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Een dringend verzoek aan tle sekretarissen van de dÍverse komuissiea on
de Jaarversla,'en. zo snel nogetijk bij het sekretariaat in te leveren..i . r
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. [Iij hebbcn van Lou de Boer twe'é verschillende .cxen1:laren van d.e door
op_ 1 januari j.1. gemaakte groepefoto ontvan8en. U kunt ,d.eze fotoí6 bij de
sekretaris bekijken: en eventu'i:el nabesteLlcn. ta f, 1t5O per stuk.

I

herr

ÏlVJ"/Ílï!ïI'JVIV{l',JYJltlWuli'f 1Í

$ ;rrr,rou ' 'fl
YÍf flllWlfli tJ!.iMtril' n4tíllJ

.l

' I t 1J ziet hierboven !?eer een here lijst Eet namen van nieuwe Leden, die bij
onze. vereni8lng hun sportÍeve $énoegens wi1'Ien gaan beleven. zíj zíjn uiàeraard -
van hartc weLkon en wij hoperi, dat zij veel sportplezier mogen Éeleven. Voor zover
lit nog niet is r6ebeurd zu:.ren nii- dóor de diverse konmissiós voox een persoor-Ii jke kennisnalcing worden uitgenodigal.

': !

Í,LTLLLTTLILILLLIILLLTILLLILLLILLLLL;LLLI,LÏTL . .
T.,Í; LENSREVUES - TOEG/rlrcSKri.tRTEN (DONATI:jS) j! ---' L
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Voo" dit seizoen zijn rle ddnaties onveranderd gebleven. Een abonneucnt
op de Lffi'l§REVUE kost ;' 1ot- per seizoen. De6enenr clie ons klubblad ar ontvangen

?
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vrordt verzocht dit bedra6 op onze 6irorekcning 1],-.67.11over te maken. Een nieuwabonnement kunt u verkrÍilen d";;-d;;;;ï;ï. rróarà6 van f, ,ó;_,;e siroren, netbijvcraoldÍng LENSRVUE T -cn^u kriS'1;i onÀ- r.rrttr.a d.e aerstvorlenrle verschijndatun.Ë:"-#f"if::ff:1"ï::"idro;-;;;';";;"";:ï" ovörbookins.van dit bccrra6 krij6r u

,ïïïioÏrÏ..i roEG.trGsi(AÀRI_"y:i 
Ig:Ju,, 1r Í 55,_ per seizoen.r/'Lr- r' U oaJ Uw ovcTboekinr' .'tr:i.'tà.1 i ,r. --^-__"_. i-' re' oorz(Jvir.

ni; voorulai .;ffiË=ïi3: $itlli:ïj: vcrmertlen 'àt u *u,,.i'iu oot,un6u,,.
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ÀIr-e lid,aat.chapqkaarte' prul a" daarbij behoíende kontributiebrievenzijn bo6Ín juli v rzonJenl ar o"n--ríiii ]Ioi"r r.à", rr""r[-ii"r"o gerea6eerd. dooror de 6ehe1e rrontributie.inËàn"-or-iË'ï"l;: ;";iJ; ï""r"rïil-iïirer.aas is er no,een fl-Ínhe 6roep 1edenl.crio. hun r.""iiii"ii"=van. het vori6e seizoen no* niet hcbbenbetaald' rïi1ren deze ràden '"-i"à"'-àËrIi'ir""r, "uo6"r"i-rài;-;;;i""" belopen zíjde ,ransr dat zii bii cre aanvang van àu torp"titie- niet uogen sper-en en r"lat zur,tu toch nier v,il_len iereven? aiï ";;"tàrï"ïíI" uonn.
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Het destuur.
L],LLLLLIIf,ILLU,LTLLIILLLTtrIf, 

LLLLL
!- -
f;. Lady- of Gentle speaker, I
I,LILLLLLTLLLLLLILLIIL].,,LLI"",",",I

l,EryS is op zoelc naar iemand, dio tiirtens dè +h,,iiiï,li;"lï ;ïffi:;:Í't3 y"1e1{ïïàïËi'l^i3"ï:."ï":lïï;':H'j::l ïf,ï;}- :
- Íiannel-cen *"t''r:':i: u niet afochrikken'
brstuur. iil-eà;;.i r;:'rer 

onr-sc'h I s-meandags avonds tussen 2o.oo en 21.00 uur bi j het
Of pcrsoonli jh- za.t f Àa -,,^- raanta-l- aanmeLdingen." -hr zelfdc avondr zelfde tiid, rliiJ hopen op ecn ovcrdonclerend.

(

et.. -De cerste trr,l-:::::, 
"un het. seiàocn t:.6t atweer voor U. Dlt is sLechtsff",Jff ff.iHïl:iic kenmerken "", r,"i-iàiï.da! er zo lan.zamcrhancl wecr ,ir.even,,nàr",oi"r-"i.;;#;ï'i.l;"::-r;:iirïiffi § ;ilx. 3:";;:*:#fuï"Íï:;:;:i #i:"]:iJf"l:t 'u'roenc ,1ras weer z,eerdruplïeis"ia,Ien, gaat rràt arremaàr weer 6cht

ïlij ho1:cn Uua.::I U, 6c6tcrkt door een verblÍjf in zonniger oorden,rv'- steent je zult bi jtlragen on Ëomencl rÀuiiàirr:io clt opàicht t" à.Ëi sra6en. oE deIchter on6 rÍqscndc ncriode "r"-"à"-,,"ààt'rl"frrni"r,t.ii-;;ï";;Jlii.r"r"rr, ,oo)ÏH:f^ffilr"Ë-,::"i';Í;;;";;"";; .i"ïii5rlr"" wekcn voor ,ENS.ol: <riverse
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Vooral in de vreekends Ëon raen ecn aantal aktievelin6en bcdrijvig zien
zijn met " no od zaltelijhà onderhouds- en reparatieverkzaamhed.en. Het ktuUgebourry is
van'onder tot boven sóhirongemaakt. Bovendi-en zijn de lior0nissj.e6 en het bcstuur
natuurlÍjk Ín de weer ruct de gebruikelijke voorbereitlingen. Iíortom, er is vrcer
veel werk verzet om ecn gocde Eeizoelstart te maken. Een rvoord van Cank aan alLe
hard.e werkers Ís dan ook op zijn -)lir.ats.. De ,honen de vreken zal het bestuur met cle komnissies om de tafel- g..an
zitten, om het bel-eid voor lcomend seizoen door te 6preken. Lfgelopen maandag is de
re dac tiekomríiosie op bezoek 6evreest en a}le overige komnir;sies komen successie-
velijk aan bod. De LEI'iSDolen gaat dus wcer draaien. Diverse vertrouwde gezichten
hebben rve alrveer kunnen begrocten. Somraige kvranen evcn kijken of het ,1ras weer . .--
Broen wa6, andero hebben de bal vJeer cens voorzichtig geraaht. Mocht U de 6angnear het LENStcrrein nog nict geniiakt hebbcn, a.s. rvoenscla6 ! augustus 6pee1t het
eerste on 20.Jo uur cen oefenvredEtrijd tegen Neptunus; een prima gej-ciïenheicl om
vrcer ecns te korusn kijken.

Getlurende de vol-gende neken hopen vre U te informeren over een alntal
ahtuele zÍUren en plànnen voor dit sèrizoen.

IVij hopen dat U bij Ln{S een prettig seizoen zult hebben en clat vooral
de nieu';re leden zich snel in LEN§ zullen thuisvoeLen.

IIet Bestuur.

VVvvVVWïI/VVW1rlIV\rVVVI/VVVVvvVWWVVVWVvvVVWVVVVVVVWIIVlrv1TVVVVVVVWWVIrVVVVVVI/VV
II
i- versla6 van d.e 1e vcrga"',ering van de ]ed.e)rrir.arl gehouclen op naandag 15 juni 19.B1v-
VVVWVVvvwVVVVI"TVVVVVWVYVvvVVVVVVVVVWVWVvvVVVVvvVyVI/VVVVVVvvVWvvVVVvvVvvviIvlIIIV

t

l
I

I

r

\
)

,

aG.mu,

1.
2.
1.
IL

6.

?.

B.
9.

opening door de voorzittor van LEI'IS
neded.elingen
versla5 verkiezingskomnÍssie
benoening notulist art. 1?r

:;:Xà:::ïf ;:;:;:::";r" v.oor ,e lerïenrlad u,n o"ro,,."il,,nlí,
grondnatexiaal te g:an gebruiken
kennis6eving ree<ls 6er":aakte afspraken door het be6tuu"

art. 16,
vaststelLen vergarlers cherna en werkwijze 1edenraad
vaststellen rooster van aftreden ledenraadsleden atl.-. 16,

b.v; 1e jaar 1 t/n I

vaststerLen van de l;orari"3i":""t 
15 t/n 21 

art. 14,
vastst el-l-èn jaarvcrgaderín6 a*. 1?,
wa.t verder ter tafel- komt -
ronclvraa6

Notulen van de eerste Ledenraad-verGcdering van LrrI,Is o! maa.ircla6 15 au6.
'1!31 , aanvang 2O.JO uur.

.\anvrezi6 waren de vol-gende Lcden3
Àad Bogisch; Theo Boonsl piet Bosch; Anrlre Christ; Hans Die;.1e1; 1 :.
llil Heijnen; Loek Duivesteijni Jos I(uijpers; Ben O66e; Gerarcl v Reeneni
]'Íartin Reuverl Henk llirnríelzvJaan; Leo v Ríjn; Herman straver;
Gabri vd Togt ;

lid 17
tíd. B/12

zijn om al-o

r_id 5

lid 9

10.
11.
12.
1r.

tid
liiI

1
?
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3;

4.

BerÍcht van verh:,ndcring ontvangen van:
A.vd ilerg. P.Heijnen; Ifl.vd Lindèn; [.peters

Àflvezig zonder kennisgovingí
Rob 36s; Jos Vcrschclden Ide uit6enodi6cle ereleden

- 
-'l

Nancns het bestuur waren aanrvezig: 
_J.Colpa; c . tr'ortman

Alvorens 'Je agencrapunten in behandeling sonomen konden rvorden waren erzahen.te re6e1en, clie vo113eirs de nieuwà itot,rt"., vooxranB naàaon- torro.,het eigen progran. De voorzi-tter van tENs noet n.l. de eàrste ve?6arre-rin6 openen en deae cran overd.ragen airn een te benoemen voorzi.tter ven d,etedenraad hctgecn oolc is geschióa. oe voorzítter.yree6 ons op-rr"i- feit, ,.,.=.dat nu de Lecenraad van siart is gegaan, vrij een 'geiieelte 
vàn 

-ce 
zor6envan het bestuur hebben ovcrgenouen me,ar craarnaast een ta.k hebben 6e-kregeà die, wanneer de verhàuding b es t r.rur-L e denraad_Led en- goea-iunctio-neerd,, het.rvel_ en vJeé van I.ENS tèn goccie zaL koeen.ÍIierna aaf Jaap cöIpa 14 het kort cón ove: zicht-r.o ao aktivÍtei-ten

Sedaan door de verkic zin6skou;rissie. ïn eerÈte instantie haCrlen zij èe,angst niet binnen cte dcor hen 5cstclr_le termijn ,.r, B u.r"..n, ;;;; ;" komen.Dank zi j de meclelrerkinG vc,n de Leden r ^ 
in vrellle vorrn dan r.:ok geclaan, zi jnzij.er toch íngeslaagd voor J1 nei fóBf een Led.enraad op papicr te klijgenen_ dezc per 'l juni f g8t te cloen insteLleren. Vertler *ru". ir:_j er op (r.atwil de Ledenraad 6oec1 gaan functioneren, sàmonrerku., van hei grr.rotstebelang za1" zj-in.

Punt 1 van cre- agencla rïas het bLnocmen van een vcorzitter en ecn notulist.' .'.ad Dogieoh was bereirr dc funktie van voorzitr"= l;-;;;;.;raJi"*r, *nrudoor Jaa!^Co1pa van'een voorzittershnner voorzien. Hij hoo pt deze hameraLLeen da'i te gcbruiken v/anneer er te veel_ van het te bespreken ond.er_werp za1 word.en af6ewcken. Verder daakte hij de lc.ien voor het in hemgestelde vertrourven.
De aanstel_linÍj- van cen notulist vra6 een vrij nocilijkc opgave, n:.arnadat.de -vergarierin8 erop rverd gevrezen d.at er. zonder notulist nietverga.icrd_ kan r,,orden, wao Loek Duivostei jn voor r,,eze avonrl berei<l Cezeniet 6e atdrelijke taak te vervullenr , 

- 
.--.-Daar zaten dan cle cerste Leden van Ce Le:,,eniaad i.rat onvrennig teGeuoverelkaar, maar nadat al_1e aanrvezi6", .u.n-*u.-roorzit t er *ornn ioor[Àut.ra,kwa.nen ook de vragen los.

AISCHRTJVE\: De r,ecien van de Led.enr*ad. zijn'verplicht uiterLijk J c.,ag;cnvoorafgaande ..an een Le ce nraadver6àJ.ering ncaeaeii_n! tedoon, dat zrj vcrhinderd zijà de vergacleiing bij te"wonen.Dit dient tc geschieden bij de clan. finctionórenàe
sekr etaris/notulist

\
1

I

\

ninimàaI aan,,vezi o Leclen bi st emm Er dient Eininaal de helft +1 vane func onerendc Leden bij stemning aanwezig te zi jn.: Aan het'bestuur i6 Sevraa6d de Ledenraad. tijdig in hetbezít te steLlen of I(ol?ien tc overhandigen van de ontvan Benearverslagen van de divcrse c ommissies. I,ío cht bJ_i jken datnog Jaarvelslal3en ontbreken , dan zal. het bestuur via hetver t c gc nwo or cli gcn de Ledenrn ad-Iid proberen cle toezendingvan hun verslag te bespoed:i

j

Jaàrvcrsl

8en.

!



werking Ledenraad. : Er is afgeeproken dat wanneer zich problenen in

documentatic:

aftredende Lcden vo1

verbr
onderlÍng
contrÍbut
tot deze
&1. E"n.

vastste].lin JaarqerladerÍn
alGenene Le envcr

Aan het bestuur io gcvraagd rafschriften beschi}baar te
otcLlen pver dic zaken die voor de Ledenlacd van be1an6
kunnen zijn cn aIs 6rondnateriaal gebruikt l(unnen ruorden.

kommissies net uitzonderi-ng van rle vert e..enwoord.iger
senioren zondag.
Reden hiervan is: 21 l,eden: ] jaar : 7 Leden per. jr.cr.
Er zijn B komnissies in de LeCenraad. vert c'genivoorcligd, dus
1 konr.riosic blijft aan. In de loop van het 6eizocn 1931-1982
za1 worCen beslroken lvclke leJen aul-1en àftreden in hct
2e of Jc jaar.

betreffend.e lco:l,iissies zullen voordoen, deze gcneld noeten
eiorden bíj de v:orzitter of sekrctaris/notuJ_iet van de
Ledenraad. IIun taah zal zíjn di:àe probler:ren te onderzoeken
en. indien nodig als a6endapunt op de eerst vol6Lnde ï,eden-
raldver6al'lering te plaatsen.
Problenen dicnen echter in cerste instantíe met hun
afgevaardigdc besprohen te !,,orden. Uitcrlijk 14 dalqen voor-.
afgaande aan cen Le denraad-ver1;ailerin5 zu1lcn de te bchan-
delende agenclapunten aan de Leden worden toe6estuurd.

ens dc etntuten 3 ïn principe za1 het 1 e jnnr
lende.iftreden dc ver eGenwoordigers van rle verschil

. Voorstellen voor eventuel-e agendapunten, uitcrlijk
cn voorafgoan('!.e aan deze vergaderinll in]_everen bij
functionerende sekretarislnbtulist.

eerst voI ende Ledenrfladsver ail,crin Deze za.l 1:l-aatsvinclen op dondercla6-
avonc]
gebouw
21 da1;
de dan

o C er 19 1, aanvarr6stijG 2O.lO uur, in ons l<lub-

contribut ieverho IN fn verband net de sterk gestegcn lrijzen van verbru
Lonen/onderhoud-met erial- en en veririelingen i6 na
overleg van Ëestuur en Ledenraad besloten onze

ie aan te passen maar niet verrler dan in vcrhouding
stijging is geconstatoerd. Dcze stijgin6 zal zijn

va6t6teLlen korarnissies: De ver6atlering is accoortl 6egaan n'et con voorsteL
dat c1e benocmin6 van l(oi.í rissie-teden en voorgesteLcl door het
beetuur aanvaard. zul-Ien worden. tl_Icen C.e Leàen .voor het
fínancieËl- ]rontrole. orgaan dienen door cle Ledenraad benoend.
te worden.

clan we} van uit t- begrotingen .etc.
^ sel<retàriaat Zijn

van U ,,ktober dit punt op de a

Het is de bedoeJ-igg om eincl olctober d.e
gar',erin6 te doen plaatsvÍnil.en. Men client er
e ilaan rlat all_e j aarv(:lcslagen, a8enclapunten
voor I oktober bij het algemeen
inBelcverd. lïij zu11en in onze vergaderin6

6enda j:laatsen.
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rontlvraaG: Tijdens d.e rondvraag kvraru de sug6e6tie naar vdren
de volgende onr:lerwerpen a1s agendapunten reeds nu op te
ncmen:
benoeníng kaskomr,ri:;eie
bespreken Huishoudelijk Re6elenent of

toevoe6in5snoót aan Ce statuten
oolzaak terugloop in ons Led.enbcstand
benoening sekretàris/notulist voor 1 jaar
betaling contributies door de Leden

0n 2r.00 uur nocht i\ad llqgissh deze eerste vergaderin8 sluiten en Éij
concludeerde dat in Íeder geval vanavoncl is lcwezen clat de L.,eden bereidzijn zich voor.de hun toebc,leolde taak in te zetteno. .

De notÉIiot van dcze
avoncl
Loek Duivesteijn..

VVVVvVVIIVUVVIrV]rVV1ryUVV

I vnnronmr i
vvVWVVWVvvVVVVIJVVWV

rn het weekend. van zaterdagavond 12 mei*ig81 vrerd. op ons vercl. gespeeldde vredstrijd LEl{seenioren zaterda6 4 tegen oevjo 1ó. Na.afloàp van aeze-rcàsiriSa
i: *itt een.Devjo-Iid laten 1i6gen u"r, fo., rldidas rïorrdcup vàetbalschoeaen na.at
.ï?-+l "9! witte doppen en vcrpakt in een rldi das-rlr:ra6zal< (àntràciet kLeur). ,.-!ïie heeft Llcze sohoenen in beÈchermin6 genomen ?InlichtingeD aan: Hcnk Schmal,

BÉrg. Velthuysenlaan JO
I,eidschendíuí
re]-. 69.4r.41 tsr. 2906 of

il,ad.Bogischn
ÍeL, 93.11,56

AHffi .r,HAII 

^H-.HAH 
AH.iH.i.HirIiiU{

TIA
; ALLERHANDE J:AH
HfJi-iH IiilIAHÀlIiHf'I{i\HirH/lH.1Rrl,HLHr'l.H,fJIí}íAHAHffIAHTU{.ÀII/rHrlII.JI.tr,HÀHírFtrl{.1.H;JIr.}iÀHAHAHAHjIILIH lA

Ilet gesloten eeizoen biedt cen nooie ge]-e8enheÍd on cen6 te bekijken *ratet zoa! nankeert aan de akrrornodatie. oe nódÍ6e reparaties ]runnen-.Ianworclen uit6evoerd zodat aan het be6in van het nieurvo seizoen d,e voet_ballers weer zoncler zorgen te6cn dó ba1 kunnen aans chopperr. 
--O" -ru 

""t el-eden hebben er geen besef van hoeveer. tijd. in aie ges-ràten periode dooreen heol boperlite tj'roep aan de verenigin6 wordt besí.lred.IIet bcoÈuur, v,orzover niet op vahantie, v;,r6ad.ert bijvoorbeeld het, 6ehcle 6csloterr seizoen door. zo moeten er 'tràsprekin8àn worden 6evocrd, met'de nieurre trainer.. IIet nateríaar uoet zonodig woraen -,angevuldl Eet
, sekretariaat moet dc L éCenadmïnistratie bijwcrk"r, "., n"rro5" ,oit"rr,dat: de lidnaatschapshaarten o1: tijd de Oei]r uiti4aan, eí.-, enz.
De SIX{OrS en .IUIíO nocten no6 a1J_er1ei trainingsprotira rtra;6 aanvulLenres?. verbeterenl dus ook deze J-eden zijn nog *eI àen iraar E^anda6avondenbezig..

-:?-



'Zo
rve met zln'
Rob Jansen

Een extra zware taak la;l . er dit keer vregïe1e6d voor d,e iJarkor,lnissie , clie'ervóor 
moest àorgen, dai het inrvendige vi.n rrét lilubÍehouvu er v66r het'nieuvre seizoen weer netjès uitziet. l,e1t Dat invendige v;rr het klubgebouw

heeft inderd.a.ad een zeer 6rondi6e ochoonnaakbcurt gekiegen en dat was wel
nodi6 ook. NoA niet .alf.es. i s lrlnar, maar dat .I.1atste beet je kornt met no6
vrat huJ.p ook tveL in orde.
Een plein op cle hoed van het 5roepje Iei.len, rtat er voor hecft 6ezor6ddat aLles or vreelc schoen uitza5. Een speciale pIej.n 6aa.t naar Ben Osae
voor zijn werkelijk vra.ardevolle adviezen bij de diversc tc verrichton
vrerkzaamheden. r,{at weet dÍe jongcn toch veàL! ! ! I I

. EveÍ-lecns e.cn pleim voor l,Ievr. Hei jnen, die crvoor zor6d_e, dat de vitrage
. van e.dninistratiekaiicr en Vlatelcloo rveer de oorsprr:nlqel,i jke witte lcJ.eur- kreeg.

De Geoèoutb heeft cvcnmin stiJ. gczetcn. Dankzij de '.eskundi6e aanpalc
van de Hger Verstce§ van .i)L.ant 60 encndienst en zijn mensen zien rle vel--'en
er irooi 6roen uit. Laten rvij er zuin:bg op zijnl
Inmídde1s staan op het tweede veld nieutve stalen dcclen, vrelkc net sen
schclp oóg zijn neergezet door Iriico en een aantal helpers. Er i6 nu
tenninste geen Aevaar meer van afknat:pen van paal. of 3_at, inrlien de
bckenLle spetters Caarop worden afgevuurd. Zaterdag a.6. om 10.00.-uur
Irrij6t het (lerde veld zijn nieuwe rLoel_en. I{ufp is a]tj.jcl welkbm.'
De ban-ken langs het clrste vold zijn ook gerepaleerd. De regen..Iiet. niet
toe, dat zij werr'len 6evernisd. Dat moet dus no6 6ebeurenr Oàt< tri.er geldtï
HuJ-p is altijd wellron.
En Can !uA+t hót seizoen. rveer. De Zat er da66 eLekti.e heeft,hierbij i1c
spits nfScbctcn. 26 man wer,len vorigc week woensdaS d.oor hun nieurve
tr.ainer, ^Rob Jansen, af6cknepen.
Deze vreck vraren de Zondags elekt iespe l ers aan de beurt. Ger ter Horst liet
ze drio avonclen achter elkaar Lopen. Zij liever dan ih!. ,

De vakanties zijn aI aartlig o1: streek. llij kregen inniddeLs a1 heel wat
groeten en lzeJ- van; Fàm. A.Iloppcnbrouwers, onze se]<_'etari6 en echtgenote,
Ton vd Der6, van Ton, paul_ en Earry (net nane.voor LENS 9), piet dc pagtè
i)iet tle Fagter was er ock biJ en de Fam. Oosterwe6hel. Een hele 6roep
vormden ;.'ndr6 rHeidyrWillem, I.Íar ja, Martin,en Dhr. 

-van 
lïÍ jnga.arclen.

De Fan. Coret en Fortman (de J-aatste vras er, c,erder clan de kar.rt). En dan
kre5en wij no6 een kaart van "Trans Flumans- Er stond een booCschap op
voo! Cc JUKO i rlMet de ballonnen weekend ben Ík torug.r En vercler; tlEven
boodschappen doen. Hele tïeek cI zon.rr Dat was het vocrlopig.
Oh ja, onze sekretaris is a1 lang weer thuis, dus U kunt hàm rustig
opbeJ-Ien-als U zich voor een of an.ler karrveitje wÍIt opgcven.Tet. 45.8? ,o7..

. ,, :, FREE LENSER

zMZ!rzt'tzM't!t'1.L,NzMZy,A'ÍnÍZHZ:,::tàM Jj,,11àitzruzttiztlztlzyininJrzt4ïj,Jr
M'i r.,rncs DE-.spoRTEN v,1N z-M LADDER---r ! - z

r4zfl?,t4z&n'tnlrzMztízii MrlzfiZyzvmqzryàraziztizr4ztqzuzfiziM ay

aangezièn d
oefenwedstr

sto-an vre dan weer voor de ilanva.nri van ccn fonkelnieurv seizoen, waarvan
al1en, onder cle bezielende leidihg van onz.e .enthosiaste trainer,
zeer zeker rt leste wÍl-Ien makcn. Uet is nog wel niet zo ver, dóch
e.naand Àugustue in onÈ rooeter is uitgetrokken voor trainings en/ofijden vol!,tt hÍcr aLvaet het menu daarvoox:

B.



Zaterda6 '1 au,T" 193t.

12.JO uur LENS 2
14.J0 uur LENS 1

i,OEI,ISDAG 5 AU .1981.

18.45 uur LENS 1

1B.45 uur IEN
2O.,0 uu, LEN

ZATERD,1G15 au . 1931 .

14.Jo uur LENS
12.J0 uur LENS
1+.Jo uur LENS
1O.JO uur LENS

1ïOENSDAG 19 au . 1981.

18.4J uur LEI{S 2 .:: ;1ï'5 i
ZAÍERDÀG 22 ans. 1981.

Verburch 2
Verburch 'l

VIIC ( regÍonaaI)

1{2

v2

v2

v2

v
v

v1
v1
v1

v2

Z^TE:DÀG B aus,1981"

1O.OO uur Traíningsdag voor de selelltie

IïODNSD,IG 12 au8. 1981.

s1
s2 z

2
§vs
svs

17o/1
t70/z

'1 '.:'
è
3
4

sv
sv
D.v
D.v

aei
de .I
.J1
J4

arTer6 1

a8ers 2

14.10 uur BSc t6B/1
12.J0 uur BSc .68/2
1'1 ,OO uur BSCI6B/3

loosduinen 2

LDNS 1

LENS 2
LENS 

'

LENS 1

Hoek19" 0O

9 aun. 1981.

DIN§DÀG 2 au . 1981.

19. OO uur NSEI'{ 1

1ïOENSDAG 26 au8.19[]1.

uur
uur Hc e.h

an

ZTiTEPDÀG 2

14.oo uur Hoek v Eouand 2
14"00 uur l{oek v Holland 1
12, JO uur LENS f
1O.JO uuf, LENS 4

IíOENSDAG 2 s

LENS 2
LENS 1

sEv ,
sEv 4

SV llassenaar 1

SV UiasÉenaflr 2

d3
d5

v EoII
v Hol-l

. LE}IS ]. LENS 419. O0

v1 .-

v,

19. OO uur Í,ENS 1

19.00 uur LENS z

1981.
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En daarna ncent de nieuwe competitie
betreft wordt claarín ge sp eel-ri-d@Ë-

1981-1982 een aanvang. Voor vrat ons EEESEE
de navol6encte verenigingcn:

ANTJB

-rentsburg
craaf Uillem t'L /V!.C
ïnternationaal
l[.v g t72
PGS

PVS
guich Steps
S chipluid en
Velo

Volgcns rr.e cers
6 septenber. ÍIet eerst e
!ï veTZOC en iederecn
Vroege teL. 01?42-6021.
Dít jaar is de trai
woensCagavond aanva

t errein
tt
tl
It
tl
It
tt
,t
tl
,t

v BrienenlaaIr, !ïnssenaar.
Slortpaïk rt Loo, Voorburg
Roggetïoning (achteraan b/d Buurtweg l'J)
Si)ortpalk Ockenburgh
StocnvrÍjkLaan Den Ilftag
G enemuidenstraat Den Haag
terlein JiiC a/tl Buurtwe6 t.Ias6enaa.r
Nijlcerklaan Den Eaag
te §chipluiden (achter Del_f t)
te ':lat eringe

ï.v- . de training hopen vrij natuurrijk, dat de opkomst optima.ar- za] zijn, a}zurlen we ook in de maancl lusustus zeór'zeËer .rogtóèt de 
*noclige 

, r valcantie-perikelen zitten. De i-nde1in6 van de 1a6ere elftàILen is no6 íieí'bertend, dochzal zo snel mogelijk gepubLiceerd worclen. In iecler ;;eval zuí1en we ons maar gaanvcorbcrciden dat de compctitie van TT.TEEDE (ie_ kt zx45 nin.), D,EJiDE c+uu. z*+!rinlen VTERDE ( Je k1 2x J0 rin. ) óf op ffiàag 6 se1:t. lt op i j ËË!E u"n e.an&ang
ne entt .
T o.t zover dit cerste. bericht en wachten we maar even af.p.s. De rvedetrijden van I,EI{S 1 en 2 op zaterrla8 1 augustus a.s. op ons terreÍn6aandoorond,erheti6oIbeh-o1rETrrËtee.""rà"p".iliiàà"iÀ-à.'',=ffi"r
i;elegenheitt is gerveest de lijnàn opnieuvr uit te zètten.

MI,IO,ÍIlÍ}o.Írn'rMr"rl4t.n4}.fi,trotMt4MMlÍI'nfil,nÍm/ilfi,.[,Í1,ÍMI,fl,I1{IO{r,04].{MMMMM

,Un»UnrlrtlCrN Vl.N HET SENIOREN ZoN,'.iiG FRONT M
M

MMMMM,lLttrl].f,!1,ï.ilïito,t.r4MlJ}Im l,rMI,II\nfl,[,ii![,ao.[q],8[.!\r,DrMMrOO4

De sEKo is weer op het ncst 6earriveerd. Dit jaar hopen wij te werken met
-de- 

vo16en.1e, bezett j-ng: frrans d.e Vroegn - Hans Rientjei _ C.eË Bogisch - eirl'lilLern vd Lin.len.
. u begrijpt natuurlijk ,er irat dit een erg sma11e ba6is is. r,jij hoi:en crancok op een reactie van uw kanfl om ons dit seizoei een beetje tó aesisi.r.'n.Àannelden kunt u zich bij iTir-ren vcr ï.,,inden tel. 65105g. Mei nane zoeken wijiemand die zich een ?aar uurtjes op zon:1,ag zou xuínei 

""i5."iiu" 
-".or 

assistentievan onze nateriaal-man Cecs Bogisch. l.lij hói:en o;t een echte reactie.
te berichten start de ko
vo1Iedi6e oef enprogratrm

die darr no6 op vakantie
Trainen kunt U natuurl-i

n!etitie dit seizoen o 30lggg
a is' er oI) zond.a z au tu6.
i6 dit door t e 6èven aan Flans P..re

jk al veel eer.ler !
ftall-en vastgesteld op
De eerste trainin6savond is op

n niet mccr eltli

!)

nr_ng voor
,16 21 . OO

la6cre senioren e1
uur olv Cas l,ranke.

woensd auguBtus.
Tensl-ot e wi.j zen wij er op dat iedere en die niet meer ín het bezit is van een

keuren bij het keurin6sbur,: van cle Eaagse
nregenstraat.

ge1Cig heuriir6sb e
VoetbaLbond r tilest
Keurín en door de
Keur
tez
InLe

ngsbewijzén
i jn bi j I'rans clc Vroe6e, Uithof

wijo zích moet Latcn
erpolikliniek, Goude
huisarts verrícht z

AS
sL
t

aan 2O, 2544 ttV Den i{a
deelnemen aan de eerst

20 augustus ingeJ-everd

e honpe titi ewedstri j den

l- t!voorzicn van np foto dienen uit er

vclen na die Caturn betekent nie

-'10-
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; D.1,r,i G,:-,.II t:E ïJEER D

írrr»rrrrorralbbpooopouorrrr,rrrrrrroB

0p maantlagavond ] augustus bei;innen d.e j uniorens el ekt ies met hun eerste ;training.?: ionsens.ttie tcru6 zijn van va*antie, al dan ri;; i;LL";-irrïï,.,rorau, o,19'00 uur in sporttenue_ op tre trainin6éstrook verwacht. Jaap I"Iei jb""g-rïrtï" i"dan gedurende 1* uur lelÈer bezig houàen. Natuurlijk zal hei besi weleene zwa.apzijn maar dit moet vrel om in een 3oede tàna:-t:-e ."r, h"t seizoen te beginnen. Doein. ieder 6eva1 je bcst op dà traininB en in cre vredstri jcren. Probecr een plaets inhet hoo6ste el-ft.flI af te dwin6en. SuË""u.---

A-selcktig: Ch. _Bergrnans - H. Dier,rol - E. Eykelhof - R.IÍuisrnan _ R. cle K?oon -o.vd Laar - J.0denkirchen _ r,.v Rijn _ H.Scha.ap _ d. C"fr"i"o -R.vd lloek - I4.vd Lans - p.v Maren _ D.perreyn _ p.pronk _,1ï.v Veen _' H.Itoppert - til. tIJaIs en R. vcl Hulst
Eerste training: maanrla6 J au6
Trainingsavonr:le n: maan.;La E 19,t

wocnsdag 17.

maan.lag , augustus om 1!.OO uur
Eaancas 1?.1o t/n 13.J0 uur m.i,v.
don.lorda8 1B.OO uur t/m 1!.OO uur

.OO uur
uur n.i.v. 10 auau6tu6.

I uur

10 au8u6tus
Eerste training:
Trainin6savonCen:

Y,tYyJïÀ,It"L Jï,liríl',!Itl.(!ïllJ1,fl',

ÏJ }'EDSTRIJDEN IÏ
t1 .-,
'iJUn$;,I',V1',,'itllJ-intill'fl '.rïJmil

'liJo ens 12 au

19.45 uur DHt A
19.45 uur DHL B
18. JO uu" DiIL, C

OIII

20
I

ustus
o t/a
1Q t/n

19
.45
8.4

B-scl-ektiei E. iinnerl-aan - 
^.Christ 

- E.Coret _ I{.Fortnan _ I.Í.Geurens _ J.v Ke6te;_R.Schreiner - E.tïarmenhorsn - p.v.t Zwan _' M.v V;i;;;-: J.ua66ernan _
RSEam - R.vd Heijden - M.Koe1emíj - C.Lie liien ?soen _ M.Mollerarl _.F.spa - M.Zaa1ber6 en R.l(öhler.

!ur:t9 trairlingi lia.andag J augustus om 19.O0 uurTrainingoavon.lcn: raaan a6 f8aio t/n l).Jo lnr m.i.v. ,lD augustrls
woensda6 113.4J t/rt 19.45 uur

C-selelrtiè: P./-l.Lcb1as - f'.àe Bruyn - p.Dillewaard. - ,^,.Franken - I,Í.vtHel-,]en _F.v Kcster - J.Klip - R.vrecswijr. _ n.öo"fàrrJ"" _ E:ii.;;;-:-B.Ber6nan6_- tr.Christ - A.I(arup I p.Oostervregbel - n.Siats _
D.Vorschelden - cn J. swi_l-l_ens

De vakaltiegenBer. r die.er op J au5uetu6 no3 niet zijn moeten d,us hcer wat in3aan haren. i.an het eind. varr-vàri6 seizoen teuuen jul]ic je vakaatics (r.oo1,;egeven.rs hier iótè:-n verandert seef dii au, *"i;;;;là";;;í."eziïöZ'."ronder tesen-bericht vcrlachten wij juliie op au opguà"uà.r,drltu* op Ac tru.iring.

I,ENS A
LDÀIS B
I,ENS C

samenkomst
samenkomst
sa.nenkomst

18.f0 uur LEI\lb
IBiJO uur LENS
'17. ,O uur LBIS

ustus 1981.

-11-



De eer6te ïredstrj-jden worcr,en op de Brlsserskade in Delft 6espeel_d. Op
van 1O augustus wprden de opstellin6en bekcnd 6cm.aakt. ll,ij hópen dat
vaccrs zij die voor het vcrvocr willen Elorsen. IíoE we1 met cre fiets.
weinig pla.ats in tle autots dan eaan vre per fiets
sssssssssssssssssssssssss

I srcnrrmlrp zErsr 
3

sssssss§ssssss§§sssssssss

I{og e'cir paar nachtjes slapen en clan gaan 22 jongens en 4
enkcle r',agen allerl-ci spJrten met an..lere. verenigi.nllen te
dat hct lvc er ncewerkt.

Dc teru8lionst op LENS j.6 öp zaterd.ag B augustus on I 11.J0 uur. De
vo-or het vervoer terug naar LEïS zori;en dienen on 1O.OO uur in hette zijn. (bestist niet certler, vertrek Den l{aag + 9.OO uur)

Hicrbij no6 enige infornratie -vocrr ,je karnpweeh:

'iI e vertrcl(ken op Er.aní',ag ] au5ustus oa 19.30 uur valaf LDNS . De ouclers die voorhet vervoer.zcrBen mo0en met hun auto lDr'rs oprijden, zodat de bag:ge nriklieli jk
kan worden in6e1;akt.

de training"
er cnkele
Is er te

Iei iers naar Zeist otr
beoefenen. ilu trae.r hopen

ouders die
kamp te Zeist

He!.adrcs van het.I(NVB sportcentruu is:
S1:ortkamp Zeist
!'loud.enbergseweg, J6
1?o7 ttx zeist
T eL. 03439-922 (a1166n te gebruiken in rlrin6ende 6eval1en)

IIet zal<geJ.d eat de jon6ens rflogcn meenemen bedraa6t f lOt-nax f 5r-) is hierbij inbegrepen. IÍJ.j vertrouwen erop dat
nce6enomen vtordt.

Is Uw zoon al eens cerder naar Zcist
mecnemen. Op de dag van vertrek wordt
d.e leiders.

pex persoon. Kleingeld
bcolist niet neer

Seweest l-aat.hen dan zijn kampdiploaa
dit te samen met het zakgeld afgc6even aan

Per6oonlijke uitrusting:
Luchtbed en slaapzaJr
nrchtklcding
t cil etartikelen: hancr,do eken, kam, tanJenborst el- r tandpas t a, zeel: e.d.

. eetgerei: .cliep bor.d. (plastió), grote drinkbeker (ir1àsticj, bestek en
theedoek
re6enkleding: regenjack ( cvt. kaplaarzen)
extra verschonin6: onclergoe d, s oklcen, trui e.cl.
sportkJ-eding: het ori15-inel_e LENStenue, train5-ngspalr (6een nylon),extra sportkleding, extra LENStenue, zwembroetrl Àporiren voetbalschoqggnevt. gssglsshapsspelletjes, Iecsboek e. d..
evt. zEtltlantaarn
evt. voetponp ,. I

evt. eerrler behaitld kampdiplorua
pJ-astic zak voor evcntueel vuil goed

A1Ic eportkJ-eding en lndien trogelijk ook d.e andere baga6e client goed veri:arct envoorzien van naam te zijn. Dit om verwisseling te vcorrr.àmen. Laar voc;rwerpen vanwaarde, (hor1o6cs ).erenballen etc.) maar thuj_s.
ïÍij hopcn dat julIie veel plezier zu11en hebben.

-12-



Klqqcfi(Iilc(Kfi fifl ilil(I.Iilff(KffrI(il(i(r,ioff fl(
Kn
;i KEURïNGENT P,';sFoTo'S EIC. ii
I«t0fl cfl fl gfi íffi I0ffc'lcc(fl fli1,tIcfl fl flcfio«
No6steods zijn s,')erers clie of d,e keuringspapi cren en/of een lasfoto noeten
inleveren bij Paul vd Steen, G enemuirlenst raat 101 t 2545 pn Dèn Haag
Zolan? d,eze bescheiden niet ontva.nilen zijn sirelen juI1Íe echt niet. Ook niet
vrie ndschapirelijh. t{e hebben 1an6 genoe§ 6ewaarschuwd.

I(EUPINGSBElÍIJS

M.v Beele - J.vd Spic8el - R.Batelaan - R.BocLhouwer

Pr.sEoTo

H.v Beele - J.vd S;iege1 - R.Boclhouwer en J.v Kcster

Ben je nog niet 6eï.rc'rd naa} dan snol een afspraak op dinsdagl of donierclag
tusoen 11.0O en 1J.r]O uur bij het Mecl. bureau van rle sportkeurin5,
GouCenre;;enst raat !8, Den Haa6, IeI. 544641 . Doc het snel anders mis 3e!'íedstri j den.
B-en je a1 gekeurd stuur ,Ian snel bc.ide keur in6sbevrij zen en 1 pasfoto op

EMIGRJITIE???

Barry van Dijk B-junior gr
Hij blijft daar vcorlopig

oe
'lo

t ied.ereen van LEïitS
maanden. En a1s he

it het verre 
^ustralie.evalt voor goed.

tu
tb
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DE LENSREVUE

I..IEE(BI.I,D VÀN DE VOETBALVENENIGING ],ENS ( I,PNTS UV SIEI)

lle Jaargang numner 2, 6 aug. 1981.

i.ÍTJT.I,T Ï ES IEDE}IL] JST

P.F. ale Eaan wordt
E.E.Knops wórdt
M..!.i(noi:s rvordt
A.Hopirenbrouwers yrordt
R. S . Hopp enbrouwers.wordt
J:,.G.Mombarg wordt

ooooco000000co0000

§ orrrcrurr, 
3

000000000000000000

otBg
146?
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Jaaaaah"aaaaa. . . . . daar zijn we weex onvervar-st, goed gerrruind, een íilusie
Ii.lk"T I "l .1509t: arner, kortom uw rerlactie is ieer Ierug.
oolc wij zÍjn niet verstoken cebreven van komend.e ", go*àe redacteurenr
4an het eind van het afgelopen seizoen heeft het redàctictean op gepastevrijze'afscheiC ;enornen ,on ir.lr, 5;ewaairleerde .co11e(ïa Dr6. T.de l(ok.fiij hebben inmiclders een vervanger aan;etrokken. Iioe die heet vreten wenog niet, maar híj is zeer bekwaam in het openen van deuren, rlie vooranCeren gesloten blÍj ven.
iïii gaan even teru.j naar het 6o-jarig jebileum. Het bestuur wou toen vangeen kador s weten doch vroe6 om giften voor cle Zwalulven Jeugrlaktie.
De balané is opgeraaaht, het totaal bedrag dat is binnengekonen isÍ 2135t-t en is inmidr"lels over6ema..lct. nàn iecier die zijn stccntje(6u1dens) heeft bijgedragen, hartelijh tlank, nanens de 6ehanclicapte jcu6.d.
Terug naar ile reelitèit. Al onze ve1àen zÍjn ttrans voorzien van nieuwedoelen en netten. 'Í{ e hopen dat icdereen zÍjn tesi doet om cleze goals,ingoede sÈaat te houd.en. Duq niet in de nettón klirnmen, erin 6aan Ii§gen ofhan6en, kortom vrees en zuini6 op.
Nu ecn blik in de toerromst. Eínrl augustus worden er nieuwe speelattributen
BePlaatst in de s1:eelhoei<' 

.Ilrv lcroost krij6t de mogeLijkhcicl àm te wi?pen,schonmelen, te gIi jbaanglij clen met daaroii{er eeir s;teelhui-s, buitelrek_buitelen en zandbakravott en.
Over zand.baldr€n 6esproken, het bestuur is op zoek naar enhcJ.e 6occ1e :.,graverG, die tezijncrtijd, een zandbak wil_lËn grav€n. Gaarne o!6even bijhet bestuur.



T?! i1": no8 iets over rvat U wilt 1ezen en wij rvillen schrÍjven. Hceft Ur_oecen rron er dan eens mee, praat eens net de redaitie od stuur zc in.tl.lat rvij willen weten we no8 niet precies. IIet lijl:t ons echtcr nutti6,.dat,aIs er mensen zijn net vragen'od opmerr;ingen met betreldriàg tot iÉ}{s,wÍj dezes voorzien van een antwoord, of- opuerkin6, publiceren ii cre revue.iirij behouden on6 d.an echter weI het rechi toe, om Éep.ar re vra6en of
op rerhingen,, niet te public'eren.
lïi j zourr.en rvillen besluit en met, ,IÍ' 
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!,laar6 chuwÍngen.

Indien de scheidsrechter aan ecn speJ-er een waarschuur-in heeft 5egeven, verneld,thij op het wqdstrij clformulie r welke overtre g door e spcler is tic?Iccgd.Mocht .de tuchtconniseÍ e anater:rvoeti;al :de geplcegde overtrodin6 be',i,ezen a.cht en,dan volgt op de straf lcaart van le betrckken speler hiervan ecn registrítie en6oat voor de s.leIer ecn rc1;istratie-periode lopen van 6én jaar vanaf 'c1.ë datun,rr{aarop de desbetreff ende lved.stri j cl is 6espee1d.3ij een tweede vraaro chulvin voor clezelfde opeler binnen rle re6istrati e-1r eriodevan 66n Jaar vo bL ewezenverklarin6 van het geplecg;de feit vreclerom eenregistra.tie op de strafka art van c1e speler.
In de ze frrse clicnt de bc troll;en spel-er ervan d.oorCrongen te zÍ jn, dat hij bij decerstvolgende waarschuvrin6 de kans loopt Sestraft te vrorden.
Ylanneer de spelcr binnen de regist z.atie-perio de vaa é6n jaar een tlerCe waarschu-wing ontvan6t, rvordt -! ndien de overtrcd.ing bevrezen vrordt' 6eacht door d.c tucht-
EohliuiGs
Ièn van
waars ch
Een opg
6edeald

Beroep

ie anateurvoetba]. aan bctrokkene een traf op6elegd, waar bij het bepa-cle strafmaat de aard van de eerÈte en tweede overtred.in6 , lvearvan deuwin6;en zijn gercgistreerd, rnede in aanrocrki worden enomen.
e1eg,-le str4f rïorÍlt 6chriftel ijk aan de betrolC;en spe

Behandel, lng door de tuchtconnissie amateurvoetbal.

er en dien club mecle-Daarnaast rvordt cle straf 3epubliceerd ín de OfficiëIe l,Ierledelingen.

ïnrlien door tle tucltcomnissie een etraf rvordt opge1e6d, kan de gestrafte s1:c1erovereenlcomstig het geetel_cle in artikel_ JJ van hei TuJhir egl_ enreni r,rnat eurvoet ba1 Ínberoelt honen
-De bchandeLÍn6 in bcroel: strekt zich sleohts uit tot de behencleling van cle over- .trcding waalvoor d" Aulao tu"*PryiE is 6e6even.en d.e straf die hiexop is g;e_vo1gd.
Teaen de re3iotratie van de ccrste en tvreede waarschuwing is géén beroep mo5e1ijk.

D'e behandeling van '-Je dercle waarschu$ring kan - o1l besrissini5 van d.e tuchtcomrnissieschriftelijk of nontlelin6 6eschierlen. oót ui5 eei ve"zoeli vàn ae betrol.Jren speLerom ecn moncleJ_inge behandel_inE bij dc derde rvàarschuwing, .bcslist 
d.e tuchtlcor.:uiseieof zuLk6 noodzahelijl: is.

-2-



Inseval de overtreding waarvoor eon tlerde waarschuwin0 Ís gegevcn schriftelijh
wordt behandel.d is c.e tuchtkonnissic bcvoeS;c1 - overeenkomsii[ irnt bepa.alcle i3artokol 17 va.n hct Tuchtrogleraent ._mateurvoet bal_ - de zaak ol ee stul<ken aff tedoen. r,raarondcr zich dicnen te bcvinclen:
a.'hct rUÍIfcrmulier, bevattende o.a.. ,fe nancn van rle betroic:enc en d.j-ens vcreni--- 8in6r aIs)acdc de aanteliening van de scheiclsrec'Lter, wefkc in hcginsel aIs telast

Leggin6 6e1i1t;
b. cen schriftelijlte verklaring van de s chei Csr ecir.t er en - índi-en aangeetelcl - vande ncutrale ;rensrechters Ic. cen schriftelijhe vcrklarin6 van de bctrolclcen spclerld. een s chri ft el.i jke r verkLaring van dÍens verenil;in6; í'
ei een schriftelijlie verklaring van cle bctrokl<en spcler(s) en bestuur van cle

- tcgeirparti j. ,

S chrift e1i jke behandeling.

Mondelin e behanL:iel-ing

Het wel of niet rc,3istreren,

ï^.

In8evaL van cen !íontlclinge behanilel-in6 beiraalt de tuchtcommissie waar en w1nnecrdit zal 
. 6es chieclen, aLsracd.e rvelhe pcrsonei - haast de bctrorcken s.:cler - voor rlecor:raissic inoeten verschiinen. De nonclelin6;e behanrleLing geschieclt uitsluitcnd o1:grond-van.rle tela.stlc6ging-van clo dercle _wàarschuwint en íoorts overcenkomsti6 hétbepaalde in c',e artikclen 1B t/m atEii-Íct tu-ffi'[ïffierrent Àmateurvoetbal.

rrann-cer-uit de ontva.ngcn rapl:ortage van cle scheirlsrechter bl.ijkt, d.at crs2ralre is van een ovcrtreclin6, wrarv'..or verwij,"lerinpl van het Ëp.ótvuta hoaltoeten vo1;5en, doch door c'i.e scheidsrechter ten onreóhte is àf6-edaan net cenwaarschuwing, vo13t 966í regJ-stratie. Een dergelijke zaak worót croor c1,c tuchf-coranissie al-s een i;cwone strafzaarr in irehanl',eÍin6 8enonen, waarbrj cle betrokken s;:eler het recht krijgt ianvuLLend ver\ eer te vo{ ren.

rndien rle s cheicl.sr e cht er een s;rcler van hct epoolvercl heeft 6ezon(r,en voor eenovertredin,.r,, vínarvoor slr,.chts cen waarschuwing op zi jn plaatÀ lvas, da.n zal ilet ucht c om-irissie deze zaak on,ler het boeliing .yituèm bienleri; ,-. . ,

rrJ.rn6eval een scheidsrechter een s?e]er van het ver.d heeft gezonden voor na.e.r
,zijn. w.rarnernin6 een zcer ernstig fcit, waarop or:k nornael ecn veldverwi j dering. staat, m.:.ai uit het onalerzoek bríjr(t, cat. het ten ra6te gelep;de feit niet be-wezen kan worden geacht doch vrer een Lichter feit, lvnarvóo" Ëun ,"u"uchugringbeter op zijn plaats zou zijn 6eweest, d.an zal ooli cleze zàak ontter het boe-king-sys1..a word-en gebracht.

In dc hi erbovengenoemil.e en in cle 6eva11en, waarin bcsl-oten worclà niet tot rcgistra
!ig- o"-u" te gaan, ontvangen de bctrokhen Àireler en rliens club hiervan een schriftelijke lrennÍs6evin6.

II.

Tvee waa.rschuruin gen in dczcffde werlstrí jd.

Bij tvrec. waarschuÏri-ngen aan dezelftle speler in é6n wedstrijd, tíaaroi) velclverwijde-
Ii"í; pgt "o1g:1, 6e1dt tlezelfde proceàure als bij één w.àisóiru,r:-r6.rn een d er5e1i jk 

, 5eva1- volgen - bij b erve zcnverrilarin6 van dc overtredingcn enindien er nog g6én re6istro.tie op cle strafkaart -staat - een eerste en een tweedercgistra.tÍe op de straf':aart van cle betrokken sireler. De olielcr w.,.et waar hij bijde eerstvolgende waarschu*rin6ï binnen de regist."àtie-perionà ,.o àg* jaa.r aan toekan zi jn.
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VervaLlenverklar ing van registraties.
Indien tijcens de 

- 
r e,liist rati c-p erio ile van óén j.1ar niet moer,dan twee waarschu-

vrÍnGen van rlezèl-fde speler zÍjn ger ei;istrcerd., worden deze waarschuwin6en voor d.ebetroldren si:eLer a1s vervallen beschouvrd.
Een 'nieuwe registt at
dag rvaaro'o hÍ j een n
Dlt Laatstc gcl_dt oc
oplegg-ing heeft plac

l-e
ie
lc
ts

pcriodö vangt voor de betroldren spcler dan weer aan op (l.e
uvre ( ecrote) waarschpling- krijgt, vrelhe wordt 6eregistreerd.naclat ecn derde . lvaarlcfrilwing iÀ 6eregistreerd èn eàn straf-gevontlcn. .1 ..

De -spclerr die eon vraarschuwin6 h.:eft 6ekre6en, is gerechtigd, doch niet verplichtzijn zie:rswijze ovcr cle clcor ile scheidÀrechíer 
'op 

trót wo.'stiij clformuli er vermefcleovcrtreding schriftelijk oP een d.aertoe bestcmrr (geeI) fr,rnulier, dqt na cle wed,-strijd cl.oor dc scheid.srechter aan zijn aanvoerderfelftalleider/uóstuurilia oi-u"r,ander Iid van de verenÍging rvortlt uiigcreikt, aan cre tuchtcomnissie rrenbaa" temaken.
zi j-n- bestuur is gehoud.en op crit forr:rur.iqr aan te 5even of het met cre af6c1egr1.everhlarin6 ven de sDeLer accoord 6aati Indicn zuLÈs niet het 5cva.J_ is, àan ivel eenvervreerechrift van de speler achtcr'ege brijft, dient. het bcsïuur een terzake
d.o ende verklarin6. af te Ie,;,;en.

R ort e clotrt c1e clubs.

Zowel- de betreffende spclcr als zijn bestuur zijn in e1k 6cva1licrte on<lertekenen en dit binnen drie wcrk en na dc -wedstridoen zijn van r1e tucht co ss c.

.t16cmenc optrcrkingen.'

De- speler tegen wie de overtreding is se6aanl alsme<le zijn bestuur zÍjn vcrplichtbj-nnen drj-c da..ien na de vrcrlstrijtl hun ver::1arin6 over c1c toeclracht ven rle (,,oor deschei{]-sre c ht er op het we.:r.Btri jdfJrmulier verr:c1àc ovèrtr,.c1in6, met. vcrmclttingvdn do naan van de betre fendè speJ-er """ h" tcgcnpartii, op-het evencens croor d.e.cheidsrechter na afloop vair de vredstrijd uit tà rË:-hen' ( uràuvl) fornur_ier in .hetbezit te doen zijn van de tucl:t c onnissiè. Inclion bii de g.epleegc,,e overtredlíng 6eentei;enspeler is betrokken, dient alleen het bestuur ie ralilàrtuien

verplicht het fornu
d in het bezit tc

D e- vereniSj'nilen worden eveneens in het bezit gcsteld van bctloeLde o t rafrapl:ort for-
1u1i9r5n voor hct .3cvaL dat een schcirLsrechter tleze ni.et bij zích m,-,sht heblrerr.rn vër'llèncl rnet de uniforne ra .portage, verzoellcn rvi j u ce eventue el nog in uw bc-zit zi. jnc're ciucle s trafrapport 6o-rmuJ.iËreo te :vernietigen, aanrlezien deze ni-et mecrnogen worrl.en $ohruikt.

De vereni6in8en zijn te -aIl-en ti jil,l reírlcmcntair vL_.rlrlicht te rai.:1:ortcrcn.I{ochtcn-de s trafral:port f oriiruriercn nÍeI binnen de geËtefdc tcrn:-in dcor.de tucht-comttÉssie zi jn ontvani;en, tla.n zal!. hct l:cstuur anat curvoet l:n.I een administratieveboete oplcg'ien, wiiarvoor dc verenigin6 in roitenin8-courant zal vJoxden bc1a6t.

In vcrband hicrmede seéft rlc tuchtcon::iËsie
wÍngen zelf bi j .te houden aan d.e h;r.nrl van d.e
en de ( ge3-e) strafrapirort fcrnqlier'en.

van ecn re6istratie van ecn cerste en tvrced.e wsaaschuwing ontvangen de betrolchensleler en clicns cl-ub 666n bericht

cle clubs in overweging d.e waarschu-
copÍeen van ".c we cls tri j d-formuli eren

Do kosten vöor het gegistreren rian de ,lc en 2e wcarschuwing berlra;en J. 2Or_ perre6istratie en J, 30r- }er oi) te ]-eG6èn 6traf.
De verenigingcn zul-Ien voor rl.ezc kosten in reJrcning-courant worden belast.
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Eo zíjn dus de eerste schcrmuteselinBen op het ,lroqne vel_d aLweer achterde rug. GezÍen de summiere voorbere icling van een ;)i,ar avondtrainín5cn was hct ver-toonde spel in dc eerste oefenwèdst rijdcn te6en,de twee elftal_Ien van Vórburch uitPoclciijk nog helenaal- niet zo sl-cch t te noenen. :Van z el fspreliencl. was rt voor traineti'ainer RoLr Jansen ooh noG een afta.sten en een zocleen van ,r.the ri6ht man on therLght pLacert, doch hot Í;chcel ui:.s,.-zcer bevredfgend. Ei j .clé reservcs ví'crde.J roeo:rK1e o8tÍj door iriritl e1 van een tweetal fraa.ie goals, terwijJ- naast oen
'hó

en Paul Hop ook 6oa1ie 4ad Enze zi jncome-back vierde op de degeJ.i
5;ocd spcIl-etje-van IIans ltliurus

Jlre manier die Eij van hen.ilelend Earen. Een geJ_i jk-si:el ( 2-t) was uiteÍnd.eIijk een juiste uitslag voor dit nutti6e oefendueL. Deidehoo fdrflacht en- specl:]en daarna eveneens cen aardife wedstrijd, rryaarin ui.teraarcl virnbeirle zi j clen o o]: ruinschoot s ge-e:q"reriment erd vrerd.'Onzerzi jds traden cie-'. nieuvrè, rbroertjeL iloo
r-nstantLe we]-.

tl aan. evcnaLE Loek l(ooymans
i'ra(! dc pa6t erTZlöffizich inmi'ddeis'' uitdrulcheli jk met de scorë

en deze aanwinsten volcleclen Ín eerst ö

door cle oersle t wee-E;Efil6n voor zijn rek np; te-hemen (w;arvan tie openin66-en l_treffer zeLfi .cen ,,beautyr van + J5 meter was Nir is uit deze vrapenfeitën)natuurlijk nàg niets vast te oteTl-en of te voo rsilell-en, doch we zu1len ni:ar rusti Iafwachten. I(óncn.le i/oensdag () aug) speclt ons EERSTE wederom op eigen velcl t egenhet regionale i euc-.d^----=-oer enln§ .lCan vtorqlen.
. ( aanvangs 1ö..J+5. uur) wat urede rom een uitstekencleeLftàI van VUC

Voor v,rat dë-;veri6c ak
-M speJ-ers tel_eionisch benaderd i rVrIIl. het

tiviteiten betreft zijn Ínmi<1Ce1s eni6e

!
aanvrg.gen van. een...níetvle sportlccurinBrhet6een tegenwo<.:rdí 6 door dc s elcr zclvo d.ient. te gesohieden. Het Ís natuurli jkvreL zaah om h1ór ào bnel EO elijk r:ee te beGinnen, daar de kèuringsbureauo . vlak -voor de qo4rpetit e J4ear verhoucling larnÍïer wor dt.

cJf L over6po6].cl worden net aanvragen en <lus de wachttij d
!

Als

lilil
'tél-
har

19.0O uur LENS f
PROGRA}f :A ZOND

ssssssssssssssssssssss

§ suuro,rru ,zoNDÀc :
ssssssssssssssssssssss

vrolijke noot no6g even een vcorsl:oeclige 8eboorte ,t an een ronkelnieurvó ao"itor,ricia 6enaarad bi j de fam. I?ei4 tcoÉter. -voör de i;e1uldd5e ouders en ou(r,ere zusma hr:pen wij van Eanser iraïEEla-t oo-È acze-nieuwe 
"p zö irrri J.1]--.ruru"h"nu.,g i-n volle 6ezondheirt en vred.e zal no6en opgroeien, waarbij uÍteraard, ons.. allert e1i jke 6elukwensen. 

vlir q., us'cri 
, :.

Pio anri:cL dond er 6au ustus 19íJ(

IEITIS 2 (zat)

r',G 9 au :u6tus ::1981.

14.
12.
10.

00
CO
00

uur LENS ,i

uur LENS 2
uur LENS J

- Feyencorcl 1 ( nmat eurd)
- Feyenoord 2 (arnateurs) .

- RLauw Z\ eÍt t
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PROGR^rlLA DtrNSDiG 11 au6u6tu§ 1981

19.00 uur Lrx,lS 1

OPSTELLINGEN

EC Den IIaa8 (C-team)

trainer belccnd íjei.laakt
tt
It

lt
tt

LENS 1

L]JIIS 2
LEI{S f

wordt dt-.,or de
t: It
l, tt

I(EURI I'iGEN 1 . IGURI NGEN ! - 1(EURI i,.IGEN I; KEUEI},TGEN I - IiEIIRINGtrÍ !- I(EUNINGEX{!- KEURII{GEN

Vol-Bens onZe
de kompetitie

infornati-e raoet en
( zoncl.ag; 6 sept)

B. Endlich
R. de Haa6
J. vd Horst
J.IIuurman
G.I(enpcrman
A. S chijf
À. Ti-rauers

h niet volIedÍ
url-ngs EW

!. I(

de vol-gcnde personen vóór het be11in van cr,e aanst ran
gekeurd vrorden i

F.v B eekunr
P. Bur8houwt
H. Diet 2
F.v Dijk
J.v Dijh
H..Rocduyn
L. Ree6ink

Deze li st is nogeli
no3 ge
Keuri-n

Het vanSen

ontrcleer clus zelf of je keuringsbevrijs
I o, niet gespeelcl wordeno
o Li-]clin ièk-

s. Zon
en worden ver richt in de r,..Iester

u enreliensttaa -Den Il . Bel voor een afspraak naar t eI.
( elkó rlins 11-1J ttttt

G. vd Xley
1ï. Krol
lï. ter Laàre
c.I,ooye6teia .

I.U . MicheLs
J.Verbarendse
J.Vleugels

F.Peters
O. Pittana

..G;Pi jp 61'u
- I(. Ras
J .lliemen
H.Zoet
H. Zoun

4ti64t

2i.; auaqstus. Zend je
èé r ít e-E6ilEe t - - t Í erve d

NB. iíeurin8en verricht door de huisarts worrien door cle bons niet meer geaccepteerd '

IITEDEDELINGEN

Zoa1s reeds eercr.er vcrrre]d bc6int rle komi:etitie voor de afdeJ_in8 Den EaflG
( LEUS ] t,/n 11) o1: zondag 6 se t ernbero De kompetitie voor (:le st anclaard- el ft àI1en(r,ElET-Eí-2J-Etart o7 zondag s e1:t e4ber.

urin,;sbcwijs dient voolzien van" 66n 1:asfoto verstuurd
Vroege- Uithofslaan 20-2544 NV Dffiaag, en we1 uiterlijls
keuringsbervijs na tl,ie d.atum dan mis je waarsffiIffiE,jd ( zoncla3 6 septc;'rber)

eon
te wordcn naar Ilans de

je
stri

De
A11e overig
Cas Franhe r
(a.s.r,roensc1

trainin
ens enio
aanvan

gen van de scLekties voor LEl,lS1rZ en 3 zijn inui-,ldelo bcgonne
ren kunnen dit seizoen op woensr).agavond trainen oIv.

21 OO uur. De eerste tr al_ru_n f,.s lvoens 12 au6ustus

n.

ag! j verwachten een hooj) en ousiaste ngenl

g oir vakantie i.'ccf riit even

.t.íL

. Vol-gcnile rueek zondag (16 aug) is er een bescheiden oefenprograuua voo!
illl lll-"1 5: .zj.!ga$.jz e"lg-gi'r"t"" zat er echter cen voLlcdi6 ocfen2ro6ramrravoor a1J_e seni.oren zijn I
Ben e na 22 auilustus no
SEKO- e en!
F-i'àAËïó-'Íroege
tiím van der Li.nden

'1e1,. C1?42-6O21
Ie]. 651058
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À1 naar cen oefenrveddtrijd van ons ccrste wczen kijken?
À.S. zonde.G spel-en ze tegen Feijenoord en a.s. dinsda6'te;cn het C-team van
FC Den ilaa8l
Ei-Íöï&-ïe er vele bekende gezichten àan6s rle Ii jn te zien !

IIeren aanvoerCers: beSin september zal er lveer een aanvoer rlersbi j e er rq4s !
geor6nniseercl worrlcn ( o1: een rnaanda,4avond) i Heb je ideeËn voor het nieurve
seizoen (bv oe f cnwert str.i j den voor je eIftal) dan kun. je.uoor die tljil natuur!-ijk
a} konta.lrt opnemen met 66n van de SEl.O-Ieden. De SEI{O zelf denkt ö.a. aan het
organiseren van een on{.r.èT}inge konpetitie tu.ssen alLe niet:Ee1ektie elftallen
op vrÍ j rI.e1;avond.,

Denlc or€an dat jc zcnder gcldig keuringsbewijs niet na55 voetballe-n!
Iqao.r! neu indi.en nodi6 an_sp,,editri_-mo.l§1i jk in orde.

JJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJ JJ
J __._..__ J: VirIÍ I{EI JXUGDFRONT.r "- --- J
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJ

l.Jeds tri j dprogramaa junioren

Iilocns dafi 12 au8ustus 1981.

19.45 uur D
19.45 uur D
18.J0 uur D

Gi',.1RNE oUDERS I'IET VEIIVODR

samenkonst 18. ri) uur LENS
oauenl<omst 18. ro uur LENS
sa.menliorest. 17.JO uur LENS

IIL
IÍI
HL

.[r

B
c

LEI'IS A
LENS B
LENS C

De o1:stel3-ingcn lvorden o1:. de trainiïIg van 1O auguÉtus bekencl 6errtaalrt. De jonSens
clie niet 6pclen op 12 augustus trainen oP d.onderdal;avond 19 au6ustus, 

^anvan813. O0 uur.

SELEIiTIES

Helar.s zi jn Íre bi j onze ,ii-oelektie 2 jongens kwÍ.jtBeraallt r Joop Odankirchen 6.1at
we6ens Ètudic aan hct CIOS i.n Ovexveen en . werÈzaaniheden r op dè' zon,.1a6 voetball9n.
Richard (l.e I(roon ís van\.lege goscheurde kruísbanden vocrrlopii; uit5eschakelcl.
Daarnaa6t ]ioErt l,,ybe ',ÍaIs pns rond olctober terug uit. Dan8ladesh. Voorlopi6 beginnen
we net 16 jongcns. D'e,B-eelektie wordt uitgebreid tot à4 spelers. Nieuvre gezichten
vo.n an',:ere verenÍ6Íngen zijn: Michae3- v Bo56e1en, Robert en laml:etrt Pennin36.,
Ecl Eouthocfd en }Íarco l'lor3uw. Ongeveer einC auíjustug zal w,.rden belceken cf rve net
dcze erg Í:r'o'l;e Eroe! ver.ler B-.en.
Dc C-selcktie bestaat uit '1l manl niiaronder J keei:ers.

Z], E]íEI{EOEG

Richer(l c1e Kroon, s1:cIetr van ons L1-e1ftalt is tot zijn groot ongenoegen opgenomen
in het Ucsteinde ziehenhuis we6ens ecn 6c6cheurde leuisband. De oirèrati.e hecft aI
plaats Sevon(-],cn en Richarcl begint nu aan een 1an6 6ene zingEpro c es. LJij lïen€en

Ï::lï3 :ï:'::i"';;ï ili'ï.lii'-r11en 6aan zijn van hartc ,,erkom. nii ust op ae
11e ctagc kamcr 30.
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,TI?.N,I].:ÏNGEII EN OiTE}T.,,IEDSTRIJDEIí

OIt clc vol-genlLe data beginnen c1e t :.eÍnin6en voor:

overige junioren:
P_u!í l-l- e ns e l- elir Í e t
r,volpensel eJcrie:
overigc ?uirill e n, vrelpen

vri j riag 14 augustus
dinsda$ 1B au6ustus- dinsdag 1B ausustus

en riini-weLpen op woensd.aA 19 autr.,u6tus.

Voor cleze l-aatstc groep, op vroens(',agniddag van 1r.1O L/n 1r.3O uur kunnen wij nog
wel enkel-e enthousiaste ritrainersrr gebluihen. Eeb je ínteresse bel öan even
6?5096 of945891.

Vo15enil-e lveok 1:utilicèrcn rvij ilc Íijrien uàn c.o.nvairg etc. Op zaterda; 22 auguatus
zaterrla;; 2p augustus j.s er een voIledíg oe fen1:rogramria. OoIE lrÉbereir wij atle
elftal-Ien nog ó6n of roeerclere ÍIvon.lwe rlstri j,r.en te laten speJ-èn vr,.ordat cl.e
konl:etitie 6aat 'bÈí!i[nen op zaterda3 J septenber.

sssssss§sssssssssssssssscs: SI'OXTKTIP ZETST§ -- --'------ ----- s
ss§sssssssssssssssssssss

en

Hierbij Coen wij U no6 enige informatie toelcomen voor de kampwecll van Uw zoon:

lïe vertreldren op map.ntLago cht end 10 au$ustus oE.9.JO uur vanaf I,ENS. De
oucr-ers clie voor het vervoer, zot$en nogen net hun auto LENS oprijden, Èorlat cle
ba3a6e malc;eJ-ijk kan worLlen in6e!.1}t.

De teruíllcoEst oir Lrtr{S is op zaterda; 1! au6ustus
dië vo,".r het yervoer terug naar LENS zor:,;en dienen om 1O
Zeist.te zijn. (besl-ist niet eerder.l vertreh Den Haa6 +

om + 'l 1 .JO ul1r. De
.OO lur in het Eamir
9.( j0 uur)

t

ouderE
tc

IIeE adres Van het fNvn-sirort c ent rum is:
SDortkamp Zeist
'.'loudenbersseweg 56
3?o? ttx zeist
í*. ójt+jg-g22 ( a1166n tc gebruÍken in L,.rin6ende gevallcn)

Is Uw zson al- cens cerder niiar Zeist 6ewcest
mcenemen. Op de da6 van vert:;ek worclt dit te
de leiders.

Het zah6el-d vrat de jongenE Ëoscn meer.eríen beclraagt Í 25r- per persoon. Iileingeld
(nax X 5,-; is hierbij inbelre1:en. Vlij vertrouwen eroi) dat beslipt nlet mecr
mcegenomen wordt.

lazlt.,hem c1.an zi jn kafipdil)l-oma
samen met het z,aligelC af.3-e6even aan

P,]NSOONL]JKE UÏTRUSTII{G

Luchtbcd en sIC.i?zali
ni,chtkIeC.in6
t rri.1s1.r1i,..L en: hand.dr:ehen, lian t anLl.enborÈ ! eI, tand,i:asta, zeep e. cl.
ectgerei:.diei: borcl (i:lastic), Brote drinkbeker (plastic), bestek en
theccloek.
re6enltlcdin55: regenjack ( evt kapJ-aarsen)
ext::a verechoning: ondergoed, sokken, trui, erdo

-B-",
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spcrtkLedings het orginele LENStenue, trainin6spak (5een nylon) rextrasp rtkleding, extra. LElilstenue, zlvembrceh, §port-en voetbaLschoenenr
evt. ge zelschal:spe1L et j es, 1ccsboek e.d.
evt. zaklantaarn
evt . vo eti-Jonp

' évt. eerdèi beheclld'kaapclip]oma
plastic zah vror eventueeL vuil 6oed

Alle slortkledinG en inrlien mogelijk ook de anrl,ere bagage client goecr. ver.pakt envonrzien van haarn te zijn. Diton vervrisseling te voorkoÀen. L.,aat waar,Levà11e spul1
spuJ-1en zoal6 fototoestellen, horloges en leren balLen thui-s.

IITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TI rn'-ruens crzoc]rrrir I
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Het nieuHe seizoen is weer beGonnen en de jeu6dserclities hebben cle eerstetrainingen al vreer achter clc. r!A. Voor ale nie{ selektie6l)elers (À-B en C ldasse)begint cle trainin6 vrijrlag 14-B as. rllleen zit de JIJI;O nà6 net àen ,,k1einrrprobleem. Tot op heclen heb'5en lrij voot deze jongens ,og 6óun trainer(s) kunnen
vinr'ren. De jon5ens die. het c1e afgelopen 3aren tréuren g;dËtí-zrj;-ïëlfis niet neerbcschj-kl:i.ar. lïic helpt ons uit <1e problemen?? Het is echt leulc lverkmet een ent-housiasté groep jongens. .{ls U ,"tètiJt= urat tijd kan vrijna}en neem it.an zo sneLnogelijlr kontakt op net paul víl stecn Te:.. 6?5096 of lï.I(oriwenhoven Tel. zggï55.
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DE LEN§NEVUE
'dEEKBLAD viN DE VoETÈ^LVEIIENTGING LENS ( tlltls EN SNEL)

!!e Jaar6an6 nunmer Jr 1J au6ustus 1981.

: OFFICÍEE],. :
oooococoooooo0oooooooo0ocooococoo0ooooccoo0o00000000000000000000000000000000000000

OloB li. J. KroL
0915 'E.J.Jà6er
0249 J. J. Jager

IN BÀ],I.OTAGE

'wordt
ir. jun. wordt
N.s.

Niet spelehd
Suezkade 141 , Den- Haag,
t, ,t tt

6069zz

1767 M.de iceizer

UTT DE BESTUUR§zuIMER

2ooBJ6 sen.zat J.ÍsraëIsl-aan 9I Rijswijkttel. 998255

De ahtiviteiten bij Lens zÍjn vreer-. in voil-e 6an5. zowel in het velil, aLs daar- '::.
buiten zijn diverse l-eden rveer bezi6 met de voorbereidin8en voor het nieuwe
seizoen. Bijnà iecléreen is weer: terug van vlrhantie eo: aàE d.e huiclskleur ye zien
hèl:ben rle ncesten bepaal.l niet in tle schadul 6ezeten. In het velcl heeft U al-weei
enige o e fenwedstri j den kunnen aenschourven. Het eerste zondagel-ftal kon vooral na '

4ust tegen het sterke Nei:tunus zijn draai no8 niet vinden, doch afgelol:en zonc'.ag 
_

kregen we een leukc wèclstrijd voorgeschoteld te6en c1e amateurs van Feyenoord.t
lyaarin l:feek dat nen elkaar aI heel t'uat beter kön vinden.
U zult ooh de nieuwe gezíchten te3en6elcoraen zijn.
In het veld nieuweling Hans Po1:ping, afkonstig van het Frieoe Dracllten. tangs de
lijnr nàa6t trainer Ger ter lIorst! verzorger Ron vd Zwa[. Hij neemt de 1:laats in
van ons afler tact de llot,'ghe, die de sel-ekÈie I jaar rrbeknepenrr heeft.
Ook de B-selektie en ,te zaterdai-,- §elektLe he'!:ben hun eerste v,eclstriiden, erop
zitten. Gezien het voetbal dat zaterda6 1 op de mat 1e6de, Seloven we dat dit
elftal ho6e ogon l(an gaaa 6ooien.
Ook hier een nieu$Je man LangF de l-ijn: tra-Lner Rob Jan6en. Uniek is de bezettíng
van het midclenveld, waar *e-öoni Deter en Paul' Èop 6ebroederlijk nl.àst 'e1kaó
aan het rÍcrk za6ena '

De juniorens el ekt ie s (voor zover niet op kam!) hebben o.1.v. JaaP Ueybur') (een aI
wat vertrouwder gezicht).: ook d.e eerote ,)o6ingen gewaa$d en Bistelen is Cas Franlce
weér bégónnen de niet-BeseLelctcerde Scnióren hun eerste pondjes afhanrli6 te malien.
Voor v,at de komni-ssie betreft kunnen we met vertrouweri het seizoen ingaan. Slechts
enhele mutaties hebben pl-aats6evonden en geluk';ig ziin al-1e kommissics l'reer
rer.ielijk tot goed bezet. Naar verl-uidt staat ook de pss 6ekozen l-edenraad rveer
te trappelen ort aan hun belnngrijlre taak te beirinnen.
Een konnissLe ctie vréI uitbreiding behoeft is d.e seko.
Met nane ter ontlaotin8 ven'Cces Bo8i6ch op c'.e zondagèn í6 hulp zeer clrin6encl
gevrenst.
Ooh de Ju.lio kan hu1-p 8ebruiken in de vorm van leirLers en trainer voor de niet-
selektie el-fta]Len.
Daarnaast zijn aJ- onze pogingen on leiders voor ons tweede en tlerde seniorenel-ft al-
te vinCen tot nu toe vruchteloos 65eb1-cvcn.

t eI.
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Àls deze v.Ciatures vcrvulC zijn, hunnen we écht met opgewekt geÍrced het lieule
scizoen binnenstàp1:en.
Dit laatste zal zel<ér 6eIden"Voor'de'alLèrkleinsten ohder onsi Zoals U vorige I'reek
aI wer.l onthuld, wordt eind augustus de lang verbeide si:eeltuin gepl-aatst, zoclat
Ulv kroost tijdens de wecistrijden ook rr onderdakrr is.
Tn het opzetten van éen' jeugdhonk in lt',',Iat erLoorr zit nog wat Dindeï progressie.
it61 zijn cr al-f erlei plannen voor aktivj.teiten, aanpassing van cle ruimte e.cl..,
raaar voord.at we hier daadr,rerhelijk mce be6i.nnen, za] cr eerst meer zekerheid.
noeten zijn m.b.t. de mcnsen die de or6anisatie, toezicht etc. oil zich lvi-flcn
rICDCÍIO

'ïc denken hierbij s;:eciael aan ccn gr^te grc,ei: van ou:iers die b.v. bij toerbeurt
voor toezicht zouclen kunnen zorjen. Naast het voetbal wilLen lve de.jeugcl.graa6
mcer re]<reatigve mogelíjkheden bieden, m6{ar dan rvel goed 8eor3aníscerd. en begelcid
IÍonÍentcel- vrordt onderzocht of er vold.:ende rl j eu{ïdhoÍlkkaderrt 6evonden kan worclen.
Over multi-sïort heèlt u cle afiàfo"ren 3àren ve<.:t kurinón horen en lczen.. Het ;
bestuur otelt op het o6enbl-ik pogin6en in het werlc on te lioraen tot een vrerk6roep
die cle nogelijkhcr-len cli e naang;:ani1e gLtat on.lerzoeken.
ïn de horaend.c wehen zal het bcstirur vcr!1.er vrerken aan het bol,-eiè voor het nieurrye
seizoen. Vooral zaken zoals b.v. accomodatie, lcclenwerfaktÍcs i nulti-sport
zulIen daarín centr.:.aI staan.
Zoal-s U a] hecft kunncn verncnen zal eind cktoher de Lfgcmcnc L edenVer6arr.cring
p}:atsvinden, dic voor iedcreen tgc6ankelijk is.. l)e ledenraad za]- zjc:n dan o.m.
uitspreken ovcr hct 6evoerilc en hct te voeren bcleid.
Zover is hct cchtcr nog niet, cie eerste zorg ís trur olll 6oed voorl:ereicl a.an het
nii"ule seÍzoen tc beginnen. )3estuur, l:onrnissies, trainers cn spclers zijn aIle:laà3-
hard a.an het r,rcrk on gocd van start te kunnen 6aan.
l4ccht U in cle '.omenCe l'reken bena r.crlr, wor*en om eens iets neer voor L,ENS tc :1ocn, .zèg rlnn niet bij voorbaat nce, mae.r d.cnk er cens sericus over na.
Er is no6,; zoveel werk aan de winlcel en ook Urv hulp is di.arbij onrnisbaar.

Het ilcstuur.

BD]JBBBBRBBBBJ]]JB3BD
PN- BIIINIEUI.,JS :Ug
B]]BBBSBB:]3 lBBB )BBBBSr]1.]B]]31]BBR3E j]BB}.]B]]DI]Bj]DBBBB]]-1]]BB B]j jI;]5]]38. j]]BBRBBBBBBBBBBBBBBBBS

Zat erda'6norgcn:
Zater:daBmiddag 3

Zondagritorgen!
QonriagniCdag:

,in en lïin, I(oos Keetman
Jos6 en lndré christ, ?eele Frerichsi

Tinu6 Zil-fhout, Teele Frerichs.
i'!n vd Stcen, Arnold Sannj-ng, llevr. de Jcng, Silvia en
Iluub Pronk.

SfuÍten zat crdag:
Sluiten Zóndag:

José cn ]',ndtéChrist.
.li.n4ie en Gcrerrl van de Steen

Eventueol afbelfen bij An Bergenhen egourven teI. 6694t6.
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De'Èó6tvaa1t

Goeilen......!! llrannccr. U C.it leeot hceft ons eerste elfta1 zrn d.eri.e
oefonwedstrijd a1 weer achter de ru6.
Van de eers.te trgee qvedstri jclen hunnen rve Ce uitsl-ag aL,5-even.
\t.'o cns dagavond 5 augu6tu6 vcrloor LENS op no6al onGclukkigo wijze, net
7-2, van hoofd.klasser Neptunus. .t fgelopen zonrla6 ging hct trllter, het
eerste eI{tal van rle, tr cycno ord?amataurs rverd met 2-0 k1op, waric',elen
gcstuurd... ,

Eet ecrste fec6t in dit nicu.vre seizoen is alwcer in aantocht.
iJ,rs en ;p, Iloppedbrouiïers. hopcn op 22 au6ustus het feit te hcrdenken dat
zij 2J jaar ,-cf c:1en in het hurvclijk zijn getrcdcn.
Eeniederdietlitzi1verenbruj.rlspaar.mctC1it,heuge1ijkefeitlvit
feficiteren (en zich zelf volgíeten) Èan dit c1.:en op eer dergeno cr,rde tlatun,
tussen 1f.OO cn 18.10 uur in de Grote Zaal teqenover Motel Hoo.rnwi jck, bij
de Hoornbr:ug in Ri jsrvi jk.
I{oczo verf,oreh ïïouter.
En het was nog vrel- met tennis.
Ja,iimer van dic krat.
lvis!.U dat cafc llDe Paaptr in de papcotraat meer cn mccr een rrtrEi\Ts-cafe -
beijint tc worde8. Nee...,,, dan weet U het nu.
Naar \,ri j., vernancn worrlt het Be Sen Zon. e1f tal clit jaar fu1mi:ioen. En tl.an te
bcponken Cat.ze yrog gcen baf geraarrt heblcn dif:beizoen, :
lïij hopen binilenhcrt clc nicurvc l(aka aan u te kunnen prcsenteren. Misschien
hunnen we dan ooh een klej.ne tip van de sluier o1:1ichten.
i/i j laten het hierbi j trZET HEií. OPt' .: .

llmbach ts6-aarde '12

de Rade 12
Hoefkadc 99O
L.v Meerdervoort 868
FreC. IÍendrihlaan 132
§tati.onEweg 7

II I] IT IIIIIIIITITIÏÏ
T: INGEZONDEN :I..-I
ÏÏII]IT IIIIIIIII IIIÏIIIIIII II IIII] III]I IIlI T I IIIIIIÏIIÏÏT II IÏII ÏÏIIIIIIIIII I]TIÍ1I
Van de Tot o/Lo t to-ccmníacsl-e

.IiÍa ruinr 20. jaar ï,ENS zijn mecleuerlcin6g te hebben vorLeenil C.oor a1s
infevel-punt te fungeren, hchben rvij afscheict moeten nenen van d.e hccr G.Meijer.

tïi j pri j zen ons gelukkig op de Frederj.]r Ilenclri_kl_aan in cr,e llecr en
Mevroulv ven Haaster -vt1 voort enthousiaste oi:volgers te hebben gevond.en. vanaf
heden kunt U Uw toto-of lottoforrnulier inleveren bij:. DroSistcrii rrHAvorr

Fred.erik.Henctriklaan 1 J2

Met ingang van hct a.s. weekend kunt U ook weer in de toto si:elen.
Voor de vollecligheiC .dcrhalve de comi:l-cte lijst van onzè inl_ everadr cs sen:

in Den Haag sig.mag. .írdriana
r r v.ll cr8enhenegoutven
t r En.r.lich
r t Gordijn
DroG.. rtH,'Vorr

s ig.I-iag. Jansen Eooymans
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Sig. na6.KonJ Jncnburg
t r Kram!6
, ! MuLder
r r - l:Neclerpelt
Drog. rrRustenburB
cafe Tout est xonll
Si6.aa6. Valkcnburg
r r I Vee"kanp

Steonwijklaan 82
!'IeiE-arstraat..245
J,. v I\. U.Inoae j)O

Vrr; eswi jkstr aat 6?1
Dierenselaan 12)
Thorbcckefaan 122
i;1. de Zrviiserlaan f 6 -1:

Gouclerur eBeniÉej'r1 JB

CoLj.jnlaan 247
H.Dunantlaan 86

in Ri jsli jk:, ., Si6. eag.S cl-ecta
Selectatt

en voolts' in ons clu',r6;cbouw op vro ens d.a5lmiclcla g van 13,30 tot 16.J0 uur. '
en donclercla6avaonrl. van 21 .3O toi- 22,JO utr

G. K.

Boycot jeu5ciirIa,r Nederland, ]iVC en .arDO.

''Dèi;ene d.ie, ontlanks de vakantiet toch rl,e vo e tbalbericht en in d.e, krant helben
3evö1g r hc: ben kunnen l-ezen clat 14 j eugcikommis ss:-es waaronaler díe van LEi'lS, ecn
aktie v;cren tc6en C.e bonrl cn iLe vo etbalvcr cnigingcn. ADO en I?yC.

Op lttoenodaíi '1O juni j.1. zl-jn '14 vcrcnigingea bij elkilar gor.reest. Daar
zijn de probler,len ltesproken, dic zich rle afgelopcn jaren hehben voor6ccr.i.an t.a.v
het r.antrekken (ronselen) va.n jeu6dspcleiè door bepaalde lv eieni6ingen. Daa.rbij 1
traCen tlvee vereni6engen ÀDO er RVC sterk o! clg voorgrondr Deze tvrce verenigingen
bcnadcren jeuÍldcpclcrs (ovcr het algcrnecn allcen selecticspelers).
I)it 6e!:euià zondcr merlewelen van cic'vercniging waar die jongens spoleÈ.ri vaa-h ondbr
vaLse voorwenrlseld en in enllcle 6eva11cn zàlfs met het aanbieden van sj:ortkledÍn6.
Di.t is natuurl-ijl( ecn niet gocd tc praten maniel van handel_en, clie hct jeugrl-
voetbal- in het aÍ6emeon niet ten goeclc llornt. 

.

Doze i)raktiiken zijn aL een aantal- nalen doorgespeeld nlar rle KI{,IB I afd.
I s-Gravenhaíle en zelfs besproken met de desbetreffcncle verenigin6cn. Dit altcs
Ioid:le echter tot níet6, zodat nu 14 j eugclconmis si es zerf tot aktie zijn ovcr6e-
gran. Dezc aktie besteat ui.t een boycdt t.a.v. RVC en ÀDO, inhoudende: er rvor<len
6een oefen-, vriendscha?..rc1i jhe- en schadul wcrlstri-j,.ten ges-:celcl en er tvördt (,ok
niet tleel6enonen aan tocrn.:oien waar desbetreffenrle vcrenigin6cn rleelnemen.
Deze boycot zal- aanhouden tot het moment vraarop cle vcrenigingen .het iCèe hclben
da.t cle hcuding van /,DO en RVC duidelijk voranCert is.

Ooh cl.e Aang van zakcn rond hct jeugdplan Nerlerl_and (Hragoe eelectic
erftr.lien in verschillerrde lecf t í j i'l.s 6ro cpen) is niet bevrcrlil3end. Een herc..
beÏangrijhe ocrza.ak van vervelenrle situaiies is hct feit rlat Je afcl. t s-Gravenhe,6c
werht met trainers d.ie tcvcns een verbÍnt.-'nis hcbben net cen "uer:cni.6in5. Daarnae.st
zÍ jn een aeintal zalcen rontl cle weclstri jden en trainin6e+- van rle jeugcl.scLL.ht j.cs
ninCer 69ocd .1ere3e1d. Dczclf,:le 14 verenigingen hebben nu .Ce bonrl r;redege cilc elcl ilat
zij hun nccewerkini; aan hct j eug:li:Ian Nedcrrancl zurlen opschorten. Dii hr:uclt in
dat i4ccn si:elci:s worden ;1.'gestaan aan de jcugdselcctics, niet als te3enst:'.n 1er
worcl.t Eefuncrrerdr Secn namcn van tafent vol-Ie voctball-ers zullen woltr.en rloor6-e-
6even. Dit. zal dooreaan tot het moment d.at de brrnrl rle 

'za.hcn rcnil dc j eu6t1s el e.hti es
verbctarC'hccft en net con niet cl_uhgcbon;,,en trainer tverkt.

.t

-4.-



Dit *]Ics,is.;op pai)ier gezct en vcrstuurd naar al-Ie
jeugeafrteling t s-Grevcnhai;eó. Dcze vcreni6..ngen kunnen, .a]s
al(tie.6 eens zijn, l'.e boyoGt steunen.

crenigingen rnet een
het raet de2e

cen

i
Ondertussen is er een 6esprek geweest mct rle jeugdcomnissie en hct

hoofrlbcstuur van de lOtrVR I afd. r s-Gravenha8e. Daar in zijn cle verschíI1endc
probJ-emcn bósproken. Àan cen eantal bczl:raren van cle verenigingen zou zo sneL
rcogeli jk gewcrkt :vrorden. Dè verenisin5en. wàren wel- van menin6 Llc boycot, a1s
stck achter cle deur, te h:lndhaven.

,..ook rle vcrcnigiàg;en ÀDO en nVC hel)Lcn schriftetijk 6ereagecrd. Zij o
kcnncn het ronselen van s?elers cn zijn hct nÍet cons mot de manier waarop h
vereni6ing in het.nieurvs is 6ckomen. O1: initiaticf van cr.c bond zull_cn de 14
verenÍBingen op 26 augustus cen rresprek hchben met llyC cn tiDO.

Zod.ra taeer nieutrs'behencl is, z,.rIt U r.,it van ons horen.

nt-
un

Dc 'l+ vcreni8in6en zijn: De j.delaars, Ccleritas, Cronvliet, Delft, DHC, die llaghe,
Duno r 1I3S , IIÍSH, Lac&kvarticr I ï,Ei'trS 1 Spoorwi jk, Víos en r,,i e st erjiwart icr. .

J eui.;dco mnd ssic.

TUIDÏO S.]ORTK:"J.IT.

Geachte rcriactic,
Het j-6 U vrellicht behenrr., dat dc zickcnoFr.eilen in ('l-c haaíjse regio op

uitgebreirle wijze aandacht bestcdcn aan het regionale sportgcbeuren. Da.arbij is
rceds enkele iarcn via uj-twissel.J-ng vÍr:r roiJortaircs,. naurv sanengcr,rerlct tusscn de
zièlienonro c;:en IU,No (Den IIaa6) en plIOEllI X (Leirlschénrlam). lt.i.v. 6 septei.lr:er a..§.
6aat ,laar vcranr)ering ín houren, trant clie dag za1 v or de eerste'màaL lict
€93am9.1-Lilse sporti:rogramna tt iii^DIO Si:onTICn,lNT tr vrorden uitgczonaen. -t,

' liJanneer ienanC'" wordt oltgenonen Ín het ziel;enhuis bcteliencl dat ook, clat
}ri-j/ zí j het l)ezoék aan ,J.e favoríete sportclub zcrr mr.;eten rnissed; vÍa een s1:ort-
prograÍltla rnet nieuvrs over de (anateur) clubs uit hun Cirecte omgeving'vriflen Ce
zieltenonro ep-en; de' patienten al6nog., bi j het sirortítebclFen betr'cirken. l4et de spon-
tanc rnedeulerking vair trainers, sirelers, journalistcn etc. vrorGt tl.aarin ben over-
zícht te8even va.n spi Ttresultaten uit alle taldicn van ,ic spcrt itr cle he.agse regio.,.

. Onder rle, ].uistelaars van de !r RTDIC SPORTI,,XT'.NT'| bevinrlen zich on6etvr5.jfcld
ock trcclcn etc. van Uw club en ook clic will-cn vrij oi.r tie hot,gtc houdörr. tril j'. zoucr.en ..h:!_4"". Golr oi) Pïiis stcllen uanneer U ons het c1ub51ad. vaÈ Uur vercniging zcuclt
willen tocst\rren oir bovenstaanrl arlres, zodat b.v. tocrnooignrwcdstrijcieà'ebc.
vermcldt lnrnnen vrorden.

Dit .schrijven heeft echter nog ceh an.lere belangrijke reclen: Om zoveel-
mo8cliik s?ortli efhci)bers te bereÍken í6 het hclangrijk, dat men rcecls v6ór opname
in cen zielcenhuis op tle hoo6tc. is , .dat nen nieulvs over r'lc verrichtin6en" vàn' :l.e ' ,; 'favoriète club lian.belui.steren via de zÍekenoDroep. vandaar ons vcrzock ou via
een beiicht in r'.et clubblc.d de leclen hicroircr te informeren door vcrmelCing van
doelinaa.mruitzend'tijC en aaugesloten zielicnhr:izen. Misschíen heeft U daar zclfs
wel ecn vcrst plel;jc voor vrij, rvant. . ... . . . . . : Tevens is hdt mogelj-jlc ozr voor een
troptTenomenrr 3-íd, donateur, rnedcspel er/sp e eLst er cen ver-oekï)faat'aan tc vra,icn in
dit program::ia. Dat kan.tussen 17.OO. - lB.rO uur vía O?O:??44i 1 of ti-jrlens de
uitzendin6 070-29OO98.



De II11,.,,0 SPOETI(RÏíT rr is elke .zonr'Lagevond tussen 2O.O0 en 22.00 uur te beluictcren
Ín de ziekenhui
( aJ-Icen Den llaa
Preva-Stichtins

zen Leijenbulg, trrestcind.qr Beth.]ehenl J]rono
g; St. Àntoniushovc(LeidechenclSm),1)iaconess
. en de Lozefhof (beiCe Den Haati).

vor ogzL
enhuis. ( i/

-opsesLglgtschulclÍgi

ekenhuis
oorbur6) cn de

, doch vrel be-
ng ( com!ïf,er-

Dc uitzcndin$ geÉchicdt rechtstrcekÈ, vanuit rle studio in, hct Oo6zielienhuis. '[ÍiIt
U 

- 
r1aar eens een kijhje neraen ti j.l.ens de !TRIIDIO SpOi?TI(jUrNtÍ., beli_ U .r:laí evcn nc.ar'6ón vàn de bovenst;.ande t cLcf; .nrrunaers. U bcnt van hartc.rvclkon.

Met vriendelijke 6roeten,
namcns alLc ned.eworkers
Rub S cholt es

ZZ ZZ ZZZZ ZTJZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ
z
Z

LANGS DE SPORTEN V,",N ])E Z!.TEI)J,G LÀDDER :
ZZZZZ,à,i .ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZàZZZZZZZZZ,&ZZZZZZZZ1,ZZL\LZZZZZZ,àLZZZZZ

Na.een uj-tstcken.lc oefenpartij oj) ïioensdag-avond (5) tc6en cle Regi-oncal.-junioien van VUc, die uíj notabcie coÉ nà5 ncí Z-í ,ro,rnurrr' vo1-5ce zater-la5 .j.r.
een bij2onrler gc.:sraagde trainÍngsdag, waarbij andcrnaal <le tachtische zowel al-s
tcchnÍsche kwal-iteiten van onzc al-l--rounder Rob Jansen op rle voorgrond tial.clen.
.í,1-s c',cze l,ENSrcvue in ons alLer bczit hont hel:ben zich op woensC.iig4vond ( 12)
wederom een i)aar oefenpartijen t.w. teíjcn SVS rZq afsespccld en no-ar wij. hopen
met .6ucccs. vo.or c..s. zat elflgx (15) ziin naast ecn tweetar weclstrij.hen ve,l ànze..
seJ-c:it1cs terjen elftellen vAn SV .le Jascrs (resp.orl 1|2t3Auur c'n 14.J0 uur) ook
yogr 49 lascre tcaras .'ur, p"o, ,à4, ""fiis" àffià""r" ;; ;; ;;"s;arrrna sezct!
Om ]0.10 uur n.1. speclt een -"rLbig!- tegen DvJ 4 en wel_ mct de volge;de
sirelcrs:

Daarna

.J.Bcrenbali - J.,Banning - R,Vr om - G.Ilalfeen - Fr. v Driclen
lij.Die'r.ienthaler - D.v rlJcrkhovcn -.H.v Kout/ïenhoven - i.I(oster - Il.Koster(aanv).c,.Kostcr-J.dc]]ruin.l:I.vMor6bergenenj:.C1cRuyteI

om 14.J0 uur kont ocn endere combínatie binnen tle lijncn net o.a.:
N. B6tI; - c..dc Hoosd (""Cf) 

-:Eoifc.Bosman - B.Srai: - N.N. -G.liuiper - l'..vd I(5oft Iifry u t- cl.intr - ti.Neliss.en - M.4e I(ei-jzer - l;.Krul -
L.liui jpcr.

Mochten er nu sommi6en ond.er julJ_ie zi jn die niet zi jn
schikbaar zi j3r .lan komt ]:iervoor onzerzijds ffivcron

p91erÈ trainen op vroensdpgavond om 9.OO uur (21.00)
anke. Zij bc6igne woèns.,..,t -;n-vond '12 iLu ustus. a. s.

fout bctrèffende, onze r,va];antic- Lijsttt) en i6 het verzock on r.Lirect Dhr. Mcincszte bcLlcn, rlàn kàn er no6 icts geregelcl worCpn. tseide wedst,ri j r corabina.ties
duren' 2 x 4J minuten, vraarbij rt in onze bcdoeling ligt om aLle beschikbare
spelcrs tenminste 6ón hefft in hct vel,l tc hcbbön. Dus in iËiióï 6eval: wel be11en,
íu-6 tc Ëu6sen va]. en schip tcrecht k\,ram.

Voor wat de trai
, rde z.gonict sè1cliti.c s
onrler l- eiffiiíffi!.r

nan 6 cler Z-M senioren bctreft no$ even het vol6entl,e:

N..!Llf eqg.i Voor ílc 6o cile órdc' nog evcn
nieuwe leclen. Dan za1 er net
word.en. Dit i-c in t n ied.eïs
dus vrie}ld.cn, fanilieleclen o
6aan voetballen geef hen dan
Nunspeetlaan ,0r, Dcn lIaag.
Dij voorl;uat hartclijlt dankl

no

I

een o1:merking! Er is no
. een, yijftle tgar,t ingesc
belan6, d.at moet duidel-
f r',rat dies. r:ecr zi j, zi
onverwijl-t o]) aan on?e

IIoe snelfcrr hoo l:eter!
!

g plrats v,.;or rlrie
hrcven lcunnen -.-
ijk zijni l,loèhten
jn hebbcn om te

S e cr..G. vd Steen
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op op rneDBli vAr,r DE zoNDr'.è - ónap

ZZZZZZZZZZZT.'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT'ZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZZZZZzzZ',,ZZZZZZZZZ7.'ZZZZZZZZ

PNOGRJii[:i DCN,)ERDJ.: 1 J au6ustus 1p81..

'19. 00 uur LENS
19.00 uur LDNS

PROGRÍiI,I1A ZONDJ.G '16 auEustus

14. OO uur l,El,ts 1

12. oO uur I,ENS 2
10.C0 uur LENS ]
14.00 uur LEI{S conb,B
'1O. OO uur lllvÍT comb. C

12. CO uur IJMT coríb. D
12. CO uur LE]]S comb . E

PROGRtrMl,Li DINSDÀG 18 aui-,-ustus 1!B 1

1

2
- I,^iestlandia ,l

- l{estl-analia 2

ADS
lDS
nliT

v1 '

v2

v1
v1
v1

N.N.
il. N.

1981.

llMT co&b. B
UINS comb. C

LENS comb. D

LEI,IS comb. I.

v2'
Escàmp 1
Es camlJ I
v2

I'l.1\.
N. N.
Jansen op de
Haar

^rnol-d.N,N.
N.N.
N.N..

1

2
c orqb, r1

19.LrO uur ,iestfandia
'19. CO uur iïcEtlandia

- LElis ,
- LIINS conb. B

Galgenrveg I{aaldlvi jk
GalgenweI i'laP.l-dwi jk4

li. N,
N.N.

PRoGRjL i-A liOEli§DÀG 19 au:u6tus 1931 .

19.00 uur GDrl 1

1P.00 uur GDl 2
- L,rlNs 1

- LilSz
Nw l,ladcst ci-n Loc6ch"ri.nen'
tt tr

N.N.
t,t

?ROGHA:.r ]i DCI'IDE 
.DJTG 20 aui;ustu§ 1981.

18. 45 u'Èr LEN,5 comb . B DiJO 4 v1 Ilartman

OPSTE] ],INGET:

LEI{S 1 ivor.lt dt)or c1e trainer beJiend 3eraoalct.

ï,ELTS 2 lvord.t . d,,or de trai-ncr bol:end gemaakt

LEIiS J wordt d\)or {e trainer l elicncl gclaa'lit

LENS comb.B F.Verbarendse - il.Osse - J.Colpa - P.vd Stëen - F?Schuurman -
lJ.Iíoulvenhoven - P.perreijn - H,Zoun - À.v Icleef - J.l(eetman -
liJ,Heijncn - iï.v Si)rundel - I'.Vceren.
( zic or:h dins<lag 1B-B en dondercta6 2O-B)

LENS comb.C C.vtl .llcek - R.Ror,dbol - G.Kenpernan - Ií.Ras - G.Ï,ooyestej.n - l,l.l,iicheIs
h.Roorl[ïjn - Iï.Eooctui jn - H.Zoet - H.r)Íetz - G.Oostro* - I(.I(eetman -
H.v Dijk - T.Vierling

-7-



LENS comb. D:.,\. Timricr
P.IíroI -

4 - P. de I,:f ein - G,íGoosen r H.Verbarcnr'lse -
n.Gimbcr6 - .l.Bildcrbcck - F.rid Ber6 - c.J.

J. S chmal
de i(6R -

J.Borst -
F.Petcrs -

i).Bosch - ?..1.1eÍier - L.Reesinl: - J.,(ouwenhcven.

LENS conb. D n.v l:ier8enhen egoulven - J.Rienen - ïí.ter Laare -.p.Smcel_e ..:
P..:jchultcn - H. Hop;:cnl;r oulers - F.v Dijk'- ?.Ílerct -- p.Bur;h'rurít -
M.Jansen - B. V est er.

LEIIS conb. F: i{. Ricnt jcs - J.I(uíjpcr6 - C.I(uij)crs - 
^.I{ui 

jper6 -
I"1.vd IiLeij - E.Trommelen - F.cle Vroc3e - p.de..Haan -
fl.VSa.nsen - 1,. Vcrld jk - J.llittin8.

' V 'nZ,ii'TILDN

c0LI5. D

COI,E.C 9.J0 riur BIIT tcrrcin

Col''iB.D 1 1.30 uur BI.IT

C(,Mn.E+F hn-'l- f uur vnor aanvanG

ÀIsch-11;1en,lg=J:]gIj!lf9"d-q!qs en 
-12. 

oO'en 20 --00- uur )

zcndaS 1í-)-B half uur v()or aanvanli.
rlinsdagr 1B-8 lB.rO uur teirein ,,.,èstlanrtra
d.oir{erC.ag 2O-B 18.15 uur LEitS tcrrcin.

COI'IB. B
CO}IB. C

EffiI5EffiÏ
döl-,rs.T

bij P
bij c
bij tl
bij J
bj.j J

6?5)g6
o1o-715130
296879
2373o1
600658..

auI v
ee6 v
j-ans

el.
eI.
el.
cl.
eL.

ds
dB
vd

tcen
cck
BcrÍj

L

L

L

L

àn I?iemen
os l(ui j!ers

.fl.anvcerr'Lers ltunncn bij evt.
Tel. (J1742-5C21

probleilen kontalÍt opne:"len net Fra.n6 rlc Vrocge;

Denk craan dat e keurin sbewi s vcor eanva;'I var d.c kotr retitie in ordc noct zi jn!
1(cur n3s
de VregL'e, Uithofslaan 2

ewijzen voorzien van
ot 2547iïv

n pastgto ](unnen in$e,Lcverd worden bij lrran6
Den l{aag.

Afsprdren. vt:or keuringen kunncn ii'ena.akt rvorden op clinscagl tusscn 'l 1.oo cn 1J.:-o uuteL. 544641 bij rle ,,irest erlolilil iniek, GouCenr e ge ne tra.at !B Den jIaag.

TI]ÀINEN voor nict 6csclelrteerde senioren op wocnsrlag
aanvahg 21.00 uur o.L.v. Cas Franke;.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD)DDDDDDDDDD
T)n
: urr DE IiEU:iEli v-^.N nET D:lisvoETRAL. :..u'D
DDDDDDDDDDDUIDDDDDDDDDDDDDDDDDIPD)DDDDDDDDD)D,DDDDDDDI-\DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

3re=lle-

DuIk is
op hct

Op donderdag 20 augustus bei,'int voor c1c da-mcs de training lvee::. Jac d.en
ook voor dít jaar wcer Ce traincr, en hij vervracht juI1ie om 21.00 uur

veld.

-ö



JJJJJJJJJJJJJ.TJJJJJJJJJJJJ 
.JÍï v;-ll Hlr JE'LiGDFRoNT J -

,J : --'. ---:"-.-^'"''- 'J
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.iJJJJJJJJ.]JJJJJJJJJJJJJJ

?iiCGR.1!l' J",U. JUI{IOREN

ziiTnsDÀG 15-B-1981.

14. Jr) uur LIINS 
^1J. OO uur LSNS B

1J. íJC.. uur. LEIÍS e

LEIIS Blcoub Jov
E?Ànrmerl-

LEI{S B2comb
E. ll./

n.H
sanenkomst

PItOGll]^}-Íiï PUPTLTEII

15-8-1981.

.i

Lelikerkerk rl
lekkerkcrk Il
Lcldcerhei'k C.

1t2

v2
V1 '

SCHEI)SNEC!ITER

"R.lernanclon
jr. de I,Jit
L..[Crne-nclon

l"ÍAr-IIIIG 17.8-t93t.

1),JO rur LEI'IS D .conl 1.

Lf'!:cllen oj) vri j,.le;,av )ncl itusson

conb 2 v2 .. '' ': R.Luchs

19.OO uur bij PauI vrt Stcen tet, 625O96.

- . .LmIS B

13.'.i0 en

IEI!§ l1 H.Dicnel-.- f,,v..Rijn - Ch.Dergnans - R. vc] Hoeli - E.perreijn - p.v l,laren _
H.I(oppert - O.vcl taar - G.iiaj)rino - E.Ey-kelhcf _.R;vcl Ituist,_ p.pronk _
IÍ. S chaap.

samenkomsr rf .fó .uur'LEtIs " .Leider 
Jà"p i,ril-;urrr3.)

LEI'IS B J.v. I(e6ter - I"Ía. v Vcl-zen - R.vd Zwan - E...rrnerlaan - E.Vjarmónhovon _

0PSfEl.LïNGEN i

R. Kohl-er -
samenJionis.t 12.15 Uur LENS

LDIIIS C P.l,Ileb1as - p.Dillcuraard r
F.de Bruijn - À. Franl<en - A.Oosterlaken -,

samenlcomst, 12. 15 .xur LENS

- IÍ.Fortman - lÍ.Gc'irens - . - M. ZÀalberS -
,;" Leider PauL'vcl' Íitcen.'*

- ['.v l(èster - E.TÍgrnos -

Kestei - n.foi'tman
aàn - R.Iaöhrcr -.È.v

.J 14

CII
. v Ve lzen .- I\Í. Z,aalbcr6 - l,l. Geurens -cijden - ll.Morauvr - F.Si:a - J.!ïassernar -M.I(o elemi j - l..Christ -

sa.nen'::omst 19.00 uur LEI\:§ . '. ;. Leider paul (vd .S t .en.

.- It.SchrË:Èner'- E.Coret - il.vd Zrían -
oggelen - L.Pennings - E.Kouthóo§cl -

, Leitler iïim ryd Lindcn.

LEIIS comh. B V2

' C..Lie Xien ttoeir - L.pennings
arnenhovcn - i.l.l,loLlenan - M.v B
an' : L.nantahalbing - lt.Boyka.
19. OO uur LENS

11.rlO uur LENS Comb; tr

PROGRTI,.T'{I, ï:,IEI;PB}I.5NÍÍJ iNr-,tínr,rrsN

1 'l . 0O uur LENS
11 .0O uur LENS

comb'.Í '
cömb.. rc '

L]]NS
!'. L - LENS

comb B
comb D

.Lfbefl-en op vri j da..iav1ncl, ltussen 1Br0O en 19.00 uur bij tiim Kouryen'hoven !et. 299855

i , .'ii . ''' -o-:/

t'



P 1 H..fiarssen - R..l'1soilgeast - I,l.llosch - I4.Brancit - I.{.Broo6h.,oft _ J.ItunantR.Hartman - E.Inncnea - V,lromp - R.Vcrbaan - p.vcl Z,van -sarnenkonst 10,70 uur LEtiS Leider Herman Straver.
DïT ZIJN CCMIIIIIjiTIES DUS ZDGGETI VXRDER NOG IIIETS

P 2 N. rla6e6ar - E. Knops - ï. Koenraads - Ro Spaans - H....staa1 i ".-.,r.r.v. d. sta*e - M. struyck - J. Ti,,er&an. - D. v. cl. Toorn - E.v.Samenkomst 1O.JO uur. tH\ïS leicler Ron de Jong.

W.'1 !,",.41 .rholt- E. den Hcyer - M. Hoeksma, E.v. I(nijff - G. Kuiper.I. Steinsregs - R. V;yréenan - R. Zandstra - p. Deen
§anenkomst 1O.JO uur LENS Leider

An6e1Íle - S. Hess - R. Ho1tr,€p - p.
Sch nrtran - M. Tijoen - M. uier6na- M.
1O.rO uur LmS

\i1.1 E. De]<kers - K. Ilansen - S, Jagesar _ M. v.
RrNuijen - p. Valkenburgh - J. t{eetstrate _

Sa.Ínenkon6t 1O.r0 uur IENS

Beeh

U..2 Pr
M.

§aIlenkonst

ghdos
GE{ o ecl bewaren

de Kleyn - R.v.d. Laa:r
VJubben - M. Molenaar

Leider

Ka
ch
L

twijk - L. Leeflang
. Molenaar - F.Le].ievel-d
eider Dhr. E]-stak

lv.4 Gr Elstak - p. Er-;tak - u. .rocre'rs - p. de Jongh - J. ter-ievercl.I. Mansveld - M. Vcrschelden ._ J.v. d. llaay _ R. Zinnernirn _
R. Fieret

saraenhomst 1o.Jo uur LE[s - Leider pëter Íle Joígh
..Deze toans. zijn conbinatie' vJ.n pupiLlcir en van rireJ.pcn en min-iwer.?en. EveE omer cen bectje in te komen. Hèt zegt d.us no6 niets óver de clefinitieve Íncle-lingenr.Deze teaàs zijn zomaar eaiengeetelà tot Zateralag.

)
van uDl-oren aI een kLeine twee vreken aan het trainenvanaf a.s. vrijdag 14 augustus gaan zo J_an6zamerhand. ook de overige jeugdledenweer trainen. Terulinste dit hopen wij. Evenals andere jaren is er voor iecleregroep rveer een grote tr ainingsavond 6cvonden. t/ij verwachten dan ook clat juLliehier gebruiJr van gaan naken. Hieroncler volgt Èet I5omp1etè trainin6sÈcheaa

Maandag 17.fO-1B.fO uur
ÍB.ro-19.f0 uur
19.1O-2o.45 :uur

Dinsdag 17.oo-18.OO uur

:l B. OO- 19.OO uur tïelpcnselcktie o .l-. v. Jac
n.i.v. 18/

q
B
ues den DullË

lfoen6da61 r.l, 19-1 4.J0_.uur rr

. t4rlo-15.3o »ur

15.30-16,3o wr
17.30-18.45 uE
rBlà5;r9.45 uur

DondcadaglZ. 0O-18. OO uur
'18. 

oo-'19. oo uur C selektÍe
-r +

e

C- selektie
B--selektie
A; sel-cktie

nupitLens ctettie

a1J.e n-inilvclpen

a1J-e weJ.pen 
-

g!!9 nunillen

A. selektie
D.GcLektie

Pupill ens elekti e

o.I.v. Jaa p MeÍ j.bur6
oolivy Jaa.p Meijbur6
o.1. v. Jaa'p Meijbur5

o.1. v. Herman g traver
m.i.v. 1BrlB

o.1.v.
m. i. v.
o.L.v.
n. i. v.
o. L. v.

o. 1. v.
o.1.vr

PauL,v.v. Stcen
19/B
PauL v.v. S teen
19/B
Paul vo.tl.:gtcEn
a.1iv. 1)/B
Jaa p },lei jburg
Jaa P Meijbur6

.1. v. Herman Stlaver
a,L.y. 2o/B
o.1.v.Jaap Meijburg-10-'

I



Vrij dag: 19.00 - 21.00 uur nie
20.00 - 21.00 uur nie

eselekteerdcn C-kLassers r, ii.v. 14-3
eselekteerden ri+B-klassers m.i.v' 14;B

ré
tr

-Zoars 
jul LÍe zien be8innen cre q iet 8eselekteert.en junioren op vrijdag 14 aug.Dc eerste training voor rle -pu?il1en en welpenselektie is op ai.nscla! rE 

"ugueïus.De uro ens dagmi clct agclub 6aat op 1! aul;ustus van start en de lupirJ_ens el ektie traintook nos op donderilag 20 autu.tusr aLvorens er op zaterrlag; 22 augustus een vol1edi6
oefenprogramma is.

EiëronCer v.ermel-iLen wi.j noi;maaàIs rle pu;:iIIcn en welpensclektie

Pupillen:

9S!{=9!=!9EIJE!'jgyI39=rg=gIg:=gg=L=LIE=YèI=glEII=!=E!5_sU

.[Fi]ELLE]I VOOR DE TRr'.INING EN

,l-B-C-s elektie:

14. Bo8oh-' I'Í. Brooshoo f t - D.BijLsma -'J:Dunant - T.Jànoen - E,Knoll6 -H.SmuLder.6 - H.Staal - J.Timmermans - D.vd foorn,- V:Iromp - R.Verbaan
,'r.v riJijngaarden - P.vj1 Zwan - E.v Beek., r .

lïelpen: P.v.[anho].t - P..,lngeline - S.Hess - M.Hoeksma - lí.Jochcms - p.d.e Jongh -i,{.v líatvrijk - L,Leeflang - J.Mansve1d - pl. S chuurmari : M.Tijsen
PrValkenburgh - M.Verschelcr.en - J.vd',ïaay - J.trieststrate - I,i.l,jiersma -R.!iyrcleman - R.Zandstra - R.Zirnmerman.

\ïanneer selektie spelcrs niet kunnen trainen bohoren zi.j altijcl af t.e beIlen op
de: trainingsavond zelf tuseen 13.00 cn 19.óo uur voor: - 

--"=: .,

Pupillens el ckt ie:

',',le1pen6elektie !

AI,TERN.I,TI:IVEN r . V. M. r'.FSCHR]JVIN GEI\T

Paul van de Steen tel. 6? 5096 bij A'een 5ehor:rna 19. O0 uur 29?9?8
Herman straver tel. 661j63 bij geen 6ehoor na
19.00 uur. 299855
Jacque6 rlen Diilh te:J.. O?9-41ZB9O bij gecn gehoor
na 19.OO uut 29295?..,-'

l,/anneer spclcrs vaí cr. c j uniorens elehtiÀ afschrijven voàr een training, maar 6ó '.'volgende dagcn van cle week we1 ËEöEÍEEïar zijn àan zullen ze ,1e geuiÀie trainíng
clczel-fce vreek bij een andere ilroep moeten inhar-en om tovh zoveeJ- mogelijic oi:2 trainingcn te konen.

De 1i-klc.6sers dÍc afschrijven trainen r'tan op rlinsclagavoncl on 21.0O uurbij cle B-selektie van C.e senio::en mee o..l_.v. Dhr ter HorEt.
De R-klassers die afschrijven halen deze training in op de eer6t vo16enc,.e

d.onCerdagavoncl bij de C-juniorensÀfektie van 1{J.OO t/m 1§.00 u;r.
Dc C-klsrssers dÍc afschrijven noeten tlan d.czclfde week neetraÍnèn op rtevrijdagavond bij <te overi,3e C-klassers van 18.00 t/m 2O;OO uur

UEI=3SJII=EI=I-§=TIET=!!E!EL=913IJ99PT=P]T=9989

KEUNÏNGETÏ

llnkelc jonsens begrijpen het zel<er no6 steecls niet. van de vo16en,_ie rc;.).en krijgenwij no5 a]le hcur inilspairieren en/of pasfoto: R.ljatefaan; R,BoeÍhouwer en LÍ.v neele

-i11._



Neem cp itoàöerua§ bf vrijrle8eiybnè even kontakt op met Paul- van. cle Steenr te1'
ie:.|isoge '''-'
ZON:JER IGUNII:IGSBEïI.IS MÀG JJI 3]]SLIST NIET SPELENT1I______---------.--- -----=====èÈ========= ==========

SPORfi$,IÏP ZEIST

op maan.lagmor8en vertrokken 22 jongens on 4 l-ci.-]ers vanaf LENS richting zeistt
ei: lio,rnen-+ 1i.15 uur aan. Daar, aangekomen yrcrden ! tenten ttingerichtrrf De lucht-
be6rlcn werEen olgcpomlt en vervoJ-gcns rverrlen c'le stoppen eruit getroldten. Daarna
lvercl er om 'r' 12.rO"bpooC Begetenp r's I'IiddaEF. werrlen er een. 1:aartesten 1;e iliian en
werr.. er e en-vo ct lrollylrwedstri jct 1;espee]cl n.1...LEIIS jl- RCE (11-19. r s l-vonds trercl
er ecn clicrensi:el 3ehàuden. Zoals later zou bliiken waren wij niet erg succesvol
aet voetvolluy. Vao de 5 vreCstri jclen wonnen wij 66n tvedstrijd (ruime overwinning
2C-19). Met het velc'.voetbal yrerden bctere rcsultaten behaald:
LENS - Sprinkhanen 1'O .
r,ENS - .RCH o-o ..
LHTIS VenturB sI:ort 3-0.,'
LENS - :l+t crvo8ef s 1-O
LENS - iJithoorn l-O -.
Door deze rpsultatcn en een beter doclgcmidrLelde dan de conourent RCE lverd de
finalc boreikt. Dezc vreïd echtcr (met veel inzet) verl-or.en van KUO uit
VlaaTalin8en met 2-0. Obk met. zaalvoetbal waren we.. onverslaanbaal (ACH - LENS O-,:
Im{S -Kapc11e 4-O). EIke dag konden we om 16.00 uur te"echt Ín het z',vcmbad tot'
1?.JO uur. \iloensclag hactilen we een vrijd dag en zijn we.naar een o1:enlucht zlvcm-
bad6egaan. Verrler lvas er noG een avond een filn net Bud Spencer en Terence HóLL
(ftnótOren dus) en rle l-aatste 4vonci haC.den bontcavond + c1L6co. Met Ce bonteavond :
werLlen we uitgclood voor ccn toneelstuk en o,>k haddcn we de hele wcek §een corvec.
À1 naet aI was het een l-euke week, trel- vernoeíend naar er werc'ren Socde resultaten
berei.]ct. Verder noíj ecn droevig bericht: ïl.vd Linrlen moeot dinsclailavond afhaken
vanlyee;e een fik6e blessure aa4.ziin kníe' Iedereen haalcle zi-in kampdÍlloma en

6in6 zaterdag vold-aan naar huis.

' II et .íi-t ean.
P.S.Vol-6enc1e week. komt er no8 ecn versla6 van het tweede elftal.



DE ],F}ISNEVUE
IVEtrX{BLIID VA}I DE VCETIJJI.LVERHIIGING LENS ( T,NITO TTI SIIOT.,,)

55e Jaargans nummer 4, 2o augustus 1981 .

0000c000000000000
ooY oprucrrnr, Yo --- ------ o
ooocooöooooooooooooboooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0o

],ÍUTÀTIES LE9ENLIJST

1511
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.J. de Hoo8d

. J ..DOUW
G

i{
Sen. zat.wordt i{iet spelend
OrOgrB N.S. wordt Sen. zat.

NewtonPlein 551 Den Haag
Sen.Zon ïíordt Niet spelend.0337 ïJ. r,. vd Linden

Ï.N BALLOTÀGE

-._

1?68 D.t.i.van Schepen ' 120568 c.juq , Maart ensdi j )cJ.aan459, Den Haag
Ter. 666100

AÏ'VOEtsEN

1762 H.C.Valentin Zaalvoetbal

Z'J,I!UUEN!qEEUqSI --E§ 
gl,E-EU-IBÀDEII Er - ZAIE.r).ig - ??- esssE!se !

A.s. zaterdag organisecrt de komurissie Zwal-uwent6 slpr: oi E6càmp (bestaanCe
uit leclen van de j eug;dkommissies van d.e vereni6ingen LËI§S,BMTr Groen 1,Iitr58,
Spoorwijk en VCS in sauenwerkini; met t1e jeugdkommissie van de IïNVB afd. l)en HaaG)
voor cle derde maal het Zlalutvento erno oi Escanl.
.,1an clit tocrnooi Cat wordt gespee}d op a}le velden van sportparh 'Escanp ï ( het
con*r1ex vraar ook LENS 's1:eelt) z\llen 12, vrelpen- cn minirvelpen teams van rt'im
JO vcreni6in6en uit de Haa6se reSio een ochtenrl- en een midclagtoernooi afvrerken.
Een toernooi waaraan 6ccn prijzen zijn verbondenr maar iederccn rvel- net een
herinneringr o.a. aangebodcn door de afrl. J.S.R. van de 6emeente Den lIaagr nflar
hui6 gaat. Deze her:inneringen zullen uitgereilrt worden door enkele srelers van
FC Den Haa6. i

@m de gang naar Sportpark Esoamp I voor iei'.ereen wat aantrekkelijk te
malcen heeft de l<omrissíe ZwaLuvrento ernooi iJscanp ook een brac!.erie georganisecrcl.
Op d.ezc braderie, clic plaato vindt op het mi,ldenl)ac1 van het sportl:ark, zijn ruim
!O stancls aanrvezi6, veriërend van l evensnidtle 1en, si:ort art iJrelen tot In bierstancl,
oude ambachten en livo-muzielc.
Tevens zal er een 6rote lbterij plaatsvinrl.en met rliverse mooie prijzen.
Dc toegan6 tot de braderi-e is ;;ratis, de toegan6 tot rlc sportterueinen
bedraagt f 1t- en.í Or)O voor kj-nr1eren. Programmaboekj es ad f 1r- zijn in ruime
mate aanwezig.

De opbrengst van dit tocrnr;oi is bestemd voor de Z$Jalulven Jeugd .':ktiet
een instel-l-in6 dÍe 6e1den inzanelt voor de ontspanning van l-j,chamefijk en
5eestelijk geha:rdicapte kinrleren. 0.a. de Haa6€e sportvereniging voor Sehandicap-
ten De Flameleon, rÍel-ke ooh cen stand heeft op de braclerie, ]:rofiteeit'van ileze
a.lctie.

-1-
Juko LENS.
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r'.n vd Stecn.r- .',n Bergenhcnegouwen.

Sluit en. zondag
,ln en IJín Michels

I'Jij hebben drin6end behoefte aan barmeclewerkcrs. vooral- op d.e zondagen, iíÍe hesfter zin on 1x in lle maand. op 
-zonrlagni 

rlt1a6 te heLpen, Sraag even een telef-ontjenaar..i'in tscrgenhonegouwen, ieI. 66ó!Í,6.

TFFFFTFFFSFEFI'FFT
ï'À rl

i v.J{ r)E FEi(O ;
FFI'IITFTFTFFEFIFFTTFFFTFFFFTFFFFFFFET'I'FFFI'FI"FI'FFI.T'FFEFFTFFTFFFFFFTTFF.-rTT.F.ETFFFFI,IFF

zoals u zict hceft dc nieurve haka cen nl.lDERE n"a,n 5ekreËrd dc FHÍo of bctor Gezegd
FËlISTKol"li,lïssIE ! ! !

líÏE ST.àJ.T ER ,,"CHTEII DE ,if,t!t( r

ZaterCa6no16en:

zaterdagmÍcltlag v.a. 12.00 uur

zonclagmor6en:

zondagrniddagt

Sluiten zaterdag
Rielc en Piet Bosch

RIINR}]RNRRITiIRRRNNRRRR

fi ;;;;;;;;;*'ï
RRHTRRRRRRNREXRNRRXRRRRI§RI?N]lRRRN}]TH;]RRRN

DE }IE§ TV,.1r"Ï,T

AN1 en l,Jiur, Teelc Frerichs.

Iiol. :: piet DoEch, ,.rn vd stcen, Ton vd Bergr
J OSe C hrl_st

Tinus Zilfhout, Cor Iloppenbrouwen, .TeÓLe frerícnè.

-U. 
zíet, ze bcginnen ijzersterk. Het Ís te hopen, clat ze ciÍt seizocn zodoor blijvcn 6aari. ( uat ze zótr stctLi6 l:carncn). 1,l a-nt Éensen .ze Àct:)en hccl lvatin pcttö) cm te besinnen is èr op e6 seit. a.s. cen ba.rbcqeu gepr-ancl, .schri jft uhet in de atiencla ! ! !

Denl. elaa,. r"àt clezc avond (cn vo1-;ör'rcre focsten, ohrohr), granclioos g;.:aà rvortreri.iDozc Feko- ]-s van p1a.n u een ontzcitcncl .fijn "eirr"n tó-[aà" trezor'enr Heeft u-...ideCn of.klachten, Can zi$n wij altijd Uci"ia on r1i.t te notcren.Lievc fcr-st,3anEers(tJcs), tot ilc oo=Àt" 6ijn en cct en z...pavonal!

Urs fec6tl-idje6.
Ina vd llerg
Nopnie straathof
Loeh Duivcst ei jn
.S imon Sandifort
Ren6 vr1 Steen

29?9?B
4jt5?o
676183
295843
455414

L:h".. r... dat is even bijkonen van ciiö riitletreide samenvattin6èn cp deTvr van ce eerste comp etit ieronile van heï iíctaa*re v<.:etbar. cuïutr.i6 ,"ser ook geen reclamebord te bekennen, zoclat mevrouw Smit_Kroes net een6erust hart naar bcrl kon gaan.

RNRRRNRRRRNX}IRnIiRRRRRRRRRRRRRNRRRP.RNRTRRT
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*t*'l({' Dczc eerste ronde 1ecrc1,e ons metcen af dat alLe alctlvitieten c},i e ontpJ.ooid
- vrarcn cn of zijn m,b.t. het 6czond naken van datzelfde beta.akle voetbal" succes hebroen. Er kvrarncn aanncrkelijk r0........Índer toeschouvrers., d.an r1e

eerste ronde van vorig seizoen.+t*'*'* LENS is nog stecds aan het oefenen. l.{en verLoor met 2-1 van FC Dcn }Iaagt
met 2-O van '/,e6t1andia en spcelrle met 1.1 gelijh te,gen ..,DS.***+t Heift U hct stuhje ovor het Zwaluwen jeugd tocrnooi, tëvens brctlerie a.s.^ zaterc',ai5 6crczen. Gauv, doeni ! i{et is oo,r, ecr, goccl iloc}: De Gehanclicapte
Jeusd.***'r'r 12J cIftalIen uinilvell:en en rvelpen van !O vereíigingen s;el_en dan cen
toernooi op cle ve}len van Escamp I. Dus U kunt zich vocrstellen lvat een' .

leuk gczicht daÈ mcet zijn, en voor de toe8ang hoeft U het niet te latentn l:Íekic voor vol-wasscnen en tn helf pieki-e vr'or irinderen. Tot zaterrlag
Cu6 maar.+:l*:*+ ilet seizoen bcgint zo 1a:rgzarncrhand 6oecl cp 6on6r,te komen. ri..S. weekend.
ie v.;or'ieder elfta-l_ van Í,ENS rn ocfencluel gèor6aniscercl. HopelÍjh bent Uheï''voetbal-1cn ilrö-vakantie niei vàrlcerrr.' ;à;;"";;;ï ;;-iiil; sctraind worcren
on weer rrp hct niveau te komen van vorig seizoen, of licver nog beter, ' .+*+*.* 'Fl-inli trainen is trourvens toch nooit rveg, want vóri6 seizoen waren er nog
Senoe6 nensen net conrlitionele probl-enen, En U rvet het rn go ede . concr,iti eis dc baÈi6 voor rn overwínning.:È***+ D.e- heer FLumans is tcrug von va-hantie, cn metee?r arweer achter r'lè bar.
Gerukl:ig was hèt niet rlruk zodat hij Éet-rustig aan kon. lTant ja , al_s jeer 66n jaar uÍt5cwcest bent noet je er weer ínhomenrr. aldus e ei cleig.rrooid*. * * 'i I * t /:.f gclopen naanda6avcnd.. was de nicuv,/e I!.!Kr:. op LELTS in vcr6aderÍh6 àànlvczi6.
Zoals vorige iveeii vcrnelclt l;unneg we thanq àe'namun geven van <tà6onen cliè'' voor het fecstgedruis 6aan ,o"1;urr.r 'i'l+** om nj-eman'f, te rrort te àoen.voJ.[en hj-er de ne.men in arfabetische volgorcle:
ïna vd llerg, Loeh Duivcsteijnt SiEon Sandifort, Ilen6 vcl Stcen en l{oinie
stràathof . tïe haclclen het toen'odk ovcr een ti-p van rle shiier en zo.' Nou..i het i6 zwaar tiJ.l-en geurecst on dat tilje op te'lichten.:r**+* Dat kon ooh nidt an.;]ers want cr stonrl e"n Ua"tàqucitel op. Op 26 sept.,
vrelhaast trilditioneeL zo aan het begin van tret nícuwe .uiuonrr, orga-nisócrt
deze niculve l(ak. haar cerste. ahtiviteit: DE Rj.RBEQUE _ .[VOND.+++*x lil e hoPen dat het rnetcen cen knal-lend succes r,rordt en clat tcàn-affeen a1s Una66aaL opkont. En de mcnsen dic voorafgaand.e jaren 2Jevreest zijn, vreten
hoo 6czel1ig het is. VoLo! v1ee6, prirea sausjeÀ, gooà" wijn ènrn toffesfeer. I(orton... ... " . vrat wilt U nog neer.**:N+* I{et is tvraalf uur, we zijn er weer àoor hcen, en r,ve zeg8en3 r PANDOER$.

ZZZZZZZZ Z7,,ZZZZZ ZZZ ZZZ ZZZZZZZZZZ ZZZ ZZZZ ZZZZ

i t :.Nos DE s:loRTEN V..J{ DE Zr.rTE .D.t^GLt.iDER 3
àzzzzzzzzzzzz'zzzr,z"zzzzzzSzzzzzzzz, ,zrlnzz2zzLzzzzzzzii,zz?,zi zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzaz

Z.i\TEnD,^.G 22 aue,- lg\l
11.0o uur Bsct6q/3 IENS l12.Jo uur BSct63/Z - lEtÍS z
14.J0 uur DCst6B/j LENS 1

tJ,'at c1e dÍverse Z-M el-ftal-Ien rle afgelopen zaterda6 onder ecn ongewoondrukkenct'e warnte no6 6e1:resteeqcl her;ben, nàg gcrust bewonàerini;svraardíg 6enoemdworden. llet rvae al- snik-heet om ccn en an.ler vanaf de zij-lijnËn tc voÍgàn.
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le rcsultaten lijn. nq6 §tceds bcangstigend 5gocd en houcen rvij ,;ns Lart vest nltdc coDpetitÍe in aantocht. ie<lcre keer vreer rvordt er moncntcól gorvonnèn 
";" "ii.-taIIen, tlic norualiàer ninst.ens. 6ón klasse hoser s1:c]en. En .d.an sons ook nogovertuigcnri 1

.Ons EEn§TE bracht zaterdag aIs 1aatste aanvulling na do Ía.l<antie o1d-tiner ÍtIIe lc}trAN V Hart skan cn ,, nieur,relin6!Í Jan Zoutendijk in het vc1C., diebeiden oB er. dezl voo en toch vrij noeÍIijke oms ta-dfeEëAen o.i. ecn aanpassingsvernogcp t 'onden, dat al-leen ní10.r het bc6 te voor c].e toekotrst inhcudt ! Voortsbl,i jlrt nee:r en meer lat de midden_as , ge irorncl cloor de ,, hrocltjes Hoprr hoe lanber
BSCt68 (.a1weer cen eerste
hoe socireler giiat dr.:aicn. If oÍnon (r-e zaterda,'r

k-Lasseri ) om 1l[. JO uur. 
. VJoenËdàg;avoiïïffira.inin6

s?clcn we UIT in Denthult zen tcGen

zal beliend gemaaht vror.len r rvie er alzo dicnen op te r'lraven. Dit geldt oveneensvoor he t, T, ;EEDE r dat oli dezelfde clag om 12.J0 uur 1n Denthuizen c',iont aan tetrcden.'l:lËE voortckenen niot a.L tc zccr beCrie {;en dan krij6t CaptainGabrieL vrl To 4et aI c1i e, ovcrbodigerr krachten » van bovènafi' nog een heel aardig
T 6eLzoe.n,, lvat maal aI te bcst van 1:as kan !ronen in 'tle nieuwe orngevin6.De incr,eling ven alit e1fta1 is nu cok bckencl en onvat de navolgende clubs!I s-Gravenzand.e 6 P.cJs.1 DSiIP 1O D,So 7 NSEl,l 2 t s-Gravenzande SV- BCiJP 2 Devjo 7 §enper. Àltius 5 llassenaar, en ilonseLereclijh 4. Ua'ak Oeborst jbs me.ar vast nat! I

oeg

Voor het
ste1J.íngcn, cloch
ons DE:DE in Ben
Citmïffian te t

DE]?DE en SIERDE
I Lecl.er

is het nog. even zoeken naar clc juie
tl-lE-fiorcl e .week bcter. Voor komendc:zatc clathuizen en wel . orn j 1.1 .O0 uur t c6en DSC r crvoolreden:

z
Z

tc sahcn-
è1:ee1t ook
dienen

G.Halleen (lcceper) - C.Bosuan _ G.Bosraan _ J.de Bruin _ I?.Bom (aanv.) _
H.I(eraper - \lJ.v Líorsbcrsen - K.tirui-_ h.de ituijter _ U.Veïclir1 _ L.Kuyper -

Ufiergg,r{ is_c}cze samcnstcfling ,o.ry gÀ"rr"à:.ns het,vaste Je, voor ítc komendecon1pctit,ie'tl.atc1icnt.duiCic1ijÈtc-zffi,ij.o".,o5*oa16op
Bcvlezen dat de z.B. niet selectie op t-,;esns 6.*.r.r* Effiïur icrr.racht -vrorclt bijons el-t e* vri.cncl c asEífr68í-c"iiE;iffi.ï6;i;; iàr,,' ii.",,on o,intensicf gcdruik-Tffi-G6il hetweik n"tu,i"ii3t alrerécrst cen dui(rer.ijh cigen

, bolanii bctchcnà!
Voor het oefe ro6ra;r,ta is voorts noET te nc l" rIe n:

DINSDAG.T:VOND 25 a\E. "tbh.
19.00 uur NsEI,t 1 LENS 1 teïrein S j:ortpark Ockenburgh.
I'JOENSDAG 26 au8. 1981.

19.00 uur lIoel( v Ho1Lan
19.O0 uur Hoeli v Hol1an

ZZZ ZZZZZZZZ ZZZZ Z ZZ ?.!ZZZZZ'I ZZZZ Z ZZ ZZZZZZ Z

; OP DE TDEDEN V.{LI{ DE ZCI{DAG L1:Dl)En

Z'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

PROGRJ.}0.ÍÀ DONDEN Dr.G 2O au1r. 1981.

18.45 uur LENs 4 D'íro 4

d3
u?

LEN
LENs4

-4*-
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PROGRAMIL! - ZONDJ':G 2J auA. 1981..

14.00 uur LEtiS 1

12. OO uur LEi!S z
' 1 1 . JO uur ,lIphcnsc J.'toys J

14. Jo uur ;il1:hcns'e 
" 
Boys 4

Schèidsrechter

11.OO
11.CO
11.00
11.t)O
13.. )o
12. UO

uur
uur
uur
uur
uur
uur

rirchipel comb. A
.;1,rchipe1 comb. B
,trchileI comc. C

.'lrchipel comb. E
t',rchi1rel- conb E
LENS comb. F

illphensc loy6 1

;iJ-phense Boys 2
IENS f

v1 Myer
v1 PoL'
Sportp De lli jl-en
Àlph.a.d. nijn N.lt;'
t, 'i-i N.N.
lluurtweg ï/a6sena.ar
Buurtweg Iiessenaar
Buurtrveg i:las6enaar
Buurtwe6 Wasseh.,ar
Buurtweg LraÈ6enaar
T3 N.N.

IENS
LDNS
I]iNS
IENS
!-L.N b
LENS
IEi{§

4
comb. A
comb. B
comb. C
comb. D
conb; E
cbmb. c

N.N.
lq. N.
N.N.
N.II.
N.IY.

FR0cIlli.ltr.i: DINSD./IG 2 t^ u1;ustus 19{j1.

20.00 uur LEIIS 1

PIIOGI*1I'X 1i DON)ERDiIG 27 a:us, 19$1.

20 . JO uur LEI{S
18.4, ur.rr LENS

Excl-sio! C-team Vz

4
- DYnarno t (7 1

- Dynanot 67 2
v?
v2

vd Bqr6

Martih
v Ilaastrccht

OPSTELI,INGEN

LENS 1 wordt door

LENS 2

cle trainer bel::cnd. genaakt

LENS J

ll

tt

tt

ltl

IENS 4 zie rlonderd.a 20-B ( vanavonrl) zonda -B en d,-.n,f or 1/ -t)
tr'. Verbarendse R, Oss e J. Colpa P, vc1 S teen F. S chuurman
IÍ. i(ouwenhoven P. Perr eyn H. Zoun ;i. v l(l-eef J, i(eetman !1. Hei j nenr,Í. van §ilrundel F. Veeren.

Í,EI'IS co}ft. A

';1. Mi
K. Ke

LHVS CO}[]1. D.
F. vd

IETIS COI.IB. C . R. Ber
P. S ohult en

, I'1. Jansen -
LEI{S COI.TB. D.

M. vd
J.'í'Íit

LETS COI\!]. E
C.L
Il. v

C.vd lleek - lt,IloorlboL - G.I(empcrnan - G.Looyesteid _ I(.nas _chels - À.R.:oduyn - H.Rooduyn - H.Zoet - tr.óietz - G.oostrorn -etman : II.v Dijk -*T.Vier1Ín5

À.Timmers - G.coosscn -_ ?.KróI - p.de Klein - 
^.Rozenra. 

_ J.Schnal -i)crg - /..Bil-rlerbeeh - H.Verbarendse - R.Glimber6 - J.Kouwenhoven.

8enhenegouwen - J.Ilieríen - ljl" ter Laare - p. Sneelc- Iï.lloÏ)i.) enbrouwers - F.van Dijk - p.Fieret - p.Bur
B.Vester - R. de Haas.

- G. vd Kfey-
ghoult -

H.Rientjes - J.i(u!"i1:crs - C.I(uijpers -.f,.I(uijpers - J.Borst _Kleii - E.Troraraelen - P.de 1iaan - F.p"tor" - R.Vransen - L.Ver.kijk -t in6.

. G,Pijpers - P.Fitana - It.vd stcen - J.Otte . p.Lef6bre _ F.Jonker -ipman - R.c1,e Jon. - J.Vleugcls - J.Huurnoh - T.Valkenbur$h _ R.Lenting0s.

-5;- '



LEI.IS COMB. F. II.v Bfijsvrijjr - J.vd Sa.nso - Il. Rimmelzwaan '- F.Blokl_and - J.Endlich
J.Groothuyzen - J.Houte?en , iI. Ce Kne6t - Il v Noort - H.Straver -J.v Doxtel - D. vd ï;J.aas - J.vd .lerg.

LEI'IS CCI'41. G. Th.Prins - J.Prins - R.v'l Horst - T.vd Ber3 - H.Guit - l.neeEink -E.ï Lux.e .bur6 - F.v Beeliun - p.Meijer - T.Verstrae1
G..J.de Iiok. :,

- P. -Bosch -

VBRZAI,MLEN

IENS 4 donderdag 2
zon:)a6, ZJ-B
dcnaleïrlaG 2

bij PauL vcl Stcen
bij Cees vd iJeek
bij Frans vd SerB
bij Jan Iliemen
bij Jos l(uij;:ers'
bj. j René vct Steea.
bij'Henh Rinmel-zwaan
bij Theo Prins

0-B half uur voor aanvflngr
1J.0Oiuur LENS kantine

7-B half uur vocr aanvang.

COMB. A. 10. OO uur LEI.IS kantine

COMB.ll. 1à.Oo,uur ,,
COI.{B ._C . 10 .00 u.ur , ,

COMI. D 10.00 uur t!

COUII. E 12.00 uur ,,
COHD. F+G haLf uur v()or aanvang.

A}-SCIIR::JVEil(vrijCa6avond tusscn 19.00 en 20.00 uur )

r,nr'rs 4
ccMR..tï
eolm. D
coMB. c
c01'í8. D
CCMB.E
COMB.F
cotÍB.c

t e].
t e1.
t eI.
teL-
teI.
tel:
teI.
t eI.

6zsog6
o1o-715310
29?9?B
257101
6o06rB
4554j4
Boz5t6
61tzt4

:J

Aanvoer(Ler€ kunnen bij evt..problonen kontaht opncuën met llarrs liient tjes
_rsL-4.?13, vrij(1.a$avond tuooen 20.00 en 2O.JO uur.

N.R. Fre.ns de.Vroege is tot EJ.NE septembcf niet .bereikbr:ar

UITSIAGEI'I VOIIfGE i]EEI(

LEN,S 1

LENS 2
LENS 1

LElts 2
LEIÍS f
LEN'j comb.
DMT comb. C

l]}{T_. conb, D
LlllTS conb.

l,Vestlandia, l
itrostl-andta 2
ADS 1

.^,DS 2
XI,ÍT conb. ,',
IIMI comb. B
LENS conb. C

LEN,S conb. D
LEllS cotrb. F

o-2
1-2
1-1
3-o
1-0
6-o
2-7
2-5
B-oE



IIIDELING ]ioli'ETITIE 1981/ 1 9Bz zor'rDAc ËENrcitEN.

2e I(L.:iSSE i:1,. res. 2e f,f,,^-SsE /\r

F.C.Lisse
s.J.c.
Rlauw ZÍrart
vuLo
S lietlrecht
tENS
5EL-
Texas-DI{!
RIrcEO, .-

V r:rburch
vrc
HcllevoetsLuis
HW

ONr), 2
quich 2
i:Do 2
LE}IS 2
frïIËltmus 2
RI(AVV 2

' i,ugdunum 2 "
co!,L 2

. RIJC- 2
HVV 2
I?oodenbur6 2
VELO 2

res. IIoof<lk1asse Ar res. '1 e KI,.SSE C.

Cronivliet J
0ranJe 31auw 2
Full Spèed J
.lrchipeJ. J
JuveDta6 2
PostduJ.ven J
DHC 5
VeLo 4
LENS 4ïcF-
S chipl-uiden..2
Itlestlandia I

PDi{ 2
Quick 4
Gona 2
BTC 2

. oDil 2
ïlilhelmus J
RIíSVM 2

. FuII §pced 2
LEN§ 

'íËffi-e
tuick Steps 2
VIOS 

'

(

Z'I ZZZ ZZZZZZZZZZZZZ ZZZZ'ÀZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
z
i riv ru ir.lrDELGi,tiGEN v..,N ltET z:-:.LvclrstL 

2
ZZZZ'ÀZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT'ZZZZZZZZZ'TIZZZZZZLZZZZLZZZZZZZZZZZZZ'ÀZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

?ROGRl^i'niA V(IOR lI:.i;\)AG 24 au . 1981 .

2O.20 uur Chaban 4 - . l,Elrs 2 Sportha-l ril)uinlaarr!

P.lOGRll"[ÍA VOCR DINSDíG 25 a:ac.198i.

21 .0O uur IEI'IS 1 Ornas 1

1981.

Sporthal rr GasLaen ii

20.J5 uur Intcrnational J LEIS f Sporthal tr DuinlaanÍr

PNOGN/,],iI!L.\ VCjOIi DONDEI IDÍ:C. 27au

-7-



tEl,ts 1

IPSTELLIIiIGEN Zi]iLVCB'.,IDj.L

LENS 2

M.vd Lan6 - ll. Rimnel-zwaan - I.Illokl-add - j{.Straver - J.Iíoutcpen -
F.v .'loxtel -'J..Gróothuyzei"-.J.vd Sande - H.de Knegt - R.v l,lo'cit,

F.v i)ijk - !.Ficret - P.Smcele - P.Schulten - tï.ter f,aarc - J.Rieucn -
G.vd KLeij - II.IIopi) enbrou$rerS.

LENS I spelers víordcn ]ater bckenLl ,6cmaakt.

INDELING 2,,!.LVCE,Bi,LCOM]'ETÏTTE 1 931/1982.

2e kLasse il. Res. 4e kl-a6s e D. 5c kfaose Co

Bad8er 1

Dalco 1
I s-Gravenzande 1

Hendo 1

LENS 1ffir
Peukie Ícam 1

quintus 1

l?os -íirrows '1

Sater 1

IIEDSTRIiIDPROGn;l'fl.Ír'i À-JUNIOREN

Buitenhof,
' Buyterrode ,
Chaban 4
De1ft,
l)uinoord,
D'.lilo 7
ts-Gravezancle J
TDNS 2
iEEEe Detft 5
Zoeterneert BO/3

Thc ilombcr
!uitenirof
Los Enbaja

Int ernational . J.LENS ,
Marlanto 2
Ros l.rrorïs 5
svst?o/1
T jancli Baru 4

sJ
4
clores 2

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ ,

.rJ
tr-'--J
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.I.ÍJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

KONTjï(TPEnSOON: cEl.LJ?D D'IIVESTEIJN
Stieltjesstraal ?59
2521 VL Den lls.ag
ret. 946891

.lfbell-en voor c',e riredstrijclen bij bovengenocrrrcl pcr6oon op vrijclagavond tussen
1B.Oc en 19.00 uur. ïn uitcrstc nood nàg op zai er rlai;-pchi ena àil iffts ti3 ienenrl
van rlc JUI(O tcI. 66814
Voèr de avr nd-!ïedstri j clen uiterlijk cle avond. van d,c. lvedstrijd voor 1B.OC uur.

voor e.ILc vrflgcnr 1:roblernen en ce afschrijvin5e4- kunnen jurl-ie bi-j 'ceze persoon
tcrccht. rec'.ere naa.ncai;avond is de jeu6dkomnÍsoià on 20.00 uur in het )clubge,oouw
aanvczili.

zirTE'.DÀG 22-8-1981.

15.00
14.]'o
14.45

uur Lyra '1.

uur Quick Steps
uur íluicli s t ells

LEI{S
LEI'IS
I]]NS

1 (zic ook 21-B)
z
1

cle tier
Ni jkerklaan
Nijk:rklaan

ZOND:G 23-:t'-1931.

1O.JO uur Jekatoernooi voor LEIIS 1

GÀ,'il:lNE OUDERS I,IET VEI]VOER
llre cla

.SIJZONI)ERIIEDEN i ooi(de overÍ6c junioren kunnen trainen op vrijilaSavond tusGen
20.00 en 2'1 .00 uur o.1.v. R.Vroom.

-{i-



OPST]JLLINGM'I

LENS 1 zat erda
ltl.v Ccfl -

-E.Eijkclhof
L. v Rí jn - Ch.Iler,gnans
I.l.I(opj)ert.

VOOR ZONDI.G ZIE JEIL" TOERÏCOÏ
samenli rst 1J.(X) uur LENS

EIg=EIJ=IEEY9EE;

TENS 2

- Il.vd Hoek - O.vd La.ar - P.v l,Íaren - P.lronk -
- H.Schaap - G.Caprino -,l.Rantahalsing -

JEK.l,toernooi voor IENS À1 in llrecia op zondag Z, augu6tu6.

ons hoc6ste -l-elftar 13aat ook íiit jaar weer naar het zeer zvJarc en vrij stcrkbczctte toernooi van JEi(l, toe. llr worclt gcspeeld in 2 iroules vcn iecer 5 vereni-
gin15en. l,Ej'is is ingoCceld Ín poulc 2 mct JEK/- 2, DVV, Sprundel en §esti-ne.
De pbul eweds trij den d.uren 2 x 1J rninuten. probeór een gócd resultaat af,te
dlvingen clocr goerl en s1:crtief 6!e1. Jcn3ens succeÉ cn de oucers die vo.:r hct
vcrvocx zorgen al.vest beclanlit. De prijsuitreikin6 is orn + 1Z.OO uur.

Leider J.l,leÍi!ur6

N.loyl-a - -..v Blittcrswijli - R.DrirsEen - R.Huisman - n.vd i{ulst -
!l.v l4elzen - P.llolodor - M.Schobbe - R.Soebarta - T.Spa -.1ï.Colpe..

samenlcornst . 1r.iO, uur LEN§ l,eiCcr Jr. S 1ra.

I(ONT,'II(TPERS0OLI: Frans vd Berg
Gransbergën1àan

. 2541 j.M Den IIoa6
TeL. Z9?9?B

114

LffNS..:z M.vd lans - J.Friskes - E.Ja6cr - L.Sinke - R.\.iannee - F.Ze6ers -
M.de Haa6 - R.Kievit - E.de Vos - Il.Diemel
ïxet R.Roos (2x) - lri.va l(ocy (2x) - R.vd Boogaardt (2x).

sanenkomst 1r.45 uur I,ENS Leider rt.llLoh.

oFSTELLING: O.vd Laar - E.Perreijn - E.Eijkël-hof.- L.v l?ijn - R.vcl Hoek -
P.PronIi.- P'v Maren I N.Boyla r l{.vd Làns - Ch. Bcrgnans - H.Schaap -
À. RaEtahàlsiníl - G.Calrino - H.I(o!!crt - R.vcl llulst.

sanen-r:omst B.Jo uur LENS Lei(ier Jaajl Meijbur5.

Rout eb cs chrij ving JElg!: via Den lIaag - Ilotterdan - Bred.a richtin6 ;Tilbur&/intwerpen bl-i jven rijrlen. Daarna bij de afsl-ag Íilburg richting Tilbur6
aanhouden en c1e afsrag Rrecla/rave1 ncrrnen. Bij einde afrj.t linlcsaf en bi5 cr.e
eerstkomenrle stol:lichten rveer l-inks af. llechto 1-i6gen de.rEi.,,r"ivelden.

lÏEDSTITIJDPNOGRJ}I,OÍí'^ B-JUNIONET{

r',fbeIIen voor de wedstrijclen bíj bovengenocm<i pcrsoon op vrijdagavond. tussen
1B.oO en 19.00 uur. fn uiterste rood nà6 op zai erctagrno"gun ol i,ÉWs ti5 icnand
van de Jr:ko tc1. 66t314.
voor .le avondlvcrls tri j den uÍterlijh de avond van dc vrcdstrj-jd voor 18.oo uur.

voor aIle vraBenr probremen en d.e afEchrijvingen kunnen ju1Iie bij cleze pcrsoon
terccht. IeCerc -raaandagavoncl is rle j euilrlhommissie or:l 2o.oo uur in:het lclubigebouvr
aanrve zi1;.

-9-



3
3
1

1

1

1

zÀTEnD;G 22-8-1901.

uur Lyra
uuï'Rijsvrijk
uur {iuick Ste})6

zoNDi'.G 2t-B-1981.

11.00 uur UDO tocrnooi Íorrr LEN§ 4

Gi.i.m{E ougExs tmT vExvoER?

( zr-e oor( Zt'Ö)de J'ter
' §P. Park 'Pr'. Ii edd
.l,li jkcrklaan

)v
00
15

4
q

6

LeNS

I{E}lS
Í,ENS

(B1)

IENS 4 J.v.Keste? - I'l.Fortnan - M.v Velzen - M.Zaal-berg - R.vd ZvJan -
D.í.nnerlaan - E.',Jarnenhoven - I4.Geuren6 - R.Schreiner - R.Köh] er -
M.v lloíjgclen - I,Ícl.íolleman - F.§pa

sErmenlEonst 22-B 1?.OO uur LENS Leirler l:au1 Vd Stcen.

Dij zonderhcd.en: orrlc cl.e spelcrs die nict in dè sel-ektie zitten kunnen trainen
en we1 op vrijdaaiavonC van 2O.OO t/n 21,.OO uur o.l-.v.' R.Vroon.

lil.v Ileele maó- niet spelen totcl.at hij geheurd is.

CPSTELTINGE|I,I

A.Christ ,:. E.Coret- - J.lÍasserman - R.Han - ll.vd IIeijclen - I,Í..itoel-emij -
,C.Lie Kie 060en.- M.I€nops(k) - L.pcnnings'-'R.pennin5s -.8.I(outhoofcl.-
M.l.{orauw.

zie LENS 4 4-B
samenkornst 12. (jO. uur LEllS.:

LENS 6

Sp.Park A.E ,Vo6oui jI
Oegstgeest

Leider t/im vd LÍncten.
*
:

!ï.v Eaelc .- E.de Groot - i.Tricp - M.Íienes .- li.Terniefie - I?.?oos- (2x) - ..
J.Riei:ren - S.de Nenny - J.I(uijpers - M.vd, Ko-oy (2x) - R;vd lloöga.ardt(2x)

2x * zíe I,EltS f
sarcenl(omst 12.15 uur LEI.IS Léider Harcel- Jan6en.

UDotoernooi vooJ| B1'rC1lltupi1J-en en vlelpenll op zonrl.ag 2J au6ustus.

.l,let vier clftc.llen naar OegstÍleest.toc en een tocrnooi.spelcn'met UDO ,lïc6t landis.
en Zaenlandia ou r1e Vcscuylbokaal betclcent e]l-. jaar een erg gezc11i6e dag. :tit
vooraL ook om,]at er steer1s veel ouèerd race8aan om de jon6cns te vèrvocren. 'r',1í j
hopen ooli clit jaar tïeer oi? U te rloBen rclEenen. De wedstrijden cluren B: 2x20 ririn

c. 2x1?*
Dt ?x15

Jon6en6f succcs. De pri- j suj.treiking ís om 16.J0 uur. 
E2 2x12+

O1'STELLING 3

LE'IIS B1 J.v ltester - l,l.Fortman - l.l. v Velzen - l.í. Zoalberë - n. cd Zwan - R.Köhf er-
---- E. r'ipnerlaan - E.ïlarmeuhoven - M.Geurens - 1?.schreiner j n.vc1 ]leijden -

F.S?a-MvBog6elen-U.I{o11erian. :

samenkonst 9.JO uu" LENS LeiCer pauL vd Steen.

-1()-
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LEIIIS C 1 .r.Ii1Íp - I.Christ - D.Versche1Cen - p. DiLlewaartd. - R.Vrcesvri jk _
F.v I(estcr - h.Franken - lisoosterlal(on - R.Slats - S.Swil]ens _D.v Schepen - D..lflrtsen - F,de 3ruyn.

sanenRomst 10. 15 'uuí LDI{S .. LeÍíler N.N.

LEN§ P1 I{.Bo6ch - M.Drocshooft
E.I(nop s - II.Smul<lers -

- ...".v lrijncaarden - p.vd
sarnenl<on§t 9. ._Jo uur.l.nws . 

'

- D.3ij1sma - P.Bijlsna - J.Dunant r T.Jansen -
D. vd Toorn - J. Tiroflerman6 - V. Trornp - R. Verbaa.n -

.. leicr.er HerHan Strever.
LENS lÍ1 zie ook Z!íalurvento ernooi en LEI{S 14

P. de Jongh - M.lloeksna - M.Schuurman - Irl. V ers che1.,len _ J.Iireststrate- R.i,lyradraan - p.y;11kenbur6 1 l4.Tijssen.r J.Mansveli1 - prv r..anholt -R.Zífiulerhan - E.den Hcijer _ p.-.n8cl,ine
samenkonst 1'1.00 uur LEi.trS , LeÍder N.N.

Routebcschri vl-n Ga via de Rijhsstraatvreg lan6s het clier.enpark 
".Ía6senaar 

enl,ei,ien r tin3 msterdail. lJij de afs1l6 Ocilst6cest eraf en aan hct ei.n.Je van (r.cafslag rqch!saf. Rij reohtdr-ror tot.cr een kerh staat aan je linlcer hanC. SLa hierliir.hs af. Na + JOO rncter Linlcs is het parlceerterrein bij de sportvelclen van UDO.

i JEDS TR T JDPNOGi?.; ],r'; C-JUN]ONEN

.lfbcl]cn voor do rvedstrijden bi'j br.rve:rgenoemd r)crsccn op vrijdir;avond tu.sen18'cc en 19.00 uur. rn-uitcrstci-nona nàt àf zat oraa3r,ror8cn op LENS bij ieuanrl.vc-n (1c JUKO tc]-. 66f t4.
voor de avondwedstri j den uitcrlij\ cle..avond van rle weclstrijd voor 18.0o uur.
voor aIle vragcnr i:roblemen-en cle àfschrijvin6en lcunnen julfic bij (..eze pcrsoonterechto rect,ere uaaacagav.;nrl is de j eugcurór:amis sie om a2.oo uur in het rcr-ubi;eircurzaanwe zig;.

- I(ONT.í'.IíIPERSCCN: PI"-UL VD SIlIllN
Genernui ul,chitraat
2r+, PR -Den Jiaag
tet. 675096

ZirTEllDiiG 22-3-1981.

1J. ]O uur Lyra
1J.oo. uur GDS
1J.OO uur VVP

ZONDÀG zJ4-1981.

LIJ}IS

zie ook zJ-B De Lier
Era6mu6weg
ZuÍderpark

101

LEI\ÏS
],ENS
LDIVS

(7
B

9

1)c

11. OJ uur UDOtoernooi vcox

G.I-1IRNE OUDENS HET VENVOER

BÏZOIIDE:IiIËDEN.

7 sp.parlc cle Voscuyl
-OeOstgeest

Voor -routebeschrijying en opstelLing UDO zie B_junioren.
Ook r"e niet EeeeLokteer,ren c-junioràn word.en o} tle training verwacht. op vrijriai;-avond staat Dhé vd To-6t op ju11ie te rvachten vàn 1p.Or) trln*2O.OO uur.R.Bate1aen worrlt niet opgesteJ-cl totdat hij 6eheurJ io. ... :
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OPSTELLINGEN r

I,EI'ls 7 J.Ií1ip - t'.de Ilruyn - D.verochelden, - -P.Di1lewaarè- - R.Vreesvríjk -
F.v I(c6ter - iL.Franken - t'-. Oo st crl-aken - R.Slats -. S.Swillens -
o.v b chepen.

sanenkomst - 12.15 uur LBNS

l,Eï\rS B i).;,I1eblas - B.Ber8nans - M.v IIelCen - T.Mulrlor - E.Tiernes - S.vc1 Togt

sarncnkoust 12.OO uur IENS

IENS 9 í.I(amp.- D.ileetnan - il,I(eetnan - Chr, c1e Groot -.il.Spa - B,cr.e Groot
.. Q.lllon -,C.vd. Booaaar+t - T.Dienel --L.van tt Ho.jg - 14.Zimnernan

samenkoruSt 12. i.:O uur IENS

WV\IVVUVVvvVWVVVvVvVvvvVVVvvVVVVVIJ"WWvvvilvVVVVVVVVVvvVVWVVVv,liw
1I II.'- VRUD..G-VONDTIII^INING VOCI] DE OVEIIIGII JUNIO;IEN :i-B-C IILJTSSERS. L -.' -VV
WVWvvvvvvVVVVVvvwvvvV\ruUvlruVVVVVVVVVWill/vvVVVVVWVVVUVVVVVlrvVVVVVVVVVVVTVVVVVv

De oproep van vori6e wcek is nie! vocr nicts geweest. Roy Vroon en Ga.bri vd. fogt
hol)ben'zich bereid verklaarrl on vonr tlit seizoen r1e trainíngen voor. juJ.lie te
gaan verzorGen.
t;fgelopen vrj-jrlng zijn zij reeds be6onnen. IIEL,.'!ÀS de opkomst rvas ronduit
SLECI.ITI!t!ll Geen enlEel-e Ck1a66er en sl-ccht6 6 A-B klasserS rvaren aanvrezig.
Ooh (le barmdrlewerkers licten het no5 afweten. VrijLa6 a.s. laten julIie
patuurlijk rvel- even zien clat cl,it slechts éénmali;; was. C kl-assers en A-B klassers
hebben dan c',e no6e1i jkheicl o:l te trainÉn. f'{na.lc claar dan ook gebruik van ! M M I !

Laat d.e trainers en de JUKo niet in hun hencL staan. Ilij rekenen oi) jull-ie.
Onderstaancr- nograaals cle tijden:

C kfas6er6 o.l.v. Gabrie vc1. Togt
j^ B kfassere o.l-.v. Roy Vrcon

19., ro - 2O.0O uur.
2O.OO - 21.00 uur.

de JuniorenhonnÉ 6j.e.

OEFEIIÍEDSTRIJDEN

Onze j un:Lorenselektics hebl:en er aI reèr 2 o ef enwe clstri j r.r.en opzitton.
f,1 verloor va.n l)lIL (cerste komltetitie t e1;cns tanrr,èr) met 4-3 en zaterC.a6s werd
naar l-iefst nct t-0 van Lekl<erkerk 6ewonnen. De .,^^-seJ.e1(tie i6 vrij (te) snal.
Gezocht wortl.t natuurlijk no5' na.ar r1.e juiste sa.menste11in6. .iifgelopen zater''.ag
zagen we erg mooie cloelpunten maar Llok teveel 5ei:inge1. Direkt siiel hetekencle
gelijk meer gevÍ:ar. Zaterdag teiien Lyra en zonilag bij Jeka wordt het bcs,list
zrvaarder. B1 lvon tr,vee lceer. DHL (4-0) en Lbklrerkerk (f-0) werien verslagen. Het
veldspel ziet er leuh uit. j'lIcen rle eerste helft tegcn Lekkcrkerk !ïelcd B1 vrij.
vaak zoekgespcekl. Dc 2-O voorsprong was geheel te6en de verhouding in. De
komend.e o e f envreCstri j í'.en ( L,yra, VCS en Vios) moeten duidelijkheid bren6en over
de stcrkte van onze vrJ-j grote (24 rnan) rnaar fysiek zwdJre ll-sel-e1rtie.
C1 was ttij lange na nict l(onpl-ect. Slechts / spelers warcn teru6 van va-kantie.
De 4-4 bij DUL en dc lt-O neclerlaag; tc6cn Laal.drvrartier ze4ilen clus nog niet aI1es.,
over de sterkte van onze C-selelitie. Jairmer is het dat er bij de èerste :
wgdstrijden nog gcen vaste leider bij het e1ftal aan:ïczig was. Vele pogingen vnn
onze kant ]cvcrcl,en stee:l-s het ryelbchentle rineert op. Juj-st deze mentaiil wat zla,lrke
C-Groe? hceft ''een 1ei.;1er keil:arcl nodig. r,li j bli jven ons ltest dcen on een íiocLle
lcicler voor jullie te vinlen. Het is veL zaok dat juIIic hct er vooL ove? helll:en
on l3oed en regelmatig (2x per lveek) te trainen. P:.rs dan kunncn er op zaterclag
resul-taten behaalrl vJorden.
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ïiEDSÍI1lJDrDRO§in'Jllir PUPILLEN

IiONT.,I|TPERSoCN: UIM I(0Ll,iENH- vEN
Stecnzicht 189

. 254J ,':D )en Haa6
tet. 299855

,r.fbel-Ien voor de wedstrijden bij bcve'ngcnoencl persoon op vrijda.lavond tu66en
'lB.oO en 19,oo uur. In uj-terste nr.rotl no6 op zatcrcagnoiScn oi.: LENS bii ienand
van de Juko tel- 661114,
Voor de avonclwe clstri j rlen uitcrlijii tle avcnd van de wedstrijd voo.r IBrOO uur.

Voor alfc_vra6en, problenen cn de afschrijfingen J<unnen ju1Iie bij deze pcrsoon
terecht. lcrfcre naandaSavond is de jeu;.lkonmissie onr 2O.OO uur in het klubg;'bouvr
aanvrezt-8.

ZÀTEialD-..G 2Z_B_1931,.

(P1) ztc ;.l.)lf èt-o9,3O \ut VUCtoernool vocr LENS 10_

9.JO uur Vuotoernooi vorr LEIIS 1I

zoND;"c 2l-B-1931.

6p . lark
6Il ilaxk

leine Loo
Ieíne Loo

It Ii
tt i(

- '1'l .OO uur U,l)Otoerlooi voor LENS 10

Gà,INNE OU]]E]],3 I"IET VEIIVOEN.

Voor routebeschrijvirt6 UDo zic B jurrioren
Einrlc . toernooi VUC 12.(lO uur.
Ein<le töerncoi UDC'+ 17.i0 uur .
De woens dagaiciclagklÏb is vteer begonnen. Iedere vroensdaS trainen
R.Boe1houwer is nog niet 6eheurcl cn mag c'''us nj-et spelen.

sp park cle voscuyll
OeEstt;cest

OPSTET],INGEN:

T.EliS' 10 M.Bosch - lÍ.Broo6hooft - D.Bijlsma - P.Bijls*i - J.Dunrnt - T.Jansen -
E?i(nop6 - ll.SnulCers - li.Staal- - J.Tinmernans - D.vcl Trorn - V.Trornp -
It.Verbaan -...v lïijngaarden - P.vd ZrYan - Er v Reck.

samenL':onst B.JO uur LENS 22-B Leider }lerman -Stra.vcr.

f[NS 11 fi.iarssen - R..iilsemgeest - M.Branclt . .J.Hartflan - E?fnncnee - N,Ja5e6ari
-- J.Ií.gcnrí,.ad6 - .q.vd starrc - li.struick - n.spaans.. .

samenkons't B.3O uur íENs l,eider Ron de JonGh.

vanaf uur

IiEDSTRIJDPROGI]* ].íI ] i ELPEN

KONT,lI(TPll.,'i0.'N3 PïiTEll PI'I.IREYN
I'tidrlenst ede ]44
254,TZDenHaas
Tel. 

"92957
l-fbcllen voór t1e wei',strijden bij bovcnS;cnoend lersoon op vriicla6avcnd tussen
1BrO0 en 19.OO uur. In uiterste ncod noiS op zaterdagnorgen oP LEIIS bii iemand
van (r.e Juko td-. 661114.
Voor illc nvn ond.,,',t ccls tri j Cen uitcrlíjh cle avontl van c1e wedstrijd voor 1B.Oo uur.
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Voor alLe vragen, i)robLcmen en ir,e afschrijvinE;en ]iunnen jul1ie bÍj r'.cze perptron
terecht. IeCere naanda3avoncl is <1c jeugdkourissic om 20.00 uur in het klubgeboulv
aanwezig. :

Z:l,TEllD:lG ?-2-B 1981.

9.O0 uur Z1',/aluvrent o ercnoci vo::r L;NS 12 (!ï1) zie ook 2r-B
'1J.rO uur Zwalurrïentc ernoo j. vcor LEIIS 1f
9.J0 uur VÍos - LEIIS 14

zoN)ic 2l-Bï1981.

11.O0 uur UDO toernrioi voor LEI,lg 12

GiiIiRNE OUr)EnS I4ET VEIïVOER.

RYZONT)ERIiEl)EN:

Voor rout ebcschrijvin6 on opsLellin8 UDO zie B-junioren.
Komen ju1lie ierlere wo ensr'lagnid,lag vreer Èrainen? j\anvan6 14.r0

Zwa1urïento ernoci voor LENS !,ï 1 en l,Z ()1) zaterdag 22 e.ugustus

Terrein,LENIS
terrein LENS
McLl-s Stokclaan

sp parlc d.e Vos cuyl-].
Oegst6eest

uur

Zoals uel)ruikelijlc organiseren de verenj_8in8en van Dscani) I t.w3 lglgg'VCS'BMTf
Spoorwijk en Groen l:rit jaarlijks een Src,ot welpen en nini-welpen toerncoi-voor
de liaagse verenigin3en. De oi)bren6sten van inschrijving en to e6an.11s1;e1den liomen
_ten 1;-occ',e aan :le 5ehandícapte jcugd. De bezdrekers worden clan ook vorzocht oI[
tenminste f'l ,- toe6angs5eJ-d te betalen. Dit jaar is er ook een gro t e . Bra(r.crie .op het tussenlig8encr"e pacl. 'ltJij hopen clat veeL LllNsers zich zull-en laten zÍen.
Elli tean s.peelt 4 vredstri.jden van 1xí5 ninuten. Succes.

OPSTELI,ING :

OPSTELÍ,INGï

I,lEliS \ï 1 voox UDotoernooi op 2)-B zj.c bij D-junioren.
MrHoeksma -: I,l. S ciuurmàn. - M.Ver;ch."i:"n - J.iïests.trate - .il.'!Íyrrle4an - .
P.Vallcenburg -. I,l.rJiersmei - ï1. zimncrman - s.Hess. - R.Nuijen - M.v ï(atwijh

sarronkomst B.fr uui r,siqs LeÍiler Leo v nÍjn.
LEIIS r'Jz J.vd llaay (2x) - J.Lelievol_cl (2x) - p.ae Jon6h - p.v l.anhoLt -

P.rinccl-ine - Ir.den Heijer - J.l.Iansveld - p.Elstak - G.Elsthlc - jl.Zandót::a
R.vd Lo.en - I,l.Jocherns : ,. 

li

sauenkompt 1J.00 uur LENS Lèii'lers Dhr ]lfstah en
de Jon6h.zíe ook UDO tccrnooi.

LEI:IS 14 zie ock UDOtoernooL
E.Dekkcrs - R. Holtrop
J.Stcinvregs - M.:;ubl:cn

sanenkonst 8.15 uur LENS

- S.Ja6e6ar - P. rle,Kleijn - G.I(uiper - L.Leeflang
- I(.Hansen - E.v r(niiff - ,;:ïÍ::ï:,r.
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:ÏEDSTAIJDPROGR,I.I ]1T'I I'{IN]'',IELPMI

I(ONT.^.IiTPERSO0N: I)XTER PIIIHEIJN
Micklcnstede J44
2541 TZ Den Haag
TeL, 292957

i.fbell"cn voor tlc wedstrijden bÍj bovengenocmcl persron op vrijda;avond tussen
18.00 cn 19.00 uur. ïn uiterste ni'o<l nog op zaterdagmorsen op LENS bij ícrnand van
de Juko l-e:-. 661114,
Voor de avondweclb t ri j cien uiterlijk de avond van dc weclstrijd vocr 18.C1) uur.

Voor aLl-e vragen, probien'en en cle afochrijvingen liunnen juIlie bij tleze persl:on
terecht, I ed,ere ' maandagavontl is Ce j cuScl,kohmissie onn 20.(iO uur in het lclubgebouw
aanwe zr-9.

zATIrril-.G 22-8-1981.

9.0O uur Zlalurvent o ernooi voor !I]I,1S 15

DIJZON])E:HN}EN !

terrein LENS

Ook ju1l5.e ti.'aí[en op wo ens r',ai1midclai1 van 11.10 T^,1. 14.J0 uur. Ju]_Iie komen toch
ook. Necr: vricndjco van school ncc Cic nog níct voctballen.

Zvraluwen toernooÍ voor IJEIS nini 1 op zatcrdalJ 22 augustus.

Ook voor jullio or6;aniscert E6can? I het zrvaluvrentcern ,ci ten batc van C.e
gehandica}te jeugcl. Een grccts toernooi met daarbij een l_eulie bradcrÍe. Voorju11ie ook 4 wedstrijden van 1x15 llinutcn. Doe je bcst.

OPSTELLING:

P.Oeeí - R.Fieret - F.LefievcLd - C.l,Íolenaar - M.lÍol-ena.ar : J.vd ïlacy (2x) -J.Ielievel-C ( 2x)
samenkonet 3.JO uur tENs Leirler Dhr. I,Iolenaar.
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DE LENSTEVUE
IÍNUfl]LJID V/.II DB,VOETSJILVENENIGTNG LEI{§ (TENIG EN SNEL)

55e Jaargan6 nunner l, 2/ augustus 1981.

000000000000000000
on: OFFTCTEEL :{J ------ O '_

oo00000000000000000000000ooo0ooooooooooooooooocccoooooooo0ooooooooo0coococoocoooo

I,ÍUTATIDS NÍÈUIIE LEDENL]JS T

1626 T. vd Tol
1r4B R.Verbaan

1630 J.,il.IIout epen

IíEER OPVOEREN riLS LID

I(oningsplein 2rr Den Haag
1619-81 B. Tho enpl-ant soen !6,

Den Haag, IeL. 9?4o?B
Iepl-aan ,0, Den Haagr Te1. 605416.

'l

S en.
Pup.

Zat. wordt
wordt m. i. v,

s en. zat. wordt

1770 F. van l:ni j ff 160164 .'r. jUn.

IN BALLOTÀGE

1771 Mevr. C.J.vd BerB 160211 I{.S;

AFVOEREN

1186 H. i?. Rergraans C. jun.

ZLïIiLUIïENToERNoCI ESCiOIP

GransbergenLean 'l14,
Den HaaG, Tel.. 2979?8

Hilversunse 6t raat B1
Den l{aag, ref. 45618

t
4

Het clerC.e Zvraluwento crno oi E6cau! is rveer voorbij.
I{oeweL we blij nogen zijn dat het clroo6 bIeef,, was het *ai hut wcer betreft toch
een onaan3ename dag;
§lortief àn t:-nonciuËl gezíen moilcn rve echter wer v.n een zeer gcsr-aaSde dag
spreken. Overal zag men zecr leuke cn sportieve wecistrijden.

De braderie werd or>k zeer ö,eC. bezocht.
Het financiöIe rcsultaat was v,eer bóter in verl;elijking met het vorÍg jaar.
Een eerste raming eindi6de op quin I BOCO,-.
De cornrnissie ZwaLuurent o ernooi -EEcamp wil:dan ook .het -estuur, d.e Juko,
de barkcmnissie en alle andeid modewerkers van IJEI{S hartelijk beclanlcen voor hun
medeweihin6.

C orunissÍè Zvra}iwentoernooi
E6camp.
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IN MEMORIAM

Tot onze grote schrik kre6en
ons' trbtrÈ intèvèflhg.sadr eÉ Henk liaffà
da6 overleden is.

Ilenk vrij zu11en je nissen.'' ' OÍrzc gedaohten gaan uit haar
dochter.

V/i j vrensen hen in de konende
Henh ruet j.n vrede.

rvij vrijdag 21 augustus t81 bericht dat
( Tout' èbt'Bon Thbrbèckelaan) op die

zijE vr:outilt' ChrietëI cn ziji zoon en'

ti jcl sterkte to e.

D» t )D ,tbDDDDJ)DlllJUrl
fLrl
; Bj.R},rrErr.rs ;

Bestuur en
Toto comnissie, LENS.

Fam }Íolenaar
Jos6 en Lndré Christ - Paul l,Íeijer - Cor'Peters -
Tcel-e lrrerichs.
Tinus ZiLfhout - Cor Horpireubrouwer - Teel-e Frerichs
rin vcl Stcen - Pieh en Piet ljosch.

Jos6 en Andr6 ChT-i6t
Riek en Piet llosch

IJBBBT}DDBi]BSiJBBBBBtsB]]BDBBBl].88ts;}B3BBJ]SSBDRDBBSBBBtsBBBBBBBI]BBBBBBTBBBBBDDBBDBBDBBBBB

'..Jic staat er achter de Bar ?

ZaterCagmorgen;
Zat ertl,agimidda6;;

Zonrlagmorgenl
Zonda6middag;

Sl-uit€n.ZaterCag
r r Zo$dà6

Ja nen6en, het is besproken, rue doen het! 26 Sept. a.s. is Ce barbéque!!
!íl e hcbhen ce takcn verdecrd, dus noet het gccd gaan, (of niet), naar tre rnaken .er getivoon egn 1o1J_ig fcest van.
Ars jul}ie je 6auvr op8even, (want het loopt storm!) clan weten wij hoeveel"tafers
er Bedeht mocten tvorden,
Jullie.kunnen je opgcven bij de 1eden van de I'EI(o.
De prijs voor Ceze avond i6 gcstcld op-f 12,5ïÍ1.p.
'iJe hebbcn deze i.:rijs moeten docn, do..:rdatrde kosten enorm zijn Gbstegcn; Maar. wijdaohtcn cat rlit voor de mcnsen die een hardstiklic fijne avonà wILlon-trblt e.,, iloeige1rl is. !-Je rekcnen toch zekcr dat ,ok clo ouCers (Tante Grcet enz.enz'')'r oodàrs va,nde jeu6d, en zeer zeker ons -estuur er zu1len zijn.
Introducces .Zi jE. ven. haïte,,'{elkonl Dus uel-d U gauw iran bi j:

Eventueel afbell-en bij 
^n 

l]cr8enhc neBouwen TeI. 66986.

FFT'TFFFFFI'
trtrr
-t -E'

TFFFFFFFFF}T,TT'FF.T'FFEFFFFT,I ,FF.FFFFFI.T.FTFFFFFFFEFFFFFFFITFI.FFFFFFFFFFFT;FFFI.FFFFFTFF

Loelr Duivestcífi 67618j
Sinon Sandifort 295841
Ina vd lJsrg 29?9?8
RcnÉ vd bteen 455414
I{onnie Straathof 4515TO

;r

" -2-



RiïRRNRRRRI?RRPJIRNXTl?T
pt.)
: REDACTION:'tr, IfiR
RIinRnRRitRRlulRllIttn::nltnnRRRRRnRnnËIltmRRnRpRImRi{?RRnRtï:.:RnRR]?RRxnnnïnnnniinnni*nrnanrn

De'Me6tvaalt

Hoo 1:olitick bclust is cn op IENS ???. ,, .'
Lce6t nied deze rubri§k no6.vret..????
Of. zittcn--Í{c.hicr maàr voór cle kat zrn viocl. te schrijven !!!

'.'Ecn proef op 11è som, .afgclopcn week, levcrrle slechts cen attcnte
lezer op. Do hecr van dein Stecn wist ons te vertell_en dat het TiL
Gardeniers en rle recfa:le mocet zijn.' En niet Neliè zoals wij melden. .! | j.' Dc verlichting achtcr de bar is bijna gcmaaJrt, het, is een fraai stulije' restauratÍe geworden. Dus binnenkott zal sravoncls het snrtcpgocd. vreer.
verlicht zÍjn, cn ook hct koffieappar.aat zal clan in ccn hcli'.erclcr' da6licht staan. .

Het Zwaluwent o ernooi l-eek ons goed 6es1aagd. Uiteraard kunnen we U nog
cijfcrs 6cvo"n ovcr'ibezoekeroaantall-en cn de hoogte,van het totaal_
ingczamc}dë.bedrag, maar we houden U oil dc hoogte.
Het.lijkt weI cif qlo tluvel ermec Bjrcelt. ïk zet .net cen punt achtcr het
vc,rigc itemr. staar vrat voör mij uit cn pctor p. komt aan màt cen
stuhje waarin 6taat dat een ccrite raning lecrt dat cr. ruim / BOOO,- i6
li"lgl sckomen.

. 0p dit' soo.rt ..di6i5a..zj. jn or alti jC- vrel- mensen met .Ian6c .vingers.. :' tr'raho Flumhns is het sl-achtof f er '6cvrorrlen van voed.eeldieven. i'rat vrir -het gcval: Hij hccft in 6oec1 vertrouwen zijn handtasje. rnet 1 ?eer en. 1 PaJcje strookwafelb in rle adminÍstratiekaucr 6ehan6Jón. Toen 
-hi; te::ug

kwam wa.s de peer en het pakjc stroopwafcl_s vcrà*er..,., gcjat, geioofdr'-
6;emoosc1, korton 6estolen.
Eerli jkheicshalvo noet ik bckennen clat ik divcrsen 6crenoncerrle reclen ,nct stroop rond cle bek hcb zion rondlopen.
Der uiteraarcl cerlijkc clief , rian zr:nde-r vercr.ere strafvervotginG "oo .,
nieuvr pak strockwafels bij r1e r.rdactie inlcveren, w$j zu11cn dóze cr.an 

'

tcr hancl stcllen van het slachtoffer.
lIc hopcn dat dc mcnscn d.ic zatcrd.ag een tocrnooi in het penitentnir
Scl-ectie Centru spclen nÍet gegi jzeld urordenr en dat. ook ri.c llaues
',reer in ongcschonden toestand tcrug op LEIIS konen. r '''. .
uit osthein vrl Rhön ontvi-ngcn r,ri 5 iog: vakanti c-gro e t en van Bep cn

lile laten het hicrbij rr 41,,,ifi' :r- " )'

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZ Z
Z L^ucs DE spoRTEN v.tN ztr[nDrlG-Lir)DER z
ZZ
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz|,zzzzLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Zaterdag 2! au6ustus '1 981

14.-
14.

vH
vH

00
00

uur IÍoclr
uur Hoek

ol-'la'nd 1

olland 2
IENS ,1

LENS 2
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.' Zíezo het avontuur in llenthuizen behoort ,:ok lyeer tot het verled.cno
EindeJ.Íjk zijn dan toch een paar LEIIS-èlftal-Icn met cen nerlerlaa6 geconfronteercl
en rlat is wel eens nodig o,;k want anders zou:len vro bcsfist net ztn al-l-en buíten
onze schoenen 6:ran lopan. A11een ons EE;lsrE had voor rle zovcel-ste rnaaL lal< a.an
alle voorsi: ellingen, klasse verschil ;ï-wat- dice :leer zj-j. lt vrecleron cen
uitstckende wedstrijd zetten zíj isc '68 op ei.gen terrein met 2-o aan de kant.
Er ïuerd weer fris en vrol-ijk van dc lever 6;es;ec1d en traden rlaarbij Louk
Kooimansr ;t.È_,]" l'"gt"r en goalie qoll-lnq o.i. ditmaal 6tcrk oj) ctc vcËffind.
fig*f."" tE-tr-FA8'Lï;-beiroeide zi6'fil'6FHans \Iiirpus op cen nàclruk,,:eIi jke wi j ze
net de sco-e- -ij- ma6Eben ieder een schitEFnEE§[[unt.. a.s. zaterala8 gaan wi j
I t weer eend in l]oek v ilcl-_r_and zoel<en cn rvel on t4.Oo uur:-TËffiFtc. wordt
woensda3avonrl na c1c training vreL bckenrl gemaakt.-E' -iíEInt er op te Lijken,
dat onze re.erves de naldlelijkstc ja.ren Àchter de ruil hcl)ben. Ër zal hiàr nó6
vegl gelraind en ock veef- ,,aangei:astr diencn tc r,rorclen, want al-res zaL dit ja.ar
rver niet vr.n zorn leien dakj e gl.an. Trouviens dàt hoeft ooh zeker niet altijd!

. De Benthuizerplocg welhe ons TI/EEDE tc6enc,ver zich krecg bLeek reecls
veel neer ccn eenheid te vornen en meeffiitie te bevatten en àaor zij tevens
een klasse hogË§Ëfnen j,s de 5-2Gco=re in hun voorrlcel al 6auw verklilard.( En dan stonl'''en wij nota bene cerst no6 met 2-O vor:r, obki t)-Oot ons reservc,team
speelt komend Heekend in Hoeh v HoIIand en ook on 14.00 uur. Voor o.,)Etelling ctc.
verw:-; zG*ilïJï.iEFic'rbi j iederccn naar 'lo ens cla, ravond a.s. r.v.m. c1e op hanàen
zi jnde comiretitie i6 ons DEIIDE ingc,:',eerd in de 4e klassg c met 3 IIonÈel-ersdi jk Z -
JLC 12 - Duinocrd 7 - tJefo 2- Hoekse Boys Z - $EevenftSen B - Vitesse De1ft 12-
1s-Gravenzancle
wordt wef beken

De com?etitie vanst vcor allo
het volgcnde programma:

elftal-len aan op Zaterdag 5 sept..a.s. en weL met

SV 10 - Devjo 9 - SVPTT B en SLauw Zwart. VÏilk vo..,r de ccnpetitie
d wie er aIIenaal in dit elftal zul1en spelen. Met hct VIE1IDE i6It evenzo gesteld zij. zijn inge,lecld in cle !e klasse n nèil pGS 5 - JAIT=, ,

svtJJ/11 - M v O t?2/4 - FC I'ioofdorp 5 - SVE-ÍaUEií5 - DSC|12 - Àrístont&O/4 -
PVS 4 en DIIÍ.., 2.

14.JO uur Sihipluiden 1
14. J0 uur PGS 

'11.00 uur }IonÀelersdijh /
1O.JO uur PGD 5

LENS 1

LEI.IS 2
],ENS f
LEI.IS 4

.irls o e fenwedstri j clen resten ons nog,op:

ïloenÈdag 2 sept a. s.

19. O0 uur LENS 1

19.00 uur LI]NS 2

Donderda 2? au .1981.

SV 1:la6senaar 'l
SV ïlasSenaar 2'

ZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ,, .,

7, v.

; oPDE TnEDfl{ Vi.N DE ZOND.rrc Tn-flp i
ZZZZZZZZZZZZZZT.T'TZZZZZZZZZZZZZZ?.'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZTJZZZZZZZZ'ZZZZZ

80.JO uur LENS
18.45 uur LlNs t,.t

Dynanao i
Dlrnano I

n.,
vlI

6?/1
6?/2

.l{artin
aastre cht

:4-



vEIZt},trLEN

L.,ENS

LENS
LEN§
Ï/ENS:
LXNS

4
5
6
7
B*9

tel
tel
tel
tel
te1
tcl-
teI

4

5
con

1O.JO uur Lirr1{skantine
hal-f. urr voor aanvang
'ïO. r0 uur LEIIS kantine
9.00 uur ,r ,t
9.00 uur IEI{S kantine
!.OO uur '. j ,,half uur vocr aanvang

bij i)au} vd St een
bij Cce6 vd Beek
bij Henk Riurmelzwaan

b C bij Erans vcl Ëerg
b n bij Jan IliemeD,
b E bij Jo6 Kuijper
b F bij René vd Steen

LEN§ 10
LENS 11

irI'SCHRIJVEN ( vrijclagavonC tussen 1!.00 en 20.00 uur)

LE]IS
],ENS
LENS
LENS
IENS
LE}IS
LENS

coE
con

675096
o1o-715310
Boz5t6
29?978
237101
600658
4554,4

il"lu.g::1::: kunnen bij evt. problcuen konta.lct opncnen met t;iIL,-m vd Linden,tel-. 651O5U zaterdagmorgen tusoon 9.00 en 1O.OO uurr

I,l. B. Frans cle froe c is. tot eind seTtcnl: er nÍet bereikbaar
!

UIISI,IIGEN VO}?IGE']EE{:

IENS 1 .,

LE$TS 2
.illphense boys 3
,[rlphense boys 4
.iirchip e.1- comb. À-
r'rrchilcI comb B
Archilel comb C

irl'chipel conb D
.r",rchri)eJ- conb E
LENS coEb tr'

i:LphcnEe boys . 1

Alphense boye 2

L

',ïegens niet opkonen ( zoncler opgaaf van red.en)
J.Borst.en R.qe Jong 2 extra.reselve hcurèen.
bij de Seko.. -

PitOGRtl{'A ZONIIG 6 septenl:er 1981 . ( aanvang competitÍe i ?)

3-2
. 2-0
3-1
2-1
,-b
4-t

'o-4
,-+
o-z

op zondag 2J augustus krij6cn
Verwcer is ilogelijk o1l nàandagavond.-

],EIIS 
'LEN§ 4

LEIqS com
LENS com
].,ENS.. c orn

LIiNS con
LENS' con
LEIIS con

bÀ
b"B
bC
bD
bE
bG

LBIS 1 en.
'12. {)O uur
'12. CO uur
12.O0 uur
IOrOO uur
1J.00 uur
14.o0 uur
12.0O uur
14.00 uur
12. OO 'uur

2 vrij
ltKSVIq 2
DHC 5
LENS 5
f cxas/l:HB 4
DIiC 6
LE}IS B

BI1T 6
LET{S 10 ,,

ILENS.. '11

LENS f
LENS 4

, DITC B
1 rgNs 6

LET.IS 7
lja6senaar 5
IEI'IS 9

"- ^i\,. 
O_ -,.

, Do- Stcr J"

-6-



zot{Dt G JO aurjustus 198'l .

14.o0
12. O0
14.00
12.'O
12.OO
't2.ao
1'1.c0
10. o0
10.c0
10. oc
14. oo

HOV 1

LENS 2
LF',}IS ]
D'.to 3
LENS 5
D";O 5
.,irnhemia
LE]I§ B
D].'n 7
Dlrro 9
L.,ENS 1 ',l

tocrnooi

.. ..,: ,. langepatl llotterdan .

.r. ., v.l N.N.
ji.1 rl, . .V1 . ..Ottei6loor

1ï gqt ersportpark Z I reer
' 

. ...' ,.' .,,. V2',' J-an6en .op dc Hear
I ;. lïcEqcrsport! , Zt aecr

Beikenhof tr jt'nhe.m
Y3 v Haastrecht.
:.iest_ersilörtD; Z I neer
tt tr tt

. VJ. . Mitra.

.v1
v2

.Vo6 . i',

3 r uyniJrs

lrlOEliSD,lG 2 september 1981.

2O.JO uur LENS 1

18.4J uur tnNs 2

OPSTEL],INGEN:

LENS 4

LENS 5

LENS 6

LENS 7

TENS ,.8

LENS 9

],E}I§ 10

nEs

LETIS 1 
,1

]l/ est eJrkvJartier 1

lï cst erku'rartier 2

uur
uuI
uur
uur
uuI
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 'l
Hov 2
PaÍaat 2
TEI,IS 4
Dfr'O 4
LENS 6

7 §irortpark
D'lo 6
I,ENS 9
LENS 10
D1ï0 10 '

:i. .

,rDe

LENS 112L1, nvbrtleir :d,:or'rte trainers bekenà 6c;raa1rt.ti.

F.V
lï .Ii

erbarendse - D.Osse - J.Col-pa - p.vd, Stcen - F.Schuuruan - ...:
ouwcnhoven -'?.PeheJm : II.Zöun - .,i.v Kleef ,-. J.lieetman - Vi.Hei;nen-'''
Sprun(',el- - F. Veeren.

C.v(l Beek - R.Roodbo1 - c.Ketrpernan - G.Looyestein - K.nas - lir.Iiichels -
-'i.Roodui jn -..H.l1ooduijn - H.Zoet - H.bietz : G.Oostrou ; K.i(cetman i- !''
H.v Dijk.

H.v Blijswijls -.r.va Sande - H.ïlinnelzwaan
J, Gro oËhul_zgqcn - J.Houtelen - H.de l(negtJ.v tsoxtel- -..D.vd iJaas - F.vd Berg.

À.Tinmcrs - e..Goossen - p.Kro1 - p.Éle l(tein:r- /,.Rozema -F.vd "erg -.À;Dilclerbeek - H.vcrbàrendsè - È.Gimberg - JT.Vicrling.
..: ,,: tr l

- E.Blokland -
-,R. v Noort - H

J;í Endlich ;
.Straver - .,,

J.S orhma'] - .

.I[oulverihoï'eÈ -
rr. i

1ÍàÈ

fll.Prins.; rl.Prins - n.vd HorrFt -. T.vd Jer5 - 1.,. Reesirr:li j R.-guig r,,. ,,

H.Guit - E.v Luxotrburí)' - F.v 'Dcckun - p.Meijer - T.Vcrstraci -,p.1ösch -G.J. de l(ok.
i .: :.'. .. :'' 

-- i', :,
R.v 3 cr6enhene6ouvrcn - J.Rie6en - .rJ. ter ióaru '- p.Sóà;í;"'":' i.,.Sch"Ít"" -H. Ho1:1: enbrouwers - F. v Dijh - p.Eierct - p, Burghouvrt _ S.VestÉr:._ .

Il. de IIaus - I(.v Os.

H.Rientjes - J.iiuijpers - C.KuijperE - À-.I(uijpers - M.vd I(Ieij - ,...
E.Trommelen - p. de 1laa - F.peterè - Il.Vrans€n _ L.Verkijk _'j.tVttirrg iB.v Rijn

...:

R.vd stcen - J.otte - p.Lcf6brc - ïr.lonf.-u, -Io. rrrro., - J.vtcugel-s :.
T.Valkcnburg - B.Leratin6 - G.pijp,:gs, - D:pittana _ I,i.J.r"err.. ': ..
R. de .J61g'.

-)=. - ,'.-



INDEL]NG 1IO},1PETIT]E 
,' 
B1l r 82 zondaB senioren

RES . 2e líasse G RES. 2e klaEse f RES. 2e kl-asse E

DHC 8
HW4
Vreclcnburch 6
IENS 5
RI(5VM ]
Vocrburg,
Celerj-tas !
SchevenÍngen 4
Tonegirlo 6
srfi ,
fi(Àw 6.
UippoLder 4

Paraat 4
vlos 6
'lassenaar 5
LEI,IS B

ffi
RVC B

DUNO ]
Postal-ia 4 .

c,ltP 3
navc, 7.
VaLkcniers 4
HMSH 7

CromvlÍet 4
1ïestlcndia 7
De Jagors 2
Gr. ii,if lem Vac
GDS 5.
',"Íilhelnus 6
Tcxasr/DHD 4
Dyrlanot 67 /2
LENS 6
Eó,óEí Z
SEP, ,

Postduiven 4

RES. ,e kl-as6e F

VaLheniers J
/rDO 6
1rtJC,
Concordia 4
Pcstalia 2
S chi])luiden -,
DIIC 6
HDV 4
IENS 7
5frï-6-

"'.ivs 
2

Quick 5

RES. fc k1as6e D Res. 4e l.Lasse G

DZS 4
Cra:r je Blauw B

GDA 9
LEI.IS 10
iÍFïclia'l t
nuiqtus 4 .
I"ura,s 4
ZoeterEccr 2
Kranenbur8 5
RAV;\ 9
DI'NO 5
Flaningo t s 5 .

BEC 6
TEDO 4
IIIVO 4
Schevenin8en 5
Coievlars J
DUNO 4
Spoorvrijk 6
Dctf i.r 6
B}4T 6
LEItrS 9',; - i
ffilp-n 4
ESDO ,

RES. 4e klasse J

I{trtsH 9
l,aa.lrtcvrarti er 9 .
Dc Ster 1
LENS 11
ffiffi,rc
Post cluiven 7
HDV 7
G)S 6
Ooievaars 4
Il.'.Vii 10
GONr'. 5
Intcrnationa.al 4

ZZZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZ ZZZZZ
v. V,

z--.tt
ZZZZZZZZ1IZZZZXT.'ZZZZZZZZZZZZZZZZT'ZZZZ?,ZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ%ZZZZ7'ZZZ

J'ISTVULLINGEN OP INDELING ZíT]'LVOETBi.I.,

bij L.,ults '1 (2e 1(1a66e À): Natj-onale Nederlandenl i.!.v. Hendo '1

bij LHCS 2 ( rcs. 4e klc.sse D): Devjo 4 i.p.v. Chaban 4
bij I,EI\ïS (res. 5e kla.sse B): toegevoegd shakti , en Siithof Pcrs ,

-7-



IÍIJZIGING IIEGLEI.IINT ZÀiLVoETBI1L

Met ingang van dit seizoen ua-6 vanaf de ehcle helft van r1e te cn
)OEL tronDEll cEsC' 0TH''1. De zogenaaníLe 1 meterlijn a1s sch

arti o]) hct
n bcstaat clus

nict neerl Dezc lijn blijft alIcen als bcgronzi,ng van hct otrà fi chopg:'hjc cl.

POG It':i'I-t ..DCNDE...])1"G. J .se tcnbcr 193t.i-p

21,55 uur LENS 2

OPSTE1LING

Bui jtenro.'le 5 sp,;rthaI Duinlaan

LENS 2 F.v Dijk - P.tr'ieret - P.Smeele - P.Schulten - Iii.ter Laare - J.Rienen -
É. vcl l(Ieij - E.IIoppenbrour'íers

JJJ J J JJ.]JJJJJJJ J JJ JJ J JJJ
J __-_.. J
J ---- J
JJJJJJJ.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.I.IJJJ.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

1 íEDS?RIJDi{i0Giliil,i}44 i.- JUNIo:UN

I(oNTiJ(TPIIlscoN: GE i.,llD DUMISTEIJN
Stieltjcsstraat 259
2521 VL Den ilaa8

re]-. 94689j

ÀfbcIIon v,:ror rle rledstiij len bij bovcnilc:oend persoon op vrijca.;avcncl tussen I -
1$...rQ en 19.00 uur. fn uiterstc nood nàg op zgi errla6morg"r, op LENS bij i-enancl van
de J lco tcl- 661114.
vobr" r'.e avondvrcdstri j 'i'en uiterlÍjlc de avaond van de rvedstrijd voor 18.or) uurl -'

voor all-e vra{ïen r 1 problemer en de afschrijviagen kunnen jurrie bij ceze perscron
tcrecht. Iedere ml.andigavond is r1e jeu6dkàmmissie om 20.Óo uur in het ici.ub8ebour,r'
aanvrczi6.

z.i\TE: iD,1,G 29-9-1931.

14.JO uur LENS (zie ook 2-9) -
12. JO uur LENS 2
11.00 uur VCS 3

M.r-,N).írc r1-B-1981.

2O.OO uur VïOS f
i.ioEr'rs!r.G 2-9-1981.

HBS 1

VCS 2
LBIs f (zie ook f1-B)

LENS f

V1 P. Bakvis
Y2 J. de Brabander
Hengel-o1aan

Melis Stokel-aan

20. 15 uur VIOS 1

BÏZON],.EJiHEDNN

LENS 1 Melis Stokelaan

Zie jc nou ryel- d.at training n odza.helijh is
Iedere vrijCagavond bcn jc rrrelkom óp LjJNS.

oa 2x45 ninutcn voluit. te firan.

_lE!-98: vrj-jclag 2B-B en ori5Oog 4-9 is r,le training van 19.00 tot 20.0O uur.

o



LESIS 1' N.Boyla - E.Eykólhof - It.vC. Hock - O.vd laar - p.v l{arcn - L,.v Rijn -E.Perreyn -._Ch. Bc.rgnans - E.Schaap -. G.Capiilo - .À. nantahalEiÍrg _" H . I(oi:p ört .
zïE Oot( :ioers»Lc z:sèi:t.
samerlconst 1J.JO uur IENS Leider Jaap l,leijburg.

OPSTELLINGEN

LENS 2 l4.vd Lans - i.v Dfitterswijk - B.Driessen - n.lluisncan - Il.vd IIu]91 .-iÍ.v I'lefzen - I.nofador - F.Knijff (2x) - l,f.ScïoUUé"- R.Soebarta -T.§pa - tlr.C olpa.
sanenkoust 12.00 uur LENS teií'.er I!.Spa.

IENS f l?.v Veen - E.Jager - L.Sinke - Il.tïe.nnee - E.Zegers - D1.cle Haas -R.i(ievit - E.de Vos - H.DieneL - lÍ,vd Kooy - f.fniifr (ax) -
',í. v lÍelzen ( 2x) .

sanenlromst 10.15 uur LEI,IS Leiller 
^. 

B1ok.
,,ÏEDSTRI JDP]IOGIU-,] Í.[ B-JUNf OXEN

Ii0NT.a:I(TPITRS0CN: FnflqS VD nEnG.
Gramsl) ergenLaan 114.
2541 !,tt Deri' Haa6- Tet. z9?9?B

zlrTEtl)i.G 29-B-1 981 .

Afbel-tcn vcor de weclstrijcen bij bovengenoernd. pers.on op vri;da6bavonc tussen
1B;ooen19.O0uur.Inuitcrstenoccnà5opzaterda8]ïqrseno?lENsbijieriand
van de Juko tel 661114.
voor rle avondvledstrij clen uj-tcrJ-ijlc cle avond van ce rzed.strijd voor 13.00 uur. i
voor aLle problèmen en cle afechijvinBen l<unnen jurric bij deze pcrsoon:lerechte
Iedere maanda;avonir. is dc j eu6l'Jcommissie on 20.o0 uux in het ]t:lit6ebour,r aanrvezi6.

12.JO uur ILï,IS 4
14.;O uur LEI{S 5
1J. OO uur VCS 6

rloENSD.lG 2-9-1981,.

18. JO uur V]OS 4

BYZONDENIIEDEN

(zie ock 2-9)- VCs 4
- quick steps 5J LETÏS 6

L.,ENS 4

V1 t. Bernadon
V2 R..irrno1d
Hengelc;Iaan

Melis Stokelaan

B, (IENS

LET OP:

&PSTAi],Ï}IGB\

6) vrijdagavond traincn hoor.

vrijdag 2B-B en vrijrla6 4-9 iu de trainin6 van 19.00 tot.2O.OO uur..

LENS 4 .Iàv Kcster - II.v Velzen - M.Zaalberg - R.fiöhler - R..vd Zwan -
E.lJarmenhoven - E.rinnorl-aan - F.Sira - M.v Beg6elen - n.vd IIci jr'.en -' M.Mo1]öman - /t..Chiict -.M.Gcurens - R..pcnnings. ...opstollin6 voor 2-9 vrorrit nog belicn,J gemaakt

sanenl:onst 11..45 uuí LE].'S l,eicler paul- vci Steen,.

-o-



LENS 5

§aEenkorns

rm{s 6

iïEDgÍRIJD?ROGn,.l\I'ir^! .C-JUN IONEN

ortman - R.Schreiner - l,Í.ItoeLenij - J.Ilassernan - L.pcnnin5s -oret - E.I(outhoofd - C,Lic l(icn Tsoen - + aanvulling B1
3.4J uur LïJl'ts Leider tliÀ vd Linden.

- lrJ.v Boele - E.ds Gróct :.j..Triep - M.Ticmes - A.Tewarie - R.Rco6 _
J.Reiner - S. de j,trenny - J.KuJDcrs - R.vd J3oogaardt - D.;VcrmcuLen -
l{.I(no!E

Leicler.MarceI Jansen.

M.F
E.C

trCNT.^JíTPïiRSoCN 3 P.iUL VD STEEN
G ente.uui.'.enstISat
2545 pR Den ilee6
ret. 6?5096 . :

,lfbellen voor de wedstríj.'r.en bij bovengenóemd persoon oIr lvrijda8avonll tussen
18.00 en 19.00 .urll. Jn uitersto nood nóg op zaierrlagmor|"n op IÍNS bi.j ieuancl.
van rle J uko te].. 6611i4.
Vcor de avoudsc rlst ri j rlen uiterlijk de avond van cle we<]stf i j è . Voor IB.OO uur.

vragen, probletren en dc afschrijvingen kunnen jul-Iie bij dcze pcrsoon
rederc naan(1.a$avonal is r'!c jeu5ckonnissÉe on zc.oo uur in het lcrub6ebouw

'101

Voor al-1c
t erecht.
aanwezi6.

Z/.TEttD.rtG 29-8-1931.

'1 'l . CO uur IENS 7
1 1 .00 uur T,EII§ B
14. J0 upr LEr{S. 9

M.'..lNpi.G 31-B-1981,.

19.0O uur LEI,IS 7

SYZONDERIIEDEN

(zic ,:ck 31-B) - I*,V/r 7
- Quick Steps B

Quick Step6 g

Vios f

V1
v3
v'1

v2

ro.].ere vri jdagavond is. er treining. i.anvang. 19.o0 uurr Gaby vc) Togt za1 juJ-l-ic
de norligc konrlitie en tcchniek bijbreni.;en. Itom clan wel.

OPSTBLTI}IGEN

L',Ei{s 7 J.Illip - F.v.'Iic6tcr - D.vcrschclJ.en - F.Christ - R.vreeswijk -F. de Druyn - P.Oosterwellhel - jl.!'ranken - .a^. O ost crLal,ien - IÍ.v Hela.en -
?. Dillcwaard

zïE oolc }Í.-.N-1-'-G.:-VOND J1-B
samcnkonst 1O.J0 uur LEisS Lcider Gel4rql.giiivesteÍ jn.

LEI{s B .;.i(aup -- E.Ticnos - :.). *lIebIas - D.,.art6cn - l). v Schel}en - T.Mulder -S.vd Togt - !.vd Toorn - E.palenewen - I.!.trcckhout - II.Fromberg -R.Slats - S. §vrilfcns
sai:enhonst 1O.JO,uur IDI\ïS .. Ilei(i,er Gaby "A f cgi. 

-

Lm{S 9 . Lí Spa - R..Il.at eJ.aan -.1,ÍrI(cotman - D.l(eetnan .- Chr.i rie G::or,t - n. c}è Groot-
T;DiemeI - L.van tt Hoag - C..vè lloogaarat -. O.;jfod - [Í.. Ziranernansancnkonst 14. o0 uur LEIIS Le:_r',er pÉ. ,au à"o ,t.



ÏRÀINING JUi'lïORElt SELEI(TIES

l.LliJI JiG J,l augustus voor dc c-serelitie
l(OEI'l§DliG 2 septc4ber voor de A en B-sel-elEtie

VRIJDiG.^.VOND f]L.TIIING OVERIGE J1INIOREN j'rB en C -i§,;iS

ITEDSTAIJDPROGRÀI.I1 Li i UPILLET.I

ii$6e1o1:en zaterdag bleek.weer hoe waar bovenstaande zin is. riJ.Ie jeugcllecien
rtocsten r:rccr dc rr ilsirr in on te voetbaLfen. veci jongens. rouuto, Ë"rrlic-rràï0""clftalLen rvaren inkonl:l-cet. Daarnaast breek het vàor-de jeu8dkonnlssie eenonmoge)-ijhe zaa-k, ondanko tallozc pogingen, om vooï all-e erftalren een Lei èr té: jvindeno zo hebben ll'e op c1ít Eoeent nog ]-cÍilers nod.i6 voor c1 en cz alsmecle voor
iÏeJ-pen J. i)aarnaast heóft Hcrnan straver te kennen Segeven binnenkort de trainingen clo bcgcJ-eíà]."e 

- 
yT Pupillcn 1 op te qÈtrcten 6even. Ooh <,.e. wo cnsclagmicr.dagclubhecft vJocr ce tradj-tione'l c hulp nodic. öcdenk àan noE uonJ',iat dc j óu3,ihr:ànissieonderbczet is en zo tc zien overal bij za1 rnoctcn 

"prirr13nr, 
.clan weet U rveL datiedere'hu1p van harte vrelko& is. Het iooraje rrnoe* hebl,en lve nu aL zovaèk

6choord. l.rle.durfÈ er ir iírir te zc1;qen en hót dan.cok no6 serieris te doeh. BeIerien ruct pàul_ vd steer, ,Te].. 6ZSoig. Ji11e ,^._|a1asgu"s, 
"Enio"Jn izater.tas otzóndag) alsmecle de oud.ers die her scrieus ,:.rio" d;; ;;;;;-;"lriui. x"iint u

Scen.6ehoor of een ingespreh tcon bel_ clan naar Gerard Ouiv"."tui;n ó"ï.-;iiàOöl ;

Tot horens.
-lr

ïn vcrban.l mct. avond..we dstri j -len vervalleri..de voIÈ6Ë,:le trainingen:

De troininS op raaandag J1 augustus voor ile A-en B-Èblehtie aLsmeile tte trainrni opdondertla6 J septenber voor d.e C-sel"ektie gaat gewocih door. --r -

i.LIE REG]N ÏS IqOEIL]JJ( ])EZE IS BIJN:I, OIfi.Í0GELIJi(.

.f.fgelopcn vri jda6 was cle opkomst 'zcr- icts bcter d.an .re vcelc daarvooi.. Hct kan ennoet echter. nog beter, zekcr a1s je kijkt naar cle bed-roeven..le r1;6ultatcn van cleocr en\,ledstrl-J den, De training voor Cc .'. ën B klassers ís d.oor aiwezigheitl vaniloy Vroom vo.r de komen.le twec ,":reken, clus vrijdag 28 augustus n" "rijdag _4september,evenGensvan19.oouuiiotzo.oó"",I,ffiiË*"o"ck1as6ers
o.l.v. Gaby van de To6t. I

I(ONTjJ(T?ERSOON.i I{II,I KOIIIïENHOVEN
Stcenzicht 189
25!ó :,» Der, IIaafi
rol_. 2ggï55

,{:'fbel-}en voor de rucrlstri j len b$ j bovengenocmd perscon op vri j clagrrvtinrl tiissen . ..; ,18.00 en 19.o( uun. rn. uitcrstó-nood nà6 op zat erdai;uoroean pp LENS Irij iemancl

voor ilc avcn('.vre d6 trí j a-ón uitcrl:-jh r1c avond. van de vreddtrijd v.t:r 18.0o uur.
voor all-c vrasenr pioblcncn'en cr.e afechrijvin6on kunnen juflie bij ..tczc lcrsoontcrccht. ïealeïe nl',irnrlagavond is cle jougdkànniÀsie oro 20.óO uur in-het klubgcbouwa:nl'rezi6.

-11= ". 
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z,"^TE-.Dr'.G 29-B-1981.

1O.OO uur LENS 1O(zie. ook.3t-8)l
10.00 uur LE.IS 11(zie ook f1-8)-

Zr'raluvrent o elrnooi bij Oranje Blauw Guntersteinr,re
Zwaluwentoernooi bij Aranje BLauvJ Guntersteinw.

I,{.LÏI:.lG 
'1-B-1

981.

1 9.OO uu}. Lm{S
18ro0 uur Vios

BYZ0N)En'lIE:im{

'lo
11

10
11

vl-o§
LENS

v2
Melis Stokel-aan

198t"
trainin6 bckcnd gema"dit.

Leirler Heruah straver,

Leider i?on de Jongh.

v1
v2
Erasnuarvegr

Ook de woensC,agmiddagcl,ub clraait weer.
Einde toernooi zaterdag: + 12.J0 uur.

Voor juL1ie om .15;JO uur

OPSTELLINGEN PUPJ ]JIEI\Ï

LENS 10". zaterdag 2p.augustus en naandag J1 augu6tu6
De cp6teLlingen worclen d.onle:..da 27-B na de

Vcrzamelenl zaterdag it-g 9. OO UUT LEI'JS
uaan.',a6 ]1-B 18.JC uur I,ENS

IENS 11

',1EDS TRI JDPi]OGNJ.I,í] 'Lr I,IELPEI\T

H..'-arscn - RrJ.lserogccst - il.llrandt - J,Hartnan -: E.Inneiliee'- N'.Ja,gesar _
J.Iioenrnads - i.i.struick - J. vd sta.rre, (arlcen. 3r-B) + "a"""rring-';.tdo selektic.

Verzamclen Zaterda€..29-9 9.00 uur LEjsS- naanrlag J1-B_ 12.15 uur LEIïS

1(ONT,TíTPERSOON:. P;ITEn PEnnEYN
: I,lirldenstede 144

2543 TZ Den Haag. TeI. 292957

Àfbell-en voor ;le wedstri j,Ien bij bovengenoemtl. persoon op vrijda;avonrl tussen. ,

18.;o en 'l9.oc uur. rn uitersteire noocl noÀ o? zaterdagmor{ïen op uENs bii. icnanclvan Lle Julro tcl. 661j14.
voor cl.' avonclwe cs tril *en uitcrlijk rle avoncl van d.e wed6tri5d ,oo, r8.oo uur.'
Yoor alle vlaí.!en, problemen en de
terccht . I ede rc xxaandagavond. is c'.e
a.anr.rezí1J.

afschrijv5.n6en kunnen ju1lio bij deze pcrs.ron
j eu;;dkomraissic ora 20.00 uur in het klubgebouvr

Z;TEXDJ.G a9-B-198'1.

10.OO .uur LENS
10. O0 uur LEN§
12.00 uir GDS

12
.13
i4

r.',v,'; 'r 2
R;.V; 13
TENS 14

BYZONDERITEDEN

I'\Joensdagniddag trainen. Ilanvan6 14.rC uur. Kotren jull-ic ook???



LEI,ts 12 I,t.Hoótcs'm*r- M.schuírnan. - lr.verÈ,chc1flen'- J.ilèstsiràqu - n,uyraènan -----------: P.valk-c1b_g16 - t'l.r;iqrqpà t- iR. ziÍdincrnan - s?Hes6 '- I4.+ Katv;ijtr -
P.rlg ionCh'- tÍ.tijssóri;'" ' i-' . ' .' :"

sanenkoust 9.f5 uur f,ftrS : ' ': ; ' i t:Deter ae Jongn.

LEIYS 1] J.vcl Uaay - P.], .^anh,1t - 1:1.'-n;ér,i nu _- f .'agr, I{eijer - J.Mansvelcl -
P.Efstah - G.Elstak - R.Zanclstra - R.-vd Laan - I{.Jochems - n.Nuíjen..

6aaenkoE6t 9.15 uur LEI{S Leiiler Dhr. Elstak.

OPSTEL],INGEN

1ïEDSTRIJDPROGR;},N,L" I'trI{I-:ïELJ)UN

KONT,J(fPEiISOON:

zatr:u.te 29-8-1981.

1O.JO uur Postduiven .15 LENS '15 (zie ook lO-B) Madestetm '

Quintustoernooi I(criEstraatl(rzintsheul_

. . ; i .,. i. r .
LENS 1+ E.Deld(cis - R.IIo1troi) '-''S.Jagcsài - p., cte Hleijri - G.l(ui1:er ., 1.1eef1an5----- 

J. steinvrc'gs - I't.l;ubÈcn : ï(.Hànsen- E.v'IinÍjf f.. I .,f .f.,"fièrËfd.
samediomst 11.00 uur LIII\TS

PETEII ?ERRXIJN.
MIclclenstcde.J44
2543 TZ ,en Haa6
TeL. 292957

Afbell-en vtor c1e Írcdstrij:len bÍj bovengenoerod persoon op vii3da,3avond tussen
18.0() en 'l9.0o uur. rn, uiterste nóocl tà6 op zal ercla.6no"13on ol i,Éus tij ienand
van de Juko tcl. 661314.
voor rlc avondv/c d,s tri j cen uiterLijk cle avond van cle wetlstrijcl voor 1B.oo uur.

voor al-}e vragen, . 1:robl enren cn cd afschrijvingen kunnen juJ-Iíe bij.,tieze persoon
terechti Iederc raaandagavonr't is de jcugclÉomniJsic oa 20.Jo uur in het lilub6ebourÍ'
aan,,lczig.

zoNpí,G lo-B-1g§1.

'10. oO uur LENS 15

SYZONDERI-IEi)EN

P.Dccn
oauenkonst zater

- zonda

Voor!-opi6 trainen .juI1ie ook op rvo cns<lagnidd,ag orr 14.r0 uur i.p.v. .l5.JO uur.
Dit i.v.m. hot geringc aantal nini-r,relpcn.

OPSTELLING

IEI'IS 15 (zie zaterdag cn zonCa6)
.Fierct - F.Lelievcl-d - C.Molenaar - l,l,Iíol-cnaar -
9. J0 uur LENS

.11 uur LENS Lcider Dhr. lÍolenaar.

-R
dag
ó/

-ó-

.l



De pupil-]en en t',eLï) en en ninirwelpen zijn afgeLopen woensd,aÍï 1p au6ustus
beÍlonneu met de trainj-ng, No6' 1àhg niet alle.jongcns rvaren aarii,lezig. Iedcre
wocnsda5nidda6 worclén al.}e pupilfèn, welPen .en 'uini-welpien vcrwacht vool i1etraining. De tijclen zijn alsvoLgt3

',J0ENS Dlicl.lïDDirGCï,UB

mini-welpen( voorlopig)
welpen
PuPil-Len

SELEI(TIE PUPILTEN E},I Ii.IEIPEN.

NIEU' 'E ,LEDEN

DE LEN§BENGEL

14.10 -
14^to -
15.3) -

15.J0 uur
15. JO uur
16'. ,o uur

Kom optijd d.w.z. dat clcze tijclen be6intijden zijn. Het
_],B{9 .g te ]cl-eden in. sportteneue en.om je na aflooöp te
de trainingen. dit heLpt je.-in de wedstrijden.

is verplicht
d.ouchen. Doe

om Jc op
je best op

Nognaals wilIen wij benacn:Jrken dat c1e pupiIlr,n en welpen die in cle sel_ektiezitten v*p]icht zijn om af te schrijven Éi3 an trainer iru ,. niet'kunnentrainen.
Voor de lupillen is dit bij Herraan Stravcr IeL. 66fi64
Voor dc wcliren is dit bij rlacqucE den Duj.k Tel. o? 9_41ZB}O ''

Itrijg je 6ecn gehoor be1 dan even naar peter perreyn ic]-. 29295?.
Daarnaast rvíl-Ien wij ock no6 evcn krvijt dat ju11ie ool< op cle *ro ens dagniclcrag
no6cn trainen.

[ïe_ hunnen best nog nicuvrc ]-eden gcbruiken. Heb je op schor_,J. nog jongens diewillen voetballen rieen ze dan geiust een6 nec .rou.r à" trainln6. lilie ae meestenieuwe leden aanbrengt hijgt een Leuke prijsl !

Eind_ _ju1y is bi j a1le pu1:il]cn, l.relpen en rcinir 6 ale LENsbengel_ weer j.n cle busgeval-Ien. rn deze LENSbengel vraren al-Lc cl-ftal-fotor s ar5edrikt. . .rulfie hei;bennog steeds de rioSclijkhei<l on in bezit te konen van cen echt" i"l.i'. Dede lcunnenjul}ic bestef len door hct volgcnde numner te b,el_Ien: t*. àgóSài- 
-'

llif Heijnen.

-14-.



DE IEI'IS TIEIIUE
UxEl(3t.iD VI-TI DE VCE?]].,LVE]IEN]GING LENS ( IEI]G EN SNEL)

lle Jaarga-n6 -nunncr 6, J septenberi981.

DBBBB}]3}3TB]]BBD]]BB

f; unr.rrou,vs 
B

BBBBIBBBIDDBE3II"BIIBBRBBBBIIBIIDBRBBDBBBTBBBISSEBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBB]BDBBRBBRDDRIBRts

t'Iie staat cr achtcr de bar ?

Zat er Cagllor6en: in cn ilin
Zaterdagniddag: Ton vcl Berg - paul L{eijer.

ZondasBorgen: Tínus ZiLfhout - Tecl-e f'rerichs.Zondagnirklag: l^ac1 Jlogisch - ..1 vd Stcen:

§luiten Zaterdag: Ton vC Iterg
SLuiten Zondag: rïad Bogisch

Dvontueel afbellen bij ,-n B ergenhenego uwen, TeI. 66986.

r'I'Ftr'F[T'FFF
T' Ír
F rEr(o ;
FFFFITFET'TFFFFFFFFTTTFFFFFFFFF,TFFEFI"TSF,IIEE'TT'IF.TEFFT'FTF,TFFT'TF'FFFFFFT 

FT'FFFFF.TFTTFT'F

Haflo LEN§er6 Ouders en Introducees. .

I'le zull_en jullic er nog everl aan herinhercn, .at op zaterrlag 26 sept.
l;]1 .lz!_H^1",f1":iul" "saat. oftervcl, hun eerste optrerlen ín dft seÍzocir,qoor nl_d.CeI ve.n ecn barbeqeuavond!
r)e i:rijs is n;rc.r / 17;FT.FïfiFv;r:r kunt U naar hartelust cten, ,,.rÍnken endansen. Jazeher, want o:n het eten tc Laten zaklcen, 5,."" aà-U""ri3"" ,run cle vloelc!
g.E?E!r.LG Hï? ?:*t q eraan, dat.U zich zo Baurv nogeii;r op8ecft Ëi; éar, ''r.o .tu--'l.c(ten van cl.e FEIiO.

De 21e 6e t. a.E. kunt U zich voor het laatst mel-rlen.
Maar het n ook veeeeel eerder!
DUE Sauw even op8evcn voorxdeze Srandioze ilr.xBEQEU - .íivoND ! Bi j:

Ren6 vd.Steen.
Ina vd Berg
Loek Duivestcijn
Simon Sandifort ,
Nonnie Straathof

RRIIIlxNTTiiI.U]RRnNRRRNR

fi neur;crronnu, *
RRRRnIïRRnnmnnllrRnn:lrllillnlmRxllIlRl?l?ilm-Èn;R]lllltltRltliiutItREïnnxnnlIIli?IllltuÈiluii\tnRtinRI§nR

De Mestvaalt

Goccl nieuvrs! Gocd nicuwE! Slechts 1
besteed aan de barvcrlichting.

-1-

item hebben wij verleclen vleeh



En rirat schetste naandagavcnd onzc vcrbazinB, het l-icht bran<lde.
Proff esioàccI aarl8elr-akt e. r1. körton het is vreer puÍE 6edao.n. Dit is
wccr e_erts een e t ork staaLt.jc. van s.tr_a.6vaardig real;eren
Het 1e vorloor afgelopen zoncla6 mct 1-0 van H.O.V. Naar wij vernanen
1ic1: het al-lefiaaL,nict ào leld<cr bij l,S,tS. Haar ja wat v,il_ je net zorn
druk. o o f enpro8raJuma. . lïi.j z:lcn di.t seizocn.toch we1 mogelijkleclen voor
een redelijir ein<Lresultaat.
Zo nu en Can drupt er noíj een vol(antie - 6roet binnen ook vandaag weerFrit6 van LENS sezo B 6roet ons en net nanc het r e elftal vanuit het
wintcroc Valkenburg. Er staat n.1. half bcwolkt B grarlen. 0f zcu dat
wollijo een bÍerschuÍnkraag voorstell-en en die tenpcratuur dc lic:eIte vanhet bicr aangeven.
r/in vd Linden is iian zijn ncniscus 6copereerd. Hij is inaiddels irrcerthuis. ilíxr namens gehecl LENS een s;:ocdi5; herstcl toeg.elenst en rne hgpenje weer 6nc1 1an66 onlof in het vetri te zicn.
ri.s. vreekend beÍïint de compctitie voor de aríat errfs. r,íij hopen dat alLcelftall-en er fl-ink tcEcnlan gaan zocat wij dit 5aar vreór cèns rn aanta.l
kanpioenen in ons nidclen hobben. t.-;ant dat is toóh het strcvcn, ook aI
s1;ccI- jc in ucn vrient,.en- of bierelftal.
Ook ccn juníoren kanpioenoelftaI zou lcuk zÍjn.
lirij hoiren clat rve ovcr B rnaan.,.cn kunncn z96gen:
trDat is lang Gcl-eden dat we zovcel kampioenen hel)ben gchaclr

"ïe 
Latcn hct hicrbij cn ze$gen tr ZET irHvÍ Op r.

EVEN VOÓRSTELLEN

l)e opl-cttcnCe lcijker ven LEI{S sezo t heeft innicr.cleLs wel cloor dat er
nieuwe ncnscn in clc clug-out zitten. Een van d.ie vreerncle nensen is cle nieu|et-rainer. ond-erstaanri. trcft u vrat inforiaatie aan over d.e trainer zoclat u zichenj-gzins cen beeId. kunt vormen van cloze man.

Een anclere nicu*rc is .i.e ve?zor$cr. Hi j he.t Ron vd zwan, is 22 j irar ensturlucrt aan .r.e dpbrtalcadcuri er
Dit is hct ae jaal dat hij al-o verzc,rl;er optrcedt clus veel kunnen we niet ovcr
hern schrijvcflr -Hct enigc' wat l'iJc no8 kinnen-.cIden i6 dat hij vcrzorgex is voordo hcle sel-ebtié.
Hicffij vrill-en rve het voorlopig Iatcn.

Uw nedactic.

- zíin naan is cer ter llorst, hij is in 1!4] gcb.ren, vroont in Hocr( van
Hol-tranrL en is in het da.Sclijks 1even vert egenrvoordigór. ' .

Hij belor zijn vo et bel-l_oo?bran bij voetËalcLrib Leeíwarcien. Na 2 jaai 6ín6; hij
ne.ar sparta arvraar hij bckcnd 

'rcrc tloor zrjn voetha,ll-en als vcrc.eiliger r(voorstopper, Iaatste nr.n) in het r;-elftat na 12 jaar gin6 hij or", n.,o, Be.rgen_sport uit Àntvrer?en 
. 
alwaar hi j rrog 2 jaar actccrclà.

zoaL6 wel ucer'profvoetballcrs tloen, wcrd ook Ger traincr. vijf ,jaar hceft hij
!:l i: va.n Die Ila8he get:raÍnd. Thans ie hij voor het zcsc,,e jaar traj.ner en bij
LENS dus. Hij tra,ínt het 1er2e en Je van LÉNS. Tevens is hij olftalb e1je1ei"lervan hct 1e.
Het strcven dit j.r.ar is .cm zo hcr.;g uogcli jk te cindigcn, en in íc,icr 6ova1 uit clede6radati e zor6cn tc bIÍjven.

-2:- -
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Zaterdag 5 sept. 1981...

14,10
't4.10
'11 .00
10.3O

LEITS 1

LENS 2
LENS 

'LENS 4

uur. schipluid.cn 1

uur PGS J
uur Honselersclijk z
uur .i)GD 5

o.N
P.E
N.N
r{.Í

.Ii. J. v Bcrl-o.
ckhardt .

Nu hct oefenirrogr ar,rma dus op t h oor na gcvilcl is en een iecler ri jkelijkde kans gckregen hceft zich in een of ander eIftal op de cen of anrr.erepLaats
, r vraar tc nakc[ii is c'u= a. s. zaterdaq het ,, uuf van d.c waarlheidrr cangebroken inde vcrm van: de start van cr.e nieur.re c<;ropetitie l9$ll t 92. irLs bcste raacl zouCen weonze ,j ongcns daarbi j c1e navolgentr,c vraarschurving wiLLen nëcgcven: Rekijk r1e zaoJrvan d.en lleg,Ínnc af aan zoerc 6crr-eus en Seconcentrecrd,en laat je niet mÍsl-eiilendoor ideeen over t eienstnn,' ers, rti.c al,6 z.g. , rzachte cit jcsrr bcschoulvd hunnenworden. Dc winstpunten immc rs, dii men in le aànvan6 vc-n ccn ccrrllretitic, odwelke rcden c',a.n ook vorsi)ce1t, zu11en vcel aL juÍst clie puntcn betckcncnaan het cin<l van de rit straks net tekort hont op clc weg hetzij naar br-rvep,r'.. hctzi j t:nar bcneclenr . IJcdenlc dat wel l t

ons irEnÍi[E ging'rusti55 docr uct rle ene zc6c na de andere te vergai.en3Ecn speci+Lc verncldin6 hierbij client geu..ekt,tc r,rordcn de (uit) .ovcrwinningte;Jcn NSEIÍ op si)ortpa.rk Ockenburgh. Bcn (vià BSC r68 ) recds stcrk l;ehavcnC

, rlie we

l,El{S-c]f ta1 wíst e.ldaar ecn índerrlaacl zwaar bcvochten 1-0 zege te bcwerkstelligcnhetgeen .in jare4 rlict ryas cschiccl. Dat een- en anller dcox .le r r Sta.n ard Elcctxiclieden bcsliot niet in clank w..rcl af6enomen blcek 6edurenCe d.cze strijd ovcr-

,1ar'.ru+.

. duidelijk en a1. zijn de harni:ioenen ve.n vorig seizo en rlan vrel-iewaar op fra"a.ie rui jz
W-l. J ze near c1,e 1e klr.sse g.cirromoveerd., zij toonclen zich ditur,al maar zecr sl-cchteverLiezeret Enfin a .6. zaterd staan vle dan voor i:le eerste ( uit) wedstrijd vande compctïtie in cu tcGen Sch ! uiden: aL dS.rekt een plocI on net cerbied tcgenoi)tc zien. IIet i6 t e hopen voor tr al-ner nob Jan6en, rlnt cr rceds een stel bLossures
5ehe eIc1 zijn, zotlat niet aitevccL ,', a.anvu1lin6cnfi de kern van dc hoofdroacht-dici:en te verzwa.kJien. l.ianvang; 14. ,O uur. Schcidsrechtcr3 O .ll.l(.J. v Bcrlo.Tcrrein Schi luirien: G ouc'.enre{;enst rànt , a1dnai ( va.nàTflelf t l<omen,.j.e irac p 9n l_ inhe;
terreint je. Succes riannen. Cpstclling en verdcre gegcvenc volgen wo ens c1,ag^avonc1.VerzaBel-en: 12 .JO uur

wflarna' eeii S-bocht leiCt naar o cn piepkJ.eiE--1:arkc cr-

wel naar Honseierscli5k,
Tcrrein HoEselersdi

Poe r c j.ng Na dwijir

Het
Pcs J. ile .ho
ScheÍdsrecht

EEDE strat cle nieulve corapctitie nct .een (uit) wedstrÍj.J,tegenool; hicr.het beste ön met rveinÍg t l-er..lres.--ryan8i- i+. jö -""".
P.Eckhard.È. Evcnecns vrrzatnefen oÏ) LENS or;t'.,11.l]e. Terrein pGS:t (zijstrirat Declemsvaartwugl op"tqffl"e "i"a do trainÍn6.

Ons^9El$E 6aat den tiklíe1t j e vei:iler weg en
ileJrllan6i, 1'1 .o0 uur. Vcr-zarnglen (otj r,BllS).: g.45.ul+r.
Joh, v Otd enbarnevcfïfrïIil:ar-ao..i.. ir.trdà"aà vanafbij stopLichtcn l-inlcs en .lan het hclà clorp rloor rii
OPSTDLTING:

pen
eI I.

ïY

.)nemuiden6traa
oensdaga.vond n

M.}]euver -
II.I(enper -
}I.N. - N.N.

C.Ve1clink, -'J.<le Druin - R.Ilom (aanv.) -' :ï.v. Mersbergen _J.IiruL - L.I(uijpcr - G.Iiuijper - R.Leijn _ T.vcl fot - N.N.



Hct L]EIDE sÏ)eelt eveneens ULT tegen ?cE ! (@enemuidenstraa.t).
.fqgg!g: 10.30 uur. Vcrzanclcn:1op i,ffi): p.4J uur.-opffilr,tue :

G.llaflcen - H.Doun - lrt. Dief f enthal er - M.de Keizer - CFr. van Drielen - j-.I(oster (ac.nv.) - H.Iiouyvenhoven - CJac. de Veen - R.I(oster - .i.Bannin6 - D.vd Zwan.

PROci?r'-:lÍ, .ZÍ.TEI)r',G 12 se t. 1981.

12. 00
12.00
12.OO
10. 00

oo

OPSTELLINGEN:

LEXS f
LENS 4

LEITS 5

LENS 6

LENS 7

LUt\lS 1 en 2 vri j
I;KSVM 2
DHC 5
LEI$S 5
Toxas/DIIB 4 -
r,-Itc 6
LEns B
BI,TT 6
LENS 10
LEI{S 1 1

.RoËman -

.1(06ter -

M. Postcma.
J.ll. Franse.
T. Vel1ekoo1:.

s1:ortparh PoLanen lÍonster
BrasEerskade i)elf t
V1 J.F.lleurink.
Duinlaan
Brasserskacle Delft
V1 H. C. B. Citterto
sportpark Es caxap I
v2 1!.N.
v2 N.N.

14. r0 uur Grà.írf irJiue; lI/Vi,C
14,3O uur Honselcrsclijk 4
'12.4J uur SVPIT B

IENS 4 is vrij

,1 - LENS 1

- LENS 2
- LEIIS 3

ZZZ ZZ ZZZ ZZZZZZZ ZZ Z ZZ Z ZZZZZZZZZZZ ZZ Z ZZ ZZv,-
i or ou 'TillDurs vitr DE zoNDÀc - Tnlip 

2
ZZZZT,LZZZLZZLZLZJZZZZ\ZZZZZZ\ZZLZZZZZZZLLZLLZZZLZZ?,2?,ZZLZZZZLZZ,àZZZZ,LZZZZZZZZLLZZZ

P110GRr,l'il.i* ZONDT,G 6 se1:tenber 1!B 1 . ( aanvang conpctitie)

3
4
2
4
)

.00

.oo

.00

.00

1

1

1

1

1

uur
uur
uur
uur
uuI
uur
urir
uur
uur

LEI,IS 

'LE}IS 4
DI]C B

LENS 6
LENS 7
l:.Iassenaar 5
LENS 9
GDf; 9
CroEvl-iet 10

rryordt door ,:t-c trainer b ekend gerraiitrt .

F.Verbarént1se - l.Osse - J.Colpa'-.p.ua St()en - f,.Schuurnàn
ilir l(ouw enhoven - p.perrey{r.- H.Zoun - A.v l(Icef - J.IieetDan _ ïl.HeljnBn _
lli. v Sprun(lcI
F.Veercn zie IENS ?

C.vd lcek - n.Roodbol - G.I(ernpernan - c.Lcoyestein - I(.Ras _ Iï.Michel_é _
L.Roodui-jn - H:Ilooduijn - H.Zoet - H.Dietz I c..Oostr"m - I(.Keetman _
H. v. Dijk.

H.v Dlijswijk - J.vd Sancl.e - Il.Ilimnel zwaan - F.DLoktand _ .I.EnaI[ich -'J.Groothuizen - J.Houtcpen _ H.,cle j(ne6t _ R.v Noort _ E.St;;;;;:-
J . v l3oxt el- - D. v-d lJaas - F . vcl .Berg.

i..Tir:lers - G.GooseEï - p.Iirol - p.de l(Iain -,)..Rozema - J.SchnaI _F.vc1 BcrB - l,.Iiltterbcek - H.Verbarcnrtse - n.Ginbcrg. - J. i;;,,,;;h;"u" -ït II À èràh

Th. Frins - Il.vrl Ilorst - jl.vcl lerg - L.Reesj-nk - R.Guil - U,erit8.1/ Luxcnburg - F.v Deckuu - p.l,leijer - T.Verstracl- _ p.Iosch _
G. J. de ltok.

LENS B

-4-



TENS 9

LENS 10

L,ENS 11

vEnzl:tÍ'.rLEN

LENS
tEt{s
LEN§
LENS
IENS
],E}IS
LEI{S
LEN§

R.v Beri"qnh.negoutveh - J.Ricmen - \.[.ter Laare - p.Snec].e - ?.Schu1ten _
H, Hoj)! enbrcuv,erE - F.v Dijk - p.Fieret - B.Vcstcr _ p.ljurghouwt -R.de Haas - R.v'Os - c. vrr, I(Ieij.
3.v ]ti jn - J.Iiuiiircrs - G.I(uijpers - h.Kuijpers - M.vd li1ei j -E.{rommelen - F.Peters . R.Vransen _ H.Rientjcs - t.Verlcijk _ J.l,.Iittin6.
R.vd Stcen - .I.Otte - p.lef$bre - tr,.Jonker - C.Lipman - J.'trfeu.e1s'-
T.Valkenburg - B.Lenting - G.pijpers - O.píttana I l"l.J^n"no - J.firrrrun
R. rle JCng.

4
5
6
4

ö
9

'l1. OO uur LENS kantine
half uur vcDr aanvailg
9,00 uur LENS kantine
12.C0 uur ,,half uur voor aanvang
11.Jo uur IENS kantine

10 half uur voor ae.nvang
11 , t

Rectificatie eLftal in
LEIIS 11 wordt 6e klasse ir: (2x45 min. )

3MT B
Marathon 6
Dynamo t 67 5
Se lÍerve J
LEI.IS ,1,1

.'Ëtiff;e'l 9

Duno 7
Cromvliet 10
Postalia 7
quick 15
Robin Hood 4

i,T.SCHNIJVENs ( vrijdagavond tussen 19.00 en 2O.OO uur)

LENS 4
IENS 5
IENS 6
LEI{S 7
LEI\S B

IEN§ 9
LENS 10
LENS 11

P. vd Stccn
C. vil llcek
I{.RimuoL zwaan
F. vc1 Ber6
Th. Prins
J.I?iomen
J.11ur-Jpers
R.vd S teen

67 j.r96
o1o-715330
Bozjt6
29?9?B
611214
217301
6oo65B
455$4

bij
bij
bij
bij

t eI.
tel.
t e1.
t eI.
t e1.
t eI.

bi
bi
bi
bi

i
j
j
j

+"l"ogl:lglp kunnen l:ij cvt. problemen kontàkt opnemen
tef . 2313214 opvrijrlagavond tussen 19.50 en 20.fó uur.

UITSIi'.GEN VOiIIGE ttEU(:

]JllllÈ I

HOV 2
-Lrarc.at z
L}TNS 4
Dï.JO 4
LENS 6
IENS 7

IIOV 1

IENS 2
IENS f .
DÏto l
LENS 5
Diïo 5
.í.rrnheHi.a Toernaoi

net Han6 Rient j eé

1-O
o-1
2-1
4-1
,-6q-2

/e i:1aats

-5-



LETIS B

Dlïo 7
D\,^'Io 9
LENS ,1 

1

llujo 6
IEI{S. 9
lEus ro
Dto 10

)-z
19-3
1-1
o-,

',,le6cn6 h(r"lflaId niet bpkbrocn ( zoncl'er oï)geaf varr reàen) op
{,Jrordt J-ffiËfiIi t àeizócn nict mcer op,!óstc1<i wcr bl-Íjft'
digd.._. Verv,'eer is mo5elijic op ma.anrlainvond bij. dà Seko.

zonda6 2
dc contri

s?orthal- DuinLaa:r

sprrthal Buit enhof

JO au8.
e vcrschul-

1en
buti

UIT DE. ZIEKNNDOEG.

- vorige week heeft ons al-rcr seko l-:d ljiltcn vd Lin.l,cn cen operatie aanzijn knie onrlergaan daarbij hobl:en--de art'sen een meniscuo moeten verrvijLleren.
De operatie i6 geslaa8d en ile patiËnt ::r,e,alrt hct goed. .fgelopen .rron *ig is hi jtlan oolc thuisgclioriaen. Dus stuur aI uw goedc wensèn en kaàors (blocmer àogun oàt)naar c1,e I(epprerstraat 24J vz.nt dat za1 hij zeker oil prijs steilen. \ïij ,ril-Ion
hen dan oolc J-an6o dezc ure6 een sne'l herstàl- toewensen en hope4 hen vreer vr-ug in
ons niddcn te zien.

De Seko.

PIOGILIII.ï. ZONDI'.G 1J sept. t931,.

11.ÍJO
T,AO
lt.oo
12.OO
14. oc)

12. CO

10. 1)0

14.0O
11.00

uur
uuI
uur
uur
uur
uuI
uur
uur
uuJl

LENS 1 l:ekerlvedstrijd
Vios 2
LENS f
LLï§ 4
Ílt(;vv 6
IENS 6
LËNS 7
]ivc B

LE}:IS 9
quintus 4 -
LENS 11 no6; niet bekend

LE}IS 2
I'jÍ1he1mus J"
PostduÍven J
LENS 5
lïilhelmus 6
SchipLuiclen J
LEN§ B
Spoorwijk 6
LENS 10

ZZTJZZZZZZZZZZ ZZZi''IZZZZZZZZ'/, ZZ ZZZZZZZZZZZZ ZZ'IZv.z
; IN DE t,'r)NDELG,J{GtiN V-l{ ilit Z.-;iLVOETllj.L ilJz
ZZZZ'iZZ7"àZZZZZZZZZZZZZZZZZT'ZZZZZZZZLZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

PNOGR],I.TL" VCCJI M]..'J,I])/,G / september 1!B1 .

21 . OO uur LEI{§ l GSC 2

1981 .PROGiI.:I T&. VOOR DINSD l,G B sei:t ember

21.1J ttttr Sater 1

OPSTET,],ÏNGEN,

i,Elrs 1

LETIS 1 M.vd_Lano-- H.flinneltwaan - 1..BLokland - H.Straver - J..Houtepen _
F.v.lloxte1 - J. Grqothuizen - J.vd Sande : H.de iinegf - lt.v -Noort.

-6-



LE"\S , J.Kuiji:ers - C.Iiuijpcrs - ii.Kuijpers - I{.vd i(leij - E.Trominelen -
R.Vransen - G.lijpers - 0.l)ittana - n.vd steen..

ItrSCHRIJVEN VOoIi ZLt LV0EIB.a,L., (vrijdagavcind 4 sept. tussen 19.00 en !0.O0 uur)

LENS 1

LEIIS 
'

bij
bij

H.Xinmelzwaan
J.Iíui jpc16

reL.802516
tel.600658

UITSLI'IG V/.N IIII Z!,TLVOETBT'.L TOEIiNOOI IN IIET PENTTENT]IIN SETECTÏE CENTNI]M TE
SCHEVEN]NGEN ZÀTEI?DIG 29 augustus.

Parterre
Therapie
PT3
Personeel
LENS.
Farterre
PTR
LENS
Therapie
Per6oneel

PSC TOURNOOT 1981.

PersonecL
],ENS
Parterre
Therapie
PTR
Íhera;;ie
Personeel-
Part er:re
PTD
LENS

LENS werd hier dus J.e,proficiat jongensr

])1.}ÍESVOETI]IrL VJ.N START

PR0GX.,IX.lji Z0NDJ;G. 6 september'l 981.

i..s. wàekend start ons C.amestean de cornpetitie. .ifgelopen week
getrcincl'zodat ze niöt hclenaaf ongetraind begÍnnei. ' --
'iJe hdbben 11 domeè hetgccn minimial is. tÈc no6 dames kent .die
§pocr ze dan aein ziclat onze afclelin6 helemaal conllleet is.

o-5
1-'l
2-1
2-1

1-1
1-7
5-0
2-4
1-2

DDDD)DDDDDDDDDDDDDDDN])DDDDDI)DDDDDDDDDI)DDD
Í)n: UIT DE KEI]I(EI.I V;}I HDT DJJ'1,I.SVOETB1':L it)-1)
DPDDDDDDDDI)rD)nDDDD)llD]JDDD))L\-)):)rt))))Dr)l)DD)DDDDDIJDDDt)DDDDDDDDDDDDD))DDDDDDDDDDDDD

is er tvree keer
,i

wil-Icn vo etballen

iri
14.00 uur Orarije Illaurv 1 LENS 1

samenhomst 1r,00 uur klubgebouw LEt{S

afbellen bij Petra clen Heijer te}. 94OB5O

PR0GPT'^liln'^ iï;] sept enbcr 1981.

11.OO uur LEIIS IÍDV 1

t errein. Gunfer6t einw6g
sportpark Julianapark

-7-



JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ .

.TT; V].N HET JEUGDFRONT J'

.., -'-- J
J.TJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,]JJJJJJJJJJJ

';IEDSTriIJDI,ROGIL.IX,iIi ii-JUNIOREN

14. ,O uur IENS ,,.1
12.J0 uur LENS f.2
'14. JO uur LENS J:,J

OJ)STELLINGEN:

- LENS à1 II.vd Lans - Ch.,3ergmans
H.I(oppert - O.vd Laar -
H.Schaap - p.v Maren.- eamenkomst 1r.JO uur LENS

LENS ]12 N. Doyla - /l. Blitt ersv3i jk
H.Schobbe - rl. So ebarta -

sarnenkomst 12.00 uur LENS

I,,JEDSTNIJDPITOG]]I;.].1 3-JIruTO]]u§

KONT.I(TP:,RSOON: FII-NS VD IIEIIG
Gxamsber8enlaan 114
2541 ,W i)en llaag
íet A9?9?B

LENS jff IV.v Veen - i'Í. de llaas - E.Jaíler - X.ICÍevit
E.rle Vos - R,i.jannee - tÍ.vd Kcoy _ l,l.colpa.

samenkonst 14.00 uur IENS

.Caprino - E.Eijkelhof - R.vd IÍoeh -erreijr - ji.nantahalsíng - l,.v ;Íjn -
Leider Jaap Meijbursj

B.Drièssen - R.vd Hu1st - p.Rol.aclor -
§ira - F.Knijff - F.ZecgerG - J.Drooshart.

LeiCer i,Spa.

- 1,t. v Mel zen - 1,. sinlce

LeÍder:i.IJlokr

I(ONT.fJ(TPEIS0ON : GER.rnD DUMSTEI JN
Stielt j csstr ac.t 259' 2521 VL Dén llaag
ret. 946893

iifbelfen v(,or de weclstrij,len bij bovengcnoer.rcl 1:ersoon op vriSaJgàvcnd tussen
t8.oO en '1p.0o uur. rn uit.erste ncocl no6 op zai crda69rao"5no op r,Ëlrs ui; ieiaancl
de Juko íct 661314
voor de avonclwe dstri j den uiterlijk de avond van cc wcdstrijd.voor 18...,o uur.

Voor al-Ie vra.enrl:robleinen en dc afschrijvingen kunnen juIIie..b
terecht. Icdere maandagaVonci is dc jeuettkomnissie orrr 2O.OO uur".
aanlvezig.

z.fiTEllD.,',c 5-9 - 1981.

r.g
Ln

deze perEoon
het klubgeboury

van

DHL ir1
RI§VM i:?.
VreC.enburch j!5

H. de l(oning.
M. Herrewijneri.
J. Bro chard .

v1
\Í1
!3

-G
E.P

T

ifbe1len voor '-r'e vrccstrijden bij bovcní:enoerad, persoon o1: vrijdaiJavond, tussen
18.00 en 19.oo uur. rn, uitcrste noop] nog op zaiercra6m,:,rlg, .; rËus ti; iemanrlvan .le Ju.ko te!. 66i314.
voor de avondwcdstri jrlen uitcrli jk (].e avond van de vredstri jd voor 18. (-\o uur.

Voor alle vraS;en, pr oblemen en de ..fschríjvingen kunnen ju1Iie bi;jterecht. federe mo.anCagavonrl is Ce j eugclkomnríssie om 2ff.OO uur ii.
aalwezig.

deze pcrsoon
het kS.ubgebouw

-B-



zirE 1}.1,c 5-9-1981.

12. ,O " 
uur LEITS

14.30 uur f,ENS
10.30 urii LEIIS

.OPSTELÍI1IGEN

IïEDSTNÏJDP:IOGR;I,T,Í. C-JUNI OREN

B1
tr,

til
ioc 81 .

.'JO'8,
GD.'. .q'

Vredenburch C2
rrss cf
VCS C5

Gona CJ

C. HarLancl.
J, Drizee.
I'l.N'.

y1

v2
\13

v1
vz
v2

Ï,lNls- B1 J.v l(cster - t.Cfrrist - IU.v Velzen - M.Zaatbeii] - R,schreincr -
1.6öIÍLer - E.llarmenhoven - E. tirunerlaan --n.vrr. zí"" -'lt,ril-lleijden -
I'.Sï)a - 14. v iio68s1., - l.1.Mt:If eraan

samenkomst 11.4) uur leider paul vcl Steen.

IEryq B2 E.Coret - I.í.Eortman - R. Har,r - l,Í.I(oe1emíj - O.Lie l(ien llsoen -
L.Pennings - E:Icouthoofd.+ aanvuLling B1 , . r. ; .

sarnenliomst 1?,45 ur, .. ..Leider l{,in vd Linclen.

LXNS D, M.Knops - E.de Groct. -. i..Triep - I,Í,Tiemes - A.TewarÍe - I?.Roos -
J.Rièaen - S.de Nenny - J.Iiuilpers - R.vd lioogaardt - D.Vermeulen -

.. 9. v iJccle.
sarnenkomst 1b.oo uur teirl,er r,Í"""Lr Jansen...

:ifbeIlen voor ce yred.strijden bij bovengenoer:ld persoon op vrrjdal;avond tussen
18.,J0 en 19.o0 uur. In.uiterete-nooa nà6 op zqterdai; ,orgen óp ínNs. .bij 

.ieue.rrcl

voor'cle avonchveà-str i3 aen riitcrlijk dJ'avond van de wedstrijd vóor 1B..lo uur,

vragen, problcnen en de afsc_hrijvingen kunnen ju1lie bij deze porsoon
ïedóie maanda.8avond is de jeugdkonnissi.e om eO.f-rO uur ii het kiubgóbourv

KONTi-ICIPERSOON: P,':UL VD STEEN
G enenui rlenstraat 1O,l
2545 pr De+ HaaB
teL 6?5096

Voor all-e
terecht.
aanwezÍ9.

z/iTEiD'i.G 5-9tt981.

10. J0 uur LIn]S C 1

1o.J0 uur LENS C2
12.J0 uur I,ENS C,

l4.ri'j,r"I i.f!c 7-9-1931

19.0O uur IENS C,

OPSTELTÏNGDN

v2

LIÈ'iS C1 J.Itlip - F.Christ - tr.v Ke6ter - D.Verscheld.en - n.VÏcc6wÍjk -
. F.Ce. Bruyn - p.OostcrweghèL - il.trranken - .r.:.. Oost erLaken. - M:v Helden _

P.l)illelvaard
samcnl<omst 10.00 uur LENS Leicler Garard Duivcsteijn.



LENS C2 h.I(amp - S.vd Iogt - M.iíeelöout - IJ.vd Toorn - Ë.Tiemes - S.Swillens -P.Al]ebLas - M.Froml,:erg - T.l.Íutder - D.v g61"r"n - R.Slats - F.pa.l_encwen
samenkonst 10. ()O uur LENS ï,cic.ler c. vd Togt.

LENS c, I'Í.spa - ll.raterr.an - M.I(eetnan - D.Keetman - chr tre Groot - R.de Groct -
T.DigmeJ- -,I,,:vln rt Iiocg - C.vd lJoogaarclt - C.BIon - 14. Zimnerman.zie ook 7,:9.:1c)ilt dan met T. t.tulder.

samenhomst 12.()o uur ],ENs Leicler Dhr. Vcl Groot,
,,llEDS!nI JDPnOGILii t'i[ PUPII,LEN

I(ONT.J(TPERS0ON: $lIM I(OU],,E}IHOVEI)I
§tcenzicht 13p

, è>+J .J )en llaa8
teL z9ggjj

.'.fbelLen v,ror ile rvedstrijden bij bovengcnoend persoon op vrijrlalavonc tussen
18.oo en _19.90_"gI: ïn uitcrste nood: nóg op zaierdag^orluo o[ i,óls i:i.; iemancl
van rle Juko tel 661i14.
voor íle avondwgristri j rlen uilerlijk c1e avond van d.e wed6trijd..voor 18.00 uur.

Voor alle
terecht,
aanwezi6.

zj.TEr?Dj.G 5-9-1931.

11.15 uur vcs D1

. !. 4! uur Die ]Iashe :)2

OP§TELLINGEN

IïEDS TR ] JDPROGNJ,}4I'{,I lïELPEN

vra6en, probl el,en en Ce afschxíjvingen kunnen jullie bijndeze perBoon
redere maanr'l-agavond io iie jeu3cJcorunissÍe om 20.00 uur ia hèt kiubgebouw

LEI.IS D 1

LENS D2
Dedemsvaartweg
Ockenburch

" LENS D1 M.Bosch - I{.rlroosh.,oft -E.Kno}s-H.SmulCers-R
sarnenko.mst 1O.rO uur. IEI\iS

D.nijlsma - P.Bijlsma - J.Dunant - T.Jansen j
.S?aans - J.TinríerBans - V,. Tromp - p.vd 2vya4.

Leider Hernan Straver.

nnenee - N.Jagesar -
truyclc - E. v ileek -

teicler l.Iin l(ouwenhoven.

LENS D 2 R.r'.loero6eest - M,Brand.t - R.Hartman - E.ï
J.i(oeqraads - H.S.taal- - J.vd Starre - H.S
/!.v llijnÍIaarflen - li.Verbaan - D.vrl Tocrn.

samenkornst 8. 45 uur Ioi'lS

KONTJI(TPERSOON : PETER PE.:I?EYI'I
MtËBenstecle J44
?543 Tz Den l{aag
Iel- 292957

-i,fbcLlen voor de weri.strijdeí bíj bovengenoencl pereoon'op vrijdagavond tussen18.'.to en 19.(i0 uur. rn uit ors t e 
-"". 

d 
-;;;-;;- 

zar erd.a6;nor6en op IENS bij i.ema.ndvan de Juko tci. 661314.
voor e avoncwedstri j clen uiterrijk de avond van de wedstrijcl voor .1B.oo uur.
Voor alLc vragen, problenen en 

"cr,e afschríjvingen kunnen ju,_Ile bij d.eze triersoonterecht. federc maanda8avond'is rre jeugrlkomnissie om eo]00 ,r, ii het rilubgebouwaanwezig.
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10.45 uur i?ijswijlE E 1 - LENS E1
IENS E2 (zíe na§.n tag en overige c1_fta11en)

10.C0 uur í)uick Steps EJ - LEI{S E,

Zat erdac 5-9-1981.

Mi',-$lD.i!G 7 -9 -1931.

19.00 uur IBNS E1
19.00 uur LENS E 2

sportpark Pr. Irene.

Nijkerklaan

IVest erkrvartier
Quick Steps

Vio6 F1

v1
v3

OPSTELLÏNGUII

IENS E1 zie ook maand.ag ?-9-1981.
M.Hoeltsroa - M.Àchuurnan - M.Verscheltlen - J.!,Jestrate - B.Wyrdeman -
S.I{es6 - P. Val-kenburgh - l,l.Uiiersrua - M.v Katwijk - p.de Jongh -Ll.fijssen - R. NuÍj cn.

samen}ornst zatercr.a6 9.45 uur LENS Leider peter tle ,Jongh.
sarnenkomst tri-,.anílag 1B.rO uur LEI:S

LENS E_2 zatertlag J.vd !ïaay en p ELstak zie LENS F1
zaterdag G.Elstalc - P..'.n6e1ine - 1{.Jochcms en Il.Zimmernan zie LEI,IS EJ

LENS E2 maanclag
J.vd UIÍIay - P.Elstalc - G.Elstali - p.v i.ranholt - p.J..nge1_ine - I
D,den lleijer - J.l.iansvel-C - n.Zandstra - n.vd ï..,aan - I,l.Jochems -
ll. Zimr:terman.

sa.nenkomst 1B.JO uur LENS LeiCer ,hr. Elstak.
-!ENq._E,

- samenkoms

E.D
K.n
R.Z
t9

ekhers - L.Leeflanii - S.Jagcsar - p.de l(Ieijn - G.I(uii)er - I{.r,ïubberr -ansen - E.v Iínijff - J.Leliovel-d - G.Dlstalc - l,l.Jochems -
imroerman - P. i.ngeLine
.oo uur LENg Lcider N.N.

lïED§TRIJDPnOGIL,Iï,Ih MINI .I,VE],PEN

I(ONT.'.i{TP;1IISC0N : PIITER FEIIREYN
Midrlenstede J44
2543 tz Den Haag
t,el z)z)Jl

zllTEnDiic 5-9-1931.

9. JO uur LENS F1

OPSTELÏ,ÏNG

Afbellen voor d.e werlstrÍ jr'.en bij bovengenoenil ilersoon op vrijdagavonrl tussen'18.00 eE 19.00 uur. rn uiterste-nood nö6 op zai ertlagmor!"r, of i,Èus ui5 iemanrr.
van ale Juko tel- 661jj4.
voor avondrrredstri jden uitcrLi jk de avond van ,l.e we,lstri jtl voor 18.0{) uur.

Voor aLle vra3en rproblenen en de afochrijvin6en kunnen JullLe bterechtr federe maandagavonrl is tle jeu;ldkomniseie om 2O.r)O uur
aanrve zigo

ij
in

deze persoon
het klubgebouw

V1

LE§S F1 P.Deen - C.Mo1enaar - M.IIol-enaar - R.Fieret - F.L,,efieveld _ p.ELBèak _
J. vd ïJ aay

samenkomst 9.00 uur LENS -11- Leider Dhr. Holenaar.
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],IUT]'.TItrS LEDENLIJST

1526
1725
1143

J. H. Storre
J.J. de v een
li.l.J. vd Kroft .

IN I]-LT,OTJIGE

1769 R.r,. Daal-

MevÏ. L.Straathof
...O.LanceI

Sen.Zat.rvordt B.Ingenhoeolaan j35t 227rItL Voorbur8
Sen.Zat.wordt De Mient 59, Den l.AaB.
Sen.Zat.wordt n.Í.v. t5-9-81 Erasmusweg /O!,

Den Haag.

ZBO459 1syr.Vat. Roemervis s ch,erstraat )511 Den Haag,
tet.6?9517.

o8ol44 Ns leeklaan 3??, Ien Haag tel-i 4515?o
281061, Sen.Zon. i,Lnt. Duyckstraatlà1 Den llaeg, .

te].. 550938.

4 nn)
1771

lïEEn OPVOOI,.EN rlLS LID

1??4 J. J. Broeshart

J.l,.i!RVERSLnGEIiÍ.

BOYCOT OPGEHE./EII.

-- l{o6. steeds zi jn-niet al-le jaarve}sla6en van d.e konmissies binnen,
Heren sekretarissen maarr daar nu eindelijk.eens r.íerk van, want het algemeenjaarverslag moet l'vachten 01, uw ver.lagen met het 006,op voorkoruing cloubr-ures.

1CC265.Ir.juh. Enècheilelaan ,1C)2, Den Haag tel. 291612

IIet Beshrr",

Een aantal vreken 6e1ed.en heeft U in de LENsrevue een stulije kunnen l-ezenovcr de naatregelen ciic 14 clubs lJenomen hebben tegen RVCl .rDo en het jeugdplan
Ned erLand.
ï,IoenEdas, 46 augustus j.1. zi jn op initiatief van het l.:onclsbestuur 10 van cr.e 14 'vcrenigÍn6en' i'oo en nvc rond de tafel- gaan zitten en |ret ecn en ander uit te

De , ,'loit stelílcn dat hei handcJ-ep van j.rDO en RVC nj_et onrc6ihenentair i6 gcrvecst(andeqs had de boncl moetcn ingriil:en) maar ve1 te6en bep.aicre fatsocnsnor'eninging zoats clie l:ij and.ere vàreili6in6en gelilen.
Vrij _sne1. waren a1le. .v erenigingen, Ínclus ió f -liDO en Rvor h9t. er over eens det hetbenaderen van jeugdsl:elers zontr.er dat cle verenigíng'ïààr'dë' desbetreffende spel-cïlicl is, ervan afvrcet, niet ís toe6e6taarr.
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Met het voorstel vanuit cle vengadering om.te korden tot bepaaldc 5edragsre6elskon icd.ereen het eens .zi jri. fic.t ..boadsbestuur zàL.d, 'ze opstellen en op c1e ecrst-
volgenrte regio- en al6cmené I ed,dnvcrl;e.clerinf- rvorrlcn besiróken.

.- "Na deze. af sp:rahen' lT aren - de. i i 'lo*-' overt ui.6d van dè-Göèdc'bècloëLiàgeir .ira-n ,lrno 'én
RVC en hebben staanCe -de ver.;adering de b_oycot gpgehcvon.
Ten aanzien van het j c'uirl;:}an Nedeiianc u'f èei.. o1i- à"ru 

"rooà 
clat het afdelin.36-

-'- -laestuur"hard bezig " Ís -met--hct- aantr ekken - van - eën 'Ili ë U"'cf rib8é]i óËíleh trainei éi
ooh het hcle 1;ebcuren roncl cie jeu6èseJ-ekJics aan het verbeteren is. Een re.Jen voor
declubs oin ook de boycot t.a.v. het jeu6dplan Nederl_and op te heffen;

voor d.e niet insirlers fijkt_ het misschien .wel tlat er- wel snel cn hardvan staiicl is gelopen'óm'àirect met cón'boycot- te bcgirnen. Het bleek ce cni6cmo8elijkhcid on de nare gebeurtcnissen in het jeu5rlvàetbal onder cle aandachtte bren6en. Eerdere uinder hardere po6ingen m:-Àtutten. Deze niaÍreg'eren 'hrj'iiren
dan ye1 eff ect Sehad. i:/i j her:,ben z_e eètrter, ook vueer snel in6etrokJ<en. gnclat vueetvah övertuigd zi jn dat_ nicÏríe i.rrirtrtijtrèn .zulrià uitblijven. Irl1een" egn 6oec1esanenverlcing eà ,een ge zbhcte* iiíil-it cit kunnèn bilrlragen Iot cen 6oec1e jeu[cl-
afdclihg in de rcgio »on Èaàg. ''

J euadkonEli6 6Íc .

BBBtsBJ]B3BBEBBRBBD
B nanxrr:uuÉ 

B
BBTBSSBBBBBBB3xI.-IlllSilBBjiÉBBBRBSBBBBBBBDaBBBBBBBRBBBBBBBIB]IfiBTBBBBBBBBBBB3B. t,)BBBuBB

1'/ie staa.t or achter de ]lar?

Zaterclagnorgen I

Zaterdagr:riddag:

Zondagnorgcn:
ZondagmidCa6 3

Mofcn.ar.
en iinclfe Christ - Teele F.rerichs.

Ean.
Jos e

Tinus ZÍlfhout - Tecl-c Frcrichs
.a.n vrl Steen - Riek cn Piet Bosch.

Jose cn lindre Chriot
Riel< en Pict )losch

SIUITEI{. 'zat erd
SLUIT,ïN 

. 
zondag

Eventueel- afbellen bij -',n Bergenhenc6ouwen Tel_. 66g86

FFFFFF]]I'FF
T1 F

F FEr(o ;'
FT'FETFFEFET,T'FFT'FTFFTFTFEEFFFÏFIITFT'FF[T'TT'FF'T'FFFFTTIEFFFT.TFFFFFI'EFFEF T'T'FT'FI'FFFFF}I

HalLo LENSnenscn!

Niet to geloven hocveeL sneur-palers er o? LENS rond.ropcn. IIet Í6 ar in
_{e wijde.oratrek rondgebazuigd hoc 6ezerrig het \ïel is bij zoin baibequeavonal. ,Het is fijn voor ons ilat julIie zo enthosiast zijn. Eebbàn ju]lie het ,:ran!l_ak-
bi-l jct in ('. c kantine zien hairgen? IIec? I(an-kr.opi)en, rïant hei hnnilt er nct i
Je kunt er op l-ezen dat er ecn raibeqrieavoíd. ii-op'26 sej)t. a.6.-rianvang 2o.oo uu

Het Bestuur heeft àich nr;3- nict aangeíeld, en dat, tervrij],.cle IEKO a1 ecnaparte tafel hccft gcreservccral! I,laal heii kan nog hooït
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Tot 21 seirt. hóbben jullie rle tijd! Dit geldt voor een ieder die het tot nu toe
:s v€r0cten. I,lensen, 6l-ecp icdeleen Inaar mcc, en laat dc fàftilie, +ri"ià"", 

--.
broers en zustcrs eens zien hoe hct er.bij onze véreni6ing aan tóe gaat! oudersvan .de jeugclr'- ju11ie hct:ben tocir tà ""' .ii nip àirrr"o.: Dit.fd6tijn en atLe dacropvolgonCe feestjes zíjn er ook vooi" julliei

' De hele Feko
dolen ze hier en daa.r
Dus rdenson l(oht

zal- icderccn bij de
een kla?zoen uit).

ín6ang van harte wellcon heten, ( r,uÍc rveet

T?D
t RADj'crroNEEÏ, il
IINRIRX]IITRRXRANRRRXRRRRRI?ÏTRRRRRRRR J?RRRXR

OPGNVEN BIJ:
lna vd *erg

' 'SÍmon Sandifort
Loek Duives teijn
Rcne vd St een
NonnÍe S traathof.

DE MESIVJ.ILT

zor de ee'ste c ompct itic-r onde zit ero!, al-thans voor cie meeste elftar-fenIk weet nict hoc het U ve:'Gcran Ís maar vrij krc8en nct 6-2 kJ_op 6n s?ier_pijn èn blaren ojl de koop toc. Saillant d;tail is lvcI rlat wi;inr", '
over c'.e comt:Iete sofcctic lconden bcschi-kl<cn.
Gip6 Echijnt teg'en'oorcli6 ce nieuize nocle te zijn. Het been,.van tïir.1 vdLinden-_zit na de onderganc ncniscus operatie in het gÍps. nen lenJ-n6i ^van lEI,lS sezo 11 brnh a,fgclopen zonrlag zijn pols het-a-I bijna eengarantic is voor een gipsen hanclschocn.
En om het supertrio te coruplctoren kvram zo'<1a6 Ton cle l(ok voorzien vai..gipsen beenr,llarmer on zijn vcrhaal tc vcrtel_l"en. r
IIij ,en zijn vricndin Irenc zaten n.1. in de bus die in Frar rijktl9::oldren wqrs. bij. rlic enorne kettin5botsÍn6. Naar aL uat ik begrei:cn hob
zr- jn Ton zr n krieban(.ien lvat op6erel<t. ïrene klïafi er met. +eel bÍaurvepJ.el:hen wat 'bctcr vr.naf . Ton van hartc een spocdl6e gcnezinSS. En cok
nen: vre- hopen ju1).io snel !'Jeer binnen de lijnen te zicn.
I,lIe Gaan no6 cvon tcrug near dr.:t coml:etitievoctbal_. C)ns nieu\ïc ctanes_elf taf ttspcolde!r ook zr n cerste rvodËtri5dl:? Lfgelopcn zonrr.ag ,iïaren zenet ztn 'raflenr? bij oranje-Ir-auyJ. vier à"n"s rua"o, óirgel;omen. Ecn triestrcsul-taat helr.as, ooh Jacquës r1.en Du1lc stond daar cluÀ-ruooi lrooa ;okur.I{isechien J-i6t het toch vrer aan hct klcine aantar damcslctlen. ,iie $riLlendan ,:,olc bij uitzondering deze rubriek 6ebruikon our damcs te vrai;cn.DusdameshebtUinter'esseinvÓctba].koruccns.t:4.§9ert5evriji:irjven1
ncetrainen en rïie wcct ?eírt u 'rel- 

,6oh wat teu:i 
'iir'íorr]-ooh. 

ricrr.'
Dan,.kunncn rvc dc r] arncsaf c1o1in6 vat uitbrcidcn.. En rvi.ó r,rcct ook ,rJg uur, ,-
tvrqede damcs-tcam inschrijven. i,
zp,- c1s dat gccn vrarm preid.ooÍ is voor het danesvoetbar dan weet ih het '..
ook nict necr. .. 

1-
Frans'Iluraans is niet tevreilen over het vierdc.
iiordt vcrvol-6d. .. -j: .. !i .ons 7e stond- zondc.g zonr',er hnart jes bij DHc in Dulft. ry'Írt vras n.13. het

' 6cvar-:. Gcrarrr Duivestci jn dic a1 jaron ,ir'.IIVoERDEX isÍ naar zond.a.g nictnccs*rc')lde had zijn I)r.kkct-,liÍrart j ës thuis latcn 1ig6àn. I;Lmt noà bij clatdc schcidsrcchter cliö:cr rïàt *reË, ,,aer ', n half ;;;-;;=ïài ,,.ríiEo-,revcn.
Dus het fcost 6ing ooh hÍer niet door. jleclanlit Gerarcl, llerlankí.Schcids cn
u ar'j' .lt aElll l_o cn6 c-trap.

RNi?RRRRR]iRI?RRAIMNRRi?



Volgens Flans lopcn er bij hct vicrrlc allcen ne.ar hl:uten kf.aazcn.
Iïordt vcrvo16d...
Etcà, drinJ<en én Caisón, cn 'at.a1l-es voor sLccht§ ? kndien. Dr..t ]csn
26 sc1:tenl;ler. a.s. ria,r.f 20100 dur in onze ocri;czelJ.ige r,EIS:rre.ntinc . .

r,atcn vue dezè nieulvc EM{O cens een hart cncl.er cle ri.eà stehen door in
6rotc gctal-en te honon.
vo15;cne ons strat cr bij dat vierde gcrïoon.cen vers chrililccti jk goede
stuurnan c.an dc lralr ,

s1ot.
Ilcbt U het lr1 Gelezen .van klavcrjas- en bingovcrenigín6; ' 

'

TOT OI'IS GENCEGEN.
t{naís ohi j nlí j}r niet, lvant het lcont na dozc rur;riek. ,
Maar als U van klaverjasscn of bin6o houdt en U bcnt zatcrcla6 19 sept. -

vrij kont dan naar' I,ENS voor dit grootsc f"stíjn rvat gaat i:liatsv:i.ndenÍn beicle zal-en van ons cl-ub6ebourv..
1;íe'zuIlcn u'niet ve*Jcr vcrvelen mct a-'-rcrlci zin of onzín en besrui-tennct ( rrZET IIEI{ Op ï.

TOT NS G}TNOEGUII0

ZaterCai;avond 19 seltcnbcr a.E. ís het vrecr zover. Ierlcr die vril- en kankIa'verjassen en/of bin6o- en han vanaf 2O.OO uur vreer terecht in cle lcantine onrr.an dc tafof lveer zijn of haar lcunstcn te vcrtonen. -Ecn iccler clÍe vcrl_cdenseizocn is gcrvcest rzcet hoc 5czc11i6' het rïa6. En zo geze11i13 zal het zóker weer
worden al§ u in grote gctal-en i.omt opzetten. u weet Àet nog-weI: declname ]iostbijna niets, maar wcL vcel n<;oie prijzcn..
l{il-t u zich voordi-en a1 zekerptelr-en van dcernane dan kunt u zich opgeven bij:Secrctarj-aat T. O.G.
lIr. líul_Jpors
Scheeperstraat 1p
I s-GravcnhaEe
Tct.. 60815T
0f Ectvoon achter cle bar.
voor de sup ercnthousia.st clingcn kunncn lrc al-vast de overige cata opgcven van clc
Senocgrijhc Tor oNs GH'IOEGEN- avoirdjes. Dczc zij,: 24 oktà,ocrs.28 novcmbcr en10 Ceccnher BA1, .

Dus notccr zc. aLvast in U,,v agcnda
Tot ziens.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
v,

|'t angs (1c 6i)ortcn van rlc zatcrdag-ladilei t ! Z
z

ZZZZ,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ:4Z|)Z)ZZ'|ZZ'àZZZZZZZZZZZZJZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzZZZJZZZZZZZZZ

Zalerda9 12 Ëe i.>teLnbcr 1981 .

u.r" t" ',1i11cn tÍ/v r:C
uur Honselcrsdijk
uur sliPTT B
uur VCS 5

14Jo
t4.l,o
12.45
10.00

LEI'IS 1

IENS 2
LENS f
LEIYS 4

M. Post el'la.
i. B. Fralse.
T. Veilojcoop.

"'vricnilo chapp c1i- jk

0n6 EERsrEr'voor dezc nlcuue compctitie-sèr t in ecn "fonker-ni-euvr tcnuegestokenl; mocst Ín s chipl-uidcn ccn bikherharrlc s{r:i jc} aangaan r d.ie met de plaat-selijke vcrt egcnuoor d56eis op hct scherp van d.e.sneàe gusl"edËn wercl., onclei deuiternatc eE v,issel-va11i6è lcicling van arbiter van Bcrro hielclen beide ploegcn
allqancler v66r rust nogar in cvenvricht met: d.e rr",zo-ffiÍoo"-iJJJ"-.u, pr.ru
aan tcchniek
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Nadat aan oaze zrjde {larl de i)a6;ter hel-aas met een lcli jke rvenkbrauw-wontl had
nóeten uitvallen s3.aa[Cè Ti-o SEapel er v].ah voor het verstri jkcn van de. eerst chelft in on zijn ploeg op he.nclige wÍjze aan dc lcirLing te hclp'en na uitsteliencl
voorbereidend lverk van Eric Laridnan. Na d.e hervatti$g blcek a1 snel, dat cr.ezestrijd na het nidclenveld bestrist zou. rirorden. I t 1,Iaé 

-hosteJ-ijk 
om te zien hoe

d'o fanilie, prina geassísteerd door Jan Zoutenclijk, de tegenstanrlcrs hoe langèr
hoe meer doldraaiclcn. Ecn paar beautyts van doelpunten van piet en l>au] beÍclà
v1ijwe3. ídcntiok aan el-haars vanaf evc:r buiten het s trqfs ohopge bied een cl.roge
t i-i< in dc kruÍsing brahen al sncl hct noreel cn.'de tcgcnstcnà-van de thuiscl-ub
en stel-den onze zc1e veilí6. I{ct uiteindel-ijlc vierde cloclpunt, hctvrel-lt c1c harcl ,werhen'le i(arel Jansen nog aan Ceze seric tocvoegde, was alIcen maar een'!ïcI+cr-
dieriàe b cïffiEïïzi jn prestatie s cleze' midda[ ( 4-o). onan*s het teiï dat
Nico-Stercl-,cr voor zorfud.e, door bnvr.ijwi]Iig de arena tc verlaten,.clat LENShet laatste hvrarticr slcchts rc s!Ëters q1: clè nat hacl, kwam in rlezè stand geen
verandering Eecr en vraren de eerste punten, zij lt zwaarbcvochten, binncn.l
Kolnencle zatcrdag, ruederon eèn' (urr) wedstrijd en vrel tegen Graaf \íirl_em r.T/v;-cr-
ook ecn ploe6 oa terde8e voor uiti te kijken. /_anvan6: 14.JO uur.Scheidsrechtcri
I'I.Postcma. fcrrcin Gr. ï,'i1tcr03 Einclc .lluurtrvelTE-F6Ëenaar, ovcrGTfrlË6EE
clingsvre6 r:-r -tffifr8-Eggc'ronin6. öpetóuing en vej sq4,el ja zoals gewoon-
lijk r,Uo cnFd.ïffiond.

Hct TLIIIIDE zctte de nicuwe competitic ook gocd ilr cl.oor cen cle6e].ijk 6-2
zegc (urr) töf,c-i l-los. Er rïeril hier stcrk rvisselvallig. door ons gesi:cei,l. Dar, :

v,eer een lwrartiert je brillant s?e} van de hele tlïs pioeg gcvoL8cl door ecn
onbegrijpeLijke tcgenvrr, rvaarin vooral- i.ad Enze de goregenheÍcl kreeg zijn nictgerin8e capacitcíten ten toon tc s1;rcide TGFde score riraren teàslotte
verantvrcordel i jk:
m{ Jlhn}I_rÏcltojg?
ns.ncn. Do liggj-ng

Hanle l(ogns (Jx
Komcnd. vreekenrl- àan'we

Jan 'ud ni
ier de

zeyt ( 2x, waarval 66n penalty)
rcis naar [onselersalljk ond,er-

t)

crlcin is vrij lasti6 tc vfrEEiffiE'Tn ierter
a hct spcrtparlc heet:,,cle Strijl)hörstrr.
i J.B.Franse. 0 stel-l-in en l.rorzauclti- cl:

ItJ censdaíj-avond.
Het pgpl;B dced ooh ditmaal nj_et onder voor de ,,grotc bro.-.rt jesrr en'woí-'vri j g cnatkc lfjlc-Ïn l{onsclerscli jlc nct 5-1 r }lu dient hier rlirect ve reld tc wordendat rr.c thuisclub dc ecrste 20 mínuten sLechts p si;elers in het vcrd hacl. Dat

nam ccht.cr niet weg r.lat de bczoehcrs cr fris ei vrolijk tc (,;enaan gingcn, clochvooral in Ce aanvaL te vrein5_g inzÍcht toond.en en neníge kans op zeep brachtcn.
Bcide ,,gastenrr van ons 2e elftal_ t.r,r. Colr van lïelbcr cn en Eddy Neunann , $rarennj-ct aIl-cen voor het re tca.tu ecn rvelko

van ct nicur,re
gcval cen c':.e hant van ïïat eiíngen c
Aanvang: 14.J0 uur. S cheidsrecht cr

ne vers CI icnen tcvcus een 1:luimop hun hoccl tc trri jgen voor hct f eit, .'iat zi j zÍch na afloop van r'le strÍjd (op
verzoek van clc leidin6) onvcrwijld naar de wedstrijct van het 2c aan de Generíui,,,.enstraat §cgaven on al-da:lr no8 Licns op dc reserve banlc plaats tc nenen. En de.t!
tenvi jI bciiien, 1]arti culier,eigenLijlc ra e cls ccn afspraak geiraakt haclden ! !
tta:'tc3.i jFïilE daarvóo- jon5ens! Hct rc 6pee1t ltoncntle Zaterda UIT teilen SVPTT B
Er maar rrrcer stevig t cgenn..rn kcrels! anvang3'l uur. il cheidsrecht cr:
T. ve11eiroop. !:rlgit svprr : lange clc EEïïTffintroutseyreg (,,Ffrnsffirr-ITe be::eiken
vi a C 1- i n g c n ckrïilcï-ï6ïï/u o uwu J c s t c r r,r e 6.
CPSTELL]NG:

M-.Reuvcr - J.de llruin - il.Bom. (aanv.) - H.Kepper - L.I(uijpcr -R.Léijn -'f,jvd ToI - G.KuiIor - G.Bosnan - C.Bosman - C.Vcldinh -
l.Í. dö I(c Ízcr;
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Het VIEDDE tonslotte kon dan rïel-isvraar niet tot de volle winst kor,ten,
d.och Lcvcrcle--eïffirÍma prcstatíe om net 1o s1:e1,ers- urr tegen pGs J-l tc s1>erèn.
Bovendiert rvas rt ceri'bi j zonclerrtpiettige en- si:ortiev.lGtri jd van bcÍde hanien en
fat paq ook ïrcr ecns nczo3cl en 6cschreveo word.en, , All-rounder r Mick lleli-;scn :

benoeicle zíc!\ .2x net de score_, tcr.'tijl i.rnoIè Danning clc <leide tEIs --g;;ï:Ë;;zijn rekeninr{ nag. Dat Guirlo ÉaL]e<in,onffi-ïffiïÍat r,reer "o"--r, opuo doekj6rverdicnde, c.at vrcrdt zc:.an-§ËàfrÈïfifrd ook rcgc]- ! Komcncle zater.rag waren we
efrgcnli jk vrii, doch, is er een vri en clscha?peli jhe ( oef cnvffiFEEJà; in1,:e1ast en
weL UÏT. tegen VCS 5. -anvan6: 1O.,:Cr ,rur. !§r*in l/gi:- ingang Dcàensvaartyreg vlak
t cseiTEl.ls raan. ,. 

-= 

-..'._ --:oPSIELIING 3

opnerldn s: In Ce cerste lveken van de 1:as

c.lIall-ocn - 1Í. )i e ffcnthaler - H.Douw - E.v l{erkhovcn - Jl.Vroom (aanv.)
l?.Kostcr - C.Ko6ter - Fr. v )ricLen - J. de Vcen - D.vcl Zvan -
H.Kourvenhovcn - .l,..Bannin8 - J,I(ru1 - C.nerebaki

E5§ip",. vriendelijk vurzoek dezerzijds aan de
Je cn 4e cl-ftaI on ioCcrc Zcte'rila.1 cven,' tclefonisqh na af 1;fr:ar:--iÍllliffie s z een
van clc ïciriclrtin6on , , tc ïc ;j&r-, dia-r ze
wcek o? allc weclstrijden pcrsoonIijk aanubij vocrEïfit

slrclers uitve,llcn i.
om ten ene mal-c onno
er us rclccning

geopónde competÍtic, vrflar no$ vclc
en blcssurcs en/of vd.canties, is tt
elftalop6aven tc verstrcklcen. lÍcn rl-ient

H. E. .lanvoerders. van het 2c
hetzíj mondeling, hetzi j
klàin versla5je door te L-evcn

1fs Ure rcrldctcur 6nmogelijk cllic
czi6 kan zijn.. HarteLijk danlr

C . vcl Rurit
H. Plunkhaard.
N.N.

sirort,rark trde hoÉi) Doiicntt '

M. ,StokGlaan Ií.Irl. . *=._ ...-
v1 H.C.i(rens. "
V'1 T .'s t èï uns. -

II euvcl-ïreg' Lei rlschcri<la:r
T.S.vd Laan.

VZ C.l,i.Kauderer.
V2 J.,f .Bcssc1ing.

v. n.
gcli-

o1:ge1op
k Vastc

e4r ! Civcrss. sTelcrs gcdurcnd,c tle eerstctijd, r15n i-n het
eennc.al niët an:
dat .doze..r'.r.natreg
.:cne,l.e nrocD -'D_L

aJ.lcn een. lveinig

PROGIL*,I'I ;'- Zi!TE1iD.,';G t! scptcn';er 1!81.

. IEI'IS 1:is vrij
1.2. ]O uur IJENS 2
12.J0 uur LENS 

'9. JO uur IENS 4

ueetchu
enc cn {lan in hct andcrc el-ftal_ spel_cn, dat k6n nu.fFi Pl lle.-r'ic nu roEIAEaar .al-Icei: no6. uaar t)edenlccn,

eI ti_jdeli jll. zat- zffiÏi-ffichte- in het -betarig van de.alts vindt, rr,an kunncn wè .ool( hicr misschien ríet z I n'
Fpgrip voor oirbreni;cn. Ook daÉTGcr vast onze clank!

ZZZZZZZ ZZ ZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZ ZZ|;Z ZZZZZ
vzj'
; o: DE T:t;rJEN v.íJr DE Z( ND-\G TR.\P ;
zzàzzT,zzzzzzzzzzzzzlazzzizzzzzzzzz'tizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,lrzzzzzzzzzzzz,/,2,2

PROGRIJ,II/1" ZOUI)iIG 1J Geptcnber 1 981.

14.J0 uur iraalcivyijk i "'".'.

11.00 uur Vios 2
'1 '1 .0O uur LENS f
1J.0o uur LENS 4
12.0O uur RI(.tiVv 6

14.OO uur LEitS 6
12.0O uur LENS 7

( on6etvri jfclct trainin6! ! )
\il'assenaar J
llcckse Böys f
SV I\T o ot dorp, I

LENS 'l ( belcer)

LEIIIS 2 ( vr)
. Ililhilríus ,
'- Postduivcn J

LENS 5

IViLholmus 6
Schilluiden,

-6-



10. OO uur I]VC B

14. O0 uur tU,Is 9
11. OO uur quÍntus 4

12.00 uur Duro 7

OPSTELTINGEN:

LEI.IS 8

§1:oorwijk 6
IE]is 'tO

LENS 11

Schaap trijeuijk'
H.vd Linde.

V3 i.. C?ilor6t.
I(erk6traat Kwint6heu].

II. N.
I'ÍGr. NoLen6laan ' I\i. i{.

LEN§ 1 2en worden door de trainer bekcncl gcnaalrt.

LnVS 4 F.Vertraren<lse - B.O66c - J.CoIle - p.val Steen _ F.Schuurnan _
I,'í,l(ouwenhoven - P.Perreyn - H.Zoun - Í!.v Klcef - J.I(eetman - _',:'.Hei jncn'-
:,1. ï SprundeL.

IENS 5 C.vcl .:lceli - n.noodbol - G.I(empcrman
ir.Rocduyn - IlRooduyn - H.Zoet - H.D
I{. v Di jh.

LENS 7

IENS B

LHSS 9

VEi?ZA'{ILEN

.Looyestein - I(.nas - iI.I.Íichcls'-.
z - G.Oostroxr - K.I(eetEan -

.llndlich -
AVer -

-G
iet

ZENS 6 ï{.v i}lijswijlc - J.vcl Sande - II. Rianel_zwaan - . Btoklan(l
J.Gro.,thuizcn - J.i{outepen - I{.cle Ilne6t - Rjv..Noort - H., J . v lloxt cL - D. vd ï{aas - tr'. vcl I}e16.

-J
str

h,Trnacrs - G.Goossen - p.I(roL - p.cle lilein - r... RO zena.. _ 
- .T,,S.chr,ra11 _ ..

F. vcl. BerS - r'r.Bilderbcch - fl.VcrbarcnAËà - n.OrimËer5 
-_' j.Iiouvenhoven -?.1Íeijncn.

Th, Irins - J.Prins - R.vd Horet - A.vd 1Jcr6 - L.Recsirlri - j?.Guit -H.Guit - E.v Luxembur-g - f.v Bcckum - p.l"leijer - T.Verstrael _ P.Bosch _
G. dc Iiok.

R.v n ergenhene[iou$on - J.Rier:en - li.ter ],erare - p.Srieele _ p.Schulten _
lI.Ilopirenbrour{er§ -, F.v l)Íjh - p.Ficret - p.BurghoulÍt _ !.Vestcr _
n.de llaas - n.v C6 - G.vd liIey.

LEIIS 10 II.Ricnt j-es - J,Iiui jÏlers - C.Kuijl:ers - À.Iiuijpers _ 1,Í. vrl Klcy _
D.TronueLcn - p. <le .iaan _ -,'..iretcrs _ R.Vral:zÉn _ !.Verki.jk _.f,.:lit!ing _
B. v lli jn.

LEI§S 11 il.vd_-Stcën - It.tle Jon5 - J.Otte - p.Lefebr6 - F..Jonl:er _ C.Llpman _
T. í/al_kcnburtj - G.pij?ers 

-- 
i,Í.Jansen - r^..:ancel _ R.v l)aa]..

!LM
LEI{S
Iili'ïs
LDNS

tlllc overige

AF§ClIEIJVE}I

5 11.()0 uur LEt{,SkantineB 9.0o uur ,,
10 '1O. ()O uur ,,
11 11.CO uur ,,

i

clftaLl-en een half Ltur vcor aÍ.,.nvali6 van hun rvedstrijd.
( vri j &:.,.avonrl tussen 19. 'í.r en 2O.CO uur ) ..

-7:



LEt{S
I,1i1,{s

LENS
IENS
LENS
LEN§
LENS
LENS

4
5
6
?
q

B

10
11

Paul vd Stcen., .

ccci ïa ilcctr '

il enl; . .lil-nncJ- zwi.en
rii,us ve Biro
Jan Rieuen
ï.tl . r'r l-n6
Jcs liui j! ors
llene vcl Stccn

tet. 675096
tel. o1o-715110
tel.302516
tel-. 29?9?8
beL. 237101
tel-. a9CZ35
tc]...60C658
tct. 455414

I)ROGR-I^U .l' Z0ND,ïG 2t) septc4bcr. 1981.

14.00
1J.0C
1O. Jr)

12.OO
11r10
10.00
14.00
10.c0_
14.00
12. CO

uur
uur
uur
uur
uur
rl]lr
uur
uur
uur
uur.
uur

!.'ili È |

LEN.S 2
31C 2
.jrrchipel- J
LENS 5
Gr. IiÍ]..IcE Vac 5
C oncr.rrdia 4
ITI'íS B

Nivo 4..
tiris- 10 . ..

LENS 11

RICDEO 1

..RVe 2 -

LENS ,.
LEI.ÍS 4

., Tonegicló 6
IET{S 6.
!Èi':È /
Rava 7
LE}IS 9
Rcva $
Tc iïervo ,

UITSLTIGEI'I ;I'GEI,OP§N IiEEIG rNaE 6/9/81.

IXI{§ 1 en 2
RI(SVI.Í 2
DÏiC 5 -.
LE]'IS 5
Texas/Dul 4
D]IC 6
L}NIS B
BI4T 6
LE}IS 10
ru{s 1 1

vrl_J
LENS f
LlrNs 4

.DHC B

LENS 6
I:]I.IS 7
tr:Iassenaar 5

. Lilrs 9
cti 9
Clomvli-et 10

4-o
2-1
1-O
z-)
1-3(vr)
2-6
1-1
4-0
4-"

HENEN À.TNVC]IRJEJIS .

IIa een aantal treken van vri ends chapl:cli jk voetbaLlen zijn ,rre in:licklels
net r1e liom;-retitie bcBonnenr Doci cen aantal strubbolingen blnnën de SEIiO'ís het
er nict van 6;ckcr4en, naer hier is hij".dan wce::, cle cerste.aanvocrdersbi éenhonst.
Ik hoef U cr niet van tc overtuigcn hoc l:clan kditf enomccn voor Uvl cLftaknn.zijn. IYc hebhcn clezc avonC
LENSl(xntinc.

Seplend oj) BGandaA 2'1 se1ltc4bcr om half p i:r.dc

lï1j Hoi:cn dat nu echt alrc aanvoerJcrs vi'.naf Lu.{s 4 t/rí Lil{s 11 zich op '.loze
avond zull,cn lotcn gr:1.1cn. Ilont U op rlezc avon<1 verhinderd prolidcr r:l.an e'cnplaatsvervanger t.) sturen. Iiomt cr echt nicnand van uyr el-ftar b.eI <Ian cu'cn uít
bcLcefclhuid nct lriarlem vd Linden Tel_. 651O58.
Dingcn alie o.a. bosproken zullen worclen zijn3
.f. De nieur:r op to zetten onclerl-in8e LEIIS koE?etitie
2. Moeten cle boetcs zelf hctaaL.l uror{len
3. Dcschilcbaar st c1lcn van si:clcrs voor :_.è:n ander clftr.l_
Dit zijn zonaar ] belangrijke punten dj-e ter tafel mocten homen. Gonoeg
aanJ-eiding voor u fijht ons om te komcn in het bel-an6 van uw eiilen clfial.
Iot zione duE o! 21 sei:ternber.

-B: *

su(o.



ZZ Z ZZZZZZ ZZZT.,ZZZZZZZZZZZZZ ZZ Z Z ZZ ZZZZZZZZZZZZZ
7,'
í rr en IJ.ITNDELGIIIGEN V;N I{ET Z.'-:LVOET,:IL 7lJ Z'
zT,zZZZZZZzzzzZZZZZZZZZZZZ\ZZLZZïzzZZZZZZZZZilZZLZZZZZZZZZàZ3z'lzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

14 septenber sporthai Zrridhage.'];
2o.20.uur Nationatc Nedell-ande-n. 1. - IENS, 1

OPSTELLTNG:

F.BloklanC - H. v R1i jswril jk - .L.v Boxtel- - J, de G:.oothgizen - 11.de lhegt-
R.v }Iooit - H. Rir.rÈb'Lzivaan - J.Vrl Sancle - .lI.Stravcr - D.vd. i:iraas.

1-B
o-2
\-)

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ -

-rJ-- V/.iÍ ]IET JEUGDFRCT.ÍT.J-J
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,T,]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.JJJJJJJJ

onas 1

Dcvjo 4
Sijthof Pers J

IJEDSTNIJDPROGRII\TJLI, í-JUNIoREN

vffrztJ.{s],E'N 19.4J uur sporthel Zuid.ha6e.
Deze is gclegen achter de Techniscbc Sch
R erest cinla.a.n naast clc traurDlan.

L.,EIÍ§ 2 en J zi jn Ceze weeh vri j.

Uitslagen vo.n de afp1elo1:cn weck rzarcn:

öo1 aan de Mel-is Stokelaan. ïnSang

lI c st crlBïart icr ri1

KONTJ.KTPENSOON:

14.10 uur LE S i.1
12.JO uur 'IEI{S ,',2
14. JO uur LU];S /If

MÀj,I}IDj,G 14-9-1981.

GERT1RD DUIVESTEIJN
SticJ.tjesstrtat 259
2521 VL Den l{eag
teL'. 946Bgv

],ENS 1

LTTÍ,s 2
IEN§ 

'

DUNO .r.2' ,t:delaais VJ

Toncg j-do r'\.1

Àfbellen voor c.e lredstrijc',en bij bovengenoemd persoon op vrijdaBavond trissen
IB.OO en.19.o0 uur. Jn. uitcrs.b-c nood nóg op zaterctagnor;e' o1, f.fofs li; ienand

voor de avondrvedstri j clen uiterlijk i1c ïvonc gan de vrcdstri jcl voor 1B.oc'uur.

voor arle vraEcnr problemen en de afschrijvingen lcunnen jul]ie bij dezo persoonterecht. Iedcre nr.and.agarond is dc j eu,;dkornnissi e on zC.óO uur in het lr1-u1>6ebburraanvrczi6. - 
-

ZATE:Dr',G 12-g-19$1.

V1 P. Bakvis
V 1 .R. Lu ek6.
P. vd Vclde

19. OO uur LEIIS ,',1

-9-
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LIENS 1 M.vd Lans - Ch.Bcrgman6 - -G.Calrrino-:-=;: .'Il.IGoii;ert - c. vcl Laar - p.v ttaren -
L.v niin - H.Scbhap - P,Pronk.

sar:uenkomst 'lJIJC uur l,iiS

LENS 2_ N.Boyla - .i"..DLittersrvi jh - jl.Dricssen - J.Brooshart - Il.vd Ëul_st -F,Iinijff - P.Rolador - II.Schobbe - n.Socbarta - T.Spa - FoZegerso
sauenliomet '12.4\0 uur LEI{S Leider 1.gpa.

'L]]NS f ïl.v- Veen - iï.Co1pa - lt. de Haas -'-E.'
tiJ.v l"lelzen': L.Sinle - n.de Vo6'L. I

sancnkonst 1+.C0 uur LENS

OPSTETLII'IGEN 3

!,iEDSfRIJDPROGn:lIfi ;r. i]-JUNIOïtEïï

iioNTr.IiTPiIRS0ON r

- E.llijkelhof - R.vd }Loek.-
E.Perrcyn - À. Raratahalsing -

Leider Jr.a-: Merjbur,;.

Jager - R.Iíieïit - !4. vcï Koöy -
. ri{annce

. Leider j'.. E1ok.

tr'R- -t'ts vi.Ï )E SERG
Gra.Ësb;rgcnlaan 114
2541 :Ji Den lIaag
tct. 2979?8

ilfbellcn voor tle weclstrijcen bij bovengcnoencl 1:crsoön op vrijdagavond tussen
18..0 en 19.00 uur. in. uiterste-noocl nó6 oi; zaierdasnor8., oi iËis uii ic*ancl
van de Jutco tet. 661ji4.
voor dc asondlzedstrij clen uiterlijh dc avond van ,Le vleclstrijd voor 18.oo uur.

vrasen, ?robl.c.ren en dc afschrijvin6en kunnen. jullj-e b". j clezc persoon
ï cdc: e ní:r.andaGavond is i,.e j e uí;-clkornnÍssie on 20. 0O uur in het klub8eboulz

Voor all-c
gcrecht.
aanuezig.

ZÀTERD,IG 12-9-1931.

12.30 uur LIf'tS 81
14.7t) uur LENS 82
10. JO uur LEIíS Ef

OPS.]ELLINGIf{ :

- ir.rötrtcr -
rlen -

J
l,l

v1
V2
VJ

],ENS 81

sa:nenhons 1 'l . 45 uur LDITS Leid"er Paul v,:1 St ccn.

LENS 32 ,J.v Kcster (2x) -,e.Corct - Il.Fortman - n.Han - li.I(oolcmij - C.Liè
iíici1 $Èocn - 1l.Pe:'nings - L,..ocnnings - E.I(outhoofd - II.Geurens -'
J.i,assernan.

sanenkomst 14.,O uur LENS Lciíler ïf . ird Lirl]cà.
LENS D, I"{.i(nops -:':.TrÍep - }4.Ticiircs -,'i.Tctrario - fl.Roos - S.de Nenny -J.I(uij1:crs -. n.vd Boo6eard',: - rj.v Bcel-c.
samenkomst 1O.OO uur L]JNS . l,eider I,l.Jansen.

.v I(ester (Zx) - E. Lr,ulejrlaan - E.i:iarmcnhoven - I"l. Zaalbor6g

.v Vcfzen - Il.vd Zvan - .'-.Christ - il.Schreinèr -'R.vd Heij

.Si)c. - i"Í.V Bogr;ó1en - II.I1ollelrar

:ïilhehius B 1

Schii:luiden 81
svH x1

J.Icn6ink
H.v Nicrop
t-i.Cudshoorn

F
t

-10-



Lq{S B, SELET(TTE

' Op maan4,ag J augustus starttc detraini-ng voor de SrseLektic. §lechts
enkele épclers ',ïaren m.ler ilanwezi6r otrdat het lterendeel onclergecloken r?a6op
spcrtccntrur.r Zei6t en nc6 cnkcle jon6ens o;: vckantie uaren. Een-w,cctl lat.en
echter vras hct uerenclccl tcru6 en werr-l- op vrccnsclag '12 Àugustu§ geocfcnc', tegèn'
DIIL. Door gocd voetl)al- van l,Et{S cn z,,ra-Ii.DHL keeperswcrk $rerd uiteinctctijli een '
4-O ovelrvinning bchr.a.lC,. Zaterdags volgde Le]dcerlicrk. Hct elftaLl van vro0116rr.ag '
was oi 6 1;1ac.tsen gervijzigd. Lel-Jcerkerh liegon cr6 gocd en druhte IENS in'iie - ..
vcrdcdiging. Docr .rustig tc blijven spelen kvran 81 sterk terug cn vron wel wat
geflattccrd met 7-0, De vreek erna- te5cn Lyra. Dear de groei: van 24 $an nu-..: .,"-
koni:Iect lva6 hond.en er 2 tcan6 6efor;.reerd worden. 81 g ing naar Lyra en hr.rara
zo snel op cci) J-O.voolsi)rong door ori! Soed veldspcl dat necle door dc ccrrlerc
ruinc zeges van 4-O en f-O cle ondei'schaLtin6 het elftaL binnensloop. Dit vlórd 81
funest en Lyra lcwam tcru65 tot 1-2. D2 vcrloor kansloos rnet 5-0 to6en een er6
sterk Rijstzijk. 81 lvas zonrla8s oj) het toernooi bij UDO nog niet geheel .waLter..' -.
Gei-ukHg begonnen zc tc8en ecn {4emotivccrd llestlanclia en.voor LEIIS hct wist
stonden zc . ct J-O achler- en mct bciie. benen op ,de ,Brond.. De vÉd6trl--jd 6ing rnct . .

4-Q. verLoren.. Tegep z.anl-anctia en UDC rïerrlen- veeL kànsen |cíist maar l,ENÉ kua.,a
langzancrhand. weer in het gocde speJ. tcru6. De 2-1 ze6c op Zaonland.ia eh hct
1-1 6clijke s1:el tcgen UDo 6avon nict cLe juiste vcrhoudin6en lveer. LEItrS ivas
vecl sterher, naar cle kansen lrertien niet benut. LENS D2 spcelde gp maandaga.vond
nog tc6en cen erB ztÍI1k. e1fta]. van Dunq: De Cubbel-e cijfers werd'en 5r.:h:laId ,11-O 

1
Op 29-augusfus spceld.e 81: tc8en.VCS. Door hct grove spel ven VCS $ercl het cen
erg rorulcl-i6c wcclstrrjd. I,ENS nen 2x een voorsprong en tlcef gclutrJrig proberen
zo 6oed. p.ogclijh tc voetba.lï.cn. Dc uíts1ag 'tas 2-2. 82 versloe6 Quick Ste;:svrij nair'.Jre1ijk. 1,Ia ecn snel verkregen voors;)rong van 2-O viel LptriS íets terug.
Suick Stcps.-nacJrle vcor rust.2-1. In d.e rust wercl afgcsproketi orn hct r,rat .fangr-': .

tiehct aan tc i:.aklrdu, f-1 rvas het, rceultaat. De elftàIlèn Í,raarmcc clc ltdnpetitic
begonncn zoudcn worden ston;1en na dczc wedstrÍjden va.st. De,jóu6ens r1ic 81
6chaal-d hebilen zulIen 60cd en positief b1ijven prestcren (training- en rredstrijcl)
De jonggns di.e nu.in 82 si:cIen zullcn hcst t o -r_curilcst eJ.d zi jn. 'B1i jf 'eèhter je
bcst Coen. ll'ic woet lrri jg je nog een níeuwe kano in 81. l)oor r,,e r,re el.,s verl-.-or. 81
nog net 1-O van Vios. Dit t'ras tcvcns de lnetste ocfcnwedstrijd, ruant o} zaterila6
I se1:tember begon rlc kompctitie. 81 en IJZ thuis teSen .LDO. !1 kreeg ].cs op allc
fronten, vri jloj)en zonlter bal, ma.ndekklngr technieh, snelheid, taktiel(; /'.DO
heerstc op al.Ie on:.lcrtlclen. Dc 1o-o nedcrlaa6 rvas nisscl:lien iets 6eflatterdr-
raaar nj-sschien een 6oeCe l-es voor ons 81. Dit tcam is zoker geén maatstaf vocr
aIle tcSenstanders in dczc afcieling. lJallnecr de inzct 6occl bli;*ft konen cle punten
heus t'tcl 'binncn. 82 spccli,c vcirral achtorin erg nonchalant. Dit 1(o6tte hen zekcr,.
d.e overwinning tegen oen ziïali-ièr j.,DO o Een 2-O cn J-1 voorsi)rdn6 werr]. iot )-J
r'reg8eBeJcn. Johsens van de 3-selclitic; kon rcgelr:atig traincn cn Coc je bcst
tijdene c1,e trai-ninGcn cn dc vcdstrijdcn. r,re<}clen dat ure clan 'cen l-euk'ucizocn
l(ri jgcn,

i'.iEDSTnIJDPROGRT'iI'OII. C-JIINIOI?EN

i(ollT-",trTP lr-lSOoN: Pi.Ut VD STITEN
Gcnemui r:cnstraat 1O1
2545 PR Dèr !1as6
t,e]-,.i 675096

/rfbefl-cn voor de vrcdstrij.lcn 'Dij bovengcnocmd persoon op vrijda6avond. tirsscn
18.00 cn 19.00 uur. In rritcrste nood nóg op zaterrlagnorgen o! i,ÉUS fr:_5 j.enanrl
van dc Juho tcI. 66814. . ,:.
voor f-e avondrïed.stri i den uiterlÍjk rle alqncl van cló vieclstrijd voor 18.'r'o uur.



Voor allc
terecht.
aan:'.reàig.

vra;unr problcmon en Ce a
I eclcre mi..andagavond is clc

fschrijvingen l(unncn ju11ic bij rleze persoon
jeu5dkomnissic on 2O.OO uur in het lclubge'bourir

zATEll]-)ÀG 12-g-1931 ._

10. ]O uur IElrtS C 1
1O.JC uur IENS C2
12.JO uur lÈNS Cl

BIJZOI[-)ENII]!DEN

LENS C1

samenl:om6

LENS .C, IÍ. Ziuracrman - C . vd jloogeardt
Chr. c1e Groot -. D. t1e Groot _
T.I,Íuldcr (2x).,

RES : T. Di eme.l
serrenliomst 12. O0 . uur..Lifl.IS

IJIIDS TRi J.I)PROG'l.l.t I i: PUPÏILEN

- I.{.Iicetrnan'- D.l(eetnan - i{.Spa -.O.llfon - L.van tt Hoög i R.Batelflan -

Leicler Dhr. de Groct.

Scheveningcn C2
Duno C5 .' '
Velo @J

vt
v?
v2

i.lcgens nict opkoncn op uaanil.o.Cavond Èi jgt Ton Dioael_ ecn extra ieservebeurt..Vcr,,ïeer is urogcJ-ijl< op bovengenocna adrÀÀ.,

OPSTELLINGEN

J.I(lip - F.Christ - E.v Iíester - D.1I ers chelclen - R.Vrceswijh _
F.de Bruyn - P. Oos t err-re6hel - À.J'rankan - ri. Oost erl_crkcn _ iï.ï ilcltlen _F.IJif f evraard
t .10.J1), uur Lr-'rNS Lcicler Gerarcl Duivcsteijn.

IENS C2 !.Tl_o*o! - S.vd Togt - I.Í.llcekhout - I{.Fronbcrg _ L.vd Toorn _
P..r.I1eb1as - F,pal_enevren _ T.i.íulder (2x) - »..IartÀà" _ D.v Sche;;en _
It. Si.ats - I:.. iiaarp - S.Swi1lens

I(ONTíKTPERSOON : i{f}Í KOU|iE}IHOVIIT:
r Steenzicht 189

èr+t :', Den gc.a;1
ter. 299855

cle ure<lstrij.Cen bij boven6enocnd pcrsoon o]) vríjdr.gavond tussenuur. In uitcrstc.nood nog op zatcrdagnoigen of r,Ëus ui;. iÉ*""at. 66814.
voor r1c avondlrc.rs tri j cien uitcrtijk clc avoncl van de wcd..trijrl voor tB.0o uur.
voor alLe-vrag.n, próbIcllen_en cle afschrijvin6cn liunnen ju]-rie bi- j dczc irersocnterecht. reclcre ,oaan rlaí;e-voncl is tle j eu3l',kànraissio om 2o.óo uur in*hct llubgcbouvraanvrezi6.

AfbelLen. vcor.
18.0o eh '19. ilo
van dc Jul(o te

12-9-1931 ..

1 '1 ..15 uur EIIS D 1
'l 1 . J0 uur G).. Df

BTJZC]T..,'EBIIEDEN

IEI.{S D 1

LENS D2( vr)
Dael cn ilergsclaan
lladesteijrl

ri'Je$cns riet opkoncn aÍgel opcn zaterdag kriigen J..vrr starre etr lÍ.nraiictres crv eï:.eurt en.. Vcrr.rccr is [aoÉ;c]i jk op trouàig-nroend aarc.s. i -:-"- '
-12-
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OPSTELLII,IcEN

LI1NS D1 M.Bosch - ll.Drooshooft - l).Dijl-sno -.P.Bij1sma - J..Dunant - T.Jansen -.. E.I(nops -.lI.Smulders..- J. Timrnerrlqns. - n.Spaans - -'8. Troap - p.vll Zr.uan.
sanenlioHst 1o. íJ uur LEI{S ' Le:i-der HanÀ vc l{ieurïenhuys ci1

LENS'D2 R.J.lscmgócst - E.Inncnou - I,t.Jagcsar - J.Ilocnrat.ds : H.Str.el -
M.StT.uycl( - E.v Beek - R.Vqrbaan - /i.-y l'ii.j nc..ar (lqn - D.vcl Toor,,n.

RES 3 M. Bran(l.t - J.vd Starrc.
samenkomst 1O.rO uur LEI{S Lèider non de Jcn8.

DIE ]II.GI{E D2 LENS D2

i^fgelopcn zatèr-clag ook voor ciit 1:uiri)-Icn. elftcf cle. echtè kon;:ctiticlrcdstrijd. J-an6czicn 2 si:cJ-ers dit 6eburircn vcrrler rietcn voor rvat het ,,,ras
nocsten vrij clus píbberen orn nct.'1{) man cen goed resultaat te behal-,rn. VoI 6occ1e
ra,-cd en net lOUl inzet bc59cn dit ,relftal-ri aan deze cerste komp et itÍetfledst rij d.
Na + 10 r4inutan silclen I'ras hct Diu Haghc rlat hct corstc'doeJ-punt marktc. Echiervccr }ust vJist LEIIS no6 scl-iik te rne.lien., ïn Ce rust verclen er r,rat rvi j zigj-ngenin de opstell-in6 aangc)racht en LEI,IS rvist zoriraar cen 2-1 voor6?rong ic .rcr,ràn..
I'Ict non en inacht vrerd dcze verclccli6d mi.ar helaas lrist Dic Ha6hà vIàr voor tijd
nog de Gelijkms.lier tc produccren. i'-f :'ret ar eon lcukc vredstriSa e, wannecr dit
team icdcre vreek net ,laze inzct sirecft Eoeten er duic,el-ijk vreàstrijden gewonncn
kunnen worden. Jongcns cloe je bcst! i

..fbelleir voor de rvedstrijclcn bij 'i:ovcn6cnocrnd polaoon ap vri j clat;a.vcncl tussen18.00 en 19.rio uur. rn, uiterstc"nooa noi àir zat er,lagrrorgcn op rEI{s bij iemand.van clo .fulro t,cl. 661314.

lïEDS:l:?I,tDlnt Gn.::tï. :;ELiEN

li0NT,.IiTPDitS( CN: ï':]gER P..rt&Em
Micldenst cde Jlt4' 2:43 TZ Den HaaE
tcl. 29295?

12. Oo, uur III{SII E1
!. JO uur ltEtïs E2

12. OO uur DZS E1

BIJZON])ERHEDEN

r.:rill-emr

Vrederustl-acn
v1
Ockenburi3

IE}{S E,1

Cel-eritas E2
LENS Ef

voor avonclvc dstr Í j den uit;rrijk dc .r.vond vàn dc wcdstri-jd voor rB.oo uur.

voor al-lc vrasen r;)robl-cnen en ile af s clrri j vi-ni;dn. kunnen jurlic r:ij rlcze persoonterccht. Ictlele maandaga.voncl is de j eugilhorn.rÍssí e o![ 2():1,() uur in hct l;lubgebouw
aanrve zii,'.

Zi,TEnDi',c 1 2-9-1931 .

J.SteinYreS6 en R.IloltroP vrorclen 1?egcn6 hcrhaalil nict oplconen nÍct rqccr ópgesteld.
Ver recr is nogelijk op l:oven6cnoetrd adrc6.

-13:



OP,STELITNGEi,Ï

LEN,s -li1 j,i.jiocksma - P.de Jongh - S.gess - J.ijes.trate
--- HlVcischel-d.en -..M.v IÏr.twiJg 

-- 
1,. yolktnbu"g -' Ii,lïieisna - tÍ.,TijsE en-

sanenÈonst 11.,)O uur L,liiïS

LEI{S E2 .R. ZimncrÈi:ir. - G.Elstak - e.ffgtot j n..ra Laan - it.Zandstra - p,v j-nnhol_t
'E.ilen l.Ieijoi - 1,. -',ndclinc j, I,t]Jochems - .1.t:ansvoie. 

" 

j .l.ra yaay -sancrlhoust B. lt5 uur LIINS Leider Dhr. Elstak.

E.DclCrers - Ii.'lubben - E.v linijf,f - S.Ja5esar -
L.ï,cef1ang - R.Fieret' :" F.Lelicvckl -

-!l
R.N

.Schuurnan - -

ui j en - R.l,lyrdeuan -
lcider Jacqucs <ien lul_k..

LEI\ïS E, I(.Hansen - J. LelicvcLrl -
P.de Kleijn - G.I(uiper -
M.l'Íolenae.r - C.Molenaar.

sa&enlloqst 10.45 uur LENS Leider N.N.

iïEIJSERïJDPROGni'.i!I"!.1, I.iï.NI-'.,JELPEN

KONT.'IiTPE]ÏSOCN: Dirmlr:l r]rJl !'l1iv_rt

Midclenstcde 144
2543 T?, Den IIaaB
tet. 292957

z,'^TE:9i.G 12-9-1931 ..

LIiNs F1 i6 vrij }?.rricrct - c.Molenaai - Ií.Ilorcnaar en F.Le1Ícvcrd zie LEI{S Írz

UI T§Ii.GEN JU},IIO],IEI.I UITSI.IGM{ PUPILI,EN

rifberlcn voor cle $recstrijd-en bij bovenscnoeuc]. percoon op vrijdaJ;avond tussent8.cct cn 'r9.00 uur. ïn. uitcrstc--nood nö6; o} zaicrrlagmorlun n1i rËrs li; ienandvan de Julro tct. 661114.
voor (1c avond.l'rè stri jr:ien uitcrrijk clc avon,-l van de wcdstrijd vonr 1B.oo.uur..

voor alLc vrc$cn, problenen en tle afschrijvini;en rcunncn jur.lic bij rtcze per€oentcrccht..Icdcre naendagavond, is .3e jcu6dhónniÀsie on 2u.:,0 uur in het lclubgcbourvaantrezj-5,

LII{S r'.1

],8{S :\J
LDIIS B'I

DIIL h1
RKSTIM II2
VreC.eilburgh 

^5.J0 81
,:.DO R,
GDr". DJ
Vredenburch C2
HRS C'
VCS C4

5-1 vcs D1
9-1 Dic HaÍthe D2
3-1
O-1O UITSL;GE}I if ELPE.I
3-3
6-Z
'1-6
t-4
2-1

11-6

RÍ j Ewi jlc E'1
l,Ei{s E2
Cluick Steps EJ-

/

rEl,IS E1 ... 2-1
quiclr Stcj)s Ei 5-O
I]INS Ef t)-?

LENS D1
LENS D2

?.-)
2-2

LEI{S 3 2
ls,rs t,
LEI,]S C 1

LD}IS C 2
LDrrS C]

UïISL;,GEN l.trNI -'.íELPEN

LEI.I§ F 1 Vios E1

G]!SIEELD
15

G51Y0i{t'tEN

7
GELIJIí

3
VI]RLO:iE}I

5
i)I]NTE].I

1?
5(:ELPUNTN}I

6t-42

-14-



TJUiININGEI'I

Een Ic$e1nati6 trainingsbczoeh is abeoiuutl nboàzalielijk. In rlc ocfonwedstri.jdenbleek menig_jqugdl-id nog..zat lconclÍtíc (wilskracht) te mièsen. föih is hct oi.. clgvrijdag4vondcnclewoeÉsdagmiddagnictöverdrèvencfuk.
iïaar bLijven ju1Llc nou ??. ."

I(ONTRIBUTTE

Oolt de jeu6dlcCan hehben cen hontribut icbric f en een toegan6slcaart ontvangcn.
Zo aÉct be.I dan cven Icl. 45BZa?. Zo ja, ma.ak dah nu rte lionïributie cvcn àvcr.
IIet. ricfst voor een jÍ'.ar of f jaar. Gír.o j16?11 t.n.v. 1>cnningncestcr LENSnncht erop.

R0KE],I/DRII.II(EN l

tt."l. ig tcn strengstc verbodcn ou d.n s?orttenuc te roken of tc drinher tijlensaktiviteiten van LENS. Ook wcrd.en ie leiriers CrinBoirö verzocht on in de klecd_lokalen_niet te roken, Verder is het oi) LENS slecíts toe6estaan ^o, pu"uànur-
boven 16 jo.ar om bier te drinken. llet ioken mo6cn alreen c1e A-en B-k]a66er'.
A1 is het natu'.*Lijk bctei voor je eigeà gezonrr.heirr om dit te r-aten.

irfl(EUïÍi"GEN

KOMPET]T]E

Bij twijfelachtiBe weersor,rstandighe clen zijn jurJ.ie verplicht om naar d.eàfkeurin8.LÍ jsten te Barul. Iïaar creze han6;ón iulren ,ij tijais'ke;;ear Lnaken.Telcfonisehe beqnt'<.:ordin6 over het aI dàn nict rloorgàan ian-wedstiiSaen 6evcn
.wij alleen aan pupillen, welpen en mini-lïeLpen.
Denk nict te snel: het zal_ wel_ niet docr6aan. Iliet opkooen ie onsirortief ten .

opzichte van je medespelcrs en koat je 2 res erveïre urten.

A.s. zaterca6 I septenber begint de konpctitie voor onze j eu6d erftal.ren. l./ijwensen julrie veel succes toe tijdens de rvedstrijden. Denk eraan dat je er rnetzijn a]-'l en ( reiclers, medesi) cr. crs, i euiSclkorurissie, te6enpartij. scheidsrechtersnaar zelcer jiJzelf) een ge.raa8al jaar vaE t<a,n u,^Jcen. z;t je-Éeste rreentje vooren probeer er een Leuk jaar Van te nakeu. Succeso,

-+5'-



OP DE T'TF.S

iJBELLEN

Nu a.s. zaterdag de kornFeti-tie voor de jeugdelftalfen rveer gaat beginnen konenoo]É de rrprobl-enenlr met betrekklfg tot hàt vervoer weer naar voren bil dojuniorenelft allen. vJat onÈ betreit eeil vrij sinpere zaak. rn prÍncipà gaan lzijBer fict6 naai ;te uitvleclstrij deh toe. Sl-ecËts voor verre uitvre<1stri j :1en pr:berenwij our'lers met aotots te règoIen. onder ver verstaan rvij o.a. Delftlzootèrmeer,Pijnacker en I s-Gravenzande.
Irlij zijn dus Diet oeer van praà om vervoer voor jongens te reSelen die inDen Haa6 noeten voetba-l-1en. ïIcb jc 6een fiets(2"3; àan ben je ,rerplictit-om gefavoor openbe-ar velvoer nce te nenen.
zit je in een elftar rvaar altijcl volcoende oucers bij zijn die vogr vervocrzorgen dan heb je 6eruk. Toch.noct je voor ae zeËerhóic àrtiJa per fiets naar
LENS toeliornen tenzÍj je e igcn'sader net de adto kont. tïij Ëopàn aat juIlie jehieraal houclen.
voor onze 1:upi1J-en, werpen en minÍ-rvelpen doen rvij een beroep or de ouc.ers. ï.ri jhop-en g regelnati8 bij uw zoon tc zien en dan het vcrvoer .rroàr it, Iekening tevril_rcn nerncn. zonder uw hurp is het niet tc doen.

IENStenue

Ool( aan het Le6in veiï dit seizoen benadru.khen wij no i;a...a]s dat het LEllstenuebesti:at uit: lreen witte broek (zond.er strepen)
2.ecn korenbl-auw shirt uct rvitte ronri,e kraag en lvitte rnanchetten
].Éoren blauwe l-ousen (zoncler strepen)

De leiders worden verzocht om toc tc zien dat a1le spereri in het juiste tenuega-a.n voctbaflcn. Dit geklt ook voor vriend s chapp eri.jÈe vredstrÍjden.

DOUCHEN

Het is niet toegestaan om Ín s?o,'ttenue naar LEIqs toe te komen. stet je cens vo.)ron bezvreet of verregend in cezelfrïe kl-cren naar huis te L'loeLcn 6ian. Douchen enonirlcclen na afloop ran d.e !ïerLstri j clen en traininilen is verplichï.

BeI altijd af voor wecistrijclen.a.ls je verhÍnderd bcnt. Ga je op vcÈ:antie fecfdit rle'n 2 rveken van te.voren ricior.. Èen je ziek be1 dan op iri;àa.;avonrr. a.f bijhet afschrijfa<lres (zie LENSrevuc). px;bcör zo rnin mo6el_ijh af tc bcll_en opzat erd.agnorgcn r vaari vrordt vergoten dezc afschrijvin6cn doör tà 6àuo., aan crejcugc'Jron:lie sie net vaak ars reÀurtaat dat clftarien ïnkonrpLe"t 
-u,Ëg5.,an.

N] ET OPI(O}IEN

Ni-et opkoncn is erg onsportief tc6enover je J-eicrer en je moclespelcrs. Tweeweken strafrescrve is c1e gcbruikeriikc stràrnaatregel. Ëa: jo oèo goua excuus ncenccm dan kontalct op net de j cu6dkoutnj-ssie op naanclàgavond..

-1?- ...



DE LLïSREVUE
TIEEI(BLiIN VIIN DE VOET]]]'.LVEIIENTGTNG LEIYS ( r,NTrC EN SNEL)

55e Jaargàh8 nuiliner B, 1f septenber 1981.

ooooooooooooocoooo
nr\: OFF]CTEEI, YUO
co0i'coo00000cc000000000c0000ccooooooooooL]Co(.ooooooo00000cr lco( o0ooccooooo0ccoooooo

OlOB G. ji. Co onano lÍs v,ordt Pr. ileatrixlaan B7t, 
ilil-ïi5i,

ÀFV0EnH[

1769
r 6BB

R.1,. vbn laaI
l{. de VreuGd

Sen. Zon
Dan es

11o6jB

o1o766

071272

o6c??1

20o56B

191148

250?33

IN B.IJLOTÀGE

1769

17?5

1??6

lzzz

fi?a
a

1779

t?Bo

D . L. vd Zrvan

P.van S chepen

H . Ramire z

D. P.Verho e ff

R.liI.Kessen

r^, . l: .l(entie

S. Sandifoxt

Sen. Zat.

D

tí

Pujl.

C-jÈn.

s en. zat.

NS

S o es t erbergstrai,rt 1Ol,
Den l{aa€;, tel. 299$tz
I,Iaart ensdi jlrtaan 459 ,
Den Haag, t e]. 666100
llosnuustraat 25r Den Ilaag
te:.. 2J)JB4
Iiulrlrzr- cnt b Den llaa-8,
ter. 6?2085 ,
lilolvenraCe 205 Den Hac.S
tel-, 6?537?
l{ollvever€gaard.
Den Haag ! t eI.
BeresteinLaan
teJ.. 291841

eJ
296
6?j

+5-

, Den Haa6

Z\]j:LU':IEN JEUGD IIIiTIE

lif3'el-open zaterda6 slleelCe in en rond.on s1;orthal Ockeriburg zich de
slotdag van de lanclelijhe Zryalut'ren jeugcl /rhtie 1g8O/ 1931 af.
Hoo6tepunt van deze door de IiNVil afdel-1ng Den IïaaB voortreffelijk 6eorganiseerdeda6 was het overhandigen van een cheque aan IIr. I(laassenz, voorzitter vnn het
PrinÉes jleatrix Fonds.
Deze cheque is goed voor jF 1?5.OOOt- een recordbedra;!
fn- dit ])edrag is be6repen de o1:brenSst van liet Z!ïalurvento erno oi Escanp en de
opbrengst van het LensjubileuÍr llcadeauri.
Een deer vírn dit grote bedra6 zar bestemd zijn voor huLp aan 5ehand.icaptekincl.cren in Oi)?er-VoLta.
Tot sl-ot darkte 1.4r. I(laassenz iedcreen die tree6ehol-pen heeft on clit recordbedragbijeen tc verzanel-en.

-1-



ViJLlTUIlElliiltlK

". .De jelgC.konmissio. (JUI(O). i_§ nog steeds o1: zoelr raar
dit jaer o:) zatcrcla,j LEI,IS C2 of LEïS E3 vriLlcn 'oegeleiden.
Geintresseexden hunnen zich Ín verbinilin;; steilen net:

lreter Perreyn TeI. 29295?

tvree'leiders die- ' -'

BBBBSiBENBTJ.]BBDBBB
NR
.D-. lJ
BBBBBBRIIBBIiIIDBS:lDBBiBISBI.lBBf 33BBSIIBBEBBB§B:-11; jlBIl3Bll jIBBB llllrl]liSBIlSllllLlllBEDBr-tD3BBBBBB

ï?ie staat er achter d.e Bar ?

Zaterdagnorgen:
Zat er da6nicldag:

Zonda8hor,.gen 3

Zondagnídda6;

j.n en ïlin - Mary Goosen.
Cox Peeters - Ton vcl Serg - paul ],{eyer - Theo prin6.,\
Tinus Zilfhout - Cor Iioppe n l:rouvrer - Sinon sandifort.
Ilieli en l)Íet :iosch - Àn vd Steen.

Ton vd perg.
Rieh en Piet llosch'

deze jorrgons wcer
er. op zb sépf. a.6.

n allenl
nt) Dus kom o1l tijdr
(de FEKO) zÍen het.

Groet j e.c van, li onè
Loclc!
Ina t
Sixaon en
Nonnie.

Sluj-ten Zat erdag:
Sluiten ZöndaB:

I'FFFIFFFFF . :

F ---^ F
- -E gnu
-È .t'
FFFFTT'F}'FFEFI'IFFFT'FI'FFTTFEFFFÍ'FFFI'FTFFITFFTrI'F:ITFEIEI'FTFFFtr'FÍ'FFT]]TTT'[FFF]iT]TFFFÏTtrF^

Meneen, nensenr niet te 6el-oven, nat.e-en aanbi-ed.ingen voor cle l)arb c que-avond .lji j staan versteld hoe enthousiast' jirli.ie zíjn. r,íè je rle.t cr,e nensen toch de.porticvc 6ezelligheid opZoélcen, want aIs dat er eennaal inzit, 6i.a-t het er
,lo.o, ÈI, meer uÍtr Dus zit je jeih,:Ie'J-even er aan va6t! ttott". lralr 6oà.r'probtuooje ziet je kunt'zel-fs eten en Crinken bij LEtrS. .-Tul_Iie wEEE dat je jc a.s.
naanda5avond. de.'l-aatsté hari.s gegeven vlorrit voói opgave on d.eze trarosti}ke
leulce avond mee te naJien I r.:./et en jul]-Íc dat onze huisdisco r De zaratustrarr r ecrvoor onze rviebelende benen 6aat zoIÍ,.en. Har d.s t ikhe fijn dat
bercicl zijn om rleze avond o1: te fleuren. Nus mensen we gaan
weer lekher tegenaan! l,te nCccn er een rloorclavonrl van r:ei zr
On 3.fO beginnen lie te roostcren. (Het vlees rvel te .verstaa
dan kunnje no8 even ceri baliki è koffie nenen. (Grntis). llij
helenaal zitten, j ull-ic ook?

t
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De Mestvaal-t

I,let visÍoencn van éen grote boker opeiien tve lireer' de mcc6t gelezen
.. rubriek van dc iE::S- r-evue.

DezevisioénenzijnrveIverlr]-aaIbaar.ons1e,lveetzicheenronde
verder in. het beker-tocrnooi door een fraaj-e overrvinnin6 in en op
N.ta1dr:ri-jk. _De 

pLoe8 uit Naaldwijlc rryerd net 4-2 l,/anrleLen gestuurcr..
iïi-j si:ríngiin cven over oj) een an.!.ere tak. Jos en jip Hoppenbrouler zijn n
nog steecls verle;en van de vcle bl-ijhen van belangstell.l4§. ( in rïelke

. voril c1.an ook) dic zij mochten ontvanl3en tijclens d e ..vier j-ng.-van hun
2) jarig hurÈl-i jk. Zij nemcn Graas deze g.e1e6enhcir1 te ba.à,t om een
.ieCer te bcdanken voor zijn of haar bi.jdra.3e in rle fecstvreugd.e.
Gerard. cn Ëaíne"e dc lloo8d zijn erin gesfnàGd de rvereldb evolfin8 net
1 te d,ocn toeneracn. Sanrler l{artyn is op p septemher j.1. 6cboren,,irceÍ.j, 3370 Gr. en is 50 cm lan6.. Gerard en Hanneke en Gsly namcns
LEiiS. Van hartt:. profrciat.'
U_kunt zich no[ op6even. voor 'hot èet en àrink festijn-dat op zate:'da6
26 spi>t..a.s. gaat plaots vi-nlrcn.,.1?uim J0 mensen neËhen hunlschroom.al-
ovc'rvlonnen en hebben zóch op
Voor vie..zich nog nict heeft

gegeven voor (:cze 8randíoze BirnBE6:"Ug-qvoEd.
opBcgeven: dit han rLoA f/yI 21 §ept,, en

vcsor I knalien vreet jc a1}es.
I(orat U ook no5 klav-erjassen of bingo-cn zaterdaSavond lp sép[eraber om
20.r)g ,r" in de hantine. Xn U tveet rt n tOT OUS GIIIOEGEN. staat 6q.rant I,vcor tn 6.,2c11i6;e avond aet mooie prijzen.
Tot 61ot noL- ceT rogdeclelj-n5. vàor de jeugcl.. In oktober krij6t onze
jcu6d de i;-elcgenheid het Guincss. Èook of Recorào te v.errijhen met cen
nieuw rccord. In dezc a:rand vrordt Coor ttc'FEl(O, voór de jeugd, een
Pf.i rEIi0E(-niclrlag 6eor$anj.sccrd. Voor.nreer gc6cvens: zie t..2.t., d.epublikaties in de revue.Ii P,'NDOERII

BIICTIEI C.-Till: l)e vo16-cnde l<lavcrjas en/of bin6o avonclen zíint 24 oktober

Z ZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZ Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
7,";.|
; Lj,llGS DE. S-:'l"lElT V.i,l l)E Zr.TE-rDr',G L..'.)DEn--t , í,
'1J. - -.- --- " Z
ZZZT'ZZZZZTJZZZZZZZZZZZZZlZZZZZZZZZZT'ZZZZZZZZZZZZZTfiZZZZZZZZàZZZZZZLZZZZLZZZZZZZZT,Z

Zaterda8 '19 seltember 1 981.

LENS
12. JO uur LEIIS
12. rO uur LEIiS
9. ,i) uur LEI'ïS

ii6 vri j

baar geacht uocltt r.lorden. Enfi
naar sncL ver6ctcn onder hct m

n |t íjint; gcvroon nict cn zuIlen vre deze hairpcnÍng
otto: ,rtt kan niet al-tijd kaviaar zijnrt.

I

1
4

iJassenaax J
lloeksc ]joys l.
l,troordorp 5

C . vcl Burg:
II. PlukhaeLrd.
}I,N.

Hct rJas d.oodgemo e clereercl toti.er mis met ons dai:irere EERsrE. zo succes-
vol- het tcan gcvren('. was o[a Ce gchcle oefencampai;ne tc oi:erereï]'6-stunt c1i6
en verkra:n1:t {iing t t nu. }ïclisv/aar dicnclen ve ook thans zoncler ee vicrt&_t-
lrominenten aan te treden, doch de achtcr ond lig5enrr.e wekcn hadrle n ,, iunors
d.uidelijl( aarr6ct ond dat hct z.$.r, vervan enCe uatcri.aa.l rr ruinschoots botrourv-
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Diep in de cerst
Rene l\löhl-er ons

onze 6uccc6vo1le sltits
voor zijn rekenin5 nan,

Jac.den )u118
rd e ul-

e heLft krvanen wc zorïaar mct 1-O achter te staan cn hiel-p
6eluklcig + een kl:,articr voor tijd aaà 66n brooCnodig winstpunt.

I(omend.c zaterrla6- zijn vc dus vrij-af cn l(unnen ons raet elkaa.r rcedo duchtig
concentreren oir ,-1e Loodz|ere UIT-rvc c16tri j rl op 26 dC; tegen VEiO.

ilet T:,JEEDE bracht r'.rcGoD 2 rvinstpunten u^-o ! hoewel dc uitslag ( !-2)
veel meer dceffiiioeclen Can j-n werlleli jkhèid het geval vras. Dank zi j -vooral

a.s.Zaterda.g cindelijk cens rn kcer TIIUïS
Eöi-E;-Aïf-fö cnige r.rehcn t crug ( vrre'fëËfr

die naar licfst vier van de víjf doeli:unten..
ei.nciel.Íjke score no6 zcer dragelijlc.

en vrel te6en ïíassenaar J. I
a_:pclijk) va_n iiassenaar 2 6c
cllinigcn g.cnaal;t tc worden.
eIling en'vcrzarncltijd vrOens

er Esen voorsil
.vd iur6. o,)st

.v.n. het
maldrelijk
i,anvan6:
dagavond,

aad en komen
-wedstrijd

Het nPPPg liet bj. j SVPTT een lclijke steelc val-len! hetgccn absol-uutnict nodrg is gerTeest. .\íct allccn rvercl er gedurende vrí j lvcl de 6che1c cerstc
helft in Ce achterhoccle vé61 nonchalant 6eè;rce1d, doch ann6ér wij dan oolc
cindelijk'ecns een aanval oy:zctten, raerd. deze ste eicl, t errrri jI
onzc uit crst evaarl-i Ice vleu ellllan Laurens Iiu erd ! -E;nlr-n

\?onnen bchoeven er zeeÍ ze]f.
12. JO uur. Scheid.srcchter C
a1s girvoonlffiiËïË-ffi.i

Aanvang:
- J. cle rJr

ook híerr kan eNIS'. pyntenvcrlies nn zovcel ixaan '.en
we cr beslist weL ovcrheen. I.Ío;e1i jic a.s.' zaterda rccds in rie TIIUIS
tegen llocl;sc Boys 7. 12.J4 uur. Sc eidcrechteri H.P1uklia-a-iE

e

oPSTELLï}ïG: M.Reuver uLil C . V eldinh it. ijoxl ( aanv. ) lí. v Mersbergen-
L .Ííuyper n. Irei jn G.l(uiper -'?.vd Tol C. Bosïlan

( ult dc .iselektie ! i ! )

C?STELLING: c.iIalleen - ïI.Dieffènthal-cr - R.iloster - F. v Drielen - il.Vroon -
E.v licrkhovcn - /i.Iiostèr (aanv.) - D.vd zlvan - Il.Iiouvrenhovcn - C.Iioster-
I.SanIring - J.iiru1 - C.]]crebalc - H.de ileizer.

PilOGRhiil.'iÀ ZJlTERDlr.c 26 sei:tcnber 1931 .

N. trI. 1 I'T.II.

Hèt VïEitJlE s;:eelde aen nuttii3'c ocfenvredstrijd op VCS (O-ó) cn lcont
komend.e rv e eli-ËEEÏÏiUlS ín Ce rin6 tci;ón dc !c'cditie van de FC Nootdorp, dat
rccds cnlcclc ovcrwinni-n;;cn bochtcn. j-envang: g.J') uur. ( Verzamclen oii íBl.ts on
9..OO uurI Let daar vrel_ oI!)

14. J0 uur VEIC 1
12.JO uur Senpcr X,ltius J
1J. O0 uur Viteè'se l) 17
'l 1 . r-)O uur DSO 12

lI
A

\Í

LUIS 1
T ËlrÍ: 2

LENS f
rEl:s 4

.II. C . de Groot.

.l{. Vcrba$en.

. Plukhaard.

.N.

Vr'iRIA: 1. 0P vroensdag ! sept. j.1. rverd hot gczin van Gerarrl en llanncl(e Ce IIoo
vcrbLijd trer- de voorE,"ocdi6 c lGcboortc van ecn gezonde zoont San e?
Ilerly4 .6enaa:1d.. Vc,naf dcze p}
ouders alsritcde.dochtcr Gaby v
heu13c1i jke f eit cn r1a.ar'fTj*c1e
in volle vrccle en e zondheíc1

2.

..ats rvil.len rvij alvast de 6eluklffi
an ganscr harte gclukrvensdn roct dit
';rens uitspreken, dat dc jonggeborcnc

no6e op5roeien.
Op nenndag 7 se?t j.1.

I(ruis zielccnhuis t cneind
een' minder 6cr.ralckcl i jke
eh ho?cn dat hij rveer s

ver \'.reen ons al-Lcr Kare]- Jansen in hct llode
aLcn'l)chande en aan een abces op

1:laats. lJi j \'rensen I(arcl van harte tt allcrbesto
n91 oi: rlc been en ook ,rte velderr zal- zijn.

e zich tc 1

-4-
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f, cn on TREDET{ vAN DD zou:»c- rru,p ,,
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','^anstaand,c zonàa6 bc8int voor I ons cer.teÍ de co;í])etitic. Net aIs íàri5seizocn starten zc tegen RIOEO, die toen clebutèerdc in de 2e klasse. i,fNi- , 
---'

_levcrrlc vori6 jaar de vier vredstri j dpunt en dic.te behalen Uaien bij dit III(DEO in.Reden tcmeer voor de ter Horst-brigaàe om zich te revancheren voor die tweenederlagen van vori6 seizoen. .

LEIIS 1 RIi'EO

De overige vedstrijden
sJc
Blaul Zvrerrt
vELO
Sfiedrecht
DHL

2A zÍjn:
IlTV
iIcll-evo etsluis

' iV.rC
Vcrburch
Texas/DllB

RIiDEO 1

Rvc 
"LENS 
'IENS 4

uit

zoal-s al- cerder is aangeloond *rord.t er voer beter 8cvoetbal-d ar-s er een a-oëcrepubliolic belangstclling ]!. " onzc jongensrr rekenei er rlan ook ", .loi-ti ïi"a:;oanSctalcn nr'ar het LENS-veLd kont, opiat cr veer ccns een ouderr"rets voetbar-- -'-sfeertje op L,EliS heerst zoals 
"ó dàt ,roo In ?aar ja.ar 6clcden henilen.

G&iIn'Ill ZCNDÀG 20 s e tenbcr 1981.

14.00 uur LENS 1

í 1.00 uur n EltS 2
1O.JC uur BTC 2
1'1 .00 uur Archipel j -
t, níjr ,,,,-
I È. \4v uqr JJEIiÈ ,,1

11.líJ uiri'draaï'írÀÍÍàm v:rj'S -'
10Q.OO uur Concordia 4

4. Oo uur LEI,ts B
O.ÍO uur NM 4

14.00 uur LEIIS 10
'l 2. O0 uur LEI\TS 1 1

VEI'IZÀI,IELEN

tone6ido 6
LÈIIS 6

Redactie.

v I lt.J.IlUaszoon.
V1 E. C. v Lceur,rcn.

T,'1.C..TiEEer.
Buurtwcg liasscnaar ' .

n.1'l.Manne r.
VZ .I1.vd i'lccli. ::-.-
Roggovroning,,:Iassenaar

.l:. . Grocnewegen.
Bra6sorskacle Deift ' '

Th, I.Í..as1and.
v2 }I.N.,
Slorti).' Pr. Irene S chac.I1r.
Rijsvrijk.i.S.DihaL.
V1 N.ll.r
\13 N.t'i.

1

1

LENS 7

Rlr,r:1
LEI:IS

Rava 9
Te !,,!Erve J

7
9

LEI{S 5 r
LEt{§ 4
IEI{S 6
LENS 7
tElrs 9

o 1

1

0 en 11 cen half uuï voor aanval3 van hun vredstrijd.
P.4! uur tENskantine
0.1! uur ,,
.r. '1, Uur , ,
9. (,:O uur , ,



/JSCIIBIJVEN (vrijda6avond. tussen 19.0O en 2O.0O uur )
T,1!lr.,j

LENS
LE}.IS
LENS
LENS
LEI,IS
LEI{S
IENS

4

6
7
o
o

10
11

PauL vd St ecn
- Cces vC ileek
ilcrut lll-mnelzrïean
r'rans vd Rcrg
Theo Prins
Jan X,ici:rcn
Jos KuÍpcrs
GOSe ]Jr_Jpers

675a)6
o'to-?15)1o
Bozj16
29?9?3
z9B?85
29?301
6oo658
676914

teI
e1
eI
eL
e1
cL
e1
e1

t

u

L

t
t
t

;'ranvoerders !.cunncn bij cvt. lroblenen kontD.ht
vri-jda8avond tussen 2O.00 en 2.1 .CO uur.

olnernc! net ilill-cm vtl Linclen op

OPSTE].LINGEN

LEIIS '1 12 cn J vrorden door Ce trainer bchenC genLalct.

LEiTS 4

IENS 5

LENS 6

LENS 7

LEI'IS B

TENS 9

ï,ENs l9
LE}{S 11

a.Is vorlge

aIs vorl6e

als vorigc

a1s ' vorige

a-ls vorige

aLo vorige

a1s vorige

41s _ vorige

r,i, c ek

vreek

lYe ek

vre ek

vlc ck

lueek

ureeh

vle clr

ïlercn aanVo err,l,crd Cenht U aan cle aairvb or,l.crsbi cenkomst a.6. naand.
otr 9in ntine van LENS.

UITSLJIG'EN ZOfi),"G 1J septenber 1981.

21 sa

Naaldr"ri jk '1

vros 2
LEi'rs l
LUÍ,IS 4
RI(;'it/V 6
LENS 6
],E},IS 7
RVC B

LENS 9
euintus 4
DUI{O 7

IEIIS 1

t Elis 2
l?ilhe1mus J
PostdLlivcn J
T !.r\t c tr

iïi1hef rrus 6
§chipluiCen J
LEN§ B

Spoorvri jlc 6
LAn§ 10
LENS 11

2-4
2-2
0-1
o-?
2-2
ö-)
1-6
1-2
1-3
7-1
1-2

-6-



PnOcniiiI'Ur ZOitri)LG 2/ september 19B1 .

14.10
10. oo
1'l .co.
13.OO
12. CO

14. OO

12.OC)
12. CC
14.oo
10. oo
14.ioo

LE}ï,5
LE}IS
Suhev
L5I{S
LETIS
IIi:,lSII
LH'IS

LENS ",I
LEIIS 2
GOr'r. 2
FuI1 Sp
LENS 5
De Ja(je
UUC 5
LONS B
IEC 6
l,Elts 10
LENS 11

6-o
2-5

uur Tcxas/DHS 1

uur Coal 2
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur ,tr'1anÍn6o I s 5
uur quioh ÍJ

ecd ,

tsZ
8enn.l-n

4

6
7
n

9

4

Àfge]o1:en zonda6 speclden nrij tc6en IIVC. Onze tegcnstanc.,er be;;on met.acht nan, zodocnr',c honde we e.f snel via z kopbal-len een voor=p"ong van 2-0 ncucni-
Met dcze stand gin6gcn we de rust Ín. nvc rvas innidd.els com?Icct. Na rust kiian
Rvc._aLs snel tcrug l"ot 2-1 . vo.nÍif clat nomcnt rlicj), het. ni;t uccr bij on6. Er
vrerd slecht uitvcrccdi8d en te vecl' met de bal Beloiren. RVC krees nog hc.n."rt
8onoe6 maar cle Lat en onze, eÍndclijk ecns nuchtcre kÈe?cr, stonden do gelijk- _ ,na.lcer in de rÍc6. lttij zijn dan ooli goccl wcg6;ekoxncn L'lct c1e 2-1 overrvr-nnangi

VETSLI,G RVC LEN§ B

LEiIS B

.Z'ZZ 
ZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZ ZZZZ Z 7.2 ZZZZZZZT.ZZ

; II{ l)E iij-ir'lllELGi-}IGEI'l V='.i,'i IÍET Z:-;-LVOETSI!. I

2ru=ururrrrr=zz':t,i;,;ln,:zzzrr== -,,,,rirrrrr'rír=l,run rl,rrrrrrrurrr,rzz',zzzzzzzzzz,z,zzzzzzztz
l"'

tïcinig tc ncl(lcn claar clit wcclijc al-Ic LEIIS tcans vrij zÍjn.

:ï cl- bed.anlcen wij.LH§S 1 en J voor cr.e boetes
1ïcer ecn6 niet o;: de hcen l(unnen breníIen Van
er hartl ovex orr nu Gcn6 naatrcgelcn te 6aad
koucn op de r',anvo erdcrsbi j cenl,:oÍr6t van a.s.l

UIT§I-,\.GEII UlJf DE :'.FGELO1)lJii IïEEII

van resp. Í '10,-''én f 15r- wögens het.
lijnrcchtcr en coa.ch. lïij clenken

ncmen. :)it za1 clan ÍleL tór sprahe
maandaG 21 oe?tenber om half 9.

I

XJJ JJJJJJJJJ J JJ.]J.],IJJJJ J JJ JJJJ JJJ J JJ JJ
I

I

LEI{S 2
GSC 2

Duytcnrod.e !
LEIIS 

'
JJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

{ vr.t irJr JEUG)FRoNI {,J-J.
,]JJJJJJJJJJJJJJ.TJJ JJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJ JJJJJJ

IïEDSTIlIJD?I?OGRI},lA ir-JUIIIOREN

I(ONT-r-IiTPEnS( 0N : GER'-Rlr) DUI STEU'I
' Sticltjesstraat 2J!

2521 VL Dcn IIr..Í16
le:-. 94689j

-7-



Afbcllen voor dc l,rcdstrijCen bij bovc:r6cno emd'.pcr.soon.-o? .trijda3avond tussen
18.00 en 19.C0 uLlr. In uiterstc noocl nóg o1: zaterdaguo.5un o! f,ÈUs ti; icmancl
van dc JUI:o t,el. 651314.
voor ce avondweds tri j den uitcrrijh c1e avoncl van de rvedstrijcl voor 13.íJa, uur.

voor aLlc vragcn, problemon en r1e afschrijvingen kunncn jullie bij dcze persboi
terecht. Iedcre me,andaÍravond is dc jeugdho;rnissic öm 2C.00 uur in het hlub6ebóurv
aanr"rc zi6.

ZATE:?DírG 19-9-1981.

a

12.3) uur. Gravcnzanclc r',1
14.J0 uur Vcrburch .',2
14.J0 uur OlÍvco j:J

Gcrí s?ortpark.J.vd ?ooL.
r-rhelr'reg S.La Haye.
Grocno t,Ji j dte pijnr.clrer

L.vd.l{a6t.

LENS ir1
LET'IS .I.2
IE}IS A'

BIJZCN)ENI]EDEN

Voor À1 on 
^, 

verzoeken rvij enkclc ouders oa 'voo1' het vervoer te lvíl1_en
À2 Gaab net eigen vervoer tfir:ts of brorafj-ets)

OPSTELLINGEI§

zorilcn.

l,Elis 1 M.vd La.ns - ch. Sergmans - G.caj)ríno - D.Eyhcrhof - R.vd Hoe1c - H.Iíoirpcrt
O.vd Lrar - P.v Mareil - E.irerreyn - p.p?onk - r.i. namtahaLsing - L.v ]?ijn.

sarnenkor,rst 11.00 uur LEi r'S Leider Ja..p Mci jbur6.

trENS 2 ll.Iioyla - .4,.Il1Íttersvri jh - B.r-rricssen - J.Sroeghart - R.vrl Hufst -F.Knijff - P.RoLaCor - R.,Soebar.ta - T.S?a - F,Zcgers - R;lluisnan -' I.I. s chao}.
s'aracnl<onst 1r.'15 uur IJENS lcideï _í!.Spa.

LIIIS f iï.v Veen - lí.Uolpa - Ii. de Haas(2x) - E.Jailcr - R.Iiievit - LÍ.vd fiooy -li.v 'llelzcn - L.SÍnhc'- E.,lc Vos - R.ïlannee - I.Í.Schobbe.
samenkomst 1J.OO iur L,mlS Leider i.31ok.

I'JEDSTRIJDPROG1I/i f iI. B- JUNIOIEN

IiONTLIITPEiISCOI{: FRi-}lS VD RERG
Gransbcrgcnlaan 114
2541 i\I.I Den ilaag
tet. 297978

Àfbcrlen voor de ,eclstrijden bij boven3enoend lersoon op vrÍjdaravond tussen
18..,O en 19.00 urr. ïn uiterste nood nog op zat errla1;norfen op LEIíS bij
icnand van de JIII(o tel. 661114,.

voor de avonc,;red.striJ dcn uiterlijh d.e avoncl van d.c rvedstrijd voor 18.oo uur.

Voor a1l- e_ vragcn r llrobl umcn en de afschrijvingen kunncn-ju}}ió bfjt.recht. Ieclcro raaandagavond i-s clc jcugdkomuissic orn Z{lrOO uur in
a.anrvc zi3.

dcze 1; crs o on
het klubi;ebouw

ZÀTEIlDjrG 19-9-1981.

LEIIS 81 v Tuyll-. sportp.
Chr. ,íil-Iens en

12.)) u[r DSo 81

-ö-



14. J0 uur VCS 81

9.45 uur DvJ D1

H,JilttDllc 21-9-1981.

IENS 82

IENS B,

)eCensvaartr'reg' 
T. Routen.

sp.park 1)r. Irene

ï,eider P. vd Steen.

Leider ',í. vd Linden.

a

steeds nct
door dc JUI(O
nencn ( doelpunten

e maldicli jk
tancl. tot 2-1
in een hock

19.00 uur. LB,:S 81

BÏJZON])EJ]I]JIDFJN

fonegÍdo B1 v2

Gaarne ouCcrs met vervocr voor T,E]ïS 81. De ,e;:eJ-ers van BJ Saan met de fóets of
net d.e bromuer.
De traÍning voor B2 o1: 21-9-1981 6aat 6ewoon door.

OPSTE],L1}iG]IN

LENS B1 J. v I(estr-r - X.Lmncrlaan - E."loJmenhoven - I'Í. zaafberg I R.,IGohler -
I,Í. v Vclzen - U. vd Zuan - .0,. Chriet I R.Íjc:roiner - R.vd HeÍ jden'-
E/Spa - I'Í'v Bo6lclon - l;.l,Iollerían.

sorue nhonst 1 1 . a)O uur l,EItlS

G]I/,RNE OU.'ENS ITIET ïEI'IVOEI?

lEl{S 82 E.Coret - I'{.Fortinan - R.Uan - ],I.iioeLcmy - C.Lie l(ien TEocn -
L.ijennings - E.iiouthoof.d - J.liirsserman - ii.lio?auvr - l{.Geurens

a, eenriirifs -
I,l. Tierxes ( 2x) .

sanenkomst 1J. 45 uur LEI,IS

- L.Teua.ric - li.Roos - s.dc ]\leriny - '-
Bcclc - M/Geurens (2x) - M.de llaas (2x)-

Leider M.Jansen.

c cn zvrak GDi'l ( 6-2» mo eut af 6elopen

IDITS BE I'!.Kncirs - .r'.. Triep - I,l.Tie es ( 2x)
J.Iiuylcrs - R.vd Soogc.c.rdt - i.'.v
I.Vermeulen.

IIETS I ÍETI'IEI:EN
sancnhonst 9 . Ori uur l,Ei\tr§

lla ocn i5cude coupctitÍcstart tcaen
zaterdag aen5etrc,len uorC.en te8en SVH (B'l). Daar hL.t elftal no8

dcn
2-C
rt
ers
tcn

blessures tc kaml:en hccft nocst cr llcer stevig 8eronseld Ïtcr
(bedaàtrt Frans). Door hard. werhcn kon 3J een voorsitronB van
van Sa.'irmy cn Jhon). l,let C.cze stc.ncl Singcn l'ic oolt rusten. Doo
optrcclen in c1e 1e nínuut ven clc tweede hel-it kon 5ïI{ tlc acht
vcrl',1-cinen. Dven GeschrolC;en liet L,EIïS zich onBcvecx 1 uinu
drul.Jren en za8 hct cr even sonber uit. Daarna nam LËllS het hcft in hand.en cn,
docr gocd. coml:ineren cn cen 1:rina inzct l'reicl hot uiteinCelijk door doclpunten ve'n
Sauny, Ronald en l4arcel- 5-1 voor LII,ï{S. irls i'ru ,"t tl.ezelfclc Ínzet blijven spclcn
kan het, cll-cen aI s1:ortief gczien, écn hccl cr6 leuk Deizocn worclen. irls Laatste
zou ik de inva.flers Freclrl.y Spa, Marccl Zaalborg en llonald liievit rt,i]-lcn bcdaniccn
voor hct nccspclcn.

Ir.Iarccl Jansen.
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lifbeflen voor dc uedstrijdcn bij bovcn6cnoe,rd. i:ersoon op vrijcla6avond tu66cn
1B.OO cn 19.00 uur. In uítorstc noo(r. no$ op zatcrdagDorgen o! LIT]S ltij ic:rand
van cl.e jUfO tct. 66ry14.
Voor .le avon dr,r c d.stri j den uitcrlijh d,e avond van dc r,reclstrijd voor 18.r-t.) uur.

Voor alLe vra{,icn, 1:roblencn en de tfschrijvingen kunnen, jullic bij deze pi:rsoon
tcrccht. Icclere Baanr:iai;av;nd is clc j cugdlco:rruissie ou 2O.O{) uur in hct klubgcbourv
aanrve zig.

ZILTEI)iIG 19- gB1.

11.15 uur quich CS
1 1 . 1! uur Ll)o C5
11.00 uur G0NJ! C2

BYZCNDEiII{E1)U{

CPSTEf,LINGEN

W:Ut 7 a1e vorí5e trceh

sapcnhomst 10.1:; uur LEUS

LENS B aLs voriÍj-e I'reck

saríenl(onst 10.1, uur LEiqS

IENS 9 al.s vori,6;e week

samcnhomst 1Cr. )0 uur LINS

DE C-ELFT]...'.LEN

S avorninlohmanls.an
Zuic',erilark
Il er es t ein1,r.cn

zondcr E.v lce.6ter
net n. Slats.

( fiets) Leicler Gerarr'l Duivcst eyn.

met I,{. il eclihout
zonder L.lirup en C.vd )ioo6aardt en R.Sl-e.ts.

( ficts )

mct C.v(', Boogaardt
zoncr.er T.l"iul-der

( ficts) tcider Dhr. de Groo t.

s e'l

scl
TEN
Lti
LEI,J

Jonscns clenk eron dat je op c1e ficts Doet. Icdcreen hecft dqn ooJr een
fÍ;ts bij zich.

fiUNS Cf verl-oor de cerste tvrec Èonpetitierve clstri j flcn. Toch zit C1
inged,.:eld in ccn 1a-ge poule nct níet zo 6ek sterke tegenstan(:ers. Het probleer,r
is cchtor cla.t clo hiofdjcs bij te vecl- slclers naa.r- bencrlcn 6aan a1s I:ct evcn
te3enzit. Zo aok afi;cIoi:cn zatci-dag. Een 2-C voor§-?ronf r,rerd zonaar !ïeEGoGCvcn.
Hct rcsul-taat: cen onnoCi3e 5-2 ncderlaag. Iion oir jon8ensr. blijf er voor uerken
ook a} zip hct sor4s icts tci{cn. I}ijf cr all-enarÈ Ín gclovcn clan lronen cle
ovcrvrinningcn hous v;ef.

-10-



C2 houdt vau doelpunten. Evenals vorig'e lvsel< nam het snel ecnr.ruj-ne ví)ors.J,rqng.
l.Íae.r daerna fietcn ze rie tcgen.,tanCór net zo nali;elijlc ""orur. Tcsen i{}S
verloren ze d.aardoor r;rct 4-f. j)eze vreek liei: het beter af. Metlo clocr 4 C.oclp,,:ntcn
van .loderilE SLats uron LEI,I,S C2 vJrdienci mct 7-3. Jonscns, bli jf in de .vcrdecliging
6ccc1 oplcttcn, cnd.eïs versl;cIcn juI1ic onnodig vccl-punicn. óe tïainingsol:l<orust
is ool.i:!íct zo best. Í.laer blijvcn j,:llic oi: vrj. j dr:.5ovoncI? ?
CJ llon 2x en ís al- hel-emaal bezi6 met het hanpaoenschap. Na 1 ovcrvrinning
(2-1 VCS) rtd1Ce. iedereen al voor 6pel-en' r,rant ze r,rilden al1es rziirnen om ke.nliocn
tc vrorllen. Mevrour', de Groot, 6csteuncl cloor een l-id van cle jcug.lJromuissic,
iristen de jon6cns ervan tc ovcrtui3-en dat ecn 6oedc verclcdi6ing noodzakelijk .

rïas om tc rvinncn. Hierna begon dc rvedstrijd en een te aanval-lend LENS lron met
6-f ....Ootc clit el-ftal- iaoct.wat mccr lconen trainen op vri jda3avond on 19.iro uur.;
Gaby vd Togt hont toch,zehe-r nict vooi niets. I{om opl jongcns.

LE]DEN C2

LtrI{S C2 DUNO C,

0! zat.ïdagnlorgcn on 1O.J/) uur rcrd de tíedGtrijd LEIIS-Duno gesi:cckl.
Duno hi:d cle aftrap en gelÍ jk ,had lcn zo ccn lca.ns, maar d.at lcvcrclc nicts o1:.
Ook,hadrlen vrij kansjcs. Na zorn minuut of 10 scoordc Lioderick 1-C. Duno werd icts
slcchter. Door het gocie s1:c1cn van Jacqucs en Tomny scoord.e Rodcricl: nog 2x,
d.at vrc.s .Jus J-C. Toen vas hct rust. I'Ia tle aftrap van Dunl) frerd. cr cloor hun
gcscoord, (na 1 minuut) en vla}c cld.tlTna no6 66n J-2. Toen ginilen rvij . ol( even d.oor
Tonmy scoorde 4-2. Er1 ja hoor, cl,:ar ,,as Ràderick 5-2. tÍa àcn--clomnc fout in c1e
achtcrhoedc van IE. S rzcrd hct 5-f . Door,6ocd. slri:].cn vdn ons c1f tal- cn r'l.e c',ruk
oi: hct 6oa1 ví'.n Duno scoord.c Francis 6-5. vra:r voor hct eindc brak Tonrny clool
de achtcrhoccle van Duno. llij 1ic;l r1e achtcrh crle voorbij, huan in het. Ètra.f-
scho!6ebied- en l'rcrd oncleruit 6ehaflIc1! cl.us pcnalty. Die pena)-ty vercl geiromen door
Jacqucs en daar lvns de /e goa]. Eindstand ?-1. En cle eerstq. ? .punten zijn .-
binnenn (in de m:-aird augustus nocsten vle ooh tcgen Dunor 

'tocn 
r:rcrcr. hct 2-5

vocr hun)

Steven vd. ToCt C2

r IEDSTR".JTPROGLI'ri11,iÀ PUFILLH§

.. .ïïi9 vil" sar:c'n rnct Gaby vd To6t ons trver:dc C-elftal'.;aan lbiden? Gaby lÍanr
omdat hij zete:'clags some moet voethafl-en, niet altijd tclrier: zijn. Ook'a.s.
zaterdc.g is l-rij verhinderd. Zonrler leider liunnen dczc jongcns nict vc6j
Intere6se bel dan 6?5096.

lt0NT-ïiI1'Er.§CON : iiiIM i;OU,JENHOVEI{
stccnzicht 189

.. 2543 :.D lcn IIaaG
tal-. Z99Bi,

]lfbeIIen voor dc l,,cdstrijden bij boveni;r-:noend pcrsoon oil vri jdo.;3avond tusscn.
18.oo cn 19.oo uur. rn. uitcrste nood nó6 oir zatcrda3morlgcn oi r,Ëlrs ti3 i. enc.ncl
van de J-dI(o tct. 66'1314,.
voor cle avonclvrcdstri j it.en uitcrrijk dc avoncl v:r:n dc rÍcdstrijrl voor jlB'.Oe uur.

Voor allc vragen' problenen en dc afschrijvin6c[ liunnen jr.I1iu bij clczo 1;orsoontcrecht. Icd.crc maandaBavond is cr,c j cu8rlkollr]iss ie on 20.:j0 uur it1 het kLubgcboulï
aan','rczig.
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ZATERDAG 19-9-1981..

11.15 uur LENS D1
12. ]O uur Lm;iS D2

LENS D1 D.Rij.Isna - p.Bij]_sna -' J.Tinuernans - R, Spap.ns
M.Do6oh. " i.:

sanerkomst 10.45 uur LEI{S

ZÀTE]1D."G 19-9-1981.

10.CO uur IIJI\TS E1
1C.0ö uur GON1 Ez
11.15 uur IENS E,

vvP D1
]IiV D2

Ri',V/r E1
LENS E2
Duindori).SV EJ

V1
Derestcinlaan
\t,

V1

BYZONDNXIIEDEN

IIet nict opkomen van J vd Starre. vras abusicveJ.ijh vcrn:Id. Onzc cxcus.e6.

O]]STELLINGEN

J.Dunant -.T.Jan6en - E.i(nops - H.Sraulclers -. ._

- V.Tronr} - P.vd Zlvan.- .11.v 1:,1i jn6aa-rc].en.
': -:ic 

urirenhuyË e!.
Leider llans vtl lricuwenhuyscn.

riills-ilz R.,t'ilsengccst - E?ïnnernec - M.Ja8esar - J.lloenraacls - E.sta&l_ - M.struycJ(' E.v jleek - R.Vcrbcan - n.lÍartman - Ii.Brooshooft - D.vd Ioorn _' J.vd Starre.
RljS . t4.3ranCt
sarirenkorcst 12.C) uur LENS leiiaer non Ce Jong.

LENS 
'1

IiEDSTi?Ï JDPJICG]?.J,] Li :,IE],I}E}I

' Daar Ilcrmsn Straver te kenncn heeft gegeven, vregens tijclscbrektde traini,6cn de bc8eleiding van pu1:i1]cn 1 niet neci tè kunnen Ëri5v"r, cloen,is ile jcug lcomÍisoic opzoek 6"5 -.r* na.a, icnancl. ancr.crs.
De otders van cnlcol_c spcJ.crs, c.r.c heren T j.u ermans en iii jlsna wilden d.it lzcl_ Cocn-n1s ncde Hans vc1 Niclrrïcnhuyscn, s;:clor van LHÈ à. ö.;;;-;;;= ;;;;ï àË"t"ài"i"à"a1s cc bcgeleirling ging docn kàzón 'rij voor Hans. IIa ccn korte inwerkperiodeÍs ll..ns nu zclf aan dc sla6.11c6aen net d.cze groep, !1i5 verivachtcn dat l{ans Leuk -
en- fanatiek x.ct clezc 6rccp jon6cns en oucr,ers on za] gàan, zorle i het cen ticsre:.gclseízoen gaa.t worticn, zor.rel 1:resentaticf hIs ondcrlin!.

IiONT.,iKTPERSOON: PUTER ITERREYN
Mirldenstcdc ]44
2543 TZ Den ]Iaërg
rcl-. 292957

Lfbc1len voor d.e vèd6tri-jc.en bij bovengcnocnd pcrsoon op vri jd.lilavond tusscn13.o() en 'i9.00 unr. rn, uitcrstc"hood il;À ;;-zat crd agnorgcn op LEr,ls bij ien3.ndvan dc JIJI(O ta!. 651114.
voor dc avondlucds trij rrcn uitcrlijk c1e avonrl van cre rvedstrijtl voor ,rB.r)o uur.
voor al-Ic vrrgcn r l:robl cren en do afschrijvin6en kunnen juLr-ic'bij deze pcrsoonterecht. rcdere maandagavoncl is clc j eugdli.ournissíc om 2o.i;o uur ii hot kltr6ger,:ouvaanwczi6.

-12-



RÏZO}I)EIIH]IDEII
. . i ...':.

',,le3ens niet olkomen l<rÍi.qt l(oos Hansen 2 cxtra reservellc urt en. Vervreer
is nogelijk bij Pctcr Perrcyn.

OPSTELLïI,IGEN

LEITS E1 M.Hocksma - §.IÍeso - J.':,,cstrate - Iul. Schuuffaan - R.I,luijen - M.Verscheld.en-
P.Vatkcnburg - t,Í.v i(at!ïijk - P.de Jo;r6h - lÍ.tr.ricrsna * R.llyrCenan -
ï;ïà3"i3;., - R.ÏyïdeEarl.- p.va1ko,.,bur6 zir: ook r.,Er,Ís E,)

sa::]cnhomst 9. 15 uur LEM ï..,eÍder Jacques den DuIk.

IIJIIS EA G.Elstah - P.Elstalc - X, Zinnerman - R. vd Laan - n. Zana"iti'o. - li.Jochcms -
E.den }Ícijer - P.v LanhoLt - p.Àn6e1ine - J.i{ansveLd.

samenlcornst 9.15 uur LI {S Leider Dhr. Elstak.

l,Etls Ef G.I(ui1:cr - P.dc fleijn - D.Xclrlicrs - I,i.I,'rubben - t .t ecflanG _:, E.y. iinijff -
J[.Leficveld - S.JageEar - P.de Jon6h(X) - n.,rlyrdeman'- P.Va]]icnburg.

IiES: Ii.Ile.nscn.
Gamenlcomst 1O.rC uuï LI]NS Lcider I{.N'. I ,

IE1)ER E3

Ndgstccd6 ho5l;cn..li'ij gecn vastc lci'.er voor ons derde welpeneLftal.
Is er nu echt niet ieinand (ou:lers of LccLen vanaf 18 jaar) riie dit r(iL Baan

Voor al-Ic,vragenr problc-,,ten en de afschrijvin6en kunnen .juIIie bij rlcze ?crsocnterecht. Ieàere raean aga.voncl is c1e jcu6C-konnissic on 20.00 ín het lilubgcbour,'r
aanlvezig.

iIEDStl:IJDPROGnill::L'. l{ïNI-iJELPHI

K0IITiÍTP.'IRS00I'I! IIITEI PmIEYII
Ilidclenst cde J44
2543 lz )en i{an§
ÍeL. 292957

r':,fbe11en voor de .vrcdstrijden bij bovengcnocnC 1:ersoon op vrijda6avon d tuosen
1B.r-lo en 1-(,'.0C uur. In uitr:rste no,:,cl no6 op zat cr cla6mor1;en op LENS bij ÍemRi:cl
van de JUI(O tel. 561114.
Voor r:le avcnd.ryedstri j c',en uibcrlij)< cte nvond van rlc r,reclstrijd voor 1B.OO uur.

1C.,í) unr VVF I"t

O?STUL-]I,TG

LENS F'I Zui;leri:arh

IENS q1 P.Dcen - C.I4olenaar - lÍ.I{oLcnaar - F.Lel-ieveld - R.Ficret - J,v.1 lrtaayffiffinst 9.Oo uur LEI.ts
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LB{S À1
LENS ir2
TENS D,l
LE}IS 82
IENS BJ
tEus c1
LErrs cà'
IE}IS Cf

UÏTSLÀGEN JUI.IÏOTEI'I

HRS D1
GD; D5

UITSIÀGEII I,IEIPEN

HMSH É1
],,,ENs E2
DZS D1

- lalesterkuartier Ii1
- DIINo /,.2

- lvilheLEus B'1

- s chipLuiden 8.1

- ,SVE B1
- Scheveningen Cz
- Duno CJ
- vnl,o c5

IENS E1
Ccleritas E2
Lnlls Ef

1-o
7-5
1-2
4-o

)-q

7-3
o-1

1-4

U Iï§L.r::GIl,{ PU}IILEN

c

È
IEN
LEN

D1
DA

I
;

ó-?
1-o
7-1

G]]S]EELl)
1t

GEITCi\NÏSN

9
GEL:: JI(

o
VERI,O]?EiII

4
PïIilTE§

13
DCELPUNTEN

4B-29
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DE LENSIIEVUE
IïEH(BLAD V,'.ll IE V0ETI3I:.LI/ERENIGING LENS( LENIG EN SI,IEL)

55e JanrGang nunuter 9, 24 scptember 1981.

000c00t\00000c0000c

! onr,rcrrrl, 
3

00000000c00000000ooooo0o0cco0cocCo0000o0ooooocccooocooo000oooocooo0000c0000000oo0

I'ÍUTI:TIES LEDETILïJSI

1550 E. J. de Groot §. jun. wordt L..trmsïron6kade
tct. 231412

rzo, ,en HC.nS,

E:I OPViEREN ;.LS LID

1?81 H.G.van Di jlc 201065 n jun; Schilborgstraat 9, Den l.laag,
Iel. ?50973

iF'VOEREN

1? 19
1?65
1?o2
1?O1

SLUIT]}IG IILUJ]GE]]OUl]

Me
r-t

Ite
Me

j. H.v Ruitenbcek
J.van Rijn
j. lI.J; Huizer
j. s . HuÍzer

].)amcs
S en. Zon
Datres
DaEes

Fàm. I,lol-enaar', Martin vd Meulen.
Jose en ;ndrc Christ - Teele Frerichs.

OrSr

VTIiiITUREBAM(

rn verbc'nd meö de vo orbereirlingen van de ilerbeque wordt het rclub6ebou,zaterdag on U,1O uur Bes1oten.

Het i:]estuur.

- De jeu5dkonrui66ie (rutio) is nog stceds op zoek naar tlvee leicrersdi.t jaerr op zaterdag LENS C2 of LElriS Ci wíl1_en bè6e1eiden.
GeintrcsscerCen liunnen zich in vcrbinding stcllen met:
Paul vrl Stocn ,.TeL. 625096 of
Peter Perreyn Tel. 29295?

díe

B33:IÏ]tsBDDDJ]}3BB

f; n:'nnrau":s 
f;

BBBSBBBBBIIRDIj:l'rllllBBRlllllBrl:)'lllll.l'llRll:lllnDBBBBBuBBj.lBIlBRIl3BBnBBuIBj-ilBBBBijlBluDllBBBIt n:l

IYie staat er acht..r de Rar?

Zat erda6mor6cn I
Zat ercla.gmidda.g;

Í



I

Zondagmorí;en;
Zondagmiilrta6;

.Zaterda6 Sluit en;
Zondal- Sluiten;

Jose en.I:nCrc v?-ntJege de Barbcque
. i,n en ',,'im.

Tinus Zilfhout - T,ireIc Frcrichs - Cor l{opi) e nbrour,,,cr s
j':n vd. Stecn - i,n n crgóàhcne6óulen -'lliLi lÍj.chc16.

half zes 6es1ot en.

Evcntuecl afbellen bij ;_n iler6enhunc6ourven, TeI. 659416

FF}'EEFFF
tr'T'- FEI(O --t' -t'
FFFI'T'FFFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.TEI'IFFFFFÍTTFFFFTFFFFtr'FFFFFFFFtrtrFFTFTTT'5'FFITFFFTTFFTFF

zaterclagavond het traditione;i.e barbequefeest kornen bezoeken. Ja mcnsen, ju1Lie
hebben het gocc gcrezen, negenti.s is het aantal, naar de ÍEi(o erg trots olr is.
Dit no et het einclc vrordeni--

. VJillen die6ene die een barbeque Ín hun bezit hebben, d.eze voor een kecr
meenemen? Hij'kan hartl nodiil zijn (zeker met dit aantal). IJij voor'iraat onzc dankl
Trch lcldrere vrarrne klcren aan want je loopt oolc buiten. oE B.lo uur beginnen lve
de vlrrn crin te Bcoient en kan het s rel<takel gean beginncn. lleste uensón, dit
wes (le laatstc lceet voor het, 

1

ÍIDDDïlïlÍr11!nnD
.lli!.ltf i.rlliA!C

fi nrricmourar 
§

RRP,IRRRIln.-'?ilnnRnmRIl;nRRrlR:InIinnRIlRRnRIiiiIiIl.:IUI-?RIIRRRI?I?IIj?I{IRRIl}?rlRnnIIRRnnti{lnRnnnttriR

De Me6tvea].t

Ons'ccrste heeft ahvccr zrn eerste uitstel ven e:recutie achtcr d.e rug.
Het was c'l-us gevrocn afi;chcurC- zond.a$. De zat erdaíielftaIIen junioien en
seniorcn sTcclrr.en no,3 vrel uraer de rcscn van zaterde-Jnvond. rvr.s'tc veel
voor onze iloed gedrc.j-neerde vcl,1en.
Tijdens die" regenbuien van zat crrJ.agavoncl was het een 6eze11i6c druktc
in de LE1;S -lcant iire. In waterLoo hoorCe nen kreten als lras SoIr Nel Boer,
wat voor de leek al sn'et vervlakte-tot pas op NeI rle. iloer.
In de f;rote zaiil was het cen nonotoon omroej)en van grjtallen. Mannen,
vrou!?en en l(inderen met cen pon in hun handen ..raren dàlr neurotisch
aan hct lfassen en strcpcn oi) rn vicrkant 6tul(je ;:apier.
Zo nu cn dan hoorde men r BiiiÍnnnngggg66666óó6r en rlan clreuncle d.e
ka-ntinc op zijn 6rontlvestcn. Zenugachtig kwam nen dan naar vorcnt vraae
men a-an dé tafel- met het ballenapparaat even stond te mompel-en o]n daarna
mèt Ëevulde handen schielijk vrecr rlaar zijn of haar plaatÈ tcrug tc
ker en.
Opvallend bij dczc, zoal-s vanouds ,í:georganis e erdè avonrj. vras dat er
bed.roevend weinig' LENSerE vraren. = 2O. Terlvijl ITot ons genoeccn er.-
toch aIIcs. aari doct om h-ct zo gezEuig raogeti5k tc nraken] I'rooie pri jàen
en zo. Vanaf deze irlaats dur;l ik te zóg6ei rr àe we 6b1:,jvers haclàen
lve e! ecns ongelijktr.
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Voor <le mensen die .zich cleze Laatste opncrkin6 er6 aantrekken geven rve

hier no6-even ce volgende data:'24 oktober - 14 november - 28 novenber -
en 1! dccerober. Tot slot vlillcn rrre nog even benadrukiten dat deze lclavcr-
jas- en ilingoavonden toeqankel-ijk.zijn voor'ic<lerccn. Du6 ncenr e.Is U

korrt! U$, bureri raecl en de buren van UvÍ bUrenr en de buren van d.e buren
van. Uw, buren. l.ïccm desnoods tn hele vrÍjli rnec. En misschien hebben Ulv
schocnoud.ers uit Maastrig ook ilveL zin öf dÍe ooh en tante. uit }lariahoeve.
'Jant zekel hicr 6e1dt rr Hoe necr'zie1en, hoc meer vreugclrr.
Voor de rest is er vreinig tc mclden.déze !,ïcek dus ze55cn \rve t' P;lir)CERrl

VERIJI ST

lehnis vcl'foorn van pui:i11en 2 klvam cr af8elollgn maandag achter clat hij
op !,septetnbcr j.1. zijn fiets o;: LEIIS heeft laten otaenr al-vís.ar hij hen niet
neer hecft t eru3gevonrlen.

Eenlcder dic- inlichtin6en kan verschapfeh over t1e huidi6;e verblij f1:laatt
van deze 6rocne flets net orànjc handvaten, rflordt verzocht ](onta-';t o] te nèmen
me.t Dennis, Ierenraclc 64, of telefonisch, numi,rer 565441i5 

voorlaa.t aant.

OI.IE lIÏCO

De heer N.Co1lee beter bekend als rr Orqe Nicort die eL 11 iaar 1-an6 vricncl
wr vijand ontvan$t en zor6t voor wittc l-ijncn, rvatervrije velden en schons
kleedkaurcrs, hecft van zijn behandefend arts hët advics Gek-regen om het wat
rustigcr aan tc 'doen. tlet 5aàt hen zeer ran hct voctbalhart dat hij o} dcze wijze
afschciC moet nemen van zijn aktiviteiten op cn langs de vel<len.

Zijn opvolger wordt naar vcrluidt de.heer Lenting, <lic j:r de }comcncle ti j<l
zal wordan iniiewcrht door Cne.i{ico.

ïtrij zu]-Ien t.z.t. in een intervieulv zijn vo etball-ooPbaen no8 eens
belichten' 

ncdactie.

v. ?. v, v.?, v, 
".v 

?. r.?. t 
. v,v. q, v, v,v J7.rLv. v.ZZZ ZZZZZZZT.,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZTJZZZZZZ?)Z ZZZZZT'

n'
1 r,;:'tcs ,lE sFCnrEr{ vlN'DE zÀTEil)rrGLr'-)DEil---! r ! I
Z;ZZZZZZZZZZ;ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

ZÀfEi?DÀG 26 se témbèr 1981.

111. 7it uur Velo 1
'12.JO uur Senper /,1-tius 5
1].CO uur Vitesse D 17
11.OO uur DSC 12

LIÏNS 1

LENS 2
IEITS f
L]INS 4

Het EERSTE gaat komenrr,e week-end cen bijzonclaÍ zwal^e UIT- wealetriid :

tegemoed tegón Íèlo in l.latcringcn. I'la ccn \rcekje rust en mét werlerom c're hulp
van i,acr. cle P,git ei en, lluib I(leyn voclen vre on6 echter, I beren - stcrkll cn wachten
de 6ang van z,of<en naai-rusti6 a-f . .',anve.ir6: 14. J0 uur. Schèidsrechter!
i.i{;C. iie Grooi.. opstelling en vcrzEfrEffia op woensdagffiffilsTEtraincr,
Het teffein var: f'elo: Ï.loorcivrc6 ( 26) tc r:la.terinGcn.

Het nUilEDE heeft zich ond.anks onze t'r.',s.rs chuwií§ van de vorige week, toch
enigermate vEtr-r-èlËn o1: cl-e kracht van hct team van SV liàssenaar dat t na 2x te
hcbbcn achter 6cstra,.n zecr vcrdicnt ccn puntenvcrC-e1ing mee ni:.r.r huis nam.

J?H?C.de Gxoot.
r'i.I{. Ve}hagcn.
H. 1)lukhaard,
N.}I.

-z-



Ondanks vr.ak aardige individuele. acties (-,ad._de Pagter, Jan Storpe en Gebr.
§!1UI) zat . er wej-nig vaart in,de p1oe6 en vreini6 verban d in Ce Linics ölïór1in6.
I,íi, sscJrien, det tt a. s. zaterd UIT tegen ScDper Lltius weqr wat beter 6aat.
\tlestvliet

JO uur Sc eicl6recht er: ji.lI. VerhaGen. Tcrrein S cm! er .,iltius:
we5 te Voorbur6. VlCr v66r rest. Iloornwi jk de IàatG-I e vJeg links in:de Dr. .Ian ThijEsenve6. opstelIin;; en Vs32aEg11i i 4:-----.--.........:-ncer(lc 'z]- cJl l_n zoverre v"^n rie onnodige nederlaa6 de

op woensdagavon
ll er lJ-ullD-E; revanc

vorigc week cloor mo ,dauí.g uit de slof te schieten. Het wederornoptrcclen van het' du ,/ oaay Neumann za! rlaarbij wel een belang-rijke rci: góspecld (3fiïï'ffis Iiuijper (2x) wa,ren hÍer denc.est belongrijlce s zaterda Baan tre UIT nflar Vitesse Delft enrehenen vte alvast maar weer op cen i: ràr- wínEïpunt e n. iranvang:1 J. Oli uur.Scheidsrechter Iï. Plukhaa,rd. Vcrzamelen I,EIIS-kantine : 11. r0 uur |ferrein Vítcsse

mcntcel weer eens
o Cor v l,.lelbcrn'cn
heb"rcn. Itob !ei.'in
chutter6. I(omende

ditnpli Oude-Laan te )ctLft (ffi;ïi;TFàss#;ËA;-%' alo vroe,,-crl.i )
OP§TDL],TI{G : M. neuver C.Vel-clínlr J. de Bruyn C . Bosnan Il. Dou ( aenv. )

Il . Iie ra? er T. vc]- 1'ol L. KuÍ jir e? R. Leijn G. Kuil:er N.N. I'1. N. uitcle seLectíe.
get VIlrnDE si:eelde luef ecn aardige partij tegen het (over het algbmeenbeduidende oïe F elftaI van iC lloctclorp, doch laat o.i. nog te vecl uitkomendat r t in Ait Lilie u mcer gc.at om het uiteindelijk pl-ezier a16 on het techní6chkunncn en dè resuLt aten. Cver het .ilgemcen worclt er door de meecten pas llcstarta1o de vlakbij 6to.anCe te6en1:artij eón baL heeft aangenomén en bezig is zich instellins te l:r engen. Enfin de z.g. ,r61)orticveir ontxnoetingen zijn dea.rnecle inieder 6cval gel-raarborgcl r . a. s. zaterdal

-+__:l

I an ïre o1l bezock bi ISO 12 in
1:ark in rle ricEtffi
9en - í.lieffenthalcr - R.tíoster - Fr.
.I{06ter- (aanv.) - II.Iiouvle nhoven - M.cle
en - D.vd Zvan - F.Kentie.
II

J oktober 1931.

I

Zoetermeer. -hanvan6: 'ií.00 uur. Verzarnclen LEI{S- kantine 5-ElTerrein DSO: ,

BurB. v Iuyl s1iorf,
OPSTELLING 3 G . Hall- v l)rielen R. VroonJ.Iirul

J
4

LENS f
LUNS.4
Schcveningen 4
IENS 6
LEIiS 7

LEI,IS 1

IEI.IS 2

GOI'Ii 2
Eul1 Specd ,
IEI{S. 5

'De Jài;ers 2
vuc 5

Iieizer H. Doun

J. F.Staallekker.
S.J.M. v lJcr6en Henegouwen.

J. F. Meskes.
N. N.

Duinlaan P.Meeder.
0J-de8aarde Rott6rdajl

, H. Vo6..V1 ' A. Haníque.
V1 J.v Dijk.
Houtlust E.v'Aklcooi.
VZ C. Rïben.
Vz G.Vóogt..

Joc. de Ve
J- Oe c best nannen

PR0GR:'.I-I,,ÍJi Zl:TEnl-ACi

14.J0 uur IENS 1

12. Ji,\ uur LENS 2
12.10 vttr LENS ,

9 . J'J uur LENS 4

PNOGRJ\.}X.N ZCNTAG 2f .s ept eraber 19?)1.

1 4. JO uur T exas/DI.IB 1
10.0O uur CO^L 2 ..

PVS 1

Devjo 7
Dcvjo..9
PVS 4

ZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZ Z
7,

i o* oa TREDEN vLr.r l)E ZoN)hGTRi;p i
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'IZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZí!ZZZZZZi'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

1',1 .o0
11.\)O
12.CO
14. oo
12.00

Uur
uur
uur
uur
uutr

=4=



12.00 uur Hi,tSH 7
14. O,J uur LUirS 9
'10.00 uur Flaningo t s 5
14.00 uur euick 15

4 Paul- v
5 Cees v

St cen -
lleek

LENS
BEC 6
L]II'TS
Liil{s

10
11

6lsog6
o1o-715110
Boz5t6
2979?B
29378'
217io1
60o65B
676914

() Vrederustlaan J.Evers.
V1 N.v ltleurs.
Schaapweg Rijswijk . N.N.. ,
S avo rnl,nLohraanlaan I'1.N.

VERZA]'IELEN

IEIYS
IENS
LE}IS
INNS
LENS

416r? en ! een half uur voor aanvan6 van hun tvedstrijd;
5 11.oo uur LEllskantine
B 11.C0 uur r'10 !.oo uur ii ..
11 1J. O0 uur ,

.1tr'SCHRIJVEII (vrijde-gavond tussen '19.i)O eri !O.OO riur)

LE['IS
LENS
l,Ei\ïs
T rrÀÍ c

LENS
LE-S
TEI'I§
LEI'IS

il.ànvoerders l[unnen bij evt. probleuen kontakt
vrijdlgavond tussen 20.C0 en 21 .i)O uur.

c
d

te1.
1.
1.
f;
t-.
1,
].
1.

6 i{enh llÍmrnclzwaan
7. Frr.ns vd Bcr6
3' Thco Prins
9 Jen Rieuen
10 Jos lluijpers
11 6os6 Pi jpers

e
e

e
e

t

U

U

L

VoilneÍren met Frans de rocÍie op

OPSTEL],1NG.E'N 3

qs_. f ,__2__"a J worclen door de trainer bekend 5cnr.akt. "

Lm{s r
IENS 5

-rEN!. J

rENs J

als vorí6e

a.Is voriile

aLs vori6e

a1s vorige

vreek

we ek

vreek

week

week

!t,eek

vre ek

wc ek

LElls B BIE vorÍ8e

IENS 9 aIs vori6e

LF,NS 10 als vori5e

LENS 11 a1s vori-6e

(wedstrijd versla55)

aet P.II ei j ne n.

met e.vd 1(1ei. j.

xret 5. de Vrocge.

met O.I:ittana en J.Iluurlnan.

DHL 1

Lugalunum 2
LENS 

'LENS 4
Celeritas )

PROGNi, i'I.Ír ZCN,-I-G 4 oktober 1981.

14. o:) uur 1,JIIS 1

11.OO uur LENS 2
14. rJ() uur euick 4
'10.00 uur Oranjc Sfauv 2
12. ()O uur LENS 5



Lt,

o
4
0
4
0

1

1

1

1

I
1

.,iq

.DA

..cq

uur
uur
uutl
uur
uur
uur

.00

.00

.c0

ijestl-andia 7,jJo 6
LE}IS B

TEDC.4
],ENS 1O
Postal-ia 7

LENS 6
LENS 7
CIïP f
LEN5 9
Iiranenburg 15
LEi:ÍS 1 1

ZZZ Z ZZZZZZZZZZ ZZ ZZZ Z ZT.ZZZZZ ZZTJZZZZZZZZZZZZZZ
7, v.
; IN }E iIIJ{DELGí,}IGEN V,.N gET Zi.r'-LVC]]T]].',t 

=,'Z
ZZZZZZZZZZ\aZ'IIZZZ',,ZZZZZZZZZ7'ZZZZZZXZZ'/'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZTZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

j'R0GR;'-14,1ï liOlIlíSIr',G J0 sei:tember 1!81.

2'1 . of uur Llll.ls 1 - r s-Grevenzand.e 1

OPSTIILLING: als vori-Ge rveek raet 14. vd Lans

,;l;,,-,,.",*#-*:ï;"""ïi."".;ïï:tornemenm;t

l'le6tlandhal I 6-Gravcnzande

I{.val Lans inzake vervoer'. L

veiLint Noord PoeLdi jk

DuinIae,n

1-6
2-2

zO.i)O uur Buitenhof l

Q!q!E_L ING: als vorigc veek

2O.r5 uur Lo6 Embajadores 2

CPSIEI,I,IIIG: a]6 vcri$e vlcek

UIT8f,...GEN.

Sater 1

Nationale Nederl-andon'1

LENS 2

LE1JS 

'

LEIIS 1

LE}I§ 1

pRoGRAlr.Íx LEI,rs CoMFETTTIE (zcN:)Àc sENroREr't)

Poule lI l'oul-e B

LE}.TS

IENS
LENS
LENS

5

9
11

4
6
B

10

LENS
LENS
LENS
IEI{S

VRIJDÀG 2 oktober 1931.

19. 0O uur T,ilis 4
21 .OU uur L:jNS 5

VRI,I)-G 9 oktober 1981.

'19. O0 uur LENS
21 ,0O uur Ljrl;S

LDris 6
tljll,S 7

LEI.IS
LEI{S

c)

B
11
10

-6-



VRIJ:)AG 1'6 oktober 1931, t

19.00 uur LENS 4
21,C0.uur LENS 5

VnIJD.':G 2i oktober 1981 "

LE}TS B
I,ENS 9

19 . r:o

?1 .CO
uur LElg,S
uur LEr\S

LEI.ÍS
LENS

11
106

VRIJD-;G ]Ír oktonier ' 191r .

19.0O uur L.,EI,IS

2'1 . OO uur LliIÍS

VETJD:'G 6 novcnber 1!31 .

19. {'}() uur LIrNS 6
21 .0O uur LIiNS 5

I,ET{S 9

!Èit b o
L]JNíJ 1 1

liestlancli-a /i1
Celeritas ri2
Dso ii4

LE:;s Af

?
4

De halve finale en rle fina.Ie zu11en p1.a.lts vinden aan het einde van cle con;:etitic
de d.,tums hiervoor zijn nog nict bel:cn .
l'iaaI men veriler rekenin6 nco noet houd;en is hst feit dat wij erg kritisch moeten
ziin op onze veldon. . r'.fheuringon op rle vri. jdag lian dus ,rel- c ens ' vo orkor,tcn dezè _

riedetrijrlen worden dan op ecn ni:rcler te Uepàfen datlrm gesileeld.

J-JJJJJJJ J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J---J; V-1N I{:TT JEI.;G])FRI.NTJ . --.-- J
JJJJJJJJJJ.TJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJ!I.JJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

'JEDSTRIJDPROGHAJ,N"iA TT-JUNIORE]'I

lifbel-Ien voor de \,redotrijden bij boven5enoend persc,on o) vri j.'lagavoncl. tussen
1B-.'Jo en 19.1\,J uur. rn, uitcrste noL)rl noG o1, ,oièr.to;mo"i"r, oi lËNs ti5 ie.lrand --
van de JUI(C tcl, 65iJ14..
voor de avondwedstri j den uiterrijk de avonrl van dc wed.stri jd voor 13.00 tr"lr.

Voor all,e vrai;en r 1:roblcnen en de afschrijvj-ngen kunnen jutlie bitcrccht. Iecierc rqaandr.i;avond is cle jeu6dkonnissie om 2,). ;0 uur i
aanwezig.

jd
nh

eze pcrEoon
et l;lub6eboul

KONTLIiTPITRSCON I

z.[rE]rDiG 
"6-9-i931.

'14. r0 uur LEI'ÍS r,,1
12.JQ uur LENS /.:2
14.J0 uur LENS À,

]4,LNDi^G 28-9-1981.

GE]I..ID DUIV]]STXIJN
Stiel-tjcsstraat 259
2521 YL Den I-IaeS
ret. 946893

v1
v3
v,

J.de Vas t.
.I.I(nldst.

20 . O0 uur r-ï,lT ;',

-vt

sanenlomst 19. JO uur LEï{S



Lm{S 2 aIs bekend

Dt, c

zrE ooK i.il

OPSTELLÏNGEN :

IEN§ 1

sanenkonst
a16 bekend
lr.ro uur LENS

H.i(owert ( 2x) zie LEIIS

. ...,-3t í l::l
aet tl..Eoppeit ( 2x)
A.Blitterswijk (2x) zie

Vred.enburch B1
Den Hoorn n2
GSC 81

Jaap liei jbur8.

A. SIa.

J.§chijff
C. vd Heuvel.

2
L eider

:.:
IENS 

'Leider

V'1

v2
v1

rElrs f lï.v Veen - lJ.CoIpa - 14. de Haas (2x)- E.Ja6er - R,I(ievit - ií.v l,le1zen -
L.Sinkc - E.de Vos - tl.Vlannce - M.val Kooy - rt . H-itt er6v,i jk
H. Diexnc'1
j^lIDhG jrVOI,lD 2B s ept. 

... Leíder il.Illok.
|YESSTRIJ)PROGRi,]i.A B.JUNIO]IEIq.

I(0llTi[(TPEnS00N: E]-liNS VD BERG- Gramsbcr6enlaan 114
2541 ,'$l Den HaaB: Tel. Z9?9?B

AfbelLen vocr dc vredstríjrlen uij tróvengenocmd pcreoon op vrijda8avond tussen
18.{)O en 19'oo uur. In Uitcrstc nood nàg op zaterda.gnorgen op LENS bij i ernp.nr.r.
van de JUIíO Lc]., 66.t114.
Voor Cc avondl'reclstri j den uiterlijk C.c avond van de rrye4.stri jd voor 18.00 uur.

voor allé vragen, problernen en dc afschrijvin6cn kunne:r jullic bij deze persoon
terecht. IeCere rnaandagavond is de j eugclkommiss i-e om 20.OO uur in het klubgeboulv,
aanwczi6.

zii,TEnD;'.G 26-9 - 198 1 .

'12. JO uur LENS
14. JO uur LEi:ls
1O.JO uur LE]íS

OPSTE].T,INGE}T :

LENS B1 ': aIs l)el(end
Effi6iii6nst 11.45 uur rJEj,Ts

LIIIS ]]2 als behcnd
1 J. 45 uur L,EI'lSsarucnkomst

LEI'IS !f

Leider Pau] vd St ccn.

Lcider lt, . ÍId Línden.

!Í. Ticr,tes - ii,, Tc!ïarie - n.Roos - S . dc Nenny '-
oosaardt - ,,'v Bcel-e 

" 
r:r:::ï.r::::"** 

-

3',1

D2
93

samenhomst

I,.l,I(nops - -. Triep -
J.Kuijpcls - R.vC jl
J. Ricmcn.

1O.C0 uur IETTS

-o-



IaONT,i,TPEIISOCN: i'.iUL V)) STEEI{

. Genemui dcnstra.rt 1O'l
2545 

"R 
t)en HaaB

tet. 67jo96

.tfbcllcn voor dc wetlstrijilen bij bovcnt;cnocnd perscon op vrijdaoavontl tussen
'1B.oo en -'19.c0 uur. rn. uitorste nood nàg op zaterda,Smo.gon of i.Èus tij icirana
van'cle Jti6o tcl . 661ji4. ' __ 

,

voor dc avondvre ds tri j dcn uiterlijk dc avond van rlc wedstrijd vooll8.oo uur.

l^lEDsrRIJDi)ROGnfl X'Íri C-JUNI O;IEN.

.OO uur postduivcn C1

.JO uur lrlàmingot s C2
LU\IS Cf vrij zj-c zoncr.ag

Madcst ei j n
s1:.park pr. Ircne

Buurtrveg

v2

ficto near LDI.IS komen. SLcchts
de auto. Gok hicr echter niet

voor al-l-e vre.genr rrobl-emen en de afschrijvingen ,kunnen jullie bij d.ezc pcrsoon
terecht. Icdere maanda6avond is de jeugdkornmissÍe om 20.00 tur in het k].ubgobouw
aanwezig. 

:.

zATEnD.ic 26-9-1981,

o
o

1

1

LENS C'l ( vr )
LENS C2

ZoIIi)/rG 27-9-1981.

1J. J0 uur i\rchipcl 02

I'!r.-1I,lDj:,G 23-9- 1931.

99.00 uur LENS C1

BÏZO}IIERHEDEN

Gona C ''l

Dc si:cIcrs van C1 en C2 moetcn met de
bij voldoende vcrvocr go.an juïIic met
op. Illi j brcn6en juIIie besl-ist n:ilet.

LENS CJ:

OPSTELI,INGEN

LENS C1 J.I(I1I - tr'.Christ - p.Dil-lewaard - D.Verschcl_d.cn - fi.V.u""*ijt - ''
I.du Bruijn - P.Oostervre8hel - l. Fran]rcn - i,,odstcrl-aken - M.v Hcklcn -

zrE oor( r,r-,I;rt..à(,ï'?3fif, - R'slats - slsrvírlcns -
sanenhomst 9.0o uur rENs (r'rETs) Leider Gcrarcl Duivesteijn.
LH\ÍS C2 j)..I(anir - S.vd To6t -, i4,Uleckhout - L.vd Toorn - Il.Ticmcs - F....1febl-as -

R.Keggen - T.l,lulder - D.,".a]:t6en .i D.v Schepen - E.pa1cncríen -IrÍ.Frombcrg ( Èx) - C.vA loogaarcit ( 2x)
samenkonst 9.]o uur LEI{S (FIETS) l,eider G.vd To6t.

IENS C3 M.Zinmerman - C?vd ]loogaarclt (2x) - M.ICeetman - D.Keetnan - M.fronbcr6-
E.de Groot - Chr. dc Groot - O.BIom - R.Batèl-aan - L.van rt Hootj _
f .Dienel - I{.S1:a - T.}.Íul-der..

sernenkonst '12.00 uur LEI\ïS Leider Dhr. dc Groot.

-9-



euíck Cf LE}IS C 1 '

.i,f8elopen zatcrdag hceft I,ENS oen zwaar
op quick. Ook quick had tot nu toc tvree keer duid
gelijk op6aand.e urcdstrijd ',las te verwachten. Dit
De Behele vrcdstrijd zijn er vocr hcidc gon16 gcva
beicle keepers wistcn hun docl voortrcffcLijk scho
van quick daar óén.keor clc hulp van c1-e Iat voor nodi6 tocn Rod.criclc van af stand
schoot. Een krvarticr voor tijd kwam LEI,IS heel goed veg toen een spcler van Ouick
na een misverEtand tusscn paul en Jacco voor een lcog doe.l naast .schoot. Vijf
minuten l-cter vras het _aan dc andcre kant vreL zaak. I{a goed voorborciclend werk
van .',rthur en Roderick scoordc .'-Ibert. euick kiva hiorna 6evaarlijk terug maar
rloor 6ocd rïerk van Patrick oit het mictdehveld en paul al-s l-aatste man hwam c1e

ovcrvrinning niet neer in 6evaar. Dcze ovcrvlirining is bchaafd d.oor ecn eno.rmc
inzet van alle slclcrs. Dcze inzet zal een grote rö1 6aan s1:e1en bij de .korncndc
we-dstrijdcn. Niet allecn aLs hct 6ocd gaat maar ook bij tcgenslag of achtcrstand
zullen juJ-Iic nct inzct moetcn bIíjvcn spelen en niet Gelijk j.e hoofd laten
hangen. I,lcerclere overvrinnin6en zullen den zekclr niet uitblijven.

- C"rard.. .

l1JEDSfRIJDVEÏSL^G

!ïat oen leukc ,,lcd.strijd. Door 6oed 6amen6pcl otoncl hct'riict dc iu6t
al 3-O cn ïras clc eínd stand. 6-1. Misschicn dat cr (:cn6 vrat ou..'.ers kunncn koncn
kijkcn. Het is vocrnij altijd tn 6czc11i6 uuxtjc Iangs clc lijn cn de kinclercn
eindcn hct feuk. ilopelijit clus tot zíens bij LEI{S.

E.spa Badeux

IIEDSTRI JDPROGII.,^,} 'L, PUFILLEN

KoNT.fiTPERS0ON : WIM I(OUTENIIOVEN
Stcenzicht 189

' 2541 :'» Den IIaaG
t.et. 299855

zr';,TEnD-G 26-9 -1981.

bcvochten overvrinning behaalö:
elijlc ver:Ipr.en zodat een leukc,
ís het dan ook geworden.
arlijke sitqatics gerïcest maar
on tc houdon, al had dc' kecper

/',fbeIlcn voor dc vreCstrijdcn bij bovcngenocmd ?cr6oon op vrijda6avond tusscn
18.o0 en 19.oo uur. In, uiterÉte nood nóg cp zalerda6morgon op lËffs'Ëij .iótàiict
van do JUIIo tcr. 661314. .. ..

Voor dc avondlc(lstrijden uitcrlijk cl.c dvond van de vrcdstrijd voor 18.00 uur.

Vöor aIlc vr.rgcn, probJ-emen cn de afschríjvingcn kunncn jullie bij dezc persoon
terccht. Iedcre maandagavond ís t1e j cugdhommissic om 20.00 uur in hct lclub6cbouu
aanrvczig.

1
'l

1
I .4

O uur euich D']
, uur Laakkwarticr D5

LENS D1
LENS D2

S avornin].ohmanl-aan
Jan6oniusstraat
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LEI.IS D1 M.Bosch --O.niSfsna - p.gljtsna - J.Dunani - f .Jansen -.E.Iirop" .:
H.Smulders - J.Timmernans - R.spaans - V.Tromp - p.gat Zvran - :., ....

' ' I"l. Bro<.rsËoof t.
samenkonst 1O.JO uur LENS Lcider H.v llieuwenhuyzen.

LEIIS D2 ll..'.1scn6ócsi - E.Inncàeu - J.I(oenraads - H.Stao.I - M.Struyck -
E.v _Beeh - Ii.Vcrblan - D.vri Toorn - il.Hartman - I,Í.llranclt - J.vd Starre-
L.v Íïij n6aardcn.

RIS N.Jagcsar. .. ..
samenhonst 10.45 uur LDNS LéidÈi nàri ac .f on6.

OPSTELLINGEN

T,EtlS D'l en D2

TRi;Il.llNG i I !

iJEDSTRIJIJI.,ROGR;,iIIL, \IEL1)EN

10 . 1l uur Vios E'l
9. JO uur LIf,ÍS E2

1O.J0 uur LENS E,

LENS ]i 1

Trionph E1
Monst cr E3 (vr)

I,lelis Stoke]-ar.n.
v2
v'1

Itla trvoc nederlagen resp. tcgen,VCS en IIBS,.afgelopen zaterd.ag dc,ecrste
ovcrwinniir6 voor pupillcn i. Tcgè, vvÈ D1 wera oun 6-1"o.ro-rrvinning loto"ra. 

--- -

Via 6öcd aanvalsl:c1 rvcrcl VVP vreini6 kanè geboden. Jonlcns ga zo döor, en zatercte.[,
weer 2 1:untcn. Pupillen 2 verroor ri'e.t 4-3 van HDV. Eon wat onhodige ned.er1aa6.
Vèrdedi8en hoort cr oblc bii hoorl i i Toch ecn Leuke vredstrijd. a.sI Zatcrdag te[ïcn
LaaldrvrartÍcr. Doc jc bcot een Ovcrl'rinning moct kunncn.

ooh bij srccht vrccr cn afkcuring van het velc kan er Getrrind vrorclen. ook clitjaar is de zaal- van dc Narterracle wcer be6chikbr.ar. Nócn clus ook jc zaal (gym)
schocnen Írec. Dc training 6aat altijd door.

KONT-'J{T}XRS00II: ?tiTER PERnnyN
I,Íiddenst ecte J44

. 
"545 

TZ r)cn ilac.g
' . rct. zgz95?.'.

r'-fbel-len voor clc wcdstri-jden bij bovcngenocird pcrsoon oi: vrijcla6'avoncl tussen
18.co en '19.00 uur. rn. uitcrstc-nood nà6 op zai ercragurorg"., oi r,mts tij icinancl
van de JUKC tcf. 661j14.
voor dc avondruecletri jden uitcrl-i jh dc avond van c,,c rvcrlstri jd voor 18.oo uur. ,

Voor allc vragen, 1:roblcmen cn c1e afschrijvingcn kunnen jullic bi; d.eze.perqoonterccht. Iedcrc maanclaíjavond is dc j cugdliormissie om 20. O uur in het lr1;bgàL'ouw
aanwezig.

zi.TEtuJic 26-9-1931,

OFSTELLINGEN

LENS.D1 }f.Hoelrsna - LÍ. Sciruurnen -
.p,Valkcnbura - M. v I(atwij
P. de Jon6h - R,i,luijen -

samcnkonst 9.JO uur LB{S

.Hess - J.l.Jéstratc - M.Vr.:rschéldcn -
- l'liTijsecn - I,l.i/ier6na - R.\yyrdeman -

T,cider Jacques cl,en Ilu1k.

k
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LENS E2 G.E1§tak - P.Efstak - R.Zandstra - J.tJa.rsve3-d. (2x) - p.v;ianhoJ.t (2x)-
R.Zimmcrman - M.Jochcns (2x) - p,;'rn6eLine (2x) f R.vcl Laan -
E.dcn i{eijer - il.Ranirez - D.Vcrhoef.

samenkomst 8.4) uur LENS ],eider Dhr. Elstak.

.IEIIS E, K.llanson - Ir.(le K1eijn - G.I(u.iper - l{.tubben - J.Lolievcld - L.Leeflang
E.v linijff - P.Lngeline(Zx) - li.,fochcms (2x) - J.I,lansvclcl (2x) -'' P.v ilanhol-t (2x) - S.Jagesar (2x zie ooh LEIÍS F1)

sanenkomst.!.45 uur LENS LEIDIR N.N.

TR/iINING I{ELPEI{ SELEI(TIE

Nu hct uleer zijn slcchtc tijCen weer tc6cmoed grat.zijn er vrat stel-
regelhs omtrcnt de doorgeng van d.e trainíng voor de vrelpensclehtie o2 dinsdagavond.
Dc training zal. ten allc tijdcn doorl3aan, tenzij het uecr te slecht is door
nlddeI van hcvi6c rcgcnval-. Dan gaen vre nflar'de gymzaal aon de I'íartcrrado. fs, hct
droog trrccr, naar hct vel-rl onbcspccl"bl:ar Can zal- cr.uitgclclicn vlorden naar een
i)laats waal vrel gctrainC kan rrrorilen. Dit j-s mcestal dan een verhard.c plaate.
Neem daarom al-tijd een trainin6spa-k en bportschocncn en vcetbalschocncn nec. -

I,VEDSTRIJD?Í?OGR;iIi,Í." I,{INI -WEL?E[.I

I(0NTj,I(T?DRS00N: lETEil 1)EF;I]BïN
MI dC.cnst c dc p44

'' 2541 TZ Den Haag. rcr. 292957.

ifbeÈ}en vr..or de wcclstri jdcn bij bovcng-cnocmd. persoon op vríjdagavond tussen
IB.OO cn 19.00 uur. In, uitcrstc nood rlog op zatcrdagm"rllon op lËUS ti5 iemand,
lran de JUKO tcl. 661314.
Voor Cc avonCvr c d.strij den uiterlijh c?,e nvond van dc vrcdstrijd voor 18.O0 uur.

Voor aIlc vra2;cn, probl cncn en de afschrijvingcn kunncn juI1ie bij clcze porsoon
terecht. Iedr,re naen<Ia.qavoncl ls c1.e jcugdlcommissie on 20.00 'uur in het klubgebourv
aanrvc zig.

ztrERD.'iG 26-9-1981 .

Ftr'Ï'EFFTF[,
F -*-^ r- -L' IJIUI / -t'
FFFFFFFEFIFFI'IFFT'gTFFFFIFI'FFI'FFFFTFFtrtr'TItr'EFF]ITF-TTTtrTFFI'FT'SEFFFTEFFT'FFFFFT'FFFTFFFT'

9. JO uur LU{S E1

OPSTELLIIYG

DMT F1

LEI§S F1 P.Dcen - C.Molenaar - I,i. Molcnaar
S .,f agcsar ( 2x)

samenkome t 9.OO uur LENS

v1

- I'.Lelicveld - il.tr'icret - J.vd llaa.y -

Leider ])hr. 1, I,lo1eíaar.

Ooh voor onzs'kleine LEI.{Sert jcs zorflt dc I'EI(O voor leuke mÍrl.clagen!
Dit begint, zoals julJ.ic aL hcbl:cn kunncn'lczen in het Vorige krantje, mct ccn
Aroot pannciroek- cctfccst t mct ccn ïou.kci fíIml

-12-



Deze nidda6 hebben vrij gcpland in de her fs tvakant j-e r dus al-s het wat l-atcr
wordt is dat gccn irrobl-ccn. Nccra gcrust juIlie broertjcs en zusjes. mee! l,ieve..
mini I s on r,rclpen, denk cr r,rel aon, dat cr weI getraind vrordt. Di rcst vo.n de ï
kinderen, kunnen on 4 uur terccht! Dus het bc.l-oofd een hardstild<e leuke:middag
te worden! De vaste tlatum verte-l.Len tve juIlie in de loop van de tijdl

Dc 0roet j e6
FEKO-].eden:
Lo ek,
Iiene,
Ina1.
Simon en
Nonnie.

van

1

dc
I

DE LEI{SBENGE],

Ilerinncrcn ju11ic de LENSbengel nog. :'.J-s l-aatste kwan clie voor cle v4rantie uito
Dë etftalfotors d,io hicrin sl'ontlen- l;unncn nog stc.di bcstcLC rvorden. Dóe dit.-
bij ecn van cLo JIIKOfoden of bc1 tlil l{eijnen, 'tc],. 

29062r.
Wij $riI]cn zo spoedig nogelijk ecn volgende tElisbcngol uitbrcngen. Daqrvoor
hèbben wij wel in,lezonden stulcjes van jullio nodig. Jc weet al1cs mail. Tckeni-n6cn
vakant iebeleveniss en r moplcn cnz. ook zoeken wij nog enkcre pu?iLLcn dic in da
redactie van dit lrrant je wil-Icn plaatsn crnen.lïat moct je dan zoal doen in clc
rcdactie? Je móet ond.er anderc cle stukjes vcràame1cn, zel-f 6tukjcs schrijvcn,
hct leant je indelen (o1: vol6orde 1e6go! van de ingezonclen stukjcs dus plald;en
knippen, enz.) en nieur,re idecën inbreneen. Je kunt jc opgevcn ltij:
\tJíl Heijnen tel.290625

Herman stravel rat. 6686.1 |

Uiteraard ](an Cit ooh op zat erda0ccht cnd.

, LENS .EI'ÍDLI+IEN

Regelmatig vrr.agt mcn cle JUI(O naar ccn nieuvr LENs-cmb1ecm. Vanvrc6c de
kosten van dcze emblcinen hecft hct bcstuur het volgcnCe otand?unt ingènonen.
Na de staxt rnet de invocring van hct LENS-embIeen, vrellte icdcr LENS-Iid tocn
ostvangcn bccft. Irrijgcn al-leen de nieulc ler'.en no6 66n gratis LEIIS-embIecn.
E1k vol-Sencl LENS-embIecE waarover nen wil beschikl(cn kost dan Í 1t5O,
ZaterdaE a..s. zijn ze al- te koop.

UITSLÍ.GEI.I JT]N]OREN UITSLAGEN PUPILLEN

Gravenzandc
Vcrburch 1'2
Qliveo /r]
DSO 81
VCS 81

flX{"P'.r
ADO C5
Gona C2

Gespeeld
15

ji1

Gevíonnen
11

LENS D1
LEN§ D2

VUP D1
HDV D2

LENS
LEIVS
LENS
LENS
LENS
LENS
LENS
LENS
TENS

r',1
!Le

Z-r,
o-12
,-ö

o-)
1-4

B1
B2

E4
c2
c1

7-2
2-'
ó-7
2-4
1-6

UITSLJ,GEN I,JELPEN

LENS E1
Gona E2
LEN§ Ef

UITSLí.GEN MÏNI.I'IELPEN

IIIIP E1

Rava. E
I,EITS E ó-0

-11
Duindor! SV E3 4-3

LENS F,l )-z

Vcrloren
2

Punten
26

Doel-saldo
81 -12

Gelijk
o

-13-
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Àgendà Ían cle ' L cdenraadvergadering d.d. 3 oktober tp31r'
'1,. oPcning '

' 2. ríodede l j ngqn en ingekorren stul,Jrei.
3. benoemirr6 v'àn cen vr:orzitter

notuLiat
4. vaststell-ing van de notulen van 'l) juni 1931.

5. bcepclren huisb.oudclijh rogelerient
6. besprokcn .betaling c ontribÉt ie gelden door dc Leden

renovc.tic

: . akkornoclatic ' 
.

s choonnaarkdicnst. j '|, :

' 9. besprckcn komr,tiosícs cn hun crvaringen .-

1O. besirrekcn puplic rel_ation in LEI{S, .

- 11. bcnocninfi ]-cden voor hct financicel lcontröl-e o]6aan
' 12. vaststclLen d.atrxn algcmec*r L c clonvereadeiinà

13. vaststell-en d.atum vo16cnd.c l-cd.el]raad vergad erin6o

. 14. rond.vraago

.' '12; 6lur-tr-n8.



DE LEI{SREVUE
IITEEKBLAD VA}I DE VOETBALVERENIGING LENS ( LEI,IIG EN SNEL)

j i r,.: :': .rtaí:,.I , :

Jle ,Iaargang nunrmer 10, 1 oktober;198,1.

OI'FICTEEL

MUT;IIïI§ IEDENI,IJST .

0555 J.M. Verbarendse

AFVOEREN

12BB R. Boelhourver

LOTEBY

BILJARI

Sen. Zon.

Pup.

wordt

H et I j.EtAif, . 
43" g3Ë" 3i}"Ë"3Ëa*;!,83',fl 3, 

uÈ3,,3fi 
à"'"33iH3 3I SS5 ài

van het eerste een lotery in diverse vorm_en te organiseren. A
aan .dé trsli vbor'i 1r- een envelop trekken. In een aantal van
zit een aantaL aanÍï ekl.el-i jhe prijzen verborgen. lyaagt U a.6.gokje. ", '' '.'';"

Dr.R. J.F"uinatraat )J, ZJJZLG
. D.en'Haag.

_tery. g6.an draaiee.
J_e Enul_swe0.6trr- J clen
.S. Zondag lcunt U

deze enveloppen
zondag eens een

speJ.en u
zodàirig
Itklubbez
in deze.

I(LUBGEBOI'U,I

MEISJESVOETBAL

,dellicht., ten overvl-oed.e maken tve U er nog eens op a+.tent dat het biljart
itsluitend. is toegestaan voor..pe.rsonen van lJ ja.ar en ouder. Indien het
druk is in het.klubgebouv,, .dat het;b+ljarten hinderl_ijk is voor d.d ovcrige
oekersir zal er ni-et g.ebiljart hunncn worden. trïi j vragen on Uw begrip

In de. afgelopen stilfe p
gehaal. Graag'willen vre orn Uv mcd
belangri.jk aspèct daarbij is dat
betreedt. Dit zou al één stap in

eriode heeft heb hlubgebouw een grote beurt
elerlLing vraÍlen om het schoon te houden. Een
U nret op voetbalschoenen het clubgebouw
de goede richting zi jn.

Gieteren lieeft de alfereerste meisjestraining plaat sgevond.en. De startis genaakt. Nu zijn we noB oi) zoek naar versterkins. lleet u ieisjes uit de buurt,ncisics.9le b+i Uvr z-oon of dochtcr in de klas zittàn, of in Uw fàmilie, allcueisjcs t/n 14 jaar Zijn van'harte welkon op woenssagmiddag 1J.JO uur.

uer -e st uiii.

-X--: i-
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! sAntlrruws !ö . .1,!,
BBBBBBBbBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBTBBBSBBBBBBBBBBBSBBBBBB

lÍlie staat er achter de Bar.?

.Z ater dagnorg en :- -- -. --Aa-" eÍr Ulifr . 
=, C of - IÍopp e h b r'öï wi r.

Zaterdagmidda8s Cor Peters -r Aad Bogisch - An vd Steen.

Zondagmorgen:
Zondagmiddag:

Tinu6
An vd

Zil-fhout - Teele Frerishs - Sinon Sandifort
Steen - Rick en Pict Booch - Frank Stiààttrot.

Iqensen bedankt;
Rene vd Ste en,
I,oek Duivest eyn,
Siltron- Sandifort,
fna vd Berg en
Nonnie S traat hof.

FFFIFFFEIFFFFFI'FFFFrT'ET'FFTTFIIFFFFFTsrrrFhFrIIFFFFEEFF.EI,r:FFr:TFtrFFFEFFI'FIFIFrTTFF
"t

IÍara'tikke bedankt mensen; vóöi luttíe gczellige steunii:g, de afgelopen
barbeque-avond. Door juIlie alremaar, is het voór ons, een zeer [esraagdà avànd
geworden! Jongens, wat rvaren vlij zenu',vachtig, voor deze eerste avond, maar....-Iee gaan vreselijk graag d.oor. l{e hehben links en rechts gevraagd àofl ltrël.rsërrr.(zcker aan degenen.dic voor. dc eerste keer kvramen) hoe zI3 het-vonden, d.an kregen
l're Èeo1 leukc rcalrtiest l{et is alleen voor one een te}etrstelling gc!ïeest alat,
fupt vertrouvreri aat ruij gesteJ-d hebbön, inzake .het niet bdta].en bi-j Ínschrijving,weI gesghonden is! Jaqmer meilqe'lr,rve hebben voor een heleboer- negiip, maar-1e íó1
opgevcn en doodlerrlc niet kornen, dit gaat nietl r,.Je hebben zoveel àveigufiïiiïiei ,an
:t9"., d1i is zonde, het kost ons geId.. I{aar jongens, dit gebeurt.niet meer enhet heeft de ?rct niet ged.rukt voor dc menscn die er waren

Zaterdag sl.uiten: Aa+ Bpgisch.
Zondag sluiten: Riek en piet Bosch.

EventueeL a:ibellen bij An Ber8enh eEo6ouwgni tel_. 669!;,6.

FFFFI'FFFEF
F .T'EKO F

-!F

R, BEpAcrroNtEL x

DE MESTV.O-ALT

RRRTRRRRNRRRRRRRRRRR
R

RXEIIXRRRRRRI.IRRRRRNXRNXRT RNRRRRRR

Goedcn avond, of zóïets. Tegcn de tijd dat U dit l-eest zuLlen de laatstebarbeque-restanten, tsij de mcnseïI die gevrcest zijn, het lichaam lve] ver_laten hcbbcn.
Ruin BO ni et ivcgctariers vraren zaterdagavond bijecn on voor In paarriksen aal tc zitten aan de gocd voorzienc barbóqu-dis.
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!e FEKO heeft'zijn/haar uiterste best gedaan om de deer-nemor6. aan dit'. festíjn een culinair en kinologisch verantwoord geheel te bieden.
Ooh Zara.tustlra droeg, z oa1s., gevroonli jk, zijn nuzikalc steentje bij;
Behoudeís .d-9-.'lo mplsen dic iich rvcl hebben aangemeld maar diè niet zijn

'opgekomen vras deze avond het eerste succes van dèze nieule lconmissie.lVij hopcn dat zc hicrrnec blijvcn d.oorgaan.
'' ons éórste'hc9ft afgelopen zóndag de óersr;e competiiievredstrijd gesl:ecrd,

en Bcwonnen. Texas/DHB, kreeg voor eigen publieh uet 2-o k1op. proficiat.
Morgcnavond word een begin gemaokt met de LENS _c onpet iti c". óe senioren_elftalIen 4 t/n. 11 zuIlen in 2 poufes gaan uitnaken vrelk het be6te is.
Dat wi- j :Leuke wedstrijtien tc8cmoct rruni:cn zicn, is rvei duíderÍ;rr. rtant

, wat dacht U: van 4 tegcn ,10 of ! tegen i1.
TIvee IrEl'lS -elf tal-lcn zagen, d.oor sterk arbitraal gefluit, htievelÍjlre 4:Z en 2-O voorpprong omgezet in een í-4 un à_Z
Bedanht heren.

un respecr'
ei.ndstand.

*+)t+* r'ALs U Ín de l_ot[à bt.tbto s

De pcchvo8el'van af,6etopen" vreelccnd. was Gert-Jan de I(ok.
genomen vrije trap, yre6ens hands, belandde loupezuiver i
bovenhóbk. - Prachtgoal zou je zeggen. 1Ii6..... cle scheid.s
enr-ge die zag dat het rrBuiténspelrr vras. Jardmcr, want bui

Een door hem
n de linhcr-
rechter was de
tens?el was het

J.F. Staallekher.
S. J.l,l. v Ber genhenegouvren.

J , I' . Meslges .
N.II.

dus typisch n j-et.
pceIt., zult U nérken dat er'binnenl<ortgestenpcld gaat worden i.p.v. zegcltjes, lccdt dus het stuk jc in dc

LElTSrcvue. van volgendc lreek.
I:l"l; Joke en Agneta Hop zijn verblijd met de geboorte van een àoon.Hij hect Jeffry en is op 21 eeptenbcr in het BeahLehem ziclicnhuis..§eborenFaflilic IIopr nanens_ LEIIS van harte proficiat.
U bcnt. t'rccr bifl en wi j er d.oorhecn I|PÀNDOERI'.

TE iIOOP GEVR,I.ÀG Dí.

1 paar voetbaLschoencn met vàsbe noplen maat J6

TE KoOP AÀI1GEBö Dpr'r:

1 paar voetbaLschoenen merk Adidas naal- 39 Jx gedragen.

f,aterdag J Oktobcr .1 98ir

t:,.: " ; ffi ;13: 
c göu,,.,en

ZZZ Z ZZ Z ZZZZZZZZ Z Z Z ZZZ ZZZZZZZZ ZZ Z Z Z ZZZZZZZZZZ Z ZZZ Zz . _..
z 'IANGS DE sponTEN vAiv DE ZATERDAG-LÀDDDR___ r r rz"'z
ZZZZZZZZZZZZZZ,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

14. JO uur LENS 1

12. J0 uur LENS 2
,12. ]0 uur LENS i
9. J0 uur LENS 4

PVS 1

Devjo 7
Devjo 9
PVS 4
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Àir,
. .. :,I.V11,1. dp gl3nsri jkc 6-0. nederlaag, on6 EXRSTE ,de onbètw:iste l-eialer Velo

op eigen,t-erreÍn afgelopep. zaterd.ag liet slikke;;Uïdcn wc met geraak de haJ_ve
week-qost, kunpen vorschr:_i jvcn.mqt .8epruik maliing van artrerlei euperrati.cven en
wat diós- ,meer zi j, wan.t .,i t was inderd.aad. in 6ón vroord qRÀl{Droos t Doch, op gevaa"
af tc,r,ror.den uitgcrnaalit voor ecn uin of meer bchoudcndElGffiïst vrilren vrc
srechts ecn ruaarschuvling zende4.-aan _hct adres van ons ecrstc el-ftal om nu in den
6cvo1g e niet.. tc .denke,n, {qt..mcteen alfe tegenparti jen ziJn ,,op tó'roll-onrr.
VoetbaL1ci6 iiin nu-ce.nrnaal i:epsonei-fïi. c vcr6e}i jkingen malien en op uitslagen
a{gaqn Zo l<an tt..dus gepaJ<helijk gcbauren, dat in de naaste toekomst eon of
andelre t cgenpartij, .tlie gczi-cn de tot ntr toc behaal_de resultaten werkclijh niet
als'zul-k rn gev-aarlijke.op?onent beschoulvd behoef"t te wdrdèn, doch vrÍjei en
rustiger' spclend dan wij, ons me! d.c beruchto das om zal cloen. rt Blijft dus
zaal -r. vooral- van nu af aan r ELI(E.tegcnpaïtij te. vrezen en dus gecomcentrcerd. en
paraat . te' b1íjve voor iedere lvcdstri jdt die gaa't vol-gen! ! Ziczo, gcnocg gcproel(tn
en t'erug naar dc werkel-ffiEEd. lrat bctreft dc doelpunten (de ecn nog mooier dan
de anderl ) warcn daa.rvoor verantwoor.clcfi jk Jac. den Dul-k (2x) --Eric Landman (2x)
Jan Zout endi k en had. de Pagtor. No&maals gezegd echter het hclc tcam verdientJ
een eöivblle vcrmelclin a16mede. r-ratuufl.ijh ons al-1er Rob-.I an6ï I(omende zateïtlqgzullen wc dan do eers C THUIS -vrealst"i j d, van dit seizoËïEf6ïffi en-nel tG[ën-FVS .Altijd ecn p1oeg, rtclke ecn stevig duel rvaarborgt! r\anvang: 14.1o.
Scheidsrech t cr; J.F. §taaI1ckher. Op6tel-Ling cn- V c r z am*-IETjd zoals gewoonl-Íjk op
vlocnsdagavond na dc training.

Het T:IEEDE spcefde ce n rustigc en rJ.egelijke partij en wo{ vbrdicnd van
È empcr À. Jeroen I{Icijn nan twec ( gocdc ) .doglpuntcn. voor ztn rekeniíg, terlvijl
penalt y-sp e cialist Jan vd Rijzen ooh ditmaal- de gelegenhcid kreeg om zrn kunncn
-te toncn. ï(ómendc za EI ag cen TItrUIS -wedstrijd tcgcn Dcvjo 7 eón elftal, waar
aoer zeket vöbr dltgelieheii bqh6ëïT te wordëö! àoaIti ïoor al^l-d Devj o-taem6 tAalvang:12.J0 uur. SchaiAsrechtcr: S .J.M. v Bergenhcnegouvren. Opstelling en,Verraeeltijd vroensdq@EA--

Het VJIn E 6lee1de in een druilig e regen oen sportieve en l_eukc partij inZocterme er tcgen DSo. !ïel-iswaar trokken de gasthcren aan het la.rgste eind (5-2)
doch hct gehecl was erg prettig en spörtief met zoryaar ecn paar schitterenti.e
r,L.,ENS-doel-puntenir rcsp. van ca t ain ad Kost cr en l'ran6 van Drielen. IlQmende

Het oEn»t -FÀdrí-nolft niet ar- te veer mocite met vitesse D 1?! zoar-s te .verwachten wï§lÏet vertoondc sper ( en de nog gemiste kansen) gaven veren nogweI een onbevredigend gevoel, doch is dit ecn irólkomen logiscL lcvorg bij cendcrgclÍjhe ovcrmacht. Lourens Kuij?er (fx) _ rca.vrl ToI «à"1 _ no,t.iËfi""";-,-G.Kuiper en zelfs good-o]d Herman Kcmpex (!) bcmoeiden zi-ch rnet <1e score.
A.s.zaterd.ag krijgen we ook,hicr cc.n Devjo-tean op, bezoek en geldt ook hicï d.usde bovenstaande waarschuwin!. Àanvangï-ElJo uur. scheid.rechter: J.F,Meske..
OPSTELLIU9: M.,Rcuver - C.Velclink ---E lieumaàn - J.d€ Br-ïï;---EE6sman - R.Bom (aanC.Í lïelbcrgen - H.Kemjlcr - E.Leijn - G.I(uipcr _ T.vd Tol_ _ lt.N _ ll.N(uit de ÀeLoktíe? ? )

zaterdag TI{UIS tcgcn PVS 4. Toc vrecr even uitkijl ren boys! Aanvang: 9'F u'iï;
OPSTELLING: G. Hallc en Iir . DÍef f chthalcr R?Kostc E. Douvr À. Kentier

4.Koster ( aanv. ) II. de I(cizer J , Krul H. Kouwenhovcn E.v Víarhcnhoven
,. Jac. de .Vcen C . tsercbah.

PNOGhA,IMII ZiTETDT"G ,IO OKt'bbEr 1 9Bi.
14. 3o uur l,ENs 

i 
1

12.JO uur LU{S 2
12. JO uur LEI{S ,
9. JO uur LENS 4

11rentsburg 1
t s-Gravcnzande 6
Duinoord /
s.v.t35/11

-4-



ri .r); . .. l.i: .
LENS t hiift Sich dggr een overwinning op Texa§/DHB meteen ar in de kop van ilepoulc genèqt.91d.. ttieronder vol_gt de bijgerverkte stand.

nlauvr 'zvyqrt " ,IrENS ' .: 
'

Hell-evoetsl-uis

4

2
2
)
Z
z

.1
1'.
1

1

o
o

2
1

2
I

2
2
1
.1'

2
2
o
1

s.J.c .' .'r
Slicdrccht
VET,O
V-ei"burch
SC Lisse
RKDXO .::-

HVV
vrc
DIIL
Txas/DHB

Aanstaandc zonda9 rvordt aangetreden tegen DHL díe nog geen competitieiveàstrijd'heeft gcsir c cId..
De ovcrige wedstrijden zijn:

IC Lisse
sJc
3laurv Zvrart
VeLo

- Slied.rccht
HVV íE vri j

PROGR-{IIÍMA VRIJD.,IG 2 oktober 1 981..

LEI{S -komleti.tie:

19.0O uur LENS 4
2'l . OO uur IENS 5

Hellevoetsluis
vFc
Vèrburch
RKDEO
Texas/DHB

LENS 8
LENS 7

DHL 1

ï,ugdunum 2
LENS ]
LENS 4

Celeritas J

V2
lt)

3.Mitra.
F. Ott ensp oo.r.

V1
v'1 C/Mo erkerk. 

,

.Niesthoven..

S avorninlohmanlaan
H. vd Hcuvel-.

Gunt ers t einweg
1Í..Sqnders..

V2 F. Telt ero.

ZZ ZZZZZZ ZZZZ Z,Z Z ZZTTZZZZZZ %ZZZ ZZ Z ZZ ZZZ Z

lJ-Z
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

N..B.. Bij tw
lvedstrijden

a l-cen vr

PROGR,.I4l,lIi ZONDi'iG 4 oktohor 1981.

uur LENS '1

uur LENS 2
uur quick 4

'10. OO uur Or. ts1auw 2

'12. 0O uur LENS 5

ijf.clachti6c lveersons t andig.h e den kan naar het cloorgaan van deze
geinformecrd worden bij l{ans Hicntjcs TeI. 21825tr--ll ---

j dagavoncl) i.: ..

14.00 H
11. O0
14.00

-5-



14.00 uur tïestlandia 7

'lO.0O uur i,DO 6
14,00 uur LENS 8

'10.00 uur TEXO 4

14.00 uur LENS 10
10.00 uur Postalia 7

RESERVEPR0G8i:}A,Í.,. ZONDAG 4 oktober

LET{S 6

LENS 7
c\|trP ,
LEI'ls 9

i(ranenburg j
LEN§ 1,1 ..

sportp. do Hoge "8omen
Gal génwe g Naald.r'ri jk

H.Gïttert.
Zuíderpark B.vd Berg.
V2 N.I,l.. zie ook-vrijàag

2-10
Vrcdenburchweg/Overvoorde

FrlPaalvast.
v3 N.N.
Buurtweg t/o i'.rchipqL N. N.

1981 . (all-eèn bii algehele a fkeurine)

14. OO uur ODB i
14.00 uur ODB 2
14.00 uur ODB J

OPSTELLINGEN 3

LENS '1 ,2

LENS 4

LENS 5

LENS 6

LENS 7

LENS 8

LENS' 9

I,EI\TS 1O

LNNS 1

IENS 2
LENS ]

Àlbarda6traat
tt
tt

en J worden door de trainer bÈkend genaakt

zie ook vrijdag 2 oktobcr

zie oolc vrijdag 2 oktcibcr

9rÍjdag 2-10 ruet r'r.LanccL.
zie ook vrijdag 2 oktober gaarne wedstïi

zic ook vrijdag 2 oktober.

a1s bckend

als 
, 
bekend

als bekend

aIs belccnd

els behend

a1s bchcnd

als bchend

aIs bckend

', PauI vd Stcen
C ces vd Secl<
HènL Ri.mmèlzvraan
Frans vd Bcrg

j dverslag! i

ViInZ."ltÉIrEN

LENS 11

LENS 5
LEIIS 4
LENS 6
LENS 7
LElrs 9
L]INS ,1

zonder G. pijpers
,^..Lancel zie ook LENS

met N. Boyla
7 vrijdag 2 oktober.

1

,8-..c4 10 een hall.uui' vóor
9.15 uur LDNskantine

1J.00 uur
9. 15 uur
9 . '15 uur
9.0O uur

aanvai'l§ ' van de . wedstri j à

'675o96
o1o-715330
802116 .

297978

AESCHRI.]VE]\I (vrijdagavond tusscn 19.OO en 2O.00 uur)

TENS 4
LEIIS 5
LENS 6
LENS 7

t cl-.
teI.
teI.
tel-.

-6-



L.,ENS

LENS
LENS
TENS

8
.9

'10

11 "

"tel" zgg?Bj
"tel, Z3?JO1
te1.6oQ658
te7'. 4554j4

ï:ï1":ï9;;:^Ii'":-lil evr. probfemch lcontarcr opEcrncn .m.ct 
Fran6 de vroeserL(jL. .v t/+z-ou21 ,.. vrij,dagaÍond. tuËsen'20.í)0 en.21.00 uur.,. .i , f . .. : .

Theo prins
Jan Rierren .

Job l(rui J'p ers
Renó, vd S teen, ,r,,,. ,;,r - r.,

UITSLTGEN. 2 7, 'sclt cmb cr 1981. .:

Texas/DHB 1 . .

Coal 2.
LENS f
LEI.{S 4
Schcveningen 4
LENS 5 .:

LEI'IS 7
HMSH 7
rENs 9
tr'lamingo t s )'
Quich l)

'11

LEN& 2 I"
Gona 2
FuI1 Speed J
IEN§ 5
De Ja6g1. 2
YUC 5
I,EI{S 8
BEC 6
LE}IS 10 

.' 
J

LENS 1 
,1

o-2
5-,
0-1
t-+
1-,
7-3
t-l
2-2
5-1
4_4
1-6

PROGR. N,I}Ij. ZOND oktober 1 981,

11.00
.11.00

'1 '1. 00
12. O0

,11.00
10.00
14.00
10.00
14. oo
12. OO

uur
uur
uur
9ur
uur
uur
uur
u]rr
uur
uur

LEll,S 1 i6 vri j
RI(iVv 2
ODB 2
Juventas 2
LENS 5
uuJ 2
Postalia 2
LE}I§ B

Ooicvaars J
I,ENS 1O
LEI.IS 11

- LITïS 2
- LENS f
- LEI'IS 4. SVHl
- LEI{S 6
- LEI,IS 7
- PO6Ca Lla .+

- LE}IS 9
- Zoeterncer 2
- uyna.mo I b'l )

!\IEDSTRIJDVEASL/iG LENS 6 - Dc Jagers 2 7-3 zond.ag 2J september 1p8i .
BEste S jaak, (Jacquee),

Ik za1 naar ge1íjk met de deur in huis va}Ien, Sjaak (Jacques)!IÍernan hccft schitterend Àtc_rkcr "o!, niJ'-iroo ft vicr. r<éor'iL".i àlt ao"n tfilr_en.Een ?restatie zonder vrecrga; Eer.Jan moct iot vcr in zi_jn sup er_weIpe n_p crho detereuggaan on iets dergel-ijks teïug te u:-nàorr..Een prnitig !+ U.,r-nl9rr*, rIF.eIt +-§,. ..,.ovcrigcns dat Hcrmans scorc urcer naar de positicve i"rt oïo;rrËii:=Jij sjaah (Jacqucs) vrzragt_jc n"t""rr:-;1i iir rron heeft dit rrunnoh gebèurcn?vcrmocdcrijk zijn cr tvree factorcn aan te dragcn. op de cerste lLaats de terug-heer in hct clftal van Huub cn Frccli tri"rover gccn .díscussie. IIàar een vraarschijn
*Èi5s ItEs"*s"sr"*3i.*B,f§^Ëif,ÈsiryÈ!,t;;sÍrài"ursi"s$;"Ëi;Ëi;,ïiË',s"a"'rfiËÀt 

ooocn vroc8c lcntenorgonl zo'blauiv zij;-de-5à;Jes van onzc trainingspaldrcn. En .

Ë!lX#"tj["E*ËSy.u"" hei br.auw ,,.,n oÀ," trài.,inssu,o"k;;-,;i;;-;8ià"". resenrronen

-7-
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vorm je je al- een beetjo een bceld van de vértïàjfeling die van d.c gozichtcn
van de tcgenstander af tc l-czcn viel? zie jc. d'c' waas voor .hun ogcn? l,,1of , over dat
l-aatsto noct ík hct nog cvcn hcbben, sjaak (Jaè'ques), want die iaas ís níet mcer
opgctroldren en De Jagors hebben d.aardooi ccn'pààr erg stoute dingen gcdaa.ni .Hcnkriep hecl hard dat hij pijn had cn leo hebben ze.ook-zcer 'ge.daan. Ontlertusoen had
Hcrnan .dc.: ssr6xq .twec doelpuntbn voor z_i jn 'rekening. !"norói; Henk het derd.c,
Rinic het vierde, Herr:anrhet vljfdc, Frëà het ,c'saó àn zijn óerste en Hcrnansloot af mct cen house fourtrick..Na afloop vlarcin cr-gcrrchton dat ook.Éc Jagersdrio maal gcscoord hadden,.maar dat kan vorgens mij nïè-t'-ríàít i{uub heeit eIké
ba1 wcgges tompt. - Nou S jaalc (Jacques), ik hoop dat je nieule trainingepak eenbcetje van pas homt i.n jc werk en ö;a, s jaall fCacques)., doc zondag órnà NÍco :

de groct en.

Geplopt in oen klccdlokaat net Íjskoude douches, moesten wij het .

opncmen tcgen ccn vcel_ te hard cn agrcssiof spelend. IMSH, wat no6 aangcvulcl.
vlerd cloor ccn constant blundcrende schciàsrcchtcr. Uitslag 2_2, ócn aieptepuntin hct Ncderlands amatcurvoctbal.

VERSL,r',c HMSH 7 IEIïS 8 2-2

18.45 uur LENS 2

OPSTEII,ING

Voor a1l-c vragen, problcncn èn cle
terccht. I calere maandagavond is
aanvezig. I

Groct j es.,
nummer derticn.

zond,a6 2l septembor 1p81.

ZoeLerncer t8O/3 sportkoepel rolympuËr .

LÏI{S 8

PROGR.liilLï DINSDIG 6 okt ober 1991.

LENS .2, al-s bckenal

-|-.-l--JJJ.]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
,T

] v,'-r.r HET JEUGDFRoNT j
JJJJ,TJJJJJJJJJJJJJJJiJJJJJJJJJJJJ,JJJJJJJJJJJJJJJJ,T,Ti,r,r,r.r,r,r,r;JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,I,I

' !t EDSTRI JDPR0cR.i.;lUr'. ir;JUNI0REN

KONT,J(TPERSOON: G;N..RD DUIVESTEIJN
Stiett j esstr aat. 259

tct. 946893 
_ 

.

,. :Lfbellen voor dc vredstrijden bif bovcngenoend pcrsoon op vrijda8avond tussen'l8.oo en 19.00 uur. rir,uiterstc 
"ood;;À;;-zarcrdagrtrorgen op LEN*'bij i;;;àvan de JuKo te1,. 66l,14.

voor de avondvrcdstr ij den uiterlijk d.e avond. van de vrcdstrijrl voor 1B.oo uur..

afschrijvingen kunnen jullie bij clezc per-soon
de jeugdkommissiè om 2O.OO uur in het J<lubgebourz

..;8 --

ZZZZ Z Z ZZZZ ZZ ZZZZZZZZZ ZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZ Z Z ZZZZ

; rr,r DE Iï^NDEr,G.\,lrcEN vnN HET z.-r.rvoETBtl z '

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'lzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz:zzzzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzz.,zzzzzzzizzz



Z.l.IEIlDirG T1A4981.

14. r0 uur -DSo.r....í ...'
14. JO . uur Lyra, i':2 :

14.f0 udr DHC i,4',1r,

I,1]:r,J{Di.G 5- 1O-1981.

19. 0O uur LENS r'r2 '
. i ..'_ l. ,

1IIOENSDr",G 7-10-í 98t. '

1P. ]O .uur DUNO. À1

BYZONDERHEDEII.

OPSTELL]NGEN:

LEliis 1 al-s behcnd

LENS , ïl.v Vcen - Vj.Colpa -
lr. v l"leLzen - L,Sinlcc

G..,,PNE OUDENS [,IET VERVOER
sanenliomst 1r.15 uur LEï{S

LENS r',1 ItJcstlandia r'r 1

-" '' I,ENS it1 zíe
- LENS i,2 zíc
:- LENS /rJ

Gona À2

, LEI{S -:1 I'lr.Nolenëlaan
samenkonst 19. OO uur DUNO

ootc i-10 v Tuyilsp. ?ark
ook J-10 ËÍr.Bort de Zvrethrlde iíer

.'Bras sé r6kad.e/Delf i,

V2

Gaarne, ouder. met vel:vocr voór' .f,,.1 ,L? en :,3. Jongens, kom toch zovcel_
nogeLi-jk met de brommer naan'T,ENS toe. Is er to vreini_g vórvoer (autó)
dan moeten juIlie op de brommer.

.. ric minivo èt ba'lshow
Ben,ie. ne't rle herfstvakantic lvcg geef dÍt dan nu vast door op vrÍjda6_
avond.

_ G;1!nNE.::ouDËÈs irEr vrnïdBn
samenkonst 1J. OO uur LENS

LEN§ 2 . . tt. goyf, - .;,.. Blittersvri jk - B
P.Rolador - R.Soebarta - T.S

- - Ch. IJcrgmans.
, ..:- N. Eoyla zie ook zonclag LEI.IS.., zie ook maandagavond

sanenhomst 1J, 15 uur LENS

CH.Bergnans zic LENS 2
.z1e-.gok 7-'10 dan mct-.Cir. -Bergnans

H.Diemel -
- E. de Vos

Leider Jaap t{eijburg.

.Driessen - R.Huisman - R.vC liulst -pa - F.Zegers - F.v i(nijff - J.Brocshart

tt

Lcider .,';. Spa.

I{.dc Haas - E.Jager - n.xievit -
- R.lïannec - l.í. yd lígoy - E.l(outhoof fl.

;
Leidcr .^.. B1ok.

Het was al hoel snel dat LENS o? een voorsprong krvam Van 1_O, Cat
6ebeurdc in dc 2c min. door j.inand. RantaLÈalsing <lie ecn fout in de defeneic vanvyestlandia afotrafte ,ch van dichbij hard inschàot. Dat wÀs n.t 

"urii_ it. o ";-;.;;..bcgin_, dr.:rna vol6rre d.e cne aanvar na dc à"a".",i"ífrr; à";i:I,Ë;iilïaiàl i""à"'1e helft van de wedstrijd wcrrt cr rrcel goed gcvoetbard Ën. je za6 aL """. . " 
-: 

.-combin6.tie nog inooier cran dc and.ere comÈinatie maar het leierde"(noi) geengcnocg doclpuntcn op. . :

'- -9ti

ri

,:

f



lïant de kccpcr van 1{estla.ndia was cen te groot Etruiketblok en vroutvc fortuna
had.len rze ook niet mee, maar het vcnijn zat in do laatste ! miirl ïàn de" fc fré:-fi.
Ecn aanval vanaf dc r c chtEbackplaat s Gl en Caprino -pfaatste de bal naar Eclwin. '

nykeLhof,i{ic. neémt dc ba1 mc-g ragt het.ho.ofd.zól ov"^lr d.e tc6enstancler hcen, _ ,-
pldatst de baI op zijn bcurt biecd naar links rvaar -Herbcrt Schaap dc bal ondet,'
controle brengt, dic de bàf schuin tcrugpl-aàtst naar Patrick i)ronk die vernieti-
gend uithaa3-d vanaf + 25 q, en dat betekcnde 2-0.
Een verdcdiger van r.,iEstl-andia 1ïas zo vriendcli jk om in cle IaàtËtc- miil:' ïan' Ae 1è
helft de ba1 in cigen docl te rvcrkcn dat bet.ekendc.j-O. Zo gingen vuc dus rustcn
mct een comfortabele voor6j)rong. Zo gocd al-s het 6ing in de 1e helft zo slorcU-g
ging hct in de 2e hel-ft rvant sonnigcn dachten het is aI ecn gqwonner wedstrijdr
wat ook als gevolg had dat l,'ícstlandia in dc 57c nin. tcgcn hon Ëöóiëh. I3ctelicidè-
J-í. llJie had gedacht dat ],EI'IS wa]drer zou vrorden, hlam bedrogcn uit. Het.id daL
\ilestlandia gcen gcbruj.k me.nktc van al alÍe kan6cn. Hct is dai Ed,,,rin Eykelhof in ale
SOe min. door' een solo er 4-1 van na-akte toen vlas cLe voorsi:rong l,ree! J goal6,
naar Wcstlandia bleef doorgaan t/m dc laatste min. wat ook a1s rosuLtaat,hqe .

dat het nog 4-2 rverd... Jongens al.s \,,,e zo bLi jven voetballen aLs in dd'f c Ëófït "
maar- dan dc., hefc rvcrt^trijrl zo. (dus snel-1er dc baI spelen).dan kornt er vanzelf
ecn. hogc hlo.sscring uit dc bus dit seizocn.

Jullie trainer",]-cider
Jaap Mei j burg.

LXNS It1 Poul-e H2 stand na 4 vredstri j clen

Gcsp.

'4-
Gew.

o

verl. Punt. -- -Í t
1 LEI.]S

c o

Dso
J+C
OLiveo
GON.\
IrrestLa.ndia
llcst erkvrartier
DSUP
DITI,
RIOEO.
I s-Gre,vcnzandc

5
5

,
5
1
1

1
1

o

1

1

o
1

2
2
2
2
3
4

1

1

1

t
í
1

1

1

1

1

q

4
z
z
2
1

2
1

I

1

1

o
a

4
4
4
4
4
4
4
4
4
.4

o 8 18 ?
1

4
5
I

?
8
9
10
11
12 vv

12- 6
9-5

11-10
? -6' '""
í, '-o
? ,41o
6 -to
12-14
14-1?
5-24 .- ..

WEDSTRI.]DPROGËÀiÍI,Í].; B-JUNIC,REII

Ií0NT.I(TPBnSC0N: I'P"1.NS VD BERG
Gramsbcrgenlaan 114
?541 ;,M Den HaaB
tet. Z9?9?g

Voor aLlc
t crc cht.
aanvre zig.

..fbcIIen voor de r:rcdà!pi jdcn, bij. bovengenoernd pcrsoon oit vrijd.agavoncl tussen
18.DO en 1!,.0O tiui-., 1n'uitcrsto"ïooa nËg op 

-roto 
..iagmorgen op LEIIS bij icmand

van de JUKO Lcl-.. 661314,
voor dc avonclue dstrij dcn uilerlijl( de avond yan de lycdstrijd voor 1B.oo uur.t. _, : -

vragen, probL erien en dc afschrijvingcn kunnen jullic bij dcze lcrsoonIcdcrc maanclaga.vond is de jcui;dkomuissic om 2O.OO uur in het lslubgebouw

-.to-'



Z.'-TEllDníl -10-1981.

15. OO uur DIIC 81
'l '1 . 0O uur DI{C Bf
1J"00 uur Toofan B2

]]YZONDENIiEDEN

oPSIELLINGEN r

Z[.TERD/,G 

'-10-1
9ö1.

10.30 uur nVC C2
12.00 uur Groen lÍit ,58/C1 _
'l '1 . JO uur eui ck S t cps CJ

f,ENS C'i (terïein LENS) Vz
LINS C2 Hengelolaan
LEI{S Cf Ni jkerklaan

ËENS B1
LENS 82
],ENS B]

Bra6 se"shade
Brasserskacle
Ockcnburgh

!

Gaarnc ouders me.t vcrvoer voor Lnlis 81 en 82. B7 gaat lelEher op de fiets.zie rrinivoe tbalshou
Ben je- tret de hcrfstvàkantíc vre§ 6ccf dit dan nu.vast door o}vrij da6avond

I,ENS 81 J.v..K-ester -'M.v Vef zen - E.iiarnenhoven..- L.pe,rninis - n.sch"àioui- _' 'R.I(ohl-cr - R.rid Zwa-n - E.,,.nner1aan - l{.Fortrflan _ l.{.v Boggclen _ F.Spa -B. v Di jk - i'_. Christ..
G;:,;IND oUDE;?S i iET VERVCER
samenl(omEt 1r.JO uur LENS Leider paul vd Stccn.
I,ENS 82 l,Í.lÍorauw - C.Lic I(ien Tsocn - R.vd Heijden _ .14. Zaalbcrg _ E.Coret _

M.Koelernij - J,trtlassermon - i,l, tiol-]cmor, - R.llo, - R.pennings - l{.Geurens _E.rI(outhoofrl ( zic ook ,,.2)
G.ÏRNE OUDENS MET VIRVCDR
samenlromst 9.45 uur LE s Lei*er ï,tim'ïa LÍndon.
IBNS Bl als vori/le wech '

E Eiiidrnst 1 1 .4J uur LEI'IS Qf iets) . Leider Marcel Jansen.
I/EDS TII I JD?NOGPiI Xd.l, C-.]U}.IIOREN

$0NTrI(TIIIRSCCN: Pf.UI VD STEEN
Genenuidenstraa.t,lOl' 2545 pR Den l{aag
rel. 6?5096.

',\fbcllen voor de wedstrijden bij bovenacnocmd pcrsoon op vrijdagavond tussen -'18'oo cn 19..oo uur. rn,.uiterste-".od ;;;--;;-'zat erdagraorgen op Lrrrs bij iemandvan de JUI(0 tct. 661314.
voor de ovondvrc ds tri j den uitcrrijk dc avond van dc 'erlstrijd voor 18.00 uur.
voor al-lc vra6cn, probl einen en de afschrijvingen kunnen juJ-}ie bij dcze ?ersoonterecht. Iedere maandagavond is clc jcu6dËomflí66ie om ZO.OO uur ii het klubgebouwaanwc zig.

.l
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BYZONDERHEDEN

OPSTELI,INGEN:

Jongcns van C, fiets meenemcn. ca jc rcchtstrceks seef clit
vri j dagavènd va.Èit door.
zÍc minivó c tb4rlbhorv
Ben jc mct de helfstvaksntie weg gecf dit clan nu vast d.oor
vrijda6avond.

daÍr

op

op

ï,ENS C1 J.l(Iip - ?.DÍlLcwaard - D.VerEcheLrlen -
F.v l(ester .- D.Ooetcrrvcghel - L.Frankcn
R.Sl-ats - S. Swil-lens.

sanenkonst '1O.OO uur LENS

LENS C2 E.Tienes - s.vd Togt - M.r,reekhout -
' F.?al-enetvon - T,lululder - R.i(esseri -- . . Pivd Zrvani

samcnl<omst 11.15 uur LENS

H. Vreeslvr-JK - -t . oe lruyn -
- ;'.. Oosterlaken -"1,Í.v I{cLC.en -

Leider Gerard Duivcstei jn.
. .-:. .-.,..

L.vd Toorn - L,,ilIfebLas -
D.i.artsen - Dlï Schei:en.- Ïr. Bi-il-sma-

leidèr DhrrÍi ï,eyte en vd Togt.

C.vd Soogaardt - Chr. de Groot - M.i(cetman -It Hoo6 - O.Rlom - T.Dierael- - M.FrombÈr8 --. ,. |. -:]

Leicler Dhr. àe Gr.oot. 
..'

LENS ,Gf M. Zinrmornan - R. Batclaan -
D.Kcctnan - M,Spa - L. van
E.IinoPS - R. S.laan6;

samenlionst.lOtlO tlir IENS ( fiets)
FEKO voor cle j eugd.

\ÏEDSTRÏ JD;,ROGRÍ.I'II,i,í^ ?UlrlLLEN

- Ja iongenEr het is zoverr de datun staat vast voor het pann cko ckenfce st.Dit gcbcurt op wocnsdag 21 oktobcr a.s. l:Jij zijn ract cr.e JUKo gaan praten, cn.zij',,.-wÍLlcn o.olr hun mcdel'rèrking gcven, lvant.... voor dc pannckockoo g."rr'jul1ie
onderlin6 een c o cktail-to ernooí spclcn, rlus jul1ic zijn er toch afl_cmaaI?
Dc tijd vroodt ju]Iic nog vcrterd boor! Het yuordt vast hardstikkè leuk, . jongcns; -, .

Mini's - lïeli;en en Irupillen.
VoctbalgroetJc6 van
rÍene, Sinon, lna, Locl( cn
I.lonnie.

KONT.IKT]EISOCN : WII.Í IIOU!ÍENI{OVEN
§teenzicht,lS!

:r .- 2543 :.D Den i{aag
tct. 299855

i'fbell-cn'voor de vrcdstrijden bij bovengcnoemd. pcrsoon op vrijd.agavond tussen
18.oo en 19.o0 uur. In. uitcrste nood nàg op zat c;.da6uo"g"n o! i.,lns tii i.irr"ra
van Ce JUIiO teL. 661114.
voor de avord!',/eds tri j den uitorlijh de avond van de vrcdstri jrI vdór .r.8..0d'tiuri

voor arLe vragcn , pr obl emcn cn rlc afaèhrijvingcn kunncnjullie bij clezc persoon i'terccht. rcdere maandagavond is de jcu6dkommissie om"zó.o0 ,r" io het Ërubgebouw
aanwezi6.
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Jongens al.s ju]lic net zo gocd blijven voetbalLen als tot nu toe, .cian ?ultgn.epno6 vele overlvinnirigen komcn. LEi\rs E, is een elftal- wat nog niet ''Iiomplóet' is
eÍ\ io.ok nog , 

gc_en ,.1eider hqeft.- tVat" hct eerst.e. betreft.. hoopi ,de 
,.f uko ,àat cr gaulv

;rat nieuwe leden :zich aaryngl{on. II.eb je vri-encijes.rlie nog nieu.voetballen, ira'e.g
dan of zc. ook bi j ],ENS 'llomc'n -voetb.arren. r/Iat hct tweed.e . Èctreft. heeft ae iuÈo _: 

-
twee jon6cns bcrcid gevcr-rden om ju11ie tc bcgeleiden, n.l-.. i,.rno.v Britterèwijk
.)n 1'líchcr v Vccn', Door..ttit'.a1fes vrerd. cr. nct r.risscleucl rosult.aat 6esi)cc1d. zö .

.wd6 cï ..eei1:-ncdcrlaag, lij DZS E1 .met l-1,...maar ook overvrinnin8,cn vÀn 7-O tegèn
Quick Stcps E1t 4-1 tcgen Duindorp sV EJ en 8-2 tc6cn I.Io,n.St c;:.Eri.. ea .zo doàr.
ook !g'{! F1 .is nog,..nict. konpLcct cn moet er.ke vreek wachteir ,op'aanvÈ11in6. De , . ,

,.rcsultaten zij.n, dcsonclanks- .recerijk.. ov..envinhingen ,tc8en vio-s mct .11-6 én 3-2:te8cn VVPI cn cen 2-2 Belijkspel tegan nMT. Jongensr ga zo d.oor! Doe icclere rveek
weer je best cn kom ook Ícdcrc uroensdag trainen.

.,'ifbcll-en voor de wcdetrijden bij bovengcnoemd persoon op vrijda,lavond tusscn
18.oo en 19.00 uur. rn. uitcrstc'-nood nàg op ,a*t er àa6m."à."- àp i,tlls i-ii i"r""a
van dc JUI(O tc1. 661114.
voor dc avondrvc ds trij clcn uitcrLíjk dc avond van d.e l,redstrÍ jd voor 18.o0 uur.

- voor alrc vragcn r probr cmen en dc afschri-jvingcn kunncn jullic bij dezc pcrsoontcrecht. Iedere meantlagavond is de j cu8dlcornnisoie on 2O.OO uur-in het.k-lubgöbouw
aanl'rozig.

IïEDSTR] JDIROGRT,I]I"L MTNÏ-r./EL?EN

K0l{TirI(TI}l,lRS, ON: i,ETER L,UItREyN
I,lidctcnst ede J44
Zr+t TZ Dcn Haag
tel. 29295?

zÀTDIrDi.c f-10-1 981-

1O.OO uur HDV F1

BYZONDE:]}IEDEN

L,Elts . F'1 Zui-derparlc

- zie minÍyoetbalshow
Ben jc met de hcr fs tvetlianti c weg geef dit dan vast

O1'STELLING:

door op vri j dagavond.

IENS F1 C.Molonaar - I,Í.Mo1enaar - p.Deen - J.vd I'Iaay - R.Ficret - Jr.Lelieve1d -EËffiíj6mst 9.15 uur LENS Leide" Dhr. Mol_enaar.



MINIVOETBJ,LSIIOI{ .. r

UITSLJ.GEN JUNTOREN

LENS .Íi 1

LEIIS 
^2IENS A'

LEI.IS B1
LENS 82
LENS BJ
Po6tduivcn C1
FlaEingo I 6 .C2
/lrchipel C1 :'

, -,i
^UIT§LÀGEN i]UPI LIEN

Quick D2 i, . --
- Iaaldrwartiér D5 -

UITStnGEt{ lÍELl)E{

Vios E1
LENS E2
LENS Ef

UITS LJ:GU'I MINT -IïELPEII

LÈ.NS F1

Gespeeld
t5

G cvronnen
.B

Gelijk.2..

!ïe6t1analia,ír1
Cel-erita6 i.2
DSO r';4

'Vredenburch 81
Den 96e1. 32
GSC 81 ( vr)
LENS C1 (vr).

. LENS C2 ( vr)
LENS C'

LENS D,l
LMIS D2

LENS E1
Triomph E1 .-

Monster Ff ( vr)

. Op do3,_{,qp{+S tZ .novernbcr ,vril-l-en wij met on4e lealen naar d.e NCRV minj.-
voetbal,show gaan. in,.het sportpalÈi s lihoy íl1 Rottprda$. .trre veitrekken die ,rlag orn+ 18,00 riui ya4+{.-J.,Èfs mèq. df autb cn oq + Z1i3O uur zijn vÍc d.aar weex terug.
JongcnF. 9-n . guders .die .mcsi vl.il-Ieu, kunnen uigh-ilpgeven bi j ieman,i van cle jeugd-
koumissie. ChauffeurÉ .lcu4nen.8ratis nee..,De..gecrijders betalen ..bi j het opgeven
Í 191- per,pcrsoon.. ne volBende. rrgdstri j.(,le! woqden. 6espcc1d3 l uit slàiE -IEíE6Íand
I?ottrerdam.,- Mil.i-tgiq-et. __ . . . l.:. r,,: ,.. r.. ,. -.. 

:

Opgóycn.?glicr: !e betalen is.niet qggelijk. Nqero .daarom Í 19.r- iace. N'atuurli jk
wÍl-len wii l,qgk gr.a-a§ vretgn +vic er.. ri jder.." Gqef..dit ook bnel doon. Do inschri jvidg
.,<.]-uit op maanda8av-ond -12 ohtobcr. . . ... .: -, , .; .. i

4-z
2-2
o-5
5-t
2-O
2-9
o-,1
?-o

11-o

o-3
1-2
8-2

2-2

't-6 .

1-1

BMT F1

Vcrloren
.q

Punten.íg Do eLpunt en
19-4?
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DE LENSREWB
II]EEKBIJTD VT".N DE VOETBT"LVE]?E§IGING LENS ( T,TNTS EN SNEL)

Jle Jaargang numneÍ 'i1, 8 oktobct 1gB1 ..

I

BSBBNBBSBBBBBBB

I urorrrurvs I
3BB]]BBBBBBBBBBBBSBBNBBBBBtsBBBBB BBBBBBBBBBBBBBtsBNBBBBBDBBBBBBBBBSSBBB

lYic staàt cr abhter c1c bar?

Zilt erdagmorg en : j.n en l1litr - Ivlary Goose)t
Zaterda6middag:. Jose cn -ndrc - ,^ad noEisch

Zöndagnorgcn: Tinus Zilfhout - Cor goppsp6rouw"". - Tcele FrcrichsZonda6nidda6: ,.n vd Stó.-,n - I'ranh StràÀïhof _ ,,n I er6enhenegou!ïen

Zatcrda6 sluiten: Josc en ..ndre
Zondag s1uÍten: in en Gerard vd Stccn

Bij al6ehe1e aficeuring is hct tl:-uU6cbouw van 12.00 tot J uur geopend.

tet.' 669436Eventucel afbcflcn .bij .,.n ï! ergcnhcne6ourven,

RRIiN]-?;]NNRTRNRNNRRNNRRiTXRI]
D

f; neucrrcurnr, *
!RRRRRIRRRnRRnRRIIRRTÏnnRilRIRilnilRr\RRIini?RInnnRIlnnRXnInilRnli:InRnn:RRI1nIiHRRRRJ?nRnnRpÀR

De Mestvaalt.

Laten wij cens net rn baby in hui6 val1cn. Jos, Lie6 en Ferry !ïÍttinghebben cr een qlochtertje c.q. zueje bÍj: ze heet Carol-ine SopiriaMargarethc cn is cp 2 oktobcr j.J.. 5cborcn.
NEuncn6 LENS wcnson vrij de faniLio llitting van harte geluk net clcze
go zins uítbr eiding.
lrrí1 van cle rcdacïic aio'i., r,Èiïs 8''spcrèn hacÍdcn vri jda6avoncr cre eer ontcgen LENS 4 de ondcrlin6e cornpetitie te openen. fn een geLijkopgaandcstrijd waarin het 8e h'et 6leluh niet aan ziln ziSae haC, ínrà"O"iriïo"gestrcdcn. IIct 8e rvas zcker-. n-iet rle rninrleró, aI tverrl h;t T1 ,roà-í nct 4uïy'ant hoc zou de $rcd-stri jd ver.J_open zijn afs dat schot van Ton niet op,de paal klvam ríaar er in zou zijn !c'6a.a.n. of dic t*ee kecr dat Gcrt-Jande onclcrhant van de Lat raakto. Nóu-ja jam:?ier maar hc1À36.
Ecn andcrc wedstrijd ctic avcnd van J te[cn Z, ui'tsfag. 5_O. r_S.ïri jetgzijn cr wcc:' tvree rvedstrij en.
Er zijn'monsen. clie zich ai,rrag., v/aarvoor cie opbre,ilst van C.e LeUS_i icrfbcstcnd is. Hicrovcr kunnon vró Lort di5n: dore'gclcin 6aan À"t i"ï[twordcn voor vcrandcríngcn en/of ,wijzi6ingen .in àe accoÀorlatie.Wij houden het hicrbij. t)j,NDCiER.
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IN XE ZIE];]'NBOEG

Hót is rrrser eel§ .i)rj-js. "J.o6- Verkaik van LTI{S-"1o en tan zaalvoetbal Jheeft- clonclertiag- j.1. ài5r, Ë"uórloncl,en gcscheurcl. Iyij hopen op ecn 6pocdi8herstel cn wensen namcns gehcel LENS Jos c'én spoediB hcrstel toe,

v.',N DE TOTO/LCTTC. CCI.ÍMISSTE

ZZ Z ZZ Z ZZZZZZZZ ZZ ZZ ZZZTJZZZZZZZ ZZ ZZ ZZ ZZZZZZZZZ ZZ'/.ZZ ZZZ Z
v,

f,, t'agu clc sporton van dc zate rclaglarldcx --- ! ! t Z

Ëirrrrrrrrrrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzlzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ZirTEllD/ic 10 oktober 1981.

Zo is echter nog necr vcranclerd..Eij de t oto forreulieren staan dccÍjfcrtjcs 1rZ en J nu per wcdstrijrl verticaal o1: hct fornuli-er in plaats vanhorizontaalr tr:rw5- jI ool< het to t o-éys t e cnfornufiàr ecn kleine vijziging onclergingn.1. in ccn aparte kolom di0nt dc twcc-of d.rie kans_ nognaa.!.s tc rioràen-aan6c--geven. lij ce inlcvcradrc.scn ligt ccn for-der voor u kÍaar, waarin arles nóg
eens precíco rvcrdt àit6gc1e6d.

Een verdcrc wijzigin8 is dítt U voor uítbctaLing van cen prijs of
combinatic van ?rijzen-gcrvonne. op ccn fornulicr lagcr àan y 60,- zich binnen
ecn- tcrnijn rran 2 tot 6 wekcn na àc speclrlatun ín vJrbin<rin6 mcót ster-r-en nctdc hou,Lcr van rlc stempclnachinc ,r,,a, ilw formur-icr is a.fgestËmper-d. u moct rluszelf UrÍ forniulier wccr nakijkcn. Doc t U ciit niet dan onivangt U toch Ulv prijs
9P do 6iro! doch ccrst-ongcvecr. tvrce -maanden 

na dc spceldatim, tcrrvijl dcSpor t t o talisator bovcnCicn nog kosten aftt,cht.
De'.invoerin5 van dc st cmp etraadhincs hceft voói ons rvel tot gevolg d.at vre afscheÍ4

- hebbcn rnoctcn no'flcn van ccn aantal_ inl cverad.ress cn to weten:SÍ9. mag ,'.driana, -Ebachtsgaardc 12
5Í6. mag. GorCíjn Lae.n van i'lccrclcrvoorf 868Si6. rnag. Ncdcrpclt Vrccsvri jlcstr aat 6?1

Voor hun mcdevrorlcing gedurcncle cÈn l-angc ruekd van jaren zeg6-cn rvi j
hcn dank.

Een cn analeí botólicnt'weí dat ile toto/lotto opbrengst van LBNS een foïse
9:1*le zal onrl,cr_6aan. Dcrhafvc ,,óàtoà" vij nicu'wc inlcviraàrËisen trijlct U eons
1l Y*, r1soylng' urï far,rir-ic - èn/or kcnniËscnkri,ie-;i-rij ;iÀ-iiïeu"ro.arcs vooroo lotollcttc van LEI{S nil_l-cn fun6crel. Urv rcactics woràen Aacrne innclacht clooruw totollotto- sokrctr.rÍs: G.ríerip;rnan, Maris t te 

-r,rànsfàir 
fiàr. "ör749:4Uï6.*"-

-i:.rs laatst c af clcling van cc i(lwB is dc af dcli-ng Den lIaag mct ingang va.n
d.eze vreek (nr 4f) gestart met hct gebruik van d.e stempeinachinc t.t.u. aé --'
registratie van ingcrcverclc toto en l-otto formul-iercn. rn plaats van d.e
vertrouvrcc zegertjcs ontvan6t u nu op urv fornulier ccn stenpclafdrukr.rv.earin . 

,

staan vcrmcld, het machinenuntïer, het volgnunraer van 0e stómpeling cn:het
wccknummcr.

I

14. ,0 uux ï,ENs
12.J0 uur LENS
1 2. JO . uur LENS
9. JO uur LENS

1

2

4

- -rentsbur6"l
- . 

r s-Gravcnzande 6
- Duinoord f
- SD.'í cr t 35/11

lí. v orizando
,.',.G.1'1. v rlsperen.
P. J . Karreman.
N.N.
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De eerste hclft begon het i!EI?STE vreor prina met vccl spelinzicht en
ovcrleg. Gcvolg c.an ook clat vrc not ec=-iIEt, door gocrle doolpuntàn van Eric
Landma.Ir r Jag dcn Dulk cn Jan zoutendijk, met l-o voorston.-len. Doch ondàïiG de
waarsc§uwenc1.e ,,voorclcn van liob Jansen vrerd cr d.oor de onzen in c1o 2e helft
duideIijk ,rgas tcruggcnonenl waardoor het, zoals gcwr:on1i jk vrolijk , , schoffc-
1e ndellen Irschaven<lc rr L'VS vcel- mecr ruiute krcàg en zowaar tot ecn ïegcnl:unt'
kon l<omcn. Ooh daarn6 iïas LEIiIS vcrrc van overtuigcnd en I t was ecn tvarc o!l-uch-
ting, dat de ooli rlczo mirldag zóór stcrli spelcnile i)aul Hop ( sorry van dic
Era.ndioze r,strcejltr tcgcn Vc1o, want ook dio was je van hartc 6egund! ) er 4-1
van maaktc. l'lVS blecf cchtcr nandringcn cn was rt maar 6oed rlat rvij in ,,captain
Thco cn Bonlicrl Dich cen p.Iar rust5cvendc fiBuren in de achtcrhoeCe , , haddenrr .
De gÈsten klvancn ditraaal_ niet verrler clan cen ,,cadcautjerr (vanaf de stip ) van Ce
zlaJ< l-cidcndo arbitcr staallckhcr. Iíonende zat erriag wccle ron ccn EHUIS -wc ds t ri j rl
en rvel ccn zóér gcvaarlijlcc n.I. tcgen hct der traclitie getrouv, puntfoos onder
aan dc langl_i j st bcngclcnde rentsbur6 . ,i:raatjes ovcr" , , zvrakkc russenii cn ., , ccnnul-lotje of zovccl:r zijn op et ogcnblik al- rïccf, níet van cic lucht. ,*/i j zcggen
aIl-ccn maar3 Jon ens ki jlc uit! ! 14.J0 uur. Vèfd.. 1. SchèidÈrecit
!r. v Orizandc. eII ver z

il.anvang
ameJ.tij d. d.oor xob .iaiecn n-í de tlaÍnÉng op

- .' Het qfn!?E epecl-dc tíecr ecns ecn goed.c wedstrijcl, want om vaE ecn
Devjo-teafi in dc coniJctitie met 6-0 te vrinnen, lrag ook vand.aa6 de dag nog aI§
cen perfoctc prestatie aangemerlit rvorden. I{arel Jansen wa6 voor het ecrst na

woensdagavond à.Sr

zijn zicktcverzuin lveer uitdrulckef ijk aanwEffiTEffil de Gebroeders l(l-ci
Hannc l(ocns (ieder tvreenaal ) voor ct,e doclpunten zorgrlen, waarbij voora Jeroen.
Kl ei jn ' zijn on6eloogvraardi6c snelh

nam in een Aedn Jill vd Tas
z n rokcn 1nG. I(onen C.e za§crda kli j6en vre hÍcr I s-Gravcnzande 6 op bezoelc en
kan dit cen aarclÍ6 reffcn rvorden tusscn de tvrec p oc8en uit dc p van cle ran6-

n

eid als linkerspits volledig uitbuitöel-.
egcn partij ,,achtcrrr hct lcculvenaande el_ voor

2.1O .urtr. Vcld 1. Schcidsrechter: .''.G.M. v r,sileren. Opstelling .
p rvocnsdagavond zoa1s gervconlj. jk.

1ijst. Lanvang: 1

en veïzafie Lti_ j d o
Hct DERDE vcrLoor, ondanks dapperc tc6ensta.nd, verdiend, van Devjo

De LENs-do-el-pEten- lc';anen vz',n clc voetcn va.n Íc{ vd ror en Gcrard. Iiuiper en
van prima lcrval-it eit. Iiomend v,ccli-eq4 homt OuÏí6öffi:p boE ji-fréàËffi-e cn
on ter.J.ege voor nit tcTÍJ}cn I J-anïCng: t 2fJO-'- ffif-Vetà f. Sctrcidsrechtcr:l. J . Karreman

(2-9).
waron
1)1oe6

OL)STELLING: M.Rcuvcr - E.Ileurnann
R.Bom ( a.anv. ) - H.Kcmper
l.ï.v l,Ícrsbcrgcn - T.vcï To
Eet VIn[Of spec].de, zoal-

vredstri jd. 1:r ellËÉïr gin6en rlc ( vr
maakte ccn fraai teGen?unt. ,l.S.Z
Ci)STELLING: G. Hal]c en - \iI .Dieffen

C.i(o6tcr - H.Dourï - i.Kentie - n.Vroom - R.I(oster - J.Iirul - -...-. Banning -E.v lÍerhhoven - Jac.dc Vcen - C.Berebak - .li.vcl Kroft.
PnCGIj-1.-.Íi, Z;',TERD./'.G 17 oktober 1 98t.

- G.Dostran - J.dc tsruin - C.Vcldink - C.Dosman -
- L.Iíuijper - R.Leijn - G.Kuiper - .. :I - I(. Bcn IÍhi1i1.

s 6cwoonlÍjk, cen uitcrst prcttigc en sporticve
inst) punten uaar dc tegenpe.rtij, Doch l(006 l(rul
et crrla8 wedcron THUIS om 9 . JO uur. VeIciE--
thfller - F.v l)rièIon - .'...Koster ( aaiïT-

LE}{S 1

LENS 2
LEI'{S f
LE}IS 4

14. JO uur l.cs 1

1 2. 00 uur Clili) 2
1 2. 45 uur ll1. Zrvart lr
14.30 uur lHL 2
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N.B. Bij tvijfclachtigc wo ersomstandighe clen kan naar. hct doorgxàn ven clezcwcdstri jdcn 6cïnformccrd. worden 6ii Hnó" ii"iii "", 
-tffi:,i. ^' "'"-'

( nl1ccn vrijda.gavond) .

ilnOGR;lil"Íi, V?IJti.c 9 olrtober 1981 .

LEI,IS - trornpctit:.c j

'l9 . 0O uur IINS 9
21.O0 uur LENS I

Pnocn-Lr it,í-'- zcIIi.).-G 1'1 oht obcr 1981.

14.00 uur LENS
11 .0O uur LDNS
r r . oo uur óiiil 2

11.O0 uur Juventas 2

( bekcr)

:' '." IrENs 4

SVII ,
LENS 6

IE}:IS 7

Ilostalià 4
LENS 9

-- -. Zoetermeer 2
- .. Dytt6?/j

zie oolc vrijdag p oktolcr

zie ook vrijtlag p oktoËcr

zondcr L.Vcrkijk

zie ook vrÍjda6 9 oktober

V1 . N.N.
V1 _ F. B1ok1:ocI.
.'.lbardastïe.at

§..tiu6Kau1I .
Hoornbrug I?i j svrijk

r',.v Rijn.
Y2 '. 

Q. L)phui j zen.
Era6Eu6weg

_ ,J. Vermeulen. '
l3uurtvreg T/O ",.rchipelii'R.Lgucr.
u z H. Naenan6.

" Gunt erst ei4yreg
B . Mitrfl.

v] .N.N.
v3 N. N.

zre ook vrijdag 9 oktober

LEIS
],BI'IS

N. N.
I{. N.

1

2
CVV
}IVV

I
2

3LPNs

1a:QO .u,ur LIX{S 5
11.00 urir GDS 5

10. OO uur ?ostelia. 2 -

t4.oo uur-tcNS' B
1O.OO uur Coievaars ,
14. OO uur LElts :lo j- -
12i{)O uur LD,IS .l 

1

C,,i)S TELLI NGEI'I :

LENS 1,2 cn J' lvorden rloor de

LDNS 4 a]-s bcircnd

.als, bchencl

als bckcnC.

als b ct(enc

als bekcnrl

als bckcnd

als bcher.d

al-s bcl<end

LEN§ 7

LEIIS 9

trhincr b okcnri bemaakt.

LENS 5t.

ï,Dlls. 6

LENS 
,8

LEI.IS 1O

LE}TS 1 1

-4-



VE'IZrl}ÍELEN

LENS
LENS
LENS
LBNS
LE}:IS

1

1

1

B
t!

6
7
9

0
q
0
o
o

en 11 een hal-f uur voor aa.nvang van de rrredstri jc1.
r UU DUr L.Uli lj Jrnntane
;1, uur ,, r,
. OO uur , , 'r',

.00 uur ,, , r

.liI'SCHRIJVESI (vrijdagavoncl tussen f9.00 en 20.OO uu; )

],ENS
LENS
],ENS
LEITS
LENS
LE}iS
LENS
LIJNS

t el-.
t el.

tel-.
teI.
r éL.
tcI.,
t ef;

4
5
6

7
B

9
10
11

L)aul vd St ccn
Ccc6 vd Bcek
IIen-k Rimnelzr,vaan
Frc.ns vd BcrB
Ïhco ljrLns
Jan Ricmen
Jos l(ui jpcrs
Gos6 Itiilers.. : ..

6?5o96
o1o-?15110
Boz516
29?9?8'
298?85
2371O1
6oo65B
6?6991+

.'.anvoor.r.ers kunncn bi j evt. probtcne n kontà1cttel, 01742-6021, (vrijcla6evoncl tussen 20.0O e

UITSL.'-cllt{ VoltrGE llEEi(

op.nenen mct Frans de
n 21.00 uur) i

Lvroe8e,

rrU§:_4èpSli!1"'

I,ENS4 - LEN5B
].ENS5 - LENST

,-1
5-o

lnoGRi.ï J.t i zcNDtlG 18 cliTc)Bj. n 1981 .

14.00

10,.00
14.00
10. oo
11.O0

uur
uur
uuI
uur
uur
llur
uur
uur
uur
uur

LENS
LENS
D uno
LENS
Tauru
LEN§

bekcndLEll§ 1 no13

iJ(.'.vv 2
LENS ]
LENS 4
Vocrbul8 5

nict
11,
1'1.
11.
12.

00
00
o0
o0

LENS 2
T)I( 2
CromvLiet J
LEI'IS 5
Cronvliet 4
Valhcnicrs J
LENS B

§chevenin6cn J
LENS 10
;rchipel 9

6
?

9
s4
11

vcOitLc;,IG 1,ROGn..t,M.t LENSzI(OITTETITIE

VRIJ)-G 16 oktober 20.
vrÍjdag 23 okt obcr 19-
vri j d.a6 2J. oktober 21.

uur LENS
uur LENS
uur LENS

9
11
10

5

7
b

s7
s4

00
00
00

LENS
IENS
LBNS

LE}ÏS 9
LE}I§ 10

LENS 6

L]UTS 1 
,I

LEIS B

vrijdag J0 oktobcr 19.00 Lrur L]]N
vrijdag J0 'oktob,'r 21 .OO uur LEN

vrijdag 6 novcnbcr 2O.oO uur IEIys 4

'rri j dag. 1J novornbcr 20. 0O uur LEI.IS 5

vrijdag 20 novcmber 2O.OO uur LENS 6
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IROGR..I.ÍI\,I,^. DCNDEÏiD*G 15 oktober 1981,

20.20 uur LI]NS 2
19.40 uur Lm{S f

.- vI tcssc Delft J
- Ruitcnhof 4

met GrPijpers en o ipittana

Vei.Iing I'loord
Veil-in6 Noord

Vcl-d
Vel- d 1

CPSTELLINGEI'I:

LENS 2 aLs behend

LEM f aLs bckcnd

rif schri ven o vri
LENS 2 bi j Jan Itienicn
l,IlNS f , bij jos iiuijpers

UIISLi',cEll Zi.,.lVCEÍB:.L 
'1

s ept omber 1981.

LEI{S 1

Buitenhof I -
Los El'lba jaclors es z

t s-Gravenzandc 1

],ENS 2
- ' rEl'ts

. HEREN -,,J:NVOEiLDENS

ïIEDSTnIJDift0GIliJ,lI,tr: .i-JUN]ONEN

9 olrtobcr 1gB1 (tussen t9.OO cn 2o.oo uur

t;cl, 237101
teI" 600658

)

't-)
3-4
1-1

In verba'nd mct hct plaatsen van dc uitsiÉlgen van zai'.1voctbàl- stcllen ÍrÍj- (dc^sH(o) 
-hct zecr o1: i:rrjs, aIs u deze op de maanàag na s1:celclatum tussen20.00 en 21.O0 uur cven behencl naakt.

Bij voorbaat onze clank. De SE(O.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJ
J
] v,r Hrlr JEUGDFRoNI j 

f
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJ.]JJJJJJ.]JJJJJJJJJJ.IJJJJJJJ.]JJJJJJJJJJJJJJJJJ.IJJJ

KOI'lTiJ(Ti,nRSCOlï r GEii.§D DUMSTEIJN
Stieltjcsstraat 259
.2521 VL Den HaaE' tet. 9h6991

*50:1r:" l:o:^Èu rvedstrijrlen bij bo.ven6enocnd persoon op vrijclagavond tussen'rö.uu cn 19.oo uur. In,.uitcrstc noocl no6 op zatcrdagmo"l;o, oi f,ËttS Oi5 icnandvan dc JI)tiC t,cl. 66111+,
voor avondvre c'.s tri j rrcn uitcrlijk cle avond. van crc l.rcdstrÍ jd voor 1b.oo uur..

Vgor all-c vragcn r l:r obl cnen cn.de_afschrijvingcn lcunnen ju11i9 bij clcze pcrsocntcrecht. Iedere maandagavond. is dc jcugdËonmissie on eo,-i.lo ,ur ii het hlubgebourvaantrczi6.

-6-

,', 
]



ZITERDTiG 10 oktober 1981.

Lm{s 1
:als bekencl . Cl{.Ber6nans zie LENS

samcnlionEt 1J. JO uur LENS

t4.fO uur GCN,'I -.,,1
1J.00 uur Gïavenzandc SV j!2
14.J0 uur Juvcntas i1

- !'legens ni ot

BÏZONDËÉHÉDEI!

O]'STELLINGEI.I:

DHC LE1VS 

'

';.,IEDSTRI JD]]NCGi?-i,.O4I. B-JUNIOREN

opkomen lcri j5t E,de Vos 2 cxtia reservebcurtcn.

Lgicler Jaai) Meijburg.

.í- . I. BLok.

IMIS
LENS
LEI'IS

t1
.-1

Dercst cinl-a.an
Gemecntes?.park
Hoornbrug

TrlM maandag 19 oktc,bcr kan je jc opgcvcn voor hdt minirioetbal bij cre.
JUI(O. Kosten :f 10t- Specl.latum 12 novcmber. Chauffeurs gratis.I,lct dc hor6Étv.akantie 1.rc6? Del_ dit clan nu 

-alvast 
cloor.

Gaarne ou(',ers net vervoer voor LENS .i..2zic aflccurin6cn

2.

IENS 2 N.lloyla - .l:..Bfitterswijk - J.Brocshart _ B.Dricssen _ I?.Huisr4an _ ..' R.vcl Hulst - }.Rolador _ M.Schobbe _ T.Spa _ F. Zccgers _ F.v Knijff _

fiï;ililSïiïu,io r,pi,s z
sanenl;:onst 1r.45 uur LENS Icidér .,,.Spa.-

. IEN§ f. l.r.v Vccn - lí.Co11:a- - H.Diencl- - lí. de Hae6 - E..IaScr _ R.i(ievit _
W.v lrÍelzcn - L.Sinke - R.l,,'annee - l.i;vd lioby _ n.Èoctàriàlv'ervocr pgr 'iicts of bronncr

- RES. . E.do Vos.
samenhomst 1J.15 uur LENS L.,eider, ,.,BLol(.

' De eerstc helft van_ deze vreclstrija *lcrcl er ecn van c',iversc 6cnistekanSen.-1hocwe].erbetrck1icf5.j1r5oecig-sieeIrlurerr]nochthàt'niet.1u]dtcn|n
doclpunt te makcn. Na de rust *o.ào, aË onron i"-à" ï"ià"0ï;ir;*;;d;ilï1".r.^, ,ro
:ri:t:n het Ja,nhzij 6occ1 in6ríj1ren van l.Jicher v Vecn ale stand blahk tc houi,,entot 5 min' voor tijcl ecn ongelul<riigc uittrap van d.e kecpcr wcrd opgovan.c[ c]ooreen tegcnstander cn metcen g'eretonncercl. ,.ilie sper_ers hebben mct vor-Ie inzetge6pcefd, clc vclgcnrJe kccr bctcr.

I(OÀ1T.,:I(T1)!]RS0ON: tr'R,'_i{S VD DERG
Gramsbcrgenlaan ,114

.: 2541 ÀM Dcn i{aaíi
tcL. 29?928

.'.fb.;lLen vcor clc lrcdstri j den bi j
18.00 cn 19.00 uur. In uitcrstc
van de JIII(C tel-. 661314 "

boven6enocmcl pcrsoon op vrijdagavoncl tusscn
nocd no6 op zaterda6morgen op IEl,lS bij ienand.

voor avonct'roclstri j dcn uitcrlijk c1e avoncr. van d.c rïedstrijcl voor 18.oo uur.

-7-



Voor al-f e vragen, lrobl_cncn cn
tcrccht. I cdcrc naandagavoncl is
aanvr-zig.

Z..TEl]DirG tc öt<Ccter. tg8t .

uur DiïO B'1...
uur Noo'rdcjr'p d1
uur KI.D 81

lÍlI:NDirG 12-okt ober 1981,

19. OO uur LINS B2

XYZONDENHEDEN.

de afschrijvin8cn l(unnen.,jts1]+9.bij -tlcze lcrsoon
de j r.rugdkomrnissi e om 20.0O uur in het klubgcbouw

4
2
3

1

1

1

GOu.,i B 1.

.Corct : ll.Ilam - M.lioeleray.- g

.Kouth'rofd - J.lïa6sernan - Irl.L{
vd
11,is Í jden - l'Í. v Bo66elcn.

uur

IJNDSTi]]JD}ROÍ}n;}'N,L; C -JUNI CXEN

KOIÍT,J(Ti)EISCON:

v2

M.v Vc1zcn -- l..I'ennin6s

Leidcr IauI vd S tecn.

'. 
Lie l(ien Tsocn;-,R,i)ennings -

orauw - I'1.I4olLcman - ll. Zar.1ber5 -
l,eidcr t{ih vd Linden.

- It.Roo6 - J.Riemen - .-

-D.Vermculcn - 14.\, Decle.
LeiC.cr l,larcel- Jans en.

sp.parlc ltlesto
§p. ilark Gravcnhof.
Noordwe6 ï,,lat crin8en. ..

de

3o
4,
1o

LENS 81
LENS 82
LENS B'

T/M ma.anCa6 19 oktobcr hun je je opgcvcn voor het nrinivoetbal bij
JUI(O. Kostcn Í 10t- Spccl-datum '12 november. Chauffeurs gratis.
IuÍct dè hcrfstveJrantic r,reg? Bef dit dan nu vcst door.
Gaunc oudcrs met vcrvoer voo" B.l en 82. !j gaat. op.cle .f,icts.
Zie afhcuringcn.

OPSTELLÍIIGM{ :'......-....=:--
LENS 81 J. v I(csteï - E.-í,mmcrf aan - E.Warmenhovcii.vd Zuan - -'-.Christ - n.Schièincr - n.RES. E.iiouthoofd'en R. Pcnnings
samcnko,nst 1J. 00 uur

n-
spa

R. iíöhler -- 3.v Dijk

LE}IS 82

- sanenkoms

E

Rt
LEi'lS nf M.i(nops - i'..Triep - M.Tiomos - i.Tewarie

S.de Nenny - J.Iiuijpcrs - ll.vd Boogaardt
samenkomst 12.J0 uur

P.'^UL VD .STEXN
G cn amuidcns t r:.at 101
2r+, ,.R l)cn HaaÍl
tcl-. 675096

1-fbcl-lcn voor 3e tïcd6trijden bÍj bovc
-O ^^ro.\JU eE 19.O0 uur. In uiterste nood
van de JUI(O tel. 661114.
Voor cle avonclvued stri j don uitcrlijh cle

ngcnoemd lcrsocn op vrijdaga,vond tusscn
no6 op zatordagmorggl. op LE|S bij i-elrand

avcnc van dc vcdstrijrí voó" iB.óó uur.

_ 
a.fs chrij vin6cn kun,ren juflie bij dcze pcrscon

de jeugclkonuissie om 20.0C uur i_n het klubgeboutr
Voor aIlc vragen. probl ei-ten en de
terecht. Iederc maandagavoncl is
aanvre zig.

-8-



EAIERDÀG 1O oktober 1!B'1 .

'1 1.11 uur BMT C1 -
11.15 uur .SO^ C1

RYZC,NDERHEDEN

OJ'STELLII,IGEN:

. LEI{S C'

, samen-homs
ronp.
.OO uur LEIIS

LENS C,]
TENS C2
LEI{S C'

l,El,ts c 2

IIeng'oloIaan
M. Vri j enho ekJ.aan
Gemccnte s1).parko

0?6even voor de ninivoetbarshbw op 1z-1i-81 kan t/n mlaÍ\rlag- 19 oktobëidoor f 10,- tc betalcn bij .le JUiCO. Chauffours saan 1;ratis--mel.I4et de hcrfstval:antÍc veg? Bel_ dit nu dan alvast cloor.
Gaarne ouders met vervoer voor Cr. C1 foopt en C2 gaat op ctc fiets.ZÍc afl<curingcn.

LEI\S C1 .I.I(lip.- P. Dil-l ervaa,rcl - D.Verscheld.en - R.Vrecsrvijk - F..de g1pi31 -E.v I(ester - i).Costert.c8hc1 - A.Frankcn _ ir.Oosierl-aken _ pl.v HelCen _.. r1. Slat's - S.Swiflcns
samcnkonst 1o.ro uur LEIïS Leícler Gerc.rd Duivcstcijn.
LDNS C2 E. Tiemcs - S. vd Togt - M.l,/cckhout - L. vrl Toorn _ jr. jLlleblas _ . .

D.v Schcpcn - D..,-artscn - R.I(cssen - F.iJalenelen - T.l,lulder -i:.vd Zwan - i).Bijl-sma- - J. Tira::ie1mans.
sancnkomst 10.'15 uur LENS Lcider6 lhr. Leijtc

vd To6t.

+o

ir,rnernan - I{,SI}a - Chr dc Groot - M.i(eetman _ D,lceeÈnan _
icmcl- - M.tr'romberg - C.vd noogaardt - U.Blon _.n,Batefaan

cn

L.v rt IIoo6 -
-.Il.spaans-

STÀNIEN C-l<lassc

Leider Mevr. de Groot.

LENS C'

Na eni{,'e wckcn voetballen vermeldcn vui j de standcn van onze C-eLftall-en. ttoudt_er
weJ- rekenin6 mee cle.t tussentijds vcrcirigÍngen hoger of :-à6er-zijn ingerleerd.
SonrÀi6e uitsl.a6cn zijn rlaarclocr horlen tó vcrvallón. -

LENS C1

1

2
3
4
5
6
7
8
q

S chevcningcn
Sem?er /if tius
Vredenburch
Vall<eniers
LET{S
nvc
RMT
Duindorp sv
Quick
Duno
HDV
Spoorvri jk

Ras
LENS
s o.,1,

llD0
Groen lIit
I{BS
SV)IIB
GDS
svH

Texas DHB

euiók Steps
LEI{S
Vromvliet
Gravcnzancle

Gona
Lyra C7
RI(SWI
Lyra C6
Quick

3-5
2-4
3-4
)-7
l+-z
4-t
1-2
2-O

.1-o
. o-o
o-o
o-o

t5ö

2-4
3-4
1-2
^.1

1-2
4-)
2-o
o-o
o-o
0-o

2-\
3-4
3-4
2-3
e-1
2-O
2-l)
o-0
0-o
0-010.

12,
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C1 Saat zaterdag naar BMT rlat rnet 1-1 van Vredenburch *o-rr. /rIs C1 zo goed
urerkt. als zaterdag bij de ]-1 achterstand. dan moct het lukken.ca ]rrijgt hct ook moeilijk bij so.'. c1 dat al cens met 6-2 van HBs rvon. LENSvcrloor onnodiB mct 4-J..van IIBS. Een punt zou nooi zijn. Doe je Éest.cJ gaat no'a.r Gra'venzandc, wat ook a1 6ccn ,, malí.}Eien is. Jongàns succes ar-remaalen kom wat vnl(cr treincn.

IIIEDSTRI JD;)ROGni,t['ír'r L,U?ILLMI

Voor a]lc vragcn, problcmcn en
tcrecht. Icdcre naanclagavond is
aanwczig.

ZATERDT^.G 10 oktobcr 1981 .

LENS D1
í1.15 uur LENS D2

- ZCND/IG 'l 'l ohtr.:bcr 1981.

12.45 uur LENS D1

I,l;',,NDiiG 12 ,rlrtcbcr 1981.

19. OO uur BMI D2

BYZOIÏDERTIEDEN

Ci)STE],LINGEN:

LENS D1

R.spaans en V.TroI[! zic CJ
samenkomst 12.00 uur LIINS

vrij zio zondeg cn bij de C-clftal-Ien
- rDO D4 Vz

i(CNT,iI(T?IIISCCN : IïIH KCU]";ENHOVEN
Stcenzicht 189
2543 tl Den HaaG
tel, 2998i5

i,fbel-lcn voor dc vrcdstri jd.en bij bovcngcnoemd, porsoon op vrijdaEavoncr tussen18.co en '19.oo uur. rn, uitcrste-noorl nög op zatcrdagnorlon oi lfuls ui3 icmandvan Cc Jut(O te]-. 661114.
voor avonchvedstri j dcn uitcrlijli dc avond. van d.c wcalstrijrl voor 18.00 uur.

de afschrijvingcn liunncn ju]lic bij dezc persoon
de j cugclJrommissie om 2O, O0 uur Ín het klub6cbourv

CVV D1

T,ENS D2

( voorrvedstrijd' LIINS 1)

samenkoust,18.J0 uur LEI,IS

leider Hans vd I\ ieuwcnhulJ zen

opgcvcn voor dc r,rinivc et baLshorv op 12_11_.tg11 kan t/n maanda8 .19 ohtober door iÉ 10r- te bctalcn bij icmand van t1e JUIio. chiuffeursgratis.
Mct clc hcrfstvakantic rïc6? Bel_ dit dan nu àlvaot. Coor.21 oktober cocl<t;rilt o..rnóo i en pannckock cten t ! Vrijhoudcn dus.Zic afkcurin5en.

zie zonda6 11 oktobcr 1981.
R.Spaans - U.Bo6ch - Il.l]rooshooft - D.Diílsma - i).nij1sma _ J.Dunant -T.Janscn - E.I(nops - H.Smulclcrs - ,I. Timmèfi.rans - V.Tronp _ L).vd Zwan _i'.vd Zwan en l).Iij16ma en J.TiEmermans zie oo-)< C2

-10-



LENS D2 "21
D

M.
t\rÍ

e ook maanilag 12 ol(tob.cr 198,i .
.f.Iscn1gqL.61 - E.fnncnec - lÍ.Jagesar - J.Kocnraarls _ H.StaaI _ 

,Struijck - E.v ïleek - R.Verbaàn - l.v f"fi jneàarr,,eti _ D.vd. Toorn _BTandt - J.vd sta.rrc - R.Hartnan _ H.l,rarI"i.
12.00 uur Liilis Leider Ron de Jong.

samonkomst

' 
"'fgetopcn 

rveckenrf spccrdc al,cen pulilfcn 2 voor de komp ot Ítie. Hcr-aa6werd cr mel 2-r onnodig vcrlóren van Duindàri> sv. LENS kreeg'best l,rer- kansenmaar kon toch niet riee? Can 1 doelpunt uakc.r. Duinaorp was Ëo e:.Ufo u aigà"1-àekansen. dic zc krc8en rver.ren ook bc-nut. Misschien kwan het ,"r À^à,,t de doci-rruntcnmakcrs Robcrt cn,1nd.re hadtlen afgcschrovcn. Zatcrda6 rrrcer een thrrislrrsg.1r1,aen rvel tcgcn r'iDC 4. I.{aak er weer een l-euke vredstrijà. vair.I)upillen l was vriir rcaar mccstcn ecn voorvrcrrstrijd spclen bij LEI,rs 1.Hol-aas werd dcze vredstrijc1 af6ehourd. Zoncla6 is er een nierive icans, want ookzaterda6 zij jullic vrij -voor clc tonp et:_ti e 
"q rn:isschi cn ;;r;;; ;;--; 

"Ecnst 
anderswel- niet rnccr! I !) Dr v.Jordt. zoncla6 gcè1:cutà-togo, pupil-l-cn 1 van CVV uitRottcrdam ccn z\,'rarc t egenstan dcr 

" aIu àoc jc bost.ook zaterclaS mceten cr wccr een liantar- jongens va. pupillen 1 met ce c klassersncespclen, cius kijk 6occi of jc bcnt o1:gó.tËta.

tlJEDsTR IID?UCGXiI.Ír,Í- :. IiJEI]]EN

10 oktober 'l 931.

10. OO uur LEN§ E.l
'lO. OO uur IíES E4
11.1j uur LENS E,

I]YZCNDEiiTIXDEN

-Ga

C?STNLL]NGEN

I(rancnbur8 E1 (vr)
t Dt'rs E2
HXS E5

v1'*
DaaL en BcrsseLa.an
V'1

,

KONT.IIiT?EII§OON: ?liTER i)EIItEyN
rl4i dCcnst cde J44. 2543 TZ Dcn Haagtct. 292957

- r'fbeL,c, voor dc wcclstrijdcn bij boven6cnoemd, !ersoon op vrijdn6..vona tussen.'18'o0 en 1!.oo uur. T n,. uit crst c 
""""a -"lià"àp 

zatcrcla6morgcn op L,NS bij icne.ndvan dc JIJKC tcl.. 66t3.t+.
. voor dc avond'we clstri j clcn uitcrlijrr rlc avond. vr.n dc lvcdstrijd voor lB.oo uur.

-voor aLlc vra.cn, probl cincn 
- 
on ac afschrijvingen kunncn ju,lic bÍj dcze pcrsoon.-tcrccht..-ïederc maan''agavond is oc ;eugixàmmissie om 2o.óo uur in het klubgcbouwaanvrczig.

jc mce naar de ninivoctbalshow oD 1Z_11_g1 bctai:.I dan Í 10,_ v66í 19oktober aan i.rmand van dc JiKo. Chauffeurs gaan gratis ncc.liet d.d hcrfstvahantie tvcg? BcI dit dan nu aLvast cloor.. 21. oktob.cr c o clitaiL to crnàoÍ cn lronncLoek ctcn!! Vrijhouclen rlusZic afkctrringcn.

L:JNS E1 M; Hoclcsm.a - S.Hess - J.lïestrote _ T1.Schuurman - M.Vorschel_den _
M_v l(atwi jk - L). Valkcnbulg _ R,Nuijen _ R. trTyrcleman _ l4.Vricrsma _I4iTijssen - i). de Jon*h

, l.9o_{ongh, ?.Va1kcnburg, I.Í.t/iersma zic ook LXt\tS EJsamenkolrst 9. JO. uur LlIIrlS Leider Jac . Cen Du1k.
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LENS E2 P.El6tah - G.Elstak - i'..ingclinc - J.Ètansvcfrl - D.v
R.Zimfiqrman - ï.v .'.anholt - H.Ilamirez - D.Verhoef -.. R. Zandstra.

samcnkomst 9.OO uur LENS , Lcid,er

Dec]i - M. Jo chens --
.EJ r d0n He af, cI -

Dhr. Els'tak.

LENS El G.Kui?cr - L.l,cef1an6 - l).
, E.v Knijff - J.Lc'lieveld -

M. !ricrsma.
sancnliotrst 10.45 uur LELiS

IïEDSTNIJDI'RCGN,T"I.í," I{INI -lIIELi..,EN

I(CN[.II(Ti]..;RSCON : TNTNR !-JJIIIIEYN
Midrr.enstcdc !44
2543 rz Den Haag, tc]-. z9z957

de KLcijn - I,l. I'lubben - E.Dclihers.- S.Jage6ar
I(.IIanscn - ?.de Jongh(k) - ;,.Valtenburg -

Lcider Vlj.chcr v Vccn en
.Iirno v Blittcrsv,ijk.' .

IJENS F 1 Rederijkurs traat

/'fbellen voor (.1.c rvcdstri jr),cn bij bovengonoe d pcrsoon o]: vïijdagnvon,i. tussen
18.00 en 1!.oo uur. rn. uitcrstc nood nàg op zatordagno.goo ol r,ur.ts tiJ icmcnd
van dc JIJI(C tcl. 661114. .. - .... . .

voor dc avondlveds tri j rlc n uiterlijir dc avond van dc vredstrijc voor 1B.oo uur.

vra3Cn, problcnen cn dc afschrijvingen ]iunncn ju1lic bij Ceze pÈrsoon
fcdcrc nar'nder avond ís dc j cu1;clkomnissie on 20joo uur in hct klub8cbourv

Voor c.IIc
terccht.
aanwczi6.

zi:,TERD;iG 10 oktobcr 1981 .

9. OO uur Crcmvlict I'1

BYZCN])]]iI']EDEN

I{INIVCETN."LSEOUI

nottcrclam
EnScl-.lnd

ca je rree naar cle ninivo et balshovr op 12-11-81 bcta.,,I ea.n y iO,-.ï66r
19 oktobcr aan ià,nand van rlc JIIKC. óhauffcurs gean ;re.tis .oo. ,

I{ct clo'herfstveliantic wcg? BcI dit dan nu alvast c}oorj
21 olctober c ocktnilt o crnooi cn pannckocken etcn'o! LElls ! !.vrijhouclon
du6 ! i
Zic a.Ekouringcn.

Itlederland
Duitsland

Dcze.tïrec rzedstriidcn van dc NCRV ninivoetbalshow vrord.en op clon{erda6q'12 novcmbor ín hct sportpalcid ;hoy in liottcrclam gcspcclcl. I,lac.st dózo tvrce
Fpoctacul-nire zaalvo ctbalwedstri j rlen ,,vordt or ook no[ gcfietst o.a. achtcr denotoren. De avond. duurt van 19.00 t/n 2J.00 uur. Ivc vcrtrelcren rnet c1e auto oE
18.0C uur vanaf L.,ENS cn om + 23.30 \»r Li5n *ru trcer terug. De jongcns die nee
vriLl-en hunncn zj-ct, t/m na:nEa6avond. 19 oktobcr olgcvcn bij icminrl-van clcjcugdkonmissie d.m.v. hct c.f6cvcn van f i0r-. Dc óhauffcuis cl,ie rviLlcn rijden(ou.lcrs of. scnioren) kunncn 6ratis rltcc. zij nrocten'zich voor 20 oktober. ,

opgc8cvcn . he lrb en bij
i'aul vd. Stccn tcI. 6? 5096
Nict langer trcuzel-cnt àe kaartjes ncetcn bèstcl-d vrorden.
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Op \ïocnsdag 21 oktobcr ( hcr fst veJrantie ) organ-_scert de tr'Elto in
sancnwcrhi-n6 nct rlc jeu5dkoramissie ecn uarc happeni{i6 voor al}e pupillcn,
vrel-pon cn rdini-lyel-pen. ,^,1 dcze jongcns Ïrorclcn om 1J. o0 uur op r,nNs vcruacht net
hun norualc LENStenue. ttan 13.30 uur tot 15.J0 uur rvord.t' er èen on.lerling
tocrnooitje gcspccld. L,ekker al-Ies d.oor erkaar. :.u?iI-len, welpen en »lini-rveLpen
worden ondcrverdceld ovor B teams van + B nan. Elk team sï>celi J wcdstrijclcn van
20 ninutcn. Na hct tlouchcn staan er clai overheertijke pannekockcn voor julriè
I'Jaar. Di-c gaan cr na zotn tocrnooi best in. Houdt dezè datura alvast vrij.
Natuurlijk mo8on hon6eri6c brocrtjcs of zusjcs ncokoncn.-Rrocrtje§ , ,r"jou 'i
of T ricndinnctjos va.naf 6 5aar rnogen zclfs mecvoctbar-r-eni tot wócnbàag
21 oktobcr om 1J.O0 uur. Meer nleuyls vclgt vol6endc vreck.

IIEIII.S TV.,,K.,!NTÏD

Ondanks het fei-t dat iedcrccn moet inleveren bïijken er met clc hcrfsti
"qTt]: _wecr vecl- jongons op vaiïflntic te goan. fn vcrbànd. met een volledig
lvcdstri j clproGratnua verzoekcn vrij iederecn dic met rle hcifstvakantie we6gaat cn'
dus nict ka.n voetl)al-l cn-..op 1? cn/of 24 oktober dit a.s.*vrijdag (mor6ciJ alvc.st
door tc gcvcn bij het afbcl-aclrcs. Dus gecf hct nict d.oor' aan dó Lei-d,cr maar aan
dc ; cugdhommiesie.

].'INNEI(OEIíEI{ EN CCCKTíILTC) )I0ta0I.

.í,.FI(EU]?INGEN

G,'.-T i{ET vcEÍ3-Llnil NrET DOcRr c;, tEl.ls rs j^LTTJD iïir rE BELEVIIï. KoM DUs EI{
N]I,!I,Í JE S,']('NT1ffiEDING I.4ED.

De afkeuríngsli j st en hangcn cp onclcrstaande adrossen:

,'.1s het buiten re6c:lt vril het nog niet zcg6cn dàt hct voctballen
afgchcurd is. l)c velcl.en kunacn immcrs bespecJ-baar zijn. Zijn de vcl-r,,cn onbc-
G?celbaar dan kunnen juIIie dit o! de afkeuríngsli j st en zicn of .son6 zs1f6
wordt het oi: radio-of TV.of in dc kre.nt a1 op vrijàag mccgcrLecld.. Jrls dc
afdcling )en HaaE of district trïc6t II is afgckcurd aàn 5aàt het voctbaLl_en niet
<1oor. illccn ir1 en 81 makcn dan nog ccn kans. Voor hun wcdstrijd,en han5en er
dan nparte lijsten. staat cr ccn pono6aatje door het cl-ftar nvoàr ,e rnoctcn
6pe1en clan is ook hun vredstrijd afgokeur<I. (bi jv. .jlDO ,ö1 _ I,ENS Bi) Is niet rlehcle afcloling of hct cl.ustrict afgckcurd clan han5cn cr voor a1lc juniorenelf-
tal-l-cn ccze u-jsten. Juflic horcn d.us altijcl bij twijfclachtig wàer naar de
lflculilgsl:-isten gaan. De pupill_en, weLpen en nini-welpen molen a11een bel_lcntel. 661114 aIs nict het gchcrc lrogramma is afgekeurd.. - 

I,rob eór doze regcls nu
een6 tc onthouclen en na te levcn.

Beekle.an 191
Berest eJ-nJ-air.n J81
Pippclin6straat J0
I{cidoornstraat 1

l,Íef Ís StokeLaan 2
ltamp crfo cIÍc;rfei4 6
ii jswi jks cr,vc6
§ t ccnvr:L jkla.an
RenswouclcÈaern
Fahrenhcitstra
Pauf KruÍ;er1aa

157
82
B9
at 671
n58

Soestdijksekade 389
Det jc liJol-fstraat 211
SocstdijkEekade 26
Zui dl-arcnstraat 82
coudenr egenpl ein 58
Raaphorstlaan '1J6
Zvraardg6ersglrarde 86
Heesvrijkpl-ein 9
I{ulEhorststraat.llO
Strausslaan 426



UITSï,I'.GDN JUNIORET{

DSO r'i1
Lyrà i'!2
DHC J.4 ,

rHC D,1

DHC Bf
Toofan 32
RVC C2
Gro en l?it C 'l

Quich steps C,

LENS
r LE}IS

LEIIS
IINS
LENS
LEIIS
LEIIS
LENS
L},ïS

ii1 '

:.2
!,3
B1:
EI
83.

c2

5.-4 '"
1-1

' 1-o
6-'r
af6ckeurd
2-6
-)- )
1-2
2-1

af6èkeurd
l-Z

' DHr D1 ( vr)
Duind<.rrp- SV Dl+

GDS E1
LEI{S E2
Gon.i E2

LENS I'1

VENLOJTEN
6

UITSI j..GEN :TU.TÏLEEN

IENS D1
trENS D2

IIÏEEI,AGEII Í,iELi)EN

LENS É,1

Schevcningen E2
TENS Eg

UITSIíGEN I,Í]NI -Ï.ÍELI)EN

HDV F1

6:Z

o-2
GESiJEEL])

t)
GEIVCNNEN

6
GELIJK

1

.iT]NTEN

13,
DOELPUNTEN

t8-zB

.&
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Vgge-le;-v4.n__d.e_leqenraadsvele-a_d9g_ipedd. a 10 rBl

4eliugz_+g: Àatl tiegi ssh, Theo .Booms , A. y.q. Ferg , André
Ilans J)iemel , T..,oek Duivesteyn, Jos l(uypers, Ben 0sse,
i{immelzwaan, )-,eo van lïijn, Gabri v.d. Togt, Wim v.d.
!'rans lJeters, Rob Bom, Jos Verschelden, Wi1 Heijnen,

Ohrist,
Ilenk
I..,J-nden,

Pierre
lleijnen;
Verder ?q!x{e z:tg: H. Houkes (erelid); c.ll. van cler Steen,
Jaap Colpa, C. Fortman,
A44ezie met keruriseevLnE: plet Bosch, J. IÍaket, Ge::ard v. leenea,
I@rtil Reuuer, EetraD Straver. i

l- Voorzitter voor vanavond: A. Bogisch, notul_ist PierreIIeijnen. Voorzitter en notuli-et wordón per vergadering aan_gewezen. Er is rgeen noodzaa.k tot het benoemen van een-vice_voorzitter.
li9]g]-+.van de vergaderÍng van t5 jr.rni I9B1:
rvr.r_Hel_Jnen ten onrechte niet vermeld onder aanwe zigen.Verd.er vastgesteld. conform ontwerp.
Idaat'"aanleiding van deze notulen:
- jaarverslagen comrnissies zijn inmiddels bínnen bij desecretaris;
- ledenraad krijgt voortaan uittreksel- van notulen bestuurs_.vergaderingen;
- l-edenraatl sleden clie moeten aftreden doen dat per 1 ju1i,

nieuwe l-eden treden dan toe.
Ilui sho k rendlement

4. Contributie s

'Ihans nog geen behoefte hieraan.(Suggestie notulist: op volgende ledenraad.svergaderinl; iemanaanwijzen die -per vergadering nagaat welké zaËen in Ëuish.TegqJ-. opg-enoÉmen zouden rnoeten word.en en daarvoor artilr:e1e:onlwerpt. .Eien aantal van deze zakenl. wi j ze van verki,,:zing
T?::9rri!ï+e, agendacommissie en mininaàI 

",,"irf 
-"r."r"rïËu

.Leden, nodig voor sternmingen. )
t

De heer van der Steen informeert d.e l_edenraad uitvoerigover tie problemen bij het innen van de contributies en"dewiJSe waarop hij cleze problemen aanpakt. Blijkt "ii"i"a"_J.ijk succesvol.
Bestuur overweegt een aparte contr5-buti e rege Ii ng in te voertvoor zaalvo e tbal-l_e rs en voor voetba.Llers die zouel in de zana1s op het ve Id aan de conpetitie meedoen. Voorstel bestuurzaL word.en vo oí"I"g4. aan de ledenraad.
Clubse bouw/A c como d.ati e

tr

a De heer van der Steen Ínformeert d.e 1edenraad uitvoeripover ale wijze waa.rop thans het onderhoud van de accornoia_tie plaatsvÍndt. Irieldingen van gebreken lopen via hemnaar de leden die ingeschakeld Éunnen worclèn bij d.e repa_ratie (waaronder Jos Verschelden) .
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,.. i -r ' , ;'t,:: _ii"l !,tl8i.riíi,.r{. . .. . ::,,, ,,, .l , "

b. i.et besturrr j-s van- mening dat d.e pui van het oude ge_deelte van het c1ub6;ebouw opgeknapt zou moeten worden.ÏLannen zulLen pas word.en ontwitrtrètA riadat er meer duide-lijkheid bestaat over de financiëIe ruinte daarvoor.
c. -Dr is t+e1 eens overwogen - door barcorut:ri s sie? - orn kleinr

bar. te verplaatsen naàr beneden, rraar een jeugdhonk zou
moeten r+orden ingericht. Het is geen officieeÍ p1an.

d. Zowel voor het verrichten van onderhoud. als voor een reg(matige schoonmaakbeurt van de gebouwen zijn meer vrijwiÍ-ligers dringend. ger+enst.
e. rome I! j-co' neemt af scheÍd zondag UrlIO van het bestuur er

_op de ni euwj aarsre cepti e van dé vereniging. De heer
trooykens neemt voorlopig zonclags zijn taak gver.

6 . f,ed.enbe stand

7. tsesprekinA couunissies

B. I\rb1ic rel-ati ons

De terugloop van het ledenbestand is vooral het gevolg vanhet achtervege blijven van voldoencle aanwas van jeugdfge
reden. Dj-t is een algemeen verschijnsel waarmee bijvoorbeelc
ook schol-en te kanpen hebben. SlecËts een enkefe véreniging.slaagt er- in om toch ledengroei te realiseren.Belangrijkste suggestie vaíuit de vergadering: beverk de
sbhol-en veel intensÍever dan tot nu tóe met ínformatie en
we rvings carnpagne s van lens.

a. :iedactie: wedstrijdverslagen van het eerste ontbreken.
b. Toto/lotto: }r ruordt een caJnpagne gevoerd om nieuwe in1e..veratlressen te krijgen. Voor- informatÍe over nieuw totoflotto-systeem zÍe lènsrevue van B october.
c. Seco: De seco heeft.problemen met de huidJ-ge ontwikhelingvan het fenomeen vriendenelftalfen. De secó besteed.t hÍeraan aandacht in het jaarverslag. Voord.at de seco eventuee

aanpassingen in haar beleid cloórwoert, zul.Ien d.eze uordenvoorgelegd aan de led.enraad.
cI . Juco: De juco heeft problemen met het vinden van voldoendgoede Iei-ders.

De- wervingsfolder dig ]g verspreid. heeft weinig response, op_gg]eyer$. Iénmalige folderactie is wet_t-icht welnig àinvóf.Bij herhaalcle acties brijft het effect ook noeiliJtc ,àeiuàar
Telrhtewas te lang en advèrtenties nj_et geslaagd.
De vergadering hact weinig te klogen over d.e publiciteit in dtïagblatlen over lens. zowè1 Juco àIs seco zurien dit .iàar àantlacht besteden aan het d.oen publiceren van toernoóip;,;À;"rr"in de d agbladen.
ledenraad is accoorcl net terughoudend beleid van het bestuurten aanzien van het voordragei. van erelecleo en feaén ;;;-;u"
d.i enst en.
Kascomlri ssieo

vlgs oude statuten zou Jos Keetnan noeten aftred.en. ledenraa,besfuit dit aftreden ook nu te doen plaatsvi-nde" én tiesibehalve d.e zittenale leden Jos l,Iitting en peter perreyn, -tiran,
Peters. Iteserveleclen: Roy Vroom en TÈeo Booms.





11 . iïondvr:aa

12. Vol end.e ver e11
)insclas10 november. 20.10 uur. clubse bouw

PH/$/ao/8L

a. fiaÍIr _aa,nleiding van een discussie over het functioïlerenvan de ledenraad, worclt besloten een agend.acornirri ssie inte stelIen, bestaancle.uit Christ. peteis en llooms. Deze' stel-t voor el_ke led enraadsvergad éring, na overleg ,ei t àtbestuur,een agenda op. Voor aË eersivó:_gencle keàr hoeftdit niet: dan is het-enige agendapunt: Ee Uegrotin!.---
b. lJr.komt. een. jeugdhonk. Het bestuur is thans in gesprekmet de barcj.e. over de bezetting ervan.
c. De verLichting langs de pad.en val het conplex is slecht.De gemeente is aI benad.erd met het verzoe\ d.eze te repa_reren. 

,;

d. f..,ens heeft n*et zoals ADO een protestbrlef gestuurd. inverb_and.met mogelijlre bedreigiirgen voor ae EpórtUàntinesUÍt Voetbal-t/est blijkt, dat-cle-inforroatie wàarop-aé-ÀOObrief is gebaseerd, ónjuist is.
e. ne barcor;missie heeft te. weinig nensen voor d.e bezettin5lvan tle bar, vooral op zaterdag-en zond.ag. led.enraaa kijÈuit naar uitbreiding. -
f. Er kont een verslag van d.e aanvoerd.ersavoncl in d.e lens_revue.
g. Over een boetesysteem wor.d.t àà l"d.".rr""d geïnformeerd..
h. De l-etlenraad. moet op een va1 de volgende vergaclerÍngen

-ee1 g!_andpunt innemen over het aI dàn niet wËghal"n"vrnhet biljart. Feestcie. voelt er veel voor. Beétuur niet.
i. lJr is een subsialie verstrekt voor de inrichtíng van alespeeltuin .

nnige agendapunt is dan: begrotinE
Stukken zullen ruimschoots 6!- tffi worden toegezond.en.
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DE LENSREVIJE.
IÏEH(BI!.D VAN DE VCETBiILVERENIG]NG IENS (LENIG EN SNEL)'

))e Jaargang 4.unner 12,, 1!.olctober r98:t.

OFEICIEtrJ

MUTITTTES LEDENLIJST

1011 L{. R. S chobbe

IN BALLOTAGE

1?82

u81

WBEN OPVCBREN

1784 N.Schuurnan o?o_j?4

AEVOENEI§

1698 t.J.den l{eijer'

t{OENSDrlG 21 oktober a.6.

wordt n.i.v. 1-1i-81 Hondiusstraat 96, T56Z..,NC Den.HaeB

2o1U5 I0JI Steenrvi jklaan 2!8, 2r41Rs Dcn HaaB,' tet. 295895
0?0268 c.jun..Zwartstuisstraat 16t Z54l clv Den lIaag,'tel. Zgo94t

MVI .J. C. vd. Lansstra;.t 48,
te1,. 971667

2552 H? Den Haag,

( dames)

c o ckt ailt o e rno o i voor pupil-Icn

J.II.Rutgrinh

E.E.Dourv

vrel en miniwel en eh

t

me].s c§ aanvan 1 uur.

.\.s.
waarbij alle
spelers o]).

',Íie,staat er achtcr dc bar ?

Zatcrda8morgen:
Zaterdagmidda6:

Zonda[!morgen i
Zondagmiddag:

JUI(O

Fam. I\Íolenaar.
Riek en i)ict ]losch - Àad Bo8isch.

Tinus ZiLfhout - TeeLe Frerichs - Cor lloppe[brouwer
iln vd S t c cn :. Ln en tJim.

woeirsdag .spelen deze. jeugdl_eden een,onclerlin6 voetbaltoernooi,
elftal-l-en door el_lraar giemixed zijn. Dit Levert B teams van B à 9

Dc JUKO -vraagt .voor deze ;riddag oh er leden (zowcl- seniorcn of juni-oren)
or oudcrs zl-Jn dLe dèze tcans wÍl-len be6eleiden of dat zij bi- j enkci-e ivedstrijdcnals schcitlsrochter vrillen fun5eren.' lanr;rèl-dinGcn gaarnc bi j één van rle JIIKCLcden.

DBBJ]BERBBsBBB]]BBBB
:

P on"rru*rs.! :-tf 'u
BBBIlBRBDIlBlllllliiunaR;;ltsnnlDBDrEBBBBBBEBBilBREBBBtBI]nsnlngsrs:ssBBBTB3BRBDIIBBBBBRDB
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' niek en L)ict .Bosch . ook bij af]rcurin6 van 12.00 tot 5
An en lÍirx ook bij afkeurin8 van 12.00 tot 5 uur.. ,

Evcntuee1 afbellcn bij ,1.n Derge nhcnego.ulen tel.. 669436 LLLEEN VOOR DE BjLR.

,.RNRNRRRRR}INRNRNRNRRR
nÍ)
n nEI.ACTIONEEL il
nRRXnTXRRPRRiURnIT?rUItXru

Zatcrdag sfuiten
Zondag sluit cn

De }íc6tvaa1t

nnnREBl?itntllnnliumRnnRn:IiRiti lInllRR]RnRltInnhitlRnnRltRxnRn

Hier rust dc LDNs-revcue .....
I(ornt si:ortcrs, en J.cgt dan nu
Urry krans op het. vcrs gedolven 5Jraf .
De dode, dic niets dan vreugde gaf,
Hecft Uvrc danlÍ toch we1 vervJorvcn..
Hij heeft mocizaam rond6czrvorven
Langs de cindefozc drevcn
Van het ontstuimig voelballeven
Hij lvilde lvel niet dood, doch mocst
IIíj lcroop bedeestl in hct graf .c4 j_s nu kocst.
Hij had het Iand tocn a1s een stier
En stierf bij mankc aan papier.

Stem uit het graf:

.Ly, droogt Uw tranen, brave vrienden,
Den_s zur-t q" ï11 r1:o: in.lcven vinden. 

.: : Troubad.ouC. 
.

Daal 1ro1 voctba.L allvcer rvas af6erreurd valt er ícini6 tc melden. Daaromzijn rvij mrar ccns in vlat oudc LDIIS - j aar8angen gcdoÈen. Dit gedenkvraar-
di-ge gedicht is u:i.t septpmb,cr 1940. IIet was de 1aatste rcvue omdaL deocrloG roct in het etcn gooidc. Toch zulLe[ er oncler onze lcdcn ;rogvlcl rflcnsen zijn dic. zich dit gcdicht nog herinneren.
Yit .dt t, grijze^verleden schicten rve rnetàen de toekomst in. Zaterda6avond.24 okto'bcr 2O.OO. l,lat denht U dat cr d.an te doen is o]!) LENS. U kuninatuurl-ijh in Uw aGcnda kijkcn, of....l wachten cn hoien dat vrij U inhet vol8endc item uit dc ct-roorn zu]lcn holpen.
I,lis ?oc6! IIet cerste van clc zaterdag va6 hct cnige elftal_ dat afBelopen
rvcelccnd op LENS in actie r*van. zij boerctcn een Bro zegc, op het irindere
rlrcntsbur6.
0h ja ..... zatcrdag 24 oktober 2O.OO in de LF.l{S_kantine. Hcbt U tochmaar die a6enda gcpakt. Dan l<unncn vrij nu tenninstc vcrtel_len wat erdan tc docn is3
KL,.'rVERJ.ri§§EN EN XINGOËN

$leL aLs U hct nu nog vcrgcet ligt hct niet aan ons.
VcrLcden weck donderdagavonrl was Uvr lcdenra.ad, bijecn om diversc zaken,aangaandc de verení6in6, met ellia r en het bestuur oan écdachten tevrisselen.
E crli jlishe idshalvc moeten wi
vrarcn yraarovcr vrij fang;wër
Entoch Ér lverden ook vJa.t nut
nog wat mecr informatic naar
dan lvel- rveer.

belcenncn dat er ook nog tval \at puntjes
oorlSeouweh. . . . . .
e zalicn besprokcn. Misschj_cn dat er t.z.t
lcden d.oorlekt, maar.... dat zien lve

JU
dd
tis

rlc
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Hahaaaa, laat LENS niet Lachen" Kortom de jamnorende cornervlagOf zoiets. Die s1a6 Ís U !! ! .
Kcn ih U s.oms van Àct LE.IS- veld
Ja-'ook a1s rcdaclie'picraali jc rvcL cens onder.dc indruk van w66r oenszorn schittcrende Nedcrlandse orod.uctie, van cre hand van rre zrualcbcgaafdcUim T. Schippcrs. :
Onder hct bczielendc gcspetter van de llllainbanclrr ze66en I,rÍj PÀNDOER,i.

ssss-ssssssss§§(:^ï slurctr :i>...s
sssssssssss§ssss§s§ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssËsssss."ssss 

ss,ssssss

a ui jn' rve dan toch }Ícer. I,,i ehcbbcn zo afscrruuelijk vecl reacÈies binn"o gckre6en dat ,,iIc toch naa-rovcr onE hart hebbcn., 6es tr ckcn cn besloten er nog ccn seizocntjetegen aan te gooien. '
o, na a1 dit 6czrvats zu1len lve maar ecns gaan spuien.

Een. nieuw seizoen, een nienrry gcluid, IIou, mooi mis, hier niet. ( vrc noctnoctcn or6incel blijven: r Zo hicr zijn wei dan rvecrr....i -- - '
zo af6c'lu!ïe1i jk a,s onde reacti-es uroren zo afscrrulveli jk is de hui.ige
EEI(O líat bctreft beloftes over Discoavond.en. Onze ogen zouden tochcurven zlelen dat vrij in. de foLder lazen dat er Discóavondcn k.amcn.Dit- uras rvaarschijnlijk alleen maar om bezoekcrs, vooral Seuljdl arn tcLokken. Focir foei, IIKC. Slecht begin. Bïobccri,gewoon is wat ni_eu1rs tcori,'aniscxen zoals b.v. o1:trcd.ens van LEN6-banajeË. t.Ui_ j lr"frr"", ,Iroor".,

. *"t_l]9f zekcr: anirno voor is.,Uisschien cen idcëtje..uat tensl_ottc ís.

..dc FEI(O !. cca fc cst orgernisat ie voor icdercen cn clus nict aflccn voor d.cnrónscn vam 2J en oudcr.
9n:io"ke. c1c ztcr tcrcchtc afkcuring van het afgeloi:cn ,ro.korrd. hebben . .

J jcu6d.tearns nog Govoctbalcl. í1 dàcd dat voor cle coml:ctitÍe uit tc6cnGona en de.ar urerd mid(lcl-s dc 1-1 ccn zeer verdiensteii5h 3clijksitclvleggcslcc?t. vcrdcr spccldc ccn .,'.-B conbinatic vri cnas óhefip cti 5k' t,.,gcnTriomph t1 op hct zuiderrrarr. (dat óok gocdgckL-urd was). cià "oi,bio.tr"bestond uit. 1J slelcrs díc door ons alicr :.,.vd S. waren opgebel_d of zewil-dcn voctballcn*.. Eijn natuurlijk, maar op Triornptr kvram 
-cic 

R,lt- crachter dat hij toch-licvcr nici mccclcecl imn a:_o naar de stàà, of zo).,-Dat r,rcrd dus door cle leirlcr socl:cI opgelosi: hij nocht ook rzel ílagi.;en.. R. decd tocn precies rvat dc gemàt:_vc-eiA" j eu6clvo c tbal.l_cr. kenr4erkt'. rJ9e1o!9n! IIèt elfta1 vcrloor óver;3cns ,oi ii:à. --I'^'---'-'r' "'
Bfijft ovcr 81 , dat bij Drj/O mocht laan prob_ercn wat puntcn aan hetvooralsnog schamolc totaal toe tc iocgei. Ze kregen àaar cchtcr eenruin:c 7-].ncder1aa6 te sIiklien, ondanËs rrot.feit*aat ;; ,"i;;;; iciaer'cn su;:portcrs hcr-cmaaf niet cre rnrnccrc líale-h. i{aar aí,t zi;n'=o- rz-----,-

, onir-evecr hct hel_e seizoen al níet, en toch hcbben claar paË Z frriu, ou'
- "ovcri5ehouden.

Er Saan trour'rcns bcrichtcn d,at dc JiNVR hceft bcsfoten inr/crbancl met dcrerlenval van de r-aatste d.a5en dc vclden voor cle komende twce naandcnof tc heurcn.
Het za1 r,rel in hct kacler vun d
de vel-den aan hct eind van het
hocft te wordcn, en dat kost w
IJaha, laat me nict lachen!

e bezuj-nigingen zijri, want hoe groener
seizoen, hoe ninder cr aan gereparcercL

cer minder.

-1-



Even kort nel-ding naken van de l edenyaadvergadering van afgelol:cti.
Conderdag (B olctober). Daar bleck lrc} dàt <le hcren 

-va.n àc ieclenraaci
duiclelijk nóÍj' nict vol-c1r:cnd.c o! elhdar j-n6cspec1t1 i'iarön om a1f.js vlot
te laten v-rIopcn. IIet werd dus ook Èalf 66n voordat nen lilaar ua6.
Vdrdor kvram cr lvcinig nieulïs uÍt, bchaLve dat ílc Íll-6cmcnc Vcrgaclcring
nict voor eind novcnbcr'zaL l)l"aatsvindcn in verbqnd nct problcnen mct
hct op tijd klaarkrijgcn van do rrstukkenl
Z_o | 'Ncl saai zooit;c fucrieest, Eekcr! l,Jat v/i1 jc gecn Jukoldcr c1u6 gccn
Mop vd lveek. Nou, dan homt hicr de ..... een vcni in ecn bcrr mct cèn
t cld<cJ- (=hond) op zijn schoot. I(oht cr ecn vcnt binnen dic ze6i: r l,.ch,
wat zielig, U\,{ tcl-J(el heeft gccn ppot jes. Te r ja, ze5t die kerÀl, zo
gcboren h6. fsjc, zc6t dic rnan. IÍccft ie ook u--, ,roir, ze6t ie. Nae,
zcgt dic andcre. lïaaron niót, vraagt die'énè. Zcgt clie kcrcl: Xl_s ik hen
rocp dan kont ic toch nict.
?ol- lit l,Ias dan lrecr dc cerstc afleverin6 van onzo rubrick, r,re hopen clatju]lie hct no6 ccn bcctjc kunnen waardcrcn. HopeLÍjk. tot vólgende weck.

D P

J. vd Zlrart .
I(. n.ergtrerf .
-ti . LLera.
I,t . II .
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Z!.TËRD/rG 17 olrtobcr 1981.

14.10
12.40
12.45
14.1o

uur
uur
uur
uur

C!i?
uI.
DHL

1

z
Zlvo.rt
2

LENS 1

LEI'ls 2
LENS 

'LENS 4

4-

l.

tot nu toc

FGS
ve10
TENS 1

Intcrnati-onna1
crr ltlilLcn Ít/V:1C
S chipluiden
LNll!
M.v. O r72
rJuick Stcps
1'VS
:'.rcntsburg

In dit (gedccltclijh) vcrrcgend irreeh-encl publiceren we al-Lereerst de
bckende standen pcr J-1O-81.-

,D

5-B

2R.

I s-Gravcnzanse SV
t!a§6cnaar
IENS 2

5-9
5-9

- .r-9
4-6
5-4
5-4
4-2.
'5-2
E-2
4-o

I s-Gravenzandc
DSO
lJcvJo
1\rÈ
CIIII)
Honse].ersdijk
S . itftius
NSEM
DSuP

6-ö
6-?
4-4
4-4
5-4
5-3
É-2
5-1
5-o
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\{ 5B

Devjo
81. Zrvart

"Hoekso D.LENS 
3

S chevoningon 4-4
5-4
4-1
1-)
4-z
4-z
4-1

op bczoe
t rechts I

sdagavoncl

PVS
Nootdorp
IHL
DS0
;.riston | 80
sv rf5
SV dc Jagers
PGS
LENS 4

5-íO
4-8

4-4

5-10,. o

4-5
4-4
7-)

,.^
4-1

Sv?TT
Duinoord
HOn§ elers c1l_ Jlr
Velo
I s-Gravenzando SV
.I:lC

ilct T,!ïEEDE gaat
cinde La Fi6cïEer voor

+-1
4-o
0-0

bf ocmrïeg (bijna aan hct
8werf. r'lanvong: 12. O'O uu

k bij ClïI, 2 aan dc Muur
) sctrcÏEffichter: K. Rer

n c trai nl_ng.

er - 11. jlon (aanv.)
. llen Ehilíl- (i(amaI,
er

u.v o.
JriC
Vitesse D

- trlat het afgclopen vrcek-end betreft srcelde clus aIIccn hct EERSTE cn wongería1(kcl-i-jk van Jirentsburg (B-O). Ecn.6tc1 leirens6rote- ( en tevcns S" t "t.."al-Enacdc eGn- schittcrcnd doelpunt van Jan zoutcndijli vràt v6ór rust, vraren deo"rgu! g. vcrmclàingsivaard:iee ieiten "iÍ-;ffiri-il"jit.- n" ià hervatt:_ns
w-erd dit cchtcr gerulc;i-g onel gecorri6cerd en clc score met dc regclmaat van ceklok op8cvoord. Tcncindc schcvo gczi-citcn te vo.orkomcn zql1en .we in dÍt vorbanclditnaal- maar 6ccn namcn noe*cn, doch d.e rcst wis vrij accc?tabcr. iionende
,r?tïI9lq :"t 't 9.i,. ,bij r.ri jzc van uirzond.crin5 nier nodig- z:_Jn àn'óïÉlongcnsEe waarschurv.r. voor de hracht en vcranderli;xhci,E-Eï-ffic6cnst::nr:.cr (7[g) ]
ïi",:n cndcr nà6 

_ 
veronclerst el cl rïorclcn voldoónde bclccnd te zijn. ;ianvan6:14.Jo uur. 

^s 
chq!9;rech,t cr J.vd zvlnrt. Tcrroin pGs: Gcncmuirleistraa'-Tfis v-r.a,;bij_cn on.1f .r0 uqi qöip;Eïf;6 in «1c LENS -ËïïiEÍiG-ó'rclcr opstell:.n6 ctc. a1svenouds vocnsdagavonC.

anv
Opstellihg cvcn'cehs' vroen

t e 'ílasÈcnaar: t
Hct DEnDD onder

o Duinre
ne
l-.

Opst c r.ng3 I'{. euvcr'l{I.v Mer§bcrgen - ij.Iíenp
G.I(uiPer - T. vd Tol - Ií

VerzaEelen 11.4J uur LEIVS lcantih

14. rO uur LENS .l

12.JO uur LENS 2
'12. J0 uur l,nNS f
9. J0 uur LjiNS 4

ctrt de lange reis naar BI.Zuart 4 aa.n d.e Katv/ijkscivcg
Lanvang: 12.45 uur. S càc-IïEiËiEcr: E. LIErd;--.-

osman - J.c.c ]jrul_)1 - C.I/cLdinli - C.Bosman
- L.I(uijper - R.Leijn -
waar blijf jc toch? ? )

]Iet VIDIIDE t ensl-otte Íjaat nrar DHL 2 aan de Brasserskadc te De1ft.j'.anvang3 .t4. 3ö-ïÍil yerzamclen:1 J. JO uur I,ENS kanti
0pst e11ing: G. tla11c c tr{, Dieffenthaler Fr. Y DIi-cLcn i.?Kcntien

,i?Koster ( aanv. ) C . i(ost cr II. Douv, R.I(ostcr n. Vloon ,f . KruI-/r.llant:in6 .v(r i(roït C. Berebak E, v Lirerkhovon Jac. de Vecn.

;''}R0Gn;14I.[ Z;TE]]D,|.G 24 oktober 1 yo t.

Quick Stcps 1
r s-Gravcnzandc SV B
rs-Gravenziudc SV 10
ilriston ' BO/4
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DONDEID/:G 15-10-1981.

t 9 .rO uur f,mS r

?ROGni:I.[Íi, VRIJDiG 16 oktobcr

LH§S KOM]'ETTT]E

2O . JO uur LEI'I§ 5

N.D. -

i'nocn.,l}li.L'. ZolIDriG 18 oktober ,l 981;

14.oo-__urll.LEN§ 1
. 11.00 uur RK:VV 2

Bij twijfelachiigc wecrsomst andighe den kan naar het
. wcdstrijclen geïnformecrcJ. rvord.en Èi5 fans llicntjcs,
'(al-leön vrijclagavond tussen t7.jO ón fB.3O uur.) '

VZ I{. B.Martin.

I . IÍartman.

doorgaan van deze
t?[:-2itr254

V1. N.N.
sportpark rrDe Heuvel tr

HcuveJ-r'rcg Lcidschcndam
V1 r'i I M_.1ï. Berg:'
Y2 J.C.de Gcus'..,
i)r. Bernhardl-aa.n, VoorburB
V1 J-.].lI, de Man.
V1 r't. J. C . Eggin8.
Mgr.Nolenslaan
\11 J.v Haa.strecht.
llro f . _Mckclueg., Del.ft,
sportcentrum Tcchn. I{ogesch.

" v2 N.JN.

HBS. 1

1981.

LENS 9

11.00
11.oO
12.OO
10.o0
12. OO

10. o0
14. O0
1'9:99

url.r .LENS J
uur LI,NS 4
uur.'Voorburg J
uur IDI{S 6
uur LEI,JS 7
uul. Duno .J'
UUT LENS 9
uur Taurus 4

DRL
LDI\IS 2

lil)I( 2
CromvLict,J
LENS 5
Cromvlict 4
Vall:cniers J

-LïINS 8 " ,''Schevcningcn 
J

LE}IS 1O

zonder F, de Vro c6e .

(wedstrijd vcrolcg)

'1'1 . OO uur LENS 1 'l - .',rchipel- 9

OI)STI;LLf NGEN:

LENS.. 'l ,2 .en J vrorden door dc trainer - b-èkend gemaaJrt.

I,ENS 4 als behcnd'

LENS.5

LENS 6

LENS 7

LENS B

LE].IS 9

IENS 10

bekenil

bekend

b chcnd

bckcnd

bchend

bekcnd

bekend

alE

aIs

al-s

al- s

als

a1s

a16LENS 11

-6-



VERZÀ},{ELEN :

LENS
LEN§
LENS
LENS

l.)aul vd Stcen
Cces vd Seeh
H eri< llimEsfzwaan
Frans vd iJerg
Ihco i'rins
Jan I?icncn
Jos l(ui jpers

LENS. 11. cos6 pijpers

UITSL;GEN 11 oktober 1981 .

9 en 11 een hal_f uur voor aanvan6 van' de vrodstrijd
.OO uur LENS kantihc
.Ot) uur ,,
.00 uur 1,

4 r61? 2

5 .11
89
10 .9

J,FSCIIRTJVEN (-'vrijQa6ayond tus6en 19.00 cn 2O.OO uur)

LENS 4
LENS 5
LENS 6
LENS 7
I,DN§ 8
LDNS 9

, Lmrs 10

6?5096
o10-715130
Bozj16
29?9?8
298?85
217101
600658
676%4

teL
e1
e1
cl
c1
c1
c1
e1

t
t
t
L

L

t
t

/,.anvoerdors -kunncn bi j evt. problcracn kontakt opn c,t-'D3n ,uet. Frans .d.e Vrocgi,Tel, O1742-602't (vrijda6.evonà tuss.., 2o.00 en et.oö ïur)

ODi 1 - LET.IS

irRocRiJ.{I,{j, ZONDJ!G

1(vrsch.)

2l okt ob cr

1-2

1981.

14.1o
1'l .00
12. OO

11.00
12.00
'10. 00
10.00
14-oo
10.oo
14. oo
10. oo

uur
uur
uur
uuï
uuI
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Sl-icdrccht'l
LENS 2
Quicli Stcps 2
,S cllipf uiC,en 2
LEIIS 5
b-u,. ,
\',vs 2
IDNS B
Duno 4
LENS 10
l.larathon 6

. LEI{S 1

- ''lilhel-mus 2,- 
LENS 

'-.LEN§4
- RKSVM f
- LEI.IS 6
- LEI\S 7
- GSC'
- LENS 9
- lïcstl-anclia 1''l
- LENS 11

VOON],O?IG ?ROGItAloÍ.'!

Vrijda6 2J ohfober 19.0O uur LENS ?
21.00 uur LDNS 6

Vrijda6 JO oktobcr 19.00 uur LENS
21 .00 uur LIINS

Vrijda6 6 noveaber 19.00 uur LDNS 9' Z1.OO uur LELIS 4

Vrijcia6 1J novcnber 19.00 uuI LENS
21.00 uur LENS

tENS-I(OI,1r''ETITÏE

7
4

LB\iS
LEI{S

11
10

Ï,ENS 9
LEI'IS 1O

LMIS
IENS

11
6

5
8

LENS
I,ENS

11
10

Vrijdag 2O november 20.00 uur LENS 6

-7:
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PR0GII-LMI4;': VOOR D INSDhG 2O ohtober 1981 .

21.JJ t,ju.r Dalco '1

Oi)STELLING !

LEI{S 1 afs bekend

. IENS 1 si:orthal tt3uitcnhof tt Delft

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
,T'. v.',s HET JEUcDFncNT {<, ------- - J
JJJJJJJJJJJJJJ.TJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJUJJ.]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

'iIEDSTIiIJD;)IIOGP-',l ili,r í-JUN IOnEI,I ,

K0NT;'.IíT;EI?SOCN: GEI]I,RD )UIVESTEIJN
Stie]-tjesstraat 2!!
2521 W Den llaag
ter. 946893

' *5b:^11cn y:o:^do vrcrrstrijden bij bovcngenoGmd persoon oi) vriJdaGavond tussen
' 'ro'uu en 19.oo uur. Tn, uitcrstc nood nog o1: zat cr cl.agnorgcn op lrus uj icmand.van de JUI(o tcl. 66.1114.

voor avond*uecstrijclcn uitcrrijk dc o.vond van de lvedstrijd voor 1B.oo uur.
voor afrc vra'enr probleaen 

-en ac afschrijvin6cn rcuínen jur.rie bij clcze,ersoontcrecht. redere maancagavoncl is rle j eugdirónrmiÀsie om zo.óo ,rr l" het krubgebouwaanrvezig.

Z.iiTE r'!).',G 1? -10-1981.

14. JO uur LDNS
12. JO uur LU{S
14. Jo uur LEr\ís

Mr'.i'.N).1,G 19-10-1 981.

BYZONDERHEDEN

RKDEO i:1
vitcsse Dolft 12
BEC ,i2

iL1
t)

i-1

,v1
v3
v3

'1O.00 uur !e6in trainingsclag voor de --sel-ektie1t. 00 uur LEI'IS .r.,2 - Gona j-2 v2

i^.. s. maanclag sl-uit dc ínschri jting voor de minivciet bar-sliow op donderdag12 november.
/ noveirber beat.avond bij I(wiek sport.

a



OiISTE],LII{GEN :

LEM 1" a1s bckend

sarnenkomst 1J. J0 uur LENS

I,!ilS 2 al-s bckcnd

'12. J0 uur l,Il.IS
14. JO uur ï,EI,IS
10. J0 uur LEils

.:zoncer L.v laL Jn
met Ch.Be"gman6 ( 2x)

!trèt CH. Dcl'Bmens

Leider Jaap Mei jburg.

Leider ;..5p2.

Leider ;'.. B1ok.

R.Soebarta ( 2x)
saruenkonst 12. OO uur LEIIS

LEIIS f a1s vorige vreek met R.Soebarta (2x)
RES : E. cle Vos
ffiËnkoms t 14.00 uur LXI,JS

'iIEDSTRIJDIROGTI"}IITA B-JUI{]O

z,:TE:D*G 17-10-1981 .

KONT.',i{Ti)ERS0CN: FR.,',i{S V.;N DE RERG
' ' Gramsbcr6cnlaan 114

.. 2541 ,'.M D,en Haasq ,. tcL.. 29?9?g

Àfbell-eu voor c1e r,reclstrijrlcn bÍj bovengenocnd. persoon op vrijdag.rvond tussen
18.o0 en 19.o0 uur. rn uiterstc ,ood oö6 op zai erào6mor!",., op lÈlrs tiS.icmand
van dc JUI(o tc1. 661114.
voor avondlc ds trí j den uitcrlijtr dc avond van d.e wedstrijd voor_ 18.oo ui*.
voor al-Ic vro.gcn, problcruen cn cle cfschrijvingen kunnen jullie bij dcze 1:crsoon -
terecht. fedorc nae.ndagavoncl is <la j eugdlcónnissie onr-20.óo in het klubgo-borrr.
aanwezig.

B1
D2

Quick R1
Vi'os D2
Tróomph il1

v1
v2
v3

id'^,;ND.i-G 19''lO-1981.

10.00 uur Begin trainin6sdag voor de B-'ée1elr_tie

BYZCN])EXHEDEI§

Op6cven voor de mÍnivoetbaLshol gi: clondcrclag 12.novenber kan..tot
maanCag.
zatcr<1a1; / november Eeatavond bij tivriek Sport.

O.Sr.

Ci)STELLINGEN:

IEIYS B'1 J.v l(cster - R.Schrpi;'cr - M.v'Velzàh - E.lyarmcnhgven - L.|ennings -R.i(öhLcr - uirortman - E:,,;rricrl_aa, - l.spà,:-n.;;i-;r;;" - It.v Dijtr -E.itouthoofd - I,1.v l3o6gc1en.
samcnkonst=11 .4J uur Leicler ].)auI vd Stccn.

-9-



LBI\S 82

6aÍ[en]:oms

LEIIÈ L . I{.I(nops -. ;,. Trie
s.de Nellny _ J.Ii

sarncnhomst 10.00 uur

rïEDSTi?Ï JDI'ROG:?."I ÍI.L: C-JUNIOREN

Voor a1lc vragcn, problcmen en d.e
tcrecht. I erl-cre maanda6javontl is
aanlezi6.

Zi.!EXDiic 1?-10-1981.

1O.J0 uur LENS
10. JO uur LItrNs
12.JO uur LEI{S

IÍ. -jJ{D;'^G 19r1O-1981.

]]YZON)ENHEDEN

E.Tiemes ( ex1 . .
sanonliomst 10. OO uur LEIIS

afschrijvingcn kunnen jul1ie b
ile jcu{idkommissie om 2O.0O uur

E.
M.
t

Corct - C.Lie Kièn TËoen - R.Iennin6s
Morauw - M.MolLcmnn - IuÍ.Zaalbcrg - n.v
14. oO uur : "-.

- Iul.Geurens - J.iïasscrman -d Heijdcn + ll1 spel-ers.
. Lcider tíin vd Linaleo.

M.Ticmes - À.Tc|arie - R.Éoos -.J.Iliemen -pcrs - D. Vcrmeulcn : 'rï. v Bcef e - R-. vct Boogaarclt.
Leidcr Marcel Jan6en. -

p-
uij

I(C}IT.ÏíTTDRSCON 3 jÏUL I.I.:N DE sTEENi
G enenui dons trae.t 10,1

.t .. 2545 L R Dén ilaag
. tct. 6?5096,

i.fbe1Icn voor dc r-'recstrijcren bij bovengcnocmc.. pcrsËon àp 
"riiaogougna . t.,uuÀ 

"

18'oo cn 19.0o uur. r n,. uit crst e 
""""ir 

"3À'-"p- 
zatcrdagmorgen op LÈNS bij icÍna.ndvan de JUI(o tcl_. 661114.

voor avondrvc dst rij aen uitarlijk dc avond van de wc.strijcl voor 18.oo urrr.

r-J
i-n

cze I)crsoon
ct klub5ebourv

d

I

'l ).OO uur BegÍn trainingst'.a8 voor dc C_selektie.

c1
t\)

c3

Duindor? SV C1
SVDIIB C 1

Lyra C6

v1
v2
rt)

donderda5 12 november'. Dö

Cc handbalvcreuigin5 Kwick S1:ort. '

S. SlvilLens - F . cle Rruin -R.Slats *'F.v Kcster -
teider Gerard Duivest eij n.

Geef jc op voor hct ninivoetbal opinschrijvin6 sfuit a.s. maanclag.
Zatcrdag f novembcr jleatavonci Éij

O1)STE],LINGEN :

LEIIE C1 .)oDillcwaard - D.Vcrschel_tlen - n.,/rccsv/ijh _
ir.Oostcrveghel - .,":.Frankcn - j,. Oostcrl_aken _

LEN--C 2 S.vcl Togt - }I.l{eekhout - L.vd Toorn (2x)- p.i1cb1ps - O.v Scheiron _
D._'-qrts.cn - R.Iíesseh _ .rf .iral_onerven _- T.l.4uir.ter - .i;;.1ïi j;6a.araen - .

samcnkomst 1c.oo uur l,DIsS Lcitler Dhr: Leitc.
LENS Cf E.Tienes - I4.Spa - Chr. Ce Gxoot _ M.Keetlnan _ D,IieetDan _L.van rt Hoog - T.Dicmel _ I1.tr,roxlbcrg _ C..vd Boogaardt _ O.Bfom _R.Ila.tcliian - L. vd f661y1.
samenhonst 12,00 uur LDi.s Leider lcl. cle Groot.

.. -ío-



IVEDSTl?ïJDPR0Gl?rii l,Í:1, i)U.)IILEN

I{ONTII(TPENSOCN :'' riIM I(OUiIíEI,'IHOVEN
,S t ccn zicht 189
2543 ,:-D Den Éaag ,- tet. 299855

ïlr:lr:: ï:"I^u.:..:ud:tri jrlen bij boven5enocncl pcrsoon op..vrij-da6avond. russon.:. .

ro.uu en 'ry.uu uur. fn, uit.rstc nood no5 0p zatorda6mor6èn öp lÈns tij iemalrclvan de JUi(O tet. 661114.
voor avon dvrc dstrij clen uitcrlijtr cre avohd. van d.e vrccrsrrijcl voor 1B.oo .uiiï. ',

vragcn rprobl- cmcn en de.afschrijvíngbn hunnen jul1ic bij dezc pcrsoonredere maancagavon<r is ctc j cugrlriomnlssie om zol0o uur ii rret 
-tiuug"touvr

Voor aIle
tcrecht.
aar:-vczig.

Z'l,TEill).'.G 17 -10-1981. '

1J. O0 uur IIMSH D1
LEIIS D2 is'. vrij

illcENsDi-G 21-10-1981.

IIIEDSfRTJDï'ROGRI., M,T !ïEL?EN

vreCIeruat].aan
en bij C -eIftal_Len.

- LENS D1
zíc 21-10-81

1].OO uuï C o clctaiit oerno oi en'pannckoek ctcn op LENS.

SYZOI'IJDEIII{bDEN

ODSTELLII'IGEN I

Opgevcn voor dc minivoctb_alshol kan t/a a.s. maancla6. I(ostci Í 10t_1/ oktobcr beatavond bij Kvi;k 
"ii"rt.'- l'-'

LENS D1 R.Spaans - 1{.Bo6ch - M.Ilroo§hooft - D.Bij}sua : i).Bij16ma - J.Dunant. -T.Jansen - E.Iinops - H,smukiers - J.Timnernans _ V.Tiornp _ F.vd Zrvanosarucnkonst 12.00 uur LENS Leider ff""" 'va lrlieulrcnhui j zen

LEIIS D3 Vrij
.1. v Iïi jngaarden. _ J.I(oenre.acls _ II. Staal_ . zíe CZ :

j.

I(ONT.]iT;)IRSCON J I)ETER ]ENREYN
. I'Íiddcnot ecle J44

254, ?z Dcn Haag
tcl, 292c)5?

rifbclLcn voor .l.c ,edstriidqn bij bovcngcnoen. pcrsoon op vrijdagavonrr tussen.18'oo cn 19.0o uur. rn uitersto-nooa oË6 op zatcraa*morgcn op LEN. bij ic*andvan ctc JUKO tc]- 66f14.
voor avonrlvreclstri j,1en uitcrlijrr de avoncr van r]e wedstrijd voor 1B.oo u,r.
Voor al-le vra5en, probJ_ cmen cn rle
tcrccht. f edcre nr.ana].agavond. is
aalwezig.

afschrijvingcn kunnen jullic bij dcze persoon
r'lc j cugrlkoumissie om 2O.OO uur in hèt k-:_ub6efoirrv

- -11-



z^TEriDtiG 17 -10-1981.

1O.4) uur Laakkrïarticï E2 -'9,3O tur L {S E2
LEI.IS Ej is vrij

I

ïïOEi$SD;.G 21-10-1 981.

1J. O0 uur CoclEt iltoeríooi
BÏZONNEXHEDEN

iïEDSTRÏJD;NOGN;ii,ij. MINI-iTETiEN

LENS E1 Jansoniusstraat
SVDIIB E1 V2zic r.ro ens Ca6mÍrJdag en ovcrige E+F elftallen.

en pannckoek eten op LENS.

VVP tr'1 V1

- I)cnk aan de mini.vo et balsholv. Opgcven t/n a,s. maand.ag.-

OPSTELI,INGEN:

LINS E, is vrij
. E.v Knijff zic LENS.E2'' i L. Lccf 1ari6 zie LEN§ E1

LENS E1 I"Í.IIoeksrna - M.Vcrschel-den - S.Hess - J,'r.Jestrate - M,schuurman '_
M.v l(atwiil( - R.Nuijen - l,l. !Íier6ma - j).va1kcrbur6 _ R.V,lyrocman _., r).dc. Jongh - L.Lecfl_an8.

saacnliomst 9.45 uur LENÍ] Lcider tlacqucs dcn Dullir
LEtr§ E2 ,g.Ii::iI - r,aelsta]1 - J.r{.rnsverc -'*.vd raan - t.v.,,i,anhoIr - F./;n6crÍ,,cM.Jochcns - E.den lÍcijer - D.Verhoof _ R.Zandstra _ ttilldmircz _

E.v I(nijff . i.
6amcnhom6t 9. OO uur T,EI'IS l,ei<ler Dhr. g15131s.

I!0NT,.IíTI,EXSC0N : I,ETDR .tlEIUtEyN
-. MiC-qlunst edc a44

2r+5 Tz 9cn HaaB
tet. 292957

.:,fbeIlcn voor dc l'redstrijdcn bij bovenGenoemd i:ersoon op vrijdagavond. tussen18'oo cn 19.00 uur. Tn,.uiterstc 
"oo.r 

,àg orr- zaterrlagmor!"o oi r,il,js bij icmandvan dc JUI(o tct. 661314.
voor avond.we dst ri j ctcn uitc'r1ijk cic avonc van dc rïcdstri jcl voor is.oo ,;r.

vragcn, problcnen cn dc afschrijvingen kunnen juL1ie bij d.ezc ilersoonr edcrc maandagavond is c1e j eu8rlkoanissie om zo. oo uur ii rrei d"r6orrou*
Voor cflc
torccht.
aanli zig.

ZJ,TEIDi,G 17 -1O-1981.

9. JO uur LEI{S F1

VIOE}ISD;G 21_10:-1981.

1J.OO uur cocktail-toernooi cn pannelioelc ctcn op I,EI,IS.

- I É.-



IBIIS F'l R.Fierct - C.MoLonaar - M.l.lolenqar - J.vd l,laay - F.Le1ieveLcl -. ?.Deen -
N . S c'luurman

samonkomst 9. O0 uur LEITIS ï,eirler Dhr. 1.,.1,Íol_ cnaar.

C?STELLING 3

I'ÀNIYEI(OEI(IEEST

Hoí jongens en natuurl-ijk ook dc nl
Nou wij lcld<er niet hoor. Jul_Lic mogen nog
vroensdggníddag maar een vrccceeselijke hon6
Dus lc.at ons niet voor jokcr stann! Jongens
kantinc zijn. ;:lE hct c ockt ai-l-t o ernoöi nict
wccr) clan gaan wc tvat andcrs docn. l.Íaar .. .
Jon6cns tot 21 cktobor a.s.

.:AN DE' OUDENS V-N DE.JEUGD

dinncnkolt tcrijgt U.cen bricsje van
aandachtJ-6'en lcvei het op tijci int

qlsje-F. Zijn juIlie het al- vcrgetcn?
weI ctqn dezc ncek hoor, als je on
er hebt, want vrij baldrcn ons rotl
2016 dat ju11ic om 1r.OO bij dc
door mocht 5aan. ( i;ri.n. 1cIijl<

.. dat blijft een varrassingl

de fanneko ekmnzzels
van cle FEI(O en de JUI(0.

kind.i..v.n. 5 deccmber a.s. Leest U dit
in heË belang van iÍn eigen kind.

Uw
Dax

Darik g van de
tr'H(O en JUKO.

1',IOENS9.I.G 21 ohtober c o cktaiLt oernooi voor pu i11en, welpen rniniwelpen en
me sJes tn '1 uur. )aarna panne enc cnó

\locnsclag a.s. or8aniseert ile JUKO in Sancnrvcrkin6 mct de FEI(O (+f e cetlcorrrmissí c )een 5rancliozc fccstniddag. om 13.0o uur be6innen we met een cocktail_toernooi.
Na afloop vnn dr-t toernooi on + 1r.45 uur zijn er overheerlijke pannehoekcn,
Ook julIic brocrtjeeof zusjcs froBcn rncckoncn. Zijn dcze aI 6-3aar Can kunnen zijooh,nccvoctballcn.

V0ETB;LL-1lOGP.;ll],lIi

ïoul-c fi

Ànderlccht
Juventas
!,2 | 67
Livcrpool

VNLD 1

I'OUJ- C IJ

Feyenoord
Dynamo Drosclcn
J)SV

Ralid Uicn

13,30
11.50
14.1o
i4.10
14.50
15.10

uur indcrlecht
ttut t.Z | 6?
uur tr'cycnoord -uur Dynamo i)rcsden
rur i,z | 67
uur- Psv

VEID 2

Juventas I'eyenoord
Livcrpool pSV
i)SV i,nclcrlocht
Rapid Viien JLrventas
Juvcntas Feycnoord
Dinano Drcsclen

...,'lnderlecht

Dynano )rc6clcn
napid ivicn
;.!z | 67
Liv'crpooÍ
na?id Viien

-13-
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Oi.STELLINGEN:

P.vd Z!'Jatr .i. .tÍ"Biooshooft
M.iloeksrda - S.HalLcen.

- H.SmuLdcrS - ViTroiup - S.ltcss.- J.tiestrate -

:'.nderlccht 
__i,,BijJ.sma - il.Knops - R.sIaans - R.verbaan _ l.Leeflang _

M.Vorschofden - R,Zanastra - M.Struíck _ N.Berge;;;;;;;;"r.
Juventas 

-_D.Bij]sma. - T,JanEen - H.Staal _ .,..v Vlijngaarclcn _ M.Schuurman _Il.tïicrsma. - D.vd f66111 - M.vd g'sy.. . l-'---:'

LivcrryoL_ J. Dunent - M.Dosch - J.liocnrsads - .r.Tixrncrnans _ p.Va]-konburg -R.lïyrdcman - i)" deJongh - G. dc Bruin.
IcJcncord 

_ R..'.Iserxge;st - G,ElstaJc - t!Í.v l(atwijk _ E.v Knijff _ ;.Dccn _I.í.Brandt - J.vd Stame _ M.llolenaar _ G.ila11een.

Dyn4mo Dlcsden
R, vd I

PSV

id tiien
M.lï

IEDEiINNN VENZI.}tELE}T 1J"00 uur LENS.

UITSL-GÍtrl-',r=UN IOREN

Gona,l.'1
Trionph.!1
Diro. n 1 .

Gona C'l

J.Lcliovcl-d - l.Eletak - E.den Heijcr _ H.Ramirez _ i).de Itlcijnaan - J.vd tïaay - p.Vogcl - L).v iianhol-t _ G.Hill_enaar.
1?.Ilartnan - N,schuurman - t).,:ngcl_ine _ Ii.Han€cn _ F.Le1Íevcltt _I.F_icret - J.I,tansvr'l_c1.- .n.UuiJón - M.Uuij;;ia; _ ;:;à;;;;:: 

-

E"Inncruec - D.Vëïhoef - E.v Beek - E,Dekhers _ M..Iochems _ubbcn -.T.Muis - C.Mol-cnaaï.

LENS A1 1-1
LENS ,7B conb 4-7 ( vr)
LEr{s D1 ?-1.
LENS C1 (vr) 0-O

:,ÍI III VCETJI. -LSI{Cl:I

Maanda6 19 ohtobcr "r"t-l - 
U:_ tl: chríj vin6 voor de minivoetbalshow in sportpal-cis

'lhoy te Rotterclail. r/i, jc op 12 novÀmbci oolt nec gaan kijken betaar. dan Í ,ror-aan icmar:d van r1c juho. lÍij verzorg.cn a"" àc kaarlSes 
"";" 

jriii;;'

0p zatcrdaa / novcrnbur or6anisccft dc handbal-vcreni8Íng Kwiek Sport in hun,lilubBcbouvr aan de G cner.iuiJen straat t "i"a. ïogs.vecnlaan) ecn beatavoncl voor ar_fejon.cns vo.n 'lo t/m 18 jaar. lre avpnà o;;i";-o, 2o.]o uur on i-s om + 23.jo É1T,afscJ-open. )e toe.arrs is 6rari6. iaat aË-nài.5cs vrn K;i";';;;r;. nïct r.:_recn .staart._.llatuurli jk ma6; jc óok jc cigcn .rr:_unar-r, mcencncn.

BIi;.T].VOI.ID BTJ II.'.N])8,;wEnEt'tIcING KtírFit( §tcnT.

TIUifNIliGSD..G, JuNf0REI,,ISNLEiíTI]IS

Op naandag 19 oktobcr. vror<Icn aIIe' 6pcf crs van dc r.,_B 
.ön 

Co.n 9.3O uur 01) LEIiS vcrrvacht voor càn trÀiningsoag. Ncemje cigen_ tl:ainlhgspalË en 6ynschocnön mee. Tussen de 4iiddavoor juIlic k1aar. om +- 16.30 uur is dozà Àa6 atgclopen.word.cn julJ.ic vcrvuacht'.

2

o

junioren selelrties
stel- trairrin6sklccling
6taat er cen l-unch

ok bij slccht vreer

-14-
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, DE LENSREITUE
WEEI(BLj-D VlJ{ ]JE VOBTBJ.LVEnEN]G]NG LENS ( I,BNrs nII. sl'Inr,)

!!e ,faargang nummer 1J, 22 ohtober 1981.

oooooOcciÖccOooocoooo . ",

oo
^ OFFICTEDL :VU
ooooo0cooo000oooooooocoo0cooc000t()oo0c000ccccooooocoo000oocco0ooo0c0cc0cocoocooc

MUT;';TIES L,E')ENLIJST

1513 ,I. dc Hoogd NS

.l..Jun.lvordt niet spelend
Sen.Zon. wordt niet spelend
Sen. Zon vÍordt n.i..v. 1J-11

Sen.Zat. wordt n.i.v. 20-1'1

wordt q.1i. Ne derp ckstraat 166, 2552 HG Do, H.og,
Tet. 9?2942

09?1
1641
o319

R . .L. de l(roon
l..Mulder
Il. J. vd Laan

0441 J. PI. Reïver

ljoeLer c+, -
3144 cL Maassfuis

Zalkerbos 269,
2?16 llN.Zoetermeer

.ttFvoEREN.--

1691 i). Richc] Dames .

Zoals bchcncl verondcrstefd na6 worden moet Dhr. Co1]ee, ons all-cr
Ofie Nico, pp doktersad.vies zijn vrcrkza:unhe clen bij LEIIS necrle5gcn. Van hocvecl-

'vraarde Cme Nico in al- clÍc jc.rcn voor onzo vcreniging is gewcest, hoovcn wc hicr'
nicf uitcen te zetton; dat is BenocBzarm bekend in dc vercnj-ging. Niet aLlccn
door het voor icdcrecn waernccmbarc l'rcrli, naar vocral ook vanwe6e al cl,ie

"tr otr zi chtbarcrr arbcid is hij zijn gevricht in goud waard gewecst. Omc j:Iíco is eeri
bcgrip gewordcn Ín LEI,IS en a1s zo icmand zijn niet gcringe aktivitoitcn
nood.Gedvrongcn moct stopzctten, Ís dat een gevoeligc adcrlating voor dc.vcrcnj
gin6. Gelukkig hebben $rc ccn 6cdccltcl-ijke oplossinl3 6cvonden in de persoon van
Dhr. Verhcy, die cle af8clopcn ,,ïchcn c1.oor Cnc Itlico is in6clrerkt en die op vrcek-
da6en clc taah van hc-: za1 overncmcn. Langs dcze, hct zij onpersoonlijkc lvcg,
vtil het bcstuur namens dc hcle veroníging Nico bedankcn voor al- het goocl,." (r.at
hij voor LEITSi Bedaan hecft. Natuurlijk blijft hct hj-cr niet bij. Het llcn isr
om er ojl: rie komcnd.e ni.;uwj aarsrec cpti c cen trofficieefrr tÍntjc aan te gcvcn! om
'dan op een rirat mcer gelastc vlijzc afschcid van hem te kunnen nemen. I\Íaax, Nico
kenncnde, 8elovcn we dat het stopzetten van zijn lverk voor LENS, gccnszins zal
betekencn dat wc zijn marlcante lcr6oon ni'öt mccr op LEI'ïS zoudcn zicn. Indicn zij
zijn gezondheid dit toclaat, vrat wc vnn Csanscr hcrtc hopen, vcrrïachtcn rve hen
no6 rcgelmati65 op ons terrein r.an tc trcffin.

". Tcvcns vrillen vJe van r1c gclcgcnhcicl gcbruik makcn om zijn opvolgcr,
DHr. Vcrhey, wclhom in onzc vcreni6in6 te hctcn cn hem succes in zÍjn nÍcuwc
taah toc te wcnscn.

' Het Bestuur.
ll

I{et Best

I

,,i:
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BBBBBBBNB]]BI}BBB
nn
; B."RNrEUlïs ;
BSBBBBSRSBRERBBRB]]3!BBJ]T]}BBJ]BB}B]]B3NB3R]]BBBBB]IBBBBBBSI]BBBBRNB]]BB]:iBBRBBBRBDBn3BBB

V/ie 6taat cr c,chtcr dc ba:r ?

Zat crdapJmorgen: .0.nr l.ïin en Mary Gooscn.
Zat crclagniddog 3 Ton vd 3cr6 - Iaul_ Mcijcr - Thco ?rins.

Zondagmorgcni Jolanda Schrijven - Simon Sandifort - Cor Hopp cnbrouvrcrs.
ZonclagmÍddag: .:in vd Stoen - Jo6c en ilndrc Christ.

Zat crdagsluit cn: Ton vd Bcrg
Zonda6sluj-tcn! Josc en -í^ndrc ook bij afkcuríngcn.

Evcntuccl afbollen bij -'^n j)crgcnhcncgo uvcn, t.el-. 66)416

FEKO

Onzc IiU(O zit op maandag hccl verdricti8 in dc kantine, vant vanmorgcn
bclc1o Lock- Duivesteijn 3ij opl cn vcrtelde rlat hij r §-Midclags vrcrcl opgcnonen,in hct llcthl-chcm-zickcnhuisr-i.v.n. con zcer vcrvól-cnde zieËtc n.l_. tr-cclzucht.Bcste mcuscn, vcrwcn hom ceis mct ocn ueàocÉ5c-ór-;i;;n ;;;;-óoii-t i.oït.]5ài^^ààr
hij hardstildrc lcuh vindcn! Lock hct allerbcste en rloc vrat dc zustcrtjcs
zeg8cn hoor !

' Grootjes von Nonnic,
§inon,
Rcnc cn Ina..

- IINNRRNRRRIIR]I]uIRNRRRIRRNNIIRRR: R.LDi'.CTïoNEEI}l -----------'-- R
-RRN?NRRRNNNN:tlIRRFÏNRRRRXR].INRNRNR:?RRRNP\NRIIRI?T:]NIIRNRIiN]]]I' Ii;iRRru?RIMI{RNMTRIINRNRNi$R

Dc Mcstyaclt

Itt6,t hard rain tha,trs Eonna felI (vrij naar: Bob Dilan) Hct rvas "d,usvrccr ecn af6ekeurC. Dc voor oktol:er on6ckendc regenbuien, die d.czc
naand en ook dc vorigc onzc Hol_Lendse grasmatten gcsclcn, zijn cr dc
oorzaal< van dat de coEi)ctitic nu a1 gocd o.) z'n gat li6t.
*ls het zo doorgaat zurlen clc ncnEcn van I.NVR cn IIVJI binnenkort vrel
f].ink mot de hanCcn i_n hct hartr zittcn,.En dan nict ororlat ze gecn anti;
Roos shampoo gcbruihen. hahahal ll
Zo J-inks en rechts hoor ik aL ncnscn nonpcJ-cn dat wc vp.naf januari 2xpcr wcclc noctcn gr.an slcl_cn, on Cc compctitic o1: tijd af ta krijgcn.
Ovcrig.cnsl als hct af6clceurcl j_s kunt U toch op LEI.,ls tcrccht o* iràt te
babl:cl-cn of biljar.tcn. En uitcraard 'n natje cn/of droo6jc nutti6cn.
.Orn op .lat natjc terug tc. honen: ministor dc RuÍtcr (justitic) dcól_de
mcdc clat uit politi-ccontroLcs is ileblekcn, dat cr abèoluut ge.:n spralccis van ovcrnatig dra.nkgcbrui!< in sportkantincs.
En als ilc zo ecns ronchi jh oi) LXNS v.,lt dat ool< l:cst wcI .nec, ccn
cnkelc uitzonclerinlr' daargcLatcn. ha hik haha!: I
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Voor trouwc rcccpticbczockcrs hcbben vre 2 pncttige mcdedelingcn.,.;'i. Ruud van dor l,aan cn llca Ilouncn hopcn elkaar om op ,11 novónber 1981ofi 14,10 uur in hct gcncr:ntchuis van Naaldlvijk het Jivroord te geven.
Ecn en anccr zal dan on 1J.1! uur in H.ridrianuskerk aan cre Mor.ónstraat
cvcr'rccns in I'Iasldrvijk wordcn bcvcstigd. Dc reccptic is van 1f.OO tot
18.]O uur in tr dc Kandol-aarn Dijkweg 1p ttcaldwilk, alwaar ccn iedór
vuelkon is. I

2. Martin ,lcuvcr en Marjfl vtn Ï/ijn8aarclen zijn hctzclfclc van p]a.n cnrvcl op 20 novcmbcr 19Bi om 1_J.00 uur in het oudc Stadhuis aarr cle
Groenr4arkt. Dc kerkclijlcc bcvestiging vind praats in de i)ius x kerk
aan hct'zonncoocdr'!c reccptie is-van:'t9.ro' íot zl.Jo-uirr in rcstaurantrrDc ivildhocfll Evelt L,ijtemavcg 5, Den Hi]ag.
ook hier is ieder LSNSIid welkorn.
IVamcns LENS w6riecn wij ilczc aanstranclo echtparen een prettige cla6 toc.Tot de vol6cnde wceh tt j.'jlNDoERr' !!l

Kaas en Del-icat css cnzaah r )uind.igttt
' 5 t ephensons tro.a.t 1ez/hock BeckLaan te:-, 451j?o

EEI(O

.EixIra ECr-t r- c

zoa16 U rvcct Ís hct a1 l:-5na een'trnaitic dat er cen cloor lvinheLicrs cnbedrijven ecn bal rvordt gcschonken voor clc thuisvued,s tr i j cle n van .LxNs 1. Dit .jaar
is hct ons vrcer 6e1ukt om ccn aantar- van ccze ncnscn tc ovcrtuigcn clat dit vanhun zijde ccn cnor,le stcun is! Bij deze wilLcn wi-j cle vol6encrc riinkcriers(voorlopig 8) cr lcomen cr rior6cn nog iroo, lij, ueàanke"i íit-rr:"i- -.'-'

Dro8. en i)arfqnerie uDc I(icvitu
Becl(Iac.n J79 cn Eerenstraat 12 l.iatcrin6en

-Slagerij Gcorge Slolr'
naci(Iaan

Ind.Speciaal-zaak iionze Tolíoll
Becklaan JJ) tel. 631093

snaclrbar Rene!t
Laan v Mccrclervoort

i'^.vh -rtilictvcldrr ( autoassosoires) .
Bceklaan 3?4 t,ct. 4512?5

l)ro6. cn ;'arfuncric lrRust cnbur6rr
DiercnseJ-aan

Grocnte §pcc. zaalí iilïes tmaasn
Valkcnboslaan

-3-



. I(om dan 2+ ohtober naar dc LIrilS kantine
want daar o"ganisccrt d.c l(l_avcr j asvcrcniging tlTOT
I(I;VEnJ;s/EIliGO.rVCND.

I\,ILO .U ElN ;VCNDJE AEZELLTG I]T.T ???????

!c klavcrjasdrivc strat.om 20.OO uur
Toc6ang i 2t5O lcr.pcrsoon

Bingci strat vanaf 20.bO uur
Tocga.ng 1;iatÍso

(in@an6 Hcngclol-aan E6can! I),
oNS GEN0EGU\T" een

Scnt U vcrhinderd notccr clan
Zatcrda6 a 14 novembcr 1

Zatcrdag | 28 novcmber ,l

Zatcrda,.; : 19 dccembcr 1

E J:NIJZEN

TOT ZI ENS 
'01) P4 oktobcr 1!31,

vol-gcnclc data:
1 20.00 uur
1 20.0O uur
'l 2C. OO uur

_u998

Cc
98
9B
9B

t,
', .. Lock Duivesteijn, u 'rcct vuer, d.ic cnc van de IEKO is afgelol:cn meanclag

onvcïwacht in hct ziclicnhuis ctr)scnomcn. Hij zal 1iàarschijn1ijk voorlài:ig vcel
moeten rustcn. Een icdcr dic Lock vi1 bezoeken kan tcrecht ín hct licthl-chcrí
ziekcnhuis, kaner 407. Vanaf dcze plaats rvèirscn lrij Lock ecn voorsPoccli6 ,

hcrstcl toe, en hopcn hcm siroc<lig vJcc? op ons tcrroin te zicn.

Inlichtingcn secrctariaat T.O.G, Tef. 0?0-60835?

ÏN }II' ZT EI(E}IROEG

T'EI(O

_ Focirfoci, redactic van het stukjc dat d.e voorbcerdige naam clraa5t vanrrspuÍJ'Àtrr. Da.t cr menscn zijnr dic Eraa3 spuÍcn, dat gclovcn we 6rae,g, maaaaa! !er icts uitgooien zonder gcgronclc rcdcn, ís iots dat wij ronduit l-u1ií6 vinr:.cni
En dat tcrlvijl rvij zeker wctcn clat dr mcnscn di.: dit stommc stukjo gcsóhre.rcn
hcbben, vrctcn hoc de vorl( in dc steel zit! Nu r]noctcn wij ons bij cle ncnscn Gaanvcrdcdigcn, tcrqijr vrij vr.n nj-ks wctcn. Maar on icdcrcci gerust tc stcrlen, 61wordt nog ontzettcnd vccl- gcorGa.niscerc! En zeker voor ncnscu-ónr].er clc 25!lTij zijn nt zo 1t 5. 2 maan<lcn bozig, cn hebbcn aI cen barbcquc achtcr de rug,
ccn avond dÍc zcker ooh bczocht r,rcrcl tloor jongcrcn. Àls u hct I'Jant jc heeft
ontvc.ngc, is cr ccn pannekoekfccst nct arles erop cn craan gcwecst voor cic
nini-r st ye,t-len , 1:upi1lcn en c1e rocisjcs clic pa6 gaan traincn. VIc zijn zcÍrls Uvueet hard. bczig v.-or hct. J ccccmbcr fcc6t (dit iÀ zekcr niet gcschikt voo!
25 jnar en oucler). ZoaLs lvij vernomcn hcbben i6 dc i:in hct spuigat bcdoc.Lclc
f ol'-leslr, af gclcPcn aprir- in clkaar 6ezct, tocn er nog vorop gc,-tlanid gercl croordc vorigc l(-lu, ! Daaïbij wilIcn rvij ook no6 r,re1 evcn Ëvui jt à"i a" f.aatstc
)i6co-avond een cavcrcndc tercurstell-in$ is ge.cestr lÍai uit6eJ-, pen is op
knoldrcn en cen vcr sc irrikheli jhc schadc! llic bctaakl alit! i ! ïI; zifn best bercicl
om zoicts tc or6aniscren, nàar hcbben er br.:sr-i.st 6ccn zin in ou folitieagcntjctc 6aan si:c1cnl its vrij exvan overtuÍgd. urorden, clrrt het cen ci-ndàroze avond kanzijnr zien rïc 6(rcn rcclen om hct niet te r)robcren! I{aar zoal-s wij aan clc he.nclvan hct ston opgcstcrc,c stuhjc kunncn uitg;lan,jutten clcze .urr""í aI bj-j voorbaatonze jcugd op, cn vall-cn ncnser die no6 vàf 6óóac planncn zíttcn af!

Rcd.
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lïij vragen nict om nog ccns rcactie in het krantjc, (wat onder icd.eis o6cn. komt)
maar stap naar de FEI(o, toc cn yraàg het op een norrnarc manierl voor.icderecnzijn rvij: e.i.ti jd int i I t.

Bedc'nht v"or juli-Íc zeer onsportieve o;lmcrking cn brcn5cn onzc sporticvc 1

': : 6loetcn c19or,' !oek, Ina,
Nonnie, Simon

- en .Rcne.

Z ZZZZZZZZZZZT.Z ZZZZZZZZZZZZTJZZZZZZZZZZZZLZZàZZZZZZZZ

L.WGS llE S:TORTEN V.'-N DE ZI,TE1?D..G-LiD)ER --4 1 . 
Z
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Z|,TERDi.G 24 oktobcr 1 9Bt,

14.-J0 uur LENS 1

12. J0 uur LENS 2
12.]O uur LENS. ,
!. JO uur LENS 4

Quick Stcps 1
r s-Grr.venzande SV

. r s-Gravcnzandc SV' .i,rist on I BO/4.

. de Riclder

. Tricp.

.nyIc..

frÍs cn vrol-

v'l8va
10 V3

v1

Een zlyarto dag, hclans voor c1e Z-M afdeLing! !!
Dat hot EERrsrE Z-l,l teall na maanclcn e,chtcreen ar maai tegen ovcrwinninGen aange-
hchen heETrcn-l-t cnsl-otte bcst ecns rxet ccn ncderlaag gcconfronteercl rnocht vrord.cn,jat daar rvas vricncl cn vijand tt rocrcnd o.ro, ooro. iat han allecn maírr hcil_-
ze.a.n cn stiuulercncl vrcrlicn pcr slot'vcn rehcnin8..roch of .dcze gaus ve.n zahcnjuist in dczè fase vàii cic córapctitic zo vnn pas L,,,*, ,qft natuurlijtt altijd te
bct,,vi jfclen. E-íÍfi rïc hebben'à.rs er uiteindeli jk maar bi j neer te r.cgBcn cn
om met ons alLer Rob Janscn tc s?rekc[: we zijn doodgevroon , rTcru6 naí].r .irfr en
zul-fen met frissc moed o1>nieuw moeten bcgínncn. ondanks hct f ci-t rlat. c.czc gan6

'van znkcn oI, rt moncnt (nog stccds net ccn viertr.l- eerstc-crftaispclcrs o? d.e 'abcent:icrijst) enigcrnatc onvernijdclijrr r:ra.g hcten, &oct rt ons tàch vreL cven vnnhet ha.rt ciat LEIIS 'ditmaal 6ccomfróntceia ur"iO met ín soort ,,'beton-voetbaln ,

waar de onzen, diè doorgaahs mecr op cle tcchnische tocr zijn in6csteld, rvc5_ni.g-tc8en in vcrmoehtcrr te brengen. De mir.nier, li,aarop b.v. Louk &ooymans 6àr, ,an.Istevj-gste pcilers uit cle'LnltS-clcfcntÍe, vÍr.k vóór trct vcr-#FfjË;-ïin dc ,tc
helft op vr.kl unclige l'ri- j ze hct, verder 6pc1en onmogelijk 6cmaahi lvercl-,lvas in ie4er
6eval verre van oirbaar. De ovcrigcn, ook lvecr ,bÍ jzondèr , rïlamÍ5r l_cicr.enclcarbitcr dc Hr.r vd zrva-rtr' za6 hicr echter niet cc mi-nsdo tluit-6iË. ori6heicl j-n,
clus clat schijnt tcgenvroord.i6 alfcmaal tc mogcn! ! Nad*t de cerste hcr-ft vro.se gcsloten'met cèn 1.O voors.:rong voor d.c 5asthercn, bracht Ton IÍop ons niclclclsccn bijzoncler fre..:.i doclrpunt lan6szij al-vorens i.GS net ccn gó86-[6a1 o1:nÍcuvrde 1cidin6. hero-vcidc. Ecn 6-lashcitl.ró gcli jkmaher van LEI{s-ii5a" i.o,-, op onvcr-
hlaaJb&rc wijzc voorts gócd Gcrade vÍnd.cn in.cre brein van cre i , re cht s?rericrrr ,te,,ijl ccn zuiver buitcnspcl cloclpunt, door'cro thuiscr-ub een ninuut of ticnvoor het einde 6escoord, iuist ccn bctcrr-ot bcschorcn b1cek. EnfÍn:even uit;huilcn cn clan a.s. zatcrclag er ti6c $ïËï-Steps naar veer
tegcnaan. 2anvan6; 14.J0 uur. SchciCsrcchtor J.,J. de nidclcr.
op rvo cns clagavónd.

ijk
etc.

J.J
n.T
H.C
N. IY

o st ctrfín

Het TI^TEEDE stuittc bij cri? toch op rlccr tcgenstand clan vcrwacht wa.s.
Hoevíef ovcrdElëFelc linic vci stcrli,r gi-n6 clc rust mct ecn o-o stftnd in. rn clc2c hclft was rt voor onzc rescrves tcnsrottc cen zcgen, dat ze, na ccn tijtt v^nvcrscheiclcnc wchen, thans llans trfj-:?llus rved.erom in clc gólcoercn had.lcn. Hi j rzasttn.1.diCa]-secnmor]ernffiasd.eyJa?cns!Ieuk:Veni-Vidi-Viciin
pral(ti jk bracht cn cr J nin. voor ti jd cp handi6-c ivi. jze vor:r zor6dc, c',at beicewinst])unten t:ec no.er de Hcn(iclolaan gingcn.
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Kcuríg werk voor ecn tcaai r.'l.at
toch keiharcl vóor dit rc6ul-tae.t
SV 8 op bezoch cen !1oc6 yrefhe
lcveren. Jongens clus hct
S cheidsrechter: R. T. Tri
tr,ainin6.

uiteindeE jk, hoeweJ- oolc niet op z t n sterkst lhccft gevcrlit. Iiomendè zatcr korat t s-Gtr.1vcnz.
eveneens tof nu toe nog naar, vrinsti:unE-ïn te

eJ-ourlè reccptl Uitkijkcn Gcblazeni I ianvangs 12.30 ulJ.
0pstel1in6 en verzamcltij<l op wo c n sffiiíöÏcl n6.le

: Ja, cn wat dan te zeggcn (err schrijvcn) ovcr hct DEJIIE cn VIERIE.
Daar, l-uiddc zat crda6 i .1-. dc noodtrlok voruit. Het Je mocst-IÏliïsseiïËÍïen 9-1
nc,Jerlaa6 tcgcn 31.Zlvart incnsseren, tcrrvijl het VIERDE roor de vcranrJ.cring inre]-ft tcgon DnL ;rct--6=i-vrerrt af6càróogcl. vÀorwaar-6ÍfErs, clie cr 6cen enkóI'
morncnt ora lio1gen. ltrn of nu het _c.ne ccn min of mcer logisch 6cvo1g is van het
indererÏrchen rvifl nj-et, doch vr31 is ons bchcnrl, rlat cle laatste ti5a in bcidcql-fta1]cn bar gcrralrliclijk worttt af6cschrevenr ie anir:ro schijnt bij vcl-e
, , e nt ho us iffiífiEi'i-ff]-vo l-l<ome n àock tc zi jn. I(omaan m"rrrrór,, díi hunncn ju11ic
b:j ccn vcrcnÍging ;rIs LENS nict lilua.r mc]ten. Dit moèt vcron,;lcren cn liefsi
binnen cle korËËtc kcrcn!
llocg op bezoeli. cn kan z
ha.ar bctora kant Latcn z
OlstclfinAr M.Reuvcr - G

.ir.S.zatcrdaG krijgt ook hctDERDE een t§-Grnvcnz.SV
i-ch met ccn bcctje 6ocde wiJ- ETze r-rc ctËffi van
ien. ;anvengl.12"3C uu!. Scheidqrechtcr: H.C.EyIc.
.Bosnàn - ,I.dc Aruin - C;IZF6fr-:-EFM cr sb er gen -l'

Hct
stu
ste
ops

VfEnDE hccft t ensl
aEnEIfrtoeg' .-ríston
vig op cl-lcaar on nr.
t eL1j-n8: G.lIall-cen

II.Iicrnper.- R.Blom (r.anv.) - L.I(uijper - C.l,Íelbcrgcn - c.Kuiircr -
J(.Bcn Khil-i1 - T,vd Tol- -

ottc 6ók ecn thuis-ivcclstri jC cn vrcl- tc6cn dc Dol.ftse
t Bo/4. JongcnËl-Ïil is tt vroeg, zct c1e tanrlcn ccns e:san
r.k cr het bc6tc van! j:ítnvan8s 9.JO uur.
- ll.Diefcnth:rl-cr - Frï-í-D:i-el-en - H.Dourv - It.l,rrooa j,=^.I(cntio - n.icostcr - C.l(ostcr - -'^.Iír.rstcr. (o,anv.)- *.Xnnnin6 - , .

i..vd Kroft - n.v !,ïerkhovcn - I,l.de 1(cizcr - J.l(rul - g.Dcreba1 -
M. Nelissen.

FIl0GiU.l,iiL': ZiTERDT';G J1 oktcber 1931.

14.jc
12..3O

-12,30

9.10

LDi.IS
LEI.IS
LENS
LENS

uur
uur
r.r].rr

uur

I

1
t

Ecn trveetal- vrolijke bcrichtcn ó1s uÍtsmi.itcrs:
Op r?ocnsdag. í+ okt. j.l. vrcrd in hct 1;czin vahrKoosrt lírul_ te Ïclft ecn

I nt crnr.tÍonr,al 1

DSV? 10
J:.C 12
Ji-c 1i

?. J.1tèijdt.
F. Cuvrcrkcrlc.
J,Jonhërs. '

VARLrI

L

rcchtschapen dochtcr L3cborcn, r,raarmed.c rvi j rlc göÍffitift- o-uricrs alvast
ven hartc c1ffi8íËcn èn d3-arbi-j gaarnc Oc hoop uiteprchen, clat.dejon6geborenc in r.Ll-c vrcdo en 6czonclhei-ci mogc opfirocien. 1s

6 2c klap o:: rte vuurpi.jl hondigcn l,lartin Reuver en Ma: i a.

!/ijn8anrden a:Ln clat zíj op vra dag Íran huvrcn en een
icclcr', dj.c bchocftc gcvoclt r on hct gel- gc Dnar cvcn. dc hanC tc
rc1kcn r d.aartoc uitnodi6t o? hun receptie rs-avonds vo-n 19.30 uur tot
21.JO uur in rcstaurc.nt ,,Dc trrildhocfrt. Evcrt lYi jtcma,rveg 5, tc Dcn I{aa6
Cok hicr alvast , rva.n hartcrr en hopen lvc óoh op dit [lorieuzc feitt.z.t. tcrug tc kcmcn.

r)-

nov. a. s.
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§lieclrecht'1 L.,ENS 1

11: t" wecrgodcn ons gocd 6czind zijn, zal on6 eerste proberen 2 puntcn uitsl-icdrccht 
'rcg 

tè slepcn. LENS .ro"nri i, zijn bagabc het ,orefe voordccr raecvan cnSc§lagcnc. Tesamen nct DHL zijn zij in rlc-2e klasse .íl dc.p10c6cu zonderiruntenvcrlies. Ter opfriseing va.n hàt g"i"ogor volgt hicroncler àe sta,nrt bi,igc-vrckkt t/m 18 oktober '1981.

Blauu, Zvrart
Hcflcvootsluis
Slicdrecht
Vcrburch
lrIoEo
Vcl-o
],EI.IS

FC
uFc
}IVV
Texas/DHi
D}IL

IIIrV
FC Lf ssc

. SJC
Bl-aurÍ Zwart
UeIo

DON)EID-G 22 ohtobcr

_iLl-ssc

1-4
3-4
3-4
3-4
)_7

1-2

1-1

t-1
1-1
0-o

Dc ovcrige lvedstrijden uit c1e 2e klassc /i zijn:

UEC
Vcrburch
1lr()E0
T exas/rHB
DHL

1981.

2o. 15 uur LENS 1

?n0ci?,'rlILl VRIJf^c 2J olóobcr

vio6 1

1981,.

v2 I{. N

LE}iS I(CMI'ETITIE

19 . C0 uur LEl,tS 7
21.00 uur LEUS 6

LENS
LEI,I§

11
10

v2
v2

NtN.
i\t.I'l .

chti6e lrccrsomst
6cïnformccrrl r,ror

N. B. Bij twij fcla
vrcdstrrjdcn

ccn vrl_ jda-gav:nd t usscn

IROGR]"I'{I{: ZCNDJ.G 25 o]Ét ober t!81.

andighcden kan naar het
dcn bij Han6 nicntjcs, t
1J .)C en 18.30 uur.

Coor6r;an van dcze
c1 ö25+

stationsplein J Slicclrecht _

v'l Y. Ta.nor'

1it. JO uur Sl-icclrecht 1

1 1 . í)0 uur IEIY§ 2

:
Lmrs 1'

lTilhcl-nus 2.,



12.0O uur quich steps 2

11 .00 uur Schi!]uiclen 2

12.0O uur LENS 5
1O.OO uur SEp ,
10.0O uur ltVS Z .

uur LENS B
uur Duno 4

14.00 uur LENS 10
10. OO uur I'Iarathon 6

LENS 
'

LENS 4

Ri{svtÍ f
LEI\S 6

LENS 7

GSC f
LENS 9

lTcstlendla 11
LENS 11

i4.oo
" 10,.00

Ni jkcrklaan
H. vd H e uvel-.

Goudenr egenst ras.t Schilluidcn
L.l,litt ortr ciner.

VZ M. Ticlcnburg.
si:ortp Diasserskade Delft

1).Jutte.
S t ccnrvijklaan
' IrÍ. vd Bcek.

Mg1. Nolcnsl-r.an
J .1iua6.

v3 N.N.
liraal-sdori) crl:.on llassonaar

N. N.

Z]E VERSL.I,G .',J.1'IVCERDE

O?STEL]JINGEN:

LENS 1,2 en ] worCen door dc tra iner bekend gcnaaltt.

Lm{s 4

LENS I lzedstri j clversla;; §Vl!

als b olícnd 
."

als bckcnd

a1s bchencl zic ook vrijrlag 2J-1O

als bckcnd zÍc ook vrijcla6 2J-'10

els behcnd

al-s bchcnd. .

a1s bchcnd zi; ook vrijdag 2J-.lO

al-s bchcnd zic ooh vrijdn[ 2J-1O
J.lÍuurnan 66n'pàs'toto inlovcicn bil ao SnfOt

IENS 5

LENS 6

LEXS 7

-i,NT§- J

VEi?Z;l.ELIIN

N5BI.]EEN]:CIÍST !

-LENS 
B

LENS 10

LENS 11
N. B.

LENS 5
LEN§ 4
LEI'r§ 6
LEN§ 7
LEI{S 9
LENS,1

,B o
1

n 10 ecn half uur voor aanvanG van dc vroclstrijd.
o.oo E[i-ffiífitinc
9.00 urir',,
9.15 ulir ', ,
9.0O uur ,,
9 ,.OO- uur ,., a

(vrijda6avond tusscn 1!.00 cn 2O.OO uur)

1-

TiFSCHIfJVEN

Lnlrs 4
LEi'rs 5
LENS 6
LEN§ 7

bij ?nu] vd. Stccn
bij Cccs vcl 3och.
bij Hen:<. Rinncl zvraan
bij' Erans Và Derg

6?5096
o1o-715r3O
Boz516
29ig?8 ',

U

t
t

cl-.
cl-.

cL.



LENS
LENS
IENS
LENS

B

9
10
11

bij Theo Prin6
bij Ja.n Iliemen

lÍi,r-:? .I(ui 
jpcrs

GoEc 1'l-Jpers

{, c.!. 298?85
tel

e1.
,,1

7301
c65B
Aozl!t

60
67

r'ianvoerdcrs _kunnen bi j evtr problcr,rcn icontakt olncmen ,met Frans de .vrocgc,tc]-, 01?42-6021 (vrijda6avonà tusscri 20.00 en Zi.OO uur)

Zic vcrslag aanvocrders bi je cnhomst !

UITSL,1GEIV VONIGE IJ|IEEI(

LEiIS kóípctitic LENSS-LENS9
ruírVV 2 -, LENS 2

zic versLagt1'-'l'
2-2

?RCG][]11.L". ZOND,';G 1 ncvembcr

i4.oo
1'l .00
1o.3O
11.00
12.

uur
uur
uuI
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LEiis 1.' ,-

LEïIS 2
RTC 2
::rchipcf ]
LII{S 5
Gr MT Vac 5
Concordia 4
LEIiS B

ITIVO 4
LEN,S 10
txll{,s 1 1

RI(IEO 1

nvc 2
I,ENS J:
LENS 4.
Toncgido 6
LEI\S 6
LE}TS ?
Enva 7
IEI{S 9
ileva 9
Tc l"i crve J

o0
10
00o

4
4
4
2

1

1

1

1

1

.,00

.00

.oo

.00

,LCNS - Cotitirct it'ie

LEI'rS5-LElis9 1-1

I 'iiÀttetó .;l:,àlcrs van r,El.rs ! hatldcn al lang ï6ór dc weclstrijcl sezeccr,gcuati6d tcvrcti.cn tc zijn rrct ccn gclÍjkspel tc6ón LENS !. Nou vre konctcn"aat
. terecht zeGscn na nffoop, zcrrer gczicn rrei rcit, dr,t vrc iangc tijd met 1-o voor
' stondcn.. Het was in icdcr 6cvrf cen uitcrst bocicndc rvcastrl5ct. imts 5 rrr,cuitcraírd ccn vclcloverwicht en Èpceldc tcchnisch stcrk, rnaar wist-zicí gcon re.nrlmet clc t:Lktich (uit6cdokterrl rloor cnkcle routinicrs) vin LEj.IS 9. ;I1ccn bij clerrdodcii spcl-ixo&enten konden d.c sx-ecrste clftalspclcrs gevaar stichtcn in dc zocrsolide d-cfcnsic. van dc taclcrdogs. uit ccn van d.è spaaràanc countcrs ontstonclin de 2Cë min'trut hot eeritc doól-?unt. llonald Haas Ënolric 1an6s dc vcrdcdiging,
r'.driaan llooduyn licek toe ntct 6rotc bclongstelling, Cccs vd 6óc'k vcrlicck zich cnJan (louLrs maatjc) kon eenvouclig ."oroo. Sensatle clus) IrJa iust een v§61 .fanatickcr LElls 5r mo.nr hct brccf eindcroos cohbincren, ,rvaarcloor het ncgcnd.c -.(vrelislaar duicr.clijlc hoorbaar) ovcrcind. kon blijvcn. Tot ocn kljartj.cr vàor tijd,tocn ecn vrije trap oi) ccn clubicuzc mi:nicr uitcrst gcroutinccLt door I(oos R:rsv"oïd in3clcriald 1-1; Vcrd,ar 1j-ct ï,ENS 9 hct nict l<omen cn wist zclfs noig cnhclchcrcn gcve.Lrrijk te vrorden. RcJ-clc.hcclcrs brevcn cc sitÍatie ccnter ncJstcr.--
Dè g'cbrocdcrs van r)ijk íochten. IIog ccn privo woclstrijd uit, rnaar oolc rlic br-ocfonbeslist. rilfcbci kremp I Hct ls íoor con ho6cr spclcnd clitnl- natuurlíjh nooitLcuk om j)untcn te vcrspelcn r.,1n hun lrlngorcrr clubgonotcn, n:rar IEITS ! vattc clituitcrst si:orticf oP en con,;Iincnt ccrclc -9- uit6cuicir1-ncó rrèt ui[r.arac rcsulto.at
zo.za]- dc LENS corir!)etitic. vel bcciocrrl zijn. spàrtivitcit, senoatic gn gczcrlig-hcid. Janmcr dat de sclcktÍc hier nict eàn ruer.: rloct. ncsi no6 c1c schc j-dsrcchtcr
(Ton vd BerS) tc bcclanl(cn voor hct mooic fl-uittïcrk en ,Jooll oàcnhirchcn en JohnRicmcnt dic hc1 pe conpletccrdcn. En rJc voJ-6end.e rccer nccr tocschouvrcrs grar.g,het is cle uo oit e !ïaerd..

-9- Llpclcrsgroep LEIIS 9.



i.anvoerdcrs vcriïarlcríng gchouden oi) naanclag -21 septcubcr 1981.

iGENNJ'-.

1. Koxcplcteren v&n de clftall-cn.

2. Divcrsc mcdedclingcn van Cc Scko.

1. Ronclvraag.

Vcrsla6 van dc op mae.ndl 6 21 septcnbc'r gehouden aanvoerclersver 6aclcrín6.

i.anwczig rvarcn clc aanvocrders c. <1.
IIet LENS 10 i:Ius dc SEi(OloCcn.

afgcvaardi8derl van LENS 4 en LENS 6 tot CI'I

i.frvczi6 de af6evaardi6de van LEIIS 5+ii (zonCer kennis6evin6).

Hans ilicntjcs l.Jorc]t vcrzocht tc notulerenr

I I(oupletcren van dc cLftalfcn

r,rcf te bcCenlicn dr-t zij bij vrcigcring, hc,,t bef,rÍp vri sn6.ne }ft a1l sn incvaar bïcn èÍr o

II Mcdedclingcn van de SU(O ( bctrc f f enclc werlcindel-in § o? de maanclag ).

*'!f gcs?roken vrcrrl, dat inclicn dit nood.za-kc3_i jk is si:cIors 2x kunircn. ,

wordcn opgcstcld. (vcrrnclct-ing hicrvan vind.t 1:h.ats in llct LENS kraptje)
l)c aanvocrders bcl:aIcn rzefke spclers clat zuIIcn zijn.
Dc sElio zal- cro! tocziei'f-d'It nict tclkens..lczcf frle spcl-crs hicrvoör
!ïordcn aanGcwezcn. spelers clic hicr niet aan ilcc will-cn !ïerken cli-encn

Er zal- cen bak lvordcn Gejllnatst voor dc ruirformulicren cn strafzcrhcn.
Dc formurieren 'fic.:nen elkc maanr-r.ag vcor 2o.00 uur tc rïoïirlen Ín6c1cvcrc1.
zoclïa er voldoencl.c s traf for*uli ex en van dc Io{vr zijn ontvfirge ri r- zu11cn
deze aan dc aanvocrders norden gcgevon.

r:anvoerdcrs of si:eIcrs kunncn met eventucl_e problcnen bij Lle SEKCtcrccht aIlecn op c1c mai.nrla6avo ndcn tussen ZO.3O cn Zlt"3ó tur.
Na dit tijdstip heeft dc ESEI(O gccn gclegenheid mecr en dient mcn <1e
rvcck rlaarop tcrug to iromcn.

aken rcncl cn op hct vo et balveLd.

Door ecn tc kleino bczcttÍng van d.c gH(O is d.cze conmissic nÍct ín sta:.t ou opde zondagen alles zcff te regelen, daarom hcbbcn wij wat rcgèr-s opgo.tcr-ct clieopgctol6c moctcn wordcn. vcrdcr hopcn rvii, ( dit hebÈen r--ri j óok ,o't .1o aanvocr-
ders bèsprokcn).dat cr nog b clan6st eIlcnd.en zul1en zijn (mogelijk
famíl-iclcden) dic vrat mecr voor het vei cnigin6srïe rk iocien-d41'a1l-cenvoctbnl]cn- om de zcl.ren Goc(r, te kun:lorl rcgcÍen ken c(;cs rogisch cr 01,dc zondagen gckcr 2-na.n bij,hcbben. Zorang dit no6 nict vcrrvezcnli-jkt' is, noctcn cc clf tarr-cn zurf mcewcik".,. a"r, ,rc hrcina 6onocn,J.c puntln:

- 10-



i'.f halcn van clo thcc:

Dc el-ftall-en he'bben cigen vorantvroordeli jkheid voor clc thce dit houclt ín:
nict al-1con afha.Len rnae.r ooli tcrugbaengen.

Cphalcn van dc ho chvlaggcn l

ELftallen tlic hct leatst gcbruih maken van ccn vcld moeten dc hockvra;gcn
mcc t eru ncncn cn inlcvcren bijl Cccs Bo is ch.

in hct krant j c.Indien noo zakcli jh vcrmelden 1,vi j ftallt.n

KLccdkancrs:

Zockraken van ballen3

De clftal-l-en dicncn erLp toc tc zicn Cat dc kl- e r..; dtcancrs zo schoon riogcfijk
wordcn achtorgclatcn (de aanvocrclers zijn hícr verantwoor clcli jk íoor);, . -controLecr clus altijd of cr icts is achtergcblevcn, waarbij rlc klccrlicaner van
gastcn nict vcrgeten moctcn worden.

i r. '., (l'

cc

dc

I
{

4pMct dc aanvocrd.ers is af6cs1:rolce
nróötcn tvordcn opgchaa.lcl ( cr tromt
worclen opgchaald).

n dat bal-f cn die in do sloot raLicn zcl-f
dar.rvoor ecn ring' die bij Cccs Sogi-sch kan

iils ccn ha1 dcor nalo.tighcid zock raekt, zal dc sdhde in rehening lvor rlen
GEBNICfl? ]]]J HET BETNNFFENDE ELFTJ.],

TcÍluc r 6

Tc aanvocrders nocten cr o? toczicn, dat clc spclers in hc
voetballcn. Zij hebbcn alae.rvoor het heLe seizocn (81/BZ)
Dc spaLcrs clie mct ingan8 van hct volgcndc scizocn nict 'Íl
vol-docn, zullcn vrj- j clan ook noctcn schor6enr totdat zij h
aang'<.:l; chaft.

Y=srg:sIMslUEs_y9g!!rti!eti

rJ9.!-r9rE9lst*r1g-J dspelers:

t' jtiët"c. iENqiI'cnue '

de tijd.
an onzc wcnsen wilIen=
ct juiste tcnuc hcbbcn

Hct or8anisercn va.n vr j. cntls cha.1:;rc1i jkc ,rodstri jclcn is no6 stc;cl.s :-'roi1clijt,
"uitsluitcncl op dc vrijcln;avond. :..
Voor ccn schciclsrcchtcr moct dan zclf vrorcicn "6uzorcht.:
Dczc rïedst.rijc',en dicncn i.v.m. dc-dïErvorle a6cnd,a mininaal 2 weken vc.n tc
o1: c1e maa-na.da6evoncl te worC,cu 6cnclcl bi j de SIX(0. ' 

.

d.och

vorcn

e

Hct op ciGén cfc
l.ndr-
worden gcvraagd bij ctc SEKO.
De SEKO han dan contact o?ncnen mct clo
nodig is.

cnhcid ronselcn van je clcrs is niet r,:ccr toe6estaran.
cn nen j cu6dspc s a1s ers in n el ftal opncncnr moct

j cugdcor4mi ssi e. wicns gocdkcurS.n6 hicrvoor

Ï11:



!ïcdstri dverslJ

wckclijirs vrilidc sIÍo cèn rvcrtstri j dÍcrsLa6 van 'ecn willckeuri6 clftal-: public crenDc sEKo vormclcl in hct kro.nt je van wbllc erftal zij cen- vcrslai .rvi] hcbicn.
I{ct zcsd.c clftal- hccft bij nondc ven Hernan Straver te konnen 6c6evcn, dat zij
6raa6 iedcre wccrc cen vcrslag wiucn opnakcn. Di-t vcrzoerr hebbón-vrii iocct6e- :keurd.

Door con tc klcinc bozetting van d.c sEI(o I zijn vrij ook trit scizoen niet in de
6eJ-e8enheid dc bordcn nct cc komp ctiti csia,nclón tc-verzorgon. l" .t"nàun ,orio"daaron 1 maal per maand in hct lcantjc.worden oll6enonen.

Dc f 1OO.-- rcnclinn:

Het bcstuur hcoft ncdegcdccldr, clat hct voortbcstaan van bovcngcnoctrdc ro8or-ingnog níct zeker is. Dist a1s gevolg van hct gcrin6e gebruik hiàrvan.Ect vorzoek van LEIJS 6 on dc .f loor- rcgeling tc-geËruiËcri --voor clc-'zaaLvöe tuö.1"-boctcl s werd afgerve zcn.
Zodra do bcgroting;is af6drond, hopcn ruij u cr ncer over te kunncn vcrter-fcn.

E9gEctitic§tanCen:'

Nieu!,ï bockine99{:!999:

Boote t s:

IJEIIS- kompctitic3

ïn de vcr6ndcrin6 wcrd bcsLoton dc z.g. do dlpunt i:n-bArricre . ni ct in tc bouwcn..inde tENs-homPctitie. Dc vre<lstrijdcn zuilerr dcihalve bc5inncn Ect cle o-o 6tand. ,

Hi'crovcr bcsta'Lt Scen onzclccrhcid. -'.11c lcrïcn hcbhcn de ccrrlor in clc LENsrevuci
6ci:J-e.ats te pi:b1-i cati c go r.l r.l cloor gcnornen.

Ilicrover kon hct bcstuur nog
verlreJ.cl, dat vrannccr rlc boat
tcams' zull-cn vrordcn vr.:rhaaf rI

grcn dcfiniticvc uitspraalc doen. l;lc1 han lvorclen
cs bij zaalvoctbal zo <Ioorgaan clczc zoncr rnccr op cle

Zorg dus

ITT

voor coach en Ii jnrccht or.

Rondvraag:

In de rondvraa6 krvem hct schoonmaho
sprakc. Tcncindc tc voorkomcn clat otcrccht hont, zu11en cr ín rlc ru.imt
t r ck1(crs-.,lvorclen JIocrgchar8cn. Hícrr,1in clc lokalen r?oor toonbàar lrorCcn
!ïi j docn cen clringcnd beroep.op U e
ttrckkcre na ebruik vre cr liun p1

n van'dc klce.Jl,rarners nog cvch ter- .

cn elftal in dc trocp van ccn andcr
cs voor do s chcirlsrecht ers cnigc
ce. Irunncn in-irGcr lTuva.l dc vlocrcn
BcnÍ\Crt.
r dan oók 6cbruik van tc na-hcn cn de
aats tcrug tc hcnAcn.
ners naet.cct .dcloVcr U s. v. len van rl.e t onstan

rXZr



Sluiting

22.25 uur sLoot tJifl-e4 van
De SEKC l«yalr tot dc conclus
wiltcn rncdeÏrerl<cn vs.n LEI{S
zi.j erin slagjcn cen 6cvocl

PRCGn.',1${,. VooR nrNsD.í^c 2/ oktobcr 'l!81.

der Linden clc eerste aanvoerders ver6aclcring.
ie, rlat de aanvocrcl.ers en/of afgcva,aidi6don-zeker
vlecr cen gocde vercni6-in6 tc rnalcn. ïyi j hopen dat
van saarohorj-ghoid o1t hun nedcslrclers övcr tc clrr.gcn.

Ilans lli e nt j'cs
Verslag.

ZZZ Z Z Z ZZZ ZZ ZZ ZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZ?. ZZZTJZZZZZZZZZ ZZ

í ," dc wandclgan6cn vo.n hct zanlvcctbal Z

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZi!,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIZ?.ZZZZZnZZZZZZIIZnZZIZ

21.55 anr The Bombcrs - LENS

i)nOGIL'.lI.L':. V0C1? IiOENSDi,G 23 olrtol.:or

19.O0 uur ZVV Hocflrc/Koffiepot : LEI'ts comb.

i)n0GRljtrl.', VoOR ,ONDE]]D.,G 29 ohtobcr 1981.

2O.J5 uur LENS 1

0itSTELLINcEN I

Br.d6cr 1

-LEI\S 1

s1:orthal'r!uinlaan!l

spolthal Overbosch
VLaskamll-aan J Den Haag

sporthal Duinl-aan

1

1981 .

M.vd Lans - H. Rinmel-zvsasan - F.BlokLancl - H.Straver - J.l{outcpcn - .
F.van noxtcf - J.Groothuizen - ,]\.vc1 Sancle - H. c1c l(negt - R.vÀn t{oört.

ËEllS 3 J.Kuijlcrs - J..Kuijpers - C.ituijpors - R.Vranscn - M.vd Kleij
ll.Tronmclen - G.l)i j! crs

Coach Dhr. Kuij.rcrs.

LENS COl.'lB. H.DÍcmel- - !Y.Ilichcl-s - lí.l(oul,,enho v cn - R.Os6e
L. r-tc es j-nli - T . SPa -

Coach ir,lill-em vC Linilen.

- F.vd 3cr8 - O.Köndman

VEPZ,Ï.{DLEN :

LENS 1 om 20.15 uur sporthal Duinlaan
LENS f om 21rJO uur s1:orthal- DuiÀi"en
LENS coríb. o;n '18.4J uur s.:. rthal- O"."[ou"fl.

i-f6chrijvcn ot) vr j- jdas 2] oklober ( tusscn 1p. OO cn 2O.0O uur)

LEI.I
LNN

rOl
b,

bij H.llirnmcl zvraan
bij J. Kui. jircrs

eL. 802516
c], 600658

t
v

.'iF§ chri j ven oD maa,nclari 26 okt r;ber (tussen 20.00 en 2'1 .00 uur).
LENS comb. bij lïiIlern v.l Lindcn Ln de LEIiS kantinc tc:. , 661314.

-11-



J JJJJJJJJ,IJJJ JJ JJ JJJJJJJ JJJ J
,T

I v.-n Hrlr JEUGDFRCNT i
JJJJJJJJJJJJJJJJJJ.'JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.]JJÈJ.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

IIíEDS TRI JD]',NCGNiI,Í}L. ;- junÍr-,rcn

I(CNT,'^I(T?E]]S|CN : GDIL'_IiD tiUMSTEyN
Sti clt j es6tr a.at 259
2521 VL )cn ï.laa8
t,ct. 946893 a, e. s. 66Vt4

r',fbeIl-cn vcor dc rvccstrijdcn rrij bovcngcnocnd pcr.oon o1: vrijdn6avoncl tusscn18.oo cn 19.00 uur. rn, uitcrstc nood nóg op zat cd.laanorí-cn op LEi,rs bij ienand.van clc Ju(c t,el. 661114.
voor dc avon('l.yrc dstri j c',cn uit.'rlijk c1c e.vond van <le vred.stri jcl ,voor . .1B.oo uur.

afsch:'ijvingcn kunnen jullie bij dcze pcrsoon
dc j eugdkor:rni j-ssie on 2rJ.OO uur in hot irl-un

Voor al-fb vra$cn, problurlcn cn dc
tcrecht. I c(Lerc ntaíinacla.5qavond. is
k].ub6cbouvr aantïezj-g.

z,lTE.:l);,G 
"4-10- 

1981..

14. r0 uur CLivco .','1
14. JO uur Nc.a1d\ïijir ji2
1 4. l0 uur Ilt{DEO j,2

E!.park Grocnc L.lí jdtc
sp. park 

, IIo6c .Boqcn
sp.1:ark Noordorp

LE}IS A1
lEll;) i,Z
LEI{S ;'

Gona,.2

I - Gíra,rnc oqrlcrs nct vcrvocr vi.or d e --cLf tallen _.

- ?io kopy buitcnl-andsc rciE mct l:i-nkstcrcn na epstellin6en ;,.; junioien- i:v.rrr. zijn 6edïag na aflooP van cld vre<lstrijd t"fiàt-flZàCcr§ 1 extrnrcscrvcbeurt.

O1]ST]TLL] NGEI'I :

LENS '1 al-s bcticnd zonder Ch. jjcrgrxans - L.v Rijn _ l.,)ronk
met R. vd IluLst.

sancnl<onst 1r.OO r:r,,r LENS Lciclcr Jaí1p l\lci jburg.

LL:.1t{Di.G 26-10-1981.

19. OO uur LENS .ir2

BYZON])81?HEDEN.

LE}IS 2

T)nc.

zIE OCII yL.r_ifr_G,.vc}ÍD 26-10
sanenkomst 11. 15 uur ,IJEllS .-

v2

L,cider /,. Spa;

- i(.1(r- cvr_t

NrSoyla. - .:.v lllittcrEvrijk - X.Dricsscn _ I?.I{uisnal _ ir.RoladorI,{.schobbc - n.Soebarta - T.Spa - F.v Knijff _ J.ijrocshart _

LEIÍ6 , J:,l.I -Yog" - ït. co.lire. - H.Dicnel - H.dc'}Iaa6 - E.JaGcr1ï.v Mclzcn - R.iïànncc - I,l. vr1 l(ooy-nES Ed.e Vos
t 13.15 uur LENS '.sanenkoms

-14-
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I,Íet ilinl<st cr cn, 28 t,/n )1 nej- 1982 willen wr.
naar )uitslancl gaan om daar decl tc ncmcn aan ecn-toerr,
lvedstrijden te spolen. iïij ho1:cn dat het nu wcer fukt om
en 10 l-ciclers vol- tc llrijgScn. ilo slapen cn cten in )uítsIar.bij Próvc adrcsson. )c rcis .luurt + 6 uur. De .pr5-js voor ri,ez.rcis is Í 165r- pcr lcrsoon. *anmeTdingon moctcn voor 1O novci:r.
I^li1 je ncc maal( cr,an nu al-vast f 65,- ovcr op girorekening '136?1.,
penningncestcr LEIIS mct vermclding buitcnJ.and.sc reis, Reàgcer clircvcrgcct jc je nisechien aan tc mcldcn.

DUITENLTNISE REIS

IIEDS'InI Jr;,R0cR.Jil"L'- b- unl_oren

Z^TEIiT.;G Píi-l0-1981.

fCNf-'^lifirOnSOCN I Fran6 vcl ilcrg
Gra-msber6enlaan 114
2541 :i4 Dcn Haag
Tea. 29?978

,,fbelLcn voor dc wcrlstrijdcn bij bovcnf,cnocmd. pcrsoon op ,fi5a"g^rroncl tussen
18.00 cn 1p.oo uur. rn uiterstc ncorl nàg op zaierdp6*o"|on oi lËtts ur5 ienancl
vnn cle JUI(o të]- 661314.
Voor avoncr,we dstrijclen. uitorlijk de avoncl van cle vucdstri jil voor fB.OO uur. .

voor ?.11-c vraEon, problemen cn d.e cfschrijvingen kunnen jutric bij creze. Dcr6oontcrecht. fcdcrc maalda6'avoncl is dc jeu6rlkónniÀsic on eo.óo uur in-hcÈ tti-uulctiburv
aanr:rezig.

J4.3O uur Las.klsrvartior 31
12.45 uur Vitcsse Dclft R1' í4.O0 uur Vibs B,

LDNS 31
- , LEN§ D2
LENS Bf

LEI'IS ]I1

Jansonius6traat
Cude laan l)elft
Mof,is Stokelaan

Mr, NoLcnslaan
"ïcEr{sD;c 

28-10-1981

18.lO uur IUNO D1
sarncnhonst '18.00 uur Duno

NYZCNDENI.iNDEN

oPSTELLINGDN I

Gaarnc oudere met vervocr vdor I,ENS 82
zic líopy buitcnlanCsc rcis nct i,inkstcrcn na ópsf,cIlin.lcn 1,-junioren

LENS !1 J.v I(cstcr - E..'.n'ncrlaan _ E. \ilarxíenhovén - R.Iqöhler - I\Í.v Vclzcn _
n.vd Zv,/an - -.Christ - R.Schrciner _F.Sjra _ il.v ,ijh _.. L.i)cnnings _
M. Fortman

samenkonst 1r.OO uur LËNS Lcider j)aul_ vC. Stccn.
LE}'IS B2

Saarne ou
sanen{oms

E.qorct - M.I(oclenij - C.Lie ïíicn fsoen - R.Iennings _ E.KouthooftM,Geurcn6 - J.lÍa6scxnan - M.Moraulï - M.l.ÍoLlcman _ M.Zaalber6 _
R.vd Hei j clcn, - 14.v io$geLcn.
ders met vcrvdcr
t i1.1o uur LENS Leirler \ïill-era vd Linden.

.-15-



11..15 :uur Spoorrïi jk C1
1O.J0 uur nj.S C1
'1'l .JO'uur ouick C6

lanrlso rcis
],ei(ier Marccl Janscn.

lnsonocmd pcrsoon op vrijdagavoncl tu66en
nog op zat erdagEor 6en op LEIIS bij ierirand

avond van dc vredstrijd voor 18.00 uur.

Hen6el-ol-aan.
.l.lbardastraat
Savorninlohmanl-aan

Leider Mvr. dc Groot; -.

oo.) P.'(t
Cr

Ë5H .t\ N
i< o É o o
o O É o Fb-
H Èr cf.r i- ol+ e r

dts&í.o=Ë. 5 P.hJ oo
P Í Ec1], *ïX. É < H'i o Fí
= ;<.,u9
ll . Ë ö É'o iró È.NÉo !4cr.o ÈÈJ qr

íH o ig
o

hrijvingan kunnen juI1íè bij cleze persoon
Fgdkomnissie on 20.OO uur in het hlubgcbouw

ii

Lnlrs c 1

LEÀIS C2
LENS C'

BYZOI.IDERÏIEDEN

-Jongons Fiets mccncmen. Ju11ic 6aan te!,Jrer fietsen.
C;)STE],LTNGEN:

ï,ENS C1

6amcnhons

IEI'IS C 2

sancnkoms

],ENS Cf

J.Iífip - P.DilLcrvaard - F.Christ. - l.Vorscfrcl-dcn - R.Vrccsrvijk - '
F.Cc lJruyn - ?,Oostcrweghcl - F.v l(cstcr -.i^.Frankcn - .l?Oostcrlakch _I'1.v Holdcn - R.Slats.
t 1o.1o uur r,ElÍs Lcidcr Gerard i)uivestcyn. 

-.

E.Tienrcs - S.vd.Togt - l,Í.Iïcckhout - L.vd Toorn _ s.Swil-lens _ ..D.v gqSsrr.t - j)..',artscn - F.i)alcneruon - p:;I1eblas _ 
^.Kèssor, 

_'
T. Mul-dcr.
t 9.ro uur LENS Leirtor Dhr. Lcite.

-l{
L .-n

,ï(cctman - D.l(eetman - C.vd lloogàarc1t -006 - T.Dienel- - Chr. tlc Groot I n.Ilot ul_oor, -
M. Zinnerman - I4. Sla
M. tr'ronbcr:6 - L. van
B. louw
t 12.3A uur LENSsatenkoms

Hallo jon6èns cn ftbis j ts

.. -Iijn h6r.zorn hcrfstvahantie! lckker clocn vÍo.ar je zin in hebt cn vooralhet uitslc.l:cn I s-iror.,'r-ns! ..föcl-opcn vrocnslla;;.(gistcrcn) hcbbcn jullic jc pannc_kockfcest scharr. Tcrwijl irr iir àil i" 
""rr"ï5vin 

(naaníaà"rà"àl",ilot ,. cr no,6ccn pannekoclc.vanaf. maa.r hcb-weL het Ícclcc clót hct 6ciii6-L.:.ít""o.aun. Maar ryatik, c-i1;cn]Íjk aan. julÍic vrirclc^vra6cn, a!"r.-à""r". dat. jurr-iË fiàl-rormu:.iert5cr-n.t.overen van hct s int.. rkl-r..a6f c csÍ. Éoc ccri.tor, noö r, Ë C"r] -r;-i.à;" 
6cval mocthot voor 7 uovenbcr a-6. in ons br:zÍd zi5n. 

-vràag 
naar aan jo 

""aor of noe?lFofze he'. al ingcvuld hcbtrcn cn vertcl uu ,i.., clat j-c er 6raa6"li3 ,ift ,i;o.Nict ver6atcn hoor!
Dc FEKO.
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wEDS TRI,IDln0GIIil.ÍM/'r PUi,ILLEN

KONI.'fiTPERSCO§r iïIM kou;lBwuovrN
.' Stècn:i'icirt ., t89

:2541 :'» Den I{aaE
. : .Te1. 299855

,-fbc11en voor de lredstrijclen bÍj bovengcnocud.persoon op vrj-j da2;avond tussen
18.r;0_ en: 'r9.oo 'uur.. rn,, uircrsteln."b ;;s-;;-,ii"ià.ài;iË""-"i-;;;;:;ii "i"i"ïu
van dè JUKO tc1..661314. ";'
voor clc. avond,vredstri jclen uite r1i jk dc avond. van d.e vuctlstri j.d voor. lB.oo uur.

-:
Voor aIlc

*-tórecht.
aanvrezig.

Zi.TEIDJ.G ,4-1s,-1981 ,

10. OO uur WP D1
1 'l . 15 uur LDNS D2

OPSTELIINGEN:

LENS 11 a1s vori6e luech
samenkomst 9.0O Ltur LENS

LENS D2 als bckcnd

sarnenko.nst 10. 45 uur LENS

t.ilEDSTItIJ)fnoGitrii 4j" ]t'JEl,Iex

uul I,ENS E1
uur Duindorp SV Ezuur LENS EJ-

..1 "

LDNS D1
HDS D4

mct H../:ars en
zonder N. Jagesar

Gona E'1
LE}IS E2ouick E5

-":."zuiderpafl<
.v2

Leider l{ans'vd Nieuwenhuyzen

-ylqGcnr 
problcnen en Cc e,fschrijvingen kunncn julJic

I.è§cra 'maanrlagavoàcl is <1e j cugrlkomrt:.À-sie ora 
' 20. ö0 'uur d.czc persoon

hgt É1ub6c15ourv
bij
in

Í, eicr,er Ron de Jon6.

KONT.'.I(TI)EnS, . ON: t)ETEn p'nnnnyN
Middonstede J44- 2541 rZ Den IIan6
Ict. 292952

iifbcllen voor de woclstrijcrcn hij bovanGcnocmd pcr6oon op vrijdagavond tussen18.oo en 19.oo uur. ïn uiterstc nood n5i; àf zaterea6norgcn op LBNS btj i.cmandvan dc JU](O tct 661114,
Voor avondrvedst r i j dcn uiterlijk dc avcnd vcn .cle rïcdstri.j d :voor 18.0o. uur..._.

Voor aIlc vra11cn.r.probl cmcn cn de
tcrecht. I ccler c naandaSavond is
aantïozig.

afschrijvin6cn kunncn ju1Iic bij cluze pcrsoon
Cc jcu;dkomraissie om 20.iJO uur in het hluhgcbouw

Z.iTERDJTG 24-10-1981.

10. o0
10.45
11 ,15

V,1

i5ortlaan/mezenplein

;-17 ^



L4,lS E1 }Í.Hoeksna - ll.Verscholden - S.Hess - J.lfcstrate - M,schuurman -n.Nuijen - I,I.v Katrvijh - i:. Val-kenburG - I,{. ï4j-ersma - p.de Jon5h _
I?. Vlyrdcman - L. Leeflang
P.9o Jonh , e.trïi-ersna - F.Valkcnbur6 zie oók LENS Ef

samenkonst 9.ro uur LEN§ Leiclcr Jacques dcn Du.lko

LDNS E2. P.Elstak - G.E]§tak - J.l{ansvcld - I.1.n6e1irie - ?r,v Àanholt -
M.Zimnerman - I'l.Jochems - E.dcn lieijer - R.vq Laan '-.D.Verhocf -
R. Zandstra.'

samcnkomst 9.45 uur L,,EN5 ï,cÍder Dhr. El_6taÏ.

LENS Ef 9.rr.p:I : L,IJeeflan8 - I.t.rriubbcn - I(.Hansen- E.Detdrers - p.clc l(IeÍjn -E.v Knijff -'lr.cle.Jongh - M.tïiersrna - J.LcLieveld - p.VaLkeÉbur8 :
samenkomst 10.45 uur IJENS Leirlcrs l{icher v Vccnr

;rno v' DLittcÍ§wij.I§ :. -..

OPSTELLTNGEN:

lïmsTn IJD])RCGïL§DLír l'{I Nï-I'IELPEN

KONT,.II(TI:ERSCON! PETER PENNEYN
Mirldonstede J44
2541 TZ Den Haa..tel. z9zgjz

Z,IiTEXDíG 24-1o-1981.

10. OO uur XI,IT F 1

CPSTELLING :

i;fbclfen voor d.c rvetlstrijclcn bij bovenGenoomd persoon op vrijdaiiavoncl tussen
1[J.i)o cn 19.0o uur. In uitersfe íooa nbg op zaicraalmor5on o1, LEIrs bijicrnand vc.n rlc JUKO t eI . 66814. ' r .

voor avonch',cdotri- j den uitcrlijk dc avond van de wodstrijtt voor 18.00 uur.

Yoor al-Lc vra6cn, irro bl cncn en c',c afschrijvin3cn kunncn..Juilic-bij dczc 1:crsoon_tcrecht. Iedcre ne.ancl.a5'avonrJ. is clo jcu5dkommissic on zo.oo uur ii het lclub6ebouwaanwczi6.

LENS E1 Hen3el-o1aen ( terreín LENS )

tENs Fí C.l,Iolcnaar - I,l..Molenaar - R.Fícret - J.vd lïaay - F-Lelievel_d -N.Schuurnnn
samenkorost 9.JO.uur'LENS : Leider Dhr. Mo1enaar.

UTTS],;GEN JUNIONEN UTTSLT',GEN I,UPILLEN

HMSE D1 - IENS Dí -

UITSLJ,GEN IïEII)EII

LENS
],ENS
LENS
IENS
TENS
T,EIIS

IETTS
LENS
LE}IS

1.1

-I!é

A
B1
B2
D1
c1
c2
c3

RKDEO r,1 3-2
Vitesse Delft j,2 Z-3
BE.c j.2 -' 2-5
quiclÉ 81 t-3
Vios B2 4-4
Trionpil 91 4-z
Duindor! sv C1 1-3
§VDHB C1 O.8
Lyra c6 5-1

t:-5-'"

o-4
1-4

Ge6p.
.11

Gel-. Vel:l-.
4

?unt .
15.

-18-

l,aakkwartier E2 - LENS E1
LENS E2 . SVDHB E1

UITSII,GEN I,lIIrlI -rveLpcn

LENS F1

DocLp,
19-4C.

Gcw.
6

VirP F1 1-o

1



DE'tENSRE\ruE
I'JEEI(3L/.N'Vi.N DE VCET!,'.LVENI'NIGTNG LENS (LENTG FN SNEL)

55e Jaargan8 nummer 14, 29 okio.b er 1981,

Qo000c00ocoo0c ,U/\À crl'rcrrur, Y ,.,

0coco000ccocococ00c0o0cc)0c00cooc000oo0cc0o0c0ccc0oo(,.oocrC0c0cccoccocoooooccoooocc

IN BI.L].JoT/I,GE

1?85 c.P.BeLt ojoi55 Scn. Zat. r s-Gravezandelaan 24, z5iz JM.Den Haa6,

. rel-. 897146

3B33BBDBíBBERXB .] - ,i .'-, I,.

RTT: D.\NNIEUI{S --I,U
BRBBBBJ]BBBBBISBBBBBBBBTXBRBBDBRBBBBBBSI]BN}]]BBBBBBBBDRRBSsIBIJSNBBBBBRBBBRRBBRRDRB

Zat er tlagrnor6jcn.: Fan. Mo1enflar
Zat ertlagni dclag: i.ad llo6ich - Coï rrcctere - ià vd Steeh.

Zontlagmor6en:
Zonda3nidtla6:

Tinus Zilfhout - C olHoppènbrourvcr; - .

Riek en irict Bosch - i,n và Stein - Franh strae.thof.

tSluitcn
ZaterCa6:

. Zonda8:
.rao lJoGfsch
Riok en }ict llosch oók bij afËeuringen

Evontucel afbeLlen bij ;n l:]crBcnhcne6oul,rcn, rea.' 669436

vliN DE TCTC/ICJTTC col4{IsslE

Met in6ang van lcomend rucblienrl worclen in hct toto/l-otto]gebeuren v,eer i'rijzi6in -
gcn .aangebracht. Het 1:rijzenschcn3, ín d.c lotto wordi'mct in[-anÍi van rvcck 44
a1s voJ-6t: :.

ccrste pri- j s
t vrc cdc prijs
derde prijs
vicrde prijs
vijfCe prijs

-E. 
*?lql voortaan no6 mc.c.r 6ón rcsorve6ctal gctrokken.

De vijfdc prijs (] 11oed) wordt a.ltijd ittgekÀera cn bcdraagt xrinimasl_ J 5r-U bctealt echter pcr 1 novcnbcr i.p.v, Í ö,25. frul ko1otr J i,_.5e'miirinum in1e6-voor 2 k_ansen bedraagt 
^du. {.2,_. Een. nicuwi5frèlA;e is vlraór dat cr thans ,ook ccn lotto systeom foruulÍcr. is gcrconcn, vrnarnec u door invurriig ,"ï"Ir""irtió6n kol-ou ninÍrnaeI Z cn me.ximflsf gZE frofonriren kunt s1:elcn.

6 goecl -.;; -l+rcservcgetal goed
5 nocd

_ _T iru (.,u,

, tju u lr

-1-



!:n.l:a -l:t"sys t c emformuLier is .uitgelreid. Thans 'trestaat dc mo5elijhhcirl ornop ccn rormu_Licr maxim..al 9?Z kolouucn in tc vuLlen.rn de toto is 'het ninima.r in te vurr.cn aantar- holomnen 6evrijzigd van ] in 4,Do prij5 .per holou_ b1j-jft. cchter.;F O,!0. .

Nicuw-zo.re1 bij toto a1s fotto- is cre mo6erijhheiil raee te d,ocn aan hct cijfer-spc1. Do kostcn hicrsan verbondcn Ucdfa6àn f 1fiC, De voLgcnC.c prijzon worclenuitgekcerd3

Laat ste cijfers gocd
cijfers 6o cd

6

4

2

Í 1000.000. -
./ 10.o00.-
f 1.000.-
.f 100. -

F. EnCIich,Hoefkade !!0
Jans cn-lloo6xlans , Stationsrveg f
i(oni jncnburg, Stecnvrijlclaan 82
I(ramps, l:l ciËarstrc,nt A45
MulCerr Lran van N.0.Indië f8
Rustenbur6, Dicrcnsclaan' 12!
Sclcctc, dr. II.Coli jn],?-{:n 24? ili jswÍ.jk
Sclccta, H.l)unantLaan 86 Ri5swi jk
Tout-cst-8on, Thorbockelaan j1z
Valkcnburg, Iïillem cie ZvrÍjEer1aen ?6b

t,
tt
tl

,t
ll
tt

Dc ad.ninis trati ckost e n per forrculier vrorclen aIs volgt;
_Voor toto-nornaai, toto6clijk cn. lotto weck: jF Or40 p;r formul_ierVoor toto- systecm, lotto-systcenr cn fotto mnandi y l.5o per fornulier
Bij de volgende inl cvcraclr cs 6cn kunt U ccn uitgebreid.e fold.or vcrkrijGen:
Sigarennagazijn

Drogisterij
Si6arenura6azij n

Caf6
§igarenna6azijn
'en natuurlijk in ons club8cbourv.

ïnrilid-dels hcbten rvij ctrie werrcn ervaring met hct wcrken aet d.c sternpermachincs.Over.hct a]-gcmeen zijn r1e rvinr<eliors enlhousiaet. rr;ij hcbr:en"no5-,,oo aantalmachincs in voèrraad, die rvij- $-r.,.a. zouC.cn plaatscn. I{ij..denken clnarbi j naastwinkcliers, oori aan 1c crcn-vlcrkzae:a-op 6rotc*kantoren- rlic .rat cxtrats voor hun'voreni6in6 wíI1en verclícnen. uw rcaciíós 1;raag bij hct bcstuur of toto/1otto-secretaris G. r,í.Kenpcrmc.n, I,Íaris 1, Monster tei. oï249_4Ailel-- -'

FFFEFFFI'FF
T,ï'I rurc 1.r !'
FI'ETI'FFtr'FF}TFTT'FFFFFFFFFEEFIFFTTFITFFFFFTEEFF.F I ET'FFTFT"FFTT'FI'FITi'T'FFFF'FFFFEFFEFTT,

Boste C uclers

Vorigc wcek hccft cr ccn stukjc in hct LEllskrantjo gcste.r.n over c1c
lint erkla;.smidda5 .v-oor. ryetpel en Einiv;lp;;. llczc nnidda6 is.5epland o! 28 nov.Hct, is- de bcdoeling da-t'ook c1e. Icinrlcren -van 

de í,Ersrcclei, ,1i; ;i;; op LElrsvoetballon, o? clcze mirlda8 l<unncn komcn. Iïj- j wil-f en rle lcinir.cren die houen ecnsicrsjaaltjc 5even. crnrlat wij hopcn cat cr icct rcinccrcn koncn en rr.czc sjaaltjcsnogal wat kostcn vra6en _wij. cen bijrlra6e van U.;1s Uw zoon of dochtcr niar LENSwi1 .komen vuL dan c1c ondcrstnilnde Èón in en gccf Ceze nan een van CG FEKO ofJUKC ledcn graag rnet Í ? 15o per aen3cmefd kÍnd erin. Bij voo;ba;; crank.

-2-
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'Hiorbij uicld ik aan. nijn zoon(s) / dochtcr(s)
nao.n... . ; . . . . . . . . .' . . . . . .' . .
voor hct Sint érkfass f c ost op 28 novcmber 1981.

Iceftijd ...... jaar

Ilandtckcnj-n6

R]IIIRRXRRRRRNRRRRRRRIT

ff nur;'."rorurer, i
RRImRIUIRRRRRIIRiIRRi?RI?RRRnnRXnnxnr.iRilRnnnnRnitlttxnl?xnnilnRRxltilIlRititRltRRnnntni?nRRitRRi?Rn

De Mestvaal-t

Na rc6cn komt zonneechiin, cn. ...,, rr" zi:nueschijn kornt de .re.cn r?eer.IIet bc5int cen bcetje af6czaagcl tc vrorclen, maar wlj lcunncn oi oàk oiot"aan d.oen dat hct wccr cens af3ekcurd. wa6.
get ecrste 6ing we1 d:,cr. In en tcgcn Slicdrccht urist tlit ocrste ccn
J-O rrchterstand om te buigen in ecn 4-J ovcrwinnÍn8. l:Is dat GcenkariÈrt ervo c tbal is dan. r,retcn wij het oók ,rict nccr. I,ro fi ciat" j ónacns t t

I:l,Y::j:illld, da kr^nt voor vröci1c vo6cls Éejubct_rle in iraar màinito6_ocnEende(tLtl_c ook dc fra.rlic ovcrvrinnin6 van LEI{S. Janncr rvas aalcec,at zc bi j rrct artirici ecn closc-up i;ïo ;, I{arry i)ictz prr,r.t st enÏ.'i ,:

.i1s vroe6e vogel moot jc toch lvetcn clat l|arry aI i o Ir,,o, jaar ,rict liteOrin het 1e si:eclt. Maar ja het idcc vras l.óuk. _ _IIíÍj vrillen nog oi:mcrhcn C.at d.e overrvinnin6 grotcncleels'tot stancl-
f;Eh8Hf",+tut,Sfi".,,o"8i"268 iil:lf,.rB$fl-EH!riehcflënsFBgrtrivaiàIsel-"gJonojo,on
tJe4vvvru.
jrlui& v..n. C.e 11,e r']r 6:.et uit ne-ar .',nclrc cn Josó Christ die af8elopon
zondag 1',-ehecI onbaatzucrrti6 ons kr-ubgebou' openhierd.en in ciivrac^htin6
vfln de tcruglcorast van cle spelcrsbus.
Voor je hct wcct stco.t ,clc.Íint wocr voor dc d.cur. l)e FH(O hccft
Gqmccnd dat dit jaarrljks sÍnt5chcurcn op LENS rvat uitgcbrei-cl moct :'

'lortlen. f.11.ó welpcn cn minivrclpen t Eaar àorc clc kind,erei ,an LDt'rsr.edent/n B jaar zijn op 28 novembcr welkom. Voor m.Dcr infornatÍc:. zie het.stukjc van .le FEKO.
ifgel-opcn 

-zatcrdag tvas hct weer lrlavcrjasscn Èn bin6oën. Dc opkonst.
wo.6 bchoörIijh groot, en Íran clc r.ce.ctics rvas te horàn dat mcn het best
naar rlc ziil ha.d. Zos.Is zo valJt moet hicr ook wcer rvorit.cn gczc8d:rr Dc we§b1ijvers harlcen wccr ccns ongcr.ijrcr!. G e]r:ldri5 is àe vóJ.gcnde
avond aL'weer bcrrond, dct zar. zijn 14 novcnher 1981.-rrÍj hoi:en àan ookvcer wat mccr LEI,JS-tcdcn tc zien. En .....bÍtterball_cn.
Nu nog vtat önzin..Enc 3cn van LENÈ 4 scoortic af6elopcn zonda5 tcgon DtrlO2x op. authentickc rvijze. M oc,.c clcJ_in1g_ voor Bcn: Döclil-unten 6csËoo"i in èchcrhalin6.ooh hcrheaÍt mon 20x, tcï:.cn n:-6[--nrcc.
Zouda6 6ehcrords .11s jc ract voeibaLschoencn van jÉ 20r- gccn lass ovcrafu.mctcr_ kunt 6cvcn, lukt jc dat met schocncn vo:n i:" lZOr_ ooh nict.Dii was hct n l.,l{lX'ER 11 . : .

'-J.



Lanstaandc zcncla6 speclt ons ecrste tcGen lIIíDEOr.dat af6olopen zond.ag tn kost-
baar punt lict lisgcn bij hct r-a6Èra Ge?r-aatste strc. Thàoreiisch noéI'höt dus
mo6cli=i\ aijn on ook zoncla6 wccr 2 puntcn in;clc .kni! .tc .stoppcn. Dnt lrH'virba.Icsteun langs de lijn C:,nrbij noodzakclijk is, hcbbcn Ac ;on5èns van rt eeistc
zonda6 j. 1. ',,re 1 d.ege1Í jk Bemcïkt. .-: i .-! ' ,

LE"NS 1 RI{DEO 1

De 6tand l:ij6orvcrkt t/rn ZJ oktobcr 1pB1 .

I)c overi6e vrcdstrijrien ult rle 2e kJ.assc !. zíjn

Bf aurv Zwart
I.EI,IS
Hellcvoctsluie
i?KDEO
Sliedrecht.
Verburch
FC LÏ sse
Velo
sJc
fèxas/DHR
VFC
HVV
u{L

DIII
EC Lisse -sJc '-

81. Zwart-

Texa§/DIiR
Hcllcvoetsluis
lltr'O
Verburch

4-5
2-4
)-'l
t-+
4-4
4-4
)-z
t-3
4-t.
4-2
2-1
3-1

Intcrnationaal-'l
DSVP 10
J:,C 12
J;,C 13

-Tot zoncla6'l4.JO uur, al-s.de wcergoclen gecn rc6cn op hct vcltl 6coicn.
ZZZZT,ZZZZZ Z ZZZZZZZZZZ ZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZZZZ ZZZZ Z Z ZZZZZ.
i r,:,lrcs l)E s;.cRTEN v,-N ,E zÀTn'i)..G-L.'_D)ER---! ! I., 

2
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzdzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Zr'rTEI)riG ]1 okt obcr j981.

14. JO uur LENS I
12.30 uur LEI.IS 2
12. JO uur LEI,IS f
9. JO uur LENs 4

v1
v1
va
y1

i. J. Heydt
F. 6uwcrhcrh
J. Jonkcrs
N. N.

Hct is Éan Èoer ecns gelukt, rlcch overt uj_Gcncl____ _nou, ncc!lof cle katr':r vcn verlcden lveck nog nin of rncer iranwó zj-g. lvi.s , of d.at we inccrr1.ra.d.in 5edachten no6 rlri jven op dc vclc succcssen uit vroJi5er ii5A, ,1 zal wel-irnner cen vraa6 zonclcr - ahtwoorcl b]ijven. Een feit is càhter àr.ai er afgcloi:enzaterdo.6 door on6 EEnsrE, wcrleron v66r- te gczapi5 v,,ercl 5cs1:ce1d. verscheid.enctenpi t,e ]an;zaan: dc tíjd van het 
"nnncnèr, vàn-cle (mcestà:- goed acpri.atstc)bal cn hct tijdstip van-vrccr glgaÈSl:ffin v66t tà ver uit"efti*;;:-;; ;;;ídoodeenvoudi6 v661 cn v361_ snEïïEi-F.1rcàÍa vrorccn. zo kan hc,t n.], gcbeurcn clatcen. (nj ddclnatigc) pl-ccg e.IffifrE Àteps tcnslottc zóvce1 gcf eg;nhcia kri j6t

on in harar 6jrel te kor,rcnr írat ze vrarcnper no6 §uccessen zión 0roron cn---cliebovendicn nog uitbuitcn ook. t
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Dat 5ebeurcle n.1.. ecn kvrartior ní dc hcrvatti.ng, tocn. dc stand nog stccdsdubbel-bIank t?as cn dc 1;asten zov;,ear dc 1eidi ng nnmen..Een 7 nin. latcr rvietEric làhAnÍen 'írcliswaar op .fraaie. wi jze een van c1e 1at' t crugkomeririé._ bd1 aIkoppend, tof, geli jk-urakeÍ. t c ?roruoveren, doch in het Ia tste hwartier blcvcn,onder schicr ondraaglijke spanning bcide part j. j en efkn r. on beurtcn bclagena.Dat ook dczc nidclag rlo vo1 ijvcrige i)etcr Ho;l de rvinstpunten uiteinrLelijk .o1:

schittcrcnde vri j ze in huis hielcl, vras aI1ccn maflr i.en overduiclefijk bcvri js vanzijn nict. gcrin6e tcchnisëhe kwalitcitcn! i!.S.4aterdag w<l<Ieron cen thuis wed-strijd er,r uc1 tcgen Intcrriationral con p1oe6 vràIit ei;.en on to b cgiiÏFclo
sn el-hci tls fac tor een ecrs ,

l!
Schcidsrechtcr :P.J.Heydt. CpÈtElIín5; ctc. ctc.

everciste zal zíJn. ,^-anvang
. rvocnsd a5avond van RoÈ Jansen.

JO uur.1

v1 N,N.

Ja no even dL ct íf[EIopEn lveek-ehd Echou derkloi: j es uit6cdoel:1.
f,locs cn vror c[r dan zijn die onverwijld gc6aan uaar. de vcor dczq Gclc8cnheiC,,eformeerde ,, blàren-llocgrr. wat zij, met ztn aI].en n.L. gcllrcstcerd hebbcn on

t! À1s cr h

,het specl-vcIdin cen rcdelijke staat te brcn6cn Elcnst werkeli-jk aan hctohiuo6cli jkc ! H cc_L hartclijk danl.r, daarvoor kcrels! ! Dc uiteindelj-:he ze6e vrasdao.rvocr oo
hadden dc' 1

beloning. Daar d.e rcst van ,-r,c wedstrijden af ijeLc.st werrLcp,afls wcor ccns ccn tueek jc ïu6t. Het TI.IEEDE kout komcnd wcek-end wecr nin of nèci vollcdi 6
ds

binncn c1ctrijd ven
en kan hicr61oher1 Gczicn, ccn [-occlc wc

U.jncn, . tc5on D§FTO
rnol<cn. ,'!anvang; 12.30 uur.Schciderechtcr: F. Cuvrerkcrk. 0pste1lin6 on ancleFffivens a.s. !ïo ensclagavonc)

nà de traininG! Coh.hct I)ERDE kín zeerzekcr otrl de 2 vrinstl:untcn afstevenen.tcmccr nu trcn zich wcCeromGterlct lveet van cïe tlce etcunpilaren: Eclcly Neumnnnen Cor van Vlelbcr G]lo
eon

iianvan6
- E.IIeuuann

12.JO uur. - ScheíCsrechter J.Jonkers
J.de Bruln - C.v !'lclbcrgen C . Vcf din-lt

k julli-c
agerc tc

R. Dotr1 ( aanv. ) H.I(cmper R.Leijn L.KuijIer G. KuiÈer r.vd róiriÍ . v .11e155""6"rt 'G. Dosrnan C . Bosman K.Ben Khilil.Hct UIERDb hoeft 'zovear (in alle vrocgte: 9.JO uur) cveneon6 ecn bestckan6
ècns

oll ccn o verR f,Ilnop c1e. juistc wi
nG, r,lits. r-r scllndcnczc op nct bord wect

csterto p! lnd i(ost or cl,itmaal- zrn pionnen-
JCpstellin6: C. Rercbak lV.picffen thal-cr .I{entie .I(os t cr ( aanv. ) C .Kos,t cr

I' .I(ost cr iI.D oun J.1(r u1 i.. BanninÍi- E' v ïlerkhovcn $1. Oe i(cizcrH.Kou1ïenhovcn FT.v )ricIcn.
'.i)R0Glt.',j,Íi4r^. z*TD D;'rG 7 novcr.rbcr '1981 .

l-

14. J0 uur i,Ir.,/D 1-

12. 1J uur NSB4 2:.
14.70 uur schcvcningen
1J.45 uur SV tlc Jagcrs

a

LEI'IS 1

Ll.tNS 2
LD}IS' 

'LENS 4

ZZZZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZ ZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZ

i cror TREDHv yj.N DE zoND..G TI:iJ,. : 
l

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZT.,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

i)R0Glti^l,ÍM,r'. llONlE!?D;G 29 ohtobcr 19B1.

20. 0O uur IBl.lS 1 -, lrilhclrius 1

?R0Gn.'.1,['l], VRI J),'-G ,0 oktobcr i98.1 .

L!I{S -lrompctitic

19. OO uur LENS 7
21. OO uur LENS 4 v2

Vr. C!huyzcn
J.v DÍss en.

TENS
LNI,IS

11
1o

-5*



NtB. 3ij twij fc1
rvcdstri j dcn

ul- tcns u

;,NOGILiIfi,LT ZL''NT.'iG 1 novcnber 1 981 .

14. OO uur LIJIIS 1
1 't . Qo uur i,nNs 2
10 i70 uui BTC 2
1'l .00 uur j.rchipel ,

achtÍgc vrc crs oms tandí6hcr1'cn kan nc-àr hot
ílcllfcï,eerd vrordcn bij IIans iiiontics. td vrij.lc,gavourl) tusscn 1?.30 en fB.l5 uur)

doorgo.an van Ceze
, 

"182
+c1

12.O0 uur LENS 5
1 1 . !0 uur Gr.\J.II V.._C 5

t4.co uui concàrcià 4

14.00 uur LENS 8
14.00 uur Nivo 4

14. .'1t ,rr LENS 'lO
12.0O uur LENS 11

SV
LLI,IS
I;ENS
LEI'TS

LDi.TS

lEI,lS
LEI.IS
LE}I5
Iins
H3S
HRS

V1 I(. Huiszoon.
V1. E.v 16".ut oo. t '

Izcr.vrerf T. Timmer.
. Dllurtwe6 lr'..sscnanr.- R..IIftnnak.

VZ M. vd Beek._
Ro6gcrvoning lluurtwcg
't:lass cnaar .l:,'. Gr o cnevre gen.

. Sportp. Brc"s.scrskarlo Delft
Th.Maas1i).nd.

v2 N.lt.:... '

sportp. fr, frcne Schaapu.
l?ijswijk ,1. DihaI.
.v3 N.N. . .....v3 N,N.

spolt!. Iloutrust Sportlaan
tr ,,tcrr.. Cchenburg
Daal en J].jïgsolaan
.lt
It
., I
v3
v3
v2

RI(])EO i
ilYC .2'IElrs f
LEN§ 4

Toncgido.6
LINS 6

LEr,rs 7

llava 7
LEI.ÍS 9

rtava 9
Tc lircrve J

NESDIIVEPRCG Ri,r,{t,i.l zCN)-'iG 1 novcnb or .1 (aIl-ccn bij al6chc1e afkeurinr:) .981.

14rOO
12.00
?2

.o0

.00

.00

Duinclorp
1)uinrlorp
SVDIIB 2 -'

fi3s 4
HDS 5
HB§ 6
Hlls 7
],ENS 3
IEIiS 9
LENS ïO

uur
uut'

I
?

4

6
7

1

2

.00

.00

14
t4
10
10

10

ullr
uur
.uur
uur
uur
uur
uur

B

9
10

cigen schcÍdsrecht er
,114. OO

],IiNS
IENS

I/NNZ.i},IELEN:

Naar hct doorsr.en van dc rveclstrijden kan tclcfonisch worrrcn geïnrorr,recrcl bij:
kantine I{DS tc'I. 681960
kantine t Elr§ tc1. 651J14

e<- n hal- r' uur v6ór aanví.r.t6 van Ce vrctlstrj-jd op het hotrcffcncle

4t/n?
B r/tlt 10

(,IrC

.'.anvani;sti j d ven IENS

C?STEI,LINGEN:

J wordt nadcr bckcnd. genarht.

IENS 1 ,2 en J vrordep dr:or clc tr.liner bchcnd genn:rkt.
zIE Rllsnl?vEPno Gil.'-]t"Í.'r ( al-Ic cIf LalI cn

IEIIS 4 als bc
wcdstr

lic n rI
ijdvcrsla6

zio ooh vrijcta; J0 oht.
6. V. p.

-6-



LEI.ÍS 5 al-6. bellend

LENS 6 als bckcnd

LEI{§ 7 als b clccncl zie
ZIE nBSEI]VEL')HCG],!. -I : I

ock vrj- j daA J0-,_oht..(allc c1ftaI1cn)'
,.!

LENS B- als bchoncï

tm{S__2 - a]s bal(ofld '

LEIIS 10 aLs b ckcnd'

Lm{S 11 al-s bchcnd

N.D. J.Huurnan ó6n

'''1.t

oolc vri j rlaJ; JO okt .

oolc vri j iirg J0 okt.

inlcvcren bij. c19 SEIIp I

zíc

pa.s f otc

VERZ,..MJJI,EN

zIE nnsEnvEi,nocR..tÍM.,ï ( aLlc i:L f tall-cn)

ecn half uur v6ór aanvan dc vredstrij dTLl[S
LENS
LENS
LENS
LENS

5
tJ

7
9

B 10
10
'10
13
13

en
.99
.co
.15

tt
tt
)2

11
uur
uur
uuI
uur

van
n

T"FSCHNIJVEN (vrijd;lgavoncl tusscn t!.OO en 2O.00 uur)
. IENS

LENS
LENS
LENS
LE}IS
TEIIS
LNNS
LENS

4
5
6
7
B,
9'
10
tt

t cI.
t e].
tel.
tcI.
t eI.
t al_.
teL.i
t cI.

bij
bÍj
bij
bij
bii'bi j
bij
bij

Pe,u1 vd ,S t ccn
C ccs vcl Beck
Hcnk llinraclz!ïaan
Frflns v(r, jlor6
Thèc i)rins
Jan ilicn.,
Jos l(ui jpers
cos6 i,i ji:crs

6?5o96
olo-715330
Boz516
29?9?8
298?85
2t73o1
6oc65B
6?69i4

+":".r:lgpl".l:ll"g" bij ovt problcncn tronto.kt opncmcn net Frans rJe Vrocl;-e,tèI. O17+2-6C21 (vri jda.;;avoní tussen 2O.tJO cn 2t.00 uur)

GEIïIJZIG, }nOGRi:ill,L. LINS-I(CI,I,'ETITIE

cn tc zcrgen clat affc clftall-cn ccn zo 6elijk rnogclijklaàntal wcclstri jilcri
guspecld hcbben zicn lirij ons gcnoodzaokt hct proíTramría als vor6t te rvijzigen;

Vrijdag 6 novernbcr

Vrijdag 1J novernb.cr

Vrijdag 20 novomber

1t.OO uur LENS
21.C0 uur LDNS

21.OO uur LEIIS 4

19. OO uur IEITS z
21 .ÍJ0 uur LElts 6

9
ö

LENS 11

I,E]{S 10

LENS 6

LEI,IS 9
LENS 10

-7-



VrÍjdag 27 noyembcr

Vrijdag 11 deccmbcr

Sl-i cdrc cht 1

D!,rO coríb.

21 . O0 uur LEI,IS 5

21 . oO uur LEIYS 6

6esclecteerdc senior-en is no6 btccds op !ïo ens.la6avoncl-v. cas Erancke. . 
--:- r::--'--.

LE}IS 11

LliNs B

Ti{r-rIN INc S ]ilII OI?IN ( nj-ct sclcct ie )

)e trninin63 voor niet
aanvs.ng 2C.J0 uur o.t.

slccht vreer vindt dc tr'ainin13 lIec.ts j-n de ze.al_ aan Ce }Iarterrad.c.

UITSL,r'.GnN VCntGE WETK

LENS 1' 3-4
LEI'ls 4( vr6ch) 4-4

I'RQGIlr!11i1-'. ZCNI);G I fiove

cr4

ers 4

r;rber 1!81.

11.OC\
13.cO
10.00
14.00
12.OO
10. oo
14.00
12.O0
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LEIIS 1

LLT,IS f
IENS 4
lrippold
LEI,IS 6
LEii§ 7
Valhcni
LENS 9
DUNC 5
LENS 11

ch 2 no;; ni et bolccnil
l)clf t 2
vcs 4
I.,,]JIYS 5
Toofan 2
DiI], 6
LIJNS B
Dclfia 6
LE}'I§ 10
Itobin 11se4 t+

7'ZZZZZ ZZ ZZZ ZLZZZZZZZZ 7,2 ZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZ ZZZZZ rll :lt r Íi.i.rinlclïNcllN v..N IIET z._,.,LvcDTB.,.L zzz.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'IZZZZ'Z';'ÀZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ")ZZZZZZZZI,,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ;Z

I n .le lveck van Z T/M J novcmber zi jn I,BI.{S i t2 cn J vrij.

JJJJJJJJJ.] JJJ JJ JJ.]JJJJJJJJJJ
J-
,1 vi.N HEr JEUG)I'RCNT {
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÍJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJ.].]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.JJJJJJJ

WEDSÍRIJDI'RCGX."!1.I,1, t - junioro n

KONT,J(T?E]?SCCN: GEI*:I) DUIVESTETJN
st j-elt j csst raat 259
2521 VL Dcn Haa6
tct. 946893

l^fbcllcn vcor tle vredstrijrlcn bij bovenr:cnoernd. pcrsoon o1: vrijdal;avoncl tussen18'oo cn '19'00 uur. rn, uitcrstc-".o0 
"à'à--op" 

zat crcrallmor;;cn op LENS bij icmancl'van dc JUI(C tcl. 661314.
voor avoncl.*ecstri jdcn uitcrlijk cc avonc van de iÈdstri j rl voor 18.;r,) uur.

-B-



14.00
12.45
i4.10

Voor aIlc vraí:cn , ?robl_ erícn cn cle
tcrecht. lcdere maanda5avond. is
aanlvczigo

Z/ITE,iDi.G 11-10-1 gBrc

uur DsV? .,,i 1

uur Ouicl( Stcps 12
uur tEN§ _'-J

]]YZON])E]]IIEDU\I

CI'STE},LlNGEN

LENS .2

1IES :

afschrijvinsen lcunnen jU].lie bij -d.cze pcrEoon
de jcugdkonnissie 

"om 20.0O uur in het klubgcbourv

LENS i,1 .

LENS J.2
i)ostaLia li2

en R. vd Hu16t

dc Groqne'I,Ui jdtc
Nijkcrlaan
v1

ir1le 1,-klassers mogcn nec.net
LENS i.1 +:\2 zíc s chaduwvre.ls trí j dcn
Gccf jc snel op voor de huitenlandse reis.
Pj.nlistercn. ( zic na B-lcl_a6s,e hopy)
zÍc trniningen

LENS 1 .r1s bcl(encl met Ch. Xcrir-na::szic s chaduw?ro Blanna
sanonkorns t 1 2. J0 uur IEI{S L,cídcr ,f aa1: I,tei jburg.

N
M

E
F
I

Soyla - -.v Rlittorsvuijk - D.)ricssen - B.Huisman _ l.Rolador _
Schobbc - jt.socbartfl - T.Spa - F.v'Knijff _ ,r.froosharï-_-li.èorrun" _Corct - M.llorautv i
Z cíjcrs
ll 

- 
SCH :.:r)UM)IlíiGR..t.Itff:11.45 uur L!'NS Leicler n.Spa. -i

1ï.v Vccn - l/.Co1!a - I{.!ionel- - M.cle Haas - E.Ja5er.- n.XievitlJ.v Mcfzen - L.Sinke - X.Uanncc - IÍ.vd Kocy - M.àaalberg -C.Lie l(icn T6oen - lÍ.Iíoelcrrdj. .

E dc Vos
st 14.99t uur LE}IS Lcider.:.,.1110]i.

Sruncnl!cnst

LEI{S f

RES 3

sanenhora

';ÍEDSTR I JD:rRCGRr'.M,Í,'^ R-juniorcn.

I(ONT;J(TiTETSCI.'JIÏ: TP."^]'S VD BENG
Gramsber6cnlaan 1 14.
Z54j :.M Den IIaa6
tet. 2979?8

l^fbcIl-cn 'roor r'l.c l:rcdstri jren bij boven5cnocmd persoon óp vrijrlaiJavoncr tussen1B'o0 cn 19.00 uur. fn, uitcrstc noo6 nàg o1: zaterdagnorgcn op LEI;S bij íenandvnn dc JUI(C tet. 661314.
voor avonchTecstrijdcn uitcrlijl: r',c avond van cr.e rvcdstri jd, vocr iB.r)0 uur.

vra6en, problcmon en dc afschrijvingcn ]<unncn ju11ie bi.j cr,czo i:crsr:onIcdcrc mannd.aaavond is c.c jcugdkoumissic on 2o]oo ,r, ii rroi 
-ri":r!nuo",

Voor al_f e
tcrccht.
aanwezig.
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M.'.,,lrl):'.G 2-11-1 981.

19. OO uur IEN§ 82

RYZONDENHEDEN

CPSTELLINGBN :

VEDS TNI JDi'ROGRJ.I,[4,'. C-junÍorcn

Voor alle
tcrocht.
aanrve zi6.

Zr'i.TERI)r',G 11-10-1981.,

uur Valhenicrs
uur GDS C 

.1

uur vcs c4

LENS B1+82 zie echaduwwcdstrij
..lfc B-IJrsser6 ( LENS 4r5 cn 6reis r,rct ïÍnkst cren paa Duitszic traininscn.

Zl.TEiir4G 11-10-1981.

12.45 uur Ríjswijk I1
LIINS B2 vri i

ö. +, uur -'_rlcl_aarO B 1

- IEI\TS 81 ._-

( zic ovcrigc el-ftalfen en
- tEN,s Bf

6p.?ark Pr. Ircne.
2-11)

Guntersteinweg

v2-

den
) kunncn zich opgeven vöor de buítcnl_e.riàse
land.

Lan8c 1(Ieiweg
Erasmusweg
Dedemsvaartrvc5

Gona ll2

LENS B'1 *: !:I:l:] mcr E.i(ourhoofd cn n.L)cnnins6. zlc rcs erv eprograBma
samenkomst 11.45 uur- LENS leicler i,aul vd gtcon.
LENS Ii2 al-s bckend zr e .q - .z 

-11,2.) r -_- 7-'z!:e res erveprcilramna ,.
samenkomst t.B. jO uur LEN§ - '.. teicl,er \lin qd Liriden.
LENS Bf t4.i(nops - .;.Tricp - I{.Tiemes -;L.Tevrarie - n,:«tos _ J.Iiicmcn _

S._de Nentry -_J.Kuijpcrs - R.vd Boo8nard.t _ C.ío"Àurfor';-u., loor"il. Han - IÍ.l"1olLcnan
sarncnhonst 8.0O uu-r LEI,IS -.Leider. Marcel JanËcn.

I{CNT.J(T1'EISOOII s ?;,UL VD STE},'I{. G cncmui dc.nstraat 101
2545 :.'n Dcn 11;1a6
t,et. 6?5096

.'.fbelLcn vcor dc wctlstrijdcn bij 'noven5enoend 2crsoon bp vrijds;;avoncr tussen1B.oo en 19.o0 uur. ïn, uitrlstc 
"noa "ià .p--zat er,la5nor6en op LENS r)ij icrnandvan clc JIIKO tel. 661314.

voor avon cl!ïe cls tr:i- jden uitcrti-jrc de evond van crc lvcdstrijcl voor 18.c0 uur.
vragcn, probl cmcn cir dc afschrijvin8en kunncn juuíe bi.i dcze pcrsoonrcdcrc maanclagavonLr. is rlc j eu;dkomralssie om zo.oo ;;"ti; r.ot i.í"i!orr.r*

12.45
'11.O0
12.45

LEI'IS C 1

LENS C2
LEI.IS Cf

-10-



I]YZCNDEf,I{EDEN

LENS C1+ C2 zíc schad.uvrwc ds tri j den
Bij a16cheJ.e afkcurÍng a.s. zcterdai;
Gyrlschoencn ook nccnenen.
zic t rni.nin5en

llicht on 11.15 uur.treint C1 ver

LENS C1 als vorj-6c lvcek nct M.v lielden
zic s chaduwvredstri.j d

. samcnkomst 11.45 uur LENS

LEI'IS C 2 à16 vorige weel(
' 'sancnlconst 1C.00 uur LEI]S

zj-c schaduwweCstrijd

LEI'IS Cf als vori8c wcek met E.Douv
sancnkomst'12.1.t0 uur LENS

SCHJ.DUï'iI,'JEDST]iI JDEN JUNIC NEN

Lbirlcr Gerard Duivcst eijn.

Leider Dhr. teit e.

Leicler Mur. cle Groot. '

elf taU-en' Bij a16chcIe.afkeurinG van hct ríom!etitievoetbal. si:crcn àe volgenri.e. vricncls chapl: c Ii jlc.

'14. JC uur
14j,O uur
t+.ru uur
14.3o uur
'1r. OO. uur
tr. rru! uuI

Vitcsoc
IIBS í.2
Vitcsse
TI]J§ 82
I{!S C2
HDS C]

Del-f t

Defft

LnllS ir1
LEI{S L2
LEI,IS Ilí
LEIIS D2
LENS C1
LENS C2

13.t:'o
11.15
13.OO
13.15
44 LÉ,

11 .45

uur
uur
l.lur
uur
uur
uitr

- zoai-s ju11ie zicn cen vri j vol}eclig s charlur,.rpro5ren::1a voor onze juniorcrrof f- l
'tarfen. 

"lls 
via c1c afkcuringsti j st en , cIe raclio en/of d.e krant 6eblchen is datde afdelin6 Dcn liaag af;^ckcurct is c'.an hebbcn jul]ie je aLn bovon.tc.an(le tijdente_ houJen. I(on rlan op bovcnst;,nnd.e vurzamc-r_tijd mct àe ficts n.o" iENs 

-tool --1

iJeJ- e..u. b. niet of het rlr,,.1'gaat. Er is naar .'einig kans dnt lIlls en vitessc JÍ)elftglGckeurd lvordcn. Rlijf-ooh nict zomàer tye6. ,c vóI;;on;lo kecr konen l;j fi3 aÀcJ :an dc heurt. l,raturlrlijtc rcunnen dcr; ;r;8i";; à;;3;;'";,.l;;"inlÀ-toor.,,m"r, om! 13.OO uur om onrterlin6 rvat te voctbaflei.
T]I,.]NINGEI{ JEUGD

Nu het slechtcr wcer wor.Jt vritr.en v,ri j norïnnaars benadrukken clat detraininl5en .ltijd doorg:ren. )c trÈincr bcpaali w"àr "r 6etraind r,rorclt: op hetvelcl, op c1e paden of ir Cc zaal a.an cle l,iait c*ecle. Necm dus altijcl naast jcngrmal-e tcnue, cen trainingspak ccn re6cnjack on gyrnschoon"o 
^""] verzamelenaltijd op t ENS.

Gaan julfie de zaaf in bedenk ilan ht-el goccl rlatalLes hccl en wecs nctjes op dc nicuvrc ÈpuIlcn.ja.ar ook no6 de zaa.I in.

i.1

D1

samenliomst
sar4cnkomst
'Samcnllonst

È a-rn e nlco ms t
samenliom6t
sanenkomst

LENS
I,EIÍS
LENS
LENS
IENS
LNNS

de zc.af net opgeknapt is; Laat
I,lisschj-en mo6en vre dan vol5end

-ll-
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Dc jon6ens van dc j uniorens cl ckti- cs zijn vcrplicht om af te bcifcn voor c,ctrainin6 als zij nict kunncn bij ;)auI vrl Stecn tel. 6?5096 bij 6ecn gchcor bij
tr'rans vd Berg te1.. 2979?8. Vergcct dit nÍct.

Natuurl-iik zal ile komcnde vrelcen vrecr re6elmati6 het voetballen luorècnafgcheurd i.v.m. da slcchte t crrcinomst andil3hc clen. Cp ràoio en tv of in clc hrantop vrijclagevond. en op rle radio op zatcrdaGnórren (tt ver6,n 1 om 9.00 uur). enop dc afkeuringsli j st en kunncn juIlie horón oi zíen of hct rloorgaat. Oebruj.kdczc medie a.u.b. a1tr.id. cpbclicn naar LENS is natuur3-ijh vecl"gcrnilckcli jhcr
naar bij algehele afkcuring is nÍet al-tijd icrnand bÍj lris. o"r,.,nlig of is hctt;cstcl vae.]c in 6csprclg. Rovendicn zijn Éovenstaandc meilia cr niot vccr ni-cts.
Is_ he t voctballcn af3ckcurd clan kan 5J Ucot no.Ílr L.IllVS toekomen. Do juniorcn_sclchtics traincn altijd(vcrplicht). lc overi5c jcug.lleden kunnen oàh a1tíjel_wat,trainen ( 

. 
zuide:',rark 

' 
6 trnnd, duinen ) of anàerÀ ii ons- klub;;cbour.g ,ru.t 

"pËtor,.vcrder probcrrin $ij zovcol- raogclijk t eclstrijden op vefd of in"clc zaaL te irri jgcn

, AFKEURINGEN.I'IEDST ITIJDEN

TII.,iNINGSDi'.G JUNICPEN SETEI(TÏES

BUITENL;NDSE ]?EIS .ii+B junioren.

i.iEDs Tn I,ID;)I]C GIi. J :11'; IUi'ILLEI'I.

Cn4anks do mati6c honrlitic van onze vcld.cn is de trainingecla6 opnr.anda6 19 oktobcr toch ócn s*cccs Gclvorden. De tr.ainingssti;oË-;; vàïa 3.:warcn bcschihbr.ar. De .t- en c-selchtie Irarcn rs moi;cns-vanaf 10.00 uurkondi,ticnccf bczil; o.f.v. Jec.! Meijbur6 en liicharcl ía U.-,.f en Joo? orlcnl;irchen.,c U-l(.lnssers o.I.v. Paul- vd Stcen clcclen tíat met Cc bal. Na. de fiims van JrapMeijbur6 en het cten, rvat voortre ffcJ-j. jk voorbcreid was cloor 1acvroulï vcl l{oekon c'.c hccr vcl Stccn 'rcrrlen rlc rcllen oÀgoCrraid. l,lu krc^cn ao l_ti*uuur"konclitietrcining cn'gingcn dc andcrc gróci:cn mài àö tïr"àïn'-ic"sïà[I1ià"r 5. rcuur 6in6 icècrecn oídcr c.c douchc. ira afIóop stonclcn er nog rvat boi-crhamnoÉ'enm-clk kLaar. cn + 16jfo uur 6ini; icderecn naàr huis. )c traincrs dc epcr.ers.en.all-e andere roc<rEwerÈers.van-ccze 0"6 *oraui-'rr";;;; ;;";-ili"-iJ;àà i"r"t.

-t ,

Van vrijda5 28 mci. t/m nr.anr1a6 31 me1 wil-fcn wij nct al-Ie i_en B_klas_
3gI" (lErqs 1 t/n 6) naar hct reutotur5Ëríorà i, Duitst_anà.go^.,..io d.e buurt vanGutersloh si:q+.cn vc waarschijnlijlr in ccn tv/ce daagstocrnooi of an4cls in icdcrGcvhl twcc wcdstri jr'.cn ( zc.teriair-- en zon<lag) . Do huisvcsting Ís priv6 5,"rc1;ciJ, 

-
nccstflI. mct tivcc. pcrsoncn bij 6én farnil-ici oe i:ri js voor àcze 

-reis iI f ïg!,]
I.":^P:":":: (vorzehcrinS. inbciJrcpen). Jon.cns d.ic mccwilren vroitien vcrzocht nu(]-Llcrir J'orr- ovcr tc hakcn op.5irorckcnins j36?1j t.n.v. L)cnnintmccstcr IENS;cp 1J novcnbur st-uir rrc inscrriijvinG. Er r.í"íín'40 j;;;;;.'I.,'^ïö"ïo:_.ror. ,o".

I(CNT*IíT}EiiS0CN : . 1IIM KOUÍENHCVEN
. Stccnzicht 189. èr+) -'.D )cn Haa6tcl. 299855

r^fbc,1gn v.cr lrc wcclotríjden bij.bovcni,'enocnd i)crso.,n cp vrijrla;;avond tu6son
;Í;,,i.,Ï,],?;,i"ï:"e6ï;,,;li*"tà-i".à'""8'"i"""tà.iló;";,;.';;"i,ír,is,rii iema d
voor avondvr'cd'stri j.ren uitcrlijrc dc avoncl van .rc r,recrs tri j "r. voor tB.oo uur.
Voor al_l-e vra.;cn , probl cmcn cn. clc -afschrÍjvingen kunnen jul1ie bterccht, Icclere n:ran r* go.vcnd i= .lu j;;;dl".or-mi..i" oro 2O.lo uuraantrczig. -- !'v tJ e strwrvrur.r'

r-J
in

dcze ircrsoon
het kl-ub8cbouw

-12-



ZATEnDi'.c 71-1o-1981.

11.15 uur LENS 01.
1z.-5rj _utr LEIys d2

.iÏZCNDE:HEDEN

l'JE!S TItï,I)?n0cRi,toL,.- !/ELi)EI{

z.^,TEtiDÀG 51-10-19Bt.

10. 00 uur i,mS Ët
9.15 uur iuictr B4

11.1J uur LENS Ef

BYZCNDE:IHE!EN

- Le.akkvrarticr.Dl
- Nivo D1,

CronvLiet E1
LENS E2
GDS E2

v1
Savorninlohmanlaan.

v3

v1
v2

LEI\IS .D1 +DZ zíe schaduvrpro6ramma- 7ie trainingcn en wo ens dagÀirldagc Iub .

CI'STELLINGEN: i

LEI\IS D1 J.Dunant -. H.§nulclers - V.TT.rap _
. n.I)ijlsna - U.Ijosch - I.Í.f,rooshóoft

samenkonst 10.45 iruï LENS

?.vd Zwan'- T.Janbcn - p.Bijlsma -- E.Iinoits - J,Timnermans - R.Slcan6
L.,eÍrier Hans vd sicuucnhuyzen.

LENS D2 H.Stail - R.Ilartman '-',D.vcl Toorn - M.struick - E.rnncrncc - J,I(oenraaars" R.Vcrbaan - -.v lïijn6earclen - ï4.Brandt _ R..,.,1sem6ócst _ §..]a6ssar _H.i'.arscn - E.v Bccli - ,I.rrd Staïrc. i,j, ., . ;.r -.:... . . ..: ._sancnkonst ,12.00 r.rur LElls Leicler llon de Jon6.

KCNT,-{T?E:ISCjCN: PETER I)Eïi?EyN
Midclenstode J44
?5!3 !!^5ch }raasIct. 2929j7

l'-fbeil-cn vcór de ,oo"r".i!:,::_bij bovengcnocnd pcrscon oir vrijila;;avoncl tussen--18.o0 en 19.00 uur. T n,. uit crst c 
" r. ud 

-;;;;-;;-zat 
cr dagmor6cn o? LÉNS bij i;r:aanclvan dc JUI(O tcl. 66131+.

Voor :le flvoltdwccls trij dcn uitcrlijli tlc avond vnn dc wodstrijcl voor 1B.. rjo uur. _

Voor a,lc vra,;cn, probl emcn cn r1e afschrijvingcn liunnin juJ-Iic bij Ccze pcrsoontcrccht. rcddro m.rantra,3av.'nd. is crc jcu;;dkommissie on 2o.oo.uur.in rr"i r.iroi.t"*,aanwe zi 6.

DEIII( ;!Ll.T

CPS TE],LTNGEN 3

LENS'81+ D2+83 zíe .schad.uvnvedstrj- jitàn
zie- trainin6en cn vro cnsd.a5nri ciclagcÍub
cr.enli aan dc strookjes vcoi het dint erklaasf c cst
D]I STN('OI(JE§ VOOI? I{ET SINT]]Rl,L...,S.ENEST 

,

LJEIIS E1 I,[.Ho_e].rsma _- M, V crs chcl-c].en - [Í.Schuuraan _ I,{.Ti js.6en y M.lliersna _M.v líatwiil( --il.lÍyrdcuan - P.de Jon6h - n,1"iiË" - s.nË=Ë _ J.I,,rcstratc
zic ook 

"iËX;+LïlBËI§,,f;.q" 
Jonsh -M.'!Íie,",o."- r.ïiïri"iu""6 7iï.Ëài. rEN§ ,)

sancnhomst g. l0' uui f,id.ií .. Leidcr JacquGs den DuLk.

-13-



LEI'IS E2 G.Elstah - ?.Elstak - R.zandstra - E.clen lleijer - I{.Ramircz -Il.vcl Laan - D.Vcrhoef - L,l.Jochem6 _ X.Zimrernan _ J.llansveld _
P.r'lngcl-ine - ?.v .'.anholt

Gaarne ouC.ers ract vèrvoer zic ooh reserveprogranma
sàmenkomst B.Jo uur LENS Leider Dhr. E16ta-]í.

LEN§ E, i).de Jcngh (k) - t(.tiarlsen - E.v Knijff - I1.!ïubben - E.Dekkers -S.Jagesar - J.Lelicveld - L,Lecftan8 - r..dc Iileijn _ G.I(uipcr _
. M.llicrsma - i). Va3-kcnbur6

zic ook r e s e r vep ro 6Te:nma
.samcnkomst 10.45 uur. LEIIS l,eiders lIJichcr v Vccn en

DXNK':'..N ])E STICOKJES VCCR HET S IliTERKt ..*SFI]E§T.

ïIDDSTR]JDLNOGBJ,},T.{.: MÏNI -\JEL,'EN

9. JC uur Vios F1

RYZCN)ERHNDEN

LENS E1 MeLis Stokclaan

zíc trainin6en cn lvocnsdagrni cr,rla6club
denk aan d.e stroohjes voor het SinterklÍrasfce6t.

O:'STELLING

I(0NT,LliTlEnS.00N r i.ETDR : EIInyN
Middcnstede J44
254J lz Den i.Jaar
t et. 292957

ÀfheLl-cn voor de wedstrijilen bij bovcngcn*eud persoon op vri-jdagavoncr tussen1B'oo en 19.co uur. fn, uitcrstc-nood nËg op zaterdagmorgen op LENS bij iemand.van dc JUK0 tel_. 56814.
Voor avo ndvlcdstri j den uiterlijk clc avond v:.n d.e vrcdstrijd voor 18.0o uur.
Vocr al-lc vragen rproble,ïcn en dc afsctrri5vin6cn kunne,,. juJ-Iic.bij èlezc pcrs.ronterecht. f erlere maandagavond is tie j cu6dliornnd-s sie on ZO.OO uur in hct làub6-ebourv
.aanvre zÍ9.

zrTEn)-G 11-10-1981.

LENS I'1 C.Molenaar - l,Í.}Íotenaar - J.vd t,/aay _ N.Schuurman _ R.Ficret _
tr'.Lcficvcld - V.Rutgcrinh

samenkomst B.4J uur LENS lciCcr )hr. l,loLenaar.

SCH.".DUII1ÍEDSTN]JDD}I i'U].)]LLEI{ EN ]JEL,'EN

BÍj algehcle a_fl.9_uring van het hompctiticprogramma si:eLcn. onze pupillcn
en weJ-pen vricnds c hapi: oIÍ jk te6cn I{IS:

12.O0
12,OC
11.00
11.00
10. oo

illls D1
HBS D2
I{is E1
HIIS E2
r{3§ E5

LBIiIS D 1

Ln-l'is D2
LEI'IS E1
LXNS D2
LEI'íS E]

I.,,ENs

L]]NS
I,EII3
LENS
tENS

samenkomst'1
saícnkomst'1
sanrcn].-onst 1

samenhonst 1
samcnkons t

o. t+j
(),45
O , ,-r0

o. 00
9. oc

uur
uux
uur
uur
uur

-14-
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liranneer jc via dc afkeurin6oli j st r de krant en/of c1e radio hcbt gchoord dat
dc afCclinc Den Haa{ï is af6cheurrl d.an gaan de krrmp etiti evrc dst ri j den nict door
ornda-t het merendceL van dc vel-den onbcspeclbaar iE. HBS heeft echter zeor Socde
vclclcn dic bijna altijcl bespcclbaar zijn. Blj af6chclc afkouring heblren jul1ie
je clus aan bovcnst.iandc verzamcltijden te houCen. BeI niet naar LENS op of het

, cloorgaat, maar kom 6ewoon. Dc nini-wchcn zijn ook van harte welkom. Zii kunncn
dan bij E, mee6!e1en.

I''Í$IIIEI(OEK ET]IN

In sancnwerking net dc FEI(O en de Ji[í/.J t'lerd op vro ens dagilidda6
21 oktobcr cen rïaxc ha,>pcning gchoudcn voor onzc pupillenrwelpcn en minil'reIpen.
I)oor de slcchtc vcl...cn ging het c o cktaÍl-tocrnooí niet door, maÍ,rr de zoon van
ofle Niso Ïras cr rnct tvree uur tehonfilns. )e jongcns rvaren rrrustig;[ aan het
liijhcn, tcrwÍjl i-n clc licultcn vicr da.mÈs onder leid.in8 van SÍmon een ]tlcine
2OO pannekockcn lclnarmc.oktcn. Gcnoe6 ís ieclcr geval orn + 6'J icuUdfcden de nond
tc snocrcn cn zclf6 ook orn dc hon6criGc toekijliers te-vredcn tc 6tc11en. Cm +
16.r0 uur ging icdercen vol6c6gcten en volrlaan n'.er huis. Het lvas hartstildre -
leuk 6ovrcest. Bedankt rvordt icclerccn die hicraan neegeholi:cn heeft, met na'rae

Marl-ccn cn l,larion vrl Stccn.

WOEIISDiGi:.II.:l),iGCLÏB

Dc jongens en mcisjcs c1J-e bij hct pannekock eten vlaren w63fl
vcrvolg orrlt op dc rvo cns dc6ni l'.dag verrvacht on te trc.inen. Oolc bij sle
trainen we ma-ar dan in dc zaaI. Vcrzancl-en op LEI,I,S. Necm alti jd 6yns
en voctbalschocnen mcc
De mini--vcllen en cle rneiei es von
De YIelIen van
De 1lupil-Icn van

Kotr op tijcl en doc goed. jc bcst. Na aflocp leldrer douchen.
Tot:locn6da3.

ch
ch

in het
t wccr
o cncn

11.3o t/b 15.ro
14.3o 'rA4 15.1O
15.7o t/n 16.1o

uur
uur
uur
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DE LEIIISNEVUE .

I.,EEKBLJ^D V].}I DE V(1IiTRJJV]RDNTGING LENS (IrWrC UW. SNEI)

llc 'Jaargan6 numnier 1J, ! nóvembcr t981 .

OOCCOOCCOOCCCCO ''i
On; OTfFÏCIEB, :v u .l:
CCL-rCC0CO00C00co(.:CO0COC0C(:C(rOCOC0cOC0CCrCCr'OOCOCCCgt;CC.OOOOCOOóOOCL\OOOOOCOOOOC0COC 

OC

MUT.,"T]ES IE])ENLUST

0295| n . c. de Kok

BT I.INENI(CI,ÍS ? Oi) LENS

,vrordt Lcu6ilcn}'.of 321, 1108 Di? .^;m6terdan

-ílan6ezien er thans aan hct hek vrijwilli6ers staandat dc ler.r.cn hun lidmaats chal:skaart mecoerei, zodit nen bi jer in vrienC qf vijand binnenhont. :'

lli j voot"'raat c'..ank vc_,cr Ulï medcurclklng..

is hi-t. wenseli jk
het'hik vrc et of

:Cndat in het afgclcpen seizoen, oÀda;ks publicatics van onzc zijcle.
dc t3.alivcrdclin6..van het lrcstuur niet bij icclcrccn bekcnc is 6cblclicn,'vrirtón
vrc -nu a.Iva.b.t. v',oruitlopcnd o! cn behouclens de l3ocdkeurin6 van cic ^.v. van. rle
ledcnrc.ad, clic eind novc*ber zal worclen 6ehoudàn, dc tarLiiv ordelin6 voor bitvcrcnÍgin6sjaar rrn U bckcnrl nnkcn.

. De konmuni-katic vcrloopt hct bcst als U cie juistc man voer ecnbepnaldc zaal( bcne.clert. Iler:as is in hct afgelopcn 
"óirno, 6ebretfi- ,ràI aitniet altijd zo vcrliep ar-s zou moctcn, hctgÀcn nogal eens nisverstanccn in dc

hancl wcrkte. tJe hopon dat dit in hct vorvof6 bctcr zal Iopcn.' Voor clit scizocn clenkcn ',.rc nnn C,e voI5;cndc taakvàrclcling:
:l' - 

..
ccas tr'ortman (voorzitter) bclast met.zckcn. van arserncnc aard.r'rcprescntetie,
mu1tiasport,evcntueIefunó;,r}anner,':rcquisitieen_i).]?.

Gerard vcl Stcen (sokretaris) sckrctari,:e.t (w.o; lcclen-en kc,nl jiSgti cc.clminÍr-stratie) tevcns belast rnct znkcn bctrcffchdc akJronod.atic, nateriaal cn.verzorgin6 klubblr.d.

Jaap col-!a ( 2c sckretaris) tcvcns bel '.st met :'. i. cn kont^,lEtmÍrn voor (lc
,rcd::ctic cn r:c tr E:IíO.

Ad corct- (pcnnÍngmcestcr) bcrrst net :,11-e zakcn vnn financiëre àara, acquisitÍc
en kontaktpcrsoon voor c1e b:rrkomuissie t ot o-lottokommiësic.

T,-,,J(VERDEL]NG IESTUUR

Hans Zoet (comnissaris) hontcktpersoon voor sel-cktiè zonr'.cg cn.,SÉKO zonrlag

-1- "
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. . j |:,;.r.'

Her r §eurgn5 (comnissarisJ bc_fait ..nct S.E1{C. zondag (i.s.n. I{nns_Zoct).; _

zaalvoetbal, trontakten lo,tvD, .lres entatiËl 
-:ar 

( c"[.riu..i oriÀ"rr) ii"utr.rror.u.,
Gerard i)uivcsteijn ( commisse.ris )damosvoctbal.

zahcn bct.rcf.fende JUKO, sÉ{{l zo.terdr,g en

l'.ic hopen dat bovcnst..rand overzicht j.n Urv gr:heu6;en ge,grif t b1i j f t c:r,aLs de Lcdenraad hicrme_c akkooqd zflr g-.a!, hopcn we in àeze-si.nenstelling.tegaan funktioner:en., Els U ur.,,on ot o;:mcrtrinj"í ...-rruï ;;;;"-;;ï"r bostuurhceft, is hct bcstuur uÍtcrai.rd urtijd uercïa te antrvoord.c"; n"t.r,]erlrt voor uenvLror'ons6omoJdtc1ijkcrn1sUdejuistci)crsoonbcnn'c]'eri.'r'.
Vorcier hopen rve U op dc komcnde i.l8óncrc f,àcpnvergaae;i;; 

-1r"" 
Ce 1cd.e nrc.acl,v'r'arvan tl'e dr'trim u binn-entror't àar vrcrden m-ec'gedecÍcl, to ilo1,cn rro5ro"t"o. .wcl1icht kunncn, d:n aI veè1 vr;:Gcn cn 1:robleÀen kunnen ,.ràon ,p!-cf ,;ut. ..

LIi»í--,.TS CH-,:'SI(-;.I]TEN

Zoals U vrc ct
voorlol:i6 cen oplos;sin
met cn-hele mcrlcvrcrkcrs
zr-Jn nern d.aar zccr crk
natuuirijk het 1:roblcekcnncn, Mogcn lvij on U
lidmtr.ts chLpslcr.i.rt nc e
dank.

I

IN MET,TON],.M

Siechts vrcini6 r1a6cí ir;r oIli.:.ar
overLcCcn.

str.at One Nico nict Inngcr bi-j rlc inilnn6. lrc hebbcn
13-gcv-.ndbn in de pcrsoon v:ln ons af tór -.,,U. Í,oyl<cn6:dic_dc thuis'+rcdstri i don v. or zi jn roton.i ng vril ncncn. i,,,i j _cntclijk voor. Nícur:rc mons cn " i.lrn'iià:^iri!.il[-g. 

", " 
r ..-._.m rlat.zij onmo6clijlc aLl c ! LENSle ct"r, ,r".n gJzicht kunncnw-bcpril en rrcclewcrkÍn6 vr.l6en om r.E. zónda6- Uvtc brcngcn. )it voorkomt vocf trisv cr6tanr,,en I Dij vcorbr..c.t

Het Sestuir.

Het Bostuur'.

zijn dc vcrigc rveek twcc oucl-LIINSer,s

' Eerst vras het. Hcrpiqn yin !ïc6tin..r_ die 6.). jrar oud na J.an6c tr-jcl z:i.olrtc zi jn gcveest, vccr i;occl Cc àgcn stoot. ',Itr licn.le hem r,f al_s schcol jonf,cn.:
1l_"li: i1i1:.:11c?i!criodc nrcIdc,,e.. hij zieh ds Lirt bij ons i::n. Hij 610eidc oj)als ccn voetsa.Ir-cr vnn_forne.nt, groot var:, 6cstr.1tc on krachti5 in zijn optrèdon.Grr.r'íi Gczicn op= hct vc).d om zÍ jn -spc1""9"..it"iten, 

cric hij voàral_ e.rs r_i-nrrs-buiten wist te etalercn, wcrd hij uororràí"n 6elaarcecrd om zijn aangen..nncom6ang.
Evcncens na l_nn6dririgo zicl(tc ovcrl_eccl o1: /4_ jnrige lccftijd mijngocde vriend 3cp Janson r o.,rn r';ic ik dc arr cr?re zicril;st e hcrinneringcn bewo,s,r.colt-ecn hei ven ccn voctber-lcr, rechtsback in de $arèn trvinti6 cn cicrtig - hijrvcrd in 1922 l.,j.d' - is hij bovcndicn bcetuurslid 6Jrvecst cn lirí von oc Eco. i^Istrouw Lid vr.n hct'gint-_i,sncskocr hccft hij tarl-àzc malen cle Erctlienst mct zijnmachtig E t enij-clui d 'op6;cruist crd. t.ict zi jn Ërccrs Jan en Thco vras hi j ook l_iclvan cns eíGin LENskoortjc. En vcro jr.ren zon6 hij bij r)ie lraghesanS0rs.Nu zijn bcid,en, Hcrnrn en Ecp, hecn[e6:an, vórroÀt vàn vccl i*orighod.r, 

".,op8.noncn cl 'or clc Ilccr van lcvcn en dr,-ofl. 20 vertrouwcn ruii; zo r:Id<lcn rvi j,omdat het 5oed is voor rcvcn'f,en cn d.o,len tc uiaacn Rei(lcr iamir-ics wensen uijvan hartc Etèrkto toe om hun verlies te clraöen.ilJ-erzi-c1en, 2 novcrnber.

-2-
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lÍic stnnt or achtcr ,le'Bar ?

Zat cr dagnorgen; ',,-n'en I,Jin : l,lartin vd lieul-en.
Zetcrdagmicldhg; ' Jose en .'.n.lre - Tcele Ererichs.

Zondagmcr6en; Tinus Zilfhout - Cor Hoppcnbroulver - Tce1e Freríchs.
Zoncl..8rridda6; ' - /;n vd. Stccn:;n BcrgcnÉèn ogorrr"n - Jose e.n ,,.ndrc Christ.

:ïïïi:ï í:ffIËï' i:':,"t"ï:H""Í'Ëïll;.
Dventteel rfboLl-cn bÍj .lin B crgenhcnegoulcn, teI. 669416

lïOllINGBOIitiï C: S;ICRT-';,RK nSCiiL'?

Rcutrlust en vrcclerust zijn in rei) cn rocr, orndat i,o'a 3nrouïtubcstuurvan i:]-an zou zijn cen 8cdecltc van hot sp:rt1:ark E6ce.mp op tc offcren vcor
wonin3-bouw. i)aniek is nog nict noclÍ5. Hct is juist dat in het GencenteLijke
StructuurPlln (twecde stcp) gcclachten worc]en ontvouwd ovcr c1e nr:oclzaa.k vanrrvcrdichtcnrr (het bcbouwcn vnn olcn plokken om zo hct ie.ntal- rvonin6cn in onze
stfl.l o} tc v-óercn) cn zclfs su:,'gc6tic3 lvorden 6cclaan vraar in onze stad cventucel
vcrdicht zou hunnon vuorrlen. liet is Go!-d om tc rvetcn, clat hct s tru"ct uuri)Ia-n
Tweedc sta! nog mr'ar ccn ambtcJ-ijkc nota is, vrcLke iho.ns in dc inËlr ao-h is.
Nad.at dc rcr-ctics van dc l:cvc1kin6 aijn gcïnvcnt aris e erd zal- hct colrc6e van
B en tÍï 

- ccn stenclpunt bepfll-cn cn ch.t stanclpunt vèrvoJ-gens aan cle 5cme.;nteraad.voorlc,r; 'cn.'
Eàn van dic (nmbtclijkr) su5gcstics bctrcft hct 6crr.ccJ-tcIijk bcboui",cn

van hèt sporti:e.rtt Escitmp..Uit clc rc+ctÍcs blijkt clat bevroners.van ]líjutvLust nog
hef ernaal nict zo,bouvrlusti6 zijn, tórurij1 Vrcà61q6itr r/redcrudt ook aI vcrstoorct-is. I,lct dc inspraeJt za1 hct dus a11em:\3.f we1 gocd, komen.- sr)orti)nrl( Escamp. ié 'nr. ce ns ccrcr.er ,rèt L..nÍÍ-c-terní jn-plnnnen 6ccon-fronteerd Sevrecst. Op c'n' óndcr hct plrk zou ooit oen mctro-Àt:llion gcbcurvcl
worden. o.ri dic reclen :i:ocst hct klubgc5rruw van LIí{S dcstijds cen TiJI)EfIJi(
karrktcr krijg'en. DÍc mctro-stírtionsl)ranncn zijn iclul-Jri"6 al wecr ran;; vc.n c1e
bnan. i)c su65estic vr.n'nu een clccr vr.n hct park tà bcbouwen komt vermooc,cl-i jk'voort uit rle vorr-rachting, rrat cre bevóIhing is glc omg.cv:ing in d.c toekomst
zocianig zaI tcru6lopen, dà.t r.rn dic si:ortver,leri op àcn .1iur 6ccn bchocftc nccr
za1 bcstar.n. (het gaat om bebourrigg ;ran rle vclden van IMT1 VCS en Grocn i./it).
De 1:aradbx is natuurlijh, clat hct bàurven ícn ncer rvoningen juist 1eir1t totbevolkingsgroci cn ticnanc v3.n dc bchoeftc ran si:ortvcJ_ilcn.

Qvcrilqcns, hcbl)cn !-re in Dc,. i:laat! op het ogcnb]ik no6 eon telcort aan
sportvel-i1epr dus zovccl ranlcidin6 -om vcfrlen tc slopcn ].s er nict. Clnclertus6enis cr cen fcre woninl;tckort, rlus het principe van vèrdichton verd.iont brcd.estoun, maar clan lucr o1: locatics dic zich clani bctcr voor l-enen. om in dc buurttc blijvcn:.,het bchouven van dc grocnsrtrook 1an5s cle l)cdemsvar.rt weg zou besprcclc
ba.ar m,reten zi jn. rn dat gcv:lI krijl;t iederccn zt n zjrlt l,lccr vroninlen 6n bc-houd
van hct complctc s1>ortp:rk.

Guido Haflccn.
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Van uÍt do l,Íidrlenstcdc kan ih g 111as rncCcrlelcn clat..ilc vorige rveck
doncerdrg ontsla6-en bcn uit hct zickcnhui§. Dit onts:Ia13- vril ni'ct zo36cn clat iJr
bctcr ben lÍant ih ruoet nog enhelc wcjccn rustcnl De bc1ang6te11in6 tij,lens nijnvrrblíjf in hct ziokcnhuÍs rto.s 6c[rc1c1i6 do-ervooi wil i]r cen icdci h..itcIi jk
bcrlenhen.

' Loeli Duive6tcijn.
LLLLTLLLLTLLLLLT,IL
LT, LIIf EI{T...'-D :tJ -*'"'"-'' L '
IL].LLLTLLLLLLILLLLLLLLLLLLTIÏ,LLIJLLLILILLL],LLL],LLTLÏ,LL],LLLLLLLLLLLLLTLLLLLLLLLL],I

0p dinsdogavond 1O novcllbcr 1981 is
gehccl 6ewijd zal ziin aan dc bcgrotinfi 1981
iianvan8 20.rO uur.

cr cen Lcdcnrr.adsver5a.-dc{i:$ .tig- 1982,

nRnnRnitrulIfi ntlRltRRRn r :

ri Ii :._ ,.-

RTI]NRI?NIiJt}-IiIRR]]INÏi?RRRX}IRRITIIITRRNRRRRI]NRRRRRRNRRNNIRRRRRnNRNiMiU?]tJ?NIIRRNNRNNR]]NRNXR

Dc Mestvaalt.

l)aar zíjn we c'Ln vrcer. Enigzins vcrrast cloor hct toch Coor6a-an van
hct- vootbal vnn'af5e1 ,i:cn ucchenrl. Na àorn 4 wehen stilligf,en i.s het.
toch vrcer oven vrenncn, cn Cc con.ditio val_t natuurlijh ooli':iÍct noc.
Dcn cn r.nrlcr_ lcr,.r.n tot uitCrutrking in het l-..^.ntaI lzcdÀtrJ- jclpuntcn,

.1'1- Scn.Zo. e1f tnl]cri uistcn sLc<,lhts rn handvól punten bij el},:r.ar tc
Jit lza-s trouvlcns 'óolt d.c curstc kccr .lat cr n.. hct verschijrro, .rr,n lioi
aanvó ef r',brsbi j öónkonq t verslal; 5cvc c t bnL :l vrcrrl.
Er zou 6czoi6d word.en voor rn bnlijc voor dc ruil forn'uli cren, nou...,.
rnooi nict dus,
Dc aanvocrdcrs zcu(l.cn crop toczicn d;,.t de klccdlcarner§ mct cen tlckkcr
Schoongcmr.akt zoudcn w.'-rdcn, opdat het cIftrI 'c:rna nief in ccn z'ii;n"n-
sta.l terccht komt; -l'Iou. . . . vór1;cct hct nnaar. 'r ,,

Het efftal- Cat dc Laetstc uredstrijd. vnn de cla6 spcclt ncqmt na de
wcdstrijd dc hockvlaililctn mcc. Noir.'... afi jn U raarl .hct clus' aI.
1ïordt vcrge ctacht ighcid dc nicuve v..l_k6zicktc' os.... is ncn 8cvroontc luj-. 16. hct zo nccilijlc on te onthouclen dat je clic vIai11lcn 

"vonmecncctrt,. cn is hct nou r-rcrkclijk zo v'crmocienil ora bij e ccs BoÍrischcvcn.jccn trcldrcf,' te hnlcn... rh knn hct nc nict vocrstcllcn. l,iitcn vrehet ite volgcnrlc vrcch bc'tcr doen,
Hehe hccrlijh is rlat oE evcn tc razen in dczc rubrÍelc. Nog hcerli-jlcei
is hct, ftls mcn zích dczc tcrcchte tcrcchtrvijzÍng a.antrcltf.

- t.

i
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Nu cen vrflt aardsere mededcling. 0p JO oktober vrcr,,r,en ?iet Durghouwt cn
i.nnic iloelevel0 verbli jclt riact rle gcboortc van ccn rl.ichtcr uelhe d.e
namon rrrts H616nc ]iyíi'ti:at draBen.. leit en -'.nni'e van hr.rtc proficiat
namcns hccl LEilS.
,',f3-c1o7cn lonrla6; dreairlc oi) LIJNS voor hct ccrst àe 1 6uklen tàtcry.
Naar mi j tor ore krvam, r n cclatlnt = schrcc_uvrencl succó9. Mgr.rigccn tro$al tn enveloppe nct rvinncncl lot. Ieder vreegopdr-of.het-voetbal nu.

. .docr5r..r-t of nict, kr.n ncn m;cilocn aan rlc Lotcry. Etkc wcck wordt'tr.)uwons oolc rl.e prrjzcnllot ai..n6cvu1r1, zodat d.c procontuele k:ns o'p.uen
. !Ii!u of'l< ivcclccnd hctzclftlc is. , .: . ,

4"i3 yrlr dc r,;cck 6nrt n.1r.r LDNS 7 (zo); Dit cl-ft.1l prcsiocrile hct orncfgclorch zonr.).ag nict ar-l-ccn mct 2 verric.puntcn n.-rai ock J waarschu-
v;ingon vrn jjTC tcrug te liorncn.
zoÍrl-s u rucct is cr dc. fr:tstc 'tijd coor hot r:cstuur en cnrrcre torzrJ<c

.i ; -l:undigc. 
mcnscn 69q1cutcLd. aau dè bc13-rotin6 voor hct 1openl1,c scizocn.'Nu rïas dezc...bcgroting nb6 nict hc]-cmral- sluitend, mnar oolc clc.t wist .

. U e.1.

.' i.fticLolcn naandn;avond r.en_ het b_cgin zat-c-n- wc op L)ïi.l.S allcile.al in hctdonhcr. EnkoLc köffÍcd d(itkurs':aictirlr--aït :,ot hicr cen actíe bctrofon dc ehcr8i-ckostcn tc drukken,.mi.Írr hct tïarcn tochniscnc protf"rrdn.dic ten (irondsla6 1c6en ean :1czc cluistcrnis.
vcror dc finnnciölo cxrcrts ve.n cle r-c.rlenraad wordt hct a.s. cri,sda.5 "..
on 2A.3() 'uur rn smulavonci zij, cn ook Cc nndere l_ c clenraadÈled.en mogcn.
Íill d.rn.-r'rcri:en op Jc bcgrotin6. i I

LltNs 1

DE. ST.:N])

Dlaul Zryart
'Hc).ievo 

e tqiuis

VEIC 1-

i..s.'zonclr.0 si)cctt LENS thuis tcgcn VELO. :ilopclijk vrcct bns ccrste. zich tc hcrstollcn nn hct vcrfics, .Hct zal ongctwijfelt ccn.zwarc vrc 6trijd r.rorclónr' riran t VEL0.stg66e t c6ciisti..nrlcr (aihocliel J vrcdstrijclcn J punten)

vrn nfgel-open zonCa.6.
is drrcrg.:.als een ... -

' -- r'r:r'

l./ï-o
4-.6RI(DEG

LElts'
"S 1ic d}c cht
Vcr:burcl .

FC. Lj sse. .. 1

VELO
VEC, ':
.sJC . , rÍf
T exa6/i)HB
DIIT. .
HVV

3-4
4-4
5-4 .

3-3
1-3
3:-1 ''
E-?

1-1
1-1

:')nocn,"t :I,t '.

-'Ir'C

Vcrburch -
IIKDEO
Tcxrs/DHX-
DHL

HeLl-ovoctsluis
HW
FC Lisse
sJc
Rlauvr Zwert
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Z;TERTiG / noveraber 1981.

14,3c
12.15
t4.}o
1r.45

uur
uur
uur
uur

;.MiR 1

NSEI,Í 2
SchevenÍngen
§V c1e Jagcrs

B

5

LEIIS
ï,nNs
LE}TS
LEI'IS

1

2
J
4

H. i'i. de lleus.
C.ll.Vo11cbregt.
i). Eckhe.rrlt .
N.N.

[tras6ení'.ar.
tc ontmo ct cn.
tc h.-rIcn! 

.

Hct T!'íEEDE -gaat op spcrtpark cclrenbur6-h dc 6tri jd :ranbinclen nct l{smr 2cvenecns cen ;rloe6 dic tot nu toc net vlisselcn.]n =r"cou"ór, ,o^, ,orun t.*oËïï
r^'f s wc al-l-e brcssuros ecns nchter cre rucg noÍien 

_ 
hcbrre n ,i jllt ons echtcr lveÍnigrcden voor apnicrr ran*rczig. -sny!"g:12.tI uur. (vörzamclci Lriwir.*rtir.," .r1..15 uurS-cLcidsr gcht or: C..I[. VoltcËrclEïTËrein iS;iU: SPortpark Cckcnbur6h v66rar.n,dr-rcct nc.r,l:r^*::I"::t.lrein. cpFfdÍiïiï-E-vcrdcrc u-c'.vcns: !/ocns(1..C.rvonc1!rc L ,ll;i jJF; sr]oc.rlt cvenccns UIT cn vc1 op Iloutrust tcCen Schcv;ningcn B.Met ccn bectjË-6ïör1è6 cn tcvcns a..,r r:at t.r, 

-ooct 
en dc v.rl_6c1ingcn va.n iob JoLIdit probrccm vrel l:un,Jn ovcrwi,ncn. ;rrr*.,g,"'iÀ.;ii ;;r:' i:;;#;;, r,ElsEinEEe13.3C uttr.

Cpstcll.ing: 
_ 

G. Haflccn. - E.Neum rn - J. de Bruin _ c.v !ïcl_ber6cn _ C..Vel_rlink _li.lon (n..nv.) - U.Kcni:er - R.Lcijn - L.Kr.ti jpcr _ G.Iïuipcr r T.vc1 ?ol _1ï.v 14sr'65.raen - G.Rosman - C.Ioiman _ i(.Rcn lihilif .
Het VIEIiDE t cnslotte i;rr.t naar h.: t Costersportirark tc( halvcrvre6e dËfy-.Elfs c,.o rp cr]-r an, linl.,s

ukken o
on dcar SV de ,-Ta crs 5noet o.i-. ooli een6 ecn kcer L n hier zckcr n punt yJc ,Iiianv..rg: 1J.45 uur ( Verz ar4elcn LEi§Skantine 1.2:\5-uur-J

) Dit

a

Dr,ar d c ze zrt c"dag ÀnCcrclar.d a.lle vreclstri j clen wcrJen afgclast blijstons even dc ruimtc voor een si:eciec.l oiIölw nds eni6c wekcn lopen n.I.erp. ,Sionze iiEi]STE -e1fte-Ispelcrs rond in fonkclníe ur"rc, prachtige rood-zwartc tnr.inings-paldrciïlEcraarcl r,rcrd. dit no .qcIi jk genl:lht rloot'micl.lel- vr.n sitonsorin6 v:u ccntwcctr.l- instcflin 0cn , dic rrri jin de 
-c 

urst e 
^1:1:.n

ts de fc1.10s N cderland !V ccn

)rÍvc in shorv
zorI erc troc cnu

hair speI, vcor vcfÈrL

c Cr o

vcnhagc cn onstrchcn d.uidcli

voor d.cze 5cste bi

jk nnar vorcn te letcn liomcn.

zonCer crhcnt c1i k zijn t
tcnl:colC-

stcllin

J

,i: dc Bcus.

mot or bcdrijf té Epe (G oven h n LEIIS -kr nSen on bckende
Za-Tatustrt-. Het io buit J-

t ZM-afde
;espccId, om ons visitcknartio j-n de rcGioncn vr,n Ce

r

dic -t t ons o? clczc rvijze

p1oc6, door h

G scno

cn kijf; dat r,,i j hicrncCc ccn zccr bi

Ï,lij zij
ling voor t s-Gr
n clan ook zeer

Gabriel vd To en Iiric Landptan
cn

spcciale clan_k vcrschuld,i gd. An onze contictmcnscn dc H.H.
rxo6c g crne.íUrte n:,in van e vclen ging LEN§ wedeïon in het 1icht clcr schijnuerpcrs tcploatscn. E-'ttJ-iröp-6n ccn en andcr nanr vr.l:lrCi5h eid te dr:.gen.

I(omendc zat cr gact ons EDIICTE op bezoek bij ;JTUB 1 en wetcn urizeer zcker no8 c ver}cden, daftèZE ct 6r lige kar..kt cr inei ( on) r:]'ngenane vcrr.:i6singcn knn zorgen. Iicn zij dïrs'bij voorbLat recils gcwaarschud. .'.angng 3 i4,3O uur. Schci.Lsrechtcr: HTcrrcin .'!NriïD : vcn llri.cncnll:cn t c llnss(in:ar T/C ]net Oo6tcrspop lvo c ns clegLvond. !



Cpstelling: C.llercbah - I{. Di c f f enthalcir - ir.Hentie - h.Itoster.(aanv.)
C.Koster - ll.Kostcr - I{.Douvr - J.I(rul - ..,.llan
I,Í; d'e'.Iieizor - H.I(ouwenhoven - .l.vcl Kroft - p1.

ÉnccnLtt',t;. zJ'-TEtt);.c 14 novcmbcr 1 981.

nin6 - E. v Vitcrkhoven .-. v Driclen - C.Bel-tr

tr 14.J0 uur,LXI{S
12. r0 uux LENS
12.10 uur ],ENS

9 . rO uur LEi'tS

20.00 uur LUIIS 1

' l.']nOcn.'-I.Íl,f ; VilIJDiG 6 novcrnbcr

rt lls - conpotitio:

- I,Í.v A, t72/1
- DsoT
- Vel-o e
- Ii.v o. ,?2/9
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TRCGRI.iI.T.Ii^ Di.NDEI]D-G 5 november 1931.

1

2
1
4

v1
v1
Y1
v3

TIMSH 'I

1981.

N.N.

E. Cphuyzcn.
J. v .,')is6e n.

N . N. Grip.
Noordwe6 te tÍat cringcn
v1 j,.c.I.,l.Jansen optcrió Eaar;
V3 i,.YJ. c. M. vd Ven
spcrtcomplex rrg14i pj4lirr
einrle Schocmakerssbr. .DclftV3 P.L.v ]uffclen.
V3 J. C.3. M. Goel-errr . -.
Langc l(1ei-v,e6 lli j srvi jh È/o
Visscrin6laan
y2 I{. i,t.
MBr. No]-en6l-..cn
v2 N.N.

tcrrein DZS.

19. OO uur LnNS 9
21.00 uur IENS 8

LENS
LDNS

11
10

3Íj twijfclachti6e vÍccrsorns t anrlighe den kan nr.ar het rloorgaan van rl.cze wcclotrijclen-gcinformccrd vrorden bij Hans Iiicntjes, tct. z3Bz54 (uitsiuitenà vri5r1r.6avonc1 .-tussen 1?.JO en tB.Jo uur)

L'nOcRi;lll4.i ZON)íG 8 novembcr 1981.
14. oo
11.00
1 1 ..)O

,10.00
10. 00

14.: OO

10. oo

14. oo
12"t.)O
1C. CO

uur
uur
uur
uur
uur

ttur
uur
uur

t
uur
uur
uur

IUtr.lS 1

VELO 2
LEI,ls f
IXNS 4
lrJippoldcr 4

IENS 6
LËI'I§ 7
Valkenicrs 4

LEI'IS 9
Duno 5
LENS 11

VELO 1

],EI'IS 2
DcLft 2
vcs 4
LXNS 5

Toofan 2
DHL 6
LENS B

l) cJ- l aa o
LEI{íI 10
Robin Hoorl 4

.ililo Gn,'.i,11.L--, VRI J,l).':G 1J novcàbcr '1981 .

Li j st crb csstraat LE}iS B
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RESDRVE?NC G1U,l,[,r..,:- ZCNDic 8 novomb.cr 1981 . (aIIacn bij. a.Igchele af_keu.rlgC) .. ...._

. sp í,rtp. Iioutrísï st:ortLaan
!t

. Deal en ller8scl-aan

r4loo
12i oo
12. CO

14.0c
14i 0O
10.00
10.00
12.OO
12. OO

14.oo

uYr
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

!t
t t.
tt
tt
ll
v2
v2

,uindor? SV í
DuinCori) SV '2

B],}S

HRS
H3S
HBS

HI]S
tE.r{s 9
LEIIS 10

LENS: .í,
LENS 2
IENS ,
TENS 4
LENS 5
LENS 6
r!,rlrs 7
LENS I
H3S 9
I'IRS 10

teI
tcf
tc1
tcI
t el-
tel

bii 1)

bij c
bii tt
bij F
bij r
EAJ .J

1
4
q

6

?
B

ei6en schciclsrccht er
tt

Nr,ar hct clcorilnan vr.n d.e wcd,stri jrJen kan tclefonísch vrorden 6eÏnf ormccid bi j:

LETIS
LENS
LEIT§

661114
631960
66t3t4 :

1 th,r 2
Jt/nB
)errlO

kantine LENS
hentinc Hl-lS
.lrr.ntinc LEI'IS

t;1
tel
tcl

VEltZiJ{ELEN: ccn hr.If uur voor a.anvan
', i'

van dc wcc-tstrijcl op het bctrcffcnd.e terr:
Ci'STE],].,,INGEN :

LDi'lS 1 ,2 en J gorclcn door de traincr bckcncr. 6cm"La.ht.

Ï,DNS 4 als bctrcnd

LENS 5 i,r,S :]Urelr:)

LENS 6 a1s bchcnd

LEI,IS 7 als bckcnd.

LENS B ,r'.L§. bchcnd

LENS 9 o.Is bckend

LENS 10 a].s' bèlíèhd

' LENS J 1 ;..1-s bckencl

VliRZl:lÍELEN: . ,.

vredstr i j dversleg s. v.p.

ij

J .I(ourirenhovc n nnnr 11
;

zie ook vrijdag 6 novenber

zic oolí vrijdr:.g.6 noverib e r

zonder i.v Rijn -. zíe

zic ooh vrijd.ai.;6 novcmber

ook vrijdag 6 nnr"rt",
roct J. Kouwenhovcn.

LENS
IENS
LENS

4
5
10

an-v- | -)
-n o

11

en 1'l ècn hnl-f uur voor Ítanvang van dc wcdstrijcl.
.O0 uur LENSke.ntinc
.00 uur ,,

.íJ'§CHRIJVDI{ ( vri jdo.lr-avond, tuesen 'l9.OO cn 2O.OO uur).

LEN,S 4
LEI.I§ 5
LENS 6
LBNS 7
LMIS B

LEI.IS 9

6?5ca6 .
olo-?1r11o
Boz5t6
29?9?8
298?85
2371o1

aul vtl S tccn
ces vcl. -Dcek
enli liirdl1clzYraan
rans vd Der6
heo i'rins
an liiemen

-ö-



5e klasse B

Mariantà 2
S hakt
T jand
LE}IS

i Bc.ru 4

4-B
4_B
4-B

..4-6
síjthoff .Fcr6 ,
Buitcnhof 4
svs t70 /3
Los Emba j adorcs 2
GSC 2
The Bonbcrs

4-6
4-2
4-z
4-o
4-o
4-z*

Senioren 4 in rle ldjkèr.

Het cerste, twecde cn derdc rvordt door C.c traincr b.ckend- gom..c.kt lezen
vre iedcre vrcck in de LENSrcvuc. Van heí vicrde stann de narnen "ér w"I in "en vrat
voornamen, mcnscn duc hun sporen recds in de verenj-ging hcbben of bczig ziljn
deze tc vcrdj-enenr r:rant zc zitten bijkans nffenaal in cen of anderc corarnissie. .

lÏa111 ,r11 jc in dc irubS-Ícitcit blijvcn dan Caat ncn hct vierclc in, rvqnt dat..i6 !

het hoo15-ste vrat mcn toch bcrc-ikcn kan. Maar brcngen zc er no6 wcl ieto vnn
tcrocht, zult U .,16 buit enste.ancl. cr àích a.fvra6en. Ja, altijd tot o.an Ce rusti
rvar.rin ze dan c.l- hun lrruit verschicten. naar kun je tlvce oorza-ken ovcr a-anwil-
zenl 5cbrck o.rí cbnd.itie of 6con inzicht in het verdeler vc.n hun eigcn krach.tcn
om hct 2x45 HiIi. voluit tc s!urt61. Dus icclcrc opelcr moct maar bij zich, zelf
te biecht 6ai:.n. Zo. ook af6clcpen zonr1ai,,- uit tcicn .,rchipeL (vrat cin mooi
complcx is tlat toch nct prachti6c vcJ-rlcn) mr.ar vandaas yle} cen be ctj-e zhcht "'

toch hct BinG goccl in clc ecrste hclft. l)e achtcrhocrle onC.cr lciding van Han6
Zoun met 4ijn qcconclanten Fred Schuurman en !ïi} Hcijnen. 'lyillcn.van Spiunilél aIs
voorstoppcr clie nr. de thee zijn i.rIc.ats ovcrdeed can Jos I(cetman. Dn dan ons
mirlilenvqlcl . o.l- . v. .iïim ltouli,eirhoven dic . lverhten aI-s paarden, .maar voJ-gcns ínsiders -
l<an' mcn niqt op elhe hac.n. het qeLfclc clicr ínzctten. \ïant tc6cn het qínrle libp
niets mecr. ?ctcr i)crïeyn cn ,)aul' vd Stecn waren iïin zijn J.inJccr en Ilechter
hand. En nu on?c voorhocde, hct sunmur.r van lLEI,lS r onfler Eupervis+e van llcn C6sc,
U wcl bekcnd met zijn divcrsc goochi:l-trucs díc vcclftL nct iets tc doorzÍchti6
rïarcn on ef f cct".te scorcno OoIi Jaap "Colpa dced..mee in rlit or:kest on, j;c.cl van
I(Iecf lict zigh nict qnbctui6d als sol-ist dcgr het benutten van __kanqen l ' r,iía.i
het vras n.iet llqrmo,nicus 8cnocg om Jos Kectman in hct s1:cI tc be\relCccn. Valse
notcn zitten hicr ni-ct in: rvc]. tc.: vccl hal-vc.

E. M. Elunahs.-"

J JJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJ
J
J Virli IIET JEUGDI'IONT JJ ,t '

JJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJ.]JJJJJJJJJJ.TJ.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.],]JJJJJJJJJJJJJJ

I^JEDSTnIJDIRCGIU:I'I,li. Í:-JUNIOIEN

I(O}IT.J(fi'ENSCON : GDIi,i-nD DUI'JIJSTEIJN
Sticltjcsstraet 259
2521 VL Dcn llaag
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Af.bellen voor dc wedstrijdcn bij bovcngenoemrl persoon op vrijdagavond. tussen
18.OO en 19.00 uur, In uiterste nood nóg op zaierdagmorgcn op IENS bij icriànd
van de JI]KC tcl 661114,
Voor avonclvre dstrij den uitcrlijk c1e avond van cle v,Èd.strijd voor 18.00 uur.

Voor al-Ie vr..Gen, irrobJ.cnen cn cle nfs chri j vingch- kunncn juIlie bj-j cleze perEocn
terecht. Iederc maand6avaond is de j eu,3rlkomraissïo. iiri 20.'U0 'ur:r in het klubgcbourz
aanvrezig"

ZÀTEIii);".G 7 -1 1-1931.

14.3O uur LENS j;1
12. JO uur LDNS .'r2
14.rO uur LEN,S nf

M;.§DilG 9-11-1981 .

19, OO uur LENS i2
BYZONNERHEDEN

CPSTELTII{GEN

LENS 1 aIs bcirend'HiiEEnst 1r.JO uur LENS

Gona i2

.l

mot n. vd IIulst - zie s chacluwwert stri j c1

lciC,er JaíUr I"Íei jburg.

VcLo ri1
Velo i2
Dev j o i'-2

V1
v1

. ltz

v2

lluit cnl-a.nrlse . reis. Tot 15 novcnbór kan jc je opgovcn
zic s ch:..duvrwic1st ri j:1c n
zo,tcrcla.l; 7 novcnbcr' befltavond I(l.ri olc sport G enemuiclenstreat
z;.tcrdag 21 novcnbcr fiLnavond

!!!!§ ? 'N.ljóyfa - .-.V B1Ítterswijlr - I).DIiesscn - J,lro(rshart--:il.Huisman ---------:" ?.Ro1ador - M.Schobbe - R.Socl:art;r - T.Spa - F. Zecl;crs : F.v Knijff
, zj-c ook ran:rnd.agavond en s chailul.l_rrroilramma

:sanenkoHst 12.00 uur LEI'IS . r. ! LL'ider .L.Spc..

LDNS f li.v Vecn - !ï.Uolpa - H.Dicncl - M. de Haa6 -.E,Ja5er - R,I(icvib --fi- lï.v l,Í,Jlzen - L.Sinhe - D.de Vo6.- n.\'ra nnec - I,,Í. vd Kooy.
sa.islcnhomst 14;CO uur LENS L,eidcr .,'^.Blok.

I'JEDSTnI JD1'nCGIL:i'Íl{.i. B-JUI.'IIOREN

I(CNT;-IíT?EnSC0N: IiIIN§ V) 1)er6
Grarisbcr6cnhan 1 14
?541 :N Dcn IIaaG
tet. 29?9?8

.irfbell-en voor de ured.strijclen bij boven6enoend pcrsoon op vri j dai;r-vontl tuoocn
13.00 en 19.0C uur. In uitcrstc nooci nói1 o1: znterclaguor6en op LÉNS bij j-cmancl
vnn clc JUITC tcL. 661114. ": , r..:-'
Voor Cc r.vondwcilstrr j den uitcrlijk de avond. van dc rvedstrijd voor 13.00 uur..

Voor al-l-c vrÍr(;en, problcmcn cn dc afschrijvin6en hunnen jullie bij clcze lcrsoon
tcrccht. ïcdcre maanda.gavond is dc j eugcllcomaj-ssie on 20rOQ,uur in het klubgebouw
ai,nwczig.
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LENS
LEI'IS

;)n0GRi.1X.{- LENS - ccM],'ETITIE:

VriJda6 '1J novcmbcr

vrijdag 20 novcnber

vrijda6 2/ novcnber

VitIJda6 '11 cleccmbcr

'10

11
bij .Ios l(ui jpcrs tel 600658
bij Gos6 rijpcrs te]- 6?6914

,"anvoeïclcrs kunncn bij cvt. probloncn kontakt cDnemen met FlilLem(vrijC.a6avcnd tusscn 19.00 en 2C.0O iir in de,lËltskantine tel 661
vd Linalcn '
114)

r"ttcntie cle rvcdstrijclen van vrijda5; Jo olrtobor. zi.JÀ- verpl:atst naar vrijr1n6.-13 en 27 novoiilbcr,
IENS 5 en 11 zis 8cvrijzigd ..r.nvai1gsuur.

19.00 uur LENS
21.00 uur LEIIS

'19 . OO uur LENS 7
21 .OO uur LENS 6

uur LENS
uuT LEIJS

19.00 uur LBNS
21.00 uur LENS

11
6

tENs 9.
Lmrs 10

LENS
tENS

L]'NS
LENS

cle zaal- ran dc Marterradc

?
4

LENS
LE}I§

a
1

E
;
1

6

11
10

9
B

oo
1g
21

TEJIINI}IG SENIONDN (NrET sELiíETrE )

Dc traininí! voor niet 6cselcctuerde se.nioren ip.rqS steeds .op..wocned.agavon{aahv:ing 2ö . Ju uur ó : I . +.. crÉ Fre.nhe . .

J,TTENT]Es,

l3ij slccht r',ccx vindt de training irJ_e.nts in( denh chís aan zail_'scho enc,n)

uïTsti'.ciÈi 'ïcnros I,ïEH(

LEI{S 1

LENS 2
ITC 2
l:rchi!eI J
LENS 5
Gr.!V ïï vac 5
Concordia 4 -
LEI'IS B
Nivo §
LE}IS 10
IEI{S 1 1

. _Toncgido 6
TENS 6
LErrs 7 ,

nava 7
"rENS 9
ileva 9
Te iilcrvc J

o-2
o_1
4_1
2-1
z-ó
2-1" -4-o

',' :' 1-1
'' - 3-2

RI(DEO
nvc 2

t.LElis
LEIiS 4

l-é
z.-l+

UIT DB ZIEIGITRÖEG

. ,lfgele.pcn zonclag hecft Frc.ns Jonlcer van LEI,IS 11 zíjn becn6ebroken(huitbccn - aanhcchting aan r1e cnkcl). Hij ligt in...hut l,yeilurg ;ï;;;;;ï"kaucr Jo1 wa.ar hij zontlagavoncl mct spoecl is goolr"roord. iti; rveisen hem van cr.ezcpla.ats ccn sirocdi6 hcrst cl-.

de SE(C.
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TROGILï.nÍI, ZONJíG 15 novcr,rber 1981.

4
I
1

3

4
2
2
4
o
2

1

1

1
,|

1

1

1

1

1

1

I

00
o_0

1jo
oo
00

uur
uur
ttuï
uuï
uur

OO uur
OO uur
0O uur
OO uur
OO uur
O0 uur

LEN S

LE}I,S
Srcrle
LENS
L]TNS

")aïaf.
LEI'iS
DZS 4
I]MT B

lJIl.uw Zr,rext 1 LENS 1

LENS 2

Iios 7 .-
I{est].andÍa 5
LENS 5
I:ostduivcn 4
Quick 5
LEI{S 8
Triomph.,4
LENS 10
LENS ,1 

1

4-
nburch
6
7r4
9

6

ZZZZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ Z,Z ZZZ ZiZZZZ,ZZZZZ ZZZZZZZZZ
Z --- -- .7, .
" ]N DE Iï.^.I'IDBLG.,:NGEi.I V.;N ]IET Z;];LV('ET3j:L 

=a _ -L
ZZZ'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

:'noGn.'.ml- DONDE'lri,c 12 novcnbcï 1 981.

20.20 uur ts-GTav. SV 5
19 . 4O uur IJINS f

LENS 2
svst 70/1

1 rrvL'iLin6 Noorcltt veld J
!, vold 1

O1)STELLINGEN:

LENS 2 - '.). Snccl-e - l.).Schultcn - J.Riemen - I,r.ter Lanre -
!^,'1

C .I(ui jp crs
,vd Dcrg

LENS f i^. Kuij?ers
II. Dicnel- -

- J.I(uiji:ers - n.Vren6cn - E.Trommcfen -

F.v Dijk - I.Fieret
c.vd Kleij.

TiFSCHRIJVEN

. coach Dhr. Kuijpcrs.
( vri j <Iag'r.voncl 6 novcmbcr tussen 1!.OO cn 2O.Oo uur ).

Jan ii
Jos K

igqen
ur-Jpcr6 iïi Ëa7,i,ïí.

jgevrerkt t/n 2J oktober 1!31.)

Iic6. +e l(Ir.s 6 c l.)

I,ENS
LENS

bii
0aJ)

ST.I$IDEN ZJ.J"LVCETI]ÀL ( bi

2c I'Jas6e rl

Ba r8cr 1
I s-Grn venzi:lnde 1
Dalco'l
leukic Team 'l
LENS 1

-ö
-7
-7
-5

. 4-8
." 5-B
* 5'6
.. ,-+
.o 5-4

5-4

a5 Duin,rorcl 2
Buitenhof J
Zocternccr ' BO/J
Vi-tcssc Dclft 5
\)1:!O 7
LENS A

5
4
4
5

Nat .II c dc rlnnri.en '1

Ituintus'l
Crna.E I
Satcr 1

ilos r"-rcrovJs 1,

5-+

5-3

5-o

+-t
4-3
4-1
4-1

levjo 4
I s-Grav. SV 5
Buyt cnrocle I
Dglft f

-10-



Z:'iIERI.I,G 7-11:1981 . ,

1 2. JO uur' LEr'iS
14. JO- uur 'LEIIS
'10. J0 uur L.,EttS

DYZCNDERHEDM{

LEN§ B, l,l. Kno!§ - ,'.. Triep -
J. iiuypcrs - R.vd B

samenlcomst 10.00 uur LENS

Leider i,aul vd St ecn.

;.Tevrarie - ft.Roos - J.Rieruen - S.c1c Nenny -
oog:.íIrclt - D.Vcrneulen - Il.v Bc'c1e - I.t.liof lcmrn (2x)

Ieider l4arcel Jansen.

8,1
B2
R3

VUC B'1

HMSIT 82
GDS,82

v1
v2
v1

Duitenlandse rcis. Tot 1! novembcr kan jcjc op6cvcn . i
zic s chacluwwedstri j dcn
zatcrclag / novcmbcr beatevoncl Kwi.l. urrora G enernui4 enstraat
zat crclag 21 novergbcr filrrnvond

O1'STiJLLÏNGEN

LENS R1 J.v Kcster - E..l,mnerlafln - E.r,ïarmcnhoven - n.Köhler
R.vcl Zwan - -^-.Christ - l:l.Schreinelr,- I'.Spa, R.v Dij

- M.v
l{-.L

Vel-zen -
.Pennin6s -

E.Iíouthoofd (2x) - R.fenninge(2x) '
zÍc rc scrvcprogrnmna
sancnkomst 1 1. JÍJ uur LBl.lS

LENS B2 E.Coret - R.ilan - IÍ.I(ocl-emy - C,Lie-Kicrr Tsoen - J.lilassernan - ll.l,lor.ruw
I.1.I.íol1enan (2X) - E.tCouthoofct (2x).- LÍ.2í1írlbcrg - lt. vd Hcijcicn -
I{.v llog6slsn - Ii.?c:rnings (2x) . .1.:.r

zic s chacr.uvrl:ro Ílra.nma
samcnhonst 14.J0 uur l,EsS Lcid.er VJim vd Linclen.

IEI{S B 1

!ïat mcet jc nu sch?ijven over ecn elftaI dat na B wetlstrijclen slecËts
Criq punten hccft, 1B doeltr;rrnten voor cn naar liefst 46 t egen do c]-punt cn uocst
inkasscren.^])it a.11c6 na d.o crg grotc ncclerlaag uit mct 8-J van RijsvrÍjk. lirg
ne6atiof wat jc t.ot nu tcc i;clczen hcbt. Het mccst 1:osíticvc is cchtcr c1e grr.cp
die stcccls nr,c'r wccr ceze 5rotc ncderla5en inkassccrt. Niet alLecn c1c ,sirclers
vaJI D1 rna.nr ook c!.o jongcns van ]12 die regernatig rcscrvc str.an (l4arccJ Zaa].ber6,
Robert ?ennings, E,,fwin Kouthoof d en Martin t(cclemi j ) cloen ied.ere weck hun
uitcrstc bcst om cen zorn 1:ositicf nogelijk rcéul-taat tc bchntcn. Nntuurl-ijk
kvralitaticf 6ozícn komt LEiVS bchoorlijk tckort tcn opzichtC van clubs afs ;OCi
)HC rfi'{O en DgC gc$roon omdat dc docl1:untcn tc gcmakkclijk wordcn vreagegcvcn.
Maar LENS is h<.:us nict d.e ninclere van Vrccr.cnburch r- Quick, Ui1hclmus, DSVP; '
Laakkuartier cn zelfs mi-sschicn nirt v.ln Rijswijk. Irlecm nou d.e ccrste'tvriritig
ninutcn. Mct 5oerl vcrzcrgrl voctbe.J-, vcor.rl_ ovcr Cc rechtcrvl-cugc1 wist IJENS IRijswijk oncr.er ilruh te zettcn. Kanoen voor !'rccl spa en Rcrry v )ijk lcverclcn
hel-aas nicts oI. I/at cr tusscn dc 20ste en 2!stc nimulrt gcbcurCc Ís lccnne::hcn4
vcor LEII§ R1 .5 lijslijk stond inccns nct J-O voor. Via Robcrt vcl Zwan hlam
LENS nog tcru6 tot,-1. liirer ecn fout achtcrin betckcnrle rlc 4-1 ruststand.
Na rust wcrd llichard §chrciner vcrv:rn0cn door ]lobert i)cnninL-s, ned, t Ilobcrt vcl
Zvran ecn 1.rcnaIty haC bcnut 4-2. '.,lccr wa6 het Rijsrvijk d,at 5-Z sco.rrcle cn in
dczcl-fdc minuut vras hct Robcrt fcnnin6;s dic uit een voorzet van Eric .rinncrLae,n
5-J inhoi)tc. Daíirna Iie1: ?ijswijk 5cflattecrd uit 8-f.

-'11-



LENS 31 zel_Eoctcn probcren lvat konsckwcntcr in to grijp-cn ver<ledigcnd 6ezícn.46 t cgendocJ.lunt cn in B werlstríjdon is.vcof. tc veeL-cn-Écslist ovqitoCiË._Het doclpuntcn nakon lu.ht bcst. irrou'ccf tc6cn rrde zwa.khere, clubs,gcconccn-treercl tc sirelcn cn r1c puntcn tc ucrkiren. Dóc tdgen dc ,'te stcrÈ"i'.i.s";"t..oa"r"je uitcrstc bcst. ttJic vrcet zorg jè vo<.:r cen vcr-iassing.. Erk *i"=tirt ni 
-I.É;-;;;

lcwalitaticf bcterc proe6 knn aàn hct cind vfln het seiioen goucl rva'arcl ziji.JuLLic wctcn dc't er mini-rnac.i 2 en maxime.ar 4 kruhs degrarleren.àoo-tot. nioauvan hot seizocn. IJoc jc best, oolc op rle. trainingcn cn zorg crvoor dat je nietde6radecrd. Succos jongcn§. ' ..': u --'= i. -

.:i . .,, ;óul- vd § tc en.

DE ST-,IJD BIJG]!"IEIII(T T/tt 4t\!ttttrt,w ) 1-10-1981.

1

2.
3-4

d
o:
B

9
10
11
12

..DO
DSC. . .

D[o .- ' ,. ''
DI.IC
VUC
Ri j swi jlc
QuiclÉ
Vredenburch
Ililhelnus
Lnalrkwarticr "

DSV;]
irl!,1'l ir

8*4
0-t
B-t

9-15 +14
9-14 +19'
9-12-- +21
7-11 +19

+15
-1?
-15
-10
-B' .

-1& .
-zö

í-) |

B-5
7-5
R-c

I{OI'lT-',1(Ti)EiS00ll I l}aul- vd .Stech
Gcncmuidcnstrnat,lO.l.'
2545 ,R Dcn IIaa6
tct. 6?5096

WÈDS TnÏ J}],RoGR.i,i T,Í;., C -JUN IOIIEN

Voor allc vra6cn rproblencn cn d.o
tcrecht. Icdcre mc.anrla§{tv'ond. is
aanvczig.

z;TDïlDi',G ? - 1 1' - 1981.

.afschrijvingcn kunncn jul_l_ic bijndeze llorsoon
rlc jcu6ckonnissÍc om 20.00 uur in hct hluJ:6ebouw

.'.fbc11en voor clc l,rcdstrS.jclcn bÍj
1B.CO cn 19.0C uur. In uitcrsto"
van clc JUKO tc]- 661314.

bovcn5cnoend per6oon o? vxijalagavoncl tussen
nooC nog op zatcrdegmorGcn l)1) LENS bÍj icncnd

Voor avondvrc dstri j dcn uítcirlijk clc nvoncl van dc werlstriji voor 18..0,U uur.

'ror
19:
12.

uur DIIItrS
uur, iEl'ls
uur LEIIS

c1
c2
c3

'3Cl
.34

10

zatorde.E 21 novcmbcr fiïuavond

S emi)cr i;ltius C't
DZS C1
Cromvliet iJ

V,I
v2
\t)

BYZ0NrE..)HEDU,l

zic s chJr.duwrvccls tri j tlèn i "

zatcrclafi / novcnbói bcat r-vond . Krvicksp oi't 'èenenirïdcns 
t rr.,:t
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CÏ,STEJ,LTNGEI{ :

IEI:IS C1 .rLs bckcnd.
ÉEEffinnst 1o.Oo lXpg

zie schaduv {cdstrij d

LENS C2 a1s bekend

zic .'schaclu$rvrc détri j den
seimenkomst 1O.OO. uur LENS

IENS C, a1s clccrid

samcnlionst '1 2. r)0 uur Í.EI{S

SCH*DUiIïíEDSTRTJDEN JU}IIO]IIIN

LENS .'r 1

LENS r'!2
LIJNS B 1

].,,EIYS B2
LENS C1
LEI{S C 2

Ver6cct dezö rvedstriJclcjn niet.'HBS hcL,ft

Dn.'.T;VOliD I(ttrIXK S;ï_.RT

teider GerarC Duivest eijn.

- C.vd lSoogaardt (2x) -mct M.Frombcrg ( 2x)
zonal,er E. Ticmes
i-. ^il eblas kcept
T. Mul-c'.er zic ool( C,

Leider Dhr. Lcit e.

mct T.l{ul-C.er ( 2x)
Il.r|rombcrg cn C.vd Boogeardt zie ook C2 '

T,eir',et er M!ï cle Gro(jt.

cL ftallenBij algcrrcre afkcuring van het kor:rp ct i-tieprog-rarn,.ih spelen de volgence
vr icnds chai,riieli jk:

14.30
14.10
14.3c
14.3c
11,OO
13.OO

uur
uur
uur
uur
uur
qur

11,oo
11.15
1J,oo
13. 15
11 .45
11.45

uur
uur
uur
uur
uur
.qur

LEIYS
IENS
LENS
LEI.{S
LENS
LEIiS

Vitesse Dcl-ft,,.1 -
Hlls.12
'l,Iit csse Del_ft R1 -
IIBS 82
Hns c2
Hjls' c,

samenkonst
sarnenhomst
s e.m e n-ho ns t
sanenkonst
6amenkonst
sapenliomst

cr6 6ocde velCen.

J
1,.s. zatercla.f, f novembci organisecrt cre hancl.balvereniSiàg itwick sl,,irt ccndiscoavond ín hun nieuwe krubhuis aàn de G encmui-1i"".ii""ï i;i;;" Hà;À;"ooir"o"liranvan8 zO.JO. uur; Einde + ZJ.JO wr. Toc0.,n8 gratls. Konen ju]_iie ook??

Minivoctbel

vcrtjcten de jongens die zich opgegcven hcbben (zie elders) rlc r;rinivo ctbaLshownictopdonc1erdag12novctnber.Éarilon1rornst17.4iuurLENs.

Robert.vrccswijk hceft 2 rïckcn gclccrcn ver6etcn zijn voetbalschocncn mcc tcncmcn (;c1ic1a6). .r'li e hcc'ft zc 1:cronge)-uh ."J ,".o= huis genomen. Breng ze dnnde ccrÈt vo1-6cnclc ]cecr als jc naar LIINS gaat noc cn 6"óf ,e. aan Robcrt terqg ofaan iemantl achtcr dc bar.
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IiEDSTRï JDPRocIà-,,Iíi'. i.U,,ILTXN

I(ONTj.KT;)ERSOON 3 !ïIM I(OUI TENECVEN
Stccnzicht 189 t' . ,,,l
254J il) Den Haag ' -'rl

tcl-. 299855

j'fbclrcn voor dc wedstrijclcn bij bovcn8enoord p"rsooo op vrijcla6avo.r.l tos=en
1B.oC en 19.0c uur. fn uiterstc noóir nàr;.op ,qicrdagnor-Gon oi i,ilqs bij icme.ncl
r,'an dc JUKC tcl- 661j14.
voor avon c\vcdstr i j clen uitcrl-ijk de avond van cle vrcdstrijtl voor 18.00 uur.

voor '311e_ via8en, iirobl emcn cn de afschri jvin6cn kunnc'ir. juuic 6i j clczc 1:crsocntcrecht. Iedcre ma-anclaí;avond is cle jcugaircn4Íssie on 2O.OO. uur in het kiubgelouvr '

aanvlczig.

zrïTEnD;c ?-11'-igï1.

1J.OO uur Rava D1
1J.0O uur Erïert Rlauv, D1

' zuidèri:ark -

BYZ(,N])Ei]HEDEN

§ D1
§D2

LEN
LE}I

zic scha lurnvcdstri j c,,cn
ztetcrdal; f notcrnbcr bcatavon(I Kwiek sport. G cnenuiCenstrast ..

LENS D1 J.rDunant - II'.Smufders
D.BÍjJ-sna - I,l. Boscll -

sancnkonst 12.00 uur LENS

LENS D2 H.Str.nl - D.vd Toorn - R.Hartman - M.Struick - n.inïcncic - J.Koc.nrac.C.s. n.Vcrbaan - i.v iiiÍ jnílr,ardcn - M.Brandt _ R.i;lscmgeest .: N.Jag_csar,._.
H.r'-arScn -'E.v Bcck - ;trvrl St..rrc.

sarncnhornst 'l2.O0 uur LENS L,eider Aon cle JonB.

OI'STELLINGEN :

'TIIEDSTRï JD?ROGII';I,I,L i rrEL}EN

Z.ATEnDÀG 7-11-1931. _

13,39 :.rur Tcdo E1
9 . J0 uur LEIÍS E2
9. OO uur Schcvenin6en EJ

:
.Tromp - ï.vd Zvran - T,tfansen - p.lijlsna -rooshooft - E,Knops - J.TinmcrmanE - R.Spaans -

T,cidar' IïanE vd llieUwenËuyzcn. i

-v
M.Il

I(ONT/iI(TI)ERS0ON: irETEIl ?ERREYN
Micidcnstcde J44
2543 TZ Dcn finng
.tet 292957

Jifbellen v.rbr cld'wcdstrijclcn bij bovcnsenocmd. pcrsooli op vrijdaiavonc. tussen13.oo cn i9.Oo uur. In uitcrstc 
"ood 

;;;-;;-zatcrdÍrgnorgcn o1: LENS-ilii"i";àiavan clc ,ful(c t eL 661314.
voor av.ondwedstri jclcn uitcrlijk dc aboncr van cre vrcdstrijcl voor 1B.r,o uur.
vool a'rlc vra6cn r Problcnen en- clc efschrijvini;cn ltunncn juI1io bij doze pcrsoonterccht. Icderc mao.nclqgavond Ís cle j cui;dËommissie om ZC]OO uur ii het klubgeboul.raanlveitg.

LENS E']
Ec-so E1
LEIVS Ef

Vrc clenburchvre g
v3
Houtrustwc6

46--



Oi]STELLfNGEN:

aarnc ouders met vervoer !
samcnliorrl .15 uur LEN§ "-'-

IYEDSTRIJ]DPROGN,.I'DU. ]4]N] -ïIELPEN

M.Schuurnan -
ll.Nui j en -

Jacques.den D u1f.

Leidere AlEo v BliÍte*EÈijk eÉj

! .,t. 
,

lE§q E1 M.llócksma - M.Vcrschol-den - M.Tijsen - M.v l(atrvijk -
M.r.,/ierbma - ir. de Jon6h - i..Valkeibure - n.,,ïyrateman -
S.Hcss . J.!ïestrate.

- (P. de Jongh - M.l,licrsl1oa - S.He66 zia -ook LENS Er)
samenkonÈt 12.Ji) uur ïJENS Lcider

LENS E2 c.Elsta-k - i).Elstal( - p.j_n6eLinc - i).v ianholt - H.Rarnire z -. ' .
. . E"den Heijcr - d.l,lansvcld - R.ZahCstra.--.M,Jochcus - R.Zíruncrmaà +, . D. Vcrho cf - R. vd. Lac.n.

samcnhomst 9.OO uur LENS Leider. Dhr. Elstal(.
LENS Ef l(.Hansen - E.Dekhcrs - M.llubbcn - s.Jagesar - E.v Knii6,f - c.i(uiper -J.Lofievcld - i)..de l(Ioi jn - L.tceffan6 - 1).de Jon6h (k) j l,Í.lticrËma -S.Hcss.

KO§-T.;KrPERSCCN: PETEI} ?EIlItEyN . ,'' Midrlenet ccte J44
2541 TZ Dcn Hiag

' tc1 292957 " iÍ !

|.fbcllen voor dc rvcrlstrijd.en bij boven6eylocmrL l:ersoon op vrijda5avond tu6sen
18.00 en 19.0o uur. fn uitcrstc nood nà6 op zatcrda5morlon o! r,Ër,rs"ilii 

-i"íi.ïa
van dc JUKO teJ. 661114.
voor avon drvc ds tri j d,p.n uit.erlijh dc avond van de rvcdstrijd voor ,rB.oo uur.

ll ''
'.'voor al-1c. vragcn rproblornen. cn de- afschrijvingcn rrunnen jur.rie tij d.ezc porsoon
l::.:olt Icclere maandagav.oird. is-ilc icugdkonnissíe on ao.oo uur ii },"t r.i"t[àu"",
aÍ],nrïc zl_9. | .-

:

Z.LTERDÀG 7-11-19$1 ,.

,r1 Cromvfiet F1 v19. J0 'uur LENS

&PSTDL],ÏNG:

LENS F1 C.lholenaar - i,l.t,toLorr.or - R.Eic"ct - {. yd vJa-ay '- -t;s Ctniurman -'-V.Rutgcrink - ?.Decn - F.Lc1ícvcld.
s.rÍlcnkonst 9.O0 uur, LEiIS ;

TENI( J,..N )E STI?C(II(JES VCOR HET S INTEI?KL;".J^SFEEST. '
:

ÀfgeloBen zatcrda6 .spccrilen onzc minirs mcÈ.2 nan waarondet orLzc nieuwsteaanwinst vi4cent (rvelkomr) tc6cn cen stcrrr openend. vios. Harlrcrvrege c1e eerstchol-ft wercieri vre o..i) 1-o acirt"rËtand. gorni.- uoo, hird rvcrken tc6en cr.e vrind inkonden wc i-n ce sl-otfasc toch nog op 1-1 komen cloor cen doerpint van Niel§.Dc tvreedc hclft ,ct wind. nco si:ecrcien wc ecn stuk geual<keriji<er en door tvreed.oeli:unten vnn Jasler klÍannen r.rc op ]-1. Jongcns, i5randioos lespceId.

Dc Leirler.



SCH/TDI]1,ITÏEDSTRIJDEN J)UPILLEN EN IïELPEN

Í

Bij algchcl-e afkcuring van hct korap ct it i evo etba3. epcren d.o. vo16cnc1e erfta]Ien
vricndEchai)re1i jk oir dc a1tÍjd-goect bcspccibarc vcldcn'van I{Ils-op 'èe Drnl- on
Rcr6sclaari..

t,
12.00

, - 12.00
11.O0
11.u0
1O; OO

uur
uur
uur
uur
uur

HBS
HBS
H5S
HBS
Hlls '

LEI{S
LENS
LENS
LENS
LEI'IS

D1"'
D2
E1
E;2
E1

D1
D2
E1
E2
E5

l' dimcnliomst
sarncnhomËi
samcnkonst
siinenitomst

"'samcnliornst

uu:r LIENS
uuï LENS
uur LEIIS
uur'ïENS
uuI LENS

ïb. +5
10.45
10.. oo
:10, Co'

9! oc

S I NTEil(L.'^.1.SF'iJEST.

UITsï,i',GnN JUNIOmN

D§\rP A'1

Quick St eps .f,.2
Rijswijh Bl
GDS C1

1-1 euick E4 - LENS Ez
4-B
B-t urrst;GEN MïNr.:t{.Etrmt,-" . -

UïTSLiGEN t'IELi,ENi--:--

Doel]).
24-1?

À1
^)
!1
c2

' Gaarno krijgcn wij d.c'strockjeé voor het S int crjilaas f o!s_t zo lucL no6eli jk"'-:
binncn. l)enk-.er. even aan aie.'zaterdag öf vro cnsrla6mirlàig. ' _. "":

LENS
LENS
IENS
LEI.IS

1-2

2-q
Vios F1

De overige wcdstrijden lverclcn hclaas afgekcurd.
],ENS F I 1-b

Gesp.
6

G ew. GeI.
5o Verf.

I
i)unt .

10

HTiLLC JONGE'IS EM.ÍEISJES !

!ïe hcl:ben clcze lveck groct niculs voor julric. \]ant..... wc hcbben ecribrief' 6elcre6en van Sintcrl(laas uit MaCridt Diarin staat dat hij zo ontzettend..
6raa6 bij ju1tric vril komen o! zaterd.ag 28 novcnb cr. Eij hocrt'aan ons gevraagdof riull-ic li,cl allcmaa1 er zuL Ien ziÍn wantr hij hecft,met zíjn zvarte píetcn
enorne iclcën voor ulIic. Sintcrklaes vraa8t nan jultic ook, of jutlíè vo<.rr hem
een l-eul<e tekening wilfcn nakcn of ccn Iic<ljc rvillen zingen. Maar a1s ik l]et zobegrijp wordt cleze middag fantastisch. Síntcrklaae hecft b€oqf a c1-àt. .hi j delcukete l)ietcn nccnccnt naal: LENS! Nu evcn vrat anders! Ju1]ie krijgen a. s. zaterzaterdag van de Ici-cr_cr ecn bouwlrlaat , dic ju1Iie zö mooi no6-e1ijk mocteà

j

kl-curen en dan in clkaar zetten. il,].s jc dit gedaan hcbt lever hct zo Sítur{ mosc-lijk in bij de bar , clan worden C,c schocntjes aan cle bar olgehangen en na hbt.
Sint erklaas fe est lcrijgen jul1ie jc schocntjcs 6evulcl ncc naar huis..
Ver cct niet J e naan ear te schri enl
Doen ju e allcÍnaa
formulier aan j u)-Iic
lopen. JongenE en nc
plezier net dc boul;r
VLUG INLEVEI]EN HCORI

Il-ic ouclers of zc'nu het aannel-clin6s-
6aat aI aardig nalr de oluítin6sdatun'
no6 v:rn ons, wij wenecn .ju11ie vccl

Groetjcs van Rcn6, "

Loek, Si&on, Ina en
NonnÍe.

mec! Vraag aan. u
mce6evcn want het

isjes jullie horcn
Laat t

- .,-í 8-



a?r/-/*'*'or
Notulen van de led.enraadvergad.ering op dinsd.ag 1O novenber 1981

aalvezig varr het bestuur:

Jaap Colpa; Cees tr'ortmal; Gerard. v.d. Steeni tevens ereLid; Hans Zoete;

aalve zig var de ledenraad:'.
fon v.d. Berg; Aad Bogisch; Rob Bom; Theo Booms; Andre Christ; I{ans Diemel;

I,li I Heynen; Wirn v.d.. Linden; Ben Osse; trYans Peters; l.lartin Feuver; Leo v. Rijn;
Heïman Straver; Gabri v.d, Togt;

afVezig net kenni s gevin g:

Piet Bosch; Loek Duivestelm; Pierre lIe]'nen; Jos Kuypers;, Henk Rirmelzvaan;

Jos Verscheld.en I

aÍVezig zonder kennisgeving; Gerard v. Reenenl

aanr.rezig met vol-nacht namens de barkormissie An Bergenhenegouren.

AGENDA

1. de notulen van 8 oktober 1981

2, de begroting

3. rondvraag

Deze -lrergadering,. in sa.nenverking rnet het bestuuï gehouden, verd" geopend"

en verd.er geleid door onze algemene Voorzitter Cees Fortman net a1s notuList

Aad Bogisch.

d.e notulen van B oktober 19Bl

1. Bij-deze darr een wel-gemeend excuus aan onze penningmeester Ad Coret. Hij
vas vel aanwezig op deze vergadering.

2. Aandacht verè geuraagd voor de gedale suggesties onder punt 3

3. 0ver het innen vai de grote achterstand in de te betal-en kontributies, zie

ook versLag in de lensrevue.
)+. het opknappen van de pui van het oude klubgebou,r gelezen dient te lrorden

a-Ls dat de pui vervangen za1 moeten r+orden, zie punt 5b

5. De.aanmelding ven vrijvilligers om zich beschikbaar te stell-en voor het

schoonhouden va.n ons \lubgebouv is een enorm succes gelleest n.I. één

aanmeLding en zijn naan is Gerard. v.d. Steen.

6. Door Gabri v.d. Togt verd gevraagd of "gekte Henkie" nog een bezoek aan

het bestuur had gebracht, dit verd rnet ja en een kleine toelichting bevestigd;

zie punt ld.
?. Var de.rond.vraag = pr:nt 11b het jeugdhonk, 'werneer r'rij hierrnee starten is

voorlopige nog een groot vr8agteken. De realrties varr de ouders op de

vïaag of zij bereid. zouden zijn hierin te r+iLIen meewerken zijn negatief

uitgevallen. Welke konmissie zou dit jeugdhonk noeten leiden?

Koulrissies zijn onderbezet, L/aar ligt een bepaalde Leeftijdsgrens voor d'e jeugd

en vie houdt d.eze jongens bezig?
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Nr.r, is er een voorstel gel-arceerd dat 1 seniorlid net assistentie van enkele

jr:niorleden en 1 af6evaardigde van de led.enraad zich verder in cleze materie
gaan verd.iepen.

8. prmt 11c CeraJd van d.er Steen, reeds )+ maanden aalr het onderh€ndelen met

d.e gemeente, heeft weer geinformeerd. naar het herste.Ilen van d.e buiten-
verlichting rond. onze vel-den.

9, punt 11b het bilj art werd ook nog terspra.ke gebracht dit zal- tijdens
een volgende vergadering ter rliscussie rroïden gestefd.

10. punt 11g dit zal gelden voor het vol-gend seizoen, uaar moet nog verder

rritgewerkt vord.en en ze.l- d.al aan de l-edenraad worden aelgebod.en.

11, punt 11-1 tle toegezegd.e subsidie voor onze speeltuin is tot nu sl-echt

een docr:.nent, ontvan6en is er nog niets,

AGENDÀPTJNT 1 IiDE BEGROTTNGII

Het ondefferp, de begroting voor het seizoen 1981-1982, voor onze vereniging

een zeer bela;rgrijk ond.erweï?, gaf ons uit het toegezonden concept te kennen

dat vilIen vij de vereniging §oed Laten functioneren eI meer inzet en arbeiè

van onze leden gevïaagd zal moeten worden.

Wil- Heynen, =sprekend namens de juko, had gïaag eerder het concept in huis

viJ.len hebben om deze d.ar ook.in d.e iuko te kwlnen besprèken. Tij dgebrek en

rekening houdend llet de vensen van de ledenraad. was eerder toezenden niet
rnogeli j k.

ïans Diene] maalíte de opmerking dat goedkeuring van de begroting toch moet

plaatsvind.en afvorens d.eze in de al-gemenele denvergadering besproken kan worden'

Ha::s Zoet antvoordale dat eerst de .Iedenraad. in kennis gesteld za\ worden en dan

binnen 10 dagen zijn fiat aan het bestuur zal noeten me dedelen.

SATEN

1 KONTR]BUTIE:

Pierre Heynen, in voord vertegenlroordigd d.oor zijn broer llil, zag graag een

verlaging van tie jr:niorenkontributie toegepast. Deze verlaging zou kr:nnen leiden

tot neer interesse bij de jeugd orc lid van LU{S te Lrorden. Ook een ver}aging op

de post trainingskosten zag hij graag gerealiseerd. Eet verschil- dat hierdoor

zou kunnen ontstaan z e.I door d.e seniorfed.en moeten worden opgevangen. Hierna werd

de posi kontributie nog eens ond.er -de loep genomen en met elkaar besproken. Theo

Soons gaf als suggestie kontributi egeLden te gaar koppelen aan het prij s indexeij fer
van de gezins consqmptie,



5 ToTo-toTTo

Rob Bom vraagt.rÍaarom er op de begroting een l-ageï bedrag aan ontvangsten staat
verneld dan over het jaar 1980-1981. Antwoord is dat afgaande op de gegevens

va.n onze totosekretaris en de behas-Ld.e resultaten tot nu toe en verder rekening

houdend. net omschakeling in de afrekening en minder inleverings adres sen, het
niet verantwoord is dit bed.rag hoger te begroten. Het bestuur deeld.e verd.er rnee

dat deze kormissie bezig is een plal de campagne te ontwerpen om te komen tot
neer omzet. Ook vij lensers kr:nnen hieraan neewerken.

7 REKLAI,IEBORDEN

llierover rÍerd.en vragen gesteLd. door Hsns Dienel en Gabri van der Togt.
Harrs vraagt lraarom ook. voor dit onderdeel ven tle begroting een lager bedrag is -

genoemd dan in de vorige begroting. Oorzaak is dat steed.s meer bedrijven in de

omgeving vaJr onze veld.en gaan verdwijnen en zij die nog overblijven geen interesse
neer hebben tot het plaatsen verr reklemeborden. Het bestuur uraagt de leden eenJ

in hr:n omgeving te kijken naar geschikte kandid.aten.

Gabri zag zich gaarne geinforrneerd naar de prijs van deze borden en de toegestele

afmeting, Deze zullen hern vorden Eed.egedeeLd.;

B RXSULTATH.I KLUSGEBOuI'I

tr'rans Peters vraagt of d.e resu-Itaten zijn begroot incfusief b.t,v, minus voor-
heffing. Inderdaad zijn deze begroot zoals door hem is geÍnformeertl. IIet

elelit atietekort baat hen grote zorgen voor de toekonst v€rr onze verenigi[g. I,lat

kr:nnen en zu-Ilen wij daar'aan moeten gsan tloen en zoals reeds in het begin van

deze notuLen is geschreveni met efkaaï er aar r,verken kosten versl-ind.ende arbeid

zelf te gaan verrichten.

LI\STEN

9 TERREINKoSTfl\Í

Wi1 Heynen vroe6 speciale s.sndacht aar a.I1e groepen om mee te verken d.e hoge kosten

van r^rater en energie te bestrijden. b.v. door de verJ-iehting niet langer te laten
branden dan strikt noodz8helijk is, het tijdig d.icht draaien. var ale waterkraen afs

de vasbeu.rten voorbij zijn.

11 TRAIN]NGEN

Wi1 Heijnen vond d.e post vrij hoog op de begroting gebracht, vat is daarvan de

reden? Oorzaak is een betere trainer, d.ie ook nog ardere tahen naaï zich heeft
toegetrokken, dus ook een hogere investering, stijging van d.e sociale lasten en

energieprij zen.

t
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13 LENSREWE

Ook vOOr deze post ueld- een vrij hoog bedrag begroot. oorzaak een te verw8chte

tarie fsverhoging , prijstijgingen van inkt en papier en vrij veel copy die ver-

werkt moet vorden.

1 I+ JIJKo

l^li1 I{eynen, namens d.e juko sprekend, vond het hun toebedeeld.e bedrag van Í 7.000

voor j eugdaktivit eiten 1r'el aan de lage kant en dient zeker in aenrerking te komen

om verhoogd te vorden. Het antvoord was dat dit beclrag is begroot op het feit

dat in de jeugd een terugloop bij de leden is geeonstateer& en het bedrs.g d.aarasn

is toegepast.

1r- 16 SEKo-ZATERDAG en ZoNDAG

Ï.Iim van d.er Linden vil- veten waar het verschi.l- tussen het gepubliceerd.e en het

betaalde bedïag vandaar is gekomen, oorzaek is 2x sekretariaatskosten , vergoeding

aan scheidsrechters, onkostenvergoeding.

I.,Íartin leuver mist in de begroting de post ]lyassen ven d.e shirts". Deze post is op-

genomen in de totaalpost 'i sportkleding" .

,I B BEGELE]DING VAlÏ DE SEKTIE

Gabri 'ran der Togt viLde een toelichting op de post "konsr:mptieverbruik".

I{ed.egedeeld.r,rerd dat naast het bekend.e broodje net koffie of mel-k ook een traditie

heerst oncer de K.N.V.B. efftatlen d.at na afl-oop va-n hrm wedstriid een flesje

limonade door de ontvangende vereniging lrord't aangeboden'

19 BESTWR

De post representatie en konsurnptie houdt in: attenties aan 1eden, relatie-
geschenken aal1 verenigingen en 1eden, verplichtin6en tegenover ontvangende

verenigingen etc.

20 DIVERSE I,ASTEN

Vragen hierover verd.en gesteld door Hars Diernel, Itrin van der Lind.en en Gabri

van der Togt. Hans en Wim: vallen ond'er deze lost eventuele bijdragen voor het

jeugdhonk en hoever is het bestuur met zijn pl'annen Sevorderd?

Onder punt l lb van d.e notulen weïd reed.s op dit onderwerp geattendeerd, naar

deze kosten ètaal niet in verbald met de post "diverse lasten".

Diverse l-asten zijn kosten, tiie nu niet direkt in een bePaal-d'e post veníerkt

kunnen vorden of thuis horen. Gabri van d.er Togt komt nog even telug op het

ond.erwerp jeugdhonk en vraagt zich af waarom er val uit de ouders zo slecht

is gereageerd op een oproep val het bestuur. Er werd vooÏgesteld alsnog deze

oproep te herhalen in de Lensrevue



8 RESULTA.AT KLUBGEBOU\I

0m stijging in de omzet barexplitatie te beveÏkstelligen zu}len d'e barmedewerkers

deze z8.8.rr bestuderen , tevens zur-]-en zi j kontdrt opnenen net de leko om deze

in hun plannen te betrekken.

ROIIDVRAAG

1 Frars Peters kont no6 eens terug op het exploit ati etekort in de begroting'

Hij vindt dat niet verantwoord. lfwfke reogeliiktleden bLijven er over dit tekort

tot een minimr.rn te beperken en hoe komen vij aan erEra geLd om dit te venrezelijken?

Het bestuur gaf te kennen zich ook zorgen te na'lien van dit tekort'

Gezanelijk rnoeten wij Baan zoeken naar de mogelijkheid ven kapit aalverruiming ' '

Tijdens deze bespreking is gebleken dat de ma-ard novenbel veel te Laat is voor

behandeling van'de begroting. fn principe zaL dit r'oeten plaats'rinden in d'e

maamd nei of juni.

2 tÍartin Reuver vroeg aaÍrdacht voor zijn nieuwe adres in Zoeterneer. Eij wil graag

geinformeerd bfijvln over de aktiviteiten vsr de ledenraad' Hij viLde nu reeds

d.e datum en tijd voor de algemene jaarvergadering in zijn &genda vastl-eggen'

Aerr het eind van deze vergadering lrordt hem tlit netlegedeeld nI' rnaandag 30

november 1981 om 20.30 uur klubgebouu 1ens.

3 ï,Iim v.d. Linden zag zich gaarne geinformeertl over sluitingstijd kartine ' zoall''

'{ï

voorgesteld in d.e horeca b. naansveraldering klaverj as afdeling c' bilj

lens ,

Het bestuur antvoordde dst al-leen de gemeente bepaeJ-d vanneer en velke

toepassing is, Ín verband.xnet een eventuele controle naar alrtiviteiten

verenigingen is het beier de naan lens in deze als eerste te gebrÉk

Er zal ond.erzocht moeten vorden of een bilj artafdeling in fens een

za:. zíjn, Hierbij uitgaende van de gedachten van: het biljart mo

art afd.e'

ti

l+ Hans biemel vil a1s agendapunten voor de voLgende ver

biljarten, hoe kr:nnen vij voorhomen dat op veld 2 niet

uitvalt, zodat de jeirgd zich niet latijd negatief in de

5 Cees Fortnan; las het íerslag voor het F'K.O.

Wij delen U mede dat vij d.e financiele administratie
toto en lotto8eLden i.v.m, rnet ziin omscheJieling v

automaat, hebben gecontroleeral en geen aa-nnerkin

qad.er

bel-eid.. llij verzoeken dan ook hem bij deze déerre
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',Vie staat er achter de nax?

Zat e:'darTmornen:
Zaterdafimiddag:

Iam. I,lolcnaar - I,Íary Goosen.
l(r-eK en i,aet Do6ch - /.ed Bogisch.

Tinus Zilfhout - Cor. Jloppenbrouriier.
Àn ilergenhcncgouvJen - l..E vd Steen - Ilenee vd Stcen.
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a. Dc hecr van der Stecn informccrt de ledeniaacl uitvocrÍg ovcr dc wj-jzc ,v'aaro! thans het onclerhoud,van alc """àràà"-ii" praatsvindtï l.Íelàiigen vangcbrehcn J-o1:en vÍa hcn nnar d.c lcrren di;-i;;""Ë;;Ë;ià-Ë;;"ïi";iiit, ri;
l. ::IT"tios (waarondcr .rou vurs"iurJ";1.'^'o. Hct bestuur i-s vcn 19nin6 dat Ce-pui íàn frct ourlo 5;c<Ieeltc van hct
"Iïbil:loly opccknapt zo, noËtcn *.raË". :,ïor,ron zuLlon pas rïorclenontvrÍkkc1d nadat cr nccr àuidclijkheid bestaat ovcr dc financiöIe ruimtcdaaf v-rof .

;:'Ëï"*;"i;'riii'o3I3iY:Gcn - dool barconnissic? - oF kleinc bÍrr te
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0799 H. J. van líestin:,; Niet Spclond

I(ONTRII}UTIES

a

:_.Nu hct ecrste lEwarta+i van }et vóreni6in6sjlnr aI lan6 vrecr nchter clc

-IYq 
l+qt hcbben wij cre balan. 

"cnu 
op5;"n."kE vàn-de nc5 ontïanGen kontributies.ï'lij zijn seschrokkent Het totaal teapà5 dat àchteletafii['i", ;" ".;. ;-;;;;:.^Kotir -xxcnsc'r, onze 1:ennin6mecster rxoet onze fÍnanciëLe ,oriribrlti"gu* ooi. optijdnakomen.]]ctaaItUnuevonsnc]danzu]1en*ijuà."'l.|";;-;i;,.ï

' 1'''' het Bs6luYrt
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lVie staat er achter de Bar?

Zaterdagmo{gen: FaJ[. I,loLenaar .- l,lary Googcn.Zatorda8middaB: niek en píet losöh--1 lià-töiisctr.'
Zondagnor6en: Tinus Zilfhout - Cor Iloppenbrourier.
Zonda8rniddag! Àn 'Bergenhene8ouvren - .1..n ià Stcen - Renec

Sluiten ze.terdaet Riek en liot Bosèh..Sl-uitcn zonCag .iln en rJÍim lqichef 6. :

.!-

Bventueel afbelLen bij tn R ergenhene6oui^ren tel. 66986.
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VqorzÍtter voor vaiavond J.Bogisch notufist Fierre Heij nen. Voorzitteren notulist worden per vcrGaderin Gaangctvczen. Er is geeí noodzaalc tot,het benoemen van cen vic evoorzitt

z Huishoudeli. jk re iSeJ-ancnt

I,lotuLen van dc vcr;iad ey/i1 
.Hei jn;; ;;,' ;;i#i:"fr:i'"1:"lii'";3:;' 

"",,,ezi5cn.Vercler ve.st6estcId. conform ont";;;;** 
v'uqr i

Naar allnLciding van deze notulcn:- Jearvorslagcn connissics zijn inr-riclttel-s binncn bij- Icdenraerr tsijrr-t voortaar ;;;t;;Ë;i";ir,"noturun uo- icdcnraadslcden die,";à;;;;_;o*I. *," rnccrcn nftrcden d.oen dat pcr 1

de 6ecretaris;
6 t uursvcrgaderin6en 

I
JuaJ.,. nieuwe Lcden

4

Thans no5 5ccn behoefte hicraan. :(sug5cstic notulist: op voLgcndc 1c cl.nraaas vcr6aderín5e n Ícurnd canwijzendie pcr vcrgarrcrin6 n"r[aat r'íc,ke ,"t"i- ïï-rrrroh. r oge)-. opöenoóncn zoud,cnnourcn worcen en daarveel, art:.tcrcn Jít;Ër;;..Ben aantal van clcze znkcrilwÍjzc vnn vcrrriezin' r"srsomnissiJ;";;;ii;;i;"issie on riinimaar aantalacnwczige l-e<lcn, noài6 voor stcmnÍn5cn.)
C ontribut ios

Bf i',fi 3f ifif os"rofi r33'".i* IOtr i'lslil:l§11f3"#rÍr3 #à3r3fi"È$i.rsi".rf,86tpt3
3i< succ esvo1.

men
naanpakt. BIi jlrt uit eindcfi

:::lru". ovcrwce5t ecn x?ar

íËqffi ïi$ià€íi, 3,,x38à.i3
tc, contributicregeling in te voeren vocr
"+33"*iËï gàs, ísï"*.ï;*ij.ri"+;ti:.li"ltà:^;

I

I
c1d

Club I cbouw accomodatic

a. Dc hccr van der a t::1..1nl9rrc ort c1e |9dc11aa$ uitvocli5 over rtc rvijze .v'ae'ror thans het ondcrhoud.,van 4c accomoaiiic plaatsvindtï t.teiàin'gen vanscbrehen ,oi:cn via hcn nae.r ac rcaen àiÀ-i;i;"ëËk;ià-Ë;;.ï=;#ï;n bijde rcpar...tics (waaronCcr ..r." V"";"fr"fU.;l ."'b. Hct bcstuur is vcn .:.:"irrs, c"t à;-;;i"íin hct ouclc 6cacolte van hctclublgcbourv opi;cknapt ,ou ooËtcn *.raË". :rï"nnu, zul1en pas vrorclcn
:l:iï,ff]. nartnt er.nc* àuirtciÍ:r.r,"ià'rlËï.at ovcr ao 

-ii,,n"iÈiË 
ruimrc

c. Er is wel_ ecns ovor.

;É;,1*:Èl':írí"liU tï"fi.;'038il 5Ëi;3f;3ff "à3í ;" 3f"f';à1.ïol"ïnf E,i"r,t.
3;n33ffi1rïBli,f"lr;"I:i:htón ven ondcrhoud a]§ yeer cen rcnór Í,n+.i re., cmc Ni co' nc cif ;fÏ:iï'i;.;:Ï$;ïh ";itiïlÏd*sF9"%Ëftàrswc*sf,.-'- -
;à;iÏ;:Ti;;";X1""ï;;. o" ;;';;;Ïs'l ;Ji;;' Looykens noomr và,.rlopig
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8 RESULTAAS KLUBGEBOIJI.I

0m stijging in de omzet barexplitatie te berrerkstelligen zullen de b a::tne d.everker s

deze zeak bestuderen, tevens zul-len zij kontakt opnenen net de tr'eko om deze

in hun plannen te betrekken.

RO}IDVBAAG

1 tr'rans Peters kont nog eens terug op het exploit atietekort in de begroting,
Hij vindt dat niet verantr,roord.. Wwlke nogelijkheden blijven er over ilit tekort
tot een minirnlr', te beperken en hoe komen vij aan extra geld on dit te verwezelijken?

Het bestuur gaf te kennen zich ook zorgen te mahen van èit tekolt.
Gezar:relijk moeten vij gaar zoeken naar de rnogelijkheid ven kapit aalverruir:-ing. .

Tij d.ens d.eze bespreking is gebleken dat de naand novenber veel te laat is voor

behandeLing van de begroting. In principe za\ dit noeten plaatsvinden in de

maamd mei of juni,

2 líartin Reuver vroeg aaldacht voor zijn nieuve adres in Zoetermeer. llij wi1 graag

geinfonneerd blijven over d.e aktiviteiten var de ledenraad. Hij wilde nu reeds

d.e datrurt en tijd voor de algenene jaarver6adering in ziin agenda vast]eggen.

Aan het eind van d.eze vergad.ering r,rordt hen èit ned.egedeeld nI. rnaandag 30

novenber l9B1 om 20.30 uur kfubgebow, Iens.

3 Lrira v.d. Lind.en zag zich gaarne geinformeerd over sluitingstijd kartine, zoals

voorgestelè in de horeca b. naa.nsveïandering klaverj as afdeling c. bilj artafdel-ing

]ens .

Het bestuur aJltuoordd-e dat alleen de geneente bepaald wanneer en ve]he tijd van

toepassing is, In verband..rnet een eventuele controle naar aktiviteiten vart

verenigingen is het beter de naarr lens in deze aIs eerste te gebruiken.

XI zal ond.erzocht rnoeten vord.en of een bilj artafdeling in .Iens een haalbare kaext

za! zijn. Hierbij uitgaande van d.e gedachten v€Ln: het biljart moet weg.

)+ Hans biemel- vil- als agendapr.mten voor de volgend.e ve::gadering laten opnemen:

biljarten, hoe kuanen vij voorkomen dat op veld 2 niet regelmatig de verliehting
uitvalt, zodat de jeirgd zich niet latijd negatief in deze opstelt.

5 Cees Fortnàn; las het verslag voor het F.K.O.

ftrij ttelen U me d.e dat vij de financiel-e adrninistratie, net uitzond.ering van de

toto en Lottogelden i.v,m. met zijn omschalieling van het zegelsysteeE near de

autornaat, hebben gecontroLeerd en geen aanmerking hebben o? zijn finaneíeëI

beleid. hrij verzoeken dan ook hen bij deze décherge te veïLenen.

16-11-81

A.Q. Bogisch





6i l, edenbcst and

De teru8loop vi-n het lcclènbe6tand is voorar het 6evol6 van het achtervre6eblijvcn van voïclocnCo eariwas van jctr6di6etoaen. Uit .:_s ccn a16onocn, -
verschijnsel l'ia'.rneo bijvoorbcckl ooli sóhoron te karapcn hcbleil. sfechts
ccn, crkcl-o vcreni6in5 ska4t crin om toch lcdcngroci te realiEerena
Relapsrijkstc suggcstic vanuit rlc vórgadering: b;,erk de schol_on vecl
i-Étcn6icver dan tot nu toc rnet infcrmàtic en wcrving6canpagnoE van. LENS.

BEspreking cormissics

a. Re+ectie: rvcds trí j dv ersl-a6cn tan het ecrstc ontbreken.b. Toto/l-otto: Er vrordt..cen àanpa6nc gcvocrd on nicuwe infevcracLress entc krij6en..Voor infoinàtic ovcr rriou* totoTtot to-syst ecm zie LENSravuevan B oktobcr.
c. Sccos Dc Scco hoeft probl-cmeir àct rlc huidige ontvrikhclin5 vcn hct
fcnomcen vri endenetft a11en. Dó deko bcst.:edt hieraan aandacht in hetjnarvcrslag. Voordat d.o 6eco ovcntuccl ,e.n!"ssirrlon-i;-;;;.; ;"ioi[ ao""-voert, zullen deze vlorclen voorgclc6cl aan clè 1eCc;riaat.

t , ,..'
d'. Juco: Dc juco hecft problemcn met het vinrlen van voldocnde 6occlc,Icídcrs.

o. Publíc relations

Dq warvingsfolder d.ic
Eónncli6e folcleractic AS

l-6
vcrsr:rcid hceft weinin
vrc]l-icht tveini6 zinvoÏ .rc s.Bi

ft het e ffect
6es1aa5d.r

coh nocilijk neetbaar. Tekst was

o KaskcmniÉsic

11. Rontlvraag

br.i j
niet

Don6c oDnelcvcrd..j herhaàïdc actics
tc lang eh advcrt entios

Dc vcr8adering hac weinig te klagen over r'le publicitcit in cle dagbladen
oveÈ'LENS. Zovrcl Juco al-s §cco zullcn dit jaar aandacht bostcden aan het
docn publicoren van t o ornoo ipro i5'ranina r s in de dagbladen.

T,ec',cnraad is accoord mct tcru6houclcnd bcl-eitl van het bcstuur ten aanzien
van hct vgordrafcn van erelcdin en"Ledeh van vciCicnsten.

vol6ens'ouclc's'tatuten zou Jos I(cetnan mocten aftreden. Ledcnraad. bcsluit 'dit aftrcclen oolc nu'tc doen "plaatsvinden on lcicst bchalve íle zittcndc
lcdcn Jos.llitting cn i)ctcr i)crl:eyn, Frans ?etcrs. llCservel_edcn? Roy Vroomen Thco Jlóons.

a. Naar aa4leidin5 van con cliscussie ovcr het functioncren van cle l_cd.en-
ra'a.lr worclt . b esl-ct en ecn- a3cnclac omrnissie in tc,stcllcn, bcstaanCc uit
Christ, ?eters en 3nons.'.Dczc stcl-t voor clke ibd,enra.adsvcri;ai1orin6, n.r
ovcrleg mct hct bcstuur. ccn arcnda oD. Voor dc ccrstvol6cncle kcer ho.6g1dit niét: (Ian is het cni6c ageËdapunt*: de bc11rotin6. :-

b. Er komï ien jeugrthonk. Hct'be;tuur is
Cvcr dc.bozcttin6 crvnn. . -

-3-
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c. De vcrlichtin6 langs dc i:aden van hct com;Icx is slecht. De 6qraeèirteis al- benadcrd mct het vcrzóek cloze tc rcpareren.

d. rPry! hecft"niei zoals i.Do ceh protcstbrief Bcstuurd. in verbancl mct
ï:f"}iil:.!:drei5inscn voor cc s;rorrkantines. Èit voctu"r_rvà"i l-riJ:rt,(lir.t de onforl'latic wac.ro1r clc *llo_brief is llcbasscerd, orijuist ie.
o. barc or,:r:rissio hccft tc rvcini6 rilcnson voor cr,e bezetting vr-n ,<lc bLr,vooral op zaterda;- cn zond.a6. icclenrnatl tr:_jtrt uit ,ro.o, iítb.oidí;;:
f. Dr koret ccn vcrslag van ilc aa.nvo cr lcrsavond in clc iEliSrcvqe.

6.ovcreenboctesystccnvro:rd.tc1'e1cc1enraàcl6eïnforrtccrd

h. Dc ledenraad. noet op oen van ir.e vol-gendc vcr.aclerirr6ei ce., stanal:untinncmcn over hct a} rlai nict wcghalen ïan frgt tlil-jart. Feestcie. vocltcr vcol vocr. Bcs.:uur nici.
Ii. ltrr is een subéiclic vcrstrekt voor clc inrichting van d.c spccltuig.

12. Vol8cn.f o vcrl;adcrin í3

Dinsd 1O novcnbor 2O.JO uur club ebourv

Enige agcndapunt is Can:
§tukkcn zullen ruimschoc

bcgroting
ts ol tijd lvorden toegezonden.

NEDi,CTIONEEÏ.

lnnnnRRnllIIRIiRRRnnRxilRlmRnIu]RRRR,lRïi?iliuutnnImRxIRIJ?RRRtmnRRnnRp.nRRRnnRRnnRRRARImÈ

De Mc6tvaalt

ïtn
R
R
nl

a

n
n

rr Vclo vro est ovcr fa.tale. strafschopir. en r Schciclsrechter 6tcft LEN§telcurtr. R;Riii?/. vrie hccft o. .,.o g"ironoen. )czc 2 uitspralcen rvarenkrant cnlco;pcn in rcspecticvclijk Jlinnu.riro t-- ", Varlcrlai.J. flofnr, 
-ro 

cor, .stcvil3 partijtjc vc,etbal_ ltr.raut iEI,lS als winnaar uit Ce bus.GehccL tcrecht dachten lvii, alhocvrcl vrij mocten bokencn <tat hct vcrcled,i-gcnd nict bcst incltrr:rar stat< bi j f,ntS. Ëe t r:na5 natuurli jk ,,iài 6àt "rru,dat- jc cen ri-ante J-1 voorsi:rr.:ng uit.handcn hàeft. Maar"goeà àalr-r,.rff enwe het maar nict ovcr hch'bcn *ant Ce 2 puntcn zijn binnci..Na zondag wetcn rrrc ook wat tlc afliortiin5 vELo bct;kentl n. r. vel-e Emotie r s

De hercn e.anvocrcr.crs hebben zich na onze vcrschrikkclijke tirade.vanvorigc weck ( op rn cnkeling na) 6ocd 6clcwcten van hun tÍrrJr. l)c f.fïea_.kffícrs warcn branc'r-schoon, cón .tusï .trooi tr"i ,r"6. rr Bcdírn-htl ! ! i
I,lcemt U lvel ccns rn flcsjc drank lloc naar buiten? Jal En U zet !m ookivecr binncn nccr al-s ic. Íci:g is ! !.prina, Aan is ër niets aan dc hnnri. i,ia:ra16 U hcm buiten laat.sral.n zouclen vrij ri,riir",;;;,:;-;";ïo"ri oïor., i,dc ha'ntinc tc zctten. Elh rvcckencl *ooi iro"àu" cr vcfc kro.ttcn nct fc6e.
lles jcs van clc vcr-ccn gchaclc. En hcr "i5n uiooir" .i;;"il;;";":"=J, ,,.tu .crvoor opd.raaien, cLic *ct In lcde krat tàt t"r"ài"-'r;;;;;;".;;;;iïroo o,aI dÍc Ici;c Elesjcs op tc ha.Ien]

-4-



***** 
-l1}9n 'rij nu ccns nct zrn arlcn proboren hicr wat aan to doen crat zou -rn.ha.lve cmncr o! ccn borrcl schclc'n-.. . .+**+* Na cen langc tijd vxn stilte öinc,,àiiJi. ,roo" ecns Live_optre<Ien op LINS. .

Dc 6oft: ro.ckfàrmatic I H.ifivEsr" ,,,i o! vrijdggavoncl ai "o"orrràí;:';;""vervelcnd optreàcn in on6 clubGeboun vcrz,:rgon. Naar vrilj vcrnamen is clÍtrn-nust voor b€n1€der cic de po1:muzick ccn \ïartr hart Èoedraagt. voor (.rcpríjs hocf .ie hàt nÍct.tc LatËnl ,,ori ,oo, ] picterrnarrnen *rcct je aItcs.+++*f, I(aarten voo'Jit grancliosc cptróaen zijn in d'e """;;;;i;.;p 
'ianaf 

19 nov.a. s. vcrlrri j6br.ar bi j c l-cclcn ven de FDI(C, lÍartin vd l,Ieuien on .hrthu.rÀà l.fn^,.+
++*** vcr6cct u het rrlaverjas en bin6ofeotijn nict. ,..an6tanndc zaterdal;avond2C.00 uur.
+**+* l,lc zul-Icn het hicrbij lc.tcn I i)iï,lDO:,lR l I

l,i,lIc VERUr^CHT I l,l.:.r".il I,lU ïS fl]1T ZCVER

vRIJ)r'^c/,v0ND 27NoVEiIDEN J..S.
j'ij'.N Vt',Ne 2'i .00 uur

LTVE I,ÍUSÏC C]) LEI'ls

SOFT-FCRI,I.TIE rrHr'.i.VESTtt

r'l.,^tVEIlJ.':SSEN EN IINGO ! I I

Uit bctrouwbarc bron hcbben wij vcrnoincn,t1at
een ouclorrvcts c avoncl.
Kaarten vobr r.lczc avond'zijn vinaf 19 novcmber a.s.Martin van C.e'IÍculgl1 er.:.,rthur d.c Groot.

I f 1r- crxtant.

deze neam garant

vcrkrij6baar bij

stnet vo.-:r

dc FEIiO 1

krart
aan h

toega
ttlii z

BLÍ,UtrJ zi.ii:nT 1

,..,ia.n6Ètandc zatcrda5nvond is hct vJccr zover.cn x.an clc lilaver j est afcls vccr rond6aan. Cokct .roILcn..Voor ccrr ictler vratwiis rlis.
l{o9r1l-o1" wijzen wij U crop clat dczo avondennkcl-ijk _zijn. rïij hopen.clai her ner "" ei)iitor6en ruel uleer voor fraaie prijzen. l)us tot z

vrnflf 2O.íiO uur zullën Je
dc. binGoballcn .gaan (lan rícer

vc'or ioclerecn, clus ook vàor U.i6 a1e tlc vorigd1GIÍöfu1'
at crdag, op LEI'IS .

N.B. Voor dc cchte fanaten alvest- dc vo16enCe avoncl:
àB novcnber 198.1 , 20.co ,ie;; ;; ;;;-;;"" in--à"-r,urs_rontinc.

LE}IS 1

- Na de riipte ovcrvrinnin6 vt-n i,.ns cerstc afgcJ.ohet ccrstc a_.s. z..ndc.G 'prob cien on z puniÀ.,-uit r d,tc sj.cj)en. lllÍruw Zvert àà] zícn na hci clcbacl-e vanloren mct 2-1 van DHL ) probcru" t" ircrsioii;;, ;;:"KoDt nl-Ien on 14.00 uur naar alc l)r. l{ansvcltkade inalweer .!n ovcrlinning fc,schrccuvren.

pen zoncla6, o1: Vdlo , na1,.
c hel- van l'trassenaarl vlcg
af6clopen zc)rL(r.a[ ( zi j vcr
r of zc dat lulÍt???
,!ïa6senaar om het cerstc naar

-5-



DE STI.ND i)nCGR/i ,Ífi.

HellcvoetsLuis
HI/V
FC Lisse
V el-c:

Vcrl:urch
RI(DEO
t-cxas/»HB
S lieCrccht

.C.c1c Grcot.

. Grae-man. .
con.

HeflcvoetsluiÈ
RKQEo.
Bl-aurv Zwart
LE}'IS
T exaS/DHD
Verburch
FC Lisse ..

Sficdrecht'
D]It
Vclo
VFC
sJc
HVV

)-o
5-7
6-?
4-6
b-)
6-c
4-4
4-4..

4-t
4-l
6-j
4-2

J.H
N.J
c.D
N.N

ZZZZZZZLZ ZZZZZZZZZZ Z,Z ZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZfi fi v7y7sz
z
Z Lr'NGS DE S}ORTEN Vr,N DE Zi.^fE_:D,'.G-Li.,DDEil -_-! !

z

Z ZZ Z ZZZZ ZZZZZZZZZZ ZZZ ZZZ ZZZZZ ZZZZ ZZZZZZZZ Z Z ZZZ ZZ'Z ZZZZZZZZZZ ZZZ ZAU L 
')A 

ZJ 4 TJ A IJIJ IJ IJ LL IJi'J

Z.l?nilDi'G 14 novcnl:cr 1

14.J0 uur LENS 1

12.J,) uur l,nlts z
12. J0 uur IENS f
9. J0 uur LENS 4

strijd tc

M.v o t7z/1
x§0 7
Vcl-o.,2
tltto | ?2/4

Een z.g. , , zcnulïen Ïrcdstrij(:l'r spcclrlc ons EEi.TSTE tcíien i!NIIn.' Hosvrel wi jtcchnisch dc 6ehc1c lvcdstr ijd dc riccrclerc tvarcn nocst rt uitgercl{cnc1 tot 42ml-n. voor hct cinCe clurcn, totclat .fit surplus eindelijk ecn tastbarc vormkrceG. &ico Stc cl ( rvcdcrorn u:-tdruhhcl-i jk aanwezi6 na t, cven rueggevrecst tc zihed dc ecr e scorc tc oilcncn , t crvri j J- Eric Lanclnan in het bcvri j den clc LENSslot -offensicf zr n ploc6 nct ccn fraaie ,,lobtt vè1-tig stclde. l)o cnÍ6e clisso-nant dl-zc mic,,dag was höt fcit dat cni6c si:cIcrs van dc thuiscl-ub erl: dÍvcr6 echargcs vó6r tà hard. ingin6en, hct3c c ( gcl-ulCri13 licht ó)
r-J
ble§s urcs

jn"

aan.-bciCc knntcn vcloorzaakte. Zeci zekor veïucld.
rvaarmcdc hi j z I n iJlocg in dc ccrstc.:

enslyaard vtas dc oni;r:1oofIihclft z )](e

ocdrLe tr. s. zatci.la spc.lcn vlc vrcer th ris en wcl-

n van vccIal

. Graaman.

snc1Té-Ee.ctic van Dik IIof l-anC
zekcr voor ccn acht ers an
tc8cn lr{vo 172 ooh al weer cen i)l- o oG lvaar geen cn c zckr.:rheid mcc'-FfJ--E op tcc
makcn. Dus opilassen Jeblazen! ! :.l..anv:rni;3 14.J0 uur. Schcidsrechter J.H.C .ic Groot
Opst cl-1 íng en vcrclcre ac6cvens Ë!-ïö6iïs dagavond n6 dc traininl;.

Hct TI/]IEDE spcek).e ecn 6oedo wctlstri j d op Cclicnbur 5;h tc6en NSEI'i 2werd hard gëiÍdíEE. è vras It nict stcccls pJct 1OO% inzicht. Tcn'ri j1 Rcn6 Mohlc enBcn Khil-iL cen z36r stcrkc wcdstrijd spcclden hic l-d. Iluib ï(lcyn t, e main aanhet scorinGsbor cl'I bczig cloox ecn drietal fraaic i;oals cr urcrclcl te brehgcn,t crvri jl. ecn zekcre vicrC.e trcffcr in wordin rr hem net èoor hct fluitsignaalvan cle schcidsrcchtcr ontncncn r,:lcr Komen c zat erdag ccn pittii;c THUIS-V,recl-gcn DSo 7 ccn
12. 1")

runncr-
uur. s

u?
ch

it .lvnar t ccleo
irlsrccht cr fi

c-ídlienÍng gchour1e
Op6t cuin6 en vcrdere

n mcc ciicntte wordcn .,la:r-vïfiT: c
SCgCVenS a. s. zocn6 rlag zoals 1;uE&iEJk-Tm-pob Jansen !

-6-
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Het YIBX-,;g ook aI dc du o ven eon rbe,iis afsP
d

chrijvingcn, vrAarviln or cen
zolfs zat crclagnorgen( ! ) binncn riti:i.:c1dc

wcl ecn-h
, mocst clit

clc.zqraÍc t oi-
naal (acde do

b etc.f
or hct onti j tlig
pn cn dicnt clit

uitvaLlcn van goalie C ecs )icrebalr)trcffen me.ar h661 sncl te vLrgct en i I a,s. Za t crcla oir lEll§ t?ccr ecn,,vroc6ertjett on 9. J0 uur tc5en 11y6 r ? I,Íc6c AnatEr hrtmcn r.tól yr"cr ccn vijftiöntal- ria.n cn in d.e cps tc1Iinil doch gcr.:n r"n. rra-ot

-i t rlaà ióts bct cr.l-
hoevecl cr strako ovcrblijvcn!.Enfin
Cpst el1ing i C.jlerob als tY . Dieffcnt halor . KentÍ c .Iio6tcr ( aanv. ) C.l(ostcr-.R. Kost or H.Dou J.I(ruI .llannj.n8 n.v y,/erkhdvcn R. VroonM. dc Iioizor II..I(oulvcnhoyen . v<l l(rof t Fr v l)ri'cl-cn - C. vd Dcit.
I,IOGtY.Lr,L1 Z TEIIS;'.G 21noveirb cr ,l931.
14.10
14.jc
1?.45
10.30

uur Intdrnltion*ai'1
uur t)SV? 10
uur Jrlc 12 i '_
uur J. -C 1J

- ', LEi'r
I,EI,IS 2
IENS f
I,E}IS 4

s1

ZZ Z ZZZZZZZZ Z Z Z ZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZ Z Z ZZZ ZZZZZ Z

z oi) DE rt?Et)EIj v:.,it -,:)E z0NDiGTLt,._I z
Z Z Z ZZZZZ ZZ ZZ Z Z ZZZ ZZZZZZ Z Z Z Z ZZZ ZZ ZZZZ ZZ2,Z Z ZZZ ZZ ZZ ZZ ZZZZZZ ZZ ZZZZ Z Z Z ZZ Z ZZ Z 7.J ZZZ Z Z ZZZi)ROGÏL_tÍti'. D0N)EI]),'-G 2 novcrab er 19.S1.

20. OO q13 ;B1g5

PROGn..^[ tL', VNIJ).^.G 1J novcmbcr 1981 .
19. r.:0 uur IEM Z . _ LENS 1,1 v2

Ïii"l:ï j |:i"Ëli"'f;":í::::omstancrighcd en rran naar hct door5a
vr:.5 a,,6ivona";il:;;-;à:30"ïuïË. ;ài,'fil". va r,inacn 

-iIiï*
J. R. Evers .

an van dczc
66t1t4 ( uitsluii cnrl

-7-

reden clau ock afschrcvcn en klar,rLijnèn. Hicr. vcrsqheen bovcndi en een S cheveningse])LeG§Qn r , ,;s'cl1opt e t c6-en

Hct PgXlg 6cgon mct een ad.crlat
dus al dani6

ing van vijf
verzwa.lct

ötrouverr , .. rlie , cn, uelke
. 
,,i) Iloutrust binncn

nIlcs l.rat bC',uoO6rr. Ecn tweeta lEl'l,S - c rs iv ejr cl 
.

t rB

oc6, dic, om zo roaàr vJe
1

jd van vordcr spè1cn

hicr cle'd up9 . va,à en . moc st Gcduronilc dc bildrelharclc striafzicn. !)csonà elnks Lc

eenstez

c c
zln p1o e

d

diend. 6clijhs pcJ- zoUC,on rzc5sJ_cpen
ck t t. er al_ aarcli

cra C.

I oj), clat wij hi
i ware I t nict dat o

wijze tc;cn dc hal
tt
nzc lcgendarischc sirits

chocnt cs

elijk ecn ver-

" ol:

nanncn. Zouden vre
hunncn tre rt

T.vd To1

cr uit einr.l
Gcra"cl Iiu CT :]n , fls .g l-otfase zcwaax vrecr 66n van zrnJu ogenblik op 11è juiste

l',,cer èLlns naar de ó verwinni- ng vr:crde i prachti6 vrerk
t erd

s en, vraarmccle bi j'ko tl 1]

uclcn s

e

ft

hicrmcrl,e oor het dicpst. van het da1 hee- weten als om 12. uur, Vefo a .op bc zc cktc6en aa-n. clsrcc Boom.

n zijn? a.s. Zakont. V L cr vrecr vo1àp

C . v lycLberi;cn C . Veldink

ooru
stcllin

J. de 'lruincen E. NeuxaannI. Bcn .( aanv. ) lI. I( cnp er il. Leijn !. IÍ.ua Jpcr G.Kui1: CIItl. v },ler6fusr6sn G.,rlosman C . losnan -- IC. Ilcn t(hilir



FROGNJ.I",IIJ.': ZOI.IDl.G 'lJ novcrnber 1981 .

14. O0 uur Bl-,?,É!y Zwart .l LXriS 1

2
3

4
0

1

1

1

Dr Mansvcf clkade }ïassenaqx
H.RoeIfs.

Zuiclcrpark i).M.l,obbc.1 1 . OO uur i':DO' 2
1 1 . O0 uur LEIIS
1J. OO uur IEi.i'S .+
12. OO uur Vrcdenburch 6

14.00 uur LENS 6
'1 2. OO uur T,Frl[s 7
12. O0 uur Paraat 4

clag '1! 9Bt.
2O.OO uur LENS 1 l{iLhcLr:rus 1

NESERVE 1'ROGB.;iSL" ZCNrr\G '11 novenbor 1 981.(aI Iecn b

.J. Gi11et.

urch!ïeg Ri jsvri jk
.v )eIden.
. den Hcijcr.
. Zlva.rt s .

Oo s t crsportj)àrk, tríassenae-r
. L. Fcf l-cr.

v3 J.Dissen.
Ockenbur6; N.N.
Hcngelalnan I''1.ll .

si:ortp iloutrust sportlaan

LENS
Vio6
ïIc6t1
Lr,ïs

v1
v1
vV

v2
v2

di 5a
H
IT

rcdenb
.J

,,R
I

O0 .uur LENS. 9
O0 uur DZS 4
OO uur ïlt ÍT B

Iost'duiven 4
ouick 5 '

INNS B

Tromph 4
LEI{S 10
TENS 11

lnOG]l.llfllÀ dond.er novcr,rb cri

l- j aflccuring)
14.0o uur Duindor?
12.CO uur Duinddrp

SV
SV

1

2.

4

6
7
B

1

2

4
5
6

8

LENS,
TEIIS

I,ENS
IENS
l,Et.ts
LENS
],ENS
tET.IS

HSS 9
II3§ 10

hantine LEI',IS t el_
l(antine H]jS t cl-.
kantine LEI'TS tcf .

tt ,,
Daal cn Bcrgsela.an

It
,t
t,
,,
tt

' eigcn scheidsr.
tt

12.00 uuf
14.00
14.oo
10,.00
10.OO
12.OO

14.oo

IllJrr
iÍBs
hls
IiIS
II]]S
HBS

LDNS 9
lnNs 10

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

tt
tt
,t
ll
tt
v2
v2

Naar het docr,3aan van

LENS 1 T/\í 2
LEN§ ]Í/M B
LENS 9 cn 10

dcze vrcdstrijden han tcfefonisch word.en gefiforrnocrd bÍj:

1

66'r
681
66

960
314

1'l 4

VEIIZ..IïELEII h tvEiRCGIt,'.i0{.ír; een ha.l- f uurhc betrcff cndo tcr re n.

Oi)STELLIIÍG TIiT .

LEVS 1

LE}IS 4

LENS 5

IENS 6

vooï aflnv van de vrcdstrijd, op

2 cn J wordcn cïo oi- c1e treincr bckenrl 5cmaalct.
al-s bckend.

als b clicn d

als b ckcnd

a1s bckencl zíe ook vrijdag 1J novembcrLENS 7

-B-



LEI'IS 8 al-6 bekcn(l

a1s bcl(endLMTS 9

LENS '10 als b ckond.

LENS 11 als bcheíd

VERZ;'\,},1ELE}I

trcdsti j dvcrslag s.v.ir.

.zie ooh vrijdag, 1] november
raet .,L.11611vs;hovcn - i!, Lancel_
zon:'.er F.Jonker - B. L,c f6bre.

IEI,,I8
LEIIS
I,EI'IS
LEIiS
IENS

416r? en 9 cen hal-f uur yoor
5 11.01) uur LE},lskantinc .-.8 10.45 uur ,,10 9. C0 uur ,r.
11 11.15 uur t'

eanvan6 van hun weCotrij d.

JT,FSCHXIJVBIT : (VN]J),:GiVOND TUSSETI 'i9. CO ch 2O.OO uur)

T,ETS
],ENS
LENS
LEI'IS
LN}I§
LENS
IEI'IS
LENS

4 i:auI vd. St ecn
5 Cccs v.r. léek
6 Hcnh Rinrnclzr.raan
T Frans vr', Rcrg
u Thco i)rin6
9 Jan ï?icmen
'lO Jos iíuijpels
11 Mnrccl Janscn

6?5og6 '
o1g-715r3o
Boz516
20?9?B
298?85
217301
600658
6?6526

t cI.
E EJ-.

t eI.'
teI.
t el-.
t cl-.

jlanvocrders net problcnen kunncn vrijclaSavond tussen 20.OO

L)R0GR.,,I"II'.', Z0ll).,c 22 novcmb rr 198t.

LENS 1. en 2 nog niet bckcnrl

^n a^ -^ uur Kontakt

12tOO
14,10
12.00
10.00

12.4O
10.00

uur
ULlI
uur
uur
llur
uur
uur
uur
uur

12.00
14.0c
10.0c

I'ull- Sileed 2 -
Velo 4
LEiIS 5
Dyr].a'Ij.o | 6?/2
ITDV 4
LENS
Esclo
LEI.I§
],ENS

B

10
11

LEIÍS f
LEIIS 4
HVV 4
LIiN6 6
IEiI,S 7
t/ios 6
LïX'ls 9
Gona 5
svs '7

( vrsch)
a/c

PI]OGR.'.M'Í;'- LElis cOI'frHIITIE

Vri j clag 2C novcnber

vrijdag 2f novcubcr

VrÍ jdag 11 decerrrber

uur
uur
uur
uur
uur

9
10
11
10
B

19. oo
21,OO
19.00
21.O4
21 .AO

LENS 7
],EI.IS 6
Llrlls 5
LENS 4
IE}IS 6

LENS
],DNS
LENS
IEI{S
LEN§

6 is tot nadcr alatum uit5osteld.
l'

Dc vred6trijd IENS 4 - LEI\IS

-9-



UITSL].G EN VRIJ) r'.G 6 novcnbcr 1gB1 ,
LENS 9
IDNS B

tt
10

2-3IENS
LETIS

LENS ITIE:

UITSIiGENi)OUL,E t',

KCMPET

UITSLIGEN TCUIE B

ST*ND i,

IEIVS 5
LDN
TE]{
LEI'I

I]I|TI E)
TiTTENÏTE TN."II{ING SENIONEN

6rtsr,,;sor.r 6 nO V Crrt'i:cr 198t.

LE}IS 1
V-e]o 2
IENS 

'LENS 4
l/lpirolder 4

2-3 .6-t
2-1" 3-41-0 O-5

ZZ Z Z ZZZZZZZZ ZZ ZZ ZZ Z Z ZZ

IENS 8

ST.'r'M

LENS
tHVS -)-é -

B
'10

LEII§ 5
IDNS 5
LElrs 9

1

2
3
4

s 11
eo
è/

IENS 7
T.,ENS.9
LEI.IS 1 1

5-o
,t-1
2-1

PCULE Ji
CULE D

1.
2.
z
h

LEI'IS 4
LENS B
LEN§ 6
LENS 10

t-é
2-2
0-o

3-1
4-5

( lrter àÉL

0ol< nu hct wÍlt houdcr r,,ror<lt 
. 
v.:rtya.cht cn r,ri j nogtrninin5 van cr.a rrranke. r:li 
"r " "iï" 

-rr" 

"ij"ij" r,de zaal aan dc Martclrion zo.JO uur. 
Iclc' Ilccil clus jc 5ynschoe

st -eeds ecn rToedc opkomst bi j dondi,gh_cden kunncn rv-c tcrccht Ínnen altijd riroc, f,ot woonsdag

rEr'rs 6
IINS 7
Vall(eni
LEIÏS 9
)uno 5
L]INS 1 1

Velo
IENS 2
Sc1ft 2
vcs 4
LENS 5
Toofan 2
D]IL 6
IENS B
)c1fia 6
LEt{s 10
Ro bin Hood 4

4-3

1-1
o-3.-
1-3
3-oo-oers 4 1-4
1-O
2-3
2-4

Z Z ZZZZZZZ ZZZ Z Z Z Z ZZ ZZ ZZ ZZZ Z Z Z ZZZ Z:T ZZZZZ ?JZZZ Z Z Z
4 IN )E !'.Wf,ELG...r,rGEN V.,N HET Z-:..LVCETB,IL ?zzzzzzzzzzzzzzzzzzz zz zzzzzzàziàiàààïàïzïrzZzzzzzzzzzzzzz

PRCOII." la,t ^^ DoNl) G 12 novc

INS])riG 17 novenb 198t.cr
22.5A wr Ros ;rrrows LEI'IS .

2O.20 uur I s-GrLvcnzanclc ^._ _
19.4C uur l,ENs - 

o' ) - lENs 2
Ëvs t70/3 VeÍ1in6 Noorcl Vel-d 1Vciling Noord Vcld l

-1C-
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CPSTE],],INGEN:

LENS 1 a1s bekend

als bckendI,EIIS 2

XENE , als b ekend

.i!FSCHRIJVEI,I i

Eet H,)iemcl en E.v LuxElnburg

t,el. 802516
tel. ZJlJo1
teI.6o06JB

In de'vori5c rràek 6e1:laatste stand van LEIIS 2 zat, aen foutje. Ons 2c hccftuit c::aaf <l 6 ui5 i.i.i. hct cerccr vo"""ïiu".."r,t ar. . 
* 
Hcr en duizend nr,a1 cxcuus.

LENS 1

IENS 2
lEN§ ]'

Uf TSLi..GNN

DaLco 1

Thc 3oi15 e16 5

IIenk RiuneLzvraan
Jan i?ienen
Jos 11qi1r""u

LEI{S 1 5-1
- I.,BNS J I-4

VE],o 2 LENS 2 3-1

[JEDSTlTUDVERSL;G: LENS l' rukt o

Dc viercrc cor:r}ctiticvredstri jd uan r,EIÍs 2 bracht niet de ver,,zachtöocrst-c over.wi'ning voor di-t er-ft^'. Iia 2 6e1ijkc spclen en eon àng"rulrrrigencderl-nag togcn kolilollcr nvc 
'Jercr 

nu ocn ncderlaal; te6cn vclo. Het iruntenvcr-l-ics dat ditne'a1 werii 5c1ec1'cn :-e6 cctrtcr 6.rroor c.a, ,iö "rr"1"". ,Jrr. 
. i:,nt n.r. .. .,

_ het stcrlce punt in voori;nand.o vrecístri5aón.'was._ inzef.._, bl_ecf na. bij t7gsf.. . .si:c1crs l:chtcrwei;c. Trrce rnonlcntcn van onipf e t t cnclhcid j-n cic LEIiIS _rlc f eqs j- ezo?gclen vo,Jl' cven rovelc cloc]1:untcn. Hoervèl een tcqcntrcffcr noG wel- voor eni6e- slllllinö. zor6r1e, b}ócf LEJ'rs uigo"ri jr.--r.""uioo". De 5craiste ?cnaf ty v.n linJ;er.-. .spits l:ctor Lr.ncc6 rvas ]cc'nàcrr<ón,t. Ëen lol"":.: íron coriccntra.tÍc? rls ccn liihtcxcuus han "r,risschien wcrilen o;:gotoerci .ràt o" nog--"i 
-;;;;'^;;;i;;" 

o'or,r"., ,,,,r"n.0p basis vr-n hct arnurezi5c naiJria:r1 (mct a:raruï3. aq ti;rï"rl"ili"orr"ri3"
inzet) rnocten cc r;orncn'rc wecr.strrjr'ren È"uri.i lr"ii";t"r:'i;r;;;*ïlror.u.,. . 

" l

. 1 Eeri tocschouvrer"

p.

Nfl vicï lvcrlstri j;'.en verlorcn , , tc hc,bcn , , wcrtl hit zonc,.a;; c,.e hoo5stà
-tijd, c'rat cr gcvoetbakr.l;iniJ worclcn. néi io-'r.ocst-r.antrccrcn tc6en ,eLft 2.Irlet een 5chccl vcrandert tàan bc6onnen wrj tc6-",r,eo i.opiàrror. 

-iiï" 
,t; in c1e aehclft dc nu1 flchtcr wistcn tc hoi<lcn «"""ii" trburvens ook) gin6cn vrij Goèdsenotivcerd lc 2c hcrrr in. D.n.v. 6oàc1 vcctrar ;;;ë;";;;'-,ïj".ï;;"r." acvne.ï._1i jkc acties voor het cl,.cl, van .,.o ilËf fJnn.rÀn. 7o, r, twintig ninutcn in clc 2e

l:1Il^"l:aq" ccn. na.nvallcr richtin6 r,ruià."i, d.íc droï m.b. ecn correcreLiru^ae lvcrr oÍScbro.kcnr hclaas Íj.f r',c scheid.srcchter traar cen anclcrc u5-tJ_c6aan. Do toegchcnde vrijc trap 6ing schÍttercnd, ovcr onzc dcfcnsic incrusj.cfkcci:cr hccn' ( iierlankt Jan). i"àr àoro "itàrst betrouwi:are rrknufrr dc d.ocr-luntcnnict hoeft tc irrocluccrcn ltas c1c l'rcclstrijc noch niet vcrl-oïen. Ecn oud hol-Ianc1sevrije trap van oscor bracht evcnwcl ale àind,stand van 1-1 0r hct borcl. InÍet zc(nnotivatio a1s 'rij zonrlaS tooncn, ,ooi h"; ;; rcst van het scizoen bcslistbetcr gr..an. our Éu r'jrt

-11-
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,,lli.)Pol,)En 4 LEN,s 5.

.{rfgclopen zcnclo.6 trril LEI,ls 5 reocls om 1C.00 uur tcilen lilippoldcr aan. ..;,ani;czien op dr-t tijclstip clo mccstcn no.i urat sl:lap ín tlc o,1en hebbcn, íi..an vremeeste.f op Cic ti jcl niet. al tc best v..n start,. Dczc weclstrijcl vormilc hi.erop..;ccn uitzonrlcrinx en ruc kvrainen rlo.n ook hct eerste kwarticr lclijh in cle ver_drul:liini 
' r'rlt nr. '1(,'1 ninutcn s1:cr-ïn 

"oJrïioo".'* in ccn crcclr:unt van I/iijilordix..-.j.;Daarni vristen lrc ons echter wàt ondcr ,,io-r"rt uit tc spclcn cn rrondcn vrc rvitraecr cr'e Ílr.nval Ír.a'n zochcn, rvaarcroor o, "na"r" lcensjcs àntst.nrten. Na onScvcrcrccn hr'lf uur kroc5 llans zcct een hcckschop 
-io 

n"oor. zccr fri:^i kvra, dczc hooi;vocr de irot, r'ra.arrlcor onderi;c t ckcn rLe met 
-iet 

.hor)frl de 
-st 

a, à- i"iilr. kon trcpkcn,1-'1 . Tot a-.n r:le rust was hci vL..:r.cr ccn 6oir5t dpi,_;r-sn ,.e strÍ jd, I,laar i.,.cscoorclwcrd or niet mccr. Na de thcc krecg LitttS Àtooas ,oor grecp o]: hct s1lc1.lvipi)older vras vlclisws.ar r.lat nccr i" à" "anr"f , 
.nr.i.,r dc v,ret E ir;j)eL ol:[e?ctteaanvcrlLcn w..rcn mcestal ccn prooi ,no. brro-oot llon..ld noocbol ..1s uitblinkcr,6ood in5rij_onctc verdcdil;in6-. cnzc o."n""ii""-r;;r;;; ;;";;;i";;.;-lro, ,tovl.ui;c1s op6czct, rvaardoàr àirnroo r."n" 

", 
-n"tut 

(,nfr.cn. lrr. )J ;:lÍnuten stuurclenonald, Gcra.rd Locycstcin met con aicptepc.ss rvci;, d.ie afflin .rro.r" io"XIJ.p;; .3cen fout n"-rJrte, 1-2. 10 irinutcn f"tè, ione,fn Iïans Zoet """ ""n""f ovcr cchts.b ckt'I.'a* af , 1-i. rícf kvran lïi1:1:olcrcr tocn rve.t .rrrecr opzetten, rnAar bchalvc 2 ..vrijc trai:pcnr cen buitcn cn-à"n i, rrui'-" iiit""rropi;cbicri, clíc cchtcr do(,r cen.gocdc nuur bckrvaam v,,oracen í!ci)f.rccrd. k;;"-;;;" tc,ijcnstc.nccr nict. Zo blccf c1estand 1-] in ons vo..,rrl cc. , 
-'rv-i.t 

oroi 
""]"ai" iJ-;ono orra maí; vror:dcn vocr hcíl'rat bcter vcrzori;c1,e spcl aan nnr" ,l jCc. ----

liirí Michcls.
TENS 9 LENS 11 (Lxl.isconpctitic )

LENS t krvam in hct vc1d net het idcc.cen.llrote ovcrwÍnning tc bch..f cn,om zodccnrr'c poL-.Ininn.ar te v,or(Len ".. i.,oi "rieu" tà:;;; 
-;.; ';;;ï;ï' 

ccn tomcr-oze.inzct hecft hct elfcle ons d:..:*van "*frj;;;r;;;.. Dc or,,er.innin* r?as uiteindelijhcan ook vrcl vcrcliend.. Vio. ccn pcnatty ;;;';;" vcster kvrancn wc op ,l_o. Voorrust 'via Ma'rcer Jansen 1.-1 . Ne-- rusf I un 
--ra.í' 

"^nrarr-cncl !e, urar mct snc,lcccuntcrs blccf het 11c y;cvr.r..rIi if.. .ron nioien snclcc langs de vcràó"rin6_ enscoorclc bcticerst z-r. pir -0r.,l;;; , il";ii;; ,r".,, LEr,rs 11 en ic<tcrecn stonctvcrbs'asclr nilar wc rrckcn -wé, tc1;-'oo "r" ""rrf"""trrra ann. $,Íat o,-onia'1;opaot .".rcvrerd hct 11e hickl str-"na rnct oo, orrorro-irrrut. oor" complÍnenten nan c.it elfta.en vrcderon ccn bcvrijs d.at ook bijn[DNs ao 
-uar.run.r 

i". ;;il;;";criiest trct11o zijn compctitieucclstrijd m"t-:_oo.f 
-in-Cc 

bcncn. IIet nei,.éncle wint veclerfichtvan :)clfia 6 (kopI0pcr). lÀt zi;n ao r<oiueqentie§! Toch blijft rle LENSco.;:ctitiezo. bi jzoncler e.antrehttclijk en,lirina "à"i:lir. 2artÍjen.?.S. Paul Schuftcn wcrct uÍt6cèèh:rlccr ct door Hon .f" O.ii.'Tot zicns bij de r,El,rs com;rciitie. -'v'r !'Iv uu!lr).

croe? LEN§ 9.

-1D-
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KLTNT]J(TPERSíIOI : CNiI.TT:I'UIUESTEYN'Sticlt jcsstrr.at. 2Jp.,.
. 2521 VL Ucn IIaÀA

tc:-,- 946891

l".fbcflcn voor dc vrcdstri.jc',en bij bovcn3enocr,rd pcrsonn op vrijili..Savond tussón
18.00 en 19.00 uur. ïn. uitcrste-no.rcr. no5 op zaicriLa;mo.3oo o1i f,ËltS:_r: i 5 icmancl
van de JUITO t eI. 66't114.
voor avondwo clstri j clen uitcr]-ijk clc avoncl van r1c wcdstrijcl voor 18.0o uur.

voor aflc vralï'ci'r, probrcmen cn rlc afschrijvin5cn kunnen jurric bij dezci .

persoon t erccht . r ctlefc maanda6nvoncl. is clc j,cug,Jlior4nissià. pn 20 . {,ró uur in hetklubi;cboulv r.anwczi6.

ïïEDSTRI Jr:)R0GR.;MI4', r'r-JUNICREII"

Z/',TEil)-'ic 14-11-1981

14. r0 uur JiC .',1 . -14.J0 uur Dcn Iiocrn ,:,2 " -
1 4. Jo uur 'r,rrn1 

.,. 1

]I"YZCNDENHEDEN

CTSTELLINGEN:

LEIIS .1 als bcllcnd
' .s.em-ëlEonst 1r.0O uur LÉNS

zie s c harlulvvc dstri j ilcn

BuurtweB-
Den Hoorn.
Buurtvreíj

Leicler Jaa? Mcijbur8.

zie s chadutvwc clstrij Cen

-T,cider i'.. Spc.

-Leicicr i;. ilIok.

LEI,IS ." 1
LENS .,2
LEI.IS ,'

t

Ui$n46."6oít,BBsoBIsIt,àBilgsÈh+,1509Ha YEBFotr8rÉfriíZ,rtI"usa FES§.

LENS 2 a1s bchcncl

RES: 14. S chobbe
samenkomst 1,, 00 uur LEI,IS

LEIïS f als bclrcnd
ËàiiöfrEonst 1J.oo uur LENs

mct R. vd IIulst
zonder J . Bro eshart

oVEnZICIIT ri JUNICnU'I

LElts i! 1 Vcl-o .'r 1

' Na + 1* minuut rvas cle stand eI. 1-O dloor ecn cloelpunt vfln Erli{in
Eykelhofr dc-ba1 rvcrd uitvcrdedil;cl door onze achtcrhoeder-tot voor cl.c nicklen-
lijn waar Edvrin.cle bal op sn clhci d,-a.?.nnan en clc hcle vcrdoLligini,; van Vef i' o;)
het vcrkjcrde becn"'zctte de lcocpcr incluis en behccrst afronde, clat wae no.tuur-
lijk ecn gocrl bc,;in. Dat Velo natuurlijk iets teru;; 6in; docn zaL .er dilr in dc
cnc o.;rnva.L na dc and.crc van Vel-o rolcle o1: ons docl nf vraar clc helc achtr:rhocdc
van LENS het hoofd 6oed lcocl hj-cLdr daar tussendcor rvaren dc ranval-lcn vnn

LENS ool< ni-ct zond.er Sevaar zo ook ecn mo:Íe aanvLl ovcr links vt:rar cr.e 1:e.1

brcccl werd ;;elegct ,,?aar i,atricl( lrcnh zicdcntl hard inschoot, naar jn'nr,er íienoc$
binncnkant paal wcer het vcld inkÍrem rlc.t schot had ccn bctcr lot vcrdicncl.

-11-.
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IIet urercl v;or ru6t toch no5 2-o en cra.t gcbeurtlc in de l8e nin. door een lroec,l.oaanvai va.n links oP het nidcr,envclcl vrnar Horbcrt Schncp Hans ltopjlert Co hochinstuurde, Hans trok de :bar- netecn v.oï lvaar Echïin Eykclhof vriènd cn vi-janclvcrraste door cle ba1 lelijrc in te schicten nct zijn J.inhcrbecn, crc kcci)cr vanvel-o vra6 verrnst cn ïcasèerdc nict ccns. IIa rust.]ivran oen stcrk opzettond. vcr-onatuurlijk probercn om ';at tcru;3 a.an dic echtcrstand tc c1ocn. Mna-r LENS frictOhet hoofcl l(oeI. rïe hregcn zclfs hansen on J-0 tc m.u(en manï ve hacrclen net nietdat boot je. 6c1uk om ;ocd afst&nrl tc ncucn. Dat Velo noÍ; op Z_1 kvJarn tvas mecrcen fornaLitcit r',,ant dat ;_.cbcurc!.e pes in r1c lOe minuut. Jànàorr" 
-jrffi. 

hcbbcnwel Sczicn docr 90 ninutcn herd tc wcrken cn niot te praicn"liont"cr vanzclf ccngocd rcsultant. ,,.S. zaterd.ai; lrrii;;cn ve JiC als jul1ie zo.voetbqilcn a1s tc3enVeIo da.n korrt or vanzcl_f ccn 1;o e d 
- resultca.t uit ,.1ó bus.

Jul'lie traÍner lcidcr
Jna_r McÍjburgrSTjiN) IiO?GR(:EP

1. DSO

L]]N52.

GESP.

10
9

GEl(. GE].,,. VERL. 1'UI'IT.

16
15

V-T
33-18
31-17

7
7

1

1

2
1

1; Ve].o
JJ.C

10 6

5
LL 9

):
2

1

2
15
't2

36-11
23-14

Uitkomcncl in af de3_in5 .^,9 id ook eii; stork i;-estart. Uit cle eerstc 4vedstrijdcn 
'rcrdcn z i:untcn |órri,.ro. öot trio" werdcn onnocri6 punten vcrsj)ccr-c.Dit rvorclt vcroorzarlt door het feit dat soÀ..r:-r5c s2clen bij à"-},i.r.t o.rra ,,.o"-bozi;,' zi jn on c cr.,j.r tc vcrtcrf dn 'wat zc nu wór fàut rrcblcàn aod,lil 

"à;; ï:.;'r" 
..

ílev'oon 8'1en voctbellcn. In cr,c rvcclstrijd tci;en lcol>loper CelcrÏtas- rvcrcl srel doorvoethallcn ecn 2-o ochtcrstand r.re5;;cvràrkt íot z-à. lls aIle .rr"r.iJ-Ji"i* 
*""

- bepcrkL'n tot hct voetbe,rfen ean zàÍ dit tcan oncler cle bczícIc-nilc leir1in1; vanDhr' gptl dc o,gcloircn scha.clc kunnc., ;-^nn hcrstetten on i;-à;-;;i .eindi'en.
DE STJ.ND ;..J{ DE I(O1'IS

C cl-critc.s
LEI.IS
V C-LO

Naaldvri jk
Dcn }Ioorn
Vitcsse !

1

2
3
4
5
6

6-11
7-9
o-ó
6-t
6-?
5-6

tlet dcrdc .'. cl-fta1. s;rclcnd in poulc 1?r hccft ondcr_Icidin,-_ van DHr. lllok pas3 puntcn kunnen hníor,-- Ecn ruira-c f_g ".!J"rrii"ir6 o? Cfiveo-!r, jll-xo.-on
xi"$EBr"Ësl.iB"rsri"':1i,sslÈ":-níririlà*.s:-Ërfr*l"iiï§!,:;ríií 

r.*;:.s1ïEro".krè;cn dic ar ecn vredstrijcl, s.ip;àià-hà,ii."".' uit rotor.uiaà aït--ii o" wecrstrijrlcnwaar het op konditj-c aan Evra,ï "àr"-o"i;oi,rti.i;. uorto"un lïcrd. -Is clit elftal nctoen v::ste i;rocir ( zonccr at_schri jvi";Ëiii-JËËrt, rígg!.cn er mccï puntcn tc holcnzr'Jn' Dc stand in dcze 1:ou,c:i,s"nrii'ànóvJíàicntcrijk omrr.t er ècn aantalploegcn leter zijn in;;cdcc1cl

-14-



DB ST;IiÍD CNDERIN ÏS

6..,
a

10.
11.
12.

D§O
LETÏS
VVM
Juvcntas
0fivco
Vrcdcnburch
Pcsta.lia 1-O

ïlED§TnI JDPROGR.,Iï'Í;'- B-JUNIO NEN

z]^,TEXDi,a *-,11-1g31.

uur DSVP B'1

uur RVC Il2
uur Cronvliet BJ

BYZCNDEI]HEDU\-

3r1
o-t
1-2
2-2
5-z
4-1

I(CI,ITi.1(TDERS 0 0N: FRJ;NS. VD BEnc
Gramsb ori;enh.sn 114
2541 ;,M Jcn Haagrct. 2979?8

rifbelLen voor de neclstrijd.cn bij bove.'6enocrild i)crsoon op brijdagavond tusscn.
"18.oc en 1p.oo uur. rn. uitcrstc-noog nà6 àp ,oto"cn6rorGen op LENS bij'. Ícnenclvan dc ,rui(o tcr. 661314.
voor avclldlc cls tri j den uiterlij,i. rr,e avoncl van r1e rrrcdstrijcl voor ,lB.oc uur....'.
voor al-l-c vrc.i;cn, problenen cn cre af.chrijvinllcn kunnen 5urric ui5 clczc licrsóontcrccht. Icdere mannd.ariayond is de j cu.;cr.koxmr:issie on ZO.OO uur ii het klubgeboul.r

4, l!É,

12.45
12.45

],ENS R1

LENS 1]2
LEI{S Bf

Grocne trJi j dtc iti-jnncher
s?.j)arh I)r. Irenc.
Rcclcri jliers trrat

Vandaag 12 novembcr ninÍvoctbal-show. Vorzamclcn 1?.4j uur LENS.
16 novenbcr sluit de inschrijvin6 voor dc buitenlanc.lsc rej-s.
Gaarnc ouCcrs rirct vcrvocr voór LÈNS 81. 82 + BJ fistsen. -

I,l. Za.a1l:er6 - R.vd Ilcijden - M.v 1lo6l]elcn
zie sche.dunpro5rammíl
samcnkomst 11 .rO uur LEI.IS EeÍd€I yJis vai LinC.en.

O].'STDLLINGËITi:

LDI,IS B1 J.v liestèr. -, E. *Er4crlno.n - E.rilarmcnho.ien - I.Köhlcr - I:.{;v V
Ii.val ZvJon - .L.Chrlst - R.Schrcincr - E.Spa - D.v lri jk --L.p
I'Í.Fortman -

zic r c s c rvel:roíj-renna
samcnkonot 11.15 uur LENS Leider Paul vd Stecn.

elzcn -
cnnin6s -

LENS Il2 E:Corct - R:Han - M.I(oelemij L C.Lie I(ien Tsocn - R.Penninijs -
E.I(outhoofd - M.Geurens - J.l,yasscrman - M.Morauw - M.l'Íolf enan -

-15-



IEN,S BJ l,Í.Knops - ii.Triep - Iul.Iienes - /-.Tcv,..ric - n.Iloos - J.Rio:lren -
S.Cc Ncnny - J.liuiji)crE - R.vd looÍïaardt - l).Vcrmcu1cn.- Í.r.v liccfc.

samcnlsomst ,1,1 . Jo uur LENS Leider l,Íarcel- Janscn,

l,lEDSTnïJl)i)nOGltJ;IiI,Lt, C -,IUNIAI]EN

KONTJ.I(T:]EIISOCN: P.',Ut VD STENN
G enemui Cen6t raet '101.
2545 

"R 
9cn Haa6

tc]-. 6?5096

i.fbelfcn vccr cle ivcdstrijdcn bíj l,lim Iiouwenhovcn t-cl-. 299855 op vrijdagavond
tussen 18.00 en tB.3O uur. In uitcrstc noocl no5 o? ze.t er daílnor8cn oj) ],ENS bij
icrnand van dc JUI(o tcl. 661)14.
Voor rvon Cwcdstri j «}en uitcrlijh {lc avond vàn de vrc4strijd voor 1B.OO uur.

Voor r.l-Ic y13.r;en, problemcn en tle afschrijvinSen kunrcn jullic bij dcze i:crsocnterecht. Icrlcre mannd.a.;avr-rncl is dc j cu;;clhommi-s si c om 20.0(_) uur in het klubi;cbouw
aanr,ro zi6.

zi,TEru.lrG 14-X1-1981.

1J.00 uur IDV C 1

11.i0 uur Tcxns/iHtl c1T-
12.45 uur lyra C7

]]YZCIIDEI]I{E)EN

CPSTILLINGBN:

ï]ENS Cf l,l. Ziurnerman - M.Keetman
R. Dr.tefai:.n - T. lierícl -
chr. de Groot -

G.i,,'.ïL'{ E ClUtiEriS }lET VEi:tVOEn
sancnkomst 'l'l . J0 uur LEIÍS

Zui-dcrpark
Duinlaan
s!.park dc Zweth de Lier.

.Si)a - L.van rt }lo.;t; -
ooi;aardt - M.Eromber5 -

LENS C1
L.,BNS C 2
LENS C'

Vandaai; 12 novcrlllcr ninivo ctbatr shovJ. Vcrza.mclcn '17.45 uur l,EIrlS.
Gaarnè ou.:erb mct vorvoer voor LENS CJ.

LENS C1 a.Ls vori;;c weck zie s c ha.cluv'rvrcd,stri j den
E.rnen-Emst 12.íx) uur LEI.IS (fiets) Lóicier N.N.

LENS C2 r':?I(arn1> - S. vd Togt - L. vd Toorn - I,i.r.ilcckhout - E, Tierne's Ét( )
R.I(esscn - P..rll1èblas - ,S.Swiffcns - ).:s...tscn - ).v Schó1:en -. T.I'[u1c1cr - F. i)alcneYJen.

sanenkomst 'IO.JC uur LENS ( ficts) . L"í.iu, 1)hr. L.,citc.

-M
dB

-l)
E.)

. i(e etman
ouw - C.v

Lei-d6icr l,Itv. de Groot.

C'1 vcrslant dc koploi:cr.

iif6eloiren zatcrda6; Ètnd. C1 aa]i teSeh Scmper JlltJus, dat tot nu toc
5 r:aaal- hacl 6evronnen en 1 lEaaL verloren. LENS daarentei;en har', pas 1 ovcrvrinning
en 2 6elijke si:clcn op zak en tweemaaL werd vcrlorcn. Er wcrd dus behgggflj\
tcgen de tc6cnstander o::i;ckckcn. lnt dit nict nodi6- is, is Ïrel 5eb1chen. Een
fLnatiek spclcnd LEITS hield Scripor i.ltius itoed in bedrvan6. LEIiS hrvam c1: sommi8e
plaatscn tcchniclc icts tc hort nlnr dit r*erC zo gcconi)cnsccrcl door inzct dat
cr sprr.ke lras v..n een 6c1íjk oi:6nande strijd mct aan r,reerszi jden kLcinc
kans j cs .
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Gesteund. door cle geli jirc stand bi j rust 6ing LEIIS in tle tvucede hclft stecdsbctcr si:clcn en wcrd d.e tcScnsto.ndcr geruimc tijd op cigen helft vrs.t íjezèt "Docl-punt en blevcn echter u18. IAJ ccn vlln cle t egenr.r.nv:11on hacl LINS het .gcluhoan zijn kr.nt tocn .eo4 brl dep al- trof. Het blcelr dat hct hicrbij zou blijventotdat Rocierich l min. voor tijd vr.nr-f de zÍjIijn met ccn hogc ba1 dc lccci:ervcrrastc. Een ovcru/innin 6 die beh..a1d i a door ccn goccic inzet vtn i eclereen..1,1s ju11ie nct dezelfde inzet en inst el1in6 zo <le volgencle wedstrijcr.en ontrainin5cn spclen diin zuLlen zulke overwinnin6en a1s zaterdag rei;elme.tigvoliien.

Gerarcl.
,' SCE..)UI,ïIïEDST]?I JDE}I JUN]CI]EN

Bij aLí]chcle c.fhcurinr: vr.n hct kornll ctitici:roljrarnruÍl srclen d.c vo1--en4e clftnrrcnvri cnds chappcli jk3

14,30
.14.3C
al! zi
ii:ió
13.Oí)
13.4O

I,mrs
tpNs
LE}.IS
LENS
LEN§
IEIqS

uur
uur
uur
uuï
uur
uur

!111t,5

LENS
LENS
LEIIS
LEI'IS
IEI!S

11.OO
13,15

.öo

.15

.49

.+,
VcIGcet clezc tïcdstri- jrlen niet. IillS hccft cr6 .qoede ve1clen.

g^jcngens dic zich o!.;cScvcir h<.rb'.rcn dc minivoetbal-sho+r nict'rz novcmb!'r. Se.ncnl(onst 17.45 uttr LENS. ( vr.nclaa5 clus)
oP

ïur. Vítesse l)clft .'rl. t
uur I{BS ri2 ;
uur Vitesse Dclft B1' -uur HIS !4
uur HtsS C2
uur HlS CJ

r'5

B1
n2

c2

samenkcnxst
sluhenkomst
eamènlconst
samcnhomst
saàenkonst
s arn e nlio r.rs t

1t
_11
11
11

,.l r,nltvcrtl:;r.

Verfetcn cl
dontlcrclag

FI LI'Ír',VCNr)

LET 'Cir: zotbrdag 21

RUÍTENL.ÏTSE NEIS

Iï]IDSTNI.]DI)RCG]L'.I{I,Ír" PUirI],LEN

Voor allc
t crecht.
aanwczig.

novcmbcr filmavond op LINS vo or de Escamp junioren ( a-B-C )

op mcr'nrlai; 16 novembcr sfuit- t1c inschríivin8 voor cie buitenlandsc rcis. t'.tiJ. jc
3:e dan noet cr Í 65 t- betnalcl wcrr'lcn àÍs eörste :renr;etc,1ipg. .Lle r.eis rnet ...:)inkstcren naar Duitsr-anc. kost i i65r-, ciro 119711 tnv. lrennin5necster LEI,iset:lat oi:ven voor j ull-ic.

KONTj.I(TPEiISOCN : !ÍIl.{ I(CrU1iENIICVEN
Stecnzicht 189

2541 :.n.1)en Haas
! ' - '.tel. 299855 :-

i"fbcll-an voor írc wcrlstrijrlen bij r:ovcn1;cnocrnd pers.on op vrijd-: -avond tussen18.00 en 18.10 uur. In uitcrsic ,ond ,ro5 L\p zatcrdo.Gncr6cn op LENS.bij j.cr,ran* vrn rtc JUI(e tct, 66.13t4.
voor avond1À'e dstri j rlcn uitcrlijk c.re a.vcncr. van 11.c !,re4strijcl voor 1à.,.)0 uur .

vra1";ch rproblömon dn c1e -afschrijvingcn kunnen jul,ie bij clcze i)ersoonrcdcre m:1.:.nca5r,vond is c'.e jcu ldÈomríssiu o"-zo.o, ,"" ii not-r.írt[àr"u,
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zr:rnru.'.s. t4- t t -t9&t.

1O. 15 uur l)uno D1
11.15 uur LENS D2

LENS D1
triÈ Df

Tc l,Icrvc E1
LENS E2
Ouick Stcps EJ

I4r.NoIensIqan
Y2.. :

v1
Zuiclcr;>ark
v1.,. -

"BYZ()NDENHEDEN

- Vsndaag 12 novcríber minivoctbrLshór,r. Vcrz;rmefen

OTSTELLINGEN:

1?.45 ulur IENS;-

J1INS D1 J.Dunant - H.Smufdcrs - V.Tromi) - ?.v(1 Zvan - T.Jansen - P,Bijl_sna -D.Iijlsraa-l,l.Rosch-14.llrooshàoft-E.l(no]:s.:..J.Timrnermans-R.Si)..ans
zic schaluvrrvc clstri j dcn
sc.nenkonst 9..15 uur LEI{S , Leidcr llans v(l Nicurrcnhuyzen

LEIIS )2 H.StaaI - D.vd Toorn - R.Eartmc,n - M,Struick - E.Inncmec - J.I(oenrr.rc,ts
R.Vcrbann - il.v ',li jn(i:.:rrden - ll.Ilrandt : n,ilscnscest - N.Ja6cshr -
Il.,'-a,rsen - E.v llcck - J.vc1 Stnrre.

sancnkomst, 10.h5 uur rENs tcitler l?on tle Jon5. 
.

}JEDSTRI JD;'RCGTI,I [,L', I,IELi]EN

KONT."-IITI)EIISCONT ?ETEII ?EnREYN
Miclclensteclc J44
2543 rZ fen IIa..g
tct. 292957

Z?rTEil!/iG14111-1 981.

i,fbcIlcn vcrr dc vedstrijden bij boveni;énoemrl 1:ersoon'dp vri jdal;avoncl tusscn
18.00 cn 19.00 uur. In, uiÈcrstc-noorl nö5 op zat erclali-roorig"r, o1ï lË}{S ui-3 icmand
van rle JIIIio t,ct. 6611t4
Voor avon(1,rïc ds tri j de n uitcrlijk d.e ilvcnd van dc wcl,otrijrl voor 1B.OO.uur.

Voor r.IIe vr:ri;cn , problcncn cn r1e afschrijvi-ngen hunncn ju11ic bij dczc pcrsoon
terecht. Ieclere me.r.ntla11avont1 is dc j cu.;ilhomrnisoie om 20.Í)O uur in hct . lcfub{iebouw
6,anwc zi6.

9 . JO uur Lj.INS
12.10 uur Hik
1 'l . 15 uur LEI.{S

E,I
E1
E,

SYZCN])ERHEDEI'I

. Vrndr.ag 12 novcmbcr nrinivo otbalshovr. Vcrzanc:-èn 1?,45 uur Lm{S.

OiTSTETLINGH{:

IENS E1 - als vorigc vrcck zic s chacluwl.rc clstri j cïeh
(IÍ.lloeksma en I.{.Tijsen zie ook LEI\fS Ef)

DEi'lK ..iN JE STIICCI(JES VCOII HEI SINT:IRIiL--iSTEEST
samcnhcmst 9. C0 uur LENS

-18-
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IENS E2 als vori6c wcck zic s chc.duwvÍeclstri j den
DET,IIT ..,,.N DE STNCOKJE§ VC(IN HET SI}ITDRICL...'-STTEST
^SiJ,ÍENIíCMST 11. r0 uur LENS Leiclor Dhr. ElsteJro

LDNS E, D.v Knijff - c.iíuiircr - S.Jr.6csar - L.Leeflfln8 - J.Lelieveld _
M,l?ubbcn - E. Detilicrs - K.IIanson - l.). tle Iilcijn - Èl.Tijssen -M.Hocksna (IiO

zie scha '.ul'uleclstri j den
samenlE)Est 10.45 uuï LEi'fs Leiders ,I.rno"v Blittersrvijk

en lïicher v Vccn.
DEiIII( ,^r''J{' U] STRUCKJES Vccrn IiET SINTEi?IGi:.1SFEEST.

I'IE)STïIJD?ROcn.!i,{l:,Íi:. I,4ït{I -Ï{ELPEN

KONT-ï(TPERSOCN; PDTER PERiinYN
Míddenetede J44
254J TZ Dcn Haag' tct. 292957

r.!bc11en voor !e rvecstrijclen bíj bovcngcnocmcl 1:crsoon oi: vrijcl:i6avoncl tussen18.o0 cn 19.0o uur.- rn, uitcrstc"noccr no1; àp- zat er c1a1i.morf,u"- àp 
-lËr,rs bij iemanclvan cle JUKO t,cl. 661314.

Voor avondlvc dstrij Ccn uitcrl-ijk c1e avond vnn d.c lvcdstrijd voor 18.0O uur.

Voor oLlc vrtccn, 1:robleracn cn Cc af schri i vinr.:cn kunnon itorccht. Ied-erc rirs-ànda;avonC is do j cu;3<1kómniÈ'sio on 2O.Jaanwc zi6.

Z/iTERDÀG 14-j1-1981.

uflie
O uur

d.e ze norsoonhet lcl-ub6ebouwhijl-n

Oi)STELLING!

LEYS F1 C

F
DEIII( OM DE
sanenkomst

10. 15 uur Cromvliet tr1 LDNS F1 Rc cieri jkerstraat

.MolenÍ:rar-1,1.I'lolenaar-i-,.Dccn-R.Fieret-V.RutGerink-N.Schuurnan

. Lelievclcl - J. vd 'lïaay
STNCOKJES VC(TR }IET Sf NTDR][J,..ST]JEST
9.r0 uur LENS

SCHTDUII,,IE)STNI JDE1V PUPILLEN EN 'TgELPEN

Bij ali;ehelc afkcurin6 van het lromp ctit ievo otbal spelcn de vo1gen,.1c clftaLlcàvri cndscha.rpcli jk op cle altij<l gocd. bcspcclbare vel.Len van HIIS o! cr,e DarI enIlcr6selarn.

IISS
II]IS
IiSS
HBS

12. OO

12.OO
11.C0
11.00
10. oo

uur
uur
uur
uur
uur

D1
n2
n4
E2

IISS E5

SINTERI(L.-;SFEEST

IENS D1
LENS )2
LENS D1
LENS E2
LN}IS Ef

sancnhoet '10.45 uur LnNS
sanenkomst '10.4, uur LENS
samenkomst 1íJ. Í)0 uur LDI,IS
samenkoEst 'IO.OO uur LEIIS
saÍnenhonEt 9.00 uur LENS

Gi:,íRne krijgcn wij c1c stroohjcs voor hot Sinterkl,1asf cestbinnen. Denl< cr even aan :.s. zatercla6 of wo ens da6miclclag.
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,]] LENSNEVUE
,trïXEKBL.LD V/.N DE VCETB,"LVERENTGING IENS (ISNIG EN SNEL)

55e Jriari;ang- nrunner 1? t 19 novcmber 1981,.

ooocccc0000co00
V.\À crnrcrBrr, Y.

U
o0o0000co0oc00c]0ccoc)oco0ccoccccooccc0cc0ccccco0co0cor,0ctcQocco(:0u0oc0ocooccc0cocc

JI.IRVERG.|TDERINc LEDENRi., .D

1

2

1
4

t
Hicrcloor dclcn rvi j U ne.lc r <lat cle j anrvcr6nclcring van 4e l-edenraa6. zaI

lvorden 6chouden op maand.ag JO novembcr 1981 om 2o.jo uur ín het klubgcbouw.
Tot- deze j:arvergadarÍng hcbben aIlc leilcn, die rle leeftijd van zestien jaar
hcbben bereikt, toe6an6. Zij hebbcn het rcóht het lvoord tà vocren en vragen te6tell-cn. Stenrccht is uitsluitend. voorbehcuCen aan ,^.lc Ieclen van de lcdcnraacl.

De voorloliÍlc acenda is a1s volgt:

C1;ening ... . .. ;..

,lan$ijzing vcorzittcr en notufist '|

MeCèdeJ-ingcn en. in6ekorncn stukken
Vnststelling van . de notul-cn vàn t1e i.I'ger'rene Ver6ad.erin6 van 2/ noveóber
1981 ( overcen-komstig cle ouclc statut'pn)
Vaststclling notulen van cle ledenrandsvergadcrin6.van 'lO novcnber 1!31
Delian.Iel-iníj van de 'j aa.rvcrs J_r.gen van het vcreni6ings j aar lgBO/81
alsmede hct 5evoórde beleid.
Dchanileling van hct financiöel ovcrzicht ovcr het

19810/81

Vo:rsiag van hct FincnciËel I(ontrolc Orgaan resp.a

o Vaststellin6 van c1e bcgroti5rg, hontributies, ninimuudonatics en
in1eg6c3-rien

Bcsi)reking van het te voeren belcid
Vorkiczini; van het bostuur
Mededeling van plaatsqchad. hc'b'rencle benoerning-en in konuissies :

Rondvrae5
S1uitin69

E

L

10.
11.

12.
- 13.,

í4.

vereniging's ju.'ar

de kaskommissie

Deze a8enda kan no6 6ewi jzii;cl wor:len met dcor d.e l_ed.cnraad nan te
vocron punt en.
De clefiniticve agencla zal vo3-6ende week word.en gepubliceercl. Mocht Unog punten voor dcde ver6aderin6 hebben, benaCeit-U dan het ..l-edcnraadsLid dat namens -Ul-u categorie ii d,e lccr.enràad zittin5 heeft.

;1-



De op dc agendapunten 41617 e
vcrkrijgbaar bij het- ,S ckretar
bestuurslcrlen.

'bctrekhin6 hebbcnde stukkcn zijn vnnaf heden
t of bij cen van Ce in het klubgebourv annrvezige

rL9

De ovcreenhomstí6 art. 12, ._Iid. 5rvan,cl9, S.tatute_n aftrcclén.cle bcstuursleclen,t.lrr Gere.rcl Duívcsteirn cn Gerard van cl'en steen zijn hèrkïesbn.r, zodat de.
Joorchacht voor cle -best uurss.araenst clIin5 znl zi- jn:..
Voorzitter: C.J.trortman; Sehreteris: G.l'). vd Steen; ?enningne est er.: _.1!.Coret;en l(onníssariss cn: J.G.co1pa (2e sekretaris), G.I.!.Duivest;ijn, H.i.Geurens enJ.B.Zoet.
lïij hoiiéd clat cen groot ar.nt..l- l-edcn 'ddze vcri;acr.orin6 zal l:i jwonen

.. '-- Het lestuur, ... ., 
"--,.,:

Illlllf B33DDB33llllB iÍ)-i l;ntsrplr,.'ís I .DlJ
BBllBi:iBlRxllsl-1rBIIiliiBllBrrllDllD3BDBDBBsiSDxxDl:B)t3BIlltBÈBSRBBUSBlr:l::rilrn.lrríiIJBB3BBBD

.'-n en l,fín - Iccl-e Frcrichs.
Mevr. de Joni; - Ton vc. Bcrg - Cor I)etcïs

Cor Ho!;Jcnbrouvrer - iinus Zil_fhout - Sinon sanclifort.
JoEe en .'.ndrc Christ - r':,n vcl steen - ;n B er6enhoncf,ouwon -.-Jos Iiouvrcnhoven i

Ton vrl iicr6
Jose c:r' -.nr'tre Chiist.

Eventueel- afbel-Icn bij .'.n jl orgcóhcn ogouwcn tcl. 669416"

UTT DE ZIU(ÈN3CEG

l'Íie sto,.rt cr acht cr dc ilar ?

Zat errla6nor6en I
Zatcrdagmiddag;

Zonír.agnorgcn:
' Zon Ca,;nidcr,ag;

Zat crclag sluit cn I
Zonda6 6l-uit en ;

GEVON'EN

Dc

Frank Jonkcrs, die inmi.Jrlcls *rcer thuis is, d,ankt ccn ie clcr voor de
b crangs-telIin§, 65etoonó tijdc4s zijn,vcrblijf in.hci ;i;k""h;i.. -dok 

een rvrjordvan canh voor Llc noóie fruitn:.ncl rlic f,:.5 o"ilonu tENs, v..n het bestuur ontving.Frank betcrschap nemens,hccl LEN. *" iofur, 5e snei- lriret ïr 
-rà.C"i-g:-ps) 

wcèrlangs og binnen de lijnen tc zien,.

Redactie.

- Zonda6 B novenbcr is.er. een darueehorlogc in ons kJ-ubgebouvr govond.en.eigcnarcs kan zich in vcrbinding stelren rret nhr. G.vd steàn.. "-'--l..-
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E.I.NV E S T- H.I.RVDS T HERVE S T H /L R V E S T

J. I,IVE CP TENS .LIVD OP LENS I !!

El.RVEST

H

E

E

.§

T

H

/r

n

v

E

§

T

H

R

v

E

T

B

^
R

V

E

s

t

, VrÍ jda6q,vonrl 27 novcmber a.si, on 21.OC uurvindt op LENS

cSclusie f,,opt r eden plaats van Ce sUitcr swingin6

rock formàtie: , r E,IIIVES T. rl

een A

A

v

E

s

T

E

R

v

E

c

T

cen 6ehccl- eigen sound gecrceerd, cU. c

blijkens rlc'. vel-é r'cn;tics door ccn zeor brecd publiek rvordt

gcrvaardeorcl.

Dit uniche. optrcclen is vcor icderc nuzieklicfhèbber eeí :

must., vlant deze 6roep sts,at garant voor een avonclje,oudcr-

rvet s swin5en... '

I nt e6enst cl-l-iii6 tot ecrrlcre publíkatie6 zull-en d.e kaertjcs,
-:

oro organísr.torischc redcnen. Geroon op cle avond zelf aan

rle deur verkoöht urorclen. En ze3 nou zelf clrie piàt<, dat kan

jc C.c ko1: niet kostcn.

.,^.rt hur en l.lartin

Dczc puur Haagse

nuzielcstronin5cn

forrnatie hecft uit de divcrse

HL,nvEs T ,H . N V E S T ' H J. iI V E S T Hr:IIVE.S T H.,"'RVEST

TFFFFFFFF ' ,. "
rtrr'

' i"'a'''aË'T,.FFFFFFFFFTTÍ'FFFEFFFF,T'FTFFFFFTFFTFFFFEFFFEIT'FEFFFF-FFFTTFFÍ',,,'FF,=,F,,

' Kincleren van onzc seniorleden kunncn bij Ce bar ccn boulplaat halen,
dcze mocton worclen 6ck1-curC öckniirt cn gcplakt'ui. 'rroo, 2/ novembei a.s.
ingel-everrcl worcr.en. C1: 28 nov. is d-è schocn, want d.at vrordt hct, rveer op te
hal-cn rnct inhoud, want Ce Sint komt oi: 28 november.'
Heeft U troutrens af hct strookje in6clcrrerd ?
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De afgelo;:en -. vrcken i9 hct voctbal 6c!.utrki6 rvecr doorSe6aan, nnflr er zulrenrraarschijnlí jtc no6 wc] afkcurin6cn trànen (hàpclijt nieU).I IIu'LiGt het in dcbcdoeling om bij afkcurin6en o1: zonde.g frci :_n Ce kantiíc geze11i6 te n:,kcndocr wat te or6nniscren.
trïij dachtcn &en ccn Bindo bij .dc ccrstvor5-enrle afkeurin8. fedoreen kan cn mag ikonen, want h<iu neer ziàren-iróe.oort""or[i. op anrlerc zonclagen bij afkeuringcn,lvorclt er wcer rvÍ\t anders Sedaanr. a1s cr 5ànoe6 anino is. Dc Ëantine is ochropeii liJ afkcurins en her kan ", oo.n nrs"t"r"ïiia-"."-;;"";":;. ";;cht u zerfsu6'gestÍcs hcbbon clauir kunt U dit altijd kànbrrar naken bij:"

Ninnie, Loek, sinon, Rene
en ïnll van dc IEíO.

ËENS 1 - SJC 1

Cns ccrsto lijkt nict mccr tu stuÍteí. I)oor clc J_.1 ovcrninning vanafgeli:p-en zonrLa8 tescn Br-e.u',ï zvuart hebben zj-j z].clo definitíet in de kolrgrccp6cnestekl-. Naar wij vcrnrncn zorgrrcn dc aanmàcdigin5o" ""rr-"ir"ur not d,erde eneen.nantal junioren ,oygl^Ig1!""i a1s in.le vorn va.n d.ivcrse lcJ-curen toi.l_ct-pa?l-cr voor ccn ?rima sfccrtje.
/t.S. zonilag worclt cr aan6etrcclen tc3cn het 1."ggutrlfoot"te SJC dcze rvcir.strijdbei;int a1s venoucls wecr om.14.00 uur. tïo hopen à.i u ir, í;roiu lut.r,r, ,rrtkomen lcijkcn,. nlar dc vcrrÍchtingcn ,...o Ur, àcrste. .

6- 1o
6-9
5-B

5-6
5-5

RNRRNT,XNRRNNRNRRNRRNR

f; *r,r,,.rror,rr* *

Hellcvoetsluis
RI(DEO
LENS
ll],. Zvrart
FC l,isse
Slieclrccht
Texas/i)HB

NRRRRRRRNRIiNN

Verburch
DHL
Velo
SJC
VFC
HVV

7-5.
3-4
5-4
7-4
4-3
5-2

RNRRNNRNI?RNXRNIIlINRR]MRRNRRNRNJ]RRTNI?NNRRN

ï:l i" oir IENS al_gocd tc ncr]<on clat er bezuinigrl moct worc.r,en. DevcJ-c ncdev,/crker6 dic oi) ma:lnclagvaond onze kantine bevol_kcn zi jn- eraI holenn'.l oi: voorLcreia. Truicnfnbrikant cn mÍikcn wccr gnu,tei tijrc'nec, r-'rant als cr }ezuinigcl moet lvorclcn dan op rle stookkoËtcn. w

^Z:tI: 
k-erken clra..,.icn hun hnchcls 1an6, dus wanrom LENS ook niet.ur zou mcn Ect clezc nflatrc .c1 de verlcoop van \?arqre snc.cks en soe;r

Pïr":^Y":::Il:I:i, :Id1t hct bczuints:.issmcs 1i.rn twee ke.nrcn uniSot,n._1. ccn vcrJ_a6r-ng van rlc stooldrostcn en ccn vcrho6in6 vr.n ,ló ornzót.Dat zou tn geniel-e zet zijn.
Dc --seLcctie zEl- binnenkort in nicuwc tcnucrs de tel;ensteicler tci;c_rnoet ticclen. rc c nicurvc out-fit r:-5rrt zccr-stcrk op clic van scnioren Í.lils cle i)restatie r s dan ook nog bet ei wordcn zit er irisscfri"" 

""Ë-r"fcen kampiocnschq: in.
De 11 s cnior encl_ f t r,.l-1en vcr6:rord.en r.fgclopen zoirrla6 in totca.l_ 1J puntcnniet . slecht r].us. . r

t,



Dc_ bingo - 
. 
kl-.1.ver jas avoncl, van afgeloi:en zat erC.ail lvercl rcinder hozochtdan de vori6c keer. lïi j vragen ons: af vraar clat arn iiC!, [Ets=f"A,"nziet mcn cr nauri,eli jk=, en itat tcrrvi jI het.toch, te"t ÉczeiilË'iq,.1t1.__lr.a1le LENsleden. zaterch,3avona àB nóvér,rber o."..Ëo.94 nïnào._ u"of I(lavcr jirsscn, vrl:s.het aIlccn,. ríaar om. overtuig,J te zíjÀ-"o" iíà

Gocdc- ol6anis:1tie. cn riooois. pr.ijzen, àan .kunt,U teruninsie zeGgcn:
l.l Ik à-"rl cr 6evrcest cn het viei meó/ tc5cnrr ** DoorhaLcn lïflt.! nict van to-epassin5 is. - i. - i, ,

Tot volgcnC.c wceh l ?.'.Nl)OEn"

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT;Z'Z'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZI'à' I'z-:
í_ - "::ï::_::,:,1:lïl ]^ ïE. ri.rËir)LG :I.'.DDER--= ! |' zz

zZZZZZZZZzzZzZZZZZzZzzz?'zZZZZZZZZïZZZZZLZZZLZZZ'ZZZZZ\ZZI-ZZZZZiuZZZnZZIZIZZZZuIIZ

ZilElll):iG 2'1 nover,rbcr 1981.

al!
.tL

12.
10.

1o
30
45
10

uur Intcrnatíonaa1 ,1 -uur DSVP 10
uur J,'-C 1 2
uur Ji.C 1J

IENS ,1

LEiis 2
ÍrENS. l
LENS ,+

H. E, f,ap1:a.
E.Ueri. I

ll. RInlc.
N.N.

In cen rustigc wedstrijcl, wrarbij varL LEIIS -zijtle lang niet a]lcrc6Íeters opengetrolihcn bohooffl.en tc vrorden ,. behilald.c ons EERSTE cen rc6el-mati6e J-O zege o1: hot bczochcrrrle M v O r72. Na cen povcrc eerste holft,i,ahrin. goerle (Índividucle) íloaLs van
t"arcn, l-ccl< t t er nr rust zovríiar op o

Jan Zout encli ih
f de r:rcheli jkÈ

Ton Hop pJ-uopuntenen
e prcvelementcn van onzc

GeduLdi gc traincr. hun ?rofijtcn zoutlc n ij;lnn aflerpen. )e i)1oe6 bc6on oireen§,vrij vlot tc dralicn mct uitstclicnilc verbindind tussen Ce l-inies ontlerling cn-schicp zich claa.r4cde. ccn 6roeioncl overvric',t cn ccn dito ..antrI kan6cn. Dochnatlat Petcr Hoo (st
Getl-Id, vcrewccn hc

rafr:chop) en ed. cr.e ?a8t c'.r ( 2x) dc stand naar !-O haclc,,ent ,,hcili 6e vuurll tvecr evcn onvcrtvachts als t t' iiëkomcn ",,ràsen vonden r',le I t . verCer rveJ- gccC net zr n aLl_cn. Enfin: het is rlus .l:Li jlcbear
vr61 noGelijk. Kcnónilé zat e'rdÍr6 zou clit n.L" lvel eens van pcG lmnncn' kornch_.ínCe vrij zlvaf e UlTvrcclst rijd tcilen( r t op eigen tor jstcrke)Int ernationc. S?ort?erk C ckenl:u:: tih. :tnvan 14.Jo uur. s cheiCs rcchter:II..E. rl..p ar O st e1li §anen mst o ) LENS et c. oren rïe nllomGT-lóïiGEftIïcndvan Ro Jansen.

Het 1Y;BB1B had ccn hele lcluif r.arr het stu6q65e sj)cL ven I)S0 l)ank zij
Aoede 6oals vc.n Eohn lÍeltens en Jeroen I(Lei nk wamen -$Je nï-cètl'ZöctcrncersIEcgcnpunt nct net rlc hairhcn ovcr es rc ep ).2-1 t t ie!snakkeli jkc.r 6ar.n, ij rrer-pr-íjpunten ergèns onder oan dc rantilijst bun5clen. Zi jn n.1. aLt:i jd ctc ffevÍ:ar-

iloch vcrlii jlc je s"r,.
a. s. Zat ercla6 kdn_-......--:-..-pl.oescn dt_ c net vrp. nie t o1)

rein tot nu toc vri

Jz!lijkste te6cnst nhtlcrs Gebl-clien ! ! .lianvfln6:
rnóTnTsVF:

14.1o
vr.a-.. rr-Jksweg Utrecht en

uur. Scheidsrcchter: E
afolpg
.Ueri.opsteIfinfi ctc

móTaoïffilir aar ac.n6okomeri Ís hct sp(irtpflr].j naast Cliveo
. wo ens cr,asavo nd. Te
ing ?ijnacker. l)diroct rechts. No cven dit: Tocn er voor de vredstrijd van hct-ElEd.e vree5" ecnscon s chEES6ch l-e vcrschecn, vondcn lre, sllqurcnde in .,íe LnqS-ar:chicyen,oïn

do Hr. tlicrdcrnan b cr cicl dezc wedstri j c', tc leiden; hctGeen tot vo1lc tevredcnhcidvan cirle;rarti en gcschicdde. Hartelijk cladrJ d.aarvoor !



Het'DEIIDE zaö haar vrcclstrijd ook critmaar. ,, het watgr ingaan, on Gaat
:l_ ffiprobórcn op trct tciici; 

";" Ji-c a/ d. Ruurtwcg (vooraan tinks)...ranvanÍt3 12.+5 uur. sslglqg"echlglr B. Bj_nir.
- 6é:Eö init: C.Ha1lcei-I-ETffií-- J.do jlruin - C.v tïeLb.ersen - C.Vetclink _----:-T. aon (aanv.) - H.ttcnpcr : n.l"ij" - L.Kuljper - T.vd loj_, Iï.v l,lersbcr6en - G.!o6man - C.Soonan - K.llen KhiLil.

ut JIIPE zà6 haa.r rvc lstrijcl af6elast cn si:eeJ-t cvooueos'ic6ena/d lluurtweg cn wc1 on 1O.JO uur. (Beide tcarí6 clicncn (zo
crzamclcn in d.e LENs-kantinc resp. VIERDE oÈ, g,1O uur en DE1]])E

Ook h
J,.C-eIftaLeen

no6e
om1

ev
1. 5 uur. )

CpstcLliníï: C.Dorebak - lï. Die f f cnth:Llcr - i,.Kentie - Í,.Koster (aanv.) _
------Tl.Kostcr - R,I(oster - I{.Douvr - J.iirur _ ,:,. rannïn15. _.i.rà--rrott _' E,v lJerkhoven - R.Vroom - M. de Kcizcr _ H.iíouwenhoven _ F.v -Dri-e1en -J.d,c Vcen - C.vcl Belt,
PAC Gn.',ld:,,Ílr Zi^IERr.ic 28 novenl: cr 1981,

4
2
2
9

1
1

1

10
30

uur LEN§ . 1uur LENS'],.2
uur LENB J
UUI LENS 4

S chiD
3
luidcn 1

Honsclersdi itc 7
PGS 5

ZZ ZZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZ ZZZZZZZZZZZ ZZZ ZZZ Z ZZ

2 OP DE InE)Ei{ V,tN Dll ZON);GTIL:F
Z ZZ ZZZZZZ ZZ ZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZZZZZZZZ ZZ ZZ Z Z ZZZ

}RCGII.i,ÍML DCI,I)ER!;G 1!. .novenbcr 1981 .
20.00 uur LENS 1

z
Z,
Z ZZZZZ ZZZ ZZTJ ZZZZZZZZZZZZZZZZZT.ZZZZ ZZZ Z,Z

v2 N.N.

V2 lï.o?huizdn.
\12 J.v Dissen.

V1 Ii.GaanderEe.
V1 G. J\lber5hini.
Brasserskadc Dcl-f t

,I. v iidiichem.
Noordvreg Wa.terin6en

P.Dattijn.
V2 c. Voo8t.
lloolnlnrlc Ri j swi jlc

,f . vd Ve6t.
Zuiderparh 2e gedeelte

J.Kuijper.
V2 eÍ n s cheÍdsrccht cr !

or!crlaan

Iïilhe1mus 1

19[i1 ..i']n0GIl;l.n4r', VnI JDi.G 20 novenbcr

19. OO uur IrEli,S
21 . OO .uur LENS.

12. O0 uïr L,ENS 5
1O.OO. uur Dyl]lr(:!i.ot 6?/2

12. OO uur HDV 4

UuI I,ENS B
uur E6do ,

7
6

IJEIVS 9
LEI{S 10

sJc.1
(.)ul_cl( it z
iu'ls l

IIVV 4
LEN§ 6

LE}IS 7

Vios 6
T i.rrc o

, . Naar. )ref door5.^-hn vr.-n cleze *t0stri5du., kar,r v.ror clen geïnf.,rr.lcerd bi jIlans Ricntjcs - tet. 238254 (alI-ecn- vri j c1a6 tussei lQ.jo on"i6.io-"ur.l

m!qjË!t!Ír ZONDi;c 22 novcnber 1g31.

14.OO uur LENS 1 . :

1 '1 . OO uur IENS 2
'12. OO uur Eul-1 speed 2

. 14.1c uur Velo 4 LDNS 4

s
14. oo
10.oo

-6-

lV. VoGel.
o Duilld.igt



12.O0 uur LENS 10
10.00 uur LENS 11

T cxas/OHB comb.
svs t70/5

, .'1,

vi Ei-aen scheiaèróehter !

VJ Eicen scheidoióc}-Eer t

?Rocu,i'[t" IïOEI{SDr.^G 2I novcmbcrl!81.

19.J0.uur LENS corab.

OPSTELI,INGB,I:

LEI{S 1rZ cn J lvorclen tloor dc tr
LENS 4 aLs vcrige wcek

als vori6c vre elc--.

a16 vorige ueek

, :,
'..S cmper' J'.lt iu6 1 v2'N.N. Lr'

Í :!,

,i.1,;?:'
_ .: ..t"-t.i

,ï,.1 l,Í j.

:,

,l

d

I

í.1.

jr'r i i r,l

:

ainer .bekencl Genaakt .

Het F. Veeren.

il{ '-.,;1,LENS .5
. tï.,..._ t'
IEI{S 6

IENS 10

zie ook vrijcla6 20 novcmber.

LENS 7 a1s vori6e ueek zie oolc vrij dag 20 no vemb er.

LENS B aIs vorige iic ek

LENS 9
\"

vorige ïiièek,i.' , r

vorÍGe'iíöek

vorige i1ièék

'.l
-.'i a.
20 november. .-

t

daf,. 'taIs

aIs

aIs

z,ie ook.,vri j
,t r tÈie ook..vrijr1i6 20. i,,rovcmbcr. .-

mct l. Lef6irë* 6r, 'o, rrriruïs weÀ;tri i À ..^-^ rJu v sf D*Lrii 5. v.IJ.IENS 11

Verzanclti den
,tt.:t. ,

TENS
].ENS
LENS
LEi{S
LENS
],ENS

/,
6
7
9

8 1

I
I

1

O en 11 cen half uur
O. JC uur LENS kantine
3.3o u:ur .r ,
9.CO uur ,,
1 .00 uur ,,
9.00 uur ,,

voor aanvanG van hun wcdstrijd...
.r\. Í ,.'':.tr :' ..--

' i;:, .r { I .i.rj- .i-i'.
f

:l !,.
scH,'.DU!ï t)nocR1il4l4.i. ZCNf,riG 22 novcr,lbcr 19ö1. (allcen bij L.IGÉHEIE afkcuiins)
14.0o
12.OO
12.CC
14.OO
14. oo
'10. o0
1O. 0O
12.0O
1?.oo
14;0o-

uur DuindorD
uur l)uindori)

SV
§v

1
2

LEN,5
LENS
LE}iS
LENS
LENS
LENS
LENS
LETÏS
TIBS :
IISS '10 = ',

1z
3
4
5
6,.
7'
o.,'

9"

'i
H
H

D

out
out

rust ;r.rust
naL cn D.cr66claanuur HDS J

uur IIïIS 4
uur HtS 5
uuï' HBS 6

It
tt
t,t ,-

.i -; ,; - -i .:- .?i'
uur Hlls 7
uur HDS. B .
uur'LEI'IS 9 ..r
uur LENS 10

. I-:. ..

-_ ,t
tt
V2 ci6et t 'í v2 eire

1 ,'. .
n scheidsrecht er !
n schcidsrecht cr I

;:t
Voor het clóor Ílan van clcze vredstrij den MCET t óIe f onisch ' i,rorcleii neïof.ro.."a ti i,

=:=-= .,. ..:i i
4''.: : .rrri-, .r'': !

I

kant i.. LENS' 1

LËIYS" f
LENS 9

t/n 2
t/u 3
r/y 19

".'rri'iËti"r-..eËiz,hc.ntiíe IM , .tef .
trant:.nË..1ïr.rs tet.

681960
66111h

.,. i
op -hct betrof fcnc1.e tórrcià,
\ïcclstri j d

1

Verzarnclen:

t. ''
i' : :. . ', I ,lq-

con haLtl, uur. vbor o"rr"ri1 -rror, ,i" t'

I

t



ILFSCHRïí'VEN- "-

Llleén VRIJ) j'.cj,VCIÍD tussen 19.00 en 2O.Oo uurr

LDNS 4
LENS 5
LEï,ls 6
L,DllS 7
LU§S B

LENS 9
LEIYS 10
LENS 11

UIT§L;ïGEN VoRIGE !íEu(
+,: .

LEI'IS 1
, ],EN§ 2

. Vd"o6 1 .., 
-' tÍe6tJ_andl-a )- LDr,rs 5 ."

-'Postaluiven' 4
. qq:.cÈ § ,

.- ... LENS B
Trionph 4
IENS 10. LDNS 11

! novenber 1!B'1.

bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij

VJím I(ouwenhoven
C ogs.. vcl Bcck "

Eenk fli66sf 2y7crcl1
Frans vtl 8o16
Theo Prins
Jan Riemcn
,Ios 1(uii'-'cr6
Marccl Jansen

?99855
o10-?15110
BoaS$
297978
298?85
217101
60o6.58
6?6526

tel.
t ci.
t el-.
teI.
t eI.
t el.
t eI.
t e1.

+"1".::9glu.lrunnen bij cvt. problcmen kontakt oDncmcn nct Frans d.e Vroc6ertel. 01742-6021, vrijcla5avond tusscn 2O.OO en 2ó.]0 uur.

Blauw Zwart 1

.tDo 2
IElis f
LENS 4
Vredenburch 4
LENS 6

.LENS7.
Iraraat 4
LENS 9-DZS4
BMT B

1-'
1.::3
1-3
0-6
o-o'o-2
2-1
o-2
o-2
1-4
1-4

PRocnLMl,Íri ZoND/.G 2

14.1o
10.00
12.00
13.OO
13.OO
14.00'
12.OO
12.OO
14.o0
10.00
14.70

uux
uur
uur
uur
uur
uuf
uui
uur
uur
uur
uur

FC Li66e 'l
ON:i 2

- LEI.IS 1

- LBIS 2
- RI(SVM 2. DIIC 5. ,LENS5
--_. - TeIaq/Dm
- DIIC 6

LENS -B- Dl"lT b
- Lmls 10
- Lmts 11

LENS
IENS
DHC' B
LENS-'
LENS
tïasseriaar 5
LENS 9
cDii 9
Crotrvlict 1Ol

1
4

6'
?'

4

tiedstrijdversl as DZS 4 LENS 10.

-Nadat rve op 6-cbruÍkelijkc_ 
- 
rounelige_ wíj ze vcrzamcl-d hcdrlen, togcn.ivi5naan - Ee trct . vorst uit6csl-a6cn vercon v"Ë pz§I ïoià- il;ï";;s^^;i;i;'"iJàt ur,.po.rrgu+!-hun a8cn kijlËcnd e.ndorón.wcer wat 

"n6É[i6 voor hct te vcr.flchten hardespel. Kor! na'ticnen vcrrichtte ae tc5cnËianàer dan .ok à" ;i;;;f -ir, 
.1" o.,ro"-

:::.ïïf,:"r: wedstrijd té 5;aan winncnl r/;l_n; nadar de wai "i;p;;íG" helft doort-, rJ-rt8onde actie 
"o:.Xill van.1ii5n (nou' ja,flitsencl) Gcwekt was volgCen ereni6e schitterencr'e combinatic. a,ic reuuit"èieen ,rn ecn 1r0r voorsprong voor LEII§.

?f";":l::':,S;ï"*:"*:I l":: co:g ord rd;i; rïirtins. D",; B;;i.:ïisi,ircertle
àà- i /í" íà t""i" i;"; ;#;íijf ' "ïËffi "1à; ïl i; "" ifl 'u: "i, : :!à'*Ë;isf *:3 ;milr.Met deze s-tand .vlae het rust.-. - r .

--o



Cndanl<s vclc cranno cdil;in6cn vfln onze vnstc su1:porters scha.ro (Joke,
Ronr l'.nnehc, Diano àn'Xicarr',o) kiellcn i'ri j aI sncl cÈn te6àncfoe11:unt voèr
kiczcn.,Gcluldiii3 vras clc chaos vrn hcrte cluur. en maalite Eric Tromuqlen hct
verlossà'gc1c clcrLle Coelpunt', net ccÀ schj-tteràgdc solo (dcze heer raet brl-J
vanuit hgt c.chtcrvc1rl. Dc buitcnspöt val daarOoor ontlopend.. Irtaàr ooir nu'
)ZS hèt cr nict bij zitten, .ze kwaàcn tcrug. Èen ternnul,,ernoed d.oor-liiIl'
van de 1j"jn 6e6rabbcLrle b.rI, bczorgclc nog heel_vrat oi:schudding, DZS claimd
een goolr Na'uitvccri6;ovorlo5..tusËen de schcidsrechtcr cn onzc,gransrccl!
I'au1 blccf tlc stan<l 1=J r'.r.ar iZS ,.fu ciuidclijlt geirritecrd. Eric {romnelóbolnst was mct clc 1:elcJring van <lc 116 ].-í:.o vreGen.le ccntrumspits vEn DZS.:
Hacl den qok to horen 6ckre6c4, tlat.i'leze zijn :kop von dc romp zou stcmpcn.
hÍj niet..zou oi:rlondcren dit alIem+nl- tervrijl ilill- v llijn (onze lceeper) !c
Eric h f .i;-czc6d rle nan 6ccn mctcr,ruinte tc Gcven. Dc juisto '-rcslis.sin0,n
was dan qok nict malrkcl-tjk. l)c tot nu toe nog. on6esl:r6cn tcgcnstanílcr iqe
in cle laatste rninutcn toch rvccr nceil-i jk en nocst r,uccr tcrug zakJrcn ni"-er
hclft. Door ccr kne?l)e voorzct.sen Cor Kui-j;rers lverd.vl-.eh. voor hct cindc
Marcel vd Kleij hct vrÍje vcltl ingestuurd. Dcze l-aatste gÍrf toon ccn nooi
schot op dc 6oa1 vra! op.qgn cycn.mooie wijze lvercl 6ekcerd.door (le kccpgr
DZS. De baI krvan tcruig in hct"vcl-cl vool dc voetcn van HanE'ilientjes die h
tocn nct,.zijn F. . . . ..kon inl-c. {ïcn.
Dc cindstand blccf bÍj 1-4 vóor LEI{S.

vni
ter
n cli

Dnze

l-iet

aIs

cmen
c8h
ei6c

6tr
v-an
en

Jn

n

SE.I.N)E]II BI.IGEIIERI(T T B novcmbcr 981.

lles. hoof cllc1. ir , Res 1c hlasse C.

1.
2..
3.
lL
q.

6.

B.
o

10.
11.t)
12.

5-9
5-9
5-7
5-7
4-5
5-4
1-1
1-3
+-)
o-2
4-1

2,

tt

5.
6,

ö.
9.
10.
'11.
12.

llTc 2
quick 4
Del- f t 2
F)I( 2
Iïilhclr,rus J
quj.ck Steps 2
ODI] 2
RI(SVM 2
Gonr.2
Vios J
tr'uIl- S.rccC 2
LENS ,

Schipluidcn 2
DEC 5
Postduilren J
vcs 4
iïcstlandia 5
f.rchipel ,
CrÍInjc Dfaulv 2
Ful]' SIccd J
Juycnt:r6 2
VcLo 4
CrGEvlict J
LEnÍi 4 '"- '

t-ó
4-6. 4-6
4-6
4-6

" '3-5-
4-4
3-2
4-z. 4_1 ..

" )-v
';: ',-"'i4-o "

RES. PE IG..SSE G. Rcs. 2c lilnsse I.

Dyr.íno | 6?/2
?ostduiven 4
Cio'invliet 4
LENS 6
T exas HB

1. LEIIS 5 5-9 1

2
1
&

5-9
c-Íl
4-?
)-b
5-

2
1
4
5
6
7
B
o

Vrc(knbuial-5:B
Evv 4 4-7
Voorbur8 3 5-7
Rrft'^vv 6 5-6
DHc B 5-5
CcLcritas 5 5-4
Schavcnin6cn 4 5-4
svn f 5-a
Tonc6ido 6 5-3
TKSVI'{ , 5-"
\ïippol-dcr 4 4-1

11 .
12.

6.
7.
rI

9.
10.
11.
12.

4-4
*-è
4-2
4-)
q-2
4-z

llie6tInncl.ia 7
Dc .Ia8crs 2
G)S 5
Gr.rï.rrlv.'-c 5
Toi)fan 2
Iïilhc1nus 6
SEI' J

2 punlen in rainclcrÍn6 wcl;cns niet o?konen.

,,-9-

LnNS 10.



Res. 2c klassc E. Res, ,e kf Í:.sse D 
"

2.

tt

5.:

Bro
9.'
10. :'
11.
12.

Concordia 4
\,ijvs 2
quick J "
Schipluiden J
VUC 5...DIII 6
Posta:l-ia'2
DHC 5
Va.lkeniers J
.JJU O

LEJ.IS 7
Hj)V +

GSC 5
vl-os o
Uassenac.r 5
i{MsH 7
LENS 8

5-9
5-7
4-6
5-:6*
5-6
4-5
4-j
4-4

,-o
5-14q-)+

4-8
5-B
4-6
q-A

,-10
4,8
4-8
4-5
5-5

1.

4.

5-9
5-9
4-?

, 5-7
5-6

6a

B.
9,
10.
11.
4)

3-.5
5-5
5-4
F-)
4-o
4-o

Rave. 7 .. .

l)ostalia 4
luno,
Val-lccniers 4
c\111 3
llvc B

Paràa.t 4

2 punten in nindcrin6 wcílens niet:-opkomen.

I?es. Je lclassc F.

Duno 4
I,livo 4
, e-LI an o
LENS" 9 '
Sc cvcningcn)
T c c'l-o
Sp oor
Trioro
Es do
BEC 6

11.
1?,

NMT 6
Ooícvr.ars J

Iies. 6e -kla.sse .1,.

-i'obtalia /
Iiobin Hoc;cr. 4
Ie ïlerve
1Ílarathon
LEI'IS 1 1

1

'2

3
4
5
b

't

2
1
4

4-4
5-3
5-1z-)
%-2
4-o*

4-B
t-o
c-R

,:9

Rco. 4e klasse G.

I(ranenburS I
,zs 4
Quintus 4
Zoetornccr 2
Flar:ringo I s J

. IEI{S ',106.

.8.
o

10.

l!
uiijt. 6
ph4
1

ö.
o
'io.
11.

4-3
,-2
4-o
5-o

Taurus 4
a1_\. o
Duno 5
ïle-stlandia 11

1

2

4
,

d

br
7.
ö.
9.
10.

4)

sys. | /v/,
iróhipe1 9
u]'IT B

Uromvlict'lO
l)uno 7
ouick 15
iyrri,"o 16?/5

+-2
5-5

5-3
5-1
4-o
5-O*

t

2 puntcn in mi-ndcring we-ilëns- ni et-i-oJ.)koÍxen.
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ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ),.
v,o, tx »n i,ï.,.NDELG;NGEN v.r!N I.rEr 2.,.:.LVoETBi;t " z"' ' ' ' 

" i l'' rl '

Z
ZZZT'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ?,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZJZZZZZ

mr.anclal3 2, novcnber t/nr cionàerda5 26 novomber zijn
rij. ; ''

J,JJJJ J JJJJJJJJ JJJJJJJJJ.]J.I
J J 1.-''
; V.^N HET .]DUG])FNC}IT "-.r,. -' -"-- -.;-"-:.'"- J .. i i...
JJJJJJJ.JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,JJJJJJJJJJJJJJJJ

In c1e vleek van
LEI.I§ 1,2 en J v

IïD)STNI JDP1IOGR.:T.O[" .-JUNIOIiEI,I

Zr',TEIlri.G 21-11-1981,-

uur LDNS r'^'l
uur LEI{S i 2uur LENS -'.J

zIq 
. 
sc[À]iu"ï iR0cil,'.ro,Í;

BYZONDE],TIE)EN

I(0NTiICTPE1ISCCN : GEII-R) DUMSTEIJIÍ
Stiel-tjcsstra.at 259
2521 VL Den lla.arj.
tct. 94689j

-,1.-
-'.fbeIlen voor r'r.e wcclstiijrlen bij bovcngenoonc l)ërsoon op vrÍjrla6avond trisèen
18.OO en 13.J0 uur. In. uitcrstc-no<,cl nog oP zal crcia6morl;uo oi f,ËUS Ui_5 iemancl
van dc JUKO tc]-. 661J14,- .. . . : .

voor avond!'J.e cst ri j den uítcrl-ijk alo evonal va.n cr,e woc.stri jci voor 1B.oo uur..,
.:

voor aIle vrírSen, problbr.ren en r1c afschrijvin5cn kunnen jurlÈe bij clczcpcrsoon terccht. redere maanda6avrrncl is cle jcusdkornmíssió on 2o.oó uur in het
kJ-ub6cbouw nanvrczig. ... . .. -.- .'.- :" ; .

41

1
1

30
?,30h?n

DSVP.I,1
Ouick Stc'DS ;'.2
;,osEaJ_La.iz

rlr
Y,t

- Dc b itenl-andse reis gir.at nÍet d.oor.

Ci]STEtLIN,JD{:

LENS _1 . 
aL6 bckend

zl_ o res ervcpro6raroma cn fiLn
6ancnhon6t 1J. J0 uur LENS Leider Jaap l.ÍeL j bur0.
LENS 2 ll.,)íencl (2x) - -'..v 5l-ittcrsv,,ijk - D. Dricsscn -. It, Huisnln -

n.vd ilulEt - P.Rolaclor - R.Socbc.rta - T.Spa - E.Zeegcrs - I'.v Knijff -
J.liroeshart . :

nES . M, S chor,rbe cn II.lloyla.
ZIE IIESERVEPROGXT1IOÍr, i. '. , '. '..

EÍr-ÍrÀ.-n:ronst:12.'J0 uur LENS Leider i..Spa.

LENS I lV.v Vecn - l,l.Col-
. -: . 1ï . v Mclzen -,. L. s

yd Iiooy -).. ,.Da-M
inkc..-

. de Haa6 - E. Jflíi-cr - n.I(icvÍt - M.
B.Cc. Vos - R.Í-larincc - H.DicríöI (2x

ZIE EI],I'{:VCND
sannenkcmst 14o00 uur LENS

-11-
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I1IEDSTi?ÏJD;'NCGX;I X:,,1. R-JUNICNDN

iti j s!ïi jk 31
ïlillolcler ( vr)
ÀdeLírn16 Il1

NÏZCNDDNi{,'JDEN

. OI)STE],LINGEN 3

LENS B'1 als bekencl
ZIE FI LId'tVCtNf

sancnkcmst 11.45 uur

rncr li. Pennr_n8s ( zx)
ZI E SCH;!U1j,IPROG]IJJ1M."

LDNS B2 a].s bekend 'met 
R.IrcnninSs (2xj

ZÏE SCJ];.DUW PIOGRJ,M,TI
samcnkomst 14. í)O uur

LENS Bf al-s bchend.
ZIE F]I,I,1..VOI{D

sar,rcnkonst 1O.C0 uur

nct il. IIan.

\{EDSInI JD?RCcItiJ,ll'Ë C -JUNI 0iiEN

KOI{T1j(TPEIiSGCN: . Ill:-lVS Vi) DERG
Gransb erilenlr.an 114
zr41 it4 rcn llaagrct. 29?9?8;

i,fbellen voor clc wcrlstrijclen bij. boven6cnoend lcrsoon op vrijdacr.vond. tussen
18.oc cn IB.JO uur. rn. uitcrstc nooc. n;6 op zalerrla5nrorilcn of líNs ui5 ienancl
rrÍrn rlc Jui(O tcI. 661114.
Voor avondvlc tlstri j cle n uitcrJ.ijh cle.av.;ntL uan.de weclstri jcl vocr 18.i)O uur.

Voor eIIc vrrgen r l:robl emcn cn r1c efschrÍjvingen kunncn juIlie bij dcze persoon
tcrccht. Icderc n:enclai;avond is dc j eugdkonrmissie om 20.t)O uur in het lilub6cbouvr
a.a.nwezig. l

Z,lTEliDi,G 21-11-1931.

12. JO uur LBtrS
14.J0 uur LENS
10,30 uur LEIIS

ll1
D2

v'1'
v2'
v1

Gecn buj-tenLandsc reis ,1it jnar, misschíen rvcl een sportknmp???
zic glezc LENSrcvuc Ea C-kl-asse opstellin6-en.

Lcider ?aUI Vtl. Stecri.

R.Ham zic ook BJ

Leider llin vcl Linclcn I

leider Marccl- Jansen.

KONTr',KTPEN§OON ! ?-UL VD STEEN
Gcneruuicl.enstritat 1O1
z)+) Pft Dcn rlaag
TcL, 625o96

' :'.fbelLcrr voor clc Ircdstrijrlcn bij bovcnScnoenc pcrsoon op vri j cla,;-avoncl
!99sen 1B.iiO en 13.Jo uur. fn uiicrste nooa no[,op zatèrdagno"iËr, op 

"f,niÍs
bij icm:ncl van i,.c JUIiC tcl. 668j4.
voor avonclwcdstri j (r.en uiterrijh cc avon.l vrn rlc wcdstrijcl voor.1B.0c uur.

Yoor :11-:_:yle6cn r 1:robJ- cmcn cn (tc r_fschri jvin5cn lcunnen 
" 
julIie bi j . clczc .lcrsoon

tcrccht.'r'cclere mr.o-nda1;avond is clc j eui;dkoàmissic on 20.Í)o uur in,hct lclub6cbour:r
aanrue zi6.

'-12-



zi.TEltD.[c 21-11-1 981.

10.J0 uur LEIIS
10. J0 uur TENS
12.rO uur LENS

SCHnSUIT,,TEDSTRIJDEN JUN]O:I!N,

c1
c2
c1

Valkeni crs C '1

GDS C2
VCS C4

v1
v2
v2

i 3ïZONDEIIHEDEN

I eo Íncc op si:ortkcmp in Zeist. Zle Caze LENSrcvue na C-kl_asse opetellin6en

LENS C 1 í116 vorige week mct I.0ost crvreghel
ZIE SCII..!Ui ïEDSTXIJ)EN- S-.CRTK,,.t'f,) -.

salrcnkomst 1O.L]O uur LEIIS
F] LI\Í.,;,VOND

. Lcirler Gerard. Duivcst éijn.
IENS C2 E.Ticmes - S.vd To6t (2.x) .- M.ï/echhout - L.vd Toorn - D.Aartsen _

i:.;flcbla.s - S.Svri]Lcns - n.I(es6cn - F.l.a1gnewen _ T.MuLder _!.v schspsn - .,..Iíc,nD.
z"ïE sci{Í.rIndïtElsTnIJ])EN Si..onTt .r,trr F I LI,IT,VCND

Ganenl(orrlst 10. oo "uul LENS tcider Dhr. Lcitc.
IiENS.Cl M. Zimmerm..n - i.{. Spr. - M.I(cctman - 9.I(eetnan .:,L.vanrE Hoog -' R.XatcLaírn - T.Dierlcl. - C.vd too.nardt' - Chr rle Groot - Mitr'romberg -. . E.)ouv., - S.vd ToCt(2x)

ZfE § IORTTí;'.1vi1) EN FILM..VCND
sanenhomst '12.00 uur LEIis LcÍdeier IÍw. c1o Groot;. -

'i]i j ar6cncte afkcurin6 van hot korl, ot iti 
"lrr,)ir-rllnna spclèh <lc vo15enc1c clfta:-tcnvricnds c hai:i: c1i jk:

4
4
4
4

3

I
'l

I
1

1

1

,30

.00

uur
uur
uux
uur
uur
uur

Vítesse
I{SS ;2
Vite6sc
H:!JS IJ2
Hils c2
Hns cf

lclft

Dclft

-:'-1 -

n1 -
LENS
IENS
LE}ÏS
LNIqS

LENS
lENS

1.1.Ot)
13.15.tf .0c
13.15
11.45
11.45

LEi\IS
L.,ENS

LENS
LET.IS

LEi{S
LENS

:.1
i-2
ll1
\2
c1
c2

samenkoust
§hmcnkor;ist-
sartenkomst
samenkomst
eanenkongt
Eamenk-cÈ1st

uur
uur
uur
uur
uul:
uur

Vcr6cct c',czc yrcdstri j clcn llict,
SUITENLi.N)SE ;ETS

IIRS hcoft crg goede vclrlen.

Ecn hancLje v
n..e.r het buit cnland
Í 65 r- ovorgcnr.rLlit h

S?ORTI ]tr)

ol- aanncl-din5en is toch echt t.c rvcini6 on met pÍnkstcrcn
tc.8aan. I)c rci6 6aat Cacrorl ooh nict doc". i)e jon5cns die
ebl)cn hunnon dÍt 6c1C binncnkort tcrug vcrlachtón óp Cc 6;iro

- ïlat in au6ustus IB1 rrrel ecn 6root succes vrerd. vrarcn dc j
in ZeÍst. Mct dric clftal-fen nr.mcn rïc deel aan rlCze sportwclcen i

cu6Jsi: r; r tlcanl: en
n het I0trVD

s2ortccntrum tc Zeist. Col( Cit jac.r vi11cn wij w
jongcns .Iie het nict nrocr wetcn 3-L5gcn wij evcn
betekent.: In de bosscn van hct 6il .rtgcntrum Zeis
+ 1B tcntcn waar. ccn- ticntaL vcrènigin5cn uj-t he
ïa6en rnct 66n of rnccr elftal-Icn bi3óUliar honcn.

èer nilar Zcist toc. Voor dc
uit rzo.t zo'n urcck nou prccics
t staa.t cen tcntcnkarU) van
t hol-c land 6edurendc zcs
.. rr \.1.-
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rn dic wc.rk r,T ord.en cr mecrdcrc bosslcl-en 6choucl.cn alsngde woidt cr 6cvo-gtba1d.,gcvoctvoflcyedt gctafc)-tennist (vrijwíIlig) 5czrvonmen cn'word,t er càn' zéskem1:'
( vo e tbalveardighc cr,en en/of atletielc) gchoidcn..-Col( hebben vre daar <1e bcschillcingnl.astclenorma].cvoctba]vc]denovcrcenkunst5rasvcIcccnovcrC1c]rtzwcnt2adcn
cen sportha.l. IIet is echt u.cn hccrlijkc r.rcck vol- si:ort. Filn cn si:cI. ïoor hetctcn rzordt gczor6ct. Gcs]a1:cn vÍorct in tcnten oi, c.n luchtbccl (zc1-f m.:enerncn)of ccn matras. j)it al-Ics voor de vricnC.elijkc prijs vr:n f 92.5t.) lcr lcrsoon.
lïic hunncn cr noc en wannecr 6can ive?,

IIclaas is niet icdcrecn E! Í;,'e s chilrt , on mee te 6ean. )oor r1e erg. grotc aniraopr6anisecrt c1c I(NVB tvrco lccftijclskamlcn nI. -. Y

Voor jon6cns 6cboren tusscn
vcn ) t/tr '14 auilustus.

1JB-66 cn 31-i-6g

Voor jon$cns ;;cborcn tussen 1-8-6g e\ j1-?_?z
van 16 t/m 21 .auGu6tu6. ,.. ' . .- 

:
Ju11ic zien hct van twecclc jaars wclir t/n eers'to jaars D-ríl-as.or. krrrrrol oe..
Interc.ssc._ !! Maalc Í flt- ovlr op girörci<cning jj6it,t tnv. lrc"ninnmccster LENSmct vc'ïacfdinB sirortkaÍnp Zcist.-c[ 20 clcc cmbór- í,riir cn wii c""i.: ïíotun hocvceljongcns er mic 6r.an. Eincl cleccmbcr moeten wij. ons.ranr,relàeí bij dc IWVB. lïiehet cersJ komt, tric hdt ccrst a'tin 1le treurt is.' Door' cle grote animb mocten wi jer voor zbr5en om cr sncl bij tc zijn. Tch6ccr dlarom zó, snè1 mogclijk.
FÏLM.'.VC}D

Op zatcrdag 21 novcml:cr clraait
vocr all-c J:,-l-C - j un j_orcn van Si)oor$JijlE,
i:anvan8 2O.J0 uur.
Jullic komon toch zcl(cr ook.

LEI.IS C 
' 

4-B (0-5)

de Esca.npkonnissie op I,EI{S ccn film
VCS rLEl{§-:e4. 31.{T _in r:ns kluhgcbóuvri

Ecn Toeschouvrcr'.

LYN.I C7

rn.ccn rvedstrij<1 met t.,cc vcrschilrcnrle 6cdccltcn ziin bcic'rc luntenbinncn6chnq.l-d.. Hct vras-met tc hcrkcn aat lÈts ncE 
-iióí -riàn-siöcÍàö.'"v5n-ïi-iiu

at-lrap 6olt-{c clc cnc nanvar- na crc anilere richting Lyra-aroel àn op rcGcl-ma}ÍRervijzc wcrC'dc ruststand opgcverkt tot 5-0.' Na ruÀt ilcek cla[ eni^gc oàzcttinlcnniet het 6clcnstc rcsultaflt Caf. I,lu zag clc tc6cnstanclcr z,lfs ka-ns clc trryccde
hclft winncnd af tc sl-uitcn. Dus jongens vJccs . 6c!va::rs churzd, aanvallcn is
ptachti6, me.ar houd de verded.i5ing dan vcl gr.rsloten. Do el_punt crutr.dccrs warcn
Tom }lulalcr 4x Chris dc Groot 2i cn tlark Kcctnan. De chauffeurs vrorclcn harlcijlc
bcda kt vocr hct vcïvocr.

/iFSCHNfJVIIIGEN

, Er zijn nog stccds juniorèn clie noeitc hcbben.om oi) vrijcia6avondaf tc bcl-lcn. vnnrr komun er zflterdessochtencï noi; tclefoont5c. uinr"n i.roat.d-e-zclfdc) van jongcns clic vorhinrlerà ,i;r. liig. stetten nu Ëccl ctuiaeri5t:l"Il-ccn i-n uitcrste nooci nctj jc op za,tàrà*6oàrg"n afber-tcn op r,ÈNs. Heb jc gcen
Scldige rcden (iuoet neg of icts dcri;cJ-ijks) dr:n, 1-.rii6 ic ecn strafrcs crverr curt.
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VERVCEN

IïEDSTRÏJ). NCGR,.IOLi ])U].'ILLEN

iíOI{T-itT?:rnSC0N : [rIM I(CUI/ENI{CVEN
. Stcenzicht 189
2541 :,t D9n Haag,ret. 299855

Zr'.TEll')*G 21-11-1c781.

,.

, : 
- .L -

Ook afgclopcn zateralag. wa6 cruou, 6nrurr" o.ro
.nÍqt van plan on de heren voctballers mct dË auto cloostrchen. tc rijrlcn. ZorG voor c5_gcn vervocr bromfiet.s,de autc. j)óe hct nu ccns. , : .,

r het' verrloer. I,ri j
r hcel Den ïI.tag en
fiets of je vadcr

ztJÍr
9n-
mct

i'fbcfrcn voor írc rzcdstrijr.lcn bij bovci:.enocmd pcrsoon op vri;cia3tvond.tuó6cn18.00 cn 19.c0 uur. ïn,.uitcrstc 
"oro n36--ài*zat er da5norge n o1: r,EirIS bij ternanclvfln Cc JUIiC t,cl. 661114.

voor avondvrc cs tri j rlcn uitcrlijlc c-c avond van crc wed.strijcl voor 1g.oo uur.
Voor aflc vra6cn, prolcl crlcn cn dc afschrijvinl;en lcunnen juI1ic biterecht. Ieclcre ne.antla5avond is dc j cugclËommissj.e on 2O.OO uur iaanleili6.

jd
nh

ëze persocn
ct klub3ebouvr

r1J.l)C uur La? drwarticr f1
.1 1 . 45 uur Nivo .j) 1

LENS E1
LEI\S D2

Jansoniusst raat.
-, Terrein lltrauur .Zvuart '' . 

r

l ,I
]IYZON])EN}IE])EN

Oi)STEL],INOEN:

IENS D1 J.DÉnant..- II. Smut-defs -D.$ijlsna - l'I;3osch'- M'ZIE §CIL.DIIT.'íIRCGii.:.I.[.L.,
sancnkonst. 12.C0 uur LENS

samcnhomst 10.4! uui. lpNg

lIJEDSTl?].]Di)NOGN;I{I'G ITEL?EN
.l

I(CNTi]iTPERSCON:

''

Ga mco óp S1:ortkar:ci: in lcist, Lccs-cn 6ccf je op.
de LEI\Sreiruc na C-k1à6scopstcllingen

. V.Tromp - I.vcl Zvran - T..Jansen - i).Rijlsma -.Rrooshooft - E.I(nops - J..Timmet'nran'; - Ir.Si)aans

teider jlans vd Nieulvcnhuyzen
LEI'IS 12 D.vd Toorn - Ii.Hartman - I,I.struick - U. r-.*""..o. - ,., n.Vcrbian - :..v 'rïi jn5aarclcn - I.I.Dïandt - n.l.fscm6óàH.-ÍË66cn - E.v ,'lcck - J.Vd Starrc.
R S. fi. Staal

zfE s c It.".)uI|I;.RCGn.,.t r,L..

Kocnraads -
st - N.Jagcsar -

iTETE]i IERP.NYN
I"lidclcnst cde J44
?-543 Tz Den Ha.aG
rcl. 292957

-15-
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i.fbcllen voor dc ,r"U:lrl.ri:l bij boven6enocnd prrsoon oI vrijclacavon. tus.en
JI;u3""Ïrí3.?:r:,Ëe,;ï,_:;t;;";;",;;à";:;":, znterdaGmor8cn op r.ENs bij.icnand

. . ,.oor.rvonclwcclstrijdcn uitcrlijk d,c avoncl v

' ï:;: jil ", r;ri";xirli 
=;; 

;;;" }#ï;*. ;ï,;ïï:",ï' ::.:ï."=..n
aanvrezig. claSavond is de jcugdkonmissic ., zo. ',:<l 

-irr '-in 
rrct klubgebouw

ZTTEIID,ïG 21-11-198t.
11.O0 uur Cro6v1iet E1. LENS EZ zia
1O.OC uur G)S E2

ZON])/IG 22r 11-1981.

- LXNS E1
zond as on-i"r,,,àr,u*o as tri; aenRiS;:iiX;"t """t

IENS Ef - 
Er.isnusw;6

1?.45 uur l,oiqs re euick E4

SYZON)DNHX)EN

Tr.íccd.e jaars wofpcn lcunnón mcc nnar hctoirstollingön.

LENS E1 a1s bckcnd
sa&onhomst 10. 15 uur LENS

-LENS E2 Z OUDj.G 22 novcnbcr

sportkamp iir zoist: , Zic g_klau"n

zic ook s chaduvrpro5ramma ,, - .-- .. | -....-

Lcidcf Jacques den D.u]h.
1981.

.Rnm'irez - E.don Heijer _ M.Jochcms _
- J.Ilansvel-rl - i).v ;ia11o1t'_ .lr.;.iÀcIine
Iul.Jochcms' e n J.l.lansveld zie ook LENS E,

l,cirlor J)hr. 61s1.h.

. : V1

E

R. Zimnerman ll. vd Laan
i'. Vcrhoc f ï1. Zandatra.( P. o:.s t r,it G. ELstcJr

samcnlionst 12.O0 uur jgl,ïg

SCH,'!DUT,IIJEDSTnIJUUV ?U;-ILLEN EI{ 'riEL?EN

algchclc a
ndschappcl

Dcr6selaan.

,!Pol - E.nckkers - E.v Knijff.-
.-Elstah - M.Joct'cm6 - J.ManÀvc1c1

Leiders,;ino v'll_ittersrviSk
cn ï'.richcr v Vecn.

sancnkomst 10.45 uur LENSsaacnlio&st ,10.45 uur LEI.ISsarnenkomst 9.00 uur LENS

IENS El i(.IÍan6cn - J.l,elicvcfd _ c.Iíuiper _ M.tj/L.Lceflang - I.de I(Icij" _ s.Eï.trl _ r. zr.E -ooK scH,^ ur{.ïEDSTnri)Er{_ -.--- -:- 
..samenliomst 9.t5 uur. IENS .

Bij fkcqring vnn hct konl:utitietoetbal
r-Jn o! .tc altijd g.ocd.bcspeclbarr:

s1:clen dc volgcnclc clftal-lcnvcfllcn van HBS o1: d.o D;raf cn
vri-c

12. 00
12.OA
10. {)0

11. O0
11 .tO

uur
uur
.riur

uur
uur

HRS D1
II]]S D2
HJ]S E1

HBS E2
],IB§ E5

LENS D1
],ENS D2
LENS E,l

LENS E2
LENS E'

samcnlionst IO.OO uur LmIS
samenl<omet íO.OO uur LEISS
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SINIEIII(L].i:§FEEST

Gaarnc krij6cn w:ij c1c stroolcjes voor het Sint crklaas fe est zo 6nel
nogclijk binncn. Dcnlc er evcn om a.so zatercleg of rvo ens dagrnidcla6.

VJEDS TIII JD]'ROG;I.I.1'i}.L, MI N I -IïELTEN

I{ONTiJ(Tï)EnSocrNs ])ETEn itEllnEYN
Micl<lenstcclc J44
2541 TZ Den ïIaaB
Ic!, 29295?

Voor nlle vrai;en r 1:robl-encn en rle afschríjvingon kunnen jullic b
terecht. Icdere rua.an{a6avond is dc jeu6dkonnisoie om 2O'00 uur
acnwczi6o

ZJTTEI:'.D,'.G ra -a a -'t981.

Afbcl-len voor dc vrcdstrij<lcn bij bovengencend pcrsoon op vrij da5avoncl tussen
18.00 en 19;00 uur. ln uitcrstc nooÈ nog op zatcrdagmor6en op i,m{S bij iemand

;iÏ"*:r:ilïÏ"Ht,fÍl3lu;tterlijk de avoncl van c1c r,recrstriid voor 18.00 uur.

ij
in

deze 1:crsoon
het lcJ.ubgcboul

1 2. OC uur Bl.fT F 1

CI.STELLING:

LEN§ I'1 C.luiol-enaar - M.Molenaar----- V.Rut8crink - F-Lclicvci
samenkomst 11. rO uur LENS

UITSL.'.GEN JU}II( IIE\

ïlongelolaan

- N.Schuurman - J.vd ïlaay - ?.Deen -
LeÍder Dhr. l,ÍoLenaar.

LENS F1

-R
Ll-

. Ficret

JhC l,
Den Iï
VVM T"

1
oorn jrz
1

DSUP R1
Cromvliet 3J
HDV C1
Texas/DHB C1
Lyra C7

UI TSL*GEN i:'U;)I l,tHfl

UIISL:ïGEN \ïEL?EN

LENS E1
lYih E1
LENS Xf
UITSLJ.GE}i I,ÍINI -V'EI:)EN

I,E}IS D1
lvik Df

Te \ïcrve E1
LENS E2
Càuj-ck StePs E,

3
4
0
5

LENS ir1
LElrs.,i2
LENS hJ
LEI{S D1
LENS Bf
LENS C1
LENS C2
LENS Cf

-1

-12
z-o
4-1
4-B

o-4
6-l

1-2
1-g

13-O

1-1

Duno
sIEN

D1
D2

Cromvliet F1

GesI). Gc}r.

- t,l'+ I

GeI. VerI.

LEI'IS T 1

i)unt.

165

Doef]).

- I /-

2
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IïEEI(BIAD VAN
DE LEIÍSRE\IIJE
DE VOET]]ALVE1'IENIG]NG LENS ( LEI.IIG EN SNEL)

lle Jaar6an6 nunncr 18, 26 november 1981.

O00C0COO0000C0C0 ..." r ' ". i
Oo
^ OFFICÏEEL :o
oo000co00ocoo000000ocooocoo0oocco0ooocccoooocoocco00coocccoo0ococcccooooo000o0co

MUTÀTIES I.EDENLIJST

0124 E.P.tandnan

IN SALIOT/rGE

§ e n. Zat.
r ; ,,_Í

1oo5?2 \t

lar)572 w

lJoB?1 V

261258 seYr.

17B6

1?8?

17BB

1?89

S . J. vil Rcr6

M.S. vd ll erg

R. J.Knalnann

Ii. \ï. Lef ebre

vrordt Staverdenstraad 9,,25?1Da Der llaag,
^Te1. 885811

'' Bunschotensestraat 9J,
2r?4 tin cen Itaag, rer. 654602
Bunsc ho t ense str aat, 91í
2r?4 KE Den Haq6, Tel. 654602
Ellelronstraat 61 | 257 t XB Den Haa6,
Iel. 605426 (overdas 832569)

Zon. Ha-Bmerskjoldlaan 2!J,
2286 HE Rijsvrijk, TeL. 913554,
(overdag 614291)

r AFVOEREN

1654 ,s . .t . Ja6esar '.r trye1!
.' " :

ÀLGEI{ENE vERGr,DERrNc viru, DE LITDENR,'.rID.

.r'i.S. naandaG Jp. november on 20.J0 uur zal de eerste jaarlijhse ÀIgeÍilcne
Ver8adering van de ledenraad ;:laatsvinden. l,rij vrillen er r.1 naclruk opl,rijzen
dat ccze vergadering toeGanglcclijk" is voor arl-c leden dÍc ric Leeftijcl van'16 jaar hebbcn bcrciht. '-"""'i-

Daar er i;ecn nieule agendal:unten d.oor dc l-eclonraad zijn toc6evoegd
is de voorl-opige agenCa dic lvorig-c" vreek,'r'rerd 6epubliceerd tle definitieve
voor a. §. fiaanda6.

,- De jaarstuldren. eà de be6rotíng zijn'tc veikrij6én bÍj hct Sekretariaat
of in het club6ebouw bij ecn Van de bestuursLed.en. litij stellen ook Uw aanlczi6-
heid zect op prijs. 

r

Het Bestuur.

21-
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J]BBNSBD]]D]]BBBR]]BBs]]R

I ranururnvs ,,.1

DBBDRSR-I]]]JBBRï,}3,TJJBSiPJ]]J]JI]]]JJ]]883.ï]J}]Its83]]BI]3BB]]3BBR31]:]BB3BX]J]]3]}]I]]B]]38!]JBTDBBDBBD]-rBT

tïic staat er achter de Daí ?

Zaterda6morGen; lïim Michel_s - lla tin vd I4eulen.
Zat erda5mÍiidac; jln vd Stcen - Cor peetels - riad logisch.
Zonda§mor6eni Tinus Zilfhout - cor Hoppe nbrouvrers.
Zonda8middag Ric.k.en piet iosch - tn va Steeh.-

Sfuiten zaterda6 lad 3stir.r.
Sluiten Zondag Ilieh cn ?Íet ;,166g5.

Eventueel àfbèLLen bij hn .1)cr6enhcnego íwen tel. 66)416

^f6elopen 
zaterdag is ccn C-klasser van buurman VCS zijn taskuiJtgeraakt. l)e ongctrvíjfeft.cerl_ijke vind.er kan de tao-t,"iji UiJ

Jukolcdcn.
op LEI{S

ecn van de

RRI?RRRRRRRRNRRRRRXRRN
1l l(
I REDTICTICNIIEÍ, R
Rn]llltufraRhRRPJRRRrRnRRnlRRnRnnnniRRnRinrnmrnnitanuRRinRRRprnRitRnhRinlRRnnRRRRRnRR

ZOEI!GER.'^,,';I(T

De Mestvaalt

In
ooh

De bom is gebarsten, letterLijk en figuurlijk. lïat In hna] rias d.at,daar in het FC Den Ilaag - stad.ion. Cp zulic óen moncnt vraa6 ie 3e 
.ioch

in al-le gcmoeden af v,/aar ze mee br:zig zijn.
Dat.zijn noutr jc suportcrs ,... H-.et eni6e-uat nen bercikt is dat de Fcrïoldt o?gczadel_t act ccn foroe boete cri ddÈ ze viààrschi j nlij)r de rcstvan do weast'rijO zoncler 1:ublick moctcn 6pe1en.
l{og een Eevof6 van dcze t; terïeuraktiviteiten , is dat cle cchté voetbaL-l-ícfhebberE helemaal we6 b]íjven. Iiesul_taat: .een half5evulde tribuneElct al-f ecn maar gajcs.
llL

Hoö
Uv
Dat

fevcnd.is Uw vereni6ing.,l,1c zulfcn het U vcrkl_ap;:on; gprin6lcvènil.
raagt zích nu nctecn af: n nau en vraa blcik clat ààn uiu]-tt,,-blijkt uit die oycrvoll-è festivit e it ena6enda van a.s. rvccl(cnd.dit weehen.l is er voor iedercen tussen O en 100 jaar ( nog oUdàr ma6) wcl wat tc dócn. l

an6 3-cve het bctaaldc .voetbaL r.

Zoa16. daar is vr5-jda6avond: Den cxclusicf optreden van r1e haagse rock
f ormatie 'l E.InVEST rr aanvang 21.3t) \tur .
Tocgdnlielijk voor: I cd.crecn.
Zoal-6 daar is zat erdagmi dcla6: De Intocltt van Cc bckcndste slanjaardrr Sint NÀcolaas
Toesankclj-j1( voor kindercn tot 1O jaar.
Zoal-s daar is zat er clagavoncr: Het 5ran<tiozc '-rri j zenf e st ivar- , betcr bci<cndals hct I'IiLj.vEU.is ETI IING0F§STIJI{"
Toen5adrelijk voor: I odereen.

-2-



Dus voor'l-oi)ig horen r'íe gccn kreten niccr in cle trant van * voor mij v/ordtnooit wat geor6anisecrdr. DÍt r.reekehd' is er voor olh vrat wiLs.
Aanstaand.e maanclagavoncl on 2o.1o uur is hct voer zover. Dan hunnen alLe
leden van 16 jaar cn ouder hun hart !ïeer ccns ophalen bij de ..-lgemcne
L e denvcrgad cling. Op clczc vergadoring kan icdercen zijn àegje c1àen.(Nick allcmaal te8clijh 6raag) over àe dÍverse zaken àangaànae r,sr'ls.
Dcze '!,.Y, Ís ccn ;,..V. nieur'rc stijl, clus bestuj_trccht. hecft r:aen .nict.
Dcsalnietternin vragen rvij een Íeder ou tc komcn én om mce te 1:ratenover TIENS en zijn tockonst.
rlPandoer rr

HlllvEsr lli.nl/nsr H-llnvEST lli,nvEsr Hi^I?visr HLnvEsr H.l;RvBsr H.1RVEsr H.,.nvirsr

AD}IB,{BER !! .:IIVE OP LEI.IS T!ÏVE O1., LENS! !! I.,
Vrijda;avond 2/ novembcr àrs. oÍr 21.00 uur vindt oI LEN§ ccn
cxclus-Íef optrcden pl_aat6 van de super, swin6in6 rodk fornatie:

rH

Dezc, puur Haagse formatie hcoft ui d,c cri-vcrse nuziekstrominscn ocn
. 6ehec1 ei5cn sound 6ccreeerd.r'dic blijrrcno de vele reacties door een zeer
. "brccd publich word.t 5claard.ecrd.Dit uniche oltreden is voor ioclero nuÉicklie fhcbber cen nust, wànt dezc

6roep sta.at Garant .lvpor cen avondje oud.erlets,svrinfien. . r

rntc5-cnstc11in5 tot.ecrde?c i:ubrikatics zuflcn d.c ËaartjcË, om organisatoris che
. To:tu,"sl Gnlvoon oi) dc avon,rl zclf aan d.e dcur verkocht woraei. En ,266, nóii.zeIf.drj.c .!ich, dat kan je dc ho1:. nict hostcn.

R v E s Trl

i.rthur cn l.Íartin
Ii/IRVES T HLnvEsr Hi.nvEST E::RVEsr ïi.nvEsr H-'.livEST. HrïRVllsr II.I:.RVEST., tL,.RVusr -
FC.LISSE 1 - LENS 1

ff 3elopcn zonda5 v,rist LENS 1 tc6cn hei'l-aaggcplaatste SJC, nict
tc komcn dan ocn doeli)untLoos.tolijlcspcl. Gocd van SJC, of..,. sj-ccht
LENS??? Ik han hierop he.:Iaas 5ccn zínni5 antvroord 6eveÈ, rvant ik hcb d

verCcr
van
e

wcdstrijcl nict 6czien. ïiaar schoord cl.c rcactics -mochtcri bciLic el-fta-l-,}cn b.lijzijh hct tn punt. Onclanks,.... of:oct ik zc56cn darÈZij; dit gcJ_ijkc s1:èI ,is''hct ecrstc, ncdc door vcriÍcs van naaste- concurrcntón .op,crilomàcn 
-.rraor.

een'ti,recdc p1aàts.
.'-ansiaand.c zondai; k6tn ons ccrstc in cn tcuen lissc bcvrijzcn dat iijdeze twoedc plaats in dc cornpctltiè waardiÍï j-s.

Dat Uw stcun d.aarbij önmisbaar is lr.at'zicÀ raclcn.

Z Z ZZ Z, /, ZZZZZZ ZZZZ ZZZZZZZZZZL ZZ Zz Z ZZZ ZZ zz ZZZ ZzzZzZZZ

; Ii,NG§ DE,, S.lOitTEI,t Vj;trT )E Z;tE;lD,..c -t r.,DDEn--: ! !

Z
z
Z

ZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ.Z ZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZZZ Z ZZ ZZ Z Z ZZZZ ZZZ ZZ Z Z ZZ ZZZZZZZZZ ZZZZ ZZZZZZZZZZZZ

Zri.TERDiiG 28 noveml:cr 1931 .

14.J0 uur LENS 1
'12. JO uur LENS 2
12. JO uur LEIIS f
9. JO uur I,EI'{S 4

Schiplulden 1

Honscl-ersdijk 7
PGS 5

H. j,. de Rcus.
P. C . Kool-.
ii. i . Bokma.
IU.N.

V,I
v1
v3
v3



Eet vril-dc zaterda6 j.1. op Cclccnburgh nict zo erg lddtcn rnct on EERSTE
en nad.at er rced.s godraaifl was met con O-0 stand zou t t no6 tot + 10 ruiiï-l-
voor het cincle cluren al-vorcns dc schittcrcnd spelende cloelnan dcl thuisclub
uitcindclijh moest capitulercn. Tcthniek cn inàct vras er (zoals gewoonlijk)
6cnocE aan LENS zijdc, rioch de laatste sluiti:os!-l:icId a11cs te;cn.
JAn Zoutendijlc hrvan uiteindelijk.dg ccr toe een evn frommcli 5 als rvaardevol
doelpunt tc; Tsbil-ccren en {at.Icvcrcler ons rllèdcrom twee.kestbare puntcn op.

t van de conpetitie
uur. S cheidErechter

II./r.dc Iieu6. Cpstcflin8 en verderc bi jzónderheden vro ehsda6avoncl nfldó trainin6.

Ect 11165pB dccd aI niet voor dettGrote .brocrsrt onder en $ron.evcneens
op hct kantJEïf-in Pijnackor (1-2), waàrbij dc thuisulub in eigen doel
scoord.e cn beide ?artijen cen strafschop kregen. te nenien. IIÍer bc5int a.s.
zaterdag cvencons hct return-proi;ramna en wel- met ccn THUIS -vÍeds tri j d
tegen PGS J. i,anv an]t 12,J1)
etc. . cvcnccns .vro onsdag'evond.

uur. S cheíílsre cht er: P.C.Kool. Opstel].in et c.

Het DEni)E cn VIEiIDE, za6èn htrn wcdstrijd voói rlc Je rnaal in successie
af6elast "nnïfr, ,ri-ZllTsprcÈcncl, clat a.s. zatcrda3 dc LEliS-vclden; de
eventuccl dczc vre el< aan,,velzií;e. rc6enbuitjee! het hoofd zuilcn hunnen bicden.
Voor hct I)ER:)E staat do TïUIS -líc dstri j d teGen HonseLersdijk 7 o? hct irro-
Gramna en-iffic1ezc lclip ëT-Een bcctjc nornaal. uitkijkerl genal-,icè:-i3t ómzeil-d
rvorden. i;,anvanG
opstol-1in8: I,l. il

z 12.Jo uur. Schcidsrcchtcrl .i,.;. Rolima.
euvcr - E.I,lcumann - J.de }ruin - C.van \rolbcrtj-en - C.Vcldinli -

R. lom (aanv.) - H.Kempcr - i?;teijn - t.ituijpcr - c.Kuiper - T.vd Tol -
lï.v Mcrsber6en - G,Ro6marl - C.llosmah .

Het VIER)E speelt tc5cn pGS 5 onr 9.r0 uur.
Cpst eJ-1ín6:'-G. HEll-c cn - C.lJcrcbal( - lí.rioffcnthal-or - L.I(entic - À.Kostcr (aanv.

Dit

-e .Ïostcr - R.I(oster - J.Iirul - ;.Eannin6 - .il,vd l(roft -
E.v lïcrkhovcn - Il,Vroom - 14. cle jicizer - ll, Iiouruenho ven - F.v .Driclcn -
J.dc Veen - C.vd 3c1t.

zijn s3 nu rccds zeventicn ( 17! ) stuks. l./aarom dit: De Z-M corírilíssie
Íerzocht al-.le s elers zolvel van hct DÉillE aI6ook van hct VIEiIIIE ( zonder uit-
zo{iderin 8o onno è afschri j vin cn)-oEa.s. zaterd.a5 28Ëc-6bc;-;;il l-oxil

KQEende eqtq(dq6 beginncn rve àh,rccr aan de 2e helf
S.v. S chiffiE6n--nàar dc Hen5e1o1aàn. ,,'.anvang 14. JO

en homt
I

+ '11. uur us i'!'Iar r wa f in de hqntine aanwe zig tc.zijn voor ccrl
ïl-elne !cspllekin6 I Zor6 nu uo dat je aanvczl6 bent ook'al sta je b.v:
rescrvc ditrrraal.. Iiet is voor ju11ic eigËí-6ïffii1 en kàn recl-ames van d.è kant
van de spclcrs in de naastc toehomst uitsluitenl!
Pn0GRj.!1l.lj, Zr',TEnD,'.c 5 d.ecenbcr 19C1.

14.3()
1".rc
12.3O
9.10

uur LEI{S 1

uur LEN6 2
uur LEIïS J
uur LE:IiÍS 4

Gr&af !ïj.llen II/Vj.
Ilonsclersdijk 4
SVPTT B

Vitcsse l)eIf t 17

C I H.f,.E66ermont. .'

. .i..SchuttenheLn.'
B.J. J. vd Nouland.
N.N.
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7, v.; OP DE TREDHII VJ^N DE ZOI{);GTRJ.P 
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ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZSZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,?.,ZZ7"ZZZZZZZZZ

PROcRLl l,L"^ vri j da 27 novernbcr 1931 (LINS-konpctitie)'r

19.00 uur LENS 5
21 .OO uur LENS 4

;
C

J
1ï

LEI'IS
LENS

11
10

. Evers
phuyzen,

. Guerrcixo.

?. Srcsscrskade Dcl-ft
.den Heij cr.
.v.Puffol-en.
. Denrícr.
ottcstr r.íasscnaar
. RotteveeL.

v3
I,Ivr

eL en sc eiclsrecht er
.Ma cs e n Loos u nen

N. N.
Lnna Rijn6Laan N.N.

Ne'ar het doorge.an van clcze rveclstrijden kan rvdrden gcïnfornccrd bij Haío Ricntjcs(aIIccn vrijdaS tu6l;cn 1?,1C en 'lB.JO uur).

PRCGR.T*L. zoNDlG .' 
"",:;:; 

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

:

1

1

1

I
1

+.JU uur
0. OC uur
2. J0 uur
,.00 uur
2.OO uur

§. C. Lisse
oNi 2
LENS f
LlII,rS 4
DIIC-B -

Lnt{s 1

LDI'IS 2
RKSVI,Í 2
DIÍC 5
LENS 5

T cxa6/DHB
DHC6 :
LEI.IS B

BMT 6
rxNs 10

LENS 11

1,

14.00
12.00
12.0C

uur LEIIS 6
uur LENS 7
uur l,laSsenaar 5

14. OO uur LENS 9
10. OO uur cDj^ 9

14. Jo uur Cronvliet 10

CPSTELI.I }IGE}T :

LEiTS 1r2 en ] worden

LENS 4 al-s bckencl

LENS 5 al-s bchend

IEl,rs 6 als bckcnd

als bekend

a1s behcnd

rEr,rs 7

LENS B

LENS 9 atro belicnd

LEIIS 10 a1s bekcntl

LENS '11 al-s bclccnd

4

v1 J
V?H
sport

c

v1 'P
v3c
Charl

H

door dc trainer bekcnd gemaakt.

vrc dstr i j dvdrsl-ag s, v.p.

(vrijda6 zonder F.de Vroe6è en Fr Peter6)

mct n.Lefébre. :



VENZIÀ{EITIJDE.I

IENS
LENS ,,

riri{s"
TENS
I,EIIS

L

5.
B

10
11

617 en 9 eon half uur voor aanvan6 van'hun rteCstrijcl.
. ..1 1.. {)O . uu:' IENS kanti.ne

'1 1 .00 'uur 
, ,

!.CO uur ,, : .

11.10 v:u.T ,,
SCIIi.DII.llPR0Gi-ti.; l'L- ZCM).I^G 29 novcmb e 1981 (aLiècn bi J.LGEHEL aflicurín

Houtrust
Houtrust
Daa]. cn ijcr6s'elaan

)

4
2
2
4
4
0
o
2
2
4

1

I
1

1

1

1

1

1

1

1

.oo

.o0

.o0

.0c

.o0

.00

.oo

.oo

, r.l
tl
tt
tt
tl
v2
v2

uu,r
uur
uur
uur
uur
uur
uur
qïr"
uur
uuï

LENS . 1

LTTNS 2
LEN§ f
IEI{S 4
LENS 5
IENS 6
TENS 7
LENS B

HBS 9
HliS 10

Duíndorp SV 1

ljuindorp sv' 2
HB§ f
rI}s 4
H]]S 5
HBS 6
IIBS 7
EIS B

,LENS 9.
LA§s 10

Voor hèt doorgaah van dezc

ei6en scheidsrc'cht cr
ei6en s cheidsrebht er

EQE! telefonisch vrorden 6cïnformcerd bij:vreclstrijden
LENS

LENS

LXNS

1eí2
J t/n t)

9.t/n 10

kantinc
Icantinc
kàntine

tet, 661314
tcl 681960
tat. 661314

LENS

HIIS

LENS

VDNZ,J.ÍEIEN :

Cp.het dèsbétreffencle terrein, een half uur voor aanvang varr de wedstrijd

i',TISCHRIJVEN

.,'.11ccn VRIJD,.'.1.,!VCND tussen 1!.i)O cn 20.0O uur

],ENS
LmÍS
tENS
LEN§
LENS
LEN S
IENS 10
LENS ,I 

1

4

6
7I
9

bi-j j']

bij c
bij itbij rbii ,r

oal ,J

bij J
bij G

aul- vd Steen
cc6 vd llceh
enll IlÍnmcl zvraan
rans vd lcr6
heo Prins
an Iiicncn
oE Kuij?eI6, . '',
ose iJaJpcr6

6?io96
o1o-?1r33O
8o

2('l

217301
60"0658
6?6914

t el-.
teI.
t cl.
t e}.
tef.
t eI.
t cI.
tel-.

251§
n()nx
bib;

Àanvocrdcrs kunnon bíj cvt. irroblcncn liontakt opnenen met lIans Rientjcs
tel. 661314 LENS hantine, vrijdagavond tu66en zO.i.)O en 2O.JO.uuri.

U]TSLi.GEN . VORIGE iïEU( ..

LEIIS 1

Lfr.IS 2
FU1l S?eed 2
Vcl-o J
LEI{S 5
DynaÍlo | 67/2

SJC
ouj.ch z
LENS f
LENS 4
ilVV 4
LENS 6

o-o
1-1
4-o
1-1

o-o

-6_-



Irrv 4
LENS B

Esdo J
LENS 10
LENS 11

LENS 7
Vios 6
LENS 9
'texasr/llfl B

,y5 r70/4

2-1
4-2
6-o
B-o
+-t

4
o
z
4
1

4
2
4
2

1

1

1

1

1

1

1

I
I

PnocnÍ^l.li L', ZCNDi,c 6 clecember 1!81.

.00

.oo

uur

uur
uur
uur
uur
uu?
uur
uur

A L L4 LL 4 L A LL L lJ II A A LZJ A A L L L !! LL L L U IJ d lJ U d L NL U L LZ! LU L 1J4 L dz-z; IN DE ïï.'NDEIG;I{GEN V;I.T I{ET Z,I;LVOE :iJJ'^Lt'7-''
ZZZZT.ZZZZI:,ZZZZZZZZZZZZ'IZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

PROGRiJOíÀ M."-],NDJ;G J0 novcnber 1981.

21 .25 uur LENS 2 DilO 7 sportkoepel Olympus
VoorvreG 1o7 Zoet ermee!

OPSTEL],ÏNG !

LENS 2 als behend

i.rscI{nf JvEN

Uiterlijh tr,uee da5cn van tavoren

IENS 2 bíj nan Ricrnen tc]-, .217101

Stand fair-?l-ay tropLge ( t/r1 12 novcm-bcr)
Beschikbaar 5esteld àoor Aà['f1ad tt11st 3inngn561rr

.o0

.o0

.oo

.o0

.ou

.o0

IVil-helmus ]
Postduiben,
LENS 5
líifheLmus 6
§cnr.?Iur.den,
LENS B

Spoorwijk 6
LENS 10
I,ENS 1 1

LENS f
LENS 4
PIL..VV 6
LEI'IS 6
LI]NS 7
RVC B

LENS 9
Quintus 4
Duno 7

1. Din6enans
2. Klein Thorbccke

VNG
4. DHC

OPG
Oranj epleín
Iïit RlauvtB. nr(DEo

9. [he Sands
10. LENS

0 .00
o.c0
0.00
o. o0
0.00
o.c0
o.0o
1..11
2.85
3.15

(11)
(?)
(?)
(6)
(6)
(6)
(6)

S ha-kt i 1.15

-7-



JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
'rJ/: V.;J{ HET JEUGDFRO}TTJ '-- --- -------'--'- J
JJJJJJJJJJJJr,r.r,r,r,r,r;i.Tu,TJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,T,T,T,TJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,TJJJJJJJJJJJ

IïEDSTRI JDPRCGII^}Í}.Ír1 À-JUNTONEN

ZiiTElD,,lG ZB-t l-t93t.

I(ONT.{.KTPERSC0N: GERj,.RD DUMSTEIJN
Stiel-tjcostraat 259
2521 VL Dcn IIaa6
tet. 946893

Àfbcllen foor d.e wedstrijcen bij bovengenoemd. pcrsoon oj) vrijdafavóna tupsen
18.co en 19.oo uur. In uiterstc'rood nàg. op zat_er claGmorg"n op r,Ëus trij iànanci
van dc JUIrO tct. 661314.
Voor avonclrzcdstri j tten uitcrlijk tlc avoncl. van de- r:rodstrijd voor ,it].OO uur.

Voor a1lc vra6cn, problcnen en dc afschrijvin6e_n kunnen j,r,tl-ie bij .clczeperEoon tcrecht. rcdcre naandagavond is de jeugdkoramissie on 2o.oo uur in hct
klubgcbouw aanvrezi5.

' Itr.lO uur DHt t1
LEI{S r'.2 vrij

14. JO uur Vrcclcnburch ;5

LEI{S 'l! 1

T,ENS iiJ'-

Bra66erskade )eIft

Vretlenbrirchwèg I

Leider Jaa! l.{e i jbur6.
(

zic IBNS 5

BÏZONTENIIEDEN

- IDNS ;r'l en r':., zie schaduvrwe ds tri j den

OPSTEILII{GEN 3

LEI{S 1 a].s belccnd met R.vd Hufst.
zie scha utvlrograríma

sanenkonst 1J.L)O uur LENS

LEl,lS 2 vri j R. vd ilulst zie LEI'IS 1

i.. v Blittersrvi jh, It.Soebarta
tr'.v l(nijff zie Sen. 7

LENS f !1.v Vcen - Yr.Colpa - Ll. de Haas.- E..Ja6er - R,I(ievit- --M.vd
\:.J.v Mcfzen - L.Sinke - E.de Voè - R.tíannce - H.Iliemel -
n.v lllitterswijh - R.Socbarta.
zic s chaduvrpro graËma

samenkomBt 1J.J0 uur LENS Leider r'!,lllok.'
}'{EDSTRI,]DPROGR.'J,II'[, D-JUN]OREN :

KONT]IKTPERSCCN: FR,'.NS VD BERG
Gr..rnsber6enl-aan 1 14

_ 2541 j'.t i Dcn lIaag
tet. 29?9?8

r(ï19ÍË-

tfbcl-lcn voor clc rvedstrijden bij bovcn5enocmd persoon op vrijclagavond tussen
'l8.oo cn 19.OO uur. In uiterste nood nó6 op zalerda6morgun op i,uws ti5 ienand
van cle JIIKO te]. 66i,14.
Voor avondweds trí j den uiterl-ijk'aë à$onil van d.e werlstrijd voor 18.cro uur.

-8--



--Voor- .a3-lc.-vÍag,en r;r.r-qbleuen d.n d.e.. afschrÍ-jvingen kunnen j.uIl_ie bitcrecht. Iedcre naandagavond is' de jcu6dkommissic om 20.00 uur i
klubgcbouvr 

.aanÏr.o zi6.

jd
nh

eze .persoon -
et

zi'.TEitDi:G 2B-117-1981 I

.12,.
14.

uur JIDO
uur -DOuur GDi,

11.15 uur Vredenburch C2
1 1 . '15 uur HBs cji
11 .15 u|r VCS C5

RÏZON)EI"}IEDE{

- .Zte sportkampen cn s cha.duwvredstri j den

CPSTELLIN0m{ !

I,U,IS B1 als behend
Eàl6il6mst 12.00 uur tDO

zie schad.uwvre dstri j den

LENS 82 alè bckend
damenkonst 12. OO uur j,DO

zie schadirwwc dstri j den

IEI{S B, aIË bokend
Ëà?óilfonst. 1J.Jo uur LENS

tret R. vd DerB

WEDSTR]JDPRCGR...I\.N,L{ C -JUNIC]REN

ZÀTEIï'ÀG 2B-1i-1981 .

Zuiderpark
Zuiderpalk
Madesteyn

Lcider Paul .vd Stccn.

Leider tVim vd ï,inr',en.

Leider Marcel ianscn.

Vredcnburchvre6
Daal- cn Scrgselaan
Dcdemsvaartweg

B1
R345

1o

LENS N1
LENS B2
TENS B,

I(ONT.:I(TPj]RS0ON: Pi.UL VD STEEN
Genemuidens t raat 101
2545 pn Den Haag
tel,. 6?5096 ' i' : .

i'ifbclren vool .cle.vrertstlijclcn bij boven6enoencl persooà op vri j da5avond ' tuisen -

iSico er,"r 19.0o uur.. rn. uitcrstc nood nóg ' op ,aieraaimor-gun oi, i,Ërs tii i"rràiovan de JUI(O tal. 66't314.
Voor avonclvcdst rij den uitcrlijk dc atönd yan dc vrcdstrijd voor 1B.r)O uur.

Y?or 3+1e_v{a6cn, problemcn-er dc afschrijvin6cn kunncn ju1lie bij dczc persoontcrccht. Iedcre maanda5avond is dc j eu8dkor,rmissie on 2O.ÓO uur in het klirbgebourvaanvlezi6.

LENS C1
LET{S C 2
IENS Cf

DYZONDERHXDEN

- zíe. sportkamp en echad.uvrtvcdstri j den

CPSTELLINGEN:

LENS C'i aIs belccnC zonder F.Christ
zie s chad.uwvre dstri j dcn en sportlianp

sarnenhomst '1O.15 uur LENS (ficts)

-9-

Leider Gerard Duivest eij1i.



LENS Ca als bekenC zon.der.À.KaErp
.- 

-. zie,schaduwwèdstrJ.jden en sportkamp
samenkomat 10.15 riur LENS (fiet6)
IEM Cf ale bcl<end zond.er lr.van rt Hoogi

rict ji.l(amp
. zic sporlJrqrp - :

sarccnlcomst 10: r0 .uur LENS 
.

LDT OP:

voor ce c-Kl-aa6e - efftar-r-en hebbcn we a.s. zaterda6 preoies 11 man pèr:c1fta1.
Gaarne niet afschrijsen dus andcrs noet hct elftal_ inËompJ_eet weg.

L,eider Dhr. LcÍte. .

Leidster Mw. de Gro_ot.
,:

SCH,i),)Ul'r'/ïEDSTnIJDEN JIiNf ORNN

Bij.al5ehclc afkeurin5 y?rl, het kom:)c tit ieprotramna spelcn de voLgendeolftall-cn vri cnds chal:p cJ-i jli:
14.J0 uur Vitesse Dclft À1 -14.,0 uur HRS À2
14.10 uur Vitessc.DeLft B1 -
14.JO uur HRS Ilz
1J 

" 
0O uur IIBS C 2

1rr00 .riul. FnS C3 ; _
!

Vergcct dcze weCstrijdcn niet.

LE}IS A 1
LEN§ ii7
LE}IS D1
LEI.{S 82
LENS C1

],E[IS C2

samenkomst
samenhom6t
sanenhomst
sauenl<omst

sanenkomst
samenkomst

13.OO
13.15
1J. oO
13.15
11r45
11.45

uur
uur
uur
.uur
uur
uur

LENS
LENS
LEIIS
LENS

IrE{S
LEN§

HIIS heeft cr6 goéde veldèn.
SPOnTKi'.ItrpEN ZEIST

fi*1",-i8i€,:ifrr.iX';8ï"f :'i:2J;B;Íf -ïË"iJJ;íruf"f,3:3"ii"fi"$"18",;fl"i";"i,fiËt
eportcentrum van de KMUB in. zcist sporten en _s2eIen. Daarnaast. is er nog een,mooj- otcrdeht zvrenbad, e cn. .huns!6r.aËvq1d cen kàntinà,-een à"ó"aot tà-uiià_ittàï
en een tcntcnkamp riraar julIic slapen. Dcze totale al<]conóda,tic Ïrorclt niet allcen9qp{ jrtr:-o rnaar-ootr doör ecn rrijiii;ní;i-"naerc-và"Ëïóiló;; uii weacrl.nai-rr dcze r:reck intcnsief benut" - rrrbs' 4ru

y:::^:1":l:: f__??,5? kan jc nee. rnschrijvin6 tran atlecn scbcuron door í 50,_ :

(cerste a.anbctalinA) ovcr- !c malcen op .girorekonin5 336?.11,-Tnv 1: enningrnecs t cr

llc 6aan in twee 8roepen twe

/ï1119"Ë"ËfrtHirË'3lr.i3Ë93*3'oo:"" tussen 1. 8-66 en 31-?-6s

van 16 T/14 21 au[ustus voor jongcns feborein tudsen 1-8-69 èn 3t-7-72
(tucede jaars welpcn en flf1e pupillen).

van9t
( eerste

Een Groep bestaat uit naximaaL lJ. jontcn6..De ècrste 1.] aanneLdingen zijn,zeker._Ben je Ia.ter dan moet je maàr àfwachten of er nó5 ".; ;;;;; van .l] man

-10-



OVERZÏCHT TOERNOO]EN

r\'l

19B2 (bijgewerkt tot 16- 1 1)

h2

26 dec t9B1
J0 april
I t/n ) nei
16 mei
20'Eei
11 neí

HMSH ( Zaal)
IENS
De l(ennemers
TSC
UÍC
\lJassenaar

LENS
Göna
Tonegido
Velo

HR§ ( zaaL)
LENS
Gona
riDS (avond tot 20. f0)

DHL
Vel-o

HRS ( zaal-)
Teöo ( zaal) +
EI,EH .( zaaf )
I,ENS
CronvLiet

. TSC

VFC :

trïassenaar

HES ( zaal)
,,],ENS
r Gona .

.D\,,IO

RVC

LEN§
irDS, (avond tot 22.Jo).
DBI

t april
2J april
2O ' mei

I'I

B1

23 dec t9l
l nei
5 mei
2O nei

26 dec. t Bt
11 april
9 mei
15 mci
20 mei
,29 nei.
31 nei"

( zaal)

-:- r.'

Àl
'1.mei
5 mci
Ö mel-
22 nci

B2

29,dèc
l mci
J mei.
15 ríei
2?' mèi-

2J rlec t 81
! april
5 mei
7 neí
20 mei
22 meí

Tedo ( zaaL) Ifl,ÍsH
LENS
NKS (o.v.b. )?
TSG: .- -. . .-
VFC
l-l el- fia
l.{as6enaar

HIS ( zaal)
LENS
Gona
Vios

)4
26

dec
dbc

()

I
1

1

c2

2J dcc r 81 IIBS

! aprit LENS
B nei - -, .... CSC
15 mei D!'iO
2O nei . ,, DHL

( zaal)

'l 1 april LENS
,9 nei
15 moi
20 mei
,'l llcl"

81 ,

-.11-



KONTr',I(TPERSOON: !ïIM KOUI.{m{HCVEN
Stecnzicht 189
25+3 i,D Dcn Haa§
rel. 299355 .

ifbcLlen voor dc ,edstrijden bij bovcn6cnocnd. ler§oon op vr:-j daSavoond tussen'lE'oo en 19.oc uur. rn, uít crs t e 
" 

""à 
a 

-"3À--"p- 
zat erdal;morgen op LENS bij iemand

Voor avondvredstr i j den uiterlijk de avond. van dc wedstrijd voor 1B.OO uur.
voor aIle vra6;cn, probl emen en. cle afschrijvin5e. iiunnc'n jurlie bij d.eze persoonterecht. redere naanda.avond is' clc j eu6d.Ëormissie om 2o]oo uur ii hct klubgebouwaanlrc zig.

IVEDSTRIJDPR X].I.[Í.', PUPI LIEN

Z;).TERDíG zB-tt-\98.r.

11.15 uur LEN§ D1
11.1J uur LDNS D2

BYZON] ERI{EDB\T

- zic slortkamp en s chacluwwe dstrij den

LENS DJ a1s bclccncl
zie 6 chaduwwe dstrij Cen on kanp

samenlconst 10. 45 uur LENS

LENS D2 aIs bekcnd.
---- . zie . s cfaduvrrvedstri jden en kamt-)
samen.r(oms! 'lu. +) uur LEI,ls

IAÀKIOïíI]TIER D 1 ],EN§ ) 1

V1
\11

Leider Hans vd Nieuwenhuyzen.

Leider Ron cle Jong.

vcs D1
Dic Haghe D2

Hct ,1e nuritten eIftaI_specllc af6elopcn zatcrdag zíjn.fe co:airctitievredÉtrijd. Er nàcËt uit 6cspc c1d' rroidón--t 3àËn- LaakkwartiËr. -iiöo, - 

"r,ue 
zi6hciavan Toon cn Erik s1;ecLd_en lve Het Danny VerÀchcl-den als elfde ,orr. Donry-nognaals bedanl(t. i)upiI]en 1 bc6on zoàLs altijd ,ot ecn blikscm Àtart. veelgoede aanvallen en lcansen die na + 15 min. leiade tot ecn doelpunt van nannyxÍjrsma na ecn pass van zijn broel patrick. J nin, voor rlc rusi zorgde Michcr-Bosch voor ccn grotere voorsr)ron6. vanuit cen romnclige situatie voor hetdoer boogtle híj dc ba1 

-o'rrer àe kóci:er; 2-0. Na dc ruei werd er íet6 ninder Goealgevoctbal_d. I(anscn rverden 6er,rj_st cn de bal_ vaak nj-et op ti;d afgespee:_A.
!o9r, dit soort dingen en schelclen o1: elkaar werd ]ret 2_1 na * 20 min.Gel-ukkig vraren dc spelers hicrna rve-cr bereid om a]leen nro,r" tu-rro.tbar1en.Een 6oede passe van Michcl, Nosch op patrick llijlsna bracht zelierf,uia :_f.
X3*5,ï :ui,. Ë " 35 Xgt : li'i, I 3l"r?i8i, r8r 

"+" St.,:,íI*, ti*;[" yÈ íànïiËi5".í:S"' "probJ.ecm zijn.

Hanst

-12-



lt

NIVO D2 -.LENS '" 2-3

Rijswijk E1
LXNS E2
LL'lismeis j es

Hans StaàL' b2

V1
Nijkerklaan
v2

l'. )r :. -

1 
'-. ). :.,\ ' 

:

VíeLIen'l
Patrich
van Hanr

I

l',le 
. 
vrarcn ,og nf 6oea uà haddcn 6oede bpc]-er6. yre hadden 2 nan"uit

.die.speofclen rvel Goccl...'_i{e- haddËn u""-à_j 
-öio"winninG. 

Een treffer vandic twcc kccr mooi van r.tc buitenlijn h;d 6;ichoten. En een mooi coal

I'IEDSTRIJ'PROGn.^i IL;i. IïEIPEN

I(ONT.iJ(IPDRSCCN: PETEN PERREYN
Middenstcde J44
2543 Tz Den 11sa"
te!; 292957'

wcdstrijCen bij
ur. In uitcrstc n

66111t4.

.lifbellcn voor cle
18.q0 cn,19.oo u
van dc JIIKO t cI.

bovcngenocmd .poruóon op vrijda avönd. tueecnood noíl op zatcrda5mor8cn oP LDN§ bij icmand,
voor avond*redstrijdcn uijcrrijk dc avond van tre rvcdstrijd uoor 18.ci, riur.
Voor alL c_ vra5cn, probl em.:l_ gr. 1u. 

of:chrijvin5en kunncn jul,Íc bij cïcze pcrsoonterccht. redcrc naand.agavoncl :_s ac ;cu!àiroirri..i.e on zoioo-uir-ii rrut klubgeböurvaanr csid.

ZATERDJIG 28-11- 1981; r.'r. :

1O. CC uur IEIIS E1
1O..1J uur eBick Stops B2
1 1.' 15 -uur -tEi{s .Ef .--. -::. .

DYZONDERIIEóEN,.' ]" :,

...."1. ::T.. ..-,;- |r,'rzic sportk*np 'ón 's'ctraduvlwodstri jdàn.:.
zatcrdag Z3-11-1981 sint orkl_aas io est .

OPSTELLINGI$I !

LEN§ E1- a1s vorige weck
zió Èörràorivrsicdstrii acn

samenl;omst 9 . J0, uur LEIIS ... .

:tr
",i

],ENS E2 a1s vori6e vieek
. zie schadumvgclstri j dcn

sarnenl<omst 9.15. uur LENS , Leidcr Dhr.
i.r

LEi.r§ Ef S.l,:it,":, 1 F.Hansen-- M.lÍubben - E.Dckkerp _ n.v xni;rr
f .9c_lccl-il - R.lq"1ru"r, . Ir.vd- 3eyg - s.ïa Irer6.

: ,'..r J.LeficveLd zic, LENS tr 1 .. -
zie scha ,uivwedstri j c,,en" - ,'.,

samenkorcst 10.45 uur LEII§ 
- 

Lcidcrs !.Ji ch
.. :' ' l. : ilrno v R1Ítt

r".I
Leidcr Jacqucs _"d.en Dulh.

EL6tak.

-. L. Leeflang -

er v Veen en

'!



OPSTELLING: , -.-,-, ,..-,.-À.,- r-, +. ^ï^'Í : Ér'v: L-tLiLlIc.1.,_-...........--.
LPNS I'1 J.Lclicvcl-cl - F.Lcl-icvcld - p.Dcen - II.Schuurnan. -, .J.ys:lI*+y:íi;:s.,1t;

v.Rurserink - x.Fierct 
"r:-t 

É,#rf#-íïii--t.'-_='__ï

"ff-l-ïit iiiiiriïffi - ;i:ïlï:#É'm 
*'iirciftàríiiI*-ín;*

SCHjIDI+TEDSTRIJDEN PUIILLEN EN !,tELpnN ."r, p. ,,, i- sf.,-" 6-i!\(g.-,iro.v 'j tr:.. .!C alÍiÍJ
'': ' .r... -'.,).-,-,.: . - ,,'ll';nrSèie{gjrq"s.s-t}Ïr.tjasis'ÍlI

:, nij al5c}lcrë*efl_iqriiiÉs ir+ +ó{-ii;;pctii:-evoeibàí"+'"fi8h;d"Ë;qot[;Íiaarbir-tïíliin' vricndsdËàÍ:f óff ïji( ofr'o"àÍti ja go-".! _!9"pf 91.r:ÍIr q, -veJ.de+_van , uns orr,.d" rDaat-, rErii

,*ï#j#iid,${ëiïs';oïïÏi+'q;Ïi:;tiïÍd1i*ï;iÍí1if ;H'.;fltÉ;,f:P#,j'tz.oo uur i{Es,D1.i.,i.r,,,._"v'Li.- rEhs li ,r-, '}C;liiJ_J.dsóioi,ËËà.A:a,Ëu*rENS
.'sir '12.í,)O;'uur:.g!§ 92-:if i:!-c'ria.Í:'.1 oL LtïrSh62"" ij ':'ïiJr:'5-:-ir--':*--f:-Í.ïó:+i',1r"" 

iËiiË

",, íÏ:f $ï#i*$Ë:rÉïÍ' 
lËH';r,::iÍH§;fÍ: ;- :,' ;r;,,ii*iïiÏ*;fi 

ffi i;íffi
t\r t:{ Íí+uet.iÍ

.r:r.rJ:l:iriiill -nr. 
S:lt ellg'i . -

SV itrLï:i ; 'ri :i:lJ
j-LJ frr-.i :i n.rí).i .-,Íl Í.rj .L.:,r:1 Í,c ;rÍc.o', ii-l l',i;l o,r Ir,;

rÍi:v 1i-,lt!'1J ii.-:-i .;lÍÍ .ifii:i!í'r;vo i--!1 lr'": Ír:li '.'' 'i''c:
.[coc .iocr:: n-,e i:] .i(!io:ic:'J' t'rI: fi i,É+]ii i;r rr jÏ'.:;ví í]"'t

. J;:: r't a::'J:lz ' 
Jcii:

. rí,Pr-l' r-i,S 9..G;;;iT,.N- +a- -'---------------- :a-

,, ,,r,r, tuU Cr, .':,] t
s't-q'i Íijr- 'ir.ur, ë.I..níJ.

,Íír'^-Jt,-.ïr

I ' gtÈ .-:.r, iÍi1CJ :ÍTt:;!+tjïiI,.: .-r!.-.-t--l!" -F -F--
n'

aí\
;8

ZATEHDJ.G 23-1 1-1931 .
nr:,tJ.'[T+Íi,iT,{
cvqnin6ensi{t

tv

FI n:i oli . a! r Í:, r;a
l,r:inrir,r:r,vo (

fl{ díjïvàt,iÍ

.i,c1. Jtr;

' li el43J auu i-'C\.01

s.ï aï,Ic"Ï SS ari.J Í
11 .0O uur Sch ï'Èft'È

l'. Ili, i lir.l-
Eí" Hou

-', b ,c:r -L-r'.. -.r" 4 Í:
DYZONDENHEDHq

!lbro:,
-! i r'-r rirl'i-r,::i cir

ÍEC-/i Is
ít

l;+c ioor: zatbrríag. ràBiïr ióA i.tt
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Door dc Bcringc belangète11in6 óp rlc vroensdagniddagklub van de
te trai.nen vcxval-t net in6ang van hcden deze training. Mochten
zijn die toch 6raag will-en trainen dan kan dit natuurl_i jk ,'aI ti
middag ben je dan van hartc v,clkon bij de l-uelpentrain$ng .Vàn. 1
of bij.dc C-klassers op vrijdaÍjavond vdn' 1),OO t/n 2O.OO uUr.

SINTETTIGJ:.ISFNEST

l'}UPIi,LENTltiiINïNe

SPORTI(iMP

D1

26 dec t 81
! april
'11 april-
1 nei
15 neL
5 j uni

pupillen on
er pupil-Ien
d. Cp '.wo ens dag-
.3o t/a. 15.10

i
4

Cp. zaterdag 28 novcmbcr komt SintcrkLnas naar LEIIS too. Eebben ju11ie je
schocntje aI in6iÈcvcrd op LEN§ ?. Zo ni.et doe dit dan a.s. zateróa6 aIsöog
voor het voetbiiiïèn. Het S int crhlaas fo c6t be6int on 15.3O uur en is om

: 1B.OO uur afgelopen. Tot zat'drdag cn goed zingen hoort ! t :

IfSCHRIJVEN VOoR s1g1i.Ri r-.;SFEESTEN

Dc houencle twoc zaterdagen zu1J-en cr hier en daar nogal wat Sint erkL aas fcc6 ten
6ehouden worden. [Jannoer Uw zoon niet kan vo etba]_l_en -omdat hij naar dc Sínt
rxoot -dan -vinden vdj dit hecl bc6rijpclijk. tïij hopcn cchteï rvól dat'u- a.s.
vrr-J clag dan vaEt cvcn-afbelt. lïannecr uw zoon er óp zaterèa5 28 noveml:cr ofI deccmbcr er niet isr

tÈ

,t
;x

.'.11e pupillcn cn 2c .jaars l.relpcn ( geboren 1-8-6!
sportkamp in au6ustus..,t 82. Z)-a voor vcrderö .lyzon
C - j unioren-o?st el-lingen.

METSJESVOETBi.L 'i ,li ,

en 11-?-i2) kunnen-mee o
derhcdcn-de kony acht er

P
d

À1 enkele vreken trainen op woensdagraiddag een tiental nei6i§6 mee.1 V.oor we
cen eLftal in dc kompetitie kunnen indelen xoocten wc cr 'e àisï ïog erii<ele .

ríei6jcs Ín dc Leeftijd van B t/a 14 ja.ar bijkrij6en. Toch.gaao..,ó. a.o.Eomende

XSk:i _!Ig!9",c1 pra-wqt'wedstrijdcn-tc.spctcn tc8cn LHISe]_fda1Ietjes. 2aterda6zö novcllbcr Ls hct dan zovcr.-Op_11.15 uur §?cLcn de LEI{SnciSjcS tc6cn onsweLpen (E) J. Vcrzametren on 10.45 uurl

sgr#i,irr",la}"1-e611RtiÉBHv'!"sInËi1B.H":.u. uË.il$"ïfilg ,:.Èal,*lft.-
ïleet je no6 meisjes die ook interesse hcbben neem zc dan c,ens rnec

H"i,ï}S l|"ïo'n'd*"'.iddas van 1).Jo t/n 14.J0 uur. Kom op ii;a,:,
naar .de
e rbe'frinnen

Gona ( zaal)
Duno
LENS
Ri j svri jk
TSC
CW

n2

26 dec I 81
P april
B mei
5 juni

Tedo ( zaal-)
._DS
LENS
cuv



26 dec r8t
9 april
1'l alril
1'me1
'lJ nei.
2O rnei

E1

! apriL
15 nci
2P mei

Gona ( zaal)
Dirno

-.'....- ](a J Swa Jlr
Rava
Lm{s

E2

! april-
B mei
15 nci

F1

26 aec t8t
P april
11 apríL
l nei
15 nei
29 mei

i;

Spoorlvi jk +

LE$IS-
Rava *

Gona ( zaal)
SpoorvrÍ jk
vcs
DWO

GDJ.
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1-1
3-o
4-5
o-1
4-o
o-u
2-1
9-1
1-6

1-3
2-1

E1

!
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.LENs

LENS
LENS
LENS
LENS
L-ENS
LENS
],EIIIS
TENS

*ofE2ofEJ

UTTSLTI,GEN JUNIOREN

Laa.hkwarticr D 1 -
Nivo D1

UITSLjTGEN tiELïrEN

IEIITS E2
GDS E2

UISSITGEN I.{INI}íELPEN

DSUP 
^1Quick Steps .^!2

Po6tal-ia À2
Iïijswijk B1
t",lippol-der R1
ídelaarE 81
Valkcniers C1
GDS C2
VCS C4

],ENS D 1

Ï,ENS D2

À1
L2
A1
31
?'2

Qt
2

c3

J

UITSLJLGEN PU]TILLEN

{

ouick E2
l,.rlrs n; '

2-2
0-o

4-1BI{T I'1

GESP.

14

GElï. GEL.

3..
VERL

LENS tr'1

TiUNT. .- .DOEL]).
. 1.7 15-264
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I

1 óp.rning r'' '. .t '.

,^ ,ll]_+:ru" our" voo::zÍt r,er cees }brrsran dre spèciaré aandaoht walgt voor het.,Ieit dat dÍt rle earste jai"rvergaderÍng Is dÍe dooi de ledenraa6 ts uitleschreÍen, 
.

. i'samengësteld en geleid zal wor:dr:n.
i,l

2: 'tot vrlorzi l:1;er

reklameborrlen

varr de,ze ver..gadering werd gekozen ï'Pans peters net aIe notrflíst Aad 3ógisch.

. de,volgr_,nde le_den va. de_Ledenraad ziJn afwezig zondor kennlsgevÍngr
P.fleyeag; G; v'. Reenen i l{.Straver; J.Versche]den; \

de volgende lederr.va, de retienraad zÍjn afwezig met kennisgeviig:
H. Bom; L.Duivesteijn; ï,. v.ItiJn;

verder irijn vol.geni.óe pre sentiellJ st td lg jsn aanwezlg. ,

J rll:d odeli

I vast s belle notulen de ledenraadsver tleri van lO nsvenber 1 8L
Sj.em (le J uyn vraagt naar rie persoon genoemd onder nt. uit devah I oktober 1981. Tevens vraa gt hlj of het nÍet wenselijk Ls d.eze omschrte vlj zigen.

, Aati Bogtsch antr.roordt dat hem arleen de onschreven naam bekend ivelzoel( wordt deze naam gewiJztgd in ', Henkie X "

ii
nbtu.IÉn
i j virg

s. op

birten: ;
Ir/11 I.Ieynen zag de omscl*i jving: graag een ,"=l"Sing van tte kontrtbutievocr: jongercen en cleze verlaging i, cle post seniore, te veidiËcontu=""; ;"à;;;-;; _

schreven. I{1j, sprekend namens zijn broer píërre, 'bedoelt dat naar eeí anderenrrrogel.ijkheld gezocht .rient te r.rorden deze verlaging toe te passerr, u.r. tii-i"tvaststel:l.eí van eerl nieur,ue _kontribut ioverhoging de senioren- pro""itoà"i neer +everhogen dan de j,nloren. rs deze ve::doring rriÀt mogelijkrdair op anàere posten ditte verhalen b.v. tr.tiningsko ston, rej,skostèn.

' als su+Í6è stie rverd g--br..acht , c1

borderr op zljn retor:r is, gezocht nroei ulies te co;npe.nseren. i./at (lacht u van het
wudstrljden op rlc zondag, meL gebruikrnak:
Le naken.

ab nu de .intresse tot plaatsen van reklàme-
ord.en naex andere rnogeliJkheden. our dit uer- 

,alsfulten van kontrakten om.Lljdens rle
.ing van onze geluiilsinstallatie., rekLaoe .

, ,i,ko
. ,eder:om vrijst riil_ Ireynen-op het lager beèiag riat op dè begrotlng voor de '

jtrJio is uitge br:okken. uok hier rvercl Éi3 vnr,rÀre, naar de notu-Len "." a"-ïEa"iià.à]vergadering. Ileb'be.t,ur zegde rveJ- toe hun aandacht voor dii ,-r"g"trt van de Jukote, blijven volgen.

rl vaststell-grr_no ! uL_en van gg_"1g"T"r" ,1"$g"
Aad BogÍscp vra., gt naa.r ae rc s"mïè@ur, van2O"O0 - 21.00. uur, op de maanr).aga.vond voor d.e Leden.

, cedrr Eortman antwo-orcrr dat dit positief riJ ae teaen is overggkomen-enzzr].ookvoorJretseizoen7)87-1982gr:haidnaaftb1ijven..;

ce'rs tr'or Lman antr,..rrdt dàt dit vo:,rster- nade, ondeiztcht zar r,Jorden. -

behandel.en het gevoerde tref eid.en tle .l aarrers laAen o

n er geen vragèn gesteld en'de ontvange
deHjk op schrift gesteld ttat ook hlei.

r,

19BO 1981
ver het veremi ginEs aa:r

T.A.V. HET CIIV0f]RilE iM,IriID zij
jiulrverslagen lraren vo()r de loden zo duI
vragon of toelichtingen nodig Haren.

nr
Eeen ,'

'. .,:

.\.
i- '-

' !9s!!EU=v4LrE-{44rlIEEg4D--EEIrys=vA!=pg==íÉ+EIE44t=y4I=e9=I9IETIIEI=I2q}i -.'-----





:'',"'

' :.i'siem de rtuyn u:aai.1d-nà ïËïËET6 rng van de opbrengst va.n\de rooten_'poL. ' Ad 0o,ÈL r.ntwo,r'cdt crat d* b,rrkonurt"si", a1 ot rrtËt rr-"""iËï.ï:o;;";;L*
br: schilrbaal' her:it 6esteld vo,rr rre t.-. ii""à"ï-ràaer,rerkilrgqavoni. , .. . ,._ i

lost.
steed§ nie
nil-lr: vcn 11

betal.e
b. t. w.
omzet.
onzet ,
worden

Jos tvittj.ng vlaagb wa,.,irom ,,]" 1,ost t, 5y(, obtigatlele
Jndcrdaail is cleze post, rest ".r. "ón-rttf"-ïO-;;t. guvor-Llerd. VÍ;r pribl ikatie irr de t"nur"r,r" ,.i-g.it becirag op .1;e :rpor.eno

ning nog nÍe t ls''af
geletion gehouden,

tracht worden de ei
;r,

ae-
n9c ,

8e-

0olc wcrd als rn:a,g 3;:sLe1d ot'wij aIs vereniging verplÍcht ziJn U.t.w. ten. Ccrrs .r,'octman antworrrdt dat w::.nnoàr d" orràt ho6or ligt _daa f. fZ5.gii.urijrnoeton be.lalen. T)eze post uerd doc,r ons tegroot op f5 _"fg pl"ËÀrt.í.i a" ,rnmiclders 1s de af te d rir.Een b.t,u. .eflniïiei'vastgest erd, op lpy'" van d.enaardoor ,et yerschlL và, ! 1,/o in mlnderlng Àp fr"t à"pioii.;i.;;í;";;il;,gebracirt.

;ii J

I

O ,r,

I

a

B verst:rlï-yLn het_fiïanclëe] kontrole orgaan.
_ Siem de *uyn yaagt-;:rt-TEo;ïàïïdt met advlezon ontreren ',/ar de adrninistratieve orga.nisa.tie.

Narrens hst f.k.o. antwoordt Jos t/itting Oat hiernede bealoin het bestu,r een fu,,,ktie sche irllug B.ecr"U"=à 
-roet 

worden tusson hede uitgzrve en de fiatering von dezà ottg.r".IfierbiJ décharge ar"n onze penningneester.

' " .t',.-!
, ,' .', .." 

L

nt het verbete- ' .

eld uordt dat.er ' i,
t {oen va,n bepaal-;ï

9 vast steLl en van de be bi.n l- BI
',^/il. líeJmen verzoekt de vergade ring on toestemnlng de agendapunten ! enLgu).ljktJ.jdÍ6 in beha^nde1ir tg te r.rillen nenen.

80 -f

Jaap Co1pa antwo Ildt dat het 5"eIÍjktljrli g behandelen van deze posten nle
J u i.s t is . Verde r rlat er rra rrul b de ledentaad, Èinnen zlJn termlJn van 1O dagen..naJ0 november ll8lL, nlet me,,r r i§ gereage€'rd op de raststellÍng van de qge ntla.Ton van der. ne vxaàgt of het noseli k 1s, b.v. eens r vier maanden,

.t peeen p.m. begrotlng sanen te stellen wa"rrdoor wij leden van de' ledenraad tussetiJ dseeD inzicht l<unnon krijgen in het finlnciëele vÀr1oop van de vereniging.Cees Fortrnan antr,'o ordt dat, zodra er resul taten bekend .ziJn deze aan, tieleclenraatl zullen r,ror.den ove::handigcl.
liiem r1e lï.uyn vriragt naar de reden van verlaging van de post begeleldlngselel<tie Éroot Í. j.00í,, =
Ad coreL a:rtwoord.t tiat na het uittreden .varl .nze manager rrlim " Aadriesen,wicns taak pro deo werd overpnomen do(',r lïarry Dietz 

"" i; Ë;;i;-r"r,l"art u"r,posi*Jeve invl0ed heeft gehad i.n onzs urgrot:.ir. n.r. f.6.ooo, -l-a""#."t moet menueI rekening houden met eerr..Eestegen_peri"rrtffi oan te hetelen soclale rasten. ..i ' Jos rriitti,e vralgt vrst lrordi verstaàn ond.er rel"ko 
"t""-""=s""arng.fi:r: fu'JTïl ,samen met Ad coret' a.,t,vonraen-aat er sperers zljn d1e ver van Den.-r1a'lg velblijven, door werk o-t', miÍitaire ,[ensi, en op grond a"irrrrr-rr,-arnrnexrcÍng

lï,.,ï:rlr*" 
voor een .tesemoetkomins in r,; rei=rostà.,-vol!en;;;;;;" van .e i .

' I'làrtin lreuuer v,aagt of het de be,oe1Íng is on 1eààr J?ra-" aandacht te . . ,

besteclen aÍl^ lelr lÏldigen van JublLaris:ren in onze verení6ing. . "-:-ï- -- .i
'|.iees.r"ortman antvroordt dat het inderdaati ae toaóeiïng rs van het bestuur,om tljdens de te hpuden nieuwjaarsrec"ptie, -iriff"rf" 

""r, t" 
-',.'riaiài]. 

,:.'.,VerderUe.rdeneIvra6'engeste1d,oierzaa].voetba1.-_.;.
' cees E'ortna^n antvroordi ,aaI aeze araerire de volre aan.acht van hei bestuur,he,ift en zodra nadere soËpvens tekend ziJn àit. ua" a" 1eaenr""_è _zài woaren.Tgigge_,deeld. --- -- --*:'**ï ï: ""' ,.. , , ,

Íilem de kuln vnaagt waarom er geen berirag is begroot voor eLftalaicti, .t.vit'"riten. Í'h werd ppantr,ronrd, qgig".de 3iringe belirgstelïj-ng; ;";;-i;àil"ilo.. .deze mogeliikheid, het bectuL* bàstoten ieeft-deze poót ,t"t;"";.;;; begrotlng ..,,
te pLaatsen"



\



,.'' ,' - .' . , |. ,,. ,. 
,

' ' r''rans tr'lunan's rrra 1;t 41Sno6 aervrach L ,'o, 'r' ,r"=a' ,r<tlviteÍt, waar.va.n u,r<te..Íjlexr de tlrrrylm vr..:^,rgL, wl;: .lr,u.r;{ ;;r.;.;"-,1;';:i,,.)lïï^.:o", ,,' ltct schoi;nhoritei, ,,rr, àà tru,,oiuiiui"-; j; ;i;;,r'J"tg 
voL'r hot ltarken va.n.r.:nze velden, ,.

,, oirs heef! ve"Ioier.'- o sni}lerkaxweit j e s nu a" rrou":öJii|" .,Cees Íhr: L,rarr antwo.,rdt ,lirt n, lrct 
":":ï:I ,,,, 

1lu hetlr OoIlce tlet U""tu..r I .er een S=ote zorrr l)i i Ire,r.fL tf ) kr(.rtion, 
-, 

da; ",rot, 
,r,n opvol6ar ons irunicdels heeftverfaten' ïntrlerrr orr *..tu t"r.i.ii'i,,';.ïJdi,.t,re niot ,órat ,oorriin, zulren deloderr ze,Í tot rret .,,=,:ricr,tcri vË;; ;;r;';;;;Lrh"u:l ,:"u:l-orgroufur. Dinsdas Idecernber zal er r+eer eor:, 1ie:;,rek 1,ra..te vintien rnet ocn. kancridàï ,oài-a"ru funktie.

*:::.:-t,,Jtï Ï:ilï".,J"*}ffi;i";'F"l Ïi;i"3i.*"i'* !a'^,iiË"-;t",ï,iàn, or,dat hiJlijke stijèIi"s ii.tu-ro"t".;;,;ï,,;;,gur-' 1'"vr' juko Inet /.r0oor=.t"eurro*r'-À"-uoi[.n- 
;cc'rs '[brtrn''rr, anfi'roorcl t oàï-ilàt bostu,r hoe.tt.6ekoze, vor,r' het,aantrekken

:Ë+iËiË:i:Ïï]"f":Ïffff :ffi,,::J,flg:f"-iàg.*.r""rr" ,"i',i"r,'^ulr,",,et.ru .
veranderd r.u, "o=aor,,- , ,, zodat aan deze bedragen 

"iài" i"o , .a
IIarszoet*:Í::.i^:li1.tIe;,rren-ofa1leenhetbegroottebear..]];],

Ïffi,,,*ï ae anaole postclr' .oo''"rosË'Lid"''ï" s.r"u"t om tegen ." u;Ëi"ïiilË i: iT"'
besrotins Ï:'.1Ï,'#:i.*LwoordL dat hij bii ?'tin senonen besr.urt or:rrr* o,, t"eu, a"

rÍr van .ler Linden r.ra gt hoi, ltet besLuur de ontv/ikketing m.b.t. urienden-et vo()ï het nieur.re seizceir.
,r.p íjolI,a an bvrorrrdt riat, gelr:.t op rle strr. :Lur.r van de vereniging, bekekenoe etl 8e-realdc:rd zal r'r0ïiren up a. ";.;;;iilni van vrÍe ndenel ftalr.en

Itènk Hi.m,nelzlaan vÏ.,i., n.,- ^ r. i..: ^À r r ,

schovcn r.., ""rj.,ï,,à"ïï:ï;ï;.f"ïrolXi,lïr.lr* 
onderwer.p cens,na3r de J.eitenraad ge_

An tvo,r,fr t ,,n cle=e. vraa6-L,rià,iài-Ë"re kwestie in ovcrwegÍng Jrrr"r, ,o, rwurdel en dat het tesi,rrrr.r.,i".r nàr""-íi 'i,ra.i"lrr, 
r.3viïrtormeren.

J,.'s r'Jit tr"n' vinitt dat cr zckr]1" oncorscrreià "aàir" rig moet zi jn tussen i.vri,ndenerfiar re' ern rre and*e.erl'tai]",,.-iiïj'à"r,.t meer in de richting van b.v.ililJÏ3Ï3í";ïil.:ï."u"". v"=a""-,,""J"''u",ï'" Lou, u* rreze wiendeneiÍ.ta,le, veel

"*r,orr,r.rJiu'ul:ï"ï1";::1ït.,Ï?lnl:."""'ren 
zrin van r'ret best,ur om het nadellg i1 Ja,;p Co.lpa aitr.ror_,::o.i ïàï"i" e:rste i.stantio de leden ,"ff tot meer €.kti_ 

.

vltbiten in h,n veienísins moèten r(Àr"i ài"ï."a", ,o;;";-r;:;;;r,;;';, het ledenbestand,te vcreïoten. rrÍ11 ,{ewnen gaf verder t"-'r.Jí,,"i'ort_rri ai"ïiàiïàinö=""a" veel sedaan,trobbon om nleur,,'e fedón-to-,*r',r*n.-c,:"1"à"rur"a"=.st.Ërï""iàà-ààiË'fi"*r* 
naar moestr"e, konstateren crat arreen ir"t-iïr"i-ïàï iïi'"'r.u", 

"r.ti".-tr-rà"'"ï:;r"- sicm de Tl:u'n ,ï""sr, ,urt" 
"r.*iriieiten rreeii-i"ïï;:ïJi1r"s 

+n petto?i::":iii tle resurtate; '"tli,J ;il; :ïi;ili;asaracrrns 
"r, r,ou .,à,a1, deze avonden

oees trbrtman antwoí)rd.È: het bestuur-vitoiten ,i;*.";;ilï;eten saan ,;";à;,;";Ë;.F,iJËËlï"H:ï:.ï:rl:Xïllï"ffjj;, ,,

;ï i;ï1.Ïilli:=i: i;iï"ï'"i::l:*tr*,*,Ifr tot retere-r;*ïï"t"i. r"let de reko . :
balien om, t" r."."i-iot cr;n betere ;i;j;;;;.";ïï:lï]$"ï:"ffï lïi,L"à]ll H Íi:j,., .

.,Ïffi":xl; ;:il:,ï:.1";:;:*:.[;i;1":#*i H onze bi.nso 
"Ë *,,,à=r"""vonr,en. zli

siem de kuyn. wa'rgt verdeï: hoe staat. de ledenraad tegenover de godachten' ;

Ëïj.,iiËfl"iJ;",iÏ:..Ï::,*n'"galrctc.vi"iià,t-i"p.1enaan,"rt""iËÀn-ààn'eventuee1

na:r.r e{rn aantal leden om.op riÍnsdag ,zl rloccmber-lgaf te tonen- tJiràËr, frrfo*ee1 over_ .1og'.TÍjdens dlt overlcg'zàr. t"p,*ria ,uou t., . *J"aurr. hoe de. tÀ- 
"Àii"r-r"=r.groep aenkt.te gaan furÈtioneron. z,oar"_"aaà"e -g"t="."" 

tà""hikbaar zrJn zat de redenlaad hier_van Ín kennis' worden geuteta"

10 lret t'é voere n beLeid
lv1

elfàaLlen zi
JA

z;r.l yro:cden l.r

doo.r tle seho





']ill.,,,.,:',,,,..:.,,...:'1t,....,1
i}-i, ;'"'"' I , )', -',.,.:,' ,l;.t.,',i'..'' :',-
'i'; l:. :

.11.i i ., : . Jos'-ra/itting stelt eón geLiJkluldende" 
'.aag.,Iur",," ,f5.t frtl óf ó.1 dat . . 

'i 
;:.:'' i uannoer een trereellJko kwestie btJ de rederrr."uà g"íupon"*"0 ,ii-rorauo er in eerste

t'ii':l '"' tristantle vo)-geic dÀ 
-s 

Latuten 6ehíndord-zar moeten worrren. ',,r.. .,/l,' r. . .,,'t {..,
l;.: ,t'' Ïheo Soorns virttlt dat het beetuul voor het nieuwe selzoen ztch terJege zal
li1i, , Ï"Ï:"r:;:::"".** !et maken vgn afsprak6n en t1jdlg ko;i.k; ;;i-;e=i"í",-ili"àrírï,
,i:' ' ,

" 'r:: : \' ' 
Stem 

'de kular vindt het te waarderen dat hot bestuur reeds nu de alarnklok
" '{ laat rulden voor de tó verwactrten ,o"irrjtn"a"n. zeker r., riÀ;crser opzicht za1;i ' xïHn,'no*tun 

,iJ,,-aàt-.il'"iï ;"ilïÏï*"í=àï 
"'"'ni'ÏiÏÏu, *o"tun meeweiken

, Hans zoet: we1 dlent men- rekentng tà houden met het felt dat eenvaode'ií*ffià:f:li:"-:n ln,het te voeten b"1;i;-;;',i;,;;Ë*; l,ï""Ë"iJ',"fiJr"iÏ J#"li*"

.,:1r, )

l.+

,,' .+ ,tr
il i
:Ír

:., ,!

';. i

.l rt ,l ,

l;f .

ii.;

, ti .,

-l{iI Heynen dsnkt dat de naatregelen welke het beslu,r yÍJ. nemen on uit depleoaire financiëeIe situatre te gerakenl niàt voldoentl" ,ij;. nà"à." rn het verledenziJri.letlenwerfaklies 
ry_!9Ïq?n are"weinrs'su;iee habben "ps"ïà.*;:-;";:;àï;"';il;ï""hr,J dat '!ret stuk ". tE voEREN BELETD ,r té taat aan de IedËn van àe tedeo,aad rs voor_

ryI:S-o. er deze v.rgaaering aJ. een oordeer o"ei tà n"""" "rtii=Iié-n: v* Heynenslei-t daaron voor o,, 1q een_ af4onclerlijke vergadering ;;"d" 1;[;;d het te voerenbeleld ter discussle te stellen en aanilot eoi ',ritspraat te komen. Met.een meel6er ,
." held va,n 4 sternlnen wordt'dlt vooreter e:rnge nomen, lraard.oor er d.eze "yjnf,"!"ï"il:' §prasl< kornt ovcr het to voeren beLelrt. ' ---. 

^
1

consequonties zlin aJ. s in de volgende ledenraadsve.ó=a"nire i,"t ,t;-;;;;r";";lia-=. 
-

vordt afgekeurd. .' - : ' t 
.

Het 'bestuur is bereÍd aan te bIljven, maar vordt het te voeren ,beleltt rride. volgende vergaderlng afgekour-d aan rg aË enige corsequentie ,oor-hàt bestuur'dat,het aftreed.

,I

11 verkrràzJ.ng van heL bestuur
Na.dè ontsta.ne sItuatie 1s het önduideli Jk of doo'rgegaan moet worden móLbehaatlelÍng van agendapunt

nader overleg uordt cle vergader
Ll,of dat di! punt obk naa/tle volgende

fuig voor enkele minutenschoven noet vroiden Yo or:
vergadering ge-

gesohorst.
t.

dd vorga.tlering te vervolgen met de verklez
IIa de schorsching wordt besloten confom art. L7

ng van het bestuur.
, Iicl 69 van de s i;atuten,Ii

Gerarti Duivesteljn en Gerard van der Steen ziJn overeenkoíótig axt. 12'l.ltt ! ,van tlo statuten aan tle beurt lvan aftretlen. ZiJ stellen zlch we1 horkie sbaar.Er z!J4 'ge"n' tegenkandiitaten en verder ook gegn be zwa^ar tegen hun. herverkÍe zing.
I : i '.3e1de kantildaten wortieri met al.gemeío ,eteunen gekozen 1n het bestuur. Een felio.Ítàtie
,'. i Íe dsr. ook zeker op zljn plaato.

tóekongt. !e9s Foptnan wenst het testuurrll rdeze samenstelling,veeL sukeee voor Ae

12 netledellne' van Dlaat ssehaal hebbende benoem iirse n in tte kommissÍesftane Peters ga.f een overzicht vau benoémÍngen van letlen. ln de dtversekomrnisslos.'Gerard van der Steen za! zorgdr ag'en tlat a1le na.oen van de benoetrde toden1n ' de. lensrevire gepubliceertl zullen word€Il.t,È
j

11,t , '

.tj Li

rl

Hans Dlemel vraagt na.er de lap-.f , ,et, personqn die deeI, gg"a.n ultmal<en vand.e ,e. yo5tlen urerkgroep.
Cees Fortman antwodrdt dat 1. 'r.u j hot lnformele van deze bijecnkouÈt hetniet uense lt'.Jk {s nu reeds iramen te ng,,,itl'1:

t\

MEDEDNLING AlN DE I,EDE]'I VAN DE IEDENNAAN
tlJdens de ze. vergad' erlng wgr{ beelo!en dàt 'cle tlatun, voor cle, te houden

;,',,lre-den s1a. q svgrsad eri.ngl .mg! aLs ende
op woensdagavond ,6 lanuari f9g2- J'

IWerp o r miT' TE .V0EBEN "BEIÉ ID , lal plaatsvinden

I iri

I

í:
.t

il

jir
1

J.
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Simon Sandifort vindt tle aantlacht van ale lealen van'tle selektf" *l= deze j aaj-verga,dering dlep treurlg. ', : .

Ilans Zoet vindt deze beschuldiglng onrechtvaardig. Het is onbiIlÍ-lk terverwiJten dat er ma.ar 1 1Íd van de serektle aankrezÍg f 9 teiwtSt'er 
"r", aó oi"lieeleden maar 6en handje vo1 aanwezig ziJn. , i .' ,, . n ,-;:

:.,.]_,
sprekend namens do toto - lottokonmls sle ,' go.eft te kennen ,'en hun aktlvíteiten om te komen tot meer' ÍnleverÍnsse
et.en stoppen. Laat minstens 1 lid zlch nu aanneldei ilan ,i:,

st.IId amweztg tlle,zÍch direkt besoh{kb4a5, Bteldqe . j .-r.;l
.. , " i.,;.;.,.'d.e vcrgadering.. HIJ dankt het .be etuur en {e 1eden voor, i : '

. Ondanks het feit dat deze verga.d.ering u"r, o*r*oii. .,

sltleve puirten na.rr voren gekonen u" Ènqr acfe. 
- t.".-:1." --: ,, ;

'' 'n ' ïi" 
"' 

' : 't ] 'li

..1

t

. Gerard Xemperrnan,
dat ook.ziJ onderbezet zijn .

, 4dressen tijrleltJk hebben mo
; kan in ieder geval de normal

Eb vas 1 enthousia

1{ slui bine..
Fbans Peters sLult

. hun aariwezi§trelil en aandacht
. wendÍng kènde zijn er ook po
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.' ACENIÀ VAll DE LDDIrliHArl.DïltltcJOERINC 5 Jl,ituAnï
1293, a 'nvan9..20.90 urr

L opening

/ Aanlrt.l Z].ntj- voorzÍ L tpr
notullst

J mc'tletlelÍngen on ingekomengtukken

4 vaststellen van de notulen van de
van J0 november 1!81

j aarvergadering vàn de ledenraad

Iespreking I' IIET il'trl V.0EREN BELEID ,, besturrr
rondvraag

J vastel-i.ing datum voLgende vergaderÍng. lederu:azrd
I sluj.tlng

i /
gezien het belang van deze vergadering is het gevenst dat a1re ler1en van tie leden-.' - ---.--l'raa.d. aanvazig zrrrJ.en'zijn. Bent u toch. verhÍnderd. r. neem dan even de.rnoerte om af
te belLen blJ Aad rogisch o7o - 9r.1r.5 6 oï 69.4).41 dan weten uw collega.,s waar

Deze uitnodiging zu11en vriJ ook aan het i:estuur zenden en hen tevens .rJrro"k"n o,
aa.nlezig te vlll.en zljn gp deze avond.
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DE ],ENSREVUE
IYEEKRLi,D V/,N ,E VCETRT'TLVERENIGING IENS ( LENÏG EI{ SNEI )

lle Jaargan6 nunmer 1p, J decenber 19B1.

odcccooocooccoo :
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MUT."TÏES LEDINU.]ST

0000c00c000c00

o95' P.i!..Bur8houwt . .-.Sen. Zon wordt 29 Ha:aeau des Oliviers I 06550 La noquette
60r Siagne, France
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$lie staat er achter de bar ?

Zaterdagnor6en 1. Fam. Molenaar - Mary Goosen.
Zatelda8niddag: Jose en .':,ndre Christ - ,lail Bogisch.
Zondagmor8eni ltinus ZÍlfhout - Sixnon Sandifort.ZondaBmiddag; ln en Gcrard vd stceni .',n Bergenhenegouvíen.

Zaterclag sluiten Jose en ;nalre Christ
Zonda6 sluiten ;n en Gérard vd. Stecn

Eventucel afbcllen bij j.n Bergcnhene 6ouvuen, te}. 669416

ygn ,lg Tqtlllqtto commiosie.

ISSISTENTIE GEVR.,r'.GD.

Nu rvc bijna twee meanden crvaring hebben o}6edaan raet het nieule.systeern
van de .'toto / .].otlo is ons 6cbleken dat het net de huidige bezetting haast .'

niet ileer tc docn is. -Dit tcxneer daar tvij vermcierrelijk binnenkort nog eenuitbreidin6. ve.rt.ons adrcssenbcstand zul1en .trerwc zcnli lken.Vöor dc iyerkzaauhorlen op vrijdag rvillcn *" a, óuÀ--ó"g gr4ag.e'en of
.lïïfJpx33EËà"11i,,3::fiËrÈo'i,",ïï fisËiIÏíti::"Ii3t:Ïï"ï"'ie-tIid ian LENS

G.Kenperman' T e]-. o 17 49-46r?6,

- l-
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LIVE - MUZTEI( CP LENS

. l-{" lan6e ti jd vreer een echte bancl op LENS. rifgelisEeld met and.cre
- :yi:ggld" muziek spccldo . cle._llaa6sa rock_fornatic Hj.,RiEST af6eloj)cn "rijà"g a"sterrcn van de hencf. zorn dikke hondcrd enthousiast erin6en-verii ut "o Icgëntwee uur dik tevïealen (na dÍverse.tocgiftcn) LENS. HocweÍ d,e respons van d.e

. ..!e.ugd.. t csenvi_c1, .vinrlen wij dat TLEI,IS àet_ dii Àóort actívitc-itàn àoor .moet. 6aan.' Een volgencle 'kecr hopcn rvi; claq obk dct à, ,"r, LE\rS_zijde tinanciëte ";;;"'._-'aan dit soort avonden 
-kan worrlen gegeven. Nu Etonden eón aantar lcden garantvoor ecn cventuecl- nadeli6 §aIdo. op zÍch cen vrcendc zaa-k. iTij cachten eengcsl-aagdc avond, zeker gezicn de reacties (nict één negatiàf)."Utij hopen dangolr dat or een aan,tar. mensen wakker aan hei wordcn ziji op lÉrqs"u" cat eensekcr wantrouwen t:.o.v. cre organisatié is geggenomen. Rcst ons nog dc ïH(od.ank te ze6gen ïoor dc perfectó organisatie vàn tret bargebeuren.

Tot een 
_ 
voJ-6encle keer,

Martin td l,leul-en'
.l.rthur de Groo t .

RRII
Rp RE)iiCTIONEEL
II]IRII]tRRRRNR]]NXAIN

lc mestvaalt.

R

Gelu]rkig rvas hct vJeer ccnE af8ekeurd. De xlcestc reclen zulleii het ookwel- te clruk hebbcn,6chact rnet het leeghalon van 6ocd6c;ià; 
-;.;;;ui_

schoenen, want het Sint-syndroom ur."it wcer ronà.0ol( op I,ENS mochten wij deze oude nan'welkora hctcn. ts-zatercla8smiddà8s
voor de lcin_dercn cn t s-avoncls kvram hij op d.e klaver 5as-Uin[óàvön[- ootr"
nog cven 1an6s.
sint en Pict hadccn natuurlijh 6ccn tijd om icccreen d.ic dc roc vcrdicntcr van l-an6s tc gcvcn. I,laar een 1id hceft ilc af5clopen weck wc1 zÍjnbest gcdaan orn in aanncrhing tc konen voor cU, c ioc.-
Het- Bcachte ]id, dic dècr. uitr.raakt van dc sclcctic, heeft de gclcaenheidtc baat í;cnonen om hct bord nct de stand van ons eórste clanig"doói
cl-kaar te 6ooicn.
Bij dczet d.c ncschrcven roe voor ioul.Met de komst Van ale Sint is ook dö rvarmte weer tcrug oir LENS..Hoc hct-.prccics in cfhaar zil zaL ik rnaa-r nict vcrtellen, ,àor- hct had icts tc
makcn mct de 2 thcrrnostatcn d.ie'ricrl<ocrd afgestcíd stonden.Dat de inzet van dc scLcctie tijclens de training ge,"-n -6rcnzen- ligpl,bleck af6cl-open wcek wecr cenè àuiiiàri;r.. - 

nou crI iooraËIoo" mo-iÈià, in
-ecn wil-ae pogin6 9n.it9 b-aI uit .-te st-ooi tc houden, """-"iiàrïà]--'Vlak na. cen vcrschrihte krcet vor_dv,cén noberf niÈ-'tróf --oö6-àË"8ó:.anaae
met cen luide p3-ons in cLc sloot. Het is r,vcl- flauw van beirotrlcenó dài
hij liet-even dc bal uit cle sloot hc.al-dc, nu hij er toch al ttdoorn rïas.r
Eet is 19.35 uur. Langzaam bc6j-nn(}n dc càrste L.ï. kfantcn binnen te..
druppclen. lJelLicht al-l-emaal- met kritischc vragen. Ih het vol-gencle iten
zull-en wc líat schrijvcn over dd'Ëtecr tijrlens Àe veri;at,erin6. Tot zo I I

Hct is 21.45 uur. Ecn kfcinc Pauze. Dc ecrstc s c hermuts eJ-in6cn hcbbenrcccls plaats6cvon,lcn.
21.15 ut:: de voorzittcr (Frans i)eters) heeft zojuist d.e verl;adcring6cs1otcn. Pcr sal-d.o kunncn wc stcllen clat, onCalgg ngt g"ri. 

-"""-.i"
grote 6roep lcden die arlcen maar voetbar-i, rteze ver6arrerin6 kritisch,naar o?bouvlend tyas.
rrPrLNDOEIIr
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. 
suPPoIlrERs suPPonrERs supponrÈls surronÍrns suppoRrrnsl supponrins,suppoÉrrns
Met de s elersbus naar Hel-levoets luis. '

Voor di uitu,cdstrijct van 1J deccmber a.6. van ons eorste- tHellevoetsluis, stelt LENS àedereln die raec wil Eaan Ín staat om.met de spelcrebus nee te reizcn. U begrijpt oat Ëe" d; ;;i';";"Ëweet hoeveel-nenscn er mce6dan. Een vrienilelijk rerooek:.6uoït U"tot cn met ! cócember op'.ti; Dhrr ,,_.Coret oi l;rr". G. vc1 steen.Bij voorbaàt dank.

eEen
^geheéI Èrat is,
van t cvorcn

zl-cn uLEerl.aJt{

SUPPCRTENS SUP?ONTCRS SUPPCRTENS SUP?ONTENS SUTPORTERS SUPPORTE.XS . SÏi'POETERS

LENS 1 Hvv1

"r" t 
"ÈË*tH#,\Ï. 

wecrGoclen ons Socd 5ci:ind zijn, treedt ons eerste ïr.u. uona.6 '

P1l._t:- 1"Uo"_ Begn to0cnstanCer dic we moctcn onàerschatten, want clat kan jb
.troEt barc 1:unt cn kostcn.
De aanvanGstijcl is zoalo gcwoonrijk 14.00 uu? en vre rekenen weer op ecn grootseopkonst. . ,i , . :

z

ZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZ,; r
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

L/INGS DE SPORTEN V.,..}.t DE Zj,TERD,IG-L,.iDDER __ I t
z

- Graaf v ÍI/V f|C 1
Honsel-ersdiik 4- SVPTT tJ -

- Vitesse D /17- .:.
jd no6 crger: ditmaal
penlijk. weer beter. Meraat elt ,datdeZMc ommissíc mct afLe 6pèlers van Je en 4e clfta1 wildehoud enr ooh e mist ingeBaan. Dit zal nu ffier a. s. Zaterdarl

(,naast de kan

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz;Zizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
í

'ZATEnDTiG J clecember 1981.

14.J0 uur IENS 1
12. JO uur LENS 212.J0 uur LENS ,
9. Jo uur LENS 4

rT Kan bl-ijkbaar alti een totalc afgel-astin8 no tabene! Ènfin voL6onde 'reek ho t dit alIes is echter

V1 H . ti. Eggermont .V1 À.S chut t enhelm.V5 B.J.J.vd Nouland
' ' 'v3 N.N. .i - --

,, hct

(

wel- om,+ 11 . JO urir in àe Lo caLit ci-t 1 1ï,lat erloqtt Geschieden en.

',v6I o f Eiet gevoetbalcl vrordt
en 4e. I)

d65r v
at is
L'rsc hiJnen o

dus af
tine) En öf er'nu

ïffiaIf )-TITe spelers van Je
p hct af
gesl:rokenl8eSDti roken uur

Voor c1c r es
half rta. s. zat erdaA

Graal llll_.LLcxr , het c1ïtE[-dat ons dcstijdslËï-Eerste vcrliespun t bracht.
Mer een z. 8. TTIUIS -i)roiramEa. Het liEnSTE onfvan6tII

He wor dus ecn vastc zaak on clitr:raal met dcze pJ. ocg definitief af te rekenen.r.anvanr"
trainin 8.

'14. JO uur.opstctlÍn8 en verderc'gegevcns op woensda3avond n5. de

Hct TTJEE,E Kr.i j6t oppervlakkig gewerkëÍr bij'het bczoek van Honselcrsdi k
, , effc lekker _tc8en aanrr.. lanvan63
Rob J ansen ' Io ens da6avoíf,..

ie-n. oen vrij 6eriaakkeIijkc partij. Niet onderschatten mannen en eruur. Opstel-fing etc. etc. eveneens
4 af.: te

vas

--^- ^---Hetól)ERi)E Yiiqt ook een kleine rekening te vereffencn bijvan SVPTT ö cn moet dit karvreitje, net cen beetje nuchter nadenkËn
b chaïEdl6ll net genak kunnen tfà"ón. -t an"an6: ra.3O uur.

-3-
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a

opstelljng:.M.Reuver - E.NeuEann - J.ale Bruin - C.v l,lelbergen _ C.Veldink _
n.Bq+ (aï.w.) - H.t!crn1:er - R.Leíjn - L.Kuijpcr - G.ÍuÍper - T.v€l ToI -;- YI. v'I4erdbcrBcn - G,Bosnan - C.Rósman.

Het vrEn E tenslotte ontvan6t íó rie.editie van vitesse D en zou mct eenbeetjc 6e1uÉ-]sE ecns 66n.of twee vrinstpunien ri,'t", tffiaor,.
i,anvan8: 9. Jo uur.

-.OpsteJ-Ling: ,G.Hal-l_oen -. C.Bercbal(. - .'..Kentic - Ir. Dic ffenthal er _ Í..Koster (aanv)
., .. !r$9"t"" - R.I(oster - J.I(rul '- t;.Rannirig .- ir.vh Kioft _ É., lv"rkhor"o _

Il. vroon - M.tle Kei"Ér - H. Koutïenhoveri - Fr v Drie].en _ Jac. cle.Veen,_.
C . vd B'e1t.

PRoGiir*,}f,f . Z!,TE.:D.^G '12 dece ,'dber'l 981.

14Jo
14Jo
12.45
11.00

LENS 1

LEIiS 2
LENS 

'LHIS 4

uur .Lrcntsbur8 1
uur I s-Gravenzande
uur .DuÍnoord 7
uur SV ,15/1'1 

.

6
O:fdzerdd '
E. E.lÍ.lilijs.
D.Pieter§c.
N. N.

u Zaterdag of ZorL
waar on6etli j feI
een zeer retti

c vcoI aa!
noeten wij or me

ne6t ons dan tot slot n
betreft en vooral- dan d
bij yelcn {tcttfamilie st
avond te rirensen I En zor
noe naar Spanje Genonenzrn allen lveer vollcdig

oB.cvcn al_l_e LENs-gezinnen of hat n
e Jou6d. van onze blaul-witte 5c.rde,. Nicolaastt over de vloe:: zal zijn,
Gt crvoor y1 tENS-jeu6drr, dat er ni
wordcn, wa4t na de. ars. winterstop
tc5cnaan ! !

,1ag
d

Z Z ZZZZ ZZZZZZZZZ 7J ZZZZ ZZZZZZZ ZZ ZZ ZZZZZZ- 
oLhLLr,ZitbLAZit,A,L .lir-

i cn co rnEDxlr v.'.N DE zoNLi,Grn.,.p 1 -

zzz.zzzzzzzzzz.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzizzzzzzzzzzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PnoGILli.X\í.i^ ZCND.'.G 6 dec ernbcr 1981.

'14. OO uur tEN§ 1
11. oo uui LENS 2
14.00 uur tvilhèImus J

HW1
Rooclcnburg 2
],ENS 

'
LENS +

RK....VV 6

IDNS 6

LENS 7

RVC B
LENq 9

-óuintuÈ 4
Duno 7

V1 C.vd HeuveL.
V1 N.I'rcysscn.
IticstvLíetwc6 V.oorbuig

. H. vd Heuvcl.
Itw.Madcsteif Loosaluiàcn

P. Kamp crs
vz lr.Brandhó35$. . .,
lïestvlietwe6 vb gi.biil"é'M.v Hcosch.
Gouclcnr ei;ens traat r. ,

S chipluiden
/r.v lÏagsnirr.t.

V2. . eigen s chcidsrechtcr

10.OO 'uur Postciuiven J

12.OO uur LENS 5 .'14;00 uur tïil-hcl-mus 5

: 11.0O uur schipl-uidcn J

14. OO uur LElts B
12.0O uur Spoorwijk 6

14. OO uur LnNi. io. '.
12.00 uur LENS 11

spotp i Dscanp II
O.v Hce6.
el- en s chcidsrechter

ds rechter
..v3

v1

-4-
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PnOcRrnll\Ír. DINSDI,G B dccember 1981 .

20 . OO uur L,EI{S ,
OP§TELL]NGUV:

ÀDS 2 N.N.

LENS 1,2 en ] worden door de trainer bckend lcrnaakt.
LENS 4 al-s b ckend

LENS 5 aLs bekend

LEJ,IS 6 a,s bckcn.

LEIIS 7 aLs bchend

tENS_q als bekcnd

LENS 9 als b okend

LU{S 10 aIs b cl<cnd

LENS 11 als bckcnd

VEIIZiil 1EITIJ)EN:

wedstrij d.vcrsl- ag s. v.p.

§CHT"DUYÍ PnOcRiI ,[,I* ZCNDÀG 6

,'lO cn 11 cen half uur voor aanvan6 van hun rveclstrijd..
9.0O uur LEIIS lcantl-nc

1r.OO uur t'
1O.OO uur ,,
11.1J uur , ,

B.LENS 5
LENS 4
LENS 6
IENS 7
LENS 9

r4.bO uur Duindolp sv- i

deccnber ( aIlaen b.i a1 ehele afkcurin8)

Houtrust

'dàaf ó" ller8scLaan

eL en scheidsrccht er
e]- on sc 6re c eJ|

í 2.11{l
12. OO

14. OO

14.00
10. 00
10.00
12. OO

12.00
14.0o

ii", liii;flsïi slLS
T,XN,s 1

Li*lL 2

LENS ,
LENS 4
LENS 5
LXNS 6
I,DNS 7
LEI'IS B
HBS 9.
HRS 10

uur
uur
ullr
uur
uur
uur
uur

1t
tt
,,
It
,t
v2
v2

HBS

HRS
HDS
I{BS
HES
IIBS
LEI.]S
IENS

4
5
6
7
ö

o

10
e

Voor hct
bijr,

LEN S
LENS
],ENS

6617i4
6}1i6o ,'
661314

cloor6aan va-n dcze vredstri j den I'QEE t efqïq_pisch worden 6éióformderd-_

'l cn 2 kantine IENS
J t/n B lmntine HnS
9 en 10 kantine LEItrS

eI.
1
I

c
e

L

t
t

VERZ^If.{ELDN: op hct betreffcndc tcrrein, cen half uur voorlueclstri.jd. aanvan van de



J.TSCHNIJVEN

.|1lecn vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur.

LEN
lLEN
LEN
LE[
LEN
I,EII
LEN

c

s

c

4
5
o
7
B

9
10
11

bii liJin Kou$renhoven
bij Cces vd lleck
bij Henk Rinnclzvraan
Frans vd .rJcrg
bij Thco Prin6
bij Jan Riemen
bij Jos Kui jper6
or- J Gosè lJaJPers

299855
o1o-715310jozjt6
2()?g'l\:
298?85
217101
6oc65B
6?6914

LEN§ ,I

LENS 2
o)Ir 2
Juvcnta6 2
I,NNS 5
GDS 5
IJOSEaJ_l_a Z
LENS B
Ooíevaars J
ï,EIIS 10
LENS 11

LENS
LENS
LSï§
TEIIS
],ENS
LENS

te1
tcl
t el-
t el-
tel-
t cl-
te]-
telLENS l-

Aanvoerders ,kunnen biJ ovt. problemen konta.kt opnemen luet frans de Vroe6er_.
tel. 01742-6021 , vrijdagavord tuEsen 20.O0 en 20.rO uur.

PnCGR'.I4Mj'. ZoN);tG 1J decembcr 1981.

14. O0
11 .1)O
'11.OO

1t.oo
'r2.oo
14.00
'r 2. 00
12.00
14.00
1?.OO
12. OO

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Hell-cvo etsluis 'l
HVV 2
LEI,TS f
LE}IS 4
SVH f
LENS 6
LENS 7
Postalia 4
LEiifS .9
Zoctermecr 2
Dynano | 6?/5

PROGR.I,},I.L.. LENS -I(CI.íPETITIE

vrij dag

vri j da;,'

vrijda6

vrijdag

21 .00
lg.oo
?1.,0o
19. c0
2't . o0
,4 í\n

- LBIIS
LDNS
LENS
LENS

. 
LENS
LBNS
IENS

11 decenbgr ,19.81.

1B clecenb er 198'1 .

B januari 1981 .

1! januari t!81,

19. OC uu1 LENS 7 11
6 ( sewijzí6d)9'
10 ,

11 l
'10
o'

uur
uur
uur
uur
uuI
uur

4
7
6

4
6

ZZ ZZZ Z ZZZZZZZZZZ ZZZ ZZ ZZZZZZZZZZZ ZZZZ'ÀZZZZZ ZZZ

Z ïN DE t/il{1)ElG,^,NGEN VrN EET Z;-'.LVCETB]',I
ZZZZ Z ZZZZZZZ ZZZZ ZZ ZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZ ZZ

PRCGIL'.1'{I,Li DfNSDj,G B d.eoembcr "1981. ...

22.15 uur LENS 1

Ezzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzz zzzzzz z

z

PROGRi.IíI.r. DiNiER)i^G 10 .lcccmbcr 1931

- quintus 1 sporthal- Duinlaan

Veilin6 rrlve6t-l-and Noordrr
.PoeLdijk ..=., r .:: '.'

,

LENS f21.O0 uur shakti ,

-6-

't



OPSTE],IT]NGEN :

IENS 1 al-c bckend

LENS 2 ".is, vri;l

LENS f' afs bctricnd -
I.

ÍTFSCIIRI.IVEN

Uitcrlijk tvrec da6en van tevoren

TEN§
LENS

1b
,b

ij Henk Iiiumelzwaan t eI.
LJ Jos Kuijpcrs .. tol-.

Boz516
6()065B

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ :! '

J --..- .-- . J. VAN HET JEUGDFNCNTtJ '--' "-. J
JJJ.IJJJJJJJJJJ,JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJJJJJ.rJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.I,]J.]JJJfiJJJJJ

I"TEDSTRIJDPRCGR ll,Ilt.Í]i .i, -JIINI CRE\I

I(0NTi.KIPEIIS"ON :.. GEII;'rIID DUMSTEIJN
.,.. Stieltjesstraat 259,;

teJ.. 94689j
. r-.r" - flí.: .

r".fbcllen voor de wèCstrijrlcn bij bovcn6cnoemd pcrsoon op vrÍjda1;avond tusson
1B.Oo cn'r9;0ó uul.l,,In, uitcrstc-hood nö6 op zaierda6mo.ioo oi lil,ts ui-5 ienand.
van dc JUI(C tcl. 661314.- :
V.oor avonclwc cls tr:i j clqn;utt crli jk Ce avond van rlc,r,rcdstrijd voor ,18.00 uur.., . ',., "
voor alle.vrqgcnj probl,emen en de afschrijvin6en kunnen juIIie bij dcze persoon
tciecht. Ieàere naancla6avond. i-s dc jeu8dkonrniÀsie ori 20.ó0 uur in .het

Z/iTEiu) G5-ïe-igsr; " I

14.1o uur, tï rjs t eil(lVar ti ii. I

14.45 \ux Duno j'. 2
10.15 uur ridel-aars ji'l

BYZONDD1iHEDEN

CPSTEI,LTIiGEN :

.11 cn j\2 zie s chaduwvredstri j clen
ZorG al-l-ercaal voor ci6en vcrvoer"Dij sLccht weer- vrÍjdag a.6. gcen trainin6.

r,nírs i.1
LENS i2
LENS if

M. Vrij enho eklaan
Mr.Nolen6Laan.
'Gunt erst einweg

"{ -:TI

:t 'i ' :':'..' 
' 

,'
LEI'IS J . al-6 hckè]ld .,\., .í.,..r zid scharl,uwwc clstri j densancnkonst,lJ.0O uur LENS

li. .!' i.i r.r,;r, .i,1: 1';r,

,t1'

oiíiei Jaap Meij bur8.



TENS 2 -n
F. v

N.
ï)

H.

Boyla - r'..v Blitterswijk (2x) - B.Drilssen
Rolac1.or - I{.Schobbe - R.soebarta - T.Sira -Dicrncl ( 2x)

.Huisman - R.vd Hul-st -Knijff - J. SràeÈhart -
zie schaduwirro(jramma

samcnkomst 1J.45 uur LENS leider ..i.Spa. 
.1

LENS f l'I.v Vccn - tï.colpa - r'i.Dic.e1 (ex) - l,r.ae Haa6 - E.JaScr - R.Kievittir.v l{cl_zcn - L.Sinhc - E.clc VoE _ Ii.lïanncc _ E.vcl foo} 7*.v Bl-ittcrswijk ( 2x)
sancnkomst 9.t5 uur t lX,tS Leider r,,Bl-ok

STIiNDH{ .llkLaese '.-' " "- ' ''" 
" '

1

2
1
4
5
6

DSO
LENS .'_'1

Velo
DHL
Jac
!§rP

12-20
11-17
12-17
12-14
11-14
11-11

10-19'
9-11
9-12 '

B-M
B-ro
B-9

6-5
o-t
4-2
B-a
7-1

1. Celeritas - i.

2. Vel-o
f . LENS /,2
4. vit eose Deut
5. Gravcnzande. SV
6. Den Hoorn .'
7. Adelaars
B' Juventas -,
9. LENS I,f
lO.PostaIia,
11.OLiveo , . i

l2.Vredenburch
-LENS i1 zal sanen met óSO en VELO uit moeten ,..rr',àOu' wie er kam,)i.ocn worclten dus prornoveort naar clc promotieklasse. [til-LEl,ls. ait zijn Ààrr--rrrfun zè,tochdc veclal- incL verke'cn voo'sprong net zijn arlen vast mogten houden. Ga niet
_individuccL lol:cn roizooÍon. iaar"t lÀ1i J"""i"t" voorr .::
Lm{s 2 spcelde 6erijlc.tcgen cererÍÈas oi riot zien niet onder te hoeven cloehvoor dc waàrschijnlijke kanpioen. Helaas verliezen cnrrele s1:e1ers--no6al censhun veretand. a16 hct vrt.tcgen zit. Dhr, ïspa cn tte spóIcrs ir;;;;í, wij vcel-Succes toe. Een llaats bij dc ccrEtL.: arÍc àlt erin. .l ._ , .r -,-

IENS ;f hecft hct zwaar in dezc afd.eLint'o"t ,oora"r 11 el_f.t€i.LLcn. Toch zijncle alric puntjes wat te nagcr. Er vroïdt no5-a1 eens vcrl_oren d.oorclat d.e
achterhoealc_ onnodigc stcckje r-aat valr-cn. Maar .ja, een cchï ""siu ips.terriiighccft dit clftaI .nict zo vaalc door r1c vcrc arsiiri;vin6on :.r, à.;,-t.1as6e.
Jongensrmocd houden.. ..r. --'',,''

I}JEDSTNIJDI)ROGII..IÍ.ÍJ, B-JUN IONEN

KCI.IT.',KTJ)ENSCCN: FN.:NS V9 BEiIG
Gransbergenlaan 114
2541 lN Den Iiarg
tel. 2979?8

,'rfbeIlen voor de *rccrstrijclcn bij boveníienocmd persoon o1: vriSaa6àï;;a' tï";'o;iB.o0 cn 19.0o uur. rn, uiterstc-nood nog àf-. zat or aogmor.cn op r,nrvs 
ttii. i"ià"0van de JUKo tcI. 661914. .i L ;; .r - í , .;..

voor avondrvelstri j den uitcrlijlc dc avond van dc wcd.trijd voor 1g.oo uur.
Voor al-Ic vragcri, probl crf,en en cle
terecht. Icdcrc naanda6avoncl is
klubgebouvr aanwczig.

afschri jvini;-cn kunnen jull_ic bi
de jeu6dkonnissie om 2O.OO uur i

'' ;: ':

ï-r- . i

)1

i
n

-Q::

rlcze 1:crsoon
hct



Z/iTEIiDr'.G 5-1 2-1981.

12.30 uur [lilhelmus B1
1J.00 uur Schi?Iuiden 81
9.00 uur svti 81

BYZ()N)EI]HEDEN

s

s

IEN
LE}T
LEN

31
R2
R1

lt/cstvLietvÍeg
Goudènr egens traat

. ErasEus weg

B1 cn 82 ,id'scha.lrvrwcastri5aen
zic s1:ortka:,.I:
Qadrne ouders nct vcrvoer voor 81 cn 82bíj slccht vreer a. s. vri j d.tg 5cen training

OFSTETLIi\IGEII:

LENS 81 als bckend
samenhonst 11.,15 uur LEIIS

LENS ll2 al.s .bokend
sancnkomst 11.3? ur_ll LElitS

LENS D, a1s bekcnd
ft konst B.oO uur IrnNS

STJ,II])EN D-I(L..SSE

zíc sc haduwpro Sranma en -sportlcanp
Lcider Paul vd Stecn.

zie s chaduv4rro5ramnia en sportkar.rp ..
Leider tïiE vd Linden.

raet Il. vd Dcr6 fiets EeèbrenGen
Leider Marc el- Jansen;

B.
9"
10.

I
2

4
5
6

11 .
12. -

'11-9
11-7
11-6
10-5
11-5

B-t6
7-11
B-1o
7-9
7-9
4-B

9-13
6-ro
9-10

7-9r,o

tríilhefmus
Ouick
Laakkvrartier
Vred enburch
LENS J1

Dsw I

LEIïS !1,
Vios
SVH
j.del-aars

ODB

1.
)
a.
t!

5.
6.

Vitcs6e Delft
RVC
Noolriorp
I,ENS 82
Vioa

LENS b1 hceft het hecr zwaar in dc promotiekr-ass e. J:anvankerijk werd er rnetgrote cijfors verl-orcn. Dc r-aat6te i'rekeir 
" 
6;aat het echtor wat rretero pc .ctrtcijhocdc lvordt nÍct zo xnakkelijk necr uit5e$1ïcoId. Toch zar hct het hcr.c scizocàvcch.tcn worc'1.cn om .niet tot rle ( r'mars ctri'Jriii jtc) arie tc a.Ë"àa"ià""t eams tcbehoren. i-loc je bcst. ...-

LEI'ls,82, e_cn vrij jon6. clftal,hceft er pa's 6 rvcdstrijdcn opzttten. De kans oDeen, hogc klasscrir-n5 zit .;r bcst Ín ars ài wat mcór ;;;à; ;ï;;;;àpecro. u.laatstc vrcd.tri-jdcn vrer<lcn cr onnodig wat" puntjds "àrip"oia-À8Ji-i"t p:.n5ct_e,van enkcLc s?crciÈ. i'rannecr jurric hót r,ret'z,nlarrcn p'"obercn, w:-c wcet ziter dan ccn lcampic,.nscha1: in. Succes.
l'EN§ Bf moct ríaar rustiS door6ean zo. nui-Ec ovcrwinnin5cn aan d.c 1() )cnclcband. Dc jon6cns van l,laiccl Jàscn zijn no6 ongcsla.cn. ..tfeon Onn_Sï"ï;iktnog cen 6crLuchtc honkurrent. Let o]l te6cn àe ,ó6c-ncàma ,*oLt.", 

" 

-f,ío 
o anr".

-9-



I,.IEDSTRI J)PNCG:?I..I,ÍMí C-JUNIONEN

ZJ.TEIIDAG -12-1981,,

I|ONTII(TPEnSC(1N: ihUL VD STniàI
.,.-, Genenuiden6traÍrt 1O1. . : 2545 PR Dcn l{aa€

tet. 6?5096

"'fbcl-Icn 
voor cre wcdstrijccn bij boven,cnocmcl pcrsoon op vri j dagivonct . t-usscri18.00 cn 19.co uur. rn ult orsto "";;à -;;-;;" 

,ar crda5norgcn op LErs bij icmanclvan d.c JUK} tc1.661j14. r *,

voor avondvre<lstri j clcn uitcrlijh dc avond van cre wcdstrijc'voàr 1g.oo uur. .

Voor aflc vra5cn, probl:i,:l_:r. ,f" 
, 
afschri j vingcn 

- 
kunn cn julfic O Ooru j)cr6oontcrccht. Iodcrc naenda;avond is ae ; culàËàIri.u,io om 20.00 uur in het ,klub6cbouw aanr-rc zí6.

11 .15
10. ]O
10.15

uur Schcvcnin6;en C2uur SVI C1
uur RVC C5

DYZCN)ENIIEJEN

CPSTEI],INGEI{:

IENS C1 aIs bckcnd.
sancnl(omst 10.,1F.-uur LEN§

LENS C2 aIs bckcnrl
Bffi?í-iiómst 9. JO uur 1,511g

LENS Cji a1s bctrcn<1
sancnkonst 9.,15 uur LENS

Houtrustvrc6
urasmusl{cg
§p.park pr.Irenc.

LtrNS C1
LENS C2,
LE)'S C,

C .1 eL C2 zic scrraduwlvc dst ri j dcnzic sportkafi! ..
Korn al_l-cmaaf nct dc ficts
Dr-J sl.ccht t?ecr a.s vrijdag gccn training.

zÍc s chaduwwa dstiï i..lcn cn sportkarnp :( ficts) léiaer Gèrard !_luivcoleijn
zie sportlcamD

( ficts)
on schaduwwedstrij den

.. Lei-der l)hr,
met L van

( fiets )
rt Hoog' zie sportkanp

Lciclstcr Mw.

Leite.

de Groot,í
ST,,'iNDEN C-I{L.':SSE

3.'
4.
5.

7.

§enpcr.iltius
BMT
S chcveninGen
Vr e<lcnburch
HDV
Valkeniers
LEI{S C 

,1

Quiclc Stcpo .

VCS C4
Cronvl-iot
TENS O'
Gravenzande SV
Quick
Gona

9-12
7-1o
B-ro
1o-ro
5-O

B-B

5-x.o
6-1o
7'-,to

1 .5-B
?-8 ,

,-A
7-6

1

2
2

4
5
6
7

DZS '

Gro en trlit r 58
ni.s
T exasr/DHD
],EI,I§ C2. I

,,'.,.Do

2.

4,
5.
6"
r1

B-r 6
5-10

" 7-B
7-7
6-6
?-6

-10-



_,- ." .1,Í
lENs c1. bc6on nict gu,r"idig. lÍct ruine nedu"rogon weraren u" 

""r"r" 
'r"ir*-:u*

afgesloten' E.en pr-aats bÍj ce ccrst" a"i"-i" niet trecr mogerijk. Maar de..over-winningen de laatsic wckei op semper i-iliriJ,"" valkeniers b"rórur, ïo"ut'ioË'"'-trel enkere " plaats j es :ltjgiig .rooi crl ru.r*gouau raad blijf rvcrken ook al.Lukt hct niet, train ranàtiei en uri-3i loirËg:-""r tégcnover. jc medesper.ers *voor tijdens en na de tlaÍnin6fcn u.r-ur.a.tri;aen. SucceE.I,ENS cz wordt 6cen kaml:iocn, ano" ,ii" li;-;;-;;;"";;ij"iiir ooi( rcxa./DHB enGroen 1tyi1t58 te stork voor. Toch een'ptaaisJ'e onder crc.top J moet haarbaarzijn voor dc fanaticllc heot Leite .rut'rilrr-jo.,go.,u.
LENS Cf doct het Boed met onze enige .rroi*oiijX" Ieid.ster, Mevrouw de Groot.quick steps en vcs c4 zijn te "t"rË. u."r irns r..r, ccn goecle dcrde vrorden..Bcl- echter nict zovccr- af. Er zíjn al zo w;;is c-ki;;";;;.' -.ï-" 

,----"" ,
SCH.|DUI,TïEDS TRIJDEN

T:l","u veld o.fdelopcn zatorda, hct schacluwplogranraa op het. l_ac.tstc moncntarsckeurd, Dit nict umdar,dc ícr':cn uií-fiË-rJ 
"roci,i-rr;;;r;-ö;j LENS stonclhet blank), maar omdat het weer "iit ià ËËIt *o.. uoor a.6 . ' zat eida8 . ís hét'volgende rcs crvepr o6famrna vast6estelcl:

t4.3o
't4.1,o
11.OO

- 13.OO
11.45
11.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Hns
HiS
HBS

H3S
HBS

ril
!,)

31
I]?

c2

IENS /r1
LENS.'!2
LENS N1
LENS 82
LENS C1
IENS C2

sanenkourot
samcnkom6t
sarnenkoms t
samdíkomst
samenl<omst
sarnenkomst

.D.öt)
11.t)O
11.1t)
11.1O
10.15
10.15

LENS
Ï,ENS
Ï,ENS
LENS
],ENS
IENS

'iiij vcrvrachtcn jul]íc bij argglcrc aflcouring.van het kompctitieprogramma opbovcnstc.andc samcnlcomstt i j ct cn óp LEIíS, ReI ii"t ,"r, f:us op "i.-àit cloor6aat. .Kon Inet ei6en vcrvoer. Ís-ook urs ii!ór.órra aan spctci-i,]Ë àí.r""rrigc parrijt.jesin het zuiclerpark. Dit *o. orgàíop";';;;;;;"s zol.fs bcspccrraar. Tot zatercrag.
S TC RTI(],},IP

Er zijn vast no6 rvcr enr<cfe jon6ens ver.eten zich o, te gcven vooÍ het '"1inrti.àrpin Z,eist. Iíeten julLie het nóg: -'t- -" ov:

\an ) t/n.14 augustuÉ .1982 voor alte sirclcrs 6eboren tussen 1_8_6 6 cn ll_Z_69.
van 16 t/n- 21 au5ustus 1981. voor a,lc spcJ_crs bc6oren.tus.en 1_8_69 en y:i'_?z.
Dc'.prijs roo, nun ueckjc vo1 sport en 6i)cl i6 Í 92,Ï.n cen tentenkanp 

"n eiun of iir de Openiuciri of Ui5

.r,anme1'c1in6 han aLfccn d.oor het' overmakcn, van .r- .5Or-girorekenin6 136?ll t.n;v. pcnnin6ncesle.r. LEIIS met

lO per pers;oon...Iu1Lieï sIn1:en
slecht weer in een kantinen

( ccrste aanbctal.in6) op
vcrncldin6 trs?ortka]n!!r

B3ËtË"j$ï5"ilÈrBfl"ftlrufr"tl[t,.ut"'#:"1:',iiilË,'3:i,:"r:ïl"l::ïn"ir,;r3ii,t"*;""lo"l
zeist ncestar binnen 66n-wcorr 

""i;";;"i;"ï;; ïi ;;t-;;;d#;ï;":;eJ. bij te .ziin. Gccf jc daàronr nu dirckr ;;:-;;-;"""Ë;J r7 5org"o" pcr sroep zijn zekor.,,e volgende zullen af Eoctcn ,u,r"-htun ot-.r-oog 1J bijcr.kaar könen, voorkon .. ._t cleurs t eLlin6cn en rcagecr sne1.

- I I- .

i.

'j a



Tri.-iINIllG O

IïEDSTRT

E JUNIONEN VNIJD.IG 4 deccnber

zi.e sportkanp

chcLe e

JDPROGR." I\íI4.."I :'UPILLEN

1981.

v1
v2

Leider.IIans vd Nieutvcnhuyzen -

Lo5-deI Ron de Jong.'

VERIG

/ràí6ezicn de zaal',vrijda6 4 aecenucr nÍet. u.o""titt.or is, is er al,cen traÍning- " . wannier hot vcLd is 6àcdf,ekeurd: 
-Bij 

oiteirrrog à";-;;";-;r;ni"s.
.'.:''-----

KONT-JTTPERSOON I WI}i T(CUIIENHOVEN
Steenzicht 189
è2+5 :,D Den .Haaír
Tet. 2L)9855

i'fbcll-en voor de wedstrijden bij boven5-enocmd pcisoon oir vri;aa5avoncr tussen18.oo en 1p.oo riui. rn,,uiterstc".;;à-;;-;;-zaterdaghorsen op ï,ENS b:.j icrnand
_van dc JUKO teL. 661114.
voor avond weds tri- j cen uitcrr-ijk clc avond. van de rvec-stri-jd voor 18.,o uur.
Vqor a,lc vragcn, probl:ï:i-:". de 

, 
afschrijvin6en kunnen jullie bij àore pcrsoon

Ï|,ï!lï.'""ere'Faanda5avond. is ao lnuà,rtoorissie on zo]rn uur ii r,ot kr.rr6"bor,,u

Z^I.TENDiG 5-12-1931. .

HBS D1
i:del-aar6 D1

BYZCNDEIIHEDEN

zie.,.sportkarnp na C-kLasÍje opstellingen.,
- O?STEILINGEN:

. ,LUVS D1. a.ls bckend
fficn-Eömst 1O.4J uu1 LENg

zie sltcrtkanp

_1 1 . 15 uur LENS r .1

11 .15 unr LEI{S D2

LENS D2 als bekend
s-ffieEömst 10.45 uur LEI\iS

iIgglopen zat er da.r wcrcl h
u uitu voor ecn resërvcprog

' Xïíïïil; I"f;"ïHBà'*3i,:1ï
ram
et

fia Eczo ir
usdTrïtbale pup ïírsf stl$art8*"[5* §"I"*r 

11 ",ns+
as i-cdcrecn aanwezl_ 6r naar een vi j ftal spclcrs vanjk 6een zin oÀ te v tbaIlen. Slc chts B man warenaanvlezig zated dagnorgen. De heren maar even 6cbe1d dus , twee waren cr thuis.Het rc ende tc hard, dus kwancn ze naar niet. Leuk voor jc tearagenot cnacht tra]l .lIaar. B en dc rest' bij de.kachel. De spel-ers die zatcr d.ag zonder neerZTJ

Xrï3§ gfBt",ïS8,, mo ctQnerId.ien, d
chcninit mce. hoeuguttorlnnl_os ud.e4. dat- vranneeoe 6pcJ_ers vo§,d&6sFàÀd\9.,, r,ot8cv voor

r uct

Le
seizocn , nÍ.et"meer zal opstellen. Dus; v.ri j,;1a6 

' s met een ge1<1i6e reden ài-s chri jven, of nornaa] àat erda Gr s spelen.IIet zaL be6t nog lvel cens regencn.

ST;'.ND PUPII],EN 1 SEJ,NT ?UPI LLEN E

eJ

HBS
VCS
LENS

ava
Hl.ÍsH
Laa-kkwartier
vvP
Duno

B- 16
5-B
6-B

D

'Zvlart Blauw
I]ul-no,orp
t_Do
DynaÍno
.,delaars
HBS
Die Ha6he
LENS

8-1o
9-1o
4-8
5-B?-4

7-4
7-4
+-2

-B

-6
-5

6
B
B

l)
.- HTSV

-12- ïlit
Nivo

t-2
O-è
6-1



VÍEDSTnI JDPRCGII.Il.{n TYELPEN

KONT,ÏïTPERSOCN: PETER PERNEYN
I,tiddenstctic J44
2541 rz Den lLaag
tel. ?-92957

-It-
-1 I -

i.fbcl-lcn voor d.e wctlstrijrlen bij boven5eno end:p ersoon op vrijda6avoncl tusË'en
18.oo cn 19.00 uur. In. uitcrstc nood nóg op -dai e rda6mor-6", ,oi lËUS tiJ. i"ir"a
van de JUKO tel, 661314.
voor ayondwe dstri j den uitcrfijk dë avond van"de wedstrijd voor tB.oO uur..i
voor alrc tragen, 1:robrcnen en d.e afschrijvin8en Ëunnen jurlie bij dàze persoon
tereclit.'Icalere naand.agavoncl is de j eu6rltóiriiriss:-e oh zoró0 uui^ :-ir.- trét lclib6ebouw
aanwezln. .- r !' ._ i §

r.,,,..'r,;. ,{.-1. ,.;:i ..'.t.,, , -'..i. 'i l,'lr-- i ..; : .. .

ZJ..TEND,..G 5.42-j98i.".
.í0.00 uur LENS E1 r .

''. 10;OO uur LENS "conb.
11 ;15 uur LENS Ef

BÏZONDERiIEDEN

I,ENS meisjes M.vd B
G.Hafleen -

samenhomst 9. J() uur

ST.T.NDEN I'IEIPEN

,f ' "^ ' - rfulsu Br' ..1'l .-'
. i: t, : J I,ENS .uei6je6 , .

lrJvs E1

.{ _,_i,,i, :.:' .''
1v1 ..,

v2 -l
v?

- zie sportkamp na C-klassc opstellinge+-r' .; ;. i;
'OPSTELLINGEN: .

LENS E1 als bckend zi-e slortkanp i: . l. :.ffiEdms t 9.JC uur LENS Leider Jacquàs den DuIk.
'"LENS E2 G.Elstak'- p.Elstak - It. Zir;rmcrnàn - Il.'den Heijcr - H.Itanirel -

"R.vd Laan - R.Zanclstra - i),v j.anhol-t - J.liansvcld'- l.Vörhoef .. zLe sportkamp
samerikomit 9.]o uur iuNs " .'r '-Éi'- . i.'

' LENS, Er'E.v irn'i jrr -.'o.xíip-er .'K;HJ;;;''- E.Detrkers
. P.de Klcijn'- n.KnËilnann - M.vcl BeIS - S.vd R

P.-.n6e1ine ( lc)
eie sportkanp

saner:.homst 10.45 uur LEi,lS

i M.llribbcn
er8 - M.Jo

. 'l :

Lei:dèr Dhr; ElÉtak. '

-- -L..Lecf1an6 -
chems -

Leidörs t^licÈei v V.èé-n
en .':rno v Blitt ersvrijk

a-q
10-9
10-7
o-:t
6-j
B-1

crg - S.vd Serg - S.Hi]Lenaar - J.I(ui1:er - S,Iíalleen -
G.de Bruin - j,.den Dulk .l N. B er8enhen egouryen.
IENS leidster.i.n I ergenhl:nc gouwen.

2.
7

4.
5.
6.

Ri j swÍjk
T edo
Tc !ïerve
LENS E1
Gona
tI.ísH

6-10
6-B
l+-c
6-?
4-6

12.

a
o

LDNS E2
HBS
nuich S teps
Duinalorp SV
s0t
ouick

-11-

-t'i--



. ._--...-......---:-
)

4
5
6

HBS

5 cheveirj-ngen
Quick

LE{S E1 doet aardíg' mee ií tlcze afdel-ing waariir Te Ulerve' 'en Bijswiik tot nu
toe de. stcrkste. bl.ijken. LENS vcrloor echter geheel onaoàig-jooL- 211 -van Te trïeDlte
Probeer nog ccn plaatsje :te ld-iiurcn. ï, '

'LENS E2 schorírielt in de middcnmoöt mct ! punt.èn uit even zoveel- vrcdstrijden.
De tvreede helft van het eeizocn nocten julIie het achtcr.wat dichter'houden
en voo? nict tc vecl p:irngelen hoor. - Í. : ,- i ' --l'i ' ':

LENS El stoat ficrbovenaan. SomG vrordt dit etrftal geholpen dqor.'ope3-erÈ,.uit
E1 en E2. Ilaar ooh zonder dcze spclcrs laten tle jon8ens v'àí E, zien'dat ze er
best rvat van lcunneir. Let echter ivel o1r het later-in[edeclilC.VlvS cla!'rnet'6 ,'
punten uit J rvectstr.ijden op dc vicrdc plaat6 ètaat. Doe'je best jongens cn

-b11jf re5clnatig trainen. '- i'.
I'ÍEDSTRIJDPROGRn}'ll'r.i MINI -VJELPEN'

KONT..I(TPEnS0CN: PETEII i)EIIIIEYN. . - .
Middenstede ,44

'. :'-.".'i ..2541 IZ !e n IIaaS :. ,

,tel.29295? . '.1:
'".:

Afbellën voor ce vredstrijdcn bij boven6cnoemd persooí op vrijda8avoàd tuèéen
18.00 en 19.oo uur. In uitcrste-nood nóg op zalcrd.a6nor-6en op LÈNs bij ièÍnincl
van dë 'JUKo te]-. -661914.
Voo i.rondrvedètri j den uiterlijk de avoíd, van ..J.c wedstrijtl voor 18.o0 uur.

Voor al-Io vra8en, problemen en d'tcrecht., Icdeie maandagavond is
aanvreàig. ' :

e af schri.'ivinAen kunncn iultie bij dczc pclsoon
de jeugdËonmissie, om 20100 uur iÉ'het klubgcbouvr

Zi;TERDÀG 5-12-1981.

'5-9
5-7
7-7
,-o
3-4
4-z

' LENS F1 is vrij
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È
DE LENSREVUE

IVEUiDI,ID ViI}I DE VOETB,I],VEIIENIGÏI.IG LENS (LENIG UÍ SNEL)

55e Jaar6ang nunmelc 20! 10 decernber 198'l .

0000c00000coc00
Oo; OFFIC]EEL :UU
OCCocoOC'0OCCCCC0COOOOCG0cCOocoCCCCCoCOCCO0occ00oOOOCOOOC0OO00C0COoCOOCöCCOC0cooo

IiUTJ,T]ES LEDENLIJST

1491 ii.L.vierlin5
1609 li. c. t{onbar8

IN BILIOT.,I.GE

1790 tr'. F. de Zvrart

KONTRIBUT]ES

Sen. Zon j

S eri. Zon.

rïordt v l\Íerlenstraat
TeI.6066l+2
rè1. 46808?

8t, zStB rD Den HaaB,

IOO94B Sqr. Zon. Mosterda-kker 32t 2? 23vJ Zoeternneer

l2O0 r -
13O r-
114 ,-
Bo, -
Bo, -

I
.- -tloc'steeds ziin er veel l-eden. die noÉ r:een cent kontributio'over ditverenl-8in8s j aarl hebbei betaald. l{íj zriflen deZe*lcden of hun ouders binnenkortvia dc desbetreffend.e kor;rmissies aannanen. rndien wj-j dan nog steed,s ni-ets

hebben o_ll"1lg9.r_. dan volGt absoluut verureld.iir6 op de rvanbetàt""sií5st.vindt u dit vervel-end? ri,Jèl, rvi j ook! u-ku-nt dit ze.l-f vo-orkàmen door
nu direkt hct verschuldigde over te mal<en. '.

Hieronder volgcn nog de l<o ntributicËc dragur, *Ll-ku voor dit seizoen
geldon.
Senioren ( Zat. en gon)
Junioren
Pupillen
lïef pen en L4ini r s
Niet spelende l-edcn

Bij voorbaat bedankt voor Uw nedevrerking.
Ilet 3estuur.

.1.
zzz zzzzzzzz zz zzzzzzzzzzzz z
1 rN pu zrDr(EI,rBoEG z :

ZZZZZZZ'àZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ',ZZZZZàZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZíZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het zal vecl mensen aI zijn opgevallen, dat de hecr; vd Steen (sr)
een aantal da[en niet lneer op LElilÈ is-àetïeest.'iioor een aderontÀteking ii
hij aan ?ijn stoel gekluisterd. Gerard, nancns heetr LENS rvenscn vrij je een
spoedig en volledig herstel toe en hopen jc snel- vreer op ï..,nNS te mogen
bcgrocten.

i'

aI

-1-
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Víie staat er acht ci" de bdr ?

Zaterda6mor6en; Àn
Zaterdagniddag; Ri

n tïÍn Miche1s..
en Piet Bosch - nad 3ogisch.

Tinus Zilfhout - Cor Hoppenbrouwers.
r',n 'en lïixr I,lichels.

}?ick en Piet Bosch.jln en ïlin Michels.

Nog evcn de stand van de kopgroeli;
:i

:-
j"ahstaande zondag, als hct niet te nàt is, vertrekt om.12.00 uurprecies de si:el ers/support crsbue richting HefrevoétsruÍÈ. votgens'd.e bcrichtenvan vanavond. (maandag) zijn cr nog 1J p1àatsen vrij. U kunt zich nbij ur. corgt-of e..àiír"or zondag op ne sok naar rENs toekouen. ,"iËr"fltll"ï"irelqenin6,ryöe: ààt' ae bus niei r..ri,àinià"1-ir"".t- ailË""p 

-iIjiï="', :"

e
ck

Zond.agmorgcn I
Zondagmidalag;'

Zaterdagsluiten;
Zondagsluiten:

Eventue e1 afbellen bi j ;,.n ier.genhen eqourven, tc}. 66986
],ÍET DE I]US IÈ=B=g=E!!Ey9=EIg!-1lI§

'l
: .:,

IÍellevoetsluis
LENS
RI(DEO i.

Slicdrecht

7-12 16-96-9 1j-9'
?-9 ?-46-? 6-4

RRRRNRNRRRNNRRIINRXNRlI
RRp REDÀCTIONEEL R
RRIIRI&RRRIRnRI?nrulnRRRnnRRIlRRx]ulnïniilRxRïilRIlRlJ[lI{RnRRRnRi?RImïÉr&ÈRnRirninnRnRRRRRIt

De Mestvaalt

r'ifgelopen ',veekend vlas het _!7eer eens af6ckeurd.. Uit welingelichtebronnen. vcrnarien wÍj dat ttit aI de 9e Ëecr i" a.t rret .anràt.Jvoàtooris afgekeurd. Een tríest record dus eigenlijk vre].ïn het profvoetbal is er 6olukkig nog ief *àt 5uUàura. Dc rcntreevan.Druyff vras daar natuurlijk. Jammer blijft .iatuurfi;l 
aat 

-friJ-in.
de jaren van zijn zlverv ersb cÀtaan , erg .ru"i u.r, kv,,aliteit hr:cfting-cboct,,íijax is echtcr zeer ingónoqfn mei zi;o komut.
Nog: o'o, rcntree mcI<tcn.wij U. ,.!aàje Vrouvrsvel_d - 

d.";à ;;;" nec bij onzcplaatscli jkc IC. Hct enÍ6à. vrat Fj koh ;i'bi".,6on na de r.rcdstri jd rvas
.llt ol.ers.vccl 6eLe6cn Íu àà" aE".ïói:iöË-iàamscnoten. :Misschicn heeft hij wel 6c1ijJi. Maar hei pub15_ck ziet in Màitin vanZvrol-Ie _de zondeboh, en eÍsen-d,aar on neteèn ook maar zi5n veriretr.'IJc houdcn U op de hoo6te, r PjTNDOERTT

-2-
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ZATERD/.G '12 decernber 19 81 .

14.JO uurr .*rentsËurn t
14.rO uux .r.s-GravcnZandc
12.45 uur Duinoord 7
1.1 .Co .urib sy tJJ/11.i..

tl
LEN§ 1

LEris: 2
LENS f
LENS 4

C.Idzerda'
H. E. M.l,ri js
E. Pietèrse
N.N.

en 4c is niet
en. zonoer . een

rda6 weer eens een UfT
dienen uit te kijken
ansen) echter nuchte?
r. TerreÍn .ftremtsburg:

Ongevecr de hefft van de (opgeroepen) spelers van Jc
konen opda6en zaterda6 j.1. (zonder eníG co'nmentaar,...noto'bene

IeËt-mëë-heEt-i
enkcl- .tele foont! het ve1d, als ze er tenrrinste 2ffi. nnfin de nanen zijn geno-

f:) Dat víaren nu ook toevallig alie spelersr .waar je rt m€c6tc
n

teerdll Er is duc hti 6 gediscussieerd. over rv61 een 5e clfta1 of nlet een !eeIftgl, maar vle zi jn er nog niet uit.. Daar6fr-hebben we op zater.Efflp d.ecember
11.00 uur wederotr een bia.§. + jcenkomst na afloo van de Y,edstrfjE;

LENS,7 Dui noord, ?. Vooral de spelers vai'-trït-Té-elfta1 (dat op die dag níet
speelt; beh'o"ren hiervan terdegc nota te nemen. Het feit, dat rt j .1. zaterda6
st. Nicolaàh wa6, kan zeer zeker een excuus zi jn oh niet ,, ter vergaderingttte vcr6c Jl9tt nooit is tt echter cen veron tschuldiging voor het niet opbellcn !

( 1''J
pro6ranma in I

s)t
1o
en
oo
na

en vreder-dienendc staat cr..voor a.s. zatèvcrschiett Het BEISTE zal- daarbij teralego
zer! iirentoburg. ;ls we de za-hen (met ]iob J
, zijn er g6én problenenl ,i.,anvang3 14.30 uu

' bíj
_-.bIij

s+or
woen

toptopcrsj
de persoon
l_nspLrcren!

,,. Julianawe8

het ,,punt
ven bekijk
tpark t t I
sdqeavond

, Pr, Bcrnhardlaan t
de training.

e Voorburg. Opst c1Iin6 en verdere ge6evcns
.!

en t el-i

'Het Tr.rlEEDE kriin effiéïTuis Jt
gt eé
e bck

n zwaardere opgave om | s-Gravenzan
aru)en. Maar de ru6t en akknt e vrel_ll

l,anvan
d
4 . J0-uEfi-TEï'ÍE in I s-G

t , kan [ier -de
ravezande: Gcne

i.i öhclevan aanvoer cr Ji]-l vd Ias uit gaa
1

ce o (èen der
e doorgaanE van
'olber: iísoÍrerejk spörtpaik

Het DERDE gaat op bezoeh bij )ulnoord / in l.Iariaho eve..- Een tyi:ische
L zaterdag - vercniginglt r dus daar kunneï16-ii5i-a-l-1es vcrivachtcn en i6 | t zeerzekcr: litkijken geblazcni.! ,'ranvang: 12.4! uur. Terrein Duinooral:. Isabef t.aland:
Den Haa[ï---
OpstellinE:. I.Í.Reuvcr - E.Neunann.- J.dó Bruin - C.v UelbcrEcn - C.Vc1dink - '

R.Bóm ( aa:nv. ) -'H.xeapci-- n.Lcijà - L.Kuijpcr I o.fl:ipo" - T.vd Tol -IiES: tlJ.van Mer6bcr6en - G.Rosman - C.Rosrnan.

st ell-in e. d. wocnsdaGavond.

1
d
otte gaap. nàar Sv 115/ 11

tt, a6 s en-aar
OpstelLin

Het VIEIDE t ens
( lvaar ook SV de agere :speelt 

) -'.anVang:
op het Oos t erspgï'tparh te _

t1.oo uu 

- 

--"-
G.Ha1leen - C.Berebalc -. 1l.Ken:EETDief f enthatcr - r,..Koster (aanv)_'il.Kostcr - J.Krul- - i.Dannin6 - il:..ve. Kroft - t.v U""t<nà"Ë" : È. fir'àor.

M.de Keizcr - H.I(ourïenhovcn - Fr"v'bi.ielen - J.de Veen - C.vd Be1t.DTTC.

PRoGIUII!ÍMI ZÍ,TERDÀG 1! dccember 1 9B1.

- Internationaal 1 V1
- DSVP 'lO V 1

- Duinoord. ? Vt* vrij, doch om + 1J.00 uur VEIiGiiDERING | | f

14. Jo uur LENS
12.JO uur IENS
10.J0 uur LEN§

T,EJ{S

1

2
1
4

P.I/ermeuIE l ''-"
L.II.30og.
R. L. Goddett;"-'"

'*.- :.

-z-
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PR0GRi'illMr', V;]IJD.|.G 1'l december 1 931.

LENS- konpetitÍe: 19.00 uur LBNS 7 -' 21 .'.}O uur LENS 4 ;

iPIOGiI'J.ÍIL'. ZCND;G 13 dócember 1 981.

.;
Naar hct tlàoigaan van deze wcdstrijde! l<an 

'ielefonisch 
vrorden ge

al-l-een vr:ij daGavond tussen 1?.jC ca 13.rO uur bij Hans RienijeÀ

LENS- 11
x,Elrs 6

v2
2

,N. r
.N; ,

N

}Iv

,.],r

Ïnformcerd'
tet. 21.82.54

VZ L.Mittertreiner.

-.ii r r
. t.'

14.0ö uur Eellevoctel-uis

11.00 uur 'Hvv 2 .

-11.OO.uur !EI{S 5
1J.00 uur LENS 4

' 12. OO uur S,VH ,

1 LDNS 1 . hk.glaci'sweg/RijkÈstr. w
EelLevoetsluis - C.Vcrbicst.

LENS 2 V. Hogenhoucklaan
J'vd ltJap 'ODB 2 . .. V1 ' J.1lóIters." ''

Juvcntas 2 V1 J.v Dijk.
LENS 5 Erasm!,rsvrcg t/ o

Dedemsvaartweg , J;.Kqr.tehaadi. '
GDË 5 - v2 i.o.v 'HcLb.
Postal-ia 2 y2 H.I(Ieine Bocs.
I,ENS B ;1 VerL.l, iïaa1-stlorperl t/o

, .^,rchípel- VI. VÍncent o

Oöievaars J .... y1 eigen,scheidsr.
LENS 'lO Sisschopsberg rekreatie: '' gobied l"i e6t- Zoeterhe er. N.N.
LENS 11 '' Iloornpark Ri jswi;jk

nabij Hoornbrug N.N.

14. oo uur rEiss 6 ' l
" ,'12.oó "ïí-'r,rrs z

12.00 uur Postalia 4

uur inus 9 ,.

uur ?oetermgeE 2

12. OO uur Dynareot 67 /5

PROGN.^J.1M.I. DINS DI.G

2O.'J0 uur LENS ,
CPSTELLINGE{:

: lENs '1 2 en' 3 tvof,den door.de

],ENS 4 als bcliend

als bekend

,-4Js. belce4d

.EENS 
5

14.o0
12.OO

1l dccembcr 1981..

-:. -. .l .;ÍJS 2

t{a,i.4cr hckcnd 
_ 
gcmaaht ,

. zie ook-vrÍ.Ídan 41 december (lLEltS-comp)..i.,. -

decernbcr ( Lm.l§ -comp; )r-

LENS 6

LENS 7

zie ook vrijdag '11 ,december ( tr EIIS- coÍnp..)

aLs_. bekcnd . - ..- zi
i'ró d.stri j dycrsl-ag 6. v.p.

als bekcnd

als bekend

q1q bclcend.

J àoli vrij dag 1 '1

TENS B

TENS 9

LENS 1q

LENS 11

.ri.'-

': 2iel ook vrijdas

-...;_4_

al-s bekend. 11'décë-mb# (LENS-comp. )



I

VERZ.lTELTIJDI'}I

LENS
LENS
LENS
LENS 10 11.Co uur
LEIïS 11 11.00 uur

4
5
B

6 t7 er, 9 een half uur voor aanvang van hun wedstrijd.
11.15 uur LENS kantine
11.00 uur t,

tt
tt

SCHiTDU!ïPBCGRIj"IIlÀ ZONDr^G 1J hecember'('al]een bij .{iLGEIJELE afheurinG)''

.00

.00

.00

.00

.oo

.oo

.oo

LENS 1

LENS ,. LENS 9

Duindorp
Duindorp
H3S
lIDS
HBS

HBS

HBS
HRS
LEI{S 9
LEI,{S 1O

LINS 1

LENS 2
LENS ]
LENS 4
LENS 5
LENS 6

],ENS 7
TENS B

HllS 9
HDS 10

4
2

4
4
o
o
2
z
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

1

Z
sv
c1t

t el-
en2
t/n B
en 10

Houtrust
Hou,trqst
DaaI cn Bergselaan
It

1
4
5
6

7
B

tl
tt
It.00

.00

.00
VZ eigcn ocheidsr.,
Y2 eigen scheidsr.

Voor het *lggqgqan van de?e wedstri.jden IVIOET telefonisch word.en gëinformcerd. bij :

VEITZl.MELEN:

kantine LENS
kantine HBS
kantine LENS

op het betreffende
wed.stri j d.

tcl
tel-
teI

66lf14
681960
661314

terrcin, cen hal-f uur voor aadvang van de

l'IFSCHRIJVEII

A1een VRIJD.|:.G j',VOND tussen 19.O0 en 2O.00 uur

LEN
LEN
LEN
tEN
LDN
LEN
LENS 10
LENS 11

s4
s6
^oöu
co

bi
bi
bi
bi
bi

j
j
j
j
j
J
j
j

llim Koulvenhovon
Cces vd Bcck
Hànk RimmcL zvraan
lrans vd Der6
Theo lrins
Jan Ricmen
Jos.f,,ui jpcrs
Gose Pr-Jpers

?99855
o'to-715310
Bo25i6
297978
293785
2J7101
60065B
6?6e14 

:".

tcl-
t e.I
tel-
tcf
tel-
tc1
tcl
te1

bi
bi
bi

^anvoerders 
kunnen bij cvt. problcmen kontakt opnemen met Frans de Vroogier

Le!. 01?42-6021, vrijdagavond tussen 20.()O cn 20.]O uur.

pROGRÍ.loLi ZoNDriG 20 december 198'1 .

LENS 1 en 2
uur LEItrS 1
uur Lm{S 4
uUr:Voo"bur8 J
uur lÉniS 6 '

noB niet bchcnd.
- PDK2

... -. Cronvliet ,
- Lm{,s 5
- Cronvliet 4

1',l .00
13.OO
12. O0
14.'Öc



ii

12.OO
10.o0
14. oo
10.o0
11.O0

uur
uur
uur
uur
uur

LENS 7
DUNO 

'T TI]\TC O

Tauru6,4
LENS 11

- ValkenÍcrs J
- LENS B

-. Schcveningen J
: , LEIIS 1O

/'irchipel 9

MEDEDELING !

In de re6. 4e klasse G (LENS 1O) is nii.v. heden ingedeeld:
Cok dit cLf tal-. zaf- dus. ,dit q-e-i?ppn 22 wedbtri j den. .s1ieLcn.

Z Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZ Z ZZZZZZZZ

zzzTrZZzzzzzzzzzZZzzzzzzzzZzzzzzzzzzzzzzzzzzZAzZzZZzzzZzzZZzZzzzzzzzzzZiZirrZ*rrrru

In de ïreek van maandag 14 dec. Tfn donderdag:1? dec I zi jn
LENS 1r2 en J vrí.i

Zwart Blauw 5.

,IJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,IJJJJJ í r. .. -, . ., '
'J r
. ] v;.u HEr JEUGDFRouT J . ,, ;
^ JJJ.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,IJJJJJJJJJ.]JJJ.]JJJJJJJJJJJJ

- IïEDSTRIJDPIóS1 liil]ï. r,- JUnr-oren

K0I\IT.I,KTPERSCCN ! cERi.IlD DUMSTEIJN
StieItjesotrflal,259

. 2521 UL Dcn llaaa
teI. 94689] . .i ,-

ÀfbelLen voor de rvedstrijden bij bovengeno cmdp ers o on op vrijdagavond,rtussen.,.
18.00 cn '1!.oC uur. In, uitcrste-nooa nö! à1: zatcrdagmorEen o! Lu,{S..bij. ionsnilvan de JUI(O tcl. 66Dt+.
voor avo ndwe d6tr ij den uitcrlijk dc avonè van dc rfedstrijd voor tB.oo uur. '' '

vra5en, problemen dn dc af s,chri j vïingcn kunnen julJ.ic bij deze $crsooirfcdere ríaanda8avond is 6s ij euildtronunissi e om zo:oo uur ii het lóubgcbouw
Voor alle
t er e cht.
aanvrezi6.

Zr:TEnDii.G 12-12-1981..

14. JO uur LEI,IS -1 1

12.JO wn LEN§ :'i2
14. 30 uur LEI,I§ i,
BYZCNDEIèI{EDEN

ie s chaduwwedstrij dcn i,1 + i,z
OPSTELLINGEN:

coNr', J.1
GTavónzande í2
Juvèntas ii1

zie s chaduvrweds trj-j den

Ví.
1t2
1T,

LENS ,1

EàïEfrEomst
al-s bchcnd
1r.r0 uur IENS

-6-

Leider,.I.Meijburg;:

,i

n



t

LENS 2. , N.Boyla -.L.v Rlittcrswijk - B.Dric's6en -.R,Huisman - R.vd Hul6t' -
P.Rolador -.M,Schobbe - R.Socbarta -.T.Spa - F.,V i(ni jff .: J.Brocshart.
zie scha.duwwe dstrij d.en ,..

same.nkonst.12.0o uur LENS. Leider Dhr. .t.Spa. .

, LEi'lS , i'Í.v Vcen - $Í.Colpa - jI.Dicnel - M. de Haas - E.Jagcr - R.Kievit -:. IV.v MeLzen.- L.Sinke - E.de Vos - R.trannee - M.vd KooyT r .. l' samcnkomst 14.00 uu1. LENS Leider À.Ill_ok.

WEDS: IJDPnoGILï[iii B-JUNIOi?E]I

KONT;IiTPIIISOON: Fru,NS VD BEftG
Gramsbcrgenlaan 114
2141 :,M Dcn Haagtct. z9?9?B

.1,fbeIl-en voor de wcdstrijden bij boven6enoemd. pcrsoon op vrijdagavond tussen ..
1B.OO cn 19,00 uur. fn uitcrstc nood nà13 op zaterdagmorgo, ol. f,lfVs ti5 ionancl,
van de JUKO tcl. 6611t4.
Vcor avondrvc ds tri j dcn uiterJ.ijk dc avond van de wcd.strijd voor ,B.O-O 3lI..,l_...
voor a1l-e vragen rproblomen en de afschrÍjvingcn kunncn ju11ic bij deze pbrsoórl
t,?Tgcf*. I,cdgr-e Eaanda6avond. is dc jeugdhonmissie on 20.OO rilur i4 het.trlub[cbouw
ae.nwC zL§r

Zi.TERDAG 12-12-1981.

12. JO uur LEIIS 11
14.50 uur LENS D2
10.45 uur LENS B,

DYZCNDENHEDEN

Dirto 31
Nootdorp.B'1
Ií}4) ]]1

v1
\11
v2

zie sportkamp na C-kl-asse kopy
zic s chaduwvedstrij den. R1 + Rz

als bckend
1 1.45 uur IENS

a1
14

clicnd
UUr I,ENS

zic "-s cha'duwrved stri j den'" 
;:i;:fË"!ur vd. s t een.

zie schaduwwod.trijden "" ;:i;:riïm vd Linden.

roct n.vd. lcrg r. zie sportlsanp
Leider l,larcel Jansen.

OPSTETLINGEN:

.LENS 81
sa.menkomst

LENS 82
Ëàfi?i6mst

sb
. o-o

LEI{S Bf al-s bckcnd
10.15 uur LENS6ancnkornst

r IïE"DS Til IJDPITOGR.'rLfi Í,', C .ÍUNIOIIEN
? l. ..:

1(OIITLÍ(TPEISA0N; PíUI; V' STEEN
G cttenui dons traat 101.
2545 PR Den I{aaE
tel. 6?5096

-7-



t

-"-fbclJen voor e wedstrijden bij bcvcn6cnoemdpcrsoon.op vrijdagavond tussen
18.oo cn 19.do.}ur.- ra. uitc.rstc nood 4óg pp zatercla8morgo, àp,islrs bii'ià";àa
van dc Jurc tor'. 6611t4, ..:
V,oor a.vondlre dst;-i j-de n uitcrlijk dc avond van de wedstrijd ,oor *iB.OO' uur.

Voor. aIlc. vragen,1:fpPl.enen en de afschrijvin6en liunnen jutl:ie, bi.j dezc persoon
t erecht. I etlere . qqapdagavond is de j-cu5dtonmissie on 20 . 0O ,uu iJ! het lc]_ubgcbouw
aanweaig. r .'.,. r, .i.,.,"i :,.:,

ZirTERD.l,G 12-12-1981 r

10.45
10. 45
12,1C

uur LENS
uur IENS
uur I,ENS

BYZCNDERHEDEN

LENS C1 al-s bckend
samenl(onst 10.15 uur LENS

BDÍT C 1

SC.h C1 , ...1
Gràvenzandc SV g6

c1

ct

B'I
R2
c1
c2

v1
v1
v1

O?STELLTNGEN:

zie sportkamp Ea C-kl-as8e hopy
zie s chaduwwcdo trij den Cl + Cz

-LENS C2 a16 bckcnd met C.vd ]loogaardt
zic sportkarap en s chad.uwvreds tr i j dcn

samenkomst 10.15 uur LEIiS

zie..sportkamp en 6 chaduvJvJe dstri j den . ,,
' Leider Geraid-duitróst eijn

( 2x)

Ler-cer.Dnr. Irealc.

Leideber Mw. de Gràot.

LENS C,

samcnkonst

aIs beËcnd
zic sportkamp
12.00 uur IJENS

C . yd : IJoogaarè.t zic

S CH.I,DUIÏIïEDS TR I JDEII

Ook afgclopen zaterdag zijn de schaduwwedstrijden.bij HBS niet doo.r-
Be6aan. Zel-fs d.e vcld.en van I{BS vraren niet tc bespcl-cn. Nict gek natuurl-ijk a1s
je zict wat cen rc6en cr gcvallen is. Toch rverd er door de spclcr-s vanr' jl1;811
82 en C1 flink 6ctraind in het 6ocd besi:eelbane Zuidcrpark. lt,ij vr-a gen ons a

ecns om 13..-,li rlur naar de radio, dan r,lordcn hopelijk dc volgendc rzedstrijden
gespccJ.dt -- ..i 

' ^'

I
waarom cr bijna,gccn spclcrs van :,2ti.3 |R3,CZ eÍL C3 bij zijn. 'l;li j van de jeugd-
kompissie vragen" höt 2c vrcl- naar dan kijkcn ze je nct grote ogen aan.- Echt

" jongcns ju11ic rdo'gcn ooh mec naar het Zuiderpark a1s allcs afgokèurd is. Er is
daar ruímtc gcn,o..g8 voor hccl LENS.

Voor a.s. àatcrda6 hebbcn we wccr hctzclfde r es erveprogrqpr.rlr. a1s '
"'vorigc week. Is hct hclc lconp e t iti eprosramna afgeki:urd, fuístcr vri3aa.iàvona

14.10
14.30
1f .00
11.OO
11.45
11.45

HDS .'- 1

IÍRS J,2
ti3s R 1

HBS R2
HDS C2
HDS Cf

ÈENS A1..
LENS
LENS
LENS
LENS
IENS

uuï
uur
uur
uur
uur
uur

samcnkonst.
samcnkomst-
samenkomst
saaenltoast
samenkomst
éancnkomst

.00 -uur IEN§

.OO uurLENS '

.JO- uur LENS

.JO uur I;ENS

.15 uur LENS

. 15 uur LEiiIs

( *iclÀ9 t11
Í1
.11

II
10
1o

tt
tt
tl
!,
tt

. -B-



Kon bij aL8ehel-e afkcuring gcrvoon op bovcnstaando tijden nàar LElts i.ó. Se,ài'HISook nict ,door dan trainen vre rvce? :-n het zu!àerpark. spelers .ran' lj iw ei:,b1 :*-waar nog gcon rcscrveprograrima voor is vcrzamol-en bij algchcJ.e qfkeilíiilfi 'bh'
1].00 uur op LENS. Jull-ie gaan dan rekr:er vo c tbajr-Ien 

-:in iet. 7ui j61psa,L.

srcuTKlÀtP

:.
\
:'

À\+
i'

No6 cven ccn herinncring aan.dc trvijfcraars of aan de mc'nscn die nó! nièt-wetb'nvrannecr zc oolf op vakantic duan. . .,,,.'.
op J1 ilcccnbcr sluit voorropig de inschrijvin6 voor het sportkamrl''rrr'' ,ui.a. 

' "
o! die da8 n.1. kunnen vrij' ons inschrijvcn bij dc IíNr/B vo*or a" r.à^p""]-op ài"dag wordt due.bcslíst..of vre rà1 of niei'naar àeist 1oug"orr.. àiirl"i y tit-ilaanemledingen per groep binncn dan gaan wij zeker. Haràn vre dii aantal niit,dan gaai het kanp niet door. op dit.nouent zijn we cr nog nÍet..De eerste 1J.kunnen mcc. rïannoer we de bijschrijving van f 50r- ( eersre,aanbetalin8j ui"í""
l:o!:l i: de. aanmolding pas 6c1di§. Dc roral-'e priju'r,oà, Àói s-.,Í"raigc sportwcekr-6 Elcchts i 92t5o per pcrsoon. IIiet te vecl_ dachten.urij. tïacit niet tot hetl-aatsto moncnt en maa-k nu jf 50,- over op Eí,.o 136?11 t.".v. i'nurrirg."""t er- Lmirsrret vcrmclding . Sportkanpr. Natuurlijk-kàn jc ook kontant i 5Or.- op LENSbetalen-aan icmand van do jeugdkornisÀic. j , ". _.,',' i.

t{ic mogen 'cr mcc?'.' | : '. . '.';'
Var )'t/n 14. -au6ustus

-Van X6 t/n .21 -aui1us.lug
j o',gcns geborón tussen i-8-66
jongcnsr beboren tussèn 1-8-69

1982 at1e.
1982 al-Lc

en JJ-l-§)':' .

en 31-?-72

§ PETNEGELIJEDS TÍI IJ}EN

\,IEDS TnIJDpn0cltr',i :l,Li PU?I],LEN

Í. s. vrij dagàvond bó8inncn de sp crrc6elt-cst cn ,,ro,, do KuvB *uur:-oox LENE'doetwecr trcc nct ccn vicrtal jon8ens.nti Ddvrin coret (I2), rraa- àe ir"i" t"óri; 
--

Stevc vd Togt (C2) en Iïans Dicmel (,1,3).. »eze jon6cns worden op 
"ri.5 aa.gàvo,1a

11 .deccr0bcr a.s. (morgcn dus) om 18.3t-l uur op LENS verwacht. Natuurlijlc verwachtenvrij:ook vec1 supportcrs om 19.o'.) uur in trct illst:.uug"lor*' *o;f ojo. à" vóo3ronde 
-

ceslcelf. 
lord|,..E"n._9t"iswcdstriid dus voor hct L,ENsIcan. succes jongcns. ,,,

.'.'''

I(0NT],I(TPEIISCCN: I'tlll I(OUIiTENHOVEN
SteenzÍcht 189
2543 ;J Den Haag
t,et. 299855

/'fbellen voor de wedstrÍjdcn bij- boven6cnocred pcrsoon op vrijdagirlond tubsèn1B-oo eh 't9.oo uur. rn, ui.tcrste-h"od ;;; ;p- zar erdagmorgen oir LEN§ bij iemand,-van de JUI(O tet. 661114.
Vooï avond.we ds tri j den uiterlijk d.c avond. van -de wedstrijd voor f B.pO uui.;.,,.:,

: .r

Voor .afle vragcn rproblcmcn en ile afschrijvingcn kunnen ju11ieterciht. Iedere rnaand.agavond. is. de jerigdËonnlstie orh 20..O0 uuraanwezi6l i ''.' :, --.: t -:--.
bij deze pefsoon
. in-;het klirbgebouvr
. i -r

-9-
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Z.^,TENDÀG 12-12-1981.

9.Jo uqr. L{ENs D'l .',
1J.Oo uur íiUO D4. .;

BYZONDERHEDEN

CPSIELLINGH'i:

LENS D1 ... a.ls bekcnd .

sanenl<onst p. O0 uur LENS

LENS D2 . al-s bclccnd

samenkomsi 12.00 uur LEN§ '

YIEDSTNI JbPROEII'!}ÍMÀ }'IIEÏPÈN

KONTi,KTPEIISOCiÍ: T)ETEi? PEITR,ÈIJN

; t [,aakhwartÍer !.1. .. LENS D2
v1
Zuiderpark

S avorninlohnanlaan
v.1
Daal cn Berg6eLaan

zic sportkamp na C-ll1asse kopy
zic schaduvrwcds tri j den D.l

zic ' schaduwpio6ranna

.' . Leider Iton d.e Jong.

4r
l

Mid.dcnst cde i44 .

25+3 rZ Den Éaagct. 292957

,'-fbol-Icn . voor 
^ 
de wcdstrijden bij . bovcngeno emd persoon op vrijdaBavonq tussen

1ö.oo ,err. J9.00 uur- rn, uitcrste nood nóg op za-t crda6nor-gen ö[ i,óts t:-5 ichand .
- van dc JuKo t eI. 661114 .
voor avondrveds tri j den uiterlijk alc avond van de wedstríjd vgor'.13.9-o u-rrr.__=.i:.

Voor al-Ie
terccht.
aanwczig'.

vragen ! I.)roblcncn cn de afschrijvin8en kunnen jullie bíj dczp persoqn
rc'derc uaanda6a.vond is da jeugdkomnissie on 2o.oo uur in het kl.ubgcbóuw

Zi;TEilDr'G 12 -1 9Bï.-'l

10.00' uur Quick E1
p. ]O uur IENS Ez

11,OO uur HBS E5

BYZO].[DERHDDEN

OPSTELLINGEN 3

LENS E1 als bckcnd

--......:-.
samcnkoust §. (r0 uur

IENS E2 als bel..end
sanenkornst 9.0O uur LD{S

LENS Ef

- LENS E1 (vr)
- H3S E4
- ],ENS Ef

zic sportka:np na C-kJ.asse kopy
zic s chaduwrvedstri j den

z5-c schadul'rprogranUtra -: .

Leid.cr Jacques den l)ulk.
.. zic s chaduwprogrimna

Leider l)hr. Elstak.

G.Kuilcr - K.Han§en - J.Lelievelal - L.Leeflang - p.ale I(leijn -E.v l(ni jf f - E.De]d{crs - M.tíubben - S.vd Berg - I,i.vd Rerg i
R. Kna.{inann
zie schadul,rprog?amma
1o.oo uur LEl,ls teiders irrno v RlÍtterswijk en

-10- !ïicher v Veen.
sanenhonst

zie o chdl,iiuvrwedstri j den .. .' .. .: .IièÍder Hans vd Nieuwenhuyzen



-'BEDSTRIJDPROGR.lii'$Íi I,'ÍINï-r-lELPEN

KONTÀKTPENSOON:

z:-TEIiDíG 12-12- 1981.

9. JO uur LII,ts F 1

CPSTEl],ING:

trENS F1 C. Molcnaar

P,ETER PENREIJN
I'!lddenst ede 344
2543 tz Den Íaa,"Lel. 29295?

ïË:sàt:Í ï;:;on;,ï:ï:':.ig:: pÍi bovensenoc*d^I:::oo,, op vrijda6avond tussen
.van dc ,runc tcr.-Èàr;;ï:.rur.ro nood nos op zarerdasn""à";-;;ïËi; bij icmandvoor avond !ïcdst rij deí uiterlijrr d.c avond van d,e vued,strijd voor 18.00 uur.
I:::^111"_"Tasen,problcnen en de afSchriivin
:::""h1. ïedcre ràu',auguràrà'ï".;'ï:ffi;i{,.'l9o".t u""un jullic bij deze pcrsoonaan'ozig. - -**"qqgavond is dc icuadÈàr,rnissi" à"-i.,]öö-i.ïr"i'j hcr trlub6ebouvr

I.DO F,l

M. Molenaar p.DeehJ.vd lïaay R. Fieret F.lelicvefdsamcnkomst .CO uur LEN

V. Rutgerink N, §chuurman

Lc j-der Dhr. Molenaar.

,lD§ nodigde ju1lie uit:
Eamenlomst .1 

1 . OO uur LENS

tusson
en

9 S

')

B]TZON)ENHEDEIV

zie s chaduwwedstri j den
SCH.':D INIJVJEDS rn I,rDE{/pRoGRr:IA,Í.A

Voor pupillen ,l

.12" OO uur iDS D 1

SPCRTIN'J,ÏP

hcbben r,re zeffs een s chaduwv,le d6tr:i j d.
LENS. D1

Rij a16chc1c aflccurino va, ho+ r-^*_-r.,.
i* triàiïil"--' iri:ií"íÏ*,iïï§§JdË::r;fl;,"" #i,liti "l*i;*;iií{:"í:ff*."

ir:,,**r**='1,ï:;"i: ];i:;::dï l;'.f: julrie naar her zuidorpark roe saan.3e rn.sporttcnue, traini;Ë;;kïfi ;Ë.;d;ï:"ill_9P tPNs. )aar vc'rklcden jullic
""o". :uiiio j-Ëà; #-ï:,ïfl::ï";:"1::;.;ï"Ï:r;1,:ï:l+íï#":ï1.ílí:jriàit""
i3ïiiii;if,13,ï.1r13;03-|*. Zijn cr "ïa"i. i'g.:I-:too,, -cr meerdcre 111..r"iiiàti;t-;;Ëil:;"i:,Ï:,'r:1"ï:itï]];;,iï:"T"' ;it
kunncn *u ioËài'"*rY;;r:i"jt:::;:,*o", oÈ r,u,rs. rs net Ë! uïà"r,ï",,uo. ao,,

Ë,-1'"t#it",,"=,,,1.".,q!Ï"iiri,,ïfuÈl.Í!i::?§ïï":.ï s*",1.r,r"#:jj,3",.:iï
f
I

t.
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