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. . . . Zg+Is. qegplren dle.de.nieuvr.jaarsreceptie bezochten .aI.weten.
-(ook de oplettende krantenrezers zijn op cle hóogte) heeft het bestuur hetkontrakt rEt trainer Rob Jansen verlengà. IIij wónsen hein eri zijn sèleËt_i.e:groep een-suksesvol vèrIoop van"dit'éii het komende seizoen toei-- * --.:

' W-nd. Beàèuur'. , .

.;; ii,r .i.
ZONDÀG

,t I ..
15,Janua-rilriveLg ' LENS I '' ,,']\ i ,

- )...

:. i .l ii ':,'
... -.t.,- itJ : i-.

IN MEMORTAM. V I
I

.. , .: ,1,

, tr

ons bereÍkÈe de dioeve medcdelinq Èan hed iverl.i.i
I,Ievr i.i C.lÍl.Krol - ilan§eí, echtqéiiótie 'van piét KroÍ

iiét ían
en inöèder vàn .onze

wij
begr

wénsen de familie. Ieden :dé kracht'
aferiis heeft inmiYclels plaat'dgevön

,1,:.t .'i ' i .l.r'i'].-'.:i ' -...' :,1 -i i
t-

:;; . :.)t' ' .' ': - .

toe. dir;veitieë da' aiagërii oe

"Wtià- Èeetíur.: ,',.".l,i

Lil r

-I:

'-l :

..,: .Í'
,'',!

', 
] - 

,:1 
l.J' l-.... , '.:.' ...

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



BBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBB
É
B
B

BAROPSTELEIIiTG t
BBBaBBBBBREBEtiBiIiiBilELiÉiJÈBDDBBilEUBurirutiilaesiiuur!csiiiriiunBcgDDBDDDBBDIlBBr,3DD

Barops te 11inq Zaterda I4 ian.

s I morgens :
s 'middags :
èruiteh!.. ..

iJi j afkeuring

Zond r5 an

LET. OP ::: tET OP
LENS 1l zondas 22

Hr. IJenting - Mevr. Ce Jong
An vd Steen - Cor Peters - Rene vd Steen
Tinus Zilfhout.
tot, 12.00 uur H
van 11.00 t/m t
vanaf 14.00 uur Tinus Zilfhóut.

r . L,,enting
4,00 uur Àn vd Steen

s I morgens: Tinus Zilfhout
stmiddags: ,José Christ - An vd Steen
aanvulling ".5q eJ-ftal (zon) 2 pers. . . . ,SluiteÈi: '. ' ':. '. 'André Christ "
Dij afkeuring s'morgens: Tinus '2ilktrout .

s I nr.i ddags : André Christ
I-li j verhindering: José Christ Te1. 660204

r :._'L',-ï
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:

t

I'THËO DIKSTRA EN 10 ovèt Rood j' I

I

$fgelopen vrijlag wèrd'iië radactie opgeschrikt door een grote kop in
.l' He! Lir-nenhof.fl-.met de.. veerzeggende. iekst:--!r- Theo,.Ei.kstía raat Èiliarte.,
vogr qé., keer prevaleren boven voetbal". Gegchrokken. van het feit, àat ditgeriefde'dagbrad ons voor het eerst een s.ta§''vooi was-, zijn we vait van

- plal ..ili.L. tot- op het- -l-ei . van - de -.bit j.arttaf,e.I-"i.n -ons. klubge6ouhr uit te ..-.. .

zoeken. Dat rheo de publicÍteit trr.:uwens niet schuwÈ, bÍijkt, wer uit'defoto, die bi j het artikel gepla.atst was . Scheiding keurig-: in-.het. midden; ".
groednieuw Àdidastruitje- a?r_r, licht gebogen achtei een bírjart met daaropeen voetbal én i biljartbalreil. om aan té geven, dat hij hét voetballen.laat prevareren boven _het biljarten, geeft hii, rnet een naar.onze mening.té korte keu, tegeneffekt aan een echÉ- lederen vijfje. _ H.ge symu;,:.iscÈ--J;. ,rheo is zo'n andcrha]g jaaS. gelède.n, docr s!èef oóu,i.,ríi'raNÉ ó"kóil;. . .steef zëIf bekenil biljartei en r;riiser in hart en nier'entis van:grote in-vroecl geweest op de sportrocpbaen ver Theo Dikstrq. Éig zàgt àr[iia ambi-ties te hèbben oin hogeio[:' tei róinen;'à_rails' c1e Èeksi'ohder díe. foto-in H.D.Dat hij daarin. ?al seal slagen zaï op''het veld niet arleèn vàn tre'm kunnenafhangen, maarï'dp': hét gióéné laken hèeft hij clai natuuiiijt zcrf in de
hancl en-ilat rljkt hem goed af te gaan. zo nàm hij afgeropón week-encr metsucces <leer aan het N.K drieban<len tweedeklasserÀ, in hel tilburgse bir-jartcentrum westermaïkt. (uiteraard met toestemming van Rob Jansón, clietóh wel $rist, dat er.niet gevoetbard zou worden). íheo ein<ligc1e claar a1stweede. Me E. èen gelijk aantal matchpunten als wj.nnaar Dlankers en numme rdrie De 3irk; bracht het moyenne cle beslissing.
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Hij -verspgelcle _zljn, titelkansen in.de. vijfde
tegen vah.Gar&ingèn. '.Won vervolgens we1 van
maar moest in Wubbe zijn meèrdeie or.kennèn.'
tatie van onze balgekXó niaderivelder, <!ie "tr

,fq4de door een nederlaag. ,"'
<Ie. uiteindelijke winnaar , ,..
Toch een opmerkelijke pres-...
ouwens weI zeker is van . .,(promotie naar de eerste klas. zijn moyenne (0,632) is zoars dat heet de

Promotiegrens ontstegen, hetgeen een automatische bevorclering inhoudt...,,
Helaas z.i jn rle meeste eerste erftalsperers nog ni.eÈ aan zo,rn moyenne toe(te jong?) , zod.at er vo_or LENS op koite termi jn nog geen p.romotie in zit.
laar. c1e eerste k1as, lÍij rvensen Theo nog veel succés-in z-í j-n'.,veeIzi jdige
sportcarriére en aan onze trouwe lezers tot s1()t de berofte, 'dag wij al1e.vràgen cie er omtrent rieze pubricatie- iijri ontstaan aàn uàiieetenaezullen voorleqqen. ''

'. : 
j:.

VELO -'' LENS '. i id. OO uur Wateringen óf lZaalvoetbalioernooi .
t t Zanrije Schlrunelweg . '. . ,1 :

19 rl0O' uur

VRIENDJES, VRIENDJES',";- .'VRIEiitrDJES T- - Virum,rr§ - vnrer,riJes

ook-deze'.:week geen verstag van èènlweds€rijd want afgezien'vàí,pen Haag^ -
TsJeute sing er' maar'wee:c'weinig cloor, En .ru, denkt tocÀ niet iclat vre daar-irog
woolden ,adn gàan vuil maken.? Alhoede.lr ,Zö afgaaricl op ile bejelden vanstudlo - s. kreeg ik het vermoe<len dàt'Den Hàaq'qehóel confonil de raatste'trent In het voetbalwererdje waarschijnrijk eei íriendénelftal- heeft.ze speelden tendinste allerbelabberdst en iiat'iÈ één van clb vereistenvoor zo'ri vriendeneLftal. Dat was vroeger r,íp r wat anclers. ' Het ..begripvriendenelftal ontstond zo'n jaar of 15 geleden en deed zLjn'íntÍe.Jè -uiteraaral bij LENS. Eeh, àantal ou<l eersté elfta]-speJ.ers stal< op een club-

, avond, dat waÈ vroéger'ledere vri j dagàvoncl, de koppen bijelkaai en for-
m€ie rcl.en r sàmen, mèt vratj externe LENS-Ie<leh het legèndarisóhe irUtop1a". ''

DiÈ.e1ftalispeercle .oniler andere'; zo ionrl ,Aja1i. - Éanàthiíaikos, ee-n aantarinvitatiewedsífij deà .inrEngerancl eh haalde l claarmér-zerfs der B:jitse pers.
Dat vras dus eerst presteren en d.aarna weer vriencl.jes . zor n j aar of- 7 6 g
geleden spronq. dit .iclee r' zi j ihèt, in íer1oeclerde. vórm, overl íaar rle
overigre. r,El,Is-elf taLLen. Dit.had tot, gevolo. dat nieuwe LENs-:eden of in ciere vier erft-aILen kwamen of in het raatste'. De. rest'van clei el.ftarl-en zat

- -immers vo I . De leuze was nu : eq {s-t yrieldjqS.en da:r a1s het ...2o uitkomstook ío9 presteren maar dat hoefde ni.et. Het was dan ook nigt zo gek datbinnen no-timé rle kwal iteitsverschil-Iení tussen- LENS- I'en 2i ëí cle rest ào'groot Èerden dat LEI{S I en 2 in de 2e klas KNVB speeldeÈ i eh' dè' resÈ in dele klas onderbond of 14ger.. Dat LENS een. trenclsetten<le velenlgrng is dat'ííi§ten we al larigj. We waren darr ook totaal niet verrasE (loor de uit-schakeling van het Neclerlands elftal: x,Nó'eride . RËj verÈ ' z ijn i51oe9jé.öök,ni e t:een vriendenelf tal? Edo Ophof cluidde,r: Aj ax o
ronde Europa cup was dan ook à1

PIt.,'hee
a1." aan als ,een ,vrlerr
1'erg,mooi. De vóorbee lden

deptearnzorn eerste
ligsen echt voor het opraperii.rr. Wàt. isi. nii' de nóràdl j vai di t stÈkje? .E;r-gen-rijk durf ik rfat niet zo gauw te bekemen maar a. s . zondag'-speeI t het
voormalÍge Vedetten- zaa lvedettenteam, nu Ce Sclrouteple zeii cenaamilI,
s anen met LENS 2 zaal- en team van Ton Frant.zen, dat is een broertje van

s een. zaalvoetbaltoernooi in sporthal rt Zandje.Wouter'r. ' s:avoncl
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1., -.':'i.:.".. -:- | .'...i: ' ,. . ,.. ,,i, , ;,-.:: : .Dit ligt.- ylek bij ; Laekkrvartier. . Dus àIs U Magmum ei.r DyÍi
beetjà'lzat, Ée"t,óu" ioint u tbch. gewogn clirekÍ'"" vero': .

sporthal,. al.waar. U de elile .yqn.de vri endenelftallen kun
schorn,en..:Dag..;{:;-,''..:',:Í,.i,:,'':

tpty en RUR'een
LENS^- naar de - 

'

È, É1e1, en qóí-

.i ., 
'

VARIAIIIES.. : ,, '',,;
r.

n,.
Ricliy?

n léder

rgaile-'
t hopen-

' C,elezen. i4 H,.,IJ: AIs 'lk pijn heb; ga ik...juÍst'harcler,Iöpe. (Marathonveteraan Kerkvliet) -. Waar ligt de pijngrens bij' .Wist U ciat IENS 3 (zaa1) afleen maar aanvalt"? .Zij zijn i
geval te belabbercl om even cle andere kant op te Iöpen.
Voorlopige Catum vocr r1e byzondere algeméne ledenraaC..ve

-.-.r.ing..is 22 Eebr. Op deze vergadering.zal de ledenf.Aacl he
Iijk dan voorgedragen nieuwe Lestuur kiezen.

. Opgericht: L].V. Drogerij Heynen. Voor aI Uw natte broeken.
Van bevoegde zijde hebben rvij vernomen, dat onb lid:Anton
.Slabbers (LEI'IS. -.10 ) vri jdags voor Kerstmis Iangs c1e openbar-e -wegeen "ongeh:k" is overkomen. Door snel ingrijpen van GGD en

- chirurgische afd....-van. ziekenhuis Leyeriburg is .erger vogr.kgryq4.
kunnen worden. Àfgelopen zaterdag heeft hij het ziekenhuis mogen- Verlatèn , maai zàÍ iro-g enige wekén rust moóten''höuden, An'ton van
harte beterschap.

-1 -' -- - -'
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._:. Henk H. scoqrde voor LENS 2 (zaal) een orginele hattrick. De;" t' 'lgegst lrit ,1e'fles biedt <le hele fanr-ilie ,íin oprechte excuses -

". 'aai'i voor' zijn ontloördachte opmerkingen van enige wékën geIqden..
Ilij'heeft zich vèrgis+- in HENK's kunnen en in zijn elgen .'i .

' 
._ ' ryOg .een- kleine vi j f :naandjes en U kunt weer Uw .vèrt.rouwde !': - 'iièIerfeuilleton in deze LENS re\iue lezen. Dezè keer zal het niet

. 
r.g'"": beknopt verslag zijn. : i :. r'|. ':

. ' '.Ef 'gaan geruchten , clat er weer geklaverj as t gaat worden en nu
.. . 

^ _ zoncler. de hu'Lp vai.r de Kerstballen. VoorlopÍge datum I0 febÍuari .
''r 'r'Ool< het parceh. gaat populair worclen bij tENé (ja, je moet toch
". w"jtl .'r7:tebruaii gaàt-er'iets gebeuren rond hót oàrtbord en we1' "Voor de Juniorén. U leest er de konende LEItrSRevue's vast meer

'ovér. ';" '-i 1 , ..:ter íoor het
A, s.- ' zondag
tinqén tel.

-weer/ de hocfclconsul! En niet de Tros.
vertrekt ér wederom een bus .naar,VELO. Voor inlich-
070-924141;? Í., , .,\....:. -;',

. :'. . l_ . .. ,.t.;:

ji. i

:.i :.. l,-

VELO - LENS I'IIÏÍ VERGETEN 14.00 uur. 'ill j afkeriring naar Sporthal:
't za;dje 19.'00 

juur. r'

izzzzzzzzzzzzzízzzzzzz'dzdzzzzZzzzzzzz , ;i:.:
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PROGIiÀMMÀ.:SENIOFIEN zoNDÀG 15 ahuari 1984,

t'

uuÍ'-vEíö I
uur ADO 2

LENS I
I,ENS 2

Noordwe gy'.Víate ri n gén
Z uide rpark

I4.00
r 1.00



, r'roo olrr LENS 3
13. 00 uur LENS 4
12.00 uur LENS 5
12.00 uur LENS 6+
14 .00 uur RÀVA 5
10.00 uur LENS I
14.30 uur VELO B

12.00 uur RAVA 9
12.00 uur Triomph 5
+ LENS 6 15 jan. Bardienst

- Vredenburch
- wc 5.'
- ,ÉÍjs'js ]. ' r

- osc4'"
LENS.7 .

- RKÀW9 '

- ,LËNbr-g 
'

- r,Ells f0'I '.

- LENS II

VL t ',;"Ë

VI l-G
v2tilul
v3 j'u
Zui derparkt

. Vis ser.

. vYzendóo-rn .

.Goughlane.

.Ton.

v2 1 N;N.' .

Noordweg/Wateiinóen.':
zuiclerpaík '

- . Zuidërpark 2e gedeelte

,.

OPSTELI.,IiilGEN

LENS
LENS
LENS
I,ENS
I,E:NS
LENS
LENS 11:

.: . ,..', ' ,:':l À.ii.

Prins
Ki:ypèrs
Otte

't
-,r i

' +.,1
I

,i

{

LEI{S I t/m 4 worclen door de trainers bekend qemaak. ,. .] t.
LEIIS 5 t/m It als bekend

VERZÀMELEN IàFSCHRT JVEN DIJ ,

B. Osse .6680475
6
7
8
9
I

1r.30
1r. 30
r3.30
9.30

14.00
Ir.30

.11.30

C.
H.

'G.
T.

uur LENS
uur' LEI{Sr
uur LENS
uur LENS
uur VELO
uug I,ENS
uur LENS

v Beek ; '010-715330
Rimmel zwaan OL7 42-7134
Du.iièsÈefn :-946893 -

0 i,

I
i
I

298785 _ .

60065 8 "."
29r4L2

§ES E RVEP ROGRAMMA ZONDAG 15 ianuari 1984.

14 .00
12 .00
I2 .00
r2.00
r4.00

uur
.uur
uur
uur
uur

Schevéninqen 1
Scheveningen 2
Westlanilia 3'
Postcluiven '3

Postduiven 4

LENS , I
I,ENS 

, 
2 .,

LENS "3 '

LEÀTS. 
.4.J

I,ENS 5

I
,,.i,,j

.,,t _ i, ,.1 -' '.' "'::'"

KONTRTBUTIES .', 't'i.. a
'l- ''" rri\! 

'''r

aàn hun kontribu-
ets :bePaald .íoöi
él toih erfj'.1
ié' publikatie

Slechts 25 spelers van LENS 5 t/m II hebben vergeten om
tie verplichtingen te voldoen. Ze hebben nog helemaal ni
clit seÍzoen. 'Heren, snel even betalen want anders zuIleí
tallen het voor d.e rest, van het sej-zoe.n kunnen vergetèn_.
elders in óe IGNSrevue. ' ' " i-
PROGtu^L{MA DTNSDAG 17 januari 1984.

z
-^l

i
,t,
i

i
I

19.00 uur
20.45 uur

PROGRAMMA

LENS 3 za
LENS 5 zo

ZONDAG 22

LEI,IS. Il
IENS 8

.zo "

zo.
. '; ,:,-',. r.1,:!-,'|,.!

:ianuari 1984.
.... .i..l:.i.i:: l-:..:.... "-'

uur LENS 1
uur LENS, 2'l
uur DHL 5', :
uur De1ft 4

FC Lissg
DHL 2
LENS 3 .

LENS 4,, .1 .,

l
t
{
I

I

I

I

I

1

I

I

lt. ".' ;I

r4.0c
11.0í)
t2.45
12 .00

-5-
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12.00 uur. Lyra 3
f 2.CC Uut' Valkeniers
'I4.OP uu-q'Í.,ENs 7
'12: 45 rridï' DHr, 9
14.00 Íur'lbNs g

12.00 uur rrÉrï{S IC-'
IC.00 udilLENS II +
+ LElilS ï'Ij zoirdag 2 2

- LENS 5- ' r.,rus :6 ,.- . Krane'nbur
- 'LENS B '

. VÏOS 5.
- HDV,s ,,
- Cromvliet

i.lardienst ' '' 
._

2
i

A

o

I an.

zz zz:z zzzz z z z z z z1À z z z zz:z-i z z z z z z z z zz zt z z z zz z'z z
7.2
; LÀNGS DE GOTEN V/UI HET ZA]\LVOETAALéz
zzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzz?,zziz,izzz

PROGRÀMMA MAÀ"!\DAG 16' JANiiàri'1984.. :r .1 .,,,.i j

22.20 uur LEI'IS 2

PROGRÀMMÀ DINSDÀG ..17. januari

2r.4'c LEirs
': .lr. :.: 3

PROGRAMI4À 23 t 27' ànuari

Laakkwartier 2

1984.

LENS..i..- '... .

svs ,7c
LENS' 2 ., -

WestLandi a
iluitenhoE 2

' I \'-i 
- 

. j:,.
.r ..i i .,, ,,-.
| ,|.),

'zànd j e Schiinme I'ive'g

ËFGV 2

1984.

HoutrusL .V3

DUidIaÍln

LENS', 1,2, en,i

UITST,AGEN

Marathon
LENS I
Concordia 2
I,ENS 3
LETTS 2

J zr_ln vrl_l t.i

1

r

ZONDAG A;S, 15 januari 1984.

z aa lvoetbal toe rnooi , vraaraan liefst 3 LENS teams aan zullen meedoeri:

LEtisr 2 '( zaal) ; ': .

LENS oucl eerste èlftaI I' -

Aanvang 19.0u uur Sporthal'
Organisatie : Nutsspaarbank,

tt

?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzz'tzT,zzzzzzz2zzzz :t.':: '..t..... . . - .r. -. , . .,. :l

7-D: LANGS DE SPORTEN VAN DE Z-IÍ LADDER--- ' I ' Z
it .'"' Z ' :

?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzi.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAIUI.ÍÀ, ZATERDAG I4jqnqal! 1984.

(!) r(sD r -uur 's-Gravenzan<Ie 5 -
uur Lvra I0

14.0C
r4.30
II.JO

LEI{S
LENq
LENS

I
3

i-1. Dubbelaa;.j '

C. Demmer. . .'
N.N.

.. -6-
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I

I

I

' ir:

P. de Bruin,
- R.v OOst

og

-' R.vd Tóorn

Ve.illngweg

1',o .'i . vèeI
een punten

RS"..een ,.

ti: ' ;

ris ;. ,r'
ronk. (A) -

te. ..,i.

w.K] iinnen (A) - W.v Mersbergen - D.Pronk - W.v Veèn
.:.i. !..::\' - . J.IJlemeyer. - .G.Sinke -. K,Llen KhI
'véràËmèIëÀ9:45'uÉrLENS : i" r ilil .-,..N.Iit.

I9F. !PrI-!L4 ip: sele",sen .agII:; z,u-igf.i.j.9g,sg,q
26, De Liër. " "'
zie Res prograrnma + Lnilskomfe È 

rt1 I I ' '; r i: i

Het VIERDE veroezelt o* ,., iËti'
meer moeire ."ffi.i:'lïÍ'il"ïu3i.li 

tí:
verdeling gehaalcl zou kunnen rvorden, zou
goe d.e prestatie betekenen: ._, l" .r..t,_

ftpqf .t, De_ Zwethi.r .. ,...,Í ,... l--
t''

.-..t,.l' -, I.
ggen nèt 2e) dochrza
gen ' s-Gravenzancle 8
dat vàor cle 'r rLEItsE

Opstell ing: R.[.}a1 - P.vd Berg - J. de Sruin -
R. KuypersJ.den Eeyer - R.Koelemy -

M.Zegers - R.vd Steen - R.KieviÈ."- _:....-.

IIet terrein is gelegen aan: Gem. Sportpark, Kon., Juliana
I s-Graven zancle .

HeE VIJFDE e
be-.iclen op beEóE-Eii
cle tijdstippen. Voor
ook het 6e met een ge

Í'
,., .l!
'' 

I

P99,

I

M.F
J..,P

Ibij ''huis en gaan
't ;op verschillen-
punten, terralii 1_. _.r
J n.. .t

. :r.r ;; : ".. i

n ZESDE zoeken'hö't ditmaal dichter
PGS aan dé G..nèmuidenstraat, zij

het 5e rekenen we hier zeler op 2,
Iijkspel dik tevreden zaI" mogen.'zi

. 1\. , i rr,.lí.|,t *,_r ,-

I

t
i

I

I

i

-7-



K.KruL - L,Kul.per - E.Neunann - c.vd Togt - C.;Veldink - N.N.-
L.Sinke -

verzamelen 12.15 uur l,Ei\is I ' Leicler à.xufpet. : ' :

fiet terrein is gelegèn aan: c1e Generiruiclenstraat. Komende van-'LENS, Íechts
de Dedemsvaartweg in en dan de laatsÈe -straat llnks (j 5J,Q m rnSt] de.n,). 

,

9pg-telligg, C.DeIt - C.Berenbak - L.Sinke - W. Si-ÍÍmers - R.SneI -
-'.-IlIT.n-..Kounenhoven - H. Gerritsrira -- J.Kouwenhàven - L. !trantel -: ' W. Stuifbergen' (A) - A.Tewarie - N:N.: - M.Nelissen. .

rrerzàsrelen 10 . 30 uur L,ENS ' -"'Het teirej.n is gelegen aans Vànaf LENs'.kofirende recht'rle »edemÀvaàrÈireg
in en cian Ce laatste straa+-'a,/il ltnkerËanrl (+ 500 m inri jrlen) '' . . . . 

-
".:': : ; '

Opste 1Iing: C.Bosman - c. Dosman - M.de HFac. -'+.Sgnke - H.Kenper_-_(À) :

PROGRAMMA ZÀTIIRDAG 21 j anuari 1984. I voor 'de e maat insuccessl . , , UIB"3
l-

r4.',o0
12.45
r4. 30
14. 30
12.45
r.u,cb

irur(j) Takdier Boys
uirr Hoekse Doys' 4
l,.ur Die Haghe I0
uui Dsvp t2
uur Honselersdiik 9
irur \zCS 4 :

t; ,--r doch
LENS-I ,

LENS 2 .

LENS 3.
LEI{S 4 J

LENS 5
LENS, 6 :.

iet analers )
.Noordam.. .

.Hogedoorn.

.N.

.N.

.N.

.N:.: :

tt sn
À
N
N

"I{
N

RESERVEP ROGFÀM,$. ZATERDAG 14 i anuari 1984."

I'Ieste rkwarti-e r I- wésteiiiwartiei 2r '
schevéningèri I
LEI{S 3 Telefonisch
re1. 863447 l.' : " ,'

, . 1'.

LENS I
LENS 2. - 

.I,ENS 
3

informeren. bij de

: :. ,.

14.30 uur
12.30. uur '

14.30 uur '

Meinesz tussen 10.30 - 11.00 uur^Hr.

Afschrijven vrijdagavond voör '19.00 uur bij cle Heer MeÍrieÈz t:el-. 863447

aij'aigelasting ïrainen iroor "clè eIftailèn' 3 E/m 6
Ieiding van G.vd Togt (ook bij slecht weer)

I{EDSTiII JDPROGRAMMÀ LENS Kompetitie
' L)l-nsda I7 anuari 1984.

om 10.30 uur onder l, .. r i

I9,J0 uur LENS 3 za

WOENSDAG 25 janÈarÍ 1984.

LENS 1I zo

LENS 3 zaL9.J0 uur LBNS 5 za

DIÈISDAG'31. arii:aii ' 1994. 
-'

uur LENS II zo
uur lENs . 3 ia
G 7 februari 1984.

:4s
NSDA

19
20

ör

za
zo

LENS 5
LENS .8

LENS lC zoI9.0C uur IENS 4 za

-8-
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" SAI{ENEOI{S T - EENS -.
.vl)ir .i .-t. - I3.45
v2 "of v3 ' ',- l. 12.00
vl 1r.45

, i ', r',' ";"r''

589 , 2544 Gd ocjn..Hààg- :

,_ ,,:,.;'-':,,J --- ..r

J
J
J

JJJJJJJJJ.JJ,ïJ'TÏJJJJJJJJJJJ.I 1.- ;.; -. r* 1:.

VÀN HEE.JEUGDERONT ;
'qJff J,I.J,t.r_,.j.i-.IJu-JJJJJJ-JJJiIJiltJ,t,IJJJJJ

.'Ííi'. - í.:,ji ,. .: :;'
ROGRJ\.I.II{.4 .A+D.FC-JUI'IIOREN,

.] JJ J JJJJJ J JJ JJ JiI.]J JJ JJ'IiTJJJJ.'iI.JJJ.] JJJ,J
.":Í Er. ,-:,.,.., !:f , I .;t., r,:-r. .i . -, _i

. t. .-_: ,' .: , , ,; .;.-,\., ií: :. ,l: , -.i ' , . :'r,I{EDSTRIJDP
,... 

r

Gerard Dui'iÉs teyn , Stieltjesstraat 259 , 252I \It Den Haag TeI. 946893
cI'i-, . J.;.,1.;.:t;.i. rl,
'AfbëILén-Vööt-c]e rreclstri j den bij bovenEenoemd persoon op vrijclagavond
FgFsqn, 1,8.00 en 19"00 uur. fn u,iters te nood nog op zàteidagmörgen op

.F.ENS lUeji iemand van'de JUKO tel.r 56t3L4. .Voor avondwedstnijdeh-uiterlijk
_c]9, av.9p c1 van cle wedstrijd voor;I8.00"uur..' Í .. ,'., 

" 
,,,'. ' ' 

.-

/ zarsR.DAc r 4- r- 19 g4 .

r4.30
12.30
12.3C
II.30
II.30
Ir.30

tlut:
$llr
uur
tlur
uur
rU9.r

LENS
{,.ENs.i
LENS
LENS
LENS
.,LENS:

ÀI
4?,
UI
D2
c1
c2

;. .Ce1éritas'.ÀI .: j .

. Bi-' zwart. ?,2' :.. t .:..

VELO DI

uur
uuÍ
uur

Zaalvoetbaltoeriiooi p§éIëíjk:::f 0i:SO:.tutir
zaalvoetbaltoóiii-oöí"piiàiai jt< rO . 30 uur

. Z,àalvoetbaltoernobi Poelilijk'.I0 i 30' utr
ill,.r! . r1'

-iLrïj, -:j j-À r'i ., j Íf','',,i:1..';'r.-...1'..1.:: l .' l-:.r '.r'ii -*..:: '!; I 'l "' 1r'l ; ';"
l;,-t..r .,1 ,.öp9tel].ingen.:. als bekend.;,;ï:,ENS. tsI imet P.AIleb1as '.i i. :i :-'-'.

,ï ...ji I j ..,;1G.-?a.Jpe.. qruée-lsi,Set-:vervoer. vobr LENS-B2r;CIÏen. C2':',, ::' ;:'.i ..-'i' spelerË U2 , CL en C2 kom,,in sporttenue , tra.iíinsspak eh met:''
. gymschoenen aan naar LENS toe-

::.:i";._i-jiÍ:1.iflc..q_t-911,^{erlstrijden voor: LENS Al ,A2 en B1 .:*l:'..; t.;.,.,r,.,.:'.:.:: 
--r':.1j.'i

BYZONDERI{EDEl.ï

IIIEDSTRIJDPROGRÀMI4A DfE-JUNïOREI'II', : r

Kontal(tpersoon: Dhr. Edwin Coret,
Tel.671096

Henge 1()1aan

r.t. ..,.i1' ,.ti.iÍ '1. -

Àfbellen voor de ureclstri j den bij bovengenoemd dersor.rn op vri j clagavoncl
tussen 18.00 en 19 .00 uur, ïn uiterste .,nppë ngg, op.. tz. alexdagmaigen -_.öp '

r.ENS bij iemand van de JLKO reI. 66r.3ta-:'voof-àvoiawéàiÈrijden"-ultelUit
de, avond- ;va4.,{e ,,v1ec1s tri j,í .rroor I.8.C0 ,uur. '' j.,.'..;,. 

"'_:. ': 
,. 

-
Í I.,t:.j"- ,-i: -, r{,,' ':t'..,.',i; 'j .i,^;, .'. , I ..'j-' i- r.,',.-'

.,.,!ArEBmG."-l_tf-: r9t4" -
, ,.SÀMENKOMST LENS,)

.:.-.... .;,.,.... '.!;! . .,i", .-, .
.Í , 1,rI ,:;I5 ",qqr i,L_yr:a,-D2 ., ., r

.,, 
. 1.I .00 xur..lEl,JS.,P2- ; ..r,
IJ.0Q ,uur LFNS -EI ;.:

,: ,: .:: , _ '; i

: .,, ::,:I - -' : .,LENS . DI ,{
l;.,A'i-- ::rr'SVl.35 D3

;l r;,' 1."- ': SEV El r

r, .. Sp . pdrk dè' Zlireth ' f0 . i 5
i ..V2 of - V3 ' rO ; 30 uur_
V3 9 i3O'uur

:. , 'ii ;,:-, i : : .'' -,v,

uur

.+.:,i"tll
IjYZ ONDERHEDEN

i:',',1 :Í.' r'r',r-'. :'

opstellÍngen als bekend
Gaarne ouders met vervoer voor LENS DI
Schaduwwedstrij den vóor: LENS D2 en EI

-9-



WEDSTRI.]DPROGRÀMMA F-JUNIOREN

KOIiITzu(TPERSOONs Àndy Christ, Lonnekerstraat
re1.650204

zArEiDAc t4-t-r984.

37, 254L TS Den Haag,

Sfu\,IENKOMST LENS

ll!:11q1^":or d€_lvedstrijden bij bovengenoemd persoon op vrijclagavondtussen 16.00 en 19-00 uur. fn uÍterste no_ocl nog op -zateldagmorgen oprENs bij iemancl van ile JUKo ter. 6613r4. voor àrloncwedstri jaen -urteiriit
de avoncl van c1e wedstrijd voor 18.00 'uur,

II;OO
II.OO
r0;c0

uur LENS ,F I
UUT L4NS F2.
uur LEIIS F3'

Gona Fl
HI.]S F3
HMSH F2

Juventas I

10.30
r0.30
9. 30

uur
uur
uur

V1
,v1
v1

: IJYZONDERHEDEN.: ' : ----::--'--

}TEDSTRT'IDP

opstellingen als beken(I. F3 me t. p.vcl Steen . l
iedere woensclagmi dclaq traíni.ng van 14.00 t/m 15;"30 uur

ROGRÀI,IMA METSJES

,i
KONTAKTPERSOON : .Frans vcl ilergi Gramsbergenlaan

re]-.297978
I t 4, 254I. Al4 Den ltaag',

siu.tr:NKoMsT LENS

v2 9 . 30 tiuË

. .:-:.;,-ir-;1fbelLen voor de weclstrijden bij bovengenoemdpersocn op vri j <1a j.rrorra -
tussen 17.00 en 16.0_Q. gur_. In uiterste-noo<l op zaterda-9.rnorSé" óp GNS

_bij iemand..van de JUKO tel. 56r3r4. voor avonàwedstrijóen 
"it.iïi.ix-àgavold van de weclstrijd vcror i8.00 uur..

ZATERL,AG I4-1-1984.

I0.0J uur LENS 1

IYZONDE RHEDEN

opstelling als bekend

ZAÀ],VOETDALTOTI RNOO I IN POELDT.JK
i.

De HVD heeft gehoor gegeven aan onze smeekbede nog een team in te'deienin het zaarvoetbaltoernooi in poelrtijk. A.s. zateidag guur, ," daarom metyijf teams geformeerci uit B2,cr en cz. erk t"a* sp""Ít-S werlstri i tlen; van. 1x10'min. Het toernooi begint om rr.30 uur en is óm 14.00 uur afgeropen.'rn verband met trgt.gebrek aan kreedfuimte worden ju1triè verzocht-om ïoorcigze ene- keer in'spórttenue,--L.ralnÍngs?ak en met AÀ;fu;!i"Ià; ö ffi;te verzameren oin 10.30 uur. !íij hopen. àat er ouaeí3 zijn àie jurrièwirren vervoe ren met ce auto. zo niet, dan za1 je *oàiË" fietsen.

- lC-



'Team "I
I Í,,".
tei dër

5:eam 2

Leider

Team 3 .(pouIe C3)'t{.v Maareri ; R;Raf.fae1§: , A.HoitinEh.'-- R.Koole - l'ï.Riffi j
.Leicler,'Dhr. Tromp.-.., ; í. . ;

(poule .CI) ,I.DÉnant 'ïK).- P.Bijlsma - É..Tettero - I.tarco ile FreI, R.Spàans : P.vd Zwan - A.Jansen. ,.; , : '.

Dhr. Spaans. . i ' :

'.".i 
",(pouIe C2) M.Haazen (X) - aI. Timnermans - H.StaaI - D.Dijlsma .-Milco de FreI - I'l.3rooshooft - M.Eosch

Dhr.. Bijrsma. . r . r i .i. ..

. Raffaele
ansen. '

:,E
K:H

Teqm,4" (pguLe C4):.S;vcl .ToSt : A;v Wi jnsaarden- -F.. Chrisr -r C.vd Doogaarclt
J. Koenraacls - F. eI Hadd, iL.ui-- H,Snulders.

Leider Ron ile Jong. 
. ..: r._,.;. :

Team 5 (pou1e C5) u. èpa__- R.Slars - A.Soekhlal (K) - p.straaiho.f - . .
I.l. Struick -" 

jR.Hartman - N.Jagesar
L,eider Dhr À. Spa. . " t ''t t

Tegenstanders- team f ;2 en '3 IIEC. RAS,I1AV;\, RVC e
_ Te Orn 4 en 5 ADS,LI4I

SCHADIII{PROGRA}/IMA VOOR:B2. en ' C2 "

CromvLièt.
n SchipluÍden I

Duinoord en Flamingo I s

Ook voor de tweede elftallen proberen wij schaduwwedstrij den op het kunst
grasvelcl Èe regelen. Dat dit veel moeite kost is niet zo erg, maar dat -
maar een aantal spelers hiervoor enthousiast is, is niet zo leuk. Veel
afschrijvíngen en c1e nodige wegblijvers, Hebben jullie geen zin om te
voetbaLlen. Waar bleven ttoderik S1ats, André v i{ijngaarden - í\niel
Soekhlal, Jeffrey Koenraarfs, Rene l(oole, Naik Jàgesar en Norclin Riffi.
Hopelíjk tonen jullie a.s. zaterdag beterschap en is iedereen bij het
z aalvoetbal toe rnooi aanwezig.

SCHADUWPROGRAMMA

Ilij algehele afkeuring spelen cie volgencle eIftallen vriends chappelijk :

r7.c0
12.0C
12 .3C
10. r5
9.30

uur
uur
uur
uur
uur

HMSH ÀI
HMSH A2
Ílilhe lmus i-l I
HMSH D2
HMSH EI

LEIiIS AI
LEÏ.IS ]\2
LENS BI
LENS D2
I,ENS E I

kuns tgras
k unstgras

kuns tgras
kuns tgras

Deze wedstri jclen gaan altijd cloor. Verzamelen één uur i/oor aanvang van
deze Í,redstri jden met de fiet.s op LEI(IS. Neem gymschcenen ook mee, Er zi jn
veel spelers die liever op g'ymschoenen spelen op dit kunstgrasveld.

KONTRÏi]UTIES

fn januari moet het'derde kwartaal betaald worden van c1e kontributie.
Toch zijn nog lang niet aLle voorgaanile kwartalen binnen. Íïe verzoeken U
om het verschulcligde bedraE over te maken op giro 3367II t.n.v. pennÍng-
meester LENS met vermelding kontributie.

-II-



r.::-??IPT:-È:f1],aq.p,tlpillen.; en welpensslekrie,atsmede o;í,_rte. wdensdas-
mr-dcragkrub Ëijdens de Kerstvqkantie. vier:.erg tegen. .we hàpen clat vanàfdeze r^reek de animo weer groter wordt. oe tràineis komen niet.voor ,niets.
Ouclers stuur Uw kind om te gaan trainen.

T}IATNINGEN

OUI2

UITSLAGE}I 7-r-L984.

A.s. vrijclagavon<1 t3 januari, wordt op LErís de ""r"te' .roorrorrd"t .,r.r, .rusperregerquÍz van de:.Hw geho.qd.g4.... om rB.30, uur verwacht teiaer. nar^r:_nCoret , ' I4arco de Frel , .nlc\y spàóö , .petrlck pi j lsma, 
"., 

-ui:."o 
Ce Erel ,goed voorbereirl aair rlei stàrt. Naàst LENS komàn-Groen wit,-g, Krairenbuig,PDK, ouigk en Triomph. op vrijclag 20 januari is cre tr.reede voorrondevreer op tENS . De nrs . I ,2 _en, 3 B.aAn over naar cie halve f inaLe .: Suppor_"'ters worclen op beide. .avor1agp om-.Ig.. 0C luur verwacht . ., .. 

.,

,.

,,,: 'l j,,:

. Gona
HMSH
HMSH
Team
TeaÍ.r
Team
Team

'Team

AI
3I
c2
AI
A?
A3'
iJI
L?

:., , .- t :

.,I,ENS A]
LENS A2
LENS C2
'ZaaLvoetbaltoernooi

, j. . ?eelvget! aJ toegnooi
Z aalvoetbal toernooi
Zaa lvoetbaltoe rnooi
Zaa 1 voe tI: aItö'e iniioi

3-6 .. :, t

2-1 ..,-.'..
2-2
]e plaats
le plaats
3e plaats
2e plaatg
Ie plaats

-L2-
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DE LENSREVUE
]fiI,EEKBLAD VAÀI E VOETbÀ'LVBRENIGING, LENS .(LENIG EN SNEL )

... 5 7e Jaargang nurune r' 25 , L9 j anueri t9B4 .

! . orrrcrepr, , :. - P, ,. : :. .' , '. , .. :

u, ,i ,.',, - 'o' ' '-
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

BOETEN

etaling vóór 15..fqbruar
v.ermaking 'gp giro 336 7I
e+k, .De.q Haag.

'r: ,.1' '..:...:

.v (nijtr ', i.
ia
1o

ir c:-:.,',,.'
.s. kontant bij de wnd. penningmeester , of doorf op rekeningnunmer 513453253 bij de..ABNj .

Cor Peters - An vd Steen - paula .'s-Gravendijk.. AJl en Gerard vd Steen.
I-:i j afkeuring s'mo-r.gen's tot 12.00 uur Hr. Lenting'.'
van 1.1.00 tot 14.00 uur: Niesje Moienaar.

. t:ReqisfratÍekosten Ie boeking I 25,-

Vanaf 14.00 uur: An vd Steen.

Zonda 22 anuarl-
Tinus 2i1 fhout.

F
B
o
P

Een grog.! aantal le.flen heeft over het seizoen LgB3/84 tót nu. toe',nàg ,helemaal niets betaald. Deze Ieóen krijgen tot 29 februari ile gelesénheid
hun achterstand te vordoen. Brijft betaling achtenege dan zulÍen..iii ..niet meer opgesteld worden tot de gehele kóntributie -over het lopèndóili
seizoen is betaald. ....,,_r-,,,r

KONTRIBUTIES

TRATNER
. . : . .-." -'Het doet ons genoegen"' t" 'k,-rren' 

rneedelen dat $rij de verbintenis met .;
zaterdagtraj.ner Barend van Hi jkoop met één jaar hèbben #erlengd. ,Ook hem
en zÍjn groep wensen wij een su.l<sesvol-Ie voortzeÈting van de samen-
we rking.

BBBBBBBBBBE,BBBÈBBtsBBi]D
I{nd. Be§tuur.'

B
UAROP.STEI,LING ,,

.,,U
B IJ
BBBBBB BDBI]JUI] JJI D3D3]jD]JB BtiilIlilSutssr.lDSilDIJtiDSBSiiDDUUrrSSiit litSDDDibXDEBD BBiJ}JDNDE

Zate rda 2I, anuari
s morgens : , . Hr. Lènting - Nies je en I€o Irtolenaar -

s 'nriddags :
S Iui ten.:

,l: ..' r.'-.rr i.

s morgens :
s'rniddags: André en José Christ - Àithur de Groot.j'i'

Sluj-ten: Né1Iy en Richaid vó' Hoék'i : i

l-li j algehele afkeuring: s I morgens : Tinus zilfhout . ..

s'middags: Nel1y en Rj.chàrd vd Hoek. -: l.:. ''

Bij verhindering: José Christ tel. 660204
LET OP :::LET OP !::LET OP: I:
Zondag 5e elftaI (zon) bardienst.

-I-

,l



tsij algehele afkeuring is dE kan,tine.'to.ch de gehele dag geopend.
Er, is" dan .van -alldë:nrtè beleven:-i.:- maar. alat weet \J zel-f weI ! ! I

' z z zz z z zz z z zz z z z z z 7,2 z'i zz z z zz z z zz z zz zz
VAN DE ZONDÀG

14.00 uur LENS t
. II.00 uur LENS 2 -

12.45 uur DHL 5
12.00 uur Delft 4

- _ _I2.00 uur Lyra. 3
" '' 12.00 uur. VaLkenièrs 3

14.00 uur LEI\S 7 ' " -:' 12..15 uur DHL 9 -,14.00 uur LENS 9 -
.12.00 uur LENS I0
10.00 uur LENS II + ..
+ LENS 11 bardienst 2'oers-'

..i..J.t .: . ' .,,. 1: . .'

KONTRTBUTIE AL VOLDAÀIt?,'.,.. ' ;;
re;i.':,,,.i':1

í' 
-ffi H nöö,$;í*

Z

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzT'zzzzzz

.,,,PROGRÀ},IYA r'ZONDÀc 22 ] j anuari. ..]9.84. :"

, .'r,' ,, I'I:

ir

FC Lisse M J.Tqtlefoo.
DHL 2 VI R.Houweling.
LENS 3 ' ,. . .r::' Brasse.rskailè/Delf,t-: " ": ",,:.
LENs 4 ""'Èii-itenhofdieef.'
LENS 5 _ Sportpark ,-,dè'Zwèth"'

Kranènburg 4" ..V2' " .' J.Vermeulen.
LENS 8 Dras se rsk acle/De 1ft
Vios 5 V3 ,N.N.
HDV 5 V3 N.N.;r '-'"'j:;

ic.foryligt, -8 .:, . v3/vz

OPSTEI,I,INGEN:

LENS I t/m 4 worden door de trainers bekend gemaak t
LEI{S 5 r,/ irÍ' rr') 5rs bekendi li

5

IJ
c
H

T
.f
T

NSLE Met ir.Duyndain + c.uàgieriài'li :- i-. ' '

zoncler" H.Udlng LENS 9 en R.Saggerman
I

zie zaterdag sen. 5

ansinRrw'Erg 'nl,rVERZAMELEN

LENS
LENS
LENS
IJENS
LENS
LENS
I,ENS

tr.

b:
7z
8:
o"
IO:
I.1:

II,OO
1r.30
r3.30
r2 .00
13. 30
11'.30
9. 30

uur I-.,ENS ..
uur valkeniers
uur LENS
uur .DHL
uur. LENS I '
uur LENS -'
uur LENS

r-. 1.. '-,. ..
.osse 668047
.v Deek " 0I0-715330'
. Rimnr:l zwaart Ol7 42-7L34
. Duivesteyn 946893
.Prins 298785

RESERVEPROGRAMMÀ ZONDÀG r5 janudrir 1984.

. Kuype rs

.otte
6006 5 B
29r4L2'

14.00
r2.00
12.00
12.00
14.00

uur
uur
uur
uur
uur

Scheveningen I
Scheveningen 2
VlestLandia 3
Pestdulvèn'3'
Postduiven 4

LEI{S 1
LENS 2
LENS 3,'r.rIE.i{S';4

I,ENS 5

\

KONTRTIJUTÏE AT VOLDAAN?

I

r'i

1. i ;



-,PROGRAI :I A,DIT{SD.AG )A anuar]. 1984.

rB.-45
20 ;30

uur._tENg.. 2.

uur L,ENS I
2
I

,:DSVP
DSVP

PROGRAI-1IrIA, tJOilt{SDAG 25 i anuari 1984.

19 .00 , uur'.LENS 5 zet;.
20,45 uur LEI{S 1I zon

I 14.00- uuri RI(ÀVV l,
I].00 uur_ Ve:bgrch 2

- LENS.3
- rLENS 5

- LENS I
-. . LENS 2

zà]t"
zon

PROGRÀI,IMÀ ZO}TDAG 29 anua::i 1984.

,..,.1r .00. uur
i. jI3.00I t1tlr

I2.00. uun
12.. C0 uur

],EN
Í,Ei'i!
ÉEI.I
iEN

D.1
S5+
s6

CeLeritas .3
Postal'i a 2
Verbuich B .

S chipluiclen 3
LENS 7
Verburch 8
LENS 9
LEIiIS TO
LEi,IS II

1U.00 uur Bl4T 3
10:00 uur LEI.'IS B.

- lí . 30 uur r./e rburch 6
14. 30 uUr Ouicli 9
10.00 ugg CéIeritas.9

-+. 29, jan._,5e ;e],.fta]- bardienst.
. t.-

KONTRILTUTÏE À]J VOLDAAN ?

UITSLAGEN ZOiiI)-+c 15 ianuari 1984.

,Y,EI:,O I
ADq 2, !ENS..

', I,Elt§ .

LENS I
LENS 2
Vredenburch
VUC 5,

0-0
2-t --.
2-2",

.1-4

:
3
4

r.
VELO ' -LENS en de unten.

. Evena.J-s -in cle thuiswedstri jc1 breek velo -nieí'de pl-oeg,. (liè met plezié
r . cLe aanval \iest. Enige maanclen geleden: ,2èi trainèr <1é Gier van àe .-

. lgqtFr--i4gers hiqro\,g desgevraagd: ',!le :zitten Wat rnoeili jk en spelen.
:;,;'"daarom puur op resirrtaat. Jamrrèr, dat deze'spelwijze zelfs in ihÉiswe

. stri- jcien, met, cc vetens-chap voo4lopig vorcloó,nde puntein binnen te hebb
ryg mget worden gehanteefll. Daar r^raren de trouwé toeschouwers, alÍe ile

. bai,;e vree rsornsi:aicligherlen afgàropen zondag trotseercleni maar weer moode dupg van. r.,EI'IS pi:obcerde or desohdanks toch nog wat: vËin te mal<en, ehad gezien het aan'Èal. goeglg,kEinsen eigenl.i jk best-een punt nieer verdi. r litaer ja.-ie moet clarl +-och' minimaar-een kleií beetje geluk hebben en d
.'ontb::eek! tggen dit soor! tegènstlanclers nu eénmaaÍ. Éet:mooiste bewij,

was de .t=lruisweds tri j g tgsgn_ieze 
- 
pl,oeg. yvas een cverwinriing toen niei,verdi.end?..Ilprinnert U 2ich die I0 mans muur noq en <Ie slooÈ aan .de . ., Iange zi jcle? En. hce had de rangli jst er daii. nu uit.gezien? ...luist!. maàr',: zoals ffg, Gf ef op:nerki-e, cie. punten. tellen €in :zo is het. Ove.r: de wèdstr

,val! ve rrl.er nae:-. zo bar veel te'vertelrèn. LeNs had het beste veldspe
i ,en "kreeg. vooraL via chiel Toet de kansen. paal en- lat zorgcrq) nog voàr;,beetje. opwinding, rnaar cle Èantine was zondag op de^huiseríjke hà'ard.n

de. beste plaats..r,roor r.rat ver.4taak'.-. . ,- : . . .': ,--;. ; I ,', -' 1.. - ,:';.,

r

d-
€ÍI r

I
n
encl.
at
S,

ij(l
I
een

?
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Zeker, toen na afJ-oop de uitslagen aoor aal giganÈisch bolwerk gatmden.
WS thuis verloren van S,fC. De spannJ.ng ls' veer volledig terug en ook
LENS kan ncg een ro1 van betekenis gaan spelen. Rob Jansen merkÈe na "
afloop terecht op, dat er voetbalwetten zijn, die -sertellen, dat een
ploeg. die nau:rrelijlis een punt heeft, toch wat gaat meesnoepen van.de
puntenbrei. Naar zorn ploeg moet I,VS zona]ag a.s. e!1 wel naar het coudse
Olympia. Ue zÍjn be:rieuwd, maali meer nog naar ile t-iruj.swedÉtri j d van LENS
tegen lJisse, want zelfÉ punten halen is het allerbe3.an§rl jkst Dat .-
zelfde geldt voor Uvr aanwezigheiil. Tot Zondag.

Guido Hal1een, de duizendpoot van de Haa(jse gemeerrteraacl, zorgde, ilat dle
meeste punten bi j cle beste spel:ersterecht kwanren. Grrj.clo, regelrnatig
uitkomend voor LEI{S I 1n de jaren zeventigr' vras dit wel toevertrourrrtl,
gezien zi jn rrparti jdigheid" en zi jn link naar Íechts.. C,'t in het voorileel
van diegenen, &ie spelend op. dezelfde lijn zitten. cuido bedanki voor je
medewerking. Zo langzanerhand }<omt"er enige tekening in tle Ètrij'cl. U
kuntdatzeIfaf1ezenuit<]enuvo19endeÈusSenSta:rd:.l

,i
Eerste is Ricky Tjin-Àsjoe clie met een gend c1cle l tle van7.5 dpeelt waÉ., na-
tuurlijk erg hoog is. ,
f'vreede en derde zijn, beide met evenveel punten, Ron de Jong en
Chiel Toe';. '
NatuurJ-i jk zlt e wat vertekening in de stand omdat niet iedereen ëven-
veel wedstrijden heeft gespeeld, maar topsport is n'u eenmaal keihardl
celoof ik . '.

ADO2-LENS2 2-L.

LENS sen. 2 uitkomencl in de res. ,2e .k1as KNVB speelde zondag j .1. cle zeer
belangrijke wedst,rijd tegen concurrent ÀDO."In verliespunten stoncl LEIiIS
één punt voor op ADO en bovenaan c1e ranglijst. LENS t::acl weclerom aan met
een aantal- A-klassers; er werd dit seizoen overigens nog niet een keer in
clezelfde opstelling gespeeld. De eerste helft gaf een redelijk spelend
LENS te zien waarin enkele goede R'lrsen i.rerden gecreëerd met als hoogte-
punt cle ' 25e minuuÈ.i Op rechts ,werd cloor het cluo Heensl<erk,/Dbgisch eeii
ingestudeerde hoekgchop genoÍenr'rvelke .resulteerde in een snoeihard schot
t/an. Berry Heemskerk;,..de terugkàatsericie bal:..werd door Ronald vd Hoek'be-

. heerst^ ingeschoten. .(0-I). Na rust begon rroor L-r'lNS de e1lenc1e. De eerste
, twintig minuten vrerd LBIIS vah 1.:t ,r,.e 1-c1 gespeeld.. Coch won<ler boven wontler
bleef let O:I...En dan de 25e rninuut: Frans Disseldorp breekt door en
stevent, op c1e keeper van ADO. af_^en dreigt:de ba1 in het doel te schuiven.
Tot ieclers verbazing fl.uit de; §cheidsrechËer voor een overtreiling 'tegen' LENS; uit. qeze,vrije trap ontstaat een nieuvre i1^DO aanval- vrelke eèn bui-
tenspel sillla,tie. gplevert van zo'nr yijf:ADO spelei:s, cloch de scheidsiech-
ter llesluit tot doorspelen. Gevolg I:-1,.èn een enorme chaOs op.het veld.
Over.en weer. schelden, schoppen en met als hoogtepunt het Ènerige onbe-strafte natrappen yan een ADo speler. Vanaf dat mcment was LENS gehedt
uit de weclstrijd en.víerd er ook nog Ílet 2-I verloren. Gezien het veiloop

.van de twee c1e helft,vrellicht .terecht, doch dFFn-Tcheidsrechter op .

zo'n manier een werlstri jd weet te beinvloedèn is schanclalig. (Of is dat
. , weleens meer bij we<lstri j Cen ADO-LENS gebeur-d?). pikant cletail: vóór.en

tijdens, de we(lstrijd vrerd de scheidsrechter door enkele ADO spelers b1j
zijn voornaam genoemcl en was cleze man clirelct na de rJeclstrijtl -zoniler het
ondertekenen van het weds trij clformulier r et de noorderzon vertrokken.Enfin, hoewel twee punten verloren, zijn de kansen op een hoge eindklas-, sering nog ruimschoots aanwezig:

, -4- Arthur.



-' 'xÍlÀvÉnresÀvoNDÍl VRI ,roed..to febr.u-ari a. s .,..
De Kerstdrive vras ëen gtoot sutËeé:kaarters. Voo,r dqze meÀsen dusrgAgé.

. zÍ j weclerom hun talenten tonen. -tniil
', trol:lveris ). op.deze avonci weeri 

"a; àË
bekenden i' kerinissén;:,trieítlen .r, ,"ti_Uiteraar«l zijri er-weer leuke pïj.jzenstrookje zo srlel mogelijk in èn fieefpersonën.'relèfonisóh aànmelden Éan

Onze vereniging telt een groot aantal
lie.uwg. ,Vrl. jc1a,o t0 februaii kunnen
hopen dat veel -LENSerè (telijk woorclparty'zullen zijn. Ook familie, 

.én(linnen zljn van ha::te welkoni- ,.

te vrÍnren. Dus, vul önderstaand
het' af aan een vàn. de .onderstaande

ook..:-..,-.,j:

gnag5Selefgnde:.. ....::...metdr zich hierbijde. lilaverjasavond op,_tJ _februàri. Hij,/zii "o.*lïurr-f.àppËi *.t* -Hèt inschrijfgeld ..g. f B,- Fer kopler àient op a. i"óiià t" *o.vol,faan. : ,. :" "",.',

aan voor

l- tlrgll

Ben' Os§é
Àndré Christ ,.
Wim KouÍrrenhoven

te.l .
tel .
te 1;

668447
66C204
29 9 855

)_i

zzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz . 
-

7.

; . ÈANGS DE SPORTEIv VAN DE Z-r,rr,ÀDDER---!,-t z : ,,,:.. --- z
z,zzzzzzzzzzz?.zz?,.zzzzzzzzzzizizzzf,zÍrrrurrrr1zzzz,zzzzzzzzzzzzzzzzz;z?Ízzzzz.,:,
Vari a. j 'I ons aller uarend Van Hi ko die wi j, noodgedwóngen moesten
Varia 2 mis§en op onze_.. euw aarsre^gep tie (ni j was, in denlande,' op
op b1z. die dag op f ardlie . Liezoek ; fogisch nie t $raar?) . wens.t dede . namens
13. ZL n vrouv, hierbij hééI LEI{S alsnog van gansei hàrte. .''t :aIler-beste voor 1984, waarbi gezondheicl en succes met de sporten

l
l'I tnatuur'Ii jk vóo rop staan

ZATERDÀG 2I januari 1994.

-

14.00 uur
I2.45 uur
14.30 uur
14 . 30. uur
12.45 uur
t o .'tt t) ''uur

-. IEIïS I
LEN§ 2....,
IENS 3
LENS 4
LENS 5
LENS 6

. i\troordam.

. Hagedoorn.
( l) ra:<aieï Doys r
Hoekse Eoys 4.:_, ...:-
.Die Haghe I0
DSVP 1?,: ,.. . -
Hons.qtgls<Iij)i 9
vcs 4

N
I{
N
N

.N.

.N.

.N.

.N.
I .v.m. het op hanrlen zi j nile prograrmna behoe ft ons EERS TE zich' clitmaal niét af te vragen: r 1 hoe as het ook.weer in de vorffi--,?wedstrij d ; want wij ,speelden tot nu toe-: deel.s door wëersgestëL dhèden-no n].mmer tegen. Takdier toys en weten er dus hoegenaamd geen enkele pi jIop te' tre en. I,\rat ive wéI- we t-en is dat de ploeg verleclen jaar i alszaal-voetba11:Ioegl het ook in het ve Id ging proberen. Zij werclen doorde iloncl meteen maar in <Ie 2e lasser ihge eld,liepen daar zonder aI .teveel kleerscheuren doorhee n, lferífen zorr/aar kampioen (in hr:n eerste jaarclusl).en zijn momenteeil rdclclels wisselende successen in de Ie klasse

twee de plaats belancl

-" r5-

vlak achter LENS oD oe .r.-----.-



AI met al dus we
Hoewel .niet onmo

. gaan tenrlli_nste : )
., ile nieuwe3j ngen !

1 een ploegje om voor.-.ult .,te ki ken en mee.. qp-lte..passen.
gelijk, zullen Aàd dé PqgleE c.s. a1s -fcloói mocht
tolh hun handen Éé}-,'iiàn vol hebben aan ile 2e iloorzetten

: Aanvan .op het veLd van VDs. om 14.00 uur. 'Ëet weI'!

Vqor \eË' .,!ÏíEEDET:-llgt de. zaak enigziris aàders .

I{eliswaar onLmoetteq beide ploegen elkaar dit -sei?o-en
àe' uiverse' afkeuringen).noglnief , doch: de @Ii-ere

.. dër ltestlanders is de gnzen wel, clusCanig uit het verle'terdege acuuraat te zi jn, AIs we in .clezen ditmaal eeil
. tot.stancl ,zouclen weten te brengen, lijkt ons dat voor"

tegen Hoék§ -: ,Boys.

. ,. . .. !

Het DERDE won <lesti jds haàr thuiswedstrijd tegeÀ
weliswaar ruim .(4-0) doch Cient zich wéI te.beseffen, dat
lijk zouden we willen "eggen) thans op aanzienlijk meer
.ffid. mag worden l zoclat ook hier een gelijksl:el o.i. het
haircl zal liggen. voor wi.m .Rltnnen en' de ' zi'jnen. '

zijnen nog wel een hele rioede pres tatie :

Opstell.ing:H. op ten Berg - H.Diemel - N;N. - N.
!Í. v l,Íersbèrgen - D,P ronk -- W.v'Veen -
c.Sinke - K.Ilen Kilit -;L.Sinke. '

N. W. K1[nnen.,(À) + ..'
R.vÏi Toorn '- J.Nidmeyer -

. de Druin."= i M.'Fris -
R,v Oost - ,l.Pronk (A) -

SDortl aan

.Kemi:er (A)

.N. -

(ook afÏëtEtloor
n ,vasthouclendheid
den, bekend, bm
puntènve rde I.i nq
vd' Tas en cle

::,-
die Ha§rhe:
(r"a]g_g@

tegenstand ge-
meest voor de

verzamelen 13.30 uur LENS Leider R.Vroom.
Het terrein is gelegen aan"sportparh. O.ckènbuigh r' víijndaelerweg (èinde
Laan van l4eerdervoort )
ATTENTIE: woensdag 25-t LENS'ko mpe titie IENS 3 'zat I,ENS 5 zat. I9.C0 uu

Het VIERDE (ook nog niet te9en ile Pijnackers in het ve1d, tot nu
toe, zaI er zeer zeker voor .Oienen te .zo rgen . rli.'tmaal vollédig aanwezig
te. zijn en er bovgndien eher iek:,'voor : te vechten; want " anders zien we-

. aanvoeriler . Joop . ProRk , c.; s .:.weer met , beken ; hangënde pootjes "
thuiskomen.

-r.!. : . :, ,,.,

öpéieitingr R.Dal - P.vd lJerg - J.de:Bruin -

----8. 
clen Heyer - R.Koelemy - R.KuiPers

M.zegers - R.vd steen - R.Kievit.
verzamel-en 13.30 uur LENS

:

Het terïein is gelegen
(via Nootilorp komende ,

aan: sportcomplex ,. i cle Groene wijdter'',
vooran rechts in Pi nacke r, naast Oliveo.l

ock het VI 'fFDE lukte het,'oncler de bezielende leicling Ean aan-
voerder @9,er zal clitmaal

tt66lErs,1Í k in rde'"thuisweclstri jc1 te'ktropperi (2-0) doch
duchtig aangepakt dienen te \^Iorclen om ile bei<1e, pittràen te

bemachtigen . Het ken we 1 , dus--- r.raarom niet clan?
i .r :.

H
N

te11in
K.Kru L.

R.
verzamelen II.45- uur LEI{S: .

Het- terrein is . gelegen aan,:
Patrijslaan. (voorbij flaÈs )

ATTENTIE: LENSkompeÈitie' woensdag 25-'1 :19.00 uur LENS

. G,Sosman - C.Eosmaí -.,Mrri1e Haas - J.Sinke -
Kuyper - E.Neumann .- G.vd Tögt - ,C i.Vel'link -
Baggerman, :' l:1,.. : '".i; :.....:, . -

, r .r, I ... .i . Leider
sportpark r rDe gtrijphorst"
té'sonsé-}èrgdijk. .:'

c . Kuipe r.
. Ing9ng i.. .r rà

ii ,

za - LENS 5 lza

-6-
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Í

r! -:'

.i,I T4SP'"*'O\ERSLAG LENS 1:"Lyra't''.!

Na een voor ons de laatste weken gewoontegetrotwè stàrtbaI leul< rond;
spelen achterin en dqor foutjes.gp een.simpele .2-0 achterstand worden
gezeÈi begon''het er'eéó beetje'op: te'Iijkeh. Lyia bleek,voor ons in de
eerste wedstrijd al een, zeer rnoeilijk.te bespelen. ploeg (6-4 nederlaag)
Door hun stugge én harde sp'eltrant komt het op puiè lnduviduele klasse
gestoelile spèi van ons le niet.lot zijn :echt'. óit keer bleken we'éètrter
'de"discipliire op te kunnen brèngën .om -rustig te blijven ook na de eerder-
genoemde achterstanil. Door mooie combiriatÍes !,ras de ruststand 2-2. In de
2e helft begonnen we met wat fellèr'op c1e bal te jagen,'hetgeen Èot'onze
verbazing de verdedigerq. ygn Lyra tot ietwat paniekerig handelen bracht. i.
Twee: schitterende dóelpunten vari'deze verdedigers'in eigen tloel bracht90
ons zocloende. op een ,comfortabel li jkende 4-2 voorsprong. Tot 10 nr:ln. - voor .\
tijd }eek er eèir'kJ-e,ine sensatie in te zitten. Echter toen sloeg bij Lyra \l
de vonk erin en ikwamèn zij deë1s àöbr eigen goed voeEbal rnaat oók doof
stom verdedigen van" I,ENS alqngg langszij (4-4). En zoals reeds vaak. in
deze kompetitie het geval is gevreest gaven we het vlak voor tijd weét
weg. Even met goed opletten was'ïoor het toen beter voètballende Lyla
alsnog -cnoeg om dè,toch niet'gehee' verdiende overwinning uit het vuur
te slepen (4-5).
Door een grote slordigheicl van Uw
sekreLarl-s (niet opkomen in d.g .

wedstrijd l.larine -LENS) dreigt nu
zelfs Eet -degrddatiespook om cle
hoeÈ lioneii kijkèn. De eeréter weó-
strijclen zuIlen er beslist wat
punten gehaald moeten worclen
zoals de stans hiernaast moge
blijken.
UITSLAGEN

stancl 3e klasse A
r2-L9 ..,'LIrra'

Ar<1o lala
l,larathon
Rij swi jk
Paraat
IrCo 78
LENS

II-I8
t2-L7
T2.L7
l2-L5-'.i :' '
r3-r4 '
L2-g ' -.'

, EonseléEsAijE
Marine

,. ' BDtrI ...VENIDO

derde team een Zeér

Lyra I
Buitenhof 3 -
RAVA 3
zoetermeerr B0/3 -

IENS I
LENS 2
TENS 3
LENS 3 I-3 (gest. )

,]
5-4
L-4
3-3

Op een sterk bezet toernooi',.in Bolnes béhaalcle ons
vercliensteli jke 4e plaats in de eindklassering.

'r'' èi..ía"n LÈIr-s''2ien : ËiJqËwetkdtl/.' o januari. '

ras. 2e klasse B

DZS 21
LENS 2

' i2-22
11-r5

r3-24 "'
12-I B
r2-r5"1, :. :

I3-I5
II-I4
r0-12
11-r2
I I-9
I1-B
12-4
'II-3.

I3-I2
r2- 10
I3- 10
r3-r0,
I2.- B

15-6

res 2e klasse''.C

Laakkwartier 2
RAVA 3
Romano 'Wen .Wah 3
LENS 3

Shakti 3
Gyinnova. 6 . .

Buiténhof 4
svs" 70 /2
BFGV 2
RKDEO 3,
Conóordia 2

Nat. Nederlanden 2
Snoelie 7
DWO 5' '" ' ...:'
Badger 2
westlandia 3

,'. zoetermeèr r B0/3

'-8-



Ja en dan het ZESDE:
goede moed en hoop. lti sEffiiËn
best eens met zrn,allen,

nog steeds puntloos eB_ :--.. -nog'. sÈeeds ^v.oI

Iukt't ditmàa1 jongeris, wie'Wëët:?"Doet jè

.:. '. .: '

óÉsteUihqi C,Delt - C.Berenbak - f,.Sinie - W.Simners - H.Kouwenhoven -:-E..Gdrrit§ma:.J.Kotrrpen}iovèn-r,.Mante1-R.sneI-,
f . , w.lrgifbersen (A)'-. À;ranàiié ,.-- ,d.I,;;1l=se', l";;uroo*.
verzamelen 9.30 uur LENS ..

[tet térrqin i's 'géleEen aan:'eehleÈ LENs-]kantine het laantje .oversteken en
dan links vóór grote tribune-Eiln. ' 

.i.,s-i"ià-".-iÈHs,o-.à.-i.t.innË-5-ö.".p.,.,'.'.
:)

l,
.N.
.N.
.N.
.I{.

T{

J
N
N
N
IiI

.114.30' r,2. 3C
r0 .30
r2.30
r0. 30
r4.30

I,EI{S I
LENS
IJENS
IJEIiIS
LEIiIS
I.,ENS

PROGRÀ}II4À ZÀTERDAG 28 anuari 19 34. (eindeli jk r^reer eens thud.S, I

BSa '68lt . ,.
Mons+-er.5
HTSV 5
Vitesse Delft
L;oos ciuinen 9
Naalclwijk 7

uur
ullr
uur
uur
uur
uur

2
a

4
5

I

. Bruystens .

. Kaptéin.

I3
,!

I,ENSKOI{PETITIEWOENSDÀG ]5- i -84 .

19 .00 uur LEIíS 3 zat LENS 5 zat.
.r. : . :.. I il

ATTENTIE: 3ij algehele afkeuring Zaterdag trainen voor 3, t/m6 om I0.30
,,
SCHADUWPROGRAI,L\4A 2 I- 1- 84.

-12.30
14.30
r4.30

:2-
1-

:' r:
Uur Westerl<srartie r
uur l,Íeste xkvrartier
ui:i sctreveningen 7

LENS 2
,,LENS I

,,. r,nNs I
OEFENWEDSTRIJDEN DONDERDAG 26-I-19A4.

19.UC
20.30

uur SOA 2
uur SOÀ I

LENS 2
ÉENS I

7, ZZZZZ Z Z Z ZZZZ Z ZZ ZZ Z Z ZZ ZZ ZZZZ ZZ ZZZZT,ZZ ZZZZZ

; LANGS DE GOTEN VAN HET ZAAIJVOETEAfJ .71L_Z
zzzzzzzT'zzzzzzzzzzzzzT,zzT.T,ZT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz:,
PROGRAMMA I,IAAI'IDAG 30 januari 19 64.

22 .2C uvr LENS I
PROGRÀMMÀ DÏNSDAG

._ Honselersclijk I
nuari 19 84.

sporthal Oranjeplein

19.C0 uur. Shalti 3 .

PROGRAMMA WOENSDAG 1

LBNS 2

februati I984.

sporthal Duinlaan.

Olympus/Zoetermeer..19.0J urir'Di'lO 5
in de week van 23 t

LENS 3
anuari zi
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Inclien-er nog mensen. zÍjn die belengstelling hebben om volgencl' 's&ro"t i.
gaan zaalvoetballen bij 'LENS dan, kunnen, zíj. zLch. nu reeds op§év,94 bij
WiLLem vd r,inden (070-202,404).oÍ dit gp 4laandi -avond even kofien vertellen
in cle LENskantine'(ook'bij wilIbm).:t,èlangrÍjk is dat we dLt'tíjafg
weten zodat er tenminste een goede kans bestaat om één of rneerclepe teams
bij c1e bond in te rlelen. -....r . '. .--'.':i:'.''

r.: -. -
ZÀATVOETBAL1OE

-i, , . ,

r. litgelopen zondagavon
-. !t zandje §q zaqlvo
,,,p1aatÉ.- Vti j zu11dq U

I de Nutss ank
a.- -,,

d; eén.paar uurtjes.na,Velo - LEN
etbaltoérncoi georganiseerd door
hie'r niet vermoeÍen met boeiende

,1..-'-

S; .vorid in' spórthal
de' Nutsspaarbank
voetbalversi'-rigen

wanÉ zo'n toernooi is eeri: rl-e rnate hectisch gebeuren dat U het ten ëerste
niet gelooft en ten tweede niet begrijPt. En daar komt nog bij dat .ik me
eigenlijk niet zo gek veel kan herinner-en. Ik zal .me clan.. ook mddr beper-
ken tot wat achtergrondgegevens want clie zijn vaag genoeg. Van LENS-zijde
namen í! drie teams. aan dit toernooi deel. ' r l'

Ie I Het ,,Duinzigtí' team, bestaande uit een strenge maar
i;' rèchtvaardige selektie van oud-eerste elftalspelers. .De bezièIende

leicling van dit team ligt in handen van }Iarry ..}ietz met dàarnàast
in één van de hoofdrollen No1. Jansen. SmuLl-en dusI 'r -

2e Het. Rustenburgteam. ' Dit zwaàrgesponsèrde élftal dat de ldeale mix
' . .kent. van jeug<l .(Herik H. ) 'lén routine (de overige spelers) legt on-

clanks de vrat ver$ende indruk clie de spelers . maken nog steeds. ,een 
,

bekeken party op cle zaalvoetbalvloér neer.
De , rschoutenkeze
"de:kansarme jeugd
nèt de koosnaam ,
Rustenburgtoe rnoo.taat en hadclen d-a
coach iieten Ce st

'li De overige twee ieams ,.ren lvesterkvrartier, dat het heiaas zonder Ton
Frantzen moest stellen, want die was EeblesseerC aan het hoofdr,.eri, het
organiserencle Nutsspaarbank- elfta1 . Bij de Nutsspaarb'anlc "spëeIde.'onder
meer Mariet di.Groot mee. wat is clat toch een Eetalenteerde familie.. : ._"- " ,,_ t .

zoa:-;s gezegrl krijgt U geer1..ïerslag v-an- vrelke weclstrijd dan'oóL. u krijgt
a.lleen de einclstand. , : 

^

n". Vroeger werd dit e1ftalr" dat zeker'niet.tot
van Nederland mag word.en gerekend, aangediend

, cle Vedetten". Na het echt op het laatste.
i.waren deze jongens gebrancl op een goed r.esuI-
artde niemanai;miíae.r àIs vtouteir rranizen aL's.
rikke.n. .

3e

!'. '...

I
2
3
4
5

. Jflest '

6 zes

Westerkwartier. clat veruit- cle beste was. ,.. -'.-.
Duínzigt, dat veruit de één na beste was.
, , Schoutenkezen " , clie als eni:ge reghÈ,.hadden op dg de rcle plaats.

_Nutsspaarbank, een goede
. Rustenburg, .. -; . . 

.

nog te vermel-clen dat zeker
tallen) het een belangri jk

' 1" " : ,

gezien de dëelnemende elftal'Ien
sportief toerncoi Í,.ras.

(of zeven

JJJJJJiIJJJ;IJ,]J,JJJJJJJJJJ JJJJ

i VÀN HET,JEUGDFRONT J
, JJJJJJJJJ.JJJ JJ JJJ JJJJ.T JJ J,]JiIiIJJJJ..TJ JJJJJJiEJi]J

:
WEDSTRIJDPROGRAMMA A+ts+C-JUTJTOF.EN , ..." ., .

JJJJJJJ JJJJJJÍJJJJJJJJJJJJJ

KONTAKTPERSOON:
tel. 946893

Gerard duivesteyn, Stieltjesstraat 259, 2521 VL Den Haag
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Afbellen voor' de weclstiljden- bij bovengehÈemaibel'Soon ol vrijdïgavóíd
tussen . 18. C0. enj 19 .00j'uur. fn ':uitgiste nöod nog gp, zàterdagàÓr,gen gp
LÉl's bij iehahcl van'cle JUKo tel. eOrgrA. Voör avondwedstiij den uitèrlijk

, de ariond van de-weckiÈrijrl' voor l8:OO uur.

ZATERDAG 2I-I-1984. SAI{ENKOMST LENS

VI *. i' ,' 1-'; f3.45
v3 12.00

DM , .. 'II.45
. ZuÍc1èrpa.rk . .!2.OC' vr ' ", ' '10.30
' v2 L2.00

14.30
12 .30

;'iz . go
13.00

,'rr.'.10
:"I2.30

LENS A]
LETIS A2
LENS,Bi .'
HDV ..' J' ,

LEIiIS" C1
LEI.IS 1C2 ;.

-: .DS.VP.AI .,

VIJC A2
' È-opestclo. ËENS 82
' HrtS 

'CI '

Àoo cs

uur
uur
tiur,
.uÈr
uur
uur

uur
9gr
uur
uur
uur
trur

SIOENSDAG 25-1-1984.

19+00 uur Duno AI

.'. "r '. BYZONDERHEEEN '

IENS IIl I.tr. Nolenslaan
lB. 33 .uur Duno

:,. .

" r_:

LENS At;A2,i)l itsz'. en'"CI ' zie schaduwprcgramma
Opstellingen a1s ..beken(]., LENS A?,.ÍLet L.Pennings
zondag r.El'ls I - Llsse. 1.. Komen ju11ie Ook??.Aanvang,14.00 uur.

-i
, WEDSTRIÍDPROGiRfu4IT{/I D+E- JUNIoREN

t roNreKrpnRSooN: Edwirf coret;
tel. 671096 .."..i' :'|' :

Hengelolaan 5 89., 2544 'cB .Den Haag

' i*,fUèllen voor d.e wetls tri j deri i:,,ij bovengenoemd persoön op'vri j clagavoncí
tuèsen''.IB:00 en .19.'C0' rjur:. .Ih' irltèrste nood.'nogr 'op zàteidagmorgen op

' LENS bij iemanC van cle JUKO tel. 66f 3I'4: Voör avonCwedstrij clen uiterlijk
de avond .van cle wedstriid voor 18.00 uur.

,: r.r

.. ZArE RIJAG 2f-I-1 984. .

i]YZUNDE RHEDEN

ZAALI/OETJÀL IN POELDIJK

, !,.

LEI,IS EI zie schaduwprogramma ..
Gaarne orrcfers met vervoer voor LENS D1+D2.-

,l

r l-,: :,'I _-.
SATIENKOMST. IJENS

,..:

.uq-r
uur
uur

i',i i ,' .. ,i . .. .': : 'j
13. 30' riur LENS DI - Zàaltoernooi'- j.h Poeldi jk L2.45:...I3.30uurI,ENSD2:.'-zaa1toernooiin.Poe1r1ijk
9.C0 uur LENS EI - HBS EI V2;: :.r* 1,. 8.30

De .s?elers worden in
LENS verwacht.sporttenue met traini ngspak en gtymschoenen aan 'op

-: 'lr:' Dus.'thhis ' i:inkletlen ! !

A.s. zaterdag zijn onze pupillen aan de beurt om in veiling Noord mee te
doen aan de zaaltoernooien van cle Haagse Voetbalboncl. Voor team l zijn
Sv'35, GDS,ÈsCr 6 B, Cöncordia. en. Cromvliet ile tegenstanders,. Team'2 heeft
op DSCT68 dezelfde tegenstanders als team,1. De vervanger voor DSCT68
heet CWP. Team 3 tenslotte speelt teqign GDS.,DSC'69, Verburch; Gona.en
sv' 35.

- r0-



De weclstri j den (5) duren Ix9 minuten. De zaalvoetbalregels , het nernen van
vrije trappen en inworpen alsmede het niet hoger mogen sèhlëtëà öf ïoppen
dan 2 mef,er,. zí)n,van toepdsqing.. Wi j, wensen ju11ie veel succes, en..ver-
w4chten jullie voo-r. deze ene keer -rnet sporttenue,. gymschoenen èd ëën
trainingspalr aan.op,12.30 uur op LENS. DiÈ is i.v.m. te weinig kleedruim-
te. Om 15.45 rrur is het toernooi afgelopen. We hopen dat er wat ouders

TEAM I E.v Knij'ff =. R. terrero - M.Wiersina - J.I.lansve1d - J.Westrate -
P.v Aanholt - P.Valkenburgh - M.Schuurman

TEAM 2 E.Hesselinq.. - I{.v KatwÍjk - P.Pronk - M.Tijsen -
I{.v Croonenburg - J.vd Waay - P.Elstak. -

Leider Tim Valkenburgh.

TEAM 3 .. M.vd Berg : S.vcl ilèrg I R.vd l,aan
M.Wubben-- u.FredrikÀ - J.Lelievel

Leider Arno Illitterswijk.

,t'

cl-

R.Wyrdeman -

.Kuiper : P.de !An.ge: .-ir'
R.vd Laan. . .:.

SPEI,REGELKWIS
.' .',, : .-:;A.d.vrijdag iÈ'cle tweede rondè' van de. spelregelklvis -op LENS. Momenteel

staat LDNS op de derde plaaÈs. Quick is onbereikbaar maar de nrs. 2,3
en.4 staan_ redelijk dicht bij elkaar. Marco, Mil-co,Patiick" en Ri ck11 cloe
je--besf;-De'eerste drie gaan over. Jullie worden om 1B.30 uur op ÏENS
verwacht. De start is om 19-00 uur. 1

WEDSTRI JDPROGRAMMÀ F-.]UNIOREN

KONTAKTI)ERSOON:
tel. 660204 |

Àndy Christ, Lonriekerstraat .37, 2541:TS Den Haag

Afbell-en voor de wedst,rijden bij bovengenoemd persoon of vrij dagàvönil
tussen I8.00 en 19.00 uur._ In'.uiterste nood.nog op zaterdàgÍnorgen op
LENS bij iemancl van d,e JUKO tcI. 661314. Voor:avondwedstrijden uiterlijk
de avond van de weCstrijd voor 18.'J0 uur.

ZATERDAG 21-I-1933. SAMENKOMST LENS'

9
9

IO

.c0

.00

.c0

uuT LEI.IS EI
uur LENS E2
uur LENS F3

- Spoorwijk FI
- DuinCorp SV- F2
- Trionph FI

VI
,VI
VI

B
B
o

.3C

.30

.3C

uur
uur
uur

iJYZONDERHEDEN

LENS FI,F2 en F3 z
'Jpstef lingen a1s b
Komen-,jul1ie wegf

Íe schaduwprogramma op het kunstgras.
ekend. .r:. .L -trainen,op e1e woeng Cagmitlclag aanvang I4.00 uur

:-II-

.l-, - -.-t:-.rt-rl"l-*rrÈ.È;ÈÉ4n-=.:..:i.:,---,.



. 
OPSTEDI,INGEN:

I,ENS F,I .

LENS F2

f'J.v Diemen - !Í.v Diemen -.
M.v Elswijk : P;goscir - r.

LENS F3 D.Ogier - ItI
R.v Elswi jk

lswijk' -. G.v Versveld
Léider Dhr Heins .,. 'i

. : .:,- .l 
:

M.Vieveen - R.Wubben -: B.Hijkcop ":.Arv. ieguwen': P.Kerrlijk .-
R.Riemen - B.Olsthoorn - P.v Rijn - J.'vd Seyp :

Leider Dhr- Riemen.r I .. - '._ .t., ; -rl.t,

Pronk - É.iiraterreus'- E'.Lau - ,I.dg Ëange'- _ .- R.Otte - E.Epping - L.Bom - P.vd Steen
. .i. "., - Leider Dhr Otte. . . .-

WEDSTRI JDPROGRAMMA I.TEIS JES

KOI{TAKTPERSCON:
tel. 297978'

Frans vd Berq, Gramsbergenlaan l.L4, 254L AIl Den Haag

Afbellen voor cle wedstri j <len bij bovengenoema paróöon op vríj <lagavoíd
tussen 17.00 en I{J.00 uur. In uiterste nood nog op zaterd_,qgmorgen cp..
LENS bij iemand van de JUKO teI. 661314. Voor avondwedstifj dèh. uiterlijk

"de' àvoncl van de wedstrijd voor 18.00 uur.
. \ ..' ,,
Sr'WENKoMST IiENSZATERDAG 2 I- I- 19 84 . ,

9 .0J uur .LENS I

DYZONDERHEDEN

SCHÀI,UW?ROGRAMMA

Juventas 1

LENS
LENS
LENS
TlENS
LENS
IJE NS
LENS
I,ENS
LENS

v3 B; 3C uur ,

:: -

'. opstelling als !e[en§ ... ,

Bij 't.,algehele .afkeuring van het kompetitievoetbAl- sÉelen de onc1erbtaancle
eI ftal len vriendsch-appeli jk :

r4.30
I5.OJ
r2.30
r4.45
t2.45
II. OO

13.45
13.0C
r3.00

uur
uur
uur
uur:
irur
uur
uur
uur
uur

HI.}S AI,
Gona . A2
Wilhelmus IJl
Gona B2
Postduiven CI
IIIJS EI
Gona F:
Gona F'2
Gona F3

Àr
A2
BI
R2
ct
di
FI.
F2
F3

kuns t gras

kunstEras

kunstgras
kunstgras
kuns tgras

ttr:
samenkbmèt'één uur voor aanvang van de wedsfrijCgn'öp,r.egg. De wetlétri j clen
op. het kunstgras gaan..natuurlijk altijd door. Nee.m hiervoor grymschoenen
en voetbalschoenen meé en bij koucl lreer ook een trainingspak. I{anneèr de
schaduwlredstrij clen voor Al,ill ,CI en EI toch niet doorgaan dan trainenjuIlIe. Kom dan dus ook op s amenkomsttij cl van het schàiluwprogramma naar
LENS toe. Tot zaterclag,

-L2-



UITSLAGEN

HI,ISH AI
HMSH A2
Team I
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
HMSH D2
HMSH EI

zaa lvoetbaltoernooi
z aalvoetba ltoernooi
zaalvoe tbaltoe rnooi
zaalvoetbaltoe rnooi
zaalvoetbaltoe rnooi

LENS AI
LENS A2

LENS D2
LENS EI

0-3
0-0
Ie plaats
Ie plaats
2e plaats
2e plaats
2e plaats
2-0
5-1

SPELREGELKWIS.

Ie avond van de le ronde.

In een "uitverkocht" waterloo vond afgelopen vrl j clag de eerste helft van
de eerste roncle ven d3 KNvB-spelregelÈwis- plaats. Nà, voor de vier
C-kl-assers van LENS, moeilijke .schriftelijke multiplechoice vragen begon
het echte werk. Iedefe deelnemer kreeg -twee mondelinge vragen. Hiermee
kvíam LENS langzaam op gang maar de broeitjes de Frel trokken het Punten-
totaal even omhoog en clit hacl (zonder de schriftelljke vragen) de vol-
gende tussenstand tot gevolg:
I. Quick I71 punten
2. LENS 156
3. Kranenburg 144
4. Triomph II9
5. Groen vílt' 51 74
Na c1e pauze kwanen, helaas, ile anrleré partijen goed op gang en liet. LENS
belangrijke punten lÍggen. De schriftelijke vragen waren door ËENS nÍet
zo beit gemaàkt dus er moesten mèt weer twee monclelinge. vragen per -deel-
nemer punten worden gepakt, Maar 'LENS miste nog de routine om o.a. vragen
over het opvanEen van een bal en het aantal medespelers in de rni clden-
cirkel foutloos te beantwoorden. Gevolg:EindsÈand Ie helft Ie ronde:
l. Quick 496 punten t2. Kranenburg 408
3. I-,ENS 385
4. Triomph 340.

?;ro, =r"líffi; ii:,'i3 "",.n3i'L week saan de eerste arie proegen over.
Dit is vocr LENS makkelijk haalbaar met clezelfcle inzet. Vrijdag gewoon de
derde plaats houden jongensl Jurrie rr competitiecloerpunten

4 EuropacoDdoe lpunten
. 5 KNVB beker cloelpunten

en 4 tegen ADS.
VARïA i: Jrrist bij het ter perse gaan van rleze weekpostl ontvinqen wij

het granrllose bericht, dat in het gezin Pl-eterman,
Peter Vo0testraat 233. Rijswijk naast de rèeds aanwezige
2 dochtertjes Esther en Wy. thans ook op 14 Jan. j.I. een
kersverse zoon, genaamcl Remco Johannis zijn Íntrede heeft' gedaan. Van ganser harte feliciteren wij de gelukkige oud.ers

. en clochters met deze aanwinst en hopen maar, dat ook hij naasÈ
een uiterst gezoncle levenswanclel, weÍnig onregelmatigheden op
zijn weg moge ontmoeten.

- 13-
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-. :Ii{ DCLIOTAGÈ"
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i:' .'. ''.:. : --.l- | -. . -
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istratiekoéten le boekln :'f zs,;.
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'?759

19 59
1736.-,

"T.. J.Otte

R.A:Otte
A.I^1.KÈfpers
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(sEzil) 'àares 'vrdiilt: ''cerrtt vd veen la.an 149'.

.- .' 
* 2552' WH. Den Hàag, tel. 979849 

.(F) ' " i(tem
(SEZO/ zaal) adres $rordt: v Galenstraat..IS, .

al
190978 F tleclemsiraartwe5i .89C, : .. ,..

2:545 D9, Den Hààg teL, 29:.4]-7: ....,

. ., ..r , :],f ,. ,i.,

_!':11 ,.-.
:t(og1. '.ali4§, v6ór
rmaking op
Haas.

15,februari
giio 33671I

kgnÈent:bij
of. op -, reken
, .. :

j'.r. - -: .,

B

t
e
n

ile wncl. .i. penningmées ter,
ingnummer 5 I345 325 3" bi j
-.'i' r .'/. _! l'- j -.-

r:/,..
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de..ABN-bànk,

TRAIIIER 
,,

,: -' ,{.1
De . trainer
het , seizoen

., iiem claarÉi j

I ianc3

i-i,,., ,"r.:i .:.- l. , t i-,'.j,.

: , ,.' i.. 1. ' '' 
"'' 

t'i :'t'-t" ;'" ''1 '':'

van ,de E-selekt_ie. ( zondagsenioren ) , r;Theo , Hóëfna§e1,,
1984/pP deqg g_r:gep ondei zijn hoede,;bJ.ijven,nerhén.
alle sukses tog... . ..' ,r . , t ;.: ., i..':.'; ., ' , .... Í.'

zal 'óok in
Wi j ,wensen

t ÉiiusoiBórulllluDlloiluii'unci;rclà .

: ;:.:J ,i',...,. :.. Wnd..:DestuuÉ. r"
. t! -.. r,::-.1.'".,- i':'1',- '- í'r:il :: :'-t

STELLÏNG u
BBÍiJtsI]3J.}I]BUUi-)BI]DI.]]JD33BBi}3i]T}BD3J]IJ3BD3ÏJUiJB!D3DDI]B3BUB83DBBDDDBDBD[JBBBSBBBBBB, ],

.. i ; . -'i: ), . " l;.' :"',i" :-l:-i'ir1.'ri ; 
't 

'

Zaterclag .20 januari. s:mglqgn§: : .IÍ.r. - Lentlng :. Meyr c1e. Jong. . 1." ,i-
. ':::,,,...i , -. srmiddag§i : Pqula _'s-GravendÍ jk :: Hans,tDiemel'

Sluiten.i '' 
-:r,_:... i. Àn vd Steen.. i . . i :. i: I jr

ui,j ''qf}<qurtqg s'morgens:. tot 12.00.uur Hr. Lenting ... ., ..;'-
van 1-I .0-J trjt 14.0J uur: - ..- , _.I{pvT 4e J_qIg .,::_.. .. . :.. ..,.: i." '.. lvanaf.jià;óo.uur:,-,..,-Àn',aqFe.',',,'.,',,.,,

." j'.: .'-: " ': ' '' 'Zonda.E 29. januari ,s'Inorgens:. ,-. Tj-ngs_', Z.i| fho_ut. i. ,.,i.: !r, :- b'micldags: An ;vfl -Steen-,r, Re-né. vd S,teen , j. ,,.., .:
Aanvulllng 5e elfta1 (Zon) 2 pers. r

An Ile rgenhenegouwen.Sluiten:

-I-
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3ij afkeuring srmorgens: Tinus Zilfhout
i. srmiCclags ! : !.. Àn , Dergenhenegouwen

,.:,t;.!lj-t-verfrinclering: ... : .,' ,''. afbel]én bij.Íosé Christ.-.* - TiR.P-tÍj ::':'f,Ef -Cp-::: LET''Op-:::.,'
. LENS I 5 februari Bardienst. . :: : .., . :L-

lsl. 660204

Zca1s gewoonlijk verschoof ook dit keer cle KNVB de .1>roblemen weerkeurig naar haar leclen door niet op de weerberichten te letten (of wat dani 9ck) en vrerd het programma nier in-zijn totaal atg.e1-ai!.-;i;,;r;àil Ë -*'
ook tot vrolijke konsekwensj.es geleict. voor d1e ,édstriiden die clan wel. rioorgingen Braren er nauwelijks èupporters beschikbaar:,rócat, cre inkomsteàvan Jie thuisspelende crràs lekkei- laag waren. Een hoop mensÀ" ;à;6-t-;;;,

, .lil.S .Yen hut nàar her reizen. Arno trveigaur,rz bJ. j voor!:eeic1 mocht lekkei.heen. 94 'weer n!-e.t.de sp4i4tgr van zoetermeer naàr tJen Haag. De scheids-rechter van vELo- Hellevoetsruis, werd op weg naar trIateringen terwijr,hij. -s!+I9tCnq hi j, een stoplicht aangere.den.., Uii -Vnr,o 
fraA màn meer zin om eenklav-er j aqmf ddag t(r, gr-caniseren , en niaa*te ,tàt ae scheicls zelfs via ae gè-ruidsinsrarlatie n,idéIijk. rerwar geïrrireerà aàoi-ail ài:.es,bestootjaeman toen om te wachten totclat de bui van Hellevoetsluis t"t tbiièi"-àpl-kwam ri- j d.en alvore4slhij:de wedstrijcl tereaht afg:elaste;..De spelers vànverburch , von{qn. het._Ée. gevaarlijk om met eigen aíto,s naar Arirhense uoyste gaan en huurden dus een tglf taxi's. uÍtéraarcl verloor VerÉurch ook-noq eens met een nurlerje of. 4 à i. LENS- Lisse was natuurli_ji ààL.;;;..oop voorhand cioor een consul of zo afgekeurd en ook hier beslóot de scËeicls

l? wat aandringen van r-,ENs tot goecrkèur.en. LENS .. zelf had er besL.t,rer zin1n en 9ezien de technische kwa.liteiten vari het eerëte wàà aat'misschien' helemaal niet zo gek gezien. tlat LENS er zin l-n harl r:reer. ovàrauiili.iji;ui-r.her-gperbpqrdl r,ufrs was vó;; h;-";;.ói"d''a"ài ;;=à. werlstriirl c1e" 'bèste-proeg en kreeg clair 'ook', iansen. veer-kansen. I,,raar 
"à"r 

È 
-iràiàuË -.Jà-

bruikelijk deze kompetirie werden deze kansen na,vrerijti-lÀ""È.-i"Uí:cloo! (aruminiun) houtvrerk, hetzij cioor pech hetzij aoór nàt beracheliikeverd. Na een half uurrje in <re 1ó helft rukre her cirrei ióàt-t;;À";;-:"-mi<llels- een r.Íe_rkerijk prachtige Jcopbar' te scoren en stond r..,EI,IS vercriend' o1,, l-cii uuit.seLs noemeir zo,n.'óoerlp-unt ,, 'etn ir"i.iictÀs--i"i;l-LËlli*siïö'. 'stceclsimaai:oobr mer her ."hàpiE;-;;; [;;;il oIii-h;ï:;eË'tocri Lisse, clar
. na gel fcutje vaq qe overigenÈ sterli keepende Miëher Loisheyd 

"p.àà"'n:_"-, sel li jkmakeride' manier gelijkmaakte. LDNS clrong ,3aarn" ;;t sterk aan maartoen zat het- hs1.mr.r niet neer r,ee. »e ccnciusie ria utióo1i ,;; i;--.ir--gevar clat r,ENS iruidei.i jk een punt hacl versireel«l en craar<rooi t:och een '

. beetje cle aansruiting r*et de Lop gaat rnissén. ue puntàn vàor net klasse-' "'lent ,, speler van hét ,yaar,'.wei<lén gegeveh-.d.oor. ï:eit l,ennings. BertPenninEs heeft als corurissaris voor ó.à. jpugazaràn ,it[ing Ín het waar-nemencl.e, bestJlirr en zai, mits redenraclèn o.fr .i.ru=" .r"il;;;ii=.t 
" "it i""""ciat vethindeièn, ook deel_ uitmaken van ir"t "i""r-t;-;;;;;-Ë;;";;:-t;;'^zonen vEu:r hem spelen bij. LENS in cle À-]ÉLàssa trouwen, . 

-ilÀg""" 
de omstan_.digheden l._runq erke spelér,minstens een zes met vrar u:.tscrriàiei; ;;;. à"beteren. !{ie clar vraren. mojen wij uiteraard.niet ontrruii;;-il;;-Èi;;; --

staat nogi stee(rs ruim bc.rvenaah., T{ar'kàn zijn broetje tiàLïens goee - .badnintonnen iré? (Dat 1as ik in cle k::ant""- t""*i""íè I . 
--'-"

A.s. zondag itKÀV-rr - LPN.S. il Leidschendam. U..kan met ii5n Q mee, er .wordtniet geschaatst, dus U bónt er ook'. l '

LENS- - - LISSE- eiï ile ver5chÍikkeliike snëeuviinàii. "

-?-



VÀRIATIES

P ROGRAMMA zOi{DAG 29 januari.. 1984.

T- Frans Zegexëi van LENS 5 heeft'al vast eèn'voqrschot gengnen. op
het kon'.encle carnaval en. zl jn been dubbelgeibroken tn"ttqqltrtèiti

- Tarzan is cloocl en iÈzelf vóÀI me.ook al iriet'ào'1èkker. . 
'

- 10 februari klaverjassen. zie'elders. Maàr"iséI ö$gerien voor''
maandag 6 februari ..r,

- of het nu doorgaat of niet U kunt altijd 'slÀiàaagslbij LENS
'terecht. Vooral dÍe broodjes worst zi jn niet te versmailen.;,Eq wat
clacht U van clie erwtensoe'.:? Ei van-het' dartbord? En'varÍ- dë".i'
tafel.voetbal? Enz. enz."".i' '" 1i,;,4': :'-" .-. "- i.

z z z z z zz z z z z 7,22, z zzz z zz zz 7, z zz zz zzzz z 7,2 z -
z._7,
I - Z ..-'-....',',',.:..-'
z,z'tzzzzzzzzzzzzzz?,zzzT.zzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

r4.0c
II.OC
tl.00
13.,00
12.00
12,. 00
1J3.00
r"}.00
14. 3U
14.3r)

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

RT\AW 1
Verburch 2
LENS 3
I.,EI{S 4
I-,EIiS 5
LENS 6
DMT 3
LENS 8
Verburch 6
Ouick 9

- cèteritaè. 3

- PostàIia 2
- verburch .B

- Schi.pluiden
- ,LENS"7
- fíeiltrcrr
- LENS 9
- LENS 10.",.
- LENS 1I, -

VI
vL
V3
v2

, És èamp/ttengelglaan
.vz/v2.., N.N.:

M.J.Bruin.
A.Egging. ,

E.v Leeuwen.
C.v Leeuwen

-. +ENS':1
- LENS 2

He uve lweq/ Leirfs chendam
Arke lwes/Poeltli jk .'. '

2

' ArkeLweg 20lPoeldijk
.. ,,Nieuw Hanenburgl .: .

.:: : sav.; Lohmanlaan -' "'"
.Leywe9,/hoek ttbordwgg .-,10.00 uur Celeritas 9

KCNTRIBUTIE AL VOLDÀAN?

OPSTELLINGEN-:

L,ENS I t-lm 4 vrord.en door de trainers" bekend' §émaalct.::, ' '

i iii'i§; 5i'rl;"ii^ai= ïete'JÉ'l'r: ;jii'; 
- :;:i {': r :''i : ' "::l'Ji I '1r'r

' LENS 5: I,let R. Duynclam + C.Baggerman
^ , zr-rncier H-Uding LEI{S 9. en R., Baggerman zie

, 
;, -J. l ,j ,l-.'.'I ;,.- , '.',t

zaterdao, sen. 5"

VERZAMELEN AFSCHRIWEN BïJ:,;,..,,.,

ts..IJsse 668O17 . i..;
C.ï Beek 01C-715330
H. RiÍnÍlelzvíaay: |,]-7 42-713.4 . ..

C.p"iïàitàvïI sa6{.}e: ':' '"
T.Prins 29 $785
J: i<uypers 60065 B
M. -Jansen

LENS
IE}JS :
LENS
LENS
LEI(IS,
LENS;-.
LENS

5:.
É-" ]r
7z
B:
9t,..
IOi,
I1:

1I.30-,.uur L.,E1,IS

I.Ii 30 'Uur I,ENS
9 .00 uur BMT
9 . 30 uur LEIíS

14.30 uur Verbrirch
t-4 - C.0 

,iiirri öuick
9.30 uur Celeritas

:.r )l

-J-

2t2283

.",,',. : ' ,l



RESERVE?ROGTIÀMMA ZONDAG 29 anuari 1984.

14 .00 uur Scheveningen I
12. C0 uur Scheveningen 2
12 . 01, uuq.Wes.t1andia.,.3 . .

.l? .:p_ot.,Uqr .?os.tdujryen 3 .

14.0C uur Postduiven 4

- LENS
- IENS
- , LENS

-- r,Eii§
- ' r.,ur{s

I
2

3
4
5

't .'
KONTRTBUTIE ÀI- VOLDÀÀN.?, .,

' PROGRAMI,II JINS DAG 3] j anuari 19.04. ,

19 . Cii
2'J .45

:.:IC.0,0 uqq -Rggrlq4b.urg 2
11.00 uur LENS i
L4. C0 rrur LENS 4
12.00 uur LENS 5

-l?..Q! uur IENS,6....
10 .00 uur. G'ona 4 ,..
IU-. 0O . uur jLENS l] + ..,

10.0C uur IRI(AW II .

11.30 udr Gr W II vac
f C. d{t uur cr. 'Wit 

58,25
LENS {J 5 februari Éàr<lienst '

FC Lisse I
DFIL 2
HDV 5

uux,lENS lL, zo ..

uur L,EN§ 3 2a-

PItOGRÀMIUA ZOi{LÏ\G 5 februari 1984.

5'r,Ei'ls
LEI-iS

za'
zo

UVSI
- ,LENS .2

- 3EC3
- uagers I

orànje''Dfauw z
l: ':i, '

HW4
, LENS..
Go4a l...LENS

.: LENS.LENS

7
5
9
r0
II

1:r.j

UITSLAGEN ZOI{DÀG 22 j anuari I9 84.'

LENS 1

I,ENS 2- ' --
LEi'iIS IJ

22.20 uur LENS I ';
,t'

PROGRAI\IMA L}INS]JÀG 3I

r-1
I-I
r-2

ru z z z z z z 7, z z z zz z z z z z z z 7.zz zzzz z'/. z z zz zz zz z z z zz
7.j r,eiles DE GorEN vAr,r HEï zAAr,voETrrtL ... ?b - --:-------- z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz4Tzzzzzzzzz?.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRÀMMA I,IÀANDAG 3C ianuari 1984.

19 . 00 uur Shakti 3 .. .':

PROGRÀMMA WOENS DÀc I februari
I9.0U uur DWC 5

PROGRAIlMÀ VRTJDAG .IO

: ., - LFINS 3

februari 19§11.

- HonsL5lersclÍ jk
jàóuaii .rg8a.

I sporthal Oranjeplein

sporthal DuÍn1aan

Olyitpus,/ Zoete rmee r,

LENS 2

19 U4

Da(lger 2l9.JC uur LENS 3

-4-

sporthal'Iloutrust.

;I



KIÀVERJASÀVoND'VRTJDAG 10 februari..à.s.

Tot nu toe hebben zich aI 20 koppels opgggeven, maar. er kunnen er.nog veel
meer bij r:'dus niet EetàIincl' en be1 eeÀ' va! cle onderstaande nummers'of vul
bljgaand strookje in eri'§eef het af aan de bar..iPlezier,. prljzèn en een
sportieve stri jtl. zij n - gegarandeerd. UiteraarC za1-het:koppel Jansen-Otte

:1i:_:=:l_y:::i_::r3:11:ï::_3Milg_iï:i:_: j-:::.3r1________ __..,__

Onde rge tekende
klaverjaÈavond op vri.j dàg I0 fe

Het ins
bruari Hij,ízij vo
chfi j. f gelclt a. d .

.. r l

.. ....l(ltitllL 4J.utl hierbij aan . vooi de'
rmt een koppel met '
f B,- per koppel wórd1t

ileï.osse.,.' .''' ''' '

André chlisC r
Wim -Ko.wnèïhoven ..' "',

ZATERDAG

tel.j66 604 7
te1.66C204
teI.r299855

z z z z z z z zz z zz zz ?.2 z z z z z z ?, z z z zz z z z z z z'À zz z z ?, z z z zz z
Í7

1 r,exes DE. spoRTEN:vAN,'DE z-Dr LADDER---| ' r 'i z
L \: :'. Z. ":
zzzzzz,zzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

v K1kGb

3SC' 6 8/ r
Monster 5
HTSV 5
Vitesse D 13
LooscluÍnen 9
Naaltlwi jlc 7

i:..3 W.Bruystens.
2:4 b,"xaptein.
1- 3 iI. Prins ,
2-4 vd Lans. .,.

r-3 N.N. ' ,''I-3 N.N. ,,

10. 30
r2.30
r0 .30
r4.30

DaÈ was'<1ug j.1.' zaterdag zo'n typisch geval van:r, 't kari
vriezen of 't kan dooien". Nourt deed geen" van beiden op dat -oment. doch
rcle belàngÍijke wedÈtÈ-i j c1 van ons EERSTE 

-vlerct (ier plekke) door.de arbiter
op het .allerlaatsté_ moment prompt: aÍgekeurg:, Jamme r vooral voor de rang-
Iijst.. doch er"viàb niets aan te doen: vèId hier en daar.te hard en ook
.veel te riskàntl -uet-.,het qgg op dé eerstvol.gendè (gelukkig weer eens
thuisl.) 'oritnioèÈingr _weten we .àt bij vooïbaat wat ons te wachten staat..': - 

'".

Stugge teEenétand vàn de.,kan.u lvaí: BsC' 6 B en 'chis,', i.;'..uitkijken geblazenl
{ .,i ,-'.,^ . 

, 7..-..:
:.:'.':i'i:i' Hët'TWEEDE ièclde 'het'niét in .Hoek v HoIIand (3-1) voornamefijk

omdaÈ er geenllEffiaker" beétaat. xandèn te over, vooral in de 2e hetÍt,
doch geen hond, die die bal over d.e goal-li jn kreeg ondanks een. zsraar'-. 'rl.'
ovenlcht nÉ rust. Enfin geen man overboord! Goed oefenen op ,, goaltje-.

ken" met Joop op de training dan komen we ongetwijfeld ook dit euvel
r te boven. (A r:ropos: .Iaat ik aIs sèkretaris de qehele selektie
ganser harte-bffiËrr voói c1e sóhilterende phöEoÍE-E-n GEí:E die '

àoor Martin Reuver.,trerden toegffiTil Ë?lEfrtastiE-ch ioilgéns,' ;

14.3
12. 3

kie
!íee
van
mij
wel bedanÈE l1l-Eegen Monster winnen hoor; boysl !

HeÈ:bERDE:haa - aitinaar onrièiwachtè àen'' ,,makkieu aan een onvolle-
dig en tevens on-ge Ínteresseerd ilie Haghe. Deze kansen werden dan ook vol-
komen benut en uitgebuit (1-10) .--Wie Aeze itoelpunten al-lemaal scoorden,
we zijn rt vergreten, cloch fraai was 't zeker.

-5-

I
2
J
4
5
6

0
0

,uur'' LENSi
urir LENS
uur Í,ENS
uur LENS
riur LENS':'
uur LENS

1._ I
1I
32
.3,.2
2t L
32

,., .'.i

I



De .+'huisvredstri jo tegen HTSV zal ook.wel , ni_et. veel ,:t tËguble_s.ii:geye. lil,.., ,.
doch vgt 't alsjeblieft nÍet Lé gemakïelijk óp;-jonlenb.-

'-', :'' '.'.t"' ':':l'l 
'' :' ,'" '

ogsqqllinS i.,.E. gp ten BerE - H.Dieinel - i,I..Kl-0nnen ,, (A) : W.v Mersbergen -
-.ll".E.fi;qrË - w.,r,1 VËen - R.vd roorn - J.Niemeyer - c..sinke - ll.n.

N,N.' - Ben. i(hiliI. ,t ')
verzàmeiàn io.bó-,uur LENS . ' :, '' .: , .,Leider n..vioom. . . , ,i
VERSLAG T]S\.IP 12 - I,ENS 4

. , rt 
" :t i_r

Onder Sybel:isché gmstandigherlen- startte. tENS 4 hoopvol..de wedstrÍ j.c1 tègen
DSi/P. Na. 5' minutèn stondeh we heI.àas aI met 2-0 achter.. Via. een. schltte-.
re[d ,doelpuni' va.n Ron r,'an Oost kwamen we nog ierug. .I,Íaar.het mocht nÍet :r

baten. 4-1 was uiteinCeJ-Í jl< <Ie ge-fla-teerde eindstanal aangezien onze
g.pgËings inephrnè' wóe::. ,ian-i.g hapeide. Kievit, vogel vraar wàs je?

Het VIERDE ( dat overigens, zelf ook een verslag hier aan toe wil
;e<1<1e 't evenmin (4-f) eq zal volgende week (dan weer volledig .voegen )

naar wij
Delft de

Opstel-iing:
J.

.. .t4.
vëtz amel-en

hopen!) een clriftige pogíng. Ín het. werk'stellen om tegen
schade in te halen.

Vitesse

.',:

P.:
R. Ílal - ?. v(l Eerg - J. de Bruin -

dèn Heyer - R, Koe.Iemy : R'.Kuypeis
.?eSgig r. R.yd steen ;;;1!§!19!,. .

L2.00 uur LENS.

(le
R;v Oob

rurD n - M.Fris -.
t - J. Piorik (A)

Het VUFDE zag haar !,redstrÍ j d eve
lijk a.s.zateFdilg tjhuis) beter doen tegen

neens afgelas
Loosduinen 9

t en kan 'L hópe-
,waarvan zeker ii

gewonnGí-kffi en moét worden, aI is_. 't .a11een maar vanqrege de'stand.op de
rangLij st , captain I(emÈer I

Opstell-ing: G.Bosman - C.Ilosman - M.de Haas - J.Sinke - H,Kempe
R':R?CÏ --ï.xuyier -.c.Kuiper - E.Neumann - c.vd Togt - C.VeIdin
R. Baggerman.
verzamelen 10.00 uur. Lens . "LeÍder c.Kuiper'.

r(A)-
k = "N.N,-

' " .' De enigste triomf kwam clitmaal van .het ipspn .1.t zowaar'UlT teqen
buurvrour,,r VCS .het eerste .vri.nstpunt in clit seizoeíAliïnenhaalde (O--6I. -
](eurig vre rk vocr cgptain Stuivenberg c.s. en als er een schaap over c1e '
fam_is, c1a': riee'- ïë:]E;EE'ITeE vof§ende kan a.s. zarerdag bi-nnen huppélenin de vg4m,,r'pn eqn.,gelijkspel (of nlsschien. wel-ze§éTl: op heÈ bezoekdnde
tl++Llwij=k77_. Alleerr yol-t-ediqheid en weÍnig of geen afschiijvtngen ztjn . ,

echter daarvoo:: vreJ- dwingèíde voorwaarden. En EÏ-ïaar hopen, d:t .'.e
weersgesteldhecen eeE-EëëEJE-mede ri j den met de ËENS:verdèn- zullen, hebben
deze weekl I

PROGRAMI"IÀ ZATERDAG 4 februari 1984.

r4.30
12 .30
10.30
r2.30
10.30
)

uur
uur
uur
dur
uur

'.1

2

4
5
6-(op

LENS
LENS
TENS
LENS
I,ENS
LENS

":

di

v
N
N
Àï

e

vd
.w.
N;
N.
N.

GDA I.. .. J
Semper AltlUs 4
SVGEB 3, ,

HS Texas ,DHB 3
KSD 4

Zbrart .

cI Eyk.

t . mom.ent van BondsvJege no(i ni

-6-

t bekenil ! )



LEI.'ISKOÀPETITIE D]NSDÀG 3I januari 1984.

..:,:,1 .

uur

1-

19 .00
20 .45

uur LENS, I _I zo
uur LENS 3 zo

OEFENI{EDSTRIJITEN DJNITE RDÀc 2 februari' i9 84 .

19.00 uut Sda 2 '.'"" '

2ö-45'uur Ëoa r i "'

I 
t-: 'l

1 t,'.

J.'.. ,- '
,.. - ' LENS

' 
'. - .'LEN5

SCHADUI{II GRAMMÀ 2t:1-]904.

Denk om kontributie's wanbe
rant. .: r. ;.-.;1 ,a.:].r.,_

12.30 uur Westerk$7àrËiér' 2.
14 . 30' uur' Wèsterkwartiér .I

14. 30 I uui: S,'cheíenÍnger, 7, .,t

NS
NS
NS

.,]

I,E
LE
LE

2.
I ' .':i,-,
3.' . ..-

.èÍTEE r Dij a1gehele afkeurir:g zaterdag trainen voor 3 t/m6 omI0. 30'

'I,ENsATTENTIE: talerstljst kgmt snel in. , . . .,;i.....,i -_ '., :,,,;.1 .. '. - r

: r,r; Sinke -,, W; Siirirners..;.
J . Kou!íenhoven -.. G , Mante 1

Opstelleng LENS 6: C. Serehirak : C."BeIt
H. KouÍvenhoven -r' tt. certifsmd'-
W. Stui-fbergen (A) - À. Tet^rarie

verzamelen 14.00 uur LENS
r. '.' j" ' ',:' -, -,

JJJJJJ JJ.]J.].] JJJJ JJJJJ..]JJ JJJJ
'Tq,J
; vAlI-$ETJEUqDFRON- _ .J ', ..,
JJ JJJJ JJJ J.]J JJiIJJJ J JJJ JJ JJJJJJJJJJJ.]iI

IvEDSTRTJDpROónirur're e+É+ë-oulÏIonEr'r :

zAItsRDAG 2B-L-I9B'4i

dè
.-

neR.S
- R.Vroom., :r,. ,.r. r -. , .'.'

Lei de.r' H.Douw.' :.

iÍiIJiIJJJJJJJJJJ.]J

-!

.'.1,, .::,
JJJJJJJJJJ

i.

...'i'-". 
". 

;!' . ,

.'..

JJJJJJJJJJJ
..,.'., :J,.

KONTAKTPERSO-ON : 1 tid.aàr§ clul-ves teyn, Stieltjesstraat 259, ll2.!:,.W Den Haqg,
tet.946893

!';.; i"; ' .' I , . li . l,
Afbetleh voor de wedstrijden bij bovèngenoemd persoon op vrij dagàvqiid r'' -

tusseh. 18.00 eni19;00iurji. In uiterste nood no-g op zateidaEmórgóh op LENSI:
bij iemand van cte JUKö'te1. 661314.i, Voor avondwedË trij Aen ulteÍltjk: ite
avond. van de vredstrijd. i:-.:,*-..'..-

: -:_: ,-.

r4.30
14 .30
12.45
t2.45
1r.15
10 .00

uur
uur
uur
uui
Uur
uur

llonster AI
ToneEido A2
Yionster BI
QuinÈu.s 84 , :'.
RK,SVM C 1

Schevenlngen C4

- EENS
- I-,EI.IS

- LENS
i'-..ir.,nNs
- LENS
- LENS

-, 'r

AI
A2
BI
D2
CI
c2

sp.park Polanpir 13.15 uur.
Rodelaan,/Voglpqrg - .. . f3.00 uur-'',
sp.park Polanen r.: - LI.30,uur ..

,Lèeuwerik: neuveJ-weg' .... tI.30 uu.r :::.-

Houtrustweg - 9.00 uur'

. SAMENKOMST LENS

, Yrsrv g;1 ' r 1i- 18.00 uur. '-

MAANDAG 30:I-19 84=

19.00 uur Haagse C-jeugd

ÉvzoivorrutuDeN ';-

-.' IJENS CI

. :.:. ,,.- ..i: .. . :
ops.:eIliirgen a1s bekend . ..i'. , ,

Gaar:ne'ouders met vérvoe voor A1,A2,B1r82 en CI
zie s chadur^nre ds tri j clen (C2 in cle zaal-)

,.i,.

- LENS 5 za
- ' 'LEIIS B -'. zo -.i' '.',,

i! 
^

. .. ,1i



WEDSTRI.]DPROGRÀMMA D+D-JI]NIOREN

KOI{ITAKTPERSOON: Edwin Coret, Hengelolaad:589 , 2544 GB Den Haa.g,
teL. 67I096

ZATERIJAG 2 B- I- I9 E4.

Afbellen voor de wedstri jden bij pgv_qgg9-4oemi1:-Fef_soon .'op vri.jdagavg4cl: r.:,tussen 18.00 en 19.00 uur. In uiterste nood nog oP zaterdagmorgen op
LENS bij iemand van de JUKO tel. 66I3I4,. -Voor avondr,redstri j den uiterlijk
avoncl van de wedstrijd voor ]8.00 uur.:.;... .: ,

de

r1.00
r0.c0
I3.30

uur !íestlanilia D2
uur Scheveningen D4
uur LENS E-conb.

sahénkomst LENS

- LENS DI sp.park 'Hogè.Bomeng;45 uur
- LENS D2'. Houtrustweg ' 9.00 uur
- zaalvoetbaltoe rnooi Poeldijk. 12.45 uur

tsYZONDERHEDEN ),\

- - 1 : .:i.- opstellingen' aIs bekenó . ;

- spelers voor de E-combinatj.e zie z aalvoetb altoe rnooi
- Gaarne ouders met vervoer voor Dl ,D2 en EI
- zíe schaduwprogramna. ,(èventueel in de zaal9 ..,.. ^:;i',.... .;-lr:.,.. ' .. ...,., ... : | .

WE DSTRIJDPROGRÀMMÀ F-JUNIOREN

KONTAKTPERSOON:Er6@ï:r- Àndy Christ, L,onnekerst raat 37t 2541 TS Den Haag,

efUétten'voor de wedstrijden bij bovengenoemd persoon op vri jàagavond
tusèeh.i1'8,.00'ëh-.19.00, uur. Ini. uitëbste nood nog op zaterclagmorgen op LENS
bij iemand van ile JUKO tel. 661314. Voor avondweclstrij den uiterlijk deavond.vandewedSt'rijc1voor1B.00uur.,...,..,.,....'.;,-,,,.,.:,'']
ZÀTERDAG 2:B-I-198lI . SAMENKOMST LENS

r0 .00
r0 .00
r 1.00

uur IENS FI
,uuï, K,MD, FL . ,.,

r uur HBS, E3 i

- DZS Fl
- LENS' F2 ,] ,

^- ' LENS F3. .

vI 9,30 uur
Noordweg . 9;00 uur .

í,Daa1 ren Bergselaan I0.00 uu"

I]YZOI..TDERHEDEN

g-psge11.!-qrg€n als bekend LENS Fl meÈ c v'Versevelcl.'
zie schaduwprogranma op kunstgras

WEDSTRIJ DP:ROGRAMMÀ MEf S JES

KCNTAKTPERSOON: Frans'.'vd Berg) cramsbergenlaan ]-j-4, 254L AM Den llaag,tel; 29f9lf

ZATERDAG 2B-1-}984: SAMENKOMST LENS

zaalvoetbal in de MarÈerrade

Afbellen voor de weclstri jden blj bovengenoemcl persoon op vrij clagavond' tussen 17.00 en 18.00 uur. In ulterste nood nog op zateiilagmórgén op LENS .'bij iemand van de ,JUKo ter. 66r3r4. voor avondwedstri j den uiteirijk-de
avond van dè wedstrijcl voor 18.00 uur.

-8-"

I2.00 uur LENSmeis jes ' I1. 15 uur



(,,' ZÀÀIVOETT]AL TliI POELi]Tfi
I

.,1,, it""., F.aterclag gaall B s!:etets.ivan llielpen.'I naa.rrPoetdi jk toe. AIs tegen-.'l
staildèrs-.hebben ze daar..i,, M+rathon, Nootdorp.,".Ràs il Seinper Altius én SEP.
De wedstrijden. duren tjigl minuten. om fS.zjS,udr ià het àfgelopen. Ce spelërs
,wgrdeqr; 1n spor-Ltènue ni3t,l'gf,mlchoenen en eèn trai ningspak - 

aan: om ,f2'.45'uur .

op -'LP|{S tverw-acht. Miss'ch-ien zijn er. wat:ouders dle voor het vervoeÍ n*1,:,n
zórgèn.. De 4- jongens die, niet-topgesteld. ltaan kunnen bij algehele af- ''
lc.e.ur.i4g met: D2 in de zaalvoetbat len'; .r.. ..:.."'-' '.'; , '.. . .. l

9lg!Èfigg, E.den Heyer - N.Schuurman - J.Spaans
D.Heins - r.LelievèId -. M. Scholte.

Leider Ton I s-Gravendl.jk.

- R.Nuyen.- M.4e Dfi!o,. :

KONTRIDUTIES .

Diverse oude
kontributie.-

-,i..r:zal Eeageren
ilatu$ he! ge
dan mógen" r.ri
Vragen/P49b1

KI,AVER,JASSEN

eFqn?. pel ,dan 970 154.

(JUN:IOREN EN OUDEBS)

rs zijn'afgelopen week of worderi deàe'week benadercl lover e
echte.istanà'van hun.'zoon (s) . Wi j hopèn. dat: ieclé reen. 

.di 
rer.<t

I omdat- op 29 februari-,dq .balan§-wordÈ opgemaakt. Is op'dèz
IcI +og 'niet....b.i'nnen, op giro 33671I t:n:V.. penhiirgmeester' LEj Uw ?oon (q) inl.e! ,neeropstellèn. rlaat hét.niet zové'i"kome

én

e .'
NS
D..' 

,

vond op
i j f formuli.er
n. Laten- .

ar.ten; -.1-: '.'-':. '

-' .' - -:.- ','chapPelllF,

:...

-: .1

lvoetbal ''in ''

,'..

.;

,,: , .:- ,' I

d:door. Neem.
nen' en .b:.l
ls <ie 2aàt" 

-''

eèn uur van

'?'t:1"'1' ;"-:"
Op vrijdagavond L0 februari is er weer een grandloze klaverjasa
LENS. De inschrijving l<an, geschieden middel-s onderst.aand inschr
Junloren en ouders opgelet. Voor f B,- per koppeJ- kunt U meedge
we de organisatie eens verrassen en in grote,aantallen komèri'. ka
I{u maar hopen dat ze tafelsr stoelen en kaarten.genoeg hebben.

,r'.., .':,. -... 
! '' t ' "'

SCHADI]WP itocf,À}IilA.,
..,,,'.'.,

Bij algehefe .ailceuring spel
of onderlinS Wat lrl.'de..zaal

16.00 uur.Gona A2 :, i.' . -. LENS A2 kunstgras: '
I,2.30 gur Wilhe1mus III . .: -,IENS DI

12.45 uur Pos,tduÍveq CI ,,. :. -, LENS C1,. ,'..' .'. ' ': .',;- ''
10r..00 -uur LE\iS C2 .zaalvoetbal inf de ,I,lartetraàè; -' ' t "- '
IL00'uur,HqS .D2 .. .' . -:. LEIIS DI indien. afgekeuid zaa

9 .00 gui- tE]§S 'D2 .. . '. - ' zaal-voetbat ln . cle .Marteirade
9.00 uui LANS 81 .(rest)..' . .- . zaalvoetbal in de Marteriade

13,45 uur- Gona FI. -'r . LENS.-FI kunstgras', L' '

13.00. uurl Gona F2 j , - LENS'F2 kunstf,ras ' : '.

13 , 00 uur Góna F3 ' ' j, ' '- LENS F3 'kunstlras . ': ' '""
!2-;Q0 uUr LEllsrnel-s jes . zaal-voetbal : iri de Marterràde

De.wedstrijden op het kunstgras en het zaalvoétbàI gaan altij
voor het krurstgras ' aangepast,e kleding, (trainingsp.ak';' gymschoe
kou eventueel hànëschoenen)' mee. ' Verzanielen 'voor zowel Gona'a
30 minuten voor aanvang op I,ENS; Voor de ovérigé wedstríjden
te voren.

'j. ". : * ':-;' rr' 1! ' r : 
": 

''

ën de onderÈtadnde. elital.l-en vri.éntls
van ,de Martefradè:.' ', ; : . -'' , ' '' '

-9-



DÀRTTCERNOOI DrJ ÀFKEURII'7G

KI{VB-SPELREGELKWI s. (2e avond van de eerste ronde)

Mocht het schaduvrproglgmma r:i.1 wi.lhelmus en postrruiven ook nÍet doorgaandan trainèn Ar,Dr en cr^van tr'.0_0 r/n + 13.30 .rrr. op-t.i-veía aan aeMarterrade. vanaf + 14.00 uur.r/Ín'J+ r7;c0 uur gaan io. àà"'ààitËi"i.i"t.tklubgebouvr. Neeih z6]f pijlljes:,meeï i"Àie" riàt'ààrtËi ààËrï,r,.*,", jullieook: kaarten.. rafelvoetuà:.rór,i" tàreltennis";;; ;;;:;;;Ë;'.? fripperen.Daarnaast 2a1 iedereen -mininiàaI één pannekoek'k;ijg;;.i ó""-tot zaterdagop LEr'rs en neem naast je sportspullen ook dartpi5iÉiàs à"-.àn tafertennis_batje + balletje mee .

volgens mijn collega Aadje cre M, moet en kan je geruk afdwingen. Met. dezeene. zin-is weergegeven hoe LENS door de eerste ronde heen rorde. LENSmocht 40 punten verspelen op nunmer vier-na acht mondeiirrgÀ 
- 
*rr.g.r, ,.r_speelde LEsïs B punren en stóncl r.ENs vijfde en laatste *à['ör punten. Toenbleek maar weer dat een.andere,go-]iIega-vàn *il ,-irrij= i,I-gÉii:t hàd doorte, zolqen clat ; : je nlet aan. mihdére i'i,eger.rstanaers inoet aàrrpassen. Han B.schreef het"' vorige week_ nog in v.r'. ,w"-*orà.rr-h;;il;r-"i;;à"" 

=à-aà"iit-'de LENS-coaèh ana mèntar aate;danr'oor< en-àeiiijk-Ë;;sà-i*ài r,il fi"Ëà"cor van der H. siruatie waarin hij ttacht aat ae-spËiàiË rrË*-ri"peí tèdorlen. -Misschien gebeurde dit oo[, we1 vrant I,ENS werd. tweede van, de .avonden tvÍeede in totaat._En nu wil ik niet gaan brufren-màài-r,Ër.ls-p.r.Ë-,uiiàj'-bekers u' d_e,_t=+19t, Jongens rtoe.3 februàri weài Àp r,Ër,rs-:Ë-best! :

Jan R.

IENS At -.Dsw A1

Na vier weken wat alternatief bezig te zijn geweest moest Ar afgel0penzaterdag op een hard bevroren -veld tegen ósw (de numme r ";ri;;;ai-rËerenAl had artijil_ vrat moeite met cre zwakkére tegenstanders gehad. Echt af-stand nemen lllkre meesrar nier. Maar binhen-de *i;ii;t-"í;;à'lelré-io-i_ovoor. Krein "pen" speelde RoberÈ vd'zwan aan en àiiï.;;È;;de r-0. Tlenminuten rater was hàt cnris schenk aià ileheerst scooràe z-0. psw probeerjde ook nos wel iers maar range Jh6ir red(re aÈ;4.;i;ii-"it"à" krulsins.DsvP zonk dlrekt a1le m.ed ii de schoe,er, .ei u"peixià-riiÀ ,".a., maar totverdecligen' ook dit sins ze irier al te ràs[:;ai--Ài'-;;.;ië Ëcnt ars teamen ze gunQen elkaar veeLar de kansen. Bij rust ,a" rrài-ii-510 door doel_punren van R.vd zwan 2x en c.schenk.'rn ie .ust wàra-àrg."p.àr"-i-à*-IiË"igdoor te scbieh. 'bè' eerste 15 minuten r.ukte dit aarrlig. Dooi ctoelpunten vanR'vd zwan 3x en R.pennings stond hët toen 9-0. vooraÍ r"àt sae doelpunt,
::i^lT?"-p-" yun; Rob và Heyden op Robàrr vd zwan orus iexàr,end vóor her!cr(]rrr()ze usvrr . ue keeper s-lapte op 2,i j en, al cle schi j nbewegingen íanRobert waren nier meer nodig. Het-tÍeíde qoerpunl-iiÉII"i[-"p ,i.i,wachten - DSVP probee-rde zetid nog .wat ààn rte va11en. 1.r.., É.ràrrtËr, 

-aoo,
de kou kresen de Dsw spirsen de-ÈàI nier op ae-góài G;i.;;. rvinrÍgminuten sebeurde er ni.ets... Fred spa doorbraË ae Éàn *Ë[:.À" -*rrieEend 

schotin de kruising, waargp Robert peniings er nog rl-0 van maakte. LENS konte-rqgzien op een goècl uitgespeel<1e wódstriia-tàó." ir.I'à"[sierrena zwakke
Psw: De volgendè twee vreken zalrher hee- óat #à;rà;;;;;il;-;;;;-:.'*"'".
!191r-!.r en cDA uir, als c1e weergóden het tennr-in"tà tó.riiàil v"ro en : - -Dèlfialwaren. in ieder geval zo §oèa om een puntje te:Iaten iig!!i,"" ' , 

,

paul vd Steen.

- r0-



Afgelopen zatexdag moest r,ENs aantreclen tegen Tonegiao (3e op de ranglijst)Er moest op een moei lijkbespeelbare grasmat (i.v.m. Ce vorst) wordengespeeld. LENS startte i.v.m. een gewiizigde opstelllng behouilencl en riethiercloor het initiatief aan de tegénstànaór. r,Ëus loeróe op de counter.Tonegído kon zíjn ver-dmeer<ferheid niet in iloerpunten omzetten. Een ge-vaarlijke counter, opgezet cloor Leo, (c1le nog àaar net hersteld was vaneen zware bronchitus) verd op de juiste vrijzè cloor Ap afgemaakt, deze I_Os.tand betekencle eveneens de ruststand. n^reéde helft 'gat Ëen zelide spel1beerd te zien, na twintig minuten k$ram TonegÍcro aan óe verdlende geriit-maker, rn de resterencle_ tijd kregen beide partyen nog enkele mogeÍi3kÉedenwerke niet meer werclen benut einàstanit t-r. ren goeclé start na de winter-stop (of moet ilie nog komenl). taet ileze inzet en-insteliin! moeten we eenl<eer van clie haÈelijke laatste plaats afkomen.

LENS 81 . ToíeqiAo BI

U]TSLAGEN JUNIOREN

LENS A1
I,ENS A2
LENS, B1
HDV CI
LENS CI
LENS C2

UI TS tAGEI,,r- WELPEN

DSVP A1
VUC A2
TonegiCo Bl
I,ENS 82
HBS Cl
ADO C5

Maarten .

1r-0
5-1
1-r
3-0
0-r
9-1

LENS
LENS
LENS

, UITSLAGEN WELPEN

LENS El

UÏTSLAGEI{ .' I{I}II-WEIPEN

TJENS F]
JJEI'IS F2
LENS F3

UITSLAGEN I'ÍET SJES

LENS I

GESPEELD GE!ÍONNEN GELIJK

11 5

z aa ltoe rnooi
zaaltoe rnooi
z aaltoernooi

HDS EI

Spoorvrijk FI
Duindorp SV F2
Triomph FI

D-team I
D-team 2
D-team 3

1e
Ie
2

prijs
prijs

1-3

2-4
7-2
r-0

I

Juventas I I-4

VERLOREN PUNTEN DOELPUNIEN

5 rr 38-20

-r1-
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DE LENSREVUE
I{EEKBLAD VAN DE VOETEÀLVERENI GTNG LET.IS (I.,EI.IIG EN SNEL)

57e Jaargang numygr .Z7r ! februari 19 84.

oooooooooooooooooó'

! orrucre"" 
3

. oooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooóoooàb

MUTÀTIES LEDENLYST

r919

0371

II.T BAILOTÀGE

J . A. S andi fort

S.KooI 19077I Iq

BOETEN

C.A.Baggernan (SEZO),
'!. , r.l

P .laeer'sholk (NS) ,

adres wo-rdt: Laan van Ouderzorg.205,
2352. HN "Leiderdorp tet. (0zt) sír332'
adres woidt: spaargarenstraat 4,
234L J!{ Oegstgeest teI. (07I) I76 169 "

200I

200 9

130877 F Hehqelotaan 627, 2544
rè1. 676307 "''
I,le demb liks traat. 15 7, 2
Tel..256368:. ;

ep :ppn 
ïe:s , ,

547 cV Oen ttaag

Adrrutnist rat
R. D. Bog s ci1

iekosten strafzaak f 35,-

Betal ing v66r -I5''maart a. s. bi j de wnd. pennJ.ngmeester
op giro 336711 oI_op rslÍglingn,ulnmer 513453253 tii ae ae

VERZORGER. -: -'--.'

of
N-

door overi,nàkÍng.. -

bank,Den tlaqg. .
,-1,.,' :

T -' :'' : :

- rN IIEI{oRTAM r''. '' ': ' ' ''r--',r-
IIIIIIIÏITIIIfITITÏÏIITITÏÏIIIÏIIÏiIT]IIIÏÏTIIIIITIIÏfIIIIIÏIIIIIIIfITTIIII

,...-. Dick Beek heeft. te kénnen gegeven _zÍjn vrerkzaamheden ars verzgrger/masseur per r februari a.b. te wirl-en bëëind.igen om redènen van perboonf'liiïf,. aard.. wi j. ..danken Dick- voor zijn.inzer ií de afgelop"r, *."rrà.n en deprerrrge Taller. leaarop met hem is saméngè\.reikt. Als tijdlelijke óplossing
t9t 4g!-.einde_van het 99i.?9eí hgbbqn we Leo' Riemen 1o$;ainsóag-eir dondeí-
,S19aY9nd) en -Jan Zoutendíjk (bi j de rvedsrri jden van LËNS t op-zondag),.1bereiët gevonden de- taak rian Di,gk vbort te .zàtten. l,Ii j \,r_ensen hen .suËceé.

_ ' onq bereikte het droeve.nier:lrs van het overrijden van een rur, óniéleden' ori 29 jàrige reefr,ijd is een rrasÍsch einàà óàÈàmà"--.à""irét"rJïË,van Ruual sner, speler van .LENS 6 {senioren zaterdagl . Hoewer pas kort. rld.van onze vereniging heeft zijn overlijden diepe Índruk gemaakt vooral opzijn vrienden in het efftal \aaarvan hij deel ui t ,inaali te-1.'.'onze.- ge.dachten':zijn bij zijn napestaanden.. .

..s:. 
' .. ..::, .. , .. , I .' ' hlnd. "pegtuul.

. "' " 
:-- .. , ;., ..: , .'' : ,.

-1-
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB , .: ,'','
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;'' BÀRoPs.rELLrNG"''B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÈBÈB'bBBBBBBBBBBBÉBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBEBBB

Zaterdag 4 februari s imorgens:
s ' mÍddags :

Hr Lenting - I!Íevr de Jong
An vd Steen - Paula rs-Graveídijk -
Hans Diemel - Ronald Kievit
Tinus zilfhout.

'l ' Hr:' Lentinö
eJl vd Steen
Tinus Zilfhout.

Sluiten:,...-,. .,..
Etj àfkeriring't-ot 12.00 uÈr:
van 1I.00 tot 14.00 uur:
vanaf 14.00 uur:

zondag 5 feb rirari s" morgeir's :
s ' mÍ<1dags :

TÍnus zÍlfhout
Àndré en José Christ - Àn:Laura v Dijk - Arthur' de
2' pe rsoneí ,'

vcl Steen -
GÍoot

aanvulling 8èt eI:f tal i(zoh)
Sluiten: André en José ChrÍst.
Bij afkeuring srmorgens: Tinus Zilfhout

. s'middags: André en José Christ.
Bij verhindéring afbelleri bij José.Christ tel. 660204
I,ET OP : ! i LET 'OP r,l"! I IJET OP :: I
LENS 2 (zonl L2 februari Dardienst,2.pers.

KI,A\4 RJÀS SEN - KLAVERJÀSSEN - KLAVERJASSEN - IO febTuATi 10 februari

TENNIS ; TENNIS TENNIS TENNIS TENNIS ' TENNIS, TENNIS TENNIS TENNIS

Voor de echte liefhebbers is er weer een tennistoernooi. Het vierde in-
door tENstoèrnooi I Dit keer niet op de zaterdagavond. maar op .zonda§. omdat.
vre op zaterdagavonit Falcon Crest niet Runnen nrissgn. Zondag l.L maart, na .

een heerJ-i jk miclttagje voetbal bij LENS iloor naar het indoor..Niet Racket-..
centium Eléenburg íàar iir een spóöia;r geprepareeïde Íeilin'§hal te . t: ":
Poelclijk. .Hier'ligt eèn sihi'tterend verenél gioén tapijt op U te vrachten. -
Vanaf dondeiélag 2 februari kunt U ziéh achter de bar,'opgeven en natuurlLjk
ook. bij. de onderstaande personen. Doe dit vooral snel Í.v.m. baanreseÈ
vering e.d. De prijs hangt nog een beetje af van het aantal deelnemers. , ,
maar zal de fI2,5O niet, passeren. Dus 1I maart, TENNIS.

I l

TENNIS ,:TENNIS T!]NNTS; TEI.JNiS TENNIS , TENNIS TENNTS TENNIS TENNIS

TNTERVIËI;J 
.iot . 

tgTo'HoÈFNAGEL ;

In de serie interviews met trainers van LENS hebben wij nu d.e eer en het
genoegen om, na'R.J. en B.v H, Theo Hoefnagel blj U nog bekender te maken
dan'hij waarschijnlijk aI is. zoals U ongetwijfelil weet is Theo momenteel
en ook volgend seizoen t.rainer van de na jaren armoe eindelijk weer eens
goed draalende elftallen tENS zonilag 3 en 4 oftewel de B-selektie. UÍter- ,

aard zljn ook deze keer iie uiÈspraken van Theo niet verdraaid of uit het
verband gelicht maar confornr d.e waarË+rd. Daar gaan we!

-2-

Arthur de croot r.eL. 934220
Henk Hoppenbrouvrers te1. B9 49 50



399, Eerst maar l^rat achtergrondgegevens, privé.dan wel te .vers.tag.n,q.v.p.?
'. - ttreo:' Ik ben ge trouwd; .vailer van 2. zoorisi (een, twee!Iing) En l,k geef les:- i, i" ;..op een 1Égq4e school .op de hóekrvan de Hersóheilstraat en de

IaleimarÉtraati tlat is eèn 5e klas trouwens.
Red: En de ,"voe,tbalachte rg:iond.en, als speler dàn?
ffilleoi IK ben ,19

.4aerna a_ILe j uniorenselekties bij
zo'.,n 24 , jaar lid n LENS; rkben

LENS doorl
hegonnqe blj de pupillen

open. Na .deeÉ heb

I

, 
í1- 

- j uniq .ren.,heb ik;oqlc. nog een.aantal jaren .]-n . senioren gespeeld'de
t/ m sen I oren ) ,Op .24: jàrige lèe.fti J d ':ben iË gestopt me t. voetbal om- ,

Red:

'dat it tben .làst kreeg van lmi j'n ' rug. Het .maffe is trouwens dat ik
' élaar nu geen last méer vart.' tièb. In fti jn juniorentl jd..trainde, ik.rtoen
trour^rens.al het allefeerste: Èelpene irtaI van LENS haar.o ja,. .jTon de (ok in speelde.
En de verdere aehÈe lsronden' a1s :trainet?

f:n-eo: Nedat iik gesËopt was met voetbalien heb '1Ë' èerst een jaar cle'A-B en
C-j unforenselekties van VCS getraind. Dat.vonil..ik zeli nÍet zo
geslaagd omtlat je als je 3 selektles op een avond moet tratnen. .de,::
organisatie nauwelÍjks rond,kan krij ge{r. He! wordt.,dqn wat rornme,Ilg.
Het w-as trouwens wel lekker voo r ml_ l ncoíditie. Daarna heb ik 4 jatir
bij:"Wi1he1mus.Àl en. BI getrAind;...Na Wilhelmus hëb'ik- bij
Laakkwartier tiet '2e en 3e. senioÍenelf taI getraind.. AAcl;Mansveldi was
dàar .toe

sëb1.r..ri ^,,'*IiiI
nt rainervan het eerste. Ik' ben overigens aI die ti, jd wel
even van LENS. -

.:--';Rgd: Wij 'hadden niet - anileri ve rwacht I Ging-ilat- t rouvrens ééri bèétje.metdie Mansve 1A?. - -

Theo s Toen ManÉveld daar kwam spee lde hij bij rc ut cht. Daardoor- liepT. het de. eerste maanden nie
re

t-. zq-goed, vooral'orgTanisàt'ó Ísch àieÈ,'--Toen hij " na'dlë paaï maanden bij Utrecht stopqe mqt voetbaltren,.ginghet prlma. Dit had overigens wel cons eqenties voor mij !e1{: Omdat
Mansveld succes met het eerste had wl'trdé, Laakkwàrtier 'hem graa

e, iluur rworden voo r LadkkriÉ
srtIer... *.houden. Maar dat zou dan ei

Als. .corqp.Ëohi§ is' o''ij rÍaakk+r
gqn-I.1jk. . tà.rtidrto eih ' Ëes loten dat Mansveld a1le

senJ.orenselekties zou gaan tra j.nen ., .,pat ging natuurli jk -wel tën_rj .koste. r van. ,mr.l .
Red: En toen)"
iIEËoc toèn'wë rd ik. door r r,Èlts benade rd , liÍid, vroegen of ik z1n had om. deB-selektile. sen IOren 'te trainen. :.DaaÈ had ik zeker we1 zin,. 1n temèer.daar ik töch' wel een r LENS-man bèn, hetgeen ook we1 blij kt uib, het r'r'feiË dat ik alti jd tia ben gebleve n.van LENS: zoals ik a t:' had,'gezegà,.
Red: Hoe vond jé he t;toen.je terugkwam bi l. LENS?Feo: Ik had LENS' natuurli jk altijd a1 gevolgd via het krantje'du,s, ik Í^ristdat de jeugd ,rl9gal, in aantal was velÍl inde rd , maarl,,toenr ik hier kwam'' Schrok ik toch wel. een beetje. Bi j Wi fhelmus en Laakkwartier had 'le 'nameli jk een ,gr.oter aantal jèugd-'féden .
}g], Wat vindÈ/ je van' de aanvang van,de tràining stIj den van de B-selektie!Theelf vind die veel te laat, verleden jaar was dat 9.15 uur en.dit

"-...- j aar'- 9 uur, Je hebt dan nauvrelijks 'tl-jd om na"afloop nog wat tebIi j ve-n lr4ngen . .In héË 3e spelen vrlj. veql jonge. r:e1ers die nog

'3e§:
stud.eren; vandaar.., t ,., .l
LENS is 'eoals. dat heet een
daar wat kommentaeii óij géve
Het gat tussen LENS 1 en 2
dle uit LENS 2 valIen spete
voor LENS een , rmust" dat h

s
n
e
n
e

kampioen wordt. Ikzelf geloo
zeker gezLen ale kwalitelten.
tot aan de winterstop. Daarn
niét meer zo. Dat tre-t ait i amlsschien vrel blijken uit he
4e van ilit j aar Í s .

e$at,i gil prestati"eve' verehïgInE.' XUn' je t,
in relatle met LENS .3 , en 4 zond-{g?. ;; ,.r, ..i

n hèt 3e en '4e .is veef 'te gróo[."'5óirsóns
Íneens 4, klassen. lage_r.-.Daarom ls: heit , 't 3e of het 4e Ín..eIl!. geval dit jaar'. ..

f ook dat het met het 3e moet lukken
Verleden liep het met het 3e ook goed

a viel de hel-e voorhoede vreg en liep hetar wel moet lukken met het 3e magt fett dat het 3e van verleden jaar, het
\

-3-

Theo:



Red:
Theo :

, Re.d: '

Theo:

- :.
Red:
Theo :

, RéA;

In. het 3e vair nu:spelen vrij. veel spelers..dle ult het 2e zí)n gekomen
De meeste daarvan traÍnen nu ook nog met het 2e nEe en: zoudèn ook
i'.h,het 2e geen slecht figuur slaair.' Het 4e draait,dit. jaar tiouweps
ook lekker. ''. i ' .-' ...'i .,

iBlijft de B-selektie volgend jaar I keer in de...week, t-rainen?.
Nee, voor het 3e v,rorclt het verplicht (aI is ilat éen.. naar .wosrd) 'om
2 keer Ín de wèek te trainen. Van, het 4e wordt in.elk geval ,ver{acht
dat er I keer in de week !^rortl.t getraind en daÈ gelclt ook voor de
zogenaamde , , schoutenkezen" . Het probleem nu met het 4e'ls Ëlat je

lwegens.de gëringe ÈrainingsarbeÍd van het 4e niet in staat'bent om
daar spel.ers van in te zetten voor het 3e.

'Iets anders nu; je speelt zelf zaalvoetbal in het eerste. Wat is dat
voor een team?
Het is in de eerste plaats. toch wel een gezelligheidsteam. Wat mij
betreft zou het wat meer prestatiegericht mogen..Maar het blijft .g..

gezellig, clat wel. :''

Íog andére opmerkingen? .-
Neé: i

Ok, bedankt voor de 'medewerking -en veel succes. toegevrenst. .'

I0 februari KLAVERJASSËN I0 februari KLAVERJASSEN I0 februari KLAVER.IASSE

LitNS - WS 2 uur! Denk eraan: LENS - WS 2 uurl Denk eraanl

z z z z'/, z zz z z z z z zz zz zz zz z z z z z z z z 7, z z z zz z z
17--rr!

étlJ'1
ZZzZzZT)zZT,ZzLLLZLZT,T,ZZZZLZZZZZLZZZZZZZZZZZLZZLZLZLZZZZZZ?,ZZ7,ZZZZ?,7,?,7,2?,ZZZZL

14 . 00 uur Í,ENS I .UVS I
10.00 uur Roodenburg 2 - LENS 2
II.00 uur LENS 3 - Or.BIauw 2
14.00 uur LENS 4 BEC 3.-.
12 .00 uur LENS 5 - ,lagers 2
12.00 uur LENS 6 HW 4. .

.-1P.00 uur Gona 4 - LENS ?
10.00 uur LENS 8+ Gona 5

:. 10,00 uur RKÀW l1 LENS 9
. L I . 30 uur Gr. ï,r. II Vac 8- ËENS t0
lO.O0 uur Gr.W'58/5 - LENS 1I
+ LENS B zondag 5 febr. tsardienst 2 pers.

VI J. Hagenan.
Pieter Bothstr,/Leiden.
VI P. Datthi jn . . .. .: :

v2 D.vd Schot. ' i':

V2 S.v Uden .
V3 S. Fabrlch.
Be re s tein Iaan
V2 J. v Putten .'

Heuvelweg: Leids chendam .

"de Roggewoning",/!Íassenaar
Escamp

LENS - UVS 14.00 uur: I(omt a11en en ràert U danig vrant dit wordt-hem!

,.i

RESE RVEP ROGRAMMA ZONDAG 5 februari 1984;

uur Scheveningen I
uur Scheveningen 2

-, LENS I
- LENS 2

-4-

I4,;00
12.00

t:l



12 .00
r2.0,.
10.30
14.00

9 .30

3-
3-

uur
qur
uur
uur
uur

OPSTELLINGEN:

LENS I t m4
LENS 5 t ml

VIes tlandia
Pos tdui ven
Gona 3
Pos tduiven
Gona 5

vJorden door de
I als bekend.

IJENS'3
LENS
LENS
LENS
LENS

Èrainers bekend gemaakt.

4..
5.
o
IO

r'LENS 5: :. II..
', ,Í,ENS" i6 rr : . 1 1..

LEÀIS:'7.; , ..,9r.

LENS B: "r:r 9,,
LENS 9:. 9,.

:. LENS, 10.:: rl.I :
.I., jLENS. ,1.1 :.. . 9..

. 
", 

.i'. j..

urir EENS - ,

UUT LENS :

uur Gona ',.
uur LENS
uur RKAVV .-
uur Gr.Ií II Vac
uÍrr'Gr.tí,/58...

..,' . ,. 
':. 

l

zaterdag sen. 5

AFSCHRIJVEN BIJ:

B.Osse
C.v Beek
H . Rinmelzwaan
G. Duivesteyn
T. Prins
J. Kuypers
M. ilansen

Houtrust v2

!'
6680 47
0r0-7r5330
0L142-7t34
946893
29878s
60065I
2L2.288

LEITIS 5:

VERZAI4ELEN

Met R. Duyndam + c.Paggerman
j zonder H.Uding IiEN§ 9 en. R.Baggermàn zie,;.

'30

30
3o
30
30
00'
30,

PROGRÀMMA DINSDAG 7'I ebruàri , 19 84.

.r9 .00
20 .45

iru LENS 4
. uur 1 I-rENS ,9

-'l : Í : '''i'

PROGRÀIiIMA ZONDAG 12

, LENS'i _.,, ,.LENS
,.i .. '..111

febiuàli 19g4,

za
zo

zo
zo

IO
4'

,I

14.00 uur LENS 1
II.00.uurJIrENS '2, + 1.,,-
I2..00 . uur Triomph't2': .; -
10,00' uur Quick 5
12.00 uur ADO 6 -
12.00 uur ÀDO 5
I4.0 0 uur LENS 7
12.00 uur Oranjeplein 5 -
14.00. uur LENS 9
I2 .0,0i:uur , I.,ENS r0
12.00 uur LENS }t
+ LENS 2 zondag . _12 - febr .

z z z z z È z z z z z z z zz 27.7,2 zz z z zz z z zz zzzz z zzz z z z z z z
LÀNGS pn cOrrn íÀ ner

22 Z Z Z Z Z ZZ Z Z Z ?, Z Z ZZ Z ZZZ ZZ Z Z

P ROGRAMMÀ vri jdaq 10 februari 1984.

19.00 uur LENS 3 - Badger 2

6 februarÍ 19 84.P RO Gxriiqrcr-: DONDERDAG 1

2-ZAÀLVOETBAL 2lr ..

27, z z z z z z zz ?.2 zz z z zzz z z z z z 7, zzzzzzz?,zzzzzzzz z z z z,i z z?,

. OlympiaI..
RVC 2

', LENS 
.3.,. 

,

LENS 4 !-::.:
LENS 5,
LENS 6..,,'- wasÈènàar 5 '

LENS B i.'' I{ippolder 6
Kranenbàrg 6

. Westlandia IB
Barrlienst 2 pers.

z

lr,,
2l . 0 0 uur RKDEO .3.' ': È
20.20 .uur Westlanalia 3 -

s2
s"3

LEN
LEN

, Velrin
Vei l in

oord
oord

gN
gN

5-

v2
v3

'-i,



PROGRAMMA VRIJDAG 17 februari 1984.

.' 19.00 uur DCo '78ilt
UITSLAGEN

LENS I ; . ''Houtrust

v ceb. Kl.rk

.v3

I,ENS 2
LENS 3

BSGV 2
La?,rili:ivarrtie::2

3-3
3-5

GDA. I r-3
2-4 :.

1-3
2-4'
r- 3.

321

14.30
12.30
10.30
r2.30

',;10;."3Q
r4.30

LENS I
LENS 2
LÈNS 3
LENS 4
LEN.S 5
LEI\IS 6

VARÏÀTIES

ZATERDAG 4 febrnari 19 84.

- Uit Spital aro Pyhl:n ontvingen 'we een vakanlleglget-. v..an I{ chard -vd, "ril
HoekdÍeonsbé.E',voer.dat.\ijgeengevaar1ij.kec1ingenhàdgedaan.
gug 2111 Ien v:e dan maar aa:liiemen.' .... .-,. :', . '\ 1.. ' . '.'

- i"-i,ài'[àCài."-"" heÈ-,'r,re"o, rop te richien damészaalvoetbalteam ddden:..",,
ilgs, r. Elise en -rlàrë'lÍrypers o;1s konde van de geboorte van een dochtër/

'.. ' :. zi,.sje imet de fr:aaie;.namen Nico1e Andrea. Van harte gefeliciteerd!.-. .':: Elise én .I{ico1c . r.usteiri dage}ijks van 13.00 tot 15..00 uur oP de ''' 1l: ' "
' coàdshloemlà';jn zS,,te., oén fraagl

- . 
-i'nftS.', is aftila rvel -egri'beetjé vreemd geweest.' Bi j'de meeste clubs ';,
!qgr.{dh *e ::i jwielen .ge.stolen of ontvreemd. Bi j 'LENS daarentegen' staat
qr,tng a1 sinris ' jaal;4rl dag een groene damesfiets van onbèkenil ddrk "' -:

gestald. Kair de elgqr.raar of eigenares deze fiets rèens .een keer. .

afhalen? Anders gaat die ile frituur in. -.' : ,',. .rr'''
Heef: U de Dait-hoel< aI gezien? Deze 1s 'gef inancierd 'uit de lotery-
pot lraar gegokt wordt op ile uits1ag.,"van het eerste. Meneec' !' '1

- ooster.Teghel heeft hem trouwens in elkaar'gezè.t, 'du§' qg darters' .. :,

weten nu \?aai: ze hun rondjes bier kwijt kunnen. ' ' ' 'i.:..

- zondag LENS- uvS eD dit wordt :de 'klapperl wie dit'hi§t mist in lfeÍte- atles? i4.00 uur Ís de aanvang. : ï.." " ' '
- Het deed ons trouwens veel plezier, om Henri Baggerman weer oP LENS ''

te zien. Henri is 14 \.ieken uÍt dè röufàtie gèweest.{oor de zl-ekte
van Pfeiffer. sterkte Àei aansterkàn en vooizichtig, riret ae ór,ttel: :

zingen na de cloelpunten, HenrÍ! ; ,. .. I ' . ., '.

zzzzz?,zzz zz z'tzzz, zz'À zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz z zz z
?' ''' ,rr" 7': LAÀIGS DE SPORTEIN VAN DE Z-M IÀDDER---.,.Z :' t'

í

zz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzl,zzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

I
;":,
vduur

uur
uur
uur
,uur
uur

1
.1

2
2

.1
I2

J. Zwart.

DENK OM I.IW I(ONTRÏBUTIE

Als de vre6r-;goden, cleze week een beet je 'medelÍ j ilen met ons hebben en
niet a1 te veel ronnï,e 1 naar beneilen' gcioie

Irt

week-end vrel eens een normaal voetbal-wee
vreet?!,,Ons.EERSTE.za1 dan allereerst §Íj :
seffeni ilat:.Íïfet rmr.nsr zo akkeli k
destijds ( 1.8 Dë bezp ers z

n, zou§en we warempel het komend
kenil teEemoet kunnen 9ga4 r:, yl.e
ale komst van GDA dienén te'b-'e-
gàat a1s bij Fopeningswedstrijd
Is ook , rwakker" geworden en zijn)

absoluut niet te oi,Ide rs chatten .

-6-

de

I

Sèftijer Altius .4 .; I
s_vGEB 3 3'HS Tèxas DHB 3 ' 3

.KSD 4,, ." 2

's-Gravenzandse. SV



Eat geldt eveneens voor het TWEEDE, dat bovendien nog 'n ,rappeItje,,met her bezoekenile semper Altius ,ffichirlen,' heeft. roËn riiit-1t
TP#jI-ar,s_vg {ag,_c. s. eindeliik eens .eeleera rreuÈÀni il-à";;ó;;rs veer-vurdrg voorkomende kansen èn . megelijkheden eens te benuttenl

}ig!_-q"I rcle gelegenheid (clitmaal rnogelijk onder een. .-''Ë- gt .,ooit zo succesvol,..§.pelend" svcnÉ,f1t*ààf -à"a". 
"

, Het
normale Ie

DERDE kr
fAffi6: r '

ten Berg - [.Sinke .-,H.Diemel - p.Driessen - R.Driesseir _(A) - W.v l{ersbergen - W.v Veen .- n.vd Íoorn - - .'r - G.Sinke - K.Ben KiIiI. , ,:. :., '. 
I

ur LENS Leider R,Vroom.
kennisgeving niet beschik-b-aar .(knie btessure)._ .. 

' ', ':

HeÈ VIERDE zaj. ( voor cle Zovèelstewe] {e grootsG-fr66ite hebben met het-àp begelijkspel lijkr ons in deze niet onmogàlij

de duim te houclen.

Ops teIli nq: H. op
w. Klunnen
J.ïU.emeye

verzamelen I0.00 u
D.Pronk .tot. nadere

,
Opstel lin 1,'",QBo

. : .r K.Krul
c.veldi

verzamelèn 10.00

Het treffen tegen

maal gezegd! ) hetzij . ,-"'. ledis .zoek komencle Texas oHa-tloch eenk voor Joop Pronk c'. s. .

Opste l Iin q!
: :-i

M.
ve rz amelen
ATTENTIE LENS kompetitte 7-2-84 19.00 uur'.''

_ 
R,IraI - P ,vd Berg - J. de Bruin - p.. de Bruin - tl. Fris _ ;

qen-Heyer - RrKoelemy r- R.Kuipers : À,v Oost - J.pronk (A) _
Zegers--R.vd Steen - R, Kievit.
12.00 uur LENS ' ;.

: -.

Het \rIJFDE speelde desti j dszeker instaat$à@t vrorden om beíde
UIT gelijk tegen
punten ,binnen te

: , ., " .,'-
en moet thans
n.

KSD
ËE:le

',..j1.,:-r'r:. i. I-'... I ..t, i

sman-r-. C.Bosman .:.M.de .Haas - J.Sinke - H.Kemper
-. G.Kriiper -, L.Kuyper : 'E.Neumaàn - .G.vd Togt- -"nk - R.Baggerman - N.I{. ,.:..'.. -., .

uur IrEï,IS LeÍder c. Kuiper.

(A)
L

En' 'tëiis lotïè dan . ons ZESDE. Daar za1 al1ehet hele team:vallen nu bekenE-is Eewordeh,
reerst een ODr

dat één hunner e nleden.is t.w. R. SneI: Degenen , engespeeld voe en. dit vanze l- sprekenffiï-ai chtblj. (Hij was nog' rnaa: :aSlid vari onze vëreniging vanaf on9eveer Sep! . /OkL. j .I. ) Desalniettem Lnpast rt ons allen.even eerbieili g stil te ,,s,taan , bi dit onverirachtetriestd ,EAr en in ieder- geï-[-Eij n na-bestaanden héé.I veel sterkte toe ,tewensen in deze, voor hen, zo moeil ijke da9en

t

j
tt

op ons elftal 1e9

P ROGRAMMA ZATBRDAG } I februari 19 84,

rs-Gravenzandse SV I2,
gen, hetgeen ditmaal vo

zal o. i. inmiddels ile'nodige druk
lkomen te begrljpen Ís

opstelling: c.Berenbak - c.Belt r. r..sinke - !{.siruners - H. Kouwenhoven -' H.cerritsma - .-{..,K9,uwenhov.en -t L.Mantel _ W.Stuifbergèn (A) _
A. Tewarie - .R.Vropn '- H.Douw

verzamelen 14.00 uur LENS

uur
uqr
ugr
uur
uuq
uur

LE}IS
LENS
LEry§
IJENS
I.,ENS
LENS

Natíona1e Ned, I
Duno 4
SEV 7 .
Maasdijk.-8-':
PZtï 3, .;..'"
HPSVI -:

i4.30
r2. 30
I0. 30
r2;30
r0 .30
14.3b

I
2
?

4

6

tt



AFSCHRIJVEN}: Bi

Bi a1

j .Hrr.'[leines.z: tei. .qzo-e63aa7 vrtjàagavorid voor 19.00 uur
ó.r...., , .. ..:'.*: ' .. .l'1 :' .'il ,

: of eer

he1,e afge l4q!Í49: elftallen 4;L/n 6, om f.]q.:.3!.Jgl trainen

SCHADUWPRbGRÀMI,IA .ZATERDAG 4-2- 19 84 .

12.30
ra. 3i)
r4.30

Èur :Wes terki^rartier 2
uur l{esterkwartler I
uur Scheveningen 7 

.

-, LpNS- 2
- LENS 5
- .LENS 3

DINSDAG 7-2-19 84 'LENS , KOMPE'IITIE

WEDSTRIJDPROGRAMMA A+B+C-.]UNIOREN

KONTAKTPERSOON: Gerarcl Duivesteyn,

----E-e46 
8e 3

Afbeflen voor de wedstrij de
tussen 18.00 en 19.00 uur.'
bij-ieóand van de JUKc, LeI.
avond van c1e wedstrljd voor

'':Í. l

ZATERDÀG 4-2-T984..

t- ': .Stieltjesstraat 259, 252L vL Den Haag,

19 .00 ..uur.-LENS 4 za . -. -. LENS I0 zo -

J JJ JJJJJJJJJJJJJJ JJJJ JJJJJ
'r-. var{ HEt JEUGDFRoNT - :JJ
i,r,r,r,r,rgo,r,r,rJJ;JJJJJJJJJJ,rirJJJirJJJJJJJJiIJJJ,rJiIJJJJJiIJir.lJJJJ;IJ.rJiIiIJJaIJiIiI'lJJ,.rir

n bij bovengenoëmd persoon op vri j clagavond i ':'i
In. uiterste noqd nog oP zaterilagmorgen -op LENS
66131,4,. Vooi. avondweistrlj ilen 'uiterli jh. ile..;'"'
I8.OO uur.- '

. .;.." ...

samenkomst LENS .-.

14,30
12.30
12.30
r4.30
II.OO
11.'00

uur,-GDA 4tl .. ..;,-: ,ï.,
uur'ILEI{S A?',. ri- . -
uur Blauw Zi^rarE, BI,
uurïENS Bz,. : .; '- ."
uur'HS TexEis ' DHB 'C2 '

; 'Madestèyn 13.15 uur
'.V2-'',, :12.00. uur

Mansvèltkade 11.00 uirr
v2 ' 14.00 uur

.' Madesteyn I0 .00 uur
"Duln,Iaan . I0:00 uur.

L-ENS. AI -:

RKÀW. A2
. LE.NS B] ,

Verburch 83
LENS. Cl " ,'-
- L,ENS C2

BYZONDERHEDEN

Gaarne ouders met vetrvoer voor LENS BI 
.

LENS ÀI ,BI ,cI en C2 zíe s chaduwprograruin
' zonclag een 'topper LENS - IIvs . ,Tot ,14.0Q

_,t

uur.

WEDSTRTJDPROGRAMMÀ D+E- JUNIOREN

KONTAKTPERSOoN: Edwin coret, Hengelolaan 589; 2544 GB Den Haàg,
teL,671096

Afbellen voor de rvedstrijden bij bovengenoemd persoon op vrij dagavond
tussen 1,8.00 en 19.00 uur. In uiterste noocl irog op zaterda§mofgen oP
.bij ienancl van de JUKO tel. 661314. Vooi avondwedstrij den uiterlijk
avond. van de wedstrijd voor 18.00 uur. 

.

LENS
de_

-8-

Jl; '-



ZATERDAG 4-2-T984.

9 -00...uur -,I s-Gravenzande ..D3

I0.30 uur nMSï.-El ,

I]YZONDERHEDEN.

Gem,sportpark 8.0 0
Zuiderpark 10.15
Vrede rus tl aan'

Samenkomst LEI,IS

uur
uur

9.30 uur

LENS
I.ETTS

[.,ENS

D1
D2
EI

, .,: i

öpsteltingen -alb beËend
G4arne ouders,met vërvoér -voor.LENS D

LEiiS,DI ,D2 el El zie schaduwprogramma
Zondag de topper LENS - Uvs'-om 14 .00

I

uur ToÈ dail .

I.iEDSTRIJDPROGRÀMI\IA F- JUi.IIOREN

KONTAKTPERSOON: , Andy
, ...,. . teI'. 660204

Afbel-Ien . voor de weds
-. iusÈen- I8,.00.en 19,00

bij.. iemand van'de JUK
avond, valr qg wedstrij

ZATEP.DAG 4-2-T984.

chri.st,.Lonnekerstrout.,i?i 254r rs peÀ Haag, 
t 

,,-.-
i r. - -: i.: ;. - Ii,-: ;';. -

trijden bij boven§enoemd pe;;öot op' vrijóagavoiia:''
uui, rn uiterste-noocl'nog op zbterdagmóigen op I,PNS

o tei." 66r314. vcjor avonrlóedètri jden uiterlÍjk- de';
d_ vöor I8.OO uur. '

Sanenkomst LENS

9.00- uur
P.' Q0 uur
9.00 uur

LENS
rpl!9
LEl.rS

F1
E2
r3

zaalvoetbal toe rnoo
Zààivoetbaltoeàoo
Z aalvoetb altoe inöo

iP
iP
i.P

oelcli jk 8
oeltli jk'.8
oeldijk I

.I5 uur

.I5 uur -

.15 uur "

BY ZON DER}IE DEN

- :. ., .:" ,. opstelli.ngen aIs bekend
: c+arae ouders met vervoer

- .r.,,. ,thuls ,omkleden,. srv..p.
' "':.-''i r'r. -

WÏDSTRT.']D? ROGEA]'IMA I!ÍEISJES' . .

., , : :,,1 i, j..
KONTAI(TPERSOON : . Frans vd Berq,

,.rel. 2979'78

,rro..à. persoon, op vrijdagayondÍ '

,tussen- r?.00 en 18.00 ooi.. I., uit"ist"-nood iio-g op zatelaaàmórgèn op LENS
bi j . iemancl ían de itrxo tér. 66 1314. voor avond.,:edètri j tlen uiterli jli- de -

av-ond van,.de wedstrijd. voor 18.00 uur, ,.r _" ,l _-

Graniàhergentaan '1I4 , 254'J ÀM'Den Haeg,

Samenkoms t LENS

Z aah4oetb4J.toe rnooi Poeldi.jk 10.30. .uur

ZATERDAG 4-2-1984.

II.15 uur IJEt{Smei s jes
iil

BYZONDERIIE DEN

TEÀM }./

,Gaarne ouders met vervoer
thuis omkleden s .v. p.

| '. 'f.staal - J.FruÍning - N.Bergenhenegouwen - S.Kool - N.Schrljvers-
S.vd Berg - S. Hillenaar.'

M.vd Berg - J,EngeIs - B.Smit - W.KooI - J.Kuiper - S.HaLleen -
G.HaIIeen - P. Morauw -

TEAM 2:

-9-



.. ZAÀLVOETBALTOERNOOI IN POETDIJK

A.s. zaÈe <ldg sl.ui "de .mÍ-!.ri-we1pe.4 elli de meisjes dë zaalvoetbaltoer- '
t ten

nooien vari de xàagsei voètbëil Bond af. 9e'-ir,ini-welpen spelen 5 wedstrijde
van 1x9 minuten tegen HBS,Quick StePsTBKDEO, rs-Gravenzande SV en
Hoek van HoIIand. Het toernooi is om 11.15 uur afgelopen voor ju1lle.
Dan komen de meisjes 1n aktie' Team I tegen: ADS,GDA,Monster, DZS en,VDS
Team 2 tegen: Schiplulclen, ADs, Monster en GDA (2x) Voor jullle duurt he
tot 13.30 uur. ook de wedstrijilen" ZL jn Ix9 riunuten . Voor aI le groepen
vragen wij ouclers om voor het veryoer.te 2orgen. De spelers worden in
LENStenue en traihiirgspak' en gymschoénen àan oP LENS vernracht.
Dus thuis omkleden'. I I

SPELREGELKT{I HVB

. ..KI.AVERJASSEN

' 
j ':: 

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

R.s. vrijaag is de halve finale van cie"speliegelkw-is op- llry' lElq l=
ineedeeló nét Quick steps, sv r35, Ouick, HDv en HBS. Volgens leider
Èàífn Coi.t'qéën probleËm voor,I,EIÍS. .Ze.,hebben veel geoefend de laatste
iila. w. zrif Íen zien. Volgens ons is het beslist geen makkie voor Marco.,.
Mii;;,'p"lii.t eri'tniexy. óoe je.pest. Jullie worden om 18.19 oY verwacht.
Oà-"oóport"rs, waar blijven zé, Èunnen vanaf 19.00 uur jullie steunen. 

.

, il ;;;: r "r, à spelen móe in de fínalè op vrijilei'gavohd lT februari.'''- .

n

t

De laatste, mogelijkheid voor cle 'A-.iunioren,
zlcti op te geven voo! de klaverj asavónd op
meer informatle elders in deze LENsrevue.

leiders, oudérs, traÍneri om
I0 februari oP IENS. zie voor

samenkomÉt LENS

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

t 
scirapuwpRoGRAMMA

Afgetopen zaterdag vras het schaduwprogfg[unP, : Sig.tenc]eel.s een succes' De

^iii;=' "p."ia.r, of het kunstgrasveld Éij"eöna, de- welpen ile .pupiIIen en
CZ i' a"^ zaal, Br in-het Golislagbacl, A2 o'p het kirnstgras (waar was

D.iraidjoe?) en A1 op het stranil. Daarnaast waren er nog pannekoeken op
LENS, óebakken door- ItÍevr. Coret (bedankt) waar jong en oud van konden eten

"i ,óró-SJa"rt i, ae nieuwe.: dartbOqk. ._ 
(bedankt heer Oosterïeghel), Een

geslaagdó <1ag. Jamme r was het dat de nidisies cloor een misverstaíd.de zaal
ífet fí kcndén, peter en Frans zijn echter niet snel teleurgesteld en
gingen gewoon op ,de speelpl.aats .tlainqn,. Klasse.
óiàëtrts-sz liep-helemàa1 ilis. Veel afschrijvingen en twee niet opkomers
ílr.--lairii:"-ól="i"t en Aniei'Soekfrlal.,l uaài gÉgntean-boden de aanwezige
spelers vaí Cf zich aan om samen met_ Ieiilèr Ri-haiilvd Hoek en de twee
slelers van 82 naar cona te gaan. Goèd zb joilgens een afgang werd voor-
körnen. Vóor a.s. zàÈerdag weer een schaduwProgramna 't'w:

r4.30
r2.30
L2.45
r2. 30
II.OO
I1.00
1r.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

^.13.30
rr.30

, r1.45
1r.30, r0.00

' r0 .00
r0 .30

HBS À1
HBS BI
Postduiven
HBS C4
HBS D2
HDS D5.
Postduiven

LENS ÀT
LENS
LENS
I,ENS
LENS
LENS
I,ENS

cI-

EI-

BI
CI
c?
DI
D2
E1

i/

I

- 10-
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Er kan nÍet worden gebelil of dit schaduwprogramma doorgaat. I'locht het
afgekeurd blijken tlan gaan jullie op ce samenkomstti j den trainen in heÈ
zuíderpark, op de uartérradè of op het strand. Neem dus altijd naast je
LENStenue en voetbalschoenen ook je trainingspak, gymschoenen en een
strippenkaart voor de bus mee. En denk erom voor en na de training gezellig
dartèn, kaarten, tafeltennissen etc. oP L,ENS.

UITSLAGEN 30-I-84.

Gona
Gona
LENS
Gona
Gona
Gona

A2
R2
E1
FI
F2
E3

3 februari:
I0 februari:

ebruari:
ebruari :

24 februari s

LENS A2.. 3-5
LENS ts,/C 7-2
Zaaltoernooi Ie Prijs
LENS FI 6!1
LENS F2 0.6
I,ENS F3 O-3

LENS A1
Haagse CI

- Lyra À1 5-I
jeugil - L,ENS CI

8-3

DATA OI,1 IE ONTHOUDEN

28 februarl:

DARTTOERNOOI OP LENS

halve finale spelregelkwis op L.,ENS ' Aanvang 19.00
klaverjassen op IJENS voor A-klassersr leiclers,
ouders en senioren zLe deze LENSrevue.
clarttoernool op L,ENS. zie deze LENSrevue
Qui'.j op Spoor*ri jk voor 4 c+D-klassers. Zie deze .

LENSrevue
Een avond voor alJe leiders, trainers, komrnissie-
leden en be Iangstel lencle:..ouders en senioren met de
afdellngstrainer Dhr. t.Krikke oP LEiNs. Aanvang
19.30 uur.
trainersbi j eenkomst oP LENS. Aanvang 22-00 uur

op vrijdag I7 februari wordt er een darttoernooi gehouden op LENS. Twee
aiteamé Uíjten de spits af. cDS, Spoorwijk, VCS,BMT,GDa en vraarschijnlijk
Rava komen ook met Één team. Aanvang 19.30 uur, Na deze avond willen we
zoiets nog 2x doen. Teams bestaande uit viet'spelers (wel uit één
junioren Íeeftij6sklasse b.v. AxB-speler) kunnen zich opgeven bij Edwin
óoret tel. 67rOrG

QUIZ OP SPOORT{IJK

uu

t7 f.
r8 f

we zoeken 4-D en 4-C-klassers die mee witten doen aan Ce Escampkwis
Spoorwijk. Liefhebbers die op zaterdag 18 februarl een klelne 2 uur
h-ieraan- mee wi1len doen kunnen zich vanaf nu opgeven blj Edwin €oret
TeI. 671096. Meer nieuws volgt nog.

op

KONTRTBUTIBS

Het wordt vervelend. maar er zijn slechts $reinig outlers die reageren oP

deze oproepen. Toch is het op 29 februari echt ov(,r voor uv, zoon als ile
achterètal1ige kontributie noE niet binnen is op giro 33671I tnv
penningmeester LENS. Wij mogen hen dan niet meer opstellen. Vragen over
het te betalen bedrag? tseI dan 970 I54.

-II-
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DE LEItrSRE\IEE
WEEKBIJAD VAN DE VOETBATVERENIGTNG LEI{S (LEI{IG EN SNEL)

57e Jaargang nummer .28, 9 februari r984.

--. ., ooooooqoooooooooooooo

! orrrcrrur 
3
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I'{UIIATIÈS 
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TJEDÈ;NLYST 

'I:..,: : i.' ,I-,' . . ':.'

04r0--"' A.E. Overgaauvj (SUZO) adres wordts F.onteinbos L75 , .-1 .

'2 7I5 XK Zoetermeer

rÍdr,i'

I

ekum

.,----..,.1'

s

BOE

cl].ro J lb /rx.
l

ist tiekos teh Ie oekih f2
J. :WC 1 hs
Be tàLin v66r 15 maar bi de' Wnd. pe

.-,:. , \...
| ..;: . ,' ,a

nnlngmeester of door overmakirig op -.

53253 bij de.ÀBN-bank te Den Haag.'.1
+.

II öf öp rekentí 9n
'ummer 5134

.:. , ..,.,'SimoJl. Sanclifort'. d-ie. aI geruime
Varzorgt, heeft-.zijir'taak per I
best,uur is 'Sinloh zeer erkenteli
hij làeze bepaafd iiiet gemakkeli
a

l'i .. r"

BÀRTNKÓPEN---+'
ti jd de'barinliopen voor onze :r.r.nigi'Ègl', .februari j.I. neergelegd. Hët waarnementljk' voor de' voortreffelijke 'wÍj ze waarop '

,., ,,:
:. Wnd. Bestuur.

Dë familie KroL wil_ iëilereen dankzdggen voor de bëtoonde r ''.':.

BBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBB
ts

8..---BÉÈe
-urtRo

BBBB
P.srE*rll{.c , B
ÈÈsBsgssusnBriBBBBritsBtsBBEBBE BBÍ]BIíBBÉBBÉBÈBBBBBBÈBBBBBEBBBBBBBÈBBBÉBB

Zaterdag 11 februari

sluiten: i tr :,..,... l
Bij, algehel-e afkeuri

i.van,,I1 ,00 tot 14.00
vanaf 14. O0 uur:

't, 1.,.. r

Zondag 12 februari s
)i-.: ,:, . s

Aanvulling 2e elftal
Sluiten:
Bij algehelè afkeurl

Bij verhinclering afb
LET OP ::: LET OP ::
LENS B (Zon) 19 'febr

s I n ,rgens:
s ' mi ildags :

: ..'.t'.
ng .tot.12.00
uur:

'morgens:. Ti
'middags: An

Ar
( zor. ) 1

An
ng s I morgens

s ' mi ddags
ellen bij
: ].,ET OP :::
. Pardienst

Hr. Len
Ton vd
Ton .vd
uur 'Hr
Ni-e s j e
.Ton vd

ri
Be
Ile
Le
Mo
Ee

ng - Leo en Niesje Molenaar
rg - Paul l,leyer ;- Frlts v Be
.rsnting
lenaar
r9.:

Laura v Dijk -
nus . Zi l.fhout '- José Christ
dré Christ - An vd Steen -thur de croot
Pers .
en Gerard vil Steen
:.tinus Zi lfhout
: An vd Steen
José Christ TeI. 660204

(2 pers. )

-t-
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' : :r( : .

Het klaverj asorganÍëaËi-e doiuni'te aeelt meé dat dè klaveijasavond vo1 zÍt.
'... U kunt,- du.s-niet meer -inschri jven'l-'Doet:,' .

1.r I :.;i:,. j\ ,.,r...',, i _t.

LENS - GDA ofwel Bert Koopmans in akti,e voor LENS.
-:'zà"ríË:e'maai-*óËr'."r,='rËrx 

""., ir,rrtà"à'i,ét'*ààiu".'.i;.ri=i;'op'een' sim-
pele kijker kan hebben. Want, wie van afgelopen donderdagav.opq ,geen.ge:,:
tuige van de nederlaag die bokser Rudi. Koopmans leed tegen de 'Frànse"
kampioen Caramanolis..Zo ook Bert ÀaLmers,van de zeterdag,,.die de neder-

, laag van Koopmans 'móar moeilijk kon verkróppen. pat bewèéé Dert (bijge-
naamd Ííoody AIlën) in <ie wedstrijd Èegen cDA, dle LENS in een overwinning
van 5-2 omzette. Vccr de statist,ici: de doelpunÈen vraren afkomstig van".:.
Theo Booms (2x). Ton 'Zico" Hop. Jan Zoutentll jk en Àalmers. Volgens kenners
maakte Aalmers ove'rigens een wèrelddoelpunË. Íamrner voor Berti. even1vel. dqt
er j.1. zaterdag helemaal geen kenners-'aanwezig'waren; Zonaar eën oplnqrking
tussendoor?.. Bij tle stand 5-.1...(! rpi4uten".vgor tijtl) kwamen de .frustraties.
van Bert nparl b.oven. .Uitgerekpntl nret-.een'van'de zwaarste jongens van GDA
(5 j de wègehs Voor eén partij in' hét zivaargëwicht had deze man een ve rbbd
gekregen de ring te betreden..,) wiltle Bert zijn krachten meten.. Na enlggplaagstootjes, d.ie dus helemaal geen effekt op de Loosduinse, glgant . '
hadden, trok W,ggdy,.E1, grel Z;-jp.,conclusie .en.,zocht .zi jn heII in de modiler.
van Hj. jkogp c.'s; bèslotgn toe.n ln te gr-i jpen en riepen Woody tot ale orde.
oveËÍgens gebeilirdQ,'d,it 'ti jden-s hèL .':.teijrbulent" rrerlopen tluel herhaalcle-: 

^1ljk. Een goed'vocirpeeld daarvan was de lerugspeelbal van Karel.Jansen ,.1.

op- doelman Aad Enzë, die'Aad weIíswaar bijna zijn hoofd kostte, maar des<
ondankà precies. g_eti.med r"ras. Volgens Hi jkoop Van Barend. moet Jansen in
het vervo_lg tosfr, :eelder passen... Maar goedr. afgezien van. .deze .2 lncidenten
(Aa1mer's is na dè training van maandagavond weer volledig gekalmeeril)

'behaalde LENS, w.ede.rop een verdiende .en belangrijke overwlnnÍng.. Zeker
gezien het aànËal'ivekèn, dat nen heeft ,stilge-staan ( op 17. deè.. f9,83, kwam
rnen voor het laatsi in aktie) eeh t<iràppe préstatie. Aanstaande zaterdag
wacht:.het ,treffen 'met."Natlohale Nedërlanden, een tegenstander waar ëerderdit seizoen een- punt aan r+erd verspeeld. Het is nu zaak de lijn van de .
voorgaande weken voort te zetten.

TENT{TS TENNIS ÍENNTS TENNIS TEIiITiTS' IENN]S TENNTS TENNIS TENNIS ,].

,;i

- -2, ,-

LENS tenni s tournament
't : ' :

Tennistreaks: van De.n'Haag, Pas. op! ,: ' ':. '

Het heerlijke avond.je is vreer geËonren,.en wel op gglggSeyglg_ll_Egg5t. -"
AlIe mensen die balen van Mart smeeits..en a1le, anderè-dóminééïs-íàí-SEcdfo
SPort zijn dus welkorn. AIs tegènpooJ-', van de economische recessie hebben wijIt inschrijfgeld dusdanig ve rlaagd fi.Konmarpri j zen we1 te verstaan: Vooir' -

f r0,- bent u verzekerd van een gigantÍsch tennlstoernooi. Ars accomodatie
hebben wij de veilinghal in Poelili jk , gekozen. :De aloude bèÈonvtoer is dan
veranderd .in. een prachtig virt tapijt.' schriif dus inl formulieren verkrljg
baar in de kantine of be1 even naar: ; r'.
Henk Hoppenbrouwers 894950 .').,. | 1 :: '..
Arthur de Groot 924220 ' '' rrr ' ' l' ': 

r' : ' ' i

Joop Odenkirchen 2L235O'. komt.'a1l-en'; èn deeÍ mee in'àe feestvrèugde
van het tenniswereldje. .r:-r',r' j , r"'l

i

...,'.,tt" Ío:'

.:i -l' r. i



, .1. I i.. .i t\ .;LENS -, :UVS , en de , , zerarte douchknoppen.!' .

gramma dus als het er niet afleg (voerbaltaal) dan zien wij. U al.Ien'weer _:1.:":
op LENS. Dat is best we1 vreer eens l-euk. In de afdeling van LENS liep
A1phënse Doys tègëri een néder'Iaai aan.,en vron SJC;' Dit houdt in dat alle , .j

teams"rÍ op UVS, en''olympia na.rweer' dicht bij eikaar'stdan. Des te-spi jtÍger:-.i
dat LENS - UVS niet doorging, maar dat houdt U dus tegoed! AIs._U trouwens ri'

geÍnteresseerd bent In mannelijk voe.tbal dan moet U zondagavond. eens naar
de Belgische tv kijken. Ík zag daar.'to_t mi jri verbazing.een ooit als ' tech:.. .:.'.
nísche ploeg bekenal staand Anderlecht werkelijk a1s beesten te keer gaan.
Smullen d.us voor cle echte liefhebber. Het. eni,ge vrat U dan mist is Dynàsty -.
(geloof ik). Wat nannelijkheid of stoerheid betreft is er cle laatste. tijd 1

bÍj LEIíS een nieuwe attractie. Dit ís. echt voor de zogenaamde karakter- .. -r

jongens i, Misschien weet U dat de oude drukkrioppen vooi de clouches zi jn ,'.' . :;.
vervangen door eeil mod.ern' soort zvrarte knoppni. Of het aan de knbppen ligt .,

weten r,re nog niet helemaal zeker maar zoilra'je de douches aanzet,.ifan is in t

een murï van tijd ile kleedkamer veranalerd in een Turkse sauna en zie je
aller1ei blote lijven op eerbieilige afstand van het tegen kookpunt neer-...:. -pletterende s/ater staan. ïntellectuelen onder de spelers hebben dan de
deur van de kleedkamer naat buiten töe',opengezet. HeéI verstanilJ-g wànt , ., .. .,-
sl-garettenrook met waterdamp is dotleli jk en een longoiltstekini schijn. .je.r l::.
tegenwoordig met penecilliene aarilig te kunnen genezen. De eerste golf
dapperen is {gn . {_o-k:,1gaQw u{Ëgedouched! En de tweede golí dient zich .lét:_ . i-
r,,rat voorzichtig aan I Wie schetst hun verbazing (ik dus) als bll jkt dat -
de tenpèÈatuur van de r,raterstraal is. veranderd van kokend naar ijskoud.'- ,,

Het 'hàai'. is.dan helaas a.l i-ngezeept met een rnedische shampoo, ( te ver- .. i
k.ri jgen bi:i 'Rustenburg, vobr al Uir verdere sportverzorginö trouwehs) .dus' -
deze mensen. moeten"doör:.Dit geeft dan het giappige maàr ÈriesÈe.bee1d.in - l
een klèedkaner van ménsen die voorzichtig piobèiei. om }iun kleding over d.e '"j
zwaarverbrài1de ledematen r'të schuiven en *eise., die hun;.k1eding'níet kunnen ,

dichtknopeh' omdat de vingets 'van de kou verdere dienst'v,iei§ereh..Er gàan
nu geruchten dat staatgsek retaris van der Reyden verzocht is om zijn
onderzoek naar hygiënische pelcentra onmiddelijk op. té scËortenren al 'zijn 

.'i.
aandacht en energie aan de laatste bedreiging van de volksgezondheid
,, de zwarte douchknop" te schenken. Wij biijven U op de hoogtè ,houden ! .' ,'
En nog niks zeggen tegen Olympia héLVerrassing.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.zzz?1zzi. =, ._1,..:i;,1:. . -: ...: ;;r

I{at voor dit seizoen ,, de klapper" had. moeten:vrorden is nó§ eVen tot nader.
order uitgesteld. Voor aanstaande zondag staat LENS- Olympia op het pro-

?.o
: VIA DE VOORDEUR VAÏ,I DE ZONDAG :'ó ....'.--..:: Z ... .' .:':' ... I ..*'
zzT,zzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

' i ' . i.
PROGRAMMA ZONDAGi 12 februdfi' 1984.

'LBNS3 '
."'', LENS '4 '

I LËNS 5".,LENS 6 . ,

. wasiseieaar. 5

VI : K. J, Huiszoon.
VI ,, H.Ebben, "
Zuiderpark 2e gedee lte'
Savornin Lohmanlaan
Zuidèrpark . ' '''"

Zui de rpark
V3 I J.Muys. :,

Olympia I
RVC. 2

LENS I r-
LENS 2,,+
Triomph 2
guacl< 5

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ADO
Àm
LENS

14.00
r1.00
12.00
r0 .00
12.00
12 .00
14.00

b
5,iz
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12 .00
- .rI4.00
.'12.00
^' *2' 00

+. I.,,EN

uur Oranjeplein 5- LENS I

uur IjENS 11 Westlandia I8
s 2 zbndag 'i2 ' f"br.' tsardienst 2. pers...r : ' :..

afkeurinq speeï-t LEN
d. Een herkanslng dus

"_'I'§ 5r otn 13.00 u
'. 'Deze wedstri
., , , , ; -i.

buurtweg,/wassenaar
. V2. , " 8.v Mullem.' V2"' 'N':N;'. ..

V3 N.N.

RESERVE
i.'r,pNÉ. 5

r 't .r ,l ,... -
.Bij, éIgehèle
. Kq!1qlsrabyq!
ook.,.spo rts choenen mee .

,,..':,'',
RESERVEPROGRÀ MA ZONDÀG i2 febiuari 1984i'

' .:--.'..t.'l:..-
uur l(rJ ssrl- lK 1. :
uur Rijsr,rijk 2
uur Westlàhilia 3 -
uur 'P,os tduiven 3 ; j
uur.HMSH 4 . . .. -.
uur PóstduivéÍi 4'-

OPSTELLTNGEI'I

14.O0'
12 .'o o.
12 .00
12.00'
r3. oÖ
14.00

]1ENS
LEI'IS
ï,Èws
I.,ENS -

].tENS
I.,ENS

.,LENS
. LENS
,l,ut1s;
"LENS

.; JIENS' r,siis

de iÈiainers beke
,. :'

I, , AI'SCHRIJVEN DI.I:

1
2
3
4
5
8

-,

:,:'.

(kuns tgras )
;, ..).;,

a

- Í .:-., ,

IENS '1 .L/m 4 vrbrde! door.
EsNs-5,.ffi-[i als bekend-.:,

VERZAI'fli.LEN , '. ..

r 1.00
.." 1r . 30
.- 13.30

LENS. 5 uur LENS
riur ADg "'.
uur. LEIiS-"'" 1

1I.30'. uur. Oran.j eplein

PROGRÀMMA DÏNSDAG 14 februari -'r984. .

. .' .;:rt: -. ,'
I9..00 uur LEtIs
20.45 uur LENS

10 : ' 11 . 3'0 uur LËNs :'

IIa 1I.30 . uur L,ENS

.osse 668047-' i

. v Beek .: . r- 0 I0- 7'15 3.3.0

; ni$melzwaan ; O1742-'7\3!
.Duivesteyn - r,946893 -'..Prlns - ., '. i98785 " .,
.Kuypers ,. ",r":600658 . .

.Otte' . j j.. ,.,. .: 9:1.9849' "'.t 
.

. .',,:., I ; t_. ,.-.r.. ..) .,!

6
7
I
I .r3.30 uur LENS

B
c
H
G

T
J
T

4 2a'
I0 zo

LENS 6

r,LEl{s :4
za
zo

!

STANDEN LENS 5 t,/m 11 (biiqewerkt t/m' 22-L-84. ) ':- : - ' .r '' I

Res. 2e klasse D-HVB Res. '2e klasSe N-HI/E

csc 2 9-15
Ool"e.vaars i 2.. ...,. .I'hI5,.,t
Scheveningei'i -4 "'-9- I3'- "
Rava 5 , .i'Q:.II"..
cona 4 .,,óa9 ,.

' Ulassenaar 5. ;. ..,:, -9:9 :- .cr. v{it '58/3 ,..!p-9.
Kranenburg A l9:9, ,.

;BMT 3 - .1-2

1.
2.
3.
4..
5.
6.
7.
8.
9.
r0.
r1.
L2.

Verburch 5
oliveo 5
Dyn amo 2
ADS 3 -,
Spgorwijk 3
ÀDo 7
Lyra 3
Jagers 2
Archipel 3
GDA 5
IIBS 5
I,EilIS 5

1I-I8
l1-18
10-r5
L2-L4
r0-13
IO- I3
;I0- I0

., lQ- 8

. tL-7 ,

L2-4
9-3
r0- 3

1

2
3

5
6
7
8
9
I0:. :.;'LENS 7 7-2
I1. Ni

1

-4-

vo5 E-2



I
2
3

5
6

Res. 2e klasse K-HVB

DWO 6
osc 4

; RKAVV 7 .' , ,,];

Schipluiden 3
HVV 4
tEr{s 6

7: RKDEO:7-- r1-7
8. Quick 7 tI-7
9. DHL 6 1I-7
10. Valkeniers 3 9-6
II. H.V.Holland 3+ 10-6
L2. ADO 5 1L-2
+) twee punten in mindering

Res. 4e klasse F-HVB

iies. Je Krasse G-HV|

.' 'Delft 6 
,. Verburch 7

. Gona 5

. VCST
;',,':, XXAW S

. I,ENS B

10- 19
IO- I9
II-19
1I-I2
1I- 12
r0-8

I
2
3
4

,5
6

B- 15
10- 13
'1-t2
9-r1'9-I0':
8-9

7:
p.
9.
r0.
II.-
L2:

vue f
Soa 4
Oranleplein . 5.

Rijswijk 5
Dh1 9
Marathon 3 --

Res. 3e klasse K-HVB

IO=B
8-7

I
2
?

4
5
6
7
I
9

I
3
4
5
6
7
I
9

GDA 9
osc 7
Rava 9
Gr.W ïI vAC I
HDV 5
taakkwartier l0
vw3
Kranenburg 6
LENS IO+

9-16
9-L4
IO- I4
I0; 14
1I- I2
IO- II
9-9 .

.9:9 -',
r0- 5

Velo B

Ouick 3
De Ster 2
Schiplui den
RKÀW 1I
WÍppoliler 6
Verburch 6
Vredenb.iirch
LENS 9

10-r5
8- r5
rt-15
10-r4
10- 12 ..

I0-rr
9- 10

9-6

j:,','t:ir'-,

,.

11,

I0+
lr.
12.
+)

[JVS:.3 ' : I0-5
' DZS 5 9-r

Quick 9 + 8-0
twee..punten in mindering

'.Res . '5e klasse ,ï-HVB

IO,;
1l,
L2.

_TI-6

,I I.5
..8- I

ValkènieÍ§
Juventas 3

j--vr.os 5

-6-t-

I LENS-.I:I ,9-r5
2
3

,-5
, :.-r:^ 6

1.7

B
o

. ":Triomph 6 ..

. I _, "VetrO 16 . '..';':"

. Wesdlandia 'I8 :

. - . Celeritas 9 -, .' .

. r . ..,Vliethage .3 -

. . D9. Stet 4. 1.. -

. 'VDS 5 1..'- "',.': .i,'. -.. Cromvliet 8., . ,

8-r2
: ' 8-II

'.' 9- rl
:"!r.'9-I0

9- r0
'9:8

i; 9-7' ,

-" : 8-5
o- --

'.7-2
.i: 10 . .. Duindorp 8 '.

.11 . Gr ..wit. "5 8 /.5 
"

PROGRÀI,{I'ÍA.:ZONDAG 19' februari 19 84.
'I

, 14:.,30 uur
10.30 uur
lL00 uur
13,00 uur
I2,00 uur
I2.00 uur
I2.00 uur
I0.00r uur
12 . 45' ,uu,r
I0.00 uur

RVC, I.
Lugdunum 2
LENS 3
LENS 4
LENS 5
I,ENS 6
GSC 2.

I.-

3

LENS I (vr)
Í,ENS 2
SEP
DHL
Arch
DHL
LENS "7

,LENS ( +,i Delft 6 ,

Schipluiden. 4 -, , .. LENS -9
L,aakkwartier I0 - LENS t0

2
4
ipel
6

12.00 uur HI,ISH I0 - I;ENS I l (vr)
+ LENS I (zon) 19 febr. Bardienst (2'pers.)

. -5-

I

, ':,I'.
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PROGRAMMÀ VRIiIDAG 1 FED "1984 r '

, 19.OO uur'LEIilS 3",. . * t..- Hoqlr=uqt, -" vz. .

P ROGRAMM}I DONDERDAG 16 fCbrUATi 19"84.

2I.00 uur rirpro's ''.
20.20 uur Westlanilia

z
z

z

I.,ENS 2
LENS. 3

'Veiling 
-Noo.rd-' Vej-Iing;Nobrd

v2.
vi. "

P ROGRAMMÀ VRTJDAG 17 februari 1984.

19.00 uur DCO' 78/l . LENS, I

UITSLAGEN -,.

Hout ruS.t..-V3 -ij -.: ..t

5-7:, 4-2'5-3
.t'

BI,,IH I FBI,r.v-q4g. 21..-00'uuÏ ;

., 'l . -.

Honse le rs dl jk
DWO 5
shakti 2 " -.

7.
DCO | 78
LENS

t

PROGRAMMA ÏN DE WEEK VAN 20 t m 24 februari 19 84.

vri'jdag 24-2 rsporthal Hou!

LENS r -.ttollspr,eRsorJK l:

o. van vijf punten op de laEtste 2 dq-.'
grada-t_ie in-hgudgnde pl.aat-sei.r .rirbet. dè
kompetitie tot een goed einde kunnen

rust LENS t

Een belanjrijke wedstrijal tegen een meile- degradatie kandidaat (want, dat
zÍjn we :.nmiàaets) ilÍe moest worden gewonnen. Daar uras iedereen zich ileI
van bevrust. Na een soepele beginfase waarin een regellnatige-: 4-0 voorsprong'werd opgebouwil verslapte, zoals gewoonlijk de concentratie een beetje en
kon Honselersdijk to'Y 4-2 terugkomen. Het keerpun!. _in ,de wedstrÍ j.4. was-..
waarschtjnlljk, de om onduidelijke redenen door de scheidsre-chter aan .
Honselersdijk toegekende strafschop, die door Sjef op onnavolgbare .wÍjze
uit zijn doel !,rerd geramd. Een blunder in de achterhoedé van:de te.gen-'
party werd door Theo koelbloedig afgestraft zodat, we met eén 5-2 voorsprong
gingen rusten. In de 2e helft bakten beide pl-oegèn er weÍnig vdn';'.voord1
van LENSzijde werd erg slordig gespeeld, zodat lrre daar maar niet. teveel
papler aan zullen verspillen. Da toch wel verdiende einaluitslag was 7-5 '

in het voordeel van LENS vrat hiermee 2 zeer belahgrÍjke punten. in'de wachÈ
sleepte. Met de onderlinge konf rontaties tegen meileitegreda.Ëö 'P.irn:-; laten
BMH, Marine en Veníbo no! voor ile boeg en dé wetenschàp- ïan een voorsPrbng

13-r5
13-11

El---ion-Ee1ersAijE
9. BI4TT

. 10, Marine
I1. Venibo

DWO5-LENS3

Uw sekretard
het begin van

r5:9
r4-7
13-6
r3-4

'::'ck naar zoetermeer orí dlààt' de verri';htingen van ons in
de kompetítie zo succesvolle derde'team te 'beÉonde rén.

-.1 .....-,...

I,ENS., 1
LENS..3
LENS-.2

,., -6-



. .. l: I i. :.,.' .'.i' : ..

Het begin van de wedstrijà'g.f,é|n:.stetrk-èr,LEN5 tè zien'wat itooi -soed i
combineren op een snelle-2-ó ïöorsprong Èwam. ttet leek ,; kat ln het:'Ï;ukii;" te zijn., niàài àietl van dati.aii Dvío kpn teruskomen doordat ile LENS-
p1oè9" weigerdó ie'we. .lir, riÈt de àehete ploeg.' Dcor het ontbreken van vo1- 

.

àoenóe wlisels kwam meir ook met conditie Problemen ,pe.. zitten 
' " 

q-Ithans' zo
Ieek het van de tribune, en het was dan ook niet vreemd'dat dë rust'in:
qi"s i$tf ee'- 2-2 stand, Na de wisseiihg' van' spee thel ft is ons 3e eigenlljk
íieÍ ine". in'de wetlstrijd seweest ( zoals alat heet in vaktaal) én DWo. :

ài'"ÈtËt-àroi 
"àà.r, 

À"" veiaié"a" 4-2 overwinning. Door dit verlies is.ons
dercle eèí kèurigq middeirmoter geworden. 

- 
. '; :l i.". I "',i.; '.- -

'craaq 
had ik U ook noà'iets óver het t$ree de wilIen vertellen maar

' : . door-hÈiselÍjké bes lomniëringeri kan ik deze week geen.'3 avonden.
.- , -.,,.., -- tsaàSedéezeaèk komen zij'aan'de be 9rt-. ..: '

. Her zou "v..rgË"Ë-Ë"i["wé.r 
e&i ieur. i1jn een doàr iemand qiiders

., . :. .'....in dezà zaalvoetbalhoek te kunnen .Iezen. ' ' ' ' ; '; .,':'-'.'- '::. . .. wtj .-zealvoetbauers zijn toch niet zulkë apatische tENsleden ' àIs
,'- j'".'.., -:..'ae-rèst.. KQm oP el-Íte laat u eens'-hoÍen:: "'. : ' .- -'..i,..1
-t,l r;::l M.t. de' pàsiotoi s gaat het zeer gestaag. Bij het'eerste kriig ik
":'..' i-'er Àoq i t.*. D.HóIg, J.HoutePen en J.Grooihuizen. Terwijl ik heb' ; '*': ril .. becrreóèn alat LENS 2 en 3'al maandëí aaà het verzamelen ,zl-)n'..,,,
t t 

' 
':;;#;E;i;.gàue"gÈn 

Ëóeent$anvoerdeab?Betreft de,keuringèn: Pt "' '

volqende frenSen- mOeten voor het nieuwe selzoen gekeurd vrorden,.,,":''r,ruér' uillsz LENS3

-.,,' .',sààà. ..:,. .,É.vbi3t<":'' ....,illc.xrvpët""''' i 'i'-
. .. ,,,-,,...,;,; ,,-.r.'; =- ,'i:t-ï!ilï,,_,,1' :' i:iïï|}Ë.,', ,.,,,;,:.,-

MEDEDELINGEN vÀN HET ZAAIVOETBALFRONT;

^ ,.1

- i'J -i"'::

, . H. Hoppenbrouwers
it ,.:-r 1:i. ,,,,..'. P;schurten ,_- ,.-i-tr'ladvièsi maak dit iru alvast in brde het is nu niet druk oP.h.9t.:i'
' EffiI gsÈ,rrreau': . wes'terPblikl-iniek.i Goudenre'genstraat 5 8. ' ,-.í:

oen Haàq.. (tel-afsPraak op d3-ns§ag" tussen-I8.00-en '19.00 uur '1 '

070-45r§93 of 45rÓ92)." sluur hèt keuri gsbewijs, samen met r "'t
'pasfotó -naar Uw sekretq.r+s en g hebt biirnen 3 weken een nieup :

àroen pasie. :-.: :.:-" . ,' : .. .. -

Éest *ii iog enkele tleiné ' dingetj es te melden', . i'- i
r,sNs 2 én 3-zijn ingeschrerien voor de extra comPetitie welke i' .

medio maart zaÍ begínnen. Gespeeld wordt een ènkele koÍnPetitie
.van 8 or. o wedsÈriiclen in één poule van gelijke sterkte. Het gaat
'iniét om'promoÈie'oi degractatiè- maar slechÈs om "' den kei zer zrn
.Ëààia; ró.i, "eàt"pr.riór 

gewenst in' deze eitra kompetltiw.
Ons eersÈe za! hiér niet: aaí mee cloen daar 2L) nog te veel komi-
iËtiti"t*àai[iiia"" i...Dutn of te werken- (7 stuks). w91 zurieri. ztj
èni§e toernooleí 'kunnen verwaÍihten- v?n ónze Sponsor (Volgens
zeggen) "' '.,.'' .':..'l: 'l ":. "::: ':,"
Dat wàs het dan voor de2e week. 

de zaVoKO.

11í i ,;r ,:-.'-' ,1

'lr' rit
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zaterdaq 11, feb ruari:1984. V
, , .,J .. ,:.

Geb.:.Kl.kr. :.;
-t,:.,.

.r:14,.30,uur
12 . 30' uur
10... 30 ruur
12.30 uur
I0. 30 uur
14. 30 uur

rEl.IS I
LENS 2
LENS.3
LENS 4
LENS 5
LEI.IS 6

Nat Nedelrl.
Duno 4 ,

SEVT =

Maasdijk B
PZH 3
HPSV B

I I1
,II
3.' 2
32
2L
32

1-3
z-4
1-3
2-4
t-3

C. Verbree . ,'
, A. Hogedoorn.
: ,J. Prif.is ;. ,r ,

vd Lans..:
A. B.Dos..

n

l-3 N.N:. ... . _

ditmaal is he+

Ondanks.de pj.e sbuien van aÍgelopen week, lag het veld er tochvrij' redel-ljk., bij toen ons EERSTE ging aantreden tegen cDA l.'Het werdeen vrij redelijke strijd oË8ffi6 ,411e natrigheÍd. net ilffiI-een eerste;,'rhelft rwaarin LEI{S.voopnamelijk domineerde, doch dat helaas slechts niddel-één ëchté r i.VoolZ€t- I goal" ' van Ihéo : Booms kon uÍtdrukken. De tweedespeelhelft begon (nadat Ton Hopee I,'st 2-0 had IaÈen aàntekehen) met een

s

Ilcht..ovèrwicht 'der- gasten. die door middel van een st,rafsch öp deze achter-stand enlgzins wisten te verl<leine n. Langzamerhand. kwam de thuisclub erechtèf:rweer'in, hetgeen, dee).s door eigen initiaÈieven; deels,door zwak-heid Van het middenvel-d van cDA anderzi ji3s, achtereenvol gens door (wéér)Theo Booms,
WeI scoprde

Bert Aalmers en Jan Zoutendijk,.de stand. tot 5-l deed opvoeren.n dè: ga§ten .ylak voor tijtl nog een keér tegen, .,doch tdat hrasmin-jof. meer te danken aan een zwak moment :ln ,de LENS achterhoede. A. s.'Zatërdag zal 't o. i.. r aanmerkeli k zwaarder worCen a1 s het dit jaar gede-gradeerde op bez komt. Vlerd 't UfT een söi ijkspel(waar eige S-zege Ín had gnnen zit6l )voor Àad de Pagter.c,s, we1 zaak het hoof e[ even ,,bij" te houden, clankomt een en ander wel voor elkaarl I

k
d

.. Het IEEE, dat haar weilstrijd gez
heraas. zag afgekeurd, krijgt thans THUIS. de

. het geIi,.jke:spel;'destijdg,in de uitlËGtrl
onze reqht s.qchte ï

hi j we,ra. rnmidd, e
7e etage, I<amer 70
der onzen beteken

Aad de RUiter on
Js,.opgenorqgn in4) een nÍet onbe

Langs tíj
het zieke
1an ri ke verzwakk in

oDen em I zo gauw moge

ien ile natte
gelegenheicl

jcl (r-r) ninaI de (lastl§i
dens ile train
nhui.s r"eyénbu

oms tandigheclen
te bewijzen, dat.
9f,. rttëe. r ééng) blessure, die
lng opliep

in ,de . verdediging
weer ln het

on zer - vroege mj.s s tappen, r.ías . Ongg.t-vri feld zl

9tlr., doch r'ri Jveld tè.rug te., zilen

Ops te 11in q:
R.D

.r' R.v
verzàmelen I

pr]'ch!: qiË di+_ duel
ontvangt SEV 7 'en is
twee vó1lffis tpunten

gewoon AAn haar standing ver-te slepen, lÍÍm Kltinnen !

H.op ten Berg - R. Daggerrnan - ri.oiemel - pjDriessen _riessen - ïÍ.Kliinnen tÀl - w.; Mersberten --I^I:;-v;; _d Toorn - J,Niemeyer - G.Sinke - N,N,l . t,.
0.00 uur LENS Leider R.Vroom.

-8-

an
n een

1



' De thuishredstri jcl van het VTERDE di-ent onvoo"r*rdardeli jk in een
zes,e vg.o| gp:!@ c..,s.,gg1gefie.t..teGEi,, anclers zou 't ons óel hééI ergverDazen:, i..:.' '

' .t..'

Ops tel lin q: R. Bal - P. vd nerg ': -J-de nruin - I"1. Fris - ,J. den Heyer -
.T.Pronk (A) - M. ZegerisR.Koe1emy - R.Kuypers : R.v Oost -

R. vd Steen - it.. Kievlt. :.1p. d.e Bruin.
verzamelen,I2''.00 uur LENS

. Dat he
staat vooi öns
Herman Kèmpàr z

t VIJFDE vàn' het . op be zoek koriienaà' p zit".g. gdat -winrien ; : ''evenzeer al-s een-paal boven waterf ffiI-als onze èaptain
'n , ,koud.g' problémen" rn eer te boven is:, ; ,,

G.Bosman - C.Bosman : M..ale Haas - J.Sinke - H.Kemper(A)
I1r91 - G;Kuiper - L.Kuyper - E.Neumann - G.vd Togt-:. .Veldink - [I.N. - L.Sinke

Ops te L 1i.ng:
K.
c.

verzamèlen, r0.00 uur Lri'ls,'
L.Sinke zie ook LENS 6

ops te1li ng:
B

ÈRoGRÀWiA ZA{TERDAG,I8, febrtàri 1984.

r4.00 ( ! ) Wassenaar.I

I .r.,èider G.Kuiper: .1

. . Àis 'fret 
rEsDE : t! _.zou b'eËtaan om het 'tJt ,.rl, toe ongeslagen' .

ItPiY 8, alth.ihs*'éËl-p-tur-u afhandlg te maken, zou dar at 'n maórrtióà- p.""-tatie bÈcekenen voor' aanvoerder Stuívenberg c..s..Doet jelb_eqt eeísri.- .

mannen i

. Leenart .

. Schuttenhelm. '" . ;

C.Berenbak. -. C.BeIt - L;Sinke - W..Simmers : "H; Kóuwenhoven -;e4rltsnía - H.Douw - .r. xoririerihóveh - f,.uanteit -
ve rz ame - W.Stuifbergen (A) - À. Tevrarí -.[1yroon. .. ,i.,.......i

. 12.3q'.uur.. Wassenaar, .3

',-:LENS: 3, is. vri
ur KMD il .', ..-'
ur Takdier Boys
ur DSVP 13

12,45 u
9',. 15 u

rr.00.u

:,'

6-

.I.EI{S I
LENS 2

. LIINS 4
LENS 5
LENS 6

E
A

N
N
N

trl
.N
,N

oi

,1i
1I
13
9-

i ;.,t,

:,: ., rr:.
1 ,. AFSCIíRIJVEN.i Vri j dagqv"ond voor 19,'00 uur bi j de E-r. I1einesz.teli..070-863447

zerrnriae ;ir 't"t
I4 . 30. uur I{eéterkwartier I
12.30 uur Vvè s te rkwartie r" 

' 
2

14.30 
"uur Scheveningén 7 '

rua,ri .r 9 84 s ch aduw ro raÍuna.

-.; :.

LENS
LENS
LENS

J
?
3

,,'..-'aIJ ALGËHELE AFKEURïNG. ZATE RDAG tI.30 uur training voor 3t,/m'6
4e klasse c 4e klàése E

sEv 7
SVGEB 3
LEIiIS 3

II.}6
9- r0
10- r5

' Looicluineir' '7 n

Texas DHD 3, .

LYra 8 '1 "'"'
JÀC I0 , ..,,]
DSVP 12'
Vitesse Delft
KMD 7

rr-19
12-16 r':.:.

Die Haghé 10
L,yra 10
Àriston 80'/4
Jagers 5 I

9:II
t0:rr
8-9
10- I
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1I-IO



.9-3..+::
- r0-2
8-00 +
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II-7

5e klasÉe. F

Semper A1tius 9
LENS 5

s L Gravenzand.e
SVPTT 8
Maasclijk 8

5eiklasse E.

HPSV B -".':

ïil at . Ned. 5
12-23 -; .' ,"
12-t7

" r2-16
'13-r4g-is . .;-."1-.
9-t2
t2-t2
t?-t2
13-6

.rr-7
9-5
1r-5

:r

I3-2r
II-I7

Amardeep 3 ;' .'Loosduinen 9'.
sEv r0 ..

,.Verburch 5
PGS 5 . "i:',..:
Honselersdijk 9
KSD 4
Takdier Èoys'e
PZH 3
sv'. 35/r3
+ 2 punten Ln ml-hde

-' : I3-14 '
r. -I1-1.3 
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r2-13
"' : I0:9 '
, I0-9. :

1r- 7
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13-5
II-4
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KONTAKTPERSOON: cerard Duivesteyn, Stieltjesstraag 259 |
teI. 946893

2521 W Den Haag ,

Afbellen voor de wé<lstri jden bij bovengenoemd peisoon op vri j dagavond '
tussen 18.00,én 19.0Q.uur. In uiterste nood nog op zaterflagmqrgen oP LENS
bij iemanil van de JUKO tel-. 661314. Voor avondwedstríj den uiterlijk de

ZATERDAG }I.2-1984
'r I -14 j36.,"uur rHon6è1érs ei jk hI

uur DHL À2
uur lÍestlandia BI
UUT LENS I]2
uur Quick Steps CI
uur LENS C2

12 .00
12.30
r4.00
r1.15
r2.30

LENS ÀI
LENS A2
LENS B1
Gona C2
LENS CI

SAMENNOMST "LENS

De' strijphorst' 13;00 uur'
Brasserskade 10.45 uur
Hoge..Bomen I I.00: uur ;-i. ::
V2 ' 13.30 uur
Nijkerklaaí iO.rs' uur!'

iQuick Steps C3, V2 12.00 uur

BY ZONDERHEDEN

WEDSTRÏJDP ROGRA!,IMA D+8.1, .TUÀ-IOREN ..

KONTAKTPERSOON: Edwin

opstellingen a1s bekend
Gaarne ouders met vervoer'voor LENS A1 ,A2 en BI
LENS CI zie sch aduwprogramma

coret, Hengelolaan 589,';2i'44 cn ueir' ttaà!, -''

'-

L ,;t

teI;-GrL96, 'i--

-t0-

'I

Vitesée De1.ft 17
- . ,..jr,l.v.:öi :lz 3 :.''

Hfsv 5

,



Afbellen voor c1e weclstrljden bij bovengenoemd persoon op vrijdagavond
tussen 18.00 en 19.00 uur. In uiterste noorl nog op zateidagmórgén óp
rlENq bij- le.alq van de.quËo ter. 66r3r4. voor avondwedsrrijden uite;rijkde àvond' van dè wedsttijd voor 18.00 uur,

ZATERDAG t1-2-1984.

.:.:-. Qckenburg ,'.'
sp.park Pr.

SAII'ÍENKOMST I,ENS

9.30 uur
I . 45. gur

I rene uur

10
9
9

.00

.45

.00

uur LENS Dl
uur Die Haghe D3
uur Rijswijk EI

N.N. (vr)
LENS D2
LENS EI 8. 15

t'.:. .iJYz DERÍIEDEN
: , ,.

. :.' ? ' .. .. ; ops.te.llingen als bekend . '

- LENS EI zie schaduwprogramma

tíE DSTRI JDP ROGRAMMA F-iiUNIOREN

,KONT.íU(TPERSOON: Andy Christ, Lonnekerstraat 37, 254I "TS Den HaagteI. 660204

Àfbellen voor.de wedstrijden bij b.ovengenoemd persoon op vrijdagatond;.
tussen 18..00 en 19.00, uur. In.uiterste nood nog op zaterdagmórgén ,op -

rIENS bijl iemand.van rle JUKo te1. 661314. voor àvondwedstrijdenÍ"it"irritc1e,avondvqndq,wedstrijd,.voorIB.00uur.:..-j...'.'l,.

,.':.",..ÀfbelIen vooï'de vreds tri j den. bij bovenge
. . .tusseq 17.00 en .i.8.00 uur...In uiterste n

, . .; LENS bij ,iemand van. de,JUI(O; tel_. 6613i4.
de avond van de vredstrijcl voor 18.00., uur

noemd persoon op vrijdagavond
ood nog op z aterdagmorgen op',
Voor avondwedstrij den uiterlijk
l ,, ,, ,1,

'SAI\,ÍENKOMST LENS

Mr.Noleàslaàn 9.00. -uur
Deresteinlaan 9.00 uur"
Sport,laan/Me zenplein -

9.15 uur

SAMENKOMST IiENS

VI 10.30 uur

UATERDAG t1-2-1984-

9.45 uur Duno Fl
o 10. o0 uur Gona F3

I0,, 15 .uur Duindorp 'SVl F2

LEN
LEN
I,EN

Zoetermeer 1

sFl
SF2
S, F3

BYZOl.IDERHEDEN

opstellingen als bekend
F2 met J Sandi fort

WEDSTRI JDP ROGRÀMMA TMIS JES
'.r .

KOIiITÀKTPERSOON:
,:. tel .. .?97918 . :,

Fr.ans vd Berg, Gramsbergenlàan LI.A, 254L AM Den Haag,'
1

-1,r-',

ZATERDAG II-2-I984.

I I.00 uur LENS I
BYZONDE RHEDEI'I ., i

r.regens het nÍet opkoiEn krijgt J.Fruining een extra reservebeurt



' ,.r'. 'r ,. ; -. -

SCHADUIÍPROGRÀMMA ,:

''vriends ch appé 1ijBl-l algehele 'atj(eu

. :l i:'Jt ,

iZ. AS rrur Éostduiven Cr
11.30 -uur Postduiven El

ÀI'BELLEN VOOR I{EDSTRUDEN

Het komt regelmatig voor clat spelers vrijdags of Coordeweeks bij de
trainers afzeggen voor de wedstrijden op zaterdag. Nogmaals benadrql<ken
wij dat clit niet cle bedoeling is. Éerard Duivesteyn Ís de kontaktpersoon
van tle jeugdkommissie en bij hem behoren_".j ullie af te bellen. Zijn tele-
foonnummer is 946893.

NIET OPKOMEN

KWTS BIÍ SPOORWIJK

ring spelen de k:

I,ENS CI
LENS El

,..t "..- --. : ',
Het komt; cle iaatsté tijd vaak vooldat ,:spelers niet oÉkomeri Èiii'-*eastri jclen
Jongens met telefoon thuis bellen we dan nog wel op omdat heU el-f,talj
anders inkompleet vreg moet. Spelers zonder telefoon zijn dan niet ,te
bereiken.' I{ij vragen -de spelers en de ou{grs qr4.'er zeker van té, zijn of
het voetballen 'wel of niet doorgaat. Putrl1llen., 'wëIpqn :en mini-welpen'. .

...rmogen,,a1tlj<1 -hiervoor naar L,ENS..toe betrIen. op' z.àÈeida§morgen te1; '66I314.' Ee junioren kunnen naar de a fkeuringsti j sten kijken of even J.angÈ
IJENS !o.men. Niet-opkomers, ook de jongens die vre hebben moeten beIIen,

:,r'tl.i j Sgrij.r.qraf cleze week weer strafreservebeurten. ;

zaterdag 18 februari doen 4c+4D:-klassers van LElitrS mee aan de Escampkwis
op Spoorwijk. De avond begint om 19.00 uur. Spoorwijk, BMT'en vCS zijn er
ook. we zoeken nog 2 pupillen, $onEens die hieraan mee wiIlen, doeh ., '"

kunnen zlch opgevén uii'rarin'córeË teI. 671096

EEIi..ïJËERZAME AVOND

AIle leiders, tralners, ouders , senioren, kommissie,leden en junioreó'zijn
in principe op vri j d;rgavoncl 24 februari van harte u/elkom op LENS. Vanaf
19.30;uur komt Dhr. L.Krikke,- jeugdtrainer van de Haagse Voetbalböhd, .

met ons praten over alle facetten van het, jeugdvoetbal blnnen.een verehi-
glng. Volgens de jeugdkommJssie is deze avond een must voor.alle lelders
en.Èra.lners van onze jeugdelftallen. Andere bela:rgste).Ienden vooral ouclers
misschien.zijn natuÈrlijk ook van harte welkom. Na àfIoop van het praatje
vEn, OhrJ Krikke k-unnen..er ook vragen gesteld worden. Ook de ieugakómniisliestaat clan open voor vragen, suggesties. e.d, We hopen op een gèslaasile
en druk bezochte avond.
, .: . _ . .

GDA AI :.' LENS A1 I-3 (O-I) ;.. . .

Een lastige uitwedstrijd is het altijd tegen GDA.' Vcioral atrs .je bovenaan
staat en GDA letterLijk vecht voor zl-jn laatste kans. (nou ja. kans??)'De LENSsPelers waren er echter klaar voor en vastbesloten om. tleze wedstrijcl
te winnen. Slechts Robert, Pennings baaliie behoorlijk, ' maar dit was omdat

".hij reserve stond. Nu moest hi j .samen met Rob vd Heyilen en Frank van 't
Hoog vanaf de zijkant toezj-en hoe GDA in tle eerste 15 minuten het ini-
tÍatief naar zich toetrok. Gevaarlijk werden ze echter niet. De toege-

r wezen corners werilen vrij probleemloos verwerkt. De /àÉcktes v-an veel
GDA-spelers waren claarehtegen weJ. gevaarlijk en LENS moest er veel
incasseren. _ 12_



loCfr kwam .hiefcl_oor: de ggrmekeer.. .LENS .reagee,rcle totaal niet op de .tacktreslt
de schgidsrechte.r gelukkig. wql,1 ,V.,ogp-, _elke tackl.e floot h!.i konsékwent.
LENS k'ieeg hierdöoi enkele .ygr.je. t"qappën, ?oFd he.t dtrafsch-opgebíed van
GDA, -loegewe-2e.,Í-r,.i (pg.zq vrije trappen .lever§en .geen" doelpunt€4. op. WeI werd
GDÀhiercloorergonzekerenÀIhatI,cjer,,eg,naar.he^tdoe1,9evonden.'Via
vaak goed opgezette aanvallen bleek LENS toch de 'betére 'Ëf o'.g' te 'zi jn.
l,Ia een prim.a diept_e. pasi van .Relnco Köhler scoorde Robert vd Zwan reso-
luut,. Deze I-0 voorsprong ,was tevens de ruststanil. Na rust was het een
must om in eerste. instan.tie de zaak achte4.dicht te houden.. Dit.Iukte .) ..

en GDÀ ging steeds nedrukkeli jker. en met rEeer spe"lers proberen ge.r-l ope-
ning te forceren. De verdediging met Marcel Zaalberg in een hoofdrol
hielcl het hoofd koe1. LENS bleef via sneIle uitvallàn Ee\,/oon- de geriaar- ..:.:iIijkste ploeg. Eric Àmmerlaan ging onderuit in het strafs chöpgebied . 

- --
Een penalty??? ïk dacht van niet. De scheidsrechter besliste, gelukkig :.voor ons, ànders. Aobert vd Zvan, be,nr:ltte Ceze koeltjes, nadat èerst eén ..
speler van cDA uit het veld werd gestuurd wegens beledigingen van de : t_

scheidsrechter. Tegen l0 man verder. GDA gooide alles op de aanval en
achterin bi j cDA probeerden twee spelers ten koste van vg-q].',.ovef tredin- :..j
gen de LENs-aanvallers tegen te houden. Nadat Fred Spa (niet wàÈ inzet) "-
uit de modder vertrokken was en moegestre.clen vprvangen werd door Rob ,...
vd Heyden scoord.e cDA opeens tegen. (Een gouden wissel??) LENS schrok
nauweli jks. De kansen bleven komen maar werd.en toch wel wat_ t.p gemakkeliiik
op zeep geholpen. De bevrijdende treffer viel + 10 minuten'Voór tijd..
Ëen snel1e uitval over.rechts via Rernco en Ch rÏs kwam bij de weer bergen.ti
werk verzettende Eric tríarmenhoven. ZL)n schot kon de cDA-doelman niet
klemmen. De terugspringense ba1 schoot P.obert vd zvran . be. heel§_t in. De. .'.. ,..'
eindstand van 3-1 kwam niet meex in gevaar. De overvrihnin§ -wàs biniién -éri
dik verdiend. Klasse. jongens. De Ínzet en concentratie vras erg goed.

- l{anneer jullie zo doorgaan heb ik het volste vertrouwen in het kam-. =.pioensschap .i ,.

p.s. vanaf c1eàe plaars wensr r,ENS Ar Mevr. tor"ÏuÏln"fl.tl3"f;."'r""rr.o '.'ltoe. Daar de "vlèugellam" is kan ze onze shirts niet zo makkelijk w.isen.
Gelukkig bood Mevr,,, zaalberg afgelopen zeterdag 'spontaan. paq.pm-de shirtsrmee naar huis te riemen . of 2e voor of na c1e wedstri j d op clit iclee kwam
weet ik niet maar de shirts zaten goecl onder de modàer.-rn ieder -qevaIbedankÈ.

KNVB SPELREGELKVÍIS

Halve finale
De vier LENSiongens, Ivlilco , Patrick, Marco en Ricky, wisten dat ze het
deze_h' ;,-' lieel erg moeilijk zouden krijgen tegen de computergeprogram-
meerde Quick Steps en SV.35 jongens en eigenlijk waren zè bij voórbaat
kansloos, Desarniettemin startte LENS furieus en werclen de sèhriftetilke
weer goed gemaakt (I10 punten 3e plaaÈs) . Iioe het kÍrJam vreet jullie
leider nog niet maar bij de tussenstand bleken de LENSjongenè laatstete staan deze vermelcling gÍng trouvrens met een opvallend applaus gepaard
van de alles behalve sportieve en ilus irrÍtante HBS jongenà die gelukkig
onder ons eindigde rnaar daarover daderijk meer. De 2e herft van ile avond
werden cloor alle lENsjongens alle vragen goed beantwoorcl maar euick
Steps en sV'S ieten-geén stEF-meer-va1ien. zelfs met voorzeggen vanachteruit de zaalrterecht gestraft door de jury, redde HBS het niet en
ging deze ploeg oneervol tenonder.' Volgens mij had IrENS het in elke
andere poule wel gered maar tegen dit geestelijk geweld had LENS eigen-
Iijk geen Kans. Toch een heel goede prestatie om in <leze poule vÍeràe
te worden. '

-r3-



. i: S_o.,Ee+ Quick. en HBSr vlaarvan de leider éen .hal"f uur te..lEiat blnneirkwàià-'en' èe:isÈelers de irritahÈe gewoonte hadden inr hun àntr,voord niet'het.Èoord
spèIei rte gebruiken mqef bet ..wp"ord ."vent',' . Quick .Steps.i:èn SV.' 35 .suciès
ih de, fi[ale en, Milco, Patri.,ck, Rickt en l4arcó béilànkt vocir het op pösi-

,,tie\,ëwijzevertegenwoordigenvanjeverenigÍng..'.....

P; S .'' aIull-ie zitten in de finale- . . julIie qorden. daar om .18. 30
l

,' JUnrie . (waÈ'een mooie
: ',pure klasse ! )

van de Es campspe l regelkwi s

strafschop ;

uur venla'sL c op I8-2-1984.
:r.

op Spoonoijk
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JAARVE RGADIIRING ] IJE DEI,IRÀÀD

,(SEZO); ,wordt NS. ..

Een
22
De

uitgesteld gëdeelte "van de .,j aarvergadering van,.23 noverrÈer.;zal ,;epfëbruari'a.s. .plaatsvinden '.Àanvang: .20.00. uur. .t" ,,.

agenda voor deze avond luldt eIs'volgt: ',i r.

:i,. OPening' r'.:I r.,,,
2.. 3..
4.

'.1'9. r..

Ingekomen stukken en medealelingen
r.,,.,: I'Iotulen j aarvérgadering .d.d. 23.novehber

Verkiezing bestuur i !.' ,

,I,Íededeling van benoemingeB in
,: . B arkonniss ie/Fees tkonurli s s ie

Bend:qraag ,.... :.' ..t. i.
'. Slulttng - ,r -.:. . ,, . t:. ' ,

19 83 ,:

6.
7. ':rAd 4.

de

.

reclactiekommis sÍe " en

'_ i .r

;:l

"- .'r.," .i , .r.a .,

rdaderino i

':, i Voorciracht bestuur'. ,..., ),.,.',.
Voorzi-tÈer: A; 14. Coret :.

n isekretaris.3 .J.G,Colpa.. . .:
.: Penningmeesteri G..T, yd KJ.ey.: .,

; - . 2e- Sekretaris : I,levr.. C. J.r' vd Berg'Commissaris: J.B.Zoeti. ..,

. Commi s s aris : -. H . I4; Penn5sga ' :. ,
Commissarié: A.T;Schijf i ii
CoiruIll-ssaris i l,t. wairnenhoven. "'

_'_ ;l_l

Ieder,l I-{d,. van" 16 '6aarl en ouder heeft toegang tot. deze

LedenraadllrTaarnenend Bestuur.'
Í'rt

'.'

ve

BESTUURSFORMATIE .i
I, : l.i. 1",; :. I .'. l'. :. -.r .l :.",. . ',...'. ..t, ,. : :" .

À1s we.nog; even Uw'geheugen mo gen opfrissen:. op. de l.aatste- jaarve.rga-
dering van-. d.er ledenraad bleek het bestuur noèh dè ledenra3d ,erin,. ,,...-

.gesLaeigd te zi jn een ges.chikte opvolgerte. .vinden voor de vertrekkende
voorii.ttèr lians :vd -KJ.ey.., ,telír.l jl aI bestaandè vakatures-.nog .alti jd;..
niet konden worden opgevul-d.., De.. overb Ii jv€nde.bes.tuursleden. kond,en,en
vrilden op deze wijze nJ-et langer doorgaan met hun bes tuursaktiviteiten.

-r-

-, i"-.j: ,;. r.,t i,.. .'

t -.: i.il-1. i''.,::r'. r:t.,



Er werd. ee
Frans van
kreeg een
zich berei
trld Ls ne

n formatiegroep in het leven geroÉpen bestaande uit :'-'
Dijk, Roy Vroomr -WiI Heynen en Siem de Bruyn, ilie tot taak
nieuvr bestuur te. formeren. Het zittende bestuur verklaarde
d toÈ I febr. 1984 de-;' IóÈende zaken waar'te nemen. Sinds die
i iiir-g'è"óóÈt;voor;*àt Ëetrert de berichtseving in de

... -.. --. LENSrevue". -i(iot ech,Ee r.. voor vrat het -de- a-ktiviteiten'- van- ide forrnatië-
groep betreft. zij hebben zich met veel elan op hun taak gestort-en' hebben ín korte'tijd oprerkelijke ën ïeiheugende resuLtaten geboekt.

-.-.-.- , ,D.e op.Iettende..LEI{Se.rE- konden-.in- de- =fgelopen' maanden dè àktlvitèite-h*
van de "wi j zen mannen" enigzíns volgen. . Diverse qpecqlqtie.-s- .kgndel,:i
wordengeIroordnadateenaanta1rainofmeerprominenteLENSerSin'. audiëntíe r,rerd ontvàngen. of er weddenschappèn zi jn afgesloterr'i-s ons

','r, 3à:!*i5ïÏ$io",n*a;néid'éen'einde'tó'marËn, ': . 
I 'i ': :ri:

de inspanningeri van de formatiegroep hebben ertoe ge1eic1. dat .9p de -.'aIg. vergadering van 22 febr. a.a. een voltallig bestuur kan t/)oïAetT'
gepresenteerd.
Het kandidaat bestuur is aI een aantal rnalen bijeen geweèst en heeft
grofweg ile meeste taken verdeeld. _,.. .. ._ . : ,,..
Commissaris Ad Coret \,rordt voorgesteld a1s ale nieuure voorzitter; ' ilie'

' naast de gt6ruike]-ijke J-eidinggevende en representataeve taken ook
(voorlopig) de -porq.,over dè akkomodaÈie op zíclr zaL nenren.

' Selcretaris blijft Jàap Co1pa. die trouwens kóntaktPersoon zal zijn
voor de ledenraad en de redactie. IÍij zal geasslsteerd worden d-oor,.
Ina vd Berg ( jazeker, de eerste vrouw in het bestuur. in .de'LENS- "'.
historie) , §ig als 2e sekretaris een gedeelte van hg! se.kretariaat ..,

'Gerard vd KIey wordt de nieuwe penningnEester, .tevens kontaktpefsoon. '
-Íoor de Toto- Lottokommisàie en het financiëfe gedeelte van het bar-
gebeuren.

r Cofiunissarissen Hans Zoet (Seko zondag, selekties en zaalvoetbal) en,. '
Bert Pennings (jeugd) blijveí dezeLfde.taak uitoefenen.
I'Iieuw zijn àè commissarissen Àad schijf, kontaktpersoon voor de nieuwe
gïnÈegreerde Bar/Feko, en Matrtien warmenho.vel (inderdaad, Yader van.,
Eric) " die zich inèt de zateidígvoétbal. 241..-gaan 

' 
begighouden. .

ook Àrthur de Groot heeft zich in principe bereid verktraard toe te
- treden, Studieperikelen weerhouden hem ervan ní in het.bes.tuur plaats

te nemen. wetl-icilt zal hij in een later stadium kandidaat gesteeld. .
worden. Intussen zal hij wel enige hancl- en spandienèten aa4 het be-
stuur verlenen met name waar het sponsoring en reklame betrgft.
omdat. de voorbereidings ti j d te kort..ig geweest om nl_et een goed onder-
bouwd beleidsstuk op de proppen f,é "Èoir,en' op 'de vergàilering van 22 f.ebr.
a.s., zal slechts globaal- ovèr hèt Ëe1eià gesproken kunnen worden.
Totaan de j aarvergadering in ,oktober,/november zal dlt bestuur aller-,
eerst inventariserend te werÀ gaan en §ogingen in het werk stellen om
oplossingen te vinden voor een aantal problemen t^raarvoor de vereni-
ging zich gesteld ziet. Ten tijde van'de naj aarsvergadering hoopl . ,-.-

het de beleidslijnen uitge2ét te hebben.
In bovenstaande opsomrÉng van kandidaatbestuurs leden heeft u één ver-
troutarde naam gemist, nJ-. die van cerard vd Steen. Hij heeft de wens
te kennen gegeven niet langer deel uit te maken van het bestuur. Hqt.is
echter niet zo dat'hij voor LENS verloren.gaat. De formatiegroèp '".'-
heeft hem gevraagtl de financiële zaken van het bargebeuren te gaan
behartiEen alsmede -i= inkoop te gaen verzorgen, r,raarop hij welwillend
heeft gereageerd, Uiteraard valt of staat het f unktioneren .van rhet..
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, :, ..:D,F: 
f9fl.Ylie groep. is momen.teel doende. om uitbreiding van., dive.g.se. "1..'- ''ëci-mrÉsËiés te'bèwerEstètfigen. vobr de'rèdactie én óe! nieuw. Ëar7r"tois dit 3l--g.ll+tr We_hgpel dat dg. rest spoedig pal .volgen..tÍe zullen U

y}"_dg LENsrevrie, op. de hoogte', hoiiilen. Als het. 'ka4didaat_besÈuur 
op22 februàrÍ dbor'de redenraad §eÉ'ozen worat,- houàt het waarnemend

bestuur op te bestaan. Dit 'i o-v-ergangsbes tuur,, heeft in de achteqriggen-
de maanden zo goed mogeli jk ",gb a. wlnkeJ- gepast,'., e.n is uiteraaril].-zeer verheugd dat na vele .j.arèn vari óhde-rbezqtting, eindetijk .eens meteen volledige ploeg gestart' kan woiden, waar geluÈÈig ooii . í.g|-doe4de.nierrv bloed zit. Dat het zöïei 'Éeeft'kunnen kómen, aànÈen we niet inde laatste plaats aan de inzet en wi,jsheid :ya4. ..d9 foqmatiggqoetr;1 . , i,Last but not reast w fret wa. a-riremenh. bestuirr,namens de'veieni-jing detwee scheidende bes tuurs Iedèn' -clanken 

.voor hetgëen zi.j. 
"por._Ée 

é!d
hebben gedaan.
Hans van der KIey trad àijn !ei$eriw(e.optïeëgn ais voorzíËtqq''grààg_
nog r.rat lang-er vóortgezel., cioèti, hed ï,,ig. per,elc veronaerdÈèià tí"tàË;,
zi jn op handen zi jnd.e verhuizing naar .uàai1em maàkt ,ai: , . og.,iij].., '

we raken een zeer kunilig voorzÍiter k'rii jt. ongetwijfeld zullen we hem, nog regelmatig op ons terrein aantreffen.
Gerard van deq steen, jarenlang sekretaris, raatstelijk penninimeester

.. Í-r .op:.?+ln- j,e,+ ger-r. verzggk afrr.edgn..els ,besruurs-Iid., Elke pgSing'om teDescnErlve.l wat. Ger+JfE .voor. LIti,trS .gedaan en betekenlÍl heeit. is aI bi j
yoorbaet,tort qr-s,fukËeii. g.gagèpd...14,oorq1 aèhter dé'schermen-heeft hij

., , f?Tqgil .Ig.flt .ye1ze1 e1'.eq;zo9r àp-si' seiirasen dar LENs in moeill jke .

+ !l)9!1,;np..! l!i1+I3+9. 999-Èuq!sbP,ze,!Fils op. _99n normale manier kon blj.jvendoordraaien. . uiteraaia \9nd9n .wrj ?ijn, beÈiuit- oui zich, als bestuursridtertg. te .tre(tq{n Eiór +ndË;5 
'dài'rJ"p..terqlr...,., },rij ,waren gel,kkig re. vernemen dat zijn afscheid van het bes t_uur: gee4 qfqqr-leid van het LENS-kader betekent. wij. y9.lsgl1, hlim ve91,pfezi,er-toe iir.,zijn nieuwe funkt,ie.

{9St. Ons nog.het Failqig+a!.b'esruui veel.ítkses en wiléneia.toe teyeli:L,. 9l _d-a"]. te, Z-egge4 -aan , a1 degenen.. die door hun advÍezen of eigenbe5eitlheid'höbben ineeg,eholpen er-r n9ó màehelpen qan het. vinjen vanoprossrngen voor een aantal brandenile ve renÍ gingsprob ]eme.n.

9or== r ':;'
!! .t

.Nog even tei aanvulling:
eelden'ziin:': ,'r ' . Y

t.: Senioren f
Junioreh, i:.! f
Pupillen . ' .f
ZaaL f

l{e}epn en rnini I s-
':!téi§ jes

''NÍet,spcle'nd
ZaaI, aanvullend op
veldvoetbal

W,aarnemend .,Bes tuur .

. ''' g.4 ;:'=
94r=

i{o§maàis '' riii j'2en wij' u erop dat dè .rèden àie'over"Í. eersts twee kwa.r-taren van dit seiLoen nog- niets neben bei.aaléI,' tot 2g iëÈruari a. s.de gelegenheid hebben deze achterstand. te. vord.oen; Gebeurt.. d.it niei. danzurlen deze leden niet meer opgesterd woitten l'töt:ae-ÍoÍreatgë- k;iiË;i:-
,, Pytt. ove r het seizoen I.983:91 is.,voldaan. Haast U"._ -.. ._., :!t)

232 f= .

148t== ",'
126 r=:, "
12O 1==

f
f
f

f.6Or==
overgerflaakt alsnogIíillen degenen, die het oude kontributiebedrag hebbenvoor aanvulling zorgdragen. Bij voorbaàt onze dank.
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BI nenopsrer,r.rrets .. .,-.. . =- - ., .. .. i...8
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zq.terQag.- I 8,.. febt.

BBBEBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBB
... ..:..*.'. ..'l- . . ,".: ;r

,s 'morgens i .. Hr.: L.;enting :
s 'raiddags : , Àn vil Stèen .-

Iilevr. de Jongl - : '

An. Be rgenhené gouwen -

SluÍten:. -_) ..,, . r .r,,. í ,' ,r 'Leo .l'Iolenaar; , :'',''' .. .i,.
ili j' afkeuring:_. tot 12.:00 uur: . Hr. Lenting l. . . .- ,.; , I

vqn 11 ,O0 tot 14. Q0 -uur: . . . An ,vd Steen. : : '. .' -i
vanaf 14..."00,,,uu.rs . . ,' ;....... ..Leo, Molenaar. . .. t;, ...

'.-,.-,. ",. ".; ,': '...' t',,' i .i'.
Zondag. 19.-febr. s'mgrgens: . Tlnus ZÍlfhout , '.' ,

",,.. ,' .. r:,....' .s'middags: An vcl.Steen HarEy Dour., ..
Aanvulling 8e elftal (zon) 2 pers. :,:
Slgiten:.. -i : An Bergenhenegour,Jen. 'Bij .verhindering, afbellen bij:José Christ teI.. 660204' l;

LEI{S- I0.,(zon) .26 febr.. Bardienstj.' ' r,. ..-r'

VÀRTATIES
i,:

J.; '

Peter FiereË.won een.drieluik, Marathon. (:,.een marathon in drÍe
: delen,'gqlgpenI in .Den: Haag. .ïn ,het Zuiderpark verbaasde hi j' de. concurrentie door. met sluw lopen de ee] ste plaats op

te, èisen,-. Een vgortref feJ-i jke prestEjtie, Peter. cèfèlicl.teerd.. IÍa .een..:lang. en .yeilig .verblij f in moeders .schoot kwam tennaft
.:. ,..verteIlen iclat hij.. gebgren. was, Zijn: ouders Henk en Mieke

Rinrme l zwaan t?U11qn U. dè 'rest verÈeIlen. wairneer U'bij .hen 
.

- : e.4n komt be1len... Gefeliclteerd. r' j . , .r , ',. .':'

, LEN§. .5- heeft gev/o,nnen...en met liefst 4-1. . . . ;: ''r.:' ' ' r:. -'

. :: Naqgt .de a1., eerdér .genoemfl.er groene dames fiets .heeft "íemand
.-. n.u .een" br-.uine, he::enÍiets :,op' .het LENS-tèrrein''rachte rEe.IaÈén.

Het was. i'nderdaad,.ook wel- zielig voor die dames fiet-s. zor iri,
haar eentje. " - '!, ' ';i "" 'i '-

.,,Gelukk.ig Írrordt er ook nog normaal gestolen bij LENS. Naast
het kadootje van Tirius en f I00,- r^,isselgeld war_ei- e.f qgF-:.
ineens 2 ca.isettebandj es verdwenen. Iíij begrijpèn b"est wel'
daÈ cassettebandjes door de doorsneenens i'riet te betalen
zijn maar blijf er.toch eens,lekker vanaf. Ja? r' ''. ,

,.

,

I I,ENS - Olympia en hét Nutpun t '
Na ve1,e weken eindelijk weerteeirs een vo
bond.. prop.leemloze, zond.ag. Het gehele pro
gaan.. .,zo., §tond, vpor I,EI{S de vredstrijd,te
één, Olympia te wachten; En ilit soort we
tLtie helaas een té groot probleem te. zi
ove reens temmin g ine t ge Ii j ksooitÍ se'É. e'dsÈ
wlcht met daarblj dd gebruikelijke kà,ris'e
Edwin Eykelhofi '6t.". kele priinà aktids
einitigei. 

,. : 
' 'i'ir'..:.a.r'l ,;

., r:. jrr : .,' ,'-, , : ,, . '' 'i',1 ti :'l ,:
; i. , ,:1 ,,, '. ,i.i :"1,. i,.,.,,

or de consuls van onze voetbal-
grarruna kon immers gewoon door-
gen -degradatiekandidaat nrrmme r
dstrijden blijken dezè' corhpe-jn. Ook nu begon I.,ENS,'geheeL in
rÍjden, r.net eeï groot .ve1èover-
n. veél pèch had vooral ,. , ;

net naast:d.e do'e lp aalz ag. i,:, .

', .. !.\ , , :" 1 '')' ,-



,. .:. ,

,,..r. ., ,r;. -'::.!r rli.r, i;, . ,.1r.r '. ','rl .i.;. ,,.i"i, ' '..'-',-' i'-,. t-.':'.'i,, 
,,,,.,'

O-o-!,,.,TJreo Dikst-ra. had weinigrseltk met z ''n be f-à-amde .t= t.nà".fiot"rr.] ,
Dè. w+strijd werd. ei_gerlli jk srëeds.,s1eshtbr. hó'e-wqf' Uel'aÀ ófó"g";,..doo:' hard te -!re rke-n oit p.robèe idpn, te verhoezelen. Neen er- vari Írre.lnigpositiefs:rQe zeggèn oíer het ve rt'dbridë sper. uet 'ànige 

. u.rrg.rr*. wi"-'
.he.q flilde winrerzönnèrje, wè-Ike' .vograr*- uàr,'' d. :-u"óà-iijà. .war.bruiriè'- 'Fp9ren naliet'. 'Ook dé tweede thelft' bracht geen velanduífr,g.. BeÍile: tèamsploptqrden:plichrmarig:yeldgT en btekën'niét in st"at, ài óai...spet in
ser,brengen.. uitsl-ag. 0-0: ,voidoéndefs waren er we1 , aii : ólyrnpia het.ibrok
_routine _I(oqs .van, Er'Iestui jk en bij LENS her jeugilig taÍent Michel-. . .

Lorsheyd .
Rob ,ransen na afloop: "rnderdaad een bar slechte wedstri jdn..niéts.aant9 doen. r4aar je ziet, dat èi in-deie' krasse van arres màcelÍ-ik..ís.Kijk eens hoe moeilijk uvs her nu heefr. En.juisr tesen"ió;ntóióàs-rar' ', je zien, dat Lgr,rs. t9É p51m.a yoerbar in stàit-i-s.; aiË""'nou ,ràriseí;;,.aie

-'i,;.r.5__lE!:rgeheel: 'rod€evteden Leek Àet dit gelijke spet. eoàa àondag a.s. heeftLENS.vrijaf gekregen ygo. gg competÍLie éq pa-1 4*U.!"Sen RVC-g3ary,.1_,,----bewijzen, dat er mer dÍt elfral Loch gevoeÈbala tcaii, w6tàen. róÈ . -

..r' -: l::,...: i:!.r,Íi.1:i(. r.,-,' -'., r.-i. , ,,-r..: '

\, tba'ller van het aar.
.: ,i
Jqgp odenkirchen was de man, die iafgeropen zondag het rapport invrilde
Yep'de spèl-ers._ Joop, zeLf behoiend-tcit-de selekÉie, j:aa'àns rci""f.à-dit werk'zeer. bbjektief en uiters.t íauwkeurig te zui.I.en iloen... En.imet:een cros. opl?i.dilg.iÉ',de achterzak ààs ae re.lacrie ook overruigà ;àr.rlzijn deskuniiisheià. ,J?mmer voor !i2B,va" a" sfàféi;,,-ËJ.h;r i; dàí-:
99k geen . spel letj e:,hé,} Ricky is nb.g steeds qàrste.''Verrassénè. is. ook,dat Bom::de §Èens.:eni.Jansen àe traiíer nu ook in ae punlà"iÀiii"E,rIil
zi jn opgenomsri; r:r, il',,.' . ' l

L. ;as de klaverjasavond een doorslaand

DE KIJAVERJAS DRÏVE EI'I TINUÈ

ZoaIs ge!'remst en gebruikelijk w

llgCes met een gigantische opkomst en hàuwelijks
Al.les wa s piekfijn in ordei dat kon. óok niet-an
tle organisatie a1s <laar o.a. zijn : Bèii Osse, ee
een André Chrd-s t. De laatdte genÍet 'óok, enige be
mal<elaar voor het pSC. De barbedienÍng ,$ras zo geIicht, met het hoofd hoefde te !,rorden geknikt eÀaardig iemand inforrneren of hier spra[e was ...rnbestelling of van ,.seinen',. Uiteràard wgrd.ëx nlotery gehouden met als één van de pri-j?en een evíagentje, De verraasenile winnaar in-deàe wel 2ee
was het koppel Ham- IJutte. De 2e plaats was vooi
De 3e t/m 69 plaqts waren voor acËtereenvoJ-gend:
1. . ,,...y'd'_ -telg,-_,Driivesteyn4. i,levr; Nelissen - LtAÍLie
5 . ..- 

". , Hoppenbrouwers - Bom6.:.. Huis -. Overgarn^,

een bnvertogen wooid.
dqrs l_ne! mensen, in . :'. '.

n Wím Koupenhoven èrï j

kendheid als wedstr.i j?=
regeld "dat er slechts
geJ-i jk kwam e4,een.;1. _r.:

ecn te plaatsen
a de drie L,.',men. een- .:._::rg leuk boodschappen-
r slert bezettè {rijf
K6nemann: Odénkirchen.

' :--

, ,:

.. : ''t ..' tijtj'

's-Gravendijk .dig hetpe:poedéIprijs -wasr.'nàtuurli j k voor vdlloek (sr. )pres.t€erden,om .in .Één .rbnde 6x nat te gaan.
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Na afloop in de kleine uurÈjes kwam helaas de enige wanklank. Tinus
, Zilfhout die deze avond , rvrijaf" hatl gekregen om ook mee te kunnen

kaarten moest constater.en. ilat- uit zijn kledinS .zí)\.nog niet..uitge-
Èakté 'veiiàafdagskadootje en f 1qq,: wisèeigeld waé gestoletl:,Erg.

, lu ig noor: Tinuè natuurli jk.'. t'tu 'kunndn wi j hiàr vrel vragen of ile .

'eer11jke vihdér Illefst tu§sen aanhillngstekens) dit vreer zou.wí1len' retourilereh. maar wij nëmen.,aan.aàt eèn dergetijke a-sociaal ilàar weinig
. böödschap àan heeft. Ia elk.S+yaI beilankt. ïlat mij betreft zie {k met' - veel pIézÍér de íolgeridè klaveijasàrivè'tegèrnoet.,Die is op.13 april.

.,".. P": IgI op ile publicatlet +n aq.r.,pi,ts-,.1evue. pri Iet goed.op lijf , ,
Ieden. en goecteren. . i ..i .. ..-., i- . .. -.\ :

zz z z z z zz z ? z z z z z z z.z z z z z z zz z z 7, z z z z'zz zz z z z z ? z z

3: vre rs.vàà*orn vAr{,DE zoNDÀc : 2 . .

' l' lL í " '-"' 
"-zz z z z z zz z z z z z'i z z z z z zz z zz zz zz z z z z z z"z d ?,2 z z z zz z z z z z z zz z z z- ,,.-; -,; , ,'

:1 .-' ' i.i-i '.'' -PRocRÀDrÍ,rA' ZoNpAc i9 ÈcbrÈaiï 1984.. .' ' .. .

,.i.

I! bL lr L b A lrb o b at lt ltoa L o a)

10.30 uur tugdunum 2 -
1I.00 uur LENS 3
13.00 uur LENS 4

. .12-.00 uur. LENS t .-'" '. 12::00. ritrr LrNS e
"'r2.-Ö0' tiirr. csc 2'.: ': ' ' -'' 

Ío.o'o 'Èur. r.,ÉNs "8' . '

': r'r :'óq 
:'uur gchipruiclen'. 4

10'.00 ,..uui ,L. 
gakkvlartie-r I' 12.00.Írur HMSH I0. '

- -; . i - -a.J.il,r,., -,tr ... .:

. ,, Archipel 3

, '.,-. ;DHL. 6 ,. .,. LENS 7,'' " :. Peltt' 6 
-

0- . ,' r,FNS r0 .

' 'IJENS II (vr) .. .

sportpark.Irenè ",. '
Oe gé tgees terwe g,/Leiden
vI .. , . ,. . .,A.de ,Jong.
VI. i:i . i . .:: -r1..fi-,peflèr,
.!? t A . Beye !sbe.4geÀ .
,V3 .., P.M.BroFx-.",.
.Erasmusqeg
.v2,' . .NrN. ,, ."i
§perlpafk 

' Vlaardi ngseltade
.,J.v Beersstraat ... il

Vredr_us tlaan .. :.1

, i; : :,:: ..,- LENS I.
LENS 2
SEP 2
DHL 4

., 
(y5l

RES E RVEP ROGRAMMA ZONDAG 19 februari 198.i,

14.00 uur Rtjswijk I -
12.00.uur .Rijswijk 2 -

-... 12.00. uur Westlàndia 3, j ,' ' ' 12 .00 ' uur Postàuiven 3 -- .'

LENS I
LENS 2
,: ENS. 3
LENS 4
LËNS 5
I,ENS 8

t :, ),,'..

; 13.00 uur HMSH 4
. .'14.00 uur Postdti ven, 4 ---:.,1 ,. ',.. - . :

(kunstgras 94at altijd dgor).

' ,.OPSTELLINGEN

LENS .1 t/n 4

IEI{S 15
,l

m 11 aLs bekend

' I']';"vERihIíbLErí:Í:: :!

worden ' door',de iraiters 'uex.r,à d";au:.t

LENS 5
I,ENS 6
LENS 7
LENS..8

1r.30
II.30
r 1.30

uur
uur
uur
uur

LENS
LENS
GSC
LENS.

',) ' !'' ' B.Osse,. , 668047
I' c.v neet, . olo-715330,,.. É. ninrne l zwàan ot742-7L34
-. , c.Duivestevn. 946893'''
; ..j . ..' .. '

9..30

-b-

: ..,. 1.:i

.ï

t'



LEIiIS 9 s lO'.30 uur Schipluiden..
LI:NS 10: 9.30 uur Laakkwartier
LEïilS 11: 1I.30 uur HMSH

r9 .00
20.45
20. 15

:r...: - J
J
T

.Pri.ns..i. ,,

.Kuypers'

.otte -'

"- 29878s
6005-58
979 849

P ROGRAMMA DIIISDÀG 2I februari 19 84.

uur LENS 9 zo
uur LDNS 3 za
uur Wilhelmus I

IJENS 6
LENS I1
LENS 10

-i-:;."-:,

r :,.j!j.!,, i-.!

: .j- ii i. :.\

,,',i

: "' 
rri

, ...rt.za
ZO

verzamelen 19 .^30, uuf .:
WilheImus '- -' +' --:- -"'"--'- "

PROGRÀMI,íÀ ZONDAG 26 februari 19 g4i. : -;i

14 .00
11 .00
1I.30

uur líellevoetsluis I-
uur LEI{-S 2 -
uur ï{estlandia 5 -

LENS
sJc 2
LENS

I
3

--..ir..i,.,,: l?,.--oo. qur;rv,cé.=4,;È-:-, +.:-. .-1'-":.::,-'". '.r,ur.ls
12.45 uur Oliveo 5 LENS 5

; t' ).. ,.i ..... .;':..;,j- ,:,. .:.

'...:,r' :IC''00'-'lur gÍiicli"7'ri: i':.i::. -r. ,".1', ; LENS-Èlrr. 'l .',.i.,, .ii:r'.i .'j'..1 ,..-::-'. , , .-

I4..OOr uUi..IiENS 7.,. :..: : - .: :-: !.Gr...'l{itrEg/.3r-:1:.:!,. ::i,.. ,':..1.ÍL :.. .1 ...;1 ,r;,

'' '..-:,.I0rOO;rrirut'ivcs,-Zir 1r'r.1,-'. i.'j..l:'f ,ii.1gi,1g; g ..í.,..': !ï'_-!.'. '.'.r-, .,;'..,:. 1r,,,: i,'

,l4.OO,.uui. LENS:91. j'..,!, - ii),.ií'r,Ouicle,'g . ) i ,.,',., r..j , .., 1r-,..'..
12.:00 j,'ults LDNSI IO, +.! r .i - Í r': ;-ilDZ§'| 5 .; -, .' . ,.,'r.-.r"' .,':.'. ,i' .':
.I0 i 0o,:iuur: I,,ÈNS.!I l :a'.1 ..r , -Í .;.+.' - Vlíèthagè

-. + IENS I10 j (zbn) " 26r febi. .Éard!enst.-. ..í ,

. r:1ï: ':-,';.. .,,: , -r ,. - ' ' ,i 1...."..i r. .1. .i,.. j,.j-l

UITSLAGEN"ZONDAG "I2 feb',ruaii'19g4.:..;' i.',

-i '-',,: : .i

, .;: i' ., '. ;. ,,

LENS::,2r:. ,' il, l. - .. .,..,:.,
. Trioinph ,i2 , , .',. ; '. , '

Quick 5 ', i-..'i
ADO 6
ADO 5
I,ENS :
Oranjeplein 5

Èi

i/'
i,

3

::

ar -1.,r:1'r'r...t -16-9.: _ .: .r:1. :-
'r.-. ., . ,- ,,2_o :.. , '. ,.. .it_r.s.

i, " " ' '0-4,. ' ... r ;1 :r
. ! '. j .;.1r".'ri.'S-0 Í -- .ii-t il.i..Í i-,-i -,

oïymÉi
,RVC 2
T.JENSI 3
LENS ,4

LENS 5
LENS 6

È"-1".. "

:..

, ::'l :" I-4'. -. ' 0-I

, ; i,- l

.-;,

:r;.:::ihri!>polila :5,:: r '. ""3-,3,, iLENS 9
I,ENS IO

, LENS 11
, ..,- ,. "l;,::,:.:i.:,,) ;_.iir.r.li,l

1.,."$4appn!ur.g- § . . ..0r0..gestq!&t
Westlan-clia" IB . t^fes Clandià í.p.

l- .: .. .' . i i l-;...ri... . .: : . . , - , - . , .i . , ' :. i.j ,..r.: \,

I,EI'ISKOMPETITIE

2I-2-dinsdaq

IrEivS
LEI'IS

À.19 .00 uuÍ,:'IENS::,g.Í zó
20.45 uur LENS 3 za

6': za
II zo

2 812 -dins dag

uur LENS . 5-:..2o' -".i,-:, --,.-',:..::'ilIJINS-. I',o': ' ' -"- ..':.
uur LENS I0 zo LENS 6 za19 .00

20 .45

-7-



,. 19,00
. ,20 .45

uur f,uNs- 3'
uur r,uï{b ''i'r

za
/i.zo

7-3 woensdag

20-3 dins,lag

uur LENS II zo
uur LEI{S 3 za

LENS 3 "zà'LENS 5 zo'

19 .00
20.45

I,EhIS 5
LENS'.8

-i,

za

t,ii
27-3 d1nsoaq.,

19.00 uur LENS 4 za
20.45 uur L,ENS 9 zo

28 april slotavond.

TENNIS TEI{NIS TENNIS

LEN§ 1,0
LEI'iS' 4

zo

TEIiTI'TIS ,TENN,IS TE}N.IIS ïCTT'TTS TE}.INIS ".TENNTS

'Beste Tennisvrienden, wij kunnen U met nauràrelijks verholen ÈtotÉ fiietden
dat Ben Smulders van proóiqlery-Rustenburg (U weet'weI voor''a1 l]li -
midische en corrigerende sportve rzorging) zich wederom als hóofdsponsor
van het, LENS indoor tennistoernooo!. beschlkbaar heeft gestela. I{ij ials
organisatiecomite mogen op kosten van onze sponsor er een wèékje :

tussenuit. Sarajevo wacht op onql De,afdaling skiëen .wordt alsmàar
uitgesteld. vanwege de vele sneeusJval. Iilij en onze.schep. (ggedgekèurd

-door de ombudsman) gaan een handje helpen. U kan toch-iri blijven
schrijven d,m.v. een strookje of bellen naar.. Joop, Odenlirchen. In-

' schri jfgeld voor deze a.und f 10,-' Àlleeh' dr:bbels ku:riiën:meèdoen;-r:
voor de winnaars is door drogistery Rustenburg een overrreldígen§e,. -

prijzenpot ter beschikking gesteld. Zondag .II maart is de dag' dat.
Poeldi jk op z 'n kop'i r.1 staan. GeeÍ:.U vooral nog vJ.ug op. Bedanki -,

voor[n{aandachtooknamensonzer1edischedrogistery.
Arthur de Groot -. . 934220 . :._i:,
Joop Odenkirchen : 2!2350 f..l
Henk Hoppenbrouwels' 894950 .;,

- l r'1 )'
z z zzz zz zz't z z z zz z z zzz z zzzz z.zz z't'Àz z zzz zzzzzzzz z z z

3 r,eNcs pÈ s'pöàrÈll vAN DE z-M'-LADDiiR---t '| ' z
[ .. ., -. .:,...,, ,:...: t_,) , Z

z?.zzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzT,zzz'àzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzz

zAïERDÀc 18 februari 1984.

14 .00
L2.30

uur(l
uur S

V Wassenaar I
assenaar 3-
3 is vrij

12.45 uur RI'if7-
9.I5 uur (: : ) Takdier tsoys 6

11.00 uur DSVP 13

)s
vtv

LENS I
],EIiS 2

I,ENS 4
- LENS 5
LENS 6

E.LeenaàrÈ: r'
A. Schut,tenhelm.

LEI{S
IiI . N.
N.N.
N.N.

I.,ENS ElftAllEN 3+6 ZiE I.jEI.ISKO}PETITIE dinsdas 2L-2:!B4t

-8-
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.-:i

Dat was met ons EERSTE.wat ;ie-' n§eirit' , dubbeltje qÈ z'nkant", we zi jn nog nooit 76-EIEirt U:. j een nederlSàg gewees t dÍtr Sei-
-., Zoe!. IYi j }cregen Ven iqle aanvanf ..af .ëen ploeg''të(én ons die op eq t,opgeqo4qentleerd ,,bIeek en. . e_en we-Idadig.; _aandoenee beÍJee 1i kheIdG'-

, i loóp-vermo=*.' eí toon-Èpreidde. Het was dat onze s uitpost Aa
Aad En.ze r. prlr.ra bi j gestaan - doorrrfohn Pietermirn -èh 

"qP
tain Aqd de Pagter

er.."zo gogd het oog in. hatlden de ze g, want c ii:e gen het zo nu endan hard ;te verduren . De .. vo-gfhgede bl,eek . ditmaal. niet, j"

-:, t:, í

r'-t

.i_.1

s

tl , ,1

n.haar'beste
) en in, tie .

§- vil Gaag

vorm . te .,steken (nodi dat schri f' over tsert Aalmer
,. , middenlinie werd Erik.T,andman .we r gemist, a]. eder uiterst alLes yverig alles aan, orn de schaile zo bèpete houClen . En f in a. s. zaterdag uïT

zijn. deze.taaie g
tegen SV lilassenaar z

rkt mógeTijF-
aI 't niet zó
omgevl_ng-neusmeeil-ijk gaan, ql

niet. .!e o.nders chat_teri .
roen-rrritten in eigen

Het TIIdEDE maakte een beste beurt 'dooi'-met 4=2 van Duno tewinnen. . À1 .meFàT:6n rTrij redètijke rred;triia-voài à"-p"pf rË"à"
goop, Willems ,.met ditmaal Chrisr vàn Gestel_ als. absolut.: "itUii"L"iIuet bGZoék aan sv r+as.senÈFEE@-ËEí moeiïijr<*j ffi Flevàren,ars we tenmins td-ËEaïdffEï bi j hàudén .à" .i,à[-rÉiià" -ànlf; 

o,r"i ""."ten toon spreidenl (oh, ia jongens: Àaii de Ruiter taat alLe LENsers enrian specíaàr ?+jg erfiiEffiïrli ïilerre sroe.."; iiïl-r.ó;i---- -"
hoogs twaarschí jnli jk volEende week--alweer uit het ziekenhurs al,;àaI 'tnog we1 even duren vooxdat hij iie.,training- zal..kunnen hervatteni)

IIet PERDE mÍste de boot,volledig te (Íen èóícurrent SEV'7 (I -2len is nu 5 punten .lachter geraakt. Helemdal_ n iet hOpelcios óverl-gens,want zij kunnen hier of daar ook we1 eens eenP un a+-en l-iggqn.In ieder geval eerst eens een weèk Je om over .een en an tle r ne te -.denkenen ons te concentreren op de ilingen d.ie nog lÍomen mpeten.

Ook het VIERDE maakte een slechte beurt om te het onder-9EIIaanstaande Maasdi ,,s]echts"'een. gelijkspëI. tè haIèn en dat op plgenveld nota bene Iiet bezóek aan KMD te Wateringen zour'als we ons extra
:-nsPannen amkkelijk een 'gelijksffi vogE.Jo Pronk c.s kunnen 

. opleveren ;
i.itaa'f hgqden :._we ,t dan . maar. op , niet i,raar?'

opste 11inq:R . BaI - P. vd Derg - .iI
J. den Heyer - R.Koelemy

r- . .M. Zegér6 - R. vd Steen =

. de 'Éruin 1' P,,.de -pfiftr-r - ''u;.f 
=i'é -- R.K-ipers - R.v Oost - J.pronk. (A)

R, Kievit .
verza{0elen I.1 .45, riur LENS ,'. ' . .: _ 

' 
',Het -terrein is gelegen aan Noordweg ."e. I,vateringen (richting lrlestrandan dan n6. passeren van cel_eritas . a7d l_.eyweg reËirté varr de íng: I :

'Het'VïJFDE schoot weer eens behoorlijk ul-t hàar SIof (It-O)
en kan op eenTffii-isante mi
fab rÍ ceerden is ons in de gaurni

ddas
ghe.i d o

terugz
iir

ien . !'Iie de doelpun
gaan i: dbch"het belangri j'kste

ten allemaal
lijkt ons wel dat ze gemaakt worden, is rt niet? De Takdier Boy.s 4L)nvan zel- fsprekendop eL en terrein ook zéér'zeker niet vgór.6

we1 zitten.een .pulrtenverdeling en we to

-9-

_poeg, doch



Ops te1ling: N.N. -, C.BeIt - L.Sinke - I{.Simmers - H. Kouwenhoven -
H.Douw - J iKouwenhoven - t.l,lantel - W.SÈuifbergen. (A) -
Àr,Tewarie - R:vroom -1"liltN..'-1irr.. ' ''-,

. verzËrmelen 10.'00'nrur", IENS.:.i , '*i .: i.i, . i r .. '' . '.; i .

' Het t€rrein';is gelegen raàn isi>ortcoinplex , , De droene Wl jd.té"

,. .'i

Sport Iaan"te P nackei.'..I(onende'.rici';ling . Nootdorp vooraan re cfitq
l,:. Leifle r 'B ..Vrqo$.i-'. :. :'

., neoerl-aag
Ja en hei ZESDE:'Lie p ;'(l-ögischer'wijs) .weer. ëeDs.,legeD'een
aan. En nie t., zo . nÉSsef i jk. ook: : , Enfin r., 2and'eÍover en-----

oI)nieuvr. er tegen aan,: Het zat.'l-n. Piinacker ook.heus. niet meevallén,
iede'E geVal
eL..' doë'trpunten

r:-'..:,;:. ''

- H.Kemper
C. VeLdink

(A)

dat
weten , vre $rel , . cloch .

zo_-x tsIE. riiogeli j k- 
-ï

te gerl,r te,j-jve.41r3ch.!en I

zorgt ervoo.r dat, de achterhoede i
§; dan hrjbtien we.. tenmins n l.: zo

n
ve

Opstellinq: G.Bosman - C.Bosman : 'M. de ,Haas -. J. Sinke
K.KruI - G.Kuiper - L.Kuyper - E.Neunann - G.val Togt -
N.N. - R.Baggerman.
iverzamelen .. 8.. 15 .-uur.'LENS
HèU';!,errgln is gelege4
op :h99. _VDS lerrein.

aan... Theo, Manh Bowmees terEÍI,.{elnde . us 5)
er.'. 'a

b
P

iï
.,PROGRAMMA ZAAERDÀG25 februari:1984.

I4 .00 . riu
[,.I2.4'5: UÉ

Iq.09 ,uu
. 14.30 uu.r, 9.15;;ruu
.. trO :, 3O . .uu

- . '..1i r, ll.r .:

r
I
fr
r

.,ldiqe§gg, Del,ft -!7., :-'iIENS
JAC IO - LENS
-.Sy',35,/13.,:1 - .: -,. LENS

ri§eBper Àitius,,!: . ..L,ENS

..1 l.':,-i 'í.. -, r^j

lEscher,:boy§ I,;-
.Devjo5';,'.-

'.1-11 r'.-.:.-
I,ENS íI,' ,i,.'

:.i..LENSr'2,.:- .

i .,.W..BruysteRs

'. E . WeÈterink
; N.N.

N.N.
,N.N. "r'. N.N.

p
4
5
6

ri, @;}§$- T.,.IiENSKOMPETITIE r
,,',',

. a '':. ."tr:, --.

ÀFSCIÍRIiMN: VRYDAGAVOND voor de Hr. Meinesz l-.e]- 863447
': t:Íl

,' ,'- z.z
z

Z7^ZLZ.Z.LZLZ?ZZZ'L.ZZZZZZZZ.ZLZZT'ZZZZZZZZZZLZZ, i ,.: _ij.,,..,.-,,i.. . .'t, '':it:, '.
'I,ÀNGS,-DE GOTEN vt*l Énr hheLVOStSaL' .. z'.: ' t' '":'.'r'r ::r " r';'
.-,rj,rï,rï;.-ïr.:ï':::i::'ï'-ï:-i.:ï.:.'.2'.. 1'.i-'t'..',....,. .''.'-"'r.'*r-r'.

zzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzT,zzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzTrzzzT,zzzzzzzzzzzzzzz?.zz7,z

P ROGRÀMMÀ DONDERDAG 16 febTuaTi ,19 84 .. .

2 r.00
20.20

1984.

J
uur RKDEO 3
uur Westlandia f

LENS
LENS

--Vei ling , Noord V2
'i . Vei Ling Noonal . V3

. Hoirerus t V3;]:i'1,'.'- -..

PEOGRAMMÀ.VRIJDAG ,I 7 febrrrari

, ,, 19. ; 0 0, uur D§O,'

. PROGRÀ.I{MÀ-.WEEK

18/L ,

20.E/m 24. febru

I,EIiIS I

LENS 2.en..?r.z+j_n _vrrj .:.

VRIJDAG 24-2 LENS I }JMH 
' I

- I0-
aanvang 2I.00 .uurHou'.f,us t



PROGRÀIIOÍA WEEK 27-2 t/m 2-3 rnaart

Maanda
maanda
maanda

7-2 LENS 2
7-2 LENS 3
7-2 f,ENS 1

92g2
g2

i.,§.VS' 70/ 3. ..'- aanvang'21'.4
Snoekie 7 aanvang e2..2
Ardo 1 aIà 1-'-|; :t,i aaiv an1 à Z : à

'0 
- uur Houtruet

0, : uur, Houtrus t
0 'uur Oranjeplein

JJJJ,I JJJJJJJJ.] JJJJJJ JT]JiI'I
'.'J,,.,

, -! r-L i':t ,' L, ./-

J
J
J

''t :. I
VAN' ÈEÍ.JEUGDFRONT J

JJJJ JJJJ J.]JJJJJJJJJJJ,f JJ

ÏíED§?RIJDPROGRAMiíÀ A+ts{C-JUNÏOREN

,r+:J,Lr.{rr.rJ JJJJJJ.]J JJJ.]Jii JJJJJJJJJJ.] JJJ, JJJ.] JJJJ
' ":': ' :l :i ,,'

,i

Gerard ouïíesiéin, stiert jesst::i: ?:,ï ..'z1z,]...v!r'fen 
naas

ri i.daqavond
glÍIoÈgen, op .

jden uiterlÍjk

- , . .: -r'---- 
"'.--- :i1,..': -ÀfbëI1Ëh vóoi ae vredstrijden bij,bovensenoemd peÈéoon,,öp .í

,:.,_t3i:el . 18.00 en 19.00 uur. In ui-terste-nood not op zateida
.r!Ex§ibij iemand'van de JrJKo rel .' 661314. vooi ivóiid;dà;ËI

d9,;,q.v-cn4 'van' de.wedstri jd voor 18.00 uur.
, iJ i.l.1,i,Í

KOi'ITAKTPERSOON:
tel. 946893

ZATERDÀG I8:2-19 84 SAI'{ENKOMST I,E}IS'',
14.30 uur
I4.30 uur
12.30 uur
I3.00 uur
II.00 uur
I0,. 00.._uui

LIJNS A1
DI'ÍO A2
LENS 13I
LENS B2
IJENS C I .

vcs'' c3 , '-

Vitesse
LIJI'ïS ri2
DWO 81
SVI35 C2
Vios CI
TEIiS C2

. :.,Í-",,; :;.
bekend.' , ., .:

vervoep, vooï, LEI,{S' À2
s ch aduwprogramma

, GDS DI
Vredenburch D4
Vios EI

Delft:iAI ,VI -: " r3.45 uur
. ' hles tersportpark ,13 l

' . i., ._i. 
...,.. Vl,.-: . :.--. .: .-:..:.: - -I I;45 - ii. . VZ . . ,,..,,:, . ,l? .,.10, U

: ,j'Vf ' ; ,r': |0.30,.,u
Dedemsvaartweg 9 .00

,....

00 uur
ur
ur
ur
uur

tsYZONDiIRHEDi'}í' ),... ,,r: J f i.l

t-. t: i
],,1,:,,i,',,!'

--, r,-,.1 r.".' :ops EeIIÏàbdí :rIs'
.;:i.....:.I.';,... . .. Gaaïne :àudeis met

- LENS 412 en CI zie ,ii -'-'

KOIIÏA.KTPERSOOI{: Edwin Coret, Hengelolaan SBg,, 2544tel ,671096
GB qe.n, .Eqag,

WE TRIJDPR 8ÀI,Iua D+E-JUNToREN

ZATËRDÀG 18-2-1984

Afbèrlen voor d.e wedstrijden bij bovengenoemd perboon op'vriidagavqndr !!F9eq 18,00 en 19.00 uur. In uiterste nood no-g op zateidagimorgen oprjENS bij iemand van de iruxo reI. 66r314. voor àvoidwedstrijaen:uitèirii:.de atond van de wedstrijd voor Ig.O0 uur. .

samenkomst lens

,3

3
of
of

V3
v2
vt

r0 .00
1d .30

9 .30

uur
uur
uur

-r1-

t lr'. 1i ,i

.,, :, .l,

:t \

12 .30 uur LENS DI
II.00 uur LENS D2

. 10 .00 ".uur LENS Et



BYZOI'IDERHT;DElil

opstellingen als
r. ' ..LENS. lDl '.en ,D2inzie

,,'.:r. jl^- 
-*---r"1. .- i i:i'.,-'":.1.,j. r,:...1'l::/.l rr.t ilrl -..{ :

§ chadq$rprograruna
bekend

i'., .,. i L'- ÈeoStRï.IDpR.OGRÀlrMÀ

!4'1r

i;F:JIJIIIIQREN

KONEÀETFERSOON:
tel 660204

Afbellen voor' de wedst
tussen 18.00 en 19 ,00
LEi'iS bij iemand van de
de avond van de wealstr
, i"l. : -,. .;.,:,.,:
ZATERDAG L8-2-I984.

Àndy Christ, Lonnekerstraat 37, 2541 .TS Den Haaq:,

r-i jCen b:j b-eitgr-1gëngemd persool, op ,vri jdagavond
uur. In uiterste nood nog op zaierdagmorgén op
. 
JUXO tel . 166 13I4 .- _v-oor àvoird+redstri jaen,-uiteif i jtijil voor 18.00 uur. '.',-:.'
. . . 

:. .. . -, -_". ,. :i.=: 
- 
i,

SAMENKOMSb LENS

r ?.''l:

.i..i

':I0:í00
L0 r00
r1.00

uur'' LENSi. Ft.i,'i
uur Ki4D FI!' ..

uur HBÉ E3 ''

" . D.Z§..Er
LENS,,.F2 J., lqrys, Fs DAa,I en Dergselaan

r0 .00

.ii r, ,.Vl , 9.30 uur
:i.. [!goI.dweg, - ,' .9,.b0 . uur

uurBYZONDERHEDEN

opstellingen a1s bèkend' .iL Sandifórt in. .F2. t

il:
KONTAKTPERSOON:
Èé1 . 29 79 78 i.::,.h

Frans
ri. 

'
vd Ber§. -Gramsbe rgen laan

, .ít_
1I 4 , 2.5.4 tr ''Al,I Den . Haag .

,i. ...Àfbellen voor de wedstrijden bij bovengenoemd persoon op vrijdafavonatussen 17.00 en 18.00 uur. rn uirerstè nood no; "p ,i+È*aàg*Ë;o$ ;;-LENS bij iemand van d.e JUKO.re1. 66,13rd, vogr àvonaweastiijàen uiterlijkde avond van de wedstrijd,:voor 18.00 uirr,
ZATERIJAG 18-2- t9B4, ' sal,mi«olrsr LENS

I0.00 uur Escher Boys L
. :/ -_ -.'

LENS' f '" " t'"
'.3Í.

- - -9 .00 trur
ZONDAG 19-2-r984.

. L2; L5 uur withèlmÈs
Í, '.BYZONDERHi'DEN .

l1;15..uur

ops te l Lingen
.i; .. r...

als bekend

SCHADUWPROGRÀMI.IA

. BrJ . al_geh
' eI ft*llen

el-e afkëui
vriendÈch

ing vanj,be
appelijk;',

, i i.,)

t kp1nbe

li

titieprogramma speleii onderstaande

-t2-

.-:..i

i !':- '



SAMENKOIUST LENS (FIETS)
t4
t2
I1
10
I1

.30

.45

.30
,rq 0
.30

uur
uur
uur
uqr
gu.r

A2
CI
Di

HBS À2
Pos tduiven
HBS D2
Hrrs D5

!9s tduiven !t 
-,..

LENS
LEI{S"íni.rs

,.'., I,ENS
; ËE.NS

.D2
El ,

13.30 uur
,-.:--.-..l.I. r-45-'.uuri..':-'. :.'. - .'.I0.30 uur
.'.','9.00 rrur...,' .' ",

.. I0;30 uur .,' -.

.À,.,S . vri j dag. .,I 7 f,ebruari wgrd,L ,9p IrENS. het"-eers
. ['vree À: juniorenteams. nran. I-.,ENS , doen, mee. Verder
en van de,oïqrige veienigingenr. cDS.VCSrSpoorw

.,Het. darteq heg.i4t om.19..00 Uur. Na de poule..we
tvree kruisfinales. (dq. riummers I en 2 van ,elke

' .' bm .de .eerste en twee de plaats . De .twee. beste t
medaille. Toeschouwe.rs ;zijn yan hErte welkom.
i. i.-'.. .:,., ''- .:. - .j ,,,i- r. -I'i i;' ,,'j''.;

DARTTOERNOOI. 17,februaqj...

ESCAIUPKWIS tsIJ SPOORWÏJK

te qarttoe.rnooi
zijn er .2 Èe ams

ijk q! Verbur.ch
dstrijden volgen
poule) en, de.'fin
eams ontvangen e

.i.

.i -.. .,...- i r,:

gehouden .
"van GDA
één team.
,er nog
gIe
en,
. 
,i

; .z_aqerdagavgnil. 18 fet.ruaqi wordt otrr Spoorwi jk.de r',-s campkwi s gehouden.
::.í,. . t.9T.,Ip..3.q, uur, word.en daar. Marco- de .Frel, .Ui.lco..de.Fre1r,,:pattick-BijIsma,
,: ,, l.,.,.Bicky. 9ppFns.,. Jqtrn: Mansveld,., Marco Ti js_en, .patrick.i,VaÍkenbursh en-

-í..,i:,.RgFang. ,felte-rp, ven^racht. pe kwis.begint oill ,19'. 0O - uur,.,eir ls],+iÈwèé uur' later .afgelopen., Succes en inatuurJ-i j.k zi jn de toeschouwe.ïs. 6oh'van

ITEIDERST TRAINEP.S ,oUDERS OPGELET.- :, jr

,t

Op vri j clagavond 24 februari komt de heer L,Krikke, afdelinEstràine r
van de.Haagse Voetbal Bond op LENS praten over het jeugdvoetbal in'het algemeen . Iilaas t de hee r Krikke is ook Rob Janse4;,,_hqpf,.d!r..g!í-è"r van
IJINS aanwezig alsmede afgevaardigden van het bestuur en de jeugd-
kommissie. [Vij van onze kant verwachten-zeer zeker' al,Ie jeugdléjders enjeugdtraÍners op deze avond. Ook voor de .ouders van onze jeugd. kan het
een interessante avond; zijn. Natuurlijk zijn ook de senioien (trai_ners
en leden) van harte welkom al-smecle de A-klassers. Deze avond begint om
19.30 uur in ons klubgebouw en is +.2 uur Later weer. afgglope4. .-
KONTRItsUTIES

Er zijn jeugdleden die nog steeils een kontributiè aöËter"t.rra'tÈËÉU"r,
over d.lt seLzoen. op 29. februari moet het. geld binnen zÍjn. op giro
3367II t.n.v. penningmeester LENS. Dit is over tvree weken. wànÀeer hetgeld dan niet binnen is zullen wij jullie niet mee!:.mogel o.pste^Ilen.
We hebben nu genoeg gewaarschuwd. Haast jed.us.. Kontànt Ëètàfén op
L.,ENS kan ook op Zaterdag of op de maandagavond.

TENI'IÏS

Op zondag lI maart wordt. er !^ree r een tennistoernooi gehouden c1öor
LENS. Junioren, ouders. of vrienden die. zin hebben om mee te doen .kunnen
zich opgeven tl.m.v. de :formulieren die .op.,LENS hangeq of door,te.bellen
naar Henk Hoppenbrornrers te1. 894950. Kosten f L0 r- per persoon.
Gespeeld wordt in veiling Noord in Poelclijk, waat-rdan gve4 .de. bqlonnen
vloer een vilt tapijt komt te trlï.::
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'r',.LENS .AÍ ' '.,.
,.' ^ Í,tsNS 42. .' . , i
. . IJENS BI, Ii ,.. 1 "

-,; GOna . r. ,:.iri:;'.
- .LEI.IS ct. 'r '.

ouick Steps C3

' . L;2:: ".".2-4 .".

.i. 3.:1 i':.'
' t2-'\''\.

;j'3ró r*j
3-2

lr

0

HOaISELERSDIJK AI.:- LENS A1 r:2 .(o-r

EIke wedstrijd .op wes naar het .kampioenschap is moeilijk ï' De.l tègen-
stander gooit,ef ;aIt. I j d een s'cÉèpje bovén 'op 'ën zèIf - spedl -óok
onder een bepaalde druk en onbewust begin je zorn wedstrijd misschien
met een beetje onderschatting. Toch zal 'LENS -ÀL. nog zeËeï::4- wedÈtrÍ jden
bij'de les moeten blijven alvorens ze zich, kampioen mogen noenen.
Afgelopen zaterdag'tegèn Honselersdi j! werd er e, rg zwak gespdel ct.
Eonse Iërs di jk ;s!éelde 'slech ts met ' tweè" spI Lsén en juist'dad brECht ons 'iii: Vè-risaËri ng. ' wie dèkt hr.ie ??'Gelukkig buitte Hon '' de ver-
war:Íing'_in" oriZe''achterhoedè íiet ui t; Na '+ -3O min

Selersdijk
Uten tie]. Iiet meest|rare. doe.lpunu uit deze kompetit iè. Robèr t vd Zt,an onËvlng een'ïleptepass

aim de,;flnkerkdhC. jDë kèeper .stond 'iets tè Ver' vo"or zi j i.I doer Eénschitterende lob. Niemand veeide oP. Chris 'schehk pàkte ite 'bd1 inzijn handen en de scheidsrechter Iaf een doel unt. Pas toen werép
duidelijk dat de bal in het goal
iedereen dacht achter het

ve rclvlen en .iwas. en:-nie i,:'zoa s nab1-l
Robert vd Z$ran riíeïd elqtog gefelici-j teerd: Dd:+$rééder helft weï strijd,o-ok ,!'. ,.

gramm]. 9e.r Horisé Ie , - i."..rsdLll<
dachti.:Aèr 'get-iitinnkèr te

Sèhènk'r-werd 'verIèngd' naài' itobert vd zwan '2- Lambert Pennlngsen .Ch'):i. s r
forceièn Een sheIle uiÈva1 vjià. Robèrt Pennings

soal .
o'ae

'.,,, en .Remco- K6htéí- rden in de' rÍeedh helft'bètdèr geblè.èSebrd'Íervangenwe
door .EdÈ.ii.r,iCorèt. eÀ Patrick Oos iè flrJe 9he1"1 Tiën mlriirtéh voor ti jd
kwam Honselers&ijk nog op 2- I nadat LENS een serie moöie kansen on-benut had gelaten. Dit was de eindstand. prob.-eer de resterende wed-stri jden goed geconcentreerd en vo1.i. i.nzet rt,ö {Èpetreí.:.-Dat. - jullie."àit-
kunnen geb je aI zo vaak laten zien. De.Iaatsté loodjes wégen het

.,.ZWaarSt l" .I '. ,í 1: Ii'; ....' i'.'.., '. 1' r-,. .: .'.:'
'I) .,i1.it',i,-,'l':,.. r.. 1 \'i: ,.'1.,.t,; 1 ' : : àaïf Vd bteenl 

.' ,

UTTSLAGÈI'{ JUNIoREI{ :-':' j' -'-.r'..r,.:'- -'';----- "

il .

,. rl

. "Honà'e1ètsdi jk À1.)- -
DHL A2 ', '- t í1 .,i 1'^

'... West].andia Bl ..' 'j -', ,LaNs s2 'i. r' .'l
Quiëk .'Steps Cl : :'.'. -
LENS C2

U]TSLAGEN PUPILLiIN

-.it . '.

2

l,

Die Haghë.D3 - - rii:-i ;

;: UITSLAGEIiI .,WELPEN. .

NSLE :-i .'r . rr'r1 ;'. i,.,:l

.1. 1

Ri jswi jk EI -.;" .;',LÈNS Ei: t

UITSLAGEN I4INÏ-WELPEI{

' 0-6

:;.5-Ir.li,.
/ r-13 '1
;r-o'r

i.':.. '

,. . ..i..,
, : ,:! :

Dunó Fl ' ' '.'r -. i

Duindorp SV F2 r' :

'!tt, - -'
] .UTTSIÀGEN i MEISJES ,

; trB1qg''g'1-.,, '-. r

' : IJENS F2 :' 'rt: ' ''i'
LENS F3 - .;'- '..,. í.-.

t.

Zoetermeer ILJINS I

- l4-
3-4

t.:. ;'i, r.

'rÍ-;.

, -,,1 .: ,-,tr,-':. ,



cespeeld Gevronnen

L26
UITSLAGEN I3-2-1984.

LEI'JS BI
LENS A2

Gelijk Verloren Pur,ten

0

Duinoorcl B1
Vios A2

Doelpun ten

36- 30

Iríi IIem.

6 1)

') -)
o-4

Jan Heins, l-eider en trainer van onze mini-welpenr, is vorÍge Í.reek
woensdag protseling opgenorflen in het ziekenhuis. rnmiddels is Jan weerthuis. Hij is een blinde d,arm armer, Maar daar Ís mee te 1even zeggen
de artsen. Jan, van harte beterschap en.we hopen'je spoedig re", ófr
LENS te zien.

UfT DE ZIEKENBOEG

V{EDSTRIJDVERSiÀG DHL A2 - ],ENS À2

C+D traini-nq

Een uitstekend voetbalweertje, een prachtig veld en twee aan elkaar
gevraagde elftallen; dat warèn de ingrediënten voor een tekker voet-balmidalagje. Na wat strubbelingen met het vervoer was iedereen nog netop tijd en konden we met een kompleet team het vel_d In, DHL begonsterk en voor \i,re het goed door had<ien s tonden we met. l-0 achter. Daarnaging het-lekker gelijk op en kwamen er kansen-aan beide kanten die
vooraLsnog niet benut werden, uit een goed genomen coxner wist Michelmet een toch niet zo harde kopbal de stand nog voor de rust in even-wicht te brengen (1-I) . Na de, ruót een beter LENS. DHL werd goed
onder clruk geze|.. DÍt. moest wàI doelpunten gaan opleveren. ofnieuw washet Michel die na een goede pass van Àndy dé stanà op 2-1 bràcht. Door
go€d. r.-íJoÍzètten bracht -"ohn d.e Durr achtexhoede zodanig in paniek datzij níets and.ers wisten dan de ba1 in eigen doel te wórken* (3-I).
De wedstrijd leek beslÍst maar toch wist DHL weer terug te komen.
Door niet goed. aaipakken van onze achterhoede brachten zij de st,andterug tot (3-2) door een schuiver. De bevrijdende treffer (het wordteentonig) opnieuw plichel Fortman en de winst (zwaar bevochten) was
binnen-. LENS speelde de wedstrijd gediciplineercl utt en staat door
deze. o'... winning op 6 pr:n ten uit 4 wedstiiiaen. Al_s de kompetitiewordt uitgespeerd kunnan deze jongens nog hoog eindigen in-hun poure.
Rest mij nog een compriment te maken aan het gehele étrtat voor- hunpositieve instelling en werklust. Ga zo dcor mannen

Ondanks dat onze trainíng op 'n wat ongunstig tijdstip is geplandr.
mogen wij 't afgelopen ,1 jaar niet erg mopperen over àe opÈomst. Met
steeds In aantal van + 12 jongens hebben,wè kunnen trainei op ,t velden in de zaar. Heraas meer in de zaal omdat. de weersoms tandilheden 'tniet toelaten dat 't veld er elke week kompleet genoeg bij 1igt. Onservan bewust rn niet geÉ.-.rekteerde groep te trainen ziln we bégonnen
met een ,tralning die zich dat doer heeft zo ontspannen en leuk-mogelijknaar 'n bepaalde konditie .'oe te werken.Na een à-jaar te hebben gàtraína
met pupillè,n en :.-juriioren ziin we tot de conclusie gekomen dat érbest wer wat talent in schuil gaat. Jongens blijf komen de training ib,vrijdags van 18.00 tot 19.00 uur.. Àrno en Wicher

- 15-
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'.:
Wndr Beg,l]ur.

VRI.JDAG A.S.

"Praatavond" onder
Voetbalbond, over
zeer interessante

,;.

leiding van. Dhr'. ^ K;ikke,
jeugdvoetbal; . Een ieder is
avondí'! : ''

tiainei vàn àe ntloÀa . 
'vair harte welkom óp"aeze .
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I,ENS EN HET GOUD ZILVER EN BRONS;

We1 weer een bijzonder vreemd.. weëk-endje r he! A!|egpqrst .ging Zaterdag
de wedstrijd van ons inrr-i clde ] ë voistelijk bovenaan"ëtàanrié eerste

. _ z ate rdag.te.ë]n. nie:t-. door. . "Logisch", . zou.de niet -geharde voetbatsupporter
kunnen uitroepen ,I.tiks logisch, want de vorst had voo_r.. het ee.rsq é1-ndshet sÍmpele bèstaan van ian pelleboer, wel- zéér griliÍg -èoege.sÍager,.'

En zo kon het gebeuren, tlat de rest van de vastgestelde wedsÈrijàen
gewgon dogrgingen na goedkeuling ve+.ëg h.h,, consuls; die, dit _wéekeinde. 
lrqgn_ uJ- tgeiub t rnet"hamer en 'silikei "órir'zodoende de wituitgeslàgen , _ .

bobbels te kunnen testen op hun hardhei.d. Geen wonder, dai, de'meest' -,

verrassende uitslagen op trèt scorebord, konden plàats nenen, .zodat'rhet Binnentro4". ;teiecht kon spreken orier ".r, gàtden dió voor r,pNS.', We.líT- zo was hep; en. a.Ls we nu de, :fangli jS_t bel<i jken van de tste klasse
HVB Za. zien'wè, ilat het voor LENS bijna niet meer fout kan gaan.
i\laaste belaget' Takdier Boys heeft nu éen achterstand van lieist, .4 .pnq.NogéénnachtvorStjeenhètisvoore1kaar.':,'.-
Dan Zondag. Vele speleIs..werde4 wregd uit hun wintersl.aap gehaaldr ,,.,.want tot groLe verbazÍÍrg waren dé,LENS verden ars eerste goedgekeurd.
iar_ ?9 kan je tennÉhste nóg eens lachen, tenminste afs .3e-zeLi die
roclerbaan niet op hoeft. Een schitterende prestatie revérde LENS' 2, ,

door 1n alle vroegte -het Lel-dse Lugdunum eèn flink lat èraag te'geíen.'concurrent ÀDo speelde verrassend, gelÍjk en zo is-'ciàk voor ónze iesei-ves de toekom.st lekker zonnÍg. ' ... . ;i ,.'.. ,'
In de 2e klasse slechts 3 velden ',bespeelbaar". , , merkelijke prinst . .' .voór olympia; dat- n€tiuàt jèugd beter'uit de voerè;-[;;-àÉr,. sfurr* zwar.t.
UVS _verst€vigde ' ii jn koppositie , ten koéte van cSV- I-Or. SJC en-_ Vefo. . ,. .hadden betei bÍj'de opeh- haard .kunpen blijven zitten. csnc.lusie; .LrNs' .,

kan_ volgende vJeek opstomen íaar de tweedè-positie. fn.-en tegenIlellevoetsluÍs moeten twee punten haal_baar zijn. In..h9Ë. ls.adée.,van, het .;r00 jarig bestaan v9n de ANWB zijn er op berré f fencre tËan-Éarea''9ratiË' -
- routekaarten beschíkbaar.,u kunt. echter 9oi( gel pLaalsje lrrl J gón -rn.4e|y9, nuits U op tijd beht,. Wilt UweÈen of hei, aoàiguàtí,gewgon even.-...
, kijken ih het.achtertuintje'van de Èuuiman I De Olyfrpischë.,Wintetspelen

'zi jn voo:rbi j 'met goud voor LENS . Van 'cins, moge. zeàiè f |auqekuA. 'igèeiè_
wéek orga.nisgren. . . : . . .. : -i:..1 ..! .,...,.....-.,..r,._.
BBBBBBBBBBBBBBÈBBBBBBBBtsBBBBBBBBB;. 

.. .
' ' -' --- -- -:-----.---:-. . . 

i1:..: ,. ; .

: BARoPSTELLTNG 25 rohr ' E '' !':'.
El l-ul:l.C .' O"-,"t 

t :i '

Ë"guuBsssruBrrBBÍTBBBBtsBBBBBDBDTtBBi;rnrippn';ii.erfigBqBBBBBBBBriísËsassseses;ri'B

s'morgens: Hf Lenting ; Ieo en lilíes je MoLenaar.s'mitldags: .p:ri vd steén'i paula s,gràvendi jk - Cor peters.
sluiten: . Marcel ilansen.
Bij alge^h-ele. afke-uring: tot 12.00 uur: u1... Lentinq .vanr1Io.o.uyrtgt.r:4.:óouui.--:1i:i:-:'iii;";..ËïË,,".'

-2-



_. :,-'-; i'

- s'horgéns:,' '' .. Tin
' stmitldags:. . ,, .Irn
. Aanvplling 10e. éIftatrt'' Sluitén: Àn en @rard

Bij algehèIe afkeurin
'- Dij verhindering: .a fb

IiEÍ OP :!I LET OP :!:
LEI'iS 6 4/riràart Bardie

, ,. r l.'t,t,. ..r,,,..r ":. -."- ,l:' t ' .,,,. ...1:
i -:' :

us Zilfhóut .,.-,
vd Steen -'suzaii .Otte r .:r,r :-. .2 pers. .. ..- ' .rr.
g: 

_ 
stmorgens:. , . Tinus. . Zi Lfhout ' ,: "'- s'middagsí . .. .Àn en.Gerartl vd Steen

eltren bÍj Jo§ë Christ'te]. 660204 " ;
'LETOP i:!',"- .' , ..."r,,,. , ',.'

nst 2 Ders-,.-.',i,.

ZONDAG 26 februari.

. 
- ,i.',1.

. DARTEN;PIJI,TJES GOOIEN -EÀRTLrr{ :'Èrir,r.rn§ eoo
'r "if : "
IEN - DARTEN - PIJLTESGooie

3Q.-ua al f_open_LE!'S_]<ABp!oenschap Darten'
:---_:-a-i= -= =-=

Sindsr $re .éen graÉdioze art-hoek in het. clubgebouw bezitten .r-..1.§, iedereen(of bijna iedereen) beze ten van dartsn, He - 2.."9; pi j It j es gooien heeft -t
bij LENS zo 'n-..vluch.t génomen'dat eeh kampi$oenschap.we nselÍ jk::. i.S... . -.-Irër'a'tÏ;i uffen van, "ik ben de beste.",Imoet niaar eèns' op een sPörtievewijze worden uitgevochten. Er wordt gespeeld volgens het 501 'sltsteem
dus zo snel mo9el ilh op nu1 :.zien.:te: komen'r, De avóhd staat onder ilés-
kundige , l-eidJ He!'. jis een halfopeii kampioenschàp 4us. i" mag.é6àng.

màeËintrcducé (é ) feígen. Er.,zi. jn fanËastisbhe prljzen te winnen. maàr''
LEïilS ,. kampLoén : is natuurlij.k aI de drooiste prijs. Her rns.cnrr;l tge ! cl
bp4rAqgt., Í ,5, - :'[:er .koppè l. Je kunt:je vóorlopig ópgeven :bÍj.A.Christ.teI :660204.. ,Obk dartsters .zijn uiteraard van harte lrelkom!

)" , .

.PIJI,TJES GOOIEN-'DARTÈN- PIJLTJES GOO]EN -.DARTEN - PIJLC,]ES
,

GOO]EN :-

TRÀII{ERSBIJEEII-KOMST. - - . -r"-.,--*r: "j -:".

Dinsdag 28 {e,br. .a.s.' , s er wèer een iraineisbÍj eenkoms t - Zo
de laatstë bi jeenkomst -lg..-a.fgesprï.ckenr.-zouden ae ft.ft. trainé
v-oor agendapunten.- Tot nu toe hee.ft nog niemancl gereageeid.
zoigen, dat dit met spoed bij Rob. Jansó:n wordt Íiqelèíera: -

Aanvang 22 .00 uur. Tot clan. . 
r', -,' ' '

.._:_-': i

a1s 'ti j denë'
rs .zoroen
wil-! u. r"..

A. §i Zondag Hellevoet,sluis-LEI{S. Vertrek bus .1] .-0.Q;trur. .pi-aats s"r,o.lj::--

VARIATÏES
,;.

Ja.hoor, het ,is zo\ièr.: Waar de redaktie à1
gèbeurd. Eij L,ENS. staat nu ook èen kinderf
het Ventiel nou ,maar rnagekeken l' I{ou ja, aI
gèzorgdhrordt. . :-r "'

. l- j ,'''
voor vreesde is .

reËsle. llaoden. we . .

s er maar _goed voor

-3-
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Peter Fieret blijft in het nieuvrs. Vorige week'Iiep hij'ín.j-.
Naaltiwijk een schitterencle 15 kiIometer... E+j eindigde. àaar, a1q
tweedeopenke1eseconden-achter.w.innàar,ii1àton.
Na diverle alarmmeLdingerr'is'de formatiefco**issie gevraagd,ëen
ALarmcommissíe tc formeren. oit gaaË de ze_ qljge Ëeieii ëctiië;'"te ver-------- j .: -,

inHè-ze -zàalvoàtuatte-à sp..id" afgelopen zateidag' eeí succeè-
voL. toernooj-..In zoetep_woude bleef .dit team omgeslaqen. Ioch .

kon dit team niet, met de eerste.prj.js ;aàr huié, oriràdi'. irel ,',
Rustenburg vi.zier bi j het nemen van de nooaàa:<eti. jile strai:- t'
schoppen. s lecht gericht stoncl. r.,aten oàrÀn;;';j ;'àË,, ;ÀlfJ":t''bolletjes.

-lJët. -IENS Skï''téiÍii b i r7àI_kéè rt: inomënteèI' w.ëèr op de Oosténfijt(se
. pistes. ,Arthur Kl qmmer r- Henk :Stenmark en.,Theo ;Mittelpayer - ,.,
_.sturen het complete Èoeristische zwarte pisteverÈeer k-nap over- aè rOOiè: -Töt. nu"-töë S-óhijnt'alles nog'cómpleet te- zijn; -

I

I

ZONDAG
Döen I

11 maart fEiiiNIS - TEi.,IatIS - TENNIS - U kunt zich nog opgeven.

VAI.I DE'. VRI J DAGT],VoN D TRAINING (a+a1

werkelijÈ volkomèri . slappe raghi" rgllend over de grona-ivan de gymzaal),tÍjdens.partijtje zaalvóetba1. bne I,r; st.ruick scoórd. bt5rr.,-*"ar ene ,.R.li-rgegyijk verhinderde dat'srreven dgor hem een.arm uii rret-"iià tJ .:
trekken| hëtgeën'obk misrukre. pENÀLTy:r nne n.riàm-vortier.Ë-À.t vènnis ende dader Rob zà1 keepen - wi j dbeens:.s raat rri: vààr àà uu"r.."ou" eei.'..;kgi-kei-en keihàrd,.schot _vanlRonalg l-,precieé toe"er,rlÈij; b;; ;;'-. ' .,
tegen de bank.. Robdrt reàgeerl dooi 

-z lir .voeten naar..elkaar. te trekken._.* O3+.1it dar.i.kJ.em russen z'n voeren en de bahk en noberi Uiijif --'
verstijfd van sbhrik zo staaa. I4artijn :Lacht.weer, evenals de ànderen! -

"Roy,

ZONDAG .4. s. .1I ,00 uur LENS 2 .: SJC ? om. even .bi j 'te zijn------.
:,1-*1 "'

zzz7,zzz7,7,Z

14.00 uur
11.00 uur
II .30 uur
12.00 uur
12.45: utrr
10.00. uur

,.^
z z z z z zz z z ?z z z z z 7, 7, z zz z

Hellevoetsluis I

,-1..r. :: r - J,'
zzzzzz'/,7,2. .

f, vre, DE vooRDÈuR vAN DiC ZOIiDÀG ./

,vq?'-z?424:tq?.27'zz'zzz7'zzzzzzzzzzzzzzz?;zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzz,

PROGRAMMA ZONDÀG 2'6 feb'niari 19 B4

- LENS I
LEIVS 2
VIes tlandLa
ivcs:-4 .r. ..r

O1iveo. 5 ,

.Quick I 7- '

sJc-2
LENS -3

LEI{S 4
LENS,.5.
I,ENS 6

c-

Glaciswe g/Ri jksstraatweg.
Vl A. Pe rilí j k
, , de Hoge B.omen"/Naalórri jk
Escamp _I-, ,.,. ,:
.,, d.e Groene Viti j dte', /pi j nacker
"Nieue, Hanenb.urgl' ..,.,, 

1
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. 14.00 uur
I0.00 uur

' 14 .00 uur
L2 .00 uur
10.00 uur
+ LENS IO

LENS
vcs 7
I,ENS
LEi,lS
IJENS
(zon)

9-
10 +
1I
26 febr.

Gx. Iqit'59,/3 VI
LII-NS ..8 ,.-. .Escamp f
Quick' 8...,.. V2 J .
DZS 5 .;.'. .V2
Vliethage.-3 .V2

Bardiens t..1 ...,.,

E tOtterspoor, ti :.:
Zoete.". '*

N. , .'..
N.,,,

Jide
N.
Àt

KOI{TRÏBUTIES

Tot 29 februari à.s, heeft U de kàns.
verplichtingen te voldoen.

,P-I.ll. aan,.Ulí, fín ancLele. .. .

, ,.': 'r ; :, ;: r'"'1. .i.+:i..

RESERVÉP ROGRAI'1}Ir'\ ZON DÀc 26 februari, 19 84

14 .00
r2 .00
12.00
12 .00
13.00
14.00

OPSTEI.,.LINGEN

LENSIt/m4worden

r.,El,ts 5 r,/m I1

Rijswíjk I -
Rijswijk 2 -
Westlandia 3 -
Postduiven.,3, -
HI{SH 4 ,.:
Postduiven ,4 . '-

a+§.,q9BF+d.

:-,

(kunstgras gaat altijd dóor)

. i, ,._!,r ; i
'.. ,'.:. :,:

ÀFSCHRÏJVEN BI.'

uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS
TEi.ÍS
LENS
LENS
I,ENS
LENS

, :--r;: ,1. .

I
2
3
4
5
8

dgor de trainers bekend gemaakt.
, .| ,,

,:

VERZAMELEN

LEI{S
LENS
LEÀr-S
LENS

. 
LENS
LEI\iS
IJE}VS

5:
6z

8:
o.
IO:
1I:

rr,45
9.30

13.30
9.15

r3.30
1r.30

9 .30

IJENS
Quick
LENS
IJENS
LENS
LENS
I,E1'IS

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Il. Osse ,,,. ,668047.'
C.v Beek 0rO-7153i0
H . Rimmelzwaar: '0L7 42+7]-34
G. Duivesteyn . ., :. 946.89,3'r'
J.Prins ,, ':. .. 298?85 '

J.Kuypers 600658
T.Otte :. ... . ,. - 9:.7?.8-49 ..

ll-.8..r ,-t-.:{o!qer ,het telefoof.nuBmer van.;je aanvoerd.er r., Met iÀgang van
-. : : :9g.,\gmende week. -word-tr dit niet meer gepubliceerd.,.óók het :

..rlld9!ip van. ve.rzq4elen, v-indt. je nièt meer in, de" LENSrevue i..::. ., Verzarflelen altijd een
,, . ; . . 

oe-. \e.t .te rrei+ .vqn . dq
'aanvang van de wetl§tri jd
pIoeg. :. :,

. haif luur .voor
thui s spe lende

.l'. ,,.,:' ,'
PROGRÀYMA DONDERDAG I maart 19 84..

.;l r
19 .00 uur 'LENS IO zo
20.45 uur LENS 5 zo

P ROGRAMMÀ ZO\IDAG 4 maart 1984,

LENS
LENS

'.,ir

6
B
i 11,.

zo

.-1 4 .30"r0.30 '

12 .30
13.00

È
z
3
4

.u\r:-.
uuI
uur
uur

,I]FN§
IENS
LENS
LET{S

.: tegenstander lnog niet'rbekenal (vr)
Verburch 2
DHL 5 : 'i, ;,. .;:.; ;

-5-
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",12,.00 :uur. IENS 5 r - Ly'ra.3 ,,,'..,
11.00 uur LENS 6 + - Ír , Valkeniérs 3
I0.00 uur Kqanqnburg. ,.4 - . LENS 7 ij-..:i.
14.00 uur LENS .8 .,. i - DHL 9 ::-r:
12 .00 uur: Vios 5, :- 

"U"t 
,' . 1.t

12'. OO uur HDV 5 - LEI,IS 19: ,-;. ';.-
14.00 uur Cromvliet. B - LEl,iS I l
+ LENS 6 4 maart Ilardienst 2 pers.

UITSLAGEN DT}ISDÀG. } í FEBRUARI 1984..

i.l

I
I

I

I

I

I

i
:
i
I
I
i
i
!
I

!

i
I
,
j

i

i
I
I
t
I

I
í
I

i
I

I

I'

Cromvlie t I
LEIrS 4 (zo)
LENS 4 (za)

I
I
6

IJENS
LE-NS
LE I{S

0.1. (2o) ';'. .::
(za)

t-2
6!3::,1.::... .

3-2

UITSI.,AGEN ZOI{DÀG 19 februari 1984.

RVC 1
Lugdunum,2 . .,y .

LENS 3
I,ENS 4
LENS 5
LENS 6
GSC 2
LEI,{S 8
Schipl-uiden 4
Lalakkwsrtier . ]0
HMSH I0 ,, .i.. - t.t"L

LET{S 1
LENS 2
SEP 2
DHL 4
Archipe
DHL 6
LENE 7 ".Delft 6
LENS 9
LENS IO
I,ENS 1I

: j: r,,.'.

afgeËeuriI
1-4
8-1 i'.'
o-2
o-2

10-0
:r-4 i,"
0-4
afgeke utd
afgekeurtl
0-4

(v*)
;r . .1.

13

( v11

ITOERNOOTÀGENDA
- r-i.. :. :r ."

23 "àpriI
20 .mqir; ;
27 mè ii i' .

:::
-II'
'6 ,; '.'c

:t

I{E IS
LENS
LENS

ADS toernooi
Jan Hop toernooi
VCS toernooi ,j,i.'.{r

I.',ENSKOMPETITIE

I

E
P
b
2
6
d
f
k
2

rgrsoepe_'f.' verloopt, deze kornpe titié''niet,t -maai ''ja ,frï3 foopt. ,Indien .hëtl
rogramma,.:, dat ill, dg. .vorige LENsrevu-e vrerd-§e[iub1iëe-erd, Zönàè,r pro-
IeIïreB.. kan;.wgldel afgewerkt, is hèt de becloel:ing' om'-óp iaterdag
8 i apr!l.,:de finate te spelen- Er zàI dan wordefl gespeèld om.'àe,-te t/me plaats, aanvang van de wedstrijdg4:orrt Ig.30 uut..-àans 1uíLènd is eran voor alle LENSers, d.us ook niet spelende leden, supporters en nietinaLístei-En-@ïïise of zo u wírt'een.-fee-+t"".pía. íàiàài"iOL-1ij:;!-::..atie voLgt t.z.t., maar noteer deze alatrun alvast in Uvi, agenda,I aprl1 dus. rl' ;:,.. ,,..: .'!..,.. , ...'í , 1

I

I

I
I

l
I

I

i
t
I

i
I
I

I

i

z z z z z z z z z z z zzzz z zzzz z z z z z z z z zz z zzz z z zzzz

f i,nnes DE GorEN vAN HEr zAÀrvoErBÀJ, 
Z

. ;,r :. i-:r:. , .

zzzT,zT,zzzzzzzz4?zz?zzzzz?.7'zzzzzzzzzÍ,;zzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzz?.zzzzzzzzzzzzzz
,. il'.' l-,-.:i' . . t.. i. r ;

PROGRAI'IMA VRIJDAG 24 februari 19 84.

BPtrI I
-6-

21.00 uur LENS I Vl Houtrust

l

_l

L l:,,t-:,



lj.i

z2
2t
22

I

PROGRÀIIrÀ' MAANDAG 2 7 februari 1984....

.2.O
t48
,20 ..ilhi .rrENS':.3

I 'l .:: i:., . " . ..'
,PRoGRAM[íÀ,.I,r8È«:g t m' maart 19 8,3'.

uub" LENSr
riur' i,Ët{S

riraof al d .,.i ,';
svs:'7'.i/3.. '.

Snoel<i,e 7 , .. 
=.,

i'
2'

.1 .1 ,- :;

., O;an j ep19 i,nha1 .,VL,. .Houtrust
,V.1 . Iloutrus t

9 :i.i;i.i.,

DINSDÀG 6 maart, r944.

.-LENS_ _.3._.. -. --.-.

LENS t. . i:! .';

_grl§r,ÀGEN...

DCO' 78/7

- Taurus 2 (extra "kompetitiè) aanvarïg ' ïg . i5" iiur. TH IIal l.{ekelveg/De lf t. i. ..r ..r-..... .:' Venibo t'aanvairg-2r.óó -uur 
Sporthal.r:,,; . :.

r,Eris I 3:6

Oranjeplein.
I

VARTÀ
"--:ïi ;...,,. . . ... .r .'

Een- strafzaak byuonen is ook niet .all-es. Vooral_ . niet . als. diÉ,.in het sÈrafkamp bij onze voetbalbonci plaatsviird: -tDàtth;ëit-
onze aanvoerder van het 3e aan .den li jve, mo:;e ondervin.den.t, Na.de zaak tegen- zoetermeer kwam Èij m;a"e;n groot schuldgevoe.l.en zwaar ontdo-cheld in onze 'kantine . , Di t- épe ik. noot.Uimeàiien I' wat een;'....." y?Tgn de ènige krerén díe hij.,tcon...iÀt àn..
Ii: _ l: 11u. 

w{a-rg9l3r jnli jk rre rs te rÍànàà -ii "u. rus ri se klinÍekop een hele'stille pLaats en groet U.
Ons le boekte'een nuttige oveiwinning en is nu buiten degrada_tie gevaar.

. i'Í'1 ..:. afgelopen rveek. door een 3-3 geli-jkspel 
""U"ióif.Èà";-;;";-à;::: .- . : overige ploegeil:,. DÉ.s ook vooi ons 2è .

-:.j'--,:,: |:t"h:!.3:-1:_,r"".:i*t9l. sedesradeerd. ook de weàstrijd tesen. .I,-.,'NS zal daarom .we1.'niét. meer uitgesgeeld worden . Geen ramp. dus Jos . . ':':' ',, - 
.

. ' :'.- De extra kompetitie waarover aI eerder..in dit krantje werdgeschreven gaar nu beginnen..ons 3e bijt op e mààiÈ'àe spitsaf.' r{et de keriringen en pasfotots gaat het nog steeds uitstekend.-,Geen nieuws ís goed-nÍeuws zeg ik altijd i""r.-. -. ----'-l'. ll:,:fie hebben een uirnodisins oniían;";-;;ó; àài-io"rr,óoi voor heL, eerste :team ; Organisator is de zw. VENIBO. Wi j : zulten .,hie,r rit.j,.' r. zeker aah dedlnemen. . ' -.i' rti ,r,. : - - ,- . :.... i.., ..Tevens zal eT_yoor L.,EI.IS. L een gïoots oËgezet 
'zaalvoe!&_q-1,,,-.. 

:l _..,,toernopi worde! seorsaniseera. 
-óat,m, àfi,:liààt"ïij;-h"g nÍ-ét,.r.,. bekend rnaar zurlen spoedig bekend,. vrorde". e"ru"i-Éi"roooo, ,.1 ,.

! -aal de sponsor eroóthuiàen r"t.ri;;;=;G.iË;.;pïïi.in.;,, ,..-:Den Haag. I.Iij houden U' op de hoogte.. : ,- -. 1 .: ., ..:.Ji

DSVP 1I LENS 6,(za ). 0-1'.i ') -.. -t'-.-',
, r i i. ,.,

te kunnen. Vanaf
zelf goede kansen.

een hard veld schijnt het zes(ie goed uit de voetenaftrap werd er flink tegenaan gegaan -en kregen we

-7-
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de



Nadat-onze rechterspits een niét te inissËn ka,,si.-óm. :r.e1il-#iËt'ËËrih.rper,,
scoorcle Gerard Sinke het doelpun! dq! .g+teindeli jk ons cl,e.eersle ,,w+nst
opgelever-t: heeftl 'ïn _een zinderehdp' 'tweéde hel-ft was Dsvp npg ,aichl. bijde geli jkmake r':iràar de l.. ; en enige . li chaamsdelen voorkwamen dit,zelfs _

na afloop -onder dé douche werd no!.' lang' geconva.;.";à-;;J;'Ë.;-;;;;;;
\ overarinni-ng maar wer verdi.end. volgendé week probqren opni-euw ,punte[ tepakken tegen semper Àtt,ius. verdei wóiden. de ióvariers -6Ëà.airxÈ.ilói"ri""
medewerking ---:.1 ,..,,.,.,. i,

H.D

ZÀTERDÀG A.S.
ici jken--= ? 1' ..

I4r30 ugr:psciler Boy§ -''LENS Komr U ook kamploentjq
-l":.rJr" 'í-

ZZZZZZLZZZZZZZZZLZZLZZZZZZZZZZZT,ZT,?.ZZZZZZZZ?,ZZZZZ ; ", ,.. ,2 
_t r r Z; LAl'tGS DE SPOR?EI.I VÀN DE z-i!Í LÀDDSR , .....ti._t

ZZZ'ZZZZZZZZZZZZZZTTZZ'àLZZZZZZZLZZZZZZZZZZZZZZZZZZLZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

PROGRAMMA ZATERDAG.2 5-2-1984.: "'
14.00 uur'' (1),Eschér Boys I -'r,nr,íd f 

.-

L2;45 uur.Devjo 5..'. '.--- .LEI.IS 2
10.00 uuï:vires'bd Delfi: 17 - 'LeNS 

3
1.1 .00 uur JAC'1:0 ..-, '.- : L,ENS",4 .

9.15 uur (!) Sp. .Vert35/13- LENS 5
10.30 uur Semper ÀItius B- - ,f,nWSt 

e.LENS 6- zie dinsdag 2B-2 LENSKOMPETITIE

!t.H.,I
ErP.B
lil.N.
i..N.,
N.t{..1
N. ï1.."r

..8{F.ystens.

. Wes terink .

Om- te beginnen wi
dat *eten zlj zet
hebben te betalen

. tloen, and.ers kunn
, Ié ;of :het 6e spel
totdat de

' Menr.zi j, d

l1en wi j hen ,(namen'.noeme n d.oen" we nog niet,
f we1 I )' die nóg a-èh te rs tal- l-i con tributie
r ergp attent make n t 'ruar a.sen.zij er zeker. vqn zij n of .?e 4.q jtn et
en) dat ze nÍet rneer o esteld worden

heLe contributl-e van it 10 en aar ,betaald is.us gewaarsch UI,\I

ri

Ons EERSTE benutte haar vrije zaterdagmiddag Í doordat het
was senaarËe rrEi-ffis afgeke urd)trIjaEEn met het spelen'van een vfiendscha p--pelijke (thuis) weAs Voorschoten fI (re3 . 4e kI.-KNVB) Hetwe.id een vrij rlevendige strijd, vooraL nà de rust, die met 0-0 was inge-
9aaÍl In de. 2e he1ft. Schenen de gas Èen 'tiet tempo van de thuis.club nietgeheel en aI te kunnen bi jbenen en ,.zodoende konden àchtereenvoL gensTheo Booms . de inmiddels ingevallen Ron'Jansen en. Ton, Hop de. uitein-
\.ras daarbi j wel een s
tlelÍ jke stand op 3 hre

Èvl-
ngen.
le str.mul.ans .

Het vre
Nu aaSlc -men de Zaterdag wederom

derom ÍiGesPq lel-iÉiTrtc landman
UIT en weI- tegen hèt ondër à'dns ta'dnde r séher B Sr ,waàiEëge5r--wÍ j onszeer: zeker niet moeten verkijkèrl r dàt, '1.re

0

Het TIíEE Dll rgaat op bezoek bi j Devjo S,v/aar vre een qeduchte '

IgsPn,slg+g zuïG-E'nnen oitmoeren, aís-ffiJ;-: *";; 
= 
àniàp ffi . 

=Toch hebben we na de laatste verrichtingen, íeI vertrorr*"i- Ëfrrrà'--t--'-reserves I

;,-,.':' i..-r'r, '1.:' . ', i' -g-.t 
...: :'', ' : 1 ' -r''" :' l'

;)
.'-1



:. _, ..:,:i : -..1 
ï., :. ,, . -

. Í!t.-_J '.rir..:4

'. i 1", i'rl-r') i.'

Takdier Bovs qewon
ten. Tegen Sp: Ver '35 wederom een , , vroegertj e ,

_-.. --_ ., Het PEBDÈ :S..,?qt Vitesse Delf t in eigen huis 'bekanpenji doch als
h,rm Krunnen. en'd.e zllnen , ,. alle. hàreh;.en sn4ren, obzet!èn,' , mag dat r6c-h- seeL onoverkoroe ii iru' i o"iii 3 r.Àeààr:*et :;ji"h Ë;él;:1," :.
Opstelling: H-: op ten,Berg - u.Dierne1.. j. p.orièséèn - Ít.Dries ,' . --- -:ií.xïii"iË"-iel=j-#.,, 

iiài"uàiöa-. j rí:Í^veën,: R,;và ,""1?ï -J.tiiemeycr - D.Pronk - i{.N. = G.Sinke. :., :-r : .r.- .r'' i '"i.i.

SporÈpark aan de Brasserskadé;. ric'ht:.nq
a/h- einhe. der. velden rechts. àfslaan. )- 

-

verzamelen,9,. 00 uurt.tENs
iÍet terrei4 "is. gelggen aan: Gem"
Nootdorp . (Éi j ' kI'èine witté huis

r-,',j' ..- -:^i. ..., -, ",- ,,i Leíder n.:u'room. - .
Het beroernde' .,;vrienden,,- eifilf van ,Ioop pronk'làkË'er

niet vanl rille animo en EfrEEffiTasmei.scÉijnt hjËïr-ëfTie zfjriJ'.
bes chikken-uiteindeJ.i jk over 13 (de;ijgÉ:l spelers; twee.iraaàen
atgemeJ_d: tóch viafèn. ér,_] (ja, 1èt wg1.:'- àéven I ) aanwezÍg. Dat kLöp
rhen'sen l. Hier moét iets-Í6ut zitren. 'ui sEEie-n kan de à""""Àia.l.
el€ g* dë' ha+eiklap égr^,ezi*;: ), ;i;;, i"t"ïi,'tË-Ë"JI:-ËËi";#Ërl
JAC 10 zien we danook-met verontrusting tegènoet, .i, I -,i,
opstelling: R.Bal - p.vd Berg - j.as'Bruin - 1"..* Ilruin - o,I,rrr"'

J.den Heyer - R,Koelemy, -,.R,ituiper - R;v Oóst - J. pt-onia

weer,
we
zrclr i...^

t'riieÉ
(hel.aas
aan ..

:-, -. .'--,'- .-

(À)l
.1M.Zegers - R.vd Steen -.R.Kievit.

verzamelen I3'. 30 ..Uur LEI{S

w'el te liggen

Het- terrein Ís gelei§eri, eaÍt :: Bugrtweg I{assenaar (t{aalsdorperlaan . uit, .':::

. .rechts {e. ho.qk om;.' dan. direkt links nààr hèà" parkeerterràin j ) . .1.,,,.. 
-'.:

"1,: -"'I 'i'-jnt. dó :ploeg van'.kerhËèi..Dat Vroe staan van ods VIJFDEi Ëchi
Er'v/er tenminste, middels o. a. een fraaie oal van,'Koos Krul UIT zelfs van snen, wat een niet' ge-tJnge''--;?restatie genoemd mag he

maar. dat kan zo gezegd geen bezwaar pi jn ha?
1l

":i.:'

-Opstelling : 
- 

G. Dosman C . Bosman M. de HaaÈ J. Sinke
K . KruL L. Sinke L. KuyPer E: Iitreumann G. vil Togt
c.: veLdink N.I.I .

'.,-ve rz ame len::.:8 .;3.0. Èui L,ENS,';
HeÈ., te rfein: d.É .. ge legen aan: oos tè Íspo riËpark a/ d. .van Bríenen Iaan .te
I{assengag.r ;( de. iI^Iaatrs do rpe'rLai. :.-io.iea;1 die. ui.tri 7 n ''tot ,aan de kIelD

H:Kemper. (À9

, !e';i

hgis,ip,,de bbch,t van rdè .rweg;j HÍër- l-inks:.
t;

-; ..Pq .hu'lde íéati ditméiaL urÈ naar, tle - pIoeg'iraii .tei ilér Hafirr' Douwdie na een schle r, oíeindí:g àarití}. àè dg rJ-agen.'stee ds ' vo'1hÍel,dei1. én uit-eindelj- jk . . (notaberie -in pi na 'aan het langste eiial tïok.len. )GerarA. -Sinke .was .. de PrQ ucen nL s9 (winneíde) doëI tochpunt I,.:_]_-
de'; gene]-e. ploeg verd.ièht:ori2 dë en bewoirde rïn Dig is duËIhe t"eerste s cfraàp,.daË.,óvé r - dej van blrinénhuPpeIt" en iiàt onge tvri j fé14we1 volgei-ingen kri jgt,.tegen',Sém ':A1tiÉd aan de Jan' ThIj s§enwë §I zIt heus weI Àiet meeval-Ien do moge geeft captain Stuivenberqhet goede voorbeeld wel-l !

nocI
dr" -

-9 -'



' Opstelliriq i ó.Berenbak'
H. Geiritsma -.:.Í.i :'' W.SÈirifbetgën'

verzamelen 9.30 uur LEN
Het terreiil is' geIègen
' (achter möteI' Hoórnwijk

' , . ,;i- - : :.:..'

1 G.Kulper:,:-:NlnÍ- IrI; s j-mme rs .i iï.Nouwentröven ..
Il.Douw-- rJ.Kouwenhovèn - L.Mante.l'..:', :.I. ... .i ..i
1A) - A.tèÉàiie.' -

c

aan :
. ,, 'l

à/d ;an thijssenweÈ 3 te aíjswijk
,1,.,,t- i,

Leider H.Douw. I ....-l
lJ PROGRÀMMÀ ZAT}:RDÀG 3 maatt r984.l

14.30 uui LriNs
I2 .30 uur -,irni'ÍS'
rdi3Ó uur r,rÍvs.
12.30 uuil[ENS'
ro .30 ::uui'"I,Etts'
f 4;30- uur Ll:Ns
I,EiiSKOI,,IPETÏTTÉ

ÀISEM I
SEV 3

, 4iisrpn:a-oi 1'...SVPTT 8 ,,'.'veniriiàn 
s

.'eqcirei Bolis 4
' 19':0ó uur LENS

- r.-l:t i :. 1: ,','
LEIIS .3 zó t,. j:::

" I,ENS '4 .zo '.'I -

, Breugem.
.A.V.ox.h.... .: ..

.Prln-§,' ., i r, r

I
2.

J
4
,5

ö

G

rí
q
N
N
N

N
N
N

10 zó =: LENS 6za
t- i.

'. .r: íJ:.. , -)

INSDAG 28-2

1 SCHADUWPROGRAI,ÍMA 25- 2- 19 84': "r"'

r2.30
r4.'30
14.30

uur Westerkwartier 2
uur' Westerkvrart.ier 1'
uur Scheveningen 7

arschnr,rirriv:' '

OEFEl,l IIEDSTRIJDEN: woens da 29-2:,I984.

,,r'ija.g..ià,!"d ;d".'i:i]i:Ob; r;lur. qi5 à", nr.'
.'1.' " '. '-:'.-' l"'
Meinesz tel. ;8634.47

19.00; uur LËNs
20.45 uur "LEi.tS

Bij algehele

I
2

za
za

afgelasting 3 €,/m'6 trainen om 11.30 uur.
Kr4Er ï' -" r,Èrï§' 4 l8:2:lgB4.

was niet aanwezig. De opkomst moet veel- beter k.trnrierll: veeliueter ze1is.
Laten.de. mensen die niet kunnen, gEESElliggS, danl yglen Írre waar we. aàn.,
!99 ,lj". De'oorzaa\ va1 13a!9rQàs:jïïïEF=néf à."Vói,.s-"u".u. afkeurinss-lijst, waarop stonal dar KMD 7'afgéËëuia waË èn'rrèf-g.Ëïàrg daarvan wasd.i gr.g9n aantal; mensen niet kwamen. I,taaf: .b-!Étgn: dSrt (Í.uns !,raar :wa.s,ig!) lqSm.e3ls'als"iemand n'iet [én om_yàr'voiirrzqàe-;d; oot- .i ::schrijf af-en laten uie de toestàna ïan afgg]gppí 4ateqààg maa'gauw;.1vglgglen, A..s. zaterdas zij nwe naar.it< tróóij--ègmBtijeÉ'Uij de uiíwed:: ,.strij$ tegen JAC en twee punten' haleri wànt ààt'trËUUen we vte1,iig"'f:.fr";a',n9,Ís..De invallers yin.het derde jongens hàrtstiki(e -bedankt,' 

Laten we,'. pioberen'.èen i uur' voör aanvang ,aanweàig te zi.in. -, : .i
, .r,,',".. .,,," ..,-'l:ir :: ...!iÍ--...,: ".... 

;' " ' I

, "1' ".'::.' .' . -r. ', ;J:Pronk. , ,-. r . .ii

À{et 9 man verloor het 4e kansloos net 6-I van KlAb'.. SOti'van het e1fta1 .

-10-
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' ':-' .' r-'-"- "' -i-''t.,' ' :i '

.T'J.],]J,]J.JiÍJ,'JJJJJJiIJ.]J.]JJ.]JJJJJJJJJJ.],]JJJJJ.].]J.],JJ,]JJJJJJ.fJJJJ.]JJJJJJJJJJJ

WEDSTÈIJDP ROGÉAÈII"ÍA' A+B+C:-JUNTOREN,

. KONTÀKTFERSOON: cerard Duivësteyn,
'DEN Haag te]. 946893 ;.

tussen 18.00 en 19.00 uur. In
LENS bi j íemand var: d.e JUKO te
de awond van de vredstrijd voor

ZATERDAG 25-2-t984.

Stie.1Èjesstraat.259, 252L VL .

Afbellen vöor de wè(lstrij den bij boven
uiters te
I. 66r31
I8,00 uur.

gen
no

4.'

oemd persoon op.vri j
od nog op zaterdagmo
Voor avondwe ds tri_j de

dFq:?vond
rgen oP
n. uiterld.jk +"

|'

Saned<omst LENS

r4.30
r2 .30
r2.30
I4.30
1I.00
11 .00
20.00

BYZONDERHE

uur LENS AI
uur LEI{S A2

Graven zande Al.
Voorbua:g A2,_ . V2,. .,:

-.. .,,] ,:
r:.às -utr "

- 12.00 uur
uur

,. uur,.t.,:r
uur LENS BI - Scheveningen 81 Vt 11.45
uur ADO C4 - LENS I32 (vr) ,..,,121r1der[2fl1§ ;:,r3i,lguur LENS CI - cravenzande CI Vl -' "" ' t0;'3b
dur LÈNS C2 ,. , -.l . ,Triomph.C2-, ...., v2 ..;. .... .tO!30

=99E===23:99=gg== geelsgg!Èe!!9_ers99r=E9s!sscqsti=JEre=EgBs )

uur
Uur ,.'..

".1..."-

)a-;: i' i
,'] . ;.

ir i ., ,ir

CI
c2
e,

me
me

opstel ling

.A2_ , B r., CI .2.Í
- Zie zaaLvoelb

f -Ff

t "É.nr uàaaiouit H.staàI' -
s chaduwprograrmna
aI : Houtzagery (zie kopy)

WEDSTRTJDPROGRÀIqMA D+E-'JU NIOREI{'

KOI\TAKTPERSOON:
TeI .67I096

ZÀTERDAG 25.,.2-L984

12 
',30 

r uur. LENS Dt
II.00 uur Lr:"NS D2
12':30 uur Oranjep lèià B1
I2i-s9

BYZöN

=ggc '-20 -gg=sgE

DERHEDDN,

'; ',EEI+&iE--roxs.
v3- 12 .00v3 10.30

.'Buurtweg Il,15
eg?ï.li:{:,ig=EePs)

Edwin Coret, Ilengelolaan 
,599:r, 25'4.4icB pen-_Ea+g;.,.,: j,

. . ,':..-' -1.. .' :i, ., , ,,,:,-1. :ii ,.' .': t .:.-..., ; ,:.,_.. .,Í ,

Afbellen-voor de wedstrÍj.de-n bij bovengèinoemd.. persooó .op vr:L j dagavond .

!9!!"1 IB.QO .en 19..00 Uur. 'In uitër§te :nood nog op zaterÈtagmórgén op ,.

rtENs bij iemantl van de JUKo ter. 661314. voor àvoidwedstrijden-.uitelujk
de :àvond van de r.rèds tri.j iI voor I 8 . O O uur ,

1

t:
).:

D
D
II,1DK uur

àut
uul.

ci{È I
LENS

lsgcEEgL
I

ln.
.E1..(Vr):' ,,'

t

i,'

EI zíe s cliód.uwp rogramma

3ÈC=seslceclEel=!E=ge=geslzecgEti= J=re=Egpc )

-II-
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W}IDSTRIJDPROGRAMMA F- JUNIOREN

KOT{I'AKTPERSOON:
tre]'. ,660204...,.,,.

ZATERDÀG,, 2 5 -2- 19 B4' ; -, -..t
r.!-. ^: j r:i.1, i"r' j- rt,-:

9 . Q0.uur:,LEtIS- EI
0 .00 uur LENS F2
0 .00 uur LENS E3

Àndy

Afbellen voo.r de rvedstrijden bij bovengènoemd-.Èèrsoon. op vri. jdagavond:
tussen 18.00 en 19.00 uur. rn uiterste noott noà op z a_te qdagrmo rsen op
LENs bij' iemand van de .,liKo > rei r,' 6 6 r 3 r 4 ., voor' àvoiawi:tis Èri j aen "uitèiri 

lr<de avond van de wedstri jcl voor 16.00 uur, ' ". '-;;;'--
S ainénkoins t LENS' 'J L

.L!

I
I

gY-lÈk !r'.' ' "'',Yl'-LENS F3 (vt) '' Vi'
LENS E2 (vr) VI

8. 3o .uÍï ;,-

9.30 uiir
9 .30 uur

syzoi{onRHÈ'Dir},i

Frans vd'Eerg,
., ,---, l-...-ii ,.. ,i . .,':-

rgenlaan I14,

, -) .ópstelling F2,,met J.§andÍfoft,:
'.. '.;:" i- I.,. ,I )

WEDSERI JDPROGRAMMA T4E I SJES
'L +i:

KOIiI.IETPERSOOT{:
LeL. 297978

.!
ZATERDAG 25-2-t984.

:,

Giamé6ë

Afbellen voor de wedstrijden bij bovengenoemd persoon op vri j ilagavond.,..tussen 17-00 en 18.00 uur. rn.uièerste nood nog op zate-rdagrmór§én'-'op --
LENS btj iemand van de .ruKo tet. 65r3r4..ypor.àvonclwedsLr;ijaen-uitertrix
ile avond van de wedstrijd voor i8.-OO' uur... .r:r., .

.,.t....-

S amenkons t LENS

9,00 uur LENS MI - KMD tII V2 of 3 g.
?9+ 99= ssc===? I=99=sgs=geelsgelEel=r!: ge=E-esl4ecq€ii=tg+e=EcEv

ZÀÀTVOETBÀIJ TI{, DE '.HOUTZ AGERT.T

30 uur
I ..- , .:

' :J. - " r -'

A.s. zaterdag 25 februarÍ heeft LENS' ite Houtzagerij gehuurd. om alrej-eugd. ,qiíaezonderd. de.t mini--.vre1pen de geIégenËei d.- té. geven: orn *eÀ"n"
doen spelenivre,lvat onderringe wèastrijàen. -xet progiaíma ziet .r. 'a: 

i.-,....a1§,vo-!-gt ,ui,t'::.',-r rit,. .. ,., ,' ... . .' , I ( ':

19.00 - 2-0.00 uur
20.00 -. 2I.{0,,.uUr
21.00 - 22.00 uur
22 .0'o: - 23 . ö0 uur.,.. _ t"

al.1e.spe1ers
à1i-e meisjes
alle spelers
alIe. spelers

van DI ,D2 en EI
en spelers van C2
van 82 en Cl
van Al ,42...en BI ..

Samenkomst Houtzàgerr.l
' -: L.8. 30 .uur.' -';ït. 30 uur
' , .2.0 . 30 uur, :: -

- .. 21 . 3.0.- uur. . ;

zoars -' jurrie zi.en vrord.en arle spbleis en.,. reiderà iveiwacht. wurrire". iai.
lie: J<un! T9!t je op vri{idaqavona en,dub,'nier op zaterctas àfbei.1e;-Éij":de bekende adresse. redereen wordt met het normàre LENSTènue 1n deHoutzagerij verviacht. Omkleden en douchen daar is mogeli jk,.; p..e-,:gpg:te1-:?. :lingen worden aldaar bekend gemaakt. De har }igt aan de Éobïemastraatover de Vaillantlaan en Ls het beste te bereikén..met...lijn:6..Tot
zaterdagavondl ! ! .. :.j!-.:ri....: .:r. -,-l: .. .'... ,-..... , i . 

r 
- 

. r. : ,.. -, , . , - .- 
.. .
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SCHADI'I,IPROGRAMMA

Bi i alqehele afkeurinq spëtren ,.de!. 'volgende e Ifta1]en .vriendschappeftjk:

LENS.'i';c amÈnkomst

;.'13:.30 ruuri Gr'aaf will-èm: II
I1.30 uur craaf Wi1lem IÏ
tr2.45. uur Postcluiveí Cl
,I I.3O; uur Postctriiven Ei

VAC AI
.VÀC. BI

LENS À2'
IJENSi BI

LENS C]

. C.0 . uur
t Q 0;,. uur
t-45 uur
.30 uur

I2
I.0
I-.I
IÓ

ozörg vo l:e i§en, vgrvoer: I Voor Gràaf Wil lein' IT vAp .(bÉurtweg) ook '.stri PPenltgart .meenemen;

OUDERS LEIDËRS EN TRAII'IERS OPGI:LET

. tvogmaals v€s tige
avond komt 'dhr ,
'tód.: tanaf t9,30

: <.»uders r-trainerg ,
roF yrijdas. ,;. . .

.: 
DATA. OIlÍ TE OI\ITHOUDËN

Dinsdag '2I februdri: .
Zöndag 11 màart:
vrijctag 30 .r!iqrÈ: ..

n vi j de aandacht'op a, s'. vri jda§. 2
Krikke, trainer van de naagse .Voetb
. uur. lworilt, er, dan gepr.a4t o-r,yer , 

je.ug
leiile_rs ,.: seniorenj en À- j rinioren.. zi

4 ;februari . rOi:'-dèze
aIbond,r,:.naar. IrENÈ
dvoetbal . : AI1è' \"'t: r

jrr. van .harte, welköm.
n \.i, ,:

,: ] ...

l .r t I

- !' ;

trainersbÍ jeenkoms t op LENS,
tennissen in Poeldijk (zie àe
4arten op LEIIS lzie deze LENS

Aanvdhg 122. O0; uÈr ."
ze LENSrevue ) :

ttYgï)''.',' ' ''' :'
'..'".j. - r -'LENS,Al . .-' Vetesse iDel'ft A1 4:O (2 -0 ) :'

LENS Àt heeft weinig moeiÈe gehad met het toch wel zwakke Vitesse. Del.ft.Slechts het eerste kwartier waarin nogal een fors door vitesse- Dèf.ft.- '

werd. ingegrepen had LENS problemen om het doel te vÍnden.,, Rof sag ;;. , ii..-
- Pennings strafte toen. een fout. in. hun. defensie'echter-resóruut en.,h.ard -

af . Dit brak hun'toch aI matig'e verzet. Kansjes Freeg LENS'; 'iq4nf. jé;;;
w-erd.en.'niet benut. Fred si:a kree§. ui_teÍndeli jk Ióon naar'ive rlidri en . ,rindde een goede' kombÍnàtÍe beheerst afi Deze 2-0 voors.prong. Èas de,..ruststanil.'Na rust scoord.e.Fred weer. Een goed terugge-lègde -Ëar van,.,chris schenk .scl:Ioot hij onhoudbaar in.,Leo MeeuvíÍssè -Jan -gr kÍrrarl .,., .Robert vd zwan.vervangen. .ti'red spa wilde zijn hattriók vortooÍen maar.l.wgrd gevloérd in hët strafschopgèUiea.. oe pónalty bij deze toèh at i.,zèkere:stanil rvercl: door 'tMister-ÉSVu reaeli'j k.. ingË" óhót.". .pricr , ,.,.._u
warmenhoven stond zijn praats af aaii batriók oo;re;;gÀai ï,i1,-ai rnet.l.--
nog 20 minuten te spelen. Leo zag zijn schoU iloor de,keeper_ gekeerd...
Hierna sputterde viÈesse Derft nog even tegeni. John en de= paar reilden. desÍtuaties. LEI\IS AI won verdíend met 4-0. zàterdag komt, het.' in deuitwedstrijd. erg harde, cravenzande. op bezoek; r.,àat je'nÍet uiÈ je speihalel , réageer niet en speel jè éigen- spelletje dan iroet dit weer eenoverwinning worden. Succes.

PauI vd Steen.'

-13-
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DWO A2 - LTNS A2

.Tóen we na v.:el zj-g-zaggen doof Zoetermee r . aiinkwarhen bij DWO, en deautoritaire scheidsrechter haddeir ontmoet, konden we belinnen aan de
wedstri j d..tg-gen. :h-et oE, de derde praats staande D'.,ío A2 , àat twee kl-eine' nederlagpn !e991 Ïiet zeer sterke .B1auw..zwart ha@ gg1eden.. ..We.ware.n d.usgewaarsëhuwd. Of toch nietl Warit la1 - ne'.c;geveer S 

-ó:n. ,"to"a"" we, met1-0 achtèr. Een schot, dat eigè'Ii-i\;éen íoorzet was; draaid. ,o*uari.over FranÈ her doer :.n. i,ra il;à';;Ë;ï'pi"uààiàÀ=lËrlÀ'tË-iià"'-";ï;;ii.",
wat maat' rang.zaamaan Iu.kte, en toeh 

-vie- 
ei.ndeli jk sterker"waien vieLhet doerpunt, aa.n. de aàdère kant:. EèÈ:FoÈt'-ín cií ze r verdedigind werd lresoluut door Dwo afgestr:aft. Daarna gÍng LENS paÈ' echt vóet6arràn'en

Dl{o kwam nieÈ meer aan de bak. Met nog 5 min, tè spelen kreqen we eencorner die door "Mol" precies op heÉ;hoótd van'Micírer- nortmàn' weïd ...-:
gepraatst, die 2-t inkopte. iqa èen pfaatje van l{il1em en twee wisselsginge4 !íe ,er vor tegen aan. én DiÍo kón àdlt -niets fieèr raten zien. zà
wer.d.ën teruggedronggn op eígen helftr' magr de bevrijaende' gerijkmaker
kwam no-g niet. Na 35. minuten kwamii cleze einilelijk. wé". laicËèr É..mÀ;maakte het doelpunt, na een voorzetje' van :Éob'íd, tteyden. roen: wa! .r,sNs
niet meer te stoppen, en met nog 5 minuten te spele-n ging Sanmy naarvoren, na een voorzet van "een sperer van A2,' miste eàn Dlío-veidedigerfinaal en S anmy schoot hard het winnende doelpunt..Èiói èn,,-èn .eveneèns:
2 punten, zodat we nu 8 pr:nten uit 5 wedstriiàen hebben en ranqzaam ..u;-- .zeker naar 'de top .sluipen, Ars -wë of déie manier doorqaan 

-roetèii,r
we zeker..-zeer: hoog. kunneh eiridigen.l ;'.i 2' " .", 't ,': ,i,:.'

.': :, ' ' .... j ' - i: i. ,'een speler" van À2" ,'

P; S,. de scheiilsrechter vras nÍet bÍ js,te.r .goèd,. Righa_rd.,Baqgerman_.maakÈe
een sterke rentree. en de oud.ers beiiàiíJtt'íoo;-EË[- ÍíjiiöÍi''öàer

,. Zoetermeer,
l- . '',.:.\-a \. ,...r.;.-' r',,rr,* .-' : --'-"r 

'1i:)Ï 
:'"i'l i 1::'ii i.r^í1:r ' "": i,':; '

aiceiapxwrs .' ! ,l ..:, .tr,,. 
t ,.,';;' ,' r,, : í;, i ; :.'it-"', " ,'"'- ". r, =j:i'ii.,;.lli

zateraagavond. tS februarilriur"r, wi. j tp' 9..st'bij 'sflroi-riif. ,roor'tèt'.ilÏ
l?Ygen van de Escampkwís j Al onze jongens +. supporters waren keurig,lop
!i*]! aapwezÍg. on. 19.00 uur mocht r,nr,rÈ de spÍtïiafpijren. Na enketé ;ivragen'rwam de eerste'tussenstand en .stonden wij.gp d.e. re plaatsr," De...."Iaatste tussens€anà voor de pauze gaf nog. !;-.6- eàn "re , pf ààt" :"óoi,
fEf§..m9t een vooisfrons van a l""tË"-"[-Éur. rrCs à"-spó.irii;:*à;;;. ,t-oen, ar geen' concirrrenten meer.. i{a de pauze was èr.geen,houàen meéi aan.wat de voorzitter vaq d9 iuiy deed ópmerken_dit -is éen 10 .en mocht..ikeen rl geven dan'kreiien juf tie die. öè eindérand ,"ra aiàusi .j. = .- r ;:.Ie....,LÉtt.s.-^..,..l5:i??Jpuoten'....,...',.,.,.
2e .-..-.,..tsMT .: ' 

-,, Igg:,, : 1_...13e . SpoonrÍjk ' .À84 ,', .'.. . 
:4e vcs .ri8.,,,'. ,. :,'.::'.',,,.i

,I4u;eó.,. Milco, .Patrick, Ricf<; ,,John,' I,laico, nàtrick en Romano,-ËàrtàfiJt,,beiiànkt voor jullie prióa gedrag en giote inzet, , , i ...., 
'., :. , . _1 

,.r

: . De,L,eider.
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LENS DARTTOERI,íOOI

LENS DI
LENS D2

-UITSLAGEN WELPEI.I

LENS EI

UITSIÀGEN MINI-WEI.PEN

LENS F} -
HBS F3

UITSIJÀGEN I\ÍEISJES

Escher Boys MI

Gespeeld Gewonnen

L2B
PLUIM VAN DE I^IEEK

GDS Dl
Vredenburch D4

Vios EI

DZS FI
LEI{S F3

-LENS MI

Verloren
2

Als dit versragje wordt geschreven is het toernooi afgeropen en zijn
de prijzen aI 'rerdeeld. I{et was een gezellig toernooi van- iederijkniveau. Na spannende poure wedstiijilen kwamèn de volgenile hatve finalesop cle twee borden GDA 1 - GDÀ 2 en rrENS r - cDs. GDA 2 won overt.uigend.
van GDÀ I en toen was het de beurt aan het nu a1 legendarlsche LENé rteam maah dit te am verloor van het erg sterke GDs. óe finare cDA 2 -
GDS rrerd de mooiste finale oólt gespeèId. Koppel I van GDA won deeersÈe galne, maar,GDS an twoorde sterk in de tvreede gamel-l en eenbesrissende game. De spanning was te snijden en uitóindetiit< won coamet r burl verschil . IiJa dat de meclaÍrles werden uitgedeeld weril ertaart gegeten en was het eerste LENsdarttoernooÍ eei feit.
Luuk verkijk en V[im vd Linden beilanlct voor ile uitstekende ,reiding.

UITSLAGÉN JUNIOREN

LENS ,.1I
DWO A2
LENS BI
LENS I32
IiENS CI
vcs c2

Vi tesse
IJENS À2
DWO El
sv'35
Vios CI
LENS C2

Del ft AI

Punten
18

4-0
2-3
r-1
4-2
2-L
L-2

UITSLAGEN PUPILLEN I

)
I

í

7:
$

celijk
2

4-4
1-0

7-0

8-r
4-0

3-0

Doe lpun ten
36-r9

Iloewer de resultaten over het argemeen niet slecht waren gaat de pluim
van de week maar naar één elftal n.1. Í,ENS A2. Na eerst ií poule IOalles met dubbeLe cijfers te hebben opgerold werd LENS A2 v;ij laathoger ingedeeld. Hoewel de over*rinningén kleiner Írrerden, zelfé eennederlaag tegen het sterke Dso uitr heeft A2 na zaÈerdag arweer g pnt.glt 5 wedstri j Éten en doet het weer mee om de eerste ptaàts tesamen metBlauw z$rart (12-241 , Dso (9-r5) en BEC (7-r3). zateràag komt voorburgwaar eerder aI met 7-2 van gewonnen vrerd. Laat je niet verrassen en !averder vraaHnee je afgelopen ,zaÈerdag na de 2-0 àchterstanil bent
begonnen. succes en wie weetlll 

,
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., DE LENSREVTIE
wEEKBtu-\D rTeN ou voETBr$vERIl '.' l. :

NIGING LENS (LENIG EN SNEL)

57 Jaargang nuruner 3ii I'maart f984.

oooooooooooooooooooo

! ornrcru,rr., ï
cooooooooöoooooooooouooJooooooooooooocooooooocG)ooocooocuJooocococooooooo

I4UTÀTIES I,iIDË1{ITIJST

1758 .' !.L,efébre (sezo) adres wordt: Voridelstraat 43, 25 13 EN Den .Haag

I B;ILI]OTAGE'

201r I,I.v Vliet 260'175 E Ytrerkhovens traat I02 ,
2546 VJ Den Haag Tel. 6646 B9

SAMENSTELLING BESTUUR per 22 februari 19 84,

Jp 22. februari werd door de ledenraaà het volgenile bestuur gekozen:

Voórzi,tter:

Sq,lc re taris i
2e Sekretaris :

. .r.. ,: ., ..-i--

PenningrmeËlter í '

Kommissarissen: lt

'''i :

A.M.Coretr ttengelóIaan 58g t 2544
Te1.571096
if . G. Co lpa, ,Hendersonstraa1L 273 , :
2286 xB Rijswijk, Te1. 94I974

.. M.evr. C.Jry4 Berg-Dbing, Gransbergenlaan ,l I4.r." 254I A.PI Den Iïaag Té1. 2979'18 ''.: . , .- , .'.. _ '..'' :
: G.J.vg. I(Ieij,_. verhulstlaan _I ,, j. .

2_692 B,ll's-Gràvenzande TeI.0I748-8149.,.,. Hlt4.Pennings, Kon Emmakade 4c;.. ' . . i'-r,
25'18 tii. Dbn Haag, TeI. 6524t4 .. .:; . .j,','r l,\.Th. Schi jf . Starkenborgh L5, 268! NR Monster-,. Te1, 017t9-42711
I{.I{armenhoven, I{o lweve rs gaarde 349.,
2542 AN oen Hàag r'èi. 

-6rí435-- -
J.IJ.Zoet, Donezettirode I3, 27L7 BV ZoeteflrEer
rel.079-2I39Bg

confotm cie pubJ-icatiJ lin r,Ítlts revue nr. 19 van . - , -, 
'.

''',.

GB Den Haag ' ''
'.i .,. L

De
I6

BEI'IOEITI.INGEN IIÍ KCMMÏSSIES

Tiiclens cie Ledenraadsvergadering van 22 februaÍÍ wercl nedederíng geilaan
van nieuvre..benoemingen in de reéactiekommissié en iie rartcinntssíe7
Inde,,reilactiekomrrLissiehebbénthanszittiÏgi.
F.v Dijk en M.A.Jansen. ''; :.t -

De barkornmissie en de FEKO zijn een nàuw samenwerktngsverband aangegaan.
HLertoe hebben 3 leCen in beicle kornmissies zitting gènomen. Éen eivan:(André Christ) zal a1s co6rclinator gaan optrecien. - -
In <ie barkommissie zi jn benoemd : .À.il. ChrisÈ, Mevr.. J.Ivt. Christ,
Mevr. P.C.vd Hoek, c.B.vd.. Steen, .M.van Zilfhout.
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In de feestkommissie zijn benoemd.: .A:-A.Christ, Mevr. iI .M.Christ,
§,YÍi,Ï : 

c 
: y9 Hgek 

1,. Yti,T :, HgpPeEb rolIgl! r: rr: c r y: lyTenÈurs, of f i clguq z-i j n .

oenoemo: Anla Ge-Ruiter,'rna zónrievërd' en- Aribè Bot. orndat zij àog gèénlicl zijn van onze vereniging'zar hun beno_e-nring offÍcÍdr ,orà.r, p"t.at.v3rrS van het liE$qatschap. Een en anclc i i"-op korte ,termijn: 'te,-yef:...:..

, ,.',. J', :: ',,,

4oals aI enige maren in.icie r,ENsrevue is lebublicéercl zu-Lren ile ,recen ,clié'
d,:Lt seizoen nog geen kontributie hebben betaald op 2g februari hunachterstand moeten hebben vordaan. De reden die oË deze claÈirm Lrrr., 

- r:í .

achterstand nog niet hebben vol<iaan rrrord.en niet nieer 
"pöàÀ[.ià--t"taatde volledige_ \ontributie over het lopende seizoen is:.wóÍaaan.- il;"rr*"van d.e Det.rokkenen worden in cle lENsrevue van volgende week gepubliceerd.De'enige roogerijkheí<r 

'oor ceze wanbetarers on aan deze maatregel te ^ontkomen is kontante betaling a.s. zaterdag of zondàg.- -.-- .

KONTRIBUTIES

WISSELIIiIG VÀN DE WACHT
Het Bestuur.

Si

i

Ja, ja, een nieuw bestuur! I Nj.euwë bèzems 've gèn Ë-öhöon (aiiroé#ër netvorige bgstuur'ook^ eèí prima h ancl. van,.relnigen hàd)::,.Na een àriiàie 'be:v-aIling'kon yoiige week woensdag c1e ledenraacl een prachtige nieuwgeborene,( . ven{e lkomeli.. De gri j sgelokte vr)orzitter -van. de 1edenraad I{i 1 Heynen (téUwer' iri fdrmatie wil is pas 24, maari; zijn werkza amheden a1s 1id van clef grmatÍe coruIlis sie . c]vingen hem .nu aI. tót .een bezoek aan een coiffeur dÍegebruik maakt van een -wee rbestenalí ge .kleurversteviging) opende emstreekacht, 1 uuI
jke

de ,A1geme4 .Ledenre rgade.ring, '§a 
de Eebruikelijke, doèh'ncíóc1-e

I +genjky
z akeli verplicht wqrd afscheid. genomen.van het scheidende bestuur .

Zoals U waarschijnli el , weeÈ; ' zq1len llans' vd Kley en Gerard 'vcl .Steen
nlet terugkeien in het . nièlrhre bes !uur;, 2o6aai in de ledenve rdaclering -een a-apart woord tot hen ' ge.richt. we::d. Allereerst werd Hans bedankt voor de(j amme r genoeg korte)- t ijrl .dat hij de voorzíttershamer met een grote
mate. .van deskUndiqheicl hanteer(le. Daarna vras rhe.t (le beurÈ aan Gerard omdoor Wi.I, in het spreekwoorcle Ii jke zonneb je gëzèt te Írorden. Geraril werclprachtig ve rgeleken met ' .een " noodaggre gator", ,;<lLe op het momen t dat denormale stroomvoorzieNIng was uitgevallen., dè taak van het cEB zonder
'mankeren . overnam, (en .inderdaatl: hi j 'had iets..-van .éeu GEB-man want ieder-een heeft hem r.re1 eens de gaspenningen uit de' .flipper-fruit-en pacmankastzien hai-en) En qqn het lloggtepunt van cle avoíd.: de' verkíezing van' hetnieuwe bestuur. Unaniem r,rerd een so1Íde groep van zeven rnannen en eenvrou'r gekozen met aIs voorzitter Ad Coret. Verder hebben zittÍng in clitbes tuur: Jaap Colpa (sekretarís) , Ina vd Be rg (2e sée ietaris)-, Gerr_- a. i-dv<i Kley (penningmees te r) en cle " conuruis sarissén,' HanÈ '' Zoet, Bert Pennln 95rAad Schijf en ,Martin Wa rnenhoveí. .Vlij hopen in de koBende vreken watvraaggesprekkerr met.-de 'rnisSchieh pat niinrle r bekénile- lecien van he.t ';belstuurte voeren 2odat U ileze mensen wat be ter leert kennÍrn. Tot slot wenst déredactie (en wtj meneo *L w'. l' 'nane4s iedereen spreken), dit. bestuur 'aliesucces toe met hun komende werkzaamhe den .

- .:,.
- Bi j de wedstri jg..van LENS .rr. (z.o). Wai Ue épits van. àe.,tegen_ .stander in zo'n-kennetiike..sqaat 'qFÈ luij. .ft" edemstoor,ae,.rJilí*ïan eenliter Johruy Walker <le vrijà rui:ndb .r"rÉoo=.. De verdecliging ;aste zo_doende ruimteclekking toe en _kreeg prompt 3 tegendoeipr"Ëà"'tl incasseren:

. i MÍsschien iets voor rie taktiek ïan Rob-Jansen??:

_2_i-



'' ,-.t.! t. ' l

. De kersver§e :vooizitter Ad Coret is bincls zijn verkiezing afge-
.. 

., --.1open woensdag in het bezit:van een'. Clousotaóhtige -regen jsg. 1.-.;, .. t.
ir:. .iitu.nog het hoedjà van oud-voorzitte:r cees:,Iiorirnài-G;&-!r,6.',:i' ,:

. Re tugn of the Pink Panter "!,rorc1t werkelÍ jkheld. . . :"È. r . "'
-'De redactie wacht.met spanning wie, iia ".hèt achterlaten van de,heren-r]ames-enkinderfiets,Àetih',z1jrihoofdhaaItomziin]

I . goed .or.rrlerhorrdeii automobier (liefst ine,È.slbutel. en.vorgeta;kt) 
-o'É":

I ong terreinr- acl[tgrlaat,;, ,'.:; . , ..: ,-..,. ,, ri;, ...,. L.',]- . .. . .l .*i.' ",''...,..i
..-', . Eq. zi jn ,o[cierhande Iingen gaande meË,ee_n Éo9: niet -riàcler -te hödnren,, ,

. I pe.r-sqon i, clle ,volgení].;sei ?9qn haar konijn t'e.r beschikl(Ín9,-§téIt".r,..r:,;"
'r 1àIs 'mascot.te voor..het'eeis.te."ÀIs.."s-chadetoeidstellinci:*s[41,.'e.rr.r,.t',
.-- alternatief kerst<Iiner, §evràagd": .'.:.; ',-.1 ;' r - - ;r.;.;';; ,.-.-. ir,:r'.1 I'

r TrouvJens , v.bordit ,konijn ,dlent ook nog .wel:,ëeri' tehue ;tn :'oiicÍi.r. ... ,

- . nele LENs-kleuren gemaakt,. té .worden. .Voor diegene ilië àardiq:më'ti.:'-. [aàrd en draad overrÀre g kan zrjn hie r de maten i 40-20-40.'(voígLhd', '.. Peter XroI) ' '..., . l ' - -' .:. ' '...:. :", ,.!'i -,. 1,,.;=,r; ;r.'
I^iist U d,at, nu cle: dar,tbaan gerealisëef .is '§eïàcht. jitibidÉ'àad eëí

.(,

ilt ,; 
"'

gqed geoutLlleerdë 'bowlihgbaan in ons..club gebouw.. H ij -nioet idia-' fJ"'
gonaal cloor de kantine wclrdèn aangelegdr' zodat'hed àarital naÉuUr:

-6. ,Iijke hlndernissèh opt.imàa,I benut kan i+brdenr, EVèntuee Le belangi'
1 stellenriep..kunnen_,nu Àl..ln trainj_ng, gaah.

.Erwig, Hulz.Ínga. en- Vera .:rÍrr dèr Ende ..trourieir'i op 4'hprïI: a'i"sl omI 5..fF ruur .i_n .de trguw zaa] .ii Hireve:. Mee reigt " r %onnebërg '4; '..
Zoeterme-er. lBeceptie van: 17.. 30,'uur:rtot. .I9.00 '-uui, in- .res taurant j i-
Il:Y..r.D^e. tsoerdérij,'Z e,giw.aartseíveg 3r,.: (wijk":2'3) ., Zöétermeei.' Na àI

,,. -deze: fes.tiviteiÈen worclt heè, ailres..Johkèrbösj 57.i.Z7tS-: S;it: :
',.. Z oetetrmeer;, -'r-'
. AlP.winnaaf. van :de (ee rète klavë

koningskoppe I ;.4'r§.',Ham..:,Lutte aange'duí.c1..
i:. r. On?è !,re lgemee

rj as-dri+8r we réi- ablisieíe:lirjk,het

hd€:. vèrontsëhutdigiíg vooí de ..',,è1.ip.,og:rii. nan

. Dit- moélt .:z -..1^-a-Jn J aln{utte . liierbl j'"
n ,.,: ;1 ,.-,
í. r,

r:1

LEÍN'OEJ:I:
opgè+éii bi

t'Èrdvfs TENNTSj ue;oiérbeitehcé1 Teíníi- c
trEM{TS - TENi{rS -' Z

racks van LE

' '.i .,rr,,
clag 1 I ma

ral,.... 1.,:
on art

LENS -'''ÍrELr,EVoErsËurs 
"r't

'het s aatzaÍoè hëIlevuur.
nerilwér 2eei'tucratief '.iri:eti:arweèk-én0ie i1'oor cris I,ENS gezelèq[ap.'ràa . 

t,r..

eerste"zàterdagtea,' r{jkË reserreËr,i .r[ r'Ér. xu,nlioe""Éní1,-ài. t. steve- .
nen j v:-a een- 0-2 o ve rwinn i-r-l g ,op. E'schër Doys. is de koppositie .bi jna . -.r , .. . ,i.

?"?1"!3:.tàqàr.ge.wgrcieri:, cor.Àr-Ëchu<tde eei'ri=tige tàöè"=t."a"r over-, .
ÉluÍderi jk vàn' 2ich af , . 

i's:'Graveflzancle zag- Qeen kans eèà _gretíg sperend .,. :r,ENs.teiim'in-moeirijkhedeii re brengen. pàui van aen stàeií Ààeit à.. . :1.:1..stoffige kamplóèàsvtàg àr uit 2'n Éureaulàatje gehaarcl. över 2 weken kàn,
het- eerste feèstje va,t start gaan. onzë zoncigréserves iijn urenàà,,é ií-
clrukwékkend bezig. .s.fö werd overtuigen'd naar àe bollen' teiuggestuurd. 3-t."
o?. eelitait op .de .rapglijst 

,z_ 
ieè er: rvöor. ons utr,/eeqle nrë t cle vieók gezetllger^uiÈ; ook voor ons eerste erftal was hèt- in vere ólzÍchten eer,. piirna.l,.l. _daSlg. 'zelf zorgclen ze voor eeh zwaat 'bévochten, iraa, ".Ét dik en dilc.:,vercliende overwinning.' Punt verlies van lrvs tegien Brar:w zwart. Í^Iinst van'"Feyenoor6 op ..Ajaxr -.tot" grrote "vreugde- van vooral Richaril-tan" dèr H-oek :éï" . 

.de1aatste-nooilgedwongenrustc1agvoorTon's-Gravendi-jk,-,Eeàenlanóer
werd. .na. afloop ilan ook royaal gevieril: De wedstÍi jd zélfl,iË''éëí;:íerhàài '"' '-'
apart. en daar zu].len we-. nq clan ook jwaq. clieper op, i.neean.. ,..: : , .. ... I 1 . . ,,

.,'r.., .:r- ." ,:'.,1 .... ; ;.'-.,' ,, ...,:: ....:.. l,:..,.,1'- ,t-, ,-".:,( , . i.r', '..
. ;.',. rl -i.i"ii,..:.,:1 :., ;.:-- i'i-: '.,' '-'i" tiri.':j.:r: .'' , -'-'.;-:,,,

.. .... . ...,:-r _3_ li'...i ,l i-rt.Ït,"' i. :. ;,;:,;:, ::-

..1



Al lerpqrgt,1.cle .:feis,';er:l rlaar, tri-e:. i.Iuristerëncl naar HÍlvërstirir ,,I ,lite t, daarop
de WK qatraat_§eR, d4E:'tslkens .:.enclerbroken .wordt, .omclat er. lreer,-een tunnel
op ons.,, !Ia_je-ct_r lig.Ei:::Efge1.:, jk; :HeIlevoetsluis d, ruis, -bonk.te hèt s.teeds
harcler in het hoof C Van : 'Jyr;. redaoteuf . 'N.,r.u ., j a, , een sobr,t ''vcioroor:rlee1 , zouje haas! r,aeggg4., ,yA$ rhet .veld straalde: .crck bepaald, geen overtuigende
ambiance .ef . Hett iCas.te k,lefn, maar zeker nieL.vcor het aantal toeschou-
wero.r rva:ulreli jks , ge4c-qlamaliseercl kon LËtiS zich gaan. -opmal<en vocr d.e
wedstrijC. Nog geèn 10 seconden na het begin. signaal, -wis ten we allemaal
Preq+gs.wee.r, .waar we- :aa.o .begonnen waren en ston& het".il--o. voor .de gast:
rreren.. -D.e csïEgp. Cqj:hgs.te. lange :baà'l ,bracht rle, rechterspLts ,vrijr voor
Michel I,qfsheyd,e.n rhi. -j.. r§.cooide; beheerst. . lJEivS . leek even aangeslàgën en
moest . zich cluideli jk instellerr up het_ kleine v.e1C, ,en oe ..spëeIr^ri. j Ze van de
He I levoete r:F,.. D+Ë...duu"Ede, ge1ukkig. niet..Iang en de indrukwekkende .solo
van,.Bl9lc,y::p_p1 cl9;;.acfr!_qr1-ijn;tr2taclrÈ:het vertrouwen zichtbaar'.terug.. In de
15e -minuu.! k$larirr _LE['{S "op geJ.i jfe .foogte."- Een, lange trap van Maarien werd
duor Ricky, tussen 2 man ingeklemcl" fraai doorgekcpt naar CàièJ_ Toe.Ë', die
zeer beheeqst ..scoor:cle I-Ii Venaf .?at. monrent trok ITENS. de. weilstri jd
vollqAig ;1ggr zi.gh .!pe.',en ;.]-eek,.een Erote oven{inning .binnèn hirndbereik.
Een,:f{gqi gqq-o.Een, yri}e-,t,rap van,.,Theo Dikstra werd àoor de ui,tb}inkencle
doe_Imctn,. E1vers..yqrl ..Hel.J.ev1le hsiuis knap. cor.ner,,.getikt.. Erlwin, diè zJn..
rlirek te tegenstander gek draaidei:r knalde net: jnaast; enr:Wiïl.em «èétinan zag
meer heiI., .r.r-r ?.r,n, tegenstanders; meti,afs.tandskogeïè neer .Ee .h.aIeh;,j. DöeI-
puÍrten vielen er. ecitÈq vqor,'rust nÍet. meer,' err. dat was; voori eeh. bèlang-
:-1jt< 5]e..9]...<.,trk...4e.1 yèrcliensÈe: van. Miqhel. Lorsheyd, ..die'met. voort.rièf feli jk ^

uiu-ppen F+1i91p..:qe9en.s loten. onl zeep,, hielp:. .Na .c1e pauzei een voort.clurend
stgr_m+ght+g J,E]'IS, of Feps,ieÍ.., Chiel:,Toet .kopte een prima, .trekbal rvah, Edr,rin
Eykerhof net naast. Theo schoot vrij voor rJe keeper tegeri: clit".fènoineen '"'

op. -Iiskyr en, .R+9èaFS1 knalden,pn bep,rteni. steeds.,'I .meter.;naasit eí .zo
bgleP fÍle íe:.!-EtlS,.aanhayrg spannende. pn,'sensationelè momenteil"; maar 6ls-'.'r.;. í!,^''íi
doeLpunte4. bl§ven mq_ai ui!, .LENS blèef echter:het. kc,rppie erbij h'óur1en en
sras telkens in staat met pïima veldspèI kansen te creeëren. Vele vaak
o.ng chulili.ge -.over.tredi-nEen..-\"raren "er. n<jc]i g .om-.LENS--van "het-li j f te-houdën':---Dat lukte_lulgt I: l+"9 eigenlijk wlnr pq§.in c19 Epsre minulrr v1eJ.;hg§...,i,,
bevri j den<1e doélirirnt. Een uÍgötbkehàe àanval . ovér- àe 'örond,'en zo moeàt .het van Rob Jansèn, !:raèht yitm''xeetmln1rir' uàtbezit.ttní j tliót-*"L-Z;---: - ':r'
b.e-.h-ende". hewe.ging de. verdecliging . .ui.t.. e.Ikaar,..en l:racllt Ri cha-rd " vil *Hoek-Ín ----
stelling, die vel3 oestenal
rijker. Na afloop tevxeden
HelIevoetsluis, welkg naar
had getieii;, Rdl> ,JansËn: " j
voor ruSÈ al op 4-i'moeten

izo z'n "óharme".en' je ziet' er over' èen-peiàt: Èefeh vo<j
. .voetbal eri daai win'. je op

,-. ,trainer, die mèt e!en.'zeér
gaàn 2orgen. '

uithaalae I-2. LENS twee verdiende p.unten
hëió. : àror,r, oot 1 ui'J ; ae' àantrang van-i riàrteïËetsÍuï-r
_-zeggen een 

. 
vaJl dg beste ploegen een.het werk.. 1r1e ziet hcie zoin'ÉedStrijd. kaii lopeà,..Wé'hààdeË'..

staan. redeie''wectstrijé.,in.aér.; rlàsË"'Ëeëtr, .,idat LEN-S. nog .vo1op. rneiédoe t: - Let maer op.tr99ryë
rsta.en; -Wij spelen-in .r1eze klassé, het beteré "',,;,
ue lànge <tuur rnee . " aldds èén glunderende ,. ,. .

gemgq.-,rv?prge, qtoee nög voor. vg4pps§ingen kan ,.,
:,,.-. _i. . '; :... ,.:;: -..i, ri.:-i,.r.' j'.il

, En' zo,ntlag a.
neuzën' LENS

,, _;,t, ...-

s. vroeg op! ! !
2 -,VeriiuÈch 2

Na 'het 'ciiirràval oni 
:Io.:o 'rr. íoor d. , . i., r.'l; i!

feeqt- . 
.

LENS.lvóetballer 'van' het ' .11 i t. .r ';. I. :r...'. íÍ'rvl

., j:. , : .;;..;,.'.;..i

noteercl dóof Uw redactèurujfË, t dia.''wilde topeii.' Jë weet maar 'nooit Èai lt

zorn lange busrit! Hoog scoorilen
en nog enkele anderen.

aaË.". ", "

Der pun:ten,werden 'af gelopen'; Zondag ge
op dé .Z-H éilan<len géerf -,enke1 'risico
er allemaal wordt bekonkeld tijdens
clitmaal .iuicnel Lorsh'eycl, Laàartén Rog

-l-i :t1-,,-" .1

-4-



t . . r i'
De totaalstansl.l heef t nog Eeen opzienbarènde wi j zigingen ,rÀcleiqaàh,
Ricky nog steeds.aanfde 1ei<iing gaar op ae acníttés ó.r.ier:àóà.-'Ron cle Jo4g..r!íci zuIlèn bÍnnenkori eeh :tussenkrassemeit pGri".ren.
BBDiJDDrBiJ3iJIliJIlpBillEBBDDBBiMIDIIIiB-ljlliiu ,,,--.r .l j ': : I

zohàt

,1 :r: IARöPSTELLING ZATERDAG 3 maart :iJ ---'----- Il .. r 'i. . ;'.."-'.
i]i]I]IJIJilD3B3tsl]i]33i]DiJUiJJJ,]iJi.}I}Ci.]t}BiJBBi.]3iJBU3L1]tsi}I]t:BD3I]Di}BTIJBliJi]TJDBBDBBBBBDBBDBD ,

s'morgens:
s I middags :

S luiten :

Hr. Lenting - .fosé Christ
Paula 's-Grrivendi jk - An vd SteBn - .

Hans Diemel .. Ronald Kievit :'.' | : 
"'

Tinus Zilfhout
zOivDAG 4 maart, s 'fiorgens:
s 'middags :
aanvulling LENS 6 3

Sluiten:
Uij verhindering afbellen
I,ET OP : I: IET OP 1: : .I,ET
LENS 8 lI maart Uardienst 2 pers.

Tinus Zilfhout .

An vcl Steen - Àndré Christ
2 pers.
André en José Christ.

bij José Christ teI. 660204
OP ::l:..j. ,: ,., 'i- '.'

darten - pijltjes gooien - darten - pijltjes gooien :' -ilarten -':'pi j ltles ,-

3q=-u=ae5l=EelEepce==LE§§=EeuplgggggEgp=9esEce.

,l :Sinds we een.. gran<iiose darthoek 5.n'het clubgë§criw bézïtten, -is iede reen( en of bijna i edereen) bezeten van darten. Het z. g. pij ltjes gooien , .heeft bÍj LENS zo'n vlucht genomen dat een kaml:ioenschap wenselijk is.Het afbl,Èfl:en van, "ik ben de bes te'i , mrJet maar eens op een sPo.r!iqve-rwijze worden uitgevochten. Er wordt gespeelcl volgens het" 5OI systeemzo snel mogelijk op nul zien te kolÍrFn..i,De avond staat onder deskundileiiling. Het is een half open kampioenschap dus je mag één intfoducé
mee brengen - Ër zLjn fantastiche prijzen te srinnen, maar LENskampioe

, dus
9e
(e)
n is.natuurlijk aI de mooiste prijs Het inschrijrfgel*, bedraagt f 5, Pe{kopl:el. ,Je kunt je íoorlopig opgeven bij A.CtrtíSt-Tel.' 660204.

Uok clartsters zijn uiteraarcl van harte welkomj

pijltjes gooien - darten - pijltjes gooien - ílarten - pijltjes -g.oq1gn - .

Ir . ,--. 
:zzzzzzzzzzzzzzzzzz,tzzzzzzzzzzzzzzzzzz,i :.,,,L r.; VIA DE VUORDEUR VAN DE ZONDAG ' iLl

T,zzzzzzzzzzzzzzzT.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzzz7,zzzzzzzzzz

PRJGRÀMMA ZONDAG 4 maart 1984.

12.00 uur Lugdunurn I LENS f" (vr) Oegstgeesterweg i
Lei den

LENS 2
LENS 3
I,ENS 4
LENS 5

Vurburch 2
DHL 5
De1ft. 4 .

.Lyra 3

VI ,

vL .j

v2
V3

A.e
C.v
P.iI

.v Rijn.
Uuissteden.

. Kr^rarten.

I0.30
r2. 30
r3.00
12.00

uur
uur
uur
uur
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rl;.0o
r0 .00

uur
uur
ugr

'uur'
uur
uur

14 .00
r3.45
12.00
14.00

LEI{S. 6 ,_ i .' .

Krane.nbur.g 4
T,ENS 8 .i

Vios 5
}IDV 5
Cromvliet I

'Valkeni.ers 3
LENS 7 :'..
DHI.,
I-^ENS
LENS
I,EIiS

V3 J.C. De Geus.
spörtpark Kijktluin'
V3 .N;N.
Melis Stokelaan
zuiderpark 2e gecleelte
Anna Bi]ns1+41 i i:,

9,.,,
9
IO
II

LENS 6 4 maart. Bardienst 2 personen

RESERVEPROGnA!4I|A ZONDAG 4 mad.rt 19 84 .

I4.bo
12.C0
,r2. J0
12 .00
r3.00
r4.0c

uur
uur
uur
uur
uur
uur

OPSTELLINGEN

Ri. j swi jk l
Ri j swi jlr 2
westlandia 3
Postciuiven 3
HMSH 4 .

Postcluiven 4

LENS I.,.. ;

r,Et'ïs 2'. " : :

LENS 3
LENS 4l .:. "'
LENS 5 ..(kirnstgras gaat alti j d cloor)
IENS 8 :

LENS I t/m 4 worden door de trainers bekencl gemaàkt.

IJINS.'5 .t,/m- II als",bekencl

P. RJGRÀMMA DONDERDAG I maart 19 84.

19.00 uur LENS IC zo
20.45 uur LENS 5 zo

PzuGRAI4MA VRIJDAG 2 maart 1984.

19.00 uurl, LENS 8

DINSDAG 6 .MAArL. 1984.

I I.3C uur 'LENS 2.
20.I5 uur LENó, I

PROGRAMMA IIOENS DAG 7 maart 1984;,,

LE. NS
I,ENS

v rt Veen ÉBllV '

WeS tl.andia 2
WestlanCia I

6 ?4 1, -.
zo

za
zo

19,00 uur LENS
20.45 uur LENS

5
rI zo

LENS 3
LENS 5

LENS 1
ilrl,rs 2
Celerita§ 3
Postalia 2
Verburch 8
S chiplui den
I,ENS 7
verburch 7
LËNS ,9
LEI{S } O

LENS 1I

P R{)GRAMMÀ ZOI'IDÀG 11 maart 19 84 .

1.1 .00
II.
I1..
r 3.
t2.
L2.
10.
r0.

00
00
00
00
00
c0

uur
uur
uYr
uur
uur
uur
uur
uur
uur

RKAW 1
Verburch 2
LENS3..
LENS 4
LENS 5
I,ENS 6
J]MT 3
LENS 8 +
Ve-Effih- 6

t

uur Quick 9
uur CéIeritas
I larrlienst

9
II. maart 2 pers.

r4.30
r4.3C
10.00

LENS

-6-



UITSI,AGEN ZONDAG 26 februa:ri 19 84 . ,

Hellevoetsluis tr:.. ..

LIINS 2 :..r-, .

Westlandia 5, ; . .. ,-

vcs 4 .. ', ,.,. .,..

9Iiveo. 5, i '. ,. it.'
Ouickr:7,';.-. -.. :
LENS IT -:'i 1-1,i1'1 :, '.;

vcs 7' : :; l:,í,.
r,ÍrNs. .9
LENS IO
LENS .I1.

.LEIitS l-., .. . :

,.- SJC 2 .' , . '...-r, .,.,

.;: IENS 3'::. ' ,

' 'r,ENS 4 
-", : -i-".:'

, LENS 5 .r,

TENS 6 . ,-..;

Gr. Wit'58/3,,.
I.,,ENS 8
Ouick B
DZS 5
-Vliethage , ' .

L-2. ..3-r',
.l: r' '

2.-O 
"9-t

'L--2..r.

rr5

r-5
5-2

10-3,

i

LLLLLlllJllLLlJlllJLALlJt L lr lJ Zt lJ It lr L L L b L l! L L l! l, lt L l! t! .. :.,-,_-. .... ,-
?. z, . . r'.j:' .,.. .,..: LÀ..\cs DE GorEN vel{ HET zÀÀLVoET'BÀL :z. -':'."' -- -"':" '.1:' -:- ::::--'-'--:- z. .r . ..',:.i.:
T,ZZZZZZZZ,.ZZZZZZZZZ'ÀZZZZZZT,ZZZ.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

P ROGRÀMMÀ DINSDAG 6. maàrt , 19 84 .'.'

19 .I5
21.e0

uur LENS 3
uuri, LENS I

- Taurus 2
.- 'VE}JII]C 'I . ,.

maaËË. 1984"..; ,':::... ií. ..

T.H.HaI l,Ieke 1weg/De 1f t
sporthel. -Zuidbage

: l, .l' ' ':,'.:. .: ': '. .r -.ir .-: ,: i '."1 ;.1
-PNOGRAMMÀ--:-WEEK., 12 ' t/M 15

ïi.

r4-3
15- 3

UÏTSLAGEN

LENS } -.
RKDËO 3
wesÈ landi a

, ,i'

Rijswijk I
LENS. 3r" -,.,,1

- IENS r 19 .40
-..'' ! sïGravemzamde

i_... - : .'., ': .1 -.

uur sPorthal Houtrust i.
3 _ 22:2C. Fporthal $gg!.EuSt.

-r .r,I .tr

DMH
LENS

I
')

: ;, I,ENS ,3

zzzzzzzzzzT,4zzzzzz?,zzzzzzzzzzzT,zzz'l,zzzzzzz,zzzzzt . .. ",. , 1. ,,..'i . :,.....,':l
1 r,allcs DE spoRrgr'r vÀr,Í D;-à-oi'i,arosn ---1,.!-...2' :. !' i .' :''
t"
ZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZT,ZZZZZ:ZZZZZZZZZZZZ.T'ZZ
' ir', .- ','- ,: 'r ".-. 

.r't-..,i;.i. '. '' _t . ,'' - '_-,;-. )
P ROGRAMMA ZÀTERDAG 3 maart 1984. ., .,-;

/. -,

LENS I. , ,

LENS 2
-I,ENS 3
LENS:'4 - ï ".

LÈNS.5 . ,

LIIS.'.6.,,.,,t 
-..

5-2
3-8
Q-22

-:' i ,r

r4.3C
12. 30
10..30
12.3p
1C.30
r4.30

uur
uur
uur
uuE
uur
uult:

VI
VI
vI
V3
v3
V3

NSEI,I I
sEv 3
r\rÍstonrAO/A..:.
swTT,B I ,-:

: Verburch 5
: 
'Èsché:: iioys ' 

4..

G. tsreugem.
H. A. Vonk ,

' H.vd Linde

'J l Pr,i.ns
Ví.vcl;Lindè,,1, '.;

: ; i. .:^ i.. .: .. i 
" 

r', undef-wërkdIi jk- Sibéiische at'mos fi:'Ëi söhë -öm§tandigheden 
bégon - ons

EERSTE met In Eierende Noord-Oosten gtoim Ín c1e rug haar. wedstrij d 'tegen
het onderaanstaande Escher ijoys. Ondanks het feit, <1at er al direkt in

vens ook wel duideJ-ijk hoeruitèrdt
spelen tegen.een club die cloor rtoeval; ,

cie e,e rs te he.1 f t, .talloze ikànsen- door',de onzen op : onbegri j pe 1i j ke 
^,\,7i 

j zp .om_
zeep geholpen wer(.len, ' werd i het. te
moeilijk het is om als leider te.'
Iïge om§tanciigheclen.' op cle oildersgg, plaats bel'and is. Slech ts Eert' Aalmers
vJist. na 'n kwartier door accuraat Eeageren en snel hanclelen LENS
leiding te verschaffen. Doch gezÍen het spelbeeld had rr: meE hèt
strijken van cle eerste helft toch zeker 4 à 5 nul moeten staan.
; .'T.cf; , -7--

de
., j



We Slonnen <lan ook met angst en beven aàn.de;,2e helft.. .waàriri, John,.'.i' ,,-
$!9!@, ondanks Egecl werk van zijn vervangers, wel erg gemisïGrd.
We hfeltËn 'È echterrvol me rle dankziJ írij dorrr voetballen' door de Èegen:'

getter van het 3e", Richarcl Driessen, qfe het genoegen smaakÈe om. onge-
veer een minuut ot zffiï-Effiffir de'ppor LÉNs cé beslissende goaÍ
te maken. Zij nc,g opgemerkt clat cle reeqs.lzan begin af aan geblesseerde
Aad Enze en Eric Landman zich volledig 'gaven voor zover rlat mogelÍjk was.
À-.s. zateraaE'E-ffiweristrijrl en vieÍ.tegen ouq-livaal NSEI,Í <tie dangeEn AAffilagen-Fiaar niét tat de alÍeiuéEeí-ETjFn-te behoren,

partij, maar enfinI Het was tensl<.:tte' do Ínmiddels ingevallen ,,goal-

doch voor ons altijd nog een ploeg'kan zÍ-jn om tercte ge nee oil te passen.

wie al QÍe 5 cloelppn tqn
Jan 'Stor!ë en Camal - -'

- Het TIIËEDE kiiigt einílelijit j tloor wat Joop willems btijkbaar at j
zoLa[g, gepredikt heeft: inzet en enthousiasme. Om tenminste een ploeg
als Devjo 5 ( met, <liverse ouC- eer§tè èlftalspeters 1n c1e gelecleren I I in
e i gei-FuiFeen 3-5 neCerlaag toe tè !r,engen-, mag vanclaag,.aàn de dag nog .

altijd een prestatie van belang ,.ge,.p.oemrl r,rorde
maakLen is' ffit:iil'àhn l^IeltehË
(kopbal) er'bij betrokken waren staat wel vas

n.

rrma ren Wez en
daarom ook het THUIS-duel tegen leider 5gg me6, hËEZ@Enatigdà:: -,.
optimisme tegemoE-.:... . ','..,,.'a i .1 . j- - .r.",.;,:.:' i l.'; t.l i'j-;- i

.Het DERDE
enigzins te!6G
zal dan we1 geen

qpqrellinds N.
Xlxrul :'
N.N.

verzamelen 10.0C

I'Íick i§eIis§en ( kun lei§:uit

gebr.irikte geen halve maatregéI eb w
l1end Vitesse Delft. De thuiswedstri
walk-over voor wim x1,tinfrffin ae.:- zi-

on met 5-01van een
jd. tegen Ariston I BC/
Jhàn-beteÉle-fr 

_-r'-aoch

een gelij \9r.9 1,. zl.el, yg 
i ïe.l,,te9emop 

t..;,, 
i. ;i ; 1 :" ,, .:,..

upsle!1ing: H.op,ten Berg - H; tliemeÍ - ; ii. Drieàsen - R.Driessen'- i,

- - ----f. niinnen - W.v líersbergen- W.v Veen - R.vd Toorn - J.Niemeyer -
G.Sinke - N.N, - N.N. .-. ....." ,

verzamelen IU.0C uur LENS VeId 1 Gebouw I kleedkamers t-3
Leidèr'I{.Vroom.

Eet VUFDE miste de boot volledi
ve rd.er te kffidffian een bfanco .ein<lstan
hebben i Enfin de thuis-tredstri j d''tegen
maken; als we ,, t@p2"tje er. bijn ho

sport.verr35 hÍet verd
e,wel de kansen gehad
kan weei 'een: hoop goed

g,- doör bij
è, hoewel z
Vetburch '5'
uclen

- C; Sosman - IiI. dé Haas - J ."Sinke - H : Kemper (A) -
G-Kuiper - L.Kuyper - E.I,leumann 1. G.vd Togt : C.VelClnk -., .,'... .,: ,. ,,,"
uur LENS veld 3 gebqpw 2 kleeclkamers 2-4

Het ZESDE ve roverde wÉér een punt èoor bij Selnper AlÉrus 2-2 te
spelen. Een byzonde r.goeC resultaat, dat meile tó€ sEanE-ïwam--tloor een -,
u+tstekend doelpmt yan on ze alom'te,qenwoórdige

nagaan i s'morgens om n
duizendpoot F'
eqqeh._ilsl0 uqr ÍÍ! clië

tempe ratuur van l
We zién het bezoek
trouwen teEemoèt. -

Opstelling: " C. Deréib
. U. cerritsma' -

ÀIphen a/d Riin via
vah Escher ::roys 4 op

LENS. Doe it hem mààr eens na
Zater a. s. anook me ver-

,vë

.' " W:Stuifbergen (A)'r- A.Tewarie - R.Vrcom.
rzanelen.l4;C0 uui IEUS veIcl 3 gebouw 2 klee

i:'r ' '-

a].i ia c.ueft -,L;siirke -,,.vÍ, Sí
.H;Douw '- J,Kouwenhoven I L,.

mmers .l-i. H. Kouwenhoven
Maiitel -', :- ':'' .

dkarte rs ' 2;4 "
Leiàer' R.Vroom.' '

-;i-:'.1 i\'. - ; .lL.l.. r. ., 'i"., ;l r,

-B-

/
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Ja, en dan het
een s eciale rond. E

sraar blijft oat zullen we zeggen? Dat.rheef\IERDE,
en sdee Is t

cloor onvoldóende voorli chtiiig is hier n.1.een afschusre k misverstand onts taan t.o.v. het elftal op zich en t.. o.vaanvoer rJo Pronk n t zondei:-'I4et cle nodi excuses te nove.ri - ..hem wÍLlenv, l thans rnalden t niet l_ t was rev er niet aanwezi s
-, was, dobh blijkbaar een anderl ! was n.1. uist de man clie aI t:.-no<lige deed
afwezig vras:

a1s aanvoerder om hete tal cr te uLten en ze Ifs a schHij zij hierbij clrrs vo 11e reh tee en oPen wemaar dat rle plgeg ook ZaterdaEi a.sr, zt n wijze raaclgeving-rgetn, víillen aanva arclen Een succes 1 het verschietÍ !
s te 11in : R.3a1 - P,vd Ilerg - J.de itruin - p.de Bruin - M.Fris -J.

,M.
verzamele

PROGRAMMA ZATE P.D.IG 10 rnaart, 1.9 3 4 .

Heijer - R.Koelemy - R.Kuyper -'R.v Oost - J.pronk (A) -rs - R.vd Steen-.- rR.Kievit.
.CC uur LENS velcl 3 gebouw 2 kleetlkame l. Z-A"

Zege
n 12

I4.3C uur
12.30 uur
10.30 uur
12.30 uur
10.30 uur
14.30.uur

à

IëNS I
I.,ENS 2
LEi,lS 3
LENS 4
LENS 5
LEIiIS 6

,i

ilsc,68/r
Monster 5 ''' -

HTSV 5 ,
viÉessd D,ilft
Loosduinen 9
Naaldwijk 7.

ruys tens .
aptein .

SAIIÍENKOMST LENS

V2 - 13.45 uur
V2 , t I.00 uur'
Savo rnin l-ohman l aan

It.30 uur
Erasmusweg .

. 13. 15 uur
Se rnhardl aan
- - 10.00 uur

9.30.uur t.:';

13

w.D
J.K
N.N
N.N
N,N
N.N

JJJJ.:rJJJJJJj;jl.rg'r.rg.l.rJJJ.]J:,...'-....:.,:',.
.T .-Í -

ir Y-ltq HET JEUGDFRoNT ' ;
ir,rJi,r.r,r,r,r,r,JJJJJJJJJ,r,r,.rJJJJJJJJ.rirJJJ,r,rJJJ,J.rJJJJiIJJJJ.,JJJJJlTJJJJJ.TJJJJJJJJ

WEDSTRTJDPROGRAMMA A+J]+C-JUNI OREN

ZÀTERDAG 3- 3- 19 IJ4

KOIVTAKTPE RSObr',t i | (atscfrrijven) F.vc1 Steen rel. 970154 :: . i.lr' :. ..1 ,

|fuerre1..v9or àe wecistrijclen bij bovehgènö'emcl persoon op vrijdagavondtussèn rB.o0 en 19.00 uur, rn uiterste noocr nog op zateidagmórgén op,.., .
LENS bÍj iemanil van de JUKo ter. 661314. voor àvoidwe<tstri j-clen -uiteiri jk
de avoncl van de weclstri jc1 voor 18.00 uur.

,,

r4.30
II.3U
12. 30

uu!- LENS AI
uur LENS A2
uur ouick BI

14.30 uur Verburch Il3

zcivDÀG 4-3-19B s,

I1.00'uur Vóorburg. CI
tl '.'" -

lC.30i irur' RAS c2 l

Takdier tsoys AI
LENS DI ':!'

LENS D2 (vr)

LENS Ct,.',.

I,ENS C2 ..

12.0C uur LENS Al Zaalvoetb altoernooi in Deldië 9.C0 uur
.:;r"l r', . t:

-9-

tegen
dan ook



:MAÀNDAG .5-3-1984.

, I,9 . Qo' urir . LENS , c r
20 ,30 upg LEI'[S.(i]r '
DINSDAG,6-3-1984,.

'- - : ,We'sterkwarttef '-Ci

Erasmus'we§

tB.r5 uui
19,45 UuÈ

18.00 uur
, GDS

'ro;iioiïirr'eDs Àz'

UYZJNDE RHIIDE}i,::::

ops'*"éllinEen a1s bekenti ' :' - " :'

' 'LEI{S A2 ,BI en ,CI zie s ch aCÍrwprógramina '
Il ma3rt tennÍssen ' J ..
30 maar:t darten .'.:.. .' . '.''' i ".geen training op rnaanclag 5 maart A seLektie

ciinsdag 6 maart U en C-selektie
RENI{EDSTRIJDPROGRAMIqA D+E- JUI{IO

Konta!(tpe rsoon:
TeI.67I096

ZATERDAG..S=3- i9 84;

Hengelo1aàn 589 ,- 2544 GB Den HaagEdwin Coret,

' " 
i : - i ' ' -'

ÀfbeIlen voor de wedstrijden bij tióvéngenoemd persoon op vrÍjclagatÈssen 18.00 en 19.00 uui. rn uíterstà-nooa nog op z ateidaq,rnorgen
LENS bij iemand van de JUKO ter. 661314. voor àvondrreds Èri jclen uide avonci van d.e v.redstrijd voor 18.00 uur. .i..._ r ),

dvon
oP

terlijk;

. 
.- .,. ,a,1 

, i
_ 'i,. ' r': . .' -.:
S amenkoms t lens

'ir- sportpark Hoge Bomèfi
,l

Ockenburg
I0 .00 . ugr . !

I I.00 uur
r,Zur_derpark !I.00- "uug .

11.15

r2 .00
I2.00

NaaJ-dwi jk

DZS DI
Rava El

LENS DI

''I,ENS' D2
LENS EI

uur

uur
uur

..i'r

D2

:
I ',r

IJY ZONDERHE DEN

WEDSTRIJDPROGRA IMA F.:fiJNIoREN

KONIAKTPERSi]ON:
rel. ,660'204 ,. . l

ZATERDAG 3.I3- 19 84

1C,00 uur HilS Fl
.' ",: .:',;-l' . it ' ':', .. " ' , .:
10.15 uur: Duindorp SV F3

10.45 uur Gona F2

T]Y ZONDE RHE DEN

opstellingen a1s bekend .-,
LEI{S EI zie schaduwwedstrij clen,!i,--: ',.;i.i 1 ,.r ,' ;,: :

AfbeLlen voor de wedst;ijden bij bovengenoem<1 persoon op vrijdagavond'tussen r Bl00 'en 19 .00 uui. rn ui.terste "noocl 
no'g op zateiaagmgrgen ep

!ÈrNS bij íemand variircre.JuKo ter. 66r3i4. voor àvoirdwedstrijden-urtèirriÈde avond r4an c1e, wedstrijcl voor IB.0O uur.. .. \ .j ..i,'::': t:)'"; ' ,...

Andy Christ, Lonnekerstràat 37, 254I TS Den'ttaag,

SA}'ENKOI{ST LENS I

LENS

LENS

LENS

F1

F2

F3

Daai en tsergselaan
:, , ' : .'i' ,''i;B -0öl qíU
Sport laan/Me zenplein

9 " 15 uur
Lle re s teiílaan

9.45 uur
ngen als bekend LENS F2 met Mv Vliet

. -10-

Ops tell-i

r. -t t.. -:

I

.:,i:i-

;-r .. , ,1



WEDSTRTJDPROG RAMMÀ MEISJES

' KONTAKTPERSOON:
Íe]^.: 297978 '-.

Ftafls' vd Berg,
: .. ,

Gramsbergenla-ari It 4 , 5.4I .J I

4I-{. Qen Hqes -:2

Afbellen vocr'cre wedstrijden bij bovengenoemcl peisbon op vri j d.go.rorrrl.'. ,., 
l

tussen 17.00 eh rB.00 tiur. In ultèrste-nooa nog 
"p ,,àtàiaugíorg", op 

.r,llNs bij iemancl van de JuKo tei'. 6613r.4: voor ívoioi;àal;ijd."-uire;1ijkde avond van cle wedstrij<i voor 1u.00 uur.
ZATERDAG 3-3-19i)4

9.00 uur LENS MI

UYZONDE[iHEDE:I{

SÀMENKOMST .I,ET.IS

Monster MI

.:opstël-linE a]s beken<i

SCHA' DI'I{I,IEDSTRf JDEN

llVehe.Ie afkeurilg 
"p:Iqn 

(le volgende'elfta1len vriendschalpqlijk:-

SAMENKOMST'LENS

v? .'. ,., 8..30,uuf 
,

r3.30
rI ;30.
12'.4'5
1I.30

uur
uur
uur
uur

A2
BI:,

'Graaaf 
w.t llem IiVAC

Graaf 'WiLlem II VAC
Pos tduiven Cl
'Postdtiiven Él' :-

A1 - I-.ENS
Dl : LENS

LDNS CI
TENS EI

12 .00 ..uur
10.00 uul

;.lI.45..uur
10.30 uur

Voor,Graaf .Wil1qm If V.AC (tuurtweg) ooi<.'

;_ '.

zorg voor eigen vàrvoer! !strippenkaart meenemen.

LENS A,1 n aàr Be1 qre'

De chauffeurs
W. Kliinnen .

Zondag 4 maart vertrekt I,EI,IS AI naar België om claar deel te ,r"rnen a.r,een zaalvoetbaltoernooi ín cre buurt van An Lwerpen. oe onaeisïà;à"*"jongens spelen claar:

J.v Kester.-. E.Àmmérraan'- F.spà -- R.Rëhrer - E.warmènhor.r'- R.vcr zwanR.vd Heyden' - 
.i

. : 'i. j

v,elde5 gaan: mee ar's toèschouwers: R.penninEs - R;schieiner - E.Córet--M.zaaIberg,-.L.;PennÍngs-I{.vVe]-zën-u.xóe1emv
, :.

zijn c1e Heren: pennings - vcl Heyden - vd Steen _ Reuver _

vertrek vanaf ILENS om 9.00 uur na eerst een kop koffie te hebben..oe-dronken. Iireem je paspoorr of roeriste'k".ri,t:ààn-=ÀàÀà.rii:itIïIlËni].r...
en naast Nedeiran<ls gerd ook cèlgische Franös mu.. ,-lm i.róröt-G;-;fi-lrre breer 'terug op I.IENS:.: _.., ..:.. ;. -'r-'-

: :j " --" :: '

SUITEI,II,ÀNDSE RETS '". : ,, ' -i..

Aan het einoe van ,het seizoen gaat'r.,ENs Ar naar oenemaikén. , De- spelersen leiclers die Éich lgbbèn opgégeiren worden..verz"ahil"&- ilàien dir nogniet gedaan ..is nu r '7s;- ovei-té .maken op giïo -s3oïir.-;u.nlJl pen ,ing-meester LENs mer vermerding Denemaiken. i"itot"riiui;- 'il;; ;" f 1507.-.:overgemaakt zijn. :

-II-

.: ::|
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Een A,/il combinatie : ..,
gaat ':r;ar i'rankri jk aan het ëinae.-và" 'ait' seizóèi.i , 

-'
Deze reis kost f92r50 per persoon,
zocht 'om nu'f 50,- over te maken o§
ÉENS met vermel ding Frankrijk:
S.de NennÍe - A.Christ - R.Ham
P . Di1.1ëÉaàrd - " I,I. va Lin<ten - "n.

. De .,onderstaande personen worclen ver- .'giló 3367II t'.n.v. penningmeester. .

oelemy - F.van 't Hoog - R. Baggerman -
.Fqr.tman - .J.Kuyper s- F.de Bruin -- ,.

Qà; l.-«ro1. r...-.- ... . i, :

.,.; ::.
3' 1lJ-aatsqn' over. Sppleis van ..42 cj ui kuririën ziih opgeven bi j paul
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voor'dezè réis i
mee willen v;rn 9
te1 . 970I54.
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EEN LEERZAME AVOND EI{ DE

r-l n nog
t/m II

Afgelopen vrijdag was de heer Krikke, trainer van cle Haagsè jeug<1se1ek-:l
ties, te gast op LEI,IS. Een kleine 25 mensen (Ieiders, tràineis, ouCers;':junioren) waren geiromen om mee L.e praten over de. jeugcl binnen een ver-eniging. De argehere konkLusie van cleze avohd iÀ àat-je nog zulke mooie
plannen kunt maken maar dat- arres valt en staat uij lóldoend,e.en geschikt
.kader (trainers ,Ieiders , komrnissiele<len) . Is dat alles seregeld'ën àaii:
wezig dan krijg je de jeugil heus vre I fanatiek.. Kader is echter,meestar ,..
een gloou gebrek; slre aanwezigen ïregei.r É.weè boeËweixjes mee nàar huis.
De eerste gaat over hiL jeugdvoetbal (trainen+begeleidÍng) in het alge-
meen en ilc: tweedè over .detcursussen. alie de Haagse -yoe.tbarbonil atremaal., ..

ogganiseèi:rt. uok wij hebben dringend beh<.refte-aan kà'G;;-ö;re jeugdkom-
missie bebtaat uit 5 man. Hiervad-spele5r èr drie'nog in.de- A-jeugd en .:
één is Iéiaer. Een ongezoncle situatL..e lvàqrbi j - natuuiriix-'àrg veer, van,. . ,de-:1jeu9dkornmissie1edeigevraagc1wo'"È..óaarËomtnogeeístijdat.het
scheidsrechters en leidersbestqnd nj,et. optimaal is.waardoor wij nogal .,c-r
eens bij moerèrit'springen. Dii is'<te"reclei àài i"i-öp',;àË;à"9 nosar eens
rommerig verloopt. Dit is ook de reden clat er buiten het vóetbalLen omvrij weínig te cloen is voor de jèugd. De jeugclkomnr-issie reclen kunnen. ....,.
niet. meer tijil vrijmaken. $Ie zouden grààg.:serieuse veràterking' kiij gen' '

van9udeIs,of.senioren.d1.,.,..:,,;.".l-:.],l
aÀ ieugilkoÍrunissÍe kooeii 'versterken ' '' ,'r ,'. ",ï.

- nevenaktiviteiten voor de jeug<l willen gaan organiserenof en toe eens een wedstri j c1 .willen f luiten r Í.. . . ._, _ r".

ook zouclen '!,re graag enkele seniorèn Ëebben die leicler vrirlen zi jn van. . . ;,
een erftar. Natuurlijk rnag je dit ook Èamen doen. IIeb je interesse ergensin_of wir je wat meer welen over ,de cursusqen..-van ce nàagse.voe,tbarboíd ..,bel clan 970754 ( P.vci SÈéen) of 945e9j '(c. Duivesteyn) . . ! . :.*i.:. ...

('l Pe jeugdkommis s ie .l
LENS ÀI - cravenzande ÀI'3-C (r-0)

weer zo'n weilstrij<1 te,ggn een vqr clg.z-oge4aamde zqaJckqre.tegenstandérs-."..'
Toch moet je ze er eer-st, inéchoppen,.riàbrdat je. zo:'|.n wedstrijc kunt winnen
De eerste lc minuten vraren voor gravenzance. LEIitrs was duidètijk nog niet .
hel.emadl bil! d.e Ies. cer'ukkig piofiteerd.e Gravenzande: piet. gÍernaïtrok ,-,..
r,ENS het initiatief naar zich toe en kreeg via Robe rt vcl zwan tr,vee goede
kansen ' Deze wertlen echter niet benut. Toch was het Robert, die ..§e oËg:.'.n1..,ning vond. itij passeerde enkele spelers en kwam binnen het'straÍschàp- '-""
gel,ied ten vaI. GerukkliE',;voor ,ons gaf , de, scheidsrechter. een penaltyi. in ..1..
Robert sclroot zijn 26ste korn'petitièi: cloelpunt binnen., .vlak hièrna-.wèrd.i r,..
hi j ècht §evroerd bl..ni.c- ne ri jnen; 'rygr nu, deed de, .scheidsreëhter niets.:. :
De rustétànd PJ""g, l- ,i. +nl onS.íoerdeell., . ,, . , r , : :..J,:".t,i"

, .. ,, ; -,i':'

.-t
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De tvree de heLft was voor LElIs. Rtcharcl schreiner hierë de ggvaarrijkete ]
sperer van Gravenzande 

_ 
goecl in bedwang en rrENS kon vri j iuitrg".-dë; éëore 

'
uitb::eiden; Na een .?9ig.-pq=S van Freó Spa.passeercle Róbert r1ó zwan, de .keeper en' dt'wàs':2:.c.. pë' aera"' [ràIi;r-;;é:Ë;-;;i"' ;;;1 waarbi j .ds.trere vocjrhóede bètrökkeir'ïaé. Robeir penninöJ-spèaieÉ R"b-;; vd zwan.t-._ -knap qó en deze verrens<le'ineens.goor àj-cÉitqi.èér,""a:.I,ói;i"';dö'É 'à*
!3| behe,g..rst iï 3-0. Deàe stanrl hacl !.jesÈ-nog wdË hoger.Ëànn;" u+.tval,tren
aLs er 's'oms niet iets te egoistisch was"gespeela. pó g-o è:.Àosuné. .betekend .lat Àr nu uir de íaat=te a ;;à=É;iïAr-*i"*ià"i à=Lr!i""ï,:.t .haren Dm'zich -kampic2dn te mogen noemeí ot.,2örfs minder a1s ieÍo in àà-'resterenile 6 'wedstri j ilgl lcg vat punljes laat - liggen. tat'en 

'.we 
. daar maar

:.1:!_"-Tyrt ?g1l "n ielf 'de-punt.i.' uií".n.À;Íè;-i;-à; rJJIËren"qe oriezrirare $redstri j dàn: 'qàterdag .thui.s tegen.'.Delfia en vervolgpns, uit.,,tegenMonster, (I0-3)- eq tlrpig te-gen. Celeri.ras, 'Succes,. ,- , , -,', , ,. 
' 

,.1, , ...;
-'.i',' 

' "rr
Éaur 'vi 'Steén 

.' .i,' i .
UITSLAGEN JUNIORTN

UÏTSLAGEN VIELPEN

' Gravenzarde Al 3-0 Oranjeplein EI- LENS E} 2-2LEIJS A1
LENS A2
LENS I]1
ADO C4
r,Effi g1- "':.,,
I,ENS ci 'ii:,:

' ,I '":,i

YogIbYrg rq .5-.?, , , ..v.:.).: : . ,.,i ;,.,.. . -i
. Scheveninseí:.ts Í::.- :-1 -t-È-rÈrtSLÀèn-lí-mËrËtnS

.. ..qE,Gr(,. ?r

NS. t|2, -5-I
aven2 aride ' C
lómoh: C2 '
'.i. È ,,.. ,, ,.

Í:'z:Ír.
1:8 '

KMU,.r4t
i: i.'l!

\.

I,ENS I,{Ï

TSI,AGEN PUPIIJLE

.L -.3

,t i

5rQr.
7-4

u r rsr-,acei.i', z 7 - 2 -: rg I 4:.

LENS AI''
LENS D'I

. BTC AI 7-2

.i .iii':.r'..i l ,'j

I I{MD DI .. 'CWP, DI
.1,,

i, i.

Gespeelcl gewonnen
r0 5

.i,r i. ii.',
PLUIM Vfu\ DE WEEK

,, 
w,9: tiIÈ*3]'tigr Pi.'

geIÍjk
2

doe lpunten
29-26

:.-'j

verloren
3

punten
t2

Deze gaat zonder meer naar :Jr, hoewel cr en D2 ook goed presteerclen. ,

LENS ill is naar we hopen.cle opmars beqonnen. pe laa{.ste twee weds tri j clenwerden beide met een gerijkspel afgesloten. zaterdag weril nuruner.t$ree,door ontzettend hard vrer:ken, één punt afgesnoept. ní ait zoncler de vastekeeper en met teree harf zieke spelers. KÍasse. zaterdag naai koproper
Ouick waar thuis aI van ge\^ronnen Írrerd. Doe je best en íià ,rà.t.
DATÀ JM TE ONTHOUDEN

II maart:

30 maart:

tennís in Poeldijk. ïnschrijfgeld f 10,- per persoon.
aanmelden te1. B9 4950
dartkampioenschappen op tENS. InschrJ-jfgeld f 5r- p€f, koppel
Aanmel den te1. 66020 4

Door het harcle trainen van Dr en het. harde werken heeft Dr gern onnen hetwas een goe c1e wedstrÍjd om te zien. De eerste herft stonclen -we met 2-0voor. A-L re twee heeft Marco gemaakt. De tweecle helft ging het nog beter.rn r"lc tweede herf t gingen er 3 ín. AlIe drie croor pat;ÍcÉ het was cuseen hattrick. Lle eindstand was 5-0. Deze keer knokten we er artemaàivoor. En ik hoop dat 2e er vorgende week weer arlemaar voor werken.

KMD DI - LENS DI

c1e jongens van Al beclanken voor het fíuiten.
-13-.

P;S hier blj wil ik

I



LEI{S,iD2 .'.-, "CWP DI 7i4,i1:

De Èweedè ovetflinn:ing. op -rij ,wà6 ,afgelopeii ZÉteroag elefi feit.:Na eerst
Vredenburch te- hebl:en 'afget:oëfd mèt I:0, weid nu 9e..yonnen van ,"ii stËrk'
bevond. 'fn .'n .vreemtle..opstelling, gevolg'van de .af
en sportièf spe1bnr1. CVÍP, .'n cJ.ub die 'zièh ,op 

. datl moÍte
s-cfrrí3

nt-op
VI

cle 3e
9e+'

Plaats
tn ,, R€

rbëeMauri ce in cle ;'goeI wercl riret frls sé moe,cl. begonnen . : Een goe voo Id van
cle in ze.È clie "ËENS in deze weds trij d ,toönde was' I t'' de rcle doe 1punt. Na
goed uièver.clecli gérr vdn o. a. Pat,rick 1:.fercien èn Gerdrd. kríam de ba1 b i.j
Mischa . terècht':clie . zich op 1ínks vrljr;.n62161s, én Oej bal tiaarscherp
v_oorga€.,,oP. lt,hoofd "van.I4arco, 'die.knap inköpie. Een 'doelpunt Cat werd
gescoord. .met veel ,jinzeti typerend:voor de ze wedstrijd. De overige cloel-
punten werden gescoorcl door Patriik v.. 3'x Marcó 2x en de le seizoen-treffer van Stefab. À1s er nièt óp.elR.aar wor<iL gerfóèter'd en 'ri goeàÉ'inzet worilt getoond kunnen we zaterdag vreer veel plezier aan de weclstrijd
beleven.

Àrno.

d

HET ONDERLING INDOCR LENSiTEUGDVIJETUAI IN DE:HOUTZA@RY

-14- I.
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De avond wera begóànén'mèt rle pupÍI1en en c1e i^relpetr.".laàt deze groep ían'.:
20 jongens werd er gezellig gevóetbald.:Door _eèii- ïoulje in de indellnó ;
wes er één team we1 erg sterk naar er waren toch'lèuke vredstrijderi' tcj. -
zien. Ilierna k!,ramen'_ de _fnetq jeS:iaad'de beurt dle het prgs.t1ge ,4uel. legen.:_c2 verloren ( j ammer 

-r'ràs) 
. 
-èi was bi jna compleet op'g"r."m"i .i:" . gè ooÀisíÈ-'

teercl met een paar jonEens van D2 wercl e,t ..,oÉ_ door .lé ze qrcep 1éut<
gevoetbald...Mafco en Jurri hadden seluk clat èrvan '2cwè1 Àt,A2 en ill 'l '_
niemand kwam zocioende konden--e eeider: naar hiris na':toch wer een .rà t- '
moeiencle dag.

,.

De orgenisatie'.'

,, r.1 -,,. -..

',:.

..,1- , : .,) "
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MUTATIES LEDEI,ÍLIJST
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r.870

vt.
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'S'. t{als
H . Àrrni.nk

. . :' :(lCS1 t/ro rdt SEZO _: ,.
SEZO. adres wordt: Carel ReÀierszkade

. 2593 HS Den Haag,
(,AFVOEP,J}I AI,S Ï,ID

- 
:...

313, .-

ÈeI.4760-85,.
.. .1'.. . ",

r8c I
'r892

r r,9 30
r436
1923

R
L
P
A
R

, i::
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BpBTET{

'Re ist,ratiekósten Ie boekin Í10
rí;À.i<anp ' '""'

neqiËtiatierodtln Ie boekingf 25,--"
A.M.vd Hoek

- :. .'' :- '

P!:111g "Aór ],5 ppril door overmaÍ<ing op giro 3
513453253 bij d9 .ÀBirr-b ank te Den HaagJ.tèn:nanÍete Rijswi jk, gnder 

. vermelding. van. ',bgete.rr. r . ,.

iekosten 2e boekinq f 25,-

36711'of op rekingnr.
van I,ENS (Lenig eil Sne.t)

,,,'.
Het Bestuur.

Jeugd : . .---, l.-.
R.Bate1aan B
M.vd Berg D
S. vd Berg ,D
J . Engel-s M
N.Riffi c

KOTJTRIBUTiES

HerhaàICe màlèn hej,I.. dé. adhterstal
het se.tzoen ' L983/ 8
hierop gereageerd.
rrin dr-.ges;-agen. De
no heleraaI niets
niet rneer in wè st
a1s de
Het ga

volIeCi

Seniorën Zon dag

C. Bagge rmen
F-v Beelium.
L . Endli ch
M:den Exter
B,Jleemskerk

af- om' vo

bben wij er''de aanilacht qp gevestigà 'dat 
op 29 febr. '

lige kóntributies over de eórÀte,tíee kwartaLen van4 moesten zijn betaald., Een groot aantal leden heeft
Tevee1 echter hebben onze hèrhaalde verzoek." i"-à"volgende leden hebben over het'lopende seizoenbet.:ald. Zij zàllen met ingang vàn het komend weekendrj.jden mogen uitkome!'. Zij woràen pas weer opgesteld,ontributie over,het lopenàe seizoe'n-is Àetaald.

gen<1c leden:I

J.den Heyer
B. Jansen
P . Odinot
L. Sinke'

-]-

:,.-

I .\

Re

SeniËrèn Zaterdaí.



Senioren Zondag

.:.3'. ;1-9u1spen':'11,
J.HUurman
R.IJefébre
A.OVergaau\.r
J.vil Sande
A.Vente
F . Zege rs
A. zuidwi jJc

l- '.i1.'.,r'D.Eb1é "

z aal-

De volgende leden hebben slechts een gedeelte van de kontributie ovér de
eerste tweé kwartal.en betaald..Zij worden verzocht hun achterstand en Ln
iecler geval het derde kvíartaal van het fop,ende sei?oen 3o spoeclig I .'moqelijk oíer te rnaken: . ;. ,.
I{.Erantzen, C.v Gestel, R.Gimberg, G.Goosen, J.Hansen, M.Izendoorn, '...
J.Kouwenhoven, t.Kuyper, O.vd Laar. W.v Mersbergen, M.vd Meulen, ,

P.I"leyer, A.Oostertaken, R.Pilon, J.Pronk, V.Rovers, A.Schijf , Fam.Staal,
Gebr. Tjin As joe, iI. Verbarenclse , R.Vransen, 1,1. Wolters Riickert, F.de zwart
Daarnaast hebben oe volgende niet-spelende leden achterstand:
H.Geurens. W.KroI, P.de Pagter, n.v-Seghe+, c.SÈaPeL, G.vd veiae. ,'':'.
Ook zij worden verzocht zo spoedig mogelijk te betalen.

Het Bestuur.

TENNIS TENNIS TENIqIS TENNIS TEI.INIS ' TEM'IIS TENNIS TENNIS TENNIS '

I,ENS INDOOR TEI{NTSTOURNA]4ENT

Hier is het laatste nieuws over het beroernde LENS tennistournament van '

Haye Thomas uit Poelélijk,. Er wordt nog koorÈ3ig cq grieperig gewerkt
" aan cle afronding van het wedstrijd schema. Echter het einile 1s inzicht,
mede door de beÍoemde' órganisator KarèI Jansen vaJI het WCS (onze dank
hie'rvbor ) .' De 'volgende' conclusies' kunneh 'aan het lie'fhebbende tennis-
publiek worclèn rnedegedee 1c1. To the pgint zei een beroemde veldheer
eens. Willem van oranje misechien?
Ie De' eerste we-altrt i clronde start om IB.30 uur.
2e De tÍjd van 18.00 trzm f8.30. uur is beschikbaar' voor het inspelen

., - c.9 warming.up en, stretching.. Doet U dit niet. dan zou U zlch weI
I ,, eg.ns moeten;iwenden ítot Drogisteri j Rustenburg ( . voor aI Uv, .

medicin4le tenn i skrÍr-aa I.t j es ) . - .., :':
'3e .;' .''. De <louches ko4Qeq niet íeet.vooi tt maart geplaatst woraèn. Dus '

;neemeentrainingspak,'mee.--:l'|.,-,.,-.
- 4e . Er zijn nog eni<ele prqmlnente .figuren gestríkt. . .

Se , -,- Eindtijcl is gcischaf,.,o.p + 23.45 uur.
à; ' " Éà.uii-i= geópena vooi le..clorstressencle mense.n (A-A-,drank,

Heineken, gàzeuser: grÈnadihe etq; ),.
7e Dat je lekker licht danst op loc1e schoentjes.
8e Iedereen krijgt nog een poule indeling iiezer dagen in zijn of

haar handjes geclrukt. .. -. "',
9e . ." Kom op' ti j d en r,ri j weirËeï U 

-eén gigantische tennisavond.

Iqe t sportieve groet, IJw corre -
spondgnt uit Poeld.i jk Haye Thomas.

I



P.S. . l{aar-.l}gt. ons-tenn}gpaleisje,,eigen1i,jk. Nu, te poe].(lijk veiling
w9!!f.an-q §oord; A1§"je het'tËttein oprijdt gelijk linÉsaf en aan..
Lrelémi1al achteraan '(ongeveer bij , Hoevelaken) . . :

; JAROPSTELLII'IG ZATERDAG I0 raart. :u -'-.-- B
Ui]BBBBBT]Bi]i3IJ3i]B;,DI]I]BDStsBBIJUBDT3i,JT}BTU}JEBDTJt]BE[]BDDABSBi]tsIJBBBiJBtsBiBBBT]BBbBBB

i._ '

Hr.Lenting - 4qàré. en José Chrisr
PauIà- srGravendijki-'An'vcl Steen - Hans Dienel -

9'$9rgenq:, ,.....
s'middags'i ')'''
Sluiten:

"zu'spÀG rr'màart.'

s 'morgerié : '

s'mldda§s: '

Sluiten: ,.'j
. r .r'.'. .. l.

Ronald I(ievit
Leo Molenaar.

Tinus Zilftroutr " '

An vcl Steen - nenë'
Àn r-ie rgenhenegouwèh

vd Steen - Harry Douw

Bij verhindering 'afËel1en bij: José Christ te1. 660204

TENS.EN HET MIKPUNT VÀN DE BELfu\G STELLÍNG;
':? 

-

als u de afgelopeh tijd regelmatig een'bezoek heeft gebracht aan ónze -'-kantine, heeft u ongetwijferd opgemerkt dat zich een volkomen nieuw feïo-
rSeen heeft ontwikkeld n.1. het darteh..:'Aangezien'cieze tal<. van sport hetlevensricht. zag in de Britse pubs en qok in Neclerland tot voor Èort in -

de clonkerbruine cafe's wercl gespeelil';',' f.:egli jpt .U ile1.clat Irw redacÈie
op dit gebied vou(omen onkr:ndig is, daar zí) zidn doorqaans niet in ditsoort clubieuze geregenheclen begeeft: Het enige wat wij -kunnen 

doeri is'
een sfeertekening geven van de rnanier waàrop dit spel worclt gespeelcl
enc]ewe1}:ijzon<1er'strakkerege1swaaraant1espe1órszichdienènte
ond€ rwerpen. De manier waarop,een, achtelcos aan de bar hangende poten-' .tÍëIe épeler wordt uitEedaagd, doèt nogi'het meest denken aàn heC t".,
dans vragen van een aantrekkel.ijke jonge clame in een daarvoor ,bestemde '
gelegenheicl{ zo ín ce trend van: I.lirt u alarten?) . Dan worden cle attribu-ten voor c1e clag gehaald (pas op3 dit geldt niet meer voor het ten dans ."vragen!:) en di.t is ook..aI weer een ritueel op zich. Diep uit de binnen-zak wordt een prachtig [:r9h eturtje;ópgecliepl met daariir ofgeslagen.drieprachtig glinnnemde clartpijlen. ou hebÈèn we ons laten ,.zertàIlen, -dat
rleze _dingen nogal prijzig -zijn, rlus enige voorzichtigheid in de omgang -t
met de pi jlen is wel geboden. En clan legint de .'matcÉ,,. Naclat hetschoorbord is schoongeveegd begint de eerstèr. sFëler, zijn pijlèn in het'lbord te deponeren. De houding van de.speler is een verÉ.ai àpart. I,ret detenen tegen. ce streep.op de prachtigB iubber mat, staat hij iichtelijkvoorover gebogen te mikken. Hij beweègt zijn hand in een'mín of rneer-ritrÉsche beweging van voor naar achtér en raat.ep een g"gÀ;." rnomentals de hancl zi jn voorste stancl heeft bereikt 4. :pii:,- -roË . 'w"-t.ÈrrË"-::- ,
sommige .beg_inne_ringen de pijr ook wer eens zien ioétaten ais hun,hand inde achtèrdtë':stàii<r r.iaÈ, wàt voor de nieitsvermoedenctà iiip[ài""rs- c]esa-streuze gevorgen had, maar clit terzijde. Na clrie keer goàien is cle. .,volgende speler aan cle beurt en dat herhaàlt. ziëh totd5t iret spei-"JÈ-is. u begrijpt wer dat dit ee-n grote app§Iag.op <le "o"àitià 

-roir 
_ de spererbetekent en het is dan ook af te raclën'om dit ànnenseliik zware ilpeI- ' .voor-dén vrectstri j d te beoefene" t ,ài -aEp 

betrefr fij[E"iret"ons beter ,als. één speler c1e pijlen vasthouctt.r'en:àb ander het Éór«f Àr a;;.;;;-drukt, want dit scheelt aanzienlijk) : ''' '

-3-



!1.. l. : . ;; .,, :rl -,ï it:: .:.!:._.,1.i ,:.__': ., .

Maàr ve::de r-. kttn4en we iéQelreen .lariiàdéh, ;§,,in liCh eens aan Qeze ec1e1e
sport te r^rageri, "a.I"is. heÈ .al1eeii .inàài oln 

- 
cie redactie.een lion-ische

mÍcidag te bezorgen. Als'U dan tot 'de-óiitdeÉkÍng komt dat ó na Iàg
oefenen zelfs het bord kan ral<en, kunt,.q zich opgeven . v9,or het. .hp_l-fpp_en,
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PROGRA.MMÀ ZONDAG It maart 1984.

14.00
1r.00
r1.00
r3.00
12.00
12.00
r0,.00
r0"00
r4.30
r14 . 30
r0 .00

uur
uur
uur
uur
tlur
ur.li:
uur
uur
uur
uur

i,'iu,r." ,gel€rl.tas
i./ .r'. i,r !'
B Bardienst i tt

P.K('r\ry I
Verbu.rch 2
LENS 3
LENS.4..,.
I,ENS 5
J.EI{S 6
LIMT 3 À.1 i !.;
LENS 8 , .,.'
FerEEch 6
Quick 9

LENS 1
LENS 2
Celeritas.3
Pos,talia 2
veirÈuritr a .,
Schipluiclen 2
rFNS 7. ,,.
Verburch 7'
I4§S,91 :,;:1;-...-i
ËENS'"Io -
LENS,.,-II .r-,.-'r

Heuve lw-egr/LeÍ ds chenilim
Arkelwe§/PoèIdijk' - -

.:r' V!- M. J. Br:rin. . , .:il
,, V3 E.v Leeuwen. .._ ;.

V2 C.v Leeuwen.
.- Escamp. I.- ;.. rr... i..V3 N.N.
' . ArhelweglPoeldijk:,,:i . -''"Nïeuví -Éàïéiiiïrirs' '-- "
' . I,eweg. r . ,; :, ..r !. .i

': .i,.,,

,! \. r,, .-. ..t

': ;.-r.

9

I,EN ÉËdrt 2 ersonen.

nnËÉnÍePiioc ZOI{DAG l} raart.1984
I

ta itio':uur '

f 2.00 , tiu=-
12"00^ulir''

. ..:.'i_'t svrl-1K I
'l s!gl-'i.l< z
iÉï"íai,

12 .00 'ui:r' Pöstcluiveir '

13.0C'dur HI{SH 4' t"
14 .00 uur 'Post<luÍvËn' '

:, -,i .

OPSTELI,ING]IN . :.' .

PI
we

':. .r

,i

-: ii'f. 1

:-:. -,r

, LENS'1
.. LEr{S. 2

. LIINS, 3
LENS 4

,", LEN§. 5
ípN§ e

,;

3'
ii';

4

, ,í: t.-, -:: ' ' ."1:
(kunslg.ras gaat aIli jd , dger).

LENS I t . a vioih"h a..lcitto..,-:. trainers bekent gemaakt.

i,ENs's t/'m ir';r§ ueËeöa
;-i il r'

, ^ l-, h.,
P ROGRAI,/IÈTE.''DIi{S DAG i! rlee't 'ïsoa1j:

2ïi . r5. uur' LENS ..1.''
IBi30 uur AENS'2

t.'W t
RKAW

c +
r_l

2

pRociiAr4liA vnÍ,r»ne ie ,màLrr' 1984. ..

uur I-,ENS !l

P ROcRÀI\rlU\
-l ,'.

zor,ïDAG rB maàlt'1984.
. Genemuidenstraat,l,:

;:-: a Í

IY.UJ )-j ;'

2' '. '

VogeI

RöodenburE
IrEIIS 3
LENS 

.'4

.:; WS .L "..

- LENS 2.
: .- ' Or. .BlauÉ
'-:' "' rrË';.'i 1"' .2

.,,, ,,: .''

"r4.00, uàr'íehs r'
10.0c

. rr.00
10.00

uur
uur '

uur'

-4-

. ,. : ,(r.,-,, 
-

.,]

a

I

1'r i

li
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L2,AO
12.00
10.00
r0.c0
II. 30
10.0c

uur
uur
uur
uur
uur
uur

7
B

9

I
2

.1
:2
'j3
..4
,5

6l

B
9
IO

LENS 5
I,ENS. 6
LENS B

RKÀW II
Gr. i{ II Vac B
Glr-. l,l'58/5

Jagers 2
HW4
Gonà 5
LENS
LENS
LENS

. IrEblS ".1" .; (v..3) ';
Verburch 2
DHLr.5 "'- "'; '

!.9N§;7'.,.,
LENS 9
r,ENS 10 .. j U

9 '," -'10^ . r.

1I r,..

UITSLAGEN ZONDAG 4 maart 1984.

Lugclunum I
LENS 2
I,ENS 3
.Kranenburg .4
VIOS 5
HDV 5

-; , '. '3-,1.' -

.. ^.3-2 ,..-, '5-0
.', ,-, '.:.4-2:'' '.

3-6
: '. . :, .2-2.

STANDEN I}IJGBWERKT T/M 26 februari
Res Ie klasse E

19 84

t

'r0-ir
'10-r7

12 -r6
I I-I4
I 1+.I3' I

t 1-1

VJilhelmus 4
,LDNS 3, ,

iie .Le. klasse Hl

Zw . Bl auÍ,'r 2
DHL 4
LENS-,4 . :- r

i.,::'r' "'I1-I.3". 1;.

r4-t31r '.f4-f2

L4-25
L4-23

3

5
6

Westlandia 5
HMSH 3

CeIe ri tas 3 I3-IB
r4- 16
r3-J,4,:.

.'.., 14-r4.

'10 s4 L2-9
I5-6 ::: ,c

,. Duindorp SV 3
'It,'
-L2,

Postalia 2j:_..,,:
.BEC 3 .r-, .'

5-0
5-0 ,:

Res 2e. klasse K

6 LEi'iS:- 6 .

7 RKDEO
. B ... ..t Orrick...6 . :,
,.9 .. :Valkeniers 3
tc 1 DHL_.6 .. . ,,::;
II : H.zv HolLand 3
12.l: AEO- 5

Res, 3e' .klasse G

'L4-4. "'
r i, ':. ..

UITSTAGEN ZONDAG 4 maart 19 84.

LENS 3
Wilhelmus 4 -

DHL 5
Triomph 2

Res 2e klasse D

7
I
9
IO
II

13- 12
I2- IO

_ 'r5-6
9-5

. 12-5.,

14:9
L2-6

'". r3-6
14-6
t 5+5

Archipel 3
Jagers 2
GDA

13-1.4 Í' ..
1

ADO
LE

5,,6-
s5" ;: 'i' ,1,,

2 r .; H--q§: 1

Res'2e kl;ise lí ,

' coNÀ'tr' l: .'':
cr yiiti5o/s :

, Ilraiign§uqs í'
. Iilivo 2

LENS 7 . ..

i I , .:. '.'

r1- ".sÀryi:.,
3e klasse K

1t-02,.,, I

. GONA5 ', 1

. Delft 7'
Verburch 6
RI(AW .9- ^: ,.'.
I,EI,IS B
VCS

Res 4e klasse FRes

7
(.)

9
10

Verburch'6
llre,ienburch
Juventas 3
],BNS 9

II

VA kenie rs
" 

vios 5

2 punten in min<lering

7
B

,9
-10
I1
'12

12;12
I4-i I I
14.= íl ., :

Laakkwartier 10
Kranenburg 6,.
I,ENS IO I ,

ÍIIVS 6
DZS 5
Ouick 9

11r07
II
L2

I
11-6 r-.

+
-5-

12- 13
,L2-T2
12-B +
L2-7
II-1
I I-O

,.t

,.il-r-,

i



Res 5e klasse I ,:-,

.t

:., ,-.. ,: il!';

I
2
3
4
5
6

LENS 11
velo 16
Vliethaghe
Celeritas 9
Ster 4
Trlomph 6

IO-I7
r2- 15
J.2-L4
r2- l3
r3-r3
10- 12

::ii.i.:
3

?,zzzzzzzzzz?,zzzzzzzizzzzzzzz?,zzzzzzzzzzz?,,t2 j., 
1.v. _, , j': : -.': Z . :i-

; LAlrcs DE GoIEN \1AN HET ZÀÀLVÖdrBAr : *'é ------ '.' z*
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- _i -l
P ROGRÀMMA WOEI.ISDAG 14 maart 1984. '

19.40 uur Ri j s$rj. jk I
PROGRAMMTI, DONDERDAG 15 niaart 1984-

. 22.20.:.,:uur LEI,IS 3
I ',jr.. .

PROGRAMMA WEEK ].9 t m 24 maà ,.1 q4.

r,ENs L. ' -. ;". 
:- 't . ,i. ..: 

'spolthal 
riout.rus t

s'Gravenzà-dei sv 3 sporthal Ho'utrust

,.,j

D^insdag.. 20 maart LENS 3 ,' : ; ::
Dlnsdag 20 maart LENS 2 ; -
IJENS I is vri

UITSI,AGEN

'.'" i .!

' r:

!Íah' 3 aanvang .20.20 rjur' easlaai
' aanvang 2r.00' uur'ZtÍdhage

', . Romano W.
. Snoe.kl-e /

LENS
LENS
LENS

t-
2-
3-

Àrclolala 3-4svs'7c/3 2-5
Snoekie 7 ...2-5, .

\IE RSLAG " I,ENS I - ARDOI.,ALA 1, 
.;-

i.t'
Met eèn behoorrljk gehavencl elftaI moest ónËleerste aantreden teqèn dea.s- kampicen. De eerste wedstrijd tegen ileàe ploeg was kansroos-ver-- .loren maar LENS bleek zÍch te'hebbeir voorgariomàn- .cí zictr cle2e .kèe-r...nret
zo. makkerijk naar cle s lachtl:'ank te.iaten vóeien, Na een logische.'1-0achterstand kvTamen de lnvalrers Leo .en peter steecls beter in hun speJ..Ardolala werc steeds meer v€.s tge zet en doelpunten van LENS breven àanook niet uit. Theo en r-lred=.à-qrgdeii :voor de ireriliende z-r voSispitr"b:. ;r .-
Na de _wisseling van speèrherft weral Ardolara sterker *r.. orrr.- gqsi,keeper
Gerard."weerde zich a].s een lèeuw. I{ij kon toch nÍet verhinderen-dat de-,: .

tegenstander nr.iddels een. trrreetar schitterend' uitgetíkte aoerlunten 
-op-

nieuqleen. voorsprcong nam. 1.(z-g). Daàrna was het íENS wat*nu-àt1èe op'alres zette om de gerijkmaker) te forceren. t'tàar wat zo vouk "i., cle voet-barlery gebeurd. Een 
. 
prech-tige.. cotJIrter van de..tegenparLy. to""-"oià"""àà , ..

om <1è wedstËijcI' re uéËiibËëir'trerwijr r,Er,rs teveer-raisà.'"óàio'i 
"à-;;*" 

r

tot scoren te komen. Eeven leek het nog spannend te $rorclen toen peter

onhoudbaar achter ae t<àepÀ-van ' "'Stànd 
3A (bijqew .t/m 24-2-84 , 

" '
Ardolala ramcie maar:c1e tÍj.c1 :was '- '

te kort om no-g op geI=i.jke 'hoogÉe araoiàIa : '. i ., . ..' "' . I7_2gte komen. Toch wel een ve:rdieÀde 'Rijswijk . " . íé_;inedertaag..te-ggl. een ploeg die.', . uaiatfióri . . i7_i1 -,'.
gewoon makkelijker en slimmer"'. 'paraat - : : :i6.ró ';
speel«]e en dan ook zoals.uit de :. Lyra - ià_rö

-6+

I



stand.,moge Ufiifen het karnpioen- .

schap'z'aI . gaàn ofeisep, Met nog' Ce
wedFtrijden.tegen.- Rijswijk.: ..

Paraat -, Mar,ine. ën VENISO vogf de .'
boeg zal ons eerste als éen rede-'
Iijke, mindenmoter moe+en .kunnen' .:,
eincli'oen.

-. 
"i' 

. ' '
''ninËstiinderi rnus 2 en'IJENS 3 .' .'

DCO I

ih'rls
71, :it:,

'i' ;i'

.17-IB
I6.15

Hc)n
EI,ÍII

..Mar

k1.
-.1 7- r0
:15- b

l6-6

§e er9di l 1 -1,

DZS 3
Shakti 3
IJENS 2
SVS!7ö/2 :'-.'. - :- . ..

GyÍnnova 6
buitenhof 4t-:..t:
BFGV 2 .l',.,'i
Concordia 2.:1 .'
RKDEO 3

Res 2e klasse il

VARtÀ

16-25 K
16:2 4
16-19 ,.
16-18
16-r 7
16-r5
16-14 i.
16-6
t6-4 D,

Ine

iies 2e klasse C

'r,aakkr''ditiër 2.'
Rava., 3 , r.-,

Romano l{en !,iah 3. ,

Neit. Nederlanden 3
.LENS 3
DWo 5
Snoekie 7
Baclger 2
Westlandia 3
..Zoetermeer 80/3
t. '

IB-34 K
18-25 , 

"

tc-23
tB-rtt

..rB-17 ,

, rB-r6 '
'. 

" 
18-16 .
rE-14,
.18-9

IB-B D

De incleling van ons 2e en 3e in de extra competitie welke za1
, , vr'orclen gespeeld "aIs eèn ,enkele cómpetitie is als volgt j -. ' .' ,

i4S,'i';, '" ". ,;.: .-i.';l .. : ,

i: ,. laakkirai't,ier ,.i:
:,;$!D,EO 2 : .r. - '- -Tha"Yellows 

2

-i

' -i ,- Poule \)

' L :T j:andi, i Baru 3 '

Romano Í,I.I{ah 3

-

Snoekíe 7 t s-Gravenzande SV 3. 21 75/3": - ,,r:: ...'.r.:', .'. .- Bàdgek 2.,: ,. .--.....:. r. ..

. :...'Westlandia 3 ' ,,i.;. i Taurusrl 2 r.:,' :)i . .'. 1: i':'
Duinoord 2 IJWó-6=: 

- r. :. .1: ' '" ' .: '
Rava 3 Chaban 4

".LE}.ïS-2-i.".i, :. 'LENS,3 r.'
:..,,.., ,'.. -\ ,: ,,,.,

' Dezè 'öompetitie zal waarschÍjnlijk loàen t/m half mei, zoclat we'in iecler geval nog lekker veel kunnen voetbatlen voor ons gelcl.
.. Ovef ge]!, gegpfoken. Met de boetes is het tot. nu !o9 redelijk ..1r
1' ;megggía_lfen. Late-ri we. i1iÉ. iin'.de' e4tra competitie qok zo houàen.

E@-, aaívgerdets bent U incompleet neem dan eVen kontakt'ol met
Uw sekretaris. Dan yalt er.altijd vre]- iets .te regelen. :,:
Het Groottruizen Zaalvoetba_I toèrno.oi. zit eË..aan te. komen.. Noteer
cie'àatum àIvàs.t Ín'ïw aferiÉIa 'r2 mei sporttral si""ri*ijfiàarr,,
aanyang,l8.45 uur: Aan dit toernooi dat wordt georganiseerí voor
LENS I cloor de nimner versagende sponsor Groothuizen-interieur

.. . .r 8.4n. het .Àbrikozenplein. Ín, Den. Haag zu1.1en naar ve.iluid* zeer ste.r-ke to ams deelnernen. .- .'. :....'.
Het volEende deelnemersveld za1 op deze avond akte aó rrrésànce 

-.'
geven:. , Club, Copernlcus (hoof<Ik.Iasse ) . Rava .(kamplöen, iir clé -.eerste' klass.e)_ . Wllhelmus (kampÍ-oen . in . de 2e. i<làsse), Aràola1a (kairpioen
in de 3e klasse) cDA (een zeer s.teiik tearn. in , de 3e k-Ia'ssé) I en
LENS I ( wat moet ik daar.;,nu,van:" zeggen)ii. WÍ j..houden U Op dë . r ;.Hoogte. . ,:1,.,:,.. .i.. .-,-; - '.r.'., :.' .:'. ' ' ;'.

-'1-



r; t' Tevens kan ik u meeclelen 'dat volgenil ,seiàoéri "ook ièeh téam dat': l. 1

h-oofdz.akelijk 
-?-q1 .bpplqan git spelers van. dei zaterdagafdeling --,

a-Ein' de' zaalvöet5éIkóinpeÈiti:e za-I gaan deelnemenl' DLt-team ,.í .oiod",
leiding staan van cle gerenorneerde oud-trainei .van LENS I ,.;., ....,
Dhr" J.Willems. Dat belooft nog wat; . '.!'.' '1 ,'-. .r- .-'.": . r.....-
Ook wercl in de wandelgaagen. vernomen cIàt er nog eèn team van.'. ,

zon«lagsenioren met l:ekende namen in hun gelederen aan de kompe-titÍe zal gaan deelnemen j Hierover zullen wij vast nog meer Ëoren.
Ook van th.r sekretaris zult U vo lgendé.-y_e.eh geeq. negf - Éo.rè iii.ir.-...;

'. .,,:,.:-.': :-ii. de ZA-VO$O. l '..:ï. -,;*=,'
z 7, z zzz z zz7, zzzzzzT,zz zzzzz ?, z z z zzz zz zzz zzzzz zzzzzz z zzz zà r .; ---------. .r -.,'. - :- .'i"

f l,aues DE spoRrEN vÀr{ DE 2-tr1 1apps11---" ' z .. . r;:..'.
z7'zT,zzzzzzzzzzzzzzzzzz'lzzzzzz.zzzzzzzzzLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

-, .. ,;]

1
2
3
4
5
6

14.30 uur
l2 .30 uur
10 ;3C rirrr
12 . 30 ' uur
10.3C'-Uur

-'14.i30 uur

V}
vt
v3

13
v2
v3

I-.ENS 3 zíe avondwedstri jd

Alles'afgetisÈ! Dat was clus voor wat. betreft

LENS
LENS
LENS
LENS
LENS
LENS

-" "'BSC,6B,/i' ,- ..Monster 5
-- '.'nfSV 5 ....,
-,. ;'yitesse. DeIfÈ

r Loif,sdrrinen 9
Nàaldvuijk 7

VI.Druystenq:.:;r..r:. . :
J. Kaptein . ' .. r.'.:. ;',

J.Prins,., . :.;,,). -riV3 Dhr. Soaies. :.;;..
N.N.
N.N.

ld-e,.,wat je noemt:i eeÉ' verlorén' weèk:encl. Maar zullen víe maar zeggen wat !_nhet vat zit ve rzuurt niet" en dus concentreren vre ons maar vast opde
volgende week . Dan komt eveneens een oud-rtvaal bij ons EERST'E -oP
bezoek n.l, BSCi68. !Íat deze taaie, Bentvelzers Ín petto hebben Weten r^rezolangzamerhEffif en zullen
bereiden l

.ons.,^ri er dus terdege op rlienen voor, te
i:'.J :.,:ii

Het TWEEDE geiat'o.i: : öUË' eàn zeer lastl ge thuiswedstrij cl' tegemoet
tegen Mcnster 5 r.raartegen .UIT desti jCs ter nauwe rnoo,d gelijk, gespeeld
kon wo Maar ndsschi.en Et' ,'r t, in onze huidige vorm, beter, wie weet?!

jtql ,9p;,-de
dÍen wel het

- Ví.Kliinnen
r"- N.N. -,..1 * l, ,-:':.j

(A)

' Het DERDE client zich vooidl-niet te erg vast te bimonsterzeg6-ï6 destijds want bij beide 
-p1oelen 

is sinàs
nocuge verand,erd.r ,.., i.:,. , . - I ;r ,,r'. .. -.;, . r'j ,-,, :.'i: i,^. .,''.!. .í_.,.:.,'l .- ;.,.-,, , f .,." - "'t",' , ". i,,,..'..
Cpstelling: .'J.Pronk - H. Diernel ,- p.Driessen -,:R.Irrieèseri,ii ,,ry.'V Mersbergen -,!-rl.v. Veen.- R.vd Tóorn - J.Nlemeyé
.,..,. ., N.q,l.- G.Sinke.- ... .',: r .r' : -'.;; .. :_ .-i ...].-.
verzamelen I0 .00 uur LENS Geb. . 2 K1eedk 2-4 ';' ': ' ','.. t" ;

Attentig;1. oefenwedstrijd donderdab 15 maart .tt.O0 uur MaratlÍón' 1 " - LENS 3,.,:r': ;ri:-,
ï"r.. Leider. $.Vroom.._i-

:.'- Het VIERDE za1 hèt o.-vitesse'Delft r3.''
te,Sgn, het oE, bezoek .komencle'.wel klaien

.de Brui
oo§!l I

.l , "J '..ri i
MrFris',-

ronk.. (A)' -
Opstelling.: R.Bal'; p.Vd"Deig:- ,.T.. de. Uruin^ _ J.den Heyer - tt.Koelemy - R.Kuyper -'M;zegers - R.vcl Steèn'.: n.xievii- '.
verzàmelen 12.00. uub r,uNS .. ceii:; 2 f teedk 2AttentÍe: J.Pronk 2ie öok LENS 3

1'...

I_r,:
iI.P

:, P

R.v

-4 l.

-B-

t"'

'.,. 
., ..:.. ;

'., _: . r f.i: i:t
z-i( qf §1.ing weer

.lÍ



, ,,r r Eeti.VtrJ,DilE zal th
zacë#-iiàn-ffiEie r,oos

, h e t s traks nog eni gz-i-né --$ggËe,.1,të.ÀiÉbeerdienen te winnen. hetgeen o.i. ook wel
r, ,.r,.'( r .: Ii. ): 'J .:':.'i' .it,-l r,! , j'.'.

ans, wÍ1
duiners

-,., 1,.,2 !1. 9?alr..r: :r i';,.
;.,i* I r,i. .r;
Bosman -

G. i(uipqri,'.'i.I
cpsterÏí

I( . Krul -
N.N.

ï . Í1 , 'i,', r.i.;1"í -., .'r.i.'t,rí:, .' ""-i!. -;. t: .'
C.l3osman - M.de Haas - J.Sinke - H.Kemper (A) -- L. Kuyp,.e.,;r, -./,rE.Neumann - .c :ïd Tog.gr;- ;CiJ:r. el.di

i.":i ,.r.r - Í..r,::.,, \. ti,.:

"igrveÍ?ar9el9.r-.-I:0,,p0i-.uur .Ir,FNS Geb. j2,, &t-eedk. r-3 .t::, !.r.r.'ii i :,:!i.! ; t t.'
..;;;r .'í .r i . r..rr,' I ài.".Í..'i- iii i[.,,;'l: ,',.i-r Í,-i i::;ii,i ' -':.t I1€í'dF f.'.G. K.UípelÈ:;,' l''i, ':

rik -

en de, z efi :-te'Ii 99en.

,1,

l
I

Nuh
een punten

=;.]'i'll',".11. 
d.

UPSTQ 1.1i

PROGRAMMÀ ZÀ{E

et zE9?E de laatste tijd zo prima in vorm .sch..,-*jísj.}!jEh.-qnsf
vexdeling tegen het op bezoek komende fiaaldwijk zeei zeker
moge.r-i jkheÍlqn ;"yaq. gagqa.inl. gt,ui fbergen

.' '1.,|:,, i ]. I
C " lleÍenbak

H.Gerritsma - H. Douw
W.Stuifbergen (A) -

;.i!:,i,ii ^i:';t t"'t, , !,

:i, i' t 'li,;l

1., 1l.j:lt;.,.i r al.,-.i:'I.i.ii"r:':t. i '-t,..,,
;lL ir : ..[; 1

- C.Delt - L.Sinke - W,SimÍErs - H.Kouwenhoven -
- J. Kouwenhoven -

R.Vroom.,
L. Mantel

verz amel.etr i4 . 00 uur LENS Geb ./ 2 Kleedk . lr 3 i, ; r,e.,i:-de r,,Hr..Douwt,.l , l

,;I71,maaft
..,! t.;- .;!iï'l i

14.00
r4.30
II.OO
r4.30
r2.45

I
2

r'3'

4
5
5

uur (l) KSD i
uur ' s-Graven zgnde
uur:,.I-.yra.,,tC ;) :., ;_ rr r
uur ' s-Gravenzande
uul' PGS 5

SCHÀEUIV, W]DSTRIJ DEN

WE DST RI JrlP ROGRÀMI4À, A+!+ C,;

5

B

TENS
LENS

:':I,ENS
LENS
tENS

'(.Jiis i -rgè-LePge-r,-:+èeÉ.-opq:):
.::.: !.i/

. I1. C0 - uur-,, P.GS .6 ..,t -:,: -i -'i::-:r- :".;ï Y jii ":1. : '
. t \ í;",: .:. .l:1:\ '.r ;, Í: i. : '.

,;, !§.rr.rliè8b..9n.,.we,..aJ,}emaal
MooÍ )zo! j

;.,.r-/".iT,. LPIIS
r' .\. r |i

'I irtr \T

j t,.

à .Í.! it, [ .i .-r. ;.".1ti

. ....1 i.r,ii:::rí
bét,àatrd{ "rr('rl.]

onze ,achteigtai.IL 'ÍrébntribirLie

:',.i,.1. -i * . ;; ;;.r,:iill,i-itil

14.30- urfr tíes terkwa!:tier
..,12. 30, uur Westerkurartier'.i4.3Ö àur Scheveningqn,,., .. .,1-

i.;'.. "itr i ;". . :i
DOTYDERDAG 15 maare t984.

ËENS,j*..-
LENS 2
LENSi-3h:.'

l: . .i ):.:_,, :': : ,i.i .r:.IÍi ..! , Í l

I r'.: JI.l,-:l:-,i1)ii
.:''.i-.1!.!1.;.,i

,. . ,,1'

. r r.rt:.|. -,'. , l. .),i.ii: ,,"

19 .00 uur Marathon I - LEI,IS 3
.,.,1f s g\1i j ven voor raveqd-llredsrtrr j + bi j .W;Kliinnen

LENS elftallen zaterdag II.30
bij afkeuringen.

''.rc,É;gJ.t.T,rJJJJaiJiTJJJJjJJJ
{ veu HET JEUGDFR(*'- iI
rJ J.,J' 

J

te}. 653657,"i::. .i.::.r i i--rI

uur trainen onder leidio,g.jr-ànr.,èÍÀ+ilgtii

:,:i.i. 'ii:í:r :,

J,JJiIJJJJ,IJJJJJJJJJJJiIiIJJJJJJJJJJJJJaIJJJJJJJ&r.iI,rJJffJJ{yJiríJ,:+uJiJ.I,r,t,t,t.t,r.r,r,l
.:'.i i'.r .l :

JUNIOREN : :,:i
t i;: i 1.' J ,.rj!

Kontactpersoon: Gerarcl Duivesreyn, StielrjessË-rget.l?59;ij:2_52-f... Wi.iUË;rti:É:à9.Tel. 946893
',.j-i :'i,, .:,.' t.i". ,Íi- ..'.r.-l ,." 'i,l- .: :'' 

" 
-r- ' i j'i' '1., ':

Afbe1lën voor cle wedstrij den bij bovèngenoemcl persoon op vrij clagavond:tussen 18.00 en 19.00 uur. fn uiterste nood nog op zatercldgmórgén op
LENS bij iemancl van de JUKO rel. 661314. voor àvondwedstrijeen -uite-rtijk 

.

rle avond van de r.reclstri j clen voor 18.00 uur.
- i.

-9- ..e
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, .ZAIÈRDÀG rcr3:-I 9 84.

uur Monster ÀI
.uur -ToneEldo A2

,ririr r,slis :lr

LENS A1
,, LEHS'A2 '

I

saneitkoms t [ENs

1o'. do
,10.0c
i'.r. 

iil,",

r4.3.0
14'.,30
. i.:: ,'rr:00 Rava Bl

LENS CI' LEr-rs c2 (iie

L,aakkwartier' D3 V2
., LENS Al Yzemerf

§p.park Polanen 13.15
Iiodelaan : VogËburg'','''- 13.C0
vr ,. :': 10.30

:..:11..,,I.,ENS U2 vrlj zie t2-3
Ir.15
r I :-.I5 . uur Scheveningen C4

ugr.RKSIn4 CI -

MAJINDAG }2- 3.;I.9 84 .

:it.;
uur

uur
uur

' sp.park Polanen
12-3) Houtrustiweg

uur
uur

rr.'
20.
!,,r -

IJYZONDERHEDEN

1 
, 

, ' 
,, 

,] , ,,- i l

00 uur.LENS i32
I§,.qlfr Haagse U-Jeugd

.",.1: -

.:

ÀI ,42 en CI
6' stopt voor de rleurl ! !

13;30 uur
-t9.3ói'irur
-HVI]

" . 
.-, r"i:...i

9 .00
9 .00

uur
uur

17. 3C uur

rr 'ir '.'. l
opstell,ingen als' I:eken<l
Gaarne ouclers met vè ríoer
Zondag naar RKÀW - LENS:

i'...

voor
Tiam

TIE DST RT JDP i?C}GRÀMIqA D+E; JUNIOREN i

Kontaktpersoon: Ddlvin coret,
Teld 671096

Hengeldlaan 589,

zATERiaG t0-3-1984

II.00 uur Westlandia D2

10. C0 uur ScheveningeÍr D4
l0.UC uur Mons ter Et

t',.
2544 cB Den .Haag

Houtrus tweg
ap.park Polanen

Ëàmrrxoi,"t ;*" ',1"

rk Hoge uomln , '.'.i.:r ,10.00 'àur

, ,.. "11 -' :i i

Afb.ellen 
_ 
voor de wedstrl j cle! bij borrengenoemd persoon op vrijdagavond'-

!::l"lr,rB.c0 en..19...0u uui. rn uírersre-nood no'g óp ,àtàiaug*"rsen op
IENS bij iemandvan de iruKo të1;,"66r3ra. voor óvoiaweasliijaà"'uitèiH:rde avond van de wedstrijd voor 18.00 uur.

LEI,'ïS DI'

I,ENS D2
LENS EI

sp.pa

zorirDÀG r1-3-19 84

.iII.15 uur12..30 uur RKÀW DI
!l :

riloErirsDAc I4-3r19 94
I

18.00 uur LENS El

BYZC,NDEÀHEDEIiI

- r,EÀS "DI (voonÍedstrijd)

WC E} \I)

opstellingen als bekencl
Gaarne ouders met vérvoer voor.Dl en EI
Zondag naar RI(AW - LENS. Tram 6 dtopt aaàr voor de deur..

WE DSTRÏ JDP ROGRÀ.I4I!ÍA F-JUNIOREN'

Andy .ghrisu, Lonnekerstraat 3?, 2541 TS Den Haag;Kontaktpersoon:
Tel:660204

-10-'
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i trfJ '

Afbe1len voor cle wetlstrijden Ufj Ubvrrgenoemcl persoön op vriidagavond
tuèsen,I8.CO en 19.00 uui.' in. uíterste -noocl 

no-g op- zateidagmorgen op
LENS'lrij iernand van dó JUKo rel: 6613t4. voor àvonclweclstrijden-uiteirijk
de avond van cle weclstri j d voór I B. 00 uurí

ZA]ERIJAG 1O-3-I9 84 . Samenkoms t LENS

vI 9.30 uur
DaaI en Ilergselaan

10.00 uur
Deresteinlaan 9.45 uur

S amenkoi.nst LENS

10.0r1 u
11.00 u

NS- FI
SF3

ur LE
ut Hil

ODD EI
LENS F2

LËNS t'3

LENS MI:

LENS
LENS
LENS
LENS
r,ENS

uur

10.45 uup conà .x3

,.[glt+lEglsoon: Frans vcl Derg, cramsbergénlaan I+4 , Z54t ÀM Den'Haag,' rel .. 297978 .
...ri :,

AYZUi!DERHEDEN

OpstellinEen als bekend. LENS F3 met M v Vliet.
WEIJSTRIiIDP ITOGRAMMÀ MEISJËS.,

ZATER,DAG. IO-3-1984

Afberren voor de wedstrij den bij . bovengenoemd persoon op vri j r1a§àvond
tussen 17.0J en 18.00 uur. In uiterste-nöod nog op zate-rdagmorgen,.op

. LENS bij iemancl van de JUKO reI. 66r3r4. voor avonrrwerlstrl jden-uite-rrijk

I0.00 uur Zoetermeer MI

UYZONDE À:;ilrEN

sp.park VIest . 8.4s

op.stelling als bekend 
.

Gaarne ouders met veÈvoer.

UITSLAGEN JEUGI)

HDV À1 
.. 

,

Quick Lll
Vitesse Delft Ct
Rava U/E coi,nb.
WesterkwartÍer. CI

i,SCHADUWPROGRAMMA

Bij

AI
DI
c1
EI
cI"

3-r
2-0
o-4
2-]-i'
5-2'

|lSehele afkeuring spelen de volgende eLftal.Ien vrienctschappelijk:
SanenkoÍrs t LENS

I4 .30
r.3 . 30
II. 30
12 .45
r1.3C

uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur

,. ,.Zorg voor eigen vervoer! I Voor craaf VíiIIem fI CStrippenkaart meenenen.

Rijswijk A-regionaal - LENS AI
Graaf W II VAC AI - LENS À2
Graaf W II VAC i,I - LENS I]I
Post(luiven CI - LENS Ct
Postcluiven El - LENS El

r3.30
12.c0
10 .0c
11.45
10.30

(Duurtweg) ook !

-I I-



t.l .'..i-l iiii,t

t,
Lë kompetÍtie ging zaterdag ïi-!et cloor en À1 'ging
park. Dear'werd rvat gespeeJ.d. De groene party uon
deze Party. Cngeinspireercl en ongeconéentreei,:. Z
vertrokl<en vrij met 24 personene richting België.AI zou daat meespelen in een zaarlvoetbaltoernooj.

. yE+_ Vlaancle ren aanwezig zo\t zJ-j.r:;,IÍaarschi3nl:_jk' 'rBe1g1s_che". rorrtebeschri jrring àIs wl j en z.vÍerven
. Frankrr-jk ronq. Wij k-regen de ]-uchi van Ce Franse
onze nelrs en besroten- om maar terug te !ier-r3n.' Dit besruit bleek goecl tezijn en o:n rr.45 uur !:wamen ve bij-ile sporthal aarr. De kantine bÍeek nogniet heremaal l<Laar te zi jn. »it Èlopte, siechts .ien stape.l- stqnen. iag -
l:rrl ten. t{a waÈ genoten te., hebben van..cle. rrel.gj.scire turnsej.elitie 

-(zar 
tóchye! 11e!) lcregen we de spelgegels in harrclen" .ïe zult he.; niet geloveir:

3e1gië is het een doelpunt a1s de bal cle dcre-lJ_rjn hgip.r.gel _oppàsseerdl.s. iri,*ij ma"a;: zeggen dat de uelgen dom zl jn. Nu "gaíàeg geóöi.a. LuNs
mogs.! d9 trreede eedsti:ijd spelen. IÍe waren dus getuige vai cle eërstenatch. gen ordinaire schopparty. wat zouclen r.;e doen àlsnog Richard -:schreine-Í inzetten of gewoon liét beste ervan hopen. we koàen voor hetLaatste en r,ENs trof. eeD. nette. tegenstander. i stóeds stonclen we een cloel-punt.acht?J 4aar,,vi.q Bo!9 r-t Fenniggs, .Jul:rie^. coret..(een,,wereJ_agóàl.) en
Robert. v.d .Zwgi was hg! 3:3 bij rust..In dè tvreede iielft_,v.ie1 ei.slechts

. éën goal. IJezc peEeld.r Ro.be rt yd Zt an . er. IC secend..:n voor-:ti j d in . , .
Fred-spa was het. b]-ijst omdat htr j ret angst en'beven ae tre-i tiiiae . Àtrar-
schoppen r,'rees de van de ]]eIgen " »e finalé was een bqk_elien .iv.ed.stEi j..il :vanLEI'ls. .-Robc:rt- vö i,vran scoord,a 2:< en uitbtinker rr:ed- §p'à uerà. naar_ rxyoislaEen. ,Na. j,iqs-:.vcr.d de srrijcl rràraài à"-"iàj--;.1';; à;-;"j.sé 2 minu-ten -straf . Rol-: rzr-i lley(len moest eruit. ÀÍarcer zaal_berg -u.errastó de keepexno§-Coor dé sta.ken (:-r) on Robert pennings naalii:e àé r*Àói"St".fàt6i;à:--tiegoaL van l:et toenooi . DÍt uas 4-z on àat ce DeLgen (là;_r-tusséncloor
nog één lceer scoc>::cle:1. De eindstand rr'erd nog .4.'3, i':.àar ÀL 

'i.ras 
tla:npioàn.

N3. *o_s, rriat gegeten e:: gedron):en te hebben .::.n,-het r<rubtrole adr en 'de^ pri j s-uÍtreiking grngejl r,;e richt3-ng Necerrand, Arl.een cle zus van .Rcb va Èeyàen!ías met haa.i: Bel.g verdïaald. Ët.ierdoor moes;ten rte ,'even., WèChten_naà;b;=vraren \{e niet, oi."c.1t. vre via heiar dit toe::nooi ge!:regea tLaàcien'. ' oNderwegaten r'Je r'!o!, lrètË in IJ,.Lq; ë om alLe franes rri.a a:: op te kuilnen makeri. DitIukte en om 20.CC uur.:r/raÍen r,re rveer, terug op LIj.tiS. Een Ses:.iàgcË-6d1..., <Ie chauffetiz:s ,lgci:Cen,bèdanjit vcor het rijaei. ,-.-'--.-, ,--;1..--'

P.s. E:1 nu-DoE ar:-e r.;eastrijden er't"s., *..". IlÏ'nl$*il3iË;nri:r" 
t.

heeL clicht i:ij'. -Maa: de wedstr!_ jàer .zu.!'e:r ,*o.ri rii"l ràà"ià"", r.ri1 graag van de nL'rune r _r- rr'innen. Speei Ce laats.te Éii.e weestrii-
cl-en met vorre i-:rzet. en r0ct geco4ceitroerci dan heb i-,k I er tret "
. l-ste v3ifrqu-wlgn 11- ne-lcaryrioedsvl=ag. heb ik ochter: 

"óó "i"t; - . I.ro9T"cirijl .gehealti zoals ir: de.. vorige ,LENSrCvue geschÍeVeit .werd.' Dqar i.s t,z.t". nog tijcl genoeg voor.;., Ee:st de puntón binnen.haLen.-'.succes- '''" - -,.:.. .. .. i; ." I l.--..--., 1... ,i.,i
,"í " : i '..i ll' '. i:'i'. ." i .ji

.,1-'.LEI'IS AI van het ZuÍderpark naar. .3eIq.Lër

...,,-
raal- naar. het Zuider-
met 3-I. ínel vergeten

ond.aEs_ 'on p... 00 uur
Een 7-ta-1. speiers-..van
waar: ook de kampio,en
kregeí. ze. dèze1f<le :

ze nu. nog er§èns in
kaas zelfs aI in

-12-
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DE- LENSREVUE
I,lEErq_Lip vÀN- DE voETB_ÀtvEgENrGING I,ENS (LENTG EN ,SNEL).

57e Jaargang ir'"**er gg,ii màatt ríga,

oooooÓooco000000000ci
o
o

,]. OFPICIEEL q
o
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.,i,1
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MUTÀTÏES I.,EDENLI,JST

0396' È:C rià Noort
i' . , i' r' aclreÈ wordtr

-NIEUWE LEbEN
. ,257 3 EA Den Haag.

A:Ë.de'Ruiter Pr. Beatrixlaan,;156, 2286 LE
.Tel . 934220. ....

_Fonteinbos t75.i : 27 15..)Oi zoetermeer,
513640-

20L2

20t4

060 36 r
, t(I J S1ÀrI l

19 r060
TeI.,07
,200258
TeI.0I749

Starkenborgh -15; 26Bt
-427L1. :. .:. 

1

Hulshorststraat 37,

NR Monster,

I

N§
k7
NS
9-
NS

20i3

.' ',. , .:,.

Ji ;3íj. ).1!O(),j(lli0,lí).rr) J J(t;:,(),:i{.},ïJi,i,
DBDIJDDEEEBBI]IJBDI]B DBUDBI]BB1]D

,{UT''PAARBANK /,*ÈNfl*r,wtF-gElporiÀAil.ll;siiÏ:Ï;,."",. 1..,..,.'. ,,r+- * - . .'"**imr-":*-':ooïïïu*:*:;f#-Ë;;iJ-i#,ïi+,,ï#"ffi ,:#+--
;30 mearr ,1n1-':iu '-r':i'rÉanii ïieïr:-Ho$$qltloiiíiétË ii.ö'ó;; ,-t--- 

:'-.- "ïjï: "--
-.,:.-_.*.-..--._--;...-...jlL__--.'uar:ce,tràà.:cróàt..]-].àeËííL-:._.,

- :: - - - - - - - -'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _,- - _-_ _ :: _í;O-0ll0íJl-11.)'-"r')r)U.,iC[]J'f,('riirj , _ 
--;------l--:;:-ïil-:------:ï--i-:--:--i----,

nB:?BBBB-lPÈPPp-il-n-paasuaóuBuBlrquBBBDunouatlu:-i,
i ro -s4.BSPSf-Ë*r,r.rtlS: A+fhnpas-ri I 7c,raer.È;L;,;,t,_1,$; i*: i;..-,
onïuu"?uïP,r'-.,r'',Y'ro.9,-"r?,Ï"riJj,#,PlrilDiliitsl-lllDaElririruBDIliJr.rurri,]Bll

s t morgens :
sii riÉ.taàei4sÏ ïa:'r l;'-.(.iïL
Sluiten: . ..'1 -l' .

uljÍË.rgeLèíè::.afkeurins :
v.an, .tI.00._tot ]4.00 uur:
vahà:f 1.4..0o:.tuiu i r.r-..i- - ..

Hr. . Len,tj.n-g, - Leo en Nie
T9È'; Va pÉ1!1. 1.gqíi:' liólïé
Toi I vd'Defgi :t; i:'r '

Pje,l.Y-o-le*Eel".-- -,. . -,
.r-..jrFhÍt§'r/ Béh:'i'rlin - ,

zèàààq rre;,:màà?t'"r'-'1

uur Hr. Lenting,.. . 
"enaar-

-, L . r3C- i_l' ili-.v. i3àrr,. !.:ji,9.,,,...,,;-.-:",.-",'It-':, li,.itzt - ' -

j''-:i:,1 . .i;]í::r.:t t.í5 ,' :.: l)

tot 12.00

AN vd

NtP§ j9, MoJ
Tphl rid: ilè't:(:'I:iíi_r. j}l,

ài.rÈrrb
3àéëà-

.l :l irj fi í; 1.,,.i

.Tc':-. it'l': .rl I Jri .ii.

';'Mt' t 'r.

líK- Z..rt 1.r-* i-,'( a,1 ,

ír B'i ,{R r,llris t t.!:, 's:iiààrgeÀs.i.tsoi., ".
s rmiddags:

sl5 ;1àrÈeiiË rd,, li*ëLrinE" di's'midilags: . :

DÍàirvè ÉhtíiíetinE : aqb-e I trèh
rrÉ-J lr, r r.4.+ n' . -
l'.ilJ i.r. jli --._ -'r. Í,..j.,1 ,..i,..-:

.lC :Í:r,.i:r.. irt-. i " ,;:-

ïl_nus ' uÈ:itr'rurcr!'h l_ j: " .i

mo 's'''Ti

Anj a
NeIly
t§en§

ozàn otte -. Laura v Dijkdè' itui te r en Ina Zonneve ld.
en "Rï

iii.nu
ótiàid "ï
s " zit'Èhoii

d Hoek
t"'

An" en 'Gerard vd Steen
:ipdj, Jös6 .,Christ Tel. 660204.

l;.'.,i1.o.'.,tï tii ,i,! I)i,ïi'l, "0.i,

'-t; ..'.i .,,'.i i i;:.i''I il,l.r.'l' :lr i.", D.i.ï t,;...:ï DÍ.ir'i. i_11 .r)_'l' l_,..;',

;ó:,., ii..r - -

illiiilít,. ii,l:,i ilt,1];:J j, riIr : -;...,,t.. i.i.._
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1e
2e
3e
4e.,

5e
6e
7e

Ricky Tjin-Àsjoe
Ron de ,fong.. Michet lotsh§y.d
Chia1 Toet-. :'

r Sans .Popping '
Edwin EykëIhof, '

Theo Dikstfa

8e Richard vd Hoek
9e' ', Maartén Rog :.j '

Ioe Pe.ter de ,Jong.
Ile .. R.obert, vd Zwan i . .

l2e- Willem.Keetman
I3e ïon I s-Gravendijk

90 punt:
83 'r,.' '8_r ',,
90. ;,'75 ,,

'' 66 r- r"
64 ,,

en

., t.r

55
'".52'46

43
42
40

punten

Kent U de spèlregels nog? Iedere weclstrijd woiden er 'pun Ëèí gegeven dooreen v6ó raanstaanstaand LENSer. punten vo<ir elke speler, «fie aan eencompetitieweds tri jd meedoet ;, aI- is' het,- slech'ts voor enkele rninuten. Voorhet 'mooi SP c1e reservebank..zi tten woËderi 'gèèn pun ten gegeven. ltÍnimalescore '1 punti ptaiimale scure t0 punteh. ''Spelers. die weI c.;f niet terechttegen een schorsing aanlopen, vallen. ui teraatd, sterk ,terug, want krtjgenin'di e t"+id niets ( . I,taarten Rog ,' Toí. j"i s-cravehdi jk) Pech tlus ! Hetzelf tlegerdr bij. bIessures. wie zich onnodig Leiàt Scho pen, krijgt dus a1s hÍjniet speelt' een. overduidelijke nu1. 'Zo,'is boVen stéande stand bíj elkaargesp rokkeld. Tot zondag tegen UVS '.rant ook U kunt' Ín aanmérking kómeàvoor dit interessante. klusje.

P

iA.S. ,zONDAG I,EI\IS -- UVS
Zorg dat U erptj b.e[t.

r4..00 uur Kruipt LENS nog dichterbij?
,l- !

vwwwvíwvvv.v\ iy'
$ venrarru" ' 

Y J

'Rob JÉnsen
.tennisbàan :
'.Rónal<l llogi
Binnenk ór!
bij 9es Iepén
Gevondéh in
in eén simp
We' Verven h

gezien? Hij praat beter.
Service R.J. . special.

sch staat met stip op de
het .grote LENS- Darttoeà
? ,,.. :. .

Veiling Nocrcl: I Tennis
e1e ZwarL:wit uitvoeiing.
em weI even.

clan ht j tennÍst.. Nieuw op cle

1ijst "Speler van het Jaar"
ooi. Ileeft U de puntje" :1 i
- Voetbal. Squash . trainings j ack
Terug te krijgen bij .LENS. '.

De wedstrijd NOOïT: ?l?t ?

zacbte heéLmeesters, die graag hun ope ratie-
ang wordt gecliend Íne t afkeuren? Van de

Peter,Fi.eret bereidt zich voor op de Matathoí^van .Rotterdam. Noteer
De Olympische Spe1en beginnen 28 ju1i. We hebben Henk H. voorge_dragen aan het O.C. als sjoemelaai.

. zondag a.s. 13.30 uur. Een meeting met de Leidse Sleuteltjes.

AFKEUREN " af ekeurcl!

De training gaAt àJ,TIJD. door!
Voetbal is ernstig ziek door
kamer schoon houclen. wètk bel
clubs? Van .de spefers, de s chei dsréchters ? Niet te geloven : cle tràii.rin Igaat toch -elluq doorl ook her ,, schaduwprogramma" , de iàgelaste
, , train ingspartij tj es't en de spont-ane , . oe fenweds.t ri j clen" ( b.v.-.zon<lag 4 tegen zondag 5 op ve1d 3 vorige week zonclag ulteraard! ) tonen ,da! er.gevoet-balcl KAN worden' en dat men ook.graag i{IL: Extra veelbLessrrres? Nieits u ven te merken. Ook,niet, toen Ce bevroren veldenvíerden oed eurd. (Voorgaandej aren was dat unest voor het gras en9ron struc uur volgèns cle expert's , maar gras en grond hebbehun Ieven . gebeterd)
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-Het'Ieek een lichtpuntje vbor'een'meér liematigd en méer .roËtlul- nrinaèa
afkeutingsbeleid. Maar heiaa's. oe. afgelópen 2 weken hebben weei. alle'
hoop de boilem tnEës1agen. Als de àronct onder de voetbailers steeds
vrorclt weggehaalcl, dan iÈ h9! snöediS afgelopen! Wie doet wat?. .,'.,_

vröóni. .,,tt t.,,;',Roy
LENS INDOOR TENNISTOERNOOI

,. -, 1: j I r.: ij --j' 
, 
Het zit er weer op, . dit 4e LElrïS .,ïndoortoernoöi . Di naal gespeeld Ín ëën. van de hallen vgn vqiJing Westf.and Nooxd, waar het beslist gezellig,was,
zowel aaii de iíÈieme u"i-ais-àp ["1.giÀene vl1É...Liefsr 36 dubbels ", .

hàcld'én .ziih .bi j de . fantastischà .orgaírsatie opgegeven, ilie werden onder-
.; vSldeero Ín Beginnerg, 

_ 
Ger/o rd.e r<1.en qn vergevorde,r«1en, welke laatste , groep

'., (iAmi{de1s, tràrfitioneel) automatlgch speelt voor,de LENS-titeI. In ilè,,
beginnérspoule ontdekuen,we enke.le -.gevordercle beginners,, en met Karin'
:Kggel en Silvia ouynp had deze poule ,twee. terechte _en teVens ook
crarmante, wÍnnaers .. T'weede werden .Ronald riergenhenegour,,ren met Ronald .

Puyne: De troostprijs gtng naar het.koppel Laura. Braun en Marieke, die
hun blijdschap over dit behaalde resulLàat nier of eigenlijk jg19t. w.el

. -opkonden;'
Uij -de gevo5delden ,viel vaak, van. attraktief tennis te genieten., Met hamevan het. sper van wouter Frantzen met Jan zoutendi,jk beleefde,ile vele.. :

, toeschouwers vaak zeer emotionele momentqn. ?ij fón<len .§q4 ,eek_.v.erdiend'-'de"trrrèede-prÍjs'5innëhharëri'Íöoïàïgëgàan aoöi rré{ verraèsencl sterke
., koppel wibe Wals /Hans Diemel. . .,r .i i :i .,:./\ ' . , i. J

Dan cle strijil bij de' vergevorderden of lees maar toppers. De !itel-. ..

houders Paul schurten,/ Fians van Dijk waren door de- örganisatie 'nierk- '
- ,i'I.larcllg genoeg,.pie,t,,g,19 ,,eers te geplaàtstr, w€iàtcloor. zij:een. ónnoilige ,,

voorrond.e moesten spelen. En zoals het zovaak gaat in de sport weiden zijdaarin ve.rrassend . 
i. Èges ctake L.1. voor de .tÍte.r. . voór ,cle halire f ina.r" '

b-leven _uitóindèlijk 
' over: Iians Roorluyn/Gerard oostrom; a.trr"r-Je-aíoot/,

{gop. Odenkl-rchen, Henk. H ( hoe krijgt hij heÈ voor elËaar) Kees; ; I
' uclenkrr.chPn-r., RÍchard Kroon/. Erio. Ammerlaan. ,Hans en Gerard i,risten viaeen benauwde over*rinning op Richarrl en Eric cle finale te beréiken, wat .

eveneens- Arthur erl ,goop.lukte via Henk en Kees en caL laatste wastgee.,opzÍenbarend.e gebeurtenig .
De grote finale'dus tegen mÍddernacht, waarin Arthur en Joop.de eerste
,gA: _!+ll"nhaa1c1e,,.maar verder door het ontketende koppel n-ans Rooctuyn/-Gerard o.strom van de baan werden, geslagen. Tennis vhn- een ultstekenà
lly.ealt met, knappe, stoptralletjes van Hais en .mokersragen .ra" eàràià. - '
ZLj zLjn Ce'nl-euwe titelhouders van:onze, verenigin§. óé trooStgirtjs ging
Pij +g vg{gevorderdq4.4aa4 heÈ.dubbe-I oscar Könémaí,2 uartin vd Laris.opvarrend was het meesperen van Rob Jansen, die echtei met àen tennis-leraar ars partner telàursterrend 7e werd. Gerukkig voor LENS is Robniet de eeuwige verriezerr,r , hoewer hij er zondagaíond ,"i ,àa*irg:.uitzag- I4isschien kan hij nog vrat regsén nemen bíi die reraar en r,rordt .het, nos eens war--:. :De,Érij.éuitreiking vona pràiÉsl;;"4.;ià4";"à;;:'",
onze. optimistische voorzittér deed <lit-.op zijn, inmiaaeis àvernexenae' vrolijke manier.: De schittd^Één<le bekérs"vc;ot-ait t"àr"óói-ràiàà"-tescrrir.-
baar',ges teld door ;Ben :eí: Màiis smuL,lers 'van, .drosÍltaii j nuot;"b;rg;;;;;'al ;.Uw:=-=---,: ju,tsr! U weeË het'iiÍrLidclels': ,;àÈ Àil;;i"r.Ëf-à"". opi ze .rverkopenr.'nog. veqr'meeri,tn;jh'irË_pas verbouwaÀtg"t"irigË'-ilui,op de ,..pl-e rense t-àari'. - Naniens 3!rg' 

iqp9 rè ré dank àà" 
- 

aé 
-"ààiliàrt"ii: rà orsu'is.-

Èoren.: Arthur,: de .Groot:; i uerik ttoppenbr€uwers., Joop. Odenkir"Éerr.. . 
-

FelicirarÍès naar :de winnààrs, *ët'"àrtuts."; n"-;à;ÍiË-c;;;;à,oostr#.Het-is .v9-o.J31ihw' t".h:p.i],,,. d?! ?.". het. rrorgende toà=iróoi.oàt< als eerste.geptaatst vibrden, ïgers, krijgén wq, wees-van.aie "eiiÈr;ils;: iàt. ;iea=op de veldèn en cíp . dè .tennisÉàan ;'. : - 
., .. r .
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PROGRÀMMA . ZATERDAG 1,7 maart a. s .

14.00
r.4. 30
r1.00
r4. 30
72.45
1r.00

uur
,uur
uur
uur
uur
uur

KSD I
I s-Gravenzande
Lyra'I0
' s-Graven zand.e
PGS 5
PGS '6

5-

':-r. -

LENS 1

LENS:i'2
LENS 3
I.,ENS '4

LEIiIS 5
LENS 6

(een concurrènt j I ) B. Dllbbel'aal". .' r Ci Deriiinet.. N,N"
. N.N. . ..- i

1 N,"tJ. : 'i1 .r,. ' ..

N.N"

.. LEIïS 3. en 5 zie LENSk etitie dinsdacr 20 maart.

e
Het begint zotrangzamerhand knap verveirend .te worden: heie week crooE

k
9p,
EII

da
jk

g regen-a1les af gekeurd...; Deze maatreEelen.zi
genomen, doCli s trEíTn de maanclen Apr5-l en ' Itlei zitten vre weer

jn door de Bonil gemalc-

met; door-Ce-week se-avondweds trij den, wanneer veleri niet kunnen ( s.tuclie ,. .
víerken enz.enz. ) en dus onvolledige e1ftaIIen en ::atuurlijk slechte :

resultaten.. I{ant, laten hre eerlijk zijn: dan kun je er nóg zo mooi voorjstaan, maar .dah gaan je kansen toch móoi ' de mi s t in ! .En f in daar iS blijk-baar niets aqn te dgen en kijken we. maar riaar a.s. zaterda
Ons EERSTE g

I om den
aat dan:bij één der meest fe1
duvel moeÈen uitkijken! (Enfin: dat verhàa

e concurt:ente ,n" op bezoek i
L kennen weKSD en za

EEngzamerhand weI hé?) Succes !
Het TWEEDP- gaat naar I s-Gravenzande Ín het Vlestieid en al àaL ,t.

dan nÍet meevalleni er i-s tegen deze ploeg we1 te voetbal_len en 6én punt

.-, ï9t DEBDP.gaat ook die kant uit naar Lyra I0" Thuis zrjn die LyIa:eIftaIlen altijd beduidend sterker, doch edn-?_ffijlsspe1 f.igl. eoch wè.I 
,tn

de mogelijkheden, nlet waar !{im Kliinàen ? .

s te1Iin
.K

'....-..H.op ten Berg - H.Diemel - p,DrÍessen - Il.Driessen - :
nen (A) - I{.v tr4ersbergen - D.Pronk-- ïrJ.'j. Veèn -. n,va fooin'j

ruin -' I{; Er.is l
- J.Pronk (A) -

Kon. llulíanaweg te

il.Niemeyer-G.Sinke-I,I.l{. L.
verzamelen 10:00 uur I,ÈNS Leicler R.Vroo . - :.
Het ter-rein is gelegen aan: Zuidzijqlg Spoflper._:k ,, De Zvet}.,,., VeilÍàqwègzb, de LLer.
Attentie: LENskompetitie dinsilag 20 maart..' 20"43 ÍluR rElls 3 za -iit::ÍB gizo

Het VTERDE zal van haai-reis 'naar "' s-Grave'zande E o. i , r.reiniq 
l

plezier beffi7 doch kom je weet nooitrGË*jË-EE-l-ëí-liJ'il ;i.iïËi. ...
Opstelllnq: R.DaI - p.vd. Berg--. J.de llruin.

J.clen Heyer - R.Koelemy - R.Kuyper -
M.Zegers - R.vd Stpen - R.Kievit.

verzamelen I3 . 00 uur LEl,lS
Het terrein ls gelegen aan: Gem. Sportpark,
I s-Gravcnzande.
Àttentie zie schaduw progranma

i'
Het VTJFDE zar urr bij pcs 5 absoruut moeteí :íinnen, ,irren ze ....

uiteinclelJ-JE-i@ meetilfen,-dus doet je best,. H,Kemper ".;.,

-D
R.v

D
st

Ee
oo
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N.N- .. : ,

vérzàmelen 12.0Ó irur LENS Leider G.Ku
Het terrein is geiegen aan: Genemuialenstr4aË: laatste zljst
van c1e Dedemsvaartweg ': r-r" '- -'' '':--
Attentie LENskompetitle dlnsdag 20 maart 19.00. uur LENS 11

. Het ZESDE speelt ook uit tegen eGË'6,en
spel al dik tevreden mogen zijn.

,ai ö.r.

Opstelling: G.Dosman
llFful - G.Kui

Cpstelling: C.Serenbal< - C.Be
H. Gbrritsma - H.DDuw -. N.N. - N.N.

verzamelen 10.15 uur LENS
Het terrein is gelegen aan:
van de Dedemsvaartlreg.

'"i ..\,
- C.Ijosman-: M. de Haas -

per - L.Kuyper -. E.Neumanir
il.slnke -'ti.xempei 1ai -
- G.vd TogL - C.Velilink

iper.
raat ,:.:---

za

inkI
5qeï

een

tqT§

sèIijk:

lt - L. sinir.é '- w. simners
J.Kouvrenhoven -. L. Mantel

-H
-w

:'..,}
. Kouwenhoven -
Istuifbergen ia) -

Genemuidens traat i
LdÍdé'; E. Döuw-:-'-"'' - ' -Y'j--:r'

Iaatste zi js.tfaat ( links ), ,i j;

PROGRÀMMA 24 maart'a- ..,: 
: ,.,.,

ii
LËNS'
SV de
sv de.

3
)- -

r brlvri j <lagavond voor f e :,Ob' uu

s :.

1.
2
3

j i.. J

'I i -;'IiI,14.30 uur Takdier i3oys I
r2;30
I0.30'

10.30
14 : 30'

ugr
uur

uur
uur

LENS 2
LENS 3
LENS 4
LENS 5
r,Ëus 'a

'J;i9é.Ís
. Jagers

1;.1 ! '

i. r.!, i., , t :

.li ,i. '

. .'...ii,r;iit
r l,

: ',,: : _,^,.: .. ,_: -
' - i ,r.: t

Zandén.

,-,l ai.i'.

Hr.' ,M-eines ? te.l . qzo.g§14 47:, :-.
ÀTSCHRIJVEN:

Afschri j ven voor LENskompetitíe v-oo.r zaterdag

I,ENS KOMPETITIE DINSDAG 20 maart 1984.'.

is vrij
Amar Deep

epAmar De

r9 .00
20 .45 za

za

SCHÀDIJWP ROGRAMMA ZATE i.DAG I 7 MAArt 19 B 4 .. 
. ' ,,

;30' rlur
.30 uur
.30 : uur
.C0 uur

uur LENS II
uur LEN-S 3

I,JNS 5
I;ENS 8

víesterkwartÍer 2-
Wes Eerkwarti.er l-.
Scheveningen 7-
Gona.; 15glt9-tsr-as)

LENS,.2
r.,EN§.. I
LENS.4
LEN-S 3

i ",:

-:..-ii:l!-

L2
14
L4
I5

LENS 3 en LENS 4,

LENS I en '2

PRCGRAMMA SENIOREN zoNDAG 18 maarÈ 19 84.
l'"

r,ENS 1' ""
Roodenbung 2
LENS 3
LEI{S 4

Bellen bij afgelasting ónï + II.00'uur LENskantine
- ':' ':' ii'

Bel-Ien tussen t0.3b uur-,en rr.QQ: 11,q5-i '; ,

zzzT,zzzzz?,z7,zzz?,zzzzzzzzzzz7,7.zz7,zz;zzzzzzz'v' ^ . z . ..; vIA DE VOORDEUR VAN .DE. ZUNDAG:L.Z
lJ L l! bA L b a! Ir llb LL L L L at Al, L at Lar l! ar at L l! ar lt L L Zt Zl at L at lr b lr L L A ír_At4 a A_

', ,:I li
I'IVS
LENS
Or.
DEC

1'
2

Dlauw 2
J

VI
Pieter Bothstr./Lelden
VI P;Datthijn.
v3 D.vd Schot.

-b-

r4.00
10.00
rr.00
r0.00

uur
uur
uur
uur

4-:i--';'Í



12.00 uur-,
12.00 uur
I0.0C uur
10.00 uur
I0.00 uur
11.3C uur
I0. C0..uur

LËNS 5 
'',1

Gona 4
LENS. 8
RKAW II
Gr.W ïI VAC
Gr.Wr58/5

nde Roggewon
nscamp T.,.

inAiDqurrvrsg

.,1

rsge,Ja 2

I ,'-
V2 S.v Uden. ,. ...V3 s.Fabriek. . .. :

Beresteinladn. ".V2 iI. v Pucten . . ., .r. i
Heuvelweg,/Lei c1s chenclam. i

B

- HW4
- r,ENS 7 .i,
- cona 5
- I,ENS 9
- I.,ENS IO
-" . LENS 1I

..,|
IB maart ' 

19 84 .IIESER\IEPROGRAITMA ZONDAG

14.0c
12.00
12 .00
L2.00
r3.00
14.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Rijswijk I
Ríjswijk 2
Víestlandia 3
Postduiven 3
HMSH 4
PostduÍven 4

l

LEIVS 1
LENS 2
LENS 3
LENS 4
I,ENS 5
LENS B

OPSTEILINGEN

I,ENS I t/m 4: wo

LENS 5 t m 11:.a1s bekentl.

PROGRÀMI,'A DONDE RDAG 15 maart 1984.

20.30 uur LENS 
.3:i,.; ' ..i ,.

PROGRAMMA VRIJDÀG 16 maart

19.00- uur, LENS B Voge 1

PROGRAMMA DINSDAG .,20 maart 19B{.

(kunstgras gaat alti j cl door)

rainers bëkenil' gemaakt. - i 'rden door de

l

i

!

a

I

GDA 3

1984.

Genemuidenst-raad

19.O0.uur. LENS Lt
-20'. 45 'uur 'LENS 

3 za

I

LEIiIS 5
LENS B

za
zo

PhÓGRAI04A zoNDAc25
i
Imaart 19 84..

14.00
II. rl0
r0 .30
14 .00
L2.30
12.00
I4. OC

12. UO
14.00
12.00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1
I,ENS 2
HMSH 3

Alphense Doys I

DSO

Pvn'
DWO

LDNS 7
soA 4
LENS 9
I,ENS IO
I,ENS I 1

vtJC2
I,EI{S 3
LENS 4
I,,ENS 5
LENS 6
Nivo 2..
LENS 8
Vredenburch
wvs 3
VDS5 :

?

67 /2
6

1I

UITSLAGEN ZON DAG II maart I9g4.

RKAW I T.ENS I
zz z zz z zz z z z zz z z zz zz zz zz z z z z zz zzzz zz z z z zzz z
v.

; LANGS UE GOIEN VÀN HET ZAALVOETBAT

3-0

z
z

z z z z z ?,2 z z z 7. z z zzzz zz z z z z z z zz zzz zzzzz zz z z z z,zz zz zz z z z z zz zz zzzz z z z z 7,2 zzzz z

PROGRÀMMA DINSDAG 2C maart 1984.
-7-
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' 2C.20 uur: LENS. 3
21 . tJo uur Marine-
2I.00 uur LENS 2\ .""1,,l
PRoGRAMMA 26't/m

. .:., , - Romano 'W.Wdh-
1.' - IJENS I ;' ''''
.'i.:r - gn6gki., 7'11..

,30 .'maart 19 84 . : 
'

'L

Sporthal Gàslaan '
sporthal Gaslaan
sporthal Zuidhage

3

Maandag 26-3 Chaban 4
dinsrJag 2 7- 3 I,ENS 1

UITSI.,AGEN

LENS I
LENS 3

LENS 3- àanvang 20.00 uur Ballönhal,/Pijíacker
Paraat I aanvang 21,40 uur

".p".'!1,?1 
Gqsleqn

t'j
2 ''.
1, .r

Venibo
Taurus

5-3 "

3-17: !

,IJJJJJiIJ,IJ,IJJJ.IaIJJJJJaIJJJiIJ,J,J'J. i' :

.ïnJ
; vAr{ HET JEUGDFROIiTT ;

IJONDERDAG': I5-'3.19 84.,'Í (Vàavond! I I )

.19.15 uur HTSV C2
i,

ZATERDAG I7-3-I984.

LENS C2

JJiIJJJ.TJJJJJJJJJJJJJJiIJJ,IiIaTJJJJ,IJJJJJJJJJJJJJJJJ.TJJJJ,IJJ,IJ,JJJJJJ,IiIJiTiI.TJJJ
. 

WE I]ST RE JDP ROGRAIVIMA A+D+C.- IJNIO''g11 :'' I ; ':'' !

Kontactpersoon: Gerard Duivesteyn, Stieltjesst raa'Ë zSg'-';' 25ii vr, o"rr"truj'S
TeI.946893

''i-:l''-'j- '':": ' *'l i'":'l:'---l'- -'''r' -l''- ' j:' :'-':''':'-'' :
Afbellen voor de wedstrijden bij bovengenoemd _persoon op- -vrl 

jd-agevond .-tussen 18.00 en 19.00 uur. In uitersté nood nóg op zaLeidaÉimótgën op' '-

LENS bij iemand van de JUK0 Te1. 661314. Vqog aygnfwqclstrijden.uiterlijk
c1e avond van de \^redstri j d voor 1x.Q0 uur.'...--r--. 1.: .:..:.-.-.-..-... -i"-" - '

SAI\,ÏENKOMST ETEV
- :' :.

raèmu6$re g - ii. '

'Steenwijklaan

:I B;-45 uu t

SAMENKOMST LENS

r4.30
L2.30
L2.45
r2.30
II. OO

r1.15

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Polanen

r3.45
12:00
r1.30
r2 .00
r0.30
I0. r5

LENS A1
LENS A2
Monster BI
LENS B2
LENS CI
IWS CI

I,,ENS I]IrQÈick D6-.'
Cromvliet' Cl
LENS c2 i .".| .r.

Celeritas AI Vl..
Blauw Zwafr 42. '. ^."vtr. ;.. - .- .': ,. '"1

. sp. park
V2 of V3'vl

. uur
'uur
y}r
uur
uur

. t"r
MAANDAG I9-3-I984.

19.00 uur LENS 82

tsY 3 ONI]E RHEDEN

Laakkwartier'D3 V2

I ll
" SAMENKOMST ,I,ENS, '

I B. 3O uur
.;.,1"

- ops tellingen als bekencl.

WEDSTRÏ JDPROGRÀI.IMA Ë+E- JUNÏOREN

LENS Cl met M.Haazen

' Kontaktpersoon: Edwin CcrÈet, Hengelolaan 5Bg, 2544 GB Den Haag,
' 'TeI. 671096

l"ll; l i'ii'i ;i" ; l'' :: ,.l'ï'j'' 'j : ':l '" ii ' ' ": ' ' " ' l;"';l '.'-'''-'
' Afbellen voor ale wedstrijilen §1j bgvgngenoemd persoon op rvfijdagaíonrl ,,

tussenI8.00enI9.0Cuur'In:uiterstenooC1nogopzaterdaqnorgenop
,l,Et{s biJ 'iernancl tan de JÓKo t'el'.' 6613r'4; voor àvoidwecistrïjaeri'uite}ttjt<'
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ZATERDÀG 17-3-1964. SAMENKOMS.T. I,ENS
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9 .00

uur Lyra D2
UUT LENS D2
UUT LENS EI

LENS Dl
sv'35 D3
SEV EI

sp.park de
V2 of V3-''
V2 of V3

Zwethl0 r 00
r0.30

8..30

uur
uur
uur

MAANDAG 19-3-1984,

I'E.00 uur LENS D2
:

DINSDAG..20-3-1984.

Quick StePs3

SAI\ÍENKCMST I,ENS

, L:7..3.9 ,,4qr

SAMENKOMST LENS( z aalvoetb aI )

18.00 ur.ir :eibe;i wit'É:i"
llY ZOï,IDE RHEL,EN

LENS E comb. Hout,zagery I7.,I5 uur

,- ri
()ps tel- ltrgens . afs bekend.
bel<ërid cÍemàak't " :

'' Gaarne 'óuaeis met Ve rviie r
,i 1,

vooÍ LFN§.. qI: -,

Voor -. E I op 2Q-3 worilt. door-, rle trainer

,;;,1

I
WEDST RI JDP RoG..Ri\MMÀ F- JUTIIoFEN

Kontaktpersocir: Andy Christ,
Tel. 560204.

ZATEIIIJAG I7-3-1984.

Lonnekerstraat 37, 2541 TS Den ëaeg

Samenkomst LENS

Góha Fl

AfbèlLen'voor c1e wedstrí jilen bij bovgngencemd persoon op vri j clagavond 'l

tussei. 13.00 en 19.00 uui. In uÍterste-nood. no-§ op zateidagrmó;gé; o;
LENS bij iemanct- rrar d.e JuKo ter. 66r3t4. voor àvoidweds trij den 

-uitelrij k,le avondl van de' r,reclstrii d voor lB. CC . uur. ,'

9.00 uur LENS FI
9.00' uur LENS F2'IC.00'uu:: LENS F3 'i

HDS F3.
HMSH F2

V1
VI
v1

.; Br30 uur
. B. 30 uur

,- 9-30 Érir

tsYZOiVDETT1EDEi{

- opstëlLinge:r aIs bekencl.

WEUSíRIJDPFCGRAI{,ÍÀ MEI SJES

Kontal<tiersoon :
rer..29797Ír.

ZATE1IDAG I7-3-I984.

10. UC uur LENS l{1

IJYZONDERIIEi]EN , . .'i

LENS F3 met M.v V1iet.

Frans vc1 lJerg, 'Gransbergenlaan l-I4, 254t I\M Den Haag,

SAMENKOMST LENS

itïSVM Ml (vr)

Afbel.len voor de weclstrijden bij bovengenoemd_ persoon op vrij dagavoncl ',tussen 17.00 en 18.00 uur. In uiterSte nood nög op zate-rclagmorgen . op
LENS bij 'iemancl van c1e JUKO ter: 66r3.r4. voor. àvoirdwedstri jden^-uitehi5t
de avcjncl van de weclstrijd vöor 18.00 uur.-.i .,, ":_) .; -,. ".'-,-'.,

' ,Opéi:e11ing als bekend
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9.30 uur
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SCHÀDI}WPROGRÀMMÀ

' TJI j_ algeheile . :,i, '.-

afkeuring spëlen de volgëircle elftallen vriendschappelijk:

SAMENKOMST LENS

r'3. 30
r1 .3C
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uur
uur

Graaf,. "I{ Ir
Graaf W II
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Pos tAuiven,,'' ,",,:

VAC
VAc
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E1

Al-

:'-

LENS
LENS
lrrits
LENS

A2
El
Cr-
EI

12.00"uur
I0.00 uur
11.45 uur
10.30 uurII.30

:l:; - -
Zorg vooÍ eigen vervoer! I- J'Stripbenkaart .meenemen."

Voor craaf I{ T.I VÀC (Duurtweg) ook

-Tol de Jong. Leider vàn r.ul.Is c2'kan i.v.m. 'zijn clrukke studievrerkzaam-
hedpn dit jaar geen ]eider meer,.zijn..\'atuurlÍjk moet.C2 àà",f.iae,hebben. we hebben aI meerdeÈe nensén gevraagd. -steeds 

was het nee. rs erbinnen _onze. veieniging nu nÍemand die dit: (íel sertlu"í.ïiï- ao..,. .. :Aanmel den bij Gerartl Duivesteyn tel. 946g93..--'- ' :.--
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I,ENS A1
" Ce!leritas:Delfia -' '

VEIO '

GDÀ
Monster

Blauv, zwart
Monster
D!{O
Vredenburch
VeIo
I.,ENS BI

vcs
LENS C2
Quick Steps
vÍik
Àooii
Rava

LENS,D2
H3S...,.:
vÍedeirburch
SVI35

r7-3t'L7-23'
''' L6-22 '

t4-2r.,
16- I7
16-r3

r8-17
IB-I5
!5- ;7.
I7-I1
15 -IO
r5-9

i2-tr
9- r0

14-B
7-7
L2-4
Lt-2

iD1auw Zwart
DSO 1.,,
DEC. . .: .-.DI{O :;:1:
Wil-helmus
LENS A2

Quick Steps
HBS
Gravenz and.e
LtsI\iS Cl
DHL
Vios

Den Hoorn

KMD
, Graven zande
Hoèkse Doys
I,ENS UI

; LENS El
HI]S

,Vgrburth -
.Gr agen z an de
SEV
Rava

L3-26
9-r5

13-r4
r2-r3
B-I'1
B.].I

L4-24 1
r3-23 j
13-I8
r3-1B
1C-15..
16-12 "

; ri

L6-26.1
L4-23".
r 3-20.
r7-20
I6-I7
15-r 4

7.
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II.
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SV
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10.

15-r3
14-10
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9-5
t 4-4
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sv11. Ouick
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:'i "Escher Uoys
. KFC
. Juventas
, KMD
. LENS Meisjes

Zoete rmeer

, 1 ,.
Zoals jullie zien staan de meeste

- elftallen er redelijk voor., LENS AI
kan zaterdag zelfs kampioen worden 

''

aIs ze zelf van Cëleritas .r,rinnen en.
Velo één punt laat liggen tegen
DeIfi a.

L2-2À"
15-2 3
L4-22
r3-18
12-9
r 3-9

-I0- .

r.i.1.

. 15-28
L2-2r

,. r0-19
- r5-r6
r1-12
6- 10.
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Bij À2 Ís er. ndg weinig van te'zeggen. Het lijkt hier te gaan tussen
BIau§,, Zwart, DSÓrBEC en LENS. Zaterdag komt Blaut, Z$rart. Winnen dus.

. LENS Dl moet gewoon gaan winíen om zich veilig te spelen. Ve1o,. -.:'Vredenburch en (a.s. zaterclag) Monster krijgen jullie nog, Ga er de
laatste zes weclstri j clen met z'n 411e4 teEenaan. Tegen ale nummers één
en t-wee haalden jullie toch ook ffipunten. SucceÀ. Geen'stanil van
LENS 82. Zoals jullie weten spelen jullie iedere week een vrienclschap-'pelijke wedstrijcl, Nu zijn c1e uitslagen tenminste normaal. I(onstant grote
nederlagen is toch ook niks. Nu wordt er tenmÍnste regelmatig gewonnen.
LENS Cl moet proberen de vierde plaats vast te houclen, Qulck Steps, HDS
en Gravenzande vechten om de eerste plaats. LENS C2 doet het reclelijk' goed. Ze staan nogal $rat wedstrijden achter. Een klassering bij de e+r6te
zes moet lukken. LENS DI zal met Hoekse Boys uit moeten maken wie er op
de clerde plaats komt te staan. Of zijn jullie ook nog van plan om GDS,
waàr jullie 4-4 tegen speelden te pakken. Wie weet?? LENS D2 draait in

' cle middenmoot mee. Misschien "dat ze IlllSH (I5-I5) nog ln kunnen halen.
LENS EITHBS en SEV strijden om de eerste plaats. Een goede prestatÍe
van ons El, wat. meerdere malen Inet te weinig spelers s toncl of met enkele
rnini-welpen. speelde. Probeer kampioen te worden jongens. De meisjes zijn
de laatste víeken !Íat van slag af. De laatste 5 weclstri j den gJ.ngen ver-
Ior^..n. Toch moet een vi j f(le plaats haalbaar zijn. De vele wisselingen'
werk=n ook niet in het voordeel. ill j cle ml-ni-Írrelpen wordt er geen stand
bi jgehou<1en. De resultaten lopen nogal uiteen. De ene vereniging selek-
teert aI op sterkte, de andere waaronder ook LENS doet ilit niet. Hierdoor
krtjgt. rxini I veelal te maken met de sterkere mlni-teams. ze doen dit
met wissel-end succes. Mlni 2 wint veel vaker en zelfs erg vaak met grote
cijfers. Mlnl 3, meÈ veel jongens ilie nog nlet zo lang spelen, verllest
daarentegen weer meer. Het zal altijil noeilijk blijven on dit goed op
elkaar af te steÍnmen. Het belangrijkst is dat iedereen het naar de zÍn
heeft en clat het voetballen na twee afkeuringen zaterdag weer eens
-doorgaat.

UITSIÀGEN T}JOR' DE WEEK

Haagse It- jeugcl
Wilhelmus 81
RKAW DI

LENS AI
IiENS DI
LENS Dl

1-3
6-0
4-0

'-'11-
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DE LENSREVUE
.")..WEEKELÀD VAN DË VOETBÀITVEREN IGTNG'I.ENS1TENI G. E,N §NEIJ)

.:,i, '
,! "..:-l '" ': .'.r .r '

579 Jaargang nunmer. A4:, 22 maarclnÍgà4:..

AGEND'A-: L.',.",'.

zatàrciag: z4 ààari.i
zondas'.. ?F ..,,;:. ,

,-i,!:.. :j .- . i j: i, .;
,_ ,.4. i!

.. 4rganqagl ?6 '., , .,".''. .l
-"'vrijitag.30 ;, .,''.' zàteidacÍ '3I - .
'''. v!1,jaqs. t: ailir .

. :..1 . ;-! ; .'| .r d.[ díer. noys ,

r.:,t,,..': :..:-IrENS,: -. Alphbn§è
I.,ENS (zA)
Böys-.

l, |: .,.I,8-IVS-.2 - .Vtlc. 2 :!i: :. ..

'".HI'ÍSH.3;":' LEtr-S:- 3 . r...i.:i -...
;.: .!Ei§S;:AI -:;.RKAI^/-, Reg;i i:...
.: ..Dartènoi: Dar.ten. - DÉrtenr'
' ,.81. izwqrt. :.,LENS (2t1.:.' ..',."

. . Kleverj,asbent '- Klavër j aséen. "

.:,. -r.ri r ,iii :i,: '-1. -1Í '.r'.' ..

oó
,i

àrgsr-re iè afkeusing, is het,Jrlubgebouvi. geofend. :----=- I I !lIqk

i;: ., , ,..'ii : ,'

r L'.i , -,'.)
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BAROPSTELLING ZÀTERDAG 24 maart .

s rmorgens :
.s'IILi Hr.... Lent,Íng .-.Nies je. Molenaar_.. . .,

ffi Is,;:ffi:.;n:ff:i. " : 
erav-e,1{j!k -

' An en Gerard vd Steen .tt , .t;1.1., : li j,\,. :i.1" :12.00 uur: Hr. Lentinc
0 uur: Niesje Mo.lenaai .' .:i. .;1 . i ...

An vd Stedn

.Cpr ,Peters: -
Sluiten:
'Bi j afkeuring: tot
yan.11.00 . tot I4.0

' variaÉ r a'. O ó uui :

ZONDAG 25
,i i,maart.

...'

öurirbigenèi .. '.- . 's',*{{§ags.:, 
''' 

-- 
' t:.' '-:iJ.urten:. .

ilij.af\gurino:

Bij verhÍncleri

!.,t . ! :.,- ,., ,,I-,aufa,.v, Di jk :- '.,

.' :, r.,r. . r Àndré en José Christ
s'mqrgens: Tinus Zilfhcjut
s ' mIEIags : André en José Chri st
ng afbeLlen bij José Christ TeI. 660204

rr i'

LET OP
I,ENS 7

::: LET OP I I: LET OP I: !
I apriL Dardienst 2 pers,

r':IrtlNS ,- uvs''èn"héil .ië ller-------
.líat :voor LEnsieeri vàn-ae'-tóppg.J ,r*'ai-t"!àizoln. had moeten worden, liepuit op een téreursrellende wèastriia. xcipràpài-iivË-Ëràài"iöo. ons eente grote k1uÍf , zeker ook omilat §,pÉ ,Jansen weer wat noodzaker.i jkewijzisinsen hàd mberen.dóorvoereà.'Ricky uurràóiríjx 

-tàààËtài":.a.mer 
deregerschaar was niet fir en öok ion ig_öpave4dijk-kon nóóïi"t voor 100*heÈ veld in. LENS o"g:n.!?qpyoi.. aoór.in:ieaeí..góval ae éËrste nLinuur goedaloor' te koÍnenr Dat'whs vsoi: de ïrouwe ."àh.";,;i';;"ï"ià-ià.uiremins.

maar desondahks kw'àm de f I toch.'op fret borà] '. - ---.
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Een lage trekbal rverd doorl,:öè verdediging verkeerd.beoordeelt en Hans"----I(ruys van iuvs "kon inri'kken-.--D"1- r.. -""-.2ó- minuten.-sËÀièr;. via Eiiwin-" 'Eyke1ho.[, die vooï rust enkere sneIle akties. riet'zien, was LENS nogdicht bij de gelijkmàker.,_ Vlak vcior rust kwamen.ide. leiàenaren nog op 0_2.. door een schui.ver _van e.x:.prof tseEt Jansen in. de-- ko-rte hoek. Een íeràÍende
,.. . voorsprong r-- erant de. gasten hddiien' volledig greetl öp'de wéhsLrijó. voóiàiop het middenveld sloegen zij hun blag aoór-een- ag^gressievere aanpak..,.Ila de pauze pro!:eerde Rob Jansen hj-erin veranderiíf, a;-;;;G"-aoà;'i.i.r.ven Ton in te zetten voor chÍer Toet. eh Theo . Dikstrà. óiil..rrua .ook. .wel. enig effect, want LENS veroverde .langzaam'maar zetcer eàn ve f aove rr^ri ófr t

, en het wachten lras op de aansluitenclè tref'fer, die de viam in de bekendepan had moeten brengen. Edwin kreeg een ideare mogerÍjkheid, maar hijschoot tegen de uitlopende keeper-óp'; ookv.eën l'enroegtend schot van ÍIimKeetman trof heraas nÍet-het bgoogdè doe_L. veer meer mojqlijkheden gài a.prima spelende UVS verdedfging níét weg én,toen het doóí,:eeh _ ÍLisverstandin de achterhoede-zelfsiàgà.0j3 wetdiróas de wedsrrijà.g"iópe;:-j.;r*À;;-vrant IENS. kan. veel. en .veei beter. Dat bleek wel uit óe óefenweitstrijd,i--egen.vuc, r,raarÍn mer uitstèkend voetbar deze hoofdkr"""éi-íi"-i,.1.íËragespeeld iuerd. . TiteLaspiraties, hoev,en we niet mëer.te koe;te;;n;-."àr--' ' "' wat -overbri jft zi.jn wedstri jden, dÍe.-vqo.r het pubriek. acceptabei *oei"r, ,. worden. Rob ,ransen'zar .dàr' óok eisen -van zi jn lpóiàii, -à;;;-ri j; ;- . 
-.'

van overtuigd. Hl-er kan zondag a.s. thuis tégen- Alphens'e Boys,éen beginmee gemaakt ir ::cen. Met uw steun en enthousiàsme móet dat l,Icken,-, Komen dus----- l

ZOI.IDAG A. S. 14. OO
drempel helpen I

uur LENS - Alphense Boys . Kom UrÀ, ,P+Oeg oyer cte . i,.. ; ,

VJV.rvJVJVJVJvJVJVJvJVirVJV.,VJVVJVJVJ

í. vonraer,r,ER vrï,r HET JAÀR ', i
JV.fV JVlfv JVJV.]V JVJV JVtfvJVJV JVJVJVJVJV

, i.|r. ; .

' r't;..

,' - . i. i. ,ir
JV.IV JVJV JVJVWJVJVJV'TVJV.fVJV'TViIVJVJv'I

Afgelopen zondag was. Joop willems door de reiactfe oitg.r,àaigà .*' ;;;spelersrapporr in elkaar re draaien. Joop jarenlu"g irài"ài"Ëi:-isNí'""ars. zodanig ook vrerd.herkend door Roodboi ir,ii, ké"4-Ë;;àr"fupiàu:.è:matiek maar al- te goed en dat- was aÉrn,i ae. -t-oegér(enae punien' àuideii jk ,'.af::-l.::1.:.y?i"l!::l +.='rpgp weer. uirèrstial<tíer t:I ànzÀ-àaaeraasaÉa.liinsvraar van zi-ln voetbarkennis dankbaar-:gebruik gemaakt !r)rdt. Joop -bedankt -
voor de. medewerking en succes met ar.1ès wat. jé in het Ëi;g van onze: "

vereniging doet of gaat doen. Een .tussenstanó putriö;Ë;.;ij ;;;r';;;,enkele weken. ... r r . , ). i.! ... .. ,-, . . í.

WVWVVVYVWWVYyV
V
V

V
v VARIATIES

Wist U. dat afgelopen, zondag.in, navolgÍng van "Àjax', Aad, d,e Mos ook. Rob,. Jansen ruirerlÍj-k. toegàf dar de, i.amiioenskaí5è" 
".rsËà.ïà- .ï.',. l^raI.en?. . ,' i .' :-'r.- , '- . --'' -- '

Het. Ls.maar goed dat ye gee,n. Europa-cup hebben'om ons, op te rlchten-. want 'Aie spahning . zouden_, we iri'et èvërleven. " - _ ..- 
-----""

Trouh'ens, _,een- eomplete tilmploeg volgt het eerstél aI twès vJeken. -.. §"q":1..--"1 o."k aI: waL.heert wrà Keei..man ae rààistÀ-tilà-in hetveld een I'erberen tr;I-.:T ::rr,.*o],,d, niaar bij.,nà"iààg fíi:tc; Ë;;hÍj probeert in de camera te iachen.
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Het is zover, eindelijk !! 30 maart (vrijdag)
het 1os. Het halF-op.en LEi'lS-kampioenschap darten.
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Rob Jansen zit. tegenwoordig' olL ,.ruu* vóói of n66st. de dug-.bUt:
We vragen ons af uaar zijn.prioriteit 1igt' als iiéu'regen[. senzeiknatte filmster wortlen of na. afloop droog aan het. Éier.
Wat. U de afgeiopen weken in de LENSRevue gemist heeft is een
tussenkl assement van, de T,:r.rNstops corer van het seizoe_n. .'93-:.,1 g4::.-.
Geen zorgen. Ilarry Olst-troom kan. dè.ze.titel níèt iieei ontgaan.
Afgel-open zondag stonilen enkele peuters te darten.: :Oudérs-Iet"op

NLet te geloven. Wouter Frantzen scoorde ..wqer eens _èrrdervets;: Hi jheeft toegezegd hie:: een lezing over te tOtran hotiàen bÍj LENS.Nol Jansen was afgelopen Zondag. dr.uk in gesprek met ale Érainer.-''Niet van b,g1ang" was het aatÈoórd op.onàe irraag aan bbiden ofhieruib coriclusÍes getrokken moóën. wórden.AI heeft nog L punt nodig, voor het kampioenschap'; l! "

KLAVEBJÀSSEN - KLAVE RJÀS SEN - KLAVERJASSEN - KLAVERJASSEN - KLAVER,JASSEN

,,,-'
Vergeet U hèt niet::

Opgeven:

13 april 20.00 uur! het eve
recreanten, natte dweiLen e
(Tinus doet oolc mee ! )

KLAV.ERJÀSSEI'I lll.:r: :..:., 
.

.' ,.,, :",'i\'l :'':: ''-;'l ";;r' - "' 
: '

.de J] roodkAarters, pittendraaiers
tél ÍÍ geh-t- §pë lËiiaè- men sen I I !

'.i.,ri i i 
-

. ',.660204'
: .299855,.'

668047
-,,,.:2)2288 .i

nement Voor
n gewoon- rn

r -:[r_

André Christ
FIi l1em Kouwenhoven
Ben Osse

Il Màrcel Jansen
\i.

,i.''' :PGS6-TENS6O-O (zA )

Ja heste mensen U leest het goed, opni"u, een punt voor Zaterd ag 6..In éen zinderende eerste helft !,ris ten IO man zich qtaanite r.te .horlden tegeneen toch wer berer pcS, doóh door'onze o.r.,.rr"iiëIijkh;ià ,i"ià"-Iï:ïiàï
lot . tcqren . te. kömen, hoeÈe,l. de irovenlàt èenniaal."ons te hulp krlram. -. i
rru idilels vras de"voorhoede" van het vijfde. gearrivéerd,. .zc,àar. we de -tweede,herft voS.redig konden spelen. we gingen ervan uit te proberen
mínimaaL'een punt te-ha1en, wai- goed lukte want pcs werd.res'éi*àtiE.."p.
eigen ,he]f! .lerugggdrongen enimg[. 9.en bèetje getuk hadde' wË gewoníèr,,"
maar'een góliikspel- was de tere'ch'tè'uitstaó. Íedereen kon ,voör,)ale derdemaar in suksessie \roldaan het v.reekend in gaan. De .invalrers worden.'weerbedankt voor hun inzet, en volgende week iegen anar oeep. -iio .. "."rmogelijkheclen r maar wei met deielfde inzet mannen,

. 
" i.':.
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PROGRAMMÀ ZATERDAG 24 maart 1984.

LÀIiIGS DE SPORTEi\r.VÀN-DE..Z-M LAbDÉR:--: ! { 2-' ., ..
z z z z z z z z z z zzzzzzz z zzzz z z z z z z z z à ?, zz z'z zz zzzz z à zz àz zz,

uur Takdier Boys I

:,-,i,-1 ... -j .:.,- i.

LENS I )!.t.,.'.',

SV de Jagers,,2
SV de Jagers. '3

HS Texas DHB 3
Alnar Deepr.3, .'
Àmar Dèep 2

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

uur
uur
uur
uur
uur

LEN
LEN
tEN
LT]N
LE I{

s2
s3

s6

VI
V1
VI
V3
u2
V3

A.vd Zandéa r
H.vd. linde,.
Soares.
tg.W.,.i...-'..-1...
J.I{fe ftens i i . 'r.i

r4.30
L2 .30
r0.30
r0. 30
r0-30
14.30

-3-



LENSKOMPETITÏE: DINSDAG,2T maàrt. -'I9 84.

'r o"NS19.00 uur LENS 4'za LE

Vriendsch a e1Í k woeàsha 2I mallrt I984.

, '.-'- - :. ,.'.' ri':'.

KSD. I: 1 .' :; l

s'claVehzài;ide 5
Lyra I0
s'Gravenzande 8

20.30 uur LÉNS' 2' i' : ;: '):"' itrENS'.-
. j, i.:. r. ,r _. l

. uÍTsLAcEN"iiT ' milart ,i984. rr;:'' r'' '):"' ."'"' - '

'íbws r-,LENS'.2
il.ens 3
I.,ENS 4

..I.ENS ..5

LENS 5
,11.r.ii. "1, 

r.i > '

LENS 3 : I{. v Veen - H, op ten lterg

--N.w. 
- W.Kliinnen (A) - W.;

J.Niemeyer - c. Sinke.
verzamelen 9.45 .uur ],ENS
Kleedkamers: Geb.''1'k.k 2-4 VeId

:. . i

0-2
I:l
1-8
I-I
2-2
0-0

..-PGs..5.. - -......,.--.
PGS 6

..i,^r

,...--.!,lCge.n.F .het,.Iiet...op -ti j d -.zi.jn..van-, de post komt -tleze week het vèïtïoUi"rdè
, versrag van de Hr. Meinesz te vervallen. wij zullen.!et .deze week srechts

met de opstellingen moeten doen.

s'teIlin 'LENS: i'dn 2 vía -tte. tral-ner. '

- H, Diemel
Mersbergen

1
''' li

P
D

. Driessen - R. Driessen .-

.Pronk - R.vd Toorn -
',: i'-,

Leider R.Vroom.

LENS 4

-_. M.Zegers - R.vd Steen - R.Kievit.
ir! rzamelen 10.00 uur LENS
KLeedkamers: Geb

.-_i
k I-3 Velil 3

3 R.BaI -'É.vd Berg - J.de Ètuin - p".'óe Bruln - M.Fris -
'J. den.-Heyer.-----R. Koelemy-...=-. R.,Huyper - -,R;v Oost -- J.pronk (A)

.2k.
i. 

"i 
':

.IIENS ,ir= G.Bosmdn -. C.Eosmad - U,a". naias. -' J,SÍnke - n.Kernpàr (A) '-, .: 
l

ffi - G.Kuiper:L L.'Kuype.r - 'r-Nèumàn - c.vd Togt'- c.ïelctink - N.N.-
verzameleii' 10.00 uur LENS "- . '. '

xi.ào.aiËh,-càË.'iirli"i-ai..rà.i " - :' !..''':
,:,,j,. . r.:,,,- : '.i.-:'.,--:--1. ',-1-'r |.] ' i::' -' ' ' '' r.'r i':

ËENS.63'e,i'Èèrbnbak'-:öip"'il"r''ítl§inx. -.vI.simmLers - H.Kour,renhór"r -,1,,,1-ïf . Geriitsma ' uïobrjvr '- J l'(ouwenhoven : .r,.laante I - w. stuifÈrgàn.,,(a)

K1èedkane;Éi,e.u.-trlil"ï-sverd3 .i..",, . ': . ;:,,. ' ;,,

SPORTIEVE LEDEN ?? C. Belt , R.KievÍt en R.Jansen wegblijven zonderafschrijven'hartelijk bedelrkt-, ?eer sport+ef :t:a.v. ju.l1i9 tgamgenoten.. .

SENIORENP ROGRAMMÀ ZÀTE 31 maart 19 84.
";...f- - -'.,!

I4.30 uur
12. 30 uur

10.30 uur
14 . 30' uur
I1.00 uur

81. Zwart I
iIAC 5
LËNS 3 is -vri jLyra I l,
SEV 10

I,ENS T
LENS 2

Te1.. Q70-86.3447 afschrijven vrijdagaVond. .,

rq!f
TEN
LEN

s4
s5
s6Devjo jI1

AT'SCHRIJFADRES :'-HT. 'Me l-nes z

-.". . - 4-

voor 19.00 uut.'
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PRoGRAMMA: zoNDAG: 25 inabrt 1984'.
i :"',;- . ': :

'i.)

3..i.

I. ..'I4).:00i.uur LENS
., ,.. rir,00 tiur;.r,ENS

i.4 . Ob:i uurr IHMSH

.14.00 uu't :DSO,
.. -,::;. , -r:';.-1.; . , , .. '! :. i t:!! - .

. 12: 30 : ,pgi p!1:i 6.77j ;
I"2.OO-!uur pfu6',5 , ; :.

'i :, Li4.00 ,uui LEÀíS ? .i j"

i I2 . 00 uÍrr' SOA .zj

:jr-.í1i4.00 iiuif "LENS 9 .

12,.0o,:iiur .LÉNs' rO ,

'i I2 , O 0;' uutr. -tENS It
,' ! l: .:-.-r. '

AJphen§
wc 2 r:',

Ï,ENS 3
LENS 4

-LEI'IS 
5 

,
. I,ENS 6
Nfvo 2'
LETIS I '''
Vredenburch
v,Ivs 3
vDS 

.5 "

. sportpark t Ki jkdlu
,Y2 M.HovenagèI'V2 , ., 1..-,. .,...'

è,"n9y.9 'vL

lrn-: i:

,l ., Y.r,í,,
.. Vrederustlàar., ..: :

..-!ufg,.v ruylspe,rrp./ .

.. Zoeteimeer. ...' .., .,i
Jullalaantje, 2 4,/Ri jsr,ri jk
ÍVe s te rs portp, /.Zoe telrmeer

)q

I1

ui 
''"

RE SE RVEP ROGRAI.ÍMA Z ON DÀG maart.1984."

'. | ': l, í.

.1 i-,,
., .,uíI4. 00,: uur.;Ri:jéwÍjk rI

I2,i 00',uu|Rij ssrtjk t 2 .

'I.2 . 0 0. uur I Westlàhdïà. 3
l2;.0.0 uur' pbst.duiveii 3

, i13,. 00 uun- HMSH 4 - ':, :.,

14'. 00., uur ;Pos.t.duiven " 4
i,' ' '1':i:'jr: ' '

OPSTELLINGEIqs :, .l'. 'r

..(kuiistgras §aàt artria qoer). ,, .

. LENS
I.,ENS
L.ÈNS

:,LENS
", LENS
-'t'-r,ENs''

I
2
a

4
5
q

LENS I L/n 4t' #"=ó".,'door de trainers bekend gemaakt.

LENS 5-rlm I1: als'bekend
. |i - n.iet oPkomei.r

LENS 5 zonder.F. zegers, .die yegens herhaaId...
.n1et meer zai worden opgest6fà. i: ,-... ,; ;: '- - ;

PRoGRÀr4r,iÀ -vnr,roeb,:23 maarr 19 84 .-

. . ;t t,,:. -
uur LENS
uur IJENS

LENd'iO'z;

'.1 
:)i

1,9.;O0
:,.i,.,- .r.r, ri:: '

'uài ÈÉns', a v de Veen
Ii. .lj ---.,i,i ,

PROGRAMMÀ DÏNSDÀG i i"7" Màà rt' 19 84.

19.00
20."45

PROGRAMMA ZONDAG apri 1

-- LE:NS.4 zo

19 84.

4
9
j

za

1

14. 00 uur LENS
.: j ;.I-I:.00; uur l,ft'Is

t.n. o.b. _(
' Lugdunum 2
TEI{S 3
LENS 4
LENS 5.
LENS 6

Vrieqdschappe Iij k )I
2

L?."45
r2.00
10.'00
12.00
r0."00
r2.00
r2 .00
12,00
r4:00'
+ LENS

Wilhe lmus
Drino Z . .

Spoon'ri j k
RKAVV 7 ,

LENS 7
Rij swijk
LENS 9
.LENS 10
IENS II,: -,

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

4

3 -'l

7I april b.ardienst 2

oöievaars 2 .,.-, .
LENS I , "".Valkeniers 6
cDA g i' . .::._

uuíndorp Év 8
pe.rs. .' ,. .,

6

-5- ,

,. I

,l



GRÀAF WTLI,EM IT /vilc - r.,ENs 'Io 3!'ili r: l ::i\ Í-'i

e. met
het-'g

''... . ?È.iii. '_.. ,.

.1.:!,

l

Na enkele l
;;ll, -.elEtatr.i2öt de

aren was lk we
'koploper 'in huri '

er ee {rF. +
dfde'J_1ng

ear, de Ro
met

ggewoni geqogen want ons': Ioeng
öékeen 'tièi vereren. Intussen

wi lde de schri jver dezes Í;irel eens vernemen.wat zintervieuw via Peïs en Radio bereikt hebbë!ï,$niÉ..
het. 11 ,i be.rgPhte ,

de jeugd betrof. Vo |gens mij
ràti s' voetbaLl,en' voor

wa§ h9E {te,q{ een cratís Reclame Ballonnet Jedie ze hebben aten dat nun club eivëii Ín het midden dèi be l angs tel lingopgel
oudddeed staan- De ren onder ons weten we1 hoe gezeIlig. het . tlaar al.ti clwas in die,gànmiéïe :tent met die troep omheen. Nu staan-er. mooie k Leed-er

gélegenhedén biji r'rdaar geen volle bak meer. Ons loe was compleet opgekomenmet de a1r?ouddèr Jos. Witting de eerste helft met de Wimpe 1,, in zijn hand.Het Èas Wef .nodig .;oók met aI die potí tie,-op de grond en li n de lucht., , opz.oek .naar r*5 uï.tbrékers , een heel elfta1 plus
Íras voor LENS wat veltlovérwÍc

de notli sq
hr bet

rese,rves. We
rof . maar .geen

9aanverderr. de: 'eéo"'.-" ,.tta
afmaker, zóa1s bi àlj zulk elf ta11en .de.'Gastheren zagen ,een gaatje en Hans
EL[ent jes .hàd -het nakÍjken I-'0 vbor VAC Vijf nin. later maakte LENS deverdienile 9e1íjkmaker uit een fraai gen
met.het koppie afgeniaakt door zi jn broe

ome
rC

n hoekschop
or. ÀIs e Je

,dgqr Andgé fuype,rs
hoofd er maar b1j

l

lhoudt dan lukt alles. Nu de rust Wel wat een ,Iawaai i
n-'d.ar"wee t-je wat'Jë--aàí'l

di-g, \.]eg.ctteq!1.de ilen ze dat maar eens bi de anildl'e,elft.atlej
elkaar hebt. De woorilen die daar gebruikt zi j.n had zelfp.,,!9.n3!Ip: d-q,Loyola nog nooit gebezigd De reserve bièu::ten:waren 9egqgeld e.4Jrhupl.de.tvreede heIft, wat een afgang. Alles wa§ weg. Geen sallensDe L,;meq.r-, nll,elSlukte. Opgebrand in de eerste helft? vÍà een fraai dop.lpunp .kregen .wi,j;Ètegen, zeg nou. zelf. Een ho9e lob van.40 ,m afstand zodoel 1n i : I{aar 10op je' eigenlí k 'Voor al's:.'het ook zo kar,.

oyel:,dg keeper. het
Op .,zic.h.. was. hetik zo nog wel "'irieer 'wi 1 meemaJ(en Dit was iets

eens in het middelpunt van de b9149gs!e1tr j.ng
de keer.

ltoch
over
wilde

een leuke middag die
ons 10e elftal die Ík
plaatsen. Tot volgen

3 - oranie Blauw 2 i."

Wi lhelmus
LENS
CeIeri bas',1 

:.

i{es tlandLa
HMSH

tENS

. 
rnJ 6s2s rortuiieliEe vlgastrïjq:regdn ora,n je sïauw'Ëàer' teli, omaat t"rl ,i.i" a"/-r nederraag'van de vorige keet'nog "godd'koii heiinnéren. Doordat we vrijrustlg (te) begonnen werilen, we in àe-verdediglng,qedrukt.,Toch, kwamen
YrJ op r.-0 door goed opkomen van cees eri:dienè -hóuàËarei schot-;; oràri3è: blauw
-reageerile vrij sne]-:1-r. schot in de_kruising. Gerukkis vàài rJENs. scoordewvbe nos voor rusr 2-r. Na rusr weróeh ti. gé"""iiijiiài,'ruàr="pa;iàài-l-
zonder overtuigÍng- Juist toen oranje Blaui..wat op-kwàm ,"it.r, scoordecees 3-t uir een snel_ genomen vrije trap..-wlrien--.ilijf*Ë.[iií,vË".à;#tààza! er toch keiharil gewerkt moetei lvordèn. ; .:.t t;r ..:1,...i .-

stand :'j. i.l i ': 
vo rhenle],!íeek i'r- ' l' . i+

I
4
J
4
5

16-29
-L6-27
r 4- 18'
15-I8
T4-L6

Daarna: I .apriI. Wl
.'. 1!

thé1nus

UITSLAGEN zondag 18 maart 1984.
i

LENS I
, Roodenburg 2
LENS 3
LENS 4
LENS 5
LENS 6
GONA 4
I.,ENS 8
RKAW II
cr.W IIIVAC 8
Gr.Wr 5 8/5

uvs f i''i: ;
I,ENS 2
Or.BaIuw 2
BEC 3
Jagers 2
HW
LENS 7
Gona 5
LENS 9
LENS 10
LENS. II

-6-

0-3 ,,i .:
2-L
3-r
t.n.ol .

0.- 0
t-0
3-4
o-2
3-2
3-r
1-t r t t I

.,, I;)'

.. ,. F;M.F1urnans. i .'.1 '..;
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,,.,,i, .or I ';
- .LEN§ ?

t.

BaI lonh aJ- jzPi j nàcke::.
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PROGRAI{MA MAÀI,IDA G,-.26 , maart 19 84.
,:'.:.,.,. .; -..,1. .. . r .,r.,i:,"'...

'20.00 uur Chàban 4'

.PROGRÀMMA TDINSDAG 27 maart 1984.

2!. 40, uu^r LENS .1 .;; ." Paraat I
PROGRAM}.íA ,VRI.,DAG..30 maart 1984. :

1, Sporthal -.GasIàan I

sporthal Oranjeplein- )') ',
0

, :,1"
0 uur Rava 3

PROGRAMMA WEEK 2t/m6

_ LENS 3

april 1984.

Maaddag 2 apri 1

19.00

I]ENS 1

uur LENS 2 The Yellows 2 sporthal De F1uit,/
l,eidschendainr

.....,1.. ...,: ,,_. 
+

;t. i;
en 3 zi'jn vri l.

VIEDSTRI JDPROGRAMMA ÀtB+C: JUNIOREN .

ZATERDÀG 24 maart 1984.

, -. . 
-. JJJJJJqffJJJJJJJ.ff_.,J.I,J.]JJ!IJ. ;_ . ., i

j u* urr ;rucpnnohr 3
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJiIJJJJJJJJJJJJJJJ,JJ,IqJJgJJJ._JJ.I,JJ,tJJ.gg-,t-EJ-J-qOJ.rï,liJJ,rU,l,I

- Kontaktpersoon! Gerard DuÍvesteyn, stieltjesstraat zsg, zszL vË,Den Haag.

"]...,..,.|,.',l.,;..,:.,.,,,.,:,''^.,,,..l,........,,

$fbe.lJep -yoor de weds.trijden bij bovengènoemd persóon op vrij,dagavond:
tussen 18.00 en 19.00 uur. rn uiterste nóod nog op zaterclagmorgën oË LENSbij iemand van de JUKo tet. 661314. voor avondwedètrij ilen urteiHjt- ae

;r,.1;àvoDd van de wedstrijd voor 18.00 uur. ... i ! . :,= ...
:'t_:'t.-.-.l-;. --, '-':" ' .

. r. k-. :.r -

I1 . 30. -uur' Xerxes A-reg.
. - .. :.' -.-Í i

,ra. aO urir r,eNS "aZ''

i. ' rr. l.
LENS AI (vr)

V{ilheImus A2
RÍjswijk BI
de Jagers

-LENS CJ: ;., r.
lllik cr

' I ' '! B. '':NKCMST LENS

Lange Kleiwe g/ Rotte rdam
'i- r. .13'.00 uur

VI 14.00 uur
v2 :- -. . ' i '-'.'... 1I.45.'-uur
V3 14.00 uur
Gem.bp.pàÈk i: 9.00 uur
V2 12.00 uur

12.30 ' Uur
14.30 uur
I0.15 uur
Ll. JU uur

Í,EI\ÏS BI
LENS 82
Graven zande.LENS 

C2
SV t-I

MAÀNDAG 26-3-L984.

19.30 uur LENS AI

BY ZONDE RHEDEN

RKAVV A-regionaal v2
.-i."..

,' ,:,il
18.45 uur

i.f-.. j';"i- rJ :- . -, : | , ,.,1, .l!,: :.:,,', .: ..' .'j Jr , r..''"opstellingen als bekend. M.Haazen in LENS Cl +
. , Gaame ouders met vervoer voor LENS AI en CL

,i"" ,Sgfte1"*nrograBna voor AI"42rBI;C]. ;. '.. -,
',..r 

i.:::-. Ci..", 1,, -;,: '..-i,,':1, ,'l t, - --....i.

i,



+

I

,i

I

vE )sT pJ 
"-ÍDI' 

p.t Gp.ï!i{i D.!-t-..IUÏ'lTORI'}i

Kontal<tpersoon :
Tel.571096

Zaterdaq 24-3-1984.

I0.00.; uur . Den_,Hoofn: DI I.,ENS: DI,1:

EdwÍn Coret, Heng.gl:o.1aan,58? i 25444, cB, Den HFag.

'i,;..' '::, ri,,. .-t,::l -:..,.1,.:.I1."ir',1.. I :,..,i: i;" ":,r 
'' '-:' '"Afberren voor de wedstrljden blj bovengenoemd persoon op vrljdag+vondtussen .I8.00 e.n tg-00 uur. .rn uitersre. nogg..-qq!, op; zgt_es-dsgmf,;Èéri.;í_f.,

LENS bij iemand van de u-uKo re1 . 661314. vööi àvàiawèastrïjden uire;lrikge..eyond vap dq wedstrijd voor 18.00 uur. . , , .-.. --.. ;'-.-. -.-"--

SAÀÍENKOMST I.ENS

10.45 uur HMSH D2
10,15 uur cravenzande SV EI

Jri,' r:" .: ':'. , '-' '

zoNDAG 25-3-1984.

12.45 uur halve

BY ZONDE RHEDEN

Woudsewegr/Dèn I Hoorn'
9.00 uur

Vrederus.tlaan. S'. 45, .Èur
Gem.sp.park 9.00 "uur

I,ENS D2
.LENS EI

i,., l. .'

finale penalty bokaal op LENS (zie kopy) 12.30-uur

t;, ii(.-'
opstellihgèn - als bekend
gaarne ouilers met vervoer voor LENS EL ..' ' . t,. .,=.j-.''.,.:;, .:-,_. .lpupillen zie E s camppenaltybokaal
meÈ ingang van 26-3-84 tralnt de welpensè1ekÈie weer"óp..aan

,.(zle kopy) ij,,: ,, .
dagavond

}iIEDSTRIJDPRO

Kon taktpe rsoon :
Tel. 660204

ZATERDAG 24-3-L9 84.

uur HS Texas DHB FI
uuÍ HBS ,F6

F:JUNIOREN,..r. i,t., .,i.,i'.,

Àndy Christ, Lonneke rÈ-tf?eË...3 2., 254 1 "!S..Den:,Aaag 1.,:;. i::'ll\l

'- SAMENKOMST .I,ENS

'.rl r;l l

i

j,-r i,r.,; .!-. : -.i'. ,iir", :.i.:".,,"r:"".:.:,t,.,.'1.,r.,r.r, , Ii
ÀflleIlen voor de wedstrij den bij bovengenoemd persoon op vrijdlàgavond 'j'
tussen 18100 en 19.00 uur. ïn uiterste-nood no-g op zate'rdagmorgèn op Í,ENsbij .iempa{ irran de wKe rel. 6.61314, voor avondea'strlSaànlíiterlljk aeavond.vaq.de-,wedstr!j$voor.1g.96,uga;,,,,..,..;,,,

: !', ,:!: . .;i.--,'-. .. " . ,'i -'-.,-.,.i " \r' lJ:'

I I0.,0q*"' 9 .',00

18.30 ,uur Dynamo!67 .F2 LENS F3.

Duinlaan'..,'. .: -9..O0 . uur
Daal en Bergselaan.)' -; B.1'5 uur
sport laan/Me zenpJ.e in'" 

i,, , ., ïr .00. .uurr

.]uliafaantje' 17. 45' uirr

2s4l AM ?il,Hu.s.

- ,I,ENS
I.,,ENS F2

ltt.
LENS F3

F1

, .l2 ..00. .uur Duindorp SV F3 -
,iDTNSDAG 27-3-1984.

I

BYZONDERHEDEN

opstellLngen aIs bekend

I

;r.. ,l r' . ..i I

WEDSTRTJDPROGRÀMMA ME ISiTES

Kontaktpe rsoon :
TeL.297978.

Frans vd Berg, Gramsbergenlaan II4

Afbellen voor de wedst.ri j den bij
tus.sen 17.00 en 18.00 uur, In ui
LENS bi j iemand. van d.e .]UKO tel.
de avond van de wedstrijd,voor I

'bovengenoemd péréoon op vrijdJgavond Iterste nood nog op zaterdagmorgen op
66I314. voor avondwedstrij den uite;U jk

8.00 uur.
. -8-

-.".a,

,. r r.ii-r -'i. .. -l



ZATERDAG 24-3-T984
.,' : l 

-.1

1. 9.QO uur LENS- meisjes ,. Monsteï

r.,:.. 9AMENKOMS.E .LENS

VI 8.30 uur

L8..00r,uur
:; . t,g j.30 uur LENS meisjes

BYZONDERHEDEN

N.N. 
^

rl . j _,

; - LENS Atr
. LENS,À2
..LENS BI
. I.EI,IS C I,

I.,ENS EJ.

!., 'j

-.:' opstelling aIs bëkefid'
, SCHADITï.IP ROGRAtO.,tA

i i . ;'

l1;J0 uqr Rijswijk A-res.
13.30 uur Gr. WIï VAC Ai -1l!lg. qgr .cr. W Ir VAC Bt-
-1I.30 uur Pos tdufi/en EI ,

l'i, .' .

zorg voor eigen vervoer! !
Strippenkaart, meenemen.

BIj; algeheie 
lef,teufing spglen ae vlfgenae elftaJ-Len vrienàschapp"iijL,

,SÀI4ENKO T J,ENS'''. 13.' 'r2.:OO

p:o

I

'"r0.
,fI.'10i 45

30

uur
uur
.uur
. uur
uur

Voor Graaf W II VAC (Buurtweg) ook ! ! !

DARTEN OP LENS

'' :-.) )- r De .inschri jving voor he' 
,J199, opep..: Wanneer er je
.bij Ilarge.l i1e c.root, tèl_
Pr-,vrordt peI hoppel gés

. i... I+s,ghrijvir,rg,Í.,5;- per
:.r.. r..

t LENsdarttoernooi op Vri j dagj.avond :Ö' niàart, 1ë
ugdspe 1e rs mee 'wiIIen doèn kunnen;'zij i zich opgeven

665283 of bij Henk. Hoppenbrouwers - të1 . 89.49sp.peeld. ,fe -.partne6 hoeft geen 1id vdn L'ÈNS ,te.zíin.koppel.
.PEÀl-AITYB UKIIA.L

LENS A2 - Blauw Zwart A2 (0-0 ) .2-0

'.i i: .

. I i .' : .:.',i .' j. i

. op zondàg 25 maart vrordt op LEIirs, voor de wédstrÍ jd 
'.ENS 

r :' ÀlÈhei1sÈ.aroy"' !: lalve fllulg van het p"i,uiiv.ór.,i;;."--;"h;;à;.:i;.;;is""dre zes prpilren, wgrden om 12-30 uur in sportteiue op LENÉ verwacht: 
-pà[iicx 

vaI[ceíbur§,
Idr*t- ti:sserins, Maurioe schuurman, : uàili" - 

rrËà;;ik=, -ëË;"rd 
Kuiper,.. 'P3qca1 de Lanse. ledgre pupir neemt..zes penalii;;l--Dé ÀàEt" .drie.schutrersm99:n.mqgdoen om de Escamppenal.rvboka"r,öp zónààs e:àt-ií "prir.op-qMii---',,..,Nt afloop van bet:schieren: (zonaàg) tunneir,juiiié j.:i"i'op LENS.verkreden.

. E-selektietraining.. t jj .i i,;: -i,. j ..

.-.''.-. l :.. r..' ;;i ..-'-).. | '.-: .:" j';:',.

fanPf maanaag 26.i rn?lft ltuilï-rre-welpenserektie weer op de maandagavcind
]:P.t..op..de .wo_p4sdag. .De tijd blijfi van"r?.00. t/m.re'.00 luil.--ilËË;-mosen trainen de,mini:welpenl .R.Riémen,.s.or"th"oir"i;;i.iÀii'Jl'ujiluiiïEo.",
M.vieveen, J.v Eiemen 9n w.v Diemen. Dó ,".;;í;9.i4à"ilïö is ook *bordeze welpen en mini-welpen beschikËàu. ,r.r, 14,00 en 15.30 uur.

"ENS '',.est van 81- zvrart \.rinnen om in de kop mee te blijven doen en oí decompetitie . want 81. zwart heeft r5-2 g en IJNS 6-10 allebei z verlies ..:punten. Dit even vooraf nu_ de wedstrijd. A2 speerde óp-".ia 1 dus dàt wasdus aI- r hrinstpunt nu moesten we nog ían et. zwart vrinnen. rn de kleeil-
lSïIr§:* wÍl1em de tac:iek 

"og Àí."-'d"orsenomen, ;; k;; de wedsrrijd

-9-

., MÀÀNDAG 26-3-LïFJ4..'
. -- -------:-=i-:--? ..
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-... FIi . z.ryqit".begon zeer sterk, veel àanvallen, maar de 'achtërhoaae spàËfAe
- ' "Eoëdi'ën 'gíng er wat fout ilan was Frar.k de keeper. ter plaatse.. l,laar na

., éen-lroge bal-in héË strafs chopgebied wilde twee inan de ba1 weg schieten
maar cle één schoot ile baI volgens cle s cheidsrechter - tegen de arm van de

1' ander strafschop. Maar 81 . Zwàrt miste, er werd. naaét gei;ëhotèn. '-(-Èrank had
hem anders toch Í{eI gehad) . LENS kwam. steeds meerr,in ,hun, gpel.,;Kregg ook

;.;...kangen toch scoren ,maar ilat deeil men 'nÍét. Na de Èust waarin Willem nog
had verteld dat de achterhoede van 81. zr.rart niet zo best was {ug. .Qa-g..r
moest vroeg worden gescoord. LENS kreeg steeds meer kansën'olh te scoren.
Martin alleen voor de keeper maar hij miste. PI,.r ZJ{grÈ.. bl:e*ef, ogk zeer
gevaarlijk. Maar na + 20 min. spelen kreeg LENS een dÍrekte vrijeschop
rantlje strafschopgebÏed. Michel Fortman scoorde deze l:eheerst' 1--0..-BI.
ZÍrrart begon fel aan te vallen maar de LENS achterhoede'wad níet te iloor- l

breken. Maar 81. zwart scoorde 5rog bi jf.ra een,..Qoe-l-l)unt doordat Frank de
be,l-.yan.een;vrijëschop'Iiet glippén e; cle bai o1j ?è aoefpaal raakte maar
hij werg. door een LENS speler vreggeurerkt. LENS scoorale na + 30 min. weer.

:-no4lg.Éarii ging een paar-man vooiÉii was bij dè keeper daa? weqd hij.5raar;de huiten kant gedreven maar hij speelde.de keeperruit en'gaf Íoor èn'
, ii,lohh' wasserman scoorde beheerst 2-0. 81. Zwart-iwai aàngeslageí. ï,ENSj §peeliie de \^redstrí jd rustig uit. Dit vras.een- zeeq göedé wedétriia '

:'volgende week lrIilhelmus thuis 4e en daa:ina sEC i]íd Èit als je'dàar 4 punten- behaald kun je erg hoog eindigen (wie weet worden we wel kampioen)
..';r., '': ' ' ':':';'"'; '1' ''"'' ' .t'"'.: '

LENS Al - Celeritas Al 4-I (2-I)

LENS At is afgelopen zaterdag nog geen kampioen geworden. I{e 1 wonnen ze
zelf vaÍr Celeritas maar ,qok.. Velo. won..: De trENSspeà)<eir' probeerde waafschijn-

.-. Iijk in'eèn dronken bdi.nog. gtappig. te zj:jn -dooi om te.rbepëh dat. Veló.'" 'v.èrtoren had maa-i . daar trapten we niet Ín. De lolbrbèk.'' A1' ging direk!
fel vah start en'í4 d9.- i0e'minuut rondde Remco Köhlert ëen. kóit -genorn€;n.'

" hoekschöp, verlenja- dóór Eric Ammerlaan a.f'. De LENSach'terhoede-íercledigde
w-eer erg geconcentreerd: Richard Schreiner, LarÍlbÈrt Pennings,,,Marcel . - 

't:.Zaalberg en Edwin Coret geassisteerd door de stofzuiger opi. hét-.iniàdënveId 'Eric Warmenhoven bleek zoals vaker weer. een noeilijk -u^it te spelen linle. I

.- , Slechts !3x_hogfde Jóhn.v Kester"diu seizoeie te , visËe'ii' 'in c1u'sie'f de 9e1Íjk-' mgkgr van afgeJopen zàterdag. De,, penà.It1l'r wetd , onhoudËààr ingeschöten.'
' JEImme r 'voor . Celeritas , was LENS rhet .nieL'-'éens nièt de toegewezen straf schop .'Oààr plotestgfen toch nÍet , heIpt, scoordè: tr,ENS binnen -1.0idoobnden na de

. .strafèchof Z:1 door Robert neniÍngs; DÍt:was'de ruststand'. lita rust maakte
AI het binried de'20 minuten af. Dit.moesL wel .wànt'Robert vd Zwan was'Ée-hóorlijk geraakt vlak voor rust en .kón onmogelijk lang spelen;'Weer waren

, het Robert Pennings en Remco Köhler die goede aanvall-en doeltref fenil
afrondden. Met deàe 4-I stand kwam Marco v Velzen in de ploeg voor Róbert
vd Zwan. Er veranderde niets meer aan de stand. LENS AI .is nu twee weken

, vrij en -nu maqq hopen. dat Vefq geeri misstap,maaktr LEI{S AL maakt he.t ..- Iièver. zelf af, U+t de laatste.twee vredstrijilen, Monster uÍt en' D€llfia
.. thuis irogë ÀI nbg éé4 punt haIen. Geen "onmogelijlce opgave àacht'Lk'zo, 

.;of'!pe!enju11}e1ierie.rnogeenbes1íssingÈwedstrijd???...
,' 1" . '.',t r ry j':'- J^' '';';' i r' i 'i'l ' r '''l 

"'
Paul vd Steen

- ]0-

.t ,.:l:. ]
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UITSLÀGEN iTUNIOREN

Í.,,ENS AI
LENS A2
Monster BI
LENS 82
LENS CI
wvs cl
UTTSLAGEN PUPILI,EN

Lyra D2
LENS D2

UITSLAGETiI I{EI,PEN

I,ENS El

UITSI,ÀGEI.I MINI-WELPEN

TENS FI
LENS F2
I.,ENS F3

UITSIÀGEN MEISJES

ceteritad Ar
81 . Zwart A2
LENS BI
Quick Il2
Cromvliet Cl
LEI.IS C2

LENS DI
SV.35 D3

SEV EI

Gona
HBS F
HMSH

4-r
2-0
4-L
?- ?

5-0
7-3

0-7
5-3

4-1

FI
3
F2

2-8
3-1
2-2

LENS MI

Ge speeld
13

Gev,ronnen

7

Gelijk
I

RI(S\7M Ml

Verl oren
5

Pun ten
15

0-7

Doelpun ten
40-37

UITSLAGETiI DOORDEWEEKS

r.Etis A2
ï,F:NS 82
TITSV CI
LENS D2

DuÍnooril Àl
Laakkwartier 83
LENS C2
Velo D4

3-r
0-3
9-3
1-4

- 1r-
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DE LENSREVUE
VíEEKËIÍ,AD VAN DE VOETtsÀL\IERENIGTNG LENS (I,ENIG EN SNEL)

57e .raargàng nuniher s5, zs'màair t9'Íj4.

ooooooooooooooooooooort ' o ::
ó oFFÍC,IEEL , ;.. o
oooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

0396
I76 I

MU'TATIES LEDENLIJST

0212 W.,.T.Dl.Heynen (SEZO) adres wordt: Vleerstraat 9I, 2513 VW Den
rel.461088
Telefoonnr. wordt: 4515I0 .
Diamant 29 , 265L SH ' . -l

Berke1 en Rodenrijs r..

336711 of op; i

L,EI\IS ( Ienig én . sn_el )

Q.C.van Noort (SEZO /'zPàL)
H.Popping (SEZO) adres wordt.:

Haag

ÀT'VOEREN Àf,S LID:

1820 D.D.Baiiljoe A.jun.

BOETEN

Re istratiekosten Ie boekÍn i 25,-

RE Í.stratiJekost€jn i2e) boekin f, 25
!.1

,l

M.L.:RoE

rè'x
Bet vóór'it5

Í,.. .5134
. ePri
53253

4liBs
en.14lln
t(I.ls\^rrtë jl(, .onde,q

1. à.g. .door overmaking op gironr.
pij, de_ §BN:bank,, Den Haag t.n._y.

rmelding vari ."boete " . .v.e

\iERZORGER ., ."

Leo Rienren r' dip momenteel aI
| 'i : .:

gedeelÈeIijk -de taak van de.tussentJ-jils ver-
trokken verzorger. Dick Beek heeft over.genomen r. zal .het komende seizoen de..
gehelé' verzorgerstaak op zich nemen, d,-w.2. behanilellng op dinsilag-,.en .... Í'
donderdagavorid en tijdens de wedstrijdén op zondag. Het bestuur is. er van
overtuigd qat we .in de persoon van Leo, zerf jarenrang eerste erftal-sperer,
een vakkundigé "knijper" hebben aangetrokken en dat de samenwerking. met'd9 Syoep ,9ir .,!9 tec.hlische staf goed z_al verlopen. We wensen hem een.plezierigé. t.ijil' tcie.

..'
''SEKRETARTÀAT '- ' , -

2e Sëkretàtis. Ina vd Berg heeft de leden-, kontributie- en LENSTe\ re-., ..
adminisËràtiet oncler haar hoede genomen. voor vragen, opmerkingen of mede-..

.delingen dienaangaande kunt U. i; het vervolg b.i j -haàr terectrt. Haar . l
telefoonnuirimer 'is 070-297978. schrÍfterijke mededeJ-ingen artijd zenden..
aan hèt-.lrJgèmeen sekrètariaat, Hendersonstraat 223 te.,Rijswijk. i :.

-r-

Het Bestuur.

.:,i:r :-l j 
,



BBBBBBBBBBBBBBEBBBBDBB
B

,.. lSARtiÍIEuI,iJS' r',.- "'
.i.:1! lts

B

..-----]JAROPSI|BLLI"NG ".3,I-Íaart

Z aterda s rmo ns:
s middags :

- i ';il.-;,:;-,-l .:
.l,: .,,r'-.ii. !:.,/ t -:,.:', :... :ti.;i-i- 'l:

. BBBDB]]BEBIJDBi:]i]BDBIJ:]BBBTTDBBDBDBBDI.,I3DBi]DDDBDDDBDBDBBDDBEEDDEBBI]BI]SBDBBDDDDBD

, §lurFrjrl a
€41 ,r -,..,,..
fkeuring"': tot

,!...,.:.,_..., ..1.., - 
.-.{.}{:r,.-. r,..j..(.. 

.,. 
.

Hx. Í,entÍng - Leo Molenaar\- Mevr. de. Jong .r
An vd Steen - Paula s I Gravendi jk - Joiíë ''Christ,,

.r:;linus. z,r.1filaut"-,.jt. jr.!,r...,t,..i-...,.{-,',,..'r.i i1,,,; ,i,:,j r..,','i....

Van 1I.00 tot 14.00
Vanaf 14.00 uur:

1 'íor,rrihè: i'' ri

12.00 uur: IIr Lenting
uur i l.eo lrlolenaar

Tinus Zilfhout
, .'l { , ,' :--.

,,.i i. .:

Tinus ziLfhöuts rmor ns
s 'mi qs
aanvul-lin
ili j afkeu

'..rr !l

",ra,i ii.-'.Í" '"..r,;::'., r 
rï;r

t' "

t-

s 'midda§s :

An vd Steen - Harry Douvr
2 pers.
Tinus ZÍlfhout
An en Gerard vd Steen

13Í j verhindering afbellen bij
I,ET OP ::: LET OP : : : TET OP :
IJENS 4, 8 april Dardienst 2 pe

sé Ch;Íst teï.' i6O204.'rt; .'':'.il''i-i "iJo
,t

: iri i.l'

I.,ENS - AI nse B sen nieuw het s ok van'':de". srièl1è "achteï
.,r...t..t:i

s E&nd?- "' '' "

KLAVE
13 ap

RJÀssEN - KLAVERJASSEN - KLAVEFJASSEN - KLAVER.TASSETJ - KLAVERJASSEN -ril rs april 13 aprit t3 apri"r" 13 april' i: óiir ïï"ài.ir

i:

\'



iwwirvw\Tv,r/JvJvJVwJVJV.TViTVJVJVJvJVJVJVJVJvÍvw,tVwJvwwJv5v,rvww,rv.rvw.r
..,:;:.],-l,,..'l-,i,..,:,.j''.i....:-.:,,,'',',,:'

.' /AfgeloPen, zondag was; Gerard vd Steen' ui tgenod,igd cle punteir tè"verdelen'.'-..:iGerard cle man van de puntjes 9p de'ii was-uitetstjzorlrruldig met hÀa-;;;-kennen..ervan. lelangrÍjk. aéta{I: het niet. sp9}9n'v94-ri"Èy-waàiao"i .--=.:Ron .de Jong nu:onbetwÍst. IeÍder is van'het kIàèseinent. Coirmèntàar vàn..._ _-, -

Ri-cky: " Ron is de nreeste konstante, maar lk ben-:de.-bes.tè srjèrei;. '''vÈ i ;' '--'
zullen zien wie.er gelijk gaat krijgen. Gerard bedankt voor- ie meclewerkincr
en 

, 
veel succes met je nieuvre werk voor LENS. - t ,,l'. ; . ' -_-- J

KKKKKKKI«KKKKKKI«KKKKKKKKK
Ítv
I xr,arrun^rassuil [ ' :. '.,"-- .

.;l
: ., .r:

Vrijdag,13 april a.s.
, .In ..alle" hevigheÍc1 .Ios .

Ham-Jutte te kudneh..on
vullen' en 'bi j. één: van
kunt ook even bel]en.

Ís. het weer'uovèr. Het.kaaitsewèIa batst Éan weer'' Iedereen 'clie denkt het tiuidige .kanipioènskoppelttronen, raden we aà om 
'oncleËstaanàe 

Eon'ii^tÀonderStaanAe personen in te leveren'.;' fiouwens, U
.'! r :i_1 ,'. | '.

ii1., ..\ ! ,. 
",

Í!'.
De ryqlgendet.koppels hebbën zich'op c1e 

'vori ge .klaveij"asavori,a .:.eh"

v Drik
schijf .

!'aIILIe'Otte' ', .

op9egeven

Iihv. vd Hoek - C . Mlddenclorp :. v LÉxemburcj --i 
1

!'c;VgÍ,:1uerg,:i3.. i'.r.-jir J.ï ii., Eertner.', ,i''. .i '.'r v LuXemtiur! :
zonneveld ,. : Zonneveld Nelissen

. Mgrsbergen., ;1 .: '. -'. , Verboom . Jarisen ' . ' ,. :.'
MuiJ.w{ jk- ;;'...r. ".;._-- ,Vliegma4 ..i ,.,, .r .H.Zönneíe]d.. r:.-,

'.B1j18ma-',':;:,--lC1aus(<1ames).',iariset'":..'ul j+s_tnu .1 i..:. :j:. ,.,.-: ef,3us.i.it.i""i- , 
" àe èiö<rt ' ." :

Heynen. --.. ;.: !.., {...:.-:.t Bentveld ... . r'i",Osse '; "' . l:.; -j.Huí9*.r , r,, r' . i-i: overgauw , ' .' ,t,
',t;1, ':t: i', 'i' ,"'.'i;',;l - t ' -'-. '.'.. '.. -'-C :-l ':f.'
nen.{eder van bovénstaande personen'CÍe ande re bezighedespanninE.nu aI_ niet'meer aan kan of gewoon. niet meeí aur

.lq.afmelden bi j._ een... vàn - de , ónderstàónde 
- pö.rsonèn. -'..'

-29449y9Ifl-Wagep
.Og9tèrvreghef
Ekelenbgrg ".,.,Christ ,, . ,.

(i i'.. '-".." .':

i,:i-./,f : ---1 1' rr rr ,

n heeft, de ..
qt r.5a+.. zich . .

qBc

.:Lp4 .Qsse ..t'i,,- .. L.,1. 66804i., .

liim Kouwenhoven 299855
I g4ilré ghr:ist "'i,:. , 660204 ..

MarggI;.{-a4sgl ..,. u :.,o,,. 2l?289 .:,

ir i .., ,l-.'r ',
Ondé rge-tqken
de-,k laverj as avond
Be!
w dt".op Avo[,i. zelf volclaiaí .qr de

rdt'
oP Yrijdag- 13, ap{}1. Hi )/

. i..me
zij vormt een k

zich . "!riprbi j aan voor
opPe
.8rj

1
L IN éh ri j f gefcl '' a. c1.'" f .PSt foPPe
Haódtekening:

I

HMSH 3:LEN§3 I-0,
i.._ .i- ,. .. .;,: 

-Nadat' Ik s'morgens koploSier.I{i1
zag lijclen.ging ik voi góeAé mc
LENS speelde verzorgcler, maar H
Naclat lrij na 4 minuÈén eerÍ'doel
worden, scoorde HMSH even later
vaI1en netjes ovef Martin heen,

.,":l . .. r ,' - 1 .'.
....1,. +. , ,..: . ; ..r., ,l : .,.. i rt:
, ,,i

helmus (terecht) zijn eerstè (!) 'necTeirlàag
ecl naar HMSH. Het werd een teleurstelIing.
I,ISH vras agressiever en veel 'gevaarli jker.
punt (om dubieuze redenen) afgekéurd- zaöen
. via een vàn die gevaarlijke §ne1ie, uitl

't., i ,-,.
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'We bourrrclen wel eeà' veldoverwicht op, maar omda er heel veel balverlÍes
werd Eeleden en de spitsen onzichtbaar wa-ren kwanen'er nauweli jks lcansen.In de 2e he1ft. drukken we rnpgi.meer ,en-:weEd_, HMSH niet meer gevaarli jk., Hetbleef echter onnauwkeurig en de kansen die er kwanËn werden doór stevlgingrijpen. en, eé{r : gogde keepeq "ten ie!." ggdean. :Zo bli j ven we,helaas 2'pqn.ten
achËer.op Wllhe Lmus, llaari ,ÈeP en all es rlog ..in.,eÍgelr ,han<l, -,ïk heb WIlhè.l.rnusb
zondag. ge zien en i er" z.i-;i.n aLs _We . Be.t. znl.n èI.,Í.EN ervoor ,kÉokken_ beàlis"t.r.,..,
kansen.'EUS,;z onqag yli.1he lrtlrrs. ..,(uit) r:: rBaeg eerst koffiedrinken b-i j,,. Kees i r,..,
Verz amelèn 0 45uur LEN

i'

1l jrrl''.

Theo.'+ i;.1":';i

Í: .lr i.. ..r'",.:' i

Stand . VIilhelmus L7-29
LENS L7-27

VARIAIIES
,i.

Ook.,Barend van Hijkoop.'zat .afgelopen1z_ondag.naast de dug-putl. .

Dacht zeker dat ile vecleo ploèg nog steeds aan het fÍImen was.- i, ,.. Afgelopen. zgr-tqaS vrqs .h-eg de bo.-ur! aen onze duizendpoot , ín ruste. ,.

. . ,, lnou jql in Iu.ste-) Gergrd. vg stedn om de- puhten voör de..Voetbalier
lj.,'.,iya+. het .Jaar:. klassemeít te gqveí. leclankt-. Gerardl .,:'.,,. _.:,,.,","..:

- ,, ,, ,,iilf.Selopgn Zg1lQag dLe, s1alom.,nret <loelpunt .var wim Keetman; geztent,
zeker nèt terug van de winterbport,. .:-.. ; ,: r r-.1-. ri .i ..:.:_.:

De heren scheiàsrechters in de 2e klasse A is verzocht l,rr.rS r- gàèn '

j,,.. strafscho:pen, meer: jtoe -.te.. kennen , rn-its Van te voren, schri f teli jli : ," i vastgelegd ís dat l,Iaarten Rog de schade aan de netten uit'eigén
Jë[, bgtaalt ,:ll. I .: r i ,. :r - l', ,i'. -;1 .1.,,. ].;,.,." ; r .:..r- i..,Denkt u,nog even aan het klaverjassenr. ZÍe erders in deze. r,ENSl:",
fe Vue. : _ !*:. _, t'i' .. ..i" ,. :i., l.

.: ,. À1s U:p.och, in de buurt benii zondag rài45. U-ur WiIhelmus;'4i;,LENS'3.

..2. _ .D.e spannning stijgt ten top. i ..rjr i:. .,;.r. I. i;,;.
,- -..1 -Lachen bij_ dat zesdà.afgelopen zondag. onze vllegencle reportèr 2gu' , ,we,r gven vraggen, Dij eén b-uitensperöituarie r.àèË a" r,nlrs-veidedi-

' - gÍ!.9, verschrikt achterom àaar Frans Flumans'-omilat cle scheids-.gÉ:i_ rechter niet reageerde en wàt bleek. ..,.. . , , rranÀ stàna-;i;t;.e; :i.., . ?- g" lijn maar-h.à ,oi., 61"1i;-il;ài'à.;-LiËiiè sanitarre. srop
-. 

il?ilast.:i .,..;.r,.. :::,'.i "" ....-'-,,,-;" ,::.:r-.'r'-,.-.'.'-' ;.,,.',..,',,..,1ii',' ir :

LDLDLDLDLDTDLDLDËDLbLDLDLDLDLDLDTbLDLDLDLDLDT,É,lpf,ör,ór,o.r,ilbr,or,or,pr,or,'óLDLDiDL

DAITTEN DARTEN ,DARTEN DARTEN LENS DARTEI,Ï DARTL:N ;i DARTEN , DARTEN:.oenn,", DARTS
IDIDTDLDLDLDLDLDL DLDLDLDLDLDLDLDTlDL DLDLDL DLDDLDLDLDLDLDLDLDTDLELDLDLDI] DIIiDL

Nog één nachtje slapen en dan is her zover, a*""iàrÈo* 20.0;;o;tr;m;;li:u":".het ;-,I:ENS / Nutsspaarbank / 'Darrshöp'"t-h'el''corner" rràÍr:oiràn a"iiËaàà-àài;'-I+..dgaf9e1openwekenbentU,a}.pp..dèh9ogt.e,gebracht..,ài'nutéénen-..
ander- om nog even Ean bepaarqe zaken de aancracht te schenken vórgen híerr{a!.,h9bbe dinseljes,'.Gespèerd wordr. voLspn§ fi.ó..p,,. iNèà:-ö;;; D;;ài',rËËi".E.is'een. vredétri jd- en een rötcróhtie tÍàss.e,, rri ae_weàstiija tiàs!"-;:'---'. IS+gl.-18.59qP9-lq,-yl!,1 irl. de,re§s.eatie klasie's pouróó van iéaer 5 koppels." samen goe-d voor 82 'aktiévir" àarte rs en rïret suppo-rte-rs etc.etc. grpii È:an.-d.it-voo.een-íol1e b-alr zorgen.'-r,íahilëer:e"vriiaatà+à"à-àà-r,nr.rs:tIiíi";'
betreeclt aan-zori ig j_eze1p-ll eg" mekka wanen, en welree" a;;;#;à,'ïp.i;kantine zal dan omgebouwd zijn tot een gigantiscrr patèis'waar menig

:,.; ._.,' ..i -:,, ..1'-l:.:,, .,.....- ". -. r :,'...--
t,l<,1-,1

' 'f-ir*r .: r,;;'':- '.'; -' 1 ".Í'-i: '.ri. ,.-- I ',. :- ' )

,, ,- :.,,-.;. r tt ,'í....,.:., :-r r.i.r t,^'.; ^:,,.:,. 
,. i-'. ',rl-- i '--'' l,', ,!'

'j::u,t,:.,.;|.j-i'-l'','.:4-

-' _,,. t;t,- .,_



ewo

Darter? j
Je kan ze

1-+ jEJ
aanSch affen bi

e za! zel-f (indien moge ye1 je dart-pij len. moeten meénemen.
dartsho ,,rlthe cornèr'l

Bet s traat, 4. atuur I k wör t er niet voor ni.ets gegooiC, er zijn
zowe voor. de : weds tr jd als de rèkreàt,ie klasse prijzed beschÍkbaar ge-steld "

haIen. Het is gebruikelljk,
alsmede een .prijs voor

ilat
diegenen

'vranneer er een wedstrijd aan de
..die de. hoogste score en "Finish.

gang is
om de baan geen overlast wordt bezorgdr, dit voor de koncentratie , vanrliegenen, die aan het gooien zijn. Denk.'daar vrel aan, dank jel?
Tot slot rrrensen wi j j ullie allemaal een succesvol en voornamelijk eengezellige Dartavond .Èoë.'

Tot vrij dagavond 20.00 uur
Henk en Marcel.P.S.

''THE CORNER''

PROGR]IMMA VRIJDAG 3O-3-I9 84.

22.00 uur Rava 3 LENS 3 Sporthal Oranjeplein.
PROGRAMMA }4AANDAG 2.4- 1984.

ze s meÈ kbrtin no
J

Darters doen het om ,,the bu1l',
Het toernooi is mogelijk gemaakt door:
LEtilS - 1.IUTSSPAARDAiVK DEN HÀÀc en DARTSHOP

LDLDLDLDI,DLDTDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDI,DLDLDLDLDLDI;DLDTDLDI,DLDLDLDD
i

zz?,2 zzz zzz zzzzz zz z z z z z z z z?, z z zzz z ?, z z z z z 7, z zq

f r,anres DE GorEN vrrN HET zAArvoETtsAL .,, .l ... .,. ..: .

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzT,zzzzzzzT,zzzz;zzzzzz

19.00 uur LENS 2

PROGRAMMA WEI]K 9 t/rn 13 april 1984.

l;..the'YeLlowè 2 ''- 'sporthài »e !'1uit/Leiilschèndm

I,laandag 9- 4 .
Vrijclag I3-4

UITSLAGEN

Baciger 2
LENS 2

LENS 3
2"7513.

.t .;. - .-,2I.r00 uur sporthal Duinlaan-
2I.50 uur spoirhal oranjepL

Rijswijk I
LENS 3
LENS 2
IJENS 2
I;ENS 3

i "ï.

5-6 "LE}TS 1
s'Grav. SV/ 3
chàban 4 '.

Snoekte"T '

Rornano tí. W;

5-2
5-1
9-6
5-2

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,?,zzzzzzzzzzz' .. :'.' .

2- o i ''i vra DE vooRDEUR vAN lrE zoNrrAG !..; ,., . ,
1L ------- . Z' ., .
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZzzzzzzzzzzzzzz,z1Lzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,zzz

PROGRAI"TMÀ ZONDAG I april 1984.

LENS I vrij
LENS 2
Wilhelmus 4
Duno 2
Spoomljk 3
RKÀ\r\/ 7

Lugclunum 2
LENS 3
LENS 4
LEIIS 5
LENS 6

VI-
I{e s ÈvlÍetvre g/Voorburg
Mrg. Nolenslaan.
E s cami) I
He uvelwe g,/ L,,e i ds chendam.

r1.00
12.45
12.00
r0.00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur

-5-



" '''10 .00 uur. LENS '

_.. 12r00 -uu.r..Ri jsw
' i .l:2 .'00 ' uur LENS

12."00 uur LEN§
r4.0o'uur'rÉr'ïs

7'"
+'j
9

Ooievaarè 2 V3l2 F.Boymahs
r{s -8- :§iioÍtDírlklprdí SE s-i liene!!,

,v2 C-.P!rir-.ljëÏödse.
, V3 -,:NiN.r: - .,

.V1-: : N,Ni, '.,

,I/€lkeniers :6 . ,

.GDA .9 . ,"'Dui;gohjsv"à_,r-;
j.:r.r? . . - :-,!

j';i. .:'
OPSrÈíLLIi'i'GEN;

10
1t

:i.i,

LENS r t../n At:'iërden'door

TEIIS 3 ve-rz ameJen

traiiiers bekend gemaakt
'l: '.-, 1l
uur LENS.

.::,",.-i

om'I0.45

bekend
11

ÀIIET OPKOI.ÍEN

'-'Vr-dEëhs herhaald niet" öpiiomen worclt y Tcllohreg clIt seizoen niet meer

LENS 5 È/m tI: a1s

oPges te Id.
RESERVEPROGRAMMA Z OI,IDAG I april'1984.:

',Í - .i .; ,,

ï. ,

_; 
+ ",,, ".rt . r
LENS I
LENS 2
I,ENS 3
LENS 4
LEIiIS 5
LE}íS B

'14.0s'
r2 .00
12.,00
r2.0c
r3.00

^ 14.00

'Rijsivijk 'I '

Rijsr.rijk 2
Westlandia 3
PostduÍven..3
iIIqsH 4-
Postduiven 4

-, r }

uuï
uur
llur
uur
uur
uur

,':

P GRAMMA DTÀ]SDAG 3. a ril .I984. Haaqs

-18. 30 uur IJEDIS I
P ROGRA!4MA WOENS DÀG 4 r+nrr, 1984.

che Courant cup

Quick Steps-,1- r ,., ii ..t:

t9 . 00 uur Í.,ENS . 3'zà
4zo20 " 45 uur LEI\IS

PROGRAIIMÀ ZONDÀG 8 april 19 84.

:1
LENS II zo
I,EiilS 6 z a

14.00 uur LENS I
1I.00 uur LENS 2
12.00 uur I,81,ïS 3
10;00 uur LENS 4
ItJ.00 rlur IrENS 5
12.00 uur LENS 6
1 4 . t10 uur IIINS 7
I4 . 00 ,,uur LEIIS . 8-
"I2,'00 'uur Quick '8
10.00 uur DzS 5
+LENS4Sapril

Blauw Zwart
Blauw.Zwart
We s tlandia
vcs 4" "
O]iveo 5,
Quick 7
Kranenburg

. .vQS ,1.. .. .,;

LENS 9
, Ï,ENS 10
2 pers.

.I
2

5.

4.

+

'i,1.',:*-:

- .'i i ..;r

UITSLÀGEN ZONDTIG

ilardiens t
25 maart 1984.

I,ENS I.::"
LENS 2
HIIISH 3
DSO 3 -'''.'
Dyn.6712 -
DIJO 6

Alphense qoys : Ivuc 2
I,ENS 3
LENS 4
LENS 5
LENS 6

2-2
3=.2
3-.1
5-1
3-0t-r

-6-
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TENS
soA 4
I-,ENS
LENS
IJENS

5-r
L-2
3-7
2-r
9+2

7 Nivo 2
IENS B
Vredenburch
rws 3
VDS 5 .', r

9
10
lr

1t

LENSKOMPETITTE ..: (Standen bÍ j gewerkt '.t / n .20 maart . 1984) ,

''::l!

,LENS 9 zondaq teruqsetrökken

,1,É-ws- -a zonQag '
., LENS IC . zondag 

.

LENS 4 .zaterdqg
L,ENS 6 z aterdag

2-4
)-)
.2:O
2-0

1r-5
8-9
5-7-

" s-B

NOG TE SPELEN,,27 maart 1984.

19 .00 uur LENS

I,Ioq te spelen indien nog van belanq..

4za LENS 10 zo

,4 aprLl 1984.. ,.

zo-as ,Li Ërirs LENS 6,.2a
",i.

,]

4zo
POULE ,2

LENS 5 zaterdaqT terugqetrokken

ï.,ENS 3 za
.LENS 5 zo

. LENS, J.1, zo "' i.Ns É' à'ó'

Nog te spelen 4 april 1984.

2-4
3-4
)-)
3-0

9-2
r5 -9
A-5
6-IB

19 .00 uur LENS _3,,,2a, ', '-..
SËOTAVOND 28 april 1984.

LENS II zo
1.

Op zaterdag 28 april zuilen cle finalewecls tri j den worclen veig-<ee Ir1.

V3
v3
v2
v1

1B
ie
19
19

.3.p,

..30

.oo

.00

uur
uur.
uur
uur

, nr.4 poule I -. nr,; 4 ,poule 2 (2x3C)
, fir. 3 poule .1 _-.. nr 3 Èöule 2 (2x3C)
nr.2 pgu1e. I - nr 2 poulq 2 (2x451 -nr.,1 poule I =.nr. I pou19 2 (2x45)

i -- i.
Na afloop. van.deze wedstri j,Je4 zal o
pri j suitr. eiking Í p1aAt-svinden . Het is
weer voor. de televisie kruÍpt; of eI
er nrre! zijn a1len een gezpIIige avon
Tineke's, drive. in. show worde4 geswin
rétenen op eer-r vo11e ,I:ak, neem, vrien'ftee-. Oie .qíond.. . . .,'i r.. ...:.: .

m, + 21.45 uur in ons klubgebouw de
eöhter niet de becloeling dat U daarha

cle rs Uw vertier gaat zoeken. Laten wij
d vah maken. Er kan.:op dè.tonen van
gd tot in de kleine uurtjes. !Ít1j
iI,vrienclin, verloofde of vrouw gèrust

.';

:; ,,, .t ,,'i , t,, -- .i,! I

-7-
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i
i

I,ENS 6 kampioen? i.i

Met deze w1I ik eerst onze Tinus en Cor: aàn de bar bedanken voor de
keurige manÍer van bedienen op deze zo vroege rorgen, Hierna gingen wi
op pad en Koos liet rne-..eers!:_evej-::^Z-o.-eËëqr!Éejr . aien" .en' gingen 'zo. langs"
Palenstein naar de velden van DWO. Leuk -aangelegcl met fantasiewaars chi j n-Iijk door de enige man in deze gemeente die niet bang was voor een bochtjeof kruuetje. Ons zesde \,{as compleet minus Harry Dietz dÍe niet kon komen
wegens zijn kanaries. Het team van DïíO had als" .1aats tè man. onzé . IÍans Zoufl.
Die had. geen problemen met onze aanvaL. Ik mocht natuurlijk gaan vla9gaDwant aa-n een tr.íaalfde man was nÍet gedacht. Kon we1 merken clat.het k lasse

,q.

i r,aNes DE spoRTEN vÀi\ DE z-M LADDER---IIi 
1

voetballers geweest lraren, vran t er gtng'bijna §een bal nodeloos ,de zijttjnover, zodoende had ik het als grens iri cleze , , clubbelf unktie, ; niet te 'l
druk, alleen rret dte wisputtr-.-i-ge achterhoecle ; zo speerclen we dan slap jes
op naar rust. Hlerna pas begon het spektakel (Hr. Roodbol sr dit had Í
moeten aanschourrJen) . De kwaliteit kwarn nu naar. voren en ilaL -iesillteerclein een doerpunt, magnifj"ek opgezet <loor Hans zoet, het enige brÍrlante rdatik van hem zag, de rest was vooï, dÍe ",1';lanrlere Hàns,,, eh stÈil:iem ingekopt
door cle artijd rustig voetballencle Nol Jansen. Jamme r voor het tegèn- -
pun-t jg, maar dat r.ras een klein foutje:. Íji . àe '-veidecligfng. en:. alles,tíat^' et..'.'zo Dll hoort.. Daar moet je maar niet meer overí praten.Tot s10t nog even'een impressie van Hans zoun: Dat zesde is altijà rrog een erftal clie'beter
met de mond dan in werkelJ-jkheid kunhen voetbarLen. Dat is een uitspraakdie van hem ís en niet van Ud rei.2ende.' rèilacteur. Ook wÍI. ik nog'óp'de..
valreep enkele jongens van het vierde beclanken voor de groet iliè zé nij
kyamgn brengen, a1 was het vrel op een voor ml_ j ongebruiÉeli jk punt!-.!; ti ''BÍj leven en welzijn tot de volgende keeer.

. .. E.M-FlurhanS.l -.'r.:r...,,:. . ..'r':' .-

zz z zz 7,zz z zz z7,z zzzzzzzz zz zzz z z z z z zz zz z z zz 27, zz

l

- -'r
. zzzzzzzzzzzzzzzzzT,zz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzïZzz,zzzz,zàkz\

i i . . ..:.
PROGRÀMMA ZÀTERDAG 31 maart, 1984.

14.3C
L2 r30

I-uur D1auw Zwart (W)
uur JAC 5

LENS 3 is vri j
uur Lyra I -
uur SEV I0
uu,r"-tievjÓ ;II i . ...'' :

LENS 2'.',:
(zie Lenskompetitíe

LENS I

LENS 4
LENS 5
IENS 6

r0. 30
r4.30
II.OO

Het was deze keer.dat ons EERSTE voor ciè eéiËte maàI Ait beiz,oenwerkerijk erle regÍsters ,diende'. opëirFtrekken eni werkerijk tot aan <là '
bodem van hun krachten Jiende te gaanÍ wét 'in enthötsiasme-èn wat rn
rechnisch kunnen ontprooiàéirtaià íàLàieffiovË;Ëïói:;;èa-*àrr.Ëi'a"ï ae,goe-gemeente met z'n alIen, in en-EïiEi-ËEf-veld, (,È za.r n.I. iwart van
de mensen) naar deze wealstrijd weken en weken hpQ<Ièn'toegéleefd. Het.begóntrerigens; niet- onguns,tig voor LENS'toen na t ró:$iiirr een-hoge voorzet vànrechts , over a rres heen , 'b! j 'Bert 'Ààlnrers b6landàè , '"riie 'behéerst iirschoot(o-t) ! Hoewer nauwerÍjks rnoge d.e thuiècrub' er claa rira èchtqir''lnog eenl"stevig scheutjè enthöusiasme tegènaan, hijt,qéen. (mede cloor'edn zwak

. momglt j.n de achreiihodde' deÈ;Èezoékers)'rteidde tod:à" gerijtmakài,'íàui-à,
gooiden de Boys, aangemoedigcl door de vele geestdrifttge aànhansers er n6g-meer tegenaan, hetgeen inderdaacl een tweede doerpunt van de thuisclub totgevolg had. Het ging er vrij fors aan toe en sIeèhts cle uitstekende rei-
9i!g run de HIr:.Lucassen kon voorkomen, clat c1e grens van-ËFÉEË6?ï[ïfïbnÍet. of nauwelijks overschreden werd. .

-8-
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Terwi j i v;ij ieedsi dachten rnet een (voor ons gebruikelijke) achters,tand te,gaan rusi-.en, wes ! t c1e 
"óölc vooc d.eze Takilier Doys, ditmaal ongrijpbaieTon HoD, die net eeD ' nauyre L te. vol n technisChe srtunt de partijen

wede r91 .9p ,ge1í l jiÈ -vöèt. bJ:acht: 2-2 I,Jie .nu geclacht'hacl, ..dat in de r tw-eedehelf <le clacehdlahg van de thuis club vrel enigzins bekoeld zou zL

k

beclrogen .;§1t,. fl|et., .evenve.g!. vaa.ft en-.ijver als v66r de rust str r:mcle n - de .Boysnap.r . vo::en ,e]r wiítt-en ,Aovrgar na. engeV.eer een ,kwà j:tíer de..:IeidÍns te. Ëe r-nemen (3-21 I t l{as een Lr.iteflnate I'e rclÍeltls te , van T.ENS om hierna nieffiijde pakken neer te gaan zitten, . .Coch.-.:rre rder, te Vgchten ,om er .cnileruit tel:ornen. BareitC vai).illiJ.]Sggp. toonde o;) d5t mcment c1e. j$ste inslag. jte bezittenmet hetlïJi?è'-tröji,' -/a:] 
_;9_è11 ruerl<e -1.i,jk gou@en vrigse'l" De móeges.treden

jn kwam

\,reer UIT en we1 bij uw Zsrartwat clan geerl eenvo.lrcllgg 
"opE

a-ve

t

L
René. us., en Zoui:en door E r-iki,.tr{arimenhove n en Nico . S.tapet-; 'cTië.,Jan c1i-i k. -

danknarlwe is in i)et rrr:Id r
rechte rvl.e l].ge i f.en

ZL e 'n bekencle §ISII]-C.. doorzetten,.. vanaf cle
f-i:n ge voorzet afgaf , clie net.'-naast gegaan zou zijn, wareI t nj.et c1q!;, . r1e. al<tieve Bé!:t . -lne rs t' aÈJ", t cluchtig op zijn huid geze-ten,nog :let een voe{i, te9en aI n FriJ.gèh eií 'de partij ande rmaal op

geJ. j. jl;e voet jío!} brengen, De rres t van de - tij d voltrok zich, aan beide,;zi j rlen door het optred.en van .tal loze min 'öf - niee'r érnstise 'bie'dsures aanbeide zi j den., dr:ch gcdoel-punt uercl ef niet meer en had LElilS' loon_,na haldwerken, vraarv Cr,cr ,het hetc eI í:_!a1 + .trainer en (ektieve) verzorger, Neïfs-sen-een steviqe 'I
uf,.m poe koÀrt.(r*g"

I l

r; -"z'aterdgC
lnoge betekeruster hart Legemoet ge.zi.en mag worc]en. (Oh ja., voor (]e eventuele lief-hebbers, het -.reId -ran au\,r Zr.rart bevindt zich. aan de Kat\,ri jkse!,reg, .helemaal aa:-.. GE-ande ree n van Wassenaar naast het tankstaElonT!

Het DEITI]E iiat orEri

nen, d-ch clat .we I- meE .een. ge--

. r,-' i' I , :

ri j week-ën'd' tegemoet gaat',. Í7on.zaI .hiep m,"t genoegsn aan.terugden-
l:

prestatÍe van het 3e,
en. enthousiasme zÍt er

'' ,i !jde Sportpark ,, i.le Zwe th " ,

- ' He1r TÍiEEt)Ele\,-ërdq? -gëzteÈ ' dë - ddöi "è'ms taridighéclen 'gèhavencle! - 
:opstellinE, ëët-z+é-r Eoede píest.atie, aoor trruis ,ËÍijk--te.spe:r.en tegensv de. JaErs-iL, Haarbij captaÍn Jil1 v(r ras:ffiE ioor-tijrl hèt gence,jen

smaal<te c1e, orrsrigsns r,eId:i-ende,l{Ï!fifrffir tot stand. tó hre.ngén! eén l,g-elijkspel zj.t er. o.i. rrok e.s. g,lÉeaqgg vrel !.reer in àfs.eà+_,Éérààf-Srà_'brachr wordt aar .rÀc 5; ax:fJE-eËíE6Ë6_9.1 
T._1"--y-Í!. tà-!ijxén- iigsi;à .",,".terrein-J,Ac".BuErt'!,eG];-.*,.'-'-.,

ruim (

kenl (

LEiiIS 4:

::-... ',i'i , ., : .i:gens een v
(thui s) en
inning)

s-0 ) v.ln SV de ,T.1 ::s;
P ro fi cia met dc oveI1,

§et Vi.E RLrE za1 dan rre -t- niet in de Lier de
g"i,g.-rlgFPl Eë-::-ug icunnÉD.-€v€rc1r€fl, cr.ö z;atocir ook- cht-inlai. r;el. een puntènr;erdàling in'.. , ., ..

iJ,ll"l-- P.vC Re,-;g - ,f.de Dnrin - p.de Bruin , ï. .!{. Fris -.J.ifen Heyér
R. Koelel.;ry - R" XuiFer - R. v Oost - J. pronk (Ài - U. Zegers ._
R" vcl Steeu .- Ïi .lL l .

, gef?+rneLe!. 9 ï Q0 uu::. ï.,E§s , 
.,!Het-',terréÍh -is 'gelegren aah: ''àtt!dzí

VeilÍng,t-eg 26 de I,ier,,

Het VI.lf'lJE heeÍt b lijkb4ar de moecl .,Laten zakken hetEeen duidelÍjktbrijk'u' ui-t ii6t-ï6ï -l-Íes ( 1-2). op 'ei n terreÍn tegen Amar Deep. Mogelijkgaat het a 
" 
s. Zatc.1:dacÍ IJIT tegen SÉiV I 'con otje beter. Een puntje ziter toch r+c]. i.n , niet?

LENS 5: G. Aosíiran - C^uosmàn ; :,rI.ds gaa's I J.Sinke - H.Kemper (A) - .-. 
,--iT--'' x.xi:ul - G,Kuiper - í: x"Vp.i---u.w.,r,I,q.,4 .-.G,vcl .Tcgt - l--.\relclink

N,N.
verzamelen .1.3.30 u.ur IENS Leider G.Kuiper.Ilet- terrei.;r_ is geJ-egen aan: Heuvelvreg te Leidschenclam (tuslen ziekenhuÍs
S t'. Antor j-Èsho\,.e en het t_errein van n«AW in;

-9-



, i. ,. -. i :t.Hoe , het j ZESDE 'speelde vreten w! j niet (er belde' wèer gèen mens I I ).-'docË de urr:wedsffi tègen 'oevjo rr dtèdt toch w@i periectief l
-. l;,: i,, ." :! :',, . ,' ,

.,.: IE|Q:r C'. Berenbiik -, §..,§!! - L.Sinke'- W.Sinuners'- H. Kouwenhoven - .

. ':.,'.i: ,H.Gertitsma - H. Dourir - J.Kairwénhoven - L.I{antel - W. Stuifbergen (A)
,- - ; , A.TewarÍé - R.Vroom - N.N. ; : ' '

.- / . (C-BeIt laat eens wàt van je horen)
verzamelen I0..00 uur LENS
ATTEI'ïTIE: denk om r.,nN§fàmpetitie op woeísàeig a
ffi-rre:.n .is gëlegen aó: oosteinde voorbtirg
Leidschèndam- t 200 m links!") . i'

Leider H. Douw.
april om 20.45 uur.
(na Viaduct voorbuig) 1

. J. IJorie .

.L.PostJna:

.D. de Hi1§Èer.
ronk.

AFschrÍjven vrij dag voor';i9.0C uur IIr. Meinesz teI. 070-863447

PROGRAMMA 'ZATERDAG 7 apri'I 1984.

l4
L2
t2
T4
10
1C

i 30 i,'Ilur SV ïíassenaar
. 3'O utrr, LENS 2 . . l

.30 . uur tElis: 3

.30 uui-r,eNs t4

. 30 :uur LENS - 
5,

.30 .uur ËE§S §r.;, :

I LENS I
Hoekse
SVGER.
DSVP 1
KSD 4
vcs 4

. Boy
3
2

(
s4
t)

c.H
G.J
J.C
T.P
N.N
N.N

I,ENS, KOMPETITIE 4 april
Ítt ::., i i'l

I9r00 dur LENS 3 za'
20.45 uur LENS 4 zo

'. .:. .i:' -

I,ENS I1 2o.,.
LENS'- 6. za . .'

GESCHORST TOT NÀDERE ORDE wegens herhaaLd niet opkomen zonder af te
- sEhrij vèn-'

R. Janseh
R. Kievit
verweer bLj

,i

' LENS 2 za"
LENS 4 za

zaterdag commissie

(F) waarbij' iÍcï§ öpvie1 dat Erik gJarmenhoven zich dlrekt aanpaste en speeJ-de
of hij daar altijd had gestaan.

.:' J,'.f ',JJ JJ.] JiT JJJJJ JJ J.f .] JJJ J J J
T , '.j veu HET'JEUGLiFRoNT 

j 
l

JJJJJJJiIJJJJJJJJJJJJJiÍ,]JJJJJJJJiIJiIiIJ,]JJJJJ.rJJJJJJJJJJirJ;i,r,rg,r,r,r,r.rirJJffiJJJ

WEDSTRI JDPROGRÀMMA A+I]+C_ JUNIOREN

KontaktpÈrsoon: Gerard 
, 
I-ruivesteyp, Stieltjesstraat 259 , 252t VL Den Haag,tel; 946U93 .

Afberren voor de wedstrijden bij bovengenoemd persoon op vrÍjdagavoncltussen 18.00 en 19.0c uur. rn uiterste-nood no-g op zate-rdagmorgen op. lLENs bij'ibmand .vari .re JUKo re1. 661314. voor iuoia;àà"lriiàLn-"it"iri:t
de':'avond''vÉ[r c1e wedstri ji1 voor '1g.00' uur.

- 1C-



ZATERDAG 3I-3-I984

12 . 30 ' uur"'LENS" At
14:30"uuí lsb ai
12.30,uur LENS ijl
14.30:uur LENS 82
1I.0O, uur LENS Cl

B. 45 uur Rava C2

IYZOIiIDERHEDEN

Sanenkoms t LENS

SEV AI (vr) Vz
IJENS A2 Brasserskade
V€ilo BI:. Vl
Vrèdenburch 85 Vt
DHÍ Ctj. vl
LENS C2 Zuiilerpark

I1.45
13.00
1t;45
14;00
r0.30

B .00

uur.
uur
uur
uur
uur
uur

opstellingen als ..bekend
Gaarne ouders met vervoer voor LENS A2vrijdag 3C naart clarten op IEI{S
yegen-s het niet opkomen afgelopen zaterdag
M.v [Íaaren een extra reservebeurt' .

I{.Haazen'in'.CI en CZ :..,.. .:.r:

D+E--]I]NICREN

krijgen R.KooIe em

Samenkons t LENS

WEDSTRTJDPROGRÀITMA

Kontaktpersoon: Edwin Coret.,
teI.671096

DOI{DERDAG "2 9.- 3-.1 9 84

l_9r;l§ urr HTSV E I
SATERDAG 3I-3-r964

Hengelolàan'589 ; 2544 cB'Den Haag,

Afbel-Ien voor -.cle rrredstri j den bij. bovengenoeàcl persoon op vri j dagavondtussen rB;00 en r9.0o uur.' rir.uiterste nood no! op zateiaa!órgér, opLENS bií'ieman<I vàn cre wKo rer. 661314. vooi àvbndwedstrij'den-uite;lijkde avond van de wedstrijil voor lB.0O uur. : :

r0.30
r2.00

9 .00

I
2
I

.' IJENS ]E I

Gravenzande SV D2 V3
Die Haghe D2 V3
Velo EI V3

Erasmusweg 18.30 uur

10.00
rr.30
. 8.30

uur
uur
uur

uur LENS D
UUT LENS D
UUT LENS E

AYZONDER}MEEN,

WEDSTRT']DPROGRAMMÀ F:JUNIOREN

'Kontàktpersoon:
teI..660204r.:, .

Andy Christ. L,onnekerstraat ,'3 7;. 2541 TS Den Haag,

i.. opstellingen ,als: bekènd
. , rle werpen trainen.weer op maanclagavon<i vàn lzr0o t/m 18.00 uur.-'. wegens herhaard nLet o[rkomen wordt A.HoogencÍjk dit seÍzoen hiet

.,.,- .., meer opgesteld.,

Afberren voor de vrecls trÍ j den bij. b.vengenoemcl persoon op vri j <1àgavond -tussen r8-0c en 19-00 uur. rn uiterste-nood no-g op zateidagmorgen opLENS,bij,iemanil van de Jrr«o rer;,66r3r4. voor àvoidweasiiijàen-uireilijk'de avon(l van de vedstri jcl ivobr IB.0O uur;

-l-I-



',.t' -, i "..i; a.i.Jí,: lii

'9:oot'9. oo
r0 .00

ZATERDÀG 3r-3-1984. , i'.- ;:. .r:.'-,
::, ! l. " iï.-I

0uiclt : Er
r;. I,.agklwgrtle r

Gona F3

LEI\IS Fl
IJENS F2

r':i. i r. V 1.

Sanènkomsu LENS

uur
uuf
uur

v1
F3
VI

V1
LENS
LENS
LENS

FI
F2
F3

. B:; 30'' uujr

.8.30" uui
' 9,30 uói

itöer,rspai 4-4- 19 84.

14.00 uur ADO F1
15.00 uur ADO E2

BY! ':]t.]'RHEDEN

Zuide rpark
, i, ,,.,... .rZuide rpark . i

13.15 uur
14. 15 uur

opsiteïlingen ais bekend ,' . ..' , ,

ieclere vroens dagrni ddag trainen

r ^'- l' .':

I , r :: ii'

van

Kontaktpersoon.: "Erans .rd.Berg, . Grem.qbergenlaan, II4 , ,.254:!,.
LeL. 297978""-

AM Een Haàg.r,i..','
i'.'\ ,:''ii

VIE DSTRIJDPRCGRÀMÀIA I'ÍEISJES

14.00 t/n 15."30 uuil

, SEimerikorn"st "LENS

Hoek ,y Holland MI v2 -,.;'.,. 9.'30 uur --

Afbqlle
tussen
LEI-IS ,bi
de avbn

. Zater 31:3:I9 84 .

I0. Q0 uurÍ LENS I4I ."!
i]Y ZONDER}IEDEIÏ

T}ETÀLEÈI. DUITENLANDSE , REIS

n.
L7
ji,
ö

vp-o,r, .9p weds-tri,j den 1b;. j ,lgv.engenoemd pers,oon .op Vri j dagavond, ' . ,

:09 p+ "10.,CQ. uur. Ín _uiterste; noo-al :frgg..oPr zaterdagmörgen: op-!:.i..r j

Iena+q vg1,.Qq,JUKO.l.el-r .66.13È4. V99r avondvredstrijcten,.untèrlijkr
Van" de viedstrijrl voor 1.8..00 urlr.i .:, .. t,.. r-i ii: ::. i.. r,.j .:, .. ,:f.', .:':

ops tel ling a-Ls bekegcl ,) r. ;1 .. i.í

ntrr'svubr.i ile TRANSETT

t .:-:.i

Op 30 april doet de Franse klub FC Àgny weer mee aan ons A2-.jqni9rg.rr--, l - .,,..toernooi, Het is ons op dit moment nog nj.et gelukt alle 14 spelers bij
ouders van de À2-spel"ers onder te brengen.. .Daarom doen we een verzoek aan
iedgreen dig ziicir ggroepen vpelt om één of twee Eranse ' j eugdspelers onilet-
da](.te verleiled. Op" zaqerdag,28.april-kome4 de _F,ransen-:àan ömr*,.f6.00 uur.
Vóot het etcn zorgen ze zeLf. OP zondagochtend 29. april. OntbiJten ze bij
de preegoudess en tevens krijgen ze van hun een runchpakket meà. ook het
avoncleten gebruiken ze \í) de pleegouders. Op. ,maan!-ag; 

"3.0- . èpIi I,:: on tJrI j.!eni,
ze weer bi.j hr!'I preegouders en ook nenren ze weër'eè-n rirncrrpattcet nee.:
s tAvoncl,s eËen z?- gezametijk;{net:Ëe.spelers yan A2.'wat op.,LÉUS. . Natuur]-t jk
sl.apen ze 2x bij ae pteegóuóèrs . 

- 
vlie- ons wir herpen kan'beIIen ter.sior6a

Nog leng niép aIIe .sp.glers. hebben .de.-tseede bermijn van f 75 r.-,-voor. dë, :

réis naàr' Deriemarken betaald. ooh dg eerste:f :50r-,,.voor.cle reLs:inaar.Agrryis nog }ang .niet door alle sperers voldaan. we vragen de ouders atit zosnel mogelÍjk over te maken op gÍro 336711 t.n.v. penningmeester LENS metvermelding Denemarken of Fïankrijk.

' -r2-



PENALTYSCHIETEN
rl

De harve finare is afgeropen zondag geschoién'.. De uitslag ha "." schotéh:

I
2
3
À

5
6

Martin Frederiks
lilaurice Schuurman

..PaÈrick Valkenburg
.Ed'íi'in HesséIing
i.Gerard Xuipei .i," .. ,.
Pascal de Lange , ..":.

S CHADUI4IP R(JGRAl,lIilA

4x
4x

.3x.2x
' '- .] l)i

'.'.:!k

raak
raak
Iaak. . ,
raak - 

.

iaax '

raak :
. | - .-.,,i

De nrs. I t/m3 gaan over naar c1e Escamppenaltybokaal oi_r zonclag
15 april op IJMT. Meer. nÍeuws vo1gt. .,,f 1. r-: .. _..-..:.

dbr

vriendschappelijk: ,,

I Sainenkoms t LEI'IS

Bij algehele afl<euring spelen de vg.I ge._nde-' e 1 f t-a I len

LENS
IENS
LENS
LENS
TEN§

l4 . 30 ,uur
13. 3C uur
11. 3C" uur
12 . 45' :uur
II -'3'b -uur.

i-',t I .

Rijswijk À.reg. -
Gr . !Í VAC AI
GE. W VAC 81
Postduive.n r CI.- "-. :
Postcluiven 'EIr.r -

AI I
I
I
I

t., 1

3.15. uur
2.0C'.uur
0..00 uur
I .45 'uur
0..30 uur

:í2
ts1
CI
EI

Zotg voor.ëigei'I vervoer. Voor craaf ryillefu VAC s trip-penkàart ïeenemeri: j :

isr,eirit JTJNIORDNi .'r

3-r
')-1
6-2
r-t'
3-3 .

ct,

LI,EN

I,ENS À2 ".' .i.LENS BI
wifnlrmus'aZ

. RijswÍjk Dl'
de.Jagers -
jLENS CI
$Iik cI

LENS E2
Gravèn à' rlÉ'us cz

ande',SV

.i.t. . r,.

UITSIÀGEN PUPI

IJENS EI

"LENS' FI
,T,ENS, 

E'2
TENS F3

DI
D2

Punten
tt5

:í
r-4

10- r

r-l

3-2
0-r4
1-1

DoelDun ten
43-25

tjen Eoorn DI
HMSH I]2

UITSLAGEI.I WELPEN

LENS
LENS

'_ i, . Gravenzqqcle sv Et'
UITSIÀGEIiI - IVIIN]- WELPEN !;.

ir

HS Texas DHB FI t

HDS F6 . '; ...,'l :
ugln{!{? qv q3 ,,

UITSLAèEN IVIEISJES

ÈeNS I4r i

Gespeelil cewonnen celijk
12 i6-: 4

Monster MI . 4-0

Verloren
2

- r3-

t

:,:

I
I



.UITSLAGEN DOCRDEI{EEKS

JAC ÀI
,.VIOS.Pl ..:" .. - -, .,.
IÍIiIS El -

, LENS A1-
;;:i.:+,r .r.l I.§N§ . D1-'.,.,r

Vt,C EI
-r-4.

i..'r 'l-.2.. i :'-

0-B
' -lrl:i '..

PTUIM VAN DE .!{EEK'
, ";,, ., i .- :1i -.,;.tr, ., .i,i , .

,Tvee punten deze week, Bl schijnt serieus aan d.e elndsprint .bégbnnen te
zÍjn. Als jullie nu zaterdag VeIo eens zouden pakken dan kIÍmmen jullie
weer.een plaats. Succes Ook Dl krÍjgt.eréén. Met 4-l.winnen uit bÍj een
ongeslagen koploper is niet mis. ca zo tloor jongens.

"' ' ''i ' -, i i :'j lr':'.'--:::''1 ::i

ËENNEGATIEVEÀÀNTEKENING ''".'' ):,-, '' :

Deze gaat helaas naar D2. ,Juichen b5.j tegendoelpunten en:Éí j.. verlÍeslris
toch te gek. orTr los te lopen. Onsportief tegenover de jongens .in ititelftal die irel ívÍIlen, ' tegehover cie leideré -die. er 'haia 'oVer 'deilken om '

te- stpppgll; glr.tegenover de ouders die er iedere week bijzijn. We hopen dat-dit- (le 'l'aatstè keer geweest is.
:1,:ll ,r i , 

j 
,-

-LENS Ct,- CromvlieL Cl d.
i! 'i.i !r

d. l7-3.:1984...
,.rj i r, I ' j ,:.'l'. ., i, 1.. .'.: l, r ,,ll ''!::.:
.I{t{S C}- rzette cle rij van goede wedstrij den afgelopenr zaterdag voort
.pcisÍtigf was vooral het feit dat wanneér het ietsi mÍnde,r.:. goeà ging,
toch gewerkt werd. Er we rken voor elkaar is heel beJ.angri jk. C1 beg

;.i
€r r'
on

tt

slg rk ,qn. na .I§ minuteni stonil, LEI,ÍS a'l voof met,2-0, door.,twee. doe'Ipuntèn
van l4ilco de Frel. I4ichel Dosch schoot er voor rust nog één ln na een
goede dieptepass van Ricardo Tettero, clie weer een he1,e ,,:goqsq1,. lyedS!_kJ.114,voetbarde. Na rust wercl iets te veer gas teruggenomen en dàÉ rdsurteeidein roÍmel-Íg spel met aft en toe .toch,-hèfe mooÍe" aanvallen er tussendooi..Uit één van tleze goeder .aanvallen _scogrcle, na aangeven van patrick. vd Zwàn
M-ilco zijn derde treffe.r. Michel Bo§_ch. dacht bij zichzeLf dat Mitrco te -ver zou zljn uitgelopenï op de topscorerslijst en schoptë r zi j n .trweede :' '.

treffer even later in heÈ net. ÀI met'i.al toch.een goede wedstrijdr'maar "

vranneer iedereen nu eindelijk eens een keer z'n mond, ilicht houdt tegen
scheÍdsrechters en tegenstanders dan zal dlt ten goecle_;.Èirmg_4, .gqa,.heg ql., 

"spel. Volgende \.reek opletten.
i ' l i . l. .,. .Rlchard. lr- li , i: .,, - !

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

Den Hoorn DI - LENS DI
,1.,,..

Op zaterdag 24 maart begon LENS DI om I0 uur de wedstrijó te
loper Den Hoorn het elftatr vras niet icofirpleet dus moest p,atri

.l§a de toss (die -den Hoorn had gewonnen ) gingen we beginnen.
Den Hoorn d.e aanval in en na een ingreep van Maurice.. wg.Ig. he
hoekschop die werd erin getikt Coor de keeper en zà'weiE fret' ging LENS iloor en l{axco,,maakte er; ,l-,l,.van t0 minuten 1ater i 9Iange pass tussen aIIe.,Den Hoorn spelers door Marco liep wee
hoog Ín de kruising 1-2; In cle 2e Èelrft', gingen we er haid in

,!; .- '.: .ti,,. - .t

gàii aà'-ÈoÉ-
.L'. 'gaah keepen.
Meteen ging
t "-me,tèen- l een
1-0 moedig

af Jacco een
r en gaf hem
iede reen.-.,vogt voor de bar een aanvar van Jacco reverde een hoekschop op Jacco nam

hem prachtig en scoorde Ín een keer I- 3 (een Ínswinger a_qsi i ',fra -e-en_,'aanval
. van Den Hoorn nam DI van LENS weer de bal over John gaf eeÉ schot-.op de
1:aar en daarna schoot Marco deibal weer,het goal in l-4 was de einauit:'slag en na cle wedstrijd ging LENS DI allemaal luid zingen

, :;...1.. ;,: .i. .',. ., : , r,r.":1..... :ii ,1 , . .i , !'i- , i"... É,'l

Marco TÍj sen
,lhon Mansveld

!
I

aL -i

'r:14-



2
9
6

I
I
)
I
9

TUERNCOI-O\IERZ ICHT JEUGD

LENS ÀI

2r en 22 april:
mei :
en 20 mei3
mei:

,2 en 3 j uni:
en I0 juni:

ÍENS À2

2l aprll:
30 april:
12 mei:
19 mei :
25 mei:
I0 en 1I j ruri :

LENS ijl

22 april:
5 en 6 mei 3'I9 en 20 mei:
26 mel-:
3I mei:

I,ENS D2

We s terk!'rartÍer
IöNS
HMSH
Verburch
L,aakkwartie r
Denemarken

Scheveningen
LENS
Cromvliet
I]EC
Verburch
Frankri j k

LENS
I{MSH
$Ies te rkwartÍe r
csv (couda)
ARc (Alphen)

LENS
Gona
ADO
vcs
BEC

Spoorwij k
AIX)
DWO

Wilhe1mus
HTSV
I,ENS

Spoor*ri jk
ÀDO
irWO
Wi thelmus
LENS

Gona
MSV' 7I (zaal)
CromvIÍet
MSV (I'{aassluis) ,

LENS

I.ENS ,,

DHC
Merathon
DI{O

I,ENS ,I

MSVi 7l (zaal)
Verburch
SEV
DSVP

I,ENS.
I{ilhe lmus
Marathon
S cheveningen
BEC

Msvr 7t (zaal)
ADO
DWO
LENS
3EC
GSV (Gouda)
sEv (????)

Cran jeplein
DVíO
WÍ thelmus
BEC
LENS

Juventas
VlaardÍngen
LENS
Lisse,(7-ta1)

TENS 82

20 april:
5 rnei:
12 nrei:
26 mei:

LENS CI

22 april:
23 aprÍ l:
19 mei:
31 mei:
9 juni:

LENS C2

20 april:
5 mei:
L2 mei:
19 mei:
26 mei:

I.,ENS Dl

2L
23

aprii:
apri 1 3

;nei s

mei 3

mei:

LENS EI

20
-21
3C
L2

-20

april:
april :
april :
mei :
mei:

I.,ENS FI

20 april:
30 april:
5 mei:
12 mei :
19 mei:
26 mei:

2D april:
30 april:
5 mei :
12 mei:
26 mei:

5
L2
19

23 aprÍ1:
30 april:
5 meí:
19 mei:
20 mei: -

26 mei:
3l mei:

I.ENS F3

23 april:
5 mei:
12 mei:
20 mei:
26 mei:

METSJES

22 april:
19 nei:
26 mei:
27 mei
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DE LENSBEVUE .:. ., -. ,

WEEKBIÀD VÀiÍ DE VOETBAíVERENIGING.. LENS (LENIG EN SNEL,

57e Jaargang rÍurnmer 36; 5 april f9b4.

! örrrèrnnr, B 
1^'

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

I4UTATIES LEDEI,ILI'jST

t:?':..1'.... L'c'Ebré -:.

1736 A.W.Kuypers

zaal/ hieuw adtes:. Amundserède 4f r2l25 Gi :
Zoete rmee r

SEZO/ ZaaL nieurry atlres: Loosduinseweg 645,257r AK Den riaag tel. 457955

". . ?OID,AG LENS - BLATJW Zi{ART SCHREET'W UW PLOEG NÀAR VETLIGE FAGIONEN;

..BOETEN

Re is tratiekos ten le boekin f 25 ,;
R.D. EogÍsch

Re Ts tratiekos ten 2e boekÍn t25
A.H.de Groqp"r., J:H.Gerritzen: .. . i':

Pg!?lllg.róór- r5' mei'a.s. dóor overrnakins
.513453253 bÍJ de ABN-Den rio"g t."., Gió

: .. .., :,-

op giro 3367It of(Lenig en SneI). te

Het Best.uur. i

'-'., . i.:,i

op rekening,nr.
Ri jswÍ jk, 

,-
t.'. .; - i

Dat wij in een tÍjd leven, .yaa-rip_ wi j (privé)_ voorzÍchtlg,moetenzijn mer her doen van onzó uitgi;é;J:;li'u *ó"r=óan ö rieË-is bekend zijn.ook onze club noer gqec, 
. 
uitkÍ j:igq s" Ànnoarge uitgaven, achterwege raten.ook dÍt zal 'vé;Len 

"í, u'"iLt-í".i#9;à.;à'". wànnee.n-*-;"-;;;ilil;i;#=:;",ràa:: onB tèrifeiil sà o.f .t"p "airààr.l' à"iàr" ;,ïiàË[t""^";i.,''oït*,u's"q..re
nerÍreR, dan ben ik"ria.jédn poosSe 1r"i"qhiil.r.*ri:r 

-tàieuriË"ËËia ."" kwaad.rk zar u niet:verm6è..ien ,nót "íiu'riËi-à"i.air". Ecn paaï moeten niij,tóch vanhet hart..,: -- l_ -.. -. ' :. 
_ -

'r i". I ', ''''i')"''"" 1:i"'

- op ons rerreÍniis het.'sràt op tret.:1r,i..r".1 hek ;; ae genàee4terii:<eopslagruimte opengebrot".r..n.r"ggègà3ià. Harterijk clank! i, ..: , ._i ),". ..i. : t-., .,
rn ons clubqeËou** heeft men 

ld; 
vriender-i jkheicl gehacr' het rvJspel"victeocoin', t" geuriiir<è;-il;-;is;ö.ilIj.e- reralen praarjes ( 2s 

.sruk;)
in plaats r/an onze ncirmale valuía.iOn"i"qr"t_. g."p;[;;::11... p" flipper_kast weïd gétrakteercl op. spaanse p.sèta,s. .ook ,Éiei 

".n:rrààia van ,dànk, 
,mede nannens de mon.reul àie- voor ae zà-.È toring"r, ,"ià gè;.ài"ài,ord: , , .. . . ..i

Tot srot: Mocht tót op heden he. misbruiken. van spuitbussen zich beperkentor de buirenmuren en-lleuren, tr.,""i-àct[", i"-*.r,-tritàIààïa ha ,diep,.nadenken) tot de conclusie get<omen, ààË-a.r. bussen ook best in hetgebouw te gebruiken zÍjn. vu^ rJEsE 

-
-r-

t.



'zie onze toiletten gq:ons ';wat'erlo-o,,. Dat ik hier .geen.. goed woordmeer voor.ov-e.r he.b.zurt u,ho!èri,jk kunnen begrijpen. ÀiiÀ-'tor".*tle houdtop waar-,2_oy,9!-I.nrensen rezig'àijir-'àrres zo goéd möge\ijk r. -i;;;';;irËiàï-
- -en'6an' §ëèc.rnfronteerd worctàn *ét .tlt "oort-iàioiÀí:--'''- 

--

fk kan dan..ook iederëen 'verzekeren, die aan deze misselÍjke vorm' van " kurisËiiit-ins meewe rkr, <1ai i,i : 
-ói- li J 

"r 
í : "'-ii ài,-Ë"i" ![up*rur, . 

""usvroegtijoig beëincligd ziet. ..::

DINSDAG I0 apri1.

zaterd 7a ri1 s'mor
s TLI ags :

Sluiten:
L'l- afkeurin

Àd Coret

f t U nog ptrnten bel
85r75 3.

-11' II-w., Voorzi tf er).:f

ze dan eindelijkfrainersbijeenkomst 22. qO uur. Hee
eens Sloor. niiar Rob Jansgr} Te Ie foon

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBbBBEB',,nd
; 1lÀROPSTi!:LLri,rc 

il
Di]ÈBI]DUBBDD:JI]i]BI.]DI]DBSIII]AJ]BBi]DDt]TiIJBI]I]DDT}I]BI-}DBT}3-!D-BDDBBBIJBBD

an Il. tot
Vanaf 14.00 uur:

z al 8a

: tot 12.00 uur:
14.00 uur:

ïi1 s 'mcr ns:
mi ags:

Hr. Lentj.ng -
Àn vd Steen -
José_ Christ.
Leo Molenaar
Hr LentÍng
lln vd Steen
Leo l.{o1enaar.

de Jong - Leo ,Moiënaar
srGravendijk -

- .-..i i.t,

,,'

,,- '.. .,,.j., ::

a v Dijk

ns3 - Mevr.
Paul-a

Tinus ZÍIfhout : André öhri"t. ,
.. An v0 .Steen - José. ChrÍst - tàui' 'Àrth'ur 

cle , Groo+ .. xèné vd Steen

.Prntiré en José Chri_st.
José Christ te I. 660204

..t ,-,
AanvullingLENS42per,
SIuÍ tdn :
Dij verhinCering -afbellen bij :

LENS en cle avon cl van de pi'i lenwerbe rs.
.raai..^_ 

-z-il:-=i?g:"hrend hatrf 3.:: De kentine'iiet eruit of er nèt een .iregroen voèr.barsupporters. doo-rireen. gedenderd is.,Het glaswerk neàit ziin '

bestemming op de mdèst vreem<rsbortróË,.prurt"." g""ànaËi. oà vroertegelszijn opnieuw gevoegc met pittige piiàà'shus resten. De uitgètrapte peukenkunnen een modaar'oezin vóor aé rËst ,l* rr.t jaar een stËvig rokers-hoestje bezorsen. riorrom: her harr : àË"-'iàNéxlrrpiË,,i:;;Ë'Darren zirerop. Om achÈ uur *3r_lïl allemaal begànnen, 
. 
,.au.wèken voorLereiclingkonden de darts einclerijk uit de ieàa;;; etuirjes gehaard worden enkönden de-iuim 80' deelnómers huii aiàiiiire i;;G; ;;--;;ï;àïË.ïïn..r,.De wat sporrievere herft van rJw re<rakrié rraa zicir ii.óöità'onder deschare darters beseven om zich.Èat, meer"in te leven i""nàt-n"f" gebeuren.Resuttaat: tot Eróte ergernis .rar, ,iir,r"àr";";;i-;"r."nïl:"; zijn 9an9aangepasr'en sraar nu rógelmarig ,i"iiÈé11íssen <1e eiji"."'u'her behangte smijten. pe riàÈ meer- verstanóig. ii{irt naa zicrriiitàr, iËrr.ia.r,(bedankt José). om zijn kwarireitàri-aï§-uarkeeper wecrerom ."'ËIàïEïa.E:rr lr+ïkl(etoze orsànisatie. waarbà;sà;-eà;.;;ffi; d;iL;;"vl ae avon,irwaarli J. heÈ s.eesrri jkï yg.!!, ri jxeíi jr, viéia;: ruài-iËtà 

*.i" ;";;à"*'

-2-



voorar in de rekreatiekrasse wilde het n:.g we1 eens gebeuren clat een
enkere pijr in het niet claarvcor bestemde bord belandde. Roncl twaal'f uurbereikte de spanning een hoogtepunt. De verschirrende finares zouden
gegpeeld. worden. Een soort Den tle Graaf ( U weet welg van 't biljarten)
Taande de aaawezigen tot stilte. Dit tot gróot genoegen van Joop-O. CieIuidkeels zijn Vermogen tot ,'te1len in heb_engels" dóor de kantineventileerde. Dit was trouvíens nog cle enige manier om de frustaties vanzijn vroege'uitschakering .af te ieager"rrl.Een uitschakeling , die vorgens
Joop het gevolg v,ras van - en wij citeren - ', een' marginale competitie-concurrenli.9". Ar met ar een grancjioze avonc vor mooie sport ei primagezelrigheicl. Loon naar werken voor .I4arcel c]e croot en Hènk." .. _.- .
HopFenbrouwers 'iÍe door hun wekenrange inzet deze avond tot een onver-getelijke gebeurtenis maakten.
Voor de statistici onc]er ons de uitslag: ...i

WeclstrÍi dklasse : 1 . llolster - Frensh
2. Kooymans - Kooymans
3.) Yvette - Ferry

Recreatieklasse :
poY nnaars: Serry - Roy

Osse - Amme rl- aan
Rönemann - Sjaak ,

deGroot-vLuxemburg
Petra - Sita

"' l-:

De prÍjs voor c1e hoogste score was ïoor Dranco Driessen.

K
K

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNKKKKKKKKKKKKKKKKK

KLAVERiIASSEI'I-KrÀ\rERJÀssEN-KLAVERJASSEN-Kr,aVrRJAssEIil-KLAVER.IAS

de laatste , avond ,dat U. zich. op
, 

',., 
],

',|

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

'Jq., Jqr. nog eventjes. Morgen over twee weken zar oncler tafel.weer meriige
scheen blauvr geschopt worden en zullen bepaarcle lieclen wèet iret ecnoneindige blik iloor de,ramen de cluÍstere nàcht Ínstaren om hun maat telaten weten.ilat het kravèreh noet wDrclen. we hebben hetinatuurrijk overhgt klaverjassen. De-inschrijvíng lo<.rpt lekker maar we hebben noó zatplaatsen over' Kom mensen, vul rle onclèrstaande bon in of ber ons even:668047 '' .,, .i . rren OsSe
299855, . . i ÍíÍm Kouwenhoven :r '
660204 ,.: -André Christ. :

_2L228q _,-.. -MarcëI .Jansen
Doe het wel 'snel vi
kunt qeven;: : ' '- "

. i-, 'i{. 'li

ant maandaq 9 april is

p1cler.SdËel<ènci-_q';-ï--_=.:;-.-;---:-.=':----:---ilwlCt zich hÍerbí j aan,'voor"rte :

IIlv?Ija-:aY!,nd op vrij4àg'13 april. Hí)/tí1 vormt een koppel mer----:----Het ÍnSchrijfg€tlq: a.q;'y,_8)-: eg,r koppel ,wqrc1t op de avonil zel,f vold,aan.

-3-
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;t. : .

WILHELMUS {, - LENS 3 0- r,

,, LENS. 8; EN IEIí:1:PROMOTORS

Deze strijd om de.bovenste r)Iaats wàs .er een met veer Ínzet en.we,inig.:.goed voetbal. LENS was (gesterkt'bij Kees) ar clirekt het meest in deaanvar en achterin vrerilen er cloor degeJ-ijk sper geen kansen weggegeven.zo kvramen ere harven"rege de re herft verdÍ..rd- op íoorrprong dooí-e"énpenarty varl Arthur. De strijd r,re r<f ferrer en hàrder. ivii .5L.r.r, . echter.verstandÍg voeiàaIIen en hadd.en <re zaak. aardig onder koítrore, Na rusÈeen verde]: opdringend i{irhelmus dat eigenlijk alleen met hoge barrenvoor cle pot gevaarlijk werd. We hÍelcleh het'hoofd koel en in fiet'Iaatstekwartier, taen wilhelmr:s a1le.s op aL l_eiè zette, kregen wij nog driegoede kansen die a1r.en gemist we-r,ren. Nu staan we ó.., g.íiir.-r"i
. wilhermus (18 wedsLrijden,.29 t)unten)-.en gaat de strijí om. cre eerste,..' plaats vercter. ïóngenó nog 4 (iastigà) wed.strijden dezerral"I"iài-ià"."
i.1Pl.'I9.b$.blig"I..,'+Il9 hens. .i. . . ..:, . . .\,,;

'3à 9tà"àgr"à'i'öE het verà va; W.nii"*i:r.'tàËï * of'*iin b;;y;te' r 
.èrrive.ercle.. ze deden, mij rangs de. lijn.ontdekken mei rreÉ,ueËeide pennetjeen pa.pierÈje. Àls men- góet1 nàaenkí- .l.Ë., 

' ..r, pen. nwt zo gevaarrijk zijn,.
:l=__:*i Kernbom, rlus tóes artijc:r,.riÈis.r,l i;;i;;i";-*iJ"*lt,r:.:.= .r .
mogen ze nÍet aiti j d op Hoog r..,iteraix Niveau s taan , zo . irÍs-te ÍÉ enkelevaste figuien in clit. toch wér omstreden erftar.r:.v,. eeraià;. yaar rrjgist voorkwan,.maar"clie grandiós w91ë vervangen ctoor r,exr.nËà"i;[l uii
3:g-?1tT,_!..ris! re llaatsen, heéÍt aIles rrat-ecn selektie speLer moeÈneDDen en staa'c nu te schuiteren Ín zo,n afderingser ftarletj e ! ! rn hetvorige seizoen sronden er ook eerl paar Ín die 

"r";i;a 
-i;-IÀuis 

troordenmaar wat ik deed o.F- .zei het hÍe1p niet maar, staat nu in het dercle.: !. p.K.
Keeper Aad TÍmmers is Loch. a.Iti jC beni j clenswaa::ctig. nij wàet z:.jn ..--._.mannetje te staan, (47 jaar), oij hem.,.vÍiegen. er *ë", UÉfià" itaast, overen tegen het doer dan erÍn!: Gerard co,isens kr.ram naar rni jn objectievemenÍng niet Eeheel uÍt cle ver:f o,iclanks-'heef t ie wer een óoerpínt op zijn
n aalll staan. Niet ieciereen kan goals uit zijn hoecl toverenl ! ÉÍerre-en -Mario ceden ook mee in dit doeÍpunten festijn, waarin-Èàtiict en vgim- waardige rampracanten voor de àfwezigen warén, .proficiat. -óit achtsteerftar hangt er zo tussen i.n. Je hooit.en reëéier rroàii-iàtÀ à"ài,-*uu,vaniaag deden ze h'.r,, besL om posÍtÍef in dit vrekelijksà cuisietje ie be-landen? Dat hebben.ze Eedaan, maar kom nog eens ranc]s om nÀt errtal in
_1!jn. oorspronkerijke opstelling te kunnen versraan.-De uitsrag "*"- .W-Rijswijk - LENS 8, 2-9. '

-4-

F. M. Flumans .

' De _in 
Ide Haagse -CehiËaut. àangéïoiidÍgcte wedstri jr1'LENS 1 .-'' ,Og,l FC Den Egag Er-qq;rfjel<ipèn zondag nÍer doór. FC Den H?o,S,-,,

kwam iliet'bpEagen; '.L I -

' . Jantner: 'ïà'Íar.:ore ïan te vo:..en klaarcemaakte broodies . ;..= ,- . ,'r.; i
Na cls overtvinilínq van he.i: cle rde tegei l;opIóper wi iËéimus (O-:r)
LéÈlr.'.rheo uoe-f_rià,i!<il waal.tijk à"":'";"tiiËë;'.à; óii.*sàIi."ia.
f!, 1reaaerr"s6.,,?peí op cle .lin:;:iaqill".i'à. klavrerjasi:v;"d ;311' t3 apri
f 3 qnri!. a.s. L:eg_innen "r1 aar<iig :inne r t. koí.rr. Opïalienilstenariën: Tihus' zil-fhout e:l An MÍéde. dor! (gevaarli jke-'ouisirle r's ). . Dal'ten iÍi opt inra forma: I keer go.-len- .)n een itull rak'àn.
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'
ONDAG B aprir 1984.

r4.00
rr.00
t2 .00
r0.00
r0..00
12.00
r4.00
14.00
12.00:
r0.00

. ENS I. ,.
LENS 2
LENS 3
LENS 4
LENS. 5,'.
LENS 6
LEI.IS 7
LENS 8
qui6l( g,l-.. .

DzS5 .

IENS Il is

uur
uur
uur
uur
ur.lr
uur
uur
uur
uur
uur

Blauw zwart I
51auv, Zwart 3
Í{es tlandia 5.
vcs 4.
O1Íveo- 5
QuÍck 7
Kranenbltgg: 4.," -

VCS 7
LENS 9
LEI,IS l0

VI Hr. Oomkes.
., Vl Hr. ,lvernke.':'"- V3 ' -fr. vd- Zanden.

V3 HEr Datthijn.v2 ttr. den oulk ., U2 Hr.. v Roermund.
--;: "v2" -.. . - .É-i;-,vermeuleh.

.Y? . .Hr..Ros. 
,_:;,llleuw Hanenburgf

. p ctÍ9-nb u_rghl v6rn cJ ae 1 e.i-r.ie g

"'; :'; ': l'i
vrij

OPSTEIÍ,INGEN

I,ENS I L/m 4z word.en door de traLners bekend gemàakt
LENS 5 t,/m 1l: als bekend

LENS 5 afschrijven bÍj Ll.Osse tel. 66g047
pno'e'ruiivrae''É

D .15 rI -r9 B4 .

:'i

,:] 

'14.00 uur SJC I
10. 30 uur tviinéiir,"=''
.I2 . 00. uur SEp .2.1I:00' uur DÈrl 4. . ' '

t0 -30 uirr Atchir:el -3
12.45. uur DIrL 6-
14:'0d' uui r,uus j z
I0 . 0.0 uur Del ft 6 ,

r4 .00 'uiii'r.,ENs 9
12. C.. uiir LENS.'10.
12 .00 uur' LENS 't I

,. LEI.rSj-t.
, LEN§I ? .,:', . ,

LENS-. 3..r :' t-. ,

LEIJS 4, ,. ,,
LEIiIS , 5: .;

LENS 6 ,, ...

GSQ .? , .. ;'
LElitS;:8,.. .,. t,.
§e{rÍpluiCen; 4
Laakkwartier lO,
Postduiven 6. (vr) ..

v-

UÏTSLAGEN'Z DA I a ril 1984

usm

LENS.'
, LEI(iS:.
I{j.Ihe
Duno

I
2
1
2

vrr l
4

iJ ., -, 1

Spoor'"riip'3: "'
RKÀVV 7 i,\
tENS ? .,-i: ..Í

Rijswi jk '6 '' . '":
I,ENS 9
LENS IO
LENS 1I

'rl r

..I3gg'dunqn .!. ..

- LENS 3 ,:, .,.,
ÍIENS 4 ., ..-

. :cNs 5
.,L.ENS6 . -

... Ooievaars 2 ,,
LENS 8
Valkeniers 6
GDA 9
.D.q,rndofp sv..8

.,r1 , 'i , ... r:
, ., 3:3

-,0-r ,..:r.
' ,,0-l .. :":,.. ..

" 6-0
"' L-2
, af gekeurcl -.

2-9
- _ q f g.eke_ur.-d

3-0
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VRIJDAG 13

2 I..i9 0. uur

PRoëRÀdiA

PROGRAÈíMÀ MÀANDAG 9 epril-1984.

iladge r 2 -i r"ír1 ,,IENS: 3

april 1984. '
sporthal Duinlaan

sporthal OranJeplein

22.50 uur vcl Vooithàl
f.wintsheul

21..50 uur LEI{S 2

PROGIT]IMMÀ WÉEK 16 t/m 20

- 2"75/3

april 19 84.

Dinsdàg.r?)/4 LENS 3

L'ENS I'en 2 zi.jnivtij.
UITSI.,AGETÏ

LENS
I,ENS
LENS

Tj ardi, Ltaru 3

I
I
2

VARTA

I4arine I B-3
Paraat r ': '"'5-3 '

The Yellows 2 2-3

IÍe kunnen met verheugend nieuws beginnen. -.o1s 2"p .zaalvoetbalteam
is cloor r1e 3e plaats in cle einrlstaïit: alsnög gèptöinovéerd naar cle
reserve Ie klasse.
In 4 seizoenen evenzovele malen promoveÍen maE -een heIe goede . -.

prestatie worclen genoemal. Van harte proficiat.
Nu oncler de. bezielende leicling van de inmiddels beruchte/beroemde
x (cloorhalen vJat niet van toepassing Is) Rustenburg droglst op" .

naar cle hoogst .haalbare klasse (cle res. hoofclklasse) .
Jammer was het clat ons le en 3e team de promotie op 2 punten na
misten. Vol-Eend seizoen beter nannen.
Uw sekretaris was afgelopen week oi.r cle zaalvoetbal bijeenkomst
welke door onze boncl één keer per half jaar wordt gehouden. .

De volgende punten leken mij belangrijk genoeg om even in. dit
krantje te vermelden.
1. Vanaf <ie Hoofdklasse (s tandaarAteams ) t/m de res. le kla.gse -

worcien volgend seizoen inclelingen van 12 te anis aangehouden.
2. Uit ile vergadering kwam het voorstel- om die teams welke in «le-

zelf,àe --klasse uíÈhomen, zon(ler c'lat hier boetes uit voortkomen,
ongelimiteerd spelers te lalen uitwissel-en

3. Tevens werd opnieuw geoppercl om de lijnrechters af te schaffen
Deze laatste 2 voorstellen zullen opnieuw worclen bekeken.
Ons eerste team za! alsnog in'de extra kompetitie worden ingedeeld
Tevens zal er een aanvraag bij Qà bond woràen ingecliencl om vol-gend
seizoen met 5 zaalvoetbalteams,.te mogen worclen ingedeeJ-d.

UELÀNGRI JKE IIEDEDELINGEN

Enkele weken geleden werd voor het laatst- c1e oproep geptaatst
voor cle inmiddels vergeelde pasfotors van LENS 2 en 3.
In de tussentijd mocht ik slechts can 3 mensen van deze teams
een reactie ontvangen.
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waa.rom mcet i-k hier nu zo ,an'g over brijven zeuren het is ,voor 
uÍ,,eigen betans en ver^nrr,roorderíjkheid of-u iloiil;í'"Ëi;"Ëi iàs'wenst. te zaalvoetballen.

Heren aanvoe rders
Ook moeten enkele
LENS.2 p. SmeëIe -

, - LEN§ 3: C.Kuypexs
. iVog'maals het advie

Westerpolikliniek,
A_f spraak maken , pe

VERSLAG LENS 1 - PARI\AT r

I,ENS 2 - The Yèl1ows 2

gaarne nu enJ.ge aktie van u{ kant.
van U. gekeurd worden dlt zijn:F.v Dijk -, J;.Riemen - p.Schulten - G.vd KIey.- À. Xuypers ..
s om clit nu;.te doen bij het bureau keurlnqènJGoudenregenstraat 58, telefóon 45I993 "-"1':-rsoonlijk:dinsdag tussen. 17.00 en 1g.00'uur.

t,

3:_::!:1". *e<lstrijrt;'tgg.l del? ploeg.wercl nipr verloren. zíj waren a1 .,gepromoveerd en wij höopten. dit nog te bewerí<s ter-ligé" iho"í.r laterbleek dat dit aI niet màer kon).. f,ÉNs-UËgon sterk. paraat vrerd goed vast_g?'eq. en gestaag begon- 9te sc,rringsrn..triie op gang te komen. Tot de rustging. .het:ncig-- tédelÍjh ;ïöör paraat maar na aè ËpeÍirervÀlËinó was r.,Bnsgntlie.t-ef.d 1 Door een.aantal schi.tÈerenÀ uitgespeelcte combinaÈiès werdParaat:-op'ëèn ..vernédërende 5-r a"irlàistàa .gezet. Daarna .geloofden 
wi jhet wer- en kon mede door 

"-"r gà.à ïÀàpïrsorerr, van onze .-zo.veerste invar-ler soalie (ran Mombars) cte scËaa" ;;hi;;i;-[àpérxtïaiaJ[,ï[ot een ver_diende 6-.-3'-Qvenrrnning. roch 
""r, st"iL.-"il'r"iii"ï"";-;# àoeae ze ,-.kompetitie-helfr (14 punren.uiÈ..1Q, vredsrrij.a;t:-É"rï";; mËer seruk hailer nog biina promotie ingözeteri,"-liu"gaar, *é en" *.ui "ààiu.ràiaËiaöal-de komëndè toernooierL (ri nei r,pNstoËàËoi,

19 mei VEN]IJO toernooi). de Coach.

' ;.'' ', 'it ,",. .'.., '. ". ,. .; '-.:- L ' -.,;.
Hoe het Isanrrverteren. Ten van LENSzijde .rederij! g"9p"à1a" *"a"tÍi:a ai"., helaeis -dciör- conditionere gebrelcen. àn." tà"eer kleppenr onni:tliq. \ierd.... .1.:, , ,-.'-'vèrrören; Her voornamerijk.uir,."f.iÀqÀ.;ËiË;I-;.;;ï,ààË Ëiii.i,ï*i:,The- yerrows kwam,ira"+ rs-minuien-àooi,.Ëer,.".hittérence treuii in h dkr-uisop vöórspröns. Een fourje in cre achreir,oàa"-Ëià.r.,i"Ë-=ËË;à--of,-."2i[.r.':;,:-"Daarna deec LENS wat- teiug <1oor een-iiïm aoerpunt van peter smeere. Toenbeson de miré.re- vee,l- praien kosrtà ;;-.;;;ï;i"i;Ë":;;;;f,fen,en een3; r . -achters tand.' roch Ëwam r.,sNÀ'.w;r-r; de wëds.Èri. j.r eoor" .eàir".iËrlEi."
3tlll_u".9e?LP.qter smeele. re'n.ií=àà iËNsosea aantËf,.rà"iÉài:i:ÈËï;;Ë|_srngen en een door ogze jongste telg (Henk tt.) gemaaktË- oiÀerXing rlch_- !18s, gctreictsrechreri (zeil . . . . : it -È"É.riË"àË"--"ítËiïàà"ii:lïlï 

roch. vrel .ver_
dÍende overwinÍ'ing.. yoor The yeliows.----- í - .,i.

De zAvóKO.

z zz zz zz,z z zzzzzz z zz zzzzzzz zz zzzzzz z z z z zz zz z z zz zz z.z zzzz zz z z z z o.t aL AatLL L t! it!'b;[tZ

PROGIU\MMA ZATE RDAG 7 apfiL 19 84.

z z z z z z z à z z z b z z z zà àà'z z zz z z zzz 7,2 z z z r r r rrr r r r r r r r,,,,
; LAi'lGS DE SPORTEN VAïit DE Z-01 LÀDDER ___' ',o :,- -. ; '.

Z

C.lorie .vt.
v3

uur SV Wassenaar I -uur LEIIIS 2 -uur LENS 3 -
IJENS I
Hoekse Boys 4
SVGED 3

G. Pos tràa . '

iI. de Ilils ter.

r4.30
L2 .30
L2 .30
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:I4 : 30
r0.,30
10 .30

uur
uur
uur

LENS. r 4:,; r'
Í,ENS. 5";.. : '
LENS 5

'i- J i

:: DSVP'. tr 2.KSD 
4

vcs 4

VI
,V3

, v2"

ropk.
rins .
.Oven.

J.P
J.P

. R.v

L,Iàud' - Z$iart 'heëft ,ons

' - LENST. zodat. .81., Zwart. nota bene <1e gelegenheid. kgeeg om weer langsz
komen . (2-2 ) . Op 'cl6É moment toonde B4renè ven, Hi jkoop andeimaal een

Met de inderifaad, krappe., (uit),, zege op
EERSflt .'eeí, zeer lastÍge klip;omzeild. Van den'beginné.ààn was .rt reeds
te zien, clat de thuisclub deze mialdag, hard. zou moeteF.r, hrerken. Dat ge-
beurde. danook en mede' doof een mlsstap':-.in onze. achterhoe<le .kwamen ze
zowaar nog, vó6r te staan ook (1-0); Toch werd 't gapgcleweg duidèIijk,
dat LENSÍ; de, betere. ploeg was. zonder nu te zeggen enr dat, he.t kwam door
ruw spel of ongeoorloofde middelen moest er in de achterhoede der thuis-
club zo nu en dan wel aan cle noodre.rn getrokken w.orqen. .wat hen wql1 op
een paar strafschoppen kwam te staah, die voor Tqn !Io;: "kiriderspëI bleek
en feilÈ<;os iirgeschoten werd.en., En zo stonden wij dus bij de pauze met
2-1:r v6ór,.. De,2e helft. kenmerkte zlch door..ean;yéél te laag tempo door.

ij te
goede

neusrtè hebben voor ,"rgouden vJisselsl I Jó.hï van -ilee-Ide 
.en-,. Theo_ Doorls.

,Koens en Dert Aalmers(geblesseerd) werden veryangen cloor resp. .[Ianne
hetgeen meteen aI meer vaart i n de ploeg bracht en. 'È, was ëanook vla.k
.erÍla, dat.. Hanne Koens met,een b loed zuivete..,,lob" de waqsqnaarse
cioe Iman versehalkte en..ons wedefom aan de leiding bracht. ,Tot het einde

., nen we. met. Eenoegen constateren clatr dit de.'w.edstri jd-.was, .yan Loek
Cooymang die naast z'n bril jan! spel deze. mj,-cldag eok. nog. gen s tterend
@e lpunE voor zíjn _rekenlng ,nam: Dat, geef t zonder. twij fel poe voor -

:Suisontmoet4g' varl komencle
We wach ten rustig afl

Zaterclaq tegen het sterke. Hoekse. Boys 4.

bleef dit zó .en hacl LENS,een krappe r.: doch., volkomgn v.er.cliende overqrinnlng
.':bëhaaLd_! a. s . ;Zaterdag wedexom. iq Wssse4a4r UIT Coch, lthans .voor:Ln. 1n ,2

KerBeèoJrtJ tegen cle g. Jgg!@-hffigeetrE-vens onze laatste UIT-w.ecl-
strijd betekencl. Doet je best, nog eens even, imalrnen!,. . -.^.. ., ..- ... ..:

Het fl{EE DE speelcle in haar UlT-wedstrÍjcl tegen iIAC wederom een
prima party-re:Zl. Én zoncler nu maa-r het geringstg af .p;.<1oen..aan :; . .iChrist van Gestel. clie het and.ere cloelpunt voor zi j i,i' fe-]iëniing" íeim'í-'krlri-

,IÍ
svcEu 13..
mffi6')

et DERDE gaat, na een..
de we anh

weekje,rust,
et,seizoenrr'

.zeet .ze er cÍewonnen

me! 4e thr'',i,.rw.edstri j d tegen.
tegemoet, c1:Le ( -om .te b;[1j v6Er.
den,. gim Kl-Unnen. o.. s. .i. .,'.dient te wor

I i...,1.-
Ops'tel li:i jf LENS i3: H, 9p ten ilerg -"H.Diemel : P.Driessen. - R.DfÍessen -

I{.K1[innen (A) - Ví.v Mersbergen r- D;Pronk - W.v, Veen - R.ycl Toqfn -
J.wiemeyer - c.Sinke - N.N.

verzanelen 12.00 uur I,ENS Leider R.Vroom.
veld 3 gebouw 2 kleedk. t-3 , .,.,. r. .: .j.

Het VIE RDE maakt, met eeri beet je dóórzetten ook éei.r' flinke k.ans,
om de puntet-GEn:DSVP ,,iiq. huis".'te hou<len ! .. : .., , .-:...

Opstelling LPNS 43 R,BaI - P.vil Berg - iI. ile DruÍn - P.de. Dru-in : M.Eris -
J.den Heyer - R.Koelery - R.Kuyperb :"R:v OoiÉt - J,Pröiík (A) -l
M. zegers - R.vd Steen

verz.amelen 14.00 uur LENS,
veld I gebouw I kleedk. 2-4

i- B-

clv



i,...
. H?t VI,JFDE kwarn niet " tot .,scoren .(0-?0 ) tegen SEV en. kan o . i .

KSD 4' eveneens een.puntenvercleling tot si.ancl-5iengen.

H. Kempe r À) - K.Krul
c.vd Togt - C.Veldink

verzamelen 10.0C uur LENS
veld 3 gebouw 2 kleerik. 2-4

Opstelling L,ENS 6: C. ilerenbak - C.Ílelt j
N.N. - il. Douw - il_Kouwenhover
A. Tevrarie - R.Vroom.

verzamelen 10.00 uur LENS .:
vel§l a,.gebouw 2 kleedk. I-3
PROGRAMMA ZÀTERDAG 14 aprÍI 1984.í'

tegen

C.Bosman - I{.de'Haas - J.Sinke - _r G.KuÍper - L.Kugper - E.Neumann -
- N.N.

I Leider c.Kuiper.

stellin LENS 5:G.3osman -

Het zEsDE vron , ruit" fraai van Devjo rr, wat altijcl nog een besteprestatie mfr-E6ten. Èàrrv nouw,ars reider, schrijft hier overigens. .

een. stukje over; De tEuIs;- onGoetirigen tegen vcs zar inmidclers 
-ràke,

wel weer één punt kunnen opleveren! ! 
-

L
N

.Sinke - N.N. - H. Kouwenhoven -. - W.StuÍfbergen (A) -
Leider H. DouÍir.

-: N.

.:,

14.30 uur LENS
.:.r-,.12.r,)Q:.uur, LENS'- 10':30- uur LENS

12.,3C uur. r,ENS
10.30 - uur IENS
14,. 30 uur LENS

T+dier Doys l
Semper Altius 4
AristonrB0/4

J.SVPTT B .
Verburch 5

.escheÈ Boys 4

R.I{essel .
J.Kapte-ln.. :.'-

N.N.
N.N.
N.N.

or, 19.: 00

-L-
2-
3-
5
9.: '''
i.'
j dagavond vo

; ,i.. .:,. , ;"
AFschtrijven: rrri uur Hr. Meinesz tel. 070-863447'.;'.

..:;,-r ;

. . .LEIVS 6 - Àmar Dee'p 2 2-4 (o-r)

IJEVJO II - I,ENS 6 O-3 (0-r)

,,[r.l. eeBr gtgv.igg ontnoeting weril een verdiende maar víe]. ciníodige nede.i-ràag-geleden'- 
- 
Döo? 'onoprettendheid kwamen we op r-0 achter maar toen zat er

?1, ll?"r. in, alsnog werd dir ook de rusrsrànd. Na de rusr gd;;ii ,à;.i:le}.ker tegenaan en ja toen hrist onze nestor Roy de bal in het net tedrukken en-toen Ajoen met een prachtig vreugel-schot 2-r irài-"íi"i.n""werd ar gedacht aan, de-wÍnst, Ëelaas Éii eeí aanvar .r.t àà-t.g.nE artywerd,,de bal me.t de hand'l;eroeïd binnen óe_ berrch.te filnen en-óe 
-iri"gàl

ï11, voor onze ..Kees. nÍet tè.,Lrrouden. , Daa:rna wisten de tógènstanaer! ií -'
oe gl_etïegen ale \rinst alsnog binnen te halan, wel verclíend, maar erheeft meer in gezeten. '".: ..,:1 . ''. ' --l .irl'" rt

"De scheids "

opnieuw víerden er weer..punten.binnengehaard. rn deze weclstrí jcl werdvanaf .het'beginsignaal.àr,lekker i"gË"àu" gegaan en .de a";;;Ët.nà;;
,.ijs.,. pljna nlet'gevaarrijk gewees.t. Nà + ro ln-inuten- moest Jós zich ratenvervangen onoat hij last had van een Slessure opgeropen vorige week bijhet vierde elftar, GeJ-ukkig hadden we nog een mannetje over, zocat víekompleet verder konden, harverwege cle eeiste hetft kíamen.wè via Leonop 0-r;'bijna'wist ondergetekenrle bij een corner 0-2 in te koppen doch-.:de uipstekender.keepef tÍkte de bar uit'het rfoer. Na de rust een zerfdesperbeeld LEiitrs sterker naar Lrevjo gaf goed party cloch een misverstandin de achterhoede van Devjo wercl mét eèn moóie rob tot 0-2 gepromoveerd,

-9-
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terrl É jI een kwarrt§.er-, vooÉ tijd wederbm. cloor onze uitsteken<le ihvàIler
met een vl-eugerknal ae' einastimd op 0-3 gebracht. Zoncler cle reét tekortt? 999n, een kompJ-iment .voor.onze t{enno, clÍe speelde ginsteren de vÍed-strijcl van .zÍjn.l,eveh:r'.ga zo'door Menno. Verclei worclt -Mick bëAainkt'dankzij heíí honclen vre kompLeet:,fe wei in. Meinnen a.'s. zatérdà§ verwachtik weer punten tegen VCS, maar dan,.wel inzet.

.,,'JJ'IJJJJJJJJJJ.J,JJJJJJJJfiJJffJ,.,T ,, : -T; -VAN HET JEUGDFRONT,. :! -i... r : ,f '

,T.fffJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.IJJJJJJJJJJJJ,I.TJjJJ,I,TJJJiJJJff.rJffjJJJJ,TilJJJiTJJJJ

, VÍ,EDSTITIJDT.,ROGRAMiUA A+É+C-JI]NTOREN '' ,, .'.''-.

H. D.

Gerard Duivesteyn, StÍelt jesstraat 259 . .252t .VL Lren HaagKontalctpersoon :
TeI. 9 46.89 3. .

Afbelren voor de wedstrijden bij bovenge.noemcl. persoon.op vri j dagavond..tussen 18.00 en 19.00 uur. In uiterste "noo<l nos op zateidag,mórgén op'
LENS bij iemancl van de JUKo tel . 66r3r4. voor àvonclweclstri jden -uiteil-Í jk
cle avond..van de wedstrijcl voor. l8.Ob uur. . r

ZATERDAG. T:4-I964.

14.30 uui ,KSIr r

14 . 30 uui: ,VUC A2
L2.45 . ur.tr Tonegiclo tf tr
14 . 30 uur IENS il2
10.00 uur DHC C2
13.00 uur LENS C2

DINSDAG IO-4-I984.,

16. _30 uur RKAW CI

DYZONDERHEDEN

Samenkoms t. LENS

Oude. waal sclorpe rqre-gLENS A1

LENS A2
I,ENS BI
SEV I]3
IENS Cl
WVS CI

13.00
't Kleine Loo
Rodelaan
v2
Erad serJkiide
v2

uur
3..00

(vr)
(vr)

uur
u9r.30

'.,c0
.00
.30

I
II
I4

9
t2

luur
uur
uur

Kontaktpersoon : nclvrin Ccret,
Tè1.67IrJ96

S amenkomst jLENS

LENS CI Heuvelweg I7.30.uur

Hengelolaan 589', 2544 'cB Den Haag,

WEDSTRIJDPROGRAMMA D+E-J

opstellingen als bekend M.Haazen'Ín LENS C2. J. Lri:nant in CIvregens het. niet opl<cimen krijEt H.Staal een extra reservebeu:ct.:

UNIOREN

Afbel ren voor d.e \redstrijclen bij bovengenoèmc] persoon op írijdagavond..tussen 18'00 er: 19.00 uur, rn uiterste:nood .no-g op zate-rdagmorgen op
r,ENs Irij iemand van tte JuKo rer.,66r314. voor àvoiaw"a=iiija""-uite;rijk
cle .avond van" Ce rvedstrijrl voor lB.O0 uur.
DONDERDÀG 5-4-1984. Samenkoms t LENS

LENS EI19.15 uur HTSV EI.

- 10-
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ZATERDAG 7-4-L9 84;

ri-11.;30, uur Í,ENS Dt
9.00 uur LENS D2

I0.00 uur SEV Et

BYZONDERHEDEN

- ,i. opstellingen aLs bekend'

WEDSÍRTJI]PROG RAMMÀ F.-WNIORE}J

Kcntaktpe rsooo !
Tel.6602C4

ZATERDAG 7-4- 19 84.

'10 
'a,0r0 .00

9 :oo

Gona Fl . ;

HI'ISH F2. .:
Triomph 

" 
FI

IYra Dl
HBS D5
I,ENS El

: LENS FI
IENS F2
LENS F3

4en

samenkomst LEI.Is

Vl 11.00 uurVl tj . 30 uur
Heuve lwe g,/ Le i<1s chen clam

9.00 uur

Beresteinlaan 9.30 uur
Vie<terustlaan 9.lS uur ,

Zui<lerpark B. t5 uur

Afbelren voor de wedstri jrJen bÍj bovengenoemcr persoon op vrÍ j clagavondtussen 18.00 en 19.00 uur. rn uirersre-nooc1 ào| "p "àtÀiaàg*ó#; ö-I,ENS bij iemand van de ruKo rer. 661314. vo"i à"àiia"àà;;;iil;" uterrijkde avoncl van de wedstrijcl voor r8.Oó-uui.

Andy Christ, Lönnekerstraat 37, 2541 TS Den Haag,

. Samenkom.s t LENS

uur
.uur
uu_r

i-]Y ZONDERHEDEN

opstellingen als bekencl
zie ,kopy: oprÍchting min j. doorcleweekse weclstri jden

I'IEITSTRTJDPROG RAMMÀ I,TEÏSJES

Kontaktpersoon 3

TeL. 297978

ZATEzuAG 7-4-L984

1C.00 uur LENS MI

]3Y Z Oi{ DE RHE DEN

oË)stelling. als bekend-

FEESTKOMMTSSIE

Frans vd Llerg, cramsbergenlaan 114, 254I ÀM Den Haag,
":'

Afbellen voor d,e wedstríjden bij bovengenoemd persoon o$ vrii àag.avonhtussen 17.00 en r8.00 uui. rn uíterste"nooa no| óp ,àtà'.oàqiorE"rr,.opr'ENs bij iemand van de JUKO ter. 66rsr4. voor ívonaweasiríjàen uÍterlijkde avond van de \.redstrijd voor f S.O0 ;;;.

GDA I42 V1

Samenkoms t LENS

9 .30 uur

i -t: ,'

De feestkorunissie die LEN' sincis kórt'rïeei hepft is gerukkig oor v-,.
ll:I_?*_"+lesjesgrlgroepen,:bij de féesten re berrekken. onderaan dir. .sr.uKle zurren meerdere dara komén te .stàan'met claarbij d;-i;;ti"i[àit.n .en voor welke reefrijdsgroep het is. De feestJ<omrn-issie wir ";Ë;;';Ë;Ër'gaan. samen met enkele ieugóleden wirren ze d.eze feesten en eventueelnog a.ndgre. gaan organiseren. Tevens willen ze een heer pran gaan makenvoor het nieupe seizoen.
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.Jeugdreden (À t/m c-krassers) die wirren helpen dit van de gronil te,krijg
. !ff]Se1 gtr..die leuke suggesties hebben kunnen zich nu opgevén bíj '

Paur vd steen. weest nÍet bang. Dg. feestkommissie zal juÍrie voràoende
steunen " BeI als je interesse-hebt"g7}t54.. .. .:

: ,r I .i DATA 0M,:TË .ONTHOUDEN:
- .',,,,, 

J'|'
vlcleofÍIm -voor B en C-junioren en oudetè- méisjes
paasmS-dc1ag voor welpen,mini-welpe4 :en jongste

meis j es
!-leeofilm voor A- j uni.otren ;.,t ; .;-,.1 i r t- - ,l-
discoavond voor,:jrnioren 'vanàf L4 jAAr-
af.sluiting se:.-29q4. v"oor .mini r s, w_e 1pg.n,, pupillen
en'JongsEe mei_s]es :, ..
Escamp leiderstoernooi
slotavond j unioren .:

l/glsen : Hpu.dt, c19zq Qa!a' s vri j .voor de raatstè
hèt seÍzoen'. : --;,- - ---:----! ..i. . .".r

!:1..

qegl-r glr-k§,- Le-:'.(pos itieve ) reaktie op de oproep om wat rr'aís'e :OÉgbriËt.l1"il ons.À2 toe rnooi spelen gedurencle' gvree naèhten :e huisveslen- (2,8 en
29' aprt'l) èn ' ze t'e" voorzien van . wàt'éten. rs er nieEand , die ons wil ..r
hèIpen.:, zo'n'mbeite is her tocii nÍ.q!. Reakries g;;;e_;p-aàf r, ózóisa.

,'i'-.,

dÍnsdag 24 april:
woensclag 25 april;
woensdag 25 apr_tl:
Zaterdag 12 mei:
woensrlag 30 mei :

.: . .,,,. :1 ':

zatertlag 2 junu:
vrijdag 15 juni:
..veïdeïè .bi:j zonderheden
leuke takuÀviteiten van
.i;,,,:' .. ;.,ii'-t--- '' -,'.'
ONDERBRET\èiïÀI FRANSEN

UITSLAGEI\ JI,]IIIORE\Ï

RKAW A reg.
Vredenl:urch 85-'Rava C2 ":" t i '"'"

-UITSLAGEN I.íEïSJES

Hoek v Holldnd L

UITSLAGSIiI MINI -WELPEI{

Quick Fr.
i -LENST F2

LENS ['3

.LENS 
1

"5ENS',F1 ":'Laakkwartier F3
Gona'F3

TENS
I+ENS
tET,IS

(vr)
(vr)

A1
U?
c2

2-3
4-5
2-2

0-3

!-2.
2-3
1-5

Gespeeli.:j Ger+onnen Geli jk Verloren punten rloelpunten
7 4 L 2 9 tB-rZ i:- . 

"
DCORDE'dEEKSE WE»STRI JDEN

Dat.was een groot misverstand vorige week dinsdag. De wedstrljd voor ^ '::J.
mini 3 was echt goeclgekeurd op Dynamo. Helaas weid er op LEI,IS ,
cloorgegeven clat het afgekeurtl was omdat LENS onder watei log.' Om dÍt..soort misverstanden te voorkomen vragen wij om Ín het. vervoÍg de kon-
I+t,persoon _van de jeugdko4missie te..bellen of ,.4Is je dla,ar - géen gehoorkriiEt ber dan'97cr54. víÍj hopen dan,dat <lit éó-órt misverstànden niet
meer' voorkomen. Nu riraren.er srechts,iÍet spereié waarvoor 'dtt niet zoleuk vras,
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SCHÀDI'W?ROGRAMMA

Dij algehele afkeuring spelen de vorgende elftalren vriendschapperi jk:
Sanenkoms t LENS

14.30
r3.30
11. 30
12.45
r1.30

uur
uur
uur
uur
uur

13.15
r2 .00
r0.00
11. 45
r0. 30

uur
uur
uur
uur
uur

Rijswijk A reg.-
Gr. I{. VAC ÀI
Gr. W.VAC III
Postduiven CI
Postcluiven El

LENS A1
LENS À2
LETiIS D.T

LXNS CI
LENS EI

Toen breek clat het verd van LEI{S, ondanks het goedkeuren van de consuronbespeerbaar $ras, bood cle.reÍder van euick uoí cm Èi]-il; d" wedstrijclte speren. onder clank_zeqgÍng_werd het prrma 
"anràíil.;i; geaksepteerd.rets rater dan gepran«l bsgon -cie 

weds trij cl op een "itËtér."ía' bespeerbaarve1d.vanQuick.Daaronze-vastekeepeiË"."ï.t-Ëiffiwerdzijn
praats ingenomen coor patrick rosch'. van het oegií ài- wa!'h"t ee' span-nende wedstrijd. De beÍt1e Èeams waren even sterk. over en weer wercr eraangevallen doch er werd niet gescoord. euick was ""r, ,àrrtài malen ge_vaarlijk doch de vs1írid1gÍng met uictrei rzencroorn aan het hoofd en deprima keepende patrick rn nót doer wenite nog niet t. ,ijxà". warter vanDiemen was 1n de eerste herft ook .À" pà". maar Ínet goe <1e voorzetten vanreddv-Heins en Jasper van Dlemen, aicnï ui: ,ií"--ràr.ËiilisË'aonrpu,t,doch -de bal wircle er niet in. Ruststanà o-0. rn de twee cre herft eerfzelfde

EltËi iï,s:l:il":,fl;s.i"ï:;ir* lJ.t:";"sï::iià;f.ltl" f:$ï;""-moment in cle aanval *?g, liet hij doorsperen. Dat betekende direkt 0-1.Micher vond dar kennelíjk niet zó ià"L-íant eirekr ,ru àà- Àit..p omspeerdehij iedereen cie hii tegenkwam or, 
".oó.à" beheerst in rie hoek t_1.Het 

'rercl- 
nog 

"p.rrr,.íder] o,ri.k 
"u"-Ààrr-pu.r maar <rich bi j een doerpuntmaar PauI van Elswiik zat er.:tpgd_=.9o"à toss.rr. Onze nléuwe ster,cino Versveld, was éen keer uiciri r:i5-àJn d,oelpunt. Een paar mLnutenvoor tijd krees LENS een.hoeks_chop. íec*1y schoàt "uai 

priËtài, ai"walter. vrij zag staan. Hij gaf ;; *;Ë voorzet op warter clie vernÍeti_gend trlthhal de 1-2. Even Íaíer ftooL àà scheiasrechter voor het einde.
.Res! ngs te vermerden daJ- ieder".r, go".1 gevcertbald heeft en met nameheeft Jasper van Diemen keihartl g"réikt.

zorg voor eigen vervoer. Voor craàg Willem VAC strippenkaart meenemenj l!

31-3-84. LENS FI - ouick FI
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DE IJENSRE:WE
TSBEKI]LAJ] VAN iJE VOETiJAÏ.,VERENIGING IIENS (LENIG EN SNEL)
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A. Elouaz zani
M. Waterreus
E.À.Henclriks

Gramsbergenlaan 7I
Ilengelolaan 17Dc 12Melis Stoke.laan . 76

cocDocuoocooc
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ADRESWTJZIGÏNG

19 12 c. Sinke

UUETEi{

De P1uim van cle Week I

SEZA nieu.w. aclres: Hoender
2541 HA

ostraat 17,
n Haag.

Re istratiekosten Ie boekin f 2s'
R. Ke-ué

Uetalri.ng v66ri' 15 mei a. s'. clocr oVe rmak i ng op giro 3 57II. of op rekening-n,llnmer 513453253 bij tle ÀIrN-bank Den Haag t. í . v. LE S . (LenÍg en. SneI)
' te Ri j swi jk , ond.er ve rme I ding van "boete',, .

H t.Des.tuu{. lr

Zonder enige twÍjfei gaat cleze week de zo bekend den "Pluimrl:.naar(]ewor
É'àr.
e'lh"
delmi
tbà1d

;cie Heren s Frans vcl Derg, Theo floefnagel en peter Afgelopen
z aterdaE hebLlen zij geweldig gewerkt om het Iste t 3de veld bespeel-

;:baar te kri jgen.i.Van.de ochtend.-tot het eintl van ddag hebben ze
,.h ieraan ;gezwoeEd. Dat er zoÉclag nu tcch nog gevoe kon worcien iszeker. niet op ie làatste i:I ts aan hen te danken. Ileren dit is purei,klasse! Onze harteLijke dank voor zo,n Ínzet vooi tonze . vereniging.

n!. Des tuur.
I

HET IS WEER BOLI,ENTTJIJ. ------- ZONIJAG N.S. S.rC - i,erlrsVertrek van de bus
. !.j

richting NoorCwijk om 12.I5 toe ris,, :l ! j-s che route ...

I]3iJiJUI.,,UUiJi]]JDI]I]3]J3DI]SDtJDiDDI-rDL
rl ,

" i;AR..IPS TELLTi{IG ,N

.)-'..':-
UIIIJBCBUEBUDSDEIliliillbtruuLilLiUIrDiJiiBBtUirD

Zaterdag 14. april s, morgens:., : S',middags:
aanvulling 3e elftal ( zat)
Sluiten:
ioi j afkeuring stmorgens tot
van 11.00 tot 14.0C uur!
vanaf 14. i0 uur:

Hr. Lenting : I'tevr
Paula s ' Gravendi jk
2 pers,
Tinus Zilfhout

12.00 uur: Hr. Lentlng
An vcl S teen
Tinus Zilfhout

BDBEDBi.]]JI]DDI]D

dong
An .vd Steen

-t-
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i



s I morEen
srmlddaE

-.".S1ui.teD:

Tinus Zilfhout
An 'Vcl .S"!edÀ;''-i:-Suzan Ctte - Harry Douw
Àn.- en-Gàrard.. v,J ,.Steen

i.ii j afkeuring S'morgens: Tinus ZíIfhout
s'midciags: Àn en Gerard vc1 Steen;i ,. , i

ilij verhindering afbellen bÍj irosé Christ TeL 65C204

KIÀVERJASSEN - KLAVEiiJASSEIiI - KLAVER,JASSEN - KLAVERJASSI]N :+- KIÀ\IERiTASSEI{

MJRGEN' (vriJdag 'de ..r3e,i deel 3)' KLÉ\rER,JASSEN
ÀÀNVAI{G 20. Cu 'uur " .

'=,,,' :i- .. , : a :.'

KLAVEF.ITASSEN - KLT1VERJÀsSEN - KL.Ë.VER,JASSEN - KLAVERJASSEI\Í - KLAVERiIÀSSEN

I,ENS LTTUW ZWART EN RR,RAÀÀI(EEE---

Zoa1s inmid tö"Urri*.fijk levert cle derby tussen LENS en 81. zwarteen aanÈrekkelijk schouws IJeI op. Zo ook afgelopen zonclag. Niet fraaii,we1 spannend, Iekker ste vl-g en vooral sportÍef en eigenlijk ook eentikje clramatÍsch. Voor vee I te weini.g. toeschouwers: :(vraarom-:zien en .
horen we onze supporterske rnploeg niet meer???9 begon LENS met duide.li jkebedoelingen. Roj?ert vd Zwan verving de nie

éh. VeeL ef
t fitte Edv,IN

fek
Elzkelhof en Iiet
t hàdden die

-..''i-dirèËt 2ien heel wat trucs Ín hrtÍs te'heliÉ
gréiibbrl: everiitei nog niet. 'Robert Noorcle loo.c;" eindelí j k weei terug in de.§asis, stond. als voors topper opgesterri, waarCoor RorÍ Ae Jcrig cloorschoofnaar het lïÈcclenvé ld, waar ve rtrouwde gezichten als en. --Theo Dikstraontbraken. ChÍe1 Toet srerd Coor Rob. Jansen op cle b

lËcky
ó1+-gehohclèn. ii'odaËWillem Kee tman als han9ende spi.ts rondrende èn_ clat rima deed. Zoalspgezegöààt' eeiÉtb ikwarti er'een sterk aanvallencl LENS met cök enkelemogeIi jkhedeii cle score te' openen, maar zoals zo ö1kvÍïjIs - dit. § iet"onze;rIoeg '8i t aan de tegenstan,f,er over. Eeri viat oveitlrehoffelijkheid me'nen wi te mdgen' opme rken. De LEI.IS verdeL

ve_n
dlg

vo
ing

9-r 4o.elr .trm van
verkeek
Ro.p Poin,

zich o1: een Sinpele vctorzet en ilirdré Ch ri st die vaste vlaggerop dezelfde dus -recleIi j k eerli jÈe. manier' íe on.rving k ..niet _Anders(hoewel hij we1 wi lcle--- , clan naar het mi clden w jzen. Hie?ha tèek heteven fout te gaan, maar vcoral ulim Keetman tÍkle cie ploeg over hetslechte punt heen:, Hi was het ook die met een prÍma pass Ronald Dogisch

i

)en teo..van ilijn..aan het werk zette , vi.aarvan,eerst{renoemcle,uitstekend.profiteercle en met een harCe schui ver cloelman en vrl_end LrÀmi passeerde.Voor rust kwamen beÍCe dclelen nie t meer in gevaàr ót was na de pauzeb
we 1 an cle rs . ilrus :begon zeer aEgressief aan de tweeiie.' helft 'en dat h'ad alsnel succes . " !Íee r was het Ronald Iiogisch, clíe met een uitstekende. aktiedoeltrof. 2-I. IENS ":ek ontketentl en wist met uits tekend,.voetbal kansente scheppen. Richard vcl Hoek kreeg enkele riante mogelÍ jkheclen, zo óokJimmy (ingevallen voor I,eo v Bi jn) en Wim Keetman. Jammer r..maar ,<1e marge
r.re rcl niet vergroot en dat brach t vlak voor tijd vreer de nodige,oDruÈt.zodanig zelfs, 'dat Maarten Rog nog eenmaal möest Rrraaakeeè----, maarhelaas Caarbij een half Iichaan meenam en de. scheidsrechter clie dewedstrijd prÍmëi aanvoelcle niet anciers dan een sÉrafscho gr k'on geven . aanDL. Zwart.- i.)e ahdere.vri end L'AÍLi benutte dle feillóos. Zo gaf LENS voorde zoveelste maal dit se izoen onnoclig een punt weg en daar gaatilob ilansen zJ-ctr zo Langzamerhand evenals Uw reclactie behoorli jk aan erge-ren. A.s. Zondag de zéer belangri jke uitvredstri tl in NoordriiÍjk' tegen hetonderaarÈunge lende SJC en onrler*reg even langs Sport Cèntrum Duinzigt voorde 1Íchamelijke Servicebe urt; Je moet clit aar toch ergens b

l
j

e aIleen maar grir,/or(ien? Van voetbal word l
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, {fgelope_n zondag had de redactÍe een zeer speciale gast. Niemand rnincle r. claq voetlardocenr rheo Hoefnager wercr bereià g""à"aËn-àà Gï;;; ffi*'- cijfers ré vóorzien, ancrers aí" "f-tàt shirt íernuetà 
",;"à. 

.zo tiep' P"3ld Bogisih met nurnme r r rond. I4isschien dat rheo dat ook, zo beoor-deelde, wanr Ronald tregg zondag het hoogste cijfer. thào uoefnagel-' traint zoalè, u vreer'ae, erseràÈií.--à" i" ior nu i.oe rerroài.rijk suecesvor,t'rant het 3e 'liqt nog vorop in cre race om het kampioenschàp: vli: g,nnenrheo van. h.arte her Éeetjé-seluk, wài-"rtijà "oàiï-;;ï;'ài. .. reali_
..r' sren. en bedanken hem .izgór Jii" épo"tane módewerkí"g. -.'. --

L,e stand toÈ en met B. ap
L ; - Ron cle Jonqf
2. Michel l,c.,rÀheyrl '

1. .Ricky Tjin Asjoeil. , ,l.turr"- popping
5. Chiel Toet

ril _en let op het worcjt rliLrg clrin
1.C6 pnt. 6. ECwin Eykélhof98.,, 7. Richard vd Iioek
24.,, ii. .. I.{.1arten Rog9J ,, .9. Theo Dikstia
&5 ,, IC. Willem Keetman ,

7B pnt.
73 ,r

69 ,,
69 ,r
63 ,,

VOETI]ALI,ER, VAIV HET .ÏAÀR;

FESTIVITE ITEN - FESTTVITEITEN -

gen----- 3

TEN J FESTIVITEITEN -FESTT\rITEI
'De nieuwe aktiviteiten kommissÍe zit bepaald nÍet stÍlr.rdat zuLt UongetwÍjfeld semerkt hebben. Hebbèn rà-ir,*iaa"t" ii-tétïÀdige achrerde rug: Tennis - Kraverjas="., I uài["n-en met *il "àoi-à.ri-gigàntrsctrsucces, nu staat er ar weer een -overiacren programma op een ieder tewachten.

-1,:s-:-Ytt]àag berooft. weer e-en bij zon<1er gezerli ge xaart;iíbnd' te. wörden. De or§'anisàtie heeft.rieÉst. rB-tafels kraargez'ët, ilI"iàpde kearren geschucl zullen worden met àls i"ràt'-à"-6iàià-r,rusPaashaas. prijzen te over clus. . -. .. :' 25 a1:r!r is er voor. c1e jeug<l tot rc. jaar een specÍaIe r,àasmidcag.' IierFn zoeken, par+r en-knàkworstÀ",Ëie" ." "iàt-tà-*r.i!Ëi"r, u"r,Paasvoetbaltoe,rno<.ri. 
. 
E:c zÍ jn " pri j zàn-ie verdienen, kortom eenbijzbiraer aanrrekkelijte oíg ;;;;-;;r; mini,s en jongste meisjes.12 Mei een diéèoavond voor órr" r,n,dÀis vanaf t4 jaar. De Drive

|n, Show Pisco-'.Express zorgt voor .d,e iàatste nieu\re hits.. .!
."I:::-g:?I!is: l. 2,-.- Kaarf.en verkrÍjsbaar bij cte bekende .roor.rrË._
,Koopadressen- zórcr dat je daar-bij Éént. Het-wóiai-giu"àiào".'lir*:ï:f.tqs t§egóstaanl coe,1 i,u*Éui-verprichr. ror zarerdas

ï1?:l:1, :ijr :r:in, ontwikkerins voor een sc.lraaksimulraan.reranEsrerr-enden ikunnen zich nu aI 0pgeven blj Àndrà-ènii"t bf bij
".Ë3ll_l:_ljna&e-,1 es, sezonc. Moet je aàé",-*oàt'j;.àö;1, moer-je
óà[ 

-n"t 
rennis'iii er weer aan te kornen. cëdachteri .goqa',rit *d..,een out-Door toernooi op cravel in dè rnaandà" 

-j""i:,,r"IÍ .en.
Augustus ' rJÍt. zou.moetei gaan plaatsvincren op het. ,""iiËpEïr. '. - 'wrlgeregen" 

. 
in Rijswijk óp àe' zaterdagavon<l. rnfóimatie; kunt u. verkrijgen bij ÀrtÀur àe G-root, Joop oóenkiicrrà"-àn-'irenx' Hoppenbrouwers. !

- veràer staat-er.nog op.stapel- een medewerkersavond , en enkeleaan-trakkerijke toernoóien. ook is er 28 april ae srótavond ,vande LENskompetitie .Heeft U ideeën of suggesties, dan bent U van harte welkom bÍj onzefestiviteiten rorunisÀíe. ToÈ ,i"""-àir-.àn of meer avonden.
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i: ï :r :..,;-!lj-.f,e.,Wedst-r_ijc1..van het- clerde afgelopen zon<1ag gebruikte keeper
.;;..r :.,:,.!íFFt.ln ,:y{, i.rqgr.s, de .dwarsligger voor een. hoogstaan<16. :..-:ÀsuoKqefe-

;,,..: .nln9 r.:i Do- r.eèn natÍge afsprong kwam tle. jury j anote.n genoeg n..iet
.t. ' .,. ...,ye.rcle r dan een waar{§5}.arg v,qn..9.1!:. , ,. ,:. .,..:..; i

- j. Qn5;.loopwoncler PFtgI EIeJeÈ..5e,ef!:de CPC-lqap afgele.gd in l.,,uur
, , ,,;, ;; , ep, 11. minuten. . Waar1i jk eeSr . p5es.!q!ig van gxote klaFs.eï peter
.::.,r:...,-; ' hgef!.nu. aangej<ond,i gc1 de M-arothon van Eotte.r.dam ( zaterciag,i.. .

.,. ..:: 14 Inaqrt E:s.) binnen .d.9., twee uur. en',clert.i g minuten te._volbrengen.
Supporters oml Feïer ,èan .te , -moecli.ger-r zÍ jn. ne:tjUq.f lijk alti.j <1. welllom.
Vorige $reek dat stul<je gelezeí valr onze eminente voorzitter. Ad .Coret? Hebben we. einde.lijk wat .jongelui rlie hun; ciiepe;. lnnetr:Iijke gevoelend in neo-romantis.c. he kunst vertalen.. mag rt weer
niet! -

AIIe grote voetballers zijn begonnen met te-Een een.muurtje hun
. . techniek te verbetcren. Hod zoud.en ?iet Mönclriaan èn Kasel Appel

begonnen zijn? .j- WiI Heynen beleefde weinig plezier aan zijn bezoek aan Spoonrijk.
..Qi jlu; portemonaie werrl ontv.reemrl en , erger . nog tevens de iinhqud.'--'1{aar- ztjn'we -1'n' goashaam"mee bèzi(l -illiiiiuiiër tïouiÈëns vöór--dè-'tsaïKéèpèr

VARTATIES

i:.-LENS,,2 èn 3 en de naderende ontknoplng.
\

PRUMOTIE VOOR UENS 2 ZAAL. ,

- : ,!
Zoals U vorige week al tussen de regels heeft kunnen leze.n is LENS 2 erin
geslaagd te promoveren naar de reserve,.eerste klas.,.Een. Werke.lijk formi-
dabei3 prestatie-.. Vier jaar Eeleden begon het restant van Utopia aange-
vuld met enkele jonge honden met zaalvoeLbal .

-4-
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De stand op cle Èanglijst en de resultaten van afEelopen weken.noopte,. .- Uw redactie afgelopen zondag tot. een bezoek aan de discipelen
van respectiev.elijk Rob Jansen (LENS 2) en Theo Hoefnagel (LENS 3). Door
de. zaterclagse i>4ikploégen waren.in ieder gevql veld I en 3 bespeelbaar'- ,"ggq,we tot onze enkels in de.rnpdcier op se midde4s tlp-.van het tq,eedeveltl onze aandacht aan het verde len weren c,ver. clezè ,tcree velcleh. vandaar

. crat gnfgle. spelnomgntg4 van vooral hgt.tweede oné ontgaan.ziin daar. 3e. vreclstri j d .van het derde ons vocrtdufencl ,in een srgfgÉEcle gieep ,hÍelcl.In ieder geval hebben we waar, kr.rnnen : nemen . dat na een, ,nratige eerste helf t(0-C) het tweeile het .he.ft _in hanclen .nam err,. een regelmatige 2=l over-- winnlng op Dlauvr Zwart '3 
bèhaal.cie .

sn 
-.r;-r,èi 

a;;àà. ïË: j-dsË=iiËïàËi'.,u" -n eo. zeraàÀ. ,àr 
".n,-,oeàsrrÍ 

jd ophet oe ic1e, iielcl'' zo I aànLretiÈef i i[ gevreest zijn. delcièn.,ook is ,een tegen-
stancler_ zo vreggespeerd. zelden ook trouwens zo'n u{tgebar anceercl eiftal
gézÍen.'Vàn alle markten thuis: stoiz.uigers op het nirlclenveld, begaafcletechnici in aIIe l.inies, een iustige 'Iaatste man met backs d{é doór
niddei van hun sliclings met graagte de clrainering bIootleggen,. een keeper

:. 4ie af .en toe.voor cle komische nàot lorgt en in óe'voorstè-IinÍe
"bloedlinke" jq:,ngens rnet als absolute uitblinker.,steven Tsln-fls joe.
over cle Èeclstrijà zelf kunnen we kor[. zÍjn. Spankèlenc1 spel 2.or!Oe aan
de Lo1:ende bancl voor doerpunten'zes Ín totàar waaryan de één nog mooÍer
dan cle ander. fegenstancler westrandia moet er moederoos.van ge.rrorden
zijn. Trainer/èóach íheo ttoefnagel .glonr weer van iràis-en fret, is ,lat de
grond 2c clrassig 'das. ancLers haclden we hem zeker. weep. e4ke.Ie centimeters
kunnen zien groeien..:.Nog drie wedstrij,len te gaan en nog stegds zij aan
zij met concurrent Ílilhelmus. SpanninE Eenoeg duè! I 'i..,

ï .: ":



zoals het hoort onderaan beginnen Ín cle reserve 5e klas. Denecren .stand.dat v'erd err snel drrideli jk, -vrant vià en:<eIe 'monsterécores 
-_werrd. dd 4e klasbereikt- cok in .deze kraÀse wercren à"lt"g.n" tunclers welwirlend silaeht_.ffer van de sreeds berer op rret "aàrvoà6;i i;ö;;"ïàË-öËËpi"."".cevorg promotie naar cre resórve de rcle kras. Droglstery no" téniuiö'rerabenaderd voor sponsoring en'niedische bioodnoctige begereiding en Den enMaris.smulciers zasen daàr wel brood *Ài atk b.Í;s-i;:-;IàË'^Èrrrc *"raaangetrokken, maar desondanks draalcle het 2e zaalteam in dÍe klaasezeer vrisservallic en met veel geruk via een- versterkte ÈromotieregelingwÍsten Ëè- toch dé reserr,e tweeàe krasse...te bereiken. rnrnidaers r^rercr eenwiererproes seformeerd en ook aer" tur:"à; ;;;;;'-Ë;.iiïàË=i"arg"opwinding en successen.Zo kon ae rezei van dó r,nNs ilevuó vàrig 3aar ee'uirsebreÍd versrao lezen_van ce t"ppià=iuti", ai"-ààrà-pi;; leverde intle Roncre rran de tónt cil rr:igouai i"-iiià'rr"nkrijk. Enkele èchitterencleprestaties in zwàar bezetté zaatvcretÈiitoernooien dwongen respect afrDit seizoen r-n de reserve twee de kras ilan ae rroon àp--r{àLàrr. promotienaar de reserve' eerste-klas. sponsor »iogistery - 

n"=iàó-".q'-is trter, -rlorserukkis .rnee en heeft de "Ëi;;;-"í-;k;ià. t.;_;;;;ilffi iedaan, dlewij uiteraarcr niet mogen publiceren..óot i" hij op ió"t-r,à.i een opvorgervoor Perer Fieret, clie. zióh heremaar gaat toèléggà" àp aà-lalrathon eàdaarmee nu a1 fraaie tijcten ,..t ià-.Ëili""r",,.-Íà.:ii -- "-
De volgende spelers wer[ten *u" .urr.ià[rom<rtie,. ; : . : -. -
Jan Riemen 1e1 ,l eaur schurten, peter smeele, Gerard vd Krey,.FrHenk Hoppenbrouwers, . Ír. 

-e. c. À. s.h]. j rl' i"à[, u;iË;:;"Ë...ËïËr".,Diemel en coach ilen smulders, die "É"'ait orrg"r.g"ià.-'" t.ii"t: e.prima eenheid wisr te màken.'rrt 
"iiË"-,1""*iiàiià=iiJir-ËiIËllFeestje volgt we1. ( Sponsor? )

qns v. Dijk
Hans'
een
,.,.-.,,

I zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzz ,:. - r_. .: _
? -t -., .,1 r; LANGS DE SPORTEN VÀN iJE z_M I_ÀDDER ___::! i ;

zz z zzzzzzzz z z zz zzzz zz zz zz;zzzzzz zzzzzz zzzz zzzrrrzrrr r r rrzz zzzz z z z z zz z zzzz z
14.30

: L2.3O
r0. 30
I,ENS 4
rc. 30
r4.30

uur!'LENS I . .

Uur'LENS 2 -r
Éur LENS 3 l

- S\PTT Ís uitqes te-Icl:
uur5,LENS 5
uur LEIVS, 6

Takclier Uoys 1
Semper ..A1tÍus .4

ArisÉon I

Zíe LENS k

'L'vr R.wesseI.- .-.!_
. VI iI. Kaptein .
Vl C.van der Meer.

,:i '

.:

.r f il

t0/4
rÍ

.VC T u,rch 17 N.N.
Eschéri Boys 4 Y? À.spa.

Na clit rvérreqende wee]:-end kijken wij maar weer naarweek,; Daar vincten o,Ë arreràài"Ë";"',;É;i;d. van ons EER'TE reI?yi., één ygn de-:weinigè 'concurrentén díe nc.rg ovèrffiienniet meevallen, dat is bekenci, àó"n *" -gu"n met frisse moed.siasme verder! ' ----- -'- r

geldt voor het TWEEDE_ ti j ilens rhaar.. (thM"Fr hopen datE-lïet Ée veeli"Ii;;
ook hÍer de tcekomst niet s,:mOerinl.

uis ) . ontmoetinq
en/of blessures.'-

de volgenile
geh: T.ikdiër
zi jn-ïiF-a1
e4 enthou=

Het ze l fde
tegen S.ÀItius 4.zíj n , clan zlen we

Het DERITE dientblijlfrf,taar we
absoluut van Ariston '80/4 te winnen , willen we,,bij"

houden. 't belanErij

-5-
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tellin LENS 3: H.ap tel Bqr
I1,.K unnen (A) w.í Me rs
J jNiemeye r l- b. sin:<e N

'ilérzameien 9 . 45 uur ilElis . veld
Gaarnè 2 vrijwilligers voor tsar
Dènk om de'tENS kompetitie I8 a

,',i:

Het lijkt ons
onder cie du-im kan kri
Escher iloys 4 wel 6én

(iè (thuis) Feastrija tegen svËtr_ uitgesteld; tenríjl.l
éen z.g. r rvrije" zaterdag isr.

g: H.DÍemel - P.Driessen - R.Driessen -
bëggen,.- I{.v Veen - R.vd Toorn -
.N. - D. Pronk.
I gebouw I k.k.I-3 Leider R.Vroom.

pr;l -.aanvang r B 
: 
45 uur ,; ''

t dg ,vreek daarop
| ;:.. "i
. t ! 'tl

Lel-der Hi Douw.

Het VIERDE kan eens l.ekke r uiLrusten, want daar 1s à.§. z'dËèrilaq

óaL het VïJPDE. haa'i, tegenstanCer Verburch 5 wel
jgen, teffihet' zbsaÈ met y@! móEIEíE-
puntje kan afFnoepen.

gpqtel.lurg LEN _ 5i G.Bosman -. C.Bosman ; H.de Haas - J.SÍnke - '

E.Ne:umann -

I,eid€r c. Kuipè.r.

s te]-lin LEI,ls 6: C.BèiBhbak - C.3e1È - L.SÍnke - I{.N. - H.).louw:'-
H.Kouwen oven - J. Kouwenhoven - !{.Stuifbergèn (A) - A. Tevràfie -
R.Vroom - L.Manfel - H.Gerritsma - i{.Mersbergen

verzamelen 14.00 uur LENS veld 3,gebouw 2 ,k.k..;, I=3 I.

tt, Kempei (A) - K.KruI -. G.I(uiper -. Ë.Kuiper -
c.vcl ÍÖgt - C.velctink - N.N. ,

verzamelen 1C-00 uur LENS veld 3 gebouw 2 k.k.;2-4

' i. rr ''

P RJGR]$4MÀ ZATERDAG 2I àpril I9B4.".1
'.. .i" I

14 . 30 uur LEI.ISTi I

tle . eerste ronde (
meedo-6-5-ffien
party ldanook op dinsdagàycrq_3
stelling zijn verschenen, toch
genc,emd. worden'! Thans volgt er
inÍÉddels zijn'vrij-geloc.:t), waarna
2è ronde! Wij hopen clit gebeuren op
U .ook deerover t . z . t \,e rs Lag zu1 len

Í.Iaaf aan a
wij tege

lle teams.uit de zondag-'zowëI zaterdag
n'de KNVB 3e klasffis. Eni: aLEffi

i...., NSEM I' . , r. G..A. Breughem.

a r1 et".met'. haar. s terks té
tegen-
op-

mag dei =2 zege voor- LENS 'zéér zeker fraai
een z. g. , rtussen-rond,e", (waarvr:or wij

12. 3(J
II .OO
r2.30
r0. 30

zoals
om in

uur LENS 2 - SEV 3 U.A.van Rijn.
uur I\í.v 0'72/3 . - LENS 3 ..i" : J.C.'vd Spek. '

uur LENS 5 : Honselersdijk 9 N.N. ."..
uur LENS 6 -,.: srcravenzande SV II NrN.

,.'..',. ,. .. :.' j

zovetà s tànclaid-tearn! uit de reEio is ooi< clns EERSTE uitgenodiqt
het door de Haagse c:qrq4! uitgéschreven toe rnffiG spelen.r voor

. r. 11

er geloot zal worden voor
ile voet te kru(ren volgen ,
kunnen uÍtbrengen.- '. ' " '

de
opdat wij

r,Ëlls {ör,tpprrrrË''

vroensdag I il-4-19 04.

uur LENS 3
uur LENS 4

18.45
19.30

,'

f 'k'ontakt opnemen met L,ENskantine .

LENS-5
LENS IO

zo
zo

ïli j afgelasting

LENS 3, I,ENS 2, LENS
LENS 3 rond 11.00 uur. LEIiIS I en LENS 2 10.30

AFSCHRIJVEN: vri j dagavonrl voor 19.00 uur bij
BÍj algehele afgelasting trainen om 1I.30

-6;-

- 1I.00 uur.

Hr. Meinesz tel. 070-B63447

Uur vOíJf 4 ,5 ,6 .
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PROGRAMMÀ ZO'NDAG 15 APRTL I9íJ4.

r 4.00
r0.30
12 .00
r0. 30
10. 30
t2.
L4.
rc.
14-
12.
t2,

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

SJC I
Wilhelmus 2
SEP;2,',
DHL 4
ArchÍpel 3
DHI., 6 - .
LENS 7,
Delft 6
LENS 9
LENS IO
LENS I1

LENS I
LEI'IS 2
IJJNS 3
LEI,IS 4
LEI,IS 5
LENS,6
GSC2:
LEiiIS B
Schipluirlen 4
laakkwartier I0
DMr 7. -.. ;l- ," ,

S chie s traat/Noordwl j k
Iíestvlietweg ',,."
Sport.ring/De I ft :

Dras serskade
Buurtweg
Brasserskaile' ' .

VI ?. Brokx.
Ilui tenhofd.ree f ,/ De l ft
v3 N.N. i."...

v3 N.N.
_\l?;;, '..,., . .,,.:.

I5
00
00
00
00
JC

OPSTELLINGEN

II]NS .I m 4: vrorden door'de Èrainers bekèncl gemaakt

I-.ENS. 5 t/m 1I : als .bekend

. RESERVEPROGRÀMMA ZONDAG . '1,.5. a ril 1984.
;,,

14 ,0u
r2.00
12 .00
ra,. c0
I.3:.OO
Ig.0.q

,(kuístgras)

PROGRÀMMA-WoENSDAë- rë aprll 19"04.

uur RijswÍj
uur Rij swij

kr
k.2

uur
uur
àur
uur

Wes tlaridià
Pos tcluiven
HMSH 4
Pos tdui ven

J-
2 .-

4 "-

LENS
LDNS
LENS
.I;ENS
.LENS
.LENS

.l

I
2
3
4
5
B

IO
I9

.45 uur LENS 3

.30 uur LENS 4
za
za

LENS 5 zo
LENS 10 zo

PRoGRÀMMA ZATEBDAG 21 april 1984.
' (\

18. 0 0, uur Verburch 2.,
14..30, uur LENS 3
l4'.3-C "uur"LENS 5'-- - '

12, 3C uur LENS 4

rENS 2 '..,.
"Rave rÀB cro ft
Castle.Mernor

PROGRAMMA PÀÀSMAANDAG .2 3

. . Tri angld,'- -'

ri.I :19 84.

r4.00 uur LENS, I.,, ..':r,;
LENS2vrij. .i).

uur DHL 5 , -.

Hellevoets'luis I
rc.30
12.00
12.0c
12.00
14.00
L2.45
II.OO

uur
uur
uur
uur
urtr

uuÏ -DEIFT 4

Valkeniers 3 -
Rava 5
DHL 9
Schipluiclen 4 -

LENS I0 ADS ToernooÍ

LENS 3
LÈI''IS 4
LEI{S 5
LENS 6
LENS 7
LENS 8
LENS 9

Cromvliet B

-7-

I0.00 uur LEN-S lI

.l :,* --:
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PROGRAMPIA WOEI'ISDAG 25

18.45 uur LENS II zo
,!.:'J'',-',

UITSIÀGElil ZONDAG 3 april 1984.

aprtI 1904;.: ; ,l:..,iÈ\";: :..1:.::l,:..

LENS'5'zo

LENS 1
I,ENS 2..
LENS 3
IJJNS ;4 .

LEIiIS 5
LEIïS 6
LENS 7,
IiENS C

Qui-èk B
DZS 5

i
3

2
3
4

3
4
5
6

l.:

6r
6.'

Dlauw Zwart.
illauw Z$iart
Westlóndi.a 5
vcs 4:. ".. .

uu_veo 5
Ouick:7'. '
Kranenbiirg 4
vcs 7 ...
LE§IS 9 ::, .-

Itr.Nsi I0 '.- '
- ..|.;, _.,.r','':.'.r' 

:

2-2
2-]-) ,... .: ';

'b-u. r -..:
afgelast

2-r
3:C
r-6

STANDEN DrJGEWERT(T T/l!l I apri I I9 B4r.

Res Ie klasse llVB

,i,rr t.: 
--;:1..,' _..19:29

Res 2e klasse KNVB

AIrc 2
LEIiIS 2

I
2

T7i25
r7-24

i.li'., tr.'1 I IJENS, 3
[íilhelmus 4 --weétr'àhdi.a'i5 ',- .. ii,)
HMSH 3

Res Ie klasse IIVI]

uw2

LENS 4

Verburch 2
RVC 2
;JL. ZwarL 2
]/|.Jc2

t6-20
17-20
I7-r9
17-19

ArchÍpe} 3 ,lr
AËO 7
iJAgers 2. " '
LENS 5

'.., :t l9-2
7-1

'tB-29
-it9jzz
t7-2t
}Í-:20
19:r9

7-rr
6-6

0
3

7.

o

IO

DHL 4
zw. Ula
VCS 4

t7-17 ; rl
i í .. i. 15-.16 :

16-I6
16-I4

7.
E.
9.
r0.

'Í !,t I
r:.-'' I

I
11.
L2.

19-9
r5-0

Postalia 2
i-rEC 3

LI''",.:. .t-. GDÀ. '5 . " .t2. HBS 5

Res 2e klasse HVB

20:6. ,
15-5

I3: 12:
I5- I2
t 5-]2:
r3-9 i

Res 2e klasse HVll

RKAVV 7
DSC 4
DWO 6
RKUEO 7
I,ENS 6

I
2
J
4
5

rB-31
16-29
rB-29 ! ',:'

'I9-2Ir. j: .1 
.1 ',

r5;t9 :.

6'.' '.
7.

j9.

Gena_4_ : ..;.:,..

Gr.Wit'5 B/3
I{assenaar'5
LENS 7

6. HW 4

Res 3e klasse G HVil

Veri:urch 7
Delft 6
Góna 5
LENS {J

t8-rg:,. rr.
Nivo 5
BL1T 3

Laakkwartier I0
KranenDurg 6
LENS IO

.Re's -.i4e' klasse ..r'. jHVR

:,I0. r3-7
r5-6

r6-15
r4-13
r6-r.t

,]

I
2
3
4

16-2 4;.'r1-2r
r2-2L i
r4-r7 -

7

9

5
6

RKAW 9
VC§ 7

, r0.
. rr.
,1 L2.

WVS 3
Quick 9
DZS 5

I6-.8
r5i5'-
r5-3i

r4-1
I5-r

:B-

!, .1

r:.:



Res 3e klasse K HVJ Res 5e .klasse I HVD

,7.'8;'
9.
r0.
It.
L2. Vios 5 15-0

'Le§ PéIerlns ces Va onds cle Dieu. . . .
o tewe

P ROGRAMII,'À VRI.]DÀG L984..

I LENS 11
VeIo 16
Vliethage . 3
Triomph 6
De Ster.4
Celeritas 9

7,175/3., Sporthal 0ranjeplein.

WippQtrder 6
Verburch 6
Juventas 3
Valkeniers 6
LENS, _9.

T7-L6
15-I5
1B- I1
17-10
r 4-9

13-2 r
2
3
4
5
6

16- r9
L4-t7
13-16
'r 5 -r5
r5- 14

vanwaar deze titer zurt u denken of zeggen. Afgelopen week deed ik even
een boek opensraan over L'art Roman voor een momenl verpozing. Toen dachtik aan de jongens van dit negende waar ik per pecles apoËtoroium heenstapte tussen cle Duinenmarswandelaars door. Dit erftal- heeft wel eenspeciaal plekje in mi;n Eedachte vrat hun ook nÍet onbekend is omclat clezegroep zo gemeleerd is. Het bestaat uÍt een stel Linkse Rakkers,
doctoranqussqn, vervangenie diens tptichtigen en claar moet Ík ars een
af geschi rperrle. rechtse idioot. een óorcleel- over verren. rk zal mijn best
cloen.' ze Èonden aantreden met tro man (waarom ,."i ó""i ti:ael daàr er
vi:I.TuC'aiseschreven of wel nier uir 'a" 

"óà.tà"--x";à;;, 
-il.v. paur r{eyer,artij.q present zelfs achter .de bar-, zÍjn spaanse schone kdam net cle 

-

.,,Iberia èven over. ÍÍat je.v.er.haalt Ís: Iekkèr, paul! Onze. Jan nam een"' té'chtse bocht tell ijl hij hem.Ij.nks. moest neÍien . ja, rlan breek, je ook

. 1n ile. sport: je, nek. Zo _J-iepen e.r nog een stel tuÉsen een pàar ÉrukËen.' JammeÈ voor het tel.efoontjè naar r,ENS voor aanvurling. niàróp t wam ni:e-
man c1 opdagen, terwijr cle veltlen hier als een birjartta:<en erÉti ragen.

- De eerste helft deed LEIIS in het geheelniet oncler voor het bovenstàande
Quick. Intussen wèrd de vlag me plechtig tdr hancl gestelcl; ot irài i" :-
dank was afgenomen? De onzen ha<lden ook veel meer àoeLri.ipe kansen dan
cie gastheren. ,,De man" in de eerste helft was wel onze Ëèeper fon

, i Y?l.tS.- !e he.Q,r+t+ddenvelcl Iiet Àrt "v ttl:j.n zich ook niet,onbeluigcl, eigen-- IÍjk deCen ze allemaal hun best, Met opgeheven hoofcl ginsen ze de ruètin. Maar o wee de man met cle hamer :stonà klaar in cle i.weóde ..hel.ftr--want
nu kwam de techniek en con(tÍtie om óè.rróet rrjken. Het erftar van ouickvras gemidderd 5 e B -jaar,ouder dan onze jongens maar ile clen m.i. meÀr aanhun conditie dan LENS. Het gemis van een man in de voorhoecle creetl- zlch.ok voeren, voorar op het eincl. De doerpunten vieren dan ook in delaatste 20 minuten. LENS probeerde met àlre macht nog iets terug teharen maar die Ínspanningen waren tervergeefs. wat c1óze jongens ook
qraag doen is...reÍzen en trekken, b. v. clé weg naar Saiirt-Íacques decomposterle weten ze makkerijker te vinden clai het doer van hun tegen-stander. vJat beter is houclen we maar voor onszerf. Route beschrijvíngvoor een ieder die dat intresseert bi j ondergetekende . .. , . . :.-. .-_ . .- -
uitslag Ouick - LENS 9 3-0.

F.A.Flumans. .,.:, ., . ..,.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :,. . :."' ..

'zzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzz?lzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzz

21.50 uur LENS 2

13 aprÍI

-9-



PROGRAMMA DINSDAG JI 7.:a ril 19

.22..50 uur LENS 3

4

Tjendi irar:u 3' vd Voorthat,/. Kw ints-hë'u,trrl-

.) t

.PBOGRJ\MMA WEEK Z4 t, m27 riI 1984.
':í ,'I i

t_

clinsdag 24-4 LE.IIS 2 .r

&Lnsdag 24-4 LENS .3 .,
woensdag 25-4 LENS 1

UITSI,AGEN

RKDEO 3
vov 2

.-. 22 .2O -uur" .caslaan
'22.20 uur nuinlàah

Gr.Willem VAC I 21.00 uur OranieDlein.
.'1.' -.i i:. -

r.,. Cheban 4 .

...: LEN§ 3. .r

i)adger. 2

VARIA

LENS 2
.Ilava 3
.TENS 3

'r-6
0-I

, j ., .,i. . .tegenstanders zijn:. GW - . Wi ttebrug - .Los Smlidjàdoreé : ,VÀié _ ;

...t.. .,: , Nooltgedacht : ADS .-.IDVC -'de llruyn;en Gr.I{Íl-Iem vÀc.t -:i .

.-:r '.,?,:. lig!:el arvasrt cie tr2e.me.i in iuw agenda. Dan aincli het toei-nooi ,voor
IENS I plaats,. Sporthal Steenwijklaan. Aanvang "18.45 uur.

?: , peze week geen wedstrij dvers ragen. rk heb ér óok qèeh óntvanoJn -

.,i,., .ir, ..Moet nu alleen nog kaartjes laten maken vàn .r;sNS 2. ëraàq ,,'.:----,'
. -- \:/ ., ,.,,p4sfoto,'q,en keuringsbewi j zen. inlevereri. ',1 , . . i.' J. ii" .1----'

',,.. . ,; , i " 
: : : ..i '-' ,: i.l--, ,':-

,,;.,.1;:, .-,r ,;:.' : i' ZAVCKO ' . j.:.'j
. JÍ,IJJJÍIJJJiI;IJJJ,IJJJJJJJJJJJJ .,i:.; .. :

,,$ y"ei,-r,*Her.rrrib»rnor,il { , ." ''..,,:,r r,_

Í .. J,JaIaIJJJJJJ,JiIJ,fJJJJ,faÍJJJJ0J,fiIiIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJjOJ&I.I.IJJJJJJJ.I.IdaIJJJJ

, T{EDSTRÏJDPROGRAMMÀ A+B+C-JUNIdREN '- rlj
j !.-

.. Kontaktpersoon:
T.eI. 946C93.,;,

Gerard. Duivesteyn, 'StÍe lt j€s s UraaL 259', 252-IlVL"oen 'Haag

Afbel-le
tusseÍt'
IiENS bi
de avon

ZATERI)AG r4-4-1984.

l^vg9r.Qe wedstri j clen btj bovengenoemd persoOn-'op vrij dagavond
r 8.00 en. t9 .0c uur.. In uitersre nooa,nog- oii zateràa9mó;;#.;; .,,j iemancl van de JUKo ter..66r3r4. voor-avöàdw"d"aiíjàà; 

"itàfrr3r.d van. <le wedstrijd voc;r.I.8.00 uur. I . .'l ,. .':.. - : ,

-: , :.' .' . :' :' .l

SAMENKOMST LENS

t5 .00
rr.30
r3.30

9 .00
lI.OC
I1.I5

uur
uur
uur
uur
uur
q$r

I4ons ter. AI
LENS A2
LENS 81
SVH CI
Voorburg CI
Ras ,'C2'

LETVS A1
Takdie r

: VeIo jr.U I
LE{S :12
LEiVS 'Cl

':ËENS':C2

13. 4
,,- II.0'"''r2.4

uur
uur
uur
uur

sp.park Polanen
Boys AI V2

. '': ..y2.i: :.".:, i.r:
Eras{nusw€g..::.1 .,,, i .

Ile rnhardlaan' AlbaidàsriaàÈ ,,,; ';.'

5
n
5
0lr8

,"9
'r 10

c
.45,uur
.CO'uur

DINSDAG 17-4-f 9 84. (oncler voorbehoud)

LENS IlI,i i' Rocle laan,/vooÈburg i :t,,iIg..00. l\rur19.00 uur. Tonegiclo Bl

-10:-
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woErisuAc rB-4-1964

19.00.gur craaf WiIIem ÍMC Àt -,. L,ENS A2

i]YZON iJE RHEIJEN

i' zATenDAG 14-4-19Ba

opstellingen als bekend '

Gdàrne ouders met vervoer voór, LENS AI en Cl

,SÀMENKOI\íST Gr.T{....-----
Buurtwe g ,18;30 uur

VIEDSTRIJDPRCGRÀMMA D}E-JIJIiIIOREN

::- .... i I(e113}c1.pjer'soon : Edwin Coret, Hengelolaan 589 , 2544 cB Den Haag,TeL. 671096

DONDEzuAG I2-4-I984. SAMENKOMST LENS

,e .. ,1 ".-yI Hrsv E Ii LENS El
,l

18.30 uur

-,:| i
.,LENS :Dr .,

.. rtENS..p2
LENS EI

Z0NDAG r5-4-t9 t]4.

Afberren voor de wedstrijden bÍj bovengenoemcl persoon op vrijdagavondtussen 18.00 en 19.00 uur. rn uiterste-nood no-g op zateiclagmorgen op
r,TNS bij iemand van cre JUKO te1. 661314. voor óe àvondweds [.rij àenuíterlijk de avond ,l{?n i4-e,,ysclstrijd,r voor,I.B.00 uur. , : . -

Erasmusweg

Iloge Bomen .
Ockenburgl
Zuiderpark

l0'..00' uur
I I ;00. -uur
9.00. uur

l1'. 30. uur

rr.'15
"-12joo

10.. 0 0

uur_'Naaldwijk D2
. uuf''Dzs 'Dr
rruÏ'riava Er'- ' ;

- 12.00 .uqr. I,EI!§
:t, : ":, , .,:--_-

DYZONDEiii{iiDEN]

Frenford FC (Engelancl) V2D1

Í. "i

opstellingen als bekend. LENS D2 met A.Elouazzani
Gaarne ouders met vervoer voor LENS DIz-e penaltybokaal
;.È";;;;- it -#;ii 

seen riai-nins (woenscasnr-iddascrub )

..:- WEDSTRIJDPROGRAMMA F-JUNÏOREN

Ancly ChrÍst, Lonnekerstraat 3?r254I TS Den Haag,.. Kontaktpersoon 3

,' rel. 6502C4

Afberren voor de wedstrÍjden bij bovengenoemd persoon op vri j rlagavondtussen 18.00 en 19.00 uur. In uiterste-nood no-g op zate'rdagmorgen opLENS bij_ iemand van,. §à. JUK.J ÈeI . _661314-.voor àvoidweclstri jden-uite;ríjk
de avond van de wedstrijd voor Ig.00 uur.
ZATERDAG I4-4-19È4,

12. CU uur HaS FI
10.15 uur Uuindorp SV F3 -
10.45 uur cona F2

l.t SAMENKOMST LENS

LENS
LE IiS
LENS

II
9
9

F1
F2
F3

Daal en Dergselaan
Slroxtlaan : Mezenplein
ilerestein laan

By zonderhden

opstellingen als bekend. LENS E3 met E. en M.Hendriks
woensclag IB aprll is er geen training (woensCagmicldagclub)

-r1-

.00

.15

.45

uur
uur
uur



. 
. Í{EDSTRTÍTJPROGRAMMA MEISJES

'" i'.Kontaktpersoon: r,iaiis vd uerg;'éranisuéigentaà rra;; 2541 AM Deh Haag,
TeL, 297978

.t :.;.--:,:..: -..1 .
Afbellen voor de vredstri j den bij bovengenoemd persoon op vri j claga
tussen 17.0C en 18..00 uur; fn ult-.erste nciod nog op zaterclàgmorgen
LEtrS bi j iemancl van , de' JUKO tel'. -6e 

r gr a . voor àvonitvreilstrt jhen ui
de avond van d.e weclstrijd voor 18.00 uur.

vond
op

terlijk

Zaterda I4- ri- t9 t14 .

10.00 uur I,EIíS ML

BYZONDERHEDE}:.

Hoek v HoIIand MI.

SaÍlenkoms t LENS

9.30 uur

opstéJ-IÍdg aLs bekend ..t.
uii aftceuiing $or(it "r om i t. OO

ïÈus.. aï . ÈamËi;ànz

- ESCAMPPE}.IALTYUOKAÀI

SCHADT]WPROGRAY:TíÀ "

uUr getralnd.

- LENS.ali::i-:.'
LENS CI

; ir'r ilÍj' eén geli jk spet' oi:'Í:t3 winst maj ;ons eerste A-eLftai: 'z'j-ih a. s',
?aterdag kampioen noenen. LENS Al speelt zelf om 15.OO uur op sportpark
Polanen in en Èegen l.Íonster. De enige konkurrent Velo spËelt- 16111s':I::

... tegen, Honselersdijk. Iedereen die onze jeugcl een warm hàrt toeilraagt:' v.erv'rachten vrÍj a.é: zateldag danook op rtorrét"r.-A1 heefa.g."ààÈ-'".í't"t' '-lange wachten en is beslist van pran órn zaterdag het kampioensiiirap' i''' binnen te haten. É jeugdkommissie wèndt at veeí "rr...s io..

'Patïick valJcenburg.I,IartÍn FreclerÍks èn Maurice schuunhan 
' zurren op zonda

zonclag 29 aprÍI meed.oen aan de Escampenaltybokaal op Spoor*ri jk.
aanvang 12.45 uur verder nier:srs volgt. ,.. ..-. ... - .

Ilij algehele afkeuuinE spelen <le volgende- el.f tallen vriends chaopellj ir:

Samenkoms t LENS
r4. 30
12.45
II.39

uur Ri jsrvi'lk À-reg.
uur Laos tcluiven CI
uur Pos tc'luiven E I

UITSLAGEI{ ITOCRDEWEEKS

T,EI(IS,AI
I,ENS .B I
ATx) FI
ÀDC F2
HTSV,.i.]I

UITSLAG ZÀTS}IDÀG i_4-I984.

- GT]S. AT .

- Di..e" Haghe
- .LENS ,FI
- LENS E2
- I,ENS 82

LENS'AI

.13.'r5'uEi
.}.I.45, uur
10.30 'uur

pr "-' 
6-r' . . L-2' 4-r0
6-5
3-2'-

KSD'Een. I

- -L2-

', -1

j .1



DE LEIiISREVUE
i.ÍTEEKBLÀD V.P.l{'DË VOETBÀLVERENIGING LENS(LENÏG EN SNEL)

! . - í 
.' .:'.

57e Jaargang nuruner 38, L9 april 1984.

Ïi,I MEI'IORIÀI4 PIET DE JONGH

' Ons bereikte' de droevë mededeling ilat ,op. t.5 april j .1 . ons liclPiet de Jongh is.overleden. JarenJ.ang was hij-een bàra;g;ijke steun voor
dg_ vereniging als pennÍngmeester en als comrn_issans akkómmódatie. ,-ÀIhoewel hij de laatste jaren nog zeer incidenteel op onze veld.en-.
aanwezig was zulIen velen zj-ch hem nog kunnen herinnèren als een .r,r.
sympathiek persoon en een hardo werker voor cle'krub. Hij was 'de. vader van
onze zondagselektiespeler Peter. : .

De crematre heeft gisteren (woensdag) plaatsgehail.
IÍ1j .vensen .zi'jn vrouw. en kÍrrcle.ren de kiacht i.oe dit vérlies' te, dragen.

Het Bestuur.

ooooooooooooooooooooooo
a)Y onrrcrugr, ')uo
ooooooo0000000000000000000 oooooooooooocoooooooocoooooooooo

IN BÀLLOTAGE

2018 M. S;Hendriks

ADRESi.]IJZ IGING

F. j.un. Melis Stokelàan
'-! teI. 296365

76I," .254). HÀ Den Haagr':i

-: .1,

I773 . O.A.L.aricef

AI KAT1PIOEN

Fe istratiekosten Iè boekin f25
aI. v i{eeIden,

SEZC nÍewí àclres: coeverneulrlaan. 46 7..1 2523 CC Den Haag, tel. 938775

Jongens' van hartë proficiat en h6éI veel succos met jullie voetËal-carriére. Dit moeÈ eei stimu,t ans zijn óm rnet hetzëlfde of nog meer
enthousiasme door te gaan, I{e.rekenen ilaarop. De volgende spèl-ers
hielpen. rnee deze felbegeerde titel binnen te hal-en:

John v Kesterr. Éatnbert Éennings, Richard Scirreiner, I,larcel, zaalberg,
Edvrin Coret, Remco l(öhler, Eric Warnenhovcn, ErÍc Aninerlaan,
Robert q_e_n1ings, Robert vd Zvran, Fr.ed Spa., Chris Schenk, Rob vd lleyclen.
Marco v 'Velzen. eh train€rr en leícler paul van det: Steeln..- ..1,,_.-.. . --:--,- -, ---

Betaling vó6r'15 mei a.s,-door overmaklng op giro
numme r 51345 325 3. bi j de ABI.{-bank Den Haag t. n. v.
tb:Ri jswi jk., onder rréfmelding .van ',boetei

336 711 of op rekening;
LEI.IS (Lenig en Snel) .

-1-

Het Bestuur.



. De. kopy voor. ,je vorgende 
"u"r'*àr.,:i', 

inrlvàren u.'
'itérlijk r7.oo'dur. Bij Frans " Ài:r--àt Marcel J

J NÍet vergeten a.-u.b! :
LENS op 2e Paasdag

ansen óf aan de barl

KONTRIBUTIES

SenÍoren .:
Junir:ren , -(ArB,C) 

"PupÍllen r

,'ÍIelpeí/I'tlni' s (E.E )
ÀleÍ s j es

LENS A1 KÀMPIODN

El'l ER V\-)LGEIÍ ER I{EER

' Dat het kanpioenschap van Zatercl.ac I
mag bekend veronclersteld wor

Een groot àantar leclen heeft gel,kkig de volledige. kohtributie over,het,.seizoen 1983/84 vordaan. r)ndei hen zíin er echtei nogii-rit -ai" her extrabetlrag van c1e 'tussenti jclse kontrÍbutióveràoging 
"og-íi"t 

'ÀÀrrben 
vordaan.íJm uw.ge.treugen war op te frissen,iolgen trieionóei-ón;;Àr;;;" nog eens!.

':' I L2,t-
' f j 8r-

Í' 6,-
f 4r-
f 4,-

Degenen die deze aanvurling nog hiet hebben betaard, verzoeken wijvriendel.i jk dÍt zo spoecig rnogórii:. t. à"en. weet u niet zekr:r of u ditbedraq we1 of niet héef.t voldàan,-ee' tÀt.too,t-je naai irri-'ía a"rg1297978) is voldoende om clit aan de vreet te komen.

n.A

'weken heeft A1 moeten wachten om.het .r.aatste punt te beharen en, de ':
fampioensvràg're r,iisor,. Àió"ràp.i-z-aË..aa9 wàs het aàn ,óv"r, einderijk!Aan de akteurs en ce trainei waË dtt goecl te merken. Hoe dichter het uuraer waarhelc na(iercre, h.,e zenrrrgachti{er een iecrer. aetereio door eenaanzienri jk aanta] 

- 
supporters toog Ar naar .Monster en na twee keer crrie....kwartier has her t<-rusJè gekraard.-5-ó, v.or rr1 en kampÍou"."ilàt"àà" ïËËIt'iq vo1gorc1e: felicÍtaÉieË, bloement op cle foro ;" ".;-.r;;;*r*-r;*;*-,::i.-:;'- kreedkamer- Hier Dast ook eer, ,orrir "àr,-c."r.-"o;; il;";;;;l crar LENsbloemen schonk. Oin <.,ngeveer lg. OO .uur terug naar LENS alvraar. JUKO .en 

EÉKO- 
9g_Ar trakteerden, dn J-99r bui not,l'tàast eén schi*erend iàà=t-Ëi:-Ë""i1-Ardus verrÍep een fÍjàe cag vc.rcr een iii' t..*. ó;à;;Ë;d"ncle .förióiteert, mece namens het.bestuur, de traiíàr-pili ;;;;Ë;,'àe vastevragger èn ononti:eertijke e te.p5r vooi-vàorar de achrerho"à. ;.";;; c.re .'. .taktische aanwi jzísinsón. ti j,.:àns .1à-ràà"tiiiJ;r;-t;;.;"iijr,, .ri de .. , ,spelers van ÀI met dit geweÍ<lige resultaatj,.;

JuIIie frès tuurs 1id,
Bert PenninEs. ,

Nqa in prèstatief op'zicht rl wat. ÍÍLtndere i...í, zíet hèt-eÍnaar ,-r_ t aut ,.'',.'L983/84 een voor LEi'ls zeer .u"..= rói-à"í ro", aan het worcen is. Beharvebovenvermeld kampioens,chap van ;rf, Àn-eà promotie van zaal 2, heeft ookEr nos een kansje her kampioelgbï-ir: i"-à"';;;;;-L';ï"ffiaat u eensnaar.clit elftar kÍjken en moecig,ir" *Àtp.r, aan. Het is besii;t-d;'"':,-moeite waard. r

faktlier Boys à Iiati onale Ne.detlanqler_l

nog slechts een kwestie van tijcl is,a.s. zaterdag,de beicle concurrànten
tegeh elkaar gelijkspelen, is LENSorden. Wint één van !:èicle concurren_n team nosi een weekje langer geCuld

bÍj winst tege NSEM onbereikbaar gew
n

ten dan zal Barend Van Hykoop met zijloeten hebben. Sueces heren.

-2-



De kansen van zate 3en5li ggen duidelijk .IEger, .maar theoretischis cie mogelíjkhe I nog alti cl aanwe zi In lecier gevaI zelf de' gi{rritenblijven pakken, om de kans te behou<len.
Bij c1e zonciag zijn oi,:k, goecie perspect.ieven te. meLderi., Het tweecle elftalstaat samen IIEt ADO 2 aan koP A. s. zaterdag 'wacht d.e zware uitvrecls tri j dtegen Verburch. De jonEens rekenen op Uw steun, clus met z,n allen nàar po
Poeldijk. Aanvang 18.00 uur. I{e t.derde '. maakt, nÉ concurrent i{ÍLhelmus ,afEelopen zondlg twee punten aan lIIqSHr moest laten, een zeef goede kans.
De "tioefnagel boys "_ staan.. nu twee punten voof"met nog twge yredstri jclente gaan. .(DHL uit en'Celeritas thuis)'. Een doerrlÍ jke. opgave, lÍjkt ons.
AlhoeÈe1., die drie 'punten moeten,nog vrel gehaalcl r"rorden. Ook hier ge lclt:
Uw belangstellinE en; vocale steun he_Ipen mee onr dè noclige punten te.vergaren. Dat het lle elftal 'volgend j'aar een, kIaSSe hoger speelt, . daartwijfelt eigenlijk nog', niemantl aan.. AL, geruime t ijd heeft dit elftal eenri ante positi.e otr de rangli jsL. . Ze. hebben nogal \^rat Íredstri j clen in te , -ha1eri, zoCat' we nog, even geduld moeten oefenen. A.s;, maandag om I0.00 uur
kun.t1.u getuige zijn van Ce suJ:tÍel e. manier vraarop Crcmvli(:t 8 weggetiktgaat wcrclen. WÍj vrensen 41Ie kampÍ oenskandidaten veèi succes toe .ïndien U het komen<le Paas-hreekenrle alie kampioenskan.dídaten 'aan het vré rkw.i'It zien dan. kan onderataanLl schema U daarbi behulpzaarn zi jn.:
ZATERDAG

11.00 uur
14.30 uur
18.00 uur

MAÀNDAG
i.,, -! . ti;! ;t

r,0.00

wro' 72/ 3'
LENS I Zat.
Ve rburch 2

I

l, . .i, ;.

I:ENS 3' z at'
NSEM r. _ .

LENS 2 zon.

l

uur S: .I'I : zon.. Crcmv" iet .B
I?. 15'uuÍ DHt'.5 .I,E}JS 3; 2on. '

'f,Bf{

L
I

f:
lr

ilr

i,i: Ij - .il,

--1j-

UAROPSTELL.ING .GCEDII VRIJDÀG .

BBBÉBBBBBEBBBDUIJsi]UIJI]B]JI]'È
Ll

DARiV,ID IJI,íS - -
D

r., rt

-i.
IYetr Ce Jbng :' An vd 'rstecjí., =..LalId)ert Pennlngé - Andy Christ,
ChriSt , ,, _,,,r iit -. r'-:; , ,r " 

,. t.

. r. ,- ., ,,.,:' , -:.:l'
LeO en Niesie l.lolenaar -, ".
Paula b'GravenCijk :

!l Ï§ -'!r irlla -

BUtIJLB,iJr-!uiltrii:iijtsEUIlIJuuiiBBilBilil:lD3uilrjiltJ XEDi] DiJTI]!BB:.]Di] lJBi}JLiiJIlAELl DPDilBBI}

Hr. Lenting -
Edwin Coret -
,(in dre en rJ ösÉsl

:tlÈ

z
s

RDAGI 2I,
claEs:;' ::.-

.'"'.-'...- .,., t.:
d 'morgens": :.'-

.i".1-.'-
:. Hï. tentinq :
. nn vcf Ste"í -' Cor Peters - JSluiten: r'. .- ",*.

ZONDAG. ie Pàascia

lta

-' . ,Anclré, en José. Chríst
. ' 1, : -:. lr.?:

'; 
.René vE Stéèn

Groot

slui-ten:

MAÀI{DAG . 2e PaasÉ1ag

TÍnuS zitrfhout - Àn Va Steeri
. KOos, Keetman "llt .l . ^ l,

An . en ce rard vd ,S.teen
l/

Tinus zilfhout. - À-rthur dè
;\n vd Steen - José Christ.
[elly . dn-,Richarc "c H;k. '

LENS .3 zondà§, 29 april làrdi
i.iij ver-hincigrinE afloeflen bij

LET OP

2 persst.
O.SÉ ptr.5lsE reI. 660204

1t .

I

en
J

-3-
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' i '-' ''"" "'j" '' - ' ''l ''l''t'j'-"r' ' ";-i
sJC - LENS en het goll.npeueir.,.r.I1.i:.ti.,'.. '.,-;r-.,r1,. ,-l'',,. '..,,,:.:,,1,...,..;',,i.

LENS hèeft ae'iàétiËe uitweastriia .Lgen rret..r, a.sràÍlqti. ;.à;, ,,-: ,",verkerenc sJc.tor egn Eoeti einae-getii"irt,-rviàt *àí-tià"i-voetbal; dar,zéker-niet.'wel mer Ée iottige inzót. zo.waar geen rloelpunt tàóöïí JàÈ,-éat..,rd een richtpuntl want ioaÈ ààrtiÀuwe-ré;;; il;i';i.àntqaan ziin.was ner cie. raatste wedstrijden voorar in cle eerste_ en' IaaÉsÉËI.mihutéÍ ' .

ooetl. 1nis._ De ersernis rraaróver'bij.[iui".i"nàr-ià";"ii Ëiïi.""r,i.n meernos bij 'de re<lacrie Ís kennerijk loqci tot ee ipeiàis 
-aàiirö.àiàiiiàr,.1'-",r 

;
De 'eèrste, herft van 'c1eze; matiEé plriv ' .Ji"s -"ri j -gàrl:Ë-ài"i*i 

àíàirrii ,

:ïg:*I:"d.,__9gt .«te letère .kaíse.,'+oàr.-r,rrqs. waren. - verder vaf r er. weinisEe merd9n I lwent .er gebeurcle \n. he.t veld, hopgenaamd-nÍets.. Na. dé pauze ..,.1t
begon'LENS- me.t eàn offe.*.sj.ef , clat helaas siéehts ,rO .i"oi"rr-16[.[i'6[ ,.,riaa-.:
leterc.ci ivecterom bnkele Jra.aié [à;r;;t;Ë, c]ie echÉer "i;a-;;";;ï;;à.;:: ,Richard ï<r noek cla,irrrdq t.1."9p[ e.àË-"iiàr"qÀop, toen nij geuroera wérd:...1.binneir cIé'bekehàe rí3nen. pë-,."i'."oli;-i;iË;à"-;;;"ïàËr#hrer wirde erniet aan: en' rec,'re:',ie-bar. er buitën.. lafis-r"ËtË"iiàrïI-"rËg,l;imper. oncrar rher cre'krícht ríiËte riài-i,p"r-tà::ÈïiríËï:u.rl;;:; ;;;I;;ËIjíér ,eai iii de,- ;..etrende br-r leir aààipunt vàn src liÍnÉ 'ií .à.-i"àrr;I"ï;ï;;d; ,Ë"Ëi"iï"ïI ,,,:,,qacnren arweer aan de.raatste minuutl'mdar' iove.r kwam het geruËrig. 

"iàt:',Eer., :zeer cirrèÍus moment overreefcle LENS, .teen rle bàr tot twee haa.r _rtoe;i(rre,ojo-r cle s.rc spirs tesàri:àe-piar:*àt;ï;é.tà;;"I"rrËi-uiààr.[I6'';;.15;-;1it'
de' "terechte uitsrag. i'riemanà ver<iiendó nieeri I í. sl-;.;;à;;, - 

zà ià.JàIgïï: ;.ven,achten vre echt een herster. Kom op herdn, 1àat eens waÉ,zien tré:'"',;oe';trouwe sui)porrers r'eurÀ"'aài ;; iils+iÈ;"íd;.,gsilËrËr,.:,]d:j, iL. ,j,.r;,,*-
VOETJAI,LER, VAN HET JÀÀR.
Ë.':.,'.,:,l,l..,l'.:.",.:.',,,:,,.,,::,'.j.]

lI::1:p:l-.::193s l?1":Ig" u: J?.l.acrig wegl ier3 r,y',or,a.r..-"r,"ràt.',. 
" 

.:remand gevoncten, Cie het- wekelijkse .pa3ntje wel op zich riullde ..r-ren€n r .... ii .maar absoluut anonien wiItle bIi j ven.-''Màt ,àrt. ,"=p.ii. p"-to"g"tcenae, . r1lpunten rogen er dan ook niet om. De "staníf evenwer' onà"r-.Ji., j-weinig ver- r.r.anclering, zodat lton de Jong sreeds "dichrer bÍj c1e. begeàíàà"tïtËïli"*i,., ','
volgende. week- publiceren $/e weer een t""".nLrí"=.il;Ë:-il".;onième..... .

"gever" bedanken we vocr de medewerking. . ' ., 
.

, . : , . , . , . , , . r - . - .. - 
" ,:r r :.r.. .,:1."1 ,.,.;'':, i,.r"- iJ' 

"r;,,Lilr '',"Í'i ;'

NIBIXV-NIEUVI-NIEUÈí . ,.,- ..,.: ' .'
- -. a-------l- . . ... :i. ..",: : ..-,-.;...:-_'_ , , '.--, ,1,: . _1:

ZojuÍst he
Da ftshop lr

eft hetllrestuur de redactie te kènn
The. Corner!' bereid heeft gevon,ieri èr te stellen voor,de speler van het'van deze f 'coqizetitie " van.dèzelfclè
eker,: , '' " ' I ., ï ., ':. !t. : r'.r ,,,':

., -.i' ' i' :, 1. .. ,'. r

en gegeveri dat het de
en zeeï fraaie wi.sseljaar. Evqneens on tva

bèker
rigt' :.

bes chikbaa
cle.. wi,nnaar
kleinere. b

»àrtsho'p een 'f Èààie ieLwèt ;r

-::riià,,tt, r'r ':'., .:, r,i,rrr'r!Voor aI Uw Dartspullen,
, 
i.)et je !ÍoIfstraat. "

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

naar Dàicshop ,'The Corne r ":voOrtaan
' - -' l,; '-.,- --- ra.; li' \'i1L.

i .] 
. !;-

LENS en het voordeeL van eqqt"pokerface.', .11 ".. ---j-='- ---: " -)-':i-:-*':..,."-"'r
iEp4, b<.rmvolle kantine.,i. gro Ee' gtàzen" UiLr, ,*"inrra"gevers, onopvallende. knipogen, nj.etsvermoeilende tekarakteristieken van Oe. :_aàtste , È.Iaverj as avo"à ï""Ín een reeks van víer àvoncen waàr u.i i..l.i ^"i 

-

z-al ki jken. Ook cleae .keer warqn er ,bijna g0 
_ fanatiaanwezig om c1e hoogste eer en grcot'stó prijzen wegeerste ronde stond het koppel KuyperïKuypei fier Ë

:..,... ,,.i;
l- . . | ' .: , í-

oksels, supersnel le
rjenstanclers. Enkelc :
di-t jaar. De l aa.tste .lgroot geàoegen op terug

eke klaverjassers, ..,,.j...
te slel>en. Nà Ad" I

Ovenaa-n. I 1 ,

1

-4-
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ook na ronde 2 leek
s- tevierlel . I,laar toen..

,,_,slggggli cbuerbi<ldeli
wereí te kunnen rust
Zi j ruqren het.rdiq me
binnensleepte.. :. ,., ..

,.. De vollerli,J. 
toj-t"i.g,

dit koppel op een regelrechte overrarinning af te
. r . . bet . paar'.apart l ! OIaf liuis. en Arno:Overgauw , '

jk toe.,ÍIaar andere koppéIs aI clachteÉ'.op, hun lau-
en gooidejdit paar er een weergalo2é é.indsprint uit.
t, ee.n ,Iaat.ste ronCe van ruim ?l0Q-..de._hqe.f.§p.rl js

:'

l'

i

I
)
3
4
5

... Huis
Kurper

, .,vó.8erg '
-. zoqtendijk
-v4 qerg..

- i9vergauw
z loch
Dui.ves teyn

... v.'3ven .

De poeoelprijs kwam deze keer
Heynen - Heynen.

Y lJexEenhëne gc uw-lJr :.' ,:. l

I
I

volkomen terecht in handen, van hed koppell"-
I'";.

DAIqE - Pion - Loper - Koning - Torcn -. Pàard - Dame -,,pJ|eir :--;.I+öl:e t: .- _,
\IIEUW : NIET'W : NIEUW : NÍEUI{ : NÏEUW : I,IIE UI,T ! NIUUW : NIETII{ :.N]EI,M -i

i.::,

Dinsdag 8.lÍÍèri.a.s. worót op LEtils een grandioze scHAAKSrMULieaw E"orgur,i-seerd. SchaakverenÍging "Voorburg', Ís bereid Eevond.en om voor c1eze,, .,avond drie van hun topspelers, (te vreténr-.de. -he ren de.Jtng; Kruger en--;':--
van Etten) af te staan 

5_>m 
he! op "!e nemen tegen het schàakintéItect .:\.i,

\7an LENS. Gedacht wordt aan tussèí de 30 en 45 mensen die.het tégen dez=e
her.an wilIen opnemèn. AIs U bijgelcvig bent mag U Uw eigen Ëord àn -, -:...._stukken meenemen. Aànvang 20.C0 uur. t 

"

opgevèn,bij3'.":',..,-,..ry,a.'echrist:.'66o2o4'' : Henk Hoppenbrouwers 894950
'': :

Dame -,. Pion =.:Loper -.koning - Toren - Paerd - Darne - picn - Loper -

VÀRIATIES

- De radactie feliciteert de spelers van AI en paul van der Steen .

van harte met het behaaldè' kànq:.1.:enschap . '. : - . 'i: ':'"'

- Peter Fieret haalde in de Maràthon van Rotterdam de finisch nlqt.
Hij werC aa 2B km getroffen door maagstoornissen en moèàt.opgevèÀ.
Tct aan dat pijnlijke moment zat hÍj sl-echts L4.minuten achter c1e,
IaterewinnaarShahangaenIeek,t]us.afte'steverieri-].óp,eenult-

stekende tijd. ilamme r voor hem en de vele supporters. -

-. Dat er bij V en D arbeidstij cverkorting was íngèvoerC wisten we al
maar dat men zich Caar zo strÍkt aan houdt is opnerkelijk. Om
22.00 uur geen V en D-er meer te bekennen Ín c'le kantine.

- Nog een paar weken en U kunt weer genieten van onze wielerfeuille-
ton. Nu aI een nieuwtje.' Jan Riemen Ís ingeli jfrl door de ploeg
Schulten,' I- Ook clÍt jaar weer een Ronde van de Mont <1tr:rÍgoual. Op verzoek van,
de vele fans zullen we Ëet gehete eerste gedóelte de komende .
maanden herhalen. veel plezïEET'l-

t

-5-



Ooh ,foop O. Iiet weer overduidelÍjk varr zlch-hóren tijden het.kl averjassen. De here kanrine moesr'wéren óac',ràof-ààii,-'nrËi;;n;t5t;pit gedraaicl had.
Pluim van de Wgek:rDe-pluim van cleze week gaat naAï de mensen cliezl-cn zarerd.ag het vuur uit de sl0ffen geropen hebben om iedereen
9!--!ija van een hapje en drankje te voórzien. Hul_de!. /r,ENs- topcorer flarry orsthoorn heeft innr-icrdels zi jri: procluktie wetenop te voèrcn tot maar. Iiefst I34 doelpunten. Zijn er nog LENS_ers,dÍe hem cenken in te haren? Die kunnei, ,icr, n"ióà."-[ií-Ë"i-ö""a" '
psychiate r.

- Rectificatie - RectifÍcatie-: wè rclen er irorige week de vborlettersvan Dhr schijf _niet juist vermelc. onze excuies. Dit *o.t-rij"----ir. À.Th. schijf. DuË.voor aI uw oude kranten_____:_s;hijf:::ï
z z z z z z z z zz zz z z z z z zzzzzzzz z z z z z z z 7,zzz

í u* DE-rrooRDEUn vAN DE zoNDAG i

r 8;. 00
r 4-. 30
12.30

zz .zzzzz.zzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.zzzzzzzzzzzzzzz?,zzzz

PROGRAIfuTA ZÀTERDAG 21 april 1984.

irur Ve rbdrch 2
uur.-LENS -5
uur LENS 4

PROGRAMMA PÀASMAANDAG 23 riI 19 84,.

14.00 uur

LENS 2' CàstIë planor
,, Txiangle .

de Zoet.
Tielenburg.

Hr.
IIT;

LENS i
LENS 2
DHL 5

ij. . ;vrJ.l
Hellevóetsluis. I VI

LENS 3 Diasserskade12.15 uur

r2 .00
r2 .00
14.00
L2. N5
II. OO
r0.00
r0 .00

IENS 4 vrij
Lyra 3
Valkeniers 3
Rava 5
DHL..9
SchipluÍden 4
LENS IO
,I,ENS 1 I

- ADS Toernooi
- '-' Cromvliet B

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuf

- Lr,-lIS 5
LENS 6

- LENS 7
- I,ENS 8
- LENS 9

Zuidzijde Sportpark',de. Zweth,l
Lange Nleiweg
Zuide4)ark
Bras se rsk ade
sportpark .VIaarílin gsek ade

V1

OPSTELLINGEN

I,ENS I t/m 4

I,ENS 5 t /in' II als bekenrl

PROGIIÀMMÀ WOEN SDAG 25 april 1984.

orden docr cle trainers bekencl:gemaakt

16.45 uur LENS II zo

UITSLAGEN ,ZUNDAG 15

LENS 5 zo

arrril 1984.

sJc I .'
VIilhelmus 2
SeD 2
DHL 4 r -':" j

I,ENS 1
LENS 2
LENS 3
LENS 4

-6-

0-0
c-2
3-5
3-0



Arhipel 3
DHL 6
I,ENS 7
Delft" 6 " -

LENS 9'
I,ENS;.IJ
LENS II

:1- 4
2-5

(vr1 .

TRAiI.IING. B:SEÉEKTIE

Mèt ingahg v9n cloqÉe+ag'rS afrif aanvang traíning

LENS 5 2-3
LENS 6 3-3
GSC,2.:.. .. 1',:-5
LEIiIS 8 2-L
Schiplri,i den 4
IaakkwartÍer 10
JMT _7 , ,6-4

19.30 'uur.

's: f.i

,..,PRUGRAMMÀ ZCTIDAG 29 
.,A

r]- I 1984.

14.00
I I.;OO
1r'.,o0
I3.0C
r4 JÖO
12. OO

uur
uur
uur
uur
llur
9gr

uur
uur
uur
uur

LENS' I .. ,..

LENS .2
.LENS 3 + .--'
I,ENS 4 ' .

I,ENS 5.LENS 6 ,I ,

LENS 7 vrij
LENS 8
Verburch 6
Quick 9
Celeiitas 9

Verburch I
Velo 2
Ce Ie ri-tas
PostaIia,,2

VerÈurch
LENS 9
LENS IO'
LEIiIS I1

2

I

7.

. v_erburch B -,

SchS.pluiden.3

lC .00
14. 30
14. 30
r0.00

+ LENS.3

PROGRAMMA DINSDAG T ,nteÍ 
TS8A.

I8.45 uur StiT 3 ', ''

- LENS (zo) 3-5SEP 2

Nö 7 (kompetitie)

nze concurrent Wilhelmus net 3-I van HMSti
de rdruk te zetten, . Dat leverde na een ....

geconcentree rd

z9 ;àpril bardiànst i 'p*r=.' 
j

ZA'IERDAG 28 apr:il 1984 SLOTAVOND LEI\SKOr.Ípdrrtrr: :

, r ,, :' - i
: . :r:'l

:----i------

half uur. reclelijk goed voetbal. een O-3 vocrsprong op (öscar 2x - .iPeter,Kró1 lx) Éup-was tot. dan toe nauvreliikè ovér àe miclCenli jn ge-
weest. Daarna clachten we het Eemakkelijk te. kunnen klaren. nr werà ,,' ':

nónchalant gedekt en weinig b@-EËE wercl prompt 2-3! celukkig
maakte Élteve met een indiviiluele aktie et 2-4 van.- fn r1e 2e herft. kwamen' -

we zelfs, tenvijr we breven drukken, toch weer in de probr.*""-àooi--"""--
gemaakte penalty 3-4.' Hans bracht de marge weer terug- op 2 cloelpunten '3-5. tÍoewel de tegenstand dus erg matig was, maakten vre het ohs-tóch r

on:roclig- moeili jk. Jammer. Jongens a1s we óp pàadmaanclag
spelen halen we _de volgende 2 belangrijke punten binnen.
Stancl: LENS 2C-33 Wilhelnus 20-3I

Gesterkt met dd
verloren had, b

wetenschap dat. o
egonnen ere SEP ön

LE

i

I
I

l
I

l

i

ii -7-
t_
I

l

I

I

1,



LENS 4 en de EEG ljoterhè

22.20 uur LENS 2
22.20 uur VOV:2

rgi. -' '

Afgelopen zondag werd Derft drukbezocht döor vier I,ENS elftal-ren n.l.3-4-5-8:_ dus keuze genoeg. Naar ik Eoed geteld heb (ik heb niet zolangop school gezeten) was LENS 4 het laatstè erftar wat nog een bezoek tégoed-had pJ-us het stukje ín onze :krant. .'Iti jn woorden woiden naar hetschijnt_op een Eoudschaaltje_ gewogen, wan.t als ik kom moet ik .itijàpositÍef schrÍjven. Ik zal nijn best rioen, maar ik zeg \rat ik zie óf
!99t, dus-ik schrljf níet alLèen voor de typiste. Toeí ik arriveer«le,bij
DHL viel het rne op dat er geen verzorger, èóach of trainer aanweziq was,erant dat. mo.ef ,toch. .zio zl)r,"|i wat iË rei .gébnr eirergie' en gelcl ingestópt ;"
de -afgeropen jaren en-inwezen zÍjn ze aÍtiia Ínzétbaar Éij a. i.g. Ëog"reerftallen. we mogen niet met oogÈreppen op..Earn.1.open rr.rrÉ het "í1" 

-. .

geboren r-,ensers: 90t van hen heÈ ik-nos ais-pupiI Legen de tar zienschoppenl ! ile jongens waren heus niet àe minàeie van DHL. ze deden huribest, 
_ 
alleen j ammer dat de Gastheren r0 min. na het eerste rruitsignààr

c1e_ leicling nam. Het vierde van LENS kwàm steeds sterker terug waaiíit;:vorgde dat oscar drie opgeregcle kansen kreeg om <1e weegschaal naar LENSte _cloen overslaan, maar ze waren te onzuivei en verdweíen 1n het lucht-
]e$rge_. -Tot,dte rijd draaiden er consranr ctríe zweetvfiàltoi,sà" .bà;;::
het verd, aie hierna ook uit het zlcht verdwenen I op zoeÍ nàar ietsanders? Na de rust het zerfde beerd alreen oscar "énriss"iaè;var:tta.tsmet i(ni j f f en nam c1e vrag van hem over. Het haiS geen rnvi.Ààà'op,:héï vèr-dere -verloop van de wedsirijd. Tot r0 minuten .roór i,"i--ar"àà-.- ir. ilachtwat.cloe Ík hier.eigellijt, ik breng ongeluk!j Diie iaar geieàe" ,àg-iÈMarti-n ook op dit verd.een.terugspéernàttetie op ztjn toóià-r,e*.rr,.,uwas het Arno die arle kampioens-aèpiratÍes óm àèep Ëierp- ,o--àiàt-ér'-ios
Yarq+_eI}. een vrogg _Pease+ in eigen doel cleponeerclà: .uoe-kan ie zolets,cloen,Amo? LENS was aangesLagen en riet er na een ninuut nog een door. 'El toch is clit erftal roombotq5; . ar.l"een verpallt- in een mar.Jàrine wikketr .

maar hoe_ het,ook. zÍi, hoe verkopèn 'we dat. ze moeten weer àa' de. trairinggaan denken'die jaar niet meerr:maar vroeg voor het niàure-se:,roén uegiritrk. zaI <1an rnijn functte opgeven ars reizeíde journarisi àn ,"e, in ditvak terugkeren. Maar jurlie hoeven het r.icrmaaÉscirap -van rcui." niet..voorop te zeggen. Tot slot wensen de Heren van Sen a dé jongens van ÀIge l-uk rÍEt het behaarcr,e kampicienss chap, ondergeteke"aó àíÀnro. -' '-:

zzzzzzzz?.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz F'A'Flumans ' "..!t' '"" ' '- '::'

e.z.
; LÀNGS .DE LTJNEN VAN HET ZAALVOETBAI,,

ïzzzàzzzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzzzzzzzzrrrrrrrrrïri,r,rrrrrrrrrrrrrrrrr,rrrrzzznz;zz

PROGRÀMMA .DINSDAG 2 4 april 1984.-_:
RKDEO 3
I,ENS 3

PROGRAMMA WOENS DAG 25 ' apïil 1984.

2r.00 uur"Í,e-ií§ r .,

. sporthal."cas làan
sporthal DÈinlaàn

spcrthal Oranjeplein

Olympushal Zoetermeer

3-4

Gr.WiIIèm- VAC I
1984.P1TOGRÀMMA WEEK I t,/rn 3 mei

22.20 uur DI{O 6

Uitslag: z.v. | 75

,IENS 3

LENS 2

-il-



Hfrr:ififli9ï.qi,,,iËli*isrti+;;ry;4Ë$Ë*fiyfrë,rrp*{r:+ffiilrq$i:ïïfrt4HflF+iirfr,Hfï
z z z z z z z zz zz zz zz z z z z z z zz zzzzzz zz z z z z z z zz zà zzz zz z z7.-
í l*gu op spormÉrq vAl,l DE z-u r,aounn -u,-,,, "|2 :- .: . '-.:

;z,dzzzzzzzrrrzrirr;rrlàï):r;ir'ra:irlïirï;.ra;);rr'rr2rrr,rrr,rrr*rr,r,r,rr,rr,rru')r*

Iii4iii, t
'l

pnocnalal,ra'' àeËsRóac z r arrri I 1984.

14.3Q qur LENS
12.30'uui LENS

- .iÈ,0+-riÉr.+r.v
12.30 uur LENS

_.r.
2'-

ori2/s
5

98, wnha

.NSEM I , ,..VI . G .A.Dreugem.
A. van . Run .
C vd Spek.

I,I .N.

I : --.-"".-íSE! 3-:r;., ". VI 'LM.
i,Er{s 3
HonselersCijk 9

J.
V3

10. 3,0 uur !EN$.,.6 '.s-Grev.e,nzande SV Il . V3 Nin, .

',i -
1n een vrij ; ; l:'..:, '. .: . "

s Iechte weclstri;j c1, ( te welni g tempo). waarin 'bi j LENSiluicielijk van .clen !recinne af aan ,, cle zenuige,n een,. stevig woordje begonnenmee té spieken, moesten wi l ande rnaal bij Takdler Bqys een puntje Ínle-veren ( 1-1) . De bezoekërs tr aden van stondè af ean r.reaerom,fel en 'kracht-
dadig op en werden wij vrijwel de gehele ëètste h:elft danöok in de verde-diging gedr-.q+g_e

t but
n, wat darÈ zi het ,energÍpke optreclen van John pietérman

en ,, las not leastlr Aad e Enze .9eh:kk I 9 zonde r k lee rs-óAffiE-
l
lliep. VIak v6-6 Í .rrust- ei.nrlel-;j! eel}. beet j e ' opluchtíng met LENS in deaanval en--i t was meteen raak: ViA 6en goede aktie vdn Charles, Vd caaoP de rechtervleugel belandde dg .ba!,heog,. voor- het doel dèr gastèn enthreer was 't d.e alert reage rende .$!;.,fl9!gegg. die ons met een fraaiè kop-bal de IeÍrling wi st te geven. VIak na-G-ïervatting een paar magnefiekeschoten- van Louk Cooymans i e cl_1 ter,::3onder ,§ucces . De bezoekers bleVeriechter: ïbIhouden *sqgr! ,,,§oor'ndrldel

de stand weer gèl-ijk. 'te {trekken (I-1) ter:uri j I daarna ce wedstrijd meer spannen<1 clan f raai werd
achËè rhoecie na ee If uur Ín de tweede he1"ft

NSEM
nen, cloch laten we
€+.I,?}giii ,i

: \Ian een lconstante druk op otrze,

doch verandering in cle stand, kwam er niet meer:l . Kome-nd week-end koint iliop bezoek en zou dat niet zorn moej.ll jke oprave behoeven ,te
maar uÍtkijken. De weg naar de top brrj fr moe rijk

Dal

1

.1,, i .

be teke.:.'

Het TWEEDE ging op Je, goede weg véi.der. en . stuurcle Seiiper'_A1tius.l 4r.:met een verdie nde 3- I nerlerlaag naar huis, waar naast he-t geaege.n,spefven J vrl , en een goal tj e van Nl co Sta I',,eer'r spe cÍ,ale : ve rme laíígve ent A. s. Za erdag weclerom thu1s enDit wordt uitkijkèn voor de jongens van
a1len.{Í
dan kan .opk de7e. hinciernis genomen worden:

oed IlriS tg,ren pn zíj4 ,,wijze woo
z'n

:1,,i .',-:.i. : i'. .'', He! DERDE gaat ongets,
en heeft aàïE 6-I ="ge op

10.0C uur L,,ENS I teicler R.Vroom) .,.'is gelegen aan: Steenwijklaan (bij de strorthal)

4.l Q'72/3 on bí j te blijvbn
flinke opsteker gehad!

I \ : -, ,,t.,,.
H.op ten ljerE - H.Diemel - p.Driessen - R.Driessen'-
- W.v Mersbergen - D..pronk - R,vd Toorn - il.Niemeyei-.-N.N.r ,

- I ,;i....i r,./
'- -J' : --.- --,- - -te bereiken

zal een en ancl.er ook wel wete; te . ' ;

ijfeld winnen bij
.Aríston 'B0 een

' f i., r!

s te.IIi .LENS 3:
il

.w.,G.
v erzame Ien
Het terrein
met bus 13.

unnen A
Sinke N.N

kl aren
pre sta

Het VIJFI)E speèlt thuis en
, te meer claar de 5-I zege
tie genoemcl maj worden,l

op Ve rburch 5

1 . 'ri

q

toch ook een uitstdkende.;

I

s we met
tegen concurren tll SEV g.
wiltems a

et; arte grillenl: nenien ,

| '., "

i

I, -9-
I
I

j

I

)

;: i , .-



Ops telIin g LENS 5:
H.Kemper (A)

.Bosman - M

.Kuiper - L

\'

. ,i ,

. de Haas - J.;_.-
. Kuyper - u.N

.. ,. .,' ;. l

Sínke -.". '\i
eumann - c. vd ltogt,

ri .'_ {'

ö
G

G .Eo§man. -
K.KruI'-

c 'veldink N'lil' i 'r"''
verzanelen 12.00 .uur LENS vel

t-
s Iag en clus z
vrensen in hun
SV II,

c1 3 gebouw'3 k.k.2,-4 Leider G.Kuiper;"
' berichten over de uÍt--
lechts hét beète kuníen"
trijd tegen té-Gravenzande

ZESDE !s het treer hetzelfde; géén
uffi--we de ploeg van Fàrrrr.óoíw, s- zeer zeker niet gemakkelijke- s

,.1

Opste ILincÍ LEIiS 6:. C.tserenbak -, M.Nelissen - L,Sinke - N.N. - '
, H. Kouvrenhoven - M.GerrÍtsma - H.Dolrf, - iI.Kor$renhovèn - N.N.

^ W.SÈuifbergen .(A), - A.Tewarie - N.N.
-verzamelen 10.00 uur LENS veld ,3 gebouvr 3 k.k. I-3 Leicler H.Dóuw.

., r...
PROGRAMMA ZATERDÀG 28 april 1984.

l

LENS 1
sv Wassenaar
LENS 4
LENS 3
LENS 5
I,ENS 6

t,

r4 .3c
10 .30
12 .3.J
10. 30

"10.30
14.30

uur
uqr
uqr
uur
utlr
uur

DSC.6Bl1
LENS, 2.
vitesse Delft
HTSV 5
Loosduinen , 9.
tIaaldÍ,vijk 7

. Druys'tens
:8oog.
. Hendriks .
.i

13

}I
L
P
N
N
N

J
H
A
N
N
N

3

i

\lf-
I

De 3e ronde in het' HC-cup toernooi verrne Idcle Ínmiddels clat ons EERSIEEgeloot heeft tegen--- DHC I : Toe maar, ï;re kunnèn dei'linapen vanffitl".'
aIleen, maer het beste wensen.

Í:.III,IJJiI,IJJJJJJJJiI,IJ.IJiIiIJJJ . ;.. r,.,'1

{ vaw HET JEUGDFRoN.T' . J 1 '" ;' 't'':
r, ,, 1 

'r', g . ," -- -.:.' " .' r r-' ":i"'l 'f]i,
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.fJJJ.,J,f JJJJJJJJ.]JJJJJJJ.]iIJJJiIJJJJJJiIJJ.].]..ÏJJiTJiI

VíEDSTRTJDPROGRAMMÀ A+I]+C- iIUNIOREN I . - lri.' i:
: 

'i."

,, i
Afbellen voor d.e wedstrijden L:ij bovengenoemd persooh op vrij dasaÈonil
tussen I8.C0 en I9.O0 uui. In uÍterste-noocl no op z éte-iilàgmórgén op . .

LENS bij iemanil van de JUKo {:e1. 661314. voor avondwedstrij den uiteilijk

' Kontaktlersoon:
tel. 946893'

DONDERDAG I9-4-1984.

19.00 .uur Tonegido ill . .

VRIiIDAG 2O-4-Lg84. -.

' LENS ijl,

LENS toernooi
IENS toernooi

Gerard 'Duivesteyn, .stieltjes straàt. 259,:252L- VL"Dén Hààg,

Samenkoms t LENS
",;'::- '.. -.-
17.45 uur

. -1'0-

Rodelaan:Vb.

r0.30
10 .30

uur
uur

rr.00
r1.c0

uur LENS 'il2
uur LENS C2

ZATERDAG 2I-4-1984.

lrUT LENS AI

uur LENS A2

!ÍesterkÍ.rartiéptoernooi *ixlàlï'h."*àl3B
Scheveningen t-oernooi Houtrustweg '. :

r0 .00

' rc .00
uur

uur

!

I

t

I

I



zor'iDAG 22-4-1984.

11.00 uur ËENS AI .

11 .0J
II. OO

UUT IIEI'IS iJI
u]]r LENS CL.' : :,,..

weEte$klqrtiertoernooi M. Vri j enhoeklaan
' (daar) 10'30 uurLENstoernooi 10.30 uurLENstoprrlooi 10.30 uur

MAÀNDÀG 23-4.L9d4.

I7.C0 uur LENS CI conb.

Í{oBNSDÀGr-2 5 - 4- L9.t 4',; .'.

19.0d; Urrr'LDNS'Ali Die. Haghe AI

DONDERDAG 26-4-T9È4.

r9. c0 uur irlauw Zwart A2.. .';'-.,),, ,, LErySr ;r2 .,

BYZONDEIUIEDEI{

ORETi-.

.-'1 j:
i4sv r 7l zaaltoernooi Iuaassluis 15.30 uur

VI -IB.3C.uur

Dr. MansveltkadelT. 30 uur

opstellingen soprnooien zie kopy. achterin LENSrevue . ,.. .. .'. . ...geen trainJ.ng' op Vri j dagav<.rncl 2,J airri I
dinsdag 24-4 vídeofilm op LENS vooi ii en c-klassers. AanEang 20.30
woensdag 25 ai:rÍr vedeofirm op LENS voor A-klassers aanvan.rlzl.oo..
Gaarne ouders met vervoer op 23-.1 voor Cl en A2 op 26:4,---

WEDSTRT JTJI)ROGRAI,I,IA,ÖíË.:'JUNI
, ,:. .

Kontakti)ersoon : Eclwin Coret,
tel.671096

Àfl)eflen voor' 'de wed
tussen 1C.00 en 19.0
LENS b.t j iemand. van
r1e avond' iran cle weds_

.', , ,,i i ,'J

VRIJDI\G 20-'4-1984.":

I l. J0 uur I,ENS D2

ZATERDAG 2T-4-L9TJ4

sÈrijCen bij' boveng.enoémd . pe rs
iJ uur. In uiterste nood nog op
cle,,,rTUKO tel.. 651314. Voor avo.n
LrÍja voör lU.OO.uu-r.:' ,, ,

.".,i .1 . . ;i. 1," .. ; .. ,.i.
=jir -';,; 

"

Hengelolaan 589 , 2514 cB _Den -Iia3g;... , .':_ ,,]..:

oon op vrij dagavoncl .

zaterdagmorgen op ,.

clw.eds tri jden..ui,terIÍ jk
.: í- ''. ':

SaJrenkoftst, 'LEI.IS

LENStoe rnoci l-0,13 C qur

r].00
lr.'J0

' '|i 
""14tu-..'.,1DÀc 2 3- 4- 19 t)4-."''

12.30 trui.r r,ÉNS DI- cohb.
9,15 uur LENS. EI corÈ.

. . i , ''..,r, .,, ", iír., .

IíOENSDAG 24-4-L9N4.

13.30 uur LENS El

BYZOI,IDEITHE DEN

Gonatoernooi ljeresteinlaan
Gona toernooi ,,

zaalto(rrnooi MSV' 7t I'taassluis.
zaaltoernooi IISVi Tl l,{aass luis ,

uur LENS DI
uur LENS D2

,I0 . C0' uur
10.0C uur

:: /
'- I1.00' uur' 0. CC uur

cocktailtoe:nooi , e;iereí' Zodkën op f,EN'è

opstelllngen toernooi zÍe kopy achterin LENSrevuegeen trainj.ng op 20 april en op 23 april
gaarne ouclers met vervoer voor Di en EI op 23-4_tr_

13.00 uur



I{EDSTRTJDPROGRAMMA F- iruNIOREN

kon tak tpe rsoon:
te1. 6602c4 '

tlr(ly, Christ, L,onnekerstraaÈ 37,2541 TS Den Haag,,

.,VRI.IDAG 2O-4-I994 Samenkoms t IrENS

Afberten v.or cle wedstri j clen bij bovensànÉernd persoon op vrÍ j dagavondtussen' ríi.00 en 19.00 uui. tn uiterdte -iiooa 
no-g op zatàraàgnorgen opLENS bij iemanct,van cle JUKo teI. 661314. vocr àvoiar,reastiijàen uiterrÍjkde. avond van de weclstrijd voor IS.OC uur:

IJ.Co uur LEIiS FI
10.0C uur LENS F2

MÀANDAG 23-4-L9U4.

10.30 uur LENS F3

WOENSDAG 25-4-1984

13. 30 uur alle mlni-wel_pen

Spoorlrri jktoernooÍ Hengelolaan
Spoot:l. l j ktoe.rnooi Hengelol,aan

9.15 uur
9.15 uur

BYZONDERHEDEN

I{ÉDSTRT,JDPROGRAT4MA METSJES

Kontaktpersoon:
t.eL. 297978

zoNDAG 22-4-t984

I I . 00 uur LENS l,tl

, I]YZONDERHEDIIN

LENS toèrrrooi voor I32 , C2 en D2

opstellingen toernooieii zie kopy achterÍn lrENsrevuegaarne ou<lers met vervoer voor LENS F3-,.

Oran jepl.eintoernooi Duurtr^reg' 9.15 uur

cocktailtoernooi, eieren zoeken etc. op LENS': . ,:' f3.0ó uur

Afbellen voor. de wedstrljden bij bovengenóemd persoon op vrijdagavondtusseà r7.0c en ru-00 uur. rn uiterste-noocl no-g op ,àtÀiaugilrgén opLENS bij iemand van de JUKo ter. 661314. voor avonclwedstri j clen utterrljkde avond van de wedstrijd voor 18.00 uu;. . .,r .

Frans vd Llerg, Gramsbergenlaan fl1., ZS4I AM Den Haag,

Samenkoms t LENS

Juventastoernooi Hcornb fug I0.00 uur

pril 1984.

opstellingen aIs bekeni:d. zíe kopy achterin L,ENSrevuetraining op 20 april gaat normaàI door
dÍnsdag 24 april vedeófÍIm voor meÍsjes vanaf t0 jaar op LENSaa.lrvang 20. 30 uur
woensdagmiddag 25 april coëktai+toernooi, eieren zoeken etc.voor meisjes t/m t0 jaar. Àanvang I3.0C uur

GJEDE VRIJiJAG 20 a

rJENs B2rc2 en Ir2 bijten de spits af. cestreden wordt om de nieuwe"F. Flumansbokaal,' - -

-t2-



riENS Í,'ron deàe dè-''laatste',g liaar en cle ons arrerbekende Frans Frumans..bood spontaàn een ni.euwe befer aan. o"-tug.r" erftarren t.t u"n'J.ï= j,.

-.!-I:epl. voor bÍj hem- Tonegidor ADJ, vre.óonburcrr *-óiic--*"iàr, JIr*', *.tIJENsuitwiehemmee.ma.gnemen..oeweilstrïjó;;=à;.;;à."izË.*i""í
Pr1jsuitreÍking.+.i6..Öo.-uurl:i:.:-._''...:':-,.,,,-.],.

.-.. .,_f :., ..... r .: ,-...
s_i4'--F-de Druin(K)_ -.c.vd DcogaaEdr-- F.christ - M.Spa - r).stradthof

I.H31!m1 .- j].v wijnsaarclen _ M.st:uÍck _ p.AlreÈi;; _ :, !.er Hadd.ioui : l,l.l.ettero _ J.Kfip _ R.Vreeswijk. . , 
. 
.,, ..

Leider A. Spa. .. ,-, -

- :. --, -'-LEI'IS c?:_I\Í.Haazen - M.v Maaren - Iir.Riffi - R.Raffaele - K,Hansen _ 
'.1

Il.smuLders - V.Tromp r- E.SraaI - p.Jagesar _ A.Hoiai;;Ë-I". ,... M.Brooshooft - J. Timnermans
Leicler Frank van ,t Hoog. .. ,1. :. ._

s ;:D2 "zië ook' '2Ij 
4 : M. vd .ige rg -.S;vd Der P.EIstak M.v Croonenb e19§IP.

M.WÉbben i4.'FiederilCs
Leidëi

. èrno v, .I3l.ittetsvri jk .
SPOORWIJKTOERNOOI VOOR LENS Fl en F2

UIper R:"vcl Lrid-n P. de Lange J. LeIieveId
rA. Elouàz z ah l. J.vd Waay

: . , -, . ll'echt
gaan. De
, Valkeniers

''ipNS r.t en.12 gaan .s arnen .naar buurtvéÍehiging Spoorwi jk. E" toe rnooi met finales . lJeze za1 toch wel tussën LENS' Fl enj deri- ariren '2 x7{i' 11rr'Íit,. 
" 
r,rNS Fl..spee1t tëgbn Spoorwen VCS. LENS F2 tegen Rava, Celeritas en Spoorwijk.Prijsuitreiking + 13.C3 uur

' wed§ tri

I,ENS TTI[.

LeÏ.dè

ZATER'AG 2.I april .'i9'È4.

eri
E2
ijk

G.
rJ

,É.i:oScÉ j'::J;v.Diëmen, - W;v DÍeften .:.T.Heins _
ug_r_er j E.EpDing - M.v.El_bwijk ;,p-v Elswijk _
v Verseveld ....-';.,. , :.,
àn"-ite'inLr.,, ,."-'"ri... i. : :..

M. Yzendóoi-n - '

Ch. Molenaar l
,.

LENS F2: P-.Kerdijk -.J..cle I,ange - U.olsthoorn _ J.vcl Seyp .,M.,Vieveé
R, Wul:ben - B.Hijkoop - X.v Leeuwen _.p.v nijn _ .r,.öanCifort.LeÍcler A.ChrÍst. , , . .-...:. .... . ,. .

n .-

Westerkwattie rtoe
,..,. ', 'l r'" ''
rnooÍ vour LENS AI

LENS Al gaat op 2I en 22 april 1>roberen om Al van vori§, seÍzoen, watbekend stoíd als toerno<.riveihters, te overtfeffen. WeI zulleu ze '.dan , aisee rste moeten'ëÍnaigeir in n heel erg. zware póule met Spartaan',20Rotte rdam) Alphense 5oys ( ÀIi:hen ) BK I9I3, (Kopenhagen) en
(
licr:orÍa Park ( Glasgow ) De wedstrij den cluren 2x20 nrinuten en worden op-zaterdag geslreetd. zondags vr:Igen clan al naar Eelang de resultaten .vanzaterdag nog één (nrs. 3 , 4 en 5 van iede.re poule) of nog 2 (nrs. 1 en \2van ieciere poule) vredstrI j den-'_ v-an, 2x30 minulen. P ri j suitlreiking +17.15 uur. ce volgencle j ongens doen hÍeraan mee: J.v Kester R. Schreiner'1'L'.,Pennlà gs' M.. Zàa.Ibe.r g ;. E. Corèt R . KOhIe r E.Í,Iarmenhovon
.E; . ltlnmëirlaan':l ,C,.rbchènk R. Pennings F,Spa R.vC Zwan.

SCHEVENINGEN TJERI,IUUT VTJCll IENS A2

IITS +2,. Tonegido, Zrn aluwen.. (V,aardi.ngen) , Scheveningen en SVOW (Oude[ietering) maken in wecls tri j cren van 2xÍ5 minuten uit wie de sterkste is.PrijsuitreikÍng + t6.OO uui. : -----

- r.3-



LENS U2 krijgt het druk. I{a het LENSToernooi op. vrljdag nu.samén nèt DI
naar cona. GDS,MSV'7I, Wippolder en Gona zljn tle tegenstanders in wecl-
st:I+jdFl van 2x12à mlnuut. De prijsultreiking-+ 15.45 uur.

,,.:,

\ opstel linq : als bekend ,

GONA OERNOOI ,VOJR LENS DI en D2..

@pL, als behend,. (zie oqk, 23-4)

EE: aIs op 20-4
i

zoNDAG 22 'aàrj-L ).9E4.

' LENSTJISRI{JOI CR Dt en Cl

Leider Wim vd Linden;

Leiderè Ronald v Oven en
TÍm Valkerburg:
Leider Arno v BltÈtersvrijk

,íoa]-s gebruikelij k , spelen BI en Cl vreer op le paasdag 9m de. wisse.lbeker.
van ve:h u:- sbe dri j f van <ie Velde " 't Veentje" . Vor.ig. jadr 'gÍï9 deZe- bekèr
naar VUC maar dÍt jaar proberen RVC.r.Rava, princeès park (Engeland) en ..
r,ENs hier Íets aan te verancleren. De wedst.rl jden .duren 2xl2| mínuut èn'om
16.00 uur is de winnaar bekend. I i. i

IÈNS eI, J.KIip - F.de Bruin - r.v xàsteri- p.oosÉË'nvegir.f itA.ïanin -- ':'

M. v. Oven - L. Meeur^risse. - R.Vreesw+jk : p.Dillewaard -, A.Oostèriaken
P.Alleblàs'-. Ía.Tettero ,:,,t i .:, : \ 

-. --- j - -
::l .J.I(Iip : F,de sriií-- p'.hffetias,- R.VrgeswÍjk,- u.Tettero zié''ook' i32 op 20-4 l3l 

",.,.. _., ,i ,. -.. , ), i .. ... ' rn ., "\: ^.

Leider Maarten Rog. . ..: ', ,' : ;:',:r I

LENS Cl.: J.Dunant :- I',1. i3roosho65l .-:p.vo Zwan - M.de Frel ,.'R.Spaans -,-i ..,À.Jansen'1 R.Tettei:ó -. .1. rimmernans -.D.DÍjlsmall- e.niifima - ---'
- M.IJosch - M. cte FreI - F . eI Ilacldioui
::: F.eI Haddioui zie ook B2 20-4 en 'tq. Brooshooft. en .f .TiiruÍlermans zie

ook C2 20-4 l'.:
Lei der Ri charcl vd .Hoek .

GSCr,Juventas. de Jagers, HTSV en KFC,71 stri jclen seBen Bet-LENS om. deprijzen. Hoevrel strijden. Maak er een sportiève en leuke ilag van.-Llë -

vredstrij den cluren 2x I2i minuut (niet vréiIig)_::_et om j :,15.15 uur. is.,dgprijsuitreil(ing.

JUVENTASTOERNOOT 
.VOOR 

DE MEiSJES

ste llin als beliend"..Meisjes t/m I0 jaar zie cocktalltoernooi op 25-4
es"vanaf 10 jaar vedeofilm op 24-4 om 20.30 uur.er trrol- 

. en .Frans vcl Derg.
Me s

Leiders Pe

MAANDÀG Z.', april 19 84

lt

MSV! 7l Zaaltoernooi .voor LENS Ct,DI .én, EI.
,.,Drie achttallen gaan in. .I.laass luis' ,proberen {ein een zaalvoetbaltoernooÍ.: USS,26rpretoria,"

MSVi Tl komen ook. AIle punten wor(len bijelkaa
die de jongens willen vervoe ren. . 

.1,,

wisselbeke
Duindorp SV
r opgeteld.

r weer te wlnneií
, Maasdljk en
Gaarne ouders
'l

-14-' r
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LENS C::J.Dunant - R.. Tettetb -.: T.J,ansen.-i :F..eI'Hàditioui

-, 

p.Bijléina'- M:Boèëh,;- p.vd, zwan'. ,- - - i,l
Leider Richard, vd, Hoek.. r:Ei'nde + 21.30,uUr: . 1',:ï.'

-,D.Dijlsma -

:'LENS|D: M..Schuurman ; iJi Valkénburg::-' P' ?ïonk - P.Aanholt - R.Tettero
-.:'("J.I*lansrveld -" R.wÍerdeman.... ' l

Leiclers Ronald van Oven.en Tirn Valkenburg , Eetinde + 17.00 uur. '

', l"; -: ': 
" -rl'" ":'

ry: E.den.Heyer -.,R.Nui jen.., -. ,q. Spaans '- M.de r.lrito -. N.Schuurman
. . D.Àdan.:'. .f'. Lelievelcl:, '.. tJ;HëJnQ. .'-:',r'. i ,' '..

Leider Ton, s' Gravenili jk " EÍnde.'!+ , I2 ;3.J uuf.
l,l .,. l

' a t: -., ,'..
t)rjqljelr lei toernooi.' vöor LENS'F3

Oran.jeplein, Dynanno';67',' SchevenÍngen,. Valkeniers en r,ENs' komen met' de'
jongere mini-welpen. om I 14.45 uur is c1e prijuitreiking. Drre je best.

Cps te I Iin<J: R.otte - B.v ElswÍjk - P.vd Steen --. .E ..$gnclriks.'r- MlHencltiks -
. E.Lau -

LeÍder.Tom 9t
R.I{aterreus - E.Pronk - L.3om - lt.v Vliet - R.vd Heyden

te, ,. : '''.,1 ;,'l ....' ' ',.' '';
. I . '.-:-!\i . -.

AKTIVIIIEITEN TiIEUGD' ., '
j . . ,..: -r .., i \ .- ' 

"- 
.j/.-.

Naeisè:;de start van de toernooieni de

woensclag 25

cocktailtoernooi ,oir 25. .àpri'l

'.. .., ;
aaasvakaotie en veel...schöoLvoétbal

."...:.- -.,.-: ., 1

I .:. '

probèren wij toch nog iets voor jullie te organiseren. De feestkoduiiÉ§Íe
vroeg enkele weken geteden nog om hulp c.q suggesties. Geen reakties.
Toch ligt het aan iíf.fie of wé vercler gaa; mea aktiviteit..èn: .Z rin oni''riÉe
te heLpen of te denken bel dan ?7OL54 PauI vc1 Steen. De onderstaande

- aktiviteiten komen eraan: i. '' . ,.:. . ': ' ,r., r ' 
-': -':

i1il 
.i. ,:.r; - ;;l:lr'\,.:'.: :, '' '-r '' ji- ' '.

Dinsdà§ 24-'ïprÍI'i Vèdéofilm op LENS. Spanning.en sensatie voor àIléj' i"
- : - .t ..' i:i:'i';,: É-en e-juriÍoren'' (A en D--klasseis luorden níét wegge-'

'.:. -stuurcl.i AanvanE 20,33 uur. , Einde -22.00 uur. Uë'bÍidere
meisjes zijn or.lk van harte we.Ikom.

aprit: Vi<1èofillrn-rqIl:trF-lJ§. Eèn spannentle fiIUr'::Ëpr:r'à.llle -r*kla-A--klassers (senioren en D-klassers mogren stiekum mee-
'. i r . k.i j ken )' i;Aan-van g 2I.00 uur. Eindd,+ 22.30 uur. l'' i' :' 

'

'('op 25'april t (woeàsdagmi<ldag) wordén alle welpen (ÉI-), mini-welpen ' ''
tËr t/m F3) en <1e jonEste meisjes om 13.00 uur op.LENS vei'wàcht. ' Van; .

13.30 uur E/m 14.30 uur spelen jullie een cocktai ltoe rnooi . Je wèet'hèI
van alles wat door elkaar. 'Èaarïla krí jgen jullie wat. te. eten. Dit .$/at '
is een verrassing. OnderÈussen verstopt een Paashaas de- steren l'Na-het'
eten zoekeq, F...*.,I"t op e-r zi jn le.uke prijzen tQ winnen. Tot 25 aprll'i ;.i

o§stql_L inger-r ;ccicktailtoernooj- , 
worclen o1,l 25 april bekend gemaakt.. Ne-em:

LENS AI kampioen! ! !

Dertien jaar.Í._s het alweer <;eleden dat er een AI ,elftal.,. v..an.LENS k am- ,

pioen'werC. Nu is het dan eihdelijk weer zo ver. Mot groots ,ma'chtsvertoon
i"rr;àràe.Ài tot nu toe 3-5 punten íit rs wedstrijden.. Éet,.aodtsaldo nef.
nog I wedstrijd te spelen is 60 voor en 13 tegen. LENS Al..tras en Ís. '

ab'solurrt Cè 'Sterkste in cleze poule. zo ook afgeloÍren zaterdag tegen,'- . .

Monster. Onclanks de psychologische oorloEsvoering van l4onster zoal-s het
aanvankelljk laten spelen cp een trainings (zanrJ)veld, het delen van een
kleedkamer met 2 anclere verenigingen en last but not least werd c1e

wedstrijcl 25 ninuten u-itgesteld omdat de 'ioelnetten niet rleug<1en.

- r5-



A1§of I/ENS . AI . nog .nleÈ. genoeg ne{veus ÍrÀras ! ! 1.. IIe t. -eerste gede_elte waË. . .

danook voor Monster en LENS moest; .pÍoberen rustÍg te bli.jven en té -'scoren. Dit rukte uiteindeli jk...nai. + 25 "minuten. Robe rt và zwan benuète._.een toegekende strafschop I-0. De §pannÍng was er gelukkis af. Eric
Anrnerlaan. zag iieens itat hij ook ee; rechÈerbeen rràa en róndde een rnooÍeaanval voor rust af 2-c. Na rust kon Ar "het ,rustig u1Èbouwen. Bobe rtPennlngs scoorde tríee keer erg fraai en JuÍri corét (of is het nou,EdwÍn Koorhof) benutte een strafschop. Deze 5-0 eindetÀDd be--ekende voorAl een bekroning van een.goed seizöen. 'De vere supporters en de brgemenzorgden voor een leuke entorage. Op LENS vre rd net.àe ouilers nog wat'gedronken en de avond w9r§ !p de gebrulkelijke wijze (patat,. chlps,,
cola_ en natuurrijk P...) bij rni j thuis' d«:orgebracht. Na het'behalen vanhet kalploenschap _speert At nog ile l-aatste. Éompeti tiewedstrijd thuistegen Delfia op 28 april om 12.30 uur )oàg'esraÉèn blijvè; th[ris hbörien dan komen'.de toernooien. piobeer er.danook Àet beste.van te maken.

i ';.'. "": t ir -, ..; .... . . !Elk LENstean cat deerneemt aan een toernoot kriigÈ evenveer punteí arsde praats lvaarop ze ein<Iigen. om een eerrÍjk ueéia te krijgen vrorilt hettotaal aantar punten gedeerd door het aantàr gespeerde toÉinoolen...oe .ploeg met het kleinste geral !,rordt de r,nusjeufatöernooÍpIoeg .'rur,'À.i-ju.t
De reiders:. vr.orcien verzocht de. resultaten i,dóor-te geven àa.r óe jeuga*oí-j.mlssie. i,,..t : ., i.,

. "., I' I

.,TOERNOOI?LOEG VATiI HET JÀAR.

UITSLAGEN .IT]NIOREN

Monster ÀI
I.,ENS A2
LENS BI :

Voorburg "cl
RAS C2 ,,

Hils F1.. - LENS
Duindorp SV F3 - LENS
icna F2 - LENS

UITSLAiEN'DOORDEWEEKS

VeIo ie2
LEN
LEN
I,EN

PLUI}í VAN DE WEEK

I,ENS A1 O-5
Takdier Boys A1
Velo. BI 3-I
LENg.Cl 2-2
LENS: C2 . 2-3,

(kampioen)
, r0-0,

PauI vd Steen.

UTTSIÀGEN PUPILI,EN

UITSLAGEN MEISJES

ITENS Ml ..;, +,i. H.v Hotlancl, Ml

UITSI,AGEN MINI-IiELPEN

Naaldrrrijk D2
DZS IJl,

UITSLAGEN WELPEN

4- I 'Bava El. - .

- LENS D2
LENS D2

B2

LENS EI

VerI. Pimt.
2 1B

1-5
7-O

0-B

PoeIp.
4B-22

Gesp .

L2

LENS DI
LENS DI
HTSV El

Gev, ,
t.,

ceI.
F1
E2
F3

?-L
]--7
0-0

I,ENS "A2

Graaf W. iJI
HTSV BI
RKAW CI

SB
SB
sc

I
2
I

1-l
l-6
3-2
0-3

DI
CDI

2-2

DÍe Haghe
Frenford F
LENS. EI

t-2
2:3

-16-

Deze g.aat natuurlÍjk naar Ar- vrat kampioen werd via een 5-0 overwinnínoop Monster. Het zou echrer nier eerrijk zl j.n om Br geeÍi pru:im ie ;a;"".Door de 3-r overarinning raat.Br nu vréaenuirrctr, veró .; ;wo onder zich.r(rasse. Probeer oD (ronderdag 19 april bÍj Tonegid" t àà pq"te"-là;;kil;".lucces:.:-
-: "
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, DE LENSREVI,IE , .:., i:. :wEEKBLAD vÀN DE voEri]ÀL\rERENrcirNc _pqu.s,; 11,n'u1c_-Ëli _ srvrr,l

?l: Jà,ursTs ,i'rï*"r 3s r, 26 april 1984.

Afgeropen zaterdag wist het eerste erftar ,<100r ,zelf , .zi j het moeizaam,
-!e 

--winnen van NsEi'. 'en door medewerking van de .orr".,i=Àii.:-"- i r.rut.Nederranden - Takcrier Boys i-r) ,re ràÍbegeerde, titer in. de re kr.asse .HVir binnen te haren. irc_iuime pu"te"vÀàiË;;;;; ;ï;r-ï"ïï àat dÍt, 'erftal tot nu toe ongesragerq w^isg tà Àii3"." geven o_ndubberzinnÍ, aanwie in cieze afcielirio-de sÍerkrt* u"-rààiar regermatÍgste ploeg was..,
?"-kI"9l op het werti van. i.l;i;;;à-"; riilio"p, sperers, grensrechterÀndré christ, Leicler Mick Neriss"" ."-óà zaterdagkoÍunissie . . wÍ j vrensen,hen se*d< mer dit fraaie rampioÀnscÀipï" rrop-" ó1r-à."-""ààa"""rverblijf in tle hoofdklasse.

ZATERDAG 1 KÀIÏPIOEI'I

KAITIPIOENSIGI\ï DrDÀrEN.'

PLUIM l',Àr,J
.i,qll,t

uu vienx r .':.r.- ''"'L. "l

1i

H-et..Destuur..

van de. vorige week vermelce kampioenstàaiàaten' t..É zaierdag i'o" 't.'
veraJachtingen Eeheel waargemaakt. «C*""a" zgnd.ag ,ij, 

".ïààr-mq9e.1Íjk__"heden' zondas 2 en 3-sperèn reiae tiruis-"" i,".tï"*piii"i"_d;àp voor_één ofbeir.ie elfrallen kan ctó. een i"ii-r.ià.i. ue kans +s het ,groorst voorHlí: f .uar'om r0.Jc'J-rur aanLreeir. té,Jà;-c*r"ri"tab 3 en qan ecn punten-vercie!.ing genoeE heeït. ri
. ,ENS 2 heeft op paas_zaterdag gen nx:oie _3-0 ove_rwinning be.haalC op,..../ L: ;Verourch 2 . Concurrent ÀUU 2 möbst l:ei <1e. Lrunten aanl VUC 2 . Iaten,,zodat oníe reserves nu tvree punten 

"Àài"t"u"", net, nog twee,weclstri j derite speren' À.s-r zondas speeit o"s twàààe'óin'ii'.cr-i,i.";;;";-vdö-i:" 
"

l,int LENS en laat et:r.l 
-óen- 

punt figg"n-tÀg."" -Roodenlurg thuis;r , dan lcqp_n_ende broernen overhandigd wcrà"n. xàí'r,,r"ó;à**à voor ce íeàiiïrna ous(interessant als het a. s., 
_ 
zondag nièt óócnt .lukken) ;;DttL 2 _ LENS Z, ..,.sJc 2 L Ai,o 2. Iíe verwachto' a. é. ;.;c.g vanaf ro.Oc_ uur ieder LENsrid

langs.qe rijn om èr rnece voor.re'zorcje;''gàt wà àà""à;-*:.rËIËien wer tweefeestjes kunnen vilren. ..ook zàterdag s :irehÍàiJ - 
aiooi leen 4..0 overvrinni5rg op'r,rr.o,72 nog ,grop, 'kans op het kanipioenb q4aÈ.; maa*ai àe-iomo,a.. -z wedstri j(ren moeteÈvrinnen om een bes J-issing:sweclstri jà-ai-'tË e*ing..r..zonaaE I],1iet'het afqeióir.r, ,or,óàg-rnJis arwóten.. Een .2_3. neclerlaag _uracht concurrent rrÍómpfr- Iwaur".',i:"iiJf<l aici,[err:i:l ,""*.=g" is nog .

steecls_ 3 pÉnten inaar,hgt, wgrdt 'nu tócrr ócht spannen<1. Evenr een cratun _.1 :yo:r Uw.age4da: dinsd9.d,..r, tgt -}J..0'J uur rrioryh,.__ r,ErrïS II. j r

l.

Gaat- zbncer twijfer naar bnze'te'rëinkriecrrtrirhr. p.simoen, d.ie er,, 
'

meÈ:het llrot= aanrar \,recrstri j d"" cà[ 
-ài-aeze 

week zower s ravonds arsoverdag gespeeld is, er telk;ns *àài. *à"r voor zorgce dat cle kleèd-kamers. schoon ep de. vel<tcn up""rÈiiàr"iàror,.. Haiterijk <tank. :---'*- .

,_.'..'t'i .- - ; :':_;.. j'r - -

::,'.': " ..,.1 , "- r": 
' ,' ',g't-Pesquui'', '. ':

-1 .i | :1 ':i"i'i' " "' :"-:- ':í

-t-
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l'
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MEIS JES TEÀI,I OPGELET:

A.s. Sondag kan.LiiI.tS 3 kampioen--1vorc1e4..,Dit. is h-?eteÍ KroI, jullie weI. bekend. Komen jullie onze
Ze zullen zorn steun best op prijs' stëilen; Tot

- ---', ,. -. -.. .::. i.:.'...-. ', :.'
UIJBBIJBDBiIII3UDIIUiTIJIIBSDD:JB

fi r,aawruuws

DDi,ËDSBABDDi]BBBI]BIJBD

jJ

B

...-:L,t

fi
..".:

-vd'Steen
u1 lrreyer - Erits
::'

Uarops tè L1in
s I morgens 3,
s rmiddaEsT" '

s luiten :-

.; Zat 28 a rtI.
Hr. nt ng-Ln
Ton! vd ilè rg - Pa
Ton:'vd . jlerg. .i
:.. _. ! -

et team van,'o. a
sterren aanmoe<1igen?

zon<1ag !

:') Ui]DDSUiJUTUIJT]i]ËiJTsTJi]DDDDSDT}iJBBBBBB

I
v leekum:

ri.{-

Zondaq,.29 èPriI; , ' r,l

- Arthur de

ral

, .i i .

1

J
r 't

s t morgens :
s rmiddags:
Àanvulling
s lui ten :

Í
Maandag A2

Tinus Zilfhout
,An vC Steen - José ChrisÈ

3e e1ftal 2 pers.
An 3ergenhenegouwen.

Toernool,'. ; .. ..'; .' .i jr. . -

Groet - Laura-v DÍjk

''' Hr. Lenting - tosé.ChrÍst =t MarcLI Jansen'-
' .r , oscar xönemann.' 'j Àn td ,sdèen. '.--

iI
', ,l }

an Momb_qfg:_;ï

' 'f: .",, r

?ll ygr|+l.lerins bellen bij.José..,chrisr jrel. 66ö204"-, ' ,.. .. .1.--.;i 'rrriI,ET OP ::I LET ,JP.::I LET OP :::]T,
LENS 5,-6.mei Dardi;;";; iàr;r:t'. ' r', "-::'i' t ' - "' '-ï'' r :

..-r ,; 
- 

.- --l-- ..;. t i'. l: ',...' - ll ." .' '

r,ENs-iA - LENs zo EN pE cqplicoBrs, .,". ;.1_,., '' ..'.,'- ,:,.,1'- 
'.,".]l

' 
" - .. .,.i

Vorige week,dinsdag was er enÍge Cup- koorts te. ont!,raren op ànze rielclen.
zower het eerste team. van ie zàtercàg' ars'vair c1e- zondaq moódten aan: . .tvg<1e4.voor een weeltirio om àe' naagée courailr cup "reèpectié"À:.iíÈ :., '
tegen uHc en oranje Drauv?. Eers tgenoemde weclstri jcl leeÈ o§ papier zee.r .aantrekkelijk, zodat d_i ! O-ue f op.ncit ee.rste veIC- gezq: wd!.-Uàn terèchtàbeslissing naar: later bleek,. wànÈ de Samerlies laaiaig ge-vondeh h€.1 )._.l,i;"waren uitstekend opgewa,qsen tegen tie hoof dkrassers - kwàmen zeer .onge- .. .lukkíg op achterstand, i 11a65 wiiten vooral ln'ic'ie tweecje helit met eón ' .
nimr'.er. afratencle inze.t''en met vàak gced voetbar het (le Dèrffenaren.zeer'rastig te n',hken. vooral'' vÍa cie linkórvreuger waren .ze met gfote regel- .
maat dicht bij de verdienrf,e gerijkmaker" èrdte anrmatcr bij ae sameclies
was Tcn Hop, nog altijcl een prima inleveradres. Voor diegenen, ql+e gp.,,.
zaterdag de wekeli jkse boorischappen Ín huis moeten haren:.het .a<lvies i -""': '''Doe Cit op cte koopavond en ga eèns ki jken naar c1e .ploecl van Earencl .van .:Hijkoop. . . .:
up verd 2 was tegerijkertijcl r,Elils zo. bezig met hclt oprorren van oranje' '

illauw (6-0'). Een wel zeer rnatige ,wer1slrÍjril waarin..t EiIs- het moet op- .-. ''boksen tegen een stèIletje rekre an ten onàer reiclingi van Aad lqansveld.
íJnbegrÍ j peri jk , waar zó iemand mee bezig is. Sehouàens enkere zeer fraaiedoerpunten. van' o.a. Jimmy en Theo, viel er bitter weinig te genieten.
GerukkiE èigenlijk maar, want als je zo tussen het eerste en tweeclever(l .staat te kijken naar twee weclÀtri j tlen zou je goed misselijk vanhet draaién kunnen worcl.en.

-2-
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Én dat wercl' ons: door het 'nuiserabèle spel op verd": twee bespaar<1. Ar metal gaàt LENS zo doör naàr'c1e vorgendeïrànde, Misschlen ro.h ;;.i,i;J.'-";ars ze gaan proberen zo v'e r mogeriik te komen! Het kaf is van.het - ,.
koren gescheidgn én er kunnèn werlicht enkele aantrekkelijke wecstrÍjdenuit de H.c. rus roIlen. Janmer, dat de samedies er niet méer, bij zijí.

DARTEN - DARTEN - DÀRTEN - DARTEN DITRTEN - DÀRTEN - EARTEN .- DÀRTEN -

l?!erda,E.20--aprir om 13.3J uui wor«rt het open Pri-kampioenschap dartenatgewerkt. Het Ís een ind.iviueel tgernoci Ínet een winners- en een'ie:rriezersronde. Het inschrijfgàrà'-bààràagt f 7,so per persoon. Het wordtgespeeid in het postkaÍrtoor àaí ae Stecle Í5. (makkeiijr, L""t u gelijk.
even een betaalkaartje verzÍlveren) .
opgeven bij Dartshop "the corner" B voor werkelijk ar uw Dartstrullen)in. de Uetje Wolfstraat.

DARTEN - .I.)ARTEN - IJARTEI,I - UARTEN:DARTEN-DARTEN DABTEN - ,DARTEN -

Ë.

LENS Hellevoetsluis en d.e wee Ide van een voorsDren

Vgrg?gt U zaterdag a.s. de finaleavon<l van de LENs-.competitÍe .-
niet !'l Mensen Te.t ggn g<;ecl 

, 
geherigen wet€n nog we! hoe -gezellig 

". het vorig. jaar was! 1... - ,. .: -..,- .i iEr zitten . tegenwoorÀig bij het eerite mèer mensen'in de clug-out 
-

,, r?e qrosg -velden- l.eider_r. tot dolkomÍsche situaties.,'DÍ j een duel
J-n de micldencirkel van een aantail spèlers, kan c1e rest van het

_ g_tlt.I- vel even pauze nemen totdai àe r,r-ist ii opgetrokken..
'- voIgeris toof2it'tèr Ad coret is het kampioen woràór,.vai: één elftar -

. per week deel van het bestuurÈbeleid. :
zondag It maakl zelf wel uit wanneói ," i.amirio*., ,Lraeï. ; : ..'En als het bestuur zo doorgaat willen ze niét eens mèer kaq>ioen

- worCen. ---l- . _ , _,;.,,,,..
g.

àn_niet in cle pröbler,en te raken zou LENS op 2e-paasdag tegànHerrevoetslui.s minirnaar _een punt moeten pa]<Ègn. De vooispróng op .dedegradatiekand,idaten bedroeg niet meer clan-4 punten. te teiníg à^ eensgxl<el,yrijditi'te k.nnen voètbarren. uet dchil.terende r."r.r"J rceuir"ii:xeen, stimulans, wailt LENS begon zeer energiek. De zeer aktieve Richard_ídHoek kreeE al" dirëkt eiiÍge mogeli jkhecJ.en, rfie echter niet benut weraen.Na een kwaitier eeh f raaie r.,ENs aanval;"waaruit Ronarcl Eoqisch èéÍr .,:". :werkelijk magistraal tloe lpunt scoorde. vor''op c1e wreei 
"àiàrÀà":àó a"".Harry Tavecchio voo al Ll$, horeca snacks besèhikbaar gestelde .bar met, -veel effekt in cle uiterste hoèk. ook hierna bregf LENS het sper clÍkteren.Een schitterende 'soror van wim Kee tmaí strandcle öp e*r, fors lichaam. ,

l?:"I!_y9_iwan kógelde ner naasr en Ricnar<l ,aE à"r, subtÍete vrÍje trapeen centimeter nàast de verkeerdP kant van de paai- beranden.iKansen.teover dus. MÍcher Lorsheyd h'oefcrs daarrntegen 
"i"àr,ti-"-"r*;;i i.,-;;ilï";à

9p le tredgn. -ueerrÍjk om eens met'een voórsprong aan de tweede herft'te kunnèn beginnen. :..:t ,, ::_.i..

VARIÀTIES

-l-



' _lrg--!wlec]e.-herf t begon EelLevoetsluÍs àan'een wanhoopsoffensief , , waqr de
LENSverde0iging het zeer' mrleiri jk mee kreeg. Enkere- hach.'-. j,,= - 

r**À.ità"överleefde de verrlediging".ën; éen redding vàn pricher Lorsheyd hlerd LENSop-egn voorsprong. Het spel van riENS werd steecls onzorgvuldiger. en c1e.gelijknàker hÍn§-in tle 1ucht...,Rob Jansen bÈacht 2 wissèrs in] uouertvd zwan werd gewisseld voor chier roet en Theo Dikstra verríët hetveld vogr Rd.cly, 4i e na enkéIe weken militaire c1Íe.nst*.ai"jn_rent ree -.
maakte. iJat aIIes hÍelp bitter weinig, want tw?5ë-mG,itàn-na de wissèrsging het, fóut. Eeri afstancischot kon.Michel Lorsheycl niet onder cóntroieblelsglt waarna .de Hellevoetsluis--sj>its.simpel koi scoren; LENS vrerdeinderijk weer wakker en cirong steyÉ aan, Een kopbal van Robert, - .-i..Noordèloos suiscle net over de: iat.. Ileicle teams tràdclen steecs meerovertredingen notlig om staaíde telibliiven. zo bleef het l-r en dat r"rasde terechte uitsl,ag. leicte ploegen'brijven ook royaar burten de gevaren-
zone en c1aÈ was het enige pcsitieve, buiten het f;it, dat LENS nà vere
maanden einclelijk eens op vooisprong kwam.

Nadat _vre Marcgl Jansen haclden zien scoren voor het lIe gingen we op liregvoor dë een na laatste kompetitiewecls trii d. uiiÈ ói'íoor-eeí toplopàr .ií
cle srotfase van cle kómpetilie geen nrakkeÍijke vreds trij den ziin'wtliàn.
-welel. zo hacl<len !.re. c]e,- eerste Ëe r ft-o'ii-ze handen vor,aan DHL en -rrras ons'spel. eig-bniustÍg. ioch kregen we.aoói een aktÍeve e" gevààrfiiiÀ í 

-
voorhcede de meeste kansen.r.póèh 'deze toch goede kanseí werden onder het
lgezieriO o,rg van enkele wilhelmus-spelers (ónze concurrent;; waren vrii)heraàs gemisL. i\ïa een aktie van Hansi' die onderuitgehaard wercl, was heÉ'oscar die de strafschop' onhouclbaar ihschoot. we haéden claaina àe wea- '"qtrijtr aardig onder coitrole, maar'uHL scoorcle vrak- voor .r"[ tó"i -àu
gelijkmaker (fraai schot trouwens hé Martirr?). rn de twee de helft
we rclen de zaken nog wat fanatieker aahgepakt en ktiramen we'ar nà 1 Rinuut
_?P_I":I"r."n9 {§!eve). Steve haC er trouwens toch weer zin in want hij
ItlP , -d9 --scgre\ te verhogen tot 4-1. ook in vercre«iigend opzi'cht verriephet wait' beter erant veer kansen kreeg DHL niet meei.. Jon-gens, zonclag àe.laatste vrecls trí j c1 tegen cereritas (Thuis lc.oo uur) .r, Ëei kami:ioenschapkan binnerigehdalcl w.riden. Succes j.. i .

Stand LENS 2I-35 Wi lhelmus 2C-3I ' a

DHL-LENS3 1-4.

zz z z z z zzz zz zz zz zz z z z z z z zz z?.zzz zz zz z z zz z z

Z
VTA DE VOOzuEUR VÀN DE ZONDAG z

zzzzz

P ROGRAMMA ZONDAG ,29 a riL r954i
.:,1''..i

urrt LENS I
rrÈr LENS 2
UUi LENS ' 3
uur LENS 4
uur LIINS 5
uur LENS 5

I.ENS 7

,, r4.0c
12.00

, 10. c()
13.00
12.00
L2.C0.

Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.

z7'zz7'zzz .z?,zzT,zzzzzzzzzz?,27.?,zT,zzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
:! l:,,

zre

' Verburch Ijv€Io 2
CeleriLas 3

' Postalia 2
. Vefburch 3
Schipluitlen
I mei. ,

VerirurPf.7
LENS 9'
I;ENS IO
LE\ISrll'r.

Hartman.
lio fman . .

Druin .
Egging.,,
v Leeuwen.
v Leeuwen.

VI
vl
v1
v2
V3
v2?

dinscla
10.00
14.30
r4.30
r0..c0

uur LENS
uur.Verburch.6
uur ouick 9
uur Cëleritas 9

V2 Hr, Violters.
Arkelweg/PoeIdijk.
Nieuw HanenburE
Le!4.reg. ',,,

UPSTELLINGEN

LENS I L/m 4z trörden door de traÍners bekend gemaakt.

als bekend
l

, ' -4-
LENS 5 t,/m 11 :



PRJGIIAMMA DINStiÀc I mei 1984.

r8.45 uur IJI'ÍT 3 ..
19. OJ uur TrÍonph 6:'

PROG.RÀI{MÀ4' ZC|T,T,IAG 6 r;,Ei

LENS 7,
LENS ,I.I

1904.

14.30 uur
10.30 uur
1C.00 uur
I0.00 uur
12.0C uur
12.00 uur

, . 14.0Q- uur:' ,tI .00 'riur
12.00 uur

GSV 1

OHL 2
LENS 4
LEI{S 5
LEI{S 6
LEI{S 7
LENS U

VeIo B
Rava 9
LENS }

+

I zie

- LENS I
- I,ENS 2
- DEC3

,- HJS 5: " tlsc 4 "
-!i,IIMT 3 .

, ..: .. RKAW 9
'r - - LENS 9 '

- LENS }U
rllqédag I mei.

+ LË:NS 5 6 mei . §ard.iens t-Z pers.

| ,t.
SL9TAVoNL LENSKOI'IPETITIE ZATERDAG 2B aprÍI t9$4.

E INDSTANI)

l'pè,.,rÀrz.
'', I

! 'r

d'

Poule 1|'

. ' LÈNS 4t=oh. '
.-r. . -, " 

..Ènns :.t b ,.zon . 'l ,

. . . LENS .'4 ,zat.' '
.I,ENS 6 zaL.-'
J., J-.-."' I -- ll,::.

FÍNATES zArÈRDAc 2g

f.;1'1sN3 i ,.È.'
2. -* -LENS, Il..àcm'.r:' r,'ulis: tr.ioii;.
4; 'I,ENS 5 zon.

,l
)
3
4

1

I' ."i
,t
aDr.lr.i i itg 84.....,.;..;- "l:' t.t.. :";,l."

t9. J0
19.0,)
r9.00

uur LENS
uur.LENS
uur LENS

4
IO
4"

zo
2a

za
vq

- LENS 3
]..-=,..;i r,.LËus rt t

- ' LENS B'

Duur der wedstrijden 2x35 m-in.. ;.r.'i' -. i -l:- ':*"' 
i.. !.'.. -,: .,. - .-'. . t t.'. '

Na'afJ.oop Van dè weids trÍj clen za1 in het ktubgeborrr', de frijsuitreiking
irraatsvinden. Tevens is het cle Èecloering om àr clan 'een ge-zerrige avoívan te maken. ,.Tineke,s Urive in Show,' staat borq voor het mÈàikalegedeeftë.' Uiteraard.'ver$rachten wij ciat uw vrciuw,víi""à-"i:."riEnàÏ;-;
zar vergezerren. ..loÈ supiorters, niet sperëncie ieaen,t""i.tti"-.-ifjài"i=
donateurs en A-klassers zijn van harte welkom.

z z z z 7, z z zzzzzz z z z z z z z z z z z z z z zz 27, z zzz z z z z ?.2 z z
2^,
." r,zul"cs rJE LI.ltiEN vAI,t tiET zÀÀLVoETilÀL z -

LZ
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.zzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAMMA I{OENSDAG mei f9 Bl..

22.20 uur LtWU 6
LENS l en 3 zijn vrij

LEI'TS 2

, -: ; /i.'r Í.,

-5-
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PROGRÀITIMA WEEK 7 t/m It mei 1984.

Maantlag 7 mei Duinoord 2 -
Maandag 7 mei Los Embaj aCcres
Woensdag 9 mei VgestlanCia 3

..;. r ,.,1 .uur Zuidhaghe ..,.'. .(.19.40 uur Oranjeplein -

2I.00 uur VreeburEhal
'. - -.r:-" '-'De iÍei.:: ' ': r- --'

LENS 2 ." :.r9.00
T - I,E}IS', 1

- LENS 3

UITSIJÀGEN

. ,,' .!1

z z z z z z z z't z z zz z zzz zz z z zz zz z z z z z z zzz z z z zz zz z z z z z z zz

PRCGRAI'{ÀíA ZATERDAG 2È ÀPRTI }384.

DSC'68,/r' ^

LENS- 2
HTSV 5
Vitesse Delft
Loosduinen 9

7 ir:.

zzzzzzzz

7,tf r,arlcs DE spöRtEN vAi,r IrE z-M LÀDDER :..--!'.:. ! .i :..t - --i--..,.,..;'' z .... ..
zz?,zzzzzzT.zzzzT,zzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

14 . 30 uur LEI{S I
IJ.30 uur sv lvassenaar"3 -

w.
L.
N.
P.
N.
N;

J. Bruystens.
H.. Boo9, ,_ *
N.
A; HendrÍks ...
N.

' - 10,30 'uut LENS 3
12.30 uur LENS 4
10.30 uur LENS 5

.. . ' Í4. io -tur 
i,ÉDiS" 6 :

l3

ïnge:.'oLge het Vroegc inleveren (Pasen) van cle copie worclt: dituiteraard een geheel zonder versla9en van gespeelcle hreds tri j den , cloch
claar wachten vJe dan maar mee tot:dà volgende. A-propos I wanne?- 'ns
EERSTE van haar aloucle rivaal l NSEM mocht winnen en de beÍde.. ovè t!geb levenponcurrenten Nat, Nederlanden 6i-ïËrkdier sspelen gè1ijk tegen elkaar
wat helemaal n et !e e 1c1i g s a dan---- is rt kampioenscEap

een feiL. doch vre wachten Ílaar. rustÍg af . Lre stri jcl tegen u=eT6ElT-zal óók niet meevallén a.s.'ZaterCàg doch met daarnà nog voor cle

(

boeg: LENS- sv de Ja rs en sv Irlassenaar LEI{S
veel moe eid op sre9 |.--.._--_--- ,-]JÏJEÏ er nÍer zorrireèI'

l
Het TWEEitÈ speelt. In Kerkehou! teien:
wel een gelijkspel uit halenr hetgeen
heten I

r: i"'
sv. Víassenaar 3

a een goede p

. t.i.-
en kan gaaf o.i. -, ;

restatie zou_mogen.

.JpsteliÍnE LEfrlS 3rZ fï.àp t.. lrurg - 6

- 
-ï=ffiEn-TÀ) '- ir-v Mersbérsen, I'1.N. - 'I\ï..N. - G, Sinke. . :'

verzamelen Iö. JO uur LEI{S'

Het I,ERDE (noE vo in cle runnin
en za1 dit , , vqrkentje we kunnen'.w
het is per slot van rekening Ce. moei

Het VTERDE behoort thuÍJl
't daar maffi-p houclen .

steIlÍn LENS 4: R.DaI' - P.vd'Ber

':'i,l ;'i'.,. ,i , i '.. ;r ' i-.1 ,

voor de Ie ?laatsl ) ontvangt.HESV.5
assen. htoq even goecl volhoudfi}@

. Diemel '- P. priesseri l- 'it. criessen -'-- DalPronk --R.vd Toorn -_ J.Niemeyer.-',
1' Íi. , -: . .:j

Leider R.Vroom.
,, I

te winnèn van Vitesse Delft en zullen we

g - J. de -uruin - p . de Bruin
M.FT s iI. den Heyer It. Koelemy R.:5.ptper. R. ah OoBtJ.Pronk (A) R.vd Steen R. KieviÈ ' (? )

verzamelen' 12 , íJ0 . uur LENS

-6-
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. :.ij. r,:. LHet VI.IEDE kri j gt een zware kluif ,' tÈvÈtii -ÉeÈEFein 
vóórdeer f'ffi; aan .Looduinen 7 , doch Ínogelijk

tje opl-
s teI lin LENS : G.losman -

) - K.Krul -
N.N. - NrN,

uur LBNS .',

C.Iiosman -
G.Kuiper -

M. c1e Haas - J
E.Neumann - G

. Sinke -
,. vcl Togt , -

5
H. Kempe r
C. VeIdÍnk

Iverzamelen lJ.00

Dit geld.i even
dus maar weer eens (

A

I
zo Itoot
hopen 1Í

het
jk vo

ZESDD
ffiq

Lei<ler c.KuÍper.

in hun strijd tegen
) met z'n allèn ei',

Naal-dvri k7
,të en aan

Ol)stéIling LEINS,6: C,Berenbak - C.telt.-. L.Sinke.- W.Simmers .n:
H. Kouwenhoven -. H.Gerritsma,- H.Doqw - J. Kouwenhoven -.Jj... -' W. StuÍfbergen (A) - À.Tewarie -. n.Vioom - *.t.---.--. .-:'

verzanelen.: I4:CC uur LENS Leider II.Douw.,i.

avontuur om de Uc-cuir Ís voor ons EERSTE ls Ínndddels ook teneLnd,er j .I. Dinsctag 07/4j.I.) op eigen Effin werd verlor-en met .slechts
VAN DHL 2 hetgeen overígens een uitstekende prestatie van cle jongens'

.t ll
teMan

Het
daa
r-0
'van
een

"ljarend van Hi koo genoemd mag wciEden. Dan hier maar $rachten op.nreuw tcernoo et volgend j aar:
P ROGRÀMMA ZATE RIJAG 5 mer a-s.

..L4.
_L2.
t2.

J
0
0

, r4.30
" r0..30
I0 .3C

iuur
uur
uur
uur
'uur
uur

,..

2

3
3

sv Wassenaar
I,ENS.2,: . :'

LEI'IS 3
LENS 4
LENS,3 . ;.
LEI\IS 6 .. ,.

I LENS jI r ..

Hoekse tjoys 4
SVGE]] 3 (:-: )
USVP Í2
KSD 4
VCS 4' !l

.J.LorÍe. '..

. L. Postma.

. D de Hi Is.ter. i
ronk .

c.H
G.J
J.C
T.P
N,.N
N;N

Aangezien ons Uondsorgaan in de week nÉ pasen. niet versch+:l nL1

PROGRÀMMÀ ZATERIJÀG, 12 mer a,s

14.30 uur IENS I
r2..3C .uUilLENS 2 , .

LENS,3, ,LENS '4 zijn vrij,
14:3C uur ltonselerèd1jk. 9
IC.30 uur LENS 6

- sv De Jagers I
I{onster 5.

-i rEI{s 5, ..
- ,Devjo Il

l.I
N

I'I
.N

N.N.

-T;ENS I .Ís KÀMPI0EN: I.

I,.TE iJSTRI.f iJP ROGRÀMMÀ A+B+C-JI,II{IOREN

Gerarrl Duives,teyn, Stieltjesstraat 259 , Z5Z]- VL Den Haag

: 'r'L; Afs.chrijven bij Hr,Meinesz vrij clagavond voor 19.0c uur Tel.. 070-,863447:r . Attentíe Let op Uw lcc.rntribuÈie verplichtingen
JJJJJJJJ JJJJ JJJ.iJJJ'IJJJJJJ
.Tr
! vrrx HET JET:GDFRoNT { i r'" : r '.
rJ --'- J

' , JiIJJJJJJJJJ.IJJJJJJJiIJJJJJ.i-JJJJJJJJJJJJ,.I.IJJJJJJJJJiIaIJJJJJJJJ,.T.TJJJJJJJJiTiTiTJ

,: r';:..Korr taktpe rsoon 3

.,. rel. 946893

Afbellen voor de wedstrijden bij bovengghdemdl..persoon op vrijsagavqn<ltussen 18.00 en r9.c0 uur. rn uiterste nood nog op ,ateidag'mor9-en op
'to:I.Ís bij.'i.ëmànd vàn d.e JUKö tel. 661314. voör àvoirlwedstrijden -uiteiliit
cle avoncl van .le vredstri j d voor 19.00 uur. ... :

-7-



IIONDERDÀG 26 - 4:-I9B-4-.- (v.anavona)

19.00 uur Blaus, zwart A2 -
VRTJDAG 27-4-T994

19. JC uur ,LENS -CI

ZATERDÀG 2-9-4'1984.

I.ENS A2

Fc Talasan (Engelirnd)

iJEItAA AI
LENS À2.
LËNS 31
Die Haghe U3
LENS CI
IIINS C2

:S ame nkoÍr"s t LENS

Dr Mansveldkacle I B.3C uur

18. 30 uur

L2.3
r4. 3
II.I
L4.3
II.I5
L2.45

uur
uur
rtur
uur
uur
uur

ó
0
5
i)

tENS A1
Tonegido A2
VredenbuEch 11 -
I,IJNS 82
RKSVM CI
Scheveningen CC -

VI
"Rodelaan/Vbg-
Vredenburchwe g
v2
sp. park !'olanen
Houtrus tweg

v3

1l .45
T3"I5
'1C.00
''I4.00
rc.0o'
1r.3C

uur
uur
uur
uur
uur
uur

zuNuAG 29-4-19'e4..

lC .00 uur,';LENS À2

IIIÀANDAG 30-4-19 84 .

FC Àgny 9.30 uur

r r.00
10.3u

LENStoernooi
Vre ilenb urch tàe rnooi

vre denburch
SYZONDERHEDEN

opstellingen a.Is-bekend voor 2E/4. VooÉ toernooien zie. achterin
gaarne ou<lers met ve rvoer voor A2 (26,/4) en Cl

JUNIOREN..,

Kontaktpersor>n: Edwin Coret, Hengelolaan 589,...2344.GD. Den Haag,
tel.671096

ZAIERJAG 28-4-1964. Samenkomst LENS

uur LENS A2
uur LENS 81

IO.I5
r0.00

uur
uur

WBDSTRTJDPROGRÀMMA D+E

Àfbellen voor de wedstrijden bij bc.rvehgencend' persoon op vrijdagavontt
tussen 18.00 en 19.00 uur. In uiterste noocl nog op zaterdagmorgen op
LENS blj iemancl van de JUKO tel. 661314. Voor avondwè<lstrii den uiterLijk
de avond van de weclstrijd voor- I[].Cà uur.

L I .00 uur Westland.ifa D2
IC.0C uur Scheveningen D4
IU. CU uur Monster EI

' 10,30 uur LENS D2
10.30 uur LENS EI

sp.park Hoge Bomeng9a5: uuu
Houtrustweg 9.00 uur
sp.p3rk Polanen 9.C0 uur

zoNlrAG 29-4-t984.

I2 r 45 uur Escamp 'penaltybokaal op .spoonrijk (zie'Kopy)

MAANDAG 30-4-1984 -.',.":' .- .

I,ENS Di
I,ENS D2
LENS EI

A.llO toernooi
ADC toernooi

12.C0 uur

"zul-derpark
Zuiderpark I

9. 3C
:9.30

uur
uur

i]Y ZONDERHEDEN

opstellingen aIs bekend voor 2B-4. Voor' 30-4
Gaarne ouders met vervoer voor Dt eí El

-B-

zie achterin LENS revu



KontakÈpersoons Andy christr Lonnekerstr aat- ri;""2sÀ, 'rr".oeni ,aà"-.,: li"'i"tet.65C20.4..
.' -'- . i: ,' rr 

"..).1: 
--': Jt-:

. Afbel- len . vo'op' de'wedstrijden blj 'bovengenoemd peisoór, og, ,riii AagavonC' 
_ty-::é1. l0:.C.J etT r-PrOQ uur. In 'iterste nooa nog op zqge.-qA4g1norgen apr:ENS bij i'e4rahd vàn de JUK(J r'er. .66r3ï4. voor. àvonrrwecrs tri j den uiterri
cle avond vàn''de 'wèdstrÍjcl voor: i di.'(i0' uur.

I{EDSTRIJDPROGRÀMIUA F-,JUNIO REN

zarÈnuÀ-e ;2 d-4ri'9 sa'.-----_-
I0.0C uur LENS FI
10.J0 uur HUS F3
1C.45 uur Gona F3

jk

Samenkoms t L,ENS

ODD FI
LENS F2.,
LENS't,.3: '., j -.

VI 9.30 uur
DqaI. en Dergselaanr 9.00 u
Bètë;steirilàan " " 9.451-ruE

. MAÀIiIDAG 30: 84-

lJ . OC uui' r,pNs 'rr' !

IO. UC uur LENS E2
'il' .

I]YZONDERHEDEN .,

-::Ë'''-'

Ai.ltJ toernooi
,.4i19 -toe rnooi

r,i,.

9.00
.9.0,0

uur
,uur

opstellingen 2B-4- als bekend, Voor 3C-4

WE DST RÏ.f DPRJGRAPIMA IUE I S ÍEs

Kontaktpersoon:
LeL. 29?978

ZI t3kirÀG 2'o- A-tg 84

Afbellen-voor a" *"a"t;rrO." OU bovengenoemcl persoon op, ,r.i: aug.rona,tussen 17.c0 en r8.oJ-uur. Ín--uiteiste nood nog op zateiclagnorgèn qpi .rlI:NS bij Íemand van dq.JuKo ter. 66r3r4. voor àvoiclwedstrijtlen-uite;lijk
de avond van de wetlstyijd voor IB.JO uur. ir | :

Frans vd Derg, Gramsbergen laan
:' ....i|.'i' .:. ,.1 ..,.,

LJ-A , 254L'-AIrl--Uéh 'tieiaï,

Samenkcmst .LENS .',..j

i,! ,I:iIJENS I{L

Zui de rpark
?ui d-e-rpark

r 4 .'à 5 uur. pri j
gebÉu.ikeIijk.

r... i , i i

. ., i ', '-'.r- : : : rji .'-

.. .: i !
zie achterin LENSrevue

Madesteyn' "9;qP, udr9.00 uur cDA,Mzr'

llY ZONDETtiiEDEN i..,.

) 1..:.!"j
'll

;.opstetrlingen als beken«l

LENSTOERNCOI .VOOR A2

op KoningÍnnedag ís r,ENS A2 .-aàn "de beurt i .Een .interna'tiöiiaar-- írrsr '

toqrneo-'. -met 2' poures en finare!,reds tri j clen.' .Gestreclen'"wórtit orii 
"àh 

',.,
nieuwe. wissellbeker. Dartshop 'tthe Cornér,'.heeft een hele móoià- ÈàJchit_baar.É.esteld. !{ij zijn benièuwit lirièr'de tegensÈantlei 

"à":az:i":d;=;il;Lworclt. Scheveningen Ís er ook" q,:e weet?? ,, - -;' .:.' --

Foule
PouIe

A: 9uick S.te§s .- Vios - Scheveningen - FC AEny,
.' VCS: Goucla -''Del-f t en LEIIS L2 ' ' '

.l,- l'., .':
Víedstri j derÈ:
+ 16.15 uur.

2xL5 mÍhuten.., Aanvang finales
Subces en c1e lops:tel1ing is als

s uitre ikÍnsi".
- ::.' :.,"(;

-9-



!. :

Vredenburch toernooi voor IJI
",.'.r,(

Op de valreep nog een toernooi bij Vredenburch aangenomen. celukkig
maar want het HMSH toernooi is voor jullie vervallen. Zaterclag 28 april
voor ée kompetitie en s Ímaatrdags, een:,tr:eidooi. cp Vredenburch. aalslreer-
RKAW ; Iíesterkqrartier en Vredenburch jlziJn de tegenstanders. De
vredstrijden cluren 2212t minuut. .Pri j sriitreiking I 16.30 uur.

: l,

Opstelling: J.KIip - F.de Bruin - F.v Kester - p.Oostervíeghel - À.Kamp -
L.MeeuvrÍsse - M.v Oven - M.Tettero - lr);DÍIle\.aard - A. Oostertaken -- .. R.Vreeswijk - P.Alleblas.

ADO' toernooi voor LENS D2,Et ,F} en .F2.'

Oi- 30 april Eaan jullie naar ADO ln het Zuiderpark. EI is ingedeeld bij
alLemaal E3 elftallen. Afmaken die gasten dus. Tegenstandeis: zijn:, .

LENS D2: DSO - RKAVV - en ADO. iluur aler wedstrÍjden 2x20 ninuten.
Einde + 16.00 uur-

rcNs Ei: ;so1-RxÀw-;i epc. uuur der vredsrrijden 2x20 mintrten. Einde
t 16.0C uur.

LENS FT+F2 3 Ri«wv - VCS en ADo. Duur der vredstrÍjden 2x7l .nrinuiiÉ; dinae+ 14.00 uur

Opstellirigen als bekend.

ÈrrsLAGEN ToERNoor

LENS.LENS

I,ENS
IJINS
I,ENS
LENS

DI
D2 2e
EI
Fli
F2
F3.

,;ENS Mr 4e 
...-..,. ijt;

LENS À1 ..}-r,qgft. hq!,.Waarschi jnli jk verkeerd begrepen. 'r.iÏei -hët: -ö-IffàÍ' 
met

c1e meeste puÍrten wordt d,e toernooÍptoeg van het jaar, maar degene met
de minste punten. 'De eerste twee wedstitjclen werd er nog wel goecl ge-
speeld. De doelpunten tegen BK 1903 en de Spartaan werden.ech,ter niet
gemaakt door de LENSspeIers, ond.anks erg veèI kansen. Hierna \"ras'het
vuur gedoofd en speelde AI plichtsmatig het. toerno-oi uit.: De wedstrÍjd
om de raatste plaats won Ar met 3-r van llarn sports. LENS A2 deed heibeter en wercl tweede bij SchevenÍngen. De besljssand. r*edstri j<I _tggèn I

Scheveningen was erg hard en LENS gaf een 1690 , :t:rsÉ--:nà' wàg waarOóor
Scheveningen. eerste werd. LENS BI hacl het moeilii.k op eèn sLcl:k bezetLEi'lstoernóoi, slèchts éé.n pu4t tegen RÀvA wera bó.haaid. oerangrl jker
echter is het feit dat JgIIie dooi de I-0. overwÍnrling op fone[taóveilig zijn. .tri[ betekenó vorgend seizoen.wqer pronof ie]il-asse voor Bt.Maarten, spelers en ouders een pluim van dè j eugclkómnissie . hebben.jullie voor een geweldige inzet'wel vercliend.
LENS 82 rc2 en D2- kwamen te kort op .Tonegido. zi j v.erspeelden deze dagop LEt'ts geen enkëI. 1:unt sn namen de wísèelbeker-van DËr;.F.Frumans -.
mee naar Voorburg. LENS tegde besiag op de tteee ae plaats.
LENS CI speelde samen met Bl om de trÍsselbeker 't Íeentje. CI werd
tweecle in r1e poule. Een goed re-sultaat .met al deze ste-rÉei teams,Princess Park won echter de trÍsselbeker voor RVC, VUC en LENS.

AI
A2

9e plaats
2e
5er'- 2e. I

)2e',i
3e

LENS
LENS

'LEI.IS
I,ENS
LENS

. TENS

2e
en 2-e
Ie
3e
2e
bq

DI
[rz
CI
c2

- 10-



ES CAi4PPE NAI,TYi]OKAAL

NUITENIJ.FNDSE REIS

Martín Frederiks, patrick Valkenburq en Maurice. zoiryéag:zg aprill om ..IA.aE pu..q ,ypor,. dà rscirmppenal- ZaI LENS nu': di.n.Aeli jk deÈs i.È,ej j wihnaar 'iirogen, .teve
zamelen met orgineel LENStenue op L,ENS. Succes.

:..- - -.:-'., -, - :.-
Schuurman schieten op.
tyb'okaa.l- öp Spoorwi jk,.
fèh'. I.liè: wee.t. I{e vei;

. ...... i .'- "

I

6

:

De deelnemers aan de reis naar Denemarken worden verzochtgedeelte van cle f 23tJ o'/er te maken. vcror de meeste.-wil

.,r.,rrr-i1,.i\-, -i. 1

het
::àat-'
''t f''..g2
ro'33

aats te.' ,{
eggen- -

',:.
5U'
?l I rier, :(

, 1., t

f Bí.] naar giro 3367li roet vermelding Denemarken.Voor c1é',..tels, naaÈ Ftank rÍjk moet ook hét laàtste deel vanbetaald worilèn . lV.gor ; d9 meqs te, ,speler§ Ïs, ai t'f 42,50;1Givermei.dÍn í.FraJikf+jE is genoég:" Gaarnei- z § .p. overméken;.

,. ;''5 rÍ :.,

- i t.''' i !'
MEDEi{ERKTNG GEVR]TAGD

,t.
'..'í

. ... .. ',.ï,,. 2i ,' j

,ir ;..f 1,.j .'t..Li:.,,

,r . t,j,-Jl

t. ' Fransen onderb rencren

' Het-:ía; s?_wèe*-end, 2 B 
_L 

/ m 19.:lpfil1,..r.eíi.t 
:.ger. 

B4arisd ;r r,iÈirc agny rnaae r,ENs leie,,Naast ag be$èteiaiàg'die''in.é_ë-.ri, hotel slàdptmoeten wij 14 sperers bij reden onàerbrengen. Tot nu toe is.,.het.,-ons na- veer vragen nog nÍer geruki':'r'sr-echis 9 
"pàrà-i"tri:ilörra"r--gebracht t.r^r.

Frank van rt Hoog
Joh an Kuypers. 

.,r ], j:liÍèhe 1i Fortman . r

Í!'' : ir -PatsEió.,<; :.öoste r.weshe
Wim vc1 Linden

3 spelers
2 spelers
I.s1:eler
1 t st)eIeÍ;
2 spelers

I I

I

zoars het er nu naar. uitzÍet moeten <id' overÍge,speters op r,arEË.. oËa..rUe.bracht woriten. .if ziJl_gr toch nog_re<ten, qie.-éé1_95,!;";Ifilnsen.wi1Gnhuisvesten?? BeI <lan naar paul vcl:Stee1 ,-;,1,è1:,gt70.1S4 .., ,:- .. . . -.;...i ..j,. __

WAÀR GAAI':;.Hilh jtiM r'') r..

Cp zaterdag 2[ april komen de F

i: r.r í;!
il

De pleegcí ucië'rs i ,v/orcle_n yerz§cht aan .op, r,i]Ns

van LENS. Na het inkwarLie ren'tk
uqr Q
ze ld' R

van
:tq ,Fcespelers naar de feestavond op LENS toe. Het slapen evenals het ontbi jrwordt bij de pleegouders geclaan Daarna gaan de spelers naar LENS toemet een lunchpakket I:ij zich. t)m 14.00 uur spelen ze cian een weds tri j dop LENS tegen A2. s'Avonds clineren ze bi j d.e pleegouders. De avond kannaar keuze doorgebracht worden. Vorig jaar gingen veel jongens metde pleegouclers naar Scheven j.nEen toe. Het slapen en het ontbi j t worcltbi jr rde pleegouclers gedaan. íip maandag 30 apríI spelen <1e Fransen clan eentoernooi op LENS. AanavnE I1.U0 uur. caarnà weer een J.unchpakket mee-geven. Na het toernooi eten Ce spelers van A2 en c1e Fransen gezamelijkop IENS . Om + I il . 0 r) uur vert rekken de Fransen weer.

2. Zome rvakantie

ransen om + 17.30 uur
ee b1J*erèlö. 

1n, ï r ö,:i3o .unnèt ,5e È§éIëEs -vbige

r-.lp_ cit moÍrEn t zijn r1e -voorbereicringen voor het nieuvre seizoen arweer invorle -gar9, rn verband. met het praínen van oefenweasàri jààrr-is iretnoodzakerijk dat we weten wanneér c1e . jeugdreden mei "urà"[i. t"urr.líanneer jurlie je vakanti-edatum weten-geàf ze a.. ,o 
""àïïóg.ri:r.d'm'v' onderstaand strookje aan je ràiÉ"r af. DÍt gercrt voor arre'jeugdleden. -+e -,!!uu vuvr'
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op zomervakantie.
traÍnen c.q.

Een -groot aantal jeugdleclen mcet voor hét nieu-rye .seizoen gej<eurd
worilen. Zoals altijd reserveren wlj !:egin , j.r:nJ_ -weer een kèdrinqsavond
voor LENsleclen. Wanneer je aan deze keuring ÍriIt deelnemen ÍÍlcea je nu
! 20f overrnakén dp giro-336zir t.n.v. lenítngneeJÉi i,nNÈ met vËr*"tai'gkeurlng. Ben je in bezit van een geldtg keuringsbewlj s van de school-arts stuur cleze dan onnicldetijk op met een pasfoto 'íaar p.vil Stee'ir-,. ,Chopinstraat 103,2551 SV Den Haag :

3. Keuringen

A-klassers 3 -À.Christ - I{..Dortman - il.v Kester -
".F.Spa - E.Wannenhoven - q.Wasserman - R.vd

:,
BrKlassers: 4.[amp - 'p. stradthof . .

iI . Kuypers
Zvran ..

L..Pennings -

C-klassers : N.,f,agesar - H. Staal

D.-Klassers : M. vd tle

E-Klassers :8 . den Heyer - [.,Nru1.j en

F-Klassers: G.v Versevelcl - M.Wateireus

I,lei s jes : M. vd Bers-
S.HiIlenaar -

J.Mansveld - M.Straathof - R.Tette
R. Wyr(lentan

rg - S.vd Berg - P.Elstak
;

G.Kuipqr - R vd r,àan -
.TÍjsen .- P.Valkenburghro-

S.vd Berg - N. Bergenhenegouwen - G.Halleen r-
J.Fruining - D. SmÍt.

Nog een pasfoto krijgen we van: F.ChrÍst - p.OostersggheJ. 'en R.vd Heyden
Gaarne zo snel mogelijk op§_turen naar paul vd Steen.

-r2- '



DE LENSREWE f

WEEKBLAD, VAII OU VOETBÀLVEREI'IIGING LENS (LEI'IIG EN SNEI-)

57e Jaargang nuflÍne r 40, 3 mei 1984.

oooooooooooooooooooo

! orrrcrbÉ"' ,.3. :' : '
oooooooooooooooo(Jo0000000000000000000000000 ooocooooooooooDooooDcooocoooo,

, ,"r" nieuw adres: 'br. tt.Col-ijnlaan 237,,. ," 1. ; i 2283.XJ Rijswijk.

alf EUW L,ID

2019 . R. vil Héyilen F . Íun. Het Oord r50 . ' 254 4 'IN Den Haeg.
''i -' ff

ADRES W]JZÏGfNG

L862 R. Pilon

A. S. ZCNDAG 'GSV ;-' LEI'IS. Gouda is minder ver dan U denktl 
.

I -'r

Reqfistràtiekosten ze DoeKIng t 25,- ,

R.F.NooxdeIoos
"Betaling vóór 15 j rmi , door overmakÍng op,
nurnmer 513?:5 325 3 bi j de ÀBi'I-bank Den Haag
te Rijswijk, onder vermelding van "boete"

ZONDAG2en3KAMPIOEN!

gir-o 3367II of op rekeniË§-
t.n.v. LEIIS (Lenig en Sne'I)

Het Bestuui.l ri' ' :r

. . i..

Het, kan niet op. Na de. kampioenschappen, van Al en Zateralag I konden er,
afgelopen zond.ag weer twee karnpÍoenen Ín de bloemen gezet worilen.
We beleefilen een historische dag op LENS. zoweL- het tweede els..heÈ l
derde van tle zondagafdeling werd. onbereikbaar voor cle- concu.rrentie.
Om 10.00 uur trad het derde aan voor hun laatste wedstxijd. van het:-.:..-_
seizoen. De opdracht wàG-lffiideli jk: minimaal één punt halen tegen. '.

Celeritas 3. Door een regelmatige 5-0 overw:nning wer:d meer alan clat
gedaan en was het kampioenschap van d.e res., Ie. klasse IIVB een feit:' : i,
Een dik verciiend kampioenschap vraarmee $ri j Theo Hoefnagel en zÍjn elftal
van harte gelulcwensen. Gezien de kwaliteit van dit e,lftal hebbdn rde ext.
aIIe vertrouwen in dat ook in de hoofdklasse goed meegedraaid zal kunnen
wordgn. -' .. t - , ,. .-.-
Dat het tweede afgelopen zon,lag oók kampíoen zou worden-, Iag minder. voor
de h and, -Efr?iàE men afhankeli jk was v.:n het resulÈ+ar: .vari, c-oncurr.ent ' .,-
ADO 2. i'ï a een aanvankelijke 2-0 voorsprang moest.ÀDo ui,Leindeli jk toch
genoegen nemen r.et eer. 2-2 gelijkspel.. Met aleze wetenschap en een in-
middels opgebouwde 2-0 .voorsprunE begon LENS"aan de tweède he.Ift tegen , 1

vELc 2' 
.,:'\.,

-1-
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In ëeÍr z Íride rè iïdd bieede hèfft is mèn ër uitë1ndeIÍjk 1n'geslaagd'de'
tl.,ree noà benodi.§de punten ult het vuur te sfepen. Dat ii; harten van de
supporters lqn-Ss Èe li.jn enige,malqn stil hebben gestaan toen VELO op.
2-I en bijna op 2-2 kwam (afgekeurd doelpunt) deed aan de vreugde niets
af toen het bevrijdende Iaatste fluitsignaal klonk. Kempioen r'::r..de,
res. 2e klassei èen pr.esLatie clie er zijn nag. Voor heÈ eerst. gaat ons
tweede volgenci jaar in d.e hoogste reserveklasse spelen. We víensen de
spelers, traíner Rob ,fansen, leider l,eo Rienen en grensrechter Edwin
Coret (die een niet onbelangrijke ro1 vervulde in cle wedstri jcl tegen
VEL0) van harte geluk met dit fantastische resultaat. Een wooril VaF.., .....

dank aan de jeugdspeler:s ilie xegel.matig de ondankbar:e plaats op de bank
hebben Íngenomen.. zij $raren echter altijd bereÍd. dit te c1oen. Een prima
ÍnstellinE jongens, Een uitsteken(le dag voör LENS r:lus, die alleen nog.,
maar beter vrerd toen ons eerste een toch wel onverwachte overwinning
cip Verburch behaalde . (hoewel, met een Rr": :-.::buÍg bal harlden we
eigenli jk. iriets anders verwacht) Door dit resultaat kan het haast niet
anders of ons eerste speelt ook het v..rJ-genC jaar in de 2e Klasse.
In cle'komende .vi jf weds tri j <1ern moeten nog wel een paar puntjes gehaald
worclen. Ook. de c1e roo plaats is weer binnen bereik. Succes jongens.

Hee Bestuur. ,. Í
KÀI{PIUENSKAI{DIDATEN

Ook zaterdag 3 en zonciag Il wisten hun wedstrijd te wÍnnen. Het derde
speelt a.s. z auerdag thuis (12.30 uui ) tegen SVGEB 3. Bij winst is
men verzekerri van een bes lissingsweclstri j d tegen concurrent SEV 3.
Het elfde speetde gi&steren (wc.renstlag) c1e belangrijke wedstiijd tegen
Triomph. Op het moment dat clit geschreven wordt is het xesultaat nog
onbekend.'Bij vrin§t kair er weinig meer gebeuren voor dit elftàI , dat
het kampÍgenschap in de..wdr zou kunnen sturen. Veel succes, en we hopen,dat ook voor dit e1ftal tie vlag spoedig uit kan. .. '. - :. . .

EBBBBBBBBBBBBBBBiJBBBBnu: IJARN]EIJWS : :'IJ -, --.r"-. ]J t

BllÏl1]urrtsuill3SLBullil:.)BDiiSIiulrlilJ!D:iSDililDDiliiSSilSuDilDSSBBDl-ISiJEDDBDDDIIBBDitBIIDtTJD

JaropstqllinE - Zalerda!ï 5 mei.

s t morEens : Hr. Lenting - Leo en Niesje Molenaar.
Àn" vd Steen - ./\n berEenhenegouwen - heÍdy v
VIÍ jngaarilen .

.'Marcel Jansen.

Tirrus Zilfhout - Cor Hoppenbxouwer
An vil. Steen - Harfy Douw

I'mi-ilf,aq-s:

Sluiten:

zgncrag 
']q- mji.

s I.mqrgens:,.
s 'midd
aanvulf n 5e .eIf tal zon) i2 xs
Sluiten: Àn er.. Gerar Steen. ;

Bij verhinrlering afoelJ.en bij José

PLUII{ VA}ï DE Ï{EEK

christ _.Tel. .660204

Iila het behaalcie kampioenschap van LENS 3 b_-.;ken Ce. spelers en traineE
geen last van ster-allures te hebben. Ze waren niet te beroercl om afge-
Iopen zonclagmi«1dag bardienst te draaien. Grote klasse:::

-2-



VARIÀTIES

, ..,..' ..I1f9eJ.ope-n' 2ondag' vras buigervader S'chols
, , éqtà.ousi.ast over de bèhaàIde succèssen d

wilde worden. Jammerrjammer:, jammero c1e
bleken op te zijn.

- rÀnqTé Christ en Henl( .Iioppenbrouwers zijn schaakmat gezet. Veel
. . te weinÍg i:elarigs te.t- Iendèn -u-oo.r: de LENs-Schaaksim.u.IËaan - 4rri,,t! ,. hen om dit festijn af te geiast-en. -..

.. - itllsschien een beetje te hoog gegrepen??
- :,. PggSy RichèI en Dric Lan,inan Ë;:óur.rón CinsclaE 29 mei om 14.30 uur

op heL stadhuÍF- i:i) cie Groelrmar]ct. De receptie worclt gehoud.en van
_li:-99 tot 18.30 uur in. Restaurant "f.,a Fontaine" Daltàplein 624,Kl--Jl(ctul-n. l

.: _RÏqharcl vd Hoek sr. en Rob Jansen hadclen voor afgelcpen zonclag-
een vrecldenschap op de, uÍtslag van het eeïste afges-l-oten. Gevorg: ars uzich vanavorid ri;hting LEI,IS 5egeéft heefÈ U een grote kans cmRicharé het frink uit de kruitén gewassen vervoeismiàcrei van

. Rob 
rJanlgq een flinke schoonmaakbeurt te zien geven.

op bezoek.' De mari waé' zo
at hrj gelijk .ionateui -

aanme ld,inEs f ormulieren

Wat een dag, wat een dag::: Mooi weer, LENS 2 en 3 kampioen,, winst vanhet eerste sinds lange tijcl.., burgervaCer Scho1s op beioek, kleine
oog jes a1s 

. 
gevolg van cle àts ruitiíE van de r.,El.IS-coinpetitie 'op zaterdag-aVond,,b1Íjegezichtenvan,hetbesÈuur.Hetkodnieiopafgeiopen

weekend! :
Een chronologische vreergave:

ËENS en de dag van d.e den re

Zaterd 10,30 uur Èot 12.30 uur
T Vme rt- I op en is nog teeds

LET OPI:l LENS. 3 - SVGE]J.3 zater
LENS bes lissingsvreds trÍ j C tegen

Z aterd 19.00 uur to€.ver na middernacht: De afslu.tting van de LENS-
oqlpe e; Acht LENS -elftallen streden om de hbogste eer. Uiteincleli jk

bleek LENS 4 (.zondag,) Ce sterkste gevolgd door IIENS 3 (zaterda g) en hetIOe van cie zondag (vè rkregen door een nipte 7-0 ove::l.rinning op het lte).
Daaxna een feestavr)nd. waarvan Uw redactie zich tot ongeveer één uursInachts. alles helLiec voor de geest kan halen maar daaroa zit met een

: LENS-3 zaterCag xolt tegenstander
s ia de racè om het kampioensihap.
dag 12. 30 urrr:. Inzet: bij winst van
SEV 7-komt alIen,l !

groot zwaxt §at in z'n geheugen. Gezerríg was het. weil!i opmerkerijk
waà_ ile aanwezigheid Ían ,Iheo Hcefnegel. Éii niefa. een oogjà op c1e 1 .

spèLers van het der,]e. De.man 1eeft toch ook echt voor zij., sport.
Z onda 10.00 uut tot 12.00 uur: LENS 3 kampioen| I De lloefnagel-boys
s o en un seizoen a met een 1inkende 5-0 overwinning op Celeïitas viadoelpunten van S teve (2x) Kees, Hans en Wiebe. ONdertussen revancheerdehet elfde zich voor de nederlaag vah, de week claarvoor .cloor met 5- I vanCelerit-as te winnen. AIs U dit kran§je. ià de bus krijgt is de wectstri jd
Triomph- LENS I I a1 gespeeld en bij een overwinning van LEUS is hetverschil 7 punten met nog vier wecist ri.jden te spelen. Maar enfin, hetderCe dus kampioen en a1s er éé-n schaap over de dam is vol_gen er neer

-3-
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Zot
tussen LENS
jaar. Na ee
flink Ín de
Acl Cordt to

12.00 uur tot 14.00 uur: LENS 2 kanpioen!: Een enerverend treffen
ír2

en VELC 2 bracht het viercle LENs-kanpioenschap van clit
-0 ruststand kwamen' ,le discipelen van Rob Jansen Èoch nog

problemen I maar na het laatste ftuitsÍgnaal kon voorzitter
ch n«rg de bloemen voor cle rlag halen .

Zon<1 1.4.00 uur tot 16 .00 uur: LENS I - Verbuich 1. Onder toeziend oosvan burgemeester S oIs a ets met de scheidsrechter te naken) moest
Rob Jansen nog eens aan de bak, maar dan met het eerste. Ovex c1e eerste
helft valt eiEenlijk weiai3 te melden. Een wederom snelLe achterètand
deed ons alvíeer heÈ ergste veEnoed.èn, nraar dit bleek cluideLijk ongegrond
te zÍjn.' Een prachtig di.lelpunt van RÍcky Ín de tweedehetft biacht dàpartÍjen wèer op geLijke voee-en clitmaal nam LENS geen gas terug. Het
bleef keihard rverken en het r-esultaat kwam uiteÍndelijk zotn tien
minuten voor tijd. ua goed (loorize hten looiisÈe Richard met een rliaginaa.l
schot de winst t'innen. Een belangrijke r^rinst wan tj we zijn bijna in
veilige haven. Zondag cSV uit, clus al.lenaal rÍchti.ng Gouja! I

A1 met aI een grandj.oos week-end en de redactie felÍciteerd Rob Jansen
en Theo Hoefnagel met het behaalde succes.

LENS en cle rrUNICORIII" wisselt-r..,f - ::

Stand.t/m 29 april 19 84:

U zult denken: vrat nu vreer: I.Iaar clit is' een oude bekencle in een nieuwjasje. UI-IïCQEN_ !èB!§ is nameiijk bereid gevonrlen om vooÍ de LENS-
' voetbarlet van' het, jaar een werkelijk gran<rioze wisselbokaar beschikbaarte ste11en. En nu cle langvenrachte stand. Door een foutje in rle admini: .
sÈratie is er vorS.ge weeÈ geen stancl geplaatst (de gevoigen waren
rampzalig want ook de Haagsche courant wÍst - geei j.uiste stand te t:ubli- ..,

ceren) . Tweede Paasdag heeft n.rmeli jk eeri íerschuÍvi.rg in de top van het :
krassement praatsgevonden die zijn weerga niet kent. óoor het niet mee-spelen van Ron c1e Jong ( tot <1ie datum aanvoexdeÍ in de rangrijst) konMichel Lclrsheyd de eerste plaats overnemen. Tussen haakjes: -de-punten 

op.
tweede peasclag werd.en gegcven door het wandclenclc éénmansbeCriji
cee.s Dogisch (voor a1 uw materiaal wenseí) - Dat cleze man buiten verstand
van ballen ook vezs+-and van voetballen heeft, kontlen wij uit zijnpqntenverdering wer opmaken. Afgelopen zondacj was het (le beuxt aanRichard vd , Hoek sr. om zi jn bi j d.rage te leveren aan cle stalid om rle-uNrcuSl't'r vrisseltrofee. uén moí aié twee van zurke Eetarent"-eiàe. vo.t-balle::s heef.! voortge-bracht kan natuurli jk rniet anctérs als uiteist
capaber op dit gebiecl zijn. De eerrÍjkheid gebieclt oris te vermelclen clat
Richard n.iet zijn eigen zoon heeft bóooraeeta; maar hij heeft dit over-gelaten aan een onafhankelijke commÍssie van lvijzen.

t.
)
3.
4;

6.
7.
8.
9..
10.

Ivli.che.I Lorsheyd
Ron c1e Jong
Hans Popping
Ricky. TjÍn-Asjoe.
ChÍeI Toet
RicharC vd Hoek
EciwÍrr Eykelhof
WilLem Keetman
Theo Dikstra
Maarten Rog

II9
,I15
.1r0
.r06
104

96
9r
89
87
82

pun ten

-4-



CELERÏTAS - IENS tt r-5

Met enige clruk vanu-i.t^de-bovenst..5glnn91 .À.I. het derde van LENS dÍe ..

:ï_.:::"1 ka,npioeir seworce, zi.:ïf*iiïËí':)ij hÍer voor onder ctoen engrngen er stevicÍ tesenaan. I{at llan ook zÍ jn_ pror.rrg=r, -öpfri.u"t t. Ja, .zijhebben nos arreé in-eisen l'-à-ËË "óï iiji ;;à;;;ifi;"ïàËi a. ro.e.Er stoncl een straffe- Oóstenwintl uroi à. lengte van het.,/eld waarvancelexÍtas ..re cerste rr.elft dachi Ër-tJ'-proriteren maar cre:. gebresseerde.keeper Gosë wÍst arres vakÈuÀ-crig'r". pIrEren, m.1ar_door het gevaa::rijkeopd::ijven kreecr Ti* en Fred oe írije'rirmte en gaf ce:_eiitoË r,nt'q-kijken, Na Ce iusr wist LEivS rr ,"í'-tËïrofiteren. IÍaarin F,red 2 maaluart 1 maal. en Tim er oot. nàg-ieËË=mJoiÍ 
-.run t(è maken. viàarin cle midclen_verd,ers Roberr en r,rarcer i,un-"ar.,ààeï"iààa"n. o. iírqÈi.'à""iàiàt *"r g._prunderci wanr te,^rriir i:k bir h;t;;;"il*dit krebberrje in elkaar aanhet prutsen ben moeót ac peíninjneà.tài *eooron een manrr vor bloernanraten aanrrrirren. voor rret' er tàà'is'-"ài-rrog wer vrat over, heb intussenVernomen, Dus zet .m op, 

rreu vv(,r, rtelJ

zzz zzzzzzzzzz z z zzz zz z z z zzzz zz z z z,z zzzzz
v.

; vIA DIt VJORDEUII vÀIi.DE ZOiirDAG

F.U. f'lumans .
z

t
z z z z zz z z z zzz z z :i z z z z z z z z z z z zzzz zz z z zzz z z?,2 z z zzz zzz z z z z z z zzzz z zz z zzz,zz z zzz
P ROGRÀIIIMA ZOIIDAG 6 mei I9 84.

14 ,;30
IO .3C
IO. OC
lb. oo
12 .0c
-t2 .00
r4.00
11.00

GSV,I,
oIir.'z 't' '

LENS .4
LENS 5
LENS 6
LENS 7
LrlhrS 8
VELO 8

LENS 1
I,ENS 2
BEC 3
HTS 5
osc 4
I]MT 3
RI(,IW 9
LENS 9

Gouda t
Delft 4
Oliveo 5

Verburchll
Velo 2
Celeritas

.uur
utlI
uur
uur
uur
uur
uur
uux

Spórtlaany'couda . ,

lrasserskade /oeLft ' ,

VI A. Dljkhui zen.
V3 ..... J.W. .p]ànken..* r",
yl A. ,r . v VJagen,rngen .V3 J.C.Gombàult. -

VI D.I,íessel.
Noordv/eg/Wate ringen

stellin N: I t/m 4 .vJorclen door de trainers bekend Eemaakt
5 t/m 1I als bekend

VRIJDAGAVOII D4mei 19 84.

19.00 uur LENskod)inatie _ FC England

p aoc iuir,,tr'ta z
.t"

oÀIDAc' r: meii T9 84.

OpstelIinE: T.Vierling - I[. Heyne
J. vd Eni. _ A.Itovers _-M.

.T.v Luxemburg _ p.Krol _.
atschri jven: Donder<Iag 3 mei vari,l{. Kouwenhoven TeI . Zggg55 ;;

n_- R.Soebarta - [i.v Ne1zen _ ö.Dríessemvd l,teulen - J.,ltömbarg - o. «önemàn-:::-,"ï
H. Hoppenbrouwers :'rg.30 tot zo.lo ""; rri:'\' :J, - r .:

I4.00
r0.00
12. C0

utrr LENS I
uuï LENS 4
uur LEi,lS 5

UITSLAGTN'zoNDAG 2g-4-rg84.
IENS I
LENS 2
I,ENS 3 LENS k ampioen

LENS karopioen

-5-'
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I,ENS
LEIiIS
LENS
LENS
Vérb
iete
EINDSTÍWD LEI{SKJMPETITTE

Postalia 2 I-2
Verburch I .2-3

. Schipluiclen 3 0-4
Ver-burch 7 I-3
I,EIiIS 9 I-3
LENS 11 1-5

Jan Hop - toernooi LENS 6
VCS-to', :nooi LENS 6
LEiilS-toernooi LENS I zo,

Llrt'ls 3 za.

4
5
6
o

urch 6
ritas 9

Ie
2e
3e
4e
5e
6e

LENS
LENS
LENS
LENS
.I,ENS

LENS

zo
zo

zo
za

4
3
IO
II
I
4

TOERT{OJIAGENDA

20 mei:
I / mer :
27 mei: LENS I0 zo

LENS 4 za

z z z 7,2 z z z zz z 7. z z z z z z z z.z z z z z zz zz zzzzzzzzzz zzz zt7. z; LAI.TGS DE LIJNEN VAN HET Z.È'ÀLVOETDAItz
zzzzzzzzz,zzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,-

P ROGRAYTMA MÀANDAG 7 .meÍ 19 84 .

r9 .00
19.40

uur Duinooril 2
uul Los EÍÈaj adores -

LENS 2
LENS 1

IENS 1
Hoekse iloys 4
SVGED 3
DSVP 12
KSD 4
vcs 4

z ui dh age
Oran jepleín

PROGRAMMA WOENSDAG 9 meí 1984.

2I.00 uur Westlanclia 3 -
PROGRÀMMA ).4 L/m 18 mei 1984.

Nog niet bekend

LENS 3 Vreeburghal/de Lier

cr.Vlillem VÀC I 3:-5

UITSLAGEN

LENS I

P ROGRÀMMÀ ZATERDAG 5 meÍ 1984.

z z z z z z z z z z z z z z 7, z 7, z z 7, z z zz z zzzz z z z z zzz zz z z zz zz z z

3 ' r,nr'res DE spoRTEN vAr{ DE z-M LÀDDER- --, t , z
Z ---'-- "' ?,

zzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTlzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,

uux
uur
ulJr
uur
uur
uur

sv Wassenaar
LENS 2
LENS 3
LENS 4
LENS 5 I

LENS 6

I- J. TJO

G,J
P
N
N

rie .
. J. L. Postma
.de Hi ls ter.
. Pronk .
.N.
.II.

. -6-

r4.30
12. 3C
r2. 30
r4.30
I0.3r)
tc.3íJ

c.H
V1
V3
V3
V3
VI



Nou d.an ! Na I-9. (negentj.eir) r,;eds tri j Cen aclrteree n onge
íjpeIi

slagen te'zijn gebler/en vras 't dan -tn de 20e volkomen raak.. Liegr jk rvas '!allezins n fiÉ , <1e .. doo,rist ane si)gnltingen t/m verlóden week Jammer is rt
e chtèr ..v9oÍ Dns : oniTë:sl agen record, .dg,ch, c1at. .Ís.- nit eenmaal niet ande::s !'
Om een vers Iag over rle ze wedstÍijd te mal(en, dat is eigenlijk ontloen-Ii jlt: zó war(.:n onze i ongens van streek.líe zullen m:ra:: hopen dat in de resteren
pun ten behaald worden , ivant om rt gla,ns
wÍj ze te moëten afsluiten d,at zou evcnzijn. Daar voor Ll-i_ cliLen wr j dus allereerst d(à lJlj.k op de UIT-wedstrij din l{assen.i.al: o a" s. ZaLeïda ïn gevrone cloen heet dit een gewone zegete Ínoeten. Iàö.r open we maaï. dat aptaÍn /rad de P ter c.s

en_§9 llqs gevroon LEi'lS niet mèer:
«e.z weclstrl-lden nog de nodige
rijke seizoen on een z'ó krappe
onrresdiend a.l-s teleurstellend

I azijr: va:r <1e , rkoucie douch e t.s vii je:: , zullentijdig beliomen zullen 'enikunnen opererenI

glt TWEEDE, dat
clien s te f -i. j k-ï6fïïx s pe I
THUIS -$edstriid teoen
fri6EElen, hetgi.:en dín

o:líer .Je ge geverr omstandi gheden een zéér ver-(r-r) bÍj Wassenaar wegsleepte, kri jgt in cle
i{cekse D lqgenheid deze prestatie te

a eÍ een kcstbaar pr$tje zaI opleveren.

n aan ". Met nahe:. er mcie É
beslÍssin sweds tri ja-
B een ge ijkspel

d aan en bereíd je er

r: - l.I.i\tr. -. N.N.
uur I,ENS

- c.Sinke,
Lr:ider R.Vroom"

. H.op ten lierg - H,DÍemel -. p.DrÍessen - R.Driessen _
A) - vt.v.Mersbergen - D.pronk - R,vd Toorl1 -

Opstelling_ LENS 3:
--w-:ELG;ët- J.Niemeye

verzamelen 12.0J

.Het VÏERDE
min een
Janirte r,

. ,been aan
cloch het i

T4" Z
verz amelen 14.00 uur LENS

s teI l-in lEtls 5 : c. tosman -
H"Kempe-i

Voo:': het DERnE brehen zéér spanqeride wel<e
THUIS van _SvcEBj-C-wonnen rvoF-,lErr,--fiïïIën we een
FEV 3 kunnen forcèren (cp onzÍjdig terrein danlgkunnen we 't echter wel vergeténl ! oenk daar goestevig op voo.r!

zal ín haar thuiswedstri j c1

cle grond" krijEen a1s tege
s nu eenmaal niet anclersl l

tegen DSVP 12 rwe
n Vitesse Delft

I neÉ zo
(c-s ) .

s te Ili.n LE'ÀIS 4s R,llal - p.vd Berg - J. cle ttruin - p . de JruÍn - I,1. Frisen Heyer_- R.Koe1emy - R.KuÍjper - R.-1,' Oost _ J"prc;nk (A) _
egers - R,vd Steen - N,N.

Het yiJFD_E_ gaaÈ nog een 1aatste ve.rtw,ij&]-de. poging. wagen ltege
P-={. beide-punten bÍnnen_ter haren, tretffiËíïiEpà"íi"g van alle.krachten .w6I mcet kunnen iukken, --:

n

ii) - I(. KruI -
C.Bosman - M.de Haas - J.Sinke -
G..Kuiper - L.KuyFex - E.Iiteumann -
N.N.

Leidex c. Kuiper.
G.vd TogL - C.Veldink -

verzamelen IC.0C uur LENS

,!I§PE haalde l{eer een ver:dienstelijk gelijkspel tegen(1-L) en zal oot( aan het bezcel( van vcÈ a iiogàfiit éenkunnen overhouden- . .::---]:..

Eet.
N aaldryi k
ge i j kspe

Opstelling LENS .6: ,C..Ueïenbak - C-l:elt - L.,Sinke _ W.Simmexs
I-I.Ko${enhoven - H.Gerritsma - H.Dour^7 - J.Kouvrenhcven - L.Manter-
W" Stuifl)ergen (A) - l\. Ter.rarie - R.Vroom-

verzameler: L,.). 1 -, uur. : ' : - .. ,:'.'

=i-

de ge



PRCGRAIIMI\ ZATEITDAG 12 mei a s

I.v.m. een toerno
thu.i s:we ds tri j den
hier het pxoErarnm
veranderd kan wbr

14.30 uur LENS I
12.30 ruur LENS 2
10.30 uur LENS 6

14.30 qur LENS A2
10.00 uur LENS f2
10.00 uur LENS C2

DINSDAG B-5-I984.

19.00 uur LENS t/m 23 jaar
WUEI'{SDAG 9-5-}984.

19.00 uur |DHL Al

i]YZOi,TDE RHE DEN

OiIEN

Kontaktpersoon: EdwÍn Coxet,
te1.671C96

oi der JlJniorèn is er ei nLi en Iaats voor dek

Àfbelren voor de wedst.ri jden bij bovengenoemd persoon op vrij dagavoncl .tussen, IB.0o en 19.00 uui. In uiterste-noorl no| "p ,atàiaag.*ó.gó"
op LENS bij iemand van de JUKO. tel. 661314. Voor àvon<Ïverlstri j àenuiterlijk de avond van de wedstrijcl v'oor 18.00 uur.

son
a waaffiGffiïacht dienen te zi jn
den, rvaarover de gegevens !!j1§g Volgen! I

sv de Jagers I
Monster 5
Devjo 11

DSOA2, VI :

DHC toernooi Drasserskacle
Wi Ihe Imus toernooi Westvlietweg

van Z ate rdagsqnioren: en 6. DeI, ks gèven we
dat dit dus

A].N.
N.N.

':lu'
Heren van .cle Zate rclagniddag,

. 
bloemen ílie cle Heer Meinesz

vriendelijk bedankt voox (1e moole bos
mij zaterdag heeft gegeven.

\

,T,JJiIJJ,J.I,IJJJJJJJJ.]irJJJJ 'los oosterweghel '
.T,;
; VAN HET JEUGDFRDNT . . ::.,J--J
,IJJJJJJJJJJJ'JJJJJJJJJaIJJJJJJJJJJJJ,IJiIJJJJJJJJJJJJ.TJJJJJJJJJJJJJJiTiLTJJ,TJ,I

WEDSTRI JDP ROGRAMMA A+B+C-gIJNIOREN

Kontaktpersoon: ceraril DuivèSteyn,
te1.946893

StÍeltjesstxaaL 259 | 252t VL"Dèn

ZÀTEnDAG 5-5-1984. S anenkomst L,ENS .

r4.00
9.00
9 .00

uur
uur
uur

RKAW t/m 23 jaar VI

I..,ENS À1 3rasserskade 18.00 uur

opstellingen aLs bekencl. Voor toernooien zie kopy achterin
& ook spelers 31 en CI)
Gaarne ouders Ínet vervoer voox :J2.C2 en Al
zie buiten langlserej.s , zomervakanties, keuringen en txainingen.

WE DST RI JDPROGRAMMA D+E-JUNI

Hengelolaan 589, 2544 cB Den Haag

Afbellen voor de wedstrijden bij bovengenoemd pexsoon op vri j clagavondtussen 18-00 en 19.00 uur. rn uiterste ncocl no! op zateid,agrmorgen
op LENS bij iemancl van rle JUKrJ tel. 661314. Vrói àvondweclsírij óenuiterli.jk de avond van de vTedstrijd'voor 18.00 uur.

aacf '



ZATERDAG 5-5-1984,

11. 03 uur LENS Dt

; Sarnenkons t IJENS :

'.1;.

cromvliettoernooÍ Recle ri j ke. rsÉraat .' :'
a.

D!{c toèrnooi sp park west/íoexer-::;O'13. 30 uur LENS EI

UYZÉNDERHEDIJN

I{EDSTRI JDPROGTè.[4},ÍA F-JUNIOREN

Kontaktpersoon: Àn dy Chtist,
teI.66C204

r.-,. i.r 't

ZÀTERDAG. 5-5-1984.

uur

tr2.00 .uur

,/ I í-'opstellingen zie- kopy achterin.
' Gaarne oucler§ met vàivoer voor LÈNS Fl"
zie kopy trainÍngen, kqiiringen en zomervakantÍes

Lonnekeïstrlaet 37, 2541 TS Den Haag:

Afbellen voor óe \deCstrijden Uij t-ic.,vengenoemd liersoon op vrijdagu.rondi'
tussen 18.00 en 19.C0 uur. In uÍterste. nooil noq op zaterclaEirirorgen
op LENS bij ieman.i van cle JUKC tel. 66]314. Voor avondvrecls trÍ j den "'uiterlijk de avcncl van de.we<lstrijd. voor IB.OC urir.. -.: ::. ,-. .:

Samenkomst LENS

9.00 uur

9. C0 uur

9.00 uur

, VíoENSDAG

IJENS F'I ,

,.:-.
LENS F2

LENS F3

9-5-19 84 .

DWo toernooi

, DVíO. toernooi
, __! ..
IJL{U t()èïnóör.

14 .00 uur LENS .f conb Vios toernooi Dedemsvaartweg . 13..00 uur

Opstellingén zie kopy achterj-n
zie keuríngen, traÍningen en zomervakantÍes
Gaarne ouder's met vervoer, voor FI ,82 ,F3 .

!ÍEDSTRIJDPROGRi\MIíiA I,IEISJES -

DHC, Vèl.o, fiIiAW en Lyra' str)elen' iret LENS 4 weclstri j <Len van 2xl5 minuten:-'
Om 16.30 uur Ís d.e prij s lritreiking. Jongens'doe je be'st. zijn er
misschien ouders die willen rijrlen?? -.' 

:

De meisjes zijn cleze week vrij
ilYzor{ÉÉRHEDENi ':: "

zie keuringen, trainingen''en zomervak'anties

DHc-toernooi vcor LENS U2

te l lin E.de Bïuyn '(K) P . ÀI Ieb las C. vd L-looq aarcll.-. F. chris t
I.1, Slpa P, Straathbf R. Vreeswi jk R. Hartman' A.v Wijngaarclen
I,1. Struick P. DiIlewàa rcl. l,I.v Overn L. Meeuwisse.

Samenkomst 9.0C uur LENSLeider: Dhr Spa.r

-9-

t,

sp. pqrk .West/ Zoetermeer

', B. C0 uur ..
sp.park, Wesd/Zoetexmeer -. ':

8.0C .uur .,

sp.park Víes t/ Zoefe rmee r



Een leuk toernooi Ín Vcjorburg Voor. jullÍe. FC Lisse, Delft, Laakkwarti
LENS en Í{ilhelmus Épelen daar van tQ.oo.t,/n 15.00 uur. Doe je best.
lI-isschien zit er een 'leuke krasseríng in. De weclstrijden duren 2xr5 nr!
Zijn er ouders die wilten rijden ??

I^IilhelmustoernooÍ- voor LENS C2

Opstelling: M.Haazen - H. Smulders
A. HoitÍngh - N.,lagesar - H.
F.eI HaCdÍoui - t{. Srooshoof

Leider: F.van rt Hoog ' Sariienkoms

- K.Hansen - .S.. itaf faele - E.Raffae1e -
Staal - N.RiffÍ - V.Tromp -..'
t - ,f . ?imríermans .
t. 9. CU uur LENS

er

n.

Cromvliettoernooi voor LENS DI

Ben sterk " .i itoernooi met FlÍ- jswi jkrLaakkwartier en Cromvliet als tegen:'
stanclers, De wedstrij den iluren 2xI2| minuut. Om 11.00 uur is
bekeno. Succes.. De opstelling is als bekend me t. A.Elouazzenj-.

i

DWO toexnooi .voor E.l F l,F2 en F3

de winnaar

Wat de verenÍEingen mankeren
in de stexkste poule. Tegenst
Zoetexmeer EI. Arme jongens.
der wedstrÍ)den 2x74 minuut.
Lre mini-wèIpen moeten in alle
wedstrijden 2x 7t minuuÈ.. Om
Tegenstanders: FI: D!íO, DSOrRÍ

E2: DVIO, DSU, ()1' F3: DWO, DSOTWe

weten wÍj dÍet.. Weer is EI nie.t ingedeeld
anclers iijn: DIíC E2,DSO E2, Olympla E2 en
(.rm 17.00 -ur is de prij suitreík1ng. Duur .

vroegte weg. Ook voor hun duren de
12.30 uur zijn tle winnaars bekend.jswijk en O1yrnpia.
Ympi a en Lugdunum.
stlandia en Wilhelmus

OPSTELLINGEi{

LENS Fl: T.Heins - M.IzenCoorn - Ch.Molenaar - J.v Dlemen
---E.Epping - Li.Ogiex - i,.Dosch - G.v Versevelcl.

M.v Elswijk en P.v El_ssrijk zie F-co,mb. op 9-5
leider Jan. Heins ' '

tn vérbarÍd met het Erote 'aantal minÍ-welp*rr', *..,
onmogelijk om alle jongens te laten spelen a.s.. z
duur cler wedstxijden is het niet mogelijk bm zo v
De teams zijn <laarom dan o'ok ,p.eruggébraèht toL 9'
zaterdag niet hoeven tÉ: spelen,' staan opgesteld b
voor cle F-combinatie op 9 mei. iii j afschrijvingen
kan echter toch vreer een beroep oi: jullÍe woralen
begrip en medewerking van d,e ouders.

!E§Lf1, E.Lau - R.VIaterreus - M.pronk -
P.vd Steen.- R.Ctte - M.v Vliet'-
L.Ilom :' R. vd Heyden en" D v.EfswÍjk

L,eicler T.Utte. .'

liefst 35. 'ís hËt'
ateïdag. Door de korte .

aak te wisselen.
spelers.De jcrngens die
ij het Viostoernooi
,voor het DWOtoe rnooi

geàaan. We vragen om:r:"''''- "

W"v Diemen

l

LENS F2: D.O1sthoorn - R.Riemen - Ir.Kerdijk - J.vd S"yÉ ----ir. Ui jkoop - R.Wubben -. J.cle l,ange : p.v Rijn.
J.Sancifort en trí.Vleveen zie E-comb..op -9-.5Leider Leo Riemen '' , -

X.v Leeuweh'- r
.:. Il ,., 

-' :1, . ,1,1,

E.IÍendriks - M.Hendriks
IJ. Verhey.
zÍe F-comb. op 9-5.

- 10-



Vios rVredenburch, Gona en VCS zijn jul1ie tegenstanders
middag. De wedstrijclen van. 2x7t, minuut zijn om + t7.CD

Vlostoernooi voor I,EI,ïS F-cofiÈinatie

Cpsteltiíg: R. vó
I{. v Elsw

t.

.lleyden - J.'Sanöi fort - L.IJom - b.y Elswijk - M.Vieveen -
ijk - P.v Elswijk +.aanvulling. .r .. . i "; i. rr: "'

op cleze
uur 'afgelopen.: .. .

Het seizoen loopt ten eincle. IJit beÈekenC. dat ook de tralningen. gdan
minileren (selektl.es). of gaan stoppen. i,Iet ingàng van maanclag 7 mei ziet
het tralningsschema er alst'olgt ur'-t:

taatste . training '- .

TRAINÏNGEN,

Iilaandag: 17.00 - I8.oo uur E-selektie
De 1:upiJ-Ien trainÍng vexvalt,
19.00 - 2C"30 uur A-seLektie

Dinqdag': ïtl .0C - 1'9 .00. uur C-selektie
19.00 - 20.110 uur il-selektie

28 meí

28 mei

29 mei
29 Íei

Woensdah:14.0J - 15.30 uur woensdagmiddagcluJr
18.0C - 19"0C .uur. pu1:i llenselektie

, .D" A-sel-ektietraining vervalt
DonderdaE De C-se lilktiàtrainÍnE vèrvait' L,e U-selektietxaining vervalt

30 mei
30 mei

Vri j,dag IB.0O - 19.00 uur alté':Èièt- geselekteef,àe ZirnàÉ,
pupillen en junioren dus ook-A-en D-klassers
I9.C0 - 20.00 uux meisjes 25 mei
Le training voor A.- en L-juníoren gaat
naar lB,C{l luf o.I.v., Arnq pn l,íieher,

De trainingen zull-en een speels karakter hebben: tennisvoetbal, s chieten
op .doel, partijtjes. Deze trainingen gaan door t/m cle datum achter de
trainingsdag l'erme1.d. í,tp 3I mei'is er dan nog een sportdag op LENS voor
aIIe pupi IIen j wetr-peí) mini-we.IpeJn,, meis jes .en spelers . van Ii2 en C2.
NatuurlÍ jk zi jn er ook nog ancLe re akt:Lviteiten. Daq,rover meer.' in c1e

.r i.,'.: ,i. i

ZJME RVAKAIITIES

Weiníg reakties op de vorige oproep. Toch willen we het Exaag weten.
We rk a.u.]:. even nee en geef onderstaand st«)okje af aan de leider. of
bel naar Paul v"cl Steen tel. 97OL54' a-s. d.onclerdag of .vri jdagavoncl
na 19 ,i.J0 urir. Lledankt.

Ik ga van..:...'-.
Ik ben dus op........
te spelën. .

. r..,....weeE beq.chlkbaar,op te
:

op. zomervakantié .
tÍain.tn , c. q-.

t/m. .. . .

- I.1-



Een groot- aantal jéugilleden inoet voor het hieuwe seizoen gekeurcl
worden- _zoars altijcr'reservdrd-n wij besin j;i ;;;-;ài- tËiiinssa.rorravooï r,ENsleden - wanneer je aan cezé keuring wirt aeernemen 

-mo-eÉ 
ie nuf 20r- 

-overmaken op giro 33671I t.n.v. peniingmeester ieilÈ met _ _:1vermeldÍng keuring. Ben je in bez.ir van een gó1aig ràorinósËàirijs va; --lcle schoolarts sruu-r deze ctan oTn_irJcl,elijk op ilet:eón-il;;;;;;;;J: '*'-
P.vc1 Steen, Chopinstraat I03, 255I SV óen llaag.

KEURTNGEN

À-klassers:
'F.So

[J-klassers:

C-klassers :

D-klassers:
iI. man
R.Wyx

F-klassers:

BUITENI.,.ANDSE REIS

De deelnemers aan de
verzoch t:

A. Christ - Ii. Fortman - ,J . v Kester - J. Kuypers _
a. - E. wa?menhoiren' - J.Igasserman - R.vcl Zwan.: :. ' .: r.-'

A. Kamp - P, Straathof.

N.Jagesar.- H. Staal.
M.vd Berg - S.vd Derg - p.Elstak - è.«uiper - R.vd Laan _sveld - M.Stxaathof - RiTettero - M.Tijsèn - p.Valkenbuxgh _
deman.

L. Pennings .-.

Gaarne zo snel

E-klassers: E.deÉ Heyer - R. Nuijen.

G.v VersevelC - M.Waterrèus - D.Verhey.

Meisjes: M.vó rierg - s-vcr 3erg - G.Ha11een - s.Hirlenaar - J.FruinÍng -B. Smit ,

Nog ggl. pasfoto krijgen vre van: F.Christ en R.vd Heyd,én.nogelÍjk opsturen naar paul vC Steen.

1. :. ,' 'lhèt gelcl vo95 ile reis (Í 238,- Denemarken) en (fgz,§O ftun:.riit y'nu te voldoeà op giro 3367rr't.n.v. uà.,r.,ingmeesiàr'iÈNÀl*-:- De, meeste spelers móetsen.nog één termijn résp. f Ag;.;t. , 
-.,_.,..., (Denemarken) en f 4,2 F, (Frànkri jk) beÉaIen.'Spoe.; graag. ...om te zorgen dat ze.een geI<1ig pàspó.ort ot toeiisÉe;k;d;a hebbènom moeilijkheden bij de grans tè vóorkomen.

reÍs naax Denemarken en na.ar Fiankrijk woïden

2

AFSCH RIiIVÏi{GEN

Natuurrijk, het Ís mooi 'weer en hét 'voetbarlen ziE er bijna op. Toch .i. "
mogtgr.l ,er nog heer war toernooien àfgewerkt worden. »it hoorËfàr1iàËn :,"
.::I_llj._11:.tr aÉseropen weekeindé een ue_tirr w; ;;,rài-à"Ë-tà""': .wacnren staat dan hopen_wij van de jeugdkommissie d.it het beizoen snelover is. Wat een afsèhrÍlvingen. DiÉ iË toctr nj.et normaal meer.En vaak nog.pas erg raar ook. Je weer ro'ch ar veer èàià.i ààI-:.ï"ggaat. En wij maar Lrerlen,-zeuren en vragren om de elftalren kompreet(weg) .1s krijgen met een 'Ieiiter. we,àopén dat ëen .iede-r zà .picrt1"rzaIzÍjnomhetseizoenzoÈpcrtief'.en.goedmogejh'jk-;;tàmaten:.'
ff.H":i::nÍs een teamspoxr àn raar je te.amsenór.en-dan "iàt ,"'*íreri:r..

-L2-



LENS AI - Delfia AI 3-2 (3-r)

FC. AEny

À2 en het kookboek van hun schoonmoeder.

VíOËNSDÀG 25 ar:ril

- Ifas,'v.anclaag even naar het À2 gewèest, want daàr had ifi.;. ar zovee.l van .. '

vernomen dat ze vandaaE nog wer eens kampJ-oen konden worclen, dus uw " .f-r
reclecqegr er. heen. I4aar wat" zàg il<r Het was een wecistrijd clie Ík.ndöiti'-,.
zo rggqrgeschoteld heb gekregen ars vandaag. rk was wer wat gewencl ín rld; "loop ,ile r jaren maar wat hier uit h ;r keukén te voorsch j. jn kíamí ,g"1 ...:"r r:r'l
treek wer een- pucliling, Eefabriceerd en oD tafer gebracht- cloor een .pas . 

: ,.".
gp'trouwd- stel. Ingrerliënten nÍet afgewogen, allés een beetje gemiit. .wat was het resultaat,, Een slap geval". Niet dat ik geen leuke :..
staalt jes van voetbal zag maar Éet was alles te indivídueel: Rob .vd .. , 

'I

Heyden u=* breef de rust zerve maar kon niet arles arreen clus er vtelerigaten Ín, :ile ,achterhoede, voorar cloor het wegvalren van Rc;nalcl met zi jn
onbe2ónnen,;'Eaad. Een vruchten .pudd.Íng was hét niet, maar krontjes zdf.en ' .

er wel in. Tijdens de rust gaf jul-,!ie leider wel enkele aanwijligíngen
hoe je. die brei moest ooeren, màai'-het was tegen dovemansore n' q"í"qí,, .,'''

MartÍn iqil-iMarco deden hun best op hi;4 prek je, maar niet. in het. gèhegi.r ".ii
.zo.iooh cinzè rvriencl MÍchel, waar waé 'ie-? oe- invarlenc.le keeper Jàóco xlipkon toch niet alles keren want <1e jongens clie soor de saui moesten -,
zorgen waren. er niet. Volqlens.Wim was Sammy ,lie zich voLl.eclig gaf . . :r.. .

DestejonEen,nietwanhopeneniekansopËetkamp1oenssctrap1iËnog'
niet. verkeken d.us kop o1:, aI maakte ik'ei wel eenl.grapje. ovèr;.Dus-tbt. t
de voJ-gencle keei ook voor de foto. .._ Í .r\ _ .. . . t+ ,

uitslag was - ..r F,A. Flumans. ; .:, i. ,iTonegiCo - LENS 4-t

, 1\.:. i
LEN§íiAr nain waardig afscheid als, kampioen. Thuis, ongesragen. brÍjven;;,: .
zel-f,s''zonder puntenverries, vras hejt streven. zcnder -Marcór, i'real r,ambert
en ChrÍs maax met.'fudy, Rob en Mario moest tegen.het sterke" peliia
yorgep, ge§pee1d. Het'vrds een lèuke ge'ste ven íe1fia om.de spelers,qraine.r. en §rensrechter van ],ÉNS in de bloemen te zettenr f,ÈUs" ar
waqrdeerce..oit zeër en trakteerrle' Lerfia birrnen 25 minuten met erg goèil
v99tb3l ,o'P- clrie, doelptmten van nóco en l{obext vd zwan (2x) rlÍe,,,dàaàee
-!iig ,Fotaaf , öp 3íJ i:iacht. Hierna' nam LENS wat ,gas. tergg .totdat Edwin . .

Koolhof .het'op zijn heupen kreeE; Listig passeeicré hi j .v.ier man en despits werd,keur'ig tlangespeerd. Deze scoorcle' beheFrst. Helaas was het deqp+ts van _Delfia. In cle tweede helft vervingen Albert..en patrick l,.dÍe ,,i
aI ,een,.wedstïi j d. Ín:,gr ,gèspeei,o' hadden, uaiéo en Rcb; dÍe naar Aà . ..'
moesten. LENS was het ritme kwijt en Derfia kon nog lx scoren. i)e 3-2,overwinning betekende inderdaad dat Àr thuis geen punt verspg-,e.rdp-_.,-i-.:.::...,: j
Een goeil resultaat.

Paul vd Stesn.

De- op-roep breek niët voor niets. ;irie rransen werd.en onclergebracht. .

Hul cle voor de pleegouders, hut(le ook voor Roy Vroom en Uanó Dieme} ,(Onze tolken) en voor degenen die vgor he,t eien zorgden. Vercler : .

bedanken wij arre sperers en ook. reicler vÍim vcl r,indèn voor hun inzet.Het vras een geslaagd weekeià<te.

paasmi dclag voor mini's en welpen.

De middag starÈte met een cocktairtoernooi, clat op het zonovergoteneerste veld rrre xd gespeeld met bijna evenveel- toesèhouwers als óp
zondag. Het toernooi wercl gewonnen cloox psv g-evolgc door Ajax en FeyenFeyeloorci. Uoze tongen beweren echter dat cle organisator (Ëawfn) - q-
nipuleerd heeft met de mix van de elftallen.

-r3-



. Da3rna- een grote hongerÍge meuÈe in Waterloo aat ziJegoed deed.aan ..
patat, knakworst en limonade...Dat dlt meè lawaai v.rgeréId g.fng zuicUbegriiiréir, maar zoveer dat hàddd;r wij ook' niet verwàcht; N; he! etengÍngeri' de jongelui eieieri zoekërii die genurÍmerd waren vöor een bingosper. L\a kraaiehl hadclen hLér'wer lol in vrant. ze namàn divefse eieren
mee naar'hun nest. Dlq tot teldursterling van enkere Èinderén die het.zonder een ei moesr€in -coeh. nÍer :r,aaàeh-í. ."ig-ri""-"Ë-ö;;;;;"d,-r;i
we'hadden wat. eieren qchter.de hanci gehoudeà. óijaà"À-aéïingo waarbijiedereen'prijs had, was de spànning van de gezicÉten tà ràzen, NadaL érnog een ijsjè weril uitgexeilkt vertiok J.:-ceréen vordaan naar huis. De
FEKO bedankt arrti mensen die eraan mee hebben gewerkt om er een gerÀIlt-tge mlddag van te maken. ook dank .ur, àe Nuèsspaarbank voor c1e gerever-de prijsjes. '

MUNSTER El - LENS E}

rn deze raat.ste competitiewedstrij cl heeft. LENS vrelpeir I de stand op deranglijst nog een ke_er bevestigd. Monster welpen 1 weril ile gehere ired-,strljil op_eigen helft gehouden. rn de re herfl werden rnet góed voetbàI
::"..1u":el- goede kansen verkregen, maar vooral cloor goed iígrijpen van

, de Monstèr:doerverdeallger werd door r.,ENs srechts r kéer geséooià d.oqr .,

, (invaller,n-ini-welp+tofiscorer) carrlr-ólsttroorn. I{a ae ruét teqefi. dewind in breef LENs veer sterker en fuisr c1e score gereiàèriik-óitG- '. ' '
voereà. Eexst sras het. Niels schuurman die de bar ían een tégeËtàd", 'afpakte en daarna keurÍg met een strak schot in de hoài piuàtià" à:ó.vervolgens was het l{iki de Druyn clie van dichtbij met eei sJ-im barreije- 9:--":::. lrist.op te voeren tot 3-O, waarna Jimmy-Spaan" ,,a ".r, goede.-voorzet van Richard iiluyen voor 4-0 ..zorgile -. er mét àr ,een dik:-veidienóe :
overwinning voor LENS waarin Mario cle.llrito zeer ijverlg ,"" .r, ..r,
lartar zeer soede acries had. onze'keeper uerco aàí i;tËrtË;"il ààii i"'deze.wedstrijd getooncr, dat ars hÍi geèoncentreerd uàzià-is, moeiriikis tè passeren. verdei hèt elfÈal àciórlopena speer<len àË vàiaààíg;;Ë-- -

Martyn scholte, Dànny Adam en Fràhs'rèrièverd èen'goecle weaiirijó ànhoefde l.aatste man -Richarcl_ Nuyen-'hiet te corrigereí "" tó" herhÉardertjk,meenàarvoren'oin<1e.aanvaIIeisteoiic1ersteuíen.Hetm1c1denveldfuc-
.tionee-ririookcrptimaa1metl.nhetrrr-ic1dendetechnisct,,e"'-"iiiaitàNiels Schuurman en -a?". gg buÍtenkant op rechts f,ànny ffeins, d.ie oókars back sterke weclstri j den treett gesfàerd en op ti-nks MikÍ tie tsruyn die.
9"gr?1;grtrag wir ronrrzwértén. oe vóorËte rinie besraar "it-rui"rrJirl:: 

*-':
schrijver;' die docx 2iekte ale raatste hredstrijden heeft móeten missen,

.maar'zi jn spel had toch duÍclerijk een stÍjgenóe rijn. rn het centrum' van de aanvar stond aanvoerder _Jimmy spaans clie sàÀen met rinkerspitsMarl-o de Brito voör de- reeste doalpirntàn heeft gezàrga:-óit erftal heeft
18-wedstrijden gespeerd en ilaarin 3r punten o.n""tàï' waarmee EENS-'::'-werpen r ars eerste -r.4 Ée poulà Ín ge8inaiga. Een goed 

"àiro." dus vqor .,dit erft.ar, waàrin de"'öurrers gerukkíg vaak aanwezif, waren àm hun zoonste- ondersteunen. waartirot hartettit óan:c, Deze maàíd';Ëi; wij nogenkere.toernóoien, waarià .het, goeóe spel-rr.r, à. i;;"Ià";;àstríiaeí
-hopelijk nog tot.uiting kömt. Íeel Suècesl ! !

Ton ' è-Gràvenrlijk.

' , 'L' '.i'
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UITSLÀGEN iTEUGD

LENS A1
Tonegido A2
Vreclenburch DI
LENS I]2
RKSVtl Cl
Scheveningen C4

UIT§LAGEN PUPILI,EN

Westlanclia D2
SchevenÍnEen D4

UITSLAGEN I{ELPEN

Monster El

UITSI,AGEN MINI-VíELPEN

LENS FI
HtsS F3
Gona F3

LENS AI
Dlauw Zwart A2
LENS A2
IIENS CI

UITSLÀGEN TOERNOOIEN

Delfla Ar
LENS A2
LENS tsI
Die Haghe 83
LEI,IS CI
IJENS C2

3-2
's- r
R-2
4-3
r-3
Lt-2

LENS
IEI.IS

DI
D2

2-5
2-5

3-4

UITSLAGEI'I MEISJES

GtA M2 LENS Ml 0-r1

GesPeelcl Gewonnen Gefijk Verloren Punten Eoelpunten
138051643-40

UITSLAGEN ]Jf,ORDEWEEKS

IJENS EI

CDL} F I
LENS F2
LENS F3

Die HaEhe IrI
LENS A2
.FC Agny
FC Talasan

L-7
0-r
4-r

3-r
6-3
7-3
0-1

I,ENS A2
LENS B1
LENS D2
LENS EI
I,ENS FI
IJENS F2

(I.,,ENS )
(Vredenburch)
(AU'u)
(ADo)
(ADo)

, (ADJ)

1e
3e
Ie
Ie
1e
Ie

Een schÍtterend t,.ernor)i resultaat Jongens !

- 15-



;1,p



, DE LENSREVUE

víBriKBrÀD vtu\ DE voETBAr.,\ÉREolroit{c r,ei{s (LENrc Bn swpil}'

57e Jaargang numner '4I, I0 mei 1984.

oooooooouoooooooboo

3 orriè1eel, ,,, !
ooooooooooooooooooooooooooÖooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ADRESWIJZfGfNG

13 80

0092

*'1t 
'r""n

S.A.P. de Bruyn

SEZO nÍeuw adres: paví Ij oens gracht 25,. 2512 BL Den Haaq
Ns nieuw' aclres: ' - Àdriaan eauwstràai 49,: 2582 AI, Den IIaaE. ' '

L632 J.A. vd Sande

xewÏopire KÀMproEN

SEZO nÍeuw adres:
,t.e.l; 070-559626'.
I'losveen 4I, 2291 NK - -.IÍateringen , tel . 0 I7.4 2-5 I0 g

? KÀIvIPÏOE}I. ? KAHPïoEN ? KAMproEN. ? xA.MpfoEN ?; I(ÀlvlPIOE

Spoedt U richting IJJNS ! : :
I,DNS ..Il -. Wes tlanqi a ' t 9 .

Qonderdag (vanavond).. om 19.O0 uur3
Lnzetr HET KIÈ.[P IOEI,I SCIIAP (bi j winst)

KIU4PIOFIN ? KAI.IPIOEN ? I(ffÍpIOEIl ? KlU.,ÍpIOElI ? I(rï.IpIOEI.l ? I(A}IPIOEN ? . KÀUPTO

KAÀ,IPIOEl{SKANDI DATEI,I'

De twee nog resterende erftarlen clie kans maken op her- kampioenschàp(zondag rr en z aterrrag 3) hebben geciaan wat van hen r-erwacht werd.
Zondag 1+ wist de uitwedstrijd tegen ,'concurrent,, Triomph iJ ;í;;.,", .A. s. 

- 
donder<lag (vanavoncl) 

^spóIen àii frun kompetitiernàa"'tiiià t"g"r,Westlandi.a. Aanvang : 19.00 uur. ..;. .; __zij. kunnen het kampioenschtrp beharen indien zij erin sragen c1e ze berang-'::ijke weilstrijd re winnen. ó<:ze LENSrevue t<omi-pàs-"*t-ÀË';ijd.om u "
mee te delen d.at u ogenbrÍkkerijk richting LEiJs-t;rrein ieoet-gaan, ten- ;

*:++€J-l:g_f! Ef-,ye1.freer "p-o""É;à';omaak.r. Àfseropen zaterdas - .'
moesr er geironnen worden om een bes 1is singsvreds trÍ jd tègen sEV af tedwingen. Het xesultaat Ís inder.laad behaaÍd (I_0 wínst) ] nel.aeiae:vonahet echter nodig om dit besrÍssende doelpunt in de .r.ats.to,roliu"Ë'a.""] :'maken,hetgeenvoorde.9ezon<iheÍdvandiversesupPo.rteÏsr."g;.ààii:"
bepaald niet bevordeli j.\ vr.as. 

_ 
IÍaar de punten zi:i- Uin"à", -àr, *u 9".r,ons nu concentreren.. op. d9 bqslissingswàestrijcl."rr:à..." Éfààts ziin h99:-rinietbekendjNadeiueiicht"àilt.---,-.".

i,{ a afloop van dit seizoen zullen wijtaten van de k ampioense I ftallen.
IIet Bestuur .

uÍtvoexig terugkomen op de resui-

-1-
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OP ZEGGEN/VERAJiIDEREN LI DI.,IÀAT scliriP

voor ilet hopelÍ jk gering aantal leden .dat .airn-'het eincle van het seizoen
om wat voor reden 9* "9I wi1 stoppen .Íne t. voetballen. of hun heil _b!j,

_...... _....een andere verenigíng. wil gaan zoeken.; . geven,-vri j hiëfönder enige ;'àídiédie Ín deze gevallen in acht noeten woràen genomen.

opzeEgen van het, liilmaatstbap róet vóór i juni schrÍftetiik
.s?qgh+Qden bij het _ainggTeen .sel<reta@g.,nrernaasrr. .E;en medcdeling aan een cornmissielicl, Ieider ofandere funktionarÍs is dus niet voldoerrcle. Uw opzegging r.rordt.
alleen in behan<l.eling genomen a1s U dit op ae böveíór,rsóhrevön'wijze heeft gedaan. Doet U cit niet of zegt U !g I juni op Can
kuD.t U niet neer tij<1ig bij <le xIIVa afgemóLl vr6ïclen 

- en ,rit u.zich automatísch voor nog etrir seizoen aan ohzó velrenigÍng ver-
bÍnden met aIle kantribut.ie-konsekvrent-ies vanclien, (d#inóenae
redenen voorbehouden) . '...

Leden clie naar een ande::e verení an( gaan moeten bovendien bi lhun nÍeriwe verenigi-ng een overs ri j vings formuli er halen en ciatÍngevuld ter ondertekènin
ex, zaI slechts 'geteke
g toezenden aail het alg

nd
emecn
worden geretour-sèkretariaat. Dit...formuli

neerd. a1s U aan Uw financ l_e Ie verplichtingcn (kontribut.ies,
boetes) jegens bhztr .verenig ing hebt voldaan. H verdient aanbe-veling om dit fc;rmulier ruim vóór 3t mel- te Ia

et
feir tekénen en er

clus ivoor te zorgen ijat U geen f inancië Ie verplichtj.ngen resten.Spelers clie hun li,àmaatsch ap wiIlen veranderen moeten <;ok vó6rI j uni r1e aIgemeen. sekretari-s . hiervan. ln -kennis. steL.Len,. Het ,.., ,;
f.
n

b'etre t hier Ieden die bÍjVoqrbeeld bij de zate rclags.enioteh,.'spele en in 't nieuwè seizoen op zcnclag vrillen gaan voetballen
en " diflgekëe r:cl, niet-spelenCe 1eden Cie r,ri Ilen gaan voetballen i
en omgekeexci, vel.lvoetballers die (ook) Ín cle zaal wi1- 1.e n cTaan
spelen. enz. iIIs eeniecler zich aan Ceze regels . houdt voo rkomè.U

, - noeÍlijkheden en telèurstellÍngeir.

Het Bestuuf.
BBBBBBBBBtsBBBBBBBBDBËBBtIIJIiI,,} J]]J

ï lamlrnws li
JL
IJSiJBBi}33DiJiJ-JBBUf,BBi.IIJDiJD:JQ:]:Ji-]i.TTLULDLJLIJ]J3;i.J!LUJ]J]Jl.JD:i]Lr3i]I]UDI]}]BTDSDBI]LDBD

].laror:stel iin< aterdaq r) mel-.

AI Toernooi-

s , ríàirrens :
s I midclarjs :

Hrr Lentinci - Leo en Nies je l,tol-ënaar . u ."'': , :
iln .vd Steen - Pau1a s.'GxaÍrendijk , -i Cgr pèters j.
José Christ , r' ..'.i), '.

zonda i3 meí 4gggegl '
s rmor
s' diaqs :
Sluiten:
iji j vexhÍncleri ng

. ) Tinus Zilfhout - Cor Hoppenbröiiwexj'
An vd Steen - José Christ -: Laura v

, i,;: ÀnCré. ChrÍst : : ...

afbellen l:ij Jos6 Christ TeI. 660204

Dijk.

-2-
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A.S. zqterdag 12 mei is het zove!.
0m 20.00 uur starten ue met een fantastische disco avond. Een ieder,
die jong is of denkt jong te zljn krijgt de kans zich deze svond te
beuijzen. Vanaf 14 jaar is iedereen van harte uelkom, mits Ln een
gezallige stemmi ng.
Disco Rollers toegestaan. De toegangsprijs bedraagt maarr..Í 2r=.
De drive-1n-shor.r tr DISC0 EXPRESStT zorgt voor de muziak, dus dat

ÉàltÏi'a3"3Íirre u"ranssterlins'r"aden ruij de lierhebbers,aan tij-
dig aanurezig te zijn. 0ok vriendjés of vriendinnetjes of klasge-
nootJes of zusjes enz, Bnz, enzrzijn uiteraard van,harte r.relkom.
Dit is een operi avond, dus ook de irjongererr,senioren ( .en.dat zl'jn
e! zeer vele) kunnen hun disco kunsten tonen.
Ue zian jullie alLemaal met of zonder. as. zaterdag J.n
ons klub gebour.l.
Het uordt een lekker gezelllg. dlsco avondJe, dat is zeker.

TOT ZATERDAG! !: 1I I

.lÉ

l:r.

I
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LENS en de dag van (le Amazing Gcudgq stroopru fels.
' '^;.J

In-.e.qn: auto vo1 vlacÍgen, vaanl:jes, sjaaltjes rpetjes en ancle r rood-
wÍtte kleclingstulcken ( Uw rerlactie we.rci nameli jk s'avcnrlà op de
Coolsingel veffacht) Werd qle trip naar GSV Ín een recordtj j il (1 uur
46 minuten en I0 secoriden -. hoe bedoelt U " sight-se-eing " ) afgelegd.
Grote plaats trouwens , dat , Golida, Alleen het Ii jk t z<.r ve rclomcl veel cp
elkaar. Enthotlsiast geworden na rle heerlÍjke overwinning op Verburch
de week riaarvoor, wilden tamelijk veel LENSers getuige zijn van dit , .

treffen. en.spijt zull-en ze zeke{ niet gehad hebhen! Met Rene..van Ilemnel
sinds .lange tijd $reer in de basis begon. UoNS met een l.ekker briesje ín.Ie rug een stotrmlobp op het. Goudse doe1. Vlotte cóiirbinaties, af en.toe,
stevÍq. onderbrol<en rloor GSV .t:loesten het bastion rond het vyandige <1oel
doorbreken. Rond de h"rintÍgste minuut werd er dan einclelijÈ een breS'
gesl-agen.De eindelijk;weer op dreef zijnde Richard vC. noeÈ joeg de bal
van dichtbij in rà.e teuvrén. tan(j mocht de' r-eestvxeuEde evenvrel niet
rfuren.. Een handsbal werd ons insziens zwaar bestraft en de. ieferee
legc1e de bal op de stÍ?. Itíichel LorsheyC probeercle nog wat te smoezelèn
met <le nemer van de penalty om zoiloéncje wat extra punten voor de
UNICORN-trofee te versíeren, maar zijn opponent was niet over te halen-
Na t1e gelljkmaker golfde het spel lekker op en neeren net toen Í,.ri j ons
wilden opmaken om de verkilde botten Ín cle kantine te waxmen door
RoberÈ I'Iocrdeloos in de spÍts op en lÍet het net met een _ zgevende kop-'
stoot bollen. ,federeen r'.(Ue redactie incluis ) zette zich, ,tpen in bewegingin de veronclers tel ling met een vooxsFjoug te gaan rusten maar, verlegen
aJ.s ds GSV-ers nu eílnmaal zi j,n, toen iedereen d.us e-.ve n niet keek,
hadden ze stiekum gelijkgemaakt.! (fIauw, hoor)
Na de rust bleken de Jansen-boys de kater alvreer te boven te zijn Èant'gelijk werd de tegenstandex weer onder clruk gezeL. Legio kansen (Thèö '

Ricky,en Ínvaller EdwÍn)' maar het vizÍer ':tcnd niet àcht op scherp.
De, beste kans- om rie weristri jc1 te beslisqen wsrd uiteindelljk door de
scheidsrechtex op zeep gebracht, Na een hoge voorz.e.t. van rèchts ving
F[Lchard vd Hoek de bal op en wilcte net uitha]-en toen de scheicls vocr
buitenspel,f.foo.Ë. Het scha.mrood verscheen op s'mans,. kaken toen hi j
een Gsv-speLeri:op Ce cloellijn ontwaardee. De man kon niets, anclers cLoen
dan een scheicJsrech te rsbal geven, zonCer enig verder resultaat- Uit
betrornrbare tlron is ve.rncmen dat cle rflan zonde Ee clouchen het VeLd heeft
verlaten en in een plaatselijke kerk te biccht is gegaan. hi net aI een
bewogen \"redstri jd met leuke momenten voor l:eÍde cloelen, en een Iekkere
opwarmer voor het gebeuren Ín RotterCam sravonds. .

A.s.zondag tegen Gouda
Ieggen op de 2e plaats.
clit sei zoen.

(aloop Koxevaar) DÍj winst gaat LENS nog beslaE
Komt U ook? DÍt wordt de laatste topper van

rlfgelopen zondag werd MaarÉen Rog (U weet. wel, cle.lman Cíe of gesbhorst
. of onderweg is) bereid gevonden om de punten voor'de UNICORN-wissel-trofee te vergeven. Het leek ons leuk om eens een speler zijn mede-.
spelers te l-aten beoordelen, -èn omdat Ha.arteí toch r^redr een paar wecl-
stxijden nÍets te doen heèft leek hij ohs de aangewezen persoon. Bij
vreemalsocrtige uitschieters hadden we d.eze uitslag ongek1ig verklaarcl,
:uaar wij hebben geen onregelmatigheclen kunnen constateren

IJENS en cle strii d om de Ul{ICORI.I-wi sse Itrof ee,
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Zondag a.s. hebben we het kersverse bestuurslid Dhr. Ir. À.Schiif . .

bereici gevoncen de speiers te beooÍdelen. 'iÀah-:.(.voor àl uw oude ËranÈèh)zal een zeer scherp oorcleel geven, zoclat we de landÍdaat spelers, van.het jaar aclvÍgeren de sterren uit cle helnel te qflglen! - .' ,., _Wat of rVíe 'isl-eigenliik' IINICORiI? Unicorn is ^het grootste merk. op
darpgpbied,in de wereld. Grote Carters àIs .Darry I\romlcur, cliff-:.,. '',,
Lazargnko en John Lowe (thans .spelend voof seikó' jvoor hei 1ie.ye ''.'.-..;,..
sommetje van 2.000000 pond per jaar) spelen voor UfiÍ'cirrn ddrts.In Ned€xland is het.darten Steeas popuiaider aó hed.;:w;iaà_n: 

-zófcer 
óor

bi j .LENS.. Daarom zijn we er erÍorm trots op dàt' dit -gröte 
.daitmerk als

:p"onsor gaat optredeD voox Cirerse aktivÍteiten 'bÍ j I.ENS. 2o ook voor
de spgler.van. het jaar. Unj_corn heeft claarvo,)r een schÍtterende wissel-beker bqschikbqar gesterd, arsmede een trofee voor'Éle wihnaar van dit
klasse,me.r.rt. .,?o, Bu weet iedereen wat Unicorn:betekene. De schitterende
ynrfqrli -dartkolrektíe Ís te zicn en te koop bj.j óàrtshcp ,'The Corner,',
!Sl]S wg+fqtraat, hoek Exasmusweg, tevens Ce sponsór van ons intieme
Dàrth<-rekje..

alsvo'Igt:
Ie
2è
3e

L26
L22
1r4

tiiictret Lorsheyd
Ron cie Jcl4g
Ricky- ,T.sin Asjoe

LENS 3 katnpioen.

Irnt. 4e Hans PoppÍng
Chiel Toet
Richard. vd Hoe-k .

110 pnt.
, , ,-,. t.. .

103 ,, ,

j5e

Er kan nog mq,t 4,.weds tri jden.: te- gaan van alles gebeure4. Succès Heren? '

.L r. .'_.

VARIATIES

6e

.Heeft U de nieuwe gokmtrgelijkhèid op LENS aI zien hàngen. tlddft, ,weÍnig zin om mee te spelen vrant An vd Steen wÍnt toch steedè.
.,r'.D§r,rerJactie zal een dièpgaanrl. onderzoek instellen -nli-{i enígerlei' 'malverqq.tigs . ;t. .

'Otaf .ttui's. èn l4arloes cardien gàan trouwen ! ! op vri..j claq 25 mei a..s
om.'r5,O0 uur vindt het plaats 

"p t"i-"l"t.hJ; ;;;ià;' --
9roenmark!.. Feest vanaf 20.00. .uuri Ín 'de kantine .Van .Vosk.ems eq .'. Vrijlanri UV, Rijnvaartweg 3& té r.s-Glavenzande alwaar OIaf-,. to_ch zeker I roncije weg àal geveí. ,, ..ti
Àanst,aande zaterdag het . LENs-UÈopiatoérnooi voor de hoogste' A-eI f íallen., Deel,némencte. vereni gingd.r, :ÉóÉà""u"ig, -yjàÀ 

I 
-JExa,

. olympia, qi.J.hàImus, de rJtusschen] wlc e1.l,n6ril;iijÉ 'íolrs'ar.
De moeite waard!_! l: .:.,'.:

IIet is nu echt gebeurcil ! De laatste kans_on een beslissingswed;
. strl..j d tegen 'uvs to -f orcer.en is in rook opg*goo.r. J"* àil ."",volgend j a_ar, beter.
fepgeet, cle 

- Disco Avon d niet. À:É. zaterdag aanvang Zó.0C uur.

f" "I]9. festlviteiten rectelijk Coorstaan zíjn:.froLgt hier..nog,,een ko.rteterugbl.ik op de pxestaties van' LEIils.3. Het bestuu; haa de wens te kennen
_S9qg ye l,_. Írm met heE 3e. op_ een wat hogex nÍveau- tè baan snèien en zo de ,króóf .'trigsen het 2è en 3e ivat kreinér te makën'í.'Nà s *eàstiiiden.stond{4 we inrierrrqad .bp. kop (arreen .""" s;-iijil;p;i ;.;;;-è;Ë'rt- ;"
Kwam de eerste confxontatÍe met wirhelmus, <1ie',in i-t ien tërechte'uitËlag 4a<j.' ,' - . . .. .: -r -', t^',"-1. 

,

.-......'.',:.,,:'',,.',-'..,.',

-6-
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PRoGRAMMÀ Zóivoae r: meÍ'1984.

14.0
10.0
12;0
r4 .0

uur
ugr
uur
Èui

0
0
0
C

l

LENS
LENS

iIÏI NS
LENS

t
4
5
1I

Gouda I
De1ft 4
O1iveo 5
.Ce IerÍ tas

'vI
V3
V3
V3

V1

PROGRAMIUT1 DOI'IDERDÀG IO me.i 1964il!!
19.00 uur LEI{S lI
PROGRAI4ITA VRIJDAG tI rÍuei 1984.

19.00 uur LENs-kombinatie-
19.0C uur l,ENs-konbinatie-

PROGRAIIIMA ZONDAG 2C mei 1984.

14.0U uur FC Lisse I
10.00 uur LENS 6

P RoGRAMMÀ IIIIIÀNDAG 2I mei r984.

19.C0 uur DàrtsÀop' de

Westlandia" 18

Café ., De Paap"
More- t en Limperg

I,ENS I
Jan Hop Toernooi

t

PITOGR,AMIIíÀ DINSDAG'2 2

19.30 uur LENS 3
. _ 1 ,..

I,ROGRÀI4MA DOIiIDERDÀG 2 4 mer

19.00 uur LENS t
PROGIà1MI,IA. zONbAG 27 mei 1984.

Corne.r - LENS 11

rrci 19 84 .

., Dextens

19 8.1 .

!oys

IO.OU
r0 .00
10.00

uur LENS 6
uur LENS I
uur LDNS IO

UITSLAGEN zoI.iDAG 6 mei T9,84

GSV I
DHL 2

RIGTW I

.lan de Fouw-toernooi (VCS j
LENStoe rnooi
LENStoe rnooi

LENS
LENS
LENS
LENS
LENS
ve10
("*"

LENS I
LEI{S 2
BEC 3
H3S 5
OSC ,4
DMT.3
RKAW 9
I-,EIiIS 9
LEN 5 to
LEttt tt

2-2
2-r
BEC n.o
HDS n.o
1j6'
5:4 .

RKÀW n.o
6-0
l:r
o -3

4
5
6
7
B
B

I
yr L

-8-
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Daarna wi.st wilhelmus rc werlstri j rlen achtèr erkaar te: winnè.ir; terwijrr,El'is 3 x geli jkspeelcle tegen vredenl:urch (geclegradèer<l ! ) llesËlancia enweer GDS - Een .week nr.dat LENS én lrlilhetmus tegén hun eerste ne<lerraagaanliepen (25 'maart.) kwam de uítwecrstrÍ jd bÍj -wíIhei*u;. -r.r* .wdnnen
ver&iencl (0-r) en kwamen zo weer samen op tc[. uet feit, dat LENS hiernaarres won en I,JÍthermus I x verroor (IIIirsH uit 3-r ) betekénde..toch eenzwaax bevochten maai verdiend kampÍoeoschap. (ren pJ.uim voor het hàieelftar). Het bestuur hacr getieerterijk zijn zin wanl. trei :à. Ëpeelt ,..-.r..
gend jaar hoofdklasse, naar het Eiat tussón het 2e en 3e blijtt even '

groot coor het karflpioenschap van het 2e (knapi>e prestatie tiouwens), '

l"t 3g speeJ-cie een goe(r. seiz:,en mer irositie','à- triiompn rl.-2; westlandia6-C, Celeritas 5-t), SE? B-t, Oranje i;lauw 7-t en natirurliiX'Withelmusr-0) en negatieve (Vrcclenburch z-r, cDs..1-r én zz, .ntréH-ó'_j ).-.trits ch.ie_ters mct een cloelsal<io va' 29 vcor en 2u. tcÍen. Topscorer wercl Hans (r9)gevolEcl dc:cr Steve (12) , oscas (9i à; r.rana- (6), clie ".ràr,.i" Ecl halver-wege het seizoen naar het 2e is verhuisci. we ired.anken trouwens de Ar-sperers clÍe a)-ti jd 5erei(l e/aren om r-rn zer tbch vri j ccnstanlq.. Eroep aante vurren. Trouerens ce sinaasappels van Dhr, crtr íruÍn mochten er ookzijn! Jc-:ngens, het seizoen i1t-ér,bijna op. rÍe spelen 
"àg 2';.J5trija."(vrijdag rI mei en oinsdag 22 

"ue,í', 
dónclerdag 17 mei trainen harf B)

-ri:-Il"!l?.) en hebben 2 (l) feesrtalijke aféIuÍtingen (19 meÍ bÍj perex,
fevens shirts inlevteren, en I juni op LENS). . . . :,ÀIle kampioenen, Gefeliciteeïd en lr"àI 

"r"ces volgend. jaar..,:
LENS 1. I en cle Iaatste loo'. ies -

!íoensclaEavon<i 2 mei moest het <1an gebeuren voor het. erf àà;' Een 'aaïrtar
sperers hacl zoda'ig last. van cre zenuwen , r.Iat hun respectieverÍ j ke werk-gevers opgezaderd werden met een enorrie waterrekeningl vanwege Éet vereÍ'ratergebrgik op de toiretten. Ne een bemoecligende toóspra.:k, van onze ,in alrerijr, ingehuurde "rijder" Jan IIam, .be{onnen ,i j-ààí-e"re arres-beslissende wedstrijd. tre@ïen zeer sterÈ met af àn toe- wcrvelendeacties van ons middenverc en onze voorhoetre. Na cn$eveer ;ëlr' il";Ë;'speren begon Robext aan een schitterende soro en oirspeet<le daarbijzeker. zo-rn rflan op één en J"epercle de bal <ldarna in deï "itài;È. rechterbovenhoek. 0-1. Iiierna wer,l het spel wat rni-nde r subtier en wexd er meerqebruik gemaakt van lange l-ratlen iaar voren. Vooral !:ij uittrappenvan Gos6 werd het nogal eens gevaarlijk voox het cloe I iran friomlfr, door_dat Fred dicht tegen de achteiste man van Triomph :uà" 

=ió"àl- Hoe het . .

tweede cloerpunt tat stand kwam, weet ik niet mee-r maar clat irea rremmaakte weet ik wer zeker en dat die mooi was eveneens. cjii--vcor de ,ustwerd er nog een keer gescoorcl na "tuederom een ;.ÀiIa;;;"àei-àa.,va1 waarbijFred de bar met de rinkervcxrt voortrok en rart 
"1, 

iuuii"-f,"-wii ze cre -

bar inkoptÉ), maar de scheidsrechher riet croorspeien om,q,at hij dacht datde bar nier over de cloerrÍ jn was geweesr, arle' 
"Ëí";; 

'; 
"àË a* -grens-

=:h::I_I:i 
*fi?*p\ dachren daar ànrters over. Na ce rust wercl rriomph.wat sterker. maar.onze achterhoecre weerde zich prima me c1e crankzi-i cIà'.'enorme inzet van ;Tim die hÍer en aaar gàe,-t corrigeerde. p.i iiËí-ín"ào z"herft nc,g 0-3 weid was een reuke bi jkoristigtrei iI íraar het móet. wer gezegé.

ygr.-,l"". dat. het dóqli;r:nr ers mooi *"é t ,*à"'ià;;;;";i-rïi"u", *o.i-lijke hoek). Triomph was vàrsragen en kwam niet veràè_i *à"i au' oo,spefter op ce rat. ïk zou iedereen rlie niet .Jnet name gerro"*o'i; Ià["rt-doen_maar dat zij er ilcor hun 5ewerclig:+ irizet to. ii:óààiàgJn hebben cr.atwij _deze wedstrijc1 wonnen, is àeker. tíu ,rog 2 of 3 puít*r, ,lit ,t" koriien-de 4 r,reds tri j clen en de champagnefres kan. cn tkurkt wàrden en de kamploensvrag gehesen. uÍteraara moet.ér nog we1 voor geknokt woraàn. Na een paarmiskreunen en wei.nig inzer zijn we-in Íecer gé"ui-*à"i-à;".ià go.o* *.g.Langs deze weg {i I Ík al_vast iedereen van heÉ eLftal t"àLk;" voor deenoune werklust en goede sfeer clie er binnen de groep fr"ei"t.
_7; Tom otte.



z z z z z z z z zz zz 7, z z z z,/, zz zz z z z z z z 7,2 z zz z zz zz z ?,
v.

7tz
- Zzzzzzzzz?,ZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLzzzzzz'zzizzzzzzzzzzzzàzzzzzzzzzàZZzzzzzzz

PROGRÀ.IIMÀ i{EEK
',r.

14 t/nr 18 mei

Zaterdag 12 mei L!:IIS I
LEI{S 2 en .3 vrj.j

1)I]OGRÀIqI,TÀ IIEEK 21 t/nr 25 rne j.

Kompetitie nog niet bekend.

zaterdag 19 mei LitNS I
UITSIÀGEN

El!9 .1 r Los : Embaj adoïe.s I

]90".

zaarvoetbartoernooi'S;3ilXl 
rreenwijkr

1984.

VENïBO toe.rnooi 19. )O uur sporthal - : ''

Schimrnelweg 't Sànc1j e

c_1
6-r

oernooÍ
LENS 2 - DWO 6 :.
Groothuizen kiempioen zaàIvoetbalt

A.s. zaterdagavoncl 12 mei is het clan eindelijk zo.rer. Het rang. van té.-vorèn aangekondigde zaarvoetb'al toernooi zit er nu tcch echt aan te
' komen.. Op deze. ..4v_ond zuIlen de toeschouwers kunnen genieten van goe.d'zaalvoetbal op c1e vroer ge!:racht 1<Ioo:: een aantal geienommeerde zÀalvoet-balteams. De .volgen<le veienigingen 'nemen deel: : - !.

I i:"
copernicus: '.. speelt in de hoofdklasse. Een toa]n met diverse exlENsers,Ín de gelederen.

- RAVAs kampÍoen in cle te klassej.:.Wi.1he_lmus: kampÍoen in ile 2e klasse. . . - -

GDA:eenmetc]iveISel<!e1fta1spe]-ersuitkomeric1team.
LEI'IS: onze ..Ieraren elite, die vc;or goe<1 zaalvoetbal garant staan

Gespeerd zal word.elr in 2 poules. De aanvang van de eerste weclstrijd is
om 18..45 uur. Èè rr^ri jI <le Íinale greplanrJ is op + 22 - 3 i.) uur. ar àaL' 1
gespeerd worden om ile cróothuizen wÍsselbokaall Tevens'zaL er een prÍjs
worden uitgeloofrl voor cle beste spé'rer en beste keeper'van het toeinoói.Dit alles was nooit nroEeli jk geweést zoncler onze niimer vèrsagende ..'sIJonsorDE.Il{TEI{tEUR'-SPECIALIsTdÍezijnfinancÍë1eSteunaan-het
toernooi, heeft toesezegd. Ga eens kijken bij de goedkoopste interieur-
speciaarzaak van Den I.iaaq beregen aan het AbrÍkoienpre:.i ss. wlj hopenop cleze avoncl op vele t-oeschouwers. zr: kunt u aLrernàal eens kennismaken
met het zaa lvoetbalf <.rnomeen, dat ons cle raatste j aren steecls meer beziggaat houdeE. .

Zaal n 18. 30 uur, Toe ar1 GÈ\TIS.
ovenstaanC aclres.P aatsbewi zen zr-ln a te halen op

U ook nog een gratis ko1:je koffÍe krijgen.
Op dÍt bewijb kunt

Tot ziens.

-9-
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ZÀTERD]IG 12 meÍ 1984.

16.15 uur LENS 5 -

I.v.m. een op onze vel
oorsprunkelijke progxaÍuna van
Woensciag 16 mei 1904. t.w.

Devjo,Il VI I{.Iil. '' '

den georganiseerC j unioren-toernooi is, he.t
zaterdag I.en 2 v.erschoven naar

sv de Jagers 1
I,lonster 5

I9 .0u
19 .00

uur LENS 1
uur LENS 2

De op 12 méí gep1
in inmiddels op v

Het ThIEEDE
afclelirlg (3xI 

',raa

t€{wi jI cie thuiswe<1stri j d van I,ENS 6 op
cloch de aanvanqstijd zal nu worden 16.00

zatercla 12 mei wéI doorgaat ;
uur rn p aats van 10.30 uur!

ancle UIT-wedstri j c1 van
erzoek van de gasthere

LENS 5 teqen.-_.n, ooK verzet
onsele rs 9

Woens dag
ede,-noLa

en wel oP9 mei a..s . eveneens om 19 .0C uur! I.'len 1ièÍè. vEn-Eft alleste nemen i

Wat betreft de af I Z aterd speeldeons EERSTE;
I het . o peil nog

In, entegen Víassenaar, wel be r clan ver eden week alhoewe ude
Tang niet .be-reikt. is. Intusgen ruÍmschoots vol.doende om de thui s club
naar -een ,iièïdÍende 4- I hederla ag te spelen. Naast het geruststellende
werk van doelman John v Keste ren waren een paax uitstekende doelpuntenvan Johnny van Weelclen hier het enige dat verrnelding verdienoe. í

, versterkt met een" welkome aanvulling uÍt de junioren-
rvoor harteli K dank;haai-de nog even uit tegen

Hoekse Iloys (5-C) en kan oP een goede wedstrijd te.;eug, zien. Ons aller
, , Cama1l' en Lcuk Coovmans b
@a

emoeiclen zich weer Èérdege net de score,party als laatste man ten beste gaf.
Wim Kliinnen en zijn ploegje grePen Ínclerdaad de laatste kanson geli jk te kome-, i n punten met .het' xeeds uitgespeel. ten-einde een besl.iésin sÈedstri d(o P- on zijdig terrein) te n. Hoe

deze strij f .z;L. za af l-open .meij<en. we- no.g \,rel, cloch dit is .reecls eensturt van betekenis te noemen temeer 4aar de.tegenparty (SVGZB 3) tereeEnsen'.@-ïj-gel ijkspel haddén die bes lissi-gsweds tri j d gek@n,zíj
biiterwi j lzij kampioen warèn gèwees winst: ,Het heeft er an<1e rs wel

even gespannen ! In de eerste helft kreeg LENS verschillencle goede kan-sen om de'leiclj-n g te nemen, cloch deels Door_ te haastige afwerkj-ns(zenuwen?) cleels door clat f-ikkeltje geluk het-vue lk en dergelijke fazenzo uiterst belangxi jk i rr. .:,i jn., ging de één na an d.e re mooie kans omzeep. fn dit gedeelte van de weclstr i j 11 vielen r-eeCs twee sL)elers o1:t. w . aanvoerder l{im Kliinnen door z rn keiharcle. en ' 
,-, ):ekékeit " werke-n enJ voo-Jahoede met kí-.p en schoud.ers :boven zrn

teangenoten tstak, zonder ech È.ex helaas tot scoren te komen! We
dienen. hÍer Clars . neg éénmaaI concentreerd en tiveer<I te bli J ven,teneinde dè'binnenkort de blauh, 1.' TIe LENS- euren oo in de ldatste

hooSJ
zaL zeer geslaagd

weds tJri j d te houd.en. AI met a!
strijd ook aflopen ons DERDE kan
seizoen terugb likken en clus-ïffiteh

EÉ-CZë; onseEw
nÉ reeds op een

i j felil slopende,

- rc-

we maar rustig af:



Het
nodige Fun
o.il,, .in ha
9 mei a.s-

VIJFDE ging ook nu rustig doo
ten (3-l tegen het bezoekende

rme
KSD..

nv
thrriswedstrij d t
van een vreli a {/e

Dev
r geh
egen

;.i...
t- het verzamelen van de
Ís uits teken,l | ) eÀ hee ft
Honselersdi ik 9 oo woensdaö-
op een wrnstpuntje. Succes ! !

an iè- riarkt"''in zióht is,::

ar {verzette) .UrT-wedstrijd teffi(]9.0íJ uur ) Er zeker óen kÀns

Het ZES-Dg-. worcit, nu het ,, scheide
s teeds beter elr won met. 6,:C d, VCS 4..Keurigr.,

o llen zoÈ lt onéJongens! Er rest nu nog één
nIet verbazen als o,_rk deze laatste st-ri jin .winst...oÍ!gezet- zou wQ r:íJ.en.

s. ZateËdacl om 16.00 uur

- I.Mantel -
om.

I
s a.

s Ilin LEI,ÍS 6
i'Í
T,I . Stui fbt:r:gen

tsna -
;, C .lle renb.r(',1-. . C. 3e It : L.SÍnke - H. Koirwenhoverr -,'r-Ii. Douw - J. KoLlwenh

(1i) - A. .Jewarie -
.JÍJEN

It.Vrc

Tussenstand LEI{S toe rnooik las semend.

Toernooiploeq van het ; punten aan

EI
,J2

CI
A2
F2
D2
FI
c2
DI
F3
ijl
!1I

.r.ÀI

al toernooien gemidilelde .

Ie
2e
3e
4e
5e
6e

8e
9e
I0e
IIe
I2e
13e

?

J
3
3
5
5
6
4
9
7
o
4
9

3
2
2

3
a

?

2
3
2

?
I
I

1.,
lLr'
:L\
t\
li7
lr7
2
2

-3 .

3 r5
4
4
9

Er.woxdt erg goecl gepresteerd op der t
boven (EI) en naar beneclen (AI). Upvalprestatie (2e.,2erle) van D2 en E2 grot
cle eerste 9 ploegen maaruI en AI (en
Iaten horen. Succes !

oexnoo
lend i
e klas

ien.meÈ uitschÍeters naax
s ook <le constante goede
se. Ben gced resultaat Van
sjeis) zulleir nog van zich

- 11-

de ni|eI

Í
J uur gtez Er zal in 'Éwee p

cle .rj age
ou es
rS, KSDI.

Ons EEi{STE en TTJEEDE bes lui ten h gcede , se j- zoeneii' nie t een
oP zaXeÍ E-rn6f à.s Cat te

un,
rde legenheid van het .53- aradoor ve ÀS zal woiden uitgres chreven. enenalilaar (verJ-en gde Wa aan hoek Luurt , I{aar vxoeger Oran

toernooi
EeEaan';

Dir moet,

plein speeld.e) om I aanwe z n
gespge-Id 

. worclen door EERSTE én lt{EijDE ,te gen : ()RNAS i sv
voor I en. I
en Ploreant , (4e,,klassE-ZETag) ,-ïiàEEii het aantal behaalde winstpuntën
oÍn fot cle

f, door. de wedstrÍj dlei Cing bi elkaar oeteld zr"l Ien.worden
uiteincleli jke eind- uitslag te r worden clus.. voor - onzeteams (rlk 4 wedstrijden gespeeld, el.k van
on cianks de scms lange wachttij den tussen .de resp. we dstri j dèn

Dme
I 2*

n.
15à min. (zonde,r rust). !

vrel -te cloen zi jn,. dunkt ons. §gCCES: :.

IgeOp 2 juni het laatsLe toernooi voox 2 la re eIftallen bi i..:PFVJ9..volgencle week de opstellin gen in c1e weekpbst.
tal,.Len vrije c1a§.12 mei voor de overige elf . tl I



JJJJJ.].],JJiIJJJJJJJJJJJJ.f JJJ.]J
j.. var HEr TEUGDFRoNT 3
JJJJJ'iTJJ.JTJiIJJJJJJJJJJJJJJiIJJJJJiIJJJJJJJ.JJ,]JJJJJJiI.JJJJJJJJ;IJJJJJJJ.].]JJJiT
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.,, WEDSTRIiIDPROGRAMMA A+D+C-JUNIOREN

Kontaktpersoon g

tel'. 946.893..
GeraxC Duivesteyn, Stieltjesstraat 259 , 252L VI, Deà Haag

Afberrenr voox de wedstrijden bij bovengenoemd persooí op vri j dagavoncl'
tussen .I8.00 en 19.U0 uur. In uiterste nood nog op zaterdagnorgen op
r,EiNs bij iemand van de JUKO. ter. 661314. voor avondwedstrij clen .,uíte;ri jk
cle avond van cle wedstrÍjd voor tB.oC uur. .. :. .'..'.

DONDERDAG 1C-5-1984.

I9.C0 uux HS Texas

ZATER,DAG 12-5-19 84.

Sanenkomst LEI'IS

DHiJ

LENStoernooi I0 ..15 uur' "
CromV.trieittcrernooi Rederi jkerstïaat'

' ) .30 uur Cromvliet .' '1

dag naar Arnhem 9.30 uur .
' Marathontoernooi Duuitweg .l t.C0. urti'
en C2, r'

Marathontoernooi iluurtweg 8.0C Uur

1r.00
10.00

uur LE)NS àI
uur IiENS A2

, LEN
UUT LÉN
, LEN

s
S
s
s

12.30
DI
B2
CI
c2

vrll zíe. D2
: .9 .00 . uur LEN

.DINSDAG I5-5-1984.

I9.0C uur LENS t/m 23 jaar

D.)NDERDAG 17-5-1984.

19.30 uux LENS Al

BYZONDERHEDEN

JUNIUREN

Kontaktpersoon: Edwin Coret,
tel.67I096

BIAUW ZWEIL A1 VI

ops-*-:ingen toernooÍen zie kopy achterin LENSrevue
Gaarne ouders met ],re rvoer voor Il2 en C2
fZ- m.ei discoavond op IENS. Aanvang 20.00 uur. Toegnag fzie kopy keuringen, zomertrakanties en buitenlanCsé ,é:_s

FC Den Haag 2 VI

19 : 00 uur .'

)-

WEDSTRT JDPROGRÀMMA D+E-

Afbelren voor de wedstrijdàn bij bovengenoemd persoon op vrÍj clagavondtussen 18.00 en 19.00.uur. In uiterste nood no! op zateidagmorgen oprJNS bij iemand van dc JUK0.ter. 5613r4: vcor àvonctweilstrÍ jaet -uite;lÍjk
de avond van de wedstrijd voor 18.00 uur ,, .i

Hengelolaan 589 t 2544 GB Den Haag;

-L2-

.:.
.rrENS C2 

. 
(\opp..) Pu+nla,an 18.C0 uur,



,91I

zAT,iIiDAG I2-5-r964. . saiienktmsc
.: . | '!.

LENS

5Í- Maassliii§ '
B . tl3 uur' "I .De-demsvaartl,'reg 10. 3J' uur'

. . , :, I

VI 12.00 uur'

.30

.30
uur L,ENS..Dl l
uirr Lrn's , uz .

LENS EI vr+l

I{SV toérnor
:- i ... VCSitoern

zie I3-5

12.45 uur LENS EI

I]Y Z,JNDERHEDEN

Goucla E I

opstellÍngen toernooien zie kop..,
gaarne ouders met vervcet voor DI
zie kopy keuringen en zomervakant

WEDSTTTIJ,DPROGRAMMA F-JUNTORDÏ{

clrt.eïin LBllsrevue

es

Kontak tpe rsoon :
teI.' 66J2J4 ; ''l t :

.' I lDrl bovengenoemd persoon
n uíterste nood. nog op za
tel . 661314.lVoor avondwe
or IU . 00 uur ,l

It...,I
. iíÍ thelmus toexnooÍ trÍest
.,I{ilhelmuÉ l,oernooi west
[Iilhe]-rnus l.oernooi west

op urÍjdagavond
terdagrmorgen op -
dstrijden ulterlijk

Samenkomst'LENS

Àndy Chríst., Lonnekerst raat 37, 254L
,l

Àfbellen voor de
tussen 18.00 en I
LENS bij ièmancl v
rle avoné van de w

Zate rcla L2-5-L984.

.,: 1

weds tti j,den
9.00 uur,r I
an cle JUK0
edstrijd vo

IO.I5
10_r5
r0';.15

uur LENS ' FI
uur.. LENS, F2
uur I.ENS E3

viietweg
v1íetweg'
vlle trieg

ri
:9
-'9

.00

.00

.o0

uur
uux
uur

1,

UY ZONDE RTIEDDN
l

I,,t
py achterin LENS

F,I ,.F2 en F3

r14 254 r

opstellinEen tcernooien zie kr.r
gaerne ouciers met vervoer voor
zie ,hopy keuringen .en zomeïvak

WEDST RI JDP ROGiUUUMJI I1IE IS JES

revue

Kon taktpe
teI. 2979
',,:
AfbeI len
tussen 17
LENS bij
de avond
. ., .,:. i, ,
ZATERDÀG

rsoon : F,rans vd Jerg r' Gramsbe
?8.

voor de wedstrijden bij b,)ven
.0J en IB.0J uur. In uiterste
iemanrl van de JUKO tel. 6513I
van de wedstrijd voor_. IB.0ö u

, rl:. .:

r2-5-r9B4.

persoon op
g op zaterd
avondvJedstr

ÀI'1 Den llaag ,

:

vri j CagavonC
agmorgen. op., .

ijclen uiteilijk

LENS UI vrij

I}YZÖNDERHEDEN"

zÍe kopy keuringen en zomervakarities en clis óo.ror,à ivanaf 14 j) -

TraÍningen van 18.30 tot I9i3U uur

-r3-

' ZUNDAG' r'3-5-r984. . .
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LENSU iatoernooi voor LENS AI

Poule A:

Iloodenburg
Vios -
Jeka
olympia

A.s...zatexdag speelt. Ar het traditÍonere utopiatoernooi. Dit keer r^roxdter niet op Koninginneclag. gespèqld. Hierdoor icon Tsc jammerg"";;-"i;t--
deelnemen, wel is Roodenbuig, di: .tkerhouder, aanwezíg. Ii"Íàu" speelthet sterkste A-erfrar van Róodenburg voor de'kompetiií" Ë;;n Feyenoord.,Toch zullen ze met een sterk team kómen is ons töegezéga. 1-..., . .Een op papier sterk cleelnemersveld:

Pcule B:

9íi lhelmus
de Musschen
VFC ,

LENS AI

Wedstrij den van LENS AI: 1I.35 uuÍ VFC : r.E:§§....: .

L2.45 uur de Mussbhèn : " LENS ' '
13.55 uur LENS - , Wilhelmus

-yu13f 14.45 uur zijn de finalewects rrí j den. De prÍjuit,reiking is om16.15 uur. Kom gerust cens kijke"n. oe f.oegang i; ;;;ai;:----:'
oe 9g9È911ing is aIs bekend en vergeet na het. toernooi de discó r:-
avond- niet. Succes'-,;- : -- -.- ---
Cromvlie ttoernooi vooT I,ENS A2

Marathontoernooi vooï 82 en C2

' ;.' . I '!
r,ENs A2 ontmoet vios, LaakkwartÍer, RKAW en ltatuurrijk ciomviiet. wiede,sterkste...Ís zar om, + 15.30 ,uur.wer brijken. r,eNs ÀËàti;t.i-""-i"i:-r
_goe 

de resurtaten geboekt op de toernooien. De wedstrijden duren-2*is *rnDe^ops'terling is als.bekenà (zoncrer M.Morleman) en j;íiil Jàrden om:9.30 uur op Cromvliet aan de Recleri j kerstraat verwaóht.

Afgelopen_za.te_rdag yrls het een r2robleem om jullie op de toernooien tekrijgen. Toch behaal_q:l:t2 en c2 knappe_eeróte p1aaLsen. n.À. zaterdagzar het twa vervoer we1 weer zo zíjn-.' or ue resiia;a;--;"il]k zijnweten we nu nog nieL. De tegenstanàers zijn: . , ,. " ,l-' ... :. .:... t
Ic.z.

C2z

I,ull Speed, Maxathonr, Ornas, en BSC,6B. De wedstrÍjden qllfen r. ..

2 xIíi minuten .
Marathon, taakkwartier,
duren IxI5 minuten.

FuIl Speeil en cravenzencle. De wedSÈrijden

Opste I lin gen ,

LENS D2: C.vd.Boogaardt - M.St)a -i p.Stxaathof _ R.Hartman _ M.Strul-ck _A.v_Mjngaarden - A.Jansen - J.Timmermans _ M.Brooshooft _ .. .

lg1!= Dhr. A.Spa sarenkomsr rt:00 uur LENS
GAÀRNE OUDElts MET \rnRVOER._§T8IEPENKAART TOCH IaEENEMEN; : .

- H,StaaI -.
lI. Tromp - I,{-Haazen - R.Raffaele _ E.Raffaele _ K. Han;à;.; __. .,'.::P.Bijlsma - D.Jijlsma - p.vd Zwan.Leider Dhr." A. Spal sàmenkomst. 0I C0 uur IEITS r : .! ij

STRÏPPENKAARGAÀRNE OUDERS MET VERVOER,

t4

T TOCH MEENE},IEN



Msvtoernooi voor IrEtíS i_,I

Over ' j ullie ' toernooi :is weinig I:
Niemand dÍe' de tegenstanders kén
begínt.' oni 9 . 3J uur en. om +- 14. 0.0
Ís als bekencl met E.ElouaZzani.

Vcstoernooi voor'-LENS D2 t ; .
-i

LENS D2 zoekt het nÍet
Cromvliet En,. Zoetermee
2 x15 mÍnuten . L'e opste
EI kr.rmen j ullie helpen

Geen progràÍun.Èoek e olttvangen.éxeriti.
t; r'isv
uur.ls

i,Ielke o
:

j gaan,
s tandex

uD.e f

t.l'
n aar
szi

l
L ex zekex z+ln. Hèt 'toern'ooiz7

het afgelopen." De olps'telting 
.

WIlHELMUS,toernooi-, voc.x. LENS ..p I ,Ii!2 e-n F3'

De ÍÍLini-welpen wÍIle n niet voor elkaar onier cloen.
beide eerste, bij DwO worden ze alle drià tweecle.
Wilhelmus. i{ie weet. De tegenstanders zijn:

Is bekend en J.S

P
R

Leider Tom Otte.

TRAINING C-SELEI(TÏE

Vorige week stond er in'de LEl{srevue dat
op <iindagavoncl. zou trainen (lit btíjkt een

rJ_ jden er??? Subces.

on ze buren irràar naàs t VCS :jn. De wedstri j dc-rn duren
paans en N. Schuurman uit

Jfl /{IJLJ wexden ze
ZaterdaE naar,j,.,-"-r,,

izover, Zi
r de' tegén
Iling is a

!!11: It, §9oq!wijt<,,,WS,; irtrilhelnus en laldstamploen Feyenoorcl ., .,
!!I9 I?r Noordwijk, llauví 2h,arr,,UVS em qliUrefirus . ,.,.;,._.:,'
LE{S F3,: Noordwi jk', uvs,- _3lauvr zwart, en lililhelmus : . i ... ;.. 

, l
I/e ,weclstri jden cluren 2xr0 minuten.' ue prijuïtreikÍng is om 15:Dö ruur.
.'.' .':.r ".'- . ; ,i ' l-, ' ,: 

'..'.
opstellingen: l. . ,,i.

l:..' '' : i'! . .'.1" '
I:,ENS FI-: G.Vèr-sevelcl - L.AbicÈharda : e.ÈËping - T.Heins :.M,ïze.ndooin -iJ.UgÍer - Ch.Mc1enaar . Il .' - . ,, "
LENS F2::P.xerclijk i X.v Leeuwen - il.\)Isthoorn -. p.Riemen - M.Víeveen -. lRjltrbben : UiHijkoop - J.vd Seyp - J.Sanàifcrt - A.Muezerle -, . P..v. Rijn - .l.rle Lanie -.- , l- 

---'---, --- ' :-'- i .. ! i/ "
Leider'Leo Rièmen. 

i.: - ' : I ..,. '|.r i.,
LEI,IS F3: g. r Elswijk - R.Crtte - R.Waterreius - E;!aii,,:: M;pronk - L.!,om -.vd Steen - M.v Vliet - E.Henclriks - M.Hendriks * D.Verhe

. vd Hey(l,en .
v-

C-sel-ektie txaÍnt alleen nog maar o1-' de
19.30 uur. Le laatste training is echter
UISCOAVJND OP LEI.IS

de C-selektie alleen nog maar
misverstancl te- zijn. De.,. ',,_

onrlerdagavond van 18,30 t/m

A. s. zaterclag is er eincieli jk
een echte discotheek is uitgen
jeugé :enadrrd omdat zí) heL z
voetballen. Nu maar afwachten
vriendinnetje (s) mee r.riIt neme
L\e toegangsprijs is f 2,- per
aIIe LENSleden vanaf t4 )aax z

weer eens ee
odigd en oclk
elf te clruÈ

n disco op LENS . Tenmins te '

het:bcn wij meisjes 'voor orize
hebben met hun studie en het

hoe de animo Ís. VJanneer je je eigen
n dan is ilit natuurlijk toegestaan.
persoon. De disco begint om 20.00 uur en
ijn van harte welkom.

- 15-



ZOMERVAKAI{TIE

Wij kunnen [et ons niet voorstellen dat er zo weinig jeugilspelers -op'
dit momen t, weten waíneer ze.met. zomexval<antie gaan. De reakties zijn

"ntnimaal. Toch willen we het graag r,yeten ook aI ga je helemaal n.r.èt op
vakantie. Pa§ als het van iedereen -bekend is kunnen we het trainingsr
schema en oe fenprograruna voltooien. vle rk daarom dus mee en bel even op
donderdag of vrijdagavond. na 19.00 uur naar PauI vd Steen tel. 97C154
of geef ondeïstaande strook af op LENS bij je lqlíqf-.Ot .bij Íemanil van
c1e jeugdkommissie. Bedankt voor de medevrerking.

fk ga van. ..... i...t/m.

Naam:.
es chÍkbaar

op zomervakantië en
voor LENS .

KEURTi{GEN

, BUIf,ENIJAI{DSE REIS

Is aI het geld aI overgemaak! voor d.e reizen naar Denemarken (r 238,-)
en Frankrijk ( f 92,50) Giro 3367II t.n.v. penningmeèster tdNS'wiI het
vast wel hebben. Over één.maand vertrekken we. Is het paspoort of de
toéristenkaaxt aI geregeldi Naar Denemarken gaan we in ééi bus met
ADO en CITO (Zeist). De huisvesting is privé en het toernooi is op
9 en IC. juni in Gienaa. Meer nieuws volgt. : '

uIT.i :1: ;. iEN WEDSTRTJDEN

Nog lang niet ieilereen heeft gereageerd op de keurJ-ngsoproep. We,tenjullie het nog? Heb. je een geldig keuringsbewijs van de .schoolarts
s tuu-r.-cll t dan z.s.m. oE) met I pasfoto Ira4r'paril vd SteeÀ, Choplnstr.I03
2551 sv Den Haag. Heb .je dit niet en wil je naar de speciàIe LENS.-:
keuringsavond naak dan f 20,- over ol riro.3367II t.n.v. penningmeester
LENS met' vermelèing 'Èàuring. Moet je g.r-keurd worden maar Ëtop jÀ met,
voetballen geef dit dan nu schxlttelij.'. door aan Paul vd Steen. caarne
even reageren! ! ! De keuringlÉTE-àË-iireede week van juni plaatsvlnden.

LEt\f S AI
I,ENS A2
I,ENS A2

UITSLAGEN TOERNOOIEN

Cromvliet Al
DHT, i ?

--DSO A2.t

4-t
3-2
5-I

B2
c2
DI
E1
FI
Ei,

F3

le
Ie
3e
1e
2e
2e
2e

plaats
plaats
pIàats
p laats
plaat,s
plaats
plaats

- 16-
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.P.ROGRAI,II,IA:.'SEIíIOREN ZOIIDAG 2 0 rnei I984.
:","
r4.00'ro.ob LENS }

PROG VRTJDAG,,lB mëi 1984.

19.30 uur LENS L0 - vv Berkel

PROGRAI,,IYÀ IUÀÀNDAG .2I rnei 1984. . 1

',. uy DE vooRDEUR vali »n zo\?Àc lZ .

zzzzzzzzzz,zzzz?,?,zzzzzzzT.zzzzzzzzzzzzzzzzltzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

uBr FC Ll.sse I
uuI LENS 6

Spekke Iaan/ Lis se
Jan Hop Toernooi

19 . 00 trur I,ENS 11 +

PROGRÀM&Iè. DONDE RDAG 24 .meÍ

. Dàrtsholr

J.9 8 4.:.

Corner

Toernooi (VCS)

19 . O0 'uux- ïëNS r .

P ROGRAMIIÀ ZOiIDAG 2T meí

,. , RKAVV I

1984.

.'r0-00
r0 .00
r0 .00

. r0 .00

uuflLENS 6
uut: LENS 8
ulÀx LENS 10
uur I,EI{S,1I

UITSLÀGEN ZONDAG 13 nei 1984.

Jan' de Fo
'LENStoern
LENSt.oexn
'LENS toern

uw
odit.oor

Ioor

L!]IqS I
LEi'IS . 4
LENS 5
Gr. I{it 5B/3
LEi{S I.I
I.,ENS T I

die $rel.vreer eens eén paar echte

TRÀÏNING U-' SELEKTIE

Donderclag J.7 nei 19 84 laatste tr

i'] .:' r.l-n
6-2'0-4
r-(

'18 I2-r
L-2 LENS Kampioen ! I

dstri j rlen wiI zien.

Gouda I
Delft 4
OIiveo 5
I,ENS 7
SIes tlandi a
Celeritas 9.

ZOi,ilDAG 2 C mei

Ook diL j aar wee r' ons veteranentoerncoi. Eieïaan wc' rdt deelqenomen door
LEI'IS 5, een elftal- clat ej-genli'ik: geen nadere introcluctie behoeft, maar
vc;or de , mensen die nog ríaar kort lid van onzè verenÍgÍng zijn toch evenhet volgende-. LENS 6 bestaat..'uit ë,e volgende spelersi C.vd iteek (K)
G.Oostrom, K.Keetnan, R..Rooilbol, G.Kemfierman, H,Dietz, P. Schulten,
H.v DÍjk, N.Jansen, !1.Zoc-lLt A.Kortek aas, H. RooCuyn en K.Ras.
Allemaal spelers die. een l ange- en succesvolle karriers echter de ruIhebben .en noq s teecls wekelijks ee i:. bek.eke.n party voetbal op de maL
Ieggen. Voor dit ti:ernooi, dat o-t I0.C0 LreEint, zijn de navolgende

Quick Steps (Den Haag), GSV (§6ufl3) Vair

uur
Slchi
rr'drte aanbevolen vooï"een lecler

verenigingen uitgenodigrl: Exce1siCr 20. ( etlarn) Verburch (Poeldijk)

1984. 'Jan I.Iup Tcernooi;

.voe tbaiw.b

uirri-r,.j"uJo
Th. Hoefnagel.

-4-
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Om het spannend te houden pu.bliceren we. vanaf heclen geen tussenstand
meer. Op de selektieavond, 1 juni a.s. zal de winnaar bekend gemaakt en.
c1e prijs overhandigd r"rorden. A.s Zondag vextrekt de Dhr Frans Flumansper fièts om in Í,issè aar$rezig te kunnén zÍjn voor cle spe rórsbeoorcle-ring. volgend.e week Donderclag (RKAW ifruí§) zar [Iim Kouweirhoven. voor al
Uw SEKO zaken) <iit karwei Dp zich nemen. _ Tot slot volgt Can noE UVSuit en voor clie wedstrí j<1 zceken vre n-cA een "kandid.aat.- He.fen Succes. - ..

Dinsdag a.s. Jong LENS (t/m 23 jaar) FC Den Ha aÍi 2---::

Met het oc op mcrgen.

Dat wordt volgend seizoen wat in de tweede klasse. Onze penningmeester
loopt aI enkele weken handenwrij vend rond.'.rnet.in zijn achterzak de
standen van Ce clerde klas, Want zoals U bekencl is, gaan de kampioenen
rechtstr€eks over naar d,e tweede klas, wàarin tElis uit}omt. En vratgebeurt er nu? OuÍck en HI,ISH komen er vcJ-genC j aar gezell-ig bi j tenkoste van Lisse, cSV ($rat \,re niet hopen, wànt clat iÀ een van dè weinig
echt voetballende clubs) SJC of misschien Otympia. Dat bet_.ke[t- .wee
Haagse proegen erbij en twee "verre" ploegen verdwijnen. En claar brilfthet niet bij, het geluk van de penningmeester kan niet op, $rant oc.k
Vios is r^ree r terug op het niveau waar het th.Uj.shoort. oal.is dus de
dercle Haagse ploeg, clie.er yolgend jaar bijkomt. En als alles goe(l gaat
zien we volgend jaar Westlandia weer teiug met zÍn enorme aanhànE. .

Dat kan een leuk seizoen worden, met cle ene na cle andere clerby mót
- rekker veer pubJ-iek, wat automatisch meer sfeer brengt rangs àn in het-
velal. En dat ontbrak dit seizoen toch wel. I

. VARTATIES

Te rreinig mensen hebben kunnen genieten van de Rotter Skate Act
van Ron de Jong, afgelopen zaterdag, Herhaling op d.e selektÍe
avond?
A.s Vri jrlag (morgen dus) vertrekt Ce LINS Wiel-erploeg naar Zuid
FrankrÍjk om daar weer deel te nemen aan íJe ronde van d.e
I,lont dr Aigoual . AIs voorbereiCing zullen c1e renners 4 clagen
bivakkeren Ín Avignon , van \Íaaruit een traÍningstocht op het
pxogramma staat, waarin o_a. Ís opgenomen cle Mont Ventoux. .

Een uitgebreicl verslag zult. U t.z.t- in de LBNS Revue kuhnen'-

Jon!Í LENS (t/m 23 j aar) épeelt a. s. <linsrtag teiÍèn FC Derj, ,Haag 2 .
En U s/eet: het barst. bij LI:NS van het talent. Een goe.le reden
om even .Iangs .te komcn.
ovex Fc jDen .Haag gespi:oken. v en D heeft ook zoiets en clat. v/e rd
kam6rioen ,van de regio...Dbn Haag. Een e.n and.er wercl afgelopen' .

maandag uitgebreid gevierd bij LENS.

-Ir, A. Schi j f vraagt zícla zo langzamerhancl af , waar U de ouclekranten laat . :.i .'. :,.. .

Ie zen .
Wim Kour.zenhoven werd. af-cjelopen Zondag om een zeer specÍale redenin de bloemen gezet. Hij nam n-1. afscheicl van het Éogere voetbalen Zal. voontaan uitkomen op een bescheidèner niveau. Het werd hem
door zijn medesl>elers kennàliix in cLank afgenomen. (cloor iuianne
ook trouwens).
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB , .,,, ':.I u:inNreuws.- 3
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ilDi3DBi:lilíJoiliJSSIillBnSBIlSDiriltsÍlBBilBS3Bilili.iliDil Dl]I]Bi}i]BEI]Ï]X,BDDEBSDDDSDDDDEB3

1lÀrops-teJ-Iinq. zat 9 ..lnei . i

,.1;
rrl-

s lmorgen§: Hr.". LeuLing .-'Ton vd 3etg..-
Ton vd. i]erg' .

s 'm-iEdaEs :
sluiten:

r.- de Jong : 'Jo.sé . Ch ri-st:
ts v Deekum - Paul l,Íeyer.

, Sluiten
Uij'vërhindertnE afbellen bj.j .J OSe Chris rel.660204

Ziönalas. 20- mei Jàn Hop Toernooi .

LENS

Cor :loppenbrourver - . ..i .

Ivlomb a!-g - Oscar Könemann-- :.

ist

Tinus Z
.Ànvds

' .irndr:e u
. Àndré e

i l fhout
teen Jan
hrist. l'l
n Josó ch}

t.
l"GOUDA en he L ri.I.le rlaats te rass r t e.

.-behoefte aan. 'Deze. puur verdedigend.. tn'se

Wat een van de laatste höogtepunteÍi . had e.ten wöràer-r , àe, wedstrijd
tegen de nummèr ' tr"ree van de ranElij st uiteindeli jk een 'vrÍ j inatte
veitonÍng. Zontler wiínaar. Zeker, ei.zij ,twee ploe§en nodÏg irj e echtn
wiLIeiï voetbail-en èn zoals bekend heeft Gou,la claér, geen of we].nr.9

d

de nodigè pÈh ten bi een tè sprókkelen en
téI<]e ploeg. ziet: .tgèh maar.kans

l 2o cok nog "vice. kaiqii oen " te
worrl.en. LENS È-och al moèi'zaatn scórbncl de e' competítie ,heeft het tegéídit- sooxt pl-oegen erg' noeÍlijk en het pleit vco:: de verdeaiging,' dat" 2e
attent bleven op Ce spaprzame snelle coun ters. Eveneens zeeÍ hoopvolis het:gegeven.' zoals Rob Je4sen SIUnqe rencj aanhaalde, clat er moei. të Löosvij f .basisspelers' vefvangen kunnen worcle <loor gel ijkwaarclige speleib.n
"Dat"kan'r'.en nergdns en Cat zijn prima wï rkoms tancligheden r.- een uitste-
kende bàsis Voor het: volgencle, seizoen. "- al-clus onze trotse trainer i
basis- In de tweede helft werd ecrsrin Eyk

4.'qlhof ger,ri s selcl voot
een nreuw !lezipht in de ,.Inderciaatl z a<jen c1é iiouwe- f-des chouvrers \,,

n.
Anand'

Ramtahalsing, een handige- vcgel , waar l,E\ S nog plezier van zal hebbe
Ook zagen we René van ljemrael, U kent hem nog wel van de: vad::BdinÍne [= 1o)tals 1 inks-back een prima \,/edstri j cl .spele Jamrner r. dat we met zorn
techn isch ploegje, $iant we h

"\
ebbtrn tuch

oeten . kunn
cg
eq

' nodige goöcheldars. in huÍs,--
Wim Keelnan merkte Èerecht

n

op eigen veld' ! Iecht ui..t de
oP, : dat zëlfs hi ji.moeite heeft'dret'dit ve

I

IO. " -E:r rS werl(e-]-a geenk
normaal grassprj.etje te bekennen, ancle rs zou ik dat persconl k om d.e -
dag water komen geven," zc vertelcre hi.j
lijk en we hopen maar, ilat (le Gemeente h

.'ln
aie

s. Het is inderdaa<l erbarme-
r nu eindelijk eens een goede

<.rplossing voor weet te vinden, wanÈ \.re w a l-en de !a.).. . 
z.o i graa§ z ien

roIIen I

j
I l

I
I

Z Oi\DAG A. S .
Ve rtrek bus

N.AAR LISSE, LÏSSE - LENS AAI{VNG I4..oO
12-15 uur. I{ederom tceribtiÈihe route.

uur.'..,.-

De trNf CORi..i van het aax trofee .

De strijd om cleze felbegeerde titel met .1e
de wisselbeker én een winnaarsbeker nadert zÍjn eincle.

.. :

claaraan verbonden schitteren-

-2-



DE LENSREWE ,

WEEKBLAD VAN DE VOL]TBALVEPENIGING LENS (LENIG EN SNEL)

57e ilaargang nunmer 42. I7 mei 1984.

KAMPIOENEN / KAMPIOENEN / KÀ},IPÏOENEN ,/ KAMPÏOENEI'T KÀ}lPIOENEN

Boeten:
Regis t ratiekos ten Ie boeking f 25,-
R.I^I.vd Zwan

AdminÍstratiekos ten s txar- :,,,ien f 35,-

relqgg_U werd. afgel-open donderdag ira de 2-r winst op westlan<lia in de
D:Loenren gezeL, hoe.wer het kampioens(-.hap toen nog niet helenràal zekerwas. I{en dacht aan twee prlnten genoeg te hebben, het breken er'echLè.rdrie le zijn. Hoewer ze zerf afgeropen zondag verloren bleek de goncur-'.-rentie bereid mee te. werkèn zodat zondag j.r; het kampioenéchap óefi-

- nitief een feit werd.. onze gerr:J<wens..a gaan naar c1e sleJ-efÉ *, an aitelftal oat ondex aanvoering stond van Tóm otte en nat-uurlijk naar de
seniorenkomJnissie .

- Ogk.El wisÈ de kompetitie op de bovenste pl-aats in cle poule af te.sruiten. Aanvankerijk rc;ts cle kans op 6r?n kampioenschap vrij klein.
Door'goerle pxestatiàs in de raatste rvedstrijcen kon het fdl.begeerde
kampioenschop toch bÍnnengehaarcl worden. onle fericÍtaties zijn vocrde spelers die deze nooie prestatie leverclen, trainer/coach Tón
s I Gravendi jk en de j eugCkor,un_issie .

Z atercla 3 behaaLde heL kampioenschap door afgelopen zaterdag met 3-lÍn een e-- 1is s ingsweds trj. jd van SDV 3 te winnen. Een paar weken gele-
den leek de mogclijkheitl van een kampioenechaF nog zeer k1ein. AIle nog
.resterende wed.stri jden moesten EelJonnen r,rortlen om een beslissin gswed-stxÍjd af te dwingen. Dat dit rriteindelj jk is geJ-ukt en dat men ook nogin staat was de beslissingsweds tri jd te winnen mag een forrniilabelepxestatie word.en genoemd. .'.Ie feliciteren de spelers, j.eider.Roy Vroomen de zaterdagkomrnissie van harte nét dit. fraaie xesultaaL.

MEDEWERKERSAVOND

- We moegen tieer drie kampioenen aan de toch aI aanzÍenlÍjke hoe-veelheid toevóegen. Na eerdere kampioensch.pp"r, .ru, ai, zaieraag r,
zondag 2 en zondag 3 is het totaat nu op 7 gèlracht. Afgetopen weekend
werden zaterdag 3 en zondag lr onbereikbaar vocir de conóurróntie.Et had dit vorige week al gedaan"

De Craditionele medewerkersavond zal Cit jaar o$ daterclag 26 mei
gehouclen worclen. Àrre mecrewerkers zurren ni,raetà een perioonli jkschrijven worden uitgenodigd. Dus medewerkers , zórc1'dàt u deze avondalvast vrij houdt,

M.I,. Rcg, R- D. BogÍsch ,Be.-*-inE vóór 15 juni
!.1. .1 . vd Hoek

a. s... op giro 3367I1 onder vermelding van I'boete,,

Het Bestuur.
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LENS - West.Iandia - Celeritas.

Gehoord in de l'.Ieedkemex 3 Kent U Cruyff? clan kent U ook Pilon. Di'Lgeeft !.1 ' de s+-emming \t eer hoe zi j . cle are a betreCen. Somrni gen zijn het
hoofclvel.d geheel niet gewend, v/ant no I speJ-en ze a1tíjc1 op een veId,Ínaa

tgb-gestofieeicl met Gias vrat hier níet he val was .of waren jullÍe de
noppen iergeten? tioeveel capriolen hebbe ni-et rrloeten aansihouwen,Je hielcl heL niet voor rnogeli jl(. Een l(c van }laxcel Jansen met allefrustat-ies van dien. Illerna vÍel. hij nie ftl meer op in dit duel. De tr,reedehelft een heel'ander bee.:Id na een w issel I trss"r, Pi].on en Ronalcl Ham en

I

I moe
trie

de bal roIrle naar piaatsen viaar c1Íe zijn st. Zag U c]Íe spetter tegen

moeilijlcs te uitgaÍIgspuntci:t " Deze wedstri d werd met §ouplesse geleid

I
hwe
]ror

cle rechter paal tloor 'I'red Lancel ?En dan andere treffers van uit de

j
door Rorr de Jong,. \.re mogeit hem toch geen thuisfluiter ncemen. Waarom 9ae niet hoger op? Westlandia n arn wel de 1eÍ ding Ítaax zag geen kans het
gewe Id te keren. Onze keeper G6se pij per Iiet het pulrliek genieten
door cp sublieme r+i j ze c)e bal uit sÍng te;rslaan. WaaroÍfl staatzo'n keeper in her- elfde, Weet alt he-.- juiste moment in. te. gxijpenïk zit nu eenmaal nÍet Ín de Seko, k heb geen r;erstand vanvoetbal; zegt,'r-oen,, dus schri j f ik n beetje.Dat doen Reve
Cremer en lvolkers:.toch ook? Las in SrevÍre dat de redactie aan-
clach+- zal scheinken aan Ce kampÍoenselft

gavond. De z
atr-

Ionda
Ien. De anderen clan niet? Dit

g daarop moest men nog,tegenwas over afgelopen Donderila
Celeritàs j Het was er op of er onder,- d atrIemaal zenuwen. Een

l
l

I

cle' kïuri-
I

r- I cl oP;
want I,I

maar ee
de LEi''l

clebacle bleef natuurlijk nÍet uit. Eers oest Góse vissen en even'nade rust Celeritas. Toen was het alleen r verdecligen wat LENS Ceed
waÈ toch'altijd clom Ís, want onze gasten zagen.vlak voor tijd een gaLin de ÍdrdedigÍnq en toen waé,.hee geda a4 Op papier dan, 1-2. Even latér'kwam cle verlossende mededelin I clat concurren t Vliethage getijk gespeel<1

iemand uit het veld gestuurcl en om hrat
t 4pi

v(Dor
ea I no

St-ee
noler

oorzaak dan ook.De spelers
had. HieÈIne-<le Ís LENS el-f een waarclig oen geworclen. Hier ls nooit
van dit- Elftal waxen di r- seizoen 1983- n de ,Jong Fred LancelRobei€ Gimbérg Kees Lipmatl Rcné vd n Rob Pilon Marcel Jansenllart'Lefébre Góse Pi jpers Vi ncènt Tom Ott Rolf te fébre.eïim 'Valkenburgh ,eh vaste inavl ler Ronald Hamf

F. À. Flurnans .
z z z z z zz z z z zz z zz z z z 7, z z z z zz zz z z z z z zz ?, z z 7, zz

LÀNGS DE Lf ,IIïEN vÀN I{ET ZTtrALVOETBALz
z 7. z z zzzz z,Àzzzzzz z z z z z z z zzz zzz v, z zz z zz zzz z zz zz zz z zzz z zzzz zzT,zzzzzzzzzzzzzz

PROGRÀMI\IÀ VRTJDAG ],8 mei i 9 84.

I

UStf*
maa

I

LENScomb. spori:hal oranjeplein
H.Jabroer - J.Mombarg - W.Kltinnen - .}.Keetman - G.Sinke -othui zen
'J.JC uur sporthal.

PROGIiA-I{MA ZATERDAG 19 mei i9 84 -

20.4C uur GW

opstelling:
H. Grr>

verz amelen 2

'18.45 uur LEI{S I

.,pste I Iin
R. B.ogisch - R.lÍasserman

verz amelen 18.30 uur sporthal

i sporthai "t Sanclje .

Sch immè twe 9

g: R.V Noort, , H. Jabroex,:- 3. En

VENTIO t oelnoo

ich - F.BIokIand - M.Reuver -

-5-



VARIA

Nu cle 'nakompetitie er eveneens bÍjna op4it nog even een paar
dinge,tjes. '

Er" zijn nog steé<ls diverse mensen die hun keuring moeten regelen.
Det zijn: cor Kuypers - Anrlré Kuypers - Prans v Dijk .: Geraril vcl
KIey - ?aul Schulten en Jan iïiemen.
Deze mensen worclen verzocht hun nÍeuwe keuringsbewijs rnet een'
1:asfoto op te sturen naa, W.A van der -inden, Prj.ns.iohan

Öm alvast even in Ce agenda te noteren. Aanvoerders c'- :oaches
bijeenkomst van het zaalvoetbal zal worCen gehouden op maan«ldg
28 nei om'20.30 uur. ., "

KAMPIOEIJEN ZA/IIVOETSÀÍ,TOE'RT{OOI 19 84 .

oe- eàrste eclitie van clit z aalvoetbal toernóoi zit erop. Een zeer geslaagd
. . tóèàooi waarbij het enige teleurste.liende een uit de hand gelopen' 'fÍnale kan worden genoemd. llaar daaiaan voorafgaande was er aI heel .

veel oois op de vlcer te zien geweest. Spannencle poule wedstrijden
met mooie doelpunten, In poule À liet BI-VA.. eI geen twi jfel. over'be.staan
rrraarom zi j d.it seizoen naar c1e h'cogste klasse van het zaa]-voe.tbal-'-,',..''Éaren gepronrovéeríf. ook onzè vríenàen van J\rdolala wisten zich. ten'koste: Van GDÀ, dat beide wedstri jclen verloor. koor <le kruisfinales ,telplaat-
sen. In de anèere pgule rvon .Copernicus van een verzwakr Wilhe1mus'met
3-0; Toen wà *ret cle beurt 'aa1r LEN§ om tege.n hetzelfde,.l,íil,helmus een'.:
kruj.sfinale plaats te bewerkstelligen. fn een zeer spannende !,redstri jc1

.' trok LENS op een pechvolle manier met 3-2 aan het .kortste.. eind. Dati'cle-''' volgencle wedstrijd van Copernicus nu zou mceten worden.-ge$Qnnen wist
iéclereen. Ook nu lukte het wder nlet .0-. I maar het was toch ,cle'LENS-- 
[)Ioeg die de complimenten in ontvangàc hocht nemen voor het positie-ve -

'voetÉalspel let je clat zij op de mat iegclen, In cle krur'- í'in.ctes won een'' ,steecls beter op clreef komend . lvi Ihelmus zeer verrassend van ItAvA':terwi jI
''Copernocus moeizaam ARDOIT}LA bedwonf;, om .de vi j fde e!. zescle ptraats
strdclen r,ENS en cba .in een spannenCà en sportÍeve wgdstri j<1. om ,clè r^rÍnst'
Onze Loosduinse vrienclen bleken het beste in cle serie strafschoppen
die de wedstxi jcl na een 3-3 uitslag mce.st . beslissen. Derde wercl een op
revanche belust lUWÀ dat ARDOLALA met naaxliefst 6-2 afstrafte. De
finale gaf + 20 minuten aardig zaalvoetba'I te zien, I{.tlhelitus had in-
nr-idcle ls een-ciiJ< verclÍende 2-C voorspronE genor.en toen de,,.sfeer danig
geÍrriteercl raakte tussen'de exbiter en enkele spel-ers van Copernicus.
Helaas besloot de scheidsrechter er maar liefst 3 spelers van. Copernicus
uit te sturen zodat de finale verzíekt wàs, want'met I man en een
keeper over valt niet meer te voetballen. Nadat <1e gemoederen vreer vrat
bedàarri,'waren werd.en in de kantine de'prijzen uitgereikt Coor onze
nimmer vexsage:'.:e sponsor " De Interieurspeci alis t". Ín de persoon.van
Hans croothrrizen. Hij deed Cit crIJ zi jn wel beker,de. soepéIe manier
ondersteunA iloor een groot 93:rr.r.:J van zi jn kinderen. . Voor ieder één.
vras het vrachten o;) de bekendmaking van de beste speler van het toernooi
naclat de keeper van Copernicus ook reecls een persoonl.ijke pri js ,ín- ..
ontvangst had mogen ner.en. Tot ieders verl)azihg. ..: -öf toch niet, werd
de prijs toebedeeld aan een spelers v,an LENS te weten Rini,i v Noort.. '

Dit kan zeker een bekroning vóor hem-wbr(len genoemd mede gezien zijn
constant goede pxesteren in het gehele seizoen waarin hij totaal maar
Iiefst 48 iloelpunten voor LENS I wist, te. qgofgn. Dat er achteraf nog
veel werd. bilgepraat pcu,.;eft geen betoog_.en toen,Uw redacteur Ín cle
kleine uurtjes .le sporthal verliet kon hij, na onzq sponsor nog.te.
hebben bedankè vi.ror al het gebodene, a1léen maar denken..... graaE
volgend jaar weer zo'n toernooi... -.

De ZAVOKO.
-6-
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l

I

Daar de kompetities vrijweL.,z IJN ,afgelopen (Víoensda 16 mei nos3 wedstri'i (len: t.w. LEIIS 1 Sv . De .fage rs 1; LENS 2 Monstex enHonselersdijk 9 s een tweetal tooernooi.enoverblijven n.I. ÀS voor LENS I en 2 en opzaterdaq 2 i uni o blij ft--e?-I3EEherwij sover dat cliL verhaaI gaat ove r het zo l UI t op schittexende wÍjze be-haalde rqIiFïorws CËIAP van LENS -? !Tenuijl -z ch in t ue§iliTEn.het seizoën nog nieË zc liet aanzienkwam het DERDE er , naar mete de competit ie vorderde, hoe langer hoebeter in en r,rÍs ten zij miclclets een even kràmpach tige a1s ve-rdiende4 zege op §VqEI-, 3_ ( als laats te vreds tr:l jd) te komen tot een bes ssÍngswedSÈíijc tegen h-et inmiddels ree(ls ui SEV 7 op het terxeinvan de SV Wassenaax op Kerkehout. Daar de competitie 2x van ,SEV ve t oren vterd eide malen met 2-I t geheeL nog een tty-E
zondex spannénde àffaire te worclen " En It ook! fneerdaadLENS geccncëntreerd tot en met, startt. feL en was de eerste20 minuten b ijna voortclurend op r1e hel tegenparty te vinden',zoncier evènwel- tot doelpunten. te komen zich geilurende dieperiocle wel goe<1e gelegenheden vóor, D rslag onmogetijk alsvolledig bet-itelcl zou mogen heten zcnder dat daarin de naam Driessenzou voorkomrn., was rt de jongste generat e rVr a lJranco was I t ÈlÍemeferdie LENS met ee
bezoïlG. Na de hervaÈting bleek al ras

n fraaie koplral nol- vóór L
61è

laat SEI/ sterk van
rust de verdiencle leiding

PJ-ail $ aS

tgispee I<le
gàduxende

) |,Ieek he
dht. vrer:cl .

e byzonder
ftlvan cle
, àI (leden
aar dit ve

iets aan de achterstand te veranderen. ddels een min of meer aanvecht-Mi
Ieibare beslissin s van r1e overigens goecl clenCe arbÍter kregen zijdaartoe n'a + L0 ftiin. in de tweede helft en goe r!.e . eiegenheid: penalty !-Heel LENS ' dàCht al: daar gaat jë'voorsl ng lreer, doch onze ,,kleine"cloe Ivetdediger, Hans Diemel we rd 'ineens .h6é1 groot" .door cle.haré Índe hoek gèschote nbale r met. èen f1ítsende reactÍe uit te wippen.Gewóonr,reg gerveldi g Dat gaf cle Lrurqers van LENS moe d en nog geen vijfndnuten Iater was rt Ron van Oven die ons , met een meesterli k s chotvan buiten het strafschopgebiéilweCerom aan de leiclins elp, SEVzakte claarna enÍge rmate af, doch bleef attent loeren op even Euelefoutjes van de tegenparty. Het was clanooÈ uiterst nuttig dat tenslottjeDanny Pronk

aanpas sen cle
(géén famitie van cle zich in di-t vreemde mil-ieu ui ts tekend

oop dP-sublieme wii ze een einrl maakte en 3- 1 t.iet aantekenen. De grÍjpelijk:overal blljde (LENS) ge zi chten , terwijl liet zegevierend.e elftal later(thuis o LENS) ook door het bestuur nog in de bloemen gezet wertl en'ge eli c teer werC.

AIs Iaatste competit-iewedstri jiI pikte ook het ZESDE nog eengraantje mee d.oor: het bezoekende Dèvjo 11. met een ve rëïé-nae 8-3nederlaag naar huÍs te sturen, Keu-Ig werk cap.tain Stuifbergen c. s. !
Er resten zogezegt, naast ncg errke]-c: conpetitie res te;.r voo,r I,2

I

I

.ï

Joop Pronk) aan aLle onzekerheid even t'oor afl

en 5 nu nog slechts een tweetal toerno<: ren op res 19 ntei (oRNASr'toor 1 en -2i\ 2't meir (Lf,l.ts ) voor- 3 en op 2 l uni ( Devj o) voor 3 en 4/5..Wi j uienen daarop beÍ cle ilagen om l0. C0. uur aarurezig te zijn en tezotgen, dat we door onze houding, zowel Ín als buiten het veld cle bla'rwwitte LENs-kleuren weer hoog houden.
A.P ropos: ve rgeten we overigens ,'Vri .25 mei niet. ? Dan is eï een gxan-daclioze hulcii ngen. worden toege-zonden

gingsavond voorde

-J-

oenen 'Uitnorlig

LENS 5) en ex dus
1.9 nei
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PLUIM Ví$J iJE WEDK

Gaat naar C2. Zí) wisten de koploper . Texas/DHB te verslaan en wel meË4-2. Texas was steeds in cle aanval maar LENS zijn ultvallen vraren ge-
vaarlijker met dit result-aat fe)ías /DIID géen kampioen en..LENS niet op(le ohderste ptaats. De treffersi k\damen van de schoen van Vincent Tromp
en Rl-cardo 'fettero 2x en Martyn St,ruÍck. JutlÍe zijn echte kampioeaen
docier<1, dat mag we1 gezegd wqrden, Bravo.

JJJJJiIJ'IJJJJJJJ,'JJJJ'IJJ.]J ',
.T ,Í: VJU{ HET JEUGDFRON'FJ'--'J.
'JJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJJ,]JJJJJJ.].TiTJJJJJJJJ.,JJJJJJJJJJJJJJJiIJJJJ,,JJTIJJ,JJ

WEDSTRÏ JÍJP ROGRÀITIIIA À+D+ C- JUNIOREN

Kontaktpersoon:'Ge::ard. Uuivesteyn, Stielt,jesstraat 259,
Tel.946893

252]-' iL Den Haag

Afbellen voor .-le wedstrijden bij bovengenoemd persoon op vrij clagavohd
tussen 18"00 .en 19.00 uur, In uiterste-noorI no-g op zaterda,Tmorgen op .

r,ENs bij iem'à«] van de JUKo teI. 661314. voor àvondwedstrijden -uire;rijk
de avond van <le vredstri jd voor IB. (10 uur.

DONDERDAë I7-5-1984.

19 . 3,J uur LENS A1.

ZATEF.DAG 19.-5- 19 84 .

Dl auw Zvrart AI VI

Samenkomst. LENS.

18.45 uur

11.00
r0.00

9 .00
14.00

u9r
uqr
uur
uur

A2
Lrl
CI
c2

LENS
LE}ÍS
I,ENS
LEi'ts

zoNDAG 20-5:1984.

II.00. rrur LENS. Bl

DINSDÀG 2?.-5-L984.

19 .0C uur LENS (È,/m 2 3 jaar)

i]YZONDERHEDET{

Kontaktpersoon: EdÍrin CoËet-,
TeI. 67IC96

UEctoeïnooi Brasserskade 9.30 uur, ,

I{estexkwartiertoernooi: rKi j kcluÍn 9.00 uur
VerbuÍchloernooi v Arkelweg B.00.uur .

ScheiVe'ningentoernooi Schevéningen .'
12 .45 uur, ;.

ltles te rkwartie rtoernooi (???) Kijkcluln
I0.00 uur.

Hengelolaan 589, 2544 GD Den Haag,

FC Den Haag C ïL

opstellingen zie achterin deze LENSrevue. Spelers D2 zíe C2
Gaarne ouders met vervoer yoor A2 en CI
Vakantiestrookj es aI lngeleveril??? Snel doen zie kopyl I

' zie keuringen en trainingen
WEDS TRT JDPROGRÀMMA D+E- JTJNIOREN

Afbellen^voor cte wedstri j clen"t,.p.1j bovengenoemd persoon op +ri ja.lg.*ro.ra
tussen 18.00 er.. !.9.0C uur. Iï. rliterste noocl nog op,-zatelaagmórgén :. ,

op LENS Lrij iemand van de JUKo ter. 661314, voór àtöna';iec1si.ri3óenuiterlilk de avoncl van cle weclstr!. jd voor IE.00 uur.

-8-



ZÀTITRDAG I9.:5-I9 ti4 .

UUI LENS DI
UU.r LENS EI

zoNDÀG 20-5-1984.

I I . 0.0 uur LENS D2
9.30 uur LENS El

DINSDAG 22-5-1984,

19 .00 uur ,VÍe'denburch E 1

jiYzOiIDERHEUEN

Afl:ellen voor de- wedstrijden bij
tussen 18.00 en 19.C0 uur. In ui
LEI'IS bi j iemand van cle_ JURO TeI.
de avond van r1e wedstri j(l voor I

10.00 uur LENS FI

zoNDÀc 2c-5-198.1 .

14.15 uur IENS E.3 BECtoe rnooi

UY Z ON DE RHE I]!.N

Samerik-onist.LENS]

10.:.3 0
10. 3C

uur
uur

11i 00
II. OO

LENStoefnooi
IJENStoe rnooi

BECtoe xnooi
!ECtoexnooi

Drassersk acle
IJrasserskade

9.30 uur
9 . 00 .'uurl,l

'LEI{S EI Vreclenburchweg IB.Co uÉr

cpstellj.ngen zie achterin deze LBNSrevue
Gaarne :ouders r et vervoer .voor ,El en ll2
Maandag 2I-5 .gsen traininE voor de E-selektie
z+è keuxingen en ge zelli ghei clsmiclclaE 30 mei
vakan Lj-es txook j es is ingelevercl??? Snel doen zie kopy! !

Den Haag, ,.

WEDSTRT.JbPR,OGRAMI.IA F-.JI]NIOREN

Kontaktpersoon: Ancly 'Christ, Lonirekerstraat 37, 2541 TSTeI. 66,J204
.. 

.- j, :.,:...i

bovengënoemd peÍsöon op VrÍj dàgavond -

terste neod nog op zaterdagmorgen op
661314. Voor avondwedstrijden uiterlijk

8. CC uux. , .

samenkomst LENS

HTsvtoernooi Erasmusweg 9.0C) uur

Srasserskade I3.00 uur

- opste,llingen zie'achterin .l.eze LENSrevue
- Vakanties trookjes qI ingeleverd??? SneI doen zÍe kopy
- 7:?..li1uri1Oqn en tÍainingen en !.ezelligheiclsnridaag 3ö
- ,EaaÍne oud.ers met verlreer voor F3

WEDSTRI JDP ROGRAI{I4À I,IEIS.IES

indi

I(on taktpe rsoon:
TeL. 297978

Frans vd Berg, Gramsbergenlaan' ]-I1, 254t AI,t Den Hàag,

Afberren voox de wedstrijden bij bovengenoemd Dersoon op vri jdagavond
. tussen 17.00" en 18.00 uur. In uit-exste noocl nog c.rp iËteiclagmorgen op
LENS bii reBand van cle JUKo rër. 661314..voor àvoidwerlstri jden-uire;r.ijk
de avonC. van de we<ls tri.j d vorir:L8,-oo uur. r' I

-9-'



ZATE:RDAG IO.-.:5-d9 {J4 .r

10 .' 30 uur Í,BNS l,l1

Z0NDAG 20-5-1984.

10.30 uur ËENS l4t

DYZONTJERHEOEN

Vlaartlingentoernooi

DIauvJ Zwarttoernooi

'Stuienkomst-,-LENs .

9.00 uur

Dr l\Íansveltkade
- 9.00 uur.-

opstellingen zie achterÍn deze LEllsrevue ._: ,r... ..

Gaarne ouders met vervoer cp _'. en 20-5
vakenti estf,öokjes aI ing/el-evercl?? Snelj 'doè-n zie' kopyl !.'.zie keurÍngen en trainÍngen en ge zelligheidsu.icidag 30 mei

BECTOE RNOOI VOCR I-ENS A2

Opstelling: F.van r{: Hoog - M.v Ve1zen -_ R.vd Hey

LENS A2 speelt 4 weds Èri j d.eí van 2xI5 minuten tegen ,IJEC 

"iuÍonitèr,Postduiven en Teyl.ingen; De eerste wèrlstri jd voor A2iis om,iI.I0 uur
en de laatste om 15:2,0 uirr. Din:+ 16.30 uur +s c1e 

. 
prij suitig+1.1"S.

Gaarne ouders met rrervoèr. . ,. j: . ...

R.Hem - M.Fortman - A,Christ - M.Koelemy --
. J.Wgsserman - R, gaggerman - F.Spa - _R.penn

Lei clèr: IÍím' vd Linclen

den ,- S.. de Ner-rF+e . -.
K. V .E;rÍe.ren -

ings. : ". ,

. 
Een tweeclààgs tpernogi voor LENS nf 't<àn ifrat ,o.à"rr. Al1een eqhi.er .: .

_ wanneex Ul'eerÈtë'of twedde in hun potLe' worclén .mogen ze zonclags nog
twee keer spelen. Doen ze clit niet dan btijft hét. toernoci tot-één -

gag.b9p9rlí!. I,Iie weet. JuIIie spelen je eerste weclslri jc1 .om I0.C0 uur.
En jul'!-ie'speren zat-eïdags 4 werlstri jàen. íJe rest iÉ -dnbekèild;' su-cces.
Opstelling: ,J.KIipr:- F.de irruyn - F.v Kester - P.Oostèrweghel - A.Kàmp

M"v öven - P"Dillewaarcl - R.Vreeswijk - À.Oosterlaken -
L.iuèeLlwÍsse - P.Al_IebIas - M-Tettexo, . _. ..,.. -''.LeÍ<ler; Ivlaart-en Rcg

WESTEPJ§íA IERTOERNOOI VOOR LENS BI

VEzuURCTITOERIíCOI VOOR I.,ENS Cl

gps teI lin d :
' H, Smu

A. Jan
Leider:tticha

SCEEVEIiÍINGEN TJERNOOI VOJR LENS C2

SV'35, Die Haghe,
van 2xI5 minuten.
Ops teI Iing r

N. Rif
R. Har

LeÍd.er:F.van

Scheveningen en LENS C2 spelen ieder 3 wedstrijden
qm I 17.00 uur is de prij suitxeiking.

vreclenburch, Gravenzande svrverburch en LBNS spelen ieder 3 wedstrijden
van 2x10 minuten. Om II,i 30 uur is het toernooi aI afgelopen

J. Dtrnairt - M.IjrooshiJoft - R.Spàans - M,de f'rei -,lders (2x) - J. Timnermans - nl tettero - u.liil_sma -sen - F.eI HadCioui - M,IJosch - p.Bijlsma - tt.de frel.
xcl vcl Hoek .

ivt;Haazen - E j.Raf faele - il. Raf faele. - V. Tromp - N. Jagesar -fi.- H.StaaI ..- K-tlansen - A.Hoitj.ngn - m:Stiuick - 1

tman - A,v Wijngaarclen en H.SmUIdexs. (2x'zie ook CI) ,
It Hoog.

- 10-
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" 'i, ,.: i..
ilullie kunnen ertegen aan. . Westerkwartiexr. Laakkwartierr. MSivi TI(Maassruis) en landskanpioen Feyenoord zijn de nÍet gqringe, tegenstan-ders op ons tENstoernooi, i;e wedstrijden àuren Zxf2ï-niinurrt.Prijsuitreiking 16.00 uur. Dce je best. . ..r

LENSTOERNUJMOR DI en EI

qf : a1s bekend Dl met- A,Elouazzaní (zie ook D2
EI met "l]..ölsthoorn en .R. Riemen

iTECTOEBIIOJMUR Il2 en El r:n F3

TEGENSTANDERS

Ops te ll.in 2c-s )(zie ook 20-5)

LENS Er krijgt het zvraax maar dat za1 best lukken. samen met D2 en F3
q?* ?g- z,.rndag _naar de L,rasserskade in Delft, Misschien zijn er ouclersdie willen rij den? ??

DUUr der'wedstri des PrÍisuitr- I

IJENS D2:
LENS El:
LENS F3:

Jps tellin gen 3

LEIVS t\t

IJENS E I
ffim-3

DEC , r1DO, Pos tduiven . VUC
I.]EC , ADO , Pos tdui ven , VUC
3EC., ADO, VUC rVredenburch

2xl2
2xLO
2x7*z

à ., minirut
min.
minuut

r7.00
L3.45
'r5.45

uur
uur
uur

als bekend met À.Elouazzanj. en p.Valkenburgh
als bekend met R.Riemen, D.Olsthooxn en T.Heins
R.Otte - M.Pronk - P.vd Steen - M.v Vliet - E,Henclriks

.HendIiks - D.Verhey - E.Lau - Il.Waterreus - L.Uom -.vd Heyden -"8,v Elswijk . I ..:,

HTSV T,JERNOOI YOUI1 LENS FI

ops te Ilin
D.ogÍ
L, Àbo

-WAAI IINGEN EN ULAUI'j ZWART TOERNOOIR VCOR OI{ZE I4EISJES

pl

R

Furr speed, Ijuinoord, svH en HTSV komen ook. De wealstrÍjden .luren2xl0 minuten. Om 14.45 uur is rle prij suitreiking.
M.Izendoorn - W.v Diemen : J.v Diemen - p.Dosch - T.Heins -er i E.Epping - g.v verserletd - M.v Elswijk - p.v Ei;iJk -urnarsa - Cti. Molenaar " :.

uen rdr'rik "l"reekencl. Èaterdag naar vraardÍnge-n met -als tegenstanders GDA,srièdrdiht-, Derker en vrààrdingen. zbnclags naar Liauw iwart met alstegenstanders svDH;J, Froreant, 'i{irhelmus en illauv, zwart. op beide dagenis. de pri j suitreiking oÍÍï 'r5 .0c uur. zi!n, er ouclers clie wiiren ri j cleíaa
De opsterring Ls voor beide dagen'hetzelfde. we verwachten arle meÍsjesDoe je best. . -.-'--':-

KEURINGEN

Onderstaande spelers $rorden verzocht om of zo snel mogeli Jk f 2C,-irver. te maken op giro 
-336711 !.".-". ?enningnieester r,ENs mét vermelclirlgkeuring.of om een gerdi g _keuringsbewij s van de schoorarts met r pasiof.oop te sturen naar PauI vd Steen, Chopinstraat 103, 255I SV Den Hàag,:.stop je met voetbarren stuur clan een briefje naar paul vci steen dani^reten $rij tenRinste hoeveel plaatsen we moeten reserveren.

-l r-



E]!lë,e]'s_: I4.vil Berg - S.v<l llerg - P.EIstak - G.Kuiper - J.trlanbveldl -R-tettero - I{"Tijsen - R.Wyrdeman

E-klasse.rs: R.Nuyen
F-klassers: G.v VerseVèId - 14. Waterràus - D.Verhey - L.AbounarÉo -

À.I-Íuez erie
Mei s es : I{"vci De.rg - S.vd Serg - G.Iialleen - S.Hillenaar - ,.I. Fruining -- Il.Smít .: .

Een Das foto k-ri j gen we nog van F. Spa en J. L,ouatí j

TRAÏI]INGES VRT JDAGÀVOND

A-klasserse A.Christ - ! ..': gitman - J.v Kester - J. Kuypers -
L.PennÍngs - E.Víarnrenhoven - il.Ííasserman - R.vcl Zwan

3-KIassers: A.Kamp - P.Straathof - F.Kassin - F. Sanli. ].1

Ik ga van t/m... 1.. op zomeÍvakantj.e.

C-klassers: . N.Jageèar - H. Staal

Ik ben dgs op
c.q te spelen.

Na overleg nreJ de trainers en mede gelet op het drukke programlla en
het aflopencle seÍeden vrordt cle training op vrijdagavond met ingang,
van vrÍ j.dag 25'mei stopgezet.. De laatste tralning is dus op vrijdag

Weet je het nog??? Geef je zomervakantie even door. Telefon;.sch a..s,
donderclag of vrijdagavond na 19.00 uur tet. 97CI54 of. d,m,v.

IB md.i.'

i]UITENIÀIiIDSE RETS

Nogmaals vere.;.:ken rvi j' de deelnemers ,4an ile reizen naar llenemàrken(Í-238,.1 en Frankrijk (f 92,50).het gteld over te maRen op giro 336711t.ri'.v.' penningmeester LENS met verme-Iàing buitenlandser.reisl Ook
benaclrul'_.ken wij irogmaals dat een àeia:.g p.aspoort of toeristenkaart een
noodzaak is.
ZOMERVAI(ANTIES

Eus sens tan(t r,hllédoe rnàoft Ii s sÈment

Punten toernooien genj. cldelde

Ie
2è
3e
4e
5e
6e'
1e
Ue
9e
10e
Ile
L2e
l3e

EI
E2
CI
A2
t)?-

FI
B2
c2
D.t
AI
F3
ts1
MI

,25
,25
,33
,33
,75

5
5

c

I
I
t
2
2
7

2
)
.'

3
3
4
4

J
4
)
3
ï
4
3
3
4
2
4

I

3
6
3
6
9
9

7
T}
6
l4
B
4

-L2-



GEZELLIGHEIDSMIDDÀG

LENS AI :.:

6 ..mei Verburch
,2,3 juni LaakkwarfÍer
,ur9.I0 en ..ItI juni,, Denemarken., ,

.,I,ENS A2

26 mei Verburch
9 ,1.0em"f 1.. juni Frankri jk

LENS LTI

3I mei SEV

T.,,ENS D2

Geen toernooíen meer

LENS El
-;-. r-:

LENS r.l1

26
31

,r ,... §'
mei GSV
mei.'ARC

LENS I]2

(Gouda)
(Alphen)

." LENS FI 
"

26 mei LENS

.. LENS F2"

.i) :

,r1,. :- .j. , i

.Jí:

?r'r.; . .!

Ii:* t ,'.r

. . :. tlp rrroensdagmiddaE 30 me:, l0rgani seert cc teeEtlcommssiè :-r- --:nenwËrËirrq., met.de,ijeugcrkomrlissÍe een, gézerrÍge mÍdc1ag vqor arre próiÍià"1'*;ï#;.
mini-werpen'en meisjes Lln L2 jaar. i{e.Eaan èerst voetbàrIen in-"oËr-'tairv.orm'':. i.raaïna gann wè. lekker,eten. .Dó barbecues stàan 'aan.. er.iÀ'-: . rlrankr, stokbróod, vrees, satesaus en'er'zijn.sarades. «citen.r:;; :-._-

,, "' Persoon f 5-;-. upgeven a.s. zaterdag op LENÉ bij Eclwin' cci,et:ro'i bÍi à;--..Ieiders. ?\ahmel den kan alleen docr f 5r- af .tg. geven. Op 26 mei.Siuitde Ínschrijvihg. ' .,: .ï--l.------

)
1

,]

;'26 mej. Gsvi.(coueà)
;1r

t

26 meÍ DWO

LENS CI.i
zi *o: r,u.rS

d.l

I,ENS 'F,3 ,

-:-;--: 
r - .r

'' 25 i'më-Í1.LÈNs

,irj, .., ".'

' .... ,!,:t ï

, ".:Jl
3I 'mei
9 juni

LENS C2

SEV :,,
DSVP

meÍ
mei

DEC
SEV

' :' 'LENSmeisjeé '

; 26 mdi
27 meí

TENS
Lisse-26

31
( 7-ta1) :: - !.t

-.-Í;T ..r.J 1

L,eíc1ers

juni LENS ;juni'Naalrlwijk

Ueopia toe rn{)_oÍ LENS Al

t'
2

"'i i
.- rl

Afgclopen zaterdag speercle r.,ENs A1 in het LENS utopiatoernooi Het weexwas uitstekend en cle tegenstanders op papier sterk-. Arres wees voorafop een goed toernooi, Helaas 'clacht hàt mèrendeel van de elftarrenclaar anders over. De inzet en daarcloor ook het Eeboclen sper was ond.erde maat. Het aanwÍjzen van de beste sperer en d.é beste kàeper was dusgeen extra stÍmulàns voor d.e jongens.-

-r3-
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j' )
Pa s toen er voor enkele teams .een. finele plaats in zicht kwarn- ïerd de
_Íl_r:-a:.-y.ïsl9ot-._1o verstns het'öok r,ÉrqSar. Mer een *r;il; aan inspan_nÍr.rg wercl van \IFC gewonnen. (goal van Eris . Amme r1uor, ,rà qoÈd voorbe_retdend,werk van Richard Schreiner) en tegèn het lrel fanàtieke dede Musg.chen werd het 0-0. De derce weastríjd tegen wiih;rÀ,rà *o""t .

q?w?nngn- wcrden. tsij rust was het l-1 (doetpu4t; nobert vd Zwan) . Toencle sperers hoorden dat de Musschen net 2_0 achters.tAnd (een. gelijkspel . ..van LENS zou nu dè fina]-e betekenen) was de ban cÍebroken. óot Wilhelmuskon'de finate bereiken maar moest dan vJer winnen -,,an Ar. zover rietrrENs het niet, komen. via Remco Köhrer, een <1oe1pur:t van wiihài.""-à"'de winnende goal van Roberr pennings-ls-z) twarn'ïÈNs Gch-;;i-ï*iaiËra1n de finare- olvmp5-a, war arres ií c1e ander; ;";Ë-9"r"L"ài-rrààlliàï-de tegenstander zijn. ook deze:wedstrijd rÍet Àr zieí, aài het met in-zet spelend, een goed erftar is. via eàn schitterencle aa"var-ó.ià-i - ---
Eric 

-Anrnerlaan kopte Robert pennÍngs t-0 binnen", Ofympia sËàorCe in detweede helft nog in eigen goal 2-0. Dit was de ein<rËr:ànd. Ar won het,eigen toernooi, Robert _vcl Zwanr werd gèkozen tot beste si:elei, dekeeper van olympia wercl de beste tceefer en vFc was de sportietste proeg.
PLUIM \IAN DE WEE K

Noot

Deze gaat naar 2 personen. be e.erste is bestemd .roo, bhr. Spa. Afge_lopen zaterdag was lrj g" gehere dag op Iqarathon u.rr**-ig. Eerst arsleider can c2, ars invàllei voor de-ziàxe Frank van ,t aóog en laterals-leÍder- van zijn eÍgen elftal. wanneer *"", 
"p",.ier; ;;'Dz en c2zp fanatÍek zouden zijn als Dhr. spa dan hadcren irri'r,àt "".rt*àiitàlri--ker. Gerukkig was arrès weer kornplàet met dank aan ct. Marco Haazenwerd uitgexoepen tot beste keeper en 12 werd de .porti.i"i. ploeg..:Dit mede door de Ínbreng van DËr. Spa. Hulde.- De. tweede- pluim gaat naar bebtuursrid ohr. pennings. zijn i<1ee'was omzatexdag lekker bij- zÍjn. zoons te gaan kijken <lie in er-Àpàr"rr. MaartenRog had echter een leuk idee. Een àagie weg met Br naar r,-J:inhemi a. .Natuurlijk zorgden Maarten zerf, rJe iarn. oósterweghel àn àe ram.Meeuwisse voox her vervoer. (zoar! altijd). oit wàs à"Ài.i- te weinÍg omi.edereen te vervoeren. Egn beroep croen óp' ohr. pennints -is nooit tevergeefs. ook dit r<eer niet.. ttij- reed cle- jongens i-reà" 

-àn-ierug 
naarArnhem. Hij had met..de hele gioóp een leuËe é"g."-"àg-Ëuil"" her :r:1.voetbalren ock nog twee wegréstai:rants gesroopf. woraàí in-zeer rcortetijd. (war ee' inzer) . zo íe horerr was Éet een g."iài;a, a.öl-eËi-gà"aidee van Maarten.

De ouders en de jongens van Br wirlen langs deze weg de reider MaartenRog en de heer pennings bedanken voor de Éijne aag;'oià ziJ ireruengehad en speciaar de lreer pennings, omdat ondanks dat z,n zoons met Areen toernooi hadden hij ars chauifcur heeft. gezorg-a. rroà- rrài vervoer.

-r 4-



I)E TEIISREV('E

WNEKJIÀD VAN JE VUETBÀIV.E,.RENÏGING LENS (LE}.IIG EN SNEL)

57e Jaargang nummer 43, 24 mei 1964,

ÈÀNKr..)ETUIGINc

AIle blijken van medeleven en de gerveldige bloemenzee bij het
onverwachte overlijden van onze l-ieve. man, vader en opa
Petrus (Piet) HenCrikus d,e Jongh hebben ons heel veel goecl gedaan.
lilij willen ook U cnze cprechte <lank Ï:etuigàn.

Mevr. L.J.de Jongh - Iless
kÍncieren en kleinkinderen.

3)()JC\)uJóCJoo,cà)L)uo., l
:l a'l
: UFFICI]TEL :UU
UUOOOO,JOJJJCOOJ JJOJIi»'JUO,JJOOJOOOi)

i73I . R.R.Secker .. , Ns ni(èuw adres: BosschestraaÈ 126,
2587 HH Den Haag. "

ooal)(}JococoooJöoo()JuJucccoooooooorJooS00()

TRAINERSBI ot4sr

29 mei om 2I.I5 uur Ís er de laatste trainersbi j eenkoms t van het seizoen.
Iedere trainer wordt ilrÍngencl veuzocht aanwezig te.zijn.

Geen gekook, maar even een patatje op de hoek \4rarrt venavond.
sp.eelt het eerste uit bij Lisse. Aa--nvangsti jd 19.45 uur.

(clonderdag) ^

A.s, ZaterdaE 26 rnei (aanvang 20,3.J uur) zal cle jaarlijkse merlewé rke rs -- -:
avond irlaatsvinclen. i,lehalve dq medewerkers ,die via een persoonlijk
schrijven zijn uitgenodÍgcl, zi.jn. oök alre' ouders van onze- jqugclleden c1Íe,,'
regelmatig voor vervóer'zoxgen. van hartè welkom.
Wij'hopen op ëen grote öpkomst.

I.ÍEUEtsERKERSAVL'N)J

UPZEGGE}I LTI.,}MAATSCHAI'

Cpzeggen van het I
en wel uitsluitend

í &raats ch a1l moet vóór 3I s'.:i a. s, gescbieder,
s chri ftel Í kbi de alger,een sekretarÍs,

Jaap Colpa, Hende rsonstraat , 22BS xB Pijswijk.
Leclen dÍe van vereniging will.en verand,eren moetcn Lrovendien b.i j
hun nieuwe vereniging een overs chri j vinEs formulier halen en dai
door de algemeen sekretaris van LENS laten tekenen. Jnd.ertekeninE
vÍndt. aileen_ iilaats- als men aan zijn financiéIe verpl-j_chtingen

Wij heriralen onze medecleling van vorige week nog maar eens, omriat, zo
heeft de.ervaring geleeicl, er alti jcl teden zijn dÍe het-niet .zo n au!.,
nemen met. rLe reglementen en a1s ge'róIE <1aarva4 vooi. VervëIe_nde ( ook
financiëIe) consequenties kunnen komen te staan. ' '

j

-1-



VE RÀi(lDE REII L,IDMAÀTSCiI4-!P

Spelers (lie hun licimaatschap'wiJ.Ien veranderen' dieneÈ dit voor 3I mei a. s
, telefonisch ioor te geve.-_n. aAn.Ce a19.. . s-ekretaris...., TeI...- 07C-94197,.4-.:
Het betreft hier:

niet spelende leclen die willen gaan voetbàIlen en omgekeercl
Zàterclagsenioren die op 'zonclag wiLleri gaan spe.Ien en omgekeelcl
Zaalleden rlie (ook) veldvoetbal willen gaan si:elen en omgekeercl.

Re qis tratÍekos ten ï.e boeking f 25 , -
C. Spoelstra, iI.Niemeyèr,
detaling vóór.I5 juni a. s. o? giro 33671I onder verrnelding van "boete"

Het ijestuur
VETEITANEI{TUERNíJOI

Adve rtentie

SUETEN

I{evrouw Hop <1ankt langs deze weg Íedereen die rrtee heeft gewerkt aan het
welslagen van heÈ veteranentoernc.roi van afEelopen zonCa.g. Een extra
woorcl van dank is op zijn plaats aan degenen die in alle vroegte.ervoor
hebben cleatrgd dàt.tret onbespeelbare vel<f toch noq speelklaar gemaakt
kon worden, aan tièt bestuur voor cle ontvangst en de blcemen en zeker
niet in de laatste plaats aan cle sPelers van LENS 6 voor de. schitterende
p 1an tenb ak .

+iL++++++::atnrËuws*i+i++++++++iJAfrNrEUt.ls++++++++++BARNTELms++++.r+++++Ba;ï"

Het verstrekken van spiritualÍën, bieren, linonades e.cl.
Het liereiàe"'à" "iÉ serveren van Kwalitaiief Hoogstaande gerechten,' Het'
animeren van cle conversaties aan Ce bar, vraarbÍj een enkele "schuine l:ali'"
oogluikend worclt Eetolereerci.

Fun cÈievereisten

-'è LENskantine, .vraag! r.

IAIIMEI)E!íERKERS (IVV) , -.(deeltijdarbeid)

FunctieomschrÍ jvÍng:

STAN DPT.. AÀT S :

' s-Graverihàge.

cedacht r,rordt aà.personen mèt eeD voltooide
beciri j fswe tenschai.rf:en uF enige jaren lagere
rfrÍnkeà strekt tot aanbeveling.

acadehische opleirling
school. Enige ervaring met

WI]RKTTJDEN :

Gezoëht wordt naar personen Cie;,volgend seizoen de .maand.aqavoncl vril
verzo-xgen en per'sonen Cie in het. weekeinde rci j wiII
sen clie ongeÈul(lig zijn en nu vàSt aan de slag will-

en. springen. Ook men-
en, .krlnnen rdf lectexen.

SOLI,ICITATTES :
zo spoèdig mogelijk bij Ànilré Christ, TeI. 660204.
++++++++++i.)À^ï{rEUI{s++++++++++ilAI&IIEUWS+++++++++++BARIiIIEUI,IS+++++++++++++++
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ili j rterhindering: afbellen bij José Chxist Té-I. 5602U4. "

LENS en de stÍlle voorboLle van de stille zondagen

Àfgelàpen zonclag was het weer eens zovex. 'Lo Lro"r"r, en tuinders Iaöhten
weer, maar L&J redacÈie harrgt troosteloos aan Ce bar en ki jkt Íldsmoeclig
vocr zich uit. t{egens r1e regen is het eerste afgekeurd. Sombere gedach-
ten trekken aan hem voorbij. De regen kleLt(irt op- cle ramen en ik reali-
seer me plotseling tlat Frans Flumens (hoe sterk is de eenzame fietser)
zich nu reerls halverwege IJisse moet bevinCen cnil.tlei punten voor de
UNICORN-trofee te geven. Jamlrer Frans, naar Volgend.ei keer beterl
ijuiten pogen de veteranen van het Jan Hop Toernooi nog een succes te
maken , vrat hun trouwens ,wonderweL nog -Lukt ook . Prima werk van cle
prikplceg trouwens..I{et laatste beetje zakgeld ver<]wi jnt in c1e éénarnr-ige
bandiet en er zaL voor Ae rest van cie mÍcidag Eepoft moeten wor<1en.
Spijkerhard cleelt de }:;'.rueze ttÍng mee dat er aIleen gepoft worclt bij
personen boven de tachtig rlie begc+Ieià worden daor zíjn/haar ouclers. . j.
Ik rits.mijn jas, dicht en duÍk de regen in. i i

VARIATIES:

ZJNDAG 27 mej-. Tinus Zilfhout - Cbr lloppenbrouwer. - Suzan Otte -
NeIIy vd Hoek - José Christ - Eclvíin Coret.
i1n en Gerard vd S teen .

Het. sl5örtieve Ceel van Uw redactie z.it wee.r in Frankrijk voor-de-.'
ronde van l.Íont d'Aigoua1. Zeer uitgebreiil zullen we U Éierover
na-der berichten, maar mi,ldels telefonÍsch contact ,kunnen we U
riu alvast meclelen dat iPeter Fie-ret ( hef- looi:wond.er van LENS) ifi
een p]-aatselijke marathon de derde plaa.ts heeft behaakl.
Nir: bekenct iÀ of rleze marathon Ueràop cf bergaf wercl gehouclen. -

Rob Jansen (voor aI Uw selektie-wensen ) c-'aat trouwen met
Karin lloe1linÍ. Plaats van hanclelingg Het stadhuis aan de
Groenmarkt op B j'rni I9B4 om 12.30 uur. De recept-Íe vlndt plaats
in het Atlantic Hotel, Leltaplein te- «i jkciuin van 19.30 tot

Rinus rlen Exter beciankt iedereen voor het bezoek tíjdens het
terblijf Ín het ziekenhuÍs. i -

Anclré Christ is afgelofJén zàtéïdag gehrrlcligd a1s jubÍIaris. '' 
'

Getegenheid tot feLiciteren bij de Fam '.rd Èoek. .

Het tiende van de zontlag hëèft;een strakke linkerspÍts in d.e aan-
biecling voor volSend seizoen. Te bevragen bi'i Luq Vefkijk.t)ver linkerspitsen gesi:roken. ZouCen de FIFI.-straffen ook vdox
amateurclubs gelcien. i.tnders wiI.Ien_we irest,,e,!,n paar..§tand.ar<1-
gpelers asiel- verlenen. Een beetje. concurrentie binnen de selektie

BARCPSTELLING Z ateldag 25 mei.

Sl ui ten:

Slui ten :

Hr. Lenting - An vcl Steen - Leo Molenaar. -'Ilarry Douw. .'
Tinus zilfhoÈt

-3:
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PR,:TGIiAMMA DON)ERLY\G 24 mei 1984.
l, ; ,. :r'..' :

19 . 45 .uur Liqss.' t -
PROGitÀMMi\ ZONi.rrlG 27 nei 19ii.

LENS 1

RK}§ry I
.I++ 4e. Eo.uw-learnooi
LENS-'-oernooi
LEr\S rt-oernooi
LBNSrt oernooÍ

r6. ia
r0.3ÍJ
IO.JC
IJ. Pr)
r0.0,1

uur
uu.r
uur
uur
uur

LENS
LENS
LENS
LENS
Ï.ENS

I
6

ll
t1

(VCS) :

Stomme verbazing lri j de SEKO- Ied,en afgelopen zondag. ili j aankomst op
LENS zagen wij een tweetal ondergelcpen velden. De eerste reactie was
,rjammer maar helaas, gieen toer:noc.ri". Getrukkig zagen r1n Dergenhenegouwh
en Ïruc Verki jk er nog we1 . brood in . r.ln zin, was hun antwoorcl., . er moetalleen gepxikt worclen. Na wat heen en weef,: gepraat, blekeri ÍIiIIem, Luc,ijen, Hans" Cees, Koos en Cor hiertoe bereid en wisten zij het 3e veld
zodanig te behrerken ,lat cm ]1.0C uur gespeeld kon worclen: Het was alsnel cluiCeli jk dat de strijd om de Ie plaats zou gaan . ti-rssen ;. : - :Excelsior '2;.J en LENS, <Iie elkaar 'in hun laatste óeAstri.iO'zouclen ont-' '
mpeten. LENS had op dat moment Ce beste papieren, 3 wedstrijden 6 punt...'
tegen Excelcíor: 5 uit 3. Een geli jkspel was 'zol.doen<je om voor de tlercle :
achte reenvorgencle keer àit toernooi te wÍnnen. onder tcezienc oog van de
Eam; HoP, bl-eek' .crl snel dat Excelsior cle beter'e ploeg' wàs , tfils verloor
kansloos met 3-0. lila af l-oop van di E geslaagcle toèrnooi. werden ih ons
kltÈgebourv oncler het genot van een rlrankje de prijzen uÍtgerdikt.

JÀi{ - HOP TOEiir\ïrlOï ZJi'IL\1G 23 mei 1.9 B4 .

r:INDSTfu§i]

ExceLsior'2C
LIINS ,

. Quick'.Steps

2J.C0

LENS I

t.
)
3..

4
5

GSV
Ve rburch

Zondag a.s. de afsluiting van het. seizoen. LENS B,lO,lt.en zaterdag 3.
DeeLneménd.e yer.enigÍngen Verhurch, euick Steps en Spcc.rrwí jk. Er wo;dt
gespeeld in 2 pcules, aanvang 10.íJ0 uur. om l5.rs uur de finares om cleIe t/m 4e plaats. Om 16.00 uur prtjsuitreiking. I ' ,

z z z z z z z 7, 7, z z z z zz z z zz z z zz, z z z z z z z z z z z z z zzzzzz
Í r,rurtes DE r,rJNEN vAI{ IIET zltÀ[voETDAL ! .Liz..'
zzzzzzz?'zzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzT'zzzzz?,zz?'zzzzzzzzz?'zzzzzzzzzzzzzzzz'zz?,zzzzzz

SENIOREN TOEmIOOI zui{ DÀc 27 mei 1984.

pRoGRI\IvtiitÀ VRïJDAG 25 nei 1g g4 ,

uur Laakkwartier 2- LEI{S 3

en2zí ia-ysri

-4-
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VARIA

willen de aanvoerdexs nog even clenken aà de bijeenkomst op
maanCag 20 mei a.s. aanvan g ZO.3O uur j.n de LENskantine.
OP óeze avoncl wilIen r,re nog even het afge.Iopen seizcen doornenen
alsmecld r,rat ba.bbelen over het kor encle sàizoàn. i
op d.e zé atoncl zijn ook de mensen van de níeuw te formeren zaal-
voe tbalteams van harte welkom,
Tevens zou ik rlan graag een lijst3r van iàdere aanvoender- ont-
vanJen net de vakantie-data van hun speiers
!:-t net het oog oil cle vocrr -de aanvang- van het nieuwe seizoeí ,te
:i.l?lel oefenwedstrljden. , .

Dit nieuwe seizoen zal waarschijnlijk aanvangen in de weèk van
27 augustus
Tenslotte - het zij nog maar een keeï ve rxield - Regel Lrw keuring

as foto voor aanvan von het nr-e riÍíe se ri'3oen .c.
matÍebew rlnt U bes i- st niet cleélnemen aan

35ö, 2263 EA LeiCschendam, Tel . ZOZ4O4.

VENISO zaatrvoetbàltoernooi

Zon r rcen e L
cle íiènrvé ompetÍLie.

. v-c-r-i n to rmatr-E-EGfre t1e het inl-everen van r_leze l:ewi j zen kunt U:'terecht bij tX;,r sekeetaris: W.vd Linden, ?r.Johan Willem Frisolaan

z z zzzzzzzzzz.zzlzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 27,7,2 7,z7,zzzzz .,

J r,al.lcs DE sponTEr\r vAN DE z-M LÀDDER ---! | ! z 'z ----- -- -.- í-'-:-' z
izzzzzzzzzzzzzzzzzz zzz zzz zz z zzz zzz z zz z, zzz z z?, zzz zzz z zzzz zzzzzz zzzz zzz zz zz

Dat het voetbalseizoen op z'n einti geat lofren blijkt op het .

nomen t. uit alles. De beslissingen zijn Eevallen,. ,3e, spanning Ís om zo
te zeggen ,, van cle ketel" en 't ,,hoeft" allemaal. niet zo nodig meer.
Sct zàI dan ook wel é6n van .Je laat E-Eeren zijn dat er copÍe in de.'
LENSrevue komt. LENS is beslist wat je noemt ,, voetbe{I-moe". Dat }}eek
ook volledig.uit. de laatste competitieweclst- ri j den: LENS I -
sv De JaEers t (I-I) en LENSI 2 -' Monsr-er 5 (3-2) alsook uit de verrich-
tin,g-.en op het toèrnooi . van cle vereni.ging ORNAS,, waar wi j notabene
(geheel en a! tegen cnze . ge-woonte: in) d.e Ïffi'te plaats hezetten, ÀIleen
het VI.J-FDE speel
Honselersdi jk en
tiekking, daàr c
worden was ,
Dan verge.ten we vercler de vcètbalweCstri jden'.maJar tot :september a. s.
gaan ohs vercler consentreren op vakantie-aktivileiten .ieàe zomer en
hopen maar,. dat $rè (laar allemaal gezond en we1 cloorheen komén.

de nog een goeale laatste competÍtiewedstrijd in
r+on weliswaar mel 5-I, doch dit was een te.,Iate stuip-

oíE[rrent Sernper À].tius inlrridclèl-s reeas k-an',pTóEil 9e-' 
-

-5-

Op clit toernooi heeft IENS f einclelijk een keer zijn klasse getoond.
Arre wedstrijden werden zeer regelmatig gewonnen zóncler . ook . maar ee.n
keer echt in c1e problemën. te geraken.t.w. Oxnas (3-C), VENïBO 1 (3-O),
Dingemans (3-I), VENIUO 2 (3-I) elr L,I,t (3-2). Ee_n eerste prijs alsmeale

- een volgend. jaar te verdedigen wÍsselbeker waren het resultàat. Een - -reuke. a€sI.uitin§ van een lang seizoen waarin LENS na een matige start =

s-lgeds beter is gaan zaalvoetballen. Hopelijk zit vc:gend jaar <te zo- f91 begeerCe prgmotie erj-n. Rest ons nog Hans Groothuí zen. -beter 
bel.,en g!

als onze ninuner versagende sponsor DE INTERIEURSPECTÀJJIST. rran harrr(: E€'
bedanken voor zi jn m.-rre Ie en financj-ëIe stoun .'l i t sí".izuen. 

,

. Dc zÀvoKsli

en



heíl trij ,een anclere. vereniEing of een ande
kortere of tanggye tijd die zÍj Lrij öns do
cing.en | 'we]-ke ,wi I met elkaar hebben beleef
hierbij'gaarné van hartc de nieuwelingen,
en ho;>en maax (lat'zij een prettige t.ijd zu
incel,ing''vó elital-Iàn en éen samqnstéIlÍn
zaak nog lleel .yteinig te zeggen en z,ulIen d
nog beri chtèn vo1gen.. Wij ho1:err vports, da
is., of reeds b+ j, :gr-rs 

's1:ee1Ce z.ln kèurirng bi
wanoeeÍ <leze éventueel afloopt en vernieuw
tenslotte allep,.,een hééI prettige vacantie toe te wensen nre t heet veel
goed wëee en'höien Ín de maanC augus tus ie draaC wee,r op te;,nemen---- 

..Tot dan Cus: allemaaM -:----:-
':'i .r 

_.r"

Voor wat betreft het leCen- bestand danken
rÉdclen gaan verlaten, doorclat zij 6f stopp

ZoNDÀc 27 mei.

wij alle leden, die ons. 1:'-
en met de voetballery óf hun
re sport gaan zoekenr' voor de
orbrachten en cie preEtige
C! Voorts verwelkome$ wij
die zijn komen' binÉénstapFen
Ilen cloormaken . .VanÍórege een
g .d,aarvan Ís uiteraËid der
aaromtrent zeer.zekei L. z. t.
t een ieder of hij -riu nieuw
jhoudt en er attdht.-op blijft
d dÍent te wcrdeh..'Rest ons

uur verz amelen 9.30 uur.

'I4ersbergen - I{. Kliinnen
- R.Vroom - J.Pronk -
Knt. 514051. .

LENstoernoo.i voc.rr LE[{S 3 Zat. begin. lJ.O,
De volgende spelers worden - verwacht:
R.IJrressen - IJ.Driessen --R.v TooÍn - w.v
H.DiemeI - G.Sinke - D.I.ronk - J,Niemeyer
J.Kèetman.
afschrÍjven bij WÍm Kliinnen, tel. 653657.

ZATERDAG 2. juni Devjo toernooi voor IiENS 3 en 5.

Ijegin tGe.rnooi; I0.,J0 u,ur. Verzanèten 9'.'30 uur op Devjo. Ingang poort'
naast. Oos te j:ncle ' 285 Voorburg. ne vof gè'riàà -spele-rs woiden vérwàcËt van
LENS 3: R.Dxiessen - iij.Driessen - .i{.v Tqórn - G.Sinke - D.:prönk :.' .

VÍ. v _ I{ersbergen : ' R.Vroom - J,Pronk - W.Ktiinnen - J.NÍemeyer.- W.v.Veerf
J.. Keetman. 

:,

LENscombinatie 4 /5

M. Fris - lt.I(oelemy - . J. vd Steen -
F,LanceI - H.Kemper - E,Neumann -
L,Sinke - J.Sinke - P.vd Derg.
afschrijven voor dcnderëag 3I m(+i.
te1. J70-863447

:. l-.r

KEURING:

G.vcl Togt - G.Kuiper - K.KruI -
G.Bosman -- C.Dosman - .C.VelclÍnk -

19 .0C uur bi j cle heer Meine3 z',

ra"rr, àit tan;tii t".t*r.noií- l

kliniek, couclenregens traat 58 Den Haeg. .l
Afspraak, maken Cinsdag van 17.00 - IB.3C uur: .

T.iiooms;r À:.Hop - K.Jansen - L- Kooymans - J.Niemeyer - A;<1e pàgte.r -J.Pronk - J.vA l{ijzen- - A.cle Ri:yteg : J.Storre - .f .vcl Tas -.W..v Veen -J.Weltén§ -'A.v Blit.terswi jk - '{.'v t'íersberqen - C..VelclÍnk - M.Fortman -J.v Kester - H.Douw - H-Kemper. - G.Kuiper - II. Koul"reihoven - M.Ne1issen -
E . I{eunann - A. Tewarie

liectificaLle Pluirn van vori qÍe week

Ele pluim voor C2 van vorige week is niet ten onrechte ean dit. elftal
gegeven maaï cle zinsnecle " Texas/LrHi.t Eeen kimpioen en..ppNS niet op c1e.'
onderste plaats is àeker wel ten onrechte.:. Het eersté' is vraar maàr dàtweede s+elIinlr is onzj-n. C2 heeft dit jadr een'redeiijk seizoen ge-
draaid en van cle onderste regÍonen kan geen sprake zijn.

-6-
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JJJJUJJ_J,'Ji}.IíJJ,JJJJ.].'.]J
j van unr. Éuconnowr j :

iIiIJJ,lJ,rJiIJJJJJJJJJJJJ,rJ,rl.r,r,ru,r,r.rJJ.tJJJJ,rarJJ,rJJJJJ.IJ,r,r,lJJJJauiÍJJ,r,tJJJJirlriIJ

WEDS T RI J IIP ROGRAIÍi'{A A+B+C-JI]NTOREN

. i.'i'., ," :

Afberren vcor cle wedstrijden btj bovengen.:ema-pérsoo., .rp ,rriidagavondtussen I0.CU en 19.00.uur. rn ulterste-nooa noö op zate;dagmorgen opr-,Eiils bi j 'iemtiurd van'de JUKU- te'r. 6613I,i. voor àvr:ndwedstiijden uiterrijk^de avond van cie wedstrÍjd voor 18.00 uur.

Kontaktpersoon : Gerard DuÍvesteyn, StÍeltjesstraat 259, 2S2t VL Den Haagtel. 9 46 ti9 3

ZA'ÍEBj,AG1.26j5:19 84 Saftenkomst LENS

,L2.rcc
r2. c0
r0.00
I3. I5
.- LENS CI vrij
10.30 uur LENS C2

Verb+rch toernooi v Arke1weg. II.00
Verburch toernooÍ v Arkelweg II.0C
GSV toernooi Gouda B. 30
DWO toèrnooi Sp.park West Zoetexmeer

. - 1t.30
Dl ,82 en C2 en 3l-5

LiEC toernooi Ilrasserskade .. 9.15

uur 'LENS iAi ,

uuï LENS A2
uur LENS il I
U.rJr LpNS.:;É2. -

DONDEzuAG 3I-5- }9 84 .

zLe

uur
uur
uur

uur

uu-r

10.00 uur LENS
-- 1.3.;3U".uuÈ LENS

9.35 uur LENS

iJY ZOi{DERHE DEN

BI
CI

c2

E-JUNIJREN

Edwin coré-t, Heníelblaan 589 ,,2544 GL Den Haag

Alphen. C.30 uu:-
He uve l.weg/t^ l ds chendam

Heuve rweg,/Le ias cËenaa*z 
Ío- til'c

. : 8.30 uur
. i.

- peraoon op vri j clagavond '

og op zate.rdagmorgen op
avondwe<Is tqÍ j rlen . uÍter1 i jk

s amenkoms L LENS

8.30 uur

ÀRC toernooi
SEV toernooi

SEV toernóoi

cpstellingen toernooÍen zie achterin LENSrevue :
caame ouders met vervoer voor al_Ie toeÍFcoien qp 2,;-. j cn 3I:5.zÍe kopy keuringen, zomervakanties bui+-enlaàclse'ieis er, 

- 
tràini.rgenzie kopy barbeque op vri jclag J.5 juní .

ViEDSTRIJDPROGRA},,IMA D+

Afbellen voor <le wedstrÍ jclen bij bovengenoemt!
tussen l8.t)0 en 19.00 uur. fn uiterste nood n
LI:NS bij: Íemanctr_ van ;de JUKO tel. 661314. Voorde avond van de wedstrijd voor I8.UO uur.. i

:

Kontaktpe.rsoon:
Tel.671U96

ZATE R,AG 26-5- t:r .,J

IENS DI
uur LENS El

+ D2 vrij
I0r,00 GSV toernooi Gouda

WOENSDAG 3J-5- r9 04 .

I11,.0.0 uur gezelligheiclsmidrlag op LENS 
-(zie kopy achterin)

-7-
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DJNDER,IJÀG 3I-5-19 84.

13 . 30 uur LIINS DI

SYzOl'ïDERHEDEN.:

f3.30 uur LENS FI
,13.30..uur LEIIS F2

9,C0 uur LENS F3

opstellingen toernooien zÍe achteii" "Éiisrevue
zie kgpy keurÍngen;i-zorndivakantie, trdiningen

Saménkoms t trEltS ''

SEV toernooi Heuvelt eg/r,eic1s chèndam,
f2.15 uur

en qe ze I IÍ qhdi dsni d.

2541. TS Den Haa§:i

WELJSTRTJTJP RAMMÀ F: JTAII JREIiI ..

. -:,.
Kontaktpersoon: Anciyr Christ, Lo-nekeistraat 37,
TeI,66C2J4

ZÀTEITDAG 26-1,.-r9ti4.

Àfbellen.-voor cle:,yredstrÍ j ti,en bij bovengenoemd pexsoon oi). vrí] d.aEavcnd'iusse Ie:Do 'èn l9'.UD uur. In uÍterste nood nog op zaterdagmorgen cp
IFNS b.ij; iemancl ,van .ge JUKo tel.. 66I314i Voor avondwedstrij iien uiteilijk
.de avo-nc van de weos,tri jd voor I6-,J0 uur. , 

.

S ameinkcifils t LENS

c
0

r LENS .Lccrncoi -
LENS .,toernoöi
LEI§S toernooi

13.0
13.0
8.3

uur
uur
uur

I'IoENSlrAc 30-5-19 84.

14. 00 uur., ge.ze.I1Ígheidsmiddag op LENS (zÍè::kopy '' achterin) . 1'r. 30 'uur

DYZONDERHEITEN'

opstellingen toernooien zie achterin tF:Nsrevue
zie kopy keuringen, zornervakanties , trainingen en

RÀMIr'À }.,TEISJES

Kon taktpersoon: Fxans vd Berg,
t-e]-. 297976

Gramsbergen laan 25 4 I AIrÍ Den Haagr14,

WEDSTRIJDPROG

Afbellen ïoor cle. wedstri jilen bij bovengenoeÍxd péràoc» op vrijdaEavond
tussen 17.00 en 16.00 uur. In uite-rste-noo,J no-g op zateidagrmórgén op '
LENS bij iemand van de JUKo ter. 661314. voor avondleedst.ri j den uite;rijkdeavond.van.dewedStrijd..v,:or1c.'0:y}=.,..,."

ZATERDAG 26-5-r9C4.

9 .0C uur LENS I't 1

:

ZJNDAG 27-5-L9U4.

LENS toernooi

10,00 uur LENS M-comb.

WOENSDÀG 3I-5-1934.

Lisse toernobr-i

14,.00 yur gezel-Ii gheidsmiddaE t/m I2 jaar.

Sarnenkoms t LENS

ti . 30 uur

9. CO uur

-3-
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i]YZONDERHEDEN

vEzuuRcHToEENCor,vooR rers ei en a2 op 25-5.

GÀÀRNE OIJDERS MET VIIRVOER

I,ENS A2 : F. van ' tA.Christ -
M. Fris .

ós I VooR LEI'IS DL o ..26-5

Een leuk

Duur dex
1'tlm 8.

opsteltingen toemooÍen zÍe achterin LENSrevue
zie kopy keuringen, zomervakanties, trainingen
gézeI1ÍghéiCsmiddag.

en

verburch speelt zoals gebruikelÍ jk' weer tccite ",vue-astrt j,Jj es r.r.r, 2í;10't*ir,.
rÀaaxdoor cie tcernooien weei snel voorbij zijnl uaast irÍs zijn, ock
verburch,Dso, RKSVI4 en Lyra aanwezi.g. IIu niàar hopen dat àe vaste af!. _(:lrellers van A2 zaterclag weer eens aanwezig zulrèn zíjn anders zal A2.echt met^te weinig spelers staan cmilat ooÈ gt-en Bl'inoetén spelen-.
om + 16.J0 rrur is de pri j suitreiking.
LENS Àl:-" J. v Kester - R. Sciirèiner : E.IÍarmenhoven - Ivl. zaalberg -

-1.*ijhler 

- F.spa - E:AIt!Ín;;+aa,1 -.n.r,enninss - R.vd zwan -
R. vd Hey(len

E, Coxet-
W. !ÍaI s -

Hoog - R.Iiam - M.v Velzen - R.llaggerman - M.Fortman -R.v Elferen - J.Ilasserman - J.Kouwenhoven - R.Koelemir -

toernooi rlaar in Goucla. Poule I: LENS..lr.,6k,r:ómvlieÈ en --r.':i-
Nie uwicoop

Poule 2: ARC rNieuwerkerk, SCO en GSV:;
wealstxi jCen 2 x 15 minuten. Daaxna finales om de plaatsen
Om + 14.30 uur is d.e prij s ui treiking. -- r:,. .-''.:::

131 zÍe ook 3I-5: F.de Uruyn - F.v Kester' M.v Oven .- +:Meeuwisse.- ,R.Vreeswi jk -A.Oosterlaken - P.AIleblas - M.Tetteir
M. de FreL

IJENS

A. v Wi j.ngaarden - I,1. Struick - i:,. Jíj Isma -
R.SÍ)aFns - J.Timmermans" -,M.llosch.

- P.Oosterweghel - À.Kamp -
P.Dillewaard - -.

...it P. vd Zwan. - M.'de Fxel -

--iJ. Uj- j lsma - T.Jansen'-

Derfia,Dso.Dlfo en wÍrhelmus zijn c1e tegenstanders: ' De weddtrijden duren2xr0 minuten. om + 17.30 uur ís de t)rij sul treiking. zijn er ouders clíerijden? :'

DWOTOERNOOI , VOOR LENS D2. .,

LENS il2: C.vd rloogaqrdt .- F.ChrÍst - M,Spa - p.straathof - R. HartÍ,nan -

I]E CTOE RNOOÏ VOOR, LENS C2 ot> 25 -5-: ;, :

LENS C2 gaat. naar pIrC toe.. Vier wedstrij <len" van 2xI2t minuut tegèn
RVC,vios en vitc. Zót ie beste beenrje vóor. ?rÍjsuitieifi"g re.5il "
LENS. C2: Irl.Haazen.,- H.Smulders - K.Hansen - E.Ilaf fae,Ie - R.RaffaeLlë:j:

, Trornp. - N..Iagesar - A.HoÍt.inSh -.N.Riffi - H.Staal - -

M,Brooshocrft - F, eI Haddioui - R.Tèttero
I,el.der A. v Blittersr^r.t jk
Strippenkaart nEeneÍoen: vanaf Cent.raal Station bus 5?

I]EC,
uï

-9-



In poule t spelen ÀRc,Roodenburg en..Barnsports. In poule 2 spelen
LENS en RKÀVIC. te wedstrijCen duren 2x20 minuten. .ll.a de poule
wedstrijden de finales om plaatsen I t,/m 6. prijsuitreiking 15.. )

ARCTOERT\OOï VAoR LENS 11 Dïr 3I45

SEVTOERNOOI,VOOR CT ,c2 en Dl op 3l-5

uux.

E.Raffaele - R.Raff,aele -
Riffi .- H.Staal - M.Strulck -,..:,,

de Bruyn - ,D. Hui.ns -
c[ri.jve.;. - .N.§cb.qpr-man :

- J.de Lange -
R. Wubben -

Sparta

LENS ulj. J.RIip - F.de 3ruin -- F,V KëSter .: p. Oosterweg*rèI - À.,Kainp -
A"'Oo,sterlakgn;1; pr. AJ,leblas. . i '1'-

I

':
IJMT, Voorschoten èn SEV zÍjn de tefenbtanclers voor CI. De r,re.cl-
strj-jcien duren 2x 15 rÀínuten. prijsuitreiking 16.tS uur.'. . . UezelfAe Èe.grirrs Lar\:.ers voor .C2 " Dezelfdle wedstrijdduur. Alleen'. :\toxdt julli.é toe:nooi s'morgens gespeeld. p.ti,=uÍiiàiLing
12. I0 uur.
Den Hoorn, RCL en SEV DI zijn c1e tegensr-anders. 'ïoor DI . Ttíee'maa1tien ÍLinuten duren de wedstrijden. prijsuttreiting + 16.00 uur. ..

LENS C2:

--v.
R.

Leider F.

r,eÀi§ br."- izie ooii Br í32 en c2 op 26-5) als bekend

LEIiIS Dl :

Irl. Haazen - H . Smulders - K. Hansen -
Tromp - N.Jagesar - A.Hoitingh - N
Hartnan - A.v Wijngaard.en . ._-:.,;-
van rt Hoog -

als bekenrC met §.ElbÈazzani

GSVTOERI{OOI VOOR LI'NS EI op 26-5 .'

LENSTCERNOOI VUOR Fi.en F2 op 26-5

r'el.Ís ur gaat s amen met Dr naar couda toe. vijf wedstrÍjden van 2xro nrin.is.-niet rnis.'ÀRC.GSV,Spartaah:i20,Cromvliet en SCO z!)n ex. ook. prijsult-
reiking: .I5 ,00 írur. . . ,

LENS EI: E.clen Heyer - D.Adam - M.de Brit.o - M.
r'.LelÍevefd - R.Nuijen - M.Scholte - IrI.S

. j J.Spagls - i.Mansveld .en M.v Katwijk

cona, scheveningen, _DHL en ltuc zrjn jurrie tegenstanders, De weclstrijden
iluren 2xB minuten.' ..Ié-déreen k_r-i jgt een vaantje en om + I.7.OO. uur is .àe
prÍ j suitreÍking. Doe"je be.st en geef je 'op, vóor de ge-zetlige middag'op3I mei op LENS. (zie kopy achterin) .,:i,.'

LENS FI: T.Heins ---. l.auounarsa' M.v Elswi jk
M.ï
-ri
-P

zendoorn - D.Ogier- - E.Epping - Ch-Molenaar -.v Diemen - J.v Diemen - P.Dosch - e.v Verdève1d -.V Elswijk.
LrENS F2: S.Olsthoorn - R. Riemen - J.vd Seyp - p.Kerdijk

X.v Lèeulven - !3.Hijl<oup -'p.v Rijn - m.Vieveen -J.Sandifort - A.Muezerie-' . ''

- r0-



LENSTOERNOOI VOOT{ LENS T3 en rle meisies op 26-5

Ook jullie spelen (s,mcrgens vr.qqg ) een LENstoernooi. vÍilhelmus ,. :Monstex
Hqnselersdijk enr,ÀDs spelen ook- weds'àrij.cljes van 2xB minutén. ook rivoorjullic_Iiggen er vaanrjés lilaar. cn 1 r2.iJ uur worden ae- iii:rÀ"" 

---
verdeeld. Succes.

I.,ENS F3: R.Otte - M.Pronk - IrI. \r VIÍet - E.Hendriks - .M
D. Ve.rhey - E.Lati,- p.vd Steen - R.Wateireus. ;..'L_

" ' i R. Vd Heydeià - Il; v Elsrvi jk.'.

. HenclrÍks

.3om -

LENSmeÍs'ies : (zie ook 27-5) als bekenc]

I,ÍSSETOERNJOI VOOit }IEIS'IES T,/M I ? jaar'

NieuvJ Vennep, NS
van 2x7\ minuut.
het afgelopen.

v'_4q,RKiÍMrSirz, LENS "n ii""" spelen e1k 5 weCsirijcten
Het zijn 7-tallep.op een half ve16. Om.+ 15.30 ui:i is

oÈËtèItin g: S.vd l,le rg - i,l .Schrijver - p.Morauw - S.KooI - S.Halleen -
G. HaIleen - J..Kuyper - S.Hillenaar.

:,j

--:----Í-:-i

Je zult .het haas.t .nie-:C _geloven....Nogs teecls zi jn er spelers . die ondanks
v-i'er. verzoeken nog niet-hebben g"ró.g.*ia op de keuringsoproep. Let opdit is de. raatste mogerijkheid. ondeistaancló epelers-wóraàn vèrzocht riir

..of .f 2t),-_ gv,ef ,,9F ,make4, op giro 3367I1 t,n.v. penning,rnees téÍ lpWS- met vermeldÍng \eurÍng .. : .' . .; '
of .een geldig. kdirrinËisbevri j s met 6én pasfoto op te stir-en naaï-PauI vd Steen,, qhepinstraat I03 ; 255I SV »en .nàag . .' -:.. ._

ot. wannier ze. stopFen met voetl-)alIen dit schrlfdeli$< kenbaar tèmaker'..-r.,i

A-klassers :
B-k Iassers :
C-klassers:
u-J<Iassers:

E-klasseis:
E-Èl.assers;

IMeisjes:'

. Fo.rtman -

. Straathof
M
P
H
M
R
R
(J

A
!t
J

Kestex - J
.Kassim - F

.Wasserman....-'.

. S a.ni'Ll àI

.vd ijerg - S.vd 3ërg - P.EIstak - Jrl"lansveld :l

.Tett(rro--R.Wyrdeman.,, ..: -i'',

.Nuyen

.v Verseveld - M.Wate-rreus - D.Verhey -:.' .

. Muezerie

.vd Ber(j - S.vrl llerq.-- G.HaIIeen - S.Hillenaar -

dus 
-ni-eè 

naar
12,.45 uur óp
urit.

J.v
-F

Een pasfoto. krijgen we..riog van: F.Spa en ,J.Louati.

IJUITENTANDSE REIS

LENS Àl- gíu.i ,a.r Lundrofte ,(tusFen Esbjexg en íejIe). enGrenad.'Dit scheelt maar lief'st a,.uu, réizàn.. Verlrek omilonileÍdàg 7 j iuri vanaf LENS . Teru.g op I I juni. om .+ 22 . 00

Nog betalen moeten: C.Schenk, E.IunmerLaan (beiclen f BB,-)

Gaarne .s,r-r.er.coen o[r giro 33671r. tin.v.- penningmeester LENS met vèrniè]_ding
Denemarken: - : .,.. .:..r -i ' .'::' '., -
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.:).-1.t. -i. 
'':

'.'i, .;, .- . :::.':. ,, .',I
EeÉ A/B- icombinatie gaat nàar Frank.rijk, vertxek 9 juni om rc.00 uur;Terug 1l juni om + ??? uur (1i9t aan iesultaat)
Nog beta].en moeten 3 F.van rt.Hoog, p.A1teb1as, M.Fortman (alren f 92rsolP.Dille$raard en .R-Llaggerman.' (beicie .t 42,50l,
-Gi 

ro 33671I t.n.v. penningmeester LENS rnet vermekling Frankrijk.'Voor beide trips heb je een C+g+C=pggEggEE of toeriÀrenkaarr nodig.

ZOMERVITI(AIiITIES

l-{og maar een 
. 
keer _proberen. gI1e jeugclspelers w_orclen verzocht om op tegeven of ze. ,wer of niet op zomàrvakantià gaan: -Ga 'je wer yu;1 rlan .dà da,tain._Ga je'nieÈ geef dit ilan ook cloor. l;el of paul ía St.",i"ig?:1f54)of lever zaterdag onderstaancl strookje in.

Ik ben van. . . ..op Val< antie op
ikbaar voor LENS .ben ik

t/m
dus weer besch

,, Na

TIONG LENS-.-:-:_.--
4 ju+{ verschijnt er natuurlijk weer een {ong Lens. Hierin.staannaast de resurtaten van de erftarlen ook sËukjes geschxeven c19or de
}il.*:r: !! de trainers._.I{e vragen aIlg IeÍ<1erl en-traÍners c.q anderen-(guders, senioren, jeugsleden etc.) om de kopy voor maanclag 4,juni inte reveren bij de jeugdkomnissie. ook komen- àe nieuwe selékties alsmedehet training.s.gchq$a voox het. nieuwe seizoen erÍn te staan. ..:. , r

zoals erk jaar nemen we ook na rri t- seizoen weer afscheid van (twee)trainers t.hr: Richard vrf Hoek en Ronald v Oven.
Een_ drukke werk,/studiekring maakt het voor..beiden onmogerijk om met c]etrainingen verrlër te §aan. De j eugclkomnulssie bedankt níchaí<l en Ronardvoor hun lnbren! cn we hopen rlat jgrrÍe Ín de toekonst weer aktiefzulIen word.en voor d.e 

- 
jeugaafaetin,J. Gefuktig. zijn *e .. i' geslaagcl

de- vakatures op te vur-ren. oscar v[ Laar gaat s amen met Ec]Írrin .coret dec-serektie op maandag.- -:en woensdaEavon(r tiainen. Ton Is-cravendijk ishet zo goed bevarren bÍj cie werpeí dar hij vorgend 
".iàoà"-t àà"['à"-t ,

welpen op de maaldagavond ook dà pupillen op <iins<1ag- eii doncleraajgaat Èrainen. ijij Ce _Iaatste groel: Èrijgt hij hulp ían Àrno v . ]_:...;.
ïl}:t".11yÍjf ;. laur .vd'sreen en raaàrten-Éos s.un ser,,roon nos-een jaardo.r. ook bij de overÍ,ge groepen en <le meísj"À ,íj" "i 

jàén mutaties.
*1""1,^I:ll.9i een apàite -traininssgroep 

op- de woónsaasÉiaàag o. r : v.unr. Meeuwtsse.voor pupillen 2..Meer nieuws .Ín Jong IENS.

TRAININGEN

zo langzamerhand worden de trainingen stopgezet. Hieronder staan delaatste trainingen nog eens vermelà:

-L2-



iionderdag 24 mei
I\iaandag 2 il nei

Lrinsdag 29 nei
woensdag 30 mei

19.30
r8.00
20 .30
19.00
16.30

uur
uur
uur
uur
uur

r B.3c -
r7.00 -
19.00 -
18.00 -
] 4.00 -

B-se lek tie
E- se lektÍe
A- se lektie
C-se lektie
woens dagmiddagklulr (zie kopy)

Lle traÍningen
al s topEezet.

van cle D-selektie alsmede de vrij dagavoncl traÍningen zíjn

PESTIVITÉIÍEN

Zo aan het eind van het seizcen wordt er neestal nog we1 een gezellÍge
afsluiting gehouden. Ook Cit jaar heeft onze feestl<omrnissie weer heè
een en ancler gereEelcl.

ZATEzuAG 26 mei MEDE!,|E RKERSrlVOllL,r

AIle leiders, trainers, scheidsrechters en chauffeuxs (ouders dus) zijn
vanaf 20.0J uur van harte welkom Ín ons klubgebouw. I{e klll,an jullie
d.m.v. ieze avon cl bedanken voor de hul.p in het afgelopen seizoen. We
verwachten ook veel ouders tlie vrekelijks rijden. Heus. ook jullie be-
hoxen tot- de medewerkers. Dus iedereen Cíe zich het afgelopen seizoen
ingezet heeft voor <1e jeugC is van harte welkom. Tot zaterdag.

WOENSDAGMIDDAG 3U mei ge z e 1li Eheidsmi ddag

AIIe pupillen, welpen en mini welpen alsmede de meisjes t./m 12 jaar
spelen vanaf 14.Cil uur eerst een cocktailtoernooi op LENS. Daarna +
15.30 uur staan de barbeques klaar. Jutlie krijgen dan naasL latatl
stokbroocl, satésaus ieder !^rat stokjes saté om lekker zelf te roosteren.
Natuurlijk is er ook de nodige drank aanwezig. Kosten per persoon f 5,-
Opgeven uiterli jk a, s zaterdag 25 mei bij E<lwin Coret óp lÉNs ci.oor I

betaling va:r f E,,.-. Zusjes, broertjes of ouders die mee willen eten zijn
ook van har3,.- welkom.

ZATERDAG 2 jf4r I§qèI€LEILIERSIoERNOOI

VCS,SpoorÍrijk, llMT zijn te gast bij LENS. Om 19.00 uur begint het
toernoci. Daarna gezellig in ons klubgebouw. Een hapje en een drankje
staan kl-aar. We verwachten aIIe leideÍs en trainers met of zonder
aanhang . om 18. 30 uul: r.lp LENS .

VRIJDAG 15 juni ilAP.l,EQUE

Een groot-se barbeqrre voor À-D-C-junioren alsmede rfe oudere meisjes.
Voor f IJ.- per persoon krijg je n(-rast stokbrood, satésaus, salad.e,
drank ook nog sat6, karbonade en kipfilé. llaarnaast draaien we nog
videofilm. Ook de leiclers en trainers verw.achten we. Opgeven Coor
f LJ t- te betalen bÍj Edwin Coret of Paul- vd Steen of gewoon bÍj je
IeÍ der.

TUSSENSTAND LENS TOERTiOOIKLASSEMENT

5
t)
5
B

II
9
7

4
4
2

4
5
4
3

I
I
I

)
2

-r3-

,25
,5
.67

A2 2,
2

3
4
4

4
5
2
J
3
2

D1
A1
F3
M1
B1

5Ie
2e
3e
4e
5e
6e
7e

E1
E2
CI
c2
FI
D2
82

,25
,25a)

9e
I0e
IIe
I.ie
I3e

IO
I5
6
IO
t2
B

,33





DE LENSREWE
i{EEKtstAD VAN DE VOETBALVERENIGING LÈNS (LENIG EN SNEL)

57e Jaargang nunmer 44, 3I mei I9g4:

JEUGDTRAINE R,S

B
C
D

E

In het jeugdgedeèIte van de LENSrer{ue :.ra., vorigà weef fr..frt U. 
"1 

i
kunnen Iezen door wie de jeugdseiJ.ti.iiuiringcn in r,et romeià"JeÍroe'verzorgd zu1len 'Í"/orden r Nu nog. maar eens ,,of ficieel,, :

Paui. Van de Sf_e€)n
Maarten Rog.
Oscar vd Laar/Edv7j.n CoretTob I s-Gr:avcndijk/Arno v BlitterswijkTon rs-Grave:ldijk

Het volleaige trainingsF cherna zaI t.z.t.ceerd.

LENSREVUE

De- laatste LENSrevue van het seizoen za1 uitkomen op 7 juni.zal er nog een../.litíe van Jong LENS uiu.o*un op 14 juni. Eindde eerste LENSxevue van het "í."rË-""iàËen veÍschijnen.

in deÍ,Ét{srevue word,en gepubli_

Dààrn a
j"uli zal

op zondag 3 juni zar het klubgebourv voor het raatst :., aii seizoen =.seopend zijn. Behoudens.enkeré i;;id;;;r_e .p"_"iàiri"sài'rir rr"tklubgebouw ror eind :uri gà_síàt;;-;il:' :

JÀ,ARVERSL\GEN

Dringend verzoek o*-g:. sekreteiiissen van de komríÍssies om de jaarvèr-
:àË?:t.:ï":poerlis moserijk a;;ï;à-;""Jt.rro,, aan cre arsemeen .._ _., -::_

KLUBGEBOUI,I

TRATNERSBÏ ,fËEtitK OMST;

LENS en het I(erke ad" naar Lí sse .

De uitgestelde trainersbi j eenkoms t wordt nu gehouaen op dinsdao 5 iuniom 20'00 uur. redereen wordr weer ".=ro.r-,t-oi-ïIilEïiË"r;ïïil: 
J Ju,r

Het Bes tuur.

Donderdagavond: De bus stoncl klaar orn ons naar Lisse te brengen, naarik miste vere su,Dorrers inclusiài ó'rà":"rs.i o*-ó.,; ÈàrIià''.ros .r"r,op te- kwrnen pepËèn, r^rant dat hebben 
"À n"rr" nog wer ;od-ï g: yJat had diebus een tiid nodiq om ons ter bestem(le praatse te brenger:. viat r^,e aIniet gezien hebben o"aerwej.-o;i;ï;.;t.í, rngang x.,rx*íi,ói or, ,,.r.Í o"nDÍe-renpark ' De rei.sr--eid"; Ë""e-rà:.;.;-;; rondjes rijclen, zerier iemanrrvan de potitié. En sir.,Liése ,r; ;i;;riliï,r., *.u, warm houcten.

-1-



Over oe wedstrijd zelf kunneni Ise,:kort zijn. Er zijn spectaculaire
dingen gebeurd en. LENS had het in h.. ".'iste halfuur zeker in handen.
i{eem nu die'strakkè baf íoor langs het rloel over-Iinks'en evèn dë"Iat
raekte,- Ir,Par *.waar was' de 'rechter vleugel? Die had hem erl-n moeten

- - ' àii:tcfen. Ook dat gedraaj. met de bal op cle vÍerkante meter, je krijgt er
een punthoof d van .- Maa[ hrie ben ik , een. f rge lancer journalist -Viin ,een
plaatseli,jk.,sp.orÈkrant-ie. Ik' zàÈ ÈeI heerlijk uit de w.ind, hcog.'eD. <le""'tiibune en dee lcle nÈjn puntjes uit. Iiet kladje lÍjkt wdl een b:ihd van
een luchtclrukfieter, allcrnaal pi.eken, Eierolr zag lrisse zfjn kans schoon

. en begonnen steeds harder t9..Iopgn vooral .iie rechtsbuiten rnet die
I ange haren,, ,Je_eeuwige, sturlenlr cÍe er àI een paar jaar oir dat plekje

..' meedraaid. Was otrstuitbaÈr gn claar hacl onzé LËNS vèrdeaigíng geen
antwoord op. Orn over íedere speler híeï een oordeel te. vellen clat doe
ik niet, dat om eik mogelijk ve rbanl1 met tlr: Unicorn trofee uit te
sluiten. Daar zi jn jutlj.e het toch r.rel <.rve r eens, niet waar? Hierop
ging de meute huis\"raarts en .in rie bus was 'het stÍL Op cle 

'achterbank
lagen er een paar te slape4.. !'íat doen clie pupillen zo in het holst
van de nacht in een touiinjcalr? rn bed moeten ze liggen! ! Ik za] de
JUK. om een onrlerhoud v.ragen I I Dit was het:. 

rn.Frumans.
. . LENS ,en ' E moet kunnein l.

Nou en het kon,
de FEKO clie weer eens wat aniers verzon.

i{a een praatie van voorzitter Ad Coret,
werd de avond. vourt, gezex.
Een oucie spreuk van LENS werC vervangen,rr I t moet kunnen " (Jan l4omb a-rg) de nieuwe spreuk wordt
achter de bar Eet-ranggn. . - ^: .

Er we rd Eetoost ; .:,.. , ) ..

met glazén gioene en }:Iauwe likeu:, PROOST: !
Gedanst maar ook gezeten,
en de innerlijke mens werd natuur:Ii jk niet- vergeten.
Salades, stokbrood, Franse kaas en haring,
was daEgene wat. dc' barbeque van vorig.jaar 'velvÍng.'

e een vríe-nrleli jke snoet.
ch, Theo Dikstra, Ànneke en Willem Keetman,

<1aar ,

Geweldigl Wat een àvond.
ciie omstreeks half rlrie zijn ein(le vond. ' Een .medewe-rkste r'.

LEI'IS en <1e medicinale mo,]d.erbaden

De Cisco ,ss :'goed,' 
.

en öoor de hele kantine zàg j
Het barpersoneel Ronald Bogis
nou die konden er wat van.
Een biertje .hier; een borrel
overal stonden ze voor klaar.
Polonaise en veel gezongen,
alles was er onge<1wongen.

,Ëe zijne..q tij.dl

et eerste. op revanche
zi.e verslag van onze ,

tegen het
e flnuny zich los uit
ouncl I-0.

Afgelopen z?nq.ag:: ile làatste thuiswi:dstri j 11 van',h
beÍrrst-na ,ad. Ëfààage van de con{erdag .daÉrvoor {
f ree-lence repörtër) 'staxtte r:le'. Jansen=boys fe1'
leidschendamse RKAW. Vroeg in 'de wecistrijd ru:k'E
de. alti j A . voorraclige moclder en scoorrJe . in Ce reb
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i{a deze openingstreffer (wat een luxe! ) cnLstoncl een enerverend,epartgj met Willem Keetman als grote animator. Lekke.x open vöetbial van
beíde partijen:met de U bekende modd.ert.aferelerr. (Je kunt we1 zien ilat
tie tenues niet thuis gewàssen hoeven te vlorCen). KanSen aan beicle .7ij-
clen freurden"tiet soriÈère weer op en r,'e rwarmdé-. .rre verkilde botten' van-
cle toeschouwerà. nén vajl de velè Rx.tiw-uitvaLlen bracht even voor de
rust. de gelÍ jknalce::, I'f a de thee hetzelfcle beeld maar er werd vrat..
slordiE r,e t cle kansen omgesprongen. De beste mcEelijkheden waren voor
LENS maar wederom geen greint.je geluJ<. Zó bIéven vre op I-I stekeri
(de kampiöen van de gelijke speler) en k-unrien we orrs op gaan meken. .

voor de laatstë $recls trÍ j cl tegen kanpioen UVS.I{orgen (heméIvaàrtèrlag)
dus aIIemaàI 'rÍchting f.eiden. Aanvang: 1.8.00 uur.

vrij dagavoncl I juri a.s. wordt rloor cle Zondàgselektie afscheicl genomen
: Van een zeèr geslaagd selzoen. U s/eet het Vast nog vrel. Ilet-2e én 3e
.'elftal werCen kampiot-:n en spelen volgenÈ jàar een klasse hoger. Het.' eerste speelde- voor het eexst sínc1s jaren eén probLeemloze óompetitie
en draaicle in het 1,ril1e begin zelfl i.n de top mee. Het vierde had het
zoals gewoonlijk weer moeilÍjk, maar bleef de situatie toch de bar:s.
Toch een. seizoen om "U" tegen te- zeclqen? I Dat alles wordt vii jciaE '

uitgeixeid gevierd. Er list een prograruna klaar, ilat er niet, om 1iegt.

LENS Voetballer van het j aar er. de I.NICORI{ l,lisseltrofee
I.Iog een erkel- nacht je s!.apen en we hebben hem- I,tiet de gewone man,
want die'prestÉ)ert zoiets niet. De voet}a1Ier van het jaar zal zich
clonclerclag tegen UVS nog ?rerrrnaal:uit de naad moeten werken om genoeg
punten te haren om zo Ín het bezit te komen van cle unicorn wissertiofee.
En'het spant erom, dat kunnen wij U verzekeren. tr'j.e qaet het worden??
José Christ zel op Hemelvàartsrfag in L,eitjen de beslisse-nr:Ie einalstoct,
komen geven. (DÍt. Ín he-t kaCer van de vo]-Léc1ise integxatie van de wel-
clenkenCe vr<.:uw binnen de LENS-ge le(leren ) . VrijdagavenC (selektie '

feest) zaL de selukkige speler beken<l gemaakt worclen. AIs alles door;gaat za1 op deze avon d tevens Barry Olsthoorri gehuldÍgd'wor<len aIà''
top-scoreï_ van dit sei zoen.

AT'SCHEIDSAVOND SEIZOEN' 83-' 84

De avond begint precies om 20.30 uur.
op tijd aanwezig te
vè imaak zorgen .
heÈ. j aar" bekencl -?-

l-r " l.-." 1..AIIe genodigden
zijn. Beroemde
T'eVens wordt de

worden d.aarom dringencl verzocht
artiesten zu1len voor het noCige
ze avond de " LENs-Voetballeï van

gemaakt, dÍe in het bezit komt van cle Unicorn WisselÈeler. Kortom:het wordt een gewelcli{è avon<l aan het slot., vai: een su-ècesvol
seizoen.

DE trainingen voor' de .Zondagselektie zijn stopgezet.
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mInlIuIIIn miu nm lÍu:lmm mm mIfl mrn firIIi
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DE GRoETEN ven'ffi ffi*ffi ilfr*rn : .

minmmmmnmunmmmmnmrnrmntr,rnuunnnmmmnmÍimmrunmnrfi rnÍuurmmnmM
:

dok bi j' f,eNS staan . de beste stu!:rlui. aan wal. afs 
'pOf, 

varr.af cle lyalterugblikt o1:' 2ondaE- één, tian onf,waart hij een seizoen met Ee weinÍg
Het seizoen_begon hoopvol meL een nieuwe trainer;.ene. Jansen, maa.r
eindigde víér weilstri jclen voor' het eind vcrn Cc kci,rpetitÍe. pOL is
gewencl geraakt aan de goede- gewoonte van zonclag-ééi, totenmet cle arrer-raatste kompèti+-iewecs tií j c in spanning. gehouclén te worden ontrent c1.everlenging van het verblij! in de tweede klasse. Het kunnen a1leen
maar jonge, cnbezonnen trainers zi jn die tle lef he.bben hun ."elftal , 

.

z,rclanig op het vcrkëerde been te -zettë.n, clat de veíIige haven te vroegworCt.bereikt. Met di.e anrlere stuurlui betaalt pOL.z,n kontribuèie
om eèn VOL SEIZóEN aan lle wal btoed zweet en tranen te zi{er-en vandegradatie-angst. Die Jimsen heeft er ,lus nÍets van begrepen. En clat is
arremaaL de sctruri.van het nieuwe bestuur.-Het bestuur-heè.ft clie rnan
niet_ alleen aangesteld, maar nagelahen in te grÍjpen toen het nog
mogerijk was de trainer begrip bij te brengen voór het profÍjtbeginsel
van kontributiebetarers. Nee, erger nog, héE. bestuur veirengóe vóor-ti jdig het kontralct met Jansen, irrclat we ook voLgend j aa aan die manvastzitten. Tel uit je winsd.
Er zi jn verzachténde oms tancli gheclen. ilansen harl het beste met Ce r :.

merisen aan de war 'voc.»r. oe laàtste vreclstrijden stuurde hij reekseninvalrers de wei Ín om zo het degradatiesi:óok boven watex te houden.Het is kenr.terkend. voor c1e cvermoed van <leie. Janseqr. clat ,cleze: opzèt _,volredig faarcle. Hij had moeten weten, dat, clie iniallers íuus r gr?r,roon

.a?lr !?vegl L)unten zou<ien helpen. F;n omdat. hi j het hacl moeteí wetén, hadhll die Ínvarrers ook veer eerd.er.'moeten opstelLen. ills hij clat namerijkhad gedaan rfan'was LENS I kampioen gewurcei.. liri j stuurluÍ àan de war
zouden" dat dan welli.ihÈ aLs eón reeàti jt< arternàtíef hebben kl:nnen " o

. aanvaarden. Víaar moet'dat hcèn.komend ècizoen?
'wennen moesten we ook'aan. een ander:e coerman. . LoxsheÍd is een range,
ciunne, terwijl we hét toch j àrèn met veel viees. in. het doelrhebben.geriaan. 'I'ot PoLr s verrukking Ilreek arras, cat. de sti jt niet veranderclvías. Ooli deze cloelman slaaEde erin. - net als zi.jà voórgan.gers :- op ..

gezet-Xe tijden vriend tot WanhooF en vi j an<l. t-ct- vreugclé . té . brengen.Rechtsa:htex zagen-;wq aanvànkelijk het vertrouv+de geichoffel vaí
De Jongh" Tot dienÉ knie het be§af. Een mi- rakc: r cat cleze kwetsuur zorang is kunnen uiti:1ijven. Deze prld-gediencre bl.ijft. in pol,'s gèheugen
Sgsrift als'de"m'aker van heË 'pronptiónele rloelp,rít a."tijàs in.dc 4eklasse tegen HMSH, r.raarmee een'glortevollc opmàrs een aaivang,rram.
Het geeft zwaar te denken clat ,fitzelfcle HMSH ons nu heeft. acÉterhaarcl.Heeft ,'ie nivellering nu ook in 'de sFort toegesragbin? Dïti -rn-eiiibus van
-De Jongh dreigt s,traks .J.) sterk water te woiden gezet. Laten wó tlehanden ineensraan om te zorgen'dat dit eens zo siri j clvaarcliqe- knie-slukle rvorclt verguld en Lri j EezeL op éen ereirlaats ii onzè" gr;il ié.n-vitÍine, onze Dom des fnvalícles,
Na de Jongh kwam van Ri jn, die ons v.>rrecllg (lee(l ingriii:en, waarom hi jeven een-uitstapje naar Excersior heeft ge[-i.Lkt. zeiden- hebben wij eeíLENser zó excelsior ("omhoog,') zien schoppen. Laatste man Rog noet deÍn cie zeeën zwabberende roggenschc;Ien ontvist zijn clcor eenScheveningse zeeschuimer.
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Hij is gesc.hapqn voor het bufferen .ran doorgebroken tegeàétànders.'
Deze Rog ÉIijkt, de awart lakken van de bond tot ongekend hoge fluit- '

congerten te kuhnen brengen. hIs dankl;ètuiging ontving hij Can oók
regelrnatiE kaarten met "de groeten uit zeÍst"
Linksachter PoplrÍng is Ce favoriet van cle bevolking van ohze ovexdektezittribune, . getuige de bezetLing daarvan. De lieÍee moet wederkerig
geweest zi jn, Eelet op het veni jn waarmee h.i j cle trallàn d.oorlopencl
naar zijn trouwe aanhang joeg. Toen hij tënslotte zijn laatste trouwe
aanhanger van de overd,ekte had vreggeschoten, en c1e gaten:Ín cle achtei-
wand van _dit toch solide l:ouwwerl< traren gereilareerd, vroeg hij verfof,
Yrant de 1ol was eraf.
Voorstopper Nccrcleloos komt de eer toe kans te zien rneer vóór dan
s-topp1:'r_ te- Èezen_. !U - 

cie momenten dat hi j ' zi jn hoof.a e-rbi j hielct *ociten
Zwerver De Jong heeft langc,- tijd het puntenklassement aangeíoeral Hij
vervulde voor d.e meeste supporters èen onnavolgbare rol , b-ehalve voor
öegenen dÍe geroepen waren àe puntèh toe te cleÍen; pas, veetr later zal
blijken, dat omkoperij het pun tenklas sement tenslotte een. and.er aanzien
heeft gegeven.
p1: het mid<lenvelcl is door velen geacteerd. Na enigè aarzelinE ook
door de- oude, Keet4an, clie het als op.vo lge-! van Hein'tje Davids toch
.niet gek dcet" I,OL kijkt verwachtingsvol uit naar KeetmEins koperen
afsihij dswedstri j d. En dat er daarna nog vele moge vo1ge4!
's-cravendijk is eigenlijk nog te jong om 2o breekbaar te zijn. HÍjschijnt een vaste plaats in de basis-elÍ ëe hebben) .maar als supporter
kun je,daal moeilijk achter komen - ïn cle praktijk laat hij zich iegel-
matig rloox tegenstanders uit het veld slaan. Een sociaal-bewogen tyFe
dus (lie. 's-Gravendijk. Mede dankzij hem kon jong talent régelmatig
aan d.e l:ak kor.en -
Dikstra heeft. ook voor het voorbije,seizoen weer'bewezen een goed
biljarter 'te zijn. VrÍjwel wekelijks ging hÍj over de rooie, Éeigeen
hem tenslotte cle aanvoerdersband heeft o1:9el eveict'.
R.Tjin-a-t.joe heeft een broer <lie 1>ríraa badnrtntón speelt en dat Ísnatuurlijk een voordeeL. Zíjn aanvallende kwalÍteÍten zijn ntf ook ont-
dekt door onze nationale verd.edÍgingsorganisatie. De kwaliteit ven ,.nze
defensie-top geeft c'lan ook zwaar te denken, tenzij.er generaals rond-
Iopen met stiekeme aanvalsplannen. POL dacht notabène Llat .zà clie - t
kok:rne] VaIk op een zÍjspoor hac:.den gezet, Onze overzeese gebieclsclelen
zijn.gewaarschuwrll
Een flÍt'sende interval op de rechterflank was Eykelhof. W:rt is diejongen snel .en hoè j ammer nu clat zijn remmen vrijweJ. .eve-n sne1. aan.slijtage onderhevig zijn. NaCat hij talloze vj. j einclen zÍj4 hielen heeft
laEen. zien is hij in,c1e buurt van het vijan<lelijke cloel meestal te,laat met \,-aart minderen. Hopelijk krijgeí de reiÈIokken tijrlens Ce
reparatiepericide een grote bèurt. Iils <lat gebeurt, möet je vclÍÍend
seizóeri 'eens Dpletten ,
Van .fr Zwan.kwam Eykelhof nogal eens aflossen en rlaar wercl de vijand
clo1 van; ev-erials de vriencl trouwens , zoclàt heL eÍ genr i jk alleèn vóor
Van cieï Zwàir ze.lf een dclle boel wercl.
Toet was be.s temC vogr de 1:unt van cie aanval. Triest moesteh. vri j bij
herhalÍng constateren ctat- hij z i j n 'puntens Ii j 1:e:: was vergettèn.
Op de .IinkerÍIank zaïen we noqal ee-ns Van. rler lloek opcluiken. HÍ j .

verschiet zijn kruit vooral doorcleweeks, zoclat zijn positië in een r

zondag-elftal acaclemisch genoemcr mag worden. t
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_ _..-::..rTenslotte noemt.p-O1,, nog de latere miclclgnvelder BogÍsch, Cíe cloor zijn.r
inzet en dadendrang het seizoen voortijdig beëlndigr1e. :;
POL hoopt nu msar r:iat Jansen het,,spuf àu wdt betér heeft leren'kenneh
en weeÈ wat hem in rle . reparatieperiotle-' te cloen staat. .Xi jn eerste daadgetuÍgt niet, van een overtuigde aanpak;.want hij is Coor Karin in de
boot gencÍnen,
Hoop Lioet l.evqn. pn 

" riret rlerlJies tegen Quick, HI{SII en VIOS in het
vo«:ruitzichf- heeft POL toch. nog maar weeÉ een j aart je li.i j getekencl
voor een l,Iaatsje aan Ce $ral. '

VARIÀTIES

LENS - ROERNOOI 27 nei 1984.'

-. Paul. Tp-et . (de. ha:ring koning vaii Ëe-t Rooie Plein) probeerde' .

. Za+-erdagnacht om.,lialf clrie tloor micldel van <1e microfoon Íeder-
een eïop te atténCeren Cat hij een paar uur Iater voor het :

eerst in v.egrtien jaar wet:i zou gaan voetballen.
Gelukkig stonrl de buÍtenins taIlat,ie aan zodat. cle l-.ruurtbewoners
o()k wisten waar ze_ aan toe waren.
En inderclaad, LENS 1i had zonclag bijna evenv.eel toeschóuwers.,
als het .eèrste.
Vrljctagdvond had. Jan Zcutenuijk ziëh vé rmomd als FrankensteÍnij
IIet was net zoals veel wassen Ín Dreft: geen verschiM 'r'.

. Ron van O'ren had vrij dagavond. trouwens bàhoorlijk last van ztn
"y9rW-rcf, 

e. Bij wijze van voorzorg haC híj'cle. hel.e arrond in :

. elke hanC dus'maar een glas bÍe.r.
.Nog even.otr) de toespraak van Paul Toet terug tà komen. De
eerste buurtbe!,roner dÍe belde was VIim Kcuwenhoven. Was e? cloor
Suzan uitgestuurd.

. Normaal houdt ze wel van een verhaaltje yoor het slapen gaa_n.r'
maar PauI hail op ('lat moment hiet beplaald een rustgevende stbni..
De LENS wielèri:Ioeg is terug van cIe= bekende Víielei Ronde íein ,

de Mont <1' Ài-go)jal in ZuíC Frankri jk. Wed.erorí met een tas volrpri jzen. Ei wordt druk gesleute:l_C aqn pJen uitgcbreid verslag,
. dat we zo_ gauw .mogeli jk zuilen publiceren, 'liËfhebbers nog

even geclulcl a.u.b. l

Het toernoci vair afgelopen zdnrlag kwarn wàt rhoeÍzaam op gang. Bij. eenaant^:l van ce deernemenàe vereniglngen wed de zatercta'Eaíonó 
"ii!.È.*."voor het organisergn van een feestavond. I{eer Ben ossé wist cle. rire utb-toch fanatÍek aan Ce gan'g te krijgen door het uitspreken van clp i. r" .

hist<.:rische woorien ,, Wè-tkom o1: àit toetnooi voor laqere senÍorèn".
Het woord ragere insi-rireerde cle teams tót grote ciaadT-óE tarrijke
toeschouwers (Heer Lenting nog beclankt) zagen boeïenrle wedstríjóen, ,

lraarÍn fanatiek om c1e pun te.n werd gestreden, Heraas r^,erc ex raàr weiniggescoord, Èegen half twaarf voor dè eeiste keer. Het.was claaromrtot delaatStepoulewedstrijrJenonzekerwiedefinatistenzoud.enwàr<]èn.
Uiteindelijk bleken LENS.Í0 en Verburch 4 de sterkste in hun po'u1e
met als.ggede tweede Spo'orwijk 5 en'LENS LI.. De Íinales werden voor eengroot gedeerte gespeercl gn cle stromencle regen, maar het vertollnde sFelbleef van goede krvariteit. De st-ri j<1 om de re en 2e praats werd een-I-0 .lverwinning voor Verbdrch 4, terwijl S1:oorwijk 5- op Ce 3e i)laat§beslag wist te leggen.
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EÍndstancl:

6
1

I'9
IO

I
2
3
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5

Verburch 4
LENS 10
Spoorwijk 5
LENS I1
LEI'IS 8

Spoor,wijk 6 ..

OuÍck Steps 5
Verburch 8
Quick Steps 4
LENS 3 (za)

Ar met ar een geslaagrl toernoci rÀet een..woord van dank aàn cees Boqischvoor het verrlwcrk en nint te veroeten Tinus ziifhout diè cok.aiger6pen
i zondag weer;geheer vri jwi.lr,iE en z(,ndcr comnentaar 

"eer't; ;Ànxo*.rx',heeft verricht. | ,. ,

ZZZZZZT,ZT,ZZZ-(,ZZZZZZZZZZ,ZZ?.ZZT,T,ZZZZZZZZZZZZZTZZZZ ' - '
7,

i r,;ues DE spoRTEN vAiv DE z-01 LÀDDER --- ! ! ! 7'tr - -- z ..ZZZZZZZZT'ZZ7'ZZZZZZ|'ZZZZZZZZZZZT'ZZZZZZZZZZT'?'?r?,ZZZZZZZZZT,ZZ,ZZZZZZZZZZZZZZZ
. .i. /',.

AI kunnen ze bij LENS- za blijkbaar mornenteel danook nietmeer zó gec()ncentreerd voetballen, feqstvieien als Ce beste. I,lensen
mensen, wat een grandioae happenin avcnd de,25 meÍ .Daar dien't- al].ercerst. een le.vensEroot l.iment naar- Ce. organisae'ie-
commissie t.-È Mi ck Nelissen Aad de P ter en Karel Jansen. clie- rné,ta
nog héé-1- veel vri jwiTligers - ( te' vee -om op'te noèmen)-EeZïg geweest
waren (er werC gemon'pelC: Vri j dags \ran s ' mc ens 7 uur af: gaat je
ganE maarl i ) oÍn onze gezell ige LENS-kant ne om te toveren i n eenret met alles lerffi-e:EnT Barbeque (overdekt) "incluisJ. antis ch
sw n9en muz ek benevens de onafscheiaeli jke hapjes en drarikjes,Bingo xuimte om te r!.ansen, je -koh ' , L z,) gek níet verzinaeiÍ of er. wasaangedacht. Dit moet clanook een.afschéict voor (helaas ) <1e vertrekkende
Fam - St.a vd Gaa Odínot Àalmers etc. z-jn geweest om nog héé I lénCJaan terug te. denken. Wij Zu en en ondertussen wel' mi-ssen,r- "waiit =ór
l e larrg of kort lic1 was i t t waren ech{:e trouwe LENSers tÍ

En nu nog één toe rnooi vcor LEi-{S 3 -+ ,t/s bi,j Devj o o5; z atercla(2 juni a.s. Hopenlijk konnen we ll-àEE- effiz Íns volle<}ig en geanlmeerd aande start en houwen we, tle blaur./-i^ri tte 'kleuren noE even hgóg! Dat zal danclefini.tief het allerl_aatste ziji wat ven de veklen te vermelclen valten kunnen we ons ve r0.e r gpmaken voor een grandioze vacantie (waarDI]we tt wëer helaas doch aan de andere kant. ook maax weer gelukkig ook! )niet j-n eigen hand hebben en dan licmen we dus Ín .Au stus a. s.. teruImet nièuwe melclingen betr. indeling van elftalten , eventueel aanvullingvan nieur,,,'e krachten enz. Tot zo ver rlan !

DENK AAN DE KËURING: !:
T.Booms, .A.Hop, K. Jansen, L.Kooli/m.à.s ;J.vc1 Rijzen, A.de Ruyter, J.Storre. J.À.v BlitterswÍjk, Ví.v lltersllergen, C.Ve
Il. Douw, H.Kemper, G.Kuipex, H,I(ouvrenho
A. Tewarie.. '' , . i' ) )

J.Niemeyer, A,de Pagter, J. pronk,
y.l.Tes, Ií.v Veen, J.weltens,
Idink, M.Fortman;"J.v Nester; j
ven, ÀÍ. t'Ielissen, E.Neumann,

dag daar vr



LENS 3:

DEVJO TOERI'IOOI ZATERDAG 2 juni 1984.

aanvang 10.00 uur verzamelen 9.30 uur
R.DrÍessen - B.Driessen - G.Sirike - Íl.Vroom
W.v Veen - J.Keetman - H.DiemeI .- J.pronk -
de Bruin - N .I,I .

-w
E,T

.Ktirnndh -
romme len -

r,ul'ts .4-5r '[i.rris '- R.Koelemy - ,l.vrlr'steen - G.vr] Togt - c.Kuiper -'-K.Krul : F.Tjan'cel - H.Kémper - E-Neumann - G.Bosman - C.Bosman-
C.VéJ-r:nk - L.Sinke - J.Sinke - p.vc1 Berg

r',fschri jven voor clon cle rdirg
te1.070-863447.

(vandaag) 19.00 uur bij de heer MeinesZ,

,JJJJiIJ'IiIiIJJJ JJ,] JJJJJ'I.]JJJ
j u* ÍrE? JEUGDFRoNT J
JJJJJ4JÍ.JJJJJJJJJJJJJ.].].];ilJJJJJJJJJ.TJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,JJJJJJJJJJJJJJ.I

.ll ,'. .. . . . a.---- ----;-:--i----

WEDSTRT.]DPROGNAMI,dII, À+3+C-U-TINI oRE[,1;

Kontaktpe rs
TeI.946893

oón!"derard buivesteyn, Stieltjesstraet '25g,' 252t'Vt Den HaAg

Afbellen voor de wedstrijCen i.rij bqvengenoemd per.sooí op vrÍj rlagavond
tussen 18.00 t':n 19.00. uur. Ih uiterste nood nog op zaterdagmoxqen-. ot)
rll'rNs bÍj iemand van cte JUKo rer. 66r3r4. voor àvoirdwedstrijaen-iiiàeirijt
de avond val dp vreíistxi j d voor 18.00 uur.

DONDERDAG 3r:5-1984. rc$gmst'LEN§
ARC toernocli ÀLphen ' ö. JU uur
SEV toenrcci Heuve lwe g,/ Le ids chendam

SEV' toerngoi Heuvelweg,/Le
r2 .00 uur

i <ls chènham .' '.

B. 30 írir
Samenkomst Laakkwartie-r.-'' ii ' .

10 .0c
r3.3C

9.3C uur LENS C2

VRIJDÀG t:6-i981.

19.00 uur LENS A1

ZATERDAG 2-6-1984.

12.0i) uur LEiilS À1

15 .00 uur LEI\ïS AI

zoi{DÀG 3-6-1984.

? LENS AI

DONDE1TDAG 7-6-1984-

uur LENS B'I
uur LENS Cl

Laakkwartl-er tcernooi OanËoniusstraat
. 18.15 urrr

Laakkwartier toernooi

Laakkwartie r ..toe rnooi

Japsonius s traat' 'r'rr;15- uur'
JansonÍusstraat

21,45 uur vertrek LENS A] naar Denemarken

ZÀTERDAG 9-6-1984.

Laakkt/rartier toernooi Jansoniusètraat

Samenkomst LENS

2I. 3C uur

1r.00
r0.00

uur vertrek LENS À/B comb. naar Frankrijk
uur LENS CI - DSVP toernooi/pijnacker

-B-

r0.30
9.C0

uur
uur



BYZONDERHEDEI'I

D+E-JUNIOREN

WEDST}1ÏJDPROGIUWI\IÀ D-:iIUNÏOREN

Eontaktpersoon: Edwin Corët,
te1.671096

DONDERDAG 3I-5-1984.

uujj LEN; DI

opstellingen' zÍe- achterih r.E:Nsrevue
zie .kopy buitenlandse 'reis , zor,ervap.antibs, keurinEen
Gaarne oud.ers rÍie t vérvoei voox I3i en CI (3I-5 àn 9:6I- -
ceef je op voor de barbesue op 15 juni.

-.;'.'
WEDSTRI JDP.ROGRÀIIIYÀ

J,

-Afbelren voor d.e. wedstrijden bÍj bcvengenoèmtl pàrsoori op viÍjcagavond
tussen t8,0C en i9.0ill uur. In uiterste nood nog op 2ateiclagrmórgÀn op
LENS bij ienrancl van cle JUK0 ter, 66I3r1i. vcor avondwedqtri j den =uíterrijktle avond van tie weclstxi jd voor IB,0i) uur. ..' r .

13.30

I,ENS E miní's en màisjós ,qeen programma

tIYZOI.IDERIIEDEN

.:t

Ëiengelolaar 589 t 2514 cll Den Haag,
.!.

Samenkorfls t. LENS

. SEV toernooi Heuve lwe g/Lei d.s chendam
L2. r) 0 uur

opstellÍngen zie achterin deze LENSrevue
zie kopy achterin over keuringen en zomexvakanties

LAiIKKI{ARTIERTOERNOO] VOOR L.,Iti'tS IiI

Poule I Poule 2

Afgeloi:en sei2oen \,ris t. LENS 
^I 

zeer .rerr."send het sterk bezette
Laakkwartiertoernooi te winnen. Daarom ié tret hui<lige Al ook clit jaar
weer 3 daEen te gast bij Laakk!^rartier. ook nu Ís hei.weer een stèikbezet toernooi:

Laakkwartier
uvs
VIOS
SG Eintracht

IJUC
'LENS
u cnevenrncjen
US du Jarhisy

Het programma vöor AI zier er als volgt uit:
Vrijdag I juni 19.00 uur LENS - Scheveningen
zaterdag 2 juni I2.0J uur VUC - LENS

:. ,.; I5.0C uur LENS - US du ,Jarnisy

Veld 2
Ve lcl I
VeId I

Het prograrnma voor zondag- is geheer afhànkerijk '.'an cie uésurtaten
ll 99 poufe. 3en je claarin 3e of 4e gt:worilen àan speel: jè zonclag om ..
-l-0.00 uur. Haal je de rste of 2cte lrraats clan mag jé een-uurtje Íangerbrijven slapen. Een extra- stimulanè na,Luurrijk. -si l.tid.lags spóer - je-ih' ieder gevar nog een.wedstrijc.:ook het tijcslip van i. cezó "weàsirr,i ja... ,

hangt af van het. re-sultaat. van.: de. kruisweCstri j d-'s 'mcriTens. . Dë fínatc,,
worclt om 14-30 uur gesl:eelë. ÀIle wedstrijden àure-n.2xà5 minÈco;n en..
de prijuitreiking is om 15.30 uur. Succes.

-9-



Ops tel ling 3 'J.v Kester - R.SchreÍner - R.vd Heyden -

In poule I spelen l\RC,
Sparta, LEI'IS en RKAVIC
wedstrijden cle finales
16.0U uur.

LENS I]I:

E9!, als bekend (zie.cok

STRIPPENKAÀRT' MEENEI4EIiI ;

LENS C2: À1.Haazen - K.Hansen- N "'Tagesax : A' Hoitd'ng
À.V V{ijngaarden - R.v

Lqiiler F.van'rt lloog

öhler - E.Warmenhoven - F.Spa -"
,.trIaIs - ll.í Velzen.

. zaàIbérg ''--:'

.Pennings -

Roodenbur:g en'Barmspores'. In' poulë' 2' spdleri'
, De vrecls tri j den duren 2x2C minuten. Na; de poule
om cle plaatsen I t/m 6. -PrijsuÍtre;ikiàg - 

.-,

M
-RE.Coret - R.K

E.vd Zrdan - W
Samenkomst: f te.eds 45, rainulen'voor cle wedstrijd op Laalckwartier.

ARC TOE§1iIOOI V'JLIR I,EN§ DI Oi) 3I-5- 19 84 .

J.KIip - F.de lruin - F"v Kester - P.Ooster$reghel -
M.v Oven -. L.Meeullrisse - R.Vreeswijk - P.Dillewaard
A.Oosterl-al<en'- P.ÀIleblas - C.vd i.ioogaardt.

A.Kamp -
- It. tËtero-

duren'

SEV TOERi{OOI'VOOR CI C2enDio 31-5- 19 84 -

314T, Voorschoten en S.EV zi jn cle teEenstanders vcor CL De
; -:. -...- wedstrijden duren 2xI5 mÍnuten. P::i jsuitieiking 16,15 uur. '

. Dezelfde tegenstanders voor C). DezeLfde wedstrijdduur. Alleen
woiAt jullie toernooi s'morgens gespeeld. Prijsuitreiking' L2,I0 uur.
Den Hoorn, RCL en SEV- DI zijn de tegenstandexs voor.Dl . Í\^ree
maal tien minuten durerr :de 'wédstri jden, Pri j S ijitiëiking
+ 16 .0'J uur.

e-6 )

-E
h-
dL

,Raffaele -r R:Raffàele. -.V.Trcomp ;
ll.Riffi - H.St,aal - R. Hartman -

aan - P. Elstak.

LENS DI: als beken<l met A.Elouazzani

DSVP toernooi voor lens CI op 9 ;uni-.'
Een leuk toernoci en nog sterk bezet ook, r:\lkmaarse Boys,DSVP,
Papenilrecht en Halsteren zÍjn de tegenstanders. De wedstrijden
2x15 minuten. PrijsuitreÍking + 16-0C uur. Doe je best.

Opst-ellinqi: als bekend zonder P.vd Zh,an en ft'.e t II. Smulders

LENS À1 naar Denemarken

L,ENS-AI vert.rekt op <l<;nderdag 7 junÍ om 2I.45 uur vanaf LENS richEing
Denemarken." I^Ie verz amelen orn 12.15 uur op LENS; De oncler staande
personen word.en dan verwacht:

iI.v Kester, R.Schreiner, R,vd lleyden, M. Zaall5trig, E.Coret, ...Spa,
E.warmenhoven, E-Àmmerlaan, C.Schenk, R.vd Zwànr' R. Pennings , L.pennings,
M. MoI leman., W.!{als, I..v Ri jn,, P.perreyn, O.vc1 l,aar, R.vd Steen,
en,P.vd.Steen.

- 10-



ÍÍat je zeker bij je moet hebben: een geldig paspoorq of toeristenkaart,
Duitse Marken, Deense kronen (geld dus) , en een goéil hrtheur... Vbor 'onder-
víeg rvat te <lrinken en wat te étèn en zekef ook ' ien 'lunchpakket voor rle

. vrijdag morgen. Vergeet ver<ler .je ,t anclenborstel , een. zwemlf,r-oek en een
.schone onderbroek en schone sokken .nielt anders is cle lucht op c1e terug-

Voor Ce spelers is het bovenclÍen raadzaarn om ook: voetJralkleCing,
voetbalschoenen, spoxtschoenen en een traininEspak mee te nemen..

Het pro9rainma

DonderdaE 7 junÍ: 21.45 uur .rertrek vanaf LENSi Daaxna ADO en Cito: ' ,' ( zeist) <;phalen . ;

Vrijdag I juni: ttrssen 8.30 en 9.30 uur aankomst in. Luncltofle; .,
Daarna toeristísch uitstapje naar Àabenraa. Om

. 15.00 uur begroeting 1>Ieeggezinnen. S';rvonds ...
wedsrrijd(??)

Z'aterdag 9 juni: Uitslapen en.ofi I2-C0 uur toernooi. Om 20.0C uur
feeslavond met clans (zal tcch wel niet)..r... . ,

Zondag t0 juní: ter gelegenhéÍal jubileumviering van. ontvangencle vere-
nigÍng een iJoot(feest) vaart naar een eiland. .,,

, . ... jJ s ' Àvonds weds tri j d.
Maandag I1 juni:. '+ 10-00 uur vertrek.
De oueiers kunnen tussen i7.JO en 18,00
tiidstip. .Tel, 946893.

i
F. vao I t Hoog, M. Fortman, R,lJagge-rman , R. H
F. de llruyn i P. Oosr-erweghel, p. zr1leËIas Í ,I.
A.Oosterlaken en de l-eiders I^I. vc1 LinclenrH.
H.v WijnEaaïden

LENS A/D combinatie naar Frankri jk.

De onderstaande personen vertrekken zaterclag 9 juni on + Il.00iuur
iichting Erankrijk, (Agny)-: ,.....:,.. r

Aankoms t LENS + 21.00 uur.
uur be1len over het "juÍste"

am, M.Koelemy, P.oilièríadid,
Kuypers, S.cle Nennie, ' .

Pt"*:I_, R.Vroom, P.Krol,: e

Het toernooi zal op Il en 11 juni géspeel«l worclen. nn de groep is'àp
maanrlaj II juni sravonds'terug. De-cuàers kunnen tussen f7.00, en. :.-

IB.C0 uur veelen over het tijdstip van aankc.rms t, VerCere gegevens
onti:reken. Neem wel je sporttenue, voetb.fischoenen, gtymsch-oenen en.lieen
trainingspak mee. Logisch is het natuurlijk dat je oóÈ wat Franse
Fraícs" en àeri gelJig paspoort.of toeiistenkaart meenèemt. Maak er een
Ieuke t rip van . :' I

LEIDERSTOEF{NOOIEN

De heren leiclers mogen ook nog 2x in aktie komen n.I.a.s. zaterCag'
. 2 . j uni op r!F:NS : .De Escampkomrruissie organiseext op LENS het traditio-' nere leirfet'stoernooi. LENS is naast gàstrreer ook bekerhoualer. Het toer-,nooi.begint sm 19.00 uur.en is cm 2I.30 uur afgelopen, (vredstri jd.en'2xI0 minuten tegen Vcs-ilMT-Spoorwijk) . Na het voetËalIen, supporterszijii vari-harte welköm, zbnderen aIIe leiCers." (met, eventueel àèhtgenote-s)
zich af in het klubgebouw van LENS. Een hapje en een c)rank je staan danklaar. De onderstaande personen worclen om + I8.30 uur verwacht:

- I1-



F.vcl l,eIg, A.Christ, T,s-Gravencli3li, .,.f.He
A. v Slittersi^ri jk , U . Osse ,. (+ aanvullÍng)

i.ns. 14. Rog, l{. v Veen,

,; 'Op maandaE II juni weer het t.raCitionele leiderstoernooi op Naa|{wijk.
Aanvang I0.í10 uur. Prijsuitreiking 16.03 uur. In onze poule spelen:
RKsvl'tr,RKAvv,wassenear, Rozehdaat. In rle "àncle re Honsele.isdi jk,ilaàIÉwi jk ,
Hermes,. DVSrwest1andia. De finale begÍnt óm 1,5,15 uur. Supl:orteis zijn
van harte welkcln.

Opstelling: F.vd ilerg - A.Christ - T, s-gravendijk - IU.Jansen
'' A.v Siifterswijk - ijjosse - W..Ktiinnen (+ aanvri1ling)

- w.v Veen

Voor Shirts wordÈ gezorgd. De rest ze.!-f meeneóen en let op LENS speelt
rne t korenb I arÍw .

Je rzult het haast'niet geloven. Nogsteeds zijn er spelers die ondariks
v-ier. verzoeken nog niet hebben gereageercl op de keuiingdbproep. Let opdit .is de laàtste mogel-Íjkheid. onderstaan<le spelers wórdàn vérzocht -
nu

of f 20r- over te maken op giro 336711 t.n.v. penningmeester
LENS met vermeldin§ keuring.. .:;!..

of een geldig keuringsbewij s met één pasfoto op te s tu!àn naar
PauI vrf Steen, Chopinstxaat 1C3, 255I SV Den Hqag.
Of r+allneer ze stoppen met voetballen dit -schrifteli jk - ke'i:Ëaarte maken. (dit kan tot I juni)

KEURINGEN

À-klasser:
3iklqssers:
C-k1àssèr:
D-kJ,assers:

E-klasser:
F-klassers:
Iae i's jes:
Een pasfoto

ZOMERVAKNiJTIES

J. v Kester : 'i :

P.Straathof - F..Kassim - F.Samlhal
H.StaaI . ,,

. l,l.vd Llàrg ; S.vd Llerg - p.Elstak - R.Tetterq
. il .I{yrileman

it. Nuyen
. G,v Verseveld - Irl.Waterreus ; .r 

Í

G.. Halleen - S.HÍllenaar r

krijEen we nog van: F.Spa - J.Louati en J.Iltansveld,.

caarne oíderstaand strookje bij je ]eider of bij de jeugdkommissíe
inreveren of even bel-ren naar paul vd steen ret. gzoÍsa clan wetenwÍj of je op v.ekantie gaat en vranneer - Gaarne reageren r.v..rni tret i-.
Plannen van oefenwedstrij den i

IK ga oP vak an tie van t/m.

-t2-



1

JONG LENS

EARI]EQUE JUNIOREIiI

Heren trainers en reiclers vergeet .u hiet om voör maandaq 4 -iuni'rie
kopy . ( j aar«.rverzicht) va,.r. uv, trai;ringsgroep en/of elf tal !n f.e leveren
b+1, de jeugrlkcmmissio . . Medio. juni vi.lleir we namelijk een'Jong .r,ENSu|fOevel speciaal over de jpuSct. caarrie jul1ie medéwerking. l,

'up 15 juni wirren wij het s€.rzoc' afsruiten-met een barbeque op lËts.Voor slechts f IJ,- .krijgen alle junioren en meisjes borièí f2 jaar
3' stokjes saté. 1 karbrrnaile. I kipfilé, satésaus, stokbrood en dxank.Niet cluur clachten wij. Heb je inLeràssë betaal clan f rc,- aan je reiderof aan iemanil .van <ie jeugdkommissie. oe inschrÍjving sruit op rt juni.

De jongené eil meisjqs clie zich hebben--opgegeven voorncoi en rle barbequà op woensdagmid<lag :O 
-mei 

worden o
13.30 uur bp LENS ver$racht, LENSkIecling meenemen en zje goed honger hebt,. Dm + I6,3C uur is het afgelopen,

' LENS tll nàar Arnhem.

GE ZEI,I.,IGHEI DSMIDDITG

PauI D.
LISSE- JEUGDTOEIII\ïUOI VOCR DE iitEISJItS T/t4 L2 j aar. '

het cocktailtoer-
ir ' clie 'cra.,' om :
org ervool dat

:--;----;----_-,., 
. .". 

''.i

ZaterdaG'. was het zoveÍ,. LEI{S .LjI ging een <igOje weg! I Ieclereen was .§oec1
uitgesrapen (nou ja, iedereeril!) en dus g;iiigón we erkaài veïder.en voorin cle auto's- rk zat met Ferry, Robert., Éreà tii Maarten, Ín de auto.-Het was erg gezelrÍg Ín c1e. auto, wanÈ we ha<lden genoeg-'tà eten en.'Éedrinken bij ons. Na iets làn.ger..dan een uir gereíèn tó hebben stopten
we, :in lltreöht om even te L'.uibheí (t.runkàren) óus een kópje koffie iret ,"-:i
<ien st',:l<ie appeltaart: r,eo vrou wel eèn srukje appèfs.À'#-.iíuàn- '.I-
zondèr EtÈles ap1:el (hà,ha,ha). Dàarna gingen ;é- wéS met een i>aqr

- appeltjes voor de dorst. Na nog een uurtje iijaen:màmen we .aan ;ih
Arnhem. Onderweg zagen we een kermis ilus wildén we uitstapl>en (clus .

nieL).. Toen kwamen we, na half Arnhem gezien te hëbben, .-rn t,ii. ,

de club waar lre mcesten voetbgllgn, Arnhemia heèt het óeloof iÉ:. I
Arleen rook het caar niet zo lekke;. oirder cle wedstrijó.stonclen,er.
een paar haring te eten. Het vras wel lekker- We wonnei uit_eindelijk'met 2-r.'rk rnóet wel zeggen dat ze önwijs'mooie velden haclden d:Leboeren. NaCat we vrat. geclronken hadden Eingen we weer richtingïestaurant. I.Iu was het ondertussen..17.3.l uur geworrJen. om ig]30 uur
kwarien we in het restaurant aan. Tróuwens we moesten nog.een half luur wachten ook. 'rn het restàurant wàs arleen de ober een beetie' vervetrend omdat hij maar hancltekenin(en van zijn s jef- wiJ_«1e rreÉueir.
Toen we ons lekker vc,r hadcren gestoPt gingen wó weer àp weg maarnu'richtíng LENS- Toen we op LENS k*a*c., .was er dilscö jnou-jartlisco)
er waren veel. te weinig nensen clus zijn we. maa'niiàr'juis gàgaan: .

,Langs deze vreg wÍl. ik Hr. oostenrqghql efr de. Hr ffeeuwíss.e iei ,

Maarten patuurlijk) bedanken <lat ze. ons heen'en weer gereden, hebben.
.', En- natuurrijk.Dhr. pennings die r>nsl,ue hele dag gezelébhap heeft

Na een zeer veïmoeiende avond vooï de teiders moesten ze c1e vorgen-
cie morgen arweer om necJen uur aanÍ,.re z Í E zí)n om met de jongere móislesnaar LÍsse te gaan.

- r3-



Daar aangekomen (9,55) wercl er net opgeroepen dat de meisjes al .om
10.00 uur moesten spelen. Dit kwam_ doordat qr een elftal ."van ile
meis jes-pupillen naàr cie melsjes- junioren was overgeplaatèt. -Maar jaclan maar ènèI omkle<]en. Crm i 10.15. uur beqonnen we aan dë^ éerÍite' wèclstri jd. .41 .gaur{ bleek daE '<le iniet aaníezig r,ras.en dat'LENS goed

'wilde i5resteren. LENS kvram sne.I op voórsprong maar verzuÍmcle claarna
het ka'nveí af te maken. De tegenstander, Nieuw Vennep-*. kw;arn ?e1fs op
gelijke hoogte, JaÍnme x, maar ja er zouden nog 3 viedötri jclen komen.
Dit. bleek echter ook niet te kloppen. Van Ce toernoóikoiiuhÍë sie kregen
LJe te horen dat RKSVM nieC was opgèkomen en dat eï daaxdroor een hele.' kompètitie gespeel<l zou worglen.I Éierdoor moesten wc de tweeile wed-'st,rijc1 teger NSV'46 spelen.. Déze tegenstander .had zich, net als.

'Nieuw Vennep, duidelijk niet aà'de afspraak ' gehourlen. Er liepen'.'meisjes van .L5 en tr6 jaar tussen, Maar ja, toch maar het beste ervan'' 'rnaken, undanks de goeie Ínzet verloren we cleze wedstrr-j cl net 2--0;
I{aar een tweede plaats zagen we wel zltten. De èesCe wedstrijd .::in
moesten vre tegen het organiserende Lisse spelen. Deze meisjes 'wafen
wel van de .goeCe leefti jcl e-.n aI gauw bleek dat LENS. ilah heel goed
k ar-r vbetballen, Geroutineeid wejrd Lisse afge.maakti: 'Dat bledk ook'
we1 uit Ce ui,E.slag' (,6-0 ) . lta drie weàstri j óen was de stancl: '

Nieuw Vennep 3-4 .'.'. - .: '' : ' " -

LENS 3-3
LÍsse 3-0

' De vierde weilstri j il was wederom'tege:n Nieuw Verinep.l Oot< nu waren we
weer'. de. sterkere ploeg en ook nu kon<len we het nÍet afmaken. In de. Ioop var-r de, tweede helft bleek echter hoe belangri j|< publiek is.':.
Pa Kuiper,,Pa Hillenaar en ik stondeh achtei heÈ doel-viIn,de tegen-' ;standex toèn een van'de meisjes inschoot. De keepster liet heri
schieten en stopte de bal achter cle- I.ijn. Door onze sponÉane reakilte
htelpen we Ce scheidsrechter over de streep.en keurcle het dbelpunt
goed, ditmaal hÍelden we de voorsprohg wàst. (1-0) Na dezè wedstrijcl
ging Frans naar het ees6te (stom hé)"en gingen wij ons vooÍbereiden'-op dq topper tegen NSVI 46. LENS begon erg zènuwacÀtiq en c1e tègn n-
stanalei kree,g enkele kansen, maar'.saskia.weerde zich kranig in het
doel. Tegen. eeq afgeketste bàI was ze echteï kansloos (0-1). Hiercloor
werd LENS. echter. wakker geschud. Ze gingen fanatiek in .i1e...aanval. Het
Diiurde èghter tot in de [wee c]e helft-voórdar r-.ENS op..,getrijke hoogrtà
kwam. Een mooÍ doelpunt van Wilma. LENS bleef .aanvafl-en en clat
resulteerile vJ._ak , voor ti j d in de !,rinnencle tre-f fer. Een slim genomen
vrije trap van- Sand.ra, nà aat'twij ziglhgën . van Ce .kent., naàr Nancy
die hard in cle beneden hoek lnschoot. NSy,46 kwam niet meer langs-zy (2-.I). Door cleze overwínniíg had LENS. toch nog een kans op de
eerste plaats. Dan moest.rechter wel'met 1I doelpunten verschil gewon-
nen worden. Gezien echter de Ínspanningen,,.i11. de vorÍge 5 wcdstïj. j alen
was «1e kans e-rg klein. De meeste- meiis jès waren heleÀaaI .op. 1)i j-c1e
rust in cle laatste vreclstri j d szas het à-C fn het voorcloel , vàri r,silS
maar clit'was te weinig. Uij 4-f klonk het laatste fluitsignaal en
7. meisjès vlelen rlirekt.om van vermoeidheid.. ÀJ met, al toch een zeer
verdieirdé tweede plaats en ge2Íen de grootte varr NSVi46 eigenlijk
wel eerste. Jamme r dat niet iedereen zich aan ile afspraak Éan hóuden.rk vincl wer clat cleze neÍsjes ce pIuÍm van cle week hqbben vercliend enlals deze groep bij elkaqg l)Iijft-.gaan we 'rotgend jaàr-een goeil 3Éirce
seizoen tegemoet. .

- t4-
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WEEKJLAD yAN DE VOETTJAL\IERENTGING I,ENS (LENIG"ETI SNEL)

57e Jaarg.iiig àun*er , d5, 7 junÍ 1984. ,
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ADIIESWIJZTGIiiIG:

I741 Ii, Ramtahalsing

II'I DE.] zIEKEN]].JEG

MI.phel Lorsheycl LENS VoetLr aller van het j aar.

UwICORN - UNïC\J

§trZo:nieuw adres Heischel,straal a 4,, ,-.'
2562 ,JR Den. Haag, iLeL. 64649,7'.".

RN - (JNrcoRN f urtrccrut - uNicomri -,ur,rrëonx _ mirèonw _

JaÍry Jl,sthoorn LENS '

i j: : .. .,.. rgi?"9ofer van het jaar.

Peter de.Jongh, cle teirier van het. éerste,'hatl wat p=Jbl.*.., *àa ,,.,kniegewrichti Er mankeercie vrat ;"r ;ï;-kr"isbanden en meniscus .wètinrn-idders operatibf verholpen is. rii:--iË.weer thuis clus ars J"rrËï-eehs wirt opzoeken i"^llgl- het adresl wirià".-riï-;;r;; ii'*ltËIï"g""JeIt U hem wel epïst )L742-7424. . ' 
.

Er is nog een aanzien
sei zoen . 19 8 3,/ 84 niet
van het- seiiöen: snel
zodat U met eén schon

KUI{TRTSUTIES

ljOETEN

r .. ' ; l 'i "

Ii.jk aantal leclen clat de kontribirtie 'over 
hvo1le,1ig heefr voldaan. uw laatsie àoààà aueven ove'rmaken op onze grrol àiirr"iiiàii.nie rer. aan het nieuwe seizoen kunt.beginnen.

etl
acl '
itg,,

Regi stratiekosten Ie'boekin 25,-st
A. ' s-Graven«li jk , IvÍ. A. Toet _ L

Adminis trati ekos ten strafzaken f 35 r- . .

H.Pot ping, f.g. Oikstra

i:|"**lj.Jfór 3u'juii op onze siro of bankrekenins ondex vermerclin,s

LENSrevue

Dit Ís cle'raatste L,Nsrevue van dir-seizoen. Eind juri kunt'u n"a i,-eerste exempraar van het nieuwe se+r<ràrr.ir, .de b'^evenbus aantreffèn.zoar6 gebruikeri'ik vo19t'over tweà=wàtË" nog een eaitie van ,,Jong .LENS" en dan is Ëet ecËi àió.röà".'.I"'-"
-t-
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DANK

Eeniecier die eraan heeft meegewef,kt.dat het- seizöeii 1983/84 zo
succedvol is verl-open zeggen wij langs deze weg nog eens ilank voor
hun inzet. We hc,r[:en in het nieuwe seizoeii, gasterkt <loor een wel-
verdiende. val<antie, weer. op Uw s-teun te mogen rekenen':

Tenslotte.. -...
Wensen wij iedereen die onze vereniging een
prettige vakantie.

goed haxt toedraagt een

Het ijestuur.
ATTENTIE T.,,EDENRÀÀD

Cp maandag 25 juni a"s. zal de eerstvolgencie ledenraadsvergaderlng
aanvang 20.iro uur plaatsvinden" De op deze vergadering betrekking
hebbende stukken zullen U tijdig worclen toeEezonden

Ledenraad.
LEI{S en. het vallende doek.

Lorsheycl
Gerri tsen
Ron de Jong

cok voox ons zit.rt er qreer op1 Eg4 rijke schakering aan bloc-notes,
penneni gunmetjes en potloden 'moésten eraan geloven. Er was dan ook
veel waard. om over te schrijven. r1,an het begin van het jaar een:' .'"
nieuw best,uur onder.. de bezielende leiding van Ad Coret. ttans vd XIèy
en Gerard vcl Steen hie-I<1en het voor gezien in het bestuur. IIa4s -. .: -,^
rrregen§ .z 'n werk en "Gerarcl wilde het gewoon waL rustiger aandoen. (hi j
is trou!^rens nog steeds aan he t afki cken ) .
tr4aaxliefst zeven kampioenen te vreten zondag 2 (toch nog sucqes.voor
Rob. Jansen) , Zondag 3 (Theo is dit seiz<..,en minstens vi j f centinieter
gegioei<i) , zgndag II (uiteraard),. Zaterclag l (ach, is óat 'm-nou),Zaterclag 3 (onclanks i'tiIIem K. ) , At (oppermachtig) en Welpen I (Ton.
's-Gravenclijk past de concepten van Rob Jansen toe op de-kleintjes
en ziedaar het resultaat).
We hadden ook nog zoiets als de LENs-voetballer van het jaar, beter
omgecloopt in de strijd om-de UNïCURN-wisseltrofee. Elke ionclagproberen om cle meest eerlijke (gf 'lninst omkoopbare) peïsoon vinden-
om de punten te geven gaat je nieL'in je kouwè kleren zitten. HetIeukst von d.en...'e de ii j st jes met motivàt.ies. Exc.I_usief mogen we debijdrage van Frans Flumans pu-bliceren:

bleèf erbij ond.anks alles ''

bleef cle situatie cie baas, wifs uÍtste-.
idem 

'ke-ncl"l

m. i. niet volledig ingezet,
b.leef gaan
kon mij niet bekoren (duwenrtrekkenidtc)
bleef erbij maar kan beter
als nr 7
hij eras er
hij was er ook bij
Ie helft beter, zakte af op inzet
90:d

Er gingen wel een paar doelpunten vía Rcn
daar niet cle hele achterhoede debet aan?

-2-"

7
6
h9

I
2
3

5.
6.
7.
o

9.
r0.
II.
L2.
13.

Noorileloos B
v i.lemme I 5
Keetman 7+
T ji.n Asjoe iI.
I s-Gravendijk'
Tjin Asjoe R.
Toet 5
Di.kstra 6
v Rijn 7
AnanC I

5-
7' -
5-

P. S. c1e Jong, maar was

r!.



$ITJ i]EDOELEN i,í]V]'R! ! !

De'LENS'' top-scorer van het jaar. Een nek aan nek.race met. de spits
van zondag 1 Chiel Toet vÍel toch in het voordee-I uit van mini-welp
Barry Jlsthoorn. Zijn cijfers : 142 competÍtiedoelpunten en 52 doel-

r. punten in vriends chappe Ii jke wedstrijden
l'
En tot slot de feèsten. ('amproens geesten, afsluiting:"o-f"Xti" zaterdag
en zondag, feest van de L,ENs-competitie. medewerkersavond, het kon
niet clp dit jaar. De verschillende organisatoren -zorgden voor echte
happeninEs, maar konden niet verhinderen dat iedere ochtend na weer
zo'n feest uw re<Iactie roncllÍep nie t een licht verhoogcle hersendruk.
.-.
Dit is natuurlÍjk nlaar. een kleine greep uit aIIe activÍteÍten die
dit seizoen hebben plaat.sge',/onàen. Maar zoals U tÍjdens het afEelcpen
seizoen aI gemerkt heeft, enÍge volled.ighei<l is ons volkomen vreemd..

;,,'Wij beloven beterschal> en als eerste test-case zal het verslag van
rie Roncie van Mont dtAigoual dienen. (wel even Íets om naar uit te
ki jken, clus', ) Uw redactie rrenst iedereen clie dat op pri j s stelt een
heJ.e prettige vakantie en hoopt iedereen aan het bègin van he-t
nieuwe- seizoen gezc.nd en vol goe<le rrroe d weer te kunnen be-groeten.

LENS Voetballer van het jaar en de Unicorn [Iisselbeker.

Afgelopen vri j clagavonct íras het zover. De voetballer. vErn het jaar zou
op de feestavond. van de Zondagselektie bekend gemaakt worden.
Dven wat voorgeschiedenis. ". '-
De voetbeller van het jaar viàS een nieuvrtje van (le re(lactie. De opzet
was eneizijds de LENS aanhang erat meer te betrekken bij ons keurk-orps,
anderzijds c1e spelers een extra injektie te ge-ven. IIet eerstgenoemde
is zeket gelukt, want vele bekende en minder bekende LENsers yotqcien
s I Zondags rF.et argusogen de- verrichtiingen van de speJ-ers om ze. zo
goecl moegelíjk te kunnen beoordelen. Er is vooral de laatste tijd veel
gesproken over cie cloor ons gehanteerd.e Tel-egraaf formule. !íi j z! jn -hier niet vanaf geweken, ond.anks de krÍtiek en cle noicli ge steàkpennin-
gen om van het.aantal pilsjes nog maar r1íét te-spreken,
t{e zullen voor het volgencl sej.zoen trachten een ancle re- e-n misschien
nóg betexe formule toe te passen, zoc]at- ook spclers , clie cloor wdt
voor rn oorzaak dan ook enkele wedstrijden moeten missein, nog in cle
race blijven.
- Uw reclactie heeft enkele gegevens verzameld., die wellÍcht

. interessant zi jn om te weten i ._.,.;
. Liefst 25 spelàrs werden Cit seizoen doox traÍner Rob Jansen
in§ezet, clus evenzoveel spelers stxeden om rle UnÍcogn VoetËaller
van het j aar trofee. -Eric Ammerlaan en Ec1 perreyn kwamen i,.i..;.(VCo
hiervoor slechts even in het veld en ontvingen daarvoor resp.

. 5 eí 6 punten. Evànals Das v(l Lans, Cie Caaí een, hele wedst;ijd
over mocht doen. i : -

'j De winnaar kreég 'een , gerridtleld ci j fer van
De no.

en cle

2
.,

4
no 5

7.L9
7: r8
6,95
6.38
7 .4L

Dus het aantal Eespeelcle weclstri j clen gedeeLd door Èet aantal
toegekenCe punten.
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2 spelers kregen eenmaal een IC van een puntengever t.w.
Wim Keetman en Irtichel Lorsheyd, .'-'.-' .. .'- ::. ...

';

AIs voetballer an he,t sèit zoen B 3 ' - 84 ' is cioor U gekozen:
Itftchel l.ars d

4 spgl.ers konden. henneJ-ijk gelen ba1 trappen in éen weclstri jà.
DaÈ vraxen: Eon, Edwj.n, Rohjert en.R<;n. Troost: Aie wedstrijd was
niemand goed genoeg .Ín cle .ogen, .vqn , een LENS-feé. . 

': _ .
weí 'leeD aan.:emancigàtf.e; nàài tocÏ----: Í- -

Itltt met 156 unten eI ontving Ce eirorme
w sse L ,ltit, handen van , Hans., van g van rk-: firna &li'croface
-van.".ile,. breirbeket de, gNI C\)IIN darts. Ock kreeg l,Lichel een bíjzonder f : --1.

fraaie blijvende herinnering. llichel, van harte gefeliciteerd, met
de ze, echt',schi tlerende prestatie.
Als 2e eind.igde Ron de Jong Írct

3e werd Ricky Íjin AFjoe met'
4e werd Chiel Toet rne t
5é werd Wim Keetman mèt. 6e werd Theo Dikstra met
7e en Richarcl vd Hoek en
8e Hans Popping bei<len
9e Edwín Eykelhof met

en Ioe Tori 's-Gravendijk net

Í,ENS Top pcoiér seizoen 1983-r84.

VARIATIES

Vrijdag j.1; werdT op de glotavoncl van de LENS selektie. de topscorer
van LENS uitgebréíd gehuldigd. Vergezel<l ïan zijn ouders err'r,rèio
maakte Barry Olsthoorn rond kwart over negen zijn opwachting.'. .Baxry, 8 jaar er! slechts enkele turven hooq, wist clit. seizoèn het
ongelocflijke aantal van I42 comnetitie íöàIs të scoren,
Voorzitter Ad Coret memoreerde in zijn loespraak het bovenmensëIijke
feit, dat Darry in'een wedstxijd h.efst 19 maal het net trof. Oftèwet,
alÈ Uarry aan de bal was, liepen ztn medqdpelertjes al te juichen.
DaÍry, beduusd en dlep oncler de inCruk van aI diè. LENS crootheclen omzich heen, bel<.rofde met een verlegen knikje er völqenà i,:izoen
minstens zoveel in te schoppen. Onder daveren<l apfÈeus ont'ying DarrTuit hancten van on2e, voorzi.tter de enorme , door -Unicorn ."(tÈe bestDarts of the world) beschikbaar gestelde, I,ENS topscorel . bokaal.
Uj.teraard_ ging onze goaltje-sclj.ef uitgebreid op de foÈo..ZíeLsgelukkig,
maar'vol-slagen verl:ouwer,èerd. vertrok ljarxy even late-r oíder luid
applaus richting becl. De zevencle hemel bestaat echL: _ 

"' 
;

'154
139

. r34
126
}II

''. r10
108

-99

punten

,.,'.'.|

- Na de uitreikinq werd er door de aanwezigén ilog gefeest op dit toch
zo succesvolle seizoen tot in'de kleine uurtjeé.-oe 1aatsle uit-.'
spraak van Rob Jansens " !,le Tijn toch maai als eexste geëinàÍgà van
allé ploegen . u_i t .onze regio. l'
Antw<.iórè.van; dó rgd.actieÍ " Àls je dat vqi-qencl jaar ook kan zeggen,

- Rob Jansen;. Í.r Gaan fue har<l aan weik,en ,"'
Prettige vakantie en tot de eerste. oe fénwe-rls tri j d. foÈ danl

Hans. Thea en Monique Rientjes geven
schap kennis van de geboorte van hun
onee hàrbei*jR+lgelulííràssë-ii:- l..il.l

met grote vreugdé en blijd-
dochtex. en zusje Jolanda.

, ', ' t ,. :'c'I'lqe"
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Theo Dikstra heeft samen net zijn koppelgenoot Ton Eggink in
"Samond.a'r het snookertoernooi voor'.dubËeÍs gewonnen..-Ín de finale' versloeEen Theo eri Ton met 3-0 hétrHaagse köppeI Roy venrijs.en
Anclré Sips met de setstaà<len': 67-22, 79-16 en- 54-27,. Gefei.íci-'teerd Theo, i 

.

" Karin ijoelling en Rob Jansen troulren vrijclag a.s; àdals heel
LEI{S innriCdèIs wel weet. Zi j ontmoeten U-gràag op hurr.,receptóein-Hotel Atlantic, Kijkduin. .:.1.'1.'-. :
I{ij wensen brui<.t en bruiclegom een mooie trouwciag en een 'ger/irèldige

'huwelijksre5-d,
Het 2e zaarvoetbartearí werd winnaar van een sterk bezet toernooiin Zoeterwoucie afgelopen zaterclagavoncl, De afinrezi'gheiC van Coach
en sPonsor (groep Rustenburg) bleek geen invloed.te hebben op de
Prestatiedrarlg vErn dÍt team. ,r. '
Ren-e v<ït Bemrire I is gesirrnaleercl in het Clingendaalse bos. Hi j' schijnt zich, aan het hoge tempo te zien, nu aI. voor te bereiàen
op het. nÍeuwe seizoen. Of krijgt LENS er eèh nieuwe marathon
Ioper bíj? :'

. -Suzan Kouwenhoven vreigert om noE met ile re«iactie te praten. Ze is
bang .c1at aIles wat ze tertelt (en dat Ís veel), :ep.:)1:c:re:Íl r

wordt.
t_ol<Jend seizoen een nieuw festijn: c]e strijd om cle LENS Í:arji!-,Í;
HarÍn§ eter van het jaar. De winnaar is nu aI bekencl: RÍcharcl vd
Hoek' sr'. wissèLtrofeé ^ worclt, .bgschikbaar gesteld door Den i;et.
Geef U snel. pp;'vàor het laëtsaé tENS tennistoernooí vari <lit _

seizoen. U hoeft geen voori:önden te spelén, mààr worclt difekt
toegelaten tot het hoofdtoernooi .

TERUGI,}LIK SEIZOEN 1983-'8.4 LENs2

-5-

" ' Nu het zo buccesvof verl open seizoen ..v. -oor LENS 2 is afgelopen, wil ik. . " ga_a!.n! nog evèn de .schi jnwerper op alít elftal richten. OF' .29 april j .1
wexd het felbegeercle en. dik verdiendè' k-ampioens chal: binnén gehàaId -

- en werd. de promotie bewerkstellig( naar dà res. te klas KNví. vanaf -1977 speerde het 2e onafgel:roken - in 'àe'ïes. 2e klas., píveisà seizóànàr,
werrl vooral in het begin meegedraaid in r1e top, cloch . rle winterstopbrak het erftal meermalen op. Een inzingking, die ciit jaat achter;egei djs _ ge'b leven; .Dat dit neCe te danken is àan àen goede iizet van
s1lelèrs en trainer Rob Jansen rijdt geen twijfeÍ. Tsreemaal pei week
.wercl er door de meesten getraind en ook op dà vr;i j clag tradeir div'ersespelers vrÍjwiIlig aan ond,er soms barre. wèersomstàncli gheclen. Een
kampioenschap daL, ces te meer bewoncering afclwí'n!Ít alé men In aari-
merking neemt, ,dat een tweede elftal in ilÍenst,siaat van het eerste.tlessures, schorsingen, reservebeurte_n enz. moéten door cià ;ili;;-. 

-

uit het tweede word.en opgevangen. XOm over vakanties nocJ. maar tezwijgen ) vqndaar dat het tïeecre sporacrisch in'crezerfdé .opsterrinq' heeft gespeeld. . Ilet .was in de wintèrmaanCen zeLfs zo aaÈ àen béroópmcest worden gedaan, op enkele.spelers_ uit Ce jeugd om,het 2e te
comptretexen. Deze jongens . (o.a, ErÍc Àmmerlaan, Àobert vd zvran enE.ric warmenhoven) hebben dit uitstekend geclaàn en hebben zeker bijge-dragen tot het behalen van het kampioenschap. DÍt seizcen breef héi.- 2e thuis ongesragen. van'cle rr thuiswecls trÍ j rlen werclen er B gewonnen'. en _een gelijkspel werd slechts toegestaan aàn DIIL, Rooclenbur! enr. Ludunun. De II uit$redstrijden lever<len 6 overwinningen op. Vier keer', Èércl verloren, waarvan de. Iaatste (DHL) niet .eer ,ràn. beiang was. .

l- - 
:



De ' oVeri§e . neclerlagen werclen jeleden .tében médetitelkandidaat ADO,

RVc en: nóoiienburg. (<Iat dus 3-punten van ons pakte!) He,t gelijke spel
kwair, na een ti.multueuze tweedè helft, tct stand-bij vELo. Àk1us
behaalde het..2e uit 22 wedstrijden 32 Punten.-ADO, óat alb 2e ein-
àigde, behaalcle 29 punten. Uit-dàze poule cleg?adee.rden ' Lugdunum 2

en-SJC 2. tlet «1oeJ-gemid<1et<1e: 55 voor en 3C t'egen. ToPscorer van LENS

2 werrl Fïans Disseldorp, die 10 maal het net wist te vincleir,-r Anand
Ramtahalsing. die óp t2 februari met Ed Perreyn zijn competitiedebuut
Ín het 2e màakte, wist B keer te scoren. Een kampÍoenschap .clat behaald
werrl clankzij een goede eindsprint. AIs urij Ce ladtste wedstrijd (DHL)

niet meerekenen, wercleq er.uit 6.wedstrijden Il ,punten vergaard.
ttoeilijke partijen tegen VUC, I:I aur^t Zwart, WilhelÍnus 'en Verburch
werrlen- gewönnen. ADo, 

-c1at lange tijcl de ranglijst heeft' aangevoerd.,
struikelde 3 weCstrijden, voo.r het einde bij vUC. Toen zÍj de week

. daafna gelijkspeelcle tegen Roodenburg-.en het 2ei thuis rrron van velo
wàs- c1e promótiè r=en feit'-:Ir-ls ik et:n "speler"''t i:::het jaar" bij
LENS 2 Ëacl moeten kÍezen, iian was clit voor nri j Jímmy Tjin Asjce
geworden met op de gedeeltie.,2e lrlaats Jan Getritzen en Hans llertens.
Én met. Hans L,e;tens is tevens cle uitstekende aanvoercler: genoemcl, die
zich niet alleen in het velcl maar cok (laaxbuiten een waardig captain
heeft getoond.
4 Seizóenen hi:b ik als lei.der gefungeerd oíCer clÍverse trainers. Het
moet mij van het,hart'' qat aiit seizoen het prettigst was- Dit k!'ram
niet aIleen door.het behaalcle c€6uoËaat, rloch zeet zeker ook d<:or de
goede samenwerking met trainer, spelers en bestuu.r'
rk wens het 2e succes in de le kras! 

Leo Riemen.

WTET,XETTSPN WIELREIINEN WIELRENNEN I{IELREI'ÏNEN WIELRENNEN WTELRENNEN WIEL

De Ronde van de Mont ci'?É uaI. (inleicling)

Het is donderclag 24 meÍ als de enige, U wo1bekende,LENS wíelerploeg
neerstgijkt iii hèt zuid Franse provinciestadje Meyrueis, om daar voor
de 2e maa1. deel tè'' nemen aan een wielerwedstrijd voor .Ii.efhèbbers,
cle Roiide- .van: de Mont C'Aigoual, Deze roncle besLaat uÍL 2 etapPes r- die
op dezelid.e dag iverreden worclen. 1\^ree grote lussen van elk 70 kilo-
mèter over zee;i bergachtigr.terrein ronà het schilderachtig gelegeri
Stanclje aan het riviertje de Jonte, Ín cle buurt van c1e Gorges <1u

Tarn. De eerste oml<.rop herbergt na zo'n 3C kilometer c1e eerste en '
clirekt ook de.zwaarste klimr' de Causse Méjean.met vrijwql vlak clàar-
achter <Ie CoI cle Riesse (2e categorie) 92i' nieter.hoog. De tweede lus
is bijzoirder la§tig door de hoeveelheid kilomefers vals plat omhoog
en zijn 4 cols.'waarvan de Mont d'.Aigoual er een-is van c1e eerste

In cle breCe tiooldstraat van Meyrueis, zoals gebruikelijk in Frankrijk
Rue de J-a Republiiluèn'geheten , Ëere:Lden ploegén van e1k IO renners éí
de LENS ploeg bestaande uit zes rcnners 719h. voor op dÍt jaarLijkse
spektakel, hoewel alleèn de eigenaar van Ilar Tabac "chez Pau1,' .zÍch
Iijkt druk te maken over de kr.rers,1 die om precies 12 uur van'start
zal gaan.
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De meeste renners:.gtoeten ofls én een 'enketing 
.komt een praatje maken.

Ze hebben respekt voor .de, HI,Is-pIoeg; want aÀÉiin zit Guners 
- 

cle l
winnaar van de eerste .o.mloop van vor_i,g jaEr-, petel: FÍeret, die toen

.,., , ap -een .speÀtakul.aire manier heÈ velil royaal achter zich wist to laten.- - De vele trouvíe lezers van .(le.ze. wÍelerroncie herinneren zich dat noq!
ilekende ploegen,2uItrèn aaii .de gta::t ye5_schiinen.r zoèIs Cycle Coifí

., A$<]uzer, Mende",;-Alès. enÍ: .. ," 
...-.^t.' 'l' . .1.' .. . ' -.1. 

,i,.
De LENS ploeg.heeft 2ich goe<1- voorberF*4i Zj.j àJ.jn zaterilag 19'Bei
neergesQreken in.de .buurt vari' Avigmoni om $.an daàruit (le nodige-'trainingsritten te .maken. s I Zondag,s een r1t van zo,n ICC 'ki_tome-ter
naar het "Les DauxÍ gebexgte. s,Maandags hoofclzakelijk op fiet ífatteveel -trainÍlrgsarbeid naar het aan de l,{Íddel-laqdse Zeé geiegefi ,St: .Illa::ië dej la Mer. (or:geveér 1'30 krn. )- Dinsciag dan;een looclzwijrè klim

. Íi.aar. cle top van de l4ont Ventoux, waarin Hans Cigroen Lri j zonder. v'eel: "ÍÍld-ruk -inaakle " HÍj maakte over de'krÍtn van ruim 2L. kiiometer vexrevreg.. de- beste tÍjd.( 1 uur.40.min.). woensdag rustdag, hoewel de meeste
;,renners claar geen 'gèbrulP- vari wilden mal:en en toch enkeie kilometers

afràffelclen. De IENS.ploej kènt een "nÍeuw,l gezicht. Jan -Riemen óe
toegevoegd en tóonde 'voola1 ií de'oefenrit naar. Les llaux aan. ( met z'n- horte steile klilffnetjes) eqii grote aanvrinst te zijn. Jii j. [eef11 '.'' dezelfde stijl als.dè onlanEs 

- overledën Joachim e[ostÍnÉo. ook z'n
;Éiterlijk vertoont,.een opvallende get.j jkenis. Ohzà ploeg heeft ook

.,', - beslol.en, na vele avond.en zwaar dis criss ië_ren ,, geen, É'opmàn àan te ...

r S.lqIIen, maar..als ploeg ile tegenstanders prcberen van de.hel_lingen terijden. ',.',. :.._-..,,. , -,
,1 ,lr'..: "': 

',.'.;.r,.:',: .: .t'.',i". ':.''-'..' 1,,':: :'::
.zo;*clit Èas een wàt uitEebrèiae intei,1ing, maar u hent,nu weer' bij.'enkunt zic[r rus.tig- voorbere.tden op het 'vérÀ tag , dat in] feirirreton voim

. mir;v. het nieuwe èeizoen' op U af zaI ,!-ómen. Tot dan.....: ::.

.TEIiNrs inurrs TENNTE rENNrs rENNrs.rENNfs rENNïs rENNrs.,tENNrs rbNirrs

fn verband met de naderencle Eurolj
Frankrijk is besloten om het LENS
!e, houclen. Plaats van:handetlng illotÍnge ,t-e I(i jswijk:rl,Us wörclt dí
eerste rnaàI-TG-EEETnschri jving Í
van het toernooi i s"'gei:rlancl orh I 7

t enkËÏElET mogeli jk, Aanvang

gge karqrioenschappen íoetfat] ir, '" l

Lennis toernooi. op ''zonclaq I juli a.s
s. he
tnràà

t tennispa.rk ItIeI éIe n Laan van
1 op c.ravei. espee I<I en voor de

nhe
nn uur,.In verbanil .i1et het feÍt dat dit Ís worclt" je nietmeer.geattendeerc1opa:1teveneme@"aig_màgÉiij[_-

op bij één van -.de onclerstaànde peÍsonen. Ée kosten bàaragén voor eenenkelspel-f +_10,- p.p. en voor een dubbelspel + f er- p]p.ilij de volgenCe personen kun je tot 28 juni- a.sT opgeveir.-'

Arthur de Groot
Henk Hoppenbrouwers
iIogp. Ogenlipchen

TeI.
lgr.
TèI.

93422Í)
.89 4950
2'12 3sb

i: 'l

TENNIS TENNIS TENNIS TEIiIN IS TENNTS TtsM\ITS TENNIS TENIiIIS TENNIS TENNTS
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Zo clit wordt Can wel cnherroepelijk de Iaatste. weekpost vó6r
de vakantie r Het Devj o-toenrcgi voor 3e en 5e elftallen. Het wëer was
góed
zeeÍ

niet naar het adres
heeft gestÉEl-Eu-

voor LENS Is 't 2eer Zek
e1f taG' dienclen aan te

er nieti Nu hadde
tred,en die (uite

n we het geluk dat er twee
raarcl) in vers chil lencle--l

en de sfeei ook. GelukkÍg maar want de.pïestatj.es waren maar
zéér matig te noemen. Hoofdzakelijk kwem dit omrlat er maa:i..J n

paar 2:9. - , , fantasie-elftallen" op de been gebracht konden worden.
En clit is dan weer een gevol.g van hët , rqfEehqljfsysteem" in de
Z-M afdelin.J Írran L dat lijkt. werkelijk nqrge4§ naar. Dank zi j.'t
systeem dàt men zotlr 2 à 3 weken van tè tóren zo texloops eens tegen
een. mede=L,ENSI id zeEt er dan en dan (toernooi b.vlniet aanwezig te
zijn of voor het Eemak maar helémaa1 niet komt of belt en zé6,r zeker

dat aI herhaaldelijk in de weekpostèn ve rme.ld
Iteert eén en ànEe r natuuÍlijk dat op de tournooi-

hÍj zelve het voor de aanvoerders srmorgens.een hele puzzle wordt,wie
of er wéI komt en wie niet.'.Vanzelfsprekencl krijgr ,je clan elftalten
die heÏéfraal niet op eïEE'r, ingespeel-d zijn en iàaiin geen mens vrij-
we1 op z'n eigen plaats loopt. en alleen maar een .anCer. voor tle: voeten.
De zeer ma re xesultaten zí jn er danook vrijwel vast en zekèr het
resultaat van, hetgeen o,i '. 

- noch voor de tegenparty en zeer zeker voor
de organiserencle vereniging (Devjo) een genoegen of reclane is., Nu-.als
dat afschrijvingssy steem het komende seizoen niet drastisch i'erandert
en men zich houdt aan het telefonisch (en op ti jc) zelf melden, dan
kunnen vre deze toernooien beter niet meer aannenen , want een reclame

poul r s, telkens nà elkaar opereerden en r^raarvan dus spelers , om ,ze
te zeggen , , uitqeleenu" k.-rnden
getolereerclr tloch nórmaal is it worden. Een enancler werd d" gèAllziris.Maar enfiir ire di

an wel vaak -

Jn er ge-
weest en hebben een aardige da9 gehad, clat schijnt de hoofdzaak tezijn. Dan gaan we dus voor c1e zoveelste maal een qxandioze (?) zomer
tegemoet waaÍna we uÍtgerust en actÍef L.z.L. vocr de tcaónigr!Ég aan
c1e start zullen verschijnen. ToE zo ver dan-------
Nas ch::i ft.: De aflooi: was verrassend: het vijfde kon nog eerste .,

worden, dus kreeg de beste kans om. te vrinnen. Resultaat slech.ts
1;I en de 2e plaats cn prijs: Het derde moest tegelijke.r t.ija op
het velcl erbaast spele--n, uiteraard met l0 man. Er. wercl gewonnen
met 3-0 ! ! Vervolgens vlerclen we oncler \le Couche vandaan geplukt.
om stiafschoppen te nemeir. om...,, de 2e en 3e plaats. Oóo-r ge-
weldig'keepen van Wicher viel de beslissing aL na Ce 4e schóp:
ook. IJENS zaterdag 3 de 2e prijs in hun poule. Eincl goe il- al goecl!

Roy.
JJJiIJ JJJJJJ JJJJJ,J.]JiIJJJJJ.]J

'- va..r HET JEUGDFRoNT {., ' J ':' -'
JJJJJJJJJJ'TJJJJJJJJJJJJJJJJJ.IJ.J.f.JJJJJJJJJJJJJJ,JJJiIJJJJJJJJJJJJ.TJJ,fJiIJJ

PROGRAMMA'ITJI'IIORXN

Kontaktpersoon: C,erard. Duívesteyn, tel. 946893
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Een Ieuk toernooi en nog sterk bezet ook, Àlkíaarse Boys, DSVP,Paperiilrecht ëí Halsteren zÍjn de tegenstanclers. De wedËtiijden duren2xI5 minuten, Prijsuitreiking'+ 16.00 uur. Doe je best.
opstellings als bekend zond.er p.vd zr^ran- eh' ;éU:H.èmrfa";=
. AIIe spelers worden verzocht hun trainingspak schoon
- ..", zaterdag bij Richard vrl Hoek in.te leveren.

DONDERDAG 7-6-L984.

21.45 uur vertrek LENS A1 naar Denemarken

ZATERDAG 9-6-19I]A.

I{ET P ROGRAMI\,IA

S:imenkoms t. LENS

2l.30 .uur
':.. lt:. i:

_1l.0tt uur vertrek LENS A/D comb. naar Frankrijk'i0.09 uur LENs cl oSw to"i",ràilpijna.Éà.
10. 3c

9.0r0
uur
uur

MN\NDAG II-6-19 84 .

IC.00 uur Leiderstoernooi te Naalddijk sp;"pakk de Hoge Bomen9.30' uur

DSVP"toelrnoci voor LENS Ct op9 juni;

en heel '

L,ENS AI naar Denemarken

_ 
r,ENs Ar l'ertrekt op clopderclag z j'uni' om 2 r. 45 'urir; vanaf . r.,ENs ricÍítingI Denenrarken, we veÍzameren om 2r.30 uur op I,ENS. De onderstaancle.. per-
sonen worclen clan verwacht:

g._y Kegterr' R.Schreiner. R.vd Èeyden, M.Zaal-berg,. E.Coret, F.Spa,
E.Warmenhoven, E.Àinmerlaan, C.Schenk, R.vcl Zwan, R.pennings; l-. pcnning
L.Pennings, M.Molleman, W.WaIs, L.v Rijnr, p.perreyn, O.vd:Laa.r, ,R.vd Steen, en P.vd Steen.

lYat je zeker bÍj je moet hebben: een geldig paspooït of toe-ris.tenkaàrtDuitse marken, Deense kronen (geld dus), en èen- goed humeur. Vooronderleq w?!.te drinken en wat te eten..en zeker óok een,, lunchpakketvoor de vri j dagïnorEen. vergeet vercler je tandenbcrster, een zvle[ÈÍoeken een schone onderbroek en schone sokken niet anclers is cle lucht opdè terugreis Riet.zo fris meer. :

voor cie sperers is het bovendien raaclzaam om ook: voetbalkredlng,
voetb?..I schoeneni sportschoenen en een trainingspali mee te nemen.

Donderdag 7 juni: 2I.45. uur vertrek vanaf LENS/ d,aarna. ADO en ,

Cito ( zeis t) oPhalen .' .' : ' . " '. 
'vri jclag I juni: tu§ben. 8.30 en-9.30 uur. aankomst in Luncltofte.

Daarna toeristisch uitstapje naar Aabenraa. Om' 15.C0 uur begroeting pleegEezinnen. s'Avond.s
wedsÈrijd (??)

Zaterdag 9. juni: Uitslapen en om 12..00 uur toernooi. Om 2b.00 utrfeestavondmetdanb,^(zaItoch.we.Inièt)
Zondag I0 juni: ter §elegenheid jubileumviering van ontvangencle

vereiriging een boot (feest) vaart:. naàr eeri.
ei lancl. s, Avond.s wed.strijcr,

Maanclag Il juni: + r0.0c uur vertrek. AanÉoms t LEIIS + 21.00 uur.
De ouders kunnen tussen I7.C0 en 18,00 uur l:ellen over: het ,'juiste,,
tÍjdstip van aankomst. reI. 946893,

-9-



,tENs" LI': qörhbinatie naar f'rankrijk.

LEIDERSTOERNOOT TE NAÀLDV{IJK,

De onclërstaande personen veftrekken zaterdag.,g juni om + 11.00 uuxrÍchting Frankrijk (Ag.ny) :

!.va1 lt Hoog - M. Forrr,ran - R.Ilaggerman - R.Ham - iq.xóèreàii ' r;'-

P . Di11éwaard - F. de 'qrgyn - p. Ooi Lerweghel i ' F..+lIIebIas - -,:. 
Xrrypers -s.de Nennie - rr.oostdrlaken.- en c1e leiders w.vc LÍnclen - H.Diemer -R.Vroom - P.Kro1 en H.v Wijngaarden.

Het toernooi zal op I0 en It juni gespeelcl woriten. nn- àè ömaandag It juni s'avonds terug. De', ouders kunnen tusi;en t718.00 uur bellen teI. 946893 óver het tijdstip van aankoms
gegevens ontlcreken. Neem.wel je rslorttenéu, vöetb.qIs-chpene
gry.rns choenen en een trainingspak mée. r.,ogisch is hei-;àluur
ook rrrat Franse francs en eèn- geldig i:asf,ooot of toeristenk
tneeneemt. _.Maàk er..een leulte t,iip vànl '

roep is op
.00 en
t. Verdere
nr,.. , - '.:
tijk clat je
aaxt IP.,j:r"nr:er,i

Qpstellinq: F.vd Berg - À.Christ - T. rs-cravendÍjk - M.Jansen -
'- ;w-;t-Veen. = ,A. v .Blittersvrijk .-. Th.Hoefnaget T R.vd. Hoek (?)

!V. Kliinnen...- : r?.. vd Hoek - W. Heynén -
- voor..shirts wordt gezorgo. Dè rest zerf. meenemen en' ret.op I,ENS speert

, ,: KEURINGEN
. .: , , i. \: j .j

Dë ondeirstaande spelers hebben zich aangeme f.cl .vcJor c1e gezamerijke
keurin§ .+n de couilenregenstraat Ín j uni,i I . :"
À-christ, IJt.Fortman, L.pennings, E. trrarmenhoven, J.wasserman, R.vd z!,ranA.KamIJ, N,Jagesar, J.v Kester en H.Staat.
De:Iaatste twee moeten nog wel t ZO r- betalen. Gaarne. ineenemen.opde keuringsvanond. zo gauw ars deze bekenrJ is ontvangen bóvenstaande
trexsonen een bericht. Laat wel vast één pasfoto makei. .., ... 1..

op maandag'rI. juni weer het tiaditÍonele leidefstóernooi àp:'NààiËwi3r<.Aanvang r0.00.uur. Prijsuitreiking r5.00 uur. trn önze poulà spere-n:

RKSVM. RKAVVrWassenaar, Rozendaal. In de andere._It9-49gte..rqdijk:r...::ai..Li:!,,:i j
laaldwijk, rrermes DVS, wesrtandia. De finalà beïí;t dri i5.is uur.supporters zijn van harte werkom,. De eerste "weaétrij d van LENS :i.s omI].0O,uur. . : ..

De. onclerst-aande persoae4 hebben toegezegd zelf voor een belzijs.van deschoolarts of een keuringsburo te vérzoigen. Tot op heden hebben wedit bewijs echter..nog niàt ontvangen. caarne zo spoedig.mogetrijk.ineteen pasfoto opsturen naar pau.t- vrflsreen, at"ei;"É;;t-ioà,'àssr svDen Haag

,I,.Kassim, F.Sanlhal, M.vd Berg, S.v<l Derg, (pupillen)
R.wyrdeman, G.v" Veiseveld, I,t.tíaterreus, ó.uà1ièen en

_ .:". I ,..: , .

Een pasfoto krÍjgen r^re nog van: F.Spa en J.louati.

R.Tetteror,
S . Hillenaar.
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JOTíG I,ENS

VÀIGNTIES

.; .:..-

I

Het ziet er-sombèr uit. 'Slechts enkele.,Ieiflers.hebben wat ovei hun
e1f tal op' papier gezet. op <1it moment tir het. er <lus in ;àei .ài g;"
Jong Lens uitkomti FIe .willen de leÍderè. en trainers toch,.een fi,:-l;'- ."r.r p
herkansing gevenJ - Gestreefcl worclt om.nu alle hopy op tB.,juni,binnen
!..lrgqlg"-zodat Jong LEITS in die week nog in àe-ËriËvenbis.komt bij
de LENSreden. De kb1>y kan dus tot cleze. rlàtunr opgestuuid :worrlen íaaiPauI vcl Steeni Chopinstraat IC3, 2551 SV Derl Hàag. Gaarhbj julliei
medewerking. : . '. : ,.': -.-. --'"': i :' '' __:' ' '' r

Vee I
?rln
naar

vakanties zÍjn
wiLlen wij het
PauI vd; Steen,

nog nÍet bekerld schijnbaar. Wannëer.zii wèI bekencl
gïaag weten. BeI'dan 97tt54 of stuur.èen bliefje
Chopinst.raat IO3, 2551 SV uen Haa§:'. . : '

tsÀRpEOUE T '.. , ";. .'. ;t,'.,., i,
St*ótrts 9 aanmelAingèn zijn er ,toq ,r,'t'oe'' biÀnen.'VíeI hebben sihijn-
baa-r veel spelers van DI en CI toé.gezegd. te kome4, fr'et jÈlste, aanÉalis l:ij ons onl"ekend.. maar gelclt. irc:bón wi j nog niet binien.' Dààr dit

_ laatste ,bi jna niet meer mogeli jk ,í! kunnen,. jongens die wí1teii .kpmen' zich. t/m a.s. maanclag II juni telefonisch ofigeíen bij A.Chrilt:- --

ter. 660204. voor de duiclerijkheÍcl vermeriten wij de lperers clÍe zÍchtot nu toe bij ons opgeEeven hebben: À.Hoitingh, R.Spàans, T-Jansen,.il..smit,. R..Ham, F.Christ, N. itergenhenegouweir, 'J. K1ip àn a. y, t{i jn§aaràen

Mochten er voldoende aanmetaíir.jerr,:Ui i t o.*r, c1an. begint' c1e' barbeque opvrijdag 15 juni om 19.0C uui: waiiteei het niet dooigaat ontvangén-.
.. jullie ti j.(lig .eq4 bericht - - ':-:-- -

GEZELLIGHEIDSMIDDAG

LENS AI en het. Laakkwartiertoe rnooi

Een _kleine zestig jongens en meísjes ketbanop deze Eez,eLligheids-mlddag afgekomen. Achteraf breeE het niet voór nieté te zijn Eeweest.I{a eerst wat gevoetbald te hebben met sparta als ongesragen kampioen
vrerd er daarna begonnen met het eten. Tijdens het vóetbailen haàclen
cle Fam christ en vd steen de nodige voorÉereidingen getroffen. Toende jongens en meisjes klaar waren met voetbarlen - stoíc ce barbequeklaar, rgas dq t)apat gebakken , de pinclasaus !,rarm , het stokbroocl gesrr"-
clen en cie tafers waren geriekt. Arlemaal kregen ze Ín eerste insLanticpatat, dríe stokjes saté en een exota. pindasaus, Irlayonais€ en stok-
broo<l was in vordoende mate aanweziE. De ouders stonAen er zo hongerigbij te kijken dat we hen ook maar t*ee stokjes gaven. Daarnaast
kregen de jongens en meisjes dÍe dat wilden nog meer saté en een exotaIedereen had dan ook voldoende gegeten toen ze met een ijsje in dehand naar huis toe gingen. Een geÀIaagCe mirJclag.

Al moestehet afgeropen weekend proberen om de wisserbeker te vercledi-gen op het LaakkwartÍertoernooi. LENS was ingecleelcl in veruit clesterkste poule met scheveningen, vuc en us dó JaxnÍsy. De eerste $red-strijd tegen scheveningen werd i.v.m. de srechte. ter-reÍnsoms tanclig-
heden verschoven van vrijclagavond naai zaterdagmoxgen.

-11-.



LENS en Scheveningen hielden elkaar lang in evenwicht. SchevenÍngen
ÍListe enkele kansen en LEN§ k4eeg twee keer.geen strafschop toege-

. wezen. In de laatste rLinuut.scoolde Scheí.eningen. De tweede wedstrijd
tegen vuc Iegionaal speelde-èl erg kían.yoetbaI. gl.a een eindelijk
toegevrezen strafschop werd het.l-C voor.LENS:,411e vier de teams
hadden .nu 2 punten. 3i j winst. zou LENS 41. vë-rale r gaan om de .plaatsen
L t/m4. Bij vèrlies om de plaatsen 5 tlm B. en bij gelijkspel- zoudèn
penaltyrs cle beslÍssing brengen. Al stondl binnen de mÍnuut tegen..
US de Jarnisy achter. PaI voor rust bracht Robert vcl Zwan ons.op :.
I-1. Na rust -rras het Fxed Spa dÍe ons op 2-I bracht. Helaas verziekte
de leider van <1e Fransen hierna de rvedstrijcl. Door s teeds .. hetr -velcl
in te lopen int-irn-ideerde bij de scheidsrechter.zeer bevrust. öii-een
korrekte Íngreep va4.cle zeer sterk rkeepend,e John v Kester gaf hij,,,'
geheel ten onrechte,vanaf 3.ll meter -een pènalty.Dit betekende 2=2:,
Strafschoppen nemen, bleek voor. de eerstejaars '(bedankt Marcel enr.
Robert) (geintje) te moeilijk waardoor we vercLer rnoesten om cle plaat-
sen S t/n B. Lre eerste wedstrij<l tegen Eintracht werd met 3-I ge-.
wonnen. De weclstrijd om plaats 5 eu 6 vrerd tegen Scheveningen kan's-
loos met 2-0 verloren. ,De eindstrijil glng tussen VUC en Jarnisy.iluist _Ae ge.n deze ploegen had LENS Ín -de poulewedstrÍ j den 3 punden '

gepal<t- .Maar ja het han gek lope;r in toernooivoetbal.. LENS ÀI kan,
toch terug zien op een goerl_.gespeeld toernoei.waarín met wat meer..'"gel,rJ.ll (scheidsrechterlijke ,besIÍssingen) een. finale plaats ,haalhaar
WaS getíeest. 

:

Barry Olsthooïn LENS topscorer seizoen. 1983:!84.
l,tF,t Ljz doelpunten. Wie volgend j aar???

.,..'

{
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DE LENSREVUE ,.
TIEEI(BLÀD VÀN DE VÖETBAIVERENTGING LENS (LENTG EN SNEL)

57e Jaargang nurrurnèr 46 , 2t juni 19 84.

JONG LENS

DE LAATSTE KÀNS

Om je ín. te schrijven voor het Ie LENS BUITEN TENNIS TOERNOOI

o1. 'r iuti a.s. (zondag) 
;

aa4va4B I7.0 0 uur
tennJ,qpark Welge.leg'en , Làan van Blotinghe
enkel .- en ]iEiGF)Tubbel spel - 

.

minimale speeltijd 2 uur
gezellige bar en terias ,aanwezig .

(oud-) Rijswijk

Arthur de "Groot
Henk Hoppenbrouwers
Joop Odenkirchen

cJONG LEI'IS "' .-.*

I .IIENS AI -

e o

934220
894950
212350

t -. J

zo aan het einde van het seizoen brijkt het.toch altijd weer moierijk
'om arre leiders en traÍners zover te krijgen om o.r, 

"Éukie c rnr'het-
afgeropen Éeizoen te schrijven. càlukkig-ís het ook nu wóer gerukt. - .

zerf vulren. wij het o.a. aan met ire eÍndstanden, dé nieuwe 'sórerties
en het.- t?aini_ngsschema voor het vorgende seizoen. Janmergenoeg hebbenniet alre erftalren de bompetitie'uitgespeerd. wel Ís geÉreken dat demeeste LENSelftallen redelijk tot goed mee konden in hun afdeling.zerfs mochtàn we weer 2 kampioenàn begroeten n.r. Ar en Er. uaasi. hetvoetbarren begon de tvreede seizoenhelft ook de nevenaktiviteiten, weerwat beter te ropen..-,Dit meale tiankzÍ j de.nieuwe feestkornmissie.. ,vorgend.
seizoen pioberen zij art nog meer uít te breiden. uet se-iióàn werd...:.íals gebruikeLijk weer af ges lor-c-:n met de t<;ernooien, enkele baruequeàen een rej-s naar Denemarken en Frankri jk. Samenvatienrl kunnen w€r . t, .-r .

terugbrikken op een redelijk goed seizóen. Natuurlijk zijn er art_Í.jd,:r
<iÍngen. die beter kunnen. Daar moeten .we .dan het nieuwe. sóizoeni:met :i,r;,
z 'n ' allen aan - gaan werken. . r".j i,:-
ETNDSTÀNDEI,I .,]EUGD x =it oo punten i-n nindering wegens nÍet opkomé;.,, ,
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Y:+ aS meisjes en de mini-vrelpen wor«len Eeen officiëIe standenbij gehouden

LENS Ar heeft het dit seizoen erg druk gehacl. I,taàr liefst 53 wedst;Íj-den (inclusief toernooÍen) werdÀi ài-geÀpeefa en aaaààist -werd,pr 
nog .55 x,getraínc1. ook speerden veer tspàrËii nog regermalig-.in de séhiorenmee en er werd door s.mmige bij de- senioren À-sèlektie "meegetrai.nd.

Het resultaat maq er zijn. r,ruÉ er ,àià-[..'npioài.-iiii"aËr:iö:ro*potiri"-wedstrijden weÍcren 3? punten- gehaarà, -§rechis tegen v"ià iic wexd met. .2-0 _verloren en Èegen èereritís "ttï.ià }.et z-il rr.,oi"-uiËàr ar r ..zonder punrenverli"": Hg! eanrar gescoór.de aoerfuntàn-r.I-àI-tri : . .Joln y Kester werd slechts.'I5 x gép"siààra. van de- 4j -- --
vrÍendschappelj.jke clue1s^r+éide; ;;:ti-Ë*onnen, 2 gelijkgesp"eia .l'-t 

j.

i}";;tt'.". Er werden,'1e.1 aoeruur.gÀ" öà""o"ià'tÀ..ir-ii';È.-Ëfl5i"*EË"".

"- ' li''
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De dcielpurLenmakers vraren 3

; .Robert vd Zwan
Rober- Pennings
Rénco ïöhler
Ch::is Schenk ..
Fred Spa
Eric Àdmerl aan
EdwÍn . Coret
I,lichet MoI l-em;iLI.r
I'Iybe i{a.I-s .

I0 .' Ma:;cel Z adlberg '

ll, ' Marco v Velzen'
12 . '. Audy Cirr:ist
13, : I,eo v Rijn
14 :"'.'Er-i.è Vlarmenhoven
15.r. Ri.chard Schreiner
16. . Oscar vd Laai:
I7.'.'I"emberÈ Pénnings
I8. ; Rob-vd Heyden ,

19. HaÍtin Koelemy
2C. ,LeiJ MeeÉrwisse
21. PtichëI 'Fottmàn
22'. Ronakl. Ham
23.' r '.lohn v'Kèster
eigen 'doelÈunt ' ( tegenpàrt1r )TotaaI

kompetitie Vriendsctr appeli jk- totaal an

1l
2.
.,

4.
5.
6.
7.
o.
9r

30
'10
4
,1

4
5

?

49
36
i7
13
r3
o

8
6
6,
4
4
J
3
I
2
2
1
I
I
I
I.

79
46
2L
20
L7
I3
t0
6
6
4
4
3

,3
2
2
2
I
I
I
1.

l

5.1 "

ls'
33
43
40
.48
52
4I

;3 ".

'I

51
53
36

, a ':

45
46

40;.'- 
521'.
42

"24:
.38
3.4

63 :. ZG183
De kÈacht van <]it Àr was dui<lerijk het enthousiasme en het colrectÍef.-Nooit werd er tevergeefs een beróep op de groep ge.da;. -Àis 

het maarom voetbarlen. of tràinen ginE .r, ,àrà'", aírerl Ë"trr""=ià"! cíerea-.,geerd. zower binnen ars buiten het vold vras er eën grote z*-t"r.l- 
": -''

disc,iprine. _De speiers wisten "oii"o.i-r" stonden., ne achteiioedemer Keeper John v rester, de l:acks Fi.chàrcl schieiirer en Edwin coret..glr vgo.xstopper Ivrarcel zaalberg ware.n in aa".t ;;-;;-.,"--"-"ï"1Ë 
"JËïà;-Dit lukte_in konpetitie verband ro x. cewoon ie mJr,iiiti"[ur.àr"i'-à"='

clan de bar.op her nd<r.,lenvercr aansp_eren. Her kÍ.inkt"é;;;;àig maar her
-l? ors moeilijk om een here wedstlijc zo geconcentreercr te verdedigen.. KIasse j ongens.
Het mideenvelcl bestond uit Remco Köhler. s tofz uÍger Eric vlarmenb oven .,.:en Eric Ammerraan. Eric !.rarmenhoven bezit. ae aióip.rin;-.;;;;;';;;"-':-cligend op het middenvercr te speren. Een gave en een dankbaar lrezÍt
::::^*:g:: ll_f._"}: Door zijn ènerheict en inzet "". /ij" i;;;i;k;- . j,:
y9Toeorg:r.r wa: lij een grote hulp yoor de achterhoeclà en sbhakelde-
l:1 5::1:::,T"Igl een gevaarrijke resenstan<rer (denk àan Derfia) op .net mrddenveld uit. Hierdcor kon de rest van het m:Lcldenveld veèI . I , ..

:-ï".1^I::Í-iï'I^1::i, DÍt was bij Remco-Köhrer ;"-;;i;"À;;.iàài,,.ur'igoed verzöïgcl terwijf ze toch ook _verdedigencl zoveeJ oog"_iiif hunl,."werk cecen' Het sterke van.deze. twee sperórs vras het 
"àí:. 

-àà"=p"e lbaarzijn zodat de verdeilígers de bairen stèecrs. kwijt koncer, *r-", Àpi":."--kon zi jn van een goc,Jé opbouw i-p.v. Iange balien- . 
----" '"" ", i..

De voorhoede bestond uit chrÍs sóhenk, Ról:ert vd zv, an en.Robert '''' '

Penni-ngs.- zonder één van hen te kort Ée willen doen wir ft íài "name
Robert vi zwan een komprime"t g""à". óà ve::r*achtingen ortïent Robertwaren hoog. Robert heeft.- ze vol1ec]ig waargemaaki-, Éi j ;$;à er voorcle doelpunten en hij maakte ze ,'rog óoL. p" een vaak íog 

-iiJaier 
aan,de andere. Daarnaast 

-gedroeg hij ;ich nog gecliscipf ineóra àok.schel-den tegen scheidsïechters ón natrappcn wat vroeger veervurclig
y99rkw ay breef ' grotencreers achterwege. bàarnaast. traínile en speerdehij vaak in cle senioren en stond3 te;e rmatig reser"à Èii-n"-i eórste.



Een erg svraaï seizoen was het t/oor hern. Zoncer hurp van c1e overigeAl spelers cras het Robert, die vaak gas. terug kon nen*.n in de wed-strÍjden, zeker alremaar nÍet zo gelukt. vorgend se5-zoen, met mincler
weclstri j d.en en trainingen, zar hij meer eíexgie in de weclstrl jden
kunnen en moeten gooien- wi1 hij senioren jt haIen.chris schenk en Robert pennings speel-ctèn wisservarriE, Toch scoorclen
ze 'ook iegelmatig gezÍen nun iespi viercle en tweerle f,laats op de .:

topscorelijst. Be-ide spereis stonden echter nÍet óp Éun'favoiieteplek, maar gezegë. moet vrorden clat ze het met volle inzet gespeeld
hebben e.n vaak nog goed ook. Robe::t pennings verzuirode ,eÍfs- go.n
enkere training. Tussen voor- en achte::hoeàe Ín hadclen we danóok nogFxed spa. op alre plekr<en op het miclde,verd en Ín de voorhoede werd
hi j ingezet. op elke p-tek rvas Fred een voorireercl iloor zi jn gewelttige:inzet- Í!íee keer ilrie kwartier kon hÍj btijven gaan en aít àeea nijook. ( Denk aan Derfia en GDÀ uif-). p3lrnaaét treért Fred een erg goédetechniek. vorgend seizoen in Àt kunnen we nog veel neer'pleziei vanFred hebben. Rob vd Heyden en Marco v Velzen, beiile sp,r.rirs van A2,wiL. ik 

. 
toch Iiog even noemen, I.iaar vindt je tegenwoordig nog tÍ^ree vanzulke jongens. week Ín week uit stonden Ze inóien ,iogeÍiit xeservebij. Ar- Natuuriijk Ín vriendschappe ri jke wedsiri jclen-en Éoernooien

mochten ze dan wel meespelen, maài to;h brijft hàt een bele opgave. ,

Y::: *i:,tvas het echter- ideaàI , wanneer ze ingezet vrerden in konpe- i
titÍe en/of vriendschappeli jke wedstrijden bÍeken ze-geen ver-zwakking te zijn. Àls laatste wir Ík oól< Leo v Rijn (aà weus) bedan:ken. Niet alleen door het vlaggen was hij erg nutÉig; Iangs de lijn,hierp hij echter ook de achteiÀoec]e en-r-idderi.veld méi.zijí nuttigó: .- aanwij zigingen. zijn enthousiasme s root.. goe<tr -aan bij crezË groep.irk. .

hoop clanoqk het volgende SeÍzoen weer:een beroep op hem te-kuniren.doen.. , '. '..

- De oudeÍs. die voor het vervoer zorgden mn.: de Farn Zaalbexg. Coret,Pep4,ing9,.- warmenhoven en onze vast-suppàïiàrï";;";à-ËióËàtti;" i'natuurlljk o-ok nÍqt te bedanken. .een Ëpeciare pruírn gaat iog ,r..r -.
mevrouw coïet die iedere keer weer onzà shiits waste en rrerétetaà..'Toen zij dj.t -even niet kon cloen stonden mevfouw Zaalberg ."- --l---
warmenhoven direkt klaar om het over te nemen. zoals ai"eÀider'gezegd de kracht van dit. geheer vras het enthousiasme en het-- .., -,.:'l
collectief. voor mij was Éet. een erg makkerijk "" iàrt 

- 

"Ëiroor,.
,:,, Parrl vd Steen.

I,ENS A2

Ook_dit e!!t.3-f kan terugblikken op een succesvol seLzoen. Begonnenwerd in afdeling Ar0 waarin ],ENS àui<lelijk de sterkste Èr.àr. 2"",grote oven^rinningen mochten worclen ,genotèerd tegen ploeqen als.-,,.cro_mvliet À2 (I0-0), _HBs A2 (tr-o),SvpET A2 (16J61 6.ríjï àox van. c]e
Xd?fop*?pgrs vrij.éénvourlig werd sewonner,.,dl,tsu Àz 

-ii_oÍ-." 
BMr Al

-(4-J,l . Na 6 wecrstri jden in deze poule en evenzovere over:lrinningen,leek het beter.een hogere poule-inclering aan te vragen. Die kr"zam eruiteinclelijk ne veer aandringen dan ook] r\2 we;d i"öààà"rà'-iïpoure A7. ook daar werd vroli jk cloorgegaan met r,rrnnen . De te-Às van!íilhelmus À2 (z-o), v.oorburg Az lt-zíe.í:_zr, wó. ai is:ól;";Ëi Àt'3-2 en 4-2), DwO A2 (3=2), iakdier Boys Ar «iO_Ol l,:"riàn-oót< te zwaxvoor LENS; Daar tussen doof r.rercl echtàr ook de eerste 
"àaài-i""g .ru.,het seizoen vexwerkt. Tegen Dso A2 konden de jcngÀns 

"i" iËlrs in eenverzwakteopsteIIing-hetnietbo1werken(1-4Í--__--:
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,Tóen- half maart was hdt inmid.dels'- kSrém de zeer belangrijke wecl- 
"strijiI tegen B1adw Zw art Az"vraar iedereen naar toe had' geleeftl'

vooral'de l-eider dÍe Éogal neiveus was. Een zeer gemotiveetcl spelenC
iiENS bracht Blauw Zvrartlzijn eerste nedértaag toe. fn waarschr jr:-' Í jk

ja" Ë""tà *èclstrijd van'het seizoen won LENS Í'et 2-0. Maar zoals het '
àitijà-ó"àt, aLs-je a1s elftal Iaat in een an6ere poule gaat spelerli
moesl ei aan het einde van Ce konpetitie nog zoveel wedstrijden in-
ii'àió" op c1e overige proegen, 6at- lret bijna onmogerijk leek 9m 9e.: "kompetiïie nog uíÉ tó spéIen. Besloten werd in rrverleg met de kompe-

, Eilï*ràiaèr oí'alleen d,ó wedstrijden'Le speLen tegen cle medekoPloPers'
;;;;il;n;ilrd uit tegen Bleuw zwàrÈ waar À2 <1oor een enorme thuis+ i'
tiiiiËr.a",rictdelijk iijn waterloo vond. Een gefratte.erde.6-3 neclerlaag
,"iA *aut moeilijÉ verwerkt;:. Of het'nu Coor deze we4strijd kwam weet
ix ,róg""t""ils niét maar <iaarna was het goed mis met A2' De nog'reste-
iàncle 

-wedstri j <1 tegen Tonegido A2 werd schanclalig lrct 3:I verloren en
àe droom was. írlt. Éen pticÉtmatig spelend LE[1S verloor de zate'rdàg .'
eiop kar,sloos met -\-I .ïan DSO A2 c1iè. overigens dachten clat zij nog
È"rnËiO"" koriden worden. Dat'was dus niet zo want Blauw Zurart eist'
fre!' f amp l.oens ch ap op door de misstapF en- van ons À2 Een ' '':r-:::'
uuiteÍnàe1i jke'l Ëe itaats in de eincliangschikking was het resu!Èaat.
Varitàà*.to.É boeÍenàe koÍnpetÍtie, Toen kwamen de toerno6ien. Op het
é"fr."à"ifEà., ióernooi werà- na een op het nlppertje van- de organi- ';
seren d,e vóreniging verloren we<1strijc1- een 2e plaats behaald' op het
LENS: tóernooi ;loéE A2 terug. Tegen opnieuw Scheveningen wercl in

- een-zinaÀrende finàIe na st;afscnoppen gellonnen. I,let de z-e toeqnoQl-
ove::r,rinning was de kaars van A2 ook <lefinitief Opgèbrand.- vele bles- -
=r.és,éiÍ aÍschrijvitgeir votrgden voor het Cromvliet en Verburch :: ...

- ;;;;"ói *à"t *.É Èiierxaai-qeraapte elftarren resp' ee'n 4e en 3e ' -- 
Èiààii-*età uuiàir.t, De trip naqr'Fïankrijk is spoÍtief gezien niet.' -

-2.'n 'guëCes, geweest maar IeuË is .het'zeker gevreest. -Toch- 
wil i-k niet

àtif"it." zàrder alle jongens die diL-seizoen in A2 hebben gespeeld
tàrÈeàrnf."n voor hèt fijné seizoen Wat ik met hun i'reb gehad. Voor die

,..jó"ààrrS ilié vo1geÍnd jaar oyergaan :naar cië senioren of diegene die het
íoE-.", jaartje in cló iuniore-n mogen Proberen zeg ik, "doe- je best;:
en_-probeér aflija op eón sportiéve'manier het hoogste te blÍjven
beràiken" . I Ii'
---:-.':-';. .,':., "I ';'
Frank -: Marco -..Robbie - S amrny - Rgnald - Michel - Martin - Andy :'
Mièhel - RÍ.chard - John .. RicËard - Johan ën Dinus veel succes in de

t-etomst,' . .l

DI seizoen 19 B3-84.

eeli ding stond voor aanvairg Ían deie kompetitíe vast, DI.zöu het dit
setzàei-.in de :romotÍeklasÀe erg moeilijk krijgen. Een en ander wq', ,

het cÍevglq van cle ÈIeine selektie i:,- j unioren clit seizgen' het was ....

,àifË niÀÉ moqefijk een B2 eUtàI te formeren. De start van de kompe-"'laiti; wàs Uovén vórwachtingi 2',weèstri)den, 2 overwinningen. Hieïna
:"óiÈa"" 7 nerlerlagen op rij., re.iste'hettt van de kompetÍtie $'erd'
àiöËJr"t"n''r[i-e -óontei uiÉ-'rf wedslr-ij<Ien" Inmicldelè was.wel gebleken
àuÉ i,et "ittàt'ovó. een heei belangtijke eigenschap beschiktc, Mén, ..

Was bereid 2"x 40 min. inzet te tonen. Telienstanders werden keer oP-,
keèr' clóor íÏzdt.en enthousiasme afgebluft.:*,-.: -., ;. -

-5-



'Na een ::amp2alig bégin met grote nederlagen en eeÍr half elftal moesien

Punten konden en mochten niet uitblijven. rvee wedstri jclen voor het
eande vaÍI- de'korfetÍtie spee,lde,BI zidr in veiligheÍd, 22 wedstrij.den
15 puntën- EeÍr woord van dank 'Eaat uÍt naar eenl aantal,Cl spelers die
beSeid wqgeh op kritieke moÍnënten. (lrlessures enz.) een niet geringe
bÍjtlrage'te Iéveren" Eerr fijniseizoen werd clerhalve met een positÍef
resultaat afgeslotel. Een i:eder een:prettige vakantie en vooi volgenA
seÍzcren,veel succes toegewenst. . :-

Maarten. . -.. .. .i.t

19B3-1984 Jaat:versl-aq U2 .

ivij ons eigèn .r+eJ- terug txel<ken uit cte kompetitie. ltet het meeste
kornme:ltaar i'an de s,i5è1é::s waar je het mlnst van verwacht had. Dus vJe
giFgen vriendschappelijk spelen met jongens als aanvil.ling van dan
!ïeer CI en dan §'eer'Cz . Jongens nog bedankt voor de inzet die jutlie
hebben Ee§even" ooli cle ionganë van' Bí . Verder wÍl ,ik mijn eigen
speleib bed.anken voor het door zetten cle wedstri j clen waren allemaal_
vreer 'gezel.r-ig. geen geruzie meer maar met plezier gespeel..il. De toer-
nooiqn wa.ïeii. e:ig;:p]-.ezleÍi g en daar hebben we erg ons best gealaan. r fk
'vril-- niet persoUirlijk zÍjn vrant jongens allemaal bedankt voór het''prettige jaar ,ddt ik met jullíe heb mogen vie rlien alleen probeer je_
mond eens élicirt te houden en rrat van een oudere aan ,te nemen. JuIIle
heblren vrel bewezen het gaat ats je. maar wi1t, nogmaals bedankt.

Jullie .leider A. W. C. Spa..

llfg.g glls goed,tot de regen.kwam! Toen kwam de spÍtsing in zaal.-,.
, liefhebbèrs e11 (echte?g buitènmensen. De één heefl nu.eénmaar liever -vlees, _de.ander pr:efeÍeert vís (vanvrege dat water, snatr je!). Kortom,

wè hadden meÈ de vaste g.roep zoveel plezÍer in (lè 2aaL r, àat er om ge-
smeekt .lieril nog éën keei de zaal op ie zoeken, tóen nàÉ vàra vI@ëÍ ,' ,,.

,'l goe-È" (???) tras" Heraas is de zaarhuur véér duurcler dan cle electrici-teitsrekening van cle lichtmasten. Geh:l<kig kwarnein cle bultenmensen ,weetr
!"rug, toen vre cle zaal vreer links lieten liggen (als je van de Lozer-Iaan af komt) . Vanzelfsprekend was er ook eén gezpi-Iile vaste kern,clie van vLEEs ÈN van vis houdt, De nadruk rag éteeds óp taktiek' enafmaken (;chieten) . Toen ca'rook het A2-toernóoi door sirafschoppen
moesL worden.be'slíst,. vrist ik a.l .WIE ze zo.u nemeh, HOE ze genomen -werden e:r ' clat het eindresultaat c'o-ffi zou zijn. De AcNy-ganiers. zljn.vrijwer clezelfden als cl9 vri j clagavon<l- traii.enden: clat iit-aus goéa.
Lledankt en op naar het komende seizoenj

Roy, 4 jurl 1984.CI seizoen 19B3-1984"

VRIJDAGAVONDTRAIIIÏNG A+D-JI'NIO REN;
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In een toch r.re i succegvol verlopen Beizoen, is Cl uiteindelijk qe-..
ëindigr1, op een '.ri.elae pl.aats, Tóch irad dit een nog rrogàre- piÉutí- 'kunng4.zijn. v;annec-r wè iets.meqr geluk hadden geËaa. - (insluft,
crornvriet - uit s'Gravenzandei -: uii). Nu. aan nót eincl 'v'an het'selzoenkan lk .zegge! dat..aIIe' j onge:.s ,zich goed ontwikketcl hebben. De een waisneller dan Ce ander, maar toch. hebben aJ-Ie jongens -die, regelmatÍg opde traiiing',.rar:en, vooruitgang geboekt. Het Éèi;oen. fànilir(t" ,rci,door bergen en da1en. De ene week àen schÍtterendé wedsi::ii cl met rnooivoetbar, cle andere v:eek niet orir aan te zíen. Het eniqà iiri[- ix t:,"r-over vzil zeggen is dat de beste-. vredstrijden gespeerrl =wercien , wanneerde ba1 snel werd rcndgespee1cl d.n er veel werà viiigelopen.



[Iet jurrie techniek zou dit erke wedstrijd gekund moeten néÉben.-rn'
sommige wedstri j clen waarin dit echter nÍet io goed Íukte, u"óóa-*"iop eigen spelers of op ile scheidsrechter te scÉerden. Echter crespelers àie hei: dan te verduren krijgen, zijn op aat màmn[-uà-[er'ai -
met.een opbeurencl woo::dje en niet met een vtoekl waardoor hijnrisschien nog sl.echÈe! gaat spelen. volgend seiàcen kriilen.lur:íearremaat een andëre rraÍner. rk hoop aaÉ iuttie n.t ;;Ë;i -piériài 

."enthousiesme in het voetbarren brijven heÉben als de raatstà. tweejaren dat jullie bÍj mij trebben geÉad.

15 juni zulren we cnze slotdag van het seizoen met zrn alren, tot eenLeuk eincle brengen, zoclat we met rle here groep op een gesLaagd seizoenkunnen. terugkijken. succes voi-gend iaar. ïen. natirurrijÉ óàt 
-à" 

.i ur"r,claarna)
Richarcl"

P.P. À..:: zaterclag nog even naar het Eo1fslagbacl. Oi,n l2.d'O ,u, verza-melen bij het golfstagbarl'-in Schevenirigen. T6 bereik; ;;i'Èram sof tram tr- Neem naast_je zr+emk-r-eding óoi" ' l,so-*àà. wann'eer 3e nietkqItmoe!je.Richarc1vdHcekevenbeÍ1envoor:'rr.tíó_""i-Ë,.*".g"""
tel. 946893.. Tot zaterclag 23 juni in Scheveningen, . .

IENS C2

Dit elftal heeft een rederijk seizoen croorgemaakt. De jongens hebben'iJ
- zich weinig aangetrokken van de prcbremen óie .r io;à É,-'àrtt.rplaats vonden. Na egl.eantar vzeclstpijden net reute ià-surtaien gespeeldte hebben ín poule c22 vond c]e bcrncl her plctselÍ"g. ;;àG-àit "l,tt.l .

-hoqer in te creren.'Her gevolg was een fl-ink aantaí 
"àààiràó"n. Her :, -

!99f! evgn geduurd vooràat dèze fout weer recht gezet.kon íorden. ,.Dit betekende tiat c2. de nodige werls-trijden achtei rÀg. bó 
- 

arra"r"ploegen.. Halvervrege het seizóen moest íeiaer Ron ce i""ö, là"iI hijaan het begin van'het sei.?oen ar hacr aangekondig ai ziji' axiivÍteitón ..

1.y-m- zijn studie stoppen. Frank va,., 'rt lloog wàé'toeí bereid hetreiderschap op zich-te nemen. Àangezien hij óok "og.ró"taàiàJ "àJ i,"t 
,voor hem niet arrijd mogerijk om àr zerf lÍi te "ij"" »it À.i.rià-na.-- ,weer dat wij op ancrere mensen een beróep moésten dóen. ort,iuxi"-:iii: .moeizaan. ook voor de jongens was d,it gèen ide-aré situatie terkenseen andere leider. Toch bleven de jongéns enthousiast J.ó;g;;;;--'- :

zowerdoor _de jongens crie in cle setàktíe zaten ars aoor ae-jànlàns oie
Iij ag', andgre groep tralnclen) werd er regelmatig.,en óà"à Eétraind.Doorc]eachterstan<iinv,edstrijdenverooizaakt.àooró"Àróà"à"-Ààà'...
herindeling is cle kompetitie nÍet uitgespeetd, ook omdat. íÉ,ns g".r, 

.kampioenskansen hac1, Zii haaaen iret gérut< "óg'rÀi .";-ààtui we<r-strijden të moeten speren tegen kampíoenskanàiclaten zoclat-ze doorde-weeks nog gespeerd hebben. pàt ze tràt nun tegenstander" *o.iriji---
l::|3i-y:Tlakt, btijkr wet uÍr cte rwee overwÍnninsen .gn"",scnevenangen en Texas DHll, waarvan de raatste urtàin,relíik kar,.pioenis seworden- LEN' zelf is op een ee prdaii-jeëi"ài;;:";ij',ae. toe=r,ooi-en_werden ook goede. resultaten geboeËt. De éerste ffaatÀ-op rretwirhelmus toernooi- is zeker een aparte vermel<ling waarcl. De. jöngensdie de vaste groep vormden van dii elftal \daren: .,.Marco Haazen (aanvoerder en keeper), Koos l{ansen . Albert Hoitingh, ' .
I{ike Jagesàr, Marcel van Maaren-, Ramor. en Elrrice íariààià,] ircra"nRiffÍ, Harald smurders, Hans staar, vincent rrcimp, ." noióui'Ëi"'Had'ri oui. we zijn er. van aver:tuigc dat deze enthàusiastà jÀrrgerrs oor.het komende seizoen in c1e criversé elftarlen r-,u" posiiià.r.'iiu.onEzullen doen gelden.
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DI seizoen rB3-l 84. .

VcrI goede moód lié§on Dl het seizoeq in poule Z? ytaaÍ wat.bleek, clat.jg. , ol..-tgf i."íqt iedere week een grote nederlaag aan je broek kri j 9t.-' 'IIa enkëIè weken werdgn jullie 1s31'.9 gezet naar poule 6. De eerste
wedstri.jil'{1.tqu4e p.O"Ie- was thuts telen Den Hoorn. JullÍe clachten dphet zejl,fde g'aígét je-.c].oor tó kunnen ga'an. al_s Í:r poute; 2, maar,wat : -1,

bleek,-. julfie'kr9g9n m,qt, !-I om je' óren" Eindeli jr weràen ze'waJckerl:.
op cle training wi lc1en 'jullie nu ineens .r,re I werken en waÈ extra, s .r.' l'
doen, Wat tijdens.de leeds tïi j den goed te merken was. Er wer.J geen .wedstrijd rneer veiloren, jullie lÍepen. met grote cijférs over-aIIe
tegenstanders' hee-lr. Uit tegen Den lióorn, dià nog geèn wedstrÍjc1 ver-
roren'hadclen; en vEarvan jurlle thuis met B-r op jultie broek hadrlen-' '
gekregen, sPeeldeh" jullie ze allemaal zoek, en wonnen ook dik ver-,
diend met 2-I- Jongens aIs jullie direkt vanaf het begin van het seí-
zoen, een grotere inzet gètooncl haclden, en op de training harcler
hadden-.gewerkt,, dan hadden jullie nooit .terug. gezet hoevón te worden'''
naar eèn lagerè -po'uIe, daar ben ik zeker-vaí., óus vOlgend seizoen - ,.
clirekt vanaf hèt begin, hard'ertegenaan, ook op de tràining. Hierbijwilde Ík het rn;*ejr'Iaten, alleen wit iX nog..zèglen, dat lk fret naàr '-'n'n zilr heb gebàii en <1ai.jultíe een stel íoffé-ionge-"s -i5":

Tim.
D2

Maurice vd.Berg:
Stefan vd Berg:

flche I v Croonenburg:

Pear.l Elstak: 
.

Martin Frederiks i
PatrÍck de Kleyn:

Gerard Kuíper:
Ronald vd Laan:

Pascal de Lange:

§a 'n goecl beEin van dd. .kompetitie kwam er in cle r"-Íntermaanden ,n . . "'

erugyal met. aIs dieptepunt -de r,ranpïestatie.-op HMSH. Na deze wedstrÍ jd.lging rt weer beter en werd, de kompetitie beëindigcl mdt rn verdÍenstel
'li jke 7e plaats, Op de tbeïnooÍen werd bewezen clàt er.:ionder veel . ''

geschreeuw op elkaar ook góed ge-pre s tee rrl kon worden. Dit laatste ,- , - .blijkt uit de resultaten op de .toernooien, met .1ls hoogtepunt de
ove:*rinnÍng op ADO tegen 'n .ste1 sterke tegenstanders, -Eei redeiiik .

succesvol vetlopen seizoen cat mecle,.te danÈen was aan enkele oudeisdie e-r voor zorgden dat tt elftal bí.j u1Èwedstri j clen voldoen<Iè.ïei.
voer had; en langs de.Iijn hard werC toegejuigd. Ook wilde ik de,.Hr. vd Laar bedanken clie 't afleIope'. seizóen-in de meeste wedstrijden
de. gransrechtdrsvlàg hanteerde, en niet te vergeLen Eclwiri coret àÍàervcjorzorgdèdat'te1fta1indemeestegevalIencom1>1èetÈaÈ...

gevaarlijk voc/r de goal met ,n goecle techniek.
overal inzeltbaar, harcle werkeï en goede
ve rde c1i gé r ,
Àanvcercler en àanspeelpunt op rt micldenveld metIn gevaarlijk schot.
Technïsóh goede. voetballer <1ie vaak scoorde,
maar wakker moet vrorden gbhouden

èn' tevens penalty specialisÈ
roibuug te laatse man, speelt op zeker met harclschot. :

heeft zÍch als rechtsback bewezen, goede sliding.is èrg'TooruiÈgegaan dÍt seizoen en, efg moeiJ,ijÈ:
te passeren- ' r ,, ,.. j
speelse voetballer maar exg gevaarli.jk. voor .de ,'

goal - 
:
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JeÍoen Le1iveId:
Jasper vd Waay:
Marco Wubben:

A. Elouz iani :

RETSJE LENS D2

Le vri- j claqavondtiaÍnin c+D .

ÍuNS welpen I seizoen' ,Bi-84.

goe c1e verdedÍger riret goe-de traptechniek ,' .: .r.. :'-
snelle rechtsbuiten. goalèjes,Jief .. :' ' ... 

-'. 
'.

harde werkex, altijd beschikbaar-op elke plaats,
laatste tijd afweziq door ziekte van pfeiifer :
kwan aan rt eincl van 't seizoen op LENS en bleek I
zéér technisch en,nuttig. , ..,.-- l

' 1 ","iArno.

t seÍzoen '83-'84 op
De j ongens !,rorden om
<Ie altijd trereidwÍIlige '
et clagje Duinrell gaan we
li.dat blijft nog een ver=
. Hopelijk een mooie. dag ,..

Kwik en Kwak.

LENS pupillen 2 gaat ter afsluiting van he
zaterdag 23 juni een dagje naar ciuínrel_l.
9.00'uur op LÉNS verwacht yanwaar ze door
ouder§ nàar Duinrell qrorden gebracht. Na h
met zin allen nóg wat eten ei brinken. .waà
rassing. 'De kosten zijn Í 7150 pàr persoonals afsluiting van een Ieuk seiZoen-.

TerugblÍkkencl op het afgeropen seizoen kunnen we zeggen dat de anÍino 'i''
ons -enigzins. is meegevallen. Met een gemid.delde optóíst ,ur, + fZ .àr, ','
wer<l er op ieclere vrij dagavoncl met véeI inzet geïraind. o" eriiii"g"- ,

groep bèstond vaak uit creielfcre jorigens, die ooÉ gedurende de wintèr-.maand.én, ondanks ,t slechte weerr' tio.r,r bleven koríen. We hopàn A;[--
- jullie _er_het afgrelopen seizoen, er net zoveel plezÍer uur, lt àbOeíl Lbereefd ars ons. .longens prgbeer je conclitie "i-pàir-t"ï"uàé;t=aa"t
.,...'vo]..gends.eizoenweerfIinktegenaant<unnàn]

Begin augustus '83 startte de traininE van cre welpenselektie, Het wasar dÍrekt een enthousiaste groep, waàrbÍj de mee-sten ,"r li""g wirdenDe eerste weclstrijden verriepen nogar stróef Men rnoest no!-c1uíaetiixaan elkaar en aan de oms tandigheclen wenneE. De spelers die-,uit.deminirs kwamen moesten aan een heer sPeel.verd ,*errí"rr'Àn uà"""ai.n hun..praats gaan reren hourren. Kreine oveiwinning.n à" àur *;k;i;;;à.;Ë"gv,aren de eerste maanden. van <11t. seizoen danlook ter.kens terugkëiende
lillg::_I3igrllang sins her wat beter en vlak ;ao; à;-;i"t"iÀÉ"p wera(concurrent) Verburch 2 maal verslagen. In januari moesten wij'nogonze meerdere erkennen aan I{Bs. Daaina hebbón wij in ae romfeiittè:geen r^redstxi jd meer verroren, zoclat wÍj na rB weóstriiaen-màl-ii-- ...:
punten .bovenaan eindigden. Dat het kamfiioenschàp uetraíra werà is nieionopgemerkt v.orbijgegaan, Na de voorwàcrstri jc1 öp r3 meL r9g4 tegenGoucla (3-r voor LENS). was het ar een happeniíg in ae treeatamer. De.vele. foto's het gebak'en de limqnade kuiien iirrie je -àr."_i.oox 

,ro9wer herinneren. Daarna wercren de toèrnooien íerspeeià *.t'-pri*a resul-taten- De Ie praats in het toernooikrasèement waè <laarvan Ëet rogiébhe.gevolg en tevens.eèn mtroie afsluiting van een geweldig seizoen;Hoewel Ík het Í erftal -ar in een vorig-"stuk je in c1e r,nr,r6r.""à 
- 
ini. aovan 3 mei:j ;,1'. ) heb doorropen, verdienen jurrd.e rret ariemààr wer ,ori.

nog een keer,'in het zonnetje gèzet te worden. De,keeper *"À-n"i-"1- rriihacl.meestal weinig,te doen, maar wanneer hij optimaai metïet spefbezig was maakte hij een betrouwbaie inarut. j ..

a*s.*
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In de achterhoede, stonclen- afwisselenil Dànny cf Martyn, maar ookDanny en Frans ,en af,€n toe,Tgddyr.r.zÍj. affËn àeaàn-íà-É "iij go.a.
Ri cha5d. die als laatste verclècligèr.' stónd' .5.rnpone'erde zeer ,Ék*, , *"o,vr11 naarl mÍjn menins vaak war nóncnal_ant.-iïj. ;i;;-.or."ieöàïmatigmee 4BexjÍvo!?Ir:en pikte zodoenc]e ook zijn goàfÉjeË mee. :
De middenverders koncren dit seizoen tn Éiiia aríe rvecri tri j clen naarharterust aanvarlen. onder leicrir.g *r.n trti"r", dle natuurri.ik zelfveelvuldÍs aan cre ba1 was en claar dÍk*i:ii-iéts-;;à-;;-àËed,. warenhet-Donny, Martijn, maar voorar Miki dià zich gaà'dewef rrai-.sei.zoen ....:goed ginEen r:ntwÍkkeren, Niels en later ook lai ]ii 

".oo=à.rr- 
àan ooxregermatig. Van de voorhoede moesr dÍr_ s"iro.r, *reài-àfh;d;. Èrichelen Mario haclden in het begin nogar vrat moeite met het houàen van hunplaats. Jinuny ctie russen Àen in srond h;à-;;.u;iiliÈ.:.rï:àËi jaax op

:lie- plaats gespeelcl dus voor onze aanvoeriler gin§-.ËÉt:wai'l dena:<re_lijker en vooral in het_begirr ru, t"_t Ààiro"r, was hiJ ru,",lË-ljI'Aà..enlge c1le 'her ner kon vincràn. Maar croorciii r"li"h"i'à;';aàr";àxer Mariogoed vooruit gingen werd er .oor ce "rà.r.r, oox g"scoàià; t;ï;; ffiil;en Roge'r uit mini z pasten zich goed aan. IIet beiangrijkste zond Íkechter dar er zeker àan het eind va" À"* sei"oe".gàËd","iirbiË"i-;;"à:gespeeld en dat er on<terli.ng nooir negarief tàgË"'àiÈ"ui"ilir".twerd. Dat- laatste is zeker óen 1:1uspuít en zo(róènde wa's het zéker ookeen gezellig seizoen... De traÍnÍngsoi:komst was over h"i, g;hÀf.;:ï;ir;;;reileL.i,jk tot goe.d. Het waren vocría':Jimmyr. Barry, uartijnr:irorË:i-,1"=',Danny erL .Nie1s 
, die :,boven; het giemicldekie öpkomst'p.r;;;l;;; Èw.*.rr. ;Een klein minpunt was- clat de. Àeeste iongeàs ,r"rgàto' ii Íà scrrriivenvoor de 'training. Àr met-ar kort s.*ËrrrrÉtt"na was het een zeer ,succes--yor , gezer.lis en bovenar voor t1e *éÀit"" """ iààrrài*-iËriEài.-rqJà'-'een goede raad ror srot: <renk nou niet dar_het;ik-r;r'r;-Ë"^.r.ilàiiir..zar gaan ars dit seizoen, want zo.is hei nÍet. Je zír àr-naie*itsteeds hard voor meeten werken en in cre junÍoren 

"" ,"rÀr--ràter inde senioren. kriig ie niers cacéau. n""t fri: :"iiià--.iï.*íàri*"..,prettlge vakantie re wensen en tot aan het-bógin van r,"t "i.ïIË ".i_zoen,.,.. ,.

Het FI te an
Ton ? s-crev.e.ndi jk.

Het seizoen vöor d.e jongens van FI Ís met wisselend sukses verlopen.Daar'er, tegen- de eerdei gemaakte onaeriinge afspraken in, bij enkere. ',

3ndgre verenigingen wer op "sterkte" wàia g.sor"kteer<1, haddei *í1'-, .

toch weI enkere zware tegénstanders. uààr door hard te werken en door .-goed samen;te spelen, duÀ <1oor sewoon tÀea te """-tu"ii"rrl-wàraen toctrde lees.tg . 
wécls tri jden gewonnen. A1s er een stand van cre competitÍe zouworden bijsehouden, gan'aent ik dat j*iià ;;;;"'Ëril ài"ïi".eepraats zÍjn geëÍndigrl en vobrwaai'à"É.i; geen srechte presta:le. Aanhet eind. van de comneririe werden weer àe-gebru:.xeiijf5-;;;;;;i";*.gehoyden.. o9_k op dià tcernooi"n frefrÈài àe iongens van. FI goèct ge_presteerd' r{ee i' vere bekers wercren voor cle neuzen ,ran, cle tellenstanderswessehaald. ror slor noe een enkere È."tà.t"iiiiöl"rriï.ii àIË a" t.-r_ninssopkomsr besr wat r:àrer ro". sàmmigà i""óàii ;;r;;';=ïijna altij<1een enkeling zo af en toe..maar sommige'jongens waren er nooit. Endat is jammer, wanr o.p <te traininfen"í"í., íà;.;;;;p";""Ëài"nai"r,het is er nog leuk ooË. ,nus.voi.gàià-=.iro"n komt iedereen trainen.Dit afgelopen seiz<;en zijn wij í"t .-frt-i"ng""" ràgÀ;i;; -.

Charles È'orenaar, <1e vasÉe keéper. Mi;À"Í rre.,aooií,--i"'iri.x Bosch, .,.Ted Heins, walter en Jaspèr 
""i'r 

pi"*"--àn iaark;-i;;.i;""ïrswiir.

*,tfi

- t0-



AI vlug kregen wij versterking van een nieuw lidr. Gino van Versveld.
Een jongen 'ran net vi j f j aar, die aI leuk een ballet je k.an-'!iapp-6r. ," ,-.1en dÍe,het volgend jaar, a1s de "groten" weg zijn, best weI eens.zou
kunnen " d.oorbrek"en " . Aan het eincl van het seizoen bleek dat IENS
lennglÍjk toch wel .een goede naam heeft, want er l<wamen een hoop ; . ;
riieuwe minj-'s bij, zoveel zelfs dat er rnakkelijk een nÍeuw team kon ,..
worden ingeschreven, maar daar was het hel.aas te laat vcor" FI. vreÍd
versLexkt met de dude bekende Ben Ogier en llelcc Epping en met een ,

nieuw lid, Labi Abournarsa- Ik wi] alle jongèns en [rrur oud,ers eenprettige vakantie t,oe wensen en boveDdien Aè röuAers: hartelijk danken
voor cle gezellige en prettigé samenwerlcing dn ik hoop,-iederéen rveer ,.,
gezond en wel volgend seizoen op LENS te mogen !:egroéten'. Rest'mij..
nog tle jongens van cle JUKO te bedanken en me (1.\) naJnens mi jn vrouv. het
bestuur van LENS te bedanken, voor de grancliocos georganiseerde-
medewerkersavond. .

,Jan llcins .
I..ENS F2

Iïet afge lopen . sei zoen is voor de mini-welpen vËur LENS F2 egn groot ..,.
succes geworden. Dq "ourle jongens" van voriE jaa=; zoals" : .\ert VJubbeÈPatrick Kerclljkr, Aoger niemen, ilarry Olsthoórn en'I.{aurice Vieveen,
kreger qit seiz.oen versterkÍng van Xander van Letruwën:, Barry Heijkoop,
aleroen vc1 Seijp en natuurl-ijk Pietje van Rijn. Ook .ful,ien de Lange en
Jack Sandifort k!^ramen in de 1oo1: van de competitie de gelederen ver:
sterken. Slechts één keer vrercl een nederlaag geleden. Dit was op3I maart thuis tegen Laakkwartier. Op een haast- orrbespeelbaar vèId,- gelukte het de tegenparty ons een 3-2 nederlaag Loe te brengen.
Eén keer werC er gelijk gespeelcl (tegen Duincloip 3-.3) " De overige.

- 
wegstri j d.en werden ger.ronnen . En Hoe : I Grote overwinningen werdèn . , ,1-lelaalq-tggqq Quick Steps (I?-0), Hr,íS 14-0) en als ictap op de vuurpijl
HMSH (23-0)'i.tnet leeuwèdeel van de doelpunten nam Barry Oisthoo::n., .

voor zijn rekenlng, maar ook Roger RÍemen scoord.e 16 kèer.ilarry Olsthoorn ge lukte het om van af het begin r4an de topscoïers:
kompetitie I04 keer te scoren! ! (Of vergis ik mij?). Het vras eÍgenlijk
goecl te .'. erken, dat een deel van het elftal aI een jaar samen had
gespeeld.. .Mede hj-ercloor en door een goerle trainingsópl(oms t blevèn'de- .resurtateri riet. uit. Een Íeder pÍkte dan ook regelmaLi.g zijn doelpunt-je mee. (Robert, Xander, Barry HeÍjkoop, Jeroen, Jacl< ón ttàrrrice..-
Er. wor(lt bij d.e mini-welpen j anrnel genoeg nog geen officiöIe standen-.:Iijst bijgehouden, maar'wij kunnen ons toch wel op de j:cr:t kloppen: ,,
wrJ 9íAREN DE BEsrE:i En óit resul-taat is aan het hele etftal te, àanken
ook de toerooi-resurt.aten warén riitstekencl. va4 rJe 5 tc?rnooie" ur"ia .

3 keer de eerste frijs vreggesleept. (ADo, i{i lhelmus en LENS). be'ove-rige 2 werden afgesloten net een 2,e plaats. (Spoorwijk en Di{O).
Volgend seízoen vinclt er een sÈIlËsiig plaats. Zeveí i cir.ger,s' ga.r,
over naar de welpen, terwij I <1e overigen nog mini blijven. Dia hoeft
echter voor niemand een probleem te zijn, wànt als jullie zo:d.oorbli jven gaan , kur:.nen de tegenstancle-rs voör volgena j aar -.rast hun ' '
borst nat maken. Tot srot een woord. van dank aàn cegenen, die ervoor ,;,
gezolgd. hebben. dat jullie ieclere.week konden spelen en traÍnen:
PauI vd Steen, Ton 's-Grarlendijk, Edwin Coret,en Ànay Christ.

L. R.
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LENS F3 (wereldelftal

''Rene : , 7
Michael: 7
Mark: 7
Èirvrl-r1 : . .

Rogier:7

).

HeE,seÍzoen zít er weer op,,. jongeng. Het was een. §eizoen waaiin we
heeJ. góe c1 be,gonnen 'met een . aantali..moole overwÍnninqen. Maar toen vond.
nen het nodig om, jullie ir1. e.en z!,raar{ere poule in te <1elen. Dat konden
we merken ook.want de resulÈaten werden gelijk eerr stuk miíddr.
Ge Iukkig vond,en we het nooit zo bee I:. erg om te ..v.erliezen aange zien
we aI blij waren als we konclen voetballen.. coe.d van jullie vond ik het
dat jullie altijd sportief bleven spelen en p-ok -altijd een goed
humeur hadtlen. Ook met de reservebeurten werd.er,nooit op mlj
gemopperd (hqewel!) ,maar als heÈ een keer voorkwam.was Cat a1Ètjd de
schuld van..de leider . van de tegenstan(lers, wart die vond "rhet nlet
goea dat julIie allemaal speelclen. De beste prest-atie van: jullie voncl
ik de wealstrijd uit tegen Duindorp toen jullie tegen jongéns. speelden
van 10 en Il jaar en nog gelijk speelden ook. Prima! :tn ieder geval
voncl ik het hartstikke leuk cm een seizoen rnet jullÍe om te gaan.
Tot slot wif ik jullie nog meegeven om volgend seizoen goecl te trainen
en goed te luisteren naar de traÍner, of jullie nieuwe leid.er of,
misschien wel weel naar -míj. Dce in ieder geval- net zo je best aIsje dit seizoen ggdaan hebt. De jongens Cie hoger gaan voetballen of ,'
naar een ander etrftal gaàn wens ik heel veel succes. Ook wil Ík de ;.

oudèrs bedanken voor hun goe<1e' steun d.Íe ze j ullie. gegeven:: hebben
cloor jullie goed aan te moedlgen. Nou volgeh hier nog c19 punten die ik

1\

Ga door met keepen als:je zin hebt..
ging steeds beter voetballen, ga zo cloor. i

heeft het achterin Sced §édaan, ca volgend jaar
maar lekker voorin voetballen,,', datt lukte besL.
wordt dénk ik wel een goeie, maar 15 af en toe
een beetje,. sloom.
1s .voor niemanrl bang en ging steeds beter voet-
ballen. .

een plaag v<.ror elke tegenstander.
wordt ook weI een g<.reie, maar moet vrat mlnder
agressief zijn en vooral goed.luisteren.
is steecls beter gèworden, ga zc d,oor.
is ock stéeds beter gaan voetballen; maar is af
en toe ook een beetje sloom.
de nieuwe PeIe van LENS.

Nase: 7

I'iarËi jn:
Edwin: 8

7

Patrick: 7
Leonard:7

Richard:7
itarry: 6|

, :!:.gens een prettige vakantiè.en misschien tot volgend seizoen.

Tom Otte.
LENS MEISJES sErzoEN 1983/1984

Het afgelopen seizoen begonnen we met deriien me.isjes, tijciens'de
eerste trainingen was claar nog niet zoveel .van te merken er k$iamen ', ,,.

toen tussen de 5 en l.le B meis jes later werd de opkomst wat lrË_ter ..i.',..'
maar lang niet aIle meisjes, hebben de trainingen trouw bezocht. In de
naanclen septeÍÈer en oktohe. r: wèrd de groop uÍtgebreicl tot t4/L5 .

meisjes. Het gevolg hiervan was $rel dat er per weclstrijd 2 x 4 neisjàs
reserve moesten staan, dat dit niet veer is voorgekonen kwam cloordater door een aantal meisjes teveel wercl afgeschreven.

-12-



Doordat.we zoveer speersters hadden werd er ook in nogal wat vérschil:
lende opsterrS-ngen gespeeld. Al- bij cle eerste weclstri j il HET probleem
dÍt selzoen wie wordt er onde keepster ????? Dít probleem weid ,Iater
opgelost nou ja opgelost rioor a1Ià speelsters om àe beurt te laten
keepen. Dit wercl ons niet in clank afgenomen. Onze eeÍste wedstrijd
werd dan oök verloren 0-3 bij ÀDS. I\ree dagen Iater tegen HTSV een
klinkeíde overwinnÍng II-0 wàarbij onze kIéinste speelóter petroya
trdee keer 'scoorcle. Voor de kompetitÍe s1)eelcle cle mèisies 19 wedstrij-
4"*, 

_ ? r.íerden 
. 
er gewonnen, 7 verloren en wercl er I keer geli jk ge- . -. -speelcl. I,Ien r^rist 42 keer de keepster van de tegenparty tà paèse?en,zelf werd onze verdedi clirrq 26 keer gepasseerd. LEIIS speeldó ook nog

11 vriendschappeli jke wedstrijden hierin werd. ook nog 42 keer ge::
-t'

scoord ter-w{jl er n,og 16 keer tegen wëÍd gescoord, aI met,aI 84
doelpunten voor en 42 cloelpunten tegen,. Dit séizoen werclen er 10 .' .

wedstri jden afgekeurd.
en doelpunten.

Totaal waren er 37 traÍnÍngen. iloe lpuriten

, comi) . vr.

Hier onder een overzicht van trainlngsopkomst
r'l- " - :'

totaal'
Shirley....
Mírei l Ie
Brígittë .

Nicolette-
Jolanda

- Irri lma
PetxcÍa
Jenny

- Thea
Ingr-ic1 .

Sinj a
S andra
S askÍ a
Guyonne
Nancy ,;

36x 97*
94 15
88
86 ,5
67 t5
65
65
62
62
60
57
64,5

24
24
II

0
2

-
2

L2
I3

I
I
2"
I
4

:2
.L2

IO

l
-
'3,
2

,3.

;
I

4

1-.'
,:3

9
I,
6'
2
24
23

I
I
4
2

,,3s
30 (34)

,32
-,?5
, 2:4'

24
23
23
22
2L.

.20 (31)
,9,

9
4

Lle dtrelp'unten gescoord tijdens cle cliverse toernoqien zijn niet hier-bij opgeteld. Beha1ve het toernooi bÍj FC Llsse verslàg ,hierover: stondÍn cle LENSrevue 44 waren de resultaten niet om over naàr huis te . 
.schrijven. dat.hebben we clus óok niet geoaan., uoopgevën"d voor IENS

was de vooruitgang van een aantal van ónie j ongs té: meisje-s. Zoalsaltijd aan het eind van het seÍzoen gaan" ookj nu een aantal meisjes
LENS verlatenr. om verschÍIlend.e redenen. Maar door ehkele, nÍeuwe aan-
melclingen hopen wij..dit verlies??? weer goed te kunnen iraken. AlIe
mei§jès bedankt. een prettíge vakantie en tot ziens. HterbÍj willen we
ook onze vaste suppiJïteJas en chauffeurs (het waren steeds dezelfde)
bedanken voor hun medewerking. Over zolgend seizoen valt nog te ver
melden dat cle training (mÍsschien) naar een andere avond gààt... . ' 

.'.

JuIlie LIJDERS

Toe rnooÍen Gemi ilde I c1e

EIBIDSTAND LENSTOERNOOIPI,OEG VAN -HEtr JAÀR

Team . i Pun ten

I

3

6
7
IO

5
5
5

':,', ':".,'EI
F2
CI

-r3-

L12
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2



5.

7.
8.
9.
I0.
11,
L2.
13.

e2
D2

-FI
A2
$2
DI
À1
F3
MI
.u1

11 '

9
14

'r 13
L2,I9

r16
'i4

18
rg'

4
A

5
4
6
5
4
5
4

212
2 r25

;33
,6

de'beste'
CI . Deze
de gouden,

2
)
3
3
3
3
3

,!1
,2

,6.-
,5

Een zeer gioede 'prestatïe vari:':,E1 dit 'seizoeri, Jiampíoèn .

toernooiresultaten. Echter op C€ voet gevolgcl door F2
clrie elftallen 'verclienen 'met ve rrire I dlng respectie+eli
zilveren en bronzen toernooiptuÍm var trét iaàr. :l

en
en
jk

I]ESTE LEZERS VAN iTONG LENS

HET NIETTI{E SEIZOEN

Het- was het jaartje wer met clat gevoetbar. Hoeveel moeders niet riepente kragen over die troep van viez: kleren en schoehen of rLeten arIès.,nat in hun tas zitten, ja ik ken clie verhalen uit. eÍgen ervaring dusik weet waar ik over spreeki ook ik heb hÍer en i<laar-eens gekekéí hoehet reilt en zeilt met onze jeugd. Leuke staaltjes hebben ie mogen
zien vooral <lat C2 elftal , dat mag hier weI genoemcl worden die àe
koplopexs in hr:n afdeling zo afstraffen. Van ide "D-klassers heb ikniet veel vernornen. we1 het A voorar dat tvreedé wat oncler de hoeèe "
stoncl van !{im vd l.inclen. Naporeon zei reecls tot'"zi jn sor<laten in lB07
,, Ieilere Soldaat heeft de maarschalkstaf in zijn ransel", nu dat
hebben ze bij het tweede ook maar ze moeten e_r àeLf in geloven.
Volgend jaar zie ik ze vrel op het , rschavotje',. Nu ga iÉ met vacantie
en wel naar een oud zuiderzee starlje. Mijn grootvarler is caar ín rg36
geboren en 'wet aan de l,tarktstraat èn wil- heÉ .huis nog wel eens zlen,als het er nog staat. Ze sihieten daar dagelijks nog een kanon af l' ':-
binnen de vesting wallen met een echte kogel erÍn en die zÍe je zo rrr-.
het \.rater i)lof fen. Het is wer een hel.e paèsie om op het vorgende schotte moeten wachten ars je dat niet gezien hebt. Het is daar Íeuk metaI clie wal.Ienr' a1les nog lnstaat zoals het aI een paaÍ èeu,inèn is.
Ook nog eèn muèeum is een van did 1eger plaats.rr. ik,ga Íreer met detent er op' uit net ars vroeger.'Àndere jàrèn ben Ík nàar cal-rÈrntsoóg
en_Peg Oever'geweest. We lke plaats ga ik bezoeken?',Dat. mogen juIIÍe:..zelf Ínvurren. Kampexen ,doe ik. op het terreÍn tusseir ltilvérsuir en jt'' '

i]aarn , r de Lage Vuursche". Dus" daar kàn men rni j -opzoeken. fk wenseen ieder veel plezier in waÈ voor vcjrm' jul-l.ie àe iacantieook gaan.''
doorbrengen en ars julrie maar mooi wéei:: hebbei.r, dan heLr ik he[ ook!Tot het volgencle seizbe-.n dan.'

Oom Ferdinand.

rn samenspraal( .tusser! <1e jèugdkommissie en cle trai.ners zijn de- voor-
]opige _trainingsselekties samengesteltr en is het trai-ingéschema enhet oefenprogramma vastgesterd. per Iilaése' ziriren' vrë hiëíöncre-r degegevens verstrekken, en- arsmecle de sperers vermelcen waarvan wij nog,ie zonerwacantie, ook als ze niet gaà, ,loor moeten krijgen(bel: 970I54) of van vrie we nog Ce 

-keuringspapieren 
en1óÉ 1 pasfotokrÍjgen (opsturen Chopinstraat lC3, 255r év- oàn uaag)
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A-KLASSE

A-selektie.: R..vd.Heyden, -R.v Schaík;.
F.van 't Hoog, F.Spa, R.p
A.Oosterlaken, F. de Druyn
M.Tettero, I'{. v Oven, J.KI
P .À-lleblas . . .. :. .

. l:.. i i:,,:1.':;-

M'. Zaalbqsgr: R.Ham, M. Koelemyrrl_: _1.1 ii.i
enning-s.r - 

M. Molleman,
, F,v Kester, P . Di llewaard, . .-'';'i.--
ip, L. Meeu!,risse, R. Vreeswijk,

:, ., , -.

TrainÍngsavonden : maandagavoncl:,,.
w<.lens Cagavoncl:

Pas foto stu

A.Christ, R. vcl Zwan, J.v Kester, L.pennj.ngs,
E.Warmenhoven, M.Fortman, J.Wasserman.
.I. Louati e.F. stta" . -_^

-1

1.9.00 ,;: ,2Q " 30
19.0c - 2c.15 (in aug.

19.3ó''-

13.00 -
1§ . Q.&. .us,r)
20. 30 uur

uur
uur

aIIeen in augus tus,: donclerrlagavond
eers te training; _ 

,maEndag r30' j uLi
eersfe wedstrujd: Il;.augustus LENS A1 - ADO Al

14.30 uur
- ,,t i ,. ,.:,.., ;

Vakanties cloörseven: R" llaggerm.An |F.van 't Hoog; F.v Kester, J.Louatl
Keurin 2B unJ" :

IJ Klasse

B-selektÍe:

rràr"í;oi ;iroriàér, i''

VakantieÈ'. clooi

Keuring 2B.juni: A K an

c-KÏ;és_è .,,

donderclagavond: IB.15 - 19.15 uur
eerste trainÍng: ciinsCag 7 augustus
eèrste wedstrijd: IB augustus JEKÀtoernooi

C,vd Eoogaerdt, F.Christ , A.Kamp, p.Ooster$regh
P.BijIsm,a, 14, de FreI, M.St.ruick. ,Iit..de FreI,
R.qpagpFu A" v. W! jngaarden", J. TimnermEut s i R.Raff
E. Raf f aele r, P._vd Zwan.r. A.Jansen; R. ïet.i,ero en
M. Haazen

clinsóagavond:,. .. lB. 15 - 19 . l5 .uur

€I,

ael;,

.. , ' ,,;"i

geven: c .vd iloogaarclt, P.Straatirof ; A.v WÍjngaar<Ien;

P1

C-selektie : M. ijosch , M.Ltrooshooft ,. D,UÍj lsma, H.Smuldersrr .'ll'.staàI,

.. \t'iitr
-E.el Haddioui , M, Schuurnan., P.ValkenJrurgh, E.v Knijff,-'

. J.MansveId , . R. iÍy r:cl.e4an A; Elouaz,z ani ,J.westrate .

TraÍnin savonden:

J. Dunant, R.vd Laan.
;. :.i

maandagavond.: 18.00 - 19.00 uur
vrcensclagavond: 18.00 - 19.0C uur
eerste traÍning: mzindag 6 augustus
eerste wedstrijd: 19 augustus JEKAtoernooi

va:<an-itds'óo M. ilrooshooft, H. Smulders,
P.Valkenburg, iI, !íestrate ,E.v Knijff, R.Viyrdeman., .

. HoÍtingh , H. StaaL, ''.:.:'

.Jagesar, K. Hansen ,

j'

A
N

orgeven

- r5-
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€
9jgU, H.Staal, N.Jagesar.

ièien + r asfoto: R. Wyrdeman, M,vd Dèrg r, 'S.Vd Berg.

asse,

D-selektl-e :

Traini-n

E-KIas se

E-selektl-e :

Trainings avcnd.: maandagavoncl:. 17.00 - 18..0C urlr'

VakantÍe s Coorgeven:

P.v Aanholt, M.v Croonenburg r U.v Katr,ri jk; E.c1en Heyer,
P.Pronk.. R.Tettero, M.Tijsen, D. Adam, D.Helns, R,Nuyen,
N. Schuurma[, J. Spaans , irl. FrecleÍiks,

savonden : dlrrs rlagavoncl: 17.15- 18.15 uur
clondèrdagavoncl: 1,7.15 - 18. L5 uur
eerste training: dinsdag .7 augustus
eel:st-e r.recls tri j d: 16 augustul Den Hoorn DI - IENS DI

19.00 uur.
yat gÉie" dóorSg"e":r1. v Cj:ooncnburg, M.v Katv/ijkr E.den Heyer, p.pronk

. M. Eredeïiks , R,Nuyen. "': .

Ill. de l3rito, M.de Uruyn , F,Lelieveld! l1.Scholteri ,I,l.SchrÍjver, W.v Diemen, M.Izendoorn, B.Olsthoorn,
R.Rienen, E.Hendriksl L.Bom, E.Lau, p"Bosch, R. Wubber.r,
il .vd Seypr. ï,,Àbounarsa, T.Heins.

- ^. . '.,ee.rste trainingè. madndag 6 augustus*': .eerste wedstrijcl: lB augustus LENS El ÀDO E2 IC.30 uur

L.AbounarsaM. de ljruyn, M.SchrÍjver, I!Í.Izendoorn,
P.Ilosch, X.v Leeu.ren. .: ..

Training overige clroepen

De niet geselecteercte pupillen en j uniore.n starten op vrtjdag 24
augustus. met de training. De Dj en c-klassers van r B;co..-:-- tg Io,0 . uur,de A- en lLl-klassers van 20.00 - 2I.00 uur,
De woensdagmÍ dclagkhÈ start op 22 augustus. Aanvang 13"3C uur..Deze training is besterit voor alle :ninÍ-welpen. om ríffitralnen
clan alle ongens van E2 o.I.v. hun trainar/leicler dhr. Meeuwisse.l
Ook jullie eersèe traÍning is oi: woensdagmiddag 22 augu.s tus .De me j-s jes wil }en naar,-l een andere avond; HelaaÈ. ib sIechts dé: w.oensdagavond van 17.00 tot 10.00 uur nog:open.. Ditrëchijnt te.vroeg tez!)t zodaL slechts cle vri j d agavoirrl overblijft van.I9'.00 L/m 20.00 uur.Of ilÍt zo blijft h
24 augustus. Dleern

iMUGDLEDEN OPGELET

oren j ull j.e nog \.rel. De eerste training I s opieutrs volgt in augustus ,

op donderdacJ 19/7 speert ons eerste seniorènerftal (zondag) tegenFC Den Haag L Op zaterdag 2!-7 zd- het eerste zaterdag 
"íftaI .arr_treden tegen FC Den Haag Z. Aanvang: Donderdag f9.30 uír. ... ,,.-

Zaterdag 14:00 uurEen leuke gelegenheid om LENS.weer eens te bézoekën
I
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