.BerGmans.i ... ^

lll'J(xlrxxxxloilxtÍxxxxxxGi_.XNE v. -j:i,NTrBS DOOITGÈVEN rEí,. 6?'-;096 xxx:J:l{x*xxx;;ïxxxl:xïxxx
Trainin6savon.len ! Mae,nrlag van .l 

Z . JO l/n 1B JO \ur . . : :..r_ .

clonrlerCa8 van ,18.{,,o t/n 1p.OO uurcerste trainingl. _ maanila6 J .auíjustus van .19.íJO L,/m 2C..45 uur' ,

ook tlo lupillen en lvèL?cns elekti e s zijn 6efàrmecrd. ook bij clczc seiehties l(unnenno6 s1:e1ers bijlic,:aen'of afiralri:n. voorroltg be6innen ,ru ,"i aà-rroigcp]u jon6ens;

Tr,ainin6savonCen: Dln6dai; van 1/.OO t/m 18.00 uur L
t1onrlc:..Ca6 ve lZ.Oo t/m 1B.O0.uureerste traÍnÍn6: d:i.nsdag 13? adí;ustus. .Lanvanfi 1f .OO uur o.f.v. Hc:rrnan Stravcr

PupÍ11enselektic : P. Bi j lsrrra D. Bíjlsma E.linops J. finmermans V. Tronpíijn6aardr:n P. vd Zvran M. Bosch J. Dunant .Jansen H.
E. Smulders H.Stt-raL R. V crbaan M.llrorirlhooft D. vcl Toorn. ,

I,IEI,:)ENSEI,EI(TÏE InÍ.,Iochens
.Il.',lyrJenrn -
S.Iless - ,I. vr1

. ll.Eoeksma - L{
Trainingsavoncl: dinsd,ag v
Eerste training:. rlinsCa6;

'- ll.Schuurman - P. Vaikenburilh - lrl. V er.ÉLhe1ilen - .
ï1. Zanc',stra - ï1. Zimmèrman - J.',jeststrcte - L.I_eefleng -lla.ay - P.v : anhclt - i{.Tijsen - p..í.n5elidË-- E.v Reek _.v ï(aturijh - J.I{ansveld I -an 1 B. urJ t/m .1!. oC uur " ;

'iB au6lustus aanv.:n6 1B.r)O uur o.1.v. JErcques clen DuLk.

-9-



LENS is cloor de Fran6e voetbalvereni6ing ..,:gny uit6enodi6d om claar op7 en B juni aan cen tocrnocÍ muc te ci.oen. r'.6ny iI .Ën Ëréi" pï:rats5Ë uij ..^rras 
-

nct ever de Íircn6 nct llel_gië en 1j-gt aan cr,e vreg Lil_Ie - earils.
Y,iij he)rben deze uitnodigin8 aangenomen en rle volgencle epoLerÀ zijn hicrvooruiti;enodi6cl: J.v l(ester - E.ilarmenhoven - E.perreyn _ It.vd Zrvan _ ll.Schreiner -E.noo6 -.G.CaPrino - E..i-IDmerlaan - P.Pronk - l'Í.Zfl.tlbcr6 - Iul.v Íeizen -

n. vd l{oek - L. v Ri jn - H.Dieïre1.

De vo16enc1e le|lers 6aan vr:crlo])i6 mec! B.Osse - F.vd Berg - lg.Kouwenhoven _
iï. Vd Lin;ten - L.Duivesteijn.

FRT.NI§IIJ](

lïe verÈrekken o1: zaterdag 5 juni on + 1O.OO uur vanaf LENS. Natuurlijl; noetiedereen een ge1P.i6 paspocrt o:i eon ïoeristenkaart tneencmen en clnarnaast n<i6 wattr'ranse franc6. oE + 14.00. uur zijn we dan Ln r'.Bnyr tvaar juIlie worclen onCerile-brocht bij p1eeg.,uEers. Zi j verzorgen jul}ie slaappJ-aatsen en j u3_1ie eten.
Gedraa6 je correct. teSenov er dcze nen6en. Op zoncl,agmorgen be6inneh on t.OO uurde vrettstri jd.en. Íien veren igin5en doen rncc acn de voorrond.es Er VrorCt 66n lved.-strijd geGpeeld door e1lie vereni6in6 van 2x4O minuten. LENS 6?ecl_! on 14.;O uurte8en neaurains. De w]nnaa.r6 en de- drie minst sLcchte verliezerà gaan op Íaaanda 6B juni door met C.e klartfinal,es. De 2 afveLlencle s1:e1cn een weclstrrjd om cle
9e. en 1Oe !1aet6. ,'.11e vred6trij den op de twe ed.e rlai; duren 2xJO minuten. Dc rvinnac.z.svan de knartfinale s i4..an doox nÍra,r de halve finÍlle. En de winnaarE hÍervan 6pelen dde uiteinclelijke f l-nale 5 Minimaal- speel .jè 2 Èeclstrijclen.

5

Na het eten om + ZC.OC uur rij.len lve weer tcru6 naar J)en
word.en om + 24röO uur thuis wóer afgezet cloor E6n vnn rle

-maar Can moet je vrel in <r.e final-c komen.

zurDER.)Àni(

I.{axieaaL 4 wedstri j den,

leiders.,

0p wocnsda8 27 freí trtlointu Jaop Meyburg van,1l .)O t/n 1).OO uur vcor r1e jon5;ens
van cle rr''lJ en c-sel-cktie. Dezg trainiin8 is nict verplicrri. oe opkomst Ís gchàcIvrijblijventl. Er wortlen vrat kl_cine lrorIi5tluu 6espcè1d.Dít is dan ook 6e1ijk d.e raatste trainingsÀvo{d. 1a 2? aeí wor.lt cr rlus'nj_et neer
Setraind door geen enkcle- jeu3cli;r'.iep. ooÈ voor d.e vro ensclagni cldascrub sruit op
$ro onsd aGn-id.lag zf nei na het óo óht ail-t ncrnooj. E,e ttraininfen. tsi lr mei gaan a]levelden in re1:aratie en hcrcitlen d.e spclers zÍch. voor op dà vakanties.

Bii wiize van prqef wi1 rle JUKO in (le melnd..juni ierlere clond.er dag?.vonct van 19.o0t/m,+ 21.-11) uur in het Zuicr.er;:qlk aanwezig zijn om daar wat te voctballcn metlcte
LENS j eu8cl cn eventuele vriencljcs. 1';11ó jongens en nisschien ook"wat ;;;;;" il;;;,eraan meed.oen. V,ie splitscn hct natuurlj.jk we1 .eni6zins naar Lceftijd. De miniraspelen niet tei;en cle *-kla6sers. Je kan vannf 19.oo uur tcrec,,.t bij Ce trimbr.anin het zuiclerpark. Het is niet bcsiist nood.zakelijk dat je er er-ke week precies
om 19.00 uur bcnt; Later homen is ook goecl. Je worAt al-ti5a injepast.:LEtiS zorgtveor hct uatrina.l (baIIen ed. paaltje.). Jrttie kunnen eeí-w r_àràut'ig teneuaantreklqen. Iii',,neer crc animo [oerl is gaan \yc. ook in ,r" ,à";.i;;-];ir en auguetusdoor. Het 1-i6t rlus i.an ju1}ie. Op donàerCagrlr ;uni start liet. lài-,f"".

- 10-
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JONG LENS

Bvenals vori6 iaar kont er in Ce mrancl juni rucer een specinal-krantje- uit 1r.b . t.
Ce j eugC'elftallen. ':'.11-e leí ers zijn verzocht our voor einC mei een stukje over cleeIftallen in te leveren en :ok ce trainers, c,e Jukol-cer zijn hicrvoor bénal'.crrl.
!.lanneex cr jon6ens zijn die r:ck iets rvifl-cn bijd,ra.6en rlan kan clit nc,tuurlíjk o<.:k.
Lever je kopy op maanCagavond 1 juni in bÍj de JUKO cp LENS.. - : -. ...

KCNTNIBUT]ES

Hct ein4e van het seizoen is in zicht. Toch zijn er no6 ouilers clie de kontributie
vc'n hun zcon(s) nog_níet hebbcn betaal-d. Doe hot nu a.u.t. noij- even snel voor tle
val;o.ntie op BíTo 336? 11

S1]OR'J1i.,I'IP ZEIST

De jongcns dÍe nee6nan nèar hct sportkamp in Zeist hel;bennet enkel-e vra:.en eroj). ï,cvcr dezp brief ingcvuld terug b
stuur-hem op ncar paul vc1 Steon, u ènemuiC.enstrirat 1O1 | 25
2tj mei moet de brief teru6 zijn. l)aarnaast zijn er cok no
De jongens dic van J t/n B au6ustus 6r.an vlorrlen net hun o1/ juni-om 20.JO uur oÏ) LEI{S verwacht. De andere 6-roep o!
ou 19100 uur. Vergeèt hèt niet, want o! ecze avàn,t Irri;6
a1l-cmra1 moe moet neipenl

een brief mec6ckregen
íj íenand, ven de Jlll(O of
45 Pn oen Hr.o.j, Voor
6 twee klml:bi j eent::ornsten
udcro o1: vro cns cla.gavond -

ile zel-f rle avond ma.ar dan
jc o.a. te horen wa.t je

.. :j 
ï ',. ..

BINGOl,VOND

NÍct ver6.ten hoor! i Op" vÍo ens cr.a.6avonc1 J juní organiseert de K.J(À ( feestkonmissie)
een bingr'avond op r,LÏs voor a1le jl en c-klassers alsmecle de 1:upí1ien. i{a:.st cre
Bingo is er ook uc5;,nat 'te èten en tc drinhen voor ju1lie. pè àvond beilint om
19.0o uur cn znI zeer 'zöker:niet te.}aflt ílfGe1olcn ,i5". r-i5" va.n oe., bingokaartís tl Or2J1

BED.'Jíi(JES

Tot en net eind mei kunnen jur-l-i-e nog tcrecht met eventuere bc.:lankjes en/of
overs chri j vinBen. Hel:ben wij eincl ,oi ,9il .niets 8ehoord dan beschouuren wij je
automatisch aIs lid voor het scizoen 19Bi -.1982. prettíge vqhantie.

HET DrJO tocrnooi voor LEt S 84

Ons 4e B el-ftal gl'.at a.e. zatcrc)ag dan near DtiO in Zoeèermcer ter afslui-ting van het seizocn 19BO - rB1.
Zel-f vcrl'racht ili veer vir,n deze da6, want de 1eer1Íng ontríoet dan zijn ':- -mecster n.1. Ilans Zoun rlie sind.s een jaar traíner is van c1ózc vereni65i-n6. tfat hijer dear van gel:aJdren hceft weet jh niet me.ar lvi_ j ko$en in de sterlste opetci-ting,iluo dat weet hij nu rnet rlPZe. lfi j komen met c1e , r5printer,,.iÍat clc we ervr, orsp e11in6en betreft ben ik gcen koifie clik ki-jker, mr:ar hcpence

,zecr [,oetl. Dus B4r hou tlc cruk op <le ketei tot aan dc ]oatsie ,ràdstrii,lr- cl.an magrle rlchser ve.n mij van cle pan a.fvJ.icl;cn. Jullie zijn na.tuurlijk benieuwcl naa.r d,cpoule deerncmers hicr zíjn ze dan: vrilhermu. - vuc - vios - Dlïo - LENS.i:'llernaal vereniSíni;en cl.Í c iedere we ek in clc krant stean. tot zicns a. s. zatcrcla6

Ju1lie Lcidcr.
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VÀI{ DE VEJ]KÍEZINGSI(OMMTSSIE

STEMMEN

L
E
N
s
D

T
E
M

B
U

o

- eclenraad
- erste 'keer
- iemand ontbreekt
- ne1
- t emlren
- oe nou ;
- erder
- edezeggenschap ín
- eLeicl
- itvoering
- esultaat
- ndernemen

U I'.UNT NOG KOI,IEI.I STEMI,ÍEN ' .

DONDERDTIG

V]II.'DAA .

ZiiTERDAG

zo mea

29 mei

JO nci

11 meí

10.00 -
14.00 -
19.10 :

.OO uur

.00 uur

.JC uur

11oOO uur
'16..00 rrur

11
16
.1 |

o
4

1

I

.o0
oo

ZOND*G 10. O0 - 'l 1 .OO uu?
14.oo - 16.00 uur

U V/ONDT UITGENODÏGD

M/^LNDtG 1 juni 21.00 uur

bij heÈ, tellen der uit6ebrachte steumen aanruezi6 te zijn. Hierdoor
van c1e uit61a6 en benoeming van cle eerste leden van onze ledenraa,f
ben veeL sterkte.en succes toervenseni,

DE VERÏI :ZINGSIiO}O,II SSIE.

ll,.

bcnt U getuiEe
en kunt U

2b

I

I

;

l
1

I

I



LEDENWERFAKTIE----
Win een SPELÀ|E oÍ eenTRAININGSPAK!

fn het kader van de zelfwerkzaarnheid wordt u, lenslid, gevraa€d om

Lens over de d.rempel u.rn 1990 te helpen. ne af5'elopen jaren hebben

zich 6'ekenmerlrt door een ajnemend leclcntal. Ieder recht5,eaard. trens-

11d, jong oÍ oud, moet ti.it aan het hart gaan. IIU kunt u daadwerkelljk

meer.rerken aan het voort}estaan en fLoreren van onze vereniging.
Itierbij wordt u gel'reaagd een nieu.r lenslid aan te brengen. ftr, hoewel

u natuurlljk een onbaatzuchtig Lenslitl bent, e1k aan5'ebracht LensLÍd

betekent een ve:=ijkLng rran uv bezit met het orig:inele lensspeldje.

Voor de jeugdleden l'-s er nog een extra prljs r:-ÍtgeLoofd. Dat jeugt).ld,

dat op 1 juni 1981 de rneeste leden heeft a.m6'o!ro?ven, wint een

trainingspak. Ilus beste leden vraag ur.r buu:nan, buunrrouw, buurjongen

wriendje, neef of k1as5'enoot on ook op l,ens te konen voetballen of
andcrszins geze11ig te verpozen en verclien in Íeder geval het speldje
en nrisschien we1 een trainingspak.

(Flctra foq'lmr].ieren zijn te verlie. 1j5'en biJ Juko- of Seko-leden.)

Jl3nbrenger:

.roorrrrr'j"
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Ii]EEKBL".D V,.N DE VOETRT',LVEIIENIGING LENS (LENIG BN SI'IEL)

J4e ,laar6q5r6 numÍner 4J, 4 luni f!Br.

O!]FÏCIEE,

MUTJJÏ5S LE.IENLIJSÍ

1691'
1062

D . E. Proàk
R.G. vC S teen

KONTRTRUTIES

BEE]ND]GING I,IDMI.If SCHÀP

SEI(rlETÀnI.l!ÀI

vlordt
wordt

S en.
Sen.

Zon.
Zon.

' -' E.r, ,vriendeli jlc cloch ,-lringencl ver-oek aan onze leCen öm toch voc,raf ,.hun
kontrÍbutÍe zo sneL rnogelijk over te maken. Er staat voot'' het- laatste kwartaal. ,.
van dit seizoen nog een flink bcCrag apen n1. f 24OOr-.

,.,r zijn acht. jeu8clleden, .die nog niets hebbeh betaald, hetgecn betekent dat
vri5-. no6 J' BOör- moet ontvangen. I(om ouàeru, U hecft allemaal eincl allril- r81
hierover een brief ontvangen en daarna bent U nogmitals benaderd. Iildien cle
kontributie niet v66r jQ eezer^ is ontvangen, clan zu1Ien wij overwegen Uw. zggns.
van onze lcilenlijst af te voe.rerl. ,

.'.)it zelfrle ge1c1t eveneens voor:de 16 Senioren Zon,la1, Zaterdà3 en Niet-
Spel-en.le lcden. U moet in totaal nog zorn j. ,IBOOr.- beteLén. Ooir voor U geldt
afvocren van Ce lerlenLijst iu.lien het geld niet v66r J0 juni 1931 binnen is.

Giro 1'6?,11 \tac.ot oD lJ' 
s "ltoutorir.ot.

)oNDERDíG 19.00 UUR: LENS ..r OtuTNJEpLEIS = TOETERS EN BELLEN MEE
S,CHEVENINGEN , 

.

,!i'ii maken onze leden ero?. attent, rlat het bec'ianken voor het lidmaatschap
voor het scizoen 1931/BZ niet meer moge]-ijk is. Etke opze6gin6 na heclcn'docr ogs
onívc.ngcn zal tlerhalve eerst ner het eind van hct seizàen 19Ba/32 van krncht
worclen, tenzij uiteraard cen dringcnde rerlen aanwezig i{,.

Van 1J t/n 2? jvní 1981
sekretariaat waarnemen. I{i j is
ret. 9419?4.

zal- Jaalr Co).pa de werkzaamheclen verbonàen aan het
te bereilten Hcni'.crsonstraat 27.3., Rijs',vi jl(r.

SIEUTELS

IIIiI- iec',ercenr. die volgcnd seizoen niet neer in de 6e1efenhcÍd is, zijn
wcrk voor LENS voor te zettcn, de eventueef in zíjn/haar bezit zijncle sleutel_e
in te leveren bÍj voorkeur bij het Algemeen sekretariaat, -

-1-



JAANVENSIÀGM.i

VEXEC]IIJNING LE{SRUVUE

Onze ty1:iste is van 11 L/n 26 juli 1981 op vakantie, zodat cr vó6r die
tlat un 6een LENsrevue zar verschijnen. De e erstvolg...nd.e LENSróvue verschijnt
dcrharve cp dondercag ,o julii i(opy hiervoor kunt u b:Lj het .iiIg. sekretarÍaat
inLeveren.

UERiQiINIiEL

... !ïij, yerzoeken_de sekretarissen. van. cle rliverse konmissj.es er voor te
vrill-en zorgdra6;'en, rlat hun jaarversl-aÍlen zo s")oedig mo6elijk doch uiterlijk
f1 juli a..s. bij hct sckretari,aat worden ingeicverd.

Er nceten divcïse reparatiee worden vemicht aan onze aldsomocle.tie.
v,líe wil assístcren oi) een zatercla6^ of anclere da6 knn zich opgcven bij het
§ekretariae.t , Tet. 45.8? .O?.

DCNDEÈDirG 19.C0 UUR Ol SCHEVET'IINGEN I I,EIS - ORíINJE?LEIN

ITFSLUITI}ÏG SEI ZOEN 19Bo/81

- ilij becïar cen iedercen met vrie wij in het echter ons lig6encle seizoen
hebl;en ruogen .amenwerken. He1a.a6 moeten *i3 *ron een i)aar va6tc medewerkers
afschcicl nemcn. officieeL zal dit op cre ueclewerkersavond gcbeuren.

I-Iet wils een noeilijk jaar, vr;orcJ voor rfe nicuwe llegtuursrcd.en, diezich nog voJ-1edi6 in het verenigingsleven moesten inlerken. novcnclÍen vraren clcresuLtaten van de seniorcn- zondag niet zo c',enderend.. öf ons.èerste el-ftal zichin cle 2e liLasse kan hÍr'ndhaven zal vanavond ( donclerciag) Íu rie b os lissinsswe clstri jdtegen Oranjeplein blijken. In iecler geval vcel sukses voor peter Verstóe5h en zijnmannen toc6ewenst.
LENS 4r5 en '1'l (zondag) zullen volgcncl seizoen cen trapjc :Lager moeten

aaatreden. LEI;IS , wist zich op het nipi;ertje te han<r.ha.ven.llcter cleden onze zat erda6cLftaLlén het. ilet tweede en derde clfta1 vrerC-en
kampioen, lvaarmede wij de spclers en zaterc.ta6 itomrrissie van IIarte ijel-uklÍen6en.tsij de jeu6d cok zowaar ecn kzr.,:rpio en, n.1. ons 2c B elftai, zij het clan
cl.at hct rvel officieus is;

U heeft het laatEte ha.lf ja.ar geen VrJi"_TUnEp..j.U1i aangetroffen in cle
LEltlSrevue; Een goed teken! t. . :i,.,r . .:

IloewcL een aantal zeer gewaardeerde medewerkers afscheicl nemcn rvercrLen
hun pIa-atsen aI direkt cloor and.cren bezet.
- lliij zijn ervan ovcrtui6tl, tlat vrij met tle uieurve Koinmissies goec,, zuLl-enkunnen saaenvrerken, hctl3een naar vrij hopei ook het geval za1 zijn met cle leclenir-ra,dvrel-kc mao.ncla6 i juni is 6einotalJ.oerd. 

-

Er ligt voor ons ecn hoo ) werlc te wachten zocat wij ecrst ,aat rust -6aarr
zockcn in een weLvcrtlienclc vs}antie,

i'jij '.'l'ensen, _ 
dat c',eze ?rettig en zonnig moge zi jn en vri j hopen u au.en aanncE DoAr-n van het vol_gcnd scizccn wecr Sezoncl cn vrel:in ons miCir.cn t. ,o6e.,aantrcffen.

Het iJe51'o".

,t
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DCN)E;D].G 19.00,uuR o- scriEVEI'rrNGEN: Lmrs OR,WJEPï,ErN:.EI,r EEI{ HERRTE rr.it [iB I,í.lcEN!

============-

I,E)ENIJ(TIE

Het llcstuur.

" I,Íichel FortruaE, hecft hct iraÍningspak v.-.,rc1ien<1, ..1at in verbrnd nctbovenbecoeliie nrctie ter- bescrrikking urerd, ["itora. Hij hóeft ,ui ""n aonbrcn6.,
::Ï;::Í""ï;:ï;.1:0"" slansrijk 6eionnen.'Piu'i"-r,iiËui"'-""Ë-*ui't,,uu non*Ërair,6",,
-.'. --.Do EpeLtjes en- hct trs.iningspck zul-l-c:i ín het }cgin van het nicuircseizoen l,rord.en uitgereilct.

ZNZ :2,\ttutzt!,ztutizt;%firi \zMztiz\lzilzilz"tzrM t'12 zt'

LJII,{GS DE s=rCnTEI,I v.,i\T DD Z.M Lr'.,'llER ---- ! i !

zo 6peeLde, ons T!ÍÈEDE dan o1) dínscla6avond 2í: mei j.1. haa.r lac,tste enslissen le wedst il;ï:-or hot (gastvfije) texrein van cr.e . C. Nootrlorp.
tevens be
oíze concurrent E§C 2 blcelc bven eens gemotiveerd r.an de stari te zijn 6ekomcn endrukte dat reeds na + Z min. sp e1en uit in e en , , s.Iimir goa1t je. Door niclclel varr.een paar , rbeaut yr6 ii van doclpunt en vnn Karel Jansen , wèrd cleze ste-nd. echter nogv66r het verstreklrcn van tie eerste helft ongebogen nnar een 2-1 voorsproníJ.In cle 2e sire c1i:er:ioCe schenerl onze rc6ervc6 er e dht er eerst echt zin in ta krÍ igen.en voerclen met dere íleLmaat van cle klok de stand. op tot 6-1r'(vr arbij !ïeerKarel 1 Paul IIop en i{anne Koen6 zich uitdrulcheli jk met t'.e score benoeiclen) . hetgcea:ffi§I otte, zónder chauviruiÉtisch te zijn, mr.ar een zeer na6ere afspiegeling vlasvan d.e krachtsvcrhoudi n6 welke captain JiLl vr1 Tas en <1o zi j nràn demontreerden.onze , , inva.l:Lerrr cr-oelman Maltin Reuvdr fcib-enïEfimrSspeler, clie het geno e6-enmÀiilite twee kan?Íoensch appen in één week te vieren had clan ool< vercler een zcext\rusti6c avond. En daar , zoals Ín Ce vori6c LEiisrevue reeds werclvcrmeL<l , eveneensons DE:?DE haar karnpioenschal: binnenhealde, werd cr een, fe est j e Bebouddir. Dit vrerd6ep1an- ïp vr j- j clagavontt 29/ 5. Xen viertol echtparen zetten zich irrenpt vollcdigin on hiervoor d,e orílanisatie o1: zich te nerenEls en Roel Sta Hanne lie 

"r, Éie rerc'. d.e Hoo cl en
)I o fcleMarja. En s erb at yÍer kaml:io enscJ ho

z1-J nct elk-a.ar hier zelcer mec gaan strijken. ïj
rvercn

a tlegaun'igheid in efhaar 6estoofd heeft, om de kampioens-familie rs avonCa in eenuiterst , r prettilSe omgeving to vocrzien van de diverse ,,natjes lt ". ,,(lroogjesíBrenst werkeJ-i jh aan het vronc.lerbaarlijke.,.ll net af wercl t t c1uè een bi jzcn.ierfle urig f eest , all,raar zii t t wel met de nod.Íge vree rnoecl af s che j,l:l genomenCí enc'l-e te worC,en vcn tvreeLeCen van: de Z-M comÀissie t.w. Jos Pi ero en Gerarrlr1e Hoopld
p].aatE b

TerwíjI eerstgenoe
eten stcLlen, lvas Gerarrl orrr stuclie

mclè het noclig vond na tn1 vr.rn
redcnen genooclzr.akt

enthous lste) jarcn zrn
tijdelijk af te hchen.

eschikbaar te mo
BeÍ.'-en ha. irl-en in wooril en d;iad , vanzelfsi:re}:enr'!. de nocligewaarclerin6 aan te horen , wearbij duiielijk bl.,ek h6e zcer hun actcieve en accu.ret ewerk g,.evvearrle ercl is. IIun vervanBer§ resp. Roet Stap en i.làrtÍn Reuver kri jgen zeer....zekcr 6een moJricelijhe t;:ah dÍt werk voort te zetïen. IIun in de l-oop der tij denreeds bettoncle berói<}wiJ-ligheid en si:ortievc ins t c'l-fin6 doet hieechrcomste perspecti even opencn. - i !
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Dan sas er
zelf met ons 1e en
Ientelqèer is ook di
van de 5 ploe5en de
s1:ortivit eit6prí js
noclige trelcen 1an6 ,
zonnigc en zor1loze

2e elftaI , rin de weirikvramen. Be6unsti6rl door uiterst fr,-.ai
t een zeer i:rÈttige clirg geworclen, waarbij tr,ENS als nidclel-ste
Je plaats vcroverd.e en tevens, wat clies rnèer zíj, cle z,G.

in ontvangst nocht ncmen! En nu met zrn allen maar evcn de

Zaterdag J0 mei no6 ons laatste (LENS) tr,ernooi , vraarbij wij

,411c remmen Los Ge6ooi-drr teneinde in ccn Langc en hopeli jlË
ualtantie r'le nodige i:ner6ie voor de toekomst op te cloen.

en van hartel .'JonÍjens zet tn op

zMzyLZMZr'tZtizi!,zt%nzYzf ,zfi zt|ZI,ZI',ZNZIÍZMZMT,I"IZMZI4ZYZ\Í,ZMZYIZMZYZMZI4ZI4ZYIZNNiZMZI4ZYIMIZMZMZIIZI&

Graa6 rvil- i.k a1le menÈèn dic met tle zít erdagmiclrtag voetj:aL te maJien heb't)en,
bed^nken voor de prachti6e bos blocmen. ,Die <1oor ale Hr. Meine6z aan uij werci
Geaevcn.

Jo€ 0osterwe3hel. (IIoi).

DONDEnDi.G 19.OrJ UUR Oi) SCIIEVEI,III.,IGEITI I LENS - Onr',NJEpLErN. tÍE ZIJN Ei? i.LLEMj_,Ii r

-'.]L.H,ï i".lI. Ji.rrll. Ir';lUrlU.Hr'.Hi1,Hr1IlÀH..H.tiIi,EÀII
A: i.LI,EIIHINDEA 'H'

' Hí,U..JIi,Ht).H.',.HiI{, Jl.l{riHiiI{r'.H, JI^J}"E.'.H..}I--H.fi

I. -

-I,lerion en Aad van Kleef cl,anken ecn ieder' voor de vclc kadot s, bloemen en:
felicitaties, die zi"j.op hun trouwdag mochteí ontvangen.
Zíj zítten ex weer op, d,e tocrn,.roien. Helaas zijn er enk'el-e verregencl,
maar.jaf Bel-i)pen. ry-echeincl 6in6en 

'de toernooieí van dc zaterdag en zoncla6
.seíioren door onder idei:l-c weersornstandigheden.
óver toeràooiert ;eqpro|!.en! 'lvat hebben on2e barmeclewerk( st) crs weier edn
hoop werk verzet. Hct vas 6ew,on nict aan te slci'len. HarteLijk cl.anl; vooï
aI dÍc vrije uurtjès, clic jullie han LDIS he'5ben 6egeven.
Dit is officieèL de laatqte LElrl§rcvue. Volgende wiek zul-t U echter toch
weer ons klubb].ad in U1v lu6 viaden,.maer (lat- is dan een. eatra uit6ave ..

van JoNG LENS. -
'U komt toch cok clonclerda6avond om ön6 eerste aan te mceciigen in <le
6e s1-i6 sln8slrredstri j d te8en Oranjeplein? Onze jongens hebbàn Uv/ §teun
hard nodi6.
OnË d.erile seniorcn zonclag elft$I .wist zich in cle reservchoo fdk1.16 sc te
hah'Jheven. Nu n4+r hopen dat Ce.sl:elcrs, r'I.ie nu ook d.oór onz€ hocfd-
trainer Ger tor Horst zullen lvorden 6etraincl, de zaken wat energielicr
zull-en aanpaldren.
Ik heb een mooi agendai.:unt vcor Ce eerstvolgen.ie ver6aclerín6 van clc
ledenraad: Moeí LE;ÍS. ( zonrlail) aI dan niet doorgeran uet hct systeem van
vricnden elf tr.l-l- en.
Orn door dit'bysteem zÍ jn het. vi.erde en vi jfde elftal toch viel r,,e rtup c
1;eworclen en livramen er Uif diè èIftqtlen dan ook rle meeste be;1ankjcs.
Het vror c].t overi;;ens rveL stee.',s ergèr met ie ovcrs ch"i j vin3cn ve.n cle
mr.s'iend.e 6enieen. ]'loeten wij nu ook al roet.vrelpen ;;aan praten inrr.ien zijniet voor de welpenselelctie in aernnerliin8 lcomen?

-4-



Men6en, waar zijn wij eigenlijk rpee bozig? 3Ínnenkort r,oet dit ook :aet
cle minit s gebeurcn.
Íot clon'ier claí;avond o1l hct veld v..n Scheveningen om '19.00 uur.

rR}J]' IEI\SE.R.

DCNIJEÍI)AG 19. 00 UUR OP SCHIVIININGEN ! LËNS - OILlllJEl'}LELN. l.{.-ÍiS,'.Ln OPI:OMST IEi,iS
PUDLl}ff

viil,l lE vERÍiIEzrNGSi''olfi'I ISSTE

Vanuit het opcnlucht stcnbur e a.u, uniek bij cen vcr-;iezing in i{ec1er1anr1,
met uitzicht oi:r r'.e nntuur en lcleqren van shirts van verschÍlLencle verer:ii;ing-cn,
wercl. om / minuten na 16.(10 uur hdt stembureau 8esloten. In aanvrezi6lheiC van een
bcstuursLíd en ecn af5evi:arcligde van dc ki'-nCidaten r,rerri c',e stenj:us verzegekl en
opfeb()ríren om o-l top.ancleSo.vond 21 .00 uur weer te wor$en Geopend voor het teIlen van
cLe stenilten. Dan ze.l- .'ok bellcnd.r,rorJen rvefke leclen ín de ledenra.ad zijn gehczen.

Ruin 21 u:'en is hct stjembureau 6eo1:end gevlccst on zijn leclen geLegen-
heicl tc teven om hulr stem uj.t tc brengen op hun kandi.4.aat, slechts JU/. van tle
l-cden hel;'ben hiervan gebruik gemaCi:t. Vinclt U clit percentage níet vrat l-aaÍi voor
zo een bclangrijk cnderrlcel ven Uw vereni6i,ng?

LENS heeft zj-jn,cerste led.enraad ÍJelE zen, nDrl;cn weten wij wellie lc en
.clit zijn en zij zuL1cn or>k voor t1.ie 7O?l van de leden die niet Gekozen hebben zich
ut<.: ct en inzett en.

De verlii ezingstrommissie heeft met jul1ie meclerverlÉin{i zi.jn taak volbracht
-en zrj hopcn d.et tle sanennerhin5; bcstuur - ledenr.rad - leien - 5ocd lcan en 6...e,t-
funktioneren ín het belanj vf.n dc vereniging.
vecl- succes' 

De verkíc zÍng§kommi- ssie.

VT;I[ DE LTDEiIR .J.D:

U hceft het ,11 p;eIezen, cle Ic -.enr,raC is gekozen. Vele l-eden waren aan-
wezi6 toen het teflen vnn Ce uitgebrachte stenmen plaats vond. en de ilekozen
kanditlaten hun fel-icitatiè mochten ontvangen.

Hetv?as1ekker6i,anPendrDirektnadezete11ingrÍepv]orEitter
Cees Fortnan de aanwezi6e,kandidaten bijeen en gaf in het kc,rt een uíteenzetting
van het Coel van cl.c ledenread. Tevens werden zij verrast met cnze ni-eu,-re sta.tuten.
Ne.tuurli jk ontvan8en t. z.t. alLe leden deze nieuwe statuten. Dit vra.a1.;t van cl.c
leden wel- enige uren insi:annin6 orn te weten we.t hierin beschrev.en st--.at. Uit deze
inleiding kwan de lvens àe.ar voren om op zeer korte termijn bijeen te konen om
vcrl.ere gegevens uit te werlien en eLkander te aC.viseren.

Reeds o! rur.au,-r,ai3 '15 juni 1!llt orn 2O.JO uur zai. !,éze eerste vcrgacicjrin-g
plec-tsvj-nien. EreLe,.len zijn hicrbij vg.n harte vrel_li,.rm.

De Ledenraad.



VÀN DE VEIII,I TIZINGSKOI'I{ISSIE

Pu1:i11en, iïelpcnr Minit s

J Unaorerl

Z at erda6;s enioren

Zondageenioren

Niet spel-ende l-eden

i,klconodat iekonixissie

Barkour,rissie

JunioxenhoDnissic

Kontahtkonuuissie

iae Gac f l_e.lloltr'il]_66]_o

S eniorenltotrmiesJ.e , zaterdcg

zond.ag

'Toto en LotpokonmÍssie.

Leclen van het Stemburo warc n3

Voorzitter
controle
t efl-er
het bcstuur van de verenig3in6. t' LENS

ilndr6 chri6t,
Ilernan Straver,
Gabri van cler Togt r

Ilans l)iemel t
Ben Osse r
teo,van Rijnr

Rob 3e6t
Theo IJooÍ[E,

Pierre Eeijnen,
Jos .Iiui j;)ers r .

Frans Peters,
Henk I?ircmel-zwaan,

: .ílac', llo8i6ch r

! Jo6 Ver6chel-alen,

: fiet Bosch,

Iïil- Heijnen r

Loeh Duivesteijn,

Ton va;1 cler ! er8,

Martin Reuver,

lilim van dcr. LinCen,

GerarC van llheenen,

' , .i.a Bogisch
: VIim Kouwenhoven
: Roel- Staï)

rr lYas v crt el;cnwoordigcl

De vcrl;iezinBskoÍ nissie voor de eerote lcdenraacl van d'e vereni6inc tr LEIIS ll
(Lenig en Snél) dec]-t zijn 3-eden &ec dat, dà een gehourlen controle op cle uit-
[.;'ebrachte stennen per 1 juni 1rB1r, de vol.gen:le ]-ed.en al-s 1ÍC van de l-ei.Lenrand.
zijn gekozen3 ''

namens cle

door
Hans Zoet
r./i]. tlei. jnennamene de lendÍdaten $ras .1anwezi6
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Pn0cai.il'1._ SENIOnEN ZONDJiG 14 juni 1931.

'1O.O0 uur Valkeniers toernooi Lm{S c()mb.t 1i en ll.
betrokken sj)efers urorclen tijdi8 aanl:eschreven
u"ïreo:191.?.J0 uur Valhe4iers terrein Lan8e Kleiweg Itíjsrvijkevl. alsohrijven op vrijdag ,12 juhi tussen 1p.OO en 2O.Oó- uur

comb. 
^ 

ri. cle Groot
comb. B G.Duivesteijn

]]ERIC:iTI]it V.IJT NE SEKO

tet. 934220
ter,. 946891

lililLen a1le spelcrs van onze zondagsenioren. cr rekening uee hou<]en dathun keuring voor 1 september 198.1 in orcle. aoet zijn.
I(curin6en l<unnen all-een no4 geschiotlen bij SI est erpolikliniek IGoui',enre5ens!""qp 29, Den Haag voor afsl>riak eLke dinsdn{ï tuésen 11.o0 en13.00 uur.tel. 54454r.
Het daar te oqtvan6en keurinl;sbewijs kan in conbinatie met 1 pasfoto
.íiezonden. worcl.en aan F.d.e Vroege, Uithofslarn 20 llatcríngenr. ltel. 01?42-6021 ,

Dit is het lr.atste nieur,rs van onze seniorenkommissie. Zijn er. probrcracndan kunt U honta':t oltremcn net de volgenc]e personen_!.Ee vroc8e tel. 01?42-6021
lrv.v cl Linden ' teI. 0?0_468656
Dit ís natuurfr jk or.rh erg belangrijk.

19.OO uur ],ENS - onjJ{JE],,LETN TE..I]?EIN SCHEVENINGIN HoUTEUST.Dit hreft natuurlijk 5een betoo6. Nu m..g U niet *.", *"6L1i5venr Urv steunmoet er nu.zijn, and.er6 rei.c1.en ài5 iret Éeslist niet. r,aàt ze nlet in dekou staan. ilij wiaÈt he.;ben wc clii seizoen tenninstÀ nog iets te vieren.

DONXEIIDJ,G 4 juni EESLISSINGSUEDSTRIJD Ot{ DEGI}:Di.TIE N.ÍIt DE €E Ifi:,SSE

OE"f EN PRCGR.A].ÍI.I.Ii SEIZOEI\T T 81,/Ba ï,EI,ts 1, z en

5 au6ust u-s i.
P auguetus I

11 augustus:
1J au6ustus:

16 augustus:

18 au;e,ustus I
19 au6ustus:

2C auiSustus:
2J au3ustus:

25 auliustus:
27 au8ustue:

LENS.1
LENS 1

I,ENS 2
L.E}IS 1

LB],IS ,I

LEI'IS 2
IENS ,I

LEiqs 2
iïestlandia J
IENS 1

I,ENS 2
LEIIS f
IENS 1

LENS 2
i.lphense . boys
LENÉ 1

IErS f

Neptunus 1
Feyenoord 1

Feyenoorcl 2
F. C .l)en Haag
llestlandia 1

lÍestlandia 2
i,.D.s.1
i. o.s. z
],ENS f
GD.1 1

G)A 2
bL.L Z
,llphense boy6 '1

i,lphense boye 2
LENS 

'ExceLsior 1

Dynariro t 67 1

-?-



]0 hÈgui5tusi 1, Hó.V n,..' Hov 2'
LENS ,

2 septeubcr: tENíi 'l
LENS 2

lENs . í:'i .

LENS 2 ,'
Par+at 2 .

'r,J 
est brk';raiti ér' 1'

';f g§[er]rurarti cr 2

SEZCS EzosEz0sEzosEzcsEzosEZ0sEZ0sEZoslrzc§EzosEz0sEzosEZosEzosEzosEzosEzos EZO§EZOSE

BESLISS INGSïiIEDSTRI JD IBNS - ONJINJEPLEIN

TEnTIEIN:
lli'^Tul.1 :
;';ÀNVr'.llG:

SCHEVENT}IGEN
4-6- tBr
19.00 uur

. Hier staan cle iroel-e,feiten. ïle noeten rioor het rliepste rLal voor vJe onq- . -
vo16en'1- seizoen tweedg^ khEser kunnen noenen. De nederlaall te6en Texas DHD krïam
keihartl a.an. .Er was no6 een sirrankj e hoop er zonder verrlerc kleerscheuren vanaf.i.
te komen, me.rir het geruk laohie onÀ ook àondag niet toe. oranjel:rein - Ilw bleef
O-0 en dat betekenr',c cen b r:sl-iosingsvedstri j d orrr cie,,Cqgrad.atie. Velen zullen zich
nog cle b eslissingswc d.stri j d Texas - LmiS. op VUC hcrinneren. I{u ligt c1e zaak toc}:...
een tildioltje en:1er6. Toen i-;ing het cn.het_ kanpir.:ens.chap r nu ora de ,'.e6rade.tÍe.

Ilet LENS-volk was voor di-e vrec'.strijd nassaal mcegekomen oa hqt cerste aante mocclj6en. ltru Ís cle publiehe steun no6' veel hard.er noJi6. IIet rnoreel- client ho.og,
gehou".en te vrori.l'en 9ó.Jninuten J-an6. Daaivc,or zijn aanrno erli8ingen nodi6, positief
commentnar. Het al-tiid zo lrritische LEII,§-voLk, clat 6ewencï is koel te veroorcLelen
raoet nu &aar een€ uit C,e bo1 orí het eer§-te elftal in .ie tweecle kla.sse te. hourlen.
u ku4t ektief b,i- jr',rc3;en aan het sl-ai;e.n van de.e ultieme poi4in6 cl.,or urv aanlezig- ._,
heid Uw bijval.

.Het bestuur, cle traine.r, de eerste elftalspelcrs relrr:nen oi: Uw steunj En
wat kan het een fccst lv,:r<len aLs lve het zaalcj e klarèn!

Ileclactie.

],OTTO INLEVENEi{ IN DE ZOII1NV].]íJJ{TI]]

Tijdene het gcsloten seizoen kunnen de leden en belan5st cl_lenc1eo hun
lottofornulieren nog Évijt in ons kJ-uË6eb,luw r s-deanda[]s van 2i.OO - ZZ.IO uur.

DoNDERDTIG 19.00 uur OP SCTIBVENIIIGEN: LEITS - OKiI{JEPLEIN. EIi IK SCHR]]EUi]])E HET
Hr;,ilDST t I

Klífi ilílgcc..lcilqscfl:rfl (Iflt

]l r:rrsruooon I
lCGqfi §fl ffi flsíril(ril(r,'Itl§(K

Deze rubriek heeft zich.in:uer 6ekenmerkt cloor relativerencl comnentaar.
Ileze l(eer ,aI hieroi: een uitzonderin6 worclen genaakt. Heel LEItrS hecft eenbittere pi1 te slikken 5e1ire3en en er is veel ,tater nodig om cl.e troep

i;ïrt;.:Ïi::l'iur .,t-o r,", oon brocrtranaticrr rexas -DriB (rrampioenska.nsen?)
en HYV speelt O-O tegen Orernjel:Iein. Netto resultaat: een besJ.issin6s-
weclstri jd tusoen L,EI,IS en Oran je1:Iein orn uitsluitsel te 6^even ríie bl_i jft,
vlic 5' ''3't ' 
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Ook wij, icrvisp e r.l.orianen | 'rírei)en U o?. on doncl.erdag 19.0i) uur op;
Scheveningen te zijn om Uv, leuzen ovcr het veld te la.ten schallenr N..
afloop sneren wo .Je schorre keèl we} weer met vreugd,e nat.
Gelukkig rra6 er zaterclal; toch wat te vieren. LEIIS B2 vierC.e officieus het
kampioensohap met een 5-2 overwinning op PDK. Door een e1'ehflag ven PDK-
spelers mochten 4e spelers bloeunen in ontv"-ngst nenen.
r,Ias d.c o1:icomst bij cte twecrle lcamerverki e zingen onvcrwilcht grt,ot te
noemen. de ophomst bij dc f e(r.enra.ad serkie zin6;en zijn op zijn zachtst
Sezegd bec'1.rcevend. ;Is U dan nog bedenkt, Dat U een week cle ti jd hoeft
gehacl ,on Uw stem uit te brengenr dan zijn,..le JO f steruroen, die zj-jn
uitgebrncht, helemaal geschaoend.
.'-ls wij bemerJienrdat iena.ncl, die niet 6estemrl heeft, weer een 1;rote mond 

"oirzet over bcsluitvorm:ng, openheid, inopraak en ncer van die 1:oIitÍeke
Aemeen pl.:atsen, clan sturen we de gloene brigade op her,r af. U zíj
gevraarschurvd. .. .j ':
Ondanks de komkomrnert i- j rl in het voetbal tïa6 het *afgelol>en maand.a-gavond
wcer een tlruÉte ,van beÍan6' ,op T,ENS. .Nu aJ. ,vr<rr.leq rlÀ voórbereiclin[en
6etroffen voor liet lnieurve sei:ioen. Een .goecl lcomnissielirl laat norrit af !
Ons eerste heeft afgelopen dinsda6 n"og get"aincl i.v.n. Ce beolissinl;s-
wedstrijd van vanavoncl.. IleLaas waren de LENS-velden niet neer beschiklJaar
zodat naar elders moest vronden uitgeweken. Het leven ví:Ln eeà arnateurvoet-
ball-er 6;'.at niet over roze[!
Doet U zich ook a.1 cle hele vrcek zo krarapachtig vrolijlE voor ?
En nu rnaar holen, da.t U na. donCerdag Uïr gezicht nog' uit rle pll i krij6t !
U bent nict il-lccn moreel verplicht om clonderrlag 7 lrur op Scheveningen-
te zijn, U zult het U zelf nooit vergeven a1s U er zelf niet bij bent
geweest. Het vrordt een Íredstrijd vol eerlijke eEotie en zi-nC,erencte '
sllanning. - i
De redactie van Krvisl:edoor stal:t op; er noeten nog toeters' ratels en :,

beLLen worden Be::ochtr si:a.nd.oe)len 6eschilclerdt l-i-ederen in3estucleerd :.
(ei5en tekst). Tot Donrlerdafl 19'.00''uir otr het terrein van Schevenií{ier1. .

Ze zul-l-en ervan, lusten. panaloer! I

DoNl)EltD.,G 'l !, oo uur op SCII]!'VENINGEN: iuss
X]'I{ HECHTE VENENIG]}TG VONMEN !

- ORi,NJEPLEIN . ZÍ-.1: JE ',.ÍEL? D..T i'IE NOG

VOETD;iII,EN ïN HET zulrEitPi.i?K

I.v.::t. Ce wedstrijd l,Ei'iS 1 - Orafljeplein 1 gaat het voetbaLLen a.s. clontlerslag in
het ZuiJ,erparlc niet dc,-)r. Donderrlag 11 juni kunnen aIle jcug.lle;len van LENS ..
terecht '5i j Ce trimltaan in het Zuic.,erpark. Nee, er vrorclt niet ,3etrirncl naar alLeen
naar wat 6levoethc1d. ÀI1e jeugdleden zijn vanaf 19.O0 uur clc.ar van hartc r,rellom,
Cok vq,-'-ero nogen gerust een bLlletje Eeetra?peni Er.zijn er $enoeg. Voor1opig r

houden we c,it t/m eind juli voI.-ïiij ho.,rcn ààt jutlie àr znj;." uij in iedei [eval
welr. Tot d. nclerila6..'11 juni.

EIISLïSSït ÍGSl,ïEDSTRIJD -

4.S. dr,n.1erC.níiavonr:l 4 juni speelt ons ccrste seniorenelftal de bölangrijkste
b eslissingswedotrij d te8en Oranjeg:lein. Deze vreclsL:.ijd worCt gespeetcl oP het
terrein van schevenin8err om 1!.00 uur. Dit ve1(l Lírt bij ce Houtrust bru6. Het
lcgioen moet nu Eaar lveer eens cntwa.lien..l'li. j rekenen niet a]-lcen op ons eerste in
het ve.l.d., maar zeer zekcr ook o1l onze rrrunoeri3er jeu6dig;e toeschourvers buiten
het vclrl' 

-- 
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DoNt)Er-rli,c 19.oc uur op sci{E:iEI,trNcEN: LENs _.0&",tuEpt,Erlr. fiol.Ír ;Lt.EtÍ--i.L -,.r,l,rrroe »rerm, ,.' l

. Uelaas waren er te weÍni{I aanilelclin6en om het reisje clcor,te leten C..an.Dit reisje'aaat cus "i:t_!,]:". Iret betaalcte ielcr worclt 
. 
verrËkend met cre trontii-butie voor het vo]1;cnc1e seLzcen.

REIS..]E

FIL.rrll(RI JIi

Natuurlidk horen dan o;k cte }eiders er te.zijn.
lilat moeten ju]1ie neenemen;

1.. ,.. een pasl:or.rrt of toeristenkaart
2. _ fretnse francs (6enoeg.voor cirie dagcn)
3. tcilet artilccl en

1. het or3íne1e LENStenuë (zonrler strepen en nàmmers)
5. - zwenbroek
6. 6;,mschoenen cn voet bal-e cho enen
7. ziehenfonCs vèrk1Erri_n6 (frankrijk)
Je weet inmers nooit in het buitenlanrl of .je op p;ias, óp grincl
s;:ee1t, Neerí als je het het:t ook voet bal_s cÉo enen mee zowel metmet vaste do1:pen.

. zaterdàs 6 junÍ worcr.én cte voigen,lu ;rrioron om 1o.oo uur op LENS velvachtvoor de reis naar .l$ny3
J.1 Kester : II.Ijierael- .1 E.l.ïarmenhoven, E.perreyn r R.vd zwan, R?schreiner,G.Caprino, E.^nmer1aa.n, p.pronk, M.Zaa1.ber6, t1.v<l Hoek, tU.v íeizeni i,." niifi,en rB. Draiessen. . .

of op 6reve1-
afschroefbare- alo

Gedraa6 je veriler nornaal, drink niet
no6 eens t crugkomen.

..ÍOENSDi.GI'íI 
D)JGC}UB

Dit seizocn 
'rcrd er Jox,.6etíar-nd. rloor do niet 6ès el ekt eerrre,.pupilr_en,

lYel-pen en d.ror alLe mini.urelpcn. HeL lijkt ons weL leuh o_n te vernel.'.àn'ui. tËtmeeot' 6letraint heböèn- Misschien een stimulans Íoor <1e nidt,ro t"àrri" 
- 
tr;r;";; 

-

our volgenC se:Lzoen eens wat vakcr te koncn. I[ou hier 6aarrire .lanj-

DONDE?);G 19.0O uur OI\ SCHEVENINGEN LEirts -OIg*J{JE}LDIN. I(OMT i,r,LE}!./rL r.,__N}IOEDIGE]I !
i

te veel. i,iisschien na6 je vo16encr, jflar dan

Nu no8 even de rout ebcs chrj- i vin8 ! Rottercam- Dordrecht- Brecla- j,tnt[rerpen- Gent -Kortri jk- .Iif l_e (Iijssel) 
^1: 

flichtin8 parijs _ lan8s Lens eí ui; ae itsfag
Flre6nes vnn d-e 61()le lve6 af en richtín5 Àrràs aanhoud.en. In j,rras stee.ts ràchtcloorbu- jven ri jden tot aan de bourevard. càrnot. volg vercr.er de we6. tot aan d.e 

.vel-cr.en
van r^6ny.

-10-



1c
2.
2

4.
tr

Sebastíann Hess
IÍauri-ce t(iersma
Richarcl ZiÍtl]uÈrtran
Fr&nE Le1Íevelc1:
Jeroen Lel-i evel- cl

Naih Jagesar
Plr.rlio Spa
llichy Spaans
Jasiler vd l,{aay '

Shaily Ja8csar
Peter dè JOnGh
Eric U Beek
Leslie Leeflang'
Gerard Iíuii)er
Edlarcl .l) eldcers

, Patrick de Iileyn
Richarrl Nuijen
S t eve vcl Togt

27x
-25

21
22
èz
22
22
21
20
20
19
1g
19
1B
1B

1?

24

9.
10.

4)

,15.

17.

Natuurlijk cen pluiru voor sebasti.-an. llJeleens ververèncl n:Lar een trou|e
en vaak traj-nde hij ook nog net cte vreliren mee.
Ook het volsend seizoen vrord er rveer oj) c',e wo ensclagm:LCCe.g 6etràind. De
trainín,1sdag voor jul1ie is op woenscra6 12 augusttts. zoríi èrvoor dat je
weer alleuÍIa1 bcnt.
Een plettige va.kantie en tot Ín het nieuwc seizoení

PauL vd Steen. ._:_____-____ 
==========

DON)EliDriG 19.OO UUn OP SCIIEVENINGEI1 I IENit- Oll/iI'tJErrIEIN. I1OMT ,,1ltjli,.,.L _..iÀiIC,ItDIGiIN !

==========r
:

JUN] ONÏI\ÍSETU]iTÏES.

trainer

oerste
er dan

De volgende spe)-ers hebben ondanks herhaarcle verzoeken nog steeds hun
valre.nt ics noii,- nict oi)6e geven.:. Die. dit nu di-rekt bij pàuI vcl steen ieI. 6?5cg6

:

R.ïIui6rnan, M.v IIel,'.en, j:.Toet', r.ooEterrakenr .-.I(:mp en ,l.SririlLens.

sPon!1,:JP

.De vol8ende jon5ens mceten nog steeds een brièf3e inleveren met o.a. cje
voltiende geGevens:'ziehenfonrls, zlvcnnen, trrf eJ.tennis, eïó. 3 J.Iilipe I{.Mo1}eman,
J.Kuijpers, P.r".$eb1asr. E.perreyn, S.vd Togt en r...v lJi jngaarclen. . .

-=:11-



DONSE.RI).".G 19.00 UUR OP SCHEI/EÍINGEN: IENS- CRI"NJEPLEIN. iiOMr',:r,I.rr.r-.,L I^./iNI{OE'T'GENI

======:===
J JJJJJJ.'JJJ.IJJ JJJJ JiT
.Tï
; JI]I(oLDER :UJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ :

* 'i * * * '* zo r dit is het begin van het ein(1,e ! rHet be6;in van hét einde? ri zuLlen. iulJ-ie zeíigen. Jar presiest Dit is het be1;in van de a}Ieli""i 
"t 

u 
--- -T

Jukolder. I(Ii-nkt triest, is ook zc becloelà. (Acties om ons over de streepte trckltcn worden ovcrigens aeer 6evràarrleerdj.*+***:r' Maar jar genoeg gekreund., we noetàn er noír even tegen:ran. om te legírinen:De leclenraaclverkie zing: Zoals jullie aLlemaal weteí rvas m.:and.atjavond.1 juni de dag van de stemmenteiting. ,,lat'opriiel was dat à; ;"r;; lcanclírlaat diecampaGne govoerd. had in het krantje, n.1. Leo v pijn, verreureG cle meestestentren had. ( J1 van tle 1JO gelli6è stenuen). Dit"wórd metcen belconclmet het mogen notulercn hij dè ecrite Uijeeni;omit.rt 
'r 'rr 

* + ' ' l..rat ook ópvieI vras rr.at Fraio Flunanu , .ti; ;;;;-urg 1,oi,,rt ^i, io bi j .ie
, - -j 

eu8cr.1ed.en, weinig stcrlnrren hacl gekre5en en bovenriiei ti; rr"rr. ae tórtingnogal su1.1i6 ,,'èf d behan lekl clpor' de aanwàzigen. rets rvat niet terecht is v r-.,riena'nd die zoveer voor zijn vereniSing ovcrhceft!! Flan6 zer.f ahd errninder moeite raee, waBt il Ze hei:ben ne ook alleen naa? cen papi.ertje- onder mi-jn neus 8cetoken of ik me kanCiclaat wilde oteflenrr.+)tt*** Toch no8 even vermelilen dat ce eerste bÍjeenhonst van d.e lelr-enr"ra,l4o rainuten duurcle en tlat cl'arin de felicitaties, beaant3es en vast-- steLl-in6 van cle eerste echte vergarlering werclen 
' 
af gchaniie lclDat biedt i:crspectieven! De_ ver6à:1erin;,, is trouvrenE op iraan.1a5 1! junÍön 2o.JJ uurr maar dat is níet berangrijk, rvant je ,o-g "" toctr niei u:.1zijnl''i'dr*+++ ï/aar ie rvel bij, rnai; zijn, moet zelfs, is de b esris.ingsr*Je c16tri jd va.n .

I,ENS '1. )ie is 4 juni om 19.00 uur op het terrein van Scheveningen tegenoranjeplein..ze hebben i'-Bs0LIiuT jullie sTEUN nodÍg!i!1i Dit is rle laatsteen tevcns belangrijkste vreclstri jà die het cerstc Ëpeeltr-Ze ol ,; k1";;;;
KOMT /iLLENi r !! t schreeuw LEIIS ovei d.e stroepi tte rèkenei op irríi"l- 

----
*'i++*+ Nou'we het toch over i"ekeoen hebbe[, Wij he'rben een re]ienfoutje 3enr.erkt.I'tij zijn naneliis nogal vrar voor,ari6 6àwcest raet oize k"i;;;it.ij-il'*"'' {ul(g vàn're6e d.e lcegloop onder d.e jeigàre,ten. Iret stukje van ons ,.as wat,' harrl en na nu.6ebf cf91 

-:_s 
het nog à"riiut ook. Het sal-ào ovorschfi jvin6en

. van .le jeu6d is 1:ositief r Somy JUIrO i t ! i t'ri****: Overigens gaat rle eelste v.etbàlav.,nO v:rn de Juko in.het Zuiderpartc Niet
,'' l:":^ïiï"Íl^1-uJ!.-:.on.,NJEprEïN? nÍiar dat besrepen ju.lrie-;;;;;;ïi;;Ë. .De ecrste avon(i wordt nq <lond.erdag 1,t juni vanaf 19.OO uur.+***** pok nog even neld.in6 nerken van heï t.raiste tocrnooi van ce jeu6d dat is.

. het toer.nooi va:: À1 bij J,rnhernia. Ied.ereen vond het tle (heen)rei. van 2uur hel_cnaaf waardl Dr_ie wedstrijtlen vfln een half uur, clric punten. eender,:le plaats in tle poule, drie mónsen voor víjf(i) nrin. J;;Ë-;;i,i;;_. stuurd en no6.Geen prijs'krijgen is ..',ok vrer tiiesl no.t"r"ïi5il-tààià"ï-à"ter Geen s;:orti.vi! e1!6;)ri js wa6, vrant anders ha l,,len. ze dic zelcer Aewonnent*aÈ+++ tlij sJ-uiten af -ruetb l.e neJerleling dat cre pseudonienen (4 lettergrei:en) tr,. r.]

-en 
J.s. IesI. staan voor Fr-obbiÀ, Bobbie en Jantje s uÈr:eiewiets tre,ï'uit jes hou je taai, oorr zr.rnder óe Jukolaer.-v;#;"iï.;ieneI en

= = !=l : l!=1.3,:: 
= = = = =====

DcN»El?D'"'c 19.10 uun cP ScIIEVEI\ITNGEN: LBNs- orÀr,rJxplErN. I(oMT -..LLEli-r.,L i-rlNi4oEDrGEN r
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Tank AVIA

5ratlc ,ya,arr.rg"l" !

U KOMT ER VERDER MEE I I
EN BOVENDIEN

BEEKLAAN HOEK STEPHENSONSTRAAT 102

, TELEFOON 451570 _. DEï'I HAAG

Spsclsalzsak ln Zulvelproduktsn
.n Bultlnlandre kaarsooÍlon

MELKINRICHTING

,,D.UlNDlGT"
DELFT

Pi4leria
ilGiardino

Blnnenwatersloot 38

Teleioon 015.i 2 i3 13

VoldersgÍacht 8 a

Tel€íoon 015.13 57 57

UITLAAT KAPOT ?
oÍlglnale'kwallloll. I jaar garantle
Doskundlg€ monlago door

GARAGE HOMMINGA
- v. l]oostraal 128.130 - Tol. 070. 54 86 76

."S,-
speclallst€n

Q,uro Sport
LEYWEG 535A TELEFOON 66 í2 76

Leden kodlng

Voo,
al-Uw '

Sporlkledlng

Bloemenmagazijn

REINKENSTRAAT No. 65
DEN HAAG _ TELEFOON 45.16 56 . 458733'

A. Meijervan der Velde . 't Veentie- B.V.

VOOR UW VERHUIZING

Planotransport

:'
VONDELSTRAAT 248

TEL. 60 00 25

BlnnBn. on Bultenland

.IEDERE LENSER
,N FREE-LANCER".

113 niètattemaal tegeliik OOO

uitzendbrrro
free-la,nce

o

'Sueel
elke wtek in de
Iofro ofToto.

Dat kan alvoorÍ1,75.
Elkeweek kans op één van de

vele durzenden prijzen.

den haag - laan van meerdeÍvoort 470 íliswljkzh- haagweg 10í

648855* ooo 904743*

bxb
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Koopcentrum ln de Bogaard Rllswllk

Leverancler van LENS

EPtrRTHIJIS STARTPLAATS
vooB
ALLE
SPORTEN

020- t5r} il
Kon. Wilhelminaplein 29, Amsterdam

HELPT U UIT DE PUÍ

Aannemingsmii.
WJNBERGE bv.

L. J. v. d: Helm en Zn. BV

. TÍansporlen ln blnnen. eo bullenlsnd

. Contalnoraorylcq voor puln en
bedrutlaÍYal

FRIJDASTRAAT í3 - BIJSWIJK . TEL O7O . 9g 07 08

ïELEX 32í27

Bakkerii leenman BAKÍ HET ÉCHTE SMAAKVOLLE BROOD

voor gerenommeerde detailzakefraen wàrenhuizen.
Adresèen verkrijgbaar bij boven'genoemde bakkerli

ite Wateringen. i
TELEFOON 01742- 3741

i plootwerkerij eA spulte i

PLAAT- EN SPUITWERKhíelkemq

ïeleíoon 89 fi) 7í

mp

a
Tevens technlsche Íeparatles
aan alle merken aulo's

Schalkburgerslraat 400
Splonkopstraat 14?
Den Haag

I

AUTORIJLES?

TEVENS RIJBEWIJS.VERNIEUWING

,,PHlLlPPO"

Tel.: 45 Íl 53

LOODGIETERSBEDRIJF
il

P. de Pagter'& Zonen b.v.

Landsluk erkend gas- en waterÍltter

lnslallateur van
sanitalr, keukens, c,v., gasverwarming €n Blektricltelt

Noordenburglaan 44 - VooÍburg

ÍelsÍoon: kantoor 8513 70 werkptgstr 54 81 8í

de modeweÍeld
oon uw uoeÍen

KROI.SCHOET{EI{

ffi
trffr
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