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Gespecioliseerd in
^ bruidsboeketlen en gruÍwerk

De Rad€ 132 - 25,14 JK Den Haag - Tel. 070 - 66 74 51

,", §ioonr '"-''' -d

IN DE HAAGSE SCI{OOLSTRAAT
wrj ,;;, d uw íamiliedrirkwerk, v-an ,)iovingsf<aartie tot

Eeboonekaartie

EN NÀrwRrrlr( oox arre liANDErsoiiirsilEnr(
o.a.: Íekeningen, bri4Epier, visitelGaíi5 fooiÍoldeE en
íaltuu§€ls.

E{ 1VAT DACTIT U VAIï DFZS
VOORZET ''Et[ tn€cd rcala vaD mogdtÈh€d€[ op hrf g€bl€d var cEpuffiltl:ent

handdoekm, 9mndlakens en badjasseq.
I
' &h*Lrraa 22 / Den Haag / Tdelmn 070 - M 30 32 - , .

Alo€m6€n BEkrDlarlaal
J. G. cotpa
HendersonstÍaat 273
2286 XB Rllswl|k, Tel. 94.19.74'

SEKBETARIAAT
Sokr€tallast sonloÍEn zondao
W. M. Kouwenhoven - '
Steenzlcht 189
2gg AD Den Haag, T€1. 29.98.55

SekrelaÍlaat sonloÍsn zalordso
J. Molnesz
Laan van Husl€nburo 15
2271 XS Voorburs, Tó1. 86.34.47

SskÍ€laÍlaal louod " ,r
P- J. van derfstóen -
ChoDlnstraat 103
255í SV Den Haag, T€1.,97.01.54

S€tístsÍlaatzaElvo€tbsl !.
W. A. van deÍ Llnden: Prlns Joh. W Frlsolaan 3í)
zÍxl EA Leldsch€ndam, Tel. 20.24.04

Sokrstarlaal rEdaHlo- 
M. A" Jans€n
VÍederusllaan 25c' 254i1 Sl,Den Haag, Tel. 211288
KonlÍlhuthb.tallnocn oD:" .Gkoíekenlng 33sZ1l ol op

- rgkenlnonummeÍ íZ§21.U
' blj ds HABobank, Den Haao

Tocfinlschs sl6Í ' -
R K Jansen
StuvYesantstraat 299
.25€g CJ Den Ha?g, Tsl. 85.17.53

B. W. van Hllkooo
Alíeóos 97 '
27'15 TE ZoeteÍmeeÍ, Tel. 07921.18:m .
Th. HoeÍnaosl- VlasakkeÍst-raat 68

. ' 2574 SK Den Haag, Tel,65.6233

Ícnsln:
Henoelolaan 600, Tel. 66.13.14

Voor een SWINGENDE borrel
en babbel naar

MUZIEK. CAFË

sz Érr

Dinsdagavond. LIVE ROCK,

Zondagmiddag i r
HAAGSE JAZZ CLUB

Zondagavond, LIVE BLUES

Maandag l/m zaleÍdag van
17.30'lot 18.30 uun '

, HAPPJ HOUR

C
c

W. Royaardsplein 27-28 - 2597 GS Den Haag
TeleÍoon 070 - 24 99 77

SPORT CE TRUM

IGTDUINZ

\t

kÉsegracht l7O
2512 GE Den Haag

070 - 898 u1
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vooR!,ÓoRD

Het io uqj een groot genoegeD heden ile ingebonden Lensrevues

over het seizoen 1985 / 1986 aan het Bestuur van LENS te pre-
senteren.

Dat ik het bswaren en buntlefen van ous weekbericht aI enige
jaren vol.houdlen nog lang hoop te kunnen voJ.houden, mag gerust
vrorden uitgel-egd alseen bew5s voor nljn grote waard.ering voor
a1 het vele werk dat de bestuurs- en conmiseieleden benevens

nog een aantal vrljwÍ]-ligere" eeE beel jaar lang hebbel vemicht.
CJ.ubwerk, gene ens chaps we rk is goed Jert. Zo doordedtend 

.

meen ik dat hetpassend is deze buudeling van eD. over Lensac-
tiviteiten ii 85 / 86 op te dragen aan tle nageilachtenis aan

het viertal werkers aau het LENS van l,relèerr die in het voor-
bije jaar zijn overleden: Eef -llezenberg, Wim .van. Westing, Henk

van Rijn en Wim van Boheemen

. Ik heb met plezier alit ;tukje archiefwerk verricht.

,. Met Lens€iroe{en,
4 5ur:. 1986
t s-Gravenhage

u./1..'* a-*-/
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tv.u,;-tji[.BtrlD VAIT D
-DX IUÍffiEVUE ,

D V0EIB"4IVIRm\-ïNG t]X{S (rH\-rG Ev, sgxr,)
59e jaa1g?ng nrimner ï, 25 ju]-Í ï985:

BÏJ. EUÍ N]miI.I vODÏ8fi SEÏ ZOEN
!i e]-korn in he"t seizoen'I98r-ï986. !,rij hopen,dat u a1]. en . van e èn goed evakiantie heeft genot en (of nog gaat geni eten en hopen dat u mét ons)weer 'rop scherP staat 'r oE aan het n:. eur.re s eizoen te beg:innèn. Er is'in,de afgelopen maa:rden door diverse verenigÍngsfuirkti sseh i.n iedergev?-l a1Ies aan gedaan om één en and er organisatorisch rond te.krÍ jgen,

ona.ri
zodat rye met

en zien. Ons terre
een gemst hart de k

in ligt
omend e oefenperiode ener l{eer groen b i j en vooral-" het

.kompetitietegemoet kunn
eerste veld heeft een ingrijpende renovati e onder8aaÍI , UaarVan WijhopenJ-i jk de positieve gevolgen (minder aÍkeuringen van zuLl en onder_vinden.
Sommige seJ-ekti egroepcn hebben hun. ccrste zweetdruppels a1 r,reer op hetvcld li §

{ó. cn, andere zullen snc.1 volgen. Graag nakcn r,ri u attent op
'twee'intercssante wedstrijden t egQn bs.0p-àate rd,ae 27 /7 endinsdag _1o/7 tegen SW resp. trU ncn en goedè selegenhcid om

van ons kI

treer' eens ecn bezoek.

bouÍ^r.
errng opyalIc.n, n1.

9n dat in ons eers
aan ons terrei.n

dc ge
te e]-
te br

ftaJ. ,!s geslopen zal urcnoveerdc zuid_

engen.

.en oostgeve!
zeker

':"- Naast het ni eui^re à1
een . and.ere verand

In de ].aaÉ
ubge
tel EVSrevuc. llondcn'wi j u n gccn zckexhe Íd geven t'. a. v. '

cen.
mogelijkc vcrb ouwing. Kort daarnà is dc' fÍnanciëring echtcr rond ge-.komgq, . llaa.rn dc aanacm er grocn 1Ícht líondcn gcvcn OII] dc vc.rbouwing

a i,rij'te startcn. Ond.cr hct r./aak zarl 00g vaÍi onzc b ouukundi8en Cor Pc eters ' en-3en gsss js' ccn- cn a_ndcr zccr voorspoedig vcrlo ïl on cn op uat k1 cincrezaken na is dc verboulÈng van de gevcl nu voltooid.Wij hopen datuhctm ct óns eons asl_t zí jn, hct resultaa

)

jprofkJ.u
Haag. E

Niet ai ].ccn zict ons klubgebouw cr, nu vccl_ fraaier en gcz ci. uit
er Aijr-r.

rnri j vgrr'rachten oolr aan onze cncr8r-erelr cning te merk en dat a'l 1 e gatencn kiercn {oor slecht hang

t nas
erris t

zj.jn. en sluitr,rerk cn slcchtc isolatre.verdrvcncnHe1aas is de keerzÍ jdc van dc mc.daill_e dat de finar:cidri dczeZo nobl2slrsliJkc vcrbouwing.de lastcnlrant van onzc cxplo ekcningdoor rente- cn aflosslng fors omho og hccft gebracht. Dezo cn anderc

nB van
i tati erI aste'nVcrzlrerihgen ZT n cr rocd.e dc óorzaak ven dat het bestuur, mct

j
to est cmni
te vcrho
de rii eu

nB ven dc 1odcnraad hccft moctcn bcsluitcn dc lcontributicsgen. In do kon ributi cbricf clic u on].angs f,s o cgcstuurd §taanlyc bcdr cn vermeld . Iri
alr on .
j vcrzock cn u vri endeli j k dit seizo en

ti jdig ulr terni jnen o''rer tc ml'/ij hopcn u zeer spocdi r.recr op ons terrcin tc mogcn begrocten en
wenscn conieder ccn goz c11ig en sporticf .Éeizocn t oe.

. Hct Bèstuur.Daes is ic dan; de 
*v s JJ\'È r'u

Dczc rovuc.bcloofi oerstc lEISrcvuc ,rT hgl scizoen ï985_ï986.

íËii Ï:J Ï;u#,: ""i:.i:;i:iË:ti:*:"i i +i!:,ií-r;m'r;;l;;, fi ffi 
*:;,

ni et wcer iu-'àoï "à'r i*3*ffi"*;**#ul'f,"1S gïld. ;;. -;;; ;"ïË,"schi jnJ.i jkroopwondcr van tuds p;;;;'i,í.;Ï "Ï"*ï-'9,1s van niamend minder dan hË;uaarnae"st zaf- di* i"f"Iii li.:"gt. .Afr.rachtcn 4"" *à,=.-.* 
_.,

Ëftï§"fiït3:"*i:*. *.":- #;i;:ilff N;'il:,*" tr,,{ srcvue' s zi in ï*Ht} so"".
l:ya t uw rrart ïeii i;J if ï à ;:ï5Ï Ï' *Ë ïiÏi'f 'à 

(f;H;ïffi 
;:Ïi l 

;i;i;#t
led.crcen dÍc rJn r ^^.if 

-,1.1.,'- _ , - . _

**i Ëïd';, :;-tïil"ri"f :i liJo:PJ:,,-i" gcwccst moet opgcvarrcn zi jn

ffifftilHl *sra 
"x 
*, ài";Ër"iï" rH, 

Ë:_ÍËi"#"fu l_l"*"fur1Ë;l:i-,;ï"
-ï-

t

I



Net al- s vorig j aar komt d.e vor-r-edige selektie van zowel slrv als vantru Den Haag weer eens probere"=ài-Zà ;;i--rl--;":*-r'Zïj; Ëàt ,u var on'vlaggeschip kunnen w:lrrien. j- -. -- .".
--I/orig-jaai lukte dat IC Den Haa€; nipt en SW niet. en zi.,e hoever_tij_

Igo1bgg++.pen Haas nos is e"kó';;o; :-.ue rfedstrijd teeen sw zd-- zich Saan afspelen-op zaterö,ag.27 ju3.1 0mÏJ.00 uur en teàen f'C_D_en fiàue- oi*dj."Joagavona om ï9.00 uur.Ui teraard. op de-Henge1olaan. " - -.. -
Op het moment dat u-dit ]eest heeft.I,Bds-er al diverse traÍningen op_zitten, waaronder een traininc;àr€; a"" aài ít-öàÈ-íàr"!ïea. lrirrrraustbev'nden zich in de ser-ektie, ;*ïmí§l'verse nieuwe gezichten d..e.zorond de aanvarg van de konpeti,íie-r1i;c.vertrouwd z*ïiË"-Liirr.vrlJ zien u in j-eder;geva1.-óp z7 enjó-iíoi en Jsï-"fràt'eerdër komt
:*"i. j""rffi ft Ï:r#i:. u, r"it ï ;&';"Ë ïË";"";Ë ;, ï"; Ën 

nÍI 
ra ening geveu

Tot tlan'.

Bii evenbus -Bri cvenbus -Bri evenbus

I,ti j ontvingen vak antiuit het zonni gc C osta 3rava.Harry Douw en

-Bri evenbus-BrÍ evenbus_Bri evenbus _Bri eve
egroeten van de familie v.d. Hoek cn leo v. Rijn

J arrny ' Inncnee gaan trouwen op 8 augustus om I 5.00 uurin het stadhuis Javastraat. Recèptic van 18.00 uui tot ïg. J0 uurin de 1lildhoef E. I,ftrtemaweg 5 te rs-Grave nhage.

Bri evenbus-Bri evenbub -BÍrrivcnbus -Bruivenbus-Bri evenbus_Bri

- Mct a1 dic welgemcende wc'rkonswoorden van bcstuur en comissies kanclc rcdatrtic natuurlÍjk nlot achtàrËiï3ru".- lÍe]-kom dus .
- in 6én van de koroo:g:.^l_TySrevues. zu-t_len wc.u bcrichtcn van dell"9*Iiglo1e-)_ planncn voor hct rcór"nàe seizocn.- rc variatics bli 

''g1 in :-eacr-àcïài"ïËt au- v_aste rubriekcn bohoren..- Hct ecrstc nicuÈ[je: naast aó fiuiöön*i]"octbarrer yan hct jaarkompetielvoor zondag 1) hebben-wc sr,,rifrËà*'t"roi_o-gevondbn ccn lri js beschik_baa^r tc stell_cn woor 
?-119 ,"à-"="ïË;iàrenclftatJ-en.

: P:::1--1.9 "itr,rcrking raFmcer.- 
iïi":':lil"ï f;3iirö31 t:*i:à1"uisc uitslag van dc uNrcgRw-troreé.van

- Dezc rrijgt u volgcndc löck.

Vari ati es

Zondags eni

Hoelrc]. het vo1
wedstri_ jden, t

evenbu §-3ri eve'

orcn-Zond ags cni oren_Z ondags oni oÍ en-Zond ags eni orcn-Zond ags eniorc
gens do kalcnder nog volop zomcr Ís staat dc ecrsteer voorbercÍd.ing van hct seizoen 19 5-I 986 aI r.rcer vo ordo d cur De A-sclclctie is rccds op 18 ju1Í jl. o ;f .v. dc onl_ a.n8S VOOrhct diplomà" 0efenmeester I gcsl aagdc Ro.b Jarscn, mct dc traÍning bcgon-nen. Tot aan de.start van dclronpctic, I s eptcmber a.s., wcrkonderstaandà - 

o efenrrcds tri j den af,
.Zgtcldag Z7-7-IgBj
9r.nsda€ 30-7_1985toIrozg 4-8-I985

.6-8-1985
9-8-r985

rI -8-I985

ï5.00 uur"I9.0O uur
14.00 uur
I2.00-uur
ï9.10 uur

.r' l

I2.00 uur .

tfl[s I
tmís r

.VIIC I
VtiC2
IMTS ]
ïl,4SH-to errro oi
HI{SH-tocÍï]ooi
.tE{S 2

S]rV.I'trC Dcn Haas ï
I,xNs ï
Lm'ts 2
1D'0 I

Dinsdag
Vrijdag
Zondag

-2-
HI/iSlI 2

en zij tie

.,..



Dinsdag Il-B-I985 IU{S, r ""- * 'DUNO I
tixvs 2 DUI,TO 2
BTC I - IH\TS I "''ADO2 - ],U\ïS2
l,.tiIhclmus tocrno oi I cn

': iÍi1hul_nustoemooi L on "

I9
TG

T.4
I9

.30
, )tJ
.00

uur
'u+r
BUI
uur

-:
1;

t-'.Zondag
Dinsdag
Vrij d ag
Zondag

I8-B]I985
20-B-ï985
?J-e-r985
25-B-r985

00

z
2

iii,i:j.rr.
Ir

; I .' ,-'i. t".. i:'

das lo juli'a'.à.
gepubli-ceerg; .,

dstrijdcn va.st-
Eindsta.i:d cn . sci zocn tr984. T 985
Rcs; . Iloofdk].a.sse B "' ' J(CS. I e xlasse H Res. 2c iC. €is se rI/ippol_d.cr 2,,,
WP'2.,; ..,-*
I\r11 Spced 2
Duind.. SV =2IE{s 3'F:]ilÍr.vac 2
Quick Steps 2
RKÀiIiI 4
Schevcnlrigcn 7
Quick 5
HS Texas/DIIB 2De1ft 2

-22-37,.
, 22-27.

22-:26 .

22-26
-".22-24 .'

22-I9

Dr/o. 3
.',Tonegido 4 :j.

22-35
Zè-ZI'lfestlandia 5. 2I.-26

'Juvcnta.s 2 ..: ZO-ïi
Dc1ft .5 . ' zr-ià .

Yrcdcnburch 7 ' ZÍ-27
vros 4 . '2r_27
Y/estcrku. 5 ZO-ZO
l'icstlandía. 7 ZO-IA'
Ila.rathon 2 2r -r R
Gr.1Í.Iï.Vac 6 ào-ii
HMSH 5 , 2T-T7Vlicthcgc Z' ^-ïg-Ij -
lU\rS 5 ZO:+2 :
OSC 4 .. )^:-À

...

rl-

22-18 ,, t.
22-17.':
22-Í7
22-r6
22-r1

rm{s 4
Quintus 7
neff't 4
PNII 2
DZS 2
0r' 31auw 2

..,., VuC.5
' 'Oliveo 4

RKÀirV 5

22-24
20-21
20-22
2I-2T.
22-2r
2I-T7
22-r6
22-r5
2r-7
K

vvlÍ 2
Toofan 2
Vcrburch 4
\rcstlrndia 6
ESDO 2
i'IÍl-h'elnus 6
Quintus 3 ,'
IEIS 6lEEorn 6
IAKI,iA 5
Dynemo '67 /2
BNDEO 8

Rcd. 2e tl asse I 'Res.'2c lclasse
22-34
22-7J
22-27
22-25
21.-2Í."
22-79 .
22-ï B -_ :
22-IA
22-r7
22-r7
2I-76
22-Í5

IEIS 8 t /nr I komende veek
2

2c kl- assc A t(cs. 10 k]-as se'

?apindrecht
DHC
DFC
uvs
Sli cdrcótrt
Unitas
ltTcptunes
l'ïÍ cuuenhoorn
Dc }ÍuÈschcn,

ÏTOS

ïnde1i I.BÍS I
,T, :. :

ilphcns e Boys-
Roodc4burg,
Quiclí J

Verburch
nkaw

'... lugduhUm-
SJC
],8{S I
nen Hoo t:n
Itrc stl arrdi a '
ToncgS-d o
IIMSH i,. iI

,.. i

cn2

I

I ,:,

flcrburch
RI(AYV
I.EIIS.:2

ïcK ctiti e ra. den Zoíd sc erÏ B
14.00 'uur. Quiek I . IMIS T;I0.001 :.uur .Papcndrecht 2 trliÍs 2"»e r-Jcr'errtiö'
Hct .o cfenprogq anma zal Ín dc k

(rmls : o., +) hcrvat dc training op dins

Voórd.o overi
gepteJ.d op zondag ïB

gc a1fta1Icn rnNs' 5 t/n I0 zijn er oefcnwè

omend c. I ENSrcvue r+orden

stus..

log_cl 7 zo_jjtr\rlIc Spccd 4 Ig_27
c_r-Ii.II.Vac 5 Ig_27
!YR.À 2 20_26
Hs.Tcxes/Dr:m I .ïó-zt
IMT I ." 2o-2j
Lm,lS 7 r o-rq

RijsÉijki "'ió_a
Cal-c'rite"s 5 f9-7
Bleuw ZweÍt-Z 19_6



T.raii:.inge» nie i;-se].ed b1e senior.en
Vanaf woensdag lI juli. a.s. kunaen al-le nlet_selektie seniorenvanaf 20" J0 uur. ge'óruik naken van--tiaii:.ngstroot,

Y-.itg1"3r.{ aat dit eelste bericht nog maer sulmÍer zijn, daar er ookl: 1."-i-11 kringen nog maar weirlig 
"Ë:.t-i" beleven. : :..-ur 8lngen + 13 trsetrouwen tr heeh én er kwamen * g rnj.euwelingen n bi3.i,oat dat al-remaar--inhg"gt.zar-àË töuÈórËi nog moeten leren. xen feit iis echter wer dat wij i:èt-tornË"a"-"Ëiïiàn met 4 in plaats van 6 elf*a,r--1en van start saan. ioopt h;t-A; iàïÉ"'i"t" mee, d.an kan er tfidenshet seizoen a.r-ti'id nog uittrèiài"g-Ë;;", d.och d.an staan we tenminste,'let voor de kanó on gedurend" [ffi i;;;;tc creel van de kompetÍtíe dejongens van {, s en^Ë <àij--ilr;;; iffi;;

*:ffil', ;;; ) 

":g:"ï' 
soms nos'uu"'o"c"l'Ïffi H*:n"ËEÏ*il*l§L'ï:*""

Dc diversc indóIinsen zÍjn uiteradrd nog.niet bekend, want dat komt
flffi uài. 

o "*tn augusTus,rË tà"ài" 
*ö-"à"ËtË-p""ö;;;f 

" 
"ËJ;";ri ceerd

r, sdesporten
*I.r ,, - .'-

van de Z
,.: ..'.
-M Ladder

Uiteraard niet voor de HoofdkLasse ( ons EtrR.SfE Daaruit verd.wenen
terugkwamen voor ons a.l_ s nieulrel].ngen dus..
vanze]-fsprekend: DSO (kamp oen en HPSV (no. 2 naar de KN\rB wa^aÍuit

)
)(

) )

en

,
( Naa.l-dw:i.'ik cn SEVtr eids chcndam Het za1 vooral voor Barend gigantEc he ó-pgavet,word.en ui t de een rr

in de huidi8c
huidige sclcct ie iets E='fr" formeren, dat de stri jd

I'Iant het kan
za1 kunncn opncmen cn iets ken prqs teren.g maar stecds nict i ndatw e verleden seizqen-ni ct mccr hadden kuraen prcsteren en dus hadden lrur:aen eÍndigen

Hoofdk]. as s o...-'-r--_er oal ons no

dan op 6ón der ondirstc p].aatscn. Maar en cspceJ-d is gespeelcl en't is thans zaa.k . on vóóruit tc ki jlren cn a)- onzc aandacht te concen-trcren op de (naaste) t o ckomst .Verburch.
lcunÍten bl_Í

qu
ven hangen, dae:r
a puntentotaal_ gedoend om te.d adercn

hoger
fin: g

verzock tcrug naar de ïc kl
i,iest crFluarti er

assc wj_lde.

cqr
(e na ]-.aatst ! ) op eigen l

had de'nazze]- teJ

--Iensl oàt c wc:rd het' gchecl aangevuld door het Uasscn aarse 3lauw Zwsrtkampioen Ic .klasse dat (cven al- s hAa.r , grote broersrr op zo ag! ecnongetnijfe1d puilrc aernw:inst z al_ bIi jkcn *e zi Jn.Tot zo vcr dit eèrs tc ovcrzicht 
" Xr staa-t monentccl cen uitgebreido f efima VOor detlr ng op

ie r,l:i].
macmd.s,E
icnZeAs en:

22
mamd auflrstusjsli -i;ï - pï c zoudcn tegen de heJ.e

op stapel , uaar.vo or dc eerste
s cl ect arrd r+as . I,J

DeDIt er nm r Va*r-. stonde ef aan crklappen zijn
Traini- ni ct-sc]-cktic s en1 orcn
Varr
20.

ooir hi er nog o-tcods l.9vg+-gl ?ittcn, want dc ecrste
"oaa-Lders lue"ard .

*.lf:""u.*- 7I iuri a..s. tcunrren a.l_IcJU uur gebruik mo]ien v,rr do -t;;;ïàu niet-selektie senioren vanafstrook.
Van het cuí{dfront
Daar aan we I,rc er ! !

.i

Vcnaf .maendes 29 juli startcn zo lcrtxztnono_c j cu6d. -zo t "'iur{ik*iJï;! 9ài'iHí#ï:'#f ff ffiiï:f cncuc cr voor
A- B- cn c-sclcritiós. Dc r,rcclr d a..-rna beri-1llren de D- en x- ser_drtie enno6 ecn rscck rarcr startcn-àe ;;-.;i;;";í".p"".
{y o^t. ni cur.rs over dc A_ -U_ en C_sclcktie.De rcst volgt Iatcr.
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De A selcktÍc 
'.:i i.:-'.r.'.,'L,t, ': . ;. i'. l .'-l.rrTroi:iner: I{aerrten Ro6 !e1: g66322 ., ,., j,.i.ir .ï,.! ....,..: -..,. ;l i::"1progreruna.r'c ucck : ainsaog.-!ö-iori 

IQ:go trainingsriaf orlr*,woensdes lr iuli . . ]9.90 ËfiilË;à.s op trffds, .,, ., - .,- ,.. _ -. 9:il:lg'e-r àugustr.rs i,q,iq i;àïi;ilffd,s op,ru\is
. .. 

j ,: . , . . z&rcrds{; 3 .c,u6;ustus Ía. co r,r.r,rÀi ;r_?_"

ï:r"'"ïï:r*mrr*t"ïï:jj#;:ff íit*hi:l;:iru*h*jffi :". Voor dc lunch ,word' _ïerzcmclcn o^ g.,1ó.-"i"1:ii*.;r ^i*... .,^_. I '".J - r',

'J:,ii,tiitiË:,;:Íï;t.,ËiËï,."f, 

'lïtdËllti;i;o:;;.i;i::i;;""",f : 93if S*"t ï"*. í;3íi#ílà;;;ïï"ri .; :ffi:D, R . v. s"r,niË, 
- 
Ë. öd:' copmak er,

i:i"tru § ïUë:r"fu i, $fu 
.Ë "ii;i i; "t 

",ïl :Ël;", ;EiË, 
uï 

: íà;:, t i *;-i
moeten eo*-iï*iiË;vcÍI ,occ trejncn of deI zc bij .ià 

"iàï'alË"r"rrt

let op llr

De B-scIcktie

Aan hct cind vlrr vorr6 scizocn 61nggratlccrd wo.s. Dit 1s ool< zo mo"ar do
cn we ervarr uit dat til[S B I ged c-or het promovcren vm VC S naar dectjred.ati c van uonster korot IEIITS B f ook

as g cr§,
ij de
c crdon

Treincr:Paul v. d. Stcen tn..t ! o7^r tr,1rograrnme_ r e wectr: il^*ra"È-àg'jlïií"rs.oo^_ 20.30 uur tra.incn trENS: noensdag tr .iul_i rz.oo^-_iríig*ör"i"iiïor, 
,mvsoondorda6- I óu6ustís 

!?:?O- :20.J0 uur traj.ncn
- ^-L ^-- r

Dc screjctÍe bcsreat ;iïï.* 
3 aususrus ,Ïi6tii ruÍs B r _ RKAlrv c ï.

#:'#§ii;,ï'-ïï"8i,$il,f ;.,?:,Ë|l!i!i; #:f,àtliiï,*i;iiffi[i",ï;ïï]]:,ï:"",
f :Ëtr*lillï: i;'ËïïiËi"l n. Àpà"iË I ï. Ëi.Lr""s, H. sta..r, 

.n_tócttero,

in het icomcna
regionr.aJ_ cn de rr

c seizocn uit in
ijr.rilJ.Ígc d

de B-promoti ckl as .jlii j rucnscn de ongcns vccl succcs to c.DeC -scl clrtie

Ivj.v.Crooncnbur 8, A.v.DcIdcn,D.v.DcJ-dcn,E .v.Iíni jff R.trob o r J.i,ierrsvcld P.Pronk

ï::ll:1 reo v. RÍjn tr'-rz 657o1errogreJlma I c wcek: orn,-r".À.- ;í':-'-1 . __vrocnsde6 lI juli ï2.00 
^_^ï8.00 

uur tra.incn lH$S
De set_ekric bcstc.r.t ïïï.". 

r augusrus ro.oo_""i"til"iíe1Ë,j"e luvs

R . Tettcro , 14.Tijs cn, P.Vd_kcnburg en R.let op ltr

M-Frcderiks, E.dcn HeÍj er,,, I4-. SsSrur*cf,t r X. SIi crenarócnt,uyrd cmif1.

_l:1"Í'f"':-f;: ;:fl:i"Ii6'c-sclcktic. 0orr hicr krijscn dc 4 nicunenee_rrainen ;="a"i.,# .rc ilorcn of zc bii g1g1_"t !ïà-T;À"; iïr;.rungarn trej,ncn, - olJ dc nict e;eÀeróktecrdcn iouea-f;Ju,tàr,



. Op ze.tcrd?g 27' ju1i:is SW uit Schiedam (en dc eerstc divisie) omï5.00_dc tegcnstcnder vlxt ons córstc s cni orcnelftel_. - --:- Dric dc6cn'latcr op'dinsdc6 JO-juli rront iret voíiJiigc cerstc
''r !e-n goede- rcden om rrcér egns nq lenge-tijcr niar rH,Is toe te komen.u kunt dah 6;e1ijk ons vcrfraaid"-ÈdÈg;,ö;;;;;r:*':.

Int eres s e.:: ,L- weclstri j d.en

IHIS seniorcn ï
eigen vclcl.

opeelt komende dag tvec Ieu.ke wedstrijden op ons

-6-



i .. ,, 
":. ;' . DE IM{SB,EVU}

iIErKBtnn liÀIi .ID VoETBItrVERENTGIIIG tE{s (r,purc. m,t ssrt)
59e jaargang n-rrrnneï 2, 1 augustus I9B5

OFTICIEEI, V/N\I 01lD DONDffi.Dr':.G ï ,t-UGUSTUS X]NS ] - TU D GÏ
/-'JlY/,}Ic 19.0 R

EÀI

Ni euwe 1ed.en

21 28 A. Aafuners
te]..5702

21 29 .R. t . l,Ioute
tel. werk

2ïJ0 A.Corstan
te]- . 7874

U

2IIJ R;D. loho I0047J Cjun. Zonneoord l+3, Z|,44 fs Den Haag,teL. 298716
2II4 X.lD:Idlich 0I0670 Bjun. Berèsteinlaan tA6, Zi4Z KG Den Haag,te1.67483I
2ÍI5'll.Ihdlich 010670 Bj';rr:. Bcreàte.ii[aan IA6, Zi4Z KG'Den líaag,tel. 674.83I
2Iï6 J..Koppendraa-ter Ej,n. Ermeiostràat I4i, Z57Z fE Den Haag,te:--, 646,533
2II7 N. Deen I5OB?5 . t:ioénreg 4116, 25iÍ El( Den llaaÀ.
2rrB rr.H.l{a.l-l-ee 140961 sezo Hitdebrandstraat 84, z5i4 rrr )'en. Haa.gi.tef.945648
!]!! {.lrrrger 200158 Sezo ,. v. Osta.d-estraat 586, 2526 cr' Den Haag,2120 R._G.capelreveen r60164 seza Obreóhtstraat r}i, z5Í7 Tli Den-ÍIaag,teI.61 2180
2I2L C. Caf{íaf ,ó076:, Seza rr,nperestraàt 7I , 256:r ZR Den Haag,

,:lt; IÏ1rs2l'l'rïr^rr_uir*. ,t zicht 73, 254'10,, r",, ru*,] trl'.e7,zte,t.
2r-23 R-r'-.r1aar: 080852 sezo r'[rg. van sÍóe1aó 272, zzij ffi. vóortuig,tel.864658
2124 R.B.den Harder 240961 Seza trarensestraat 77, 25;,74 VA.l"r, ifuà,teI", 235262
2125 E.s.spaninxs 16027r Bjun. George Bizetstraat 45, 255r zc Den Haag,teL, 277494
2126 A.Raglgglll -I207?r.Bjun. 'A.R-ousselstraat 58, z55:_ Zi nen Hdag,' teI. 2j7j5r ,.:.
21 27 H.v.d.Toorn I00759 zaa1. Schal-kburgerstraat. /i53, ZjTZ TD Den'Haag,t.el . 801664

0III49 zaa-r- Ílazenrade J), 2544 VA Den l{aag, . . ' ..

5
s O7O757 Seza Bcntinckstraat 45, Z5A2 §R Den Haag,

e 040464 Seza Tournooivelcl 5, 25II CX Den Haag,

o

r
j
6

2r32

2Í11

2r34

2115

2Í76
2177

2Í7A
2Í79

2Í,40

2t4r

2r42

2Í43

$'{. §lgglf 07ro53 sezo Banjostraat 82, 22a7 fl{ Rijsr+Íi}r,tel.91964B
rl.v.d._llcuvel O9IOT9 Fjun. ,t.Zicht 47, Z54., AK Dcn Haag,*a. 678166
{.P.M!.l!qf 29Ol6L Sczo Br}ssumsestraat 26, ZD74 JÍï Den.Haag,tcl. 2579j1
R.?.S;Írí;Gei r9Of 66 SeEo rrroudcnbcrgstraat 64, 2546 VI Den Haag,teI. 6760ïT
I.9.u ,4t OIO776_Ïjun. Hcrtcnrade 2II , 2544 HG Dcn Haas,R. G. v. I oon r 4ej 5Í- se zo nogseak[ ór -11 

4, 
- 

2l zl- 
- b- àö"ïörfi à "",tcl-. o79-42OO4z

IÍ.L.v.I,eeur,rcn O5O7t"9 Sczo Troelstra_kade 60:_,. Zi]jI ,4? Dcn Haag.
T.1.":lqqgrcn 060254 Sezó Extostraat 7I , zS4S íír-o; H;;g;*te:... 662052
D. Tuit 2OOa61 Sezo Rijswijtrseneg 460,'2516 IIR Den Haag, lte].. 986675
f .1l.f9$c\ías Í7O77I Ejun. Hd.zen:cad.c 27, 254t, \rA lcn raag,.. 

' 
.tc]-.290154

f .f.,t:qgem O4TL67 1:,jun. Jasïsvc]-clstraat 156., 2546 C,L Dcn Haagr,teA. 665770
l..l.Vcrtóàk 010668 r,^jun. Jan ],uyken].aen 90, Zli73 JT Den Haag,.toI.800807

ri't

. -r-



t

2565 xZ Den Haag,

2, 255Í. Ti/ Den Haag,
2.r1t6 R'o'v'c.Ha:'st r'rr59 scza .{íeronEenstràat r.zo, 2546 vz Den Haag,tcl. privó 21706r-, i"iti-ïsïrjli-ïEi. z+ . , _,tn, l;fï$f6i;;;gi;É s;;; iíói-ö,#;d e-an 256, 3r:i3 tn'yLaa:dingen,
,rro 

ï;ï. Bàà;í;"u"r"ht 220772 cjun. De rrccf 213, 25t2 NG Den Haas,
2119 D. ?incc va:r d,c_iia 0809./6.Ijju:i. F..Bcrnaclottcstraat Jl,.^_-- ?5?2 ITX Dcn Haag

l]li !;i:";Í;33àu" 
rÍoszs Eiu.' Gcticmrij-ri.cnsbraat 75,zitD pp Dcn Haag,,rr, 

ï;ïït7ï;rrrrorr,, Eiun. Rordcsrra.ar 5.7, z:,tj xir ren.Haae,
215J R.SviklciïrLugrru tr'jun. Rold.cs.br;:a-r 57, ?.5,\j ïH Dcn Haas,
,Iro ?;ï:"àirLli 02cB5B I iun. zonneroord p_j5, 2544 KE )en Haa41,,rr, 

ï;ï:"à?;lg;" r3rr7r ciun. zonne oord 235, zr,44 KÍ Den Haa6,
2156 D.Ir.v.Derden r6Tr12 cjun. zonneoord. 2i5, z544,kD Den Haap.tel . 2Í3235 ') ) ' é)++ 'I! Ii Il en Ha.,6 ,,rr, 

ï;ï:.;öï.g]?ou, l..jun. 2e ÏÍeterbursstraar 26, zstz ex Den Haa6,

Ni eur,ie Dohateur s
De Heer .E . M
De Heer ?. J'

2144 V.v"Hetclen I20868 Ajun. Beu-ksfuaat I47,tet. 6335a9
2Izl5 P;J.Cioó[É"íoirt Zt1-56 Sezo Tramstraat jte]-" 97995,1

. Itleuman, l{Ín. ::ilafberselaan_II2, 
2285 BN Rijsrrrijk. 

, Simoen, j,ntheunisstraat l.l ,-ài3;-"zi ;;" Haa€. .

U kunt nu_ rèeds
bestuur en j eug Zrrraluryen toernooi kopen .bÍ' j'.,

1\T C

zaa]-
I\TCi

zaa+
zaaf-
Sego / zaa,a

I-oten t. b. v. het
dkommi ssi e

.ldreswi 1nÍ{enj ztg

200ï i'l . Prbnk EJun. lecuuÈrrdensestraat 4, 2jB7 TD nen Haa§,teJ-. 522I05I84f R.i.I. v, tsem:ne1 Sezo Gerbraldylaan 67, 22i,1 lr'- Voorschotcn,-teI.07i-'i59e5;
0955 . J.. H. de Groo t Seztct.0ïT49 -48611

o'Dr,rarslar:d 19, 2685 TJ ?oeIdi jk,
I È'Uj) j'!.tr'ris Scza Viviénstraàt 18, 2582 RT Dcn Haa8' , tri- . 54 6798II92 I'.C,v.Bee kum Sczo Dr. j'argustÍ j.nla an 4I. , 2283 CB RÍjsnijk,tcI..905?3rI9 5I It.P.v.d.Toorn §eza Broclislootkad e 21 , 2274 IIB Voorburg0r 59 I,i. firaltzcn S ezo Vcenjradc J9 ,riT 

" nG Den Haago19+ R . -t'.1[oo::deIoo s i$s I a.a;n v. i{ ccrrl.crvoort, 656lliizig lnplen van 1i dmaats chap
C..r',.v.d,3eek
.,'.. P.v. Slittcrsrui ilr
r1..r'..Christ jr.
E. !. C orct
lr. Hr Dorland
R. Gimb org
J. .1, I Groothui zen

S e2o
S cz,a
Scza

sczo /zaaJ-
S ezo
Sezo / zaa)_

-a-

Sczo

2564 ul Den Hàag.



P.I'. de Haan
R. J.Han
R.J.v.C.IIevde:r' 
M. l'*;J.arrsen- "

J. tl,.Keetrnan
l,ri. J.Iil-iinnen
itl.Koel-erei i
J . P. Kour+eiïhoven
P. À.ItuoI
J .Ii,X.uypers
E. ?.Iandnarr
!.H.ltÍante1
Iri. P.Mo1Ie,:ian
M. J,lle]-issen
n. M. Neuroann'R.f'.Noo::deloos
Qr. C,. v.Noort

. R.Ii.Pennin,Eö
J . Pi et erman
J.i{.Reuver " .

IrI.l.RoA
J. Sinke
l. Sinke
F. 1{. Spa
P.li.foet
1',r. J. v. Veen '.. .

J.R.,v:l{eelden
itl. Zaal-b erp ..
?.Odinot
II. Spéiarnbro ek
H. P. op ten Brern
r. r.Höefnaeài-'
J . B. 0d enkiichen
C.M.Veldii:k. . -

À.r.sbhÍjf
F. J. Bloktahd
J .B.Zoet,

Sezo
/tjun.
Ajun'' . Sezo
Sezó
Seza/zaal
fjun.
S eza
Sezo/zad,

. Sezo/zaat .-
Seza
Seza

.:ïjun.
Seza

,Seza,,
Sezo
Sezo/ zad-
À, jun.
Seza .' -

. Seza
.Sezo
Seza
S eza
r',jun.
Sezo
Seza- "'I -
Seza
/rjun.

. ]\Ta

rijun.
Seza/zad-
ZaaL -
Sezo
S eza
Sezo/zaal -Cl^-^

: Sezo

NS ',',

Seza
Sezo
Sezo/zaal
flÈ
Sezo / zaaJ_
Sezo/baal'
Seza/zaal

: Seza:
Zaal
ZaEJ -" Seào'
Sezo
Iis
Donat eur
NS
zea].''Sezo'

Lad-
Sezo
NS
Seza/ zaal
Seza/ zaal
Sezo.

, Sezo / zaa)_,
Zaal

Sezo.-
- Zaaa
. Sezo . .

Zeal
NS
Sezo /zaal '.

NS
ZaaL
Sezo/z.ad-
NS

Verbourrri gevel
Degencn dic toeschoÏrllT=y*e" bij IHVS _ SrtrV Ín het afgelopen wcekend.Konden dc vernÍcuwdè.'auid- ó; à"ËtËï"Ër van ons klubgeËout'ar_ bcr4ron_dc?en. vct-e rvcron het rnct ";;;;;;?";ài oa,z:-enri;rc iràaiËr ogend e:ngeze,l1g klubgebouw i. rrot=r-Ës'.ïïààt].-"i,i"t*rrlijk is aii aries nictiltr3::Í 3i*ïï';"Xiï:"1"+lf:iiig;::. ;*,r a""t-r Ë,iË"s;;;":ï-;, d ivers c
vo orspo cdig ;";i;Ë;;";""iï;;Ëffï",, l"tï+:ïË",1Ë.Í "rX"Ë:i",Ëif,_:ffi;gat cr st,kkcn bctcr-uitzio*-a*"";;;oïil,, i.iie*zijn dèzc wri;r.ri11igers.Naost 'rsupcrvisor" cor"peèiórsï"';;;"d;"s_r_id ren"tie;;;o;;;r.r{e.op dccerstc plaats onzc '|r-d'rià r'i"Àrr"tiË"";"iilp ueyrcn, piet simocn on .Hcnlc Kour+cnhovcn nocmcn-. ondcr leiciin;-;an 

:c1 
,ltrtegnàr r Gcrard. v.d. stccnnc.bcn dczc,trour.rc krachtcn ;i";;i;"E" na.a.d gcrc,rkt on, hadat dc

.?ruï:Ë:i:tf"m j';;íj"Ë:íít:,*,:,|"1 f ,;;;;;;;*";; liiËài,ö *"
l:".1:^1.:g", ï".-iilË" Duivcstcyn sr., rdr^,lisr.r:::*b"í::l^nT"i" aoön 9nr"[ 5 crg cnllcncgoui\rcn, .Josó Christ-è"',1"r"'Ëii"ve-t u r', -u rens c]1. 1ne. v.d.Bcrg,
fl:Ë8*'ilf ii i: *: J:r :.:à"' i "à",a 

"ï"iËà'tËiï","a.rvoor 
v*schoning. lli j

:1"q,Ë"*ï1il's*:ïÏ*:i$"ffi l"l:Ëïïff l*ï.ïË"1-ffi 1;si:*l'l';t'is'
bcdalkl 

"o*.à"-ao*eËrr"ïè-ïàïËiïd;;:" 
''vcrgctcncn" I'rordcn zocr traitcii;t

,I

. .. .. , : Hct Scstuur
-7-



v/aí'rncroinc Sekreteu'i aat
Van 2 augu.stus t ftr IB eugustus zul-Ien a]-].c werkzaamhed en vcrbondcncen het a.].gcmecn s c'krc.baii aet uordcn r.roargcnomc.n door' Ina. v.d, Sergtrrtursbcrgen_I?"?n ÍÍ_4, 2541 .lJ{ Dcn Haag, tct 297978
BI,ROPST]TIEÏ}TG

Zttterd stus
rs morgens: r1c hcer lentingrs i.Íiddogs: ./m v.d. Stoen,ïany Dourlr,
Sluiten .l,n en Gcrs:d v.d. Stecn.'

tyo cnsdi.e
gcnnc].ct z ijn c

Jcmy Irmemoc.

Nad.at het bestuur cn dc. red akti e u ol- van hrrtc wclkom hceft geuenstwilJ.cn r,ri j van rie Bcrkomdssic nÍct achter b1i vcn. Vandcar 'l,ic]-komÏlij zu11cn ons bcst d ocn om oolc dit scizocn I 985 /1986, u ve-n cl_1ekonsuropti cs tc voorzi en rnct dc snclhcid cn scrvicc zoals u gelzcndbent, liij hopcn det u hii;rbij al-lc rocclcwerking aÈt gevcn. Er is . echtercrcn groot prob].ecn n.l_ d.c barb czetti voor dc evond cn . Vooraf d.e

j

cn tlc Jn ot cdcn nog on czet. Móc t u in de gclc-vrÍ jc uurtj cs achtcr d.c bar tc sto.an, meld.ttt zich clan a.an bi j dc bcrkommi.ssie, tcI 660204Hct is echt nodi

trXl[S en h t ni- euwe seizoen
Nu bij velen het vakanti evocht door mÍddei. van intensi_eve traini nghet l-ichaam rÍeer aan het verl_aten Ís, de eerste oefenwedstri j 0en

vri i d.ne
cn aiurte-L

er a.l_ lrecr opzitten en de tr opi s.che moesson geJ.ukkignu aJ. ziJn lntre-d.e heeft ged aan (in p1aats van tijd ens het voetbalseizoen) b egint zolangzamcrhantl o ok het rcdaktioneTËl"-Ten .,rveer enigszins op tc b1oi{at gaan lrc het komcndc seizocn dócn?.lJlerccrst zullen wc d.oor midd el van r.rat Íntervi euws mct dezc of gcneu op de hoogte brcngen uarl de ontr+ikkclingcn Ín de verschiJ-J.endi.selektics. Verd or zijn cr natuurl-i jk dc vastc nrbri eicen zoaLs dstrijd om dc UIïICORN-trofcc, variati es , c verschÍI]-end.c uedstri jd:
e

dversl_ en cn clr zitten uat nicur,rc onderd.c,Len in d.o pcn dic gedur dchet n1C.uruc s ci zocn noI göstal-tc mo èten kri"jgen. en
0m óón c'n ando:' zo go ed. mogclijk t c latcn vcrlopcn Ís het geruenst datdc rcdalcti c op liortc tormi jn uitbr ciding lrrijgt. H^,t- roócs t nooözakeIí jkis op hct ogcnbl_ik i emand dÍc de i.rcdstrÍ j d.cn van hct ecrstc zond.ag-c].fta.]. bczo cJrt ( zor+el- ui_ t a]. s thui cn d a.ar voor. de rrpuntcngevcrsrf),voor cto UI{IC ORII-trofcc cn hct lreds tri jdrrorslag zoigt. IÍochtuintercsse, hcbbcn bolt u dan evcn naar Marccf Jru:rsen tcI. 2I2ZBA.'
lrari ati cs

- Uij cntiri
-van r1c I'To

- l.[ s, we op' vfccmdc r,r

ngen velianti c
ordz c c

groetcn vefl Imdró Christ vanaf dc overkeIlt
de_zg.arnsichtliaar t 'mogcn 'afgaan, 

houclcn zc or d.e_el? cenenror van fi ets ón op naGcrucht: l-rÍjdag l0 stus rvordf cr mi sschi.cn eenb errb eque
,Gcihoorcl

goorganiscc
clc b ar: nu Rob Janscn voor

aug,u
rd r' a1s opcning vem

z'n ocfcr4ccstcr I is
hct nieuue . s

gratis
cr_zocn.

ge-
ean

s}a-agd , bcgri jpcn clie j ongcns hcJ.cmea1 nÍcts rncer van de ta}tis chcbcsprcki
24 augustus a. s., ,is weer hbt bejrind.c Zr+al_u Éen-tocrnooi,De lotcn zijn u af r,rcor vcrkri j gb a.ar bij bcstuur on j ciugd.kommÍs si c .il s tirs I

14.00 uur Vt']C f IIUS I12.00 uur rruC 2 tE{S 2'viN.w
OND DOI{ DiM.D GI r'UGU STUS
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I9.J0 uur tENs fI9.J0 uur tflïS l

Pro anma dinsd 5au s tus T 9B5

,4.D0 ï
UVS ]

stus 7985
DHC I . (HivtSH-toernooi aanvangstij d o.vï)

TB-29
IA-27
Í7-25
17-Í4
75-r3
r-641
I5-T2
]5-IÏ
] 5-II
r4-5

19-72
20-28
20-25
r5-20
I8-I7
ï9-r7
T7-I4
r9-r4
17-t3
Í7-9
17-9

20-1e
2o-3t
20-26
20-25
r9-2r.
2I -IB
ï 8-I7
2T-I7
IB-] 2
20-72
20-II
r9-8

Progf'lmme VI.i d 9
f9.00 uur lm[S T

ko ama zond Iï stus I9B
HIiSiÍ-to ernooi
m,ÍsH 2
l1.liv li ,
R/rVA 4

" IJENS
ï2.00 uur lE\SIï.00 uur lmis
ïJ.00 uur IBTS

( ti-nar es )

lek]. asA

ï-
2--
)-
4-

traini en B-sel-ektie
fot
Xind

komp

seizo
aanvang

s't and er

eti tÍ e

en ï98
bggin4en de tra_iningen om f9.OO uur.

4-r985-
J e ]r1as t.-.---::.-=
Juventes J
sep 4
VMT ]Delft T
IH\TS 8

RKS\[{ 4
RI(A]rV B
DSo 5
Zoetermeer 2
TEDO 4
Cromvliet 5
1JS 6
GDli 6
TtsS 7
!-ry§ 9

.ans 5-'Triomph {
ConcordÍa 4-
f amuvona J
DI,JO 7

4 e kl_as. G

Io stduiven 6wc ï0
Iajrwa ï O
tmis ï0
Quick tl
fonegido f0
Tautrus 5
DVC 4
Den Hoorn 9
Gr.1,/1t , 5814
RJrVA ïI

ItrsTèitcw. 5
vcs 7

,4eklasH' I'Iil-hel-rmrs 9
Voorburg 6
SNP 5

--DVA 4
"T aurus J- QuÍntus..6
Robin Hood. J
tm{s I]
VIOs6
Gona 5

xtffs l

Í9-16
re-73
17-23
r9-t6
ï8-r5
76-14
r.6-Í3
]B-IO
I7-B
"r7-7"
ï5-ï5

Indelin eizoen I985-ï9e6 ,

Res . Ho ofdklas se C , Res. ZEJTI asse GRKDEO ]IEIS 3
IëlGtduÍven zRijswijk 3
ru(Alry 4
Vredenburch JCeleritas 2
_trÍe 

sterlcnarti er 2Kra.nenburs 2
TonegÍdo ï -
Gone 2 ". ',

Hs. Texas DïIB 2') ..' l

C eleritas 4
tmIS 4
R-ïj=ufjk 4
IIVY 4
Duno 2
DeLft 4
Hoek v. Holland j
uIIrï 2
vuc 5
s0À 2
Groen t5i ' 59
Duindorp SV ,v DONDTT,DAG I GUSfU S IENS

-5-
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Res. 2 e k].as Res. 2ekl asse J

Res. 2 e klas seE

RAVA 5
Juvent as J
GSC 2
TEDO ]
Verbruch 5
Graaf I{.II Vac 5
RKDEO 5
DVC 2
trrlippolder j
Paraat 3ru{s 5
Tonegido 5

DHC 9Lwa3 i
" lri]-helmus 7

Bl auv Zwart T
Quintus j
Groen 'dÍt r5B J
RKDEO 7
Schipluiden Josc'l
Spoorwijk 7
Vredenburch 5
IENS 6

J e klasse A

Ce]-ertdds 6
tu,IS g
T amuvona J
sv DilB 2
SOA 4
ADS 5
Marathon J
RI(AW IO
HestlandÍa I0
DUI'TO 3
Graaf lÍ.ïf Vac.
?ostd.uiven 6

4 e klasse t
NKDEO 12
Iff'TS IO
D}IO IÏ
fautus 4 '
Verburch !
tr'C Zoetermeer j
Quitus 7
GDS 5
Ri j srd-i jk 8
Tonegido II
Toof a:r 6
vEto ïI

VTOS 4
tmrs 7
ms4
IITJISH 4
nno 5
Celeritas 5 :

Triomph 3 .

I aurus z
Vo orburg J
3l auw Ztrart 5DII 5

7

3e k1qsse B

nKDXo I
IEIS B
TM-F
osc 4
Cromv].i et T
Quintus 4
TEDO 4
I{BS B
ÏKAW ÏI
Toofan J
Valkeniers 4
irEr,o g

Aanvangstijden thuislred stri.iden TENS I
l{eelr I

t/n t 0

tu\Ts 7
tE{S
tEr,TS
tu[s
IMTS
IMTS

1r.00
rl.oo
TI. OO

ïI.00
ll.oo
rl.o0

uur
uur
uur
uur
uu.r
uur

I'Ièek 2

lEl[S ]
IE\TS 2
tm[s 5
ru$s 6

4
7
ö
9
ï0

14.0O uur
lI .00 uur
I2.00 uur
f2.00 uur

De samensteUÍne vï-g?.^"1{t*}:" zd- (voor zover mogeJ-ijk) in ae,.omende rlxvsrevue r,rord.en geErbl.ceerd. . '"". zuve' mogeuS.E )
Zaa.l-vo etba.].
MedeCelÍ ngen

ï;-i:'*::i-+il'Ë' "ih:ff:t::. "",*, 
voor sornmise elrtal1en besinnen

JirH-I::f,3i1"*1"$5i.:ï.ry*-c iI F""ue voor ro_aususrus cen pasroto:p:,r;;;-R:;iïtË"eï".;1fiïij, r'sinfte, J. sinke, r. ían;;i, "i.ïro.,0,o,,r,o.,,u.,,

ïï6: ïn#í';:,;:Ëf; :iËHurËii"olà1l6ËoË;i. rindcn, prins r. H. Fri soraan
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ïnd e]- teams
ZEK.LAS

sei zoen I985-T B6

res. I ekI asse D 2eK1 asse D

lm{s 3
The Bombers 4rs tiravcndse SV 2'HP'Àmuscraent 4
ilsl;cra:ito 2
RKniJO l
nlio 5
2,75 /i
tr§ Sentos Z ,,'
D3IË'O 

'

3CS, 5e I:r e klassà D

I,.Ld\È Ei

Vcnibo 5
NIVO 4
RI(DEo 5 :

IM'ÏS I
DZS
DCO I78
NNO
Nati onai,_ cr.Iried erl
ïndoor Sportrine
v0v
[he Champions
HS Tcxas DID
It{ode Stars
Jin0
DDB ,

lWs e
ililhefmus . f
Zoetcrmccr ,BO/Z
HP /,nuscncnt 2

anden. I{aasdijh l
Snoekie 6
Gyrurova 5
QuÍck 2
t-11/,1ff J
orrras 2

4 e klasse n
tm[s,4rs Gravenzald.c ,SV 4
Zuiderpark 3rrs f
Gymnova I0
KSD 2
Batlger 2 - ':rs Gravcnzand c ï
DVC 2
rosc j "

ffyo-aít/z
Rca.l. Hol sur 2
Maa.sdijk 4

.l'lcsterkr+. 2
Silva Bóys 4
SV 0rkaa.n 2
DII§ .

VYP 6'
.osc 4

Cromv]i ct 2
]I.DS 2
SIr' de Jagers 2
DSS Arn.. Vijn 2l4aasdijk 5'

Lni\is DDS?ORTflT V1N ó]I Z+I rl-DDm
0vcrzicht oefenpro zmma ï 985-r 986
zatcrdag 0l-OB-85 

"IK 
I ti[Tg I 14.00 uurrpnK 
2 rm[s 2 I2. J0 uurr,roensdag 0T-OS-8Ë lr$s r Rijswijk(reg) I8.45 uurLI,,\TS 2 Schcvcningen 2 20.00 uur .veld Jvct-d J

..vcl-d J:

. ve1d J'.'
, vcld. J

vel_cl 2
vclcl 2-
. .,1

vcl
vcl

zaterdag IO-OB-85 IUIS I §i',,81r f ï4. J0 uurIil,ÍS 2
r=. S\T.,V 2 ÍZ.JO :u.ur.rnNs 7 . PDK 3 r0.. 19 uurr,ro cnsdag I4;OB_g rrilfs ] SEV i 20''J0 uurtans 2 snv 2 19.00 uurzaterd.ag 17-08-85 Nootdorp I IÏfl[S I 14.J0 uur",

í

5

I$ootdcrp I rlÍ$s 2 Í2.10 uuytrlv,s j sBx 3/4 12.J0 uur vcld JSTV 8 rif,{s 4wocnp{ag 2I-08__85_ IM\TS Ï OR]IAS I - 20.JO uur

f

7

zaterdpg 24-OB-85 DVJ Ï IEIIS I
, -,.DVJ 2 tffs 2

Voors cho t c

rtxls 2 ORNrrS 2 , f8.45 uur
d2
d2

Èocnsdag 2B-Q8-85

zaterdag lï.:08-85
S,.V. P. in

Voors ch of cn
Trej-n cn
IH\TS 7
COPÏ?:TITIJ!

TMTS 2 14. Jo uur
Í4.3O;uur

19.00 uur

lL

nj
4 - tiI,is

svtv J - vcld 2

neldt dit
he er !I'. }T

fU,[TT

dÍen er spcJ-
tijrhp: bii

eJ-rsscn tc1 .
op. het vctci
e 01d Timers

ll

crs_ op bovcngcnoc.ndo, d*3^rrlgt bcschilrba* lr3,dc- rrGu:r J.i\:cincsz to:-. _o?o_Bà4lii"àï'tiï a"OI72O-2II4,I, trantoor O2O_14440O.7.. .. : .. . ,

ancntoornooi bi j ïtassc"".ó'Ëó""iri t shirt nctltwijt gcrt:cjít. G ac:rrc rctour. : ,.
opdruk

-7;
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Van het i cuEal front
l,.Ied stri eJnma un1 oren .d

Zeterdae 1-a-T oatr

f4.J0 uur Ï,UVS I I
I2.J0 uur tEsS B I
10.00 uur ltr[S C-s

RKÀ1IV B-reg-ignaaJ_
RK.[W C I

De /i- en B-selektie vcm- d.c j eugd. hcbben e, aI wecr enkele fre.iningenopzitten.De C-sclcktie hcefi oöf el- ix-setraina. Voi[enaà ,Ë"t startende D- en n-sórekric m1t fgn tre.iningl- vEor.Àó- à"iàóiïíËËàià-i"rdàïa"i"trii nogrnr"cls de spclers.di-^ toi aózE 6róepcn bchoren 
", oir rËir.Ë"Ë"öË"zij vcrlc-cht wo:rdcn tc trejncn.

D-se]-cktie
Trainer: Ednih Coret te1: 67]1096Irciningsavond en: mecnde6avond 18.00.__ - j9.OO lrlowocnsdagavond IB.OO _ 19.00 uureerste tro.ining: . maandag 5 rugustus r -/ ' \/v r L.r

eerstc ncdstrijd: IO aug;stu 10.00 uur Duno D f _ f,nNrs D I
M.dc Brito, [1. de Bnr"yn, D..Hci_nsr.-I,l.Iinocster, X.Ira.u, f.f,"fi"r"fir- 

-

3:ëillf}: IrÍ'scholtc, íi.sci,riivcr,'ivlsËii"r.*,, í.siió"l"à"ËËrrt, ',

el ektÍe-trainlngsdag op l)NS
noorrdc€ )-u-1 B5

19.00 uur GO]tri B I ],U[S B I Bcrestcinlaen
Dc opstellingen vorden door d.e trainers bek endgema.alt.
Ír&in en

E-selektÍ e

Gedragsrege]-d Se1elr ti espef ers

lrejncr: Ton ts-Gra.vcndijk tel. 611640trr-j-ningsovondcn: macnaagavónà---"- rB.oo _ 19.00 uurdonderdaeavond ï2,0() : Íó:óè ;;eerstc training: raa.a"eàïànà--i eugustus.
l..l,bounarsa, I.Bo sch, J.v. Dicmcn, lí, v,Di en-en, B. v, Elswi jk, [. HeÍns,J.Hoefnagel, S. Hoefna§gr, ry.izËiaöó-rï-n..n"or, J.Koppànàraai er,B. 0r sthoorrr, R,Ri enen, -J. +. d . s ;i j ;, 

-iïir"ru.".

N atuurll jk gelden ook ,'u- weer de ouae afspra.ker. voor a:L onze ser-ektie-spe,ers.. Kom d eze afspraJren t"oow'nà-aài ïióo"rio*' jà-rËïiiïfihed.en.
- Iranne er je niet lrurrt trainen is afbelLen bij de trainer vóór detraining verplicht.ïs hij niei t" tè"Ëra"" probeer het dalx l-aterop de avond noe ee1_kee".arrègs_u" ;i;-"d 

"i;i;àË ii;;"ïïi"t.- bij blessures Índien nogelijk"Ëitijàïu* d.e training konen. rn over_1eg met de traincr.k?" d* é""ï"uíàLre .reva-r-i-datÍé,' al dan niet
:ï-: il:Ïil:i"ïlf .ïf I i"'""u ó"" à"7öiïi; À I 

" 
th ;;"; ;;;t;" ï srv s

: wann'e er ie niet lmnt spelen nag ie dit bcst tegen de traincr vertel-lcn.Jc btÍjft echtcr oör._rrerlrïcËi àfr"rrot u*À!r"uËir;ï; de jcugd_trommissic op vriialagavond tc'bóiró".iiio dit wordt kónt in ecn van devolgcnd c I eàsr cvrj.es" tc staài ËàË;'ï;t r,red stri j riprosramma.- bij slecht wcer cn/of 
"it """iq!è"*rör"1 bij _dc trainingen ars bijde wcdstrÍjden wordt cr altijd"ict"-Ëàoauo. VanaÍ 7 augustus is hcttius elkc zaterdas i"u" pp.Uq-Ë" Zi-i"?"oroerr traÍnen tcnzÍj de..traincriets anders. z_cgtfNeem +-tijd àvrË"fiào"on rncc naast het normat_c tcnue.- wannccr erfra*en sportlirening-ïsrrirtÀltrui"i"ËJiàil,ïàJlïrà rm,rs krÍj_gcn mag d it sf echts gcbzu,ct-r.rcraó. -ri:. ac. weHsi.i jàö"1 "ff: trainingenmoet er dus al_tijd vàn cigen 

" 
p"fi.* -Ë 

"Orrrik 
gemaalrt woralen.
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T

s
t

;

ï
Kampweek Zeist C ï

I'laard ag: Nddat de oudcrs ons in zeist haddei'aigdzet, r.rerd er meteenbegonnen roet een oriöntatie 
"pàfl---- 

-

. De pi jlen in hct bos,'móeste'n irorao. gevo'r gd cn vra€en mocstcn beant-' woord rrorden. ïrr clcnk nict dat oi-na'àns.nog groeper ao .,oug'rro;;#'-
gevonden .of óen rrraag hcbbe"-k"";";i;'antr,roorden wqnt rENs',naakte zerfcen routc .
Daarna gÍngen rre ctcn cn bij ons zatèn nogg twcc' (boercn)r_ciccrs aantafcl' l)eze hebbon wc hicrni nietïóàr bi.i ons 3an_.tafc, gczíerL, zowhct -te.-malen hebbcn met. a,r íani;; ;;-cten van dc tErïSjonEcns?rs iviiddq€js werd er mct J-0 g&;"".;;;"lcimar,i.' rs Avonds aten r,ro aoperi,+cn"À;i;i;g'ö"Ë"#.11"=r"tig af cn tóu Ivloog cr i+at cloor de .t-uctit.

'Na het ctcn.rvas cr ccn bosspcl .mct gcluÍdcn naar toe, rEïs hct laatstcgeluid nict kon vindc'n g"uoi uij-tp8;;;*. r."t-spei-àp.-i'u"jorreorrs gingcnnctjes om e]-f uu, noar.6ea;c i-ó ià"J-io"r, r,rcr iict)i' :",
Dinsda6: rrcrd'cr ncvoctbarö-tààà"'íi'ï"àcn. Eincstar.d 2 van IENS eruiten I Iries en ook nog O-0. Vcrder ,roràèn cr noÉi r,rat vaËrdighcidspioe_
ï:i- gg:i"T"r^"1r, gclrógclvocttafa. ; À-.,rvonds vèer ecn tross.,7,1..
11991"9"9, 

Ís-0chtcnds. haddcn 1.re gerironncn *ót j_[. ;tttc warcn verdcr de gchc'tc aag vrÍj. rs madàagÉ !i"g"" lre naar ;Àustcrr.itz. rE[trs hcérstc orràï au-Ëàr"-totsauto-bàanr bi; törugkomstwcrd cr gezuommcn in.hct ,oato, (COníi)-,s Avonds wcrd. cr in dc zaalgcvoctbaJ-d. op dc brotc voetcn. Nà-rroi'rauri.à"ttrr ài"g; il rvcer oen!?::p"1 docnl (_op zoctr naar-Ià Ëöi,"ti óocn tlir::iS binnei:trwam was dcschat rccd.s gcplundcrd.Is Avo,ds r'rcid- cr cen.. coromunitysongs gczongi:n o.1.v. Johnny IlairsveldDaar hoog in d.c bcrgcn 2x,aar 
. 
uool t. ccn gcnoraal 2x ,.;

Jr.c d ouw-b cen boomstan 2x

sct wc.ra"war;p;ï';# ÉËzc[ig totdat ae'rampànei,'ou, *oo, .,rr, 
'

Maïco llaazcn vríendoriJt ,=oc[ ;i-À;i Jens stir r,rirdc r+ordcn.
lï:::.-l:g":-:p9o.*?,wCc?cC1nSnictcnzong8eI\roondoor,.Ilaaï toen ove?tuisde d.e karopchef zeJfs lvrarco.en wefd het. doorstiL..Donderdag: 's MorËens r,rerd ór $e;-Ë;; gelronnen net r_ittre".rorrn.. incte hoofdrol. Ook i+erd 9I ;oÀ-g.;;;;r*Ë"'*"t gerroon voetba.r.Toen knam de natch of the."ËuË ioirts-lTi,ilagr,resteinde (kegelvoetbar)vooraf had Favsal een menings"u"""irri'iàÍ zo,n loer'ràiilil lriStt a.ttr'aysal- z'n taren s:oree*t ,rrit 

"àà"-ons-'zr 
jn ..eze koeiedoulrers niet teverstaan. ïn de r+eàstri jd r,rerden-;"-;Í gaur+ tr,ree 1c1i jke boeren uitge-stuurcl, IEIS liet dit.níet op ài"rr-uiitL" en daar gingen ?atriclr enJaco-, dat maalrtc dc stand ,.à"-"àiiï[. -'

Icn boer vicl over Tatsal h;;;;;-;i; was het_sein clat jc nog we1 censhoort ín cen oude oorlogsfiiÀ--"cii,qna,',." De r,redstrijd.,erd gestaakt.lD\-S non wcI net 4-T cn dic..larààiï-Ëràtsgn,f 50,__ bocte (lcrecht).Aan tafcr fiet llans-zi-à-iràt-J";;; Ëii'royo*oord shirt rnoct docn(vcrschcurcn c1us, ?atrick )rs Avonds ging ritrs regelmatig naar do Ir.Q-. r.'-aar zittendc blcek bijsonmígc spelcrs hct,riöhtine'ÀËo;à;i ià ontbrckcn. Ecn bccr d.acht ookl.ulr tc z.-jn en r+erc gcsnapï,"""-rià"àic v.c,s sehoonmarrcn, ook dicya1 .!U,fS naar dic rÍas nog èchoon stom hÈVrijtiag: Dczc da,q oras ccËt Éicricnl-j;Ë;y.lad ruccr een krampcn in z,ínck $ant hij r+as-zi j" i*ËÀ..-,*iï'uËrIï'iirr,'jt. ,s r{or6;cns rroid cr
Hg:HïrilS: fl:ïSii"i"li"f,;i.l;ffi 1 zr ',ot" op r tIàci")-iËt"!i,,g
,,a,*y raa_kte beidc p,cnal-ty,s 

-cn f,ayËJ nict, dic schoot tlrcc kcgcls in.ecn kccr om. Do finar-c_voóttar gin! tusËcn ï,EirTS cn dic rrrcrcldmalncn
il: j"ï:l|f l}em 

(I'4c c'ur'renpt 
"ài ) Iuï"à-Et,ià' r -rl;; ;,i;;siià"i-,,oo"
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Ir "t"l dc keg.elvoett a1f inal_c tegen al_lrccr I{ ceurrrenptàat.Eindstand Z-4 voor II c eurienpl aatf .

.. Ook di: h'al.vc finalc voctvoily vcrloren wi j.rs ltliddags stondcn cr r,ratcrslcrrcrj;à op-hct progra,ma. Nict zo sr_im wasom l,EíS mct i,{ccurrcnt}_??} t" iroppcrönf a]lccn irot"to*.i*i;;;p;; ffiË "*gocd. IIct watcr overbrcngen mct-ecn íuitniszak wcrd nict d.oor Hans en. l{arco bcgrcpc.n. Dc Rotteidammor" ,*o, slimncr cn gooiclcn gewoon detcilen naar clkaar..I{et bcÈcr+j; ;;;" overbr-cngen öp ccn dienblad wasa1 bcslist vcordat hct-rra.q uàeö"";".'Uals ,r_on ii-àtj,ï ààot:" dit spcl.Fitg cn_Danny trolrkcn.dc t-ra:, iici [cncef volgens hu-t parcour.I s Avonds atcn r,rc 
^nacaroni 

nct- c*'À.rràrrtÉ Jï ï*"à r"í*uLs 
negor:acnroot dc macaroni te s_c_hietcn. focn ttàres rrci-eo"rÀr"i-i"'rrrilco.zijn haar' harr gcJrrcgcn, pakte'r.r*óo -;;"-h;ï"fficaronÍ 

"e" ilö",- h;;-naer Hons.rs Àvonds lvas cr ccn zclfgema.arctC-ric"ris. vcor A;-;;";;g.gingen 
.* r$Is cn l"Iccurrcnnlaat evcn-afios-àn"i"orcrcn. ccvà:-g'àË*ËEr"to rcpara_' ties trondcn bcsinnon o"-Ëoi-[i6rÈ"àïàr rret tcrrcin: rri]_rcn dc hoofd_lcÍ.crs-\'at r*is "" uèLl"irà"pi;;f'r;;; bij dc lranpstar mcldcn. HicrïIa: H:"$:#r3;"1ï:.#t"13í:"n*, à;; -u;;-;r 

óia"iiJËï"Ëttïàiti. :,,*À- íoo,
Tocn bös,oot luls-Ëà"'mini-songfcstivar- in cigcn tent tc houdcn.rederecn rnoest vier regers ,-".zir*oi'o_p ac r+ilÀ van--ioirirry ,i,.nccneraa,-. Dit licd rocrà aar, ;i;-;"1i" borst.mccgczongcn .oi sccancelled
Tcrr.riil ?cter 1n *]"^j:"t :r_1g9nt r_g ontsn_aptcn r,[arco en Danny, cn' d'ezc foptcn dc lciders. van trHrIS, cn MEcur+enpla.at nadat 2$ rur haddengczocht.

.,Zatcrdag: ," ?"g:I".hrlldcn dc uitgcErttc jongcns wccr op.

(Vo1gcnd. jaar wccr gocd voor s]-vcrdcdigcrs dic hun vrccs mccst

Jurri c cn Hal_Ivar .

wc.k cn van te voren zr:nu rÍochti
a1 b cwa.ardhcid zien word.cn).
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asvorpelt
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. B. Henkes

.A. v Elfe{en

, de Haan
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..vd tleuleir
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H,
sEZO"

., sEzo

. REKTIFIKATIES

2I 16 ,J. Koppen_draaiers

itzs'
2r42'
r396

070577 n jun. Ermelostr, I45,. , .. .' 2573 TE Den Haag, tel . 646533
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STEiJNÀr,EÏE "Z I{AIUI^JEI{TOERIqOOI ES C.qIrIp "

Zate rdag, 24 augustus. a.s" 'zaI op de vèlden van sportparkEscamp I alvJeer het 7e " Zv,'aluwentoe rnoól Escamp" wordeí gespee1d.. Aan dittoernooi, dat vordt georganiseerd door ieden van LENS , BMT , .croen l,iit | 5 gSpàorwi jli qr-r VCS ei1 .in ! amenw e i:king nrdt dei;iieéIfenomen doöl: ruim 90 E ,F en neis jeste arns .
KNVB afd. Den Haag, zaL worden

De bedoeling van dit toernool naadt het sporti'eve element is ,om met dl-verseact3, js ,, i'56 ronder iuschrj. f ge.ld van de deeJ"nemende teams , entree geld,ladve rte.nti-ès e.d zorree]- nogei-i- ik geld ln te zameien t.b.v. de Zwal-uwenrJ ëU
Zo

sd Ak-t
2àL 'èËIe,

,..gok
epn akt j.e .b"r," ontspannL:rg vc'or gehaniil iapte jeugd.een steunb onneEaiitr:.e zi n" Dit houdt in dat U deze akttekrmt steunen door een. hon à, I te ko1:en. Met deze aktÍe zl jn 

. er .ook rrratPrij zen' te- urinnen. wa.aroncler a ls hcofdprijn een fiets. Doe daarom rnee metdeze a]<t t e De gehandlcapte eugcl vaart eí vrel bI De bonnen zÍjn te ver-tcrijsep brJ I.:rt. PennLngs en Peter perreyn. j

BBBBBBBBBÈBBBBBI3B

D DARCPSTELI]NG.

BBBBDBBBI]BDBBDTJdB

s ' mo;lgens.:
s ' rniddags :
Sl-u:L ten :

EB

P
B

BDSBI]

Z aterdas 10 augustus s

s rmorgens t
s I rut- d,clags ;
S.i.uiten:

Zonda I1 au

Àn Ber ene uwen

Tinds'. Zilfhod
An vd Steen -
Àn eir Gerard

Àndré Chri.st teI. 660204

-1-
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Hr" Lenting - Leo en Niesje MoLenaar
Ar1. vd steen - I"larLeen vd Steen

t. - cor Hoppenbróuwers n

vanaf ]1..00 uur Riek en pLet, Boschvtl Steen
Zlfbellen bi j :

tuS



LENS en het niel'.!,'e (re 9e

Een nieiiu sei àoeí ,. zul-t , Íl. b1i,j .vexras
vooE het ontvrerp esloffen geloy:en- om

,. U .z.r ..t-.heè:nst ons

,: ),1

-91i,1i.g.glS. 
jaq...ro-g4 u. deze ï,ENs-Eevue op! zrjn geweest met de nieuwe onsl-ag. peter

n eer-r_' aantal_'bestuursleden heJrben 'zicii hetde z aa}- r-onal te krijgen voor.wat tetieitëehi 'iijii'ctar her r.éiultaat ui ,*ug-=ij".

Uv/ inat vond
Eieret zorgde
vuu:: uÍ t ile

de aduerfentles.

14. bi.j+a twee. weke;r. z.1jn de " uj. tveÍJ<orenen,, r:-, rrer:s chir.iende leefti jds- en'1*val-tteitèkr.a.ssès ,rór-iri,'eer-;;-Ë;-i;.orbereiden voor r1e,r nieuwe selzoen.Buiten het elnde.lore Loop-spii.nË ài:an.ler. Iioi1c.l.i..tlev,e rk is een vast be_standdeel van de voorbe.-':öiciing ae oere,iredstr-r jci, wà iràirir"" qe ._fgelopen:.weken een aar:tal van ge.Íe 
"..ré"rràait*.ij;ffi"il;i'ïj ö";Ëà:"|]jgryept afge.1-oi:.en 7a'cer+iag'ar. óe-níu..*e lieurtroeFen van paur vil steenllete., tegèn ee* tamcli jk zvrà<ke tegi+ns ta',rder eer: rriopc ind:_rr,r< op uw Ëedac-tÍe achter. Fanat:iek, tËci::risci 

-'g;ààË 
pr:ima combrnerenrj speeicle dtt ej.f-tal ( :i:et nog een E\aar c)n Lbrekenàe spÀ1els ) te genst""àài:1r.*u.,rch volsJ.agenvan de grasmat (r0-3) " _Eveneeus -argàiope., ,-terd-ug Àr ziien spelen tegenRKAW ' ook hLer mooen v/e conclrrderérr <Iàt Mearten Rog a.1 een eind op weg i.som hier een leur( .Írta.r- lru" ,:. iuLàii.-iz-o rrzinst). rí"-k;;;" rn ieder gevaLvan zo,el ÀI a-'l_s Dl dit. seizoen e"r, fr"op voetbalple zJ.g_: ve*rach.ben.En dan de senioren" yo.rr-ge week zase,r *à- i,à+!'ÉàË;;-;Èt";à;;erftal ret eènhoop. nJ'eur're gezichten,he[ veld-t,e#;à";" rn de met 2-]- ge-,rouen wedstrijd':egeri re werve bieek duideliji. à;a-;;-aan krvaliteit làsÍiii liet is inge-boet, maaÍ er viel iiog geen Éecht tean te on.td.ei..ken.. . izondag I had e.en intereisart oefenprogramma.. ,et ee.rsÈe- o clerging een be--ho-orJ-i jke face-lift en !'et werd. er* ueélist nie t- slechter, op. qpÍts .Dick Tuit(ex-Laakkvrartier). Rodolfo éà;à";i";-jËàrtuna vlaardi,ngen), Jean".r,terre

l_1-:1d:.. 
(cele::itaij , rony stoàpu-lnvöl'àà_errirrp ooste:i_hout (r.,oosdul,ne,n)r'$r=".en de -À':selektie ve:rsterkèn en vre zuIlen vàa aerà 

-sl*.ier= 
ir, , iederse'E1 veel' p'Ie à ie r 1-1 19ie;,à"'-ï""igË ï;;Ë ; ;Ë" ;;;!,:.Ëïà=L."s"tredentegen sw' vooral dè ee::ste. helft v:eró ontzettend goed ge'roetba.1d..,pas Índc tweede helft ]con sw-het iriitrl"liiiLi overzicht in cr.oelpunteh' riitdrukken(3-r rioor s-w na àen_r-r ro"t=tu"à1.-iJíióà"àö"àË.aàË i:II'ià* de Ëeurr aan.::-.ï:ï9:1ti:1:,t". TT .Sn *.utis"l;àa"i*tja we.-a l:et k!-achrsveischiL tnsr':r! Jur'sÈe ultsLas uitgedriJct: 2*o voor oén n.aag, ars*iàp="-rà"ààó-i.iïr"t-

,Ï:-:lold..a3{L het -{Íelne'Loo de. I.ersrrerÀè eerste. kLasser. i,rJ-c bestreden. slectrt
"!'eeE 

maàr J-euk voe'tb31 met een :-j ,r""t voor V-IJC " De c10e1pirnteh. voor.. LENS.,,,erderr ge-r,ia-akt door de_"re"rÀ.-irig;"'Diïk Tuit en Rodor.ro e.ràÀIïu:]'.ï],":
9l::11,:1.ë itas- Ln clsze cl;:-ie ,ràa.tiiJa""'àe ro1 van rh.éo,Dtkstra,.. Na.het

iiiti:liÏïillf;iï.ï+" 
*:s"tf; 

ï:.n3È ?. $;*4q iií- .F# ï;.gË§;::;it *,
J::i'il:ir,.YïESI; ï1.. brens! n;a;;"iijk''risicàiË ilï-=ifi:*;e, maar het
ï;"';";*;nï;iï:i:i ÍilïLl'i.ï"ï3.;.3'I.i..ll"#ïi*,ï";::iíffi5Í.;.*:$ïÈS'.hij ttjttens ae rreasfrijà'tËgË"-wë^Ë.ËïË"=".rd sereakr en kari-zeker-dtleweken niet spelen. Dat-geJ_il.É tr""r"ri=-ààt< v.oor ó. ..r i.,.*i--quàu nesr rerug_ .sekeerde Rene van r,oon éie tija;;;-à; ;;;r;-;";i"ile";:"ïii+jeen brak.ï'Ie vrensen IreLde heren een s;poédi.g frerstàl ,víe zetten een paar van de xà*""àË oËiË"'rlËà"trij,ien even vcior u.op een::3iii: '

Í.,ENS cln hoe bedoelt U.

I,EI,ÏS J. {?,ngev;l;

(zonclaE):t
( zondag) :
( Zaterdag) s

..... "oefenen?

y:l j 9,lS en za.rerdag a. s. rrMgH-l:oernooi , .,
.t zxe kopy schÍoren zoadag)
HI\ISH thuLs Il:8,,,. 12 . O0 uur . 

_l

Ràva thuÍs 1t-8 lt.00 uur
SVLV thuis I0-B 14.30 uur ,...it'., '-.,.-.::.-..,:,...
Sparta B-reglonaal 12-g 19"00 uur.F.eyenoord..C.I, I2:8. L9 .00 uur r ' . r'

IEN
IJEN
LE}I
À.1 :
EI:

bz
Q?

5L

1.1.. a: .: :.'.:.('! -it.:. 1

r. 1" .---í. r.-i

12! 
.

n és e:, .

'. ,'.j;,



VARIATTES

ll
We ontvin9en vakantiegroeten van de familie Coret.Incan tevole tramonto sul Tlago Maggiore" -

lri hr:n hwe11 ft wÍe

Ze zlttea dr:s aan het Lago Magglore .Dat gerucht- ot/er dl-eHet is maa:.. dat U het
g:atis barbeque bleek t 

eerr_. óooie,1
viee t "n en ihne-i{a.rie popPing d'an-.ken iedereen

mus . -

voor de 'bel.an
9§teI11n

et Íièble:d -van

stond er op hun lieartje
-in: ! jus fí, r. b3srlik moai"bà rren l."

Wel ruat 'vroeg voor: n:Leut^r 3 aarswensel. -Het zaJ Il nie i: verllazen cla.l:i aIè* afkeurin g van vorlEe weék .dJ.ns dag.

I

(FC Den Haag) een ceizoe lïiecord betek-en de op'hvroege afgelai;tingen
CO RN UNI CORN UA]I CORII Ui{ICORN'!:' ui{r CO Uli co

De LISNgï voe {:baller van het j aa:r.

59!-1s m*s§.önteï1.:à";*::uiiír:là 
t**.yyi, ^lja; 

iulr,o"tt o. ,,riqr"ö .;;
"':*3;;3i:r,Ëtt*:'I# 

her'sàrzoen,l,söa7ióe!ïaq,-yï-;;=:i"ËËiu.,
-, rij-:-.: il ."., --l; .-'.i-l - . r'ir' r.li:;l-.' ..' .,.;---
I.
2.
3.
A

t:

Maarten Roo
Ton s 'Gravéndi.ikPeter Meefout
Ron d,e Jonc

.R"PSI1. "q iry+.. , . 
'.

.; I, de 
,,.

-li.',':' .'t,-lI 7 3. -p:tí:.,: 
( ggrlrl_ildel iL,Z:;

169 pti:"(rr -?.
1.66 ptir.(r, 6.I5't pt:n.(,, 6.'160.ptn'..(;r' .. '. .6.

2'5,: -

0)
9),
B)

7l.
IJN CO UNI CO RI.I UNICO RN UN CORN C9BNi r.UNI co ORN

z z zzzzzz zzzz zz zzz z z zz z

; SENToREN zoNpAG z

z z zz z z z zzd z z à z Z z d z,izízzzzz
PROGRAI!ÍM.1 sEIÉ':-OREN ZONDÀG

VRTJDAG 9au t-us 1985. ,

. ;i,:.,, Í).:. - -.;."ir ii :.. ,! i, ;':,.;,..
zz z ?, z z z z z z z z zz z z z z z z i z z z zà zà z h z z z zi à zzz z z z z z zz zz z

19.00 'utir DEC: l LBI'I.C I

- HMSH .toeàool
.... 1 IL1ÍSH 2 ;,

Rava 3
Rava 4

of 14.00
uur LENS
uurÍ'LENS
uur LENS

rlur LENSI

'3'
.l4 .--..

'flnales

": :. (Hl,lsH-toèriiool 
)

ZOI,IDÀG II gust us 19 45.au

12.00
I2.00
11..00
r3.00

DINSDAG 13 gus tus 1985.au

19. 30,.'Éu,ri'LENS .I j

19 . 30 uur LENS-]?...
f.i,D_uno I

Duno 2

I{OEI.ISDAG L4 auqust us .1985.

r9 .00
r9.00 :, ;.i . LENS . .3

t.qNs. I.4 -

uur i{estlan.Jia .3,
uur',ï{estlanqln 

:Í, 
.'"..

-3-

L
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ZATERDAG 17 atlqustus r985,

r2. 30 uur rareiiiiïëËhtr à :-- .:," i.IJENS :_2 i

ZONDÀG IB a tus 19 85

LENS I
'l)uno, I
Duno 2 '. rll. ' 

'

.:'L,ENS r5 i' '

LEIJS 6
I.ENS 7
LENS 8
LENS 9
LEIÍS.-.ib "

'il

14.00 uur DTC I
._+É_::O0' Uu.r: LINS 3
1''oo: uurí'LÉN'srÈ;'i ,, 

"r'''12.00 uur Dulndorp SV
12.00 uur Duindorp SV
l0 "00 'uur. Duindorp SV13.00 uur Tè'diö 3 :: ':. '

II.00 uur TeC:, 6
10.00 uu

'1"-,,1.*9op,1u.i.

ook clit jaar neemt ons eerste elftal v:eer deel -1an het HI,siI- E.ernooi(tenrein vrederustlaan.È.o. leileireÀ:àiàt urrr,riu). Naast HM'H en r,ENS, nemenDHc en:-rsr/.v'j 2'dàeli. v1i.iààó'"í;".ï;^'iËË-;m re-.oo uur resen DHc. zondae de,fl-nales resp6cbrèvé1rjtÍ'oí ii.0'o-";;'';ef4e plaats en oÀ 14.oo uur de flnale.

HMSH-toern LENS_..t. -.. ---

SAMET{STELLING ELFTALLEN SEI,ZOEN 19 85,/ 19 86 .

I.ENS 5 Res 2e ki-. F

Ï,ENS 6

A. Moinbarg II. Dietz 4.. Janss en G.Kempe rMAII A.KortekaasW.Kouwenhoven R. Roodbol P..§chu1ten..-. J. Colpa J.vd Ènde+. aanvul I.in B=se.lek'tié

LENS 7 Res 2e k.1. E

Res...2e.kI. J ..

T.Sulkerbulk - J"vd San den - F.Blokland _ L,v BoxtelL.Endlich - .f.croothu-ire" - w.àé-iil;sr-_ e.v, Noort._ H.straver _
ï:Bl§,e.lzry"11 - D.vd waas - p.lràrl. :'n.A.de Hàan - p.Honselaar

A.Irllilerbeel( - c.
J.Verbarendse - J

Dul.vesteyn - c.Goosen - p..IIeynen - S.oor"*",ï""' '
.Heylnk- - c,vd Velde - r,I.de ftIetn --À.ennfnf ,..Iaanbroek

T.P?Ig:lrhenesguvren - è.Kuyper _ c.Kuypers - F.
'J. re.enrles - E. TroÍuneLen _ F.dc Vroeöè _ J.WitE.Huizinga - M.1,d Kley _ w"iiii""ei-l"i.d. u"rrn

G. vd weide:M.
LENS 8

LENS 9 Res. 3e kl. è

Res. 3e k1 . B

H. Gult
A. Slabb
T.L. v

- J.vd Ho
et's - E. v
leeugren -

rst - P. Meyer - A. !{ulde
Deekum - L.H.Mantel_ -
R. de Haas

Peters - ;,,.
tlng - I.Verkijk -
v

À. Reeslnk - A.Vente, - .

v l,eeuwen -
r-
w.L.

Res. 4e kI. I
R.cimberg - I4.Jansen - C.Ll
T. Valkenburg - L.H.Mal1ee -

pman i. T.OtËe
.J.BuEqeE - D

LENS IO

-4-
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- R. P11on,.-, -p,i Toet -
. de Rtittëi
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Ion
geen wedstr:lj dprograrnma, wel- enkele mede{eJ.lngen. 1... r, ;-

Ik krljg nog een pasfoto van Joop OclenkÍrchen en !{ichei v Veen.Graag bÍnnen een week afgeven aan lvilLen. vcl Linden. .

Ivlaanilag 19 augustus worclen alle coaches àir, éponso." .re*r."htvoor een vergaderLng in de LENskar.rtine. Aanvang 20.30 uur..: ,

-119tg" u onverhoopt verhr;rderd mocht zijn, stuír àu":"Ë"-"u.varigerWij kylner, 1o9 hest.enkele z aalvoetlal.lèrs erbtj gebruiken.
Aanrneiden rl--an bi j !ÍlLlem.vd:LLnden, tel-. O7O=2054ö4..

z z z z zz z z zz zz z z z 7., ?, z z 27, z z z z ?, 7, z z z z z zz z z z z z zz z z z
v.

; LANGS DE SPORTEN VÀN DE Z-IiI LADDER

Z
z
z

ZZ z z z z zz, z z zz z z z z z z zz z z z z z z z zzz zz z zzà zzzz z z z z z z z z zz 2 z z z z z zz zzzzzz z z z z z z à à2 z

GESPEELDE WEDSTRI JDE[I

3L-'7
3-8

I.,E}IS I
PDK 1
PDX,2

Te'wèrve I
LENS" 1
LENS. 

.2

2-r-'
2-r '

4-2
PROGRAMMÀ ZÀTERDAG r0-8-I985.
14.30
12:,30

;' ,r0, . 30

uur
gur
.uur

.LENS

.LEI.lS

LENS.
.' ..;

I
2
?i

:

.i -,

6

SEVI'
SEV2.t;

swv I.,.
svÏ,v 2 ..-

PDK. 3 , .:

.V3.Hr.: v3 .?i''' 
V3 . Hr.

Wessel . 
^. ,.

vd L,ads . '

V.IOENSDAG .I4-8-_i985.
; ' "' -'}'

;.--20 . 45 . uui IENS f
19.00 purt IIENS:-2

i - ,i;: .,,

\f')

v2
Hr.
Hr.

Jordensé.
Welmàr.

ZATERDAG ].7-B-,1935
:-:, r".:i
Noctdorp
uoo tdorp
IANS 3
SEV 8

OPSTELLING:

I
2

-l

I4.30
12 .30
12. 30
11.00

I,r
urlr
uur
uur
uur

1'
2

/4
4

.,!;'

I,ENS
LEI,ïS
sEv 3
I5I{S

'.'V3 ' "Hr. vd Lans.

I,ENS 3:

ve rz arnelen
Àttentie:

C,Berenbak - H.Kemper - M.Kemper
J. Kouwenhoven - H. Kouwenhoven- -W.Stuifbergen - D,v Essen - N.N.I0.00 uur LENS.

- K. Krul - IÍ.'Jahser
c.KuÍper - iI. Sinl<e -

19.00 uur blj:
0 20 -5 4 41100 ?

- J.Pronk -
P.Enze -

Afbellèn ulterli k vri cl voor
Hr. ' i,Ieinesz,

I

o
M.Neltssen , OL72O-ZLL44'of kít.

COIUPETITIE IIIDELING {- GRÀMMA 3I-6-1985.
utlr
u.ur
uur
uutÍ
urir
uur

DOPR
RAS 

.-'
LENS
NàaJ-dwt jk'
SEV
DVC

HS Texas DIiB
SVGEB .

BlquÍ.r i zwart
VCS ,.
Verburch .

outnoorà' .'

-5-

14. 30
r4.30
14.30
r4.30
r4.00
I4.30

PRO



.----'Res. 2e klasse C

00: .uUr:Martne: 2 , .r : ,r,: -
30 uur Ec-SO 2
30 uur LENS 2 , l.-
30 uur.HTSV ,.: ':: -
30 uur Te. Wenve 3.
3O-, qur...Vitesse DeIf t .7r. rr .-

3e.k1asse r

:. o-.17iiis r 3 ,,
Hoekse Boys 4

,SEVi'3
' D50'6 i

.SV,G1ri,.2r ''' Devjc 5 I j' 'l

IJYlf a /'.
DSV? B

t4otrstÈr.:,,0 .

DSO. B

Verbui:ch 2
s'Grav^'Sii 7

DHL 2
DVC];4'
Amar. Deep 5
Vitesse Delft I3
svGlw 5 .' 1-:

tÍarine 4 - "'

,,L2
L2
t2
L2
IÖ
I4

I

L2.45
r0.00
r4.30
L2.O0
12. 30
12. J0-.

uur De.yjo:9 :.
uur LENS 3
uur SVPTT 5
uur Maasdijk 5
uur Takdier Boys 2
Lr-ur. Semper. Alti.gs 6

4e klasse E

L2 t30
12.3C
r3.00
12.00
I3.00
t2.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur

siGravenzande,
Lyra 9 .

LENS 4 ." .

Escher Boys 3
Àriston'80 3
DSVP 13

LENS I en 2 speelden hun wedstrljden'tri de afgelopen sreek'mdt wlsseleiril';
suCgqs3 ïfoenqdag 31--7 hieLd LENS l de'voll-e wlnst tegen Té Wérve r.in eigen
huis. In een aantrekkelijke wedstrijd met aan vreerszljde open kansen wlst
LENS I hl-ervan het beste gebruik te maken. Het vertoonde.: spèl gaf zeker '

aaileiding om l-n de toekomst nog betere resultaten te verr^ràchtèn.
zàterdag kr,ram zowel LENS I a1s L,ENS 2 binnen de Iljnen, hier was het resul-
taat.negatie.f . Door.een bekeken en beter voetballend PDK werden we met'
verlÍes naar hul-s gestuurd. Met name J-ag het aan niet, aansluitende Ilr.rles
en sommlge spelers hadden de wedstrljd van \.roensdag nog Ín de benen... ] :

Aanstaande v:oensdag tegen sEV maar weer werken naar een posi.!'lef resultaat.
ATTEI'ITIE DENK OI,1 UW KEURING l,: ::: ! .,'

,T J ..
J VAN HET JEUGDFRONT ;
ir.IJ'JiIJJJJJJJJJJJiÍJJJJJiI,TJJJJJJJJJJJJJJJJJJJiIJJJJJJJiIJ,TJ,I,IJJJJJJJJJJJJJJJJJ

WEDS T.RIJDPROGRAIVIMA
'r '.. 'i..'

ZÀTERDAG IO-8-1985.

I 14.00
12. 30
12.00
I0 .00

uuT GDA AI
UUT LENS DI
uur GDA CI
uur Duno Dl

I.IAÀNDAG 12-B-19 85 .

I,ENS AI -:
ÀDO Bt ..

I,EIqS C I i

LENS DI

Made=teyn ;

v2
Madesteyn'
ML-. Nolenslaan

v2
v3. . ..
Derestelnlaah

.: I

19 .00
19. CO

19 .00

uur LENS ÀI
uur LENS BI
uur Gona Cl

Sparta B-:ceglonaal
.. Fe'yèiroord Cl.

LENS CI

De opstelllngen worilen door de traLnens bekenil gemaakt.

-6-
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TR;AINING NIET GESELECTEERDE

WOENSDAGIITIDD,Tl GKI,UB

De vri j daEavondtral
Aanvang I7.0 0 uur.

DAMES METSJES

UITSTAGEN .]EUGD

RXAW B-reg.
Verburch BI

1ing. voor minl-welpen begin
Patrl-ck Oostenreghàl is àan

t op 16 allgustus.
j u.LJ.ie t rainer .

N JUNTOREN

Op vrij dagavond 9 augustus r-norgen dus, s.i:art de training voor alLejunioren die nier toi ile e-n-oi-c-"àiéi[tru renoren.rà"-'ie.óo r,zm 19.30 uurworden juLrie dan croor-'rÍm var.kenbui-tÀ u" rvr.r,e, " v"àii ànààr nanaen qe-nomen. ook op maanclag 12.augustus tríinen jullie, e."-í.""ií.00 t/Í0 20.30uur, We rekenen op julJ.te.

Ook de woeirsdagrmiddag gaat weer draaien .en ne1 op \,roensdag 14 augustus.van 13.30 t,/m.1.4.30 uui verÍracht pauL -ui"l steen,-à_;;;;;;, all_e mtni_weLpen;
van 14' 30 t,/m 15. 30 uur is Dhr. Meeuwisse. cr weer -{oor crlle welpen ,r.re nretbij de E-selektie zÍhten. -"-*r'ï-E
w_aarschi jnlijk zijn e r-' nog _,eJ.- veel spelertjes op vakantie, maar omdat erop zaterdag r7 auqustus *èautrrjaen 

"ij" ,iIlen'rre ,o.ri*.,ï;.u er precJ.esterug zijn en kunnen spelen op íZ ""!"Étus, nus tot r.oeirsdag 14 augustus.
fi:i.", 

,tlid zodat we eËht optr-ia Lu"íe"-nestrrnen. Heein-ö*r"Ër je vriendjes

Peter Krol starÈ op clrnsdag 13_ augustus de training. Alre dames en melsjesworden dan om 17.15 uur ve::vracht íoor de eerste training. i,íeten ju11ÍemisscàLen nog'melsjes dre het reur<-vinààn om te voe.tbaI1en, neem ze dan.gerust mee naar de rrainr.ng.-op dit moment hebben ,u nor,àíi:ii--iàg-iaË-ïàweinis meisjes voor een roípreàt-eir[àï] o.Ë-"ïiË*ààr"àËiii je best. ook opvrtjdasavond 16 ausust"= t'ài"à" j;iii;. ;à-tilà"iiïïË"=ïïiri" nos van peiàr.
Í.,ETDERSTOERNOOI

op vrij dagavond 6 september organÍseert LENS eea Leiderstoerrrool . Naast deuitgenodigde vereniqinge" *oei'r,rNs-niiuurri ir< ook zijn bijdrage .leveren.Er moeten twee teamé tó.en 
"ame:..t][r"-----*-Jr: 

vv'a ar'rtl ,,LJt
I). een l-el-dersteam. elle tiiiners en leiders van de. jeugd mogenzich hiervoor opgel,en bij Marttn Re;;;;-iei.'giö:dg2) een team v.n ouàórs """ órrru- j.ugdre<1en. Het 1s ons bekend datveel ouders. van onze- jeugdledén erg goed kunnen voetbaLlen. AJ.sje ze soms langs de kànt-rrooii ican-aít urj"u-iiet-."aers. Geef je' daarom ook op brj Martin Reuver t"i.-gró:óö*uï"--j" interesse hebt.
Elk team krtigS na afJ-oop een krat Í/ocht en saté r,oor cr; de barbe«ue.A11eenhl.erommoetjenàtuur1ijkarmËàà;u;:--

TENS AI
LENS BI

7-0
10- 3

-7-





I
i

i *EE,(,LAD vAr,r DE voErBÀrvER3fi-:ï§8ïii3 (r,ENrG EN 
'NEL)

5 9 
ï:.,,7,a..grgafr 

g nununqr 4,, ;I5,. aÈgus tus.',,t9 85,;

ocooc ooooooo
o

ooqqo,lË 'l
,,:._.\i 'ö\,

OFFTCTEELo
oooooooo-oooooóboooo

.:. ; ..-:'. -'. '1 i :":. .-l 1.":' : ' i

cooo0000000000@s00coocooooooooooooo

I4UTATIES,-tE ornlïiÈr"'i
oooooocoo

í., i.

r 735
20 30

2077

J. P " I(rul
Il. H" \, Essien

P . J. Enze

SEZÀ nu SEZA + Zaal
nier r:rs teLefoonnr-. BB5?Z7

ÀDR.ESWIJZTGÏNG
-'ï?+:.,..:'---1:''l:,i. , .

Rl j n1 ands traat' I t4 ;::-, 22 .6 5 . V Z, r..,el aS Lhenaari
Ëe7.202923'--y.YPv..vrruq(,

.]]BBBAi]NBBBBBDDBUI]DB3
Tr

; _,r+B9qEr:E.r.jLING.
nEBiIBBiiBBDBÉlsuïloggn

BBBD
a .. ., ,-.ti

ZATERDAG r7-6-19 Bs .

s 'morgens :
s 'mid.dags :
Sluiten:. .

ZONDAG I3-B- 1985.

LENS en c1e HMSII-balLen .

s'morgens: Íinus Zllfhouts I ml driags :
Slul-teniíi:'.' .' j: 'i '' 'j''i': ir: ' ; 'An -:vd--Steen: :' 'i - , r;. i- -. ... Jose. Chrls.t , 

.

arbellen' Éi j' anare,cfr..f 
"g, 

t..1. . f eo z,b ;l:: :.i,_ .

- Cor Hoppenbrouwers
Àn Bergënhenegouwen = Jose Christ

. :.

-.-_

Het a1 bi jna t:railitronele El{s}I=toernoor weid 
jaf 

g"r.opgr;'r."renar .un ae
Y::3s"I_'utt.ean sespeeJ-d..,i"-i-,Et Ààiiïö"u-orren 'sedoteerde :toernooi víeri!v*1oaq_ eeis.t aancetreden,.tegen cnc, : aà-t.*pió; 

";;-à; ;;;à;;;.ï;;;" .zoà1é Ajax'de-uraàili"n.; "àii;";ààl 
ËIvorloó.d Honved fu-;;; kwàrtler ioes_speetde, zo werd. LENs in d;-;;;i;-í"iii orra.. de voer óelopen door eensuperieui DHC. voor men.er.goed er, .oei-erg,l.+. had s.tonOlinNö fiét z_o achter.I'Ia de rust, en een. ongetwi jËei.,pitiii.:.peech.vi! Rob,..Jansen,.kwam LEN'sterk teius'' ri'RanÈ.o"-.fr"iàa;-;;;'à;È#;:di. zieh ell -sneL door .de DHc-verdedi-srng werkte'en alleen nos clocr ."n'àïà.i."dir; s;.s'töËi:xàiïo.a"n. Hljbenutte de strafschop reÍf 

""-riàà['àààrna aé Ëtana'aoói--aíweer, goed . ... ,.,dooruetten op 2-2. Richaril;à H;"kï"à-Ë" 
".r*n voor tÍl.d de.wlnsr op z,nschoen' maar hij kreeg '-Í.n u.-iànÀu-'öJnàeq 1t91 va+e.f. De. :strafsch_oppen-serie werd. aI erren' tiaartrónéeil-'iaiiïàró"o.arsesiöten-roààt eondass inde troost-fr-nale aanqet="d*;. ;;;Ë ;;;ffi t;;én-ËË-;:"ï,";;;""stelr_rnq totile "prbf i'toernooien 

lraarin, de strs jà;.il"a..- 
ÉÀiaé'-.rr"',riËràErpr.a+s meerIijkt op' een tral-niíöspartriijà,-rËia-iiut hier een goede.wedstrljd waartn,,,:..:Richard vd Hoek twee-kèei kó;';é";;-aËàr mooi.aangÀveii tan uitbllnker ,,rheo Diksrra en het a*iàà ààËrp;i'.;dï.n".F.rrTe voorbereidde;..Ar..met al .. .een ler.lt< toernooi meï.,af en-tÀàre-in:'i.3qà "".Fp.r: :..r : .,,

,': r' . ',..-i , i1:. ,-.:. 
.,... -i:',,. l

-l- . :,.

i,i

'! --:

l, .'....,',,i ,:ll



VAPTÀTIES

- . .:i..."A-rgelopen zététdab werd er -àoor 
een aan t_al, ITrensen ^weer hard.....qe-,,rerriil,.-:.,... . .:... .-. .'

De doelen werden weer, geplaatst op.het:eqasls .ta1a.
K.tn er einilei:i. jk ro-èer gàs"coord wo-rden. -
over sr:oren gesprokenl:r" aó-staijà-oÀ-.a. spÀARBELEc prÍjs
Jïfrï;ffi .il.t;:ïff "Hï 

n eer) s i" aài ï,ri"ï";;;;;"Jn : uí'i iLt i" 
"i,

iiL:'::5fïj:]j§ffi-$=,t"ut"". 3J' 
vier keer on een onrze*end

Vekant j-ëgröeten bereikten ons van José en Frank Chrtst.Vanaf de Kernper-vennen.

z z z z zz7,z z z zz zz ?, z z z,t z z z z

I zotloae sENïoREN

zZZT'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZiizz':

PROGRAMMÀ ZONDÀG 13 au tus 1985.

14.00
14.00
12.00
12.00
r.2 .0.0
r0.00
r3.00
11.00
10.00

v2
v2

I,ENS,.IO

Z.

uur
uur
uur
uur
.uur
uur
uur
uur
uur

tsTC I
LENS 3
LENS 4
Duindorp SV
Dulnclo4) SV
Dul cïc rp SV
TEDO 3
TEDO 6
Dulndorp SV

I
I
2

5
6
7
o
9

LENS
Duno
DUNO
LEIlS
LENS
LENS
LENS
LEI{S] í

Hr. Godëbh.aLk.
Hr vd leeuw.

SÀMENSTELL I NG ELFTALÏ,EI,I SEIZOEN 19 85 / L9B6 .
LENS 5: Res 2e kJ-. F

A
t)

J

. Momb arg 1 H'.Diè. À.Janssen.-.G. Kemperman A. Kortek aas.Osse VT. NoÈwenhöven R. Roodbol P . S chulten J. Colpa.vd Ende tr{, Heynen + aanvulling B-se1ek t1e
LENS 6: Res.2e kl. J

T. Suiker-buik - J. vd Sanden ;, L, Endll ch .- J . GroothuL zèn,i_ '

H. Rlmmel zwaan..- . o. vd waàs _

. F. Blokl.and - L ..v Borttel
W.dë-.Knegt .- 0.V Noort - H.Straver -D. Holt -. R.À,de Haan. - p.Honselaar.._

LENS 7 Res. 2ek1 "E
A. Bllderbeek G. DuiveÀteg+ G.; Goosen P. Heynen S . Rozema'J . Verb arendse J.Heyiirk G.v§ Velde - .Iil. de.- Kl_eyn A.AnninkG .,vd I{eL I4:S aanbroekde

EENS 8

|.1grSenhen.9orr.., - A.Kuyper - C.Xi:yiers _ F.pteres _J.,Rlentjes - E;Trommelen 
_---rrdè vrö".,gË-j J._Irlitttng _ L.Verkíjk _'8.-Hulzinga -.H.vd KtgJ - w.xrijinei-I]ö. a. *"rrrrr.

LENS 9 Res . 3e ki.. À

H.cu1.t j J
..ri '. ,: ,i r

vd Hci=st. - p,Mev"" -.l.I,tyld:I_ _ A":Reeslnk _-A.Vente _ :.Slabbers - n.v-neekrim _.l,,; H. Mantef -_-plhoaenburg _ E.Sch,r,_, Frieclrichs - R. de Haas
A
E

-2-
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Res. 3el kl. n



IEIÍS 10 I Res . 4e I:1, I
R, Glmberg H.
T. Valkenbur g-
ÍV.L:v 'LèeuÉèn

rndien je naam nref in'éién" v-,rcle'opstal.linsénop te nemen met Wim Nouwenhove:l, tei, -àSS8SS 
f19.00 - 2G.00 urrr... :..- .'-.'. .

TERREINEN, ,.. ' i' ;."I : 
,:-i

voorkon+, geli
v.k. s'avonds

- , P. Toet

i.-l'. :, I -.:i:',,
'-- : _ -''
eve kontakt.
tusieh ' r''. 1

I]TC:
Duinoorp :

ÀESCHJRI.TVEN :

À. KorteLaasplatsoen, Houtwlj:k : . .,; ,",,Houtrust" Sprrtlaen hóek l,tezenpleinv vrc.<ienhurchweg, naast overvoorà.i, ii5"r151

-],ENS
LENS
LENS
LENS
LENS
LT:NS

5: W. Kouwenhoven.
6 : i.; II r Rinmel-zwaan '
7 z G. Duivestevn
8: r.Verkljk
9: E.v Beekum
l0: T.Otté'"1.-r"..

tel. 299355' tet,..,,'0.t7 4Z-7 L34.
te[..0I891-7943
reI : .154972
teI. 257843
"Èè1 . 979849'.

PROGRAMTIA DINSDAG 20 augustirs'1985

19.00
19.00
r9 .00

uur ADO 2
uur LENS ,q
uur LENS.4.

LENS 2
'E*celsloi'2

, Excelsioí,,2

I

0/3
0-/ 4

PROGRÀMMA VRIJDAG 23 augustus 19 85

Wilhelmus toernooi

a.: r. .

'2 5 auqus tus

LENS. I en 2

PROGRAMMA ZON IJA(l r905."'
LE
hE
LE
LENS
LENS
I,ENS
IENS
TENS
SVDHts 5
.LENS C ,

NS
NS
NS

I
2
3
4
5
6
7
I

Wilhelmus toernooi
Wl lhelmus foe rnoo I
Laakkwartler 3
Laalckwartier 4
Laakkwartier 5
Laakkwartier 6
Laakkrlartier ?. ..

laakkwartier 9.LEN§9 
. ri,.,

P Araat-t oernooi

12.00 uur
14.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
I0.00 uur
10 .00 ..uur
12.00'uur
10.00 uur

"lrebnbài
INGEN

t..

oen heeft. het
De nog I oPende Ië: en 2e'boekiiigen- ïan .het. afgelopen sei zAfilelingsbestuuf" als vervallén ' verklaard.
Het,.ts vanaf .heden de doelverdediset niet meer 'toeges taan : ife

.i

medes ler te. spelen die zich blnnen ËF. et strafs choen de, a ;velizo I §Qns ópnleuÈ 5-n '!l jn,,bezi e nemen.

.ba1. naar een
iëd bevind

N'B-:,: ';: .' ll-{et spelen 
. vari. 'ae bar near àe. tegerr;aurra"i l" iil"t' *rqrboderr,. ,lrordt teri àeerste ,. afqeradàn. ;' --'-'.-.._ _.:_y-** r. : :.-: .: i .

:i.-1 ':. .' i ' ' ""'

-3-

doclr

." rrt .: . .-

C. Lipman T. Otte R. Pilon
,,,L.H.MA1.ree J Bu .de RuiterD

T. L. v Leeutren
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WEDSTRT JDP ROGRAyJ\,íA MÀtu\DÀG 19 au tus S orthal D.uínlaan.
.i. r.d . !' . ', .r.' r .l'.

19 .00
19 .40
20,20
21.00
2r.40

uur'ir.EL{S,14
uur IENS 5
uur LENS 2
uur IEUS 3
uur LEI{S 6

IENS I

U5U J
osc 4
Ornas 2
Derr jo 3

,Qg fas.ery1,,1

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

C.J.D.e.fimer.
sch. r. LENS
I,1i.K.Allrers.
C . ,f . Denmer .
C.J. Demner. ^

c{j.zpn - l,r.vd K
zie..epk r,ENS .5)

: .'"':' r,...

'1..s ''

O?SIIELLI-I-,IGEN:r-:." :.r; .' : 'i ,...,'

LEIIE 1: vri j
LENS 2 : J. Kuyper:s -

E.Trómmelen
verzamelen 20.00 uur

LENS 3

ve rà ameLen 20.30 uur
s chei cls recht

A.K
-R

uypers .: i{., Kliiiiièn - R.v
.Vranssèn_ ! iÍ.'v Veen ..(2x

Leitlei oh!.. .Kgype.rs

ley,--'

G.vd Kley - F.v Dijk - A.Schfji - tí'.Uoppenbroli*.." ,- .,P.Schulten - L.EIllé -,l.ilemen.' (t'

r i.
I er leveren voor LENs 5)

LeLder Dhr. Smulders. .
. -.r, !'i ..

LENS 4: E.Landmpn - A.de Pagter..=.,.f .w ?í..olden - H.vd tooÀ -: .i
J.pjetei-Ínan - D.Àalmers ,+ .p.Odlnot - H.op ten. Berg.. r''verzameLen 18.30 uur f,etdèr Dhr, vd Toorn.

lssEe!4ercsb!er-leycre!_y99r_!EN§_I) -. 
,...--,..-.-.: _ .! '. . .,. .

LENS 5: W.v Mersbergen - K.Krul - ,J. ieetmËn : n.xeus _ u.,E.Coret - À.v Blitterswijk _ w.v,Veen .(ztq. ook roverzamelen 19 - 15 uur Leicler F . F1*ur,",- -.

KoeLemy -
NS .i2 ) -:

l,Or', S 6 : M. Jans
T. Lina

verzamelen 2t. t5

MEDEDELINGEN

en - J.Sihke -'
- F..cimbér§. ..

uur L.l
L.,sinJ<él;

de.r J.Hlill

Ik moet nog steeds een. ::. !

'?Ps
foto ontvangen van W.v Veen: Géàitre'met spoed lnleveren b1j VflfLeni v d Línden.De Ín het vorigE IJENsk t a+.1: je,i galgekondlgde ve rgader.tng voórcoaches en sponsord' i. '1n rreiband met vo1ledlg wedstrijdprogranmavoor 19 augllstus niet door aan .

Zoa1s uit bovenst aan programnÉ kan worden opgemaakt worilt er vanelke vereníging verwacht , dat er voor ile 491i thuisavöndenl(ddrz:,: eenr àaiiÈaI 'i'eàhs brj lkaar ..Ín . één ?aal op één avond)enkeLe scheÍdsrechters vroidéri'gèleverd. rk reken op Uw medewerkln 9dat dit zal gebeurqn. [4dier,r,we,.elkaar ee;r ibeeljq helper! is dÍt
9eén I isÍijes1." Prröb1eem.

kome
.,u''i,t-.e

.Í8.::Ë-e Éirii, zial. ilerri:'i "'c o tgn n :.dl,e .z!ch zeer ibl.nnenkort
een spceclcursïiË: (duurJ avonden) zal_ fàt_eti oplelden totB-scheldsreclrter. Hlerv

l-n

kons t ié€ids ,hie1dïn '9 Eem
an. ,vrerd .op de tr
aakt. KoË.dln zt

aa.!s !e- aanvoerdersbl jeen'-j4 er: niet'r Op: maandag19 augustus ontvang ik graag vwezen persoon.

-4-

an elk team de naam van d.e aan9e-



I

t

De. ',íedst:rt jdboek jes en kaartjes (voor zover aanwezfgl 
'roff.rrl

ook op deze avond aan de aaníoeràer" worden uttc,,ereíit - get ts,- aan te raden ieder. Íijl.eisen speter"Lairljelij;i;. ir"iutèrr,
. 

,liouden i.v.ru. invallei :in Ëà; iíàËi-I.u*. : .

.. Hèt dfber-ien voor.een wedstrijà :gàg.hiàï'urj. de aànvoeiders, dÍe: :l,n_T-!gurt. trja:.s uerren,nei w]ilà"irna"rr,, tel. 070_202404. me! velzock orft evt. aanvulllng. ,..-
, ..TensLotte we.ns ik-iedereen. eeí prettig; succeËvo1 enjsportief

z aal-voetbalsei zoen toe. : 't.. . '

PROGRAMI4A r,[EEK,"26'.t m30 a ustus.

sB-ad§e g- ?9 I I -SXAW_ :'r
dsl§csdes_2g1q LENS r

3-!lsr_q-Eil!_ry{!i

z z z z zz z zz z z zz z zzz zz z z z,z z ?, z z z ?, ?, z z z z z z zz, z z z

p',..1ëT"g, or-sBonrnu vAN.DE, z-r.r LÀDDER 
"

r.ENs 2 (20.2o uur) sporthal De FluÍt
'ODB.r .(I9':00 uur) spcpthal .Dulnlaan

LENS

z
z z.zz zzzz z z z.z zz z z T;z z z z z z z zz i, z z z z z z z z z i z z' z, :. : ,, : ,,

zzzzz
, :.

z z z z zzzzzz z z z z z zz z zz z z z ?,,i zzz z
UITSLAGEN GESP EEr,op wnosrnt;obll

LENS I
LENS 2
LENS I
IANS 2
rP§q,3.

PROGRÀMMA

20.30 u
I9.00 u

PROGRAMT.IA ZA

I.TIOENSDÀ i14: .. : 1985.. '

RijswÍjk I
S cheveninqen
SVLV 1
swv 2
PDI(3."

SEV I
SEV 2

LENS
r,sNs
SEV, 3

,3- r i' ,'
r-3
2-2
afgel. :
0-3

:' .

geb..I k.k.1-3 V2.'Hr- r z.a vi ii'.

!1"

I.
2

/4

ur LENS I
ur LENS 2 JordenÈè.

!íelmar .

TERDAG l.7-3- 19 B5

14. 30
r2. 30
12. 3q,

. :,
uur Nootdorp
uurr Noot clor.;r
uu! LENS 3,,.

I

: . H.r. vd Lans. "

Gezien het zee.r beperkte aantalnlet. Mocht dlt i6oTffien danweer lngeCeeld aLs er voldoendeDxJ-vrlenden of er nog J-iefhebb
man nodig.._,

speiers speelt het 4e elftalwordr het 4e elftal teruggetrokkeir en.passpelers beschikbaar ztiíl ous kijk-;";;ers zijn.. Er zijn mlnimàaI íos a É-a:- -,;

._. " t,',.',:

P.Enze - C...Derenbak _ H.Kemper _ M.Kemper _ K.Kruj _ .r.pronkR.vroom - M,spa _ D.v Essen - o.Kouwenirà;"" _-;,i:Ë;ts _.. i
"#.§ïï,i3ll.ven -,,r.Krutthof - N.N. _ r,r.xliinnen _'rlià"*.. : ,

verzamelen fZ.0d -uur 
LENS... ,i r r Leider A.Spa.

ste111 n , LENS":, comU.

uur bij :
o70-863447
070-29L737

fi};ii:ï"$ljdasavond "".' rl;ïl
Hr. A.Spa tel.

-5-
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VERSI,

', Voor- èle

AFGEIOPEN DS RÏ iTDEN ,

reius-'Il dEt.rij d. LE-rr*S- .1 : -;Rt js.w.i jkL.'( za) De vredstr.l j d '§af een wl-s se:lènd beèid," eèn'àgEess f spg,trgpd, ,tii.jswi jk had ln de glnfa§e de beste
'ie bekansen

l

en LENS
- lus'Ërw-'e

krrarn er .sporqdlsch:. .AaïL te- pa.q. Toch kw'aia LENS op voorspron s.rc1. hnl-et echt goéd', \,7ee
et..nog; geli j
J. topEn met

ií,' lll .dei.L.',.reede
ciel . !:aI l; ' eir,. we:tn,i

hel
g i'J.ttse

ff li ^ep hé'C nogr steéds
lde"akties. Utt-eindelijk sÍnE " !.8N,5 lilet de .wlnst qtrijhcn inet à een bgauÈy'van een doel-punt ; Vàii rpierre Pieter-j èindÍrtan'd 3.-I.IENS 2: Had hct ecn st-u]i moeilijker.rooral de eerste heLft kwam het z eEéEn--niet aan cle bak , I'ïa de rust een heel:;-anÉe.iií...spelend LEI'I§.' "En melI k!'/Elmtot 1-2 terug. Iielaas haaltde een sJ-echt vreggewerk.te baI een st_reep door derekenlnge4 wei.c'1.-he t 1::3 1n het rroorddel van Schevenj.ngen n onddnks dat eèn

weer voor '-Ce
t€'dpe1 .bi

tw
qn .ge
e.é.c1s "j!l

lijrien der
aai. , een ls.t_goe;: door

ve r-1, ach'L i ng J-ag"
de voe tb

Zate-rdacÍ
a.L ve rÉrachtingen. Ve1à'3

haaJ.de c1e regen
geli I rtlr

wa sdliSespde lbaar èí het tr,ree Ce moes L hei.aas woïden afgeilast.He t cl.erd,l verlocr vc':Lko;nen .Lereeht van PDI(. ,Al had het tot dè -ius tdapper stand gehouCelr. pDl( was op Ce rneeste nomenten ie{:s sterke.L. en wistdi t i.n de tweecle helft gcecl uit ,iq bulten.LENSl speelde eelt sedelljk tsc àf èn'tàe
" S.oe.de wedst ri- j d. rrr het beglnvan de wedstrijd rrerd de raad van Barèiicl. nie t !.ope n -mèt de Éa maa:c tlkkenen bewe gen nog al eens vergeten. VooÍa1

1
de; rqEe4.;,vya5 soÍnS spelË .reker; 'Deeinds tE4fls gaf : eeii . reàéIi It beeld van hët vertoonde spe1. Er zat toch a1

"Wat
meeE Progressie in. als nu alIe blessure, leed ool<. nog even "CVë".r rtrfl:.kunnen we eens op oorlogsterkte gaan spelen:

À.LGEIUEEN KONTÀKTPERSOON:

.gaan ' i

JJJJJJ.IJJJJJJiI,IJ,fJJ,]JJJJJJJ ' , ",i::.,; . .-r'
.T - ..,.r:;..,
; VAN HET JEUGDFRONd g
J'r'rs,rcs.r'r,:,rirJ,r,J.r,rJJJ,rJ.r.r,rojs,r,r,r.r,rJJ,]J,J,ri3ii:ij.JJJir,rJJ,r,r,JJ.r.r,rJJJ,rJJJJ,r,rJ,r;

Peter Perreyn, Serenadestraat 54,255I xB Den Haag, rlel-';-gl'íAii -.' .

v,lEDS JDPR,OG À+B-.TUNIO REN

xonraxriÉ'Èns ooN: ,Jail Spaans / tlaaitensdl jk ji,aan- 54 ,254L xR De:l Haag, tel-'.: ZgZgZg. A;-

edstrl. j den bi j bov.eàge!.roernd persoon op
:00 .u_9. fn uiterstè nood noà op zateid
leuEdkomissie tel.. 661314. Vóor- avondwe
-"u", S9-'y:È:,!'1j.!J.Y19= rB.oo uur.
l- r'i-.." i. '-; r.,, 

-::'.''-.' l: i;-' .:,'.'' , ,. i ,,, :

I

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

Afbellen voor de wtussen LB. O0 en 19
bl j teman d van,;de...uiterltjk de avond

:.,1

9.9.97167.4. ,

vrljdagavórid . ,

agmorgen öÈ LENS
dst ri j den

j . : --

samérrkorisi ,I,ENS,
ZATERDAG I7- B:19 B5

14.30
I2.30
13.00

uur LENS ilt .

Uur LENS DI
uuE HDV 81

MAÀNDÀG r9- 8-1985.
' '! "i' .uur LENS. A1 ,.

uur LEN§ Bi":'
uur VCS 82

: *. ona A1! Sparte Ci
;. . ,.tB':00 .uur

. I8 . t5 ,'utir
I 'r-..18.15 uur

Alphen ÀI '
Ona Bl
LENS 82

v2
\T)

Zul derpark

13.30 uur ;

I1.45 uur
;1.!2. Q 0.:- irur,,;-

r9.00
r9 .00
r9 .00

!.t)
v3

LENS D2 ,Ded.emsvaertweg i .

: I," : ...r

-6-



T' woENsDÀc i,rt-g-1935.
..1i..

L9 .0c
19.00

BYZONDERHEDUN

kopy irle .,re
trainingen

WE DS T RI JDPhO GRÀYd,LA C.}D.JUNIOREI{

Kontaktpersoon 3

zÀqenDac rr?-ai+' !985'. . '

LENS".i.I JansonLusstlaat
LENS.:Dl '.f ansonlusst raat.. li".''

jeugdkommissie, leiclerstoernooi , keuringen, er.t 
'; 

_ 
.^'.

u'.ri Laakl:;.rartieE Àl
uur Laaklcwartler B I

18, 0'0 uur
18.0Ó'uur

Afbel-Ien voor' delwedstrijclen bij bovengen
tuss?n LB. C0 en 19.00 uuÍ. , Inul.:erÉ -,: noo
bi j lemano van de jeugdkoriuÍÉss ie tel_. 65 Iuiterlijk de a,roncl van de wedstrijd, voor

Robe.rt Pennings , Kon.. EmnraJc ade Aer: :
2510 :J Den Haagr' tei. il524t4, b.g.9.

persoon op vrij dagavond
.op zaterdagmorgen op I,ENS
Voor avondwedst rl j den ^

U!.rE. . ::. . .,
,""r.i ',', _

97167 4

Samenkomst. LENS :

. 9.45,-uur ,.'

9.45 uur

oemd
cl nog
314.
8.00I

r0.30
r0.30

uuT LENS CI
Uuf LENS DI

I,IAÀNDAG 19:B-1985.

lii:oo "irurvio" 'cr.: "
18.00 uur VCS C2
18.0 0 uuE LENS Dl

WOENSDAG 2I-B-1985

LENs cr lael 1! 
j 
s-tote1aan

LENS C2 Dedemsvaartweg
VCS DI V2

- Ona Cl
- ADO D2

,v2
V3

- , +-',--. 'tB. t5 uui
17.15 uur
lJ'P,.lu,L

:i..i t 7:"-,: :,

. I,ENS

DYZONDEËiïEDEN.

CI. Jansoniusstraat
,. -1i.,': "1 '

r B.o0 .uur

. :'r - z]-e':, - ' .:,Í'tral

j.,., j 'r--i': ':;,i .". " 
-'1 ,."' 

;ir.".rr i.

tl
kopy ' jeugdkomnrisé ie , lei-derstoernogi r. kegr:Lngen ei'I
nJ,ngen .

WEDSTRIiDPRO GRAMMA .E+F-JIJNIOREN

KpNTAI(TPE_RSoONI'.1,,.. ' ', Rob v Schàik, ;an Luylienlaan t5B,
''l - .:-: ..: '...._. ,:,. ,'-.t 2133 JV Den. Haag, te1. 884694 ,:

:., b'.S.,S.'97t674 (Édter perreyn) ., , .: :.' -.: t , , ,.. ^ -..- l":, ,'
:AtbeJ-ren vocir -de wedstrljden bij bovengenoemd persoon'op. vrij dagavond

.tllïsen'18.00 rèn r9;c0' uuí. .r"""ítÉirtË'iooa noö op zateidacrmorsen on r,ENS
?lj,-i:l"lq vln de jeusdkon,itssie tér.-oaiiia.'íoàí;;;;il;à;i;i;à.;':qfr;;-rrlk, de"avold yun dg wedFtfijti yo.or tti.00. uur;'- .. ;. .. : . ,.....'.-.:^". ---

ZATERDAG:. 17-B-1985

I0.00 uur ADO
','rO . OO .iiur abO:

Samenkomst LENS

E
F

I,E
LE

NS E l Zuii iterpark '

!i!,H:comU.. Zuiderpark
9
9

I
:I

.00r, uur

.00 uur
ueÀrqoae 't9'-6-19 B5 .,

18.00
r8. 30

uur LENS EI
uur ADO E2

VCS EI
LENS E2 ZuLderpark

-7-

v3 r7. 15
r7.30

uur
uur

i
í

I

I

I

I



WOENSDÀG 2I-B-1985.

t4:,00
r5:;'0'0'
r4.00
15.00

uu! LENS'uur LiENS
uu! LENS
uur LENS

. -'' gor-ia isr ,
- ' Gona rE2 

'

- Gona FI
- Vios FI

13.15
ra. 15
r3. 15
I4. 15

ugr
uur
Puf. i
Uur'-

EI
E2."
FI
E2

v3
v2
v2

BYZoNDERIIEDEI i"I ,. I .

zie kopy nleulre jeugdkommissÍe, lglderstoernooL,
t raJ.n1-ngen. --.: '.'- l.l-:'..'':. keuringen en

VÍEDSTRIJDPROGRÀMMA DAI,I4S+MEISJES .

KONTÀKTPER,9OOI'I :

,: . ,--,,,

Afbellen voor ale wedst
tussen 18.00 en 19.00

. bi j t:19.ry9+4:'van ,de' jeus

Deze week'nog geen progrómma
rl'

BYZONDERHEDEN

z J-e kopy nLeuwe
. traLningen, -.

DE , NÏEUVIE. JEUGi , ^TíLIISSIE .

- Frans ,vd Berg, Gramsber.geprl3an I14,
254I .ËlM Den lÍadg,' tel. '219'797S,r:s;s.-.eiioza-_tóétà".p"iftv"i: , .'."'

raJden br.J bovengenoèmd perdoon op vrljdagavonó' 
-

uur. In uiterste nood nog op zatetdagmorgen ,oq .I,O,§§
dl<ommissLe te1. 66I3I4

Í:i

'I,t

jeugdkoryntsple, le1 ders toemooi, keurin_gen . en -
'.-, : :'... ,'i .':

El-nd vorig seizoen schreven we een nooilkreet in de LENSrevuei dat meei itaaer
voor onze jeugd nodig r.ras. Met name Bert Pennings. en Deter perreyn. zoudenhier en daar eens.wat'gadÉ ptdberen." D9 jeugdkommissie had het nreeste
behoefte aan kader zeker nadat Marcel Zaalberg (studie) , Marce v, Velzen
( andere sport) en Gerarcl DuÍvesteyn .(na + 16 jaar trouwe dlenstl ll) ermee
zouden stoppen. Gehncktg is de jeugCkomml-sEle . nu, na veel .j-ar:en onderbezet-te zljn geweesti weer"kofrpl.eet. vllj w{LLen ons bÍj de2e evèà, voörstelLen.

Peter Perreyn: wordt het kome.- .':e selzoen het oeverkoepelende kontakt- . ..

persoon voor de leiders , tralnersi . .fontaktpèrsoned ,..:spelers eri ''
de ouders. Peter heeft al eerder. ln 4e. jeugdkonunlssie van..LENS..
gezeten maar veríil.lde :déze),éhrel.e, jàren vóor de j eugtltechntsàhe
komml,ssie van de Bcjnd.,GëIUkkÍg íooi oàs ts peter weèr terug.

Jan Spaans: voetbalt .mcmehteeï zietrf nög in Outnaórp SV. Ztjn- zoons spélenln ile B- en D-seLektl,e van LENS. Jan was .dlrekt bereiil om in ile
." . . . jerigdkonrmLssie te .stàppen. Ht j woÉdt het . kdntaktpe-rsoon voor àe.,;': * A-E r B afdellng t.w: tialne,rs!.speilers 1§n letder.'" ., . ,:-r'.,,Robert Pèriningsi was voríg iaar,a:<tiài i" à"eà=j""gdkór*r=ire toàn hoi : .

zelf a1s A- j'.rnlor. Nu'.zit .hi j 'In ,de B-sefekti'e nan de senLoieri '

en tevens wordt hlj de kontaktpersoon voor de C-en D afdeling' ii.,.-. 1rr,' tra.!íe.rs, spelers en leldórs. Ook gaat hlj.;6e. standenj v;n:l' ' de-elfta11èn bljËouaen.
Rob v.schaÍk-. zat- vorig jaar.9o.k 3r-.lrL ae; jÉigarommissle. spee+ íomenteel': : ; , ,'laatste nan 1n ,önÉ' AI .. Rob' wordt;kóntatctpersoon vöor àe E- en Fafdeling t.w. traLners, spelers en leideis. Tevens hq!p! hÍj.

Robert Pennlngs met de standen.
o- r; _r ," :'

-B-
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I
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t-
1
ii

i

I

I

I

I
It
i

Frans yd-tse ..ock terug van. we9SgwPest.." Frans s" teven§ lelder vàn ,zoniiat
signloren I Frans wortlt kontakt Persoon Ioor -ldq t:ilames en dé 'nrels
jesafdeling.

I
LMartin Reuveu.3 zat ook al' èens in" tle jeugdkommiss e maar glng op de zatet-I

clag spelen. Nr1 v/eer terug Í3 ;de zonclagafdelingr,en,dus ook :-ln de' jeugdkbrunissÍè. íta.rttn vrordt de toernool,sek retails.en gaàt te
sa:nen' net enkele àrderen proÈeren om onzi: 'Eh ul s toernoolen wàt :
attÈaktiever te maken. Ook hi j za1 de nLeuwe l-eden persoonlL klkenr,ls J-aten maken met onze verenlging mL dde ls. een ,- sesË rék.EdwÍn Coret: wie kent henr niet. Ettuin haalde vo.r-19 se-l i oen zL jn tiainers-

plgma.. en. tq dit jaar trai 49r,/J-eider van LENS. Dl, grEns recht erbrj LENS , 5gniorgn .2 Í hirlptrainer.bij Rob Jansen,, en htj assl'-steert'boven genoemde personen waar htj kan. Een onmlsbare krachtv-oor onze jeugdkommlssie.

Naast-de jeugdkommib;le"zijn we er oot lngeslaagd om ,oor".rrè ;iri"ii."één of vaak zelfs tryee le.ióer" t" *ri"ae". oot aé trai.rér=po"tà".zij"-uiï"-
.T=1--!g':t. vodr"oàd-["ir-rràt-u;ii.ij;;* ook weer saan ro11en. Het enrcrewctL we nu nog moeten. doen is het bÍjeenroepen van de aktivi tettenkommlséie,want er moet bul,ten het voetballen "óm nog meer met onze jeugd gecraan wor-den. Gelukkis i§.ook deze. xonrntssie-be.uía. w"r zullen zíjïii.,àr"ö"ë:t.--aktiviteiten -'u1Èíoere1a iiulp. ho;Ë; [iï:g"". ,ueerïiàr*=lËiËiË"Ji"ïàiíi.'

Paul vd Steen : al j arenlang 1id van'de jeugdkommissle. Is c1i t setzoen del eugd en vr,edstri j dsecretaris . Hij , onderhoudt de 'kontakten metandere verenJ.gín gen-.. Tevens is h1j te.lder/trainer -van IENS .BI
en trainer. "voor de mt ni-welpen oP de , woens dagml. ddag.,

De jeugdkommlssÍè.
..----.-.,_OPSTELLINGEN

I,ENS A1:

I,ENS Dl :

LENS 82:

LeLders:

LENS CI:

LENS C2 s

'..',.-.''.
voor--L7",/-&ij gJ A- erl -2)l e-wöraí aoàr ae

...,.r'. j . tir .-i
traÍner bekend .gemaakl , ,.' '.r.t;r , .:. ,.... r....

lioor L7/8, -,lglelql .2I,zB word! §oor de traLner.Uelerrl,.Te*aaki,
. .-í ",. ..,-.. "r., ,.1,,. ir,,,.\ .!.,

y"?:..,r119_.n rgrz8ï'u.naifaeLe - n.Rafiaele _ v.rroinp _ H.Sraat _ö. §muroers - R. HarLman - M.de VrÍes _ À.v Wijngaardèn .( àl_Ieen ^L9/E) + aanvulling selektle.
Ronald Boglgc-h en Eric lvarmenhoven l. ,- . r . ..i . I -,1

vooÍ I7/8, I9/B en 2IlB wordt aoof de'Lrainer beiend gè*uui.t.

,Y"::,r?19: M.vd_lers --E.rd Berg - R.Boon - N.,rasesar -.,.t,-- '
5.ge ltlrge - J.LFlievg,lil .- E.SlÍerendrechr. _ u;tríubUÀí.i ., ...+ aaívuIlÍhg selektie.
de.. Heer Btroualz àanl, , .. '" .,i - . i'j .' . .''. " "

. , i,_ j r -

L

lel ders

I,ENS DI:
:Í'rirtr,:ji .i
I,ENS EI::..," .: §-

voor I7/B en I9/8 wordt door de trainer bekend gemaakt.,
ltoo;, .L7 18. 't". tg / S, en' 2 r /.ti wordt. "àoór'de 

. traine'r .bgkend nà*Ji:.
!

LENS E2: voor I9/B en 2lrl8: L.Bom _ R.,.no_ga. _ J.de Lange _ M.pronk _ ,. -.:P.lilg.,r,;cl Aa - E.waterreus _ R.Waterreus _ V]de Wr+ : -
E.Hendrlk= -- M.r' vIÍet - p.v E1;ij[;-:Jl"a ;;à."" ' : j -"
+ aanvulling selektle. -' 

,'I ,. -.. ;§ l .'.-,',.-:li.l;
Leicler: de Heer ptèerlwisse. . - : : '.,} ' rr' :. 1:'.'i i..'

' i, i, .,i , .i-'' " ,,.'. ." ,..'
LENS r-co*Q ' : v.ogr 17,/{J wordt na de trainlng.op L6/B r7.oo uur bekend . . , ,

Le!"de.4s i. . Pat;ick ooste.:veghel en: Ferry- v .Kester. ..: :.. i i -'. . .. ., í

-9-



LENS f'1: .

leiders :
'';'
r.E:NS.. F2 : .

;...
Irel.der:

. t t ,. _l :;,r" ),.. , ,.)..,
TRÀTNINGSSCHEMA iIEUGD

MAÀNDAG

.voqr .?L.lpi.:G.; Vèrseve.l.d :.:P..vd steen - M. He'nèrlks
'L. Peek .r., A:;vd Heuvel, -, R.Swikkèr. -' R..Svrlkke'i."t' '

Patrlclc Oostenrgghel en Ferry y Kester. . '. l: . '

. ?.: ,,.,;.i, ,'" 'i, ,, .: ., ,:_ ., - '.'-: r - i.
vaor:21/.8, M. Vievëenr - F.Xbrt'dcaas; r- ..R..vd iley àen
R.Ottg. i,-,.;'. Sahdofort - Itr: v:'Deeutvqn:,- P:hiBö'lk. .
Tomi.,,Otte. -.- , :.1.. ......: . -: i..;.'

ÈÍ;lilaterreiiÀ -

- t .----:-'.",
P,v Rijn -

'-'..-\.,-,.:,i.,..i.;'.-':.'.:).'--.-'.,i
. ryir tedéreen:ioln-fàetje. tàrug;is vÀ:vakantie vermeLden wlj;.voor de 

'

laatste maal ,.het tralnlngqschema. vootr hèÈr komende seLzoene

r7.00 ='li&:oo..uurr8.00 ,: ,i9;oo íui
r8.oo : is.'oo.uui
19.00 - 20.30 uir

rG-selektie ,öi1;v'. Leo .v' Rijn. I
.'' ,,D:gelektire ö.'llv. aEdifln Coret

LENS El 'o.l-;v. Ton sIcravendtjk
B-sei-ëkt:;-e o.1.v. paui. vct Steèn

19'..00

o.1
o ..1
o.1

o.1.v
o.1.v

ip.9b;*"!,.. nlat,. geseiekteerilen j,unloren d. I. +. .

Tlm Valkenlurgh::en Wt'ctrer v Veen::'

': -,. dames en;me1s jes
' .A-selektl-é o. 1 . v:.

o.:1;.v.' Peter KroI.
Maarten Ro!" '':

13. 30 -
14.30,-
r7.00 -
IB. OC. -
19.00'-

14. 30
15. 30
18.00
19 .00
20;15

WOENSDAG

DONDE:RDAG

VRIJDAG-

mlni-welpen o.1.v. Paul vcl Steen

'a . . :;'

LENS E2 o.1
C-selektie
D-selektle,
B-selekt.ie

L,eo !,lgeuwÍÉse
v. Leo v Rijn
v. EdwIn Cotèt
v. Paul vd Steen

-.1.

r7.00 -
18.00 -

IB.OO
19. 15

uur
uur

;.'Íori s ' GravenÉll jk .

. Maarten Rog

re.ïp; ""; . 1. mili:welpen o.1. v. - Patrl.ck Oostè!Íreghel
ni.et geselekteerilen atfic-jeugà 

"o.1.. 
v.

TIn Valkenhu=gh en VJÍcher v Veèn.

Daar de se1ëktie spe'lers nerpiictt ztjn om ir te'belíeh a1s ze ,rr"t'r.urríéotral-nen ve rmelden *,Íl :gI nog één re_e.i . oe telefoonnummers van de i i. -,-r.^tralners van onze èëLektlegróepen: ',, ,

".17.00 -
r8.00 - 19.30 uur

A-sel-ektl,e I : ... Maarten Rogr -' - . . t'ef .D-selek-tie: ;.j paul. vd,SÈóen ' '. ,. tef.C-selektle: "-'.r.'.;.r,eo+fUjh " . ,I;i:
.. D-selektie: Edwl-n coiet .: t Ëi,

, -E-seLelct-ie.i Ton s i cravenill jk ' tàí:--...-..

Noteer aeze: LetàÏoonaummeis en veigèet'nÍet af tà U"fa}q je niet kan. Nogmaals benadrukËèn wii dat afbelle
de-tr' bi j de kontaktpersoon_.vàir.-de jeugdkoíud;.rà-*Ààt-

.,/'
''/ ' 

- ro-

l,:

,',8.66322 '
. 970rs4

657079
67r096
631640

Ien voor de tràinilng.
n, voor de .ríedstrlj-'
gebeuren.

't:.''

uur
uur
uur
uur
uur
; ,,

E-selelitle
À-selektLe



:f^i{li,*iryf.r1;4.91g** 9ií,í*"",iÏ:yoi ài10"ru..,i.i,íJil 
"o **s,, ,;rn'mqe,+en, i$fÈ rv"gpF,? eJ.f-tpllen i zorgeÍIJ :LeÍders/tràiriÈis:àiË:"."ii j;Ë;,:.;:àtt

l4i-r;aktref 'ztjn bij, d.e.,ieuod r"rmer, écn'.ei*['a.È .D- ,"à"Ë. van onze ,ieu<rd:-ledsn 
--h( t an{eïe elitar ., xe{, ": e .,rnte reààu i i;c.;ï 

- 

a:il ËiïàË.'ilËtiïí=oÉÍïE}'teï. 9rr0399.- wa"ar1'oop eàn letit<ei .àtètiÀ ."-Ààr, lr"rijËïiutr=. . .i,. i;..-; .

- KEURTNGEN . . t "': ,, -.: ( ::: i{.a----;"--'3 it; \?- : N.

I,EIDERSTOERNOOI

Keurln bewl-

DUNO Dl : LENsDl

I:.1,?ld:1"*aande. jeusdlëden krijgen we nog een pasfotDew:.1s van de schoolarts of het mecl. hureàu van de spz.s.m. (zeker de Dasfoto voor een nte, itompetltiekaaPaul- vd steen, ctràpÍnstiaai-roàl"zïsi év o.r, r{q-a.s. te
s+ as foto : Richard Swlkker Robert Sw

. PTOTOUw a.fi-ka1'- A.Krol.

o en/ol eeà. i(ërïrlngs-
or.:keurÍng. . Gaarne, .

rt je) -opstuËn iriÉài :'
l. 970154. ,.",_.!

ikker - N.Deen -. 
t': J

. ,, , ., .u -r..

Keurj,ngFbewi j s : R.Lobo - trt. Spaanbroek - E.Kassim
on LnNs.lguco ogreNr -'--.'-r'- - ui: :' ::-:1-i

'.... -.., -,r'.. 1 .ip..'t
De-eerste oefenwedstr|Íààn_z:.i" achter ae.rug. vortge week lret ae i.nwd-.'.redacteur zich nooal róvena "ít à""i-Àr + B.r: wij hopen a"t tii öËrfrq:. '

SIli nll ::.1^makeí^-eeli j!_à9 ;*;;kàniig a.t aezé eeiÀte rÀa=rrri a.,, .,osvEerr' Jur-sE DeoJd. -reven. LENS Ar en B1 ztjn a1 vÀoeg begonneó met-de traÍníng.
3l_*oïu",.^1.^y:*l1iï: 3x hard g.tiàr"à *oiat ro, ae tiondítre-àr redelíjk_op
5I,i:_Ilu.9*..^P*j_9: tegensranders zLt ts nog maar de vraas. r,uNs arispeèI-o.e Eegen RKÀw ts-resionaal en won hÍervan me[ 7_0. afgelopén zaterdagw€rd het_altijd tasirgg-eoa-i" àïgË;ï;i"_met r-O versJ_agen. Nog geentegentloelpunten heefr Al . gelncasËààrà.-atóÀr"p"" ,àurrà"!-*à= sp""t. n-regionaal de tegenstander. LENS :<wam-màt 1-o voor maar verloor na eenspannen:le weclstri j d met 2_1.

LEN. Dr 'begon met een verdlenstelijke r0-3 overwrnning tegen een zwakspelend verbu.ch. Een week later wérd óq ol met 5-r verslagen. op maandag
Y1" YVP,r)-resionaal 1.-8.v. reyenoord cr de tegensta;de;.-ó;Ë nr r*.* op::l 1-0 _voorsprone. uvÉ sebruikte hqt h"G veíJ-;;;;;-;; ià" n"t 2_1. rocheen goed resultaat voor íENS Bl.
rENs cl ,.' in tegensterllng met Ar en Bl verre van kompleet, verloor afgelo-pen zaterdaq met 4-0 van GDA. Het veldspel zag er 

""igÈ"='aË tralner rede-ltjk uit. AÍs strak=."f9-gi,9rfi.i iàiïË'rri" i.r r,ei-Ëà=t ,iËr uut". s.rr,.Maandag tegen cona vrerd her-5-0 en "" Éun Ëet zeliàà;;;h;1 afgestokenworden. Wachten tot ju1lie rcompfà[ei-ziJn.
LENS D- t of llever een combinatóe van Dr en Er verpJ.e-terde DUNo met 13-0.Meer nieuws over deze wedstrijd'vanle-ierder:

À1vast een klein stukje over de eerste oefenwedstrljd van Dr. Het elftalbestond voor een keeÈ je-uit 
".lri-p"prrien en drie werpen i.v.m. de vakanÉtie. DIrNo daarenteqen iulcre z'n r"àoàpiEt" elfta1 uu" iiàl à.t. c-kI.="""".Hoewel de wedstriià ao mrnutè" 

-t"-'iààï-Èegon 
bleven de pupilren gretrg enspeelden ze DUNO Ëelemaal wÀàl o* àà."tà puu, doelpunten kwamen u1t cornersvan 'JÍmmy die iloor l,Iario 

-weróe" r"sàkópt. I,Íiki scoorde twee keer r.n eenndnuut na mooLe éo1o's. verder s"àóiaài-urels, .fr.mmy, Marlo en Mlki nog ee..--paar keei zodar de score opliàp iói-i5ro

-rt-



:. ....'-. ii:- .'

Roger en_ Teddy dle allehei zo in de puplllen meekonden lcomen naaön'nret
h-èt lqeluk:.omrJ.tei.sco.ren:.pl W-as. Rpger èJmet ebn kopbal. en.Tedily *i.aË"-i
!!ld.t.-dÍ,"ltbtj,',. Nàruurtijk: kun jé 'nog niets zesgei na gen..vàiriïiifiö:.É
,19.11. ?wikIe", tegenstandet. Zaterdag. 3 I augustus regen HW :(uit) , mociit 

-het
.l1I::1_l"Sespee1d.zijn.ëir wlllen.wir,neh àlleen:dan wördr het een'wereliIselzoen. : - j ,i:. l.-.. .. i: ;._ . . : .,. .

(Austria Wlen ,
ilurrie . .. .,.,

Anderlecht: leuke sparringpartners)
UTTSIAGEN .]EUGD

ZATERDÀG hI0,-B.- r9 5

GDA AI
I,ENS AI
GDA CI
I]UNO DI

MÀÀNDAG I2-B-I985.

I,ENS ÀI
ADO :1
LENS CI
],ENS D}

Sparta B-reg.
UVS B-,reg. .

LENS,.CI . , ,

,i.

0-r
5-r
,l-0
0-r3

tll
LENS A1
LENS,,BI
GONA, C1,.

' t".:
": 

i-."(J

..i i,..:. i'

n'_

:.1 ... .:n.í.1..1.:,1,L;t,

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

L-2
-'7-2'

^'15-0
'l

i fir

'.1 !-à:: : :.
.._'i',,, i ,,,,..

ir

.'

'i

-L2-



,EEKBLAD vÀN DE voErtsA"uuoo,,r3ï*ïliffiË,,*. EN 
'NEL)

59e jrieiigdrig'nUnmer S, ZZ. jtjgiiit,l:s 'iSeS.i:'.

! or.r"rrrr,

IN' BAÍTIOTAGE

2759

ooo0@

2160

276L

!' iÍ

..|i

T. Lina 081156 Zaal Koningstraat 10, 2515 JH ?il ,lir,.TeI. 882534
. M. Friedrl chs 760546. sEZo Badhutskade 26, 25g6 EP Deh Haag,

rTet. 5564Ii '
O.§Walef, 

_
16035 7. A j un. slijpmolëri 136,i 2i15 NE rien:Haas.

R. vcl Kro ft l20ll0 B-.jun. ; Newtonsiraat;ZSB, 2562 xx.oeri Haag,
1 TeIJ 462291

2161''. R. cumberbatch : O2_0.2 70 . .B ; j pn . . ':l..qenstÍaat 91h, 2512 i\S Den Haag, .

2762"-;ii

AFVOEREN J

'i- - .' - i5-:"

.r ' r,,j i:

TeI.j.600174

-2749 : D. Pii.rce vd, Àa:,: , E.Jun,,

24 AUGUSTT'S' ]2!f 1.*l,JEèr-$E }TÍOERNOOI ESCAMP'"

A1 slndls 1954 bestaat de zogeheter ziraluwen Jèugd aktÍe, tn .het kader waarvan Jaar1ljkÈLn het e1e ,land -voetlcaltoèrnooién.r woidèà

H. Lenting -
Àn vd Steen
Riek en piet

.ii ,lf I ' r. :!

georganlseerd en !raarvurn de opbrengst volledigten go koEt ga4. 
" 
gehanalicapte" kl-hdet'en.

seh
ede. 

I

De opbrengst word.t dan, besteed àan voorzióiiingen fl1e 2ich
_ 
vooral bewegen op het.tetrelnvan de gehandicaplens por,E:

Bén van dé tóernoèlen werke sedert en.l<ele jaren in dit verband de aanàachl aa";i i;tna;']
"zwaluwentoernooi Esca[p", dat iÉt. jaar alwèer. vgol,.gF, je .keer oP. zateralag .24. aug. 19g5 ,
l-91d! 

,g:ofggn+seerd door leden van'ite -verentgln§'en Br,Í[, Gïoen-Í^Ite'5g,. .r,ENs,. Spoomflt enves, al.Ien gehuisve'st .op :sportpark rsqamp ! ugn_ ae, uénge1o1àeq,lEedems-vairtlveg, ;ep, iltt .,1
alles.,ln..s,9menwe.rk_Lng. mer de.. KN\B afal pen'H.àgl 

,;.l; i,,,. .'.,.- ..,.". .,...q:,r..-,..
Aan dIt. toernoor-, waaraan ruim g0 Eèisjes-, E- en .F-p;upilrenteams deelnenep," wordt ook ,j
clee,lgenomer-r door. één of,Eeer teahs van urí'verenrgdlf,i iii noatgen u irri on op zaterdag24 augustus a.s. eens }angs te koóen op èportgari E;;"b.r "i-Ë"" i.ï*rÍeren van onzejonge- "ralenren". Bo-venàten, d,anizrj'u* urlorài", ààit'a" à.hàà10;p;; jeugd er aran wel

'.- -:.. ..a .t.;.i:..a,i . . .r r .-- cómmissÍe .,'z\.raluvrentoernooi EscarD,,.
ToEGANG EscAMp f op ZATERDAG 24 àuàrsrus iqAq'' , , 'i.. -------.-..-''

: :r;'.^i -,-'.,' ,-. .-,rr!-:! - :
zaterdag a.s- wordt op cns complex weer het zÉiio,u.ïto"rrro'oi Escalgp gesgeeld.'Ten behoeve
- n.de zwaruwen Jeudal Aktle zàr èr'entréegeid rvoràen geheveh. r"d;;.;;-ài. her conprexbeÈree.lt'IDoetentréegeIdbeta1en.vo1wasséneqr;1,-,íeugaro,so,-._

_ ,.r...:. rl ,: :. : .." .:- : ,.' .. i': '' : . L
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .if ,' ' J:i,] 'ii, ' T-'":' Ni.;. I ], 'II-' ..',I

B,-._^-.:.:...r,],Bl-:,.-i|1'ii.-'''i,.lir..',.; BAROPSIELLTiiG : - .,.; .. .. ;I'B
BBBB-BBBBBB

l.

za|Lexdad 24

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
!..

auq:
BBBBB3BBBBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB''

srmorgens :
S I mlddags :
SIUITEN i .i

I,eo en Niesje Molenaar . ' I i::l
- llarian vd Steen - Nans CoreÈ ï Cor peters.
Bosch.

.,:t ! :r rr1 .. ..

. .r i. -1-



ZONDAG 25 auqustus.

slmorgensj-.----...
s 'mlddags :
SÀUITEN: An en Ge rard vd Steen.
Btj.Véitiiíiiiir:.ii9 'àrirerien 

b.i j Jos6e ctrrist, tat. 660204.

BTC - LENS: oefenen op het sche rpst van de snede.

DE SPÀARtsELEG PRIJS.

-.Na,-,Èe.t€+eÈ|ederg.epela aób?:r ínlàdei- vaïi;eéri àeten*eastri jtï "r;a-i- 
"nïgrrr," ond.i d" krrt" 'gekregen te hebben toog IJ$, redactie afgetopen zondag naàr het BTc-ield arhraar het, eersteeen vriendschaPPelijke wedstrijd af diónde te werken. Het zonnetje scheen, Nertie, val HoerProbeerde met stoer en ar alre kanten Y an het sper- te bezlen korfom, het beloofde eenlekkere nrddag te worden. .. : ;. '. . ,.. :

we weten naèuurlijk allamaal 
-dat àe collegiallteit Ln het tralnersvrerelii i" bLjna spreek_woordelljk is., 

'oe 
vemoeden dan ook dar róu.ro""é" 

".rï"g"ïiJ";=;;;"9u moer hebbencm de blau!'hemden maar eens rekker aan..td pakken. want w;t wlJ in àe e{r-5tg., nertt zagen,grensde aan.het onserooflijke. Links en r"-"ht" 
".g 

j" 
"Eil-;;; 

,."i"rjr iqgesringeÍar ..,: lworden. .De 'ijverige to".".l]" terd ongenaclig neergehaald,' ,Raubo,r Mulder werd eerstebij het'onareraleer onvrijvrlrrig zr+ee tvii;;;;-;"' ook Joop o- noesr het enkere. keren onr_ .gerden- 
.Ànlere se.zesd, hét liàp uit'op eJn oràri"rr"-;In.ppïriii'.'ïirll, door de boven-oenselijke beheersr.ng van ae oizé'n ;.ra l"o"ir.oi.r alat het vorledig rdt de hanal ltep..,,onder.ussen werd e! ook gevoetbald. over de eerste helft kunnen ,,à kort zJ-Jn. Ton! stoops .brachÈ r'ENs op voorsprong. Het enige andeÍe wapenfelt- (b,Jten a. sraf-om Eo.u.tjrljk natuurj-Iljk) vras de ge,iste strafschop a"ót J.ó-ó.'Ë au." bracht de verhrite gemoederen tochwer wat verkq r'ring en de tweede helft wo-rdt dàn.ook in een Íetwat vr.r.endschappc llJker .....- sreeï bevochten (arreen moest nu a" =.n"ià='à.il.;;'il; ;;"il;;;;Ëi[o. ," noer rochÍ{at ' nietwaarl) 

''ENS 
had le: betere van tret spet- tegen een zr,ra} BTc dat zo te zien nieterg veel heeft gehad aan d+ tïalningslianp: ln- oostenrtlr:. Door 'rÍrtdcler .faii 'ttotte t<onÈr- .natÍes" uèt theo »ikstra,en ibn s'èràvendtrJk werd de verdedlgi rry van BTc overronperd enu{t een vàn clezè àanvarlàn ;il.--"b;;;";àï;Ï'r-o re scoren..Narèen handsbar nochr LEN.nog de ttreede penalty van 

-de 
wedstrfja nenen, naar ook deze werd, nu doorTbn 

's 
I cravèndiiii'- sportlef ge,ist. uit=i.gl'à-ö voor LENS zonder zwaÍé bressures. r'.

Tlnus zilfliöuE - öor Èöppenbiouwe
Àn vd .steen :,.ÀI.ldré chrlst _' José

rs.
OrrisË'.

'!

zoal§ :llse weken gàieden, al.werd aangekondigà'|ree ta ,r**ur"n voof, ).àt koroende seizoeneen prljs beéchikbaar ".=::]:^::ol.a".g.p".ài"; van het seizoen,rgrrZrgou]ï..r-Inàl|"i=",,na (die hebben hun eibJn uNrcoRN-trotee) I kunnen a1l.e . 2ateralag- en zondagsenÍóien , aan ,.deze kompetitle needoËn. Het ïegelennent-i= uI=ràtgt,
1)

2l

3)

'*1::: ié'mpetitr'ewe.srrijden'doen mee voor her ktu"".."rrt (1ar:mer voor at dre
. ï:.1":1 dle zlch op de trainlng wezenloos scoren) .-;
"'sen speler doet alleen nee met de, doelpunten die hij ih zlJn elgen elftalmaakt. caaï een Èpeler :." a. 

-i""p'".iïJaïàtl"* 
voor ,,vast,, over naar eenander elftal dan telten de daarvSór genautie-ààefp*t"r, q.roorïi...*--De opsave van de doeiountennakers vaí erk "idàiïi""t";;ïè ;:;;*e.*,onavolgenal op de wedsrrtiaa.s 

-t" ,ora.r, iiq.iIilJà. ur,*.r. sugger,ties:uo:::1briefJebj.jh;twÀdstrÍ1aform,ri"'_--'
schrlJf het op een oÍervirt;à'ei, 1."".-rr"i in bij Je wedstri jdsekretaÍis ofbij de. redactte

- ars arle blervlltJes 1n 
-gebrtiik ,i:", gir het dan maar'gewoon door de rantrnerichting één van de eerdàrgeno.nde -persorre.,. 

,r. ....4) ÀÍochr eï dÍscussie orrt"t .i """r u.'iiiJïl'ï" =ri=t een ultersr deskundige enobjectleve jury over de interpretatle der reglexaenten.
Er za1 eens in dé vljf weken een fussenstand worSen gepubliceerd. Rest orr" ,rog u een ;'plezlerJ.g en voorat íruchtbaar selzoen i;" 

-a. 
;;"="r,

--:'''I'''

op een aan-
te ïdaDs

Vorige week wisÈ LENS niddels Éet El,íSH-toernool beslag te leggenta1 ballen, hangr er nou aI weer.qr,ro;., a;i;àg nereï boven AEsPeil in een boom bij het tlreede veld.
-2-



1,

ileii csse sCrijnt al gebrobeerd te hebben
dan de derde tak reeht§.

- Een ieder tlie zich geroepen voelt kan het
proberen.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Zv
z SENÍOREN ZONDAG ;
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzi,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

rE te pakken, luaar hIj kwam hlet verder

(op eigen rlsicoi hatuurlijt<) atttja eeàs

\'1.,

':-,''H99gaat-.troJrwenS.vElj:goedEètBen...'......;.'-'-l'l PauI .r.oe!1r;".pi.jr Ce senioren nu feedS . de' neest '|epasèeerde iiuitpost: hlj moest
' '.;.. i 1.'.afdèlopen zondag maar liefst 10 keer nvissen,, , , , : ! .- ,.t'

- Maàr hopen dat de tegenstanders ook een SPÀABBELEG prijs hfèbben'. - ..'.;.
*ijl ontvingen van l4arcel de Groot en Theo v LuxeEburg.. een anslchÈ..ult Verona Eet het

. .; vg]gendg oPlchflft: Boí Giorno Ànlgo's èpört1vo. I,iËi c,ii de fiétq in rtaIlé dl\rerse
grote'sted€n .te - hqb.!q5r aangedaan, is het:ohs. bijr y.v-u"rond Ëf5iia gafirki on'als 4e vrLen-

dentéerlll' koÉend - Sei 2èèn lrit te komen.- *iluj;-il;;;-à;; '..riË."--"':'", 
'i:" j'Í '

- LENS Dl verloor afgelopen zaterdag met een nulletje of 17. I€ialer .lurrie Corèt 2àg
er ha de wedstrijd bijna net zo sIècht uit. als na dè openlngslvedstrl jal van pSV :
tegen Haarlem. -':i:;. -iI'.'; ' ..' t.'.,'-...-,,:.

, i'l: :
' :, | -,

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAMMÀ VRUDAG 23 auqustus 1985.

trlllhelnus - Toernool

19.00 uur LENS
19-00 uur LINS 2' :- \,...,i . \: )'!
PROGRAMMA ZONDAG 25 augustus 1985.

vanaf 12.00 uur Flnales wilhelnus-toernooÍ gÉns t erí z '

. ;',; 'i,
I '-.'

N. N.
N.N .

WS
UVS

I

" 
-. ,...t.'.'

Iaakkwàrtler 3 "
LaàiËwarÈter.4
r,aaliviartier 5

' Làakkwàrtier 6
r' ' Laakkwàrtler (

raakktiàrtler 9
r.E Ís rg "

-., ,Paiaat. toernool

'Elr!. PLoeg. .i ..
-.ilgr. . dé 

_ 
gongr ,,

.Hf.l,,Ottèfèpóor.
nr.,l nàssanií; '

12.00
14 .00
t2 .i
14. 00
10.00
10.00
t2.oo
10. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur.

I,ENS 3
I,ENS 4
LENS 5
I,ENS 6
LENS 7
LENS 8
SVDITB 5
I,ENS 10

"v2

v2
V3
r,,1

iz
v3

.'ti rOPSTEILINGEN:

I,E} ,.: 5: Res 2e k1. F:

,l H.lietz --.A.Janssen - c.xempermàri": A;KórGkaàJ - a.ó"".i: É. iou*enno'ven:'- 
"i

R. Roorjhol - P.schu-tten - c.-Cotpa - J.vd Endd'- W.Helrnen + aànvutlinq sèfeXtte.

I.ENS 6; .Res. 2e k.1: I

T
J
R

. Suikerbuus ; iI:; vd Sanden -

.'GrootÀuizen - Q. v Noort -

.A.de, Éaan,.i P.. Honse laar': .,,

Res. 3e kI. B

:F,,BrokranË -i L,.y.,bo*t.t -,r,.snàl.rch - *.ir*àqai;
H.Straveï -'H.Rlmmelzwaan '- D.vd Waas - D.EoIt,- :

IENS 7r ,Res .
rÍ)

. Jt' ze Ër. s-

A.Bilderbeek - G. Dulvesteyn - c.Goosen - p.B.:,nen - S.Rozena - J.Heylnl§ -
J.Verbarendse - c.vtl velde - M.ale Kleyn - e,Ànlnk - G.vd Welde - ; ,1. ':
M. Spaanbroek . i -..--

R. Berg_enhene.JDuweÍr - À.Krryper - C.ióypers - F.peters - ,l.trttentjes -:
E. Tromrne len - F.de Vroege -: .f .Wfítfng - t.Verkljk - E.Hu1zlnga - M.vil KJ-ey -
W.K}jnnen - S.de Nenny. -3-

].ENS '8 :



L

LENS 9: Res. 3e kI. À

LENS 10: Res. 4e kI. I

H. Gult J.vd Horst P. Meyer A;Mulcler
F.v Beekm IJ. H. MalIeI.. 

. 
p r,Rodenbqrg E.. Schut

A. Reesink, : "a. Vèirtè A. Slabbers
E. Fredrlchs' - R.de Eaas.

1

.i
1

.t R. Gi.nberg . M.,Jansen -' ,c .'Llpridn T..Otte R.Pllön ='r.ïóét - .r.va lkenburgL.H.l'{alleé l- J. Burqer D.de .nuiter W.L.v I-€euweh R;L. v f,eeuwen.
TERREINEN

wllhèlnus:
SVDEÉ: : '

Paraat ,'

AFSCHRIlTvEN

westvlieterèg, Voorburg,
sportpark, ;Cckenburg"
v Brienènlaan, Wassenaar

LENS

LENS
I,ENS
IJENS

TENS

LENS

tzI.
tel.
te1,
tel.
tel.
teI.

PROGRÀMMA DINSDÀG 27 augus tus 1985.

_18.30 uur MW'27
19.00 uur LENS 3
19.00 uur LENS 4

Terreln N!1,1t 27 z

PROGRÀMMA ZONDAG

14.00 uur
10.00 uur
11 .0O uui
13.00 ïirr
14.00 uur
12.00 uur
11.00 uur
11 .00 uur
13.00 uur
13.00 uur

vÀIr oNzE CO

Quigk. I
.Papendrecht 2
LENS. . 3
LENS.4
RÀvi.5
DHC .9

I,ENS 7
LENS 8
IJENS 9
I,ENS 10

5:
6."
7.':
8:
9
10:

l{. Kouwenhoven
E. RinxoeJ?Íràan'
c. Ouivèète1m
L. verkijk
F. v Beekum
T.Otte

29'r-1:5
g 17 42-7 i34;.
01891-7943
454972
2s7 843
979849

le londe beker

I septenber 1985.
r...,1'",'

' .. r=,ENS...1 
:

.: IEI-is 2
. - ,Gona..2.

, ,qroen - Wit I 58 2
, IENS 5. I
' I,ENS 6.

. BLeutq Zwatl- 6
-: vdlkenlers 4

Graaf W II vac 7
Toofan 6

N.B:
Ldsrechtéf ..r,9è=tàf a.

I,ET OP: I ZIE KOPY SPÀÀRBEI.EG. ?RI.'S

Doelpad 2,

I,ENS 1

Sparta 3
Spart a 4

Maasland

eÈltle )

,- , ' !:

RRESPONDENT: BI.] TEDO

Afgelopen zondag zag een.ingevijde-de oefenwedstrl Jden van lENs àcht.eh àègenl:, get neqen_de moet wel een beetie bijgés*rËafa r,tordei- un or.ff.uu, lngespeeld dan zlt e.r.een kansjeln on'kaópÍcien te tuorden. í.t 
""rr-i"tà-ià. ra-."I".o..r, noalÍg want. nu romert r.edereenmaar waÈ aan en dat kan niet Heïenr ! vero;de;;;er dat mer àrr" ,rià-àËren b1j clrcus,. , .; ,...Krone in de pslte rosrlet. Dat kan t""h "i;i;-;;de moet er ziJn en dan. gaat het we,!!

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
z-I zaar,voemal . .?,.. 2..
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

F

PROGRAMMA !4ÀÀNDAG 26 a
zzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

z; zzzzn zzzzzza
tus 1945 .

20.20 uur RKAW 3 I,ENS 2

-4-

sporthal De F1ult ''(De. bocht)
L€tdschendam .,

: .í"- .'

:'r" :
r. )1' i.i ":. ;:.

l '.:

-,t 
_1



OPSTELLING: J.Kuypers - U.vd Kley - E.
Ví.IGiinnen - W.v Veen,

verzamelen .20,00 uUEt r. ' ' . .':.-.
.'+'}

PROGRAI4MA DONDERDAG 
-29

aug.':"1u" ,ra5.
19.00 uur LENS I

UITSLÀGEN.

TroEEeIen - R.VraÍrssen - R.v Gljzen --À.. i(iiypèrs.: -

oPSTEILING: B.EndLích - D.EotË - w. Doria;d i
J.Kee'lman - F'BIo]..1.ind - e. Coret

verzamelen 18.30 uur ., Lei

LENS 5 I J. Kee.inan en E. Coret zi.e LEÀIS 1

W.v Veen zle LENS.2

sporthal Dulnlaan
.-'. t:.

E.Jabroer - M,vd Lans :: J.Odenklrchen. -: , ,t.

àer w."'vd Lindeh. ' ;.

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

ornas 2

Devjo 3

osc 3

ODD 1

0-2 , LENS 5
3-3 LENS 6
7-7

osc 4
De Jagers 2

1-3
6-5,,1; .:

I,ENS 2
LENS 3
LENS 4

PROGRAMMÀ., WEEK 2 t/n 6 septenber 1985

Maandag 2/9 (beker 1e. vonde) Delta sport i -'rrus I (22 -ZO uur) . Dulnlaan.;., _..

LENS2t^o6zi ln vrll
rl

TENSI,qITE

zzzzzzzzzz

9e - 3ee lcge!àl]le ise-!t!!e9=!9c_!e:.r_Ie! _19§ !er!1!c_c9!:$_!99: _ 999! qelq u aan.bij willem val .Linden.rel. 070-2024ó4:-- ---------:ï-
--!-:----'i----

..tt. { íl -:: -

hioon niet

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzz
2: r.ANGs DE spoFTEN vAN DE z-M T,ADDER ---.: r : z . 

'...' 
' '' .'z - -'----' z

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzzzzz4zzzzzzzzzzàzz

Zo staan wÍj dan onn zo te z,eggen,, aan de iroor-orrorra van de competittè 19g5./lgg5',: Over
14 dagen Ls het zover.'Er is öok door onze spelers de IaatsÈe maanden flink wat geoefend
en jetraind en ..-. met wisielend sus€es. D6{l.gtng het wat beter, dan weer" rets eÍnder. :
De.elndconclwie was echtèr dat èr momentée1 nog geen hécht team binnen ale lijnen gebiacht
kari wordel ." Dat woralt arrereerst nàÈuurtt jÈ tóeleJcnievei: a-an t 

"t i"ii- a"t thans nÉ de
zoneroakq4lies .eigenlijk oP haar: e-ind Ío1ien er-nclg masÈa,_è- nensen op vakantG-lE6n. Daar .

zulIen. zl j .danook wel hrjn ópeclale reclein jvrooi' he!Ue.t., ..§ai 
'is nu zo,ldoch wi- j zltten . ,. .

daardoo-r- m€t de ,brok,l.-èn'.. Dan zijn er natuuiiijk .ag vàiie nlessurès., at orÍntet ernstig -en dat geheeL maakt dus alat'we 'bij ae aàni'and.irt'eÈ over ile. sterkste opstellingen beschik=ken. Doch .wanneer we dit de .eerste i.retEi'G-goeà e" .3o kwaad als aat 
-gaat, 

kunnèn 'opvaÍl- .
gen,.-redden .wé het. Eogerijk eèn hee r 'blnd. i T;bu;èns.:íret ls det dli beéstachtrge- ,,zomer-weeï" heLel''ia1-.,ni€t gezegd dat \,re' diïekt-,'van start gaàn of daí we b.v. rekenlng. illenen
-t-e 

ho.}der met de. eerste"twee e drre wekeà ';.,ihi'Èuginger', Kljk rnaaï, naar verléden jaar ',

toen begonnen wg.onder soortgelijke omstanàighede"ll - '. : .i. ,. .l .;,
z9 gtaa!.,erj voor ons.EERsrE een tliui3wóastrijd otr) stapel nota bene tegen de new- ,. -.

comer Dlauw zwart ult wasseiEil} ke:sver-se karpLoer:. u1t àe eerste klasse zar zich uitdeaarà-Eé}-Zffi-wé1even,,wààrwlt1en,J;;"ffiJ",-àaffi"qd"*,,i*t1.i"..].,'
borst" maar nat!

ook het ÏÍ{EEDE krijgt aan het bezóekënde Snv':'een"treië trdràe noot te kraken, reï-wiir hetlErlg-Gesel Dsvp B) en het vÍERpE t t§|Ël-aniar *;; ii&-';àLr-t*ï""í.*-+;
beentje vóór -dienen te àetténl: re conpëtl-tle .lndeling voor àezë tagele eiitalren rulartverder alsvolgt:. ,. .. ,.i.., . ri i .., . "-:i.', 'Í "

I

i: ..' -.' - ".1,' ' -' ..''.:
v.v.Marine 2 - ornas'3 -- Ec-so 2 -. ttoeksè goys !; rENs 2 - sEv 3 - ETsv 2 - Dso 5 -.te Werve 3 - SVG?I 2 - vttf.sse.. Delft 7 -,Devjo 5.,...r.,, , :.:r . r 1rli.;

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



4e klasse E

. Devjo 9 - r,vra 7 - rENs_ l - Dsi.?.- B - svprr q - Monster 10 - !,radsdijk.s - Dso I _Takèier aoys 7-l-6rburch 2 - seuper ÀttÍrs 5 - s,Gravenzande sv 7. - _

s'Graveízaridè> 9 :- DHL 2 - Lyxa 9 _ cvc.4._ LENS 4.r atrar DeeD 5 _vltesse Derfr t3 - Ariston'8o/3 _ svq{ g _ óEïETg,_ "l+ ,"rï"É a

ntuele kansen en berekeningen traken als htj wll.
,rDe eerste klappen zijn heus nLet..t€ versDaalen,':

'Escheï Boys 3 -

geb 1 k.k.1-3 Rappa.
I 2-4 Ííelloar

Soare

zo kan een ieder voor zich zeli- eve
Doch w1J willen allereeÍst zeggen,
WEDSTRTJDEN

WoENSDAG 21-8- 1985

20.30 uur I,ENS I
19 . 00 , uur I;ENS 

.2
zarpnoÀc 24-a-1985

14.30 uur DVJ 1

10.00 uur DvJ 2, . .

14. 30 uur vooréchoÈen 3
14.30 uur voorschoten 4

- wc,È§isDAG 28:8- 198s.:
20,30 uur LENS 2

- 18,45 uur rENs 3

UITSI,AGEN

14-è:85 .àf§elast
nogtdorp . 1

_ Ngetdorp 2
rENs 3

Ornas 1

crnas 2

I,ENS 1

I,ENS 2
LENS. 3

LENg 4

: -.Nooidóà 2
, .' ',,. ,. i,.|- :

!tjd"!íoïdt nàder' vastgestelil I
svr,v 3

":.,,\,i:',
I.ENS 1

-i,ENs 
2

sEv 3/4

s,, ..

17-8-85.

IfEDSTRTJDEN ZÀTERDAG

I,ENS 4 : C. Berenbak H. Douv, M. Fris !{. Sitrmers
J. Kouwenhoven N. N. D.v Essen H. Kempeverzanelen 13.00 uur IENS Het terrein is gelegen aanVoorschoten speelt oP het sportpark Adegeest; celegenVoorburg, Leidschen dam Na Voorschoten dorp doorri jdencradJe bordje sportpark Àdegeest de rlchting aan

[ENs 1 en LEN: 
?. 

ríorden samengesÈe]d dqor ate.tralner..
LENS'3: . p.EËze - K,KruI l_ 

".r,*tèi._ c.KuiËe; I g.pronk
l.KFus - i.l.Mersbdrgen - N.N..'_ tl. r.r-. _ w.u. _.verza:oelen 13.00 uur r,ENs . Eei teïrein ls ;;i;g". aan wedde

{ -.' -' .r':4-3
afgelast
o-2 ..

De- weastiiia' van LElls i tegen t'tootdorp r.ras één van. dé bete;e ,óo"t"t1a."r, waarin Nootclolp,c,e lets hetere er corpieteie p1öeg wa^s. o"a"rt" de ïegen *u. í.t r,rooíaor1, verd,gàed'bespeerbàar.inooddorp was heJeerJt. 
"n i."iàï. *no;"Ë**il';"'*'"ï"xï1, reqen eè; 2_0..achterstand aan. caandevreg k\d.men wiJ 

-oo.l<. 
*ui- l.t"r in ons sper. .lociral: 

een 
,§aG. 

aÈ-tte ltusseh cetin cak'ak en aanvoe.der peler, irol wera aoor i;;J';;;;Ë'la.r àrs.rond.,zodat de rustsÈand een 2-1 voorsprong ;.;;-r";;à.rp aan 9àf. Na de rust werd het óner :3-r-,Mer pierers in de qeredere"-ui;"";i-;";;;d,# ;; ;iil ;;*;=#;,-;;.;"ïï :;:i""d'e ccj,binatLes rukteÉ bàter zodat e= ,eaeriixà taÍtsen ontstonden voor'het doer van,.':otdo'rp. TÍree save'vooïzetten "* a";i;-;;Ëàit."un pi"r=e pieters monden uit Ín twee,,eàve doelpÈnren. Ars **^":::,. .,rid de.-d;ïË""r aan de .rinkerkari àà u"t", tor had,dan was de vorre Hinsr mee naar hurs. eeno,e!..,à;; ;;'.;;.=';.Ë;^l;"ï,,werd sner doorïi.:::: ;il:.""..n en soed "re.maa:.É. ai-í;i'ïi-"." iffi;ïffi ËIi;Il* wedsrriJd

(À) - [.Sinke - J.Slnke ï
loop, Voorschoten.

J.Kruithof - H.Kor.menhoven _..
r - M. Kenper (À).
i Weddeloop, Voorschoten,
aan dè weddeloop., Te bereiken \rlatot aan de zijde van de weg een. Àfstand Voorschoten dorp toÈoranje boràje+1km.

-5-

geeft

3e klasse F

\,

:\'i:

i\ ,



ATPENTTE: Nog steeds 
'ijl,+ls! vordoende spelers beschlkbaar door vakantté ën tradsuies.Dus nieÈ afschrijven llïpl-fnafà" t

sr ,f . MeLnesz 
och .IlgogzakeHJx a3q <11.t tl jdÍg blJ :

Hr. A.spa ïl:r:Ziritrli :i',;,", -','., . 
' . t' . . '

uiterlijk vrijdagavond voor 19:bO Èur. ''
g.E. Aanvoerders zie ook zle ook LENS top_scorers trofee

_ 
voorln de LENS-rewe.

VARIÀ: voetbàIien -kari hi : nog hiet' zo best onze kleine Ka,'rj l Jansen. Àndere kgrali-1
i. ^. ,

tei ted : hèëfr,Élj wel. Sinds zoddag is htj ln het bè
9l,t u,tBdl. .F fgliqi-.teerd Kare.I j zlt van een dochter K[m -

-- ; : :l.TJJ.rJJ,rJJftrJJ,rJ.Iuju,rJus iI 
.

.T

maar.nu wee r gaan vo€,:bal.Len.

rér. rdzre
peter pèrï9Yn,

74
Eérenadestraat 51, 2551 xB Den Haag,

Jar Spaans, Maartensdl jklaan 54, 2541 xR oen Aàag;

J
. VAN EET iIEiiGDFRONT

WEDSTRT i]DP À+B-:WNIOREN

I ,J

J
wJJJJJff iifi ,r,rfir;JJJJJ

Í{r.r. yuul,lcgu.lrirJr,rJrr.T,r,rrrrJJrJrJJrr,r,rJrr,rrr,rr,rJrr,j.ijrrrj,r,r,is.r,Iu.r

Algeneen kgn-tak tpërsOOn I

Kontaktpersoon:
i-i.

Í

llej-. 292929. b 97 7674 lpet;er Perreyn)'?.ís,

trainen
IENS À2,fànsonl-,,:straat
LENS ,81 ,. Melis: §t<ikéIaan
IENS 82 Í JaíÈbnitsstïaat

AfbeIlèn vöof de vJedst rijden bij bovengen oeng. persoon op vriJdagavond ÈusÈen 18.0019.00 uur. In uÍteïste nood nog op zaÈeÍdagEo rgen op LENS bij lenand van de jeugdkoronÍsèie
en

teI.661314 ,Voor avondhre alstr.i j d9p- uttertljk. 'dè avond van de wedstrijd voor "18.00.uur,

J4.00 uur IENS À1
14. 30 uur Í.aakkvrartler À3
14.30 uur Vi.os 81
13.00 utrr l,aa}]<wartier 83

ZAIERDÀG .24-8ï 1985 .

MAÀNDAG 26-8- 1985.

19,30 uur IENS A1

l,!.
,,I 

,

;,Overmaas À1 '1.

SamenloDrst IJENS,

- 13 .30 uur
.13 . 15. uur
.113.30. uur
1 1.45 uur

v2 18.45 uÈr

-1.',

WOENS DAG 28-8- 1985. j': (koilpètttiè
18,45. 

. ]rur. §VH À2-,...,.:.: ' , .., i. ... ,:'
19, 3? .ligrr g"ick :steps D2.:.r; ?

gvzoNonRHeijEi r- 1 ;r 1 i.; .i jir '-'

. .,., I1EN§ A2 Erasmusvreg I

'^ i. rFNs p2 , Nij_ker\taaa

- p"irèpsteLri;9e; zle achrerin
a 1?!':'^1'-',99 "y leiders/trainersbijeenr-omst op LEN'

r..1." f,opy r(ranten.ak-t1è, .keuringen, 
en leiilerstoernooi

:i.c '.'18.00 Èur
' 17.45 uur

liEDSTRUDP abenuque c+D-JUMOREN
\-:

ia-

Kontaktpersoon:; RohÉit" peàniígs , xoí, Ennakade 4c, 2578 RJ Den Haag,,TeI. 552414 b.q.g 971674 lpeter Perrelm)ellen voor de lreclstri jden btj bovengenoemd Persoon op.,vrijiagavond tussen 18,00 en9. 00 uur In uiterste nood nog op zaterdagmorge n ,o? LENS blj lenÈ.6673L4- Voor avondwedstrtjden \rtterlijk de arond van de wedstrl jd voor 18.00 riur.
'ïrn de jeugdkommlssle

c 24-8- 1985 .
sànenk:oEst LEils,t;l

.00 uur ADO C2
4. 30 uur Laakkvra rtie r C3
9. 30 uur LENS Dl

MÀÀNDAG 26-8-198s

19,00 uur LENS C2
18.00 uur LENS Dl

LENS ci Zuldeïpafti 11 ,00, uur . .. :
LENS C! r ..Jansóntusstiaai 13.,15 uur

. - ..,-. ii_:,. - Zwalu.Ji'entoernooi BuurFtyeS (.I.Ac) 8. 30 uur

v3
v2

.18. 30 uur , .
" 17.3 0 uur

-;-

J. -'

i1. .

Í:

-:i';

RAVÀ .:2 '

.,.,gsvÀ D1 
.

:.1 r 
'. :t t-:". r 

"



EYZONDERgEDEN

T{EDSTRÍ,IDPROGRAMMÀ ElLF-JUNIOREN

ZÀTERDAG 24-8-!985.

voor o§stellJ.àgen' lle achterin ' ' :.

26/8r zf.OO uur leiders,/traj.nersbl j eeÀonst op LENSzie kopy kraltenaktie, keurlngen en lelderstoèrnooÍ

I"ontaktpersoon: ' Rob v Schalk, Jan Luyke
r-...:i: ' :' : . .,- , : '-lÍ.' TeI. 884694 ».q.g- 97..,

Afbèueí io'ox de wédst-rijdeh .bij' to.,"r,g"noend persoon
19.00 uur. rn rliterste nóöd nog-op zaterdagmor;en UiJtel. 651314. Vocr avondwedstri jden uiterltjk dó avond

nlaan 158, 2533 Jv.Den Haag.
74 (Peter peïreyn)

Op vrljdagavond tirssen 18.00 en
lenand van de jeugdko,nmi ssie op IJENS
van de wedstrljil voor 18.00 uur.

Same nkoEst LENS
,.13.30- uur. r,EIÍS E1_ .

13'.'30 uui r,ENs E2
9 . 30 uur ],ENS F 1

9 ,00 u'::-. i.\iJ'.1. Ji

Zwaluwentoernooi terrein LENS l
zr,raluwentoernooi r'.teirétli 'r,EÉË" .-, i
Zwalu*entoernooL terreln,.LENs. , , -

LENS F2 Erasmusweg

2 .45 .uur ,

2.45 uur "
9. 00 irur
8. 15 uur

MAANDAG 26-8- 1985

18.00 uui LENS El
DONDERDAG 29-8-19
18.00 uur EISV El
18.00,dur ]HTSV Fl
BYZONDE§IiEDEN

.RÀVA El

Erasmusweg
Erasmusweg

v3 17.30 uur

17.15 uur
17.15 uur

u5-

1ENS E1
IENS Fl

"??l8t 
21.0o uur lelders/rràinersttleào<cinsr op LENS

_zi€ 
kopy krantenaktie ,- tfu_ii11gg" en 1etdersto-ernoot .

!]EDSTRI JDPROGRÀMMA DAMES + !4EISJES

ZAÍERDAG 24-8- 1985.

KontakÈpersoon 3 Fxans vd Berg, Gramsbeïgen'aàn ll4, ZS4l eM oen'iaaq, 
:' '

TeL.29797Bí.g.q.9716?4(PeterPerre}m).-.
Afbellen voor de rvedstrijden bÍJ 

-bövringenoeÍ,d peïsoon op wijdagavorru a*=.r, 1g.00 én19'00 uur. rn ulrersre nood nod-op ,atérar$.orien op LENS btJ iemandr ,""-àI":jïnlioffr"si"tel' 66'1314. voor avondwedstrtjde; urterri.jrc àË-arona van de wedstri.Jd 'oor 18..00 u.r-

IENSdaEes vrlj
9. 30 uur lENsroeisjes

MAA}IDAG 26-8-7985-

19.00 uur !,Ionster meisjes
BYZONDERHEDEN ', ''

Samenkomst fEtrl§

Zwah.n*ehÈoernool terreln. Spoorwt jk 8. 45 uur

LENS -roels jes sp.park polanen 18.15 uur

- voor opstellingen zie achterin
zÍe kopy k:antènaktie, keurlngen en leiderstoernooi

OPSTEI,LINGEN :, " 
--' \ 

"I 
' I

LENS A1 : word! dogr- de tralner bekenË gemaakt

riENS A2: tvoli 
^1+:/e 

en 26/g g.r.r*ur, -'t.r"rua - ,r.de ,onge - M.spa _ u..spaànlroelc _, p. Straathof _ c.val.WeÍde : O.Swalef + aanvulllng selektleLeiders: - . de heren spa en Eaitmari. 
-- 

---
LENS 81 : wordt door dè trainer bekend gemaakt .. ,. ....rj 

,.

IENS B2r (vooi 24/g en 2a/g R.vd Kroft - R.cu.berbatch - E.Raffaer. - n.n it."i. -'': Ii. S,u'ders _ V.Tromp _ M.de VrLes _ A.v Wijngaard.en + aanv,Iltng selektieLelders: Ronald Boglsctr en eiic warmenhoven.

Í

-8-



LENS Cl: rrrc:d i. oo: d".,trr3èl:r bg|renS. .gemaa)<!;i ,,1 ,,... .:. i . --.. . -. :: . .i.i...... ,. 1;:, ' .,

LEI{S C2: (vocr- 2ri-8-en 26lg) Àl'vd Berg - s.vd Ber_g -. R.Boon,-, D.v.Derden,., N.JagesarlÍr.r..:.. ,,,1.,ia,,.T,or.iire:.-, ,r.Letrevàrd - E.slié;enqieiirr .; r,rlf,iur". ,i..àr*Ulrn 
serekrtreLe.í.der: de lieer Ej,ou.lzzari (241g diÈëIl DËr:. ,pribben:

IËLIS Dl : (vcot 24/B en 25i81 wordt c]oor dé,. !rat4eq, lexend genàakt. ir'a;:'töernijoi'r,j.bó uu.
I,ENS E1: (voox 24/8 en 26/B,en 29/8) r,rcrdt door de grqi5rgr bekgnq .geuagi(§. .. _ , , r ,,,.:t..r

., -'.;r .t einde tqelirooÍ.ií?i 15 uur.,'. . I .i'

L.Bon - p"r/ El.svrijk - E.Hendriks - R.Jagga _ J,de Lange _ M.p.:onk _:r., Uff"aE.I{ete:.'re's - R.!tat,3::i:eus _ ?,de IJlt _ J.vd Zanae + aànvul,ing selektle . ..
Ce Eeer ÀÍeeuwisse . Eindo .:oericoi 17. 15 uur . .:. : ..- r . _ r.

(voor ?,4/8 en 29/8\ IÍ. Hend::iks - n.vd Hcuvel - L.peek - p,vd steen _ . . ...,.:
R. Swikker. - R.Svj.kkei - c.1. Verle\.e1d _ M.Waterreus . .. ;.,
Patri..l( OoÍjtervreghel én Eerry. V,Kester. EinCe toernool 13.00 uur
P. À.ili:d.- - ,.vd Heyden - r.Xàitàtaas - Th.v Leeur,ren - R.Otte - p.v Ri:n _:..'.
,f . Sand,]fort - M. Vieveen. i.. .

Tc:D otte. ."r-- *":j

!I{S-E?'

L€r.der:

TENS f ].:

Leiders r

I,ENS F2 :

Iéider:
MEIS.]ES :

Lelders:
- W.Kool
B. Smi.t -
uur

.."r.,(voor 24/8, ei 26/8) s.vd Berg ..Ë.soàn _ N,Deen
P. Morour,, - D.Schram - S.Kool _ N.Schrijver _
de heren Ros en Schram. Elnde toernooi 13.00

.','"
- A.Xrol - N,Ros -
s.v qiltè_r. 

-:s.Daariieí

I

LEIDERSTOERNOOI 
" ]' "..'

:-,':
De animo bij de oudeis 

-van 
onze Jeugdleden 

"991 
cua toernool vart wat tegen. zar. nót -l- bekende spseeriwoordi.!'de beste =ir,ritrt "à.irt.- wal,, dan. toch opgaan. Kom op ouders ei-troeten eÏ toch zeker.wL1 13 ziJn dle aan or[ ià".roo:. mee wlrlen àóen. oox kunnen er rioqwat jeugdttiliners en,/of reldeïs èie èit set4oéri of het vortge selzoen ,"t a"-:."öa-"r.tiËtzijn/waren Eeedoen' op vri j dagavo, a e 

".piliià. i-= t.t zover. Martln Reuver onze toórnoöi-seliretaris, sluit de. inschrijving op ,""àuo i:"eptember. Tot dan kunt U bellentel' 910399' Er wordt gespeerd in 2 poures en er is een echte ttnatà (r,rwsouders tegenLENsleidexs??), Daarna wat gratis saté e., bier. @zellig tochl
KRÀNTEI'IÀKTI E

KEURINGEI.I EI.T PÀsFoTons

vor-':'g seizodn begonnen '/e vooxzichtig net deze aktle. Het resultaat een opbrengst van-! f 600,-. De toÈery op zondag', ook hier g.un r" roeedoor, bracht ook zo,n f 600,_ op.Met ciÈ geld hebben r{e o-'a. xr,eebetaald a.n het reisje van de jongste jeugd aan het eindèvan het vorige seJ.zoen' I'Iu 
_zl 

jn we $reer 
"u" 

piu" on b.v. een officleel tennlsvoetbaltralningssper aën te schaffen- profiteert ae'i,ei. verenlging van, ilurrr.e zien dat hetgeld goed gebruikt gaat rvorden- Natuurrijk urii".n er nog een hoop \^rensen over. zo denkenlle aan een schietborrl ,.t T:?1, een vidÀo, 
"péttt,"" en misschlen het vaker huren vanzalen' Dit arres Hordt ,rogàliik rt= ,r. ,"ui gàià *nn"r, krljgen. Dus vanaf heden kan ,...ledereen líeeï kranten *..inr"í ,,^^,. i.on f --,-^:-;:-:-:'i::l ]::iY=": "ï= va

hebben we ;; à;;";;ï,i;"::ï::.ïT;:ï§'":ïr$';riï"::"::'.1ïrff ïïïibe.nltever
ï:::"::ï:t*= 

rel. 652414 ." r,iJ r.àri-i.t 
"pr.,.i.". Doe arlernaal nee heÈ is in je eisen

ondeïstaande jeugcreden hebben nog steeds niet gereageerd op de oproep on een keurings-bewijs en/o§ een pasfoto op te sturen, naar pauí vcr steen, chopinstraat 103, 2551 sv .,Den Eaag.

De pasÍoto moetei: wrj echter_voor zondag 25 augustus hebben andeïs ls je konpetrtre-kaartje n'iet op tijd kraar. Geen kaartjó betekànd niet spelen. stuur daaron zo sner !oo_gelljk een pasfoto opr

-9-



ttLchard Swikker - Robert Swlkker - N. Deen.,+.p. Morouw -i A.,KroI. : , .::. i".

van. ondertstaandè 'lbderi nleu,e teden kli5g.rr, íue àot ,n9g eà; ke,rangsb.wils en eenpas.fotq. ,Gaàfulë'dè, pàsfolo '"oor ZS. àgöusttrF;. opbtgr.en! , : rj ....j ;-: . ..1

R.vd (roft, en O.§Walef (a_lleqn.,keurlngsbew.Us) . .. :,.-.r '. i ".: . . .',

-"- , :-.-'-aj-.- r..''

wanneer Jullte .hit' kètiringsueiwitis' ívan ae àctrciot.rt= ,h"ul"o .art g"q4i"'obr opsturen.

zerrnrieC ri7:-g- rges". 't '

I,ENS A1
LENS 81
HDV 81
I,ENS Cl
I.ENS D1
AM El
ÀDO FI

Alplen Al
ONÀ 81
LENS B[
oNA Cl ,:, :
ADO DI
IJENS E I
LENS cotrb

OITA A 1

Sparta cl
LENS 82
I,ENS C1 .

' 
' 

],ENS c2
vcs D1
vcs Ëq',
LENS E2'

.. )-1

. 
- 't,4-l

5-t.' 2-2' :'o-17
5-3

, ,i; .1-3.1

MÀÀN DAG 1.9=8-1985:r . .

I,ENS A1
. LENS 81
vcs F:
Vlos .C1 .'
vcs . c2. .,

I.ENS D1
,I,ENS. EI . ,.,

ÀDO E2 ,

;, t i' .i i ,*' .I

...:

;:

i., i I

i. ,., -:

-10-

UITSIÀGEN JEUGD

3-2
5-1

..4-q
.5-3.
. 7-2.

3-r2..

10-0
:. .,3-2..

i: i .,r .:i

..;

!,.i ': '' r'l'iL

t

':,

': l. :.t:,



,',"., EE.r.,EX{sREVTlE.', . .,.

!'lffiGLAD \,Alí DE \/IIEIBÀLVERENIGJï§G LEI6 (LEMG A§ SriU,)

59e jaa4ang nunrer 6, 29 augustus 19g5.

o
o otfFIaTFf,:T ,

o
o

)

;

IN BÀLLJIA@

2J6_4

2165

2L66

P,,I.vaI WEiard

L.J.vrt KLooster

P.P.vd ZaIm

100779 F.jun.

140479 F.ju1,

221078 F. jlrnr

SEZA

Val-thestEat ,36 | 2545 TC Den Haag,
teI, 210450 '
Valtlrestràat Ig , 2545 B, ttsn Haag,teI" 2I3I95
Iel+reg 74,5, 2545- et Den Haa.g, , '

tel.654693
ÀE'\PERM{

.: 1918 'C.I.Schenk

'zor{mc irlroo ,ur eur« - Ëm{s 16 .00 uur ie .Haà+-jes zijn gaar.

D
J,IUï]PSTrIÍT,TNG 3

IJt
Zaterdaq 31 aug.

SLulten:

Zordas I sept.'

AanvulLing:

Lm6 5, B sept.
Sluitens 1 .. ..

s'rÍDrgers :
s rntddags :

Àn De

aftell.en bi José Grris{j teI. 660 .04

s'norgens: Tinus Zil t-ouf : : Cor liol4leribrol&ler
srmiddags: Àn vd Steen - Jos xou re;Ëoven -
3e elftal 2 pers, :

. 
bardier:st 2 pers.

H.I€ntLngi :. José Grrist
Àn vd. Ste€n - René Vd Steen
Janny DoB{.
Tinus Zilfrrout

Har4. en

uI.

AGT..UWENIf,ER§ï(»I ESCAI'IP

': ': ' " Afcelo;n zaterdag tverd cp sporlpad< EscaÍE, I het 7e,'ZwalurrentoemooÍ
F9*p " gespeela.-RrÍrn 90 elÍtallen iroiË;te; sr.jiàe om er rcr "::.à .* sportierre'dag van te nra]<en. Helaaq,was er een spefrereil-".f. e ,]ö; ;À-Ëer" zijn !,,e nuwel aarr gÉÉend. Desondanks 11raËn er "iea ;*;í ioesctou,rcft .ri in iÀ=g-""nde :are,r.Sportief gzien kimrren ',§ tgó..lerygzj-à 6 il ftjne dag, rrooral door de weinige nJ.et_akcfiende teil§. De onrnissiè "zrva1Íwentoe'm*i a=ó*p,' ,ir aa àL t"t n""trur en a.l.leÍEd§'rerk",rs var rglÉ harrelijk bedarken 

"."; h;'*Àdèd.i"r; i;ï:- '- -- -- -------

".. .: ., " Cc[miissie Z\^rahwentoemooi BscariEr. .. ..:.

-r-



TIITSIÀG STEIINBO{AIfIE "TIIÀLIJ!'IENI€ERIDOI ESCAI{P u d.d.24-8-1985.

@:s
sLetrtelsef
gasaànsteker
bordenset .. . .- . .

eau-&:-toilei:set
zeep
fles rrijn

fiei:s
'i',l.r.ii:'
nr. 793

ae1

193
30L
22'7

r356

10.tr3

961"hCe

1098
856

1418

L272
l?24, -
1r0 7
Í336 "- '.

384 ;. 736. 
"52r 683

.116 "r " 8I3
436 723
595 616

1382 1401
.1298

Het eezste en inleeds 
-"ar, F,_1gg?S vrgrgn afgeJ.open ,/re+.e»d bt j,het vaïbuïgse uÉlhelrnjsultgenodÍdc1 orir te.sa,ri:rr 

"ëï 
,{F tre: frf.i"L[ï1au.; Zlvart (Ie lclasse) en gëstheer t{i].helnts(hoof-<ikiasse) * tulTiat te ue*à1"í,hlauga-*na werJ zci\.er,.het ëerste a1s het:,,.tweecle tbàlr ir,>t Íetcise_-uVS Eespeeld" 

--tà,i:-àa,ra-.,,risten 
lrtn v..edstrj.jd te..wirrnen. (rcspec-Ltewlijrc 3-l eir 4-ri. riei tgvài -"!.ie"-àJ àt wÍihelrnas r o-,"z.ririn"r.=,àsrrijden wcnnènzodat zq^Iel ëéri aÈ t'sr-'e.in de ti"aiÀÉe. ilriheiÍus uit r""ri-r..Ëï. rret tweede ].wamop lr3o]:sPrs'rg drcr een str:alsd:sÍ) v'ar iraris Der-bens naar kneeg tret--in ae fiueede. héIf,t.erg' noellijk, Een wez3ielijk fantastfierËiË,rËr."t* r/d rars íést Jteen butsen vcor eencnhoudbaar a&tandschàt, naar het was-'à'-'r--Ë; te der,kenl.'dat à"-ut*o,"a g0 mÍnuten..geïijkwas. Ook jrr de s,crafsdrqper:serie ,o". fu"aefrr-'a* faas zoaat -*Oe--pl=t*-t *f+=i:s .bÍnnen. wes.- Het eerste t<r,am.ttr irèt veta zcËi6d; de ;lresseezue jèài-iiiËï#-l,rirra".. voor lrem .

-"r'u91+ 
è srpersnelle E+À.ilËËï"t?Ë**d(ent.: Eeii.aardig èérste her.fr ner .-gcede kanse n .iDor beidl darti :L-"erj ó E iof r=up afgesJ-ote4. -rpg . een . doelprmt . van. de .--+et daar,co'.\rocr'rr, s'èra',eíai1r ilr"'.*irè; fu. la"+, lií-é-i.jit"r* het elgentlj]§a11een nog naa-r rarc vrat @ rí1orr sËó: ,/i;Ëà erbt:aties, veel cpkorende ÍEnsen; kortcmhet was een h:st voor-het 

"9s. 
n""-r.i-eeërï *lriieu ka,n^.e;r neld ereq.lroor tÍjcr ve!-zilve*i cor Rocolfo cardesrËr- íit'iàil*iL:d dus-'dm=c-"* trËt eerste ar-s Ïerbileede vÈrnend afcesloter en hct vertöililr eo"t cns i€ikharzend uitzien naar dekonpetttte die zoís u G--i"uÀ"tÀlà;.Ë;Ë, , sra't gaat. Rcder genoes dus on eensevgn nEt tratner Rab Jënser! t€_ p:ratql: -- ,-. ,. I . .;, .:Red.: ,l&È, j9 berrt-i:u àö.qï JdeÍhe twàlra_naen iret de (lrea:ieu.r&) szrep aen degenq' rs rJeze -'ao;fuerci4; hgspoiode r,* ro""= *tiiili-'- ..Ró ii,: Ja,.èze ry+ouq fcelr,e*te-ziàï: fu, rr"t inpassen vinr eer, grcoi atni-eiL nl.euweqrc1ers' zcdo'"rè t'ceot .i t-u."+r* u:: rcceeËte ÀirIí ni.ru,e,, korÈe.+iid&r een nier*e fo=:attè éi'à;Ëí= s:)eelvr.jze ge,,t,n&n rr,ordÈr. .

Rcb'.r.: 
lii."**rr:ing 

-d ËtË,{*Ë= .ËE-* *"jïà.:Ëfr'niet oxreu€den
Red. : (\ér ae -:.y:-:ip*b:=,.wspnit en,ruerrti.'t.r*ee" o,,ci^ ce aa.rwrnstenz lRcb J.: ë.11e nieu-,*e.spelàrr:irJË.í'Ëïàiuu.*, rnql4.g=rn-raiit, z;o{tet. olt sporri-ef -sebied als. in de pe:scr.nJ-i jke 

"ioÀg tr-niren net .ËËiör,*wu"uo,.,.§S.; 113b- 
je è l-.Sf"i à;a-+;Ëfftïàïë.k".ïo .;;6;;.,...,

too J.: I"ijrc, ue hedcen natuur:.iajl< ar ttlee sei roerrer.r'rJiË:r uttemt c4arele .iryelàrs_
gEoep. Der': ]Él* ,.§ dad:r Lk ie laahste s"i"ó&,-r,àïÀLr*. redereen kar. : i:'r.zÍet1 ,daE,.S' peJ.ektle op. tedori-i.t.glcied ,Ja! j aar noE.sted<er is gercrden.. ,', . . I'Íaar :r'het,.koq:etitre-vbetrar spere.) pcj< ar-,oeie r*.drà-Jen berangrijke ro1.' ; ,ffi*lï'::*;::-:--H"*1Ë; F"erk";;à;+-';i1i* ,,1,.men, ó6k ep

-,, -, Hr#.ï1l1ffiiflBffi*jE,tffi#?,{rís*ruF*Ë,ïeà'_3s:,ëïà§,,#s;
^E'' i cenceq o!e4''de pioecÍ' ?er-f , zcndac sta:t F Lgeeiitis er juL1ie x*"e,-, té+i"ouick Eerijlc je r"rut -n"tnu;À. 

Ïiernana is gebaat bij specr.l_i.:.i.c* ol.r een
Rcb J.: ;Flihï**Iag naar rntssctien-ían je alvasr ae op=te'r:iirrs ber<errd rnaken.

*=. -" *;:'í,H:l*:ffimm'm.r,n{#yt$*=,tJ:i##*

. Prijs,"i,nai:::s ktmen,ocÈ1törÈ,cpnÉren ret Ééi:eí..pe,=eyn tefièïisz+",i''
rÀï-8, he.L.rírihel:ry9*Wi en ltcb Jans e:r s te-Jkt van r,ral"

-)- .t
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:,.r:',^;:. ..,: :..,' ..'' -'-- '--:I--l'
EEreT EVEN DIT

''i PiRö@ÀNí,h'z'o[Di!s' r' septeriber i98s.

DPr 
-ca 

(te) :ve1e afsdrrijvrngen' v-an het af.geJ-otren *eetieinae i vras utv seloetarls ccJ<

Ílj5_T: :pJ.?ir."tur gemak.É" EE nr:rrsen ö.e tËlqrgeefs naí.r.,ei Ërà?:" Eekcrl*,bred!..1I hiedcij dan Oolc nÉ jn rerta.rttdrulài.9tr.9en,aen"l
,','1- il 1'.'.;,' :,..,. .'. .:.r,,.',. 1 il.i(OrrWör:hOrren

enig-
I

I

. rA.Q0 qu; Ouid< r'' Ip.0"0. ríÈ pa1lnCrecfrt'2 .'"Il'.op. uu-- r,r'r{S 3 +ï -i3..oói-rrri rersË.ri . .' I
, 14:ö0: uui. RAIrr{ 5
12.00,dÉ D;{c 9.:'rir.Ob trgq fmlS Z ,,' 11.00 Uur IENS 8 .: .'-13.00 uur.uÍts 9.- '' I '

13.00 uur fAgS ,fO '"' " ' 1i:'

'. IEI.IS 1 .:

I,EbS 2' Gcna 2
,,.. §r,Wit'58 2

tEls 5 . 
j,

.LL1íS 6
, ,31atxJ A"rart ,6

-Ya1}cerrters a ' .

., .9tr.1{ If' Vac .7:.;

lloofan 6

V2 , Hr Sleurtrik.
: ,V3 'N.N; ,':.. . -,

,V3.rr:.v"Putten.
112 

-N.N.

,.OII7
, 0254

0270

" 1949
0408

. 0303
' 0447

Q49t
.0107

r331

".2063
'L632

r049
''i629
,1690

,163I
IO4I
0396
1487
0446

'1633

HT
HrVI,

VI Halsèlaar.
Lereridse.

lEit$ 3 tsarrjtenst (2 pers.)
'CE 

S[ET.Í.TtscFr\I 1. 1. r.-

IfrX,lS 5. Res. kI.r
H. Dletz
A. Jarsserl

,. . '.':.,..,r,Et{s 6 Bi. 2ë k1.: J

À.IíogtgJ<aas
D:Ossë I . ,'1" ',
Wrl(curenholJen
R:ËiàiböI '; "'
P.
J.

S&u1ten
cd1Pd';r".ii.1'I , "

.. T. Suikeí?uik , i ,. . .

. . Jrd .Sandon r
F:Dlokland ,

. L.v Doxtetr
. . L.ErdtÍctr' ,"

r..Wrrd rsregE :
J:ftootliuizi:n, '

, o.v, ï.Icort
".': H.;straver.' . :

, H. Rirmelzwaan .

_., D.vd Waas . i .., D.Holt
fi.4.e Ha r
P.Hcnselaar .

G. IGniÈÈtÉn

J.vd E:rCe
I^I.H6óen':'
n._tUg:nhenegryren (21)

lEl{s 7 2e kl. E

' .. n.led;gptrqnegouruen (2x)

. ... A:KldT)ets...,..:,
.. .C.i(-ypers. .

r,u§s B 3e kI, B

. F.Peterc
. J,!Fientjgs

_ E:franrelpn
F.de Vrcege
,I.ÍÈttlnq
Ë.Ve*ljk -
.t;.Hr[Zlnga
I'Í. vd Kley
W.Kltinrien
.S.Ce:Neimy

. 0700 :' .1.'r
: 1736 : "' .'rr"" :L725., i .tit ;'
,.1214.,,r .-,.'.

0445
.t745 .,."-; '
0582. :''i-:':i,,
9605 , ,r.
1679:. ., -,.
1798
'1733 -' r;: , ;
1105'. .''"'' " .

1664- -' '. "'

-n
,l-.
.0

212'
700.

.t

"..L942
2L23
1855

. 0039 :' ''0r30' '^' 
'ogn7
1,r5 8

'' .' "1652

.'.- 2029'. 0s55' " '2osa.. ,18ïÖ .,
2055
2IOI
2059

-4-
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, .,rt, t.._li.. i : \. ._ -.
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A. Bildedreel< .'
..1_ c.à.tueiteyn _, G;Gocsen " ' :

P.Helmeni: ,

S.hzémà.'

J.Vedlatèndse ,'
'G;Vd.Velde': ,),'
.:tA"An ldi,.1:. :j1t,. i
G.vd VEÍde
M,Spatrtbrck
H. Sdreepm:ker



b J.:

&d.:
I{d: J. :

\MRTATIES

Red.
Rcb

Èd.
Rd)

,l

J

a

,. 1.: . ,_;:.... . 
r

Feh"e van rÍsr bedankt & selel<tle voor de aLtentle.die hij rrcrip vreek noc*rtcntvargen" i.
Fn andeïe rene, rrtrr &r S.Leen dus. heeft ÍÍet gevaar rroor elpn 1àven dÍe r
hoge ba1 uit de.bcoÍn sFhaatd bij het tweede r,aeÍd.
Cíoed dat er poli tle isi '

Cerard Kulper, \Iè!maa!d. redltel:spits ',/an Zaterdag drle, ls zijn srà..en r.velheel cnpiddcig begcmnen.- :Iftj brak _afplc6en zaterd,ag in een oefenwedstrijd zijn sctreenbeen. wlj r,{emsen
. hem van deze plaats af veel sted<te tce. :. , - '

Paul- Toet, de telefcnlscà \,olstaBl<t onberaikba:e slurqnst ver LET\S r0 ÍÍDest,afg=lo[en zcndag invallen btj het zer,ende. ^ -" 
. .- -

In een v;edstrljd waarln de tagenstander eigèrlijk nj.et or,er de nddènltjn
De a::re d:srn=l leeft nogr steeds in de vqronderstell-Íng dat er een prijs
.-y?of è reest gepesseercle doelv:ardediFr Í^c.
,we hehrb^*r aarr het einc rrén het seizceí nog rwel een oud bel<erÈje voor heJn. 

'

een heel gced adres vcor @n ieder diè een
Het ad:es hieruiÍ] is: C "v"an iJevererpl

epeutls
{n 15. Houtr,.djk in Den Haàg

IrL navoJ-gd.ng werr Ce z@dag afèllnE zal. ret lngarrg van het l<qrerrde seLzoen oolc .op dezaterdag afde3. jrrg de rreÉ<ie:ing pschieden .!.an de voetbal-er van het j aar. .De trcféewaar crn wordt Eestleden, UFE ITYSIO CUPrr is besó <baar gesteld door iot}re HoutwiDlt is
npet cel

ttor-DJ.er.s,
cËrgàan.

tel. 973013. frr de ran clte daar Ce Ieièinj heeft is nlonarrd minder clan de bÈr'ende LffirïSerJan zoutÈindijl... (oe man dle deze P.r.^i js lgsehU<tcaar- stéit)., De pt$ten worCen iedere- weekdoor een àndere bekenCe crÈd<eriCe benrdrte of nlet berudrte IEt{Ser uitpdeeld. Èpr:nten kr.rrnen
var rrEE EYSIO CUp', 1n de

alleen Ín carq:etitie
rrnsrenË

vedstrÍjden worCeii'Éetraald. Er zaJ. rc
varsdlljnen. Verdeg uensen w1j een leder een \roorspoe-

gelrtatlg berldrt
ilig en sporblef -,rcet}al sel-zoen toe..

De SPÀAm,EG Pri ls
u. begrijpt flat door bc\Ensi.aalde ortr.riJ<keJ.ihg col< de.spelers van zaterdag,l gttgeslogenzijl vT.h,strijd cm de spAÀRltrr,Ec.prijs. Ë t -* diè reedoen zií"-à*;
zqrdeq 2 t/m 70 zaterdag 2 t n +.

=3-

IIeb je aJ. tckcmtige tegenstaldel:s aan het rvqd< gezlen; 
.

vE hebben het lB4sH-toer:.'rooi gespeld dus heb il< de gastËeër !Íeri spelen. 'irfaar
_. lerder heb ik I'cS sëFn van de plceFn zien speJ.en. Eh eerJ_Íjk gezega der,k lJ(

,i:.c]öt het co\ vretnÍg zln. heef! larqit iliq;cpsleui$sen verandezen ,,et ae aag.
Dus nog o.eer idee ve,-1 de kradltsredroudJ.ngen?
I,F ÍEeten gorlcpig gsírocr' .,rën cnze eigen r,rplijk}eftn uitgaan e'' wanneer

. de r"eirvachi5.nger rritl:cnea dan zaI het nerendeel .rar, è te$stanaers zidr aan
'Y lTr?.ÍDgten aeipassèn., . .....,- vrlj pittip tael; Je r,enra"lrt. dus.*og ar- wat 

'en 
Ét tcirrenae seizoen.

nceten blijken naar het strevc-n ls sn in elt< g:vaI tot aar het elnde varL het
seÍ2ceri bij & bovens.Be ploegrr ree ie dr:aats:[ió je ven&:: zeif nog iets wat je ]<rvljt vriL?' ,....i-r:-.... ._..- _ I :::1. ): i : .'...,,r.": .

zoÍel va, besbrurskant als van de tedrr-isctre en algenene begeleiiling za1 er
rr-an a1Les aan pdaan rvorden cn.het pu:ll.ek ee* actiaktíef Srste en 

-:tteede

elftaLl- vmr te sdrotelen. rk hcop aan oot< dat Ce publieke lel.angsiéIHng, l/oor
Frg ei-ftell-en zal t<=ne,err. oe ltewr van het eiEen p*b1iel< is ;à-grrqÉ,be:.qVi o{< :" *" peri-gCe dat het m.tnder gaat, ,uit aàar fcrijqt elJ<elfég :

59dure-rde + Ilcrrrntitie ree te nr;ken. verder is het natuurríjr voor b \Ereni-
Si..rg rgr beLang dat het.Cerde e1fta1 prrcnuveer. :: iet alleen-voór het elftaL' en de thine.r c.p zid1, mr-iar odr- rrcor de otJerkorcnde jeugd zodat .de: aÈnslui-ting tuqsèn het 1e.2e en 3e teanr qua niveau orredrmgbaar is.



Opstelllng: M.vd lans - B' J.O&nkir$en
vepareJ.en 21. {5 urrr
IEN{S 2 6 ziin vrf i

TIITSLA@{

IÀI{S 2 : .

-ftrAUó - H.Jdlroer - D.Holt - F.ELckIand - W.Dor1and _: :,- è.rKorcekaas. ' - ':-' ..- 
felder W.vti Llnden,

i:," .. ','
ti

PRCGAMIE-I@( 9 'Élm IJ 1985..
nEerdag 9-9 \ /p 6
vrljdag,I3-9 Santos 2
\rijdàS, L3-9 V.rC 2
vrijdas I3:9 ÀDC r

19 . C0 uur *anjeplein .

20.00 utr Oranje;lein
19.55 uur Buitenhof Delft.
22.20 tJlur Zuidhage

.rinE 5
.L,ENS 3
: I,B{S 1.r

. r,ma IlEl,6 2 en '..2!

EEN A\IJI{ÀIE I.\IIIIIàÀN

tlns 4e inrctrt de sl)its rnn è korpegàu sslas PrjF.. ze-begcru:an ore#ia"Àà,.ir"p"r,vlot uit naar eeri6-2.v:orsp:r,mgl die even.vLot en-aomwera #G;jÀ. ze t<lr^,aÍEn.ze1f,srct 7-6 adrter maàr.wrsteí íbt vcor tijd tóch nog hgt ,Er,aienai-séiijre sper erurt @slepen. Daasra noeht..het.Se;.gpdraÉr- Éii ,.à óutae.riit rr.s riJtl.iieslneld en rerloreri,:,.qiaairrs,,1euke staalties=iroets-at,, neti3=r'và G-c.ËËÉèliíÀ.[;."uil ,,urs : hadden de',i:F"*p:g:=arí jnu jr. ó' r;d. -b"Ë^zÍtten. 
en Éiffi ;i.'{ .c"d"r dàn een 3-3 se--. ElKsper .tegen een*mtig'DeËo. Het'2e:tèa,r;*l.ÉÈ. ce'prqrctle ncg'niàt gefre.eL waar te fi-' teri. roöu viérd tdé; uËí cte;r o-o" 

"a:rrË*r e-n goed gevcetbald.; nraar lri de af$led<{nghag€rè rret. omas wes teii'xerbi*qiE".i **to.L net 2-0 de zelF naar zrctr toè..f,b ver-wactttlng ls dat dit tedn toch nog r^rcI 6f-g4t*. ral..gdan haË: Àf,; Laatste nleur*trr
ff"!; H..=_Stlljk n-^rvansé oacn .rainam..F:d.. Értk *r"i;; ;iJ ;;;;,frïIËïi*
:j:^"ï,ï_FFHITFT De Jase:rs.heè1.nneltÍjl<,"{n**. ,a een qriÍlg =ooË*rioó----.\z-t),2-q,5'1,5-6) verd ft ileinao.Íjk gFn 6:6 #lrjksÈl. ÀG dír-team wat rr=er e".^rrngheeft opFdaan rn @ 2aal rrlren rií-Ëerist 

"fuír.é-rËY;i"Ë-"Ë-Ëu.i,." tesensranderworden. t/*wY errr lÉr

-6-
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LBIS 9'3e ki. À

H.Guit
J.vd Hoxst
P.tgyer
A,I'tflèr
À.Feesir"k
À. Vente
À. Slaburers
F.v Lle€kun . ,.
L.H.t€nte1
R. Roderibuir
E.Schut
E.Frcd"icàs
R.de llaas

L204
r201
1617
:1641
0437
199r
l.8l7
r192
1935
r86?

0 850
0,;83
0339
r759
rt§2
2031
1748
21r8

.2Lt9
2092
2r38

'2139

R,cinbery
Il.Jansen
C. tignarL
T. Otte
R.Piicrr
I) ryl'É+

lm\is ,I0 4e kl. L

--.'.-.,:u"va-l.J<e lu$J
.r, . llcr1ie-e
J. Bui:ger
D.è3 Ittiter
I.i,v I€eu.ren
R.v Leeu.ren».6a

zUttL

H.H,]}À}ïV@RDEFS @GiJLET

Rr:i1for.nL{ieren. zi jr-l zondao pdcrij@aer bij À. DetgenheneErorslen.

.'ERREINM{

.':-__-. QuicÉ:..
.,Papendibctrt:

-" t[íC:.

èESCTIIIJJVEN

IENS 5:
Iö{S 5:

.. r,Et{s 7:

W.Kou^reÍhorrcn
H . RiJEreIa,raEn

.c. Dt:[\este]m ,jïi-. ol8er-7943
1985.

LEI{S 9: ;:.

IE"NS IO:

L.Verktjk
F.v Deekun "

T. Otte

a.s,
Vet ingarg van het huis ige sei.zoen dienen inj het rc'no_lg bl'1i&t-rnrers van a[le deelneÍÍEnè sIEleiÉ\iedstrl den de op- de

allet xOnretitte-
t ig-

l

: "' . ,' : De li&runrea-7" I e:E§_11&q1 u+F. ee nmeri verneld.Eevraar aezejpas.i': , -, ' Yeryee! @,opgaïr,, t',^or da $}ÀATaELEG prijs ntetl! ....f.' -

. 
l:Nleud liarerÈurg" de Savorntn fchrnar:laan
Industr{evÍeg,' pqvrdrecirt 

.

. zuider?ad<
BmsseEl<ade r;.Delfb '' ... ' " .,

rlel
tel.

. 2998ss .'.' ieNs ai'

. 0t742-7t34
454972
905231
979849"PRCEÀ}O,A

ZO{DAG 8

i 14.00
:."IU00' 12;00
i rz. o0. 
12.ö0

.12.00
:12'.oo

. .' 12.00.'r0.00
14;00

IMiIS I
LEI\ts 2.
ïtaiegido 2
STJA 4
I.EITS 5 " +
LENS 6
VoorSurg 3
Ibofarr 3
DTJrc 3
Tbnegtdo 1I

urÈ
uur
s.lr
uur
uur
uur
uiÈ
uur
uuï
uur

ncodenburg 1' ..: 
- 

,l, ..

,-irlfrltas 2 .. , ,. t- rEt\s 3 .. '.:' , '

IE[84 _ '

. Gr.W II Vac 5

LE}§ 7
IENS B ,. ,'
I,BiS 9
TEÀ§ IO . ..

+ LEIiS 5 Bardlenst ( 2 pers...)
zzzzzzzzz?ÍT,zzzzzzzzzzzz?,z7,zzz?,2

; ; PIiCGRIti,tA zÀAL,VOErdi\L

zzzzzzzzzzzzzzz7,zzzzzzzzzzzzzzz

ZZZZZZ ': - ,II
.lr

zT.,z.,zzzzzzzzzzzzzizz;zz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzzlàzzzzzzzzzz

ï. :... .
maan 2 r 1985.

[E,IS 122.20 tJËÍ (bel<er rcnde) Delta SFoft f _

-5-
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;'i

Àenslaanè zaterdag è ee:ste kcrpetltteeredstrljd. LBE I ent-dcend geetr-it:'Ï.,B{i 3 kl1jgt a:nvuIltrig .uit è seIektle.
LflTIS 3:: P.Ih?É) I("I(rrii F.LrÀrnle J.P)rnk (A* L. Slnke'M.KqITf€r iI.KouirenholEn N.N. N.N.

1en 11.45 uue'ffi--- Ieider RiVrocln.

2 notden door de t::atrier..
,i

- J. Shl<e - U.fenfier -'

SairEhkcrct IENS

12. 30 .uur
13.30 uur
10 ..00 uuÈ
11.30 . uur

inclrnlef heel 82)

r,ENi 4: c 'lererÈak - M.FF" -. p. crrcEuelcl - R. vrcon - J.xouènhorren - H. Dor-rr -H.Ibuitrenholen - rli.s-tui*ftersen _,r.rq"rri.ttror _ r{.sfi;;:ïlii. _ àffiÀtncg een spëlerr r;ia: IEIXS 3 -

verzarelen 14.00 Uur LEIqS r, : l

Ii .i .:

De opstelringen zijn naturrJ,ijk nog w]o:lopig er: hopelijk schrijft niemand af lle zrttennog si:eeds in de problenerr_ acos iléssu:es E'vtentie Leed. l4cctit U echt aflre en doe dlt$n ce ..ttja" aeeelcpn ir-"k'i.dr-;;;;;;srË;*. . .:
arr+r, eàressm, vri jriag r+terl-ijll voor 19.00 uur; . - 

.. . .,,..' 
"' 

I

Hr. J,I€inesz 070_Bàl+alHr. A.spa- ó;ó-;;í);;
H.H.: Earvoerd:is: dank om L;* cpgaveil voor. & SpaaÈe1eg prijs.

í'vaw rLr JrucDrr€È.m g
J

J,l-J.ff ilJtrtrtrilff ff ff .].]JJ!TJJ

Alg--:reen kcntal.,tt)ersocn, Peter Perre!.n, Ser€nadestraat 5I ,2551 YB Den Haag,1,, te]-. 97I67a- .."
I^lEDgI

.ran Spaans; raaàrtdÈdijklaan 54,254L >rR nen uàag,lcel-. 292929 b.g.g. 97té7a peter'perreyn --' ;-
Àftellen r,oor è wedstrtjCer btj bolengencerxl lrcrsocn op rrrljdagavcnd fussen 18.00 en j19'00 uur' ÏÈ ulte§te ttàocl nog c,p zatéraagir$en cp rElris blj lenend rran de jeugdkcrmd.sslete1. 661314. voor avcrr&*edstr{jd; ,rt;;-ilï.-d:."*d. \ren de r,aedstrljd vcor l8.oo u,".
ZÀERDAG' 3r-B-1985 tie)

-rir.'1'4.00,uur ataw z.vart ef..i 14.30'riíÈ EËintnqo's Al1I.I5 uÉ wilhelius DI
12.30 uut Postdulverr BI

IENS AI
I;EI'IS À2
I.,ETIS.BI
IETIS 82

Dr.: I4ansvel-dkirè W. plete§
cp.pëd( pi. 

. flene
IËstvL ietweg A. Acerereld
lladestqm

},ÍAnNDAG 2-9-r98s -

1,9_. 30 uur, .UJIIS BI
..,.f,-::-.i] )ïl 

'.,,t}\- 
. , .

,,,T',, EYZCNDEFIIEEÍEN_'..-_-
OÍ/erÍrEas ,frreg.. iZ J.Igrdeinan . 1g.45 uur

?-9: cm 19 .00 u.ur trainÍng or,,erlge junloren (

.: ga je redrtstrcrls bel_ dit dar cp yrfj ilagaturd everr door.

I€tder MëËrten Rog.
.V_erbeelc - F.elrlst - F.Xassim - c.t il IÈiè _ M.Spaarbroek _ C.IIeldt _.*.{*su l.y.spa - p.Srxaathof - n-na - ö.Lrur"t _
. uu.Ls,raaj§.(kontakt oFnelren IIet Ce heer §paans)

IeÍdes de lteren Spa en Hartrrwr.
-8-

maandagavorii
IEIS À2 eri D2 'zorg 

-vmr elgen \rer/cer.

LEI{S ÀI : V.v He1èn - F.de Blrrvn -.R.v Scinik - F.v lGster_' R.Vrcesldjk _ M.v Oraen _
" P. oosten^,esrel -, r,.Ëer.urlsse: D.v Der.;À rï.o".tàlË'.i'li, .i'LJ:ou-tr -À.Ka@ - R.vcl Àssem

,J
P

IEï{S A2:



i.1" l0 trr.r rici']- i
12.30 r,'ur r,mrÈ 2 !{aul zl.ra'rÉ r v2

rs.so uur r,Eil; i 
_.: .:,,::. DSVP I - v3

.í
r/en seLieie rilewan ecede "*à ,"'r"*r, u*H,ïi"j", 

ut-

Geb 1 k.k.113 J.rr..Eyk' ,,
L." . ..2-A. E.Guircer.2 r:3 s.nerió-Lhq-2 2-4 L.vd .Ians-.

PROGPèI,T.fl ZÀ'IERDAG 7 . a.s.

14.30 uur.lVCS. I
I2.45,,1tr1ï-"DSf 6. -. . i-..
1I.00 uur l.Íms,Èer 10
12.30 uur \r'itesse De1ft 13

d àrërl. t ,,t
Hagendoom.,
Tael. .- , i i

N.
jd ) rmrdè 

T=ryIS óp he E rteiTein aan r.de .

ZÀXERDAG 24-B-,::-+.*-

I,B{S
UlNS
IENS
TEI6

(viertevJedstrilaatste '

IËffru:...,

dag 2t-8

I
2

4

í:
A.
D.
N:

P.s.

TIITSIÀGE}I

Deze

"oii&à
"rlÍ. I
I@ns

I^B{S I
I,ET,E 2

PRocRAI\4Ifi

oinas .i
Omar 2

D[/J I
U'u 2
Vmrsdrcten
V-Qorsctro.en

IENS 1
I,ET§ 2
LEI§ 3
IjElds 4

'. 3-4
-'4-4 ,'i

.. 1-3
2:7

2^2
t-2

-_..t
3:
6-ZCERDAG 3r-8-r985.:' '

14.30 uur DORR
14.36 63Ras
14. 36 11srENS

_ 14. 30 .urrNnalqyJ-jB ,

14:30 uur:Dt/C
14.00 uur SEV

È§. 2e k1. !.

H.S Ibxas LEIB
w@
Dl. Zwart
\rcs '"., " .

VeCrurdr
Puinoord l

12.00 uur vrarina 2 : 
. ... ..'-. .,... .. ...'.i'-..11 

'.i.-. ):''.:

12.30 ;ux iiliil ' - omas 3

..".sc"o6Èi ,'i : ' :.,ffieBoYs4 ' " r 
'

12.30 uuririsv 2 'i .' :- ènv r
rö:só-dlil-r^r.1,":' Dso6

]..,j.:*jifiiJïdrr.7.],..;*r.T"?e,.
P yq:*s 

"p."1aen,uars i'en rr zeer w.rsser-àl$rregen'cmas, F*; eers[terttar taaIn het begin nosal rEeite Tet eel "tj ffi; s, lend.ornes. rya.eèn rlat1§F.eelste hé1fb,.._.-'.I9rct lrr de, ts,.;-:ece helft; urat- ste*g .ËS*ïil.'Ë p.,rrte., veirielJrrg wasi een terechtte ult_Hf;JtirH§.;ï"mryla:-d"-uË;Ë';ËËt nuï. o"=*-. seceerte.-ondankb een r.scn,rr nnoirerecht;... . .r - - íat ta-n crueótelyrerE argekeurd íaí;;Ëf'ffiL nr.a helehàal."-"

Ëff::u+lm**+sm*ur.q "

ffiil*Ï-kffi'=*Higgïe*fr1," .; *sëi,tËr,i' 
"ïÉ"1è.xotp"r-n=t ee,,

Ir'et 4e krrare ur""* sït.. cp een :-o *tto.Éffi ::*%ffiil__. *vrregl.red< een vercer€ actrte-stand-t;. Ëilil:ïi:F- t:reè helft werd er uit, eeu anderiË;:à&T.^àLtr.;*,:o",-"= J ;;i óïj:2.tènrg t*s"r,-,.kà;-ï iiasse reter speler:d ,

Ëwrc;r,gugffi#.;+Ëu.ff.ffi ,:tr;*ff "va*cep ,tst n=a'ó Ëï-sra in e.À*i;i Ë;1"9e". Het re elftal krpg sred< partyffif"+,*"" sielend D-,iJ, in een opgaan&5 *àa"ià:a trd( r,En§ urteheiijk aan,het langste

|.:(

-7-
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IEI{S DI: ( I . en 2-9 ) .1 . Dlnant R.Spaans M.de Fspl Draij Lsna -,.E rvd
lí"&'ï're1 ÀrJ.qrtA-n,,

wor.31-
;Entllitti

zrdirn

--': 
_E

J. Jir.r.rs::rans .È, .$r,:,niru<s [Í,Dmlich

teider Paul vd S{'.een.
| | F.eI }Ia&1ioui,

IEh§ Í?:' M,Haazen - i,I.ncËdr - ii. Raghor.lrir ï H.3rcothooft - E. Raffaele - .R.Faffaele -':
V. Ec{rp - I,t. d3 i/!-'ies - À.v l^Iijngaardan - R.vd iooft - R. Clnbedratch.

Ietdex Rcnalrl logisch en'Ertd Warrnjiihovren;- 
j

il

vums@u_
I«T1-taktFè:!so.$: Rdcert'Pernings; . Kcin; :.Ennakade 4c, Z5LB RI Den.IIaag, -.,.

tel.. 6524i4 b,9.9. 971674 Peter Perreyn. 
.r..:1...i j. 

.,: 
..

Lo',en6ncaml p?Esgcn cp vrij.lagavcnd !uss.e" 18.0ö'€À
op zate!:da. gror.gen Jp IEI{S bij ieauqd qan iË jeugdkdrÍd.
IijdiIl uflëi:lijk,lCe.ayand vi\ ee rveaslrtjd voor 18.00

' ': , SaÍenkcfist- .LBrlS .

10.Q0 uur. '
:. r0.Ö0 uuÉ::

.,. . ,.,rU.,""0.:O rr'f

Àeelkn voci de vredsted-jclen bij
I9.0C uur. In uiterÉte nccd nogr
sie te1, 661314. 'r'c,or avchdrreCSt

s-
uur

zÀÍERDÀc 3r-8-1985
.,1 

,

Ltrie)
11. 15 urr iI{L CI
11.00 uurFlarirjnqdrs CI , ',
I0.30 uur IÍVV..D, ,. .,.-.,. ::.'..,i.

IIDIÀIDAG 2.9-1985

19.00 uur LB{S Dl, ..,, . ,

ï€E{SDAG-4-9-1985 tië
..í 18.45 uur cm C2

lElis CI Bzasseitskàdé E.Maïkus
IEI\S .C2 sp"da*..Pr, frene .

: las nr ÈlroEa*réuac1ehn'-.' 
" 

.. ..i!

'{".j 
_

.18.30. uur,''

17.45 uuÈ

BYZO{ffiRI{EDEN - . ... ,. \,.::r ....,. . .- , :.; , - ,:"

... .-- .: rnaÀOagavcàd 2-9 crn ,rp;'oo riur tralning'overfw'.lrr,iorerr. 'jt'
pzocfrt nog erkele spelers vior C2 i:n-ui: feét''je lenr;rid neem

- .,,,. . ji.i 'LB,IS CZ zórg\'mr etgen riervoer i
; ,.' ,.,94 je leóts$eqis.',beli dlt OFnr,q,p vrijdaqë/cn(l even door.
@STE.IJJN@,I: .1 ..:r",.i: - ;i ':' ." 

'

- i. *,,. t,

TEIË CI:

i,EIS C2i"

I,EI,{S DI:

. . .'i

M.Iïe&ril<s - I'Í.v CrpcnerÈutsr - A.v Delden - E.den Hqfer;" E,y KNij ff ,- ... ..'..
J.l.Íalsveld - I{.Sdlurrsnan - R. Tett€Eo - A.tilcal' -..P--VaJkenbuÍd.- R:.:lErlrdeniài--: :-

..r.,.i.i.::. ji ;,; ,.:,., .:,, I{!@p[o,Vniin. ".,::.i' :''.,r.'x-

(voor 3I-8 en -A-g,Í', U.va Eerg - S.vd Perg - R.Itèàtl - D.v Del-den - N. Jagesar -
P-de lgn9e :,.J..r.qf is!e16 -- R.rcbo - E. slierendrcdlt,:: tÍ.IflÈbeni:'A.E[oudzàan1"
'6p ct9 néi u.rreèrtxs. .,.,......,i-., .1. .-l i ::.. . ..: ':.. rl . .,. .:'.'.;- : - i;'_ . -- l;. ..'r. i ',. , , Leider' de tbren Alouazzant eri Flubben.. : . . ..'
(voor 31-3 en 2-9)"I!Í.de Britc, - l,l.de SrI}m - D,HÈins - I.í.Knoester - d.f.,au -" '

' ,, F.relleyeld : R.Nuijerr - M.sdpl-ten - N.sdruufiEn :; o.sl!g!e.r,rgl?-d-r!:.,,:.r i . -: li,ri.
'-. J. bf)eans "-" . ,:._. .. .r:,. ..r,.. ..-.-... ,. . .,.

I,{EDSTmJDPBOqRAM!6, E+F-JI]MOmÀI : I .. "
Kcntal<t;E!:socn: I{cb v Sctra:*, Jan Luykenla4n 158, 2533 W, Oeri È"fi. 

'"
....,: 1.r'',,,1e,1. 884694'b"E.g. ?71674 Pbterperreyn..l'

Àfre sn rreíl? de.rs(,ds'i:t'-j&-n bi.jrl:o.=n6*róe:i Fro3..3ccín cp vrijdagavcnd tussen IB.0o en . .
19.00 ur:r. frr ulterste nmd nog op zaterdagrÍorgen op ilIt{S btj ienwrd varr de jeugdccniriís-
sie tel. 651314. Voor 4vcn<iwedstdj@ ulterlljk de avcrrd yan. de r+edstrljd voor.I8i00 uur,j

XX,IDET|AG 29-8-1985. '' .., ,i.,., j,- .,. ' t,'',. :' Saroikci*t'fgf,iS
r8.
18.

00 uur HTSV Et
00 uur HTS/ Fl

' IEIÍS EI Er:a.sÍusrieg
. LB.IS ,Fl-El:asIIusvJeq

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

-9-

17.15 uur,- ''17. 15'[r;1" :"



9.00. uur vrederibuittr nf
9.0C uur LEI{S E2
9 .00 uur LEI,iS E l

10.00. uur IENS F2 . ..-

?,ÀmRmc 31-8-rs) 85 tltie

E2
FI

..F2.

SarEnkcrÍËt iE!6. ';:,i:
8.15
8.30
8.30
9.30

, ..:: :
. .i +.'. '

ImE Ef 'VreiËnburrigeo
GCI{A.E2 V3
HBS FI V2
HBS,E2 v2 . ,. ,

uur
uur
uur
uurDQ{DERDAG r5-9-1985.i

re'.t ó uuf Ouick Stéps
18.00 urr eulck Steps
18.00 r{:r eutck Steps
BYZCNIERHEI]BTI

r,UtS nZ Ntjkeddaàn
IEI\ts FI Ntjker*laan
IEï{S, FZ Nl jkeiicJ.aan

lB-.rJF rrur.
17. 15 .uu!
17il5 uur

a ' .. " , Ie{S E-selekt{e zié k@y trainÍno ,. . .,
? :... .' . qeen tfdlr:-thg \roor LEt€-FfínZ ö'uiiaaga\rcrnd 3O:B]en e_.S:,,.:r- '. i ea jèrrcdrts&eeks b.i Ai; & Ali}ia"o eurjn dooi.(r,sm,r,ri'rsÀI ----:r-' i,:

r,mus rt:. (vmr 29-B en.3r-B) L.lb?Ynryu ---n..rcFd., - J.v oienen._ Iv.v DLerEn _. .. T.IhfutS - S.Ho=,r..rrage.r_ _ g.H6gmaqel j 
.' : i., . o.olstàcom I R. pienen - R.vftÈbd . .-, 
I{:},zendoorn - ,r.I{cprynndraaier -

Letdrr Itcn s 'Grarlendl jk.
f,EtrïS E2: i (yoor 31-B en 5-9) L.Dm - P."v- Elsrljk' i E.Irendrtks R.,rassa ,-'tr;tiooÉ'-,I.de Iange M.Plstk J.vd Seijp - M.v V1iet Elw.at€Eeus R.Waterèus:.-V.de Wit .I. vd Zatile B.v ElswljË.

'.i ii.l

LET{S FI: (troor 29-8
Ielder ltrr. !,beuflsse.

3I-B en 5-9) u. Ifendrtks À. vd }trerrvel L.Peek p.ra stéerij

eug(F
avoecl van de wedstrljd rrcor

EEI{S F2:

G.v Verse\Eld l{.WatereG L._ydn. ..'t I(lcoster - ,P.Vd WaarC -,rp.. vd Zalm -tl'iI1en Rtctrad én' Suikker é:rci:in kGIt cprerEn.itel. 970f54r
Rcbert alct l

!eLër§ fatrid< goqter^,Èghel rbÈry v l(esteren(v@r 3r-B,en' 5-9) ' P.A;ilalk R. rrtl Iteyden P.1161'r_skaaÀ : fx.v Ëe*en R.O'FteP.v FI[jn .I. Sandtfort M.Vle\Een:
Ieiiler lbn Otte.

DAMES'EN I,E-IS.IES

Frans vil Eergr., GtarsberEenlaax II4, 2541 Al.Í Den Haag,

Afte1len 'r4c§r è r.redst

tel. 29'79 78 b. 9-9.:971674 Peter PerrqFI.

19'.00 uuÍ. In uitínstà
kcnmisste .teI. 66 1314

ti$'!i: bovenpnerd rerlsocn q)
,l@ nog cp zatenlag[rorFn cp fais

. voo.p. avcn&edstrijCen. uiterltjk de

vrii
.Dal

dagàvcoró
ienend rnn '& j. tusSëi.r 19.00 en

18.00 uur'. " '

z rsRppic';31-B:r985 
. 
(kcrpetttiei

10,00 uur LENS darEs I
saneii<crÈi mils

Hcek v HolÀand I \E
u2

fI.oC uur fAfS rclsjes f '@a
AYZOiIMRHEIH,I

2
9.30 uur

r0.30 r llUli

- : gezcdrt nog entiele 
-neisj'es on te rrcetàalLn. r,ié* ,. gerust eens o=". 

'

- p.Àbi.al,.r , À.Kib1,r,r.Deeí; r"Ë;-;;;.b. eens é&r pasfoto in. ..
:- , :.

r'EÈ;'Ílar'mÈ:. m,*,u gurg - ,I*a***"g***.,-,'n.oà#ni- s.v urnter,_ .o.:rrir*O" _N'vd trber M'sctroËie,r - .l.spàJro"i"r o.qp*,.,r.*t - u.spaarÈroek. ,: .. -l.-'-'.-. ., --. .:' r 
---Ëfe""peter*rcl.

r'mqs lErsJEs: s.\nr lery _?.ry^-, r,r.p=&:-'wx*r - ÀKlol - p.Ibralrl _ N.Rös-,:' ,r.... . D.'Sdumn - S.r{ool _ N.Sàfijiet-_ i:.iiru.t.
Iéièr:s @ He:tn Ros en Schran.

-10-
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T.!:TIERS/CUDERS TOEITNOJI

19.00 utrt QuÍd< Steps i. ...

19.25 uur H.rc j . . .:. "i

r9.5Cj uur oufctc St@q
20. 15 uur lestëf*iartier
20-.40 uut:,' . j.d<:SteJd

, _2I.95 ut+.le-stegiwarUer .

tcemcbi. E s611r-:'gëspeeld in
. .;., !"! . _ -..,. i. .:. ...

I : , .'.

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

- 2r.30 uur'tl'iitnaai po'ill e Í
wisra.rr.porrlelïI : _

nflJijiritrelkihg r' 22,,; OO . ur:r
:r.r-:,t'i í'- :- ,,"

Vrijdag 6
2 trnu.le'í.

.. R)ULE,I .,

j' crLs Ie leiders
,i - .'.' '

.. ir -.
,htstéd(wartieï
IENS A . ':f i_.

l{\rlc lr

.i.i:::1i"t.
_f

A
LUI{S
IIE}XS

itvc
. t'l
POI]I,E

:,í-;II .."

',:20'.'40' \ntr
|:.. 21,.05 ulna

19.00 Uur LENS B -: ' ir Vios

'Iàasdijk'','
-,;:..,j Vi'óS .

.)lj'.

19. 5{'riui tr6qg- g:'r ;.'

. 20;15 riur Vios

. . ..;,r', LíahsAiàI. ..:

, ' .;; rrl ' 14;g... :.' ' . ' :-..:'::.rr-Í

il : .; .

J,.li . ï

vUC,
Lmqs B.)

À. Iheo Hoe lxlageJIENS

I ..'; I4Ëasdijk ". i, .i 1,. - , .:.:. _i.\.. ., ,.. . r.. :.- 1,", I tt-

- uauinitÉàt : rràlÀ va drs . r,rr"+er, id'r'ë'*; íirÈ"*à*
|Cf+ È*Tgl - Erik wanrenhoren - rror, ótrelPeter Pera€vn -

Par:L rril SteËn -
IjEl{i B:

' . '. ': :r-t:rl

Drr sgnars - Drr chrlst = Dhr.Bosctr - Dhr Ibhs - rhr sctruÈnari4lÍiÏ prurk::-;Dhr sehuurman -, Dhr lÉnsve1d. u:r vd lburiel .-lDhi v;!d\EG-tÉ*lA"ËË; -
$rr.§oqpena:=arbr - rhr' rzend6o*-- À, óiJi,""r,r--'rt,;*ëïfr"rf 

* :*. :t-

schcenen rcè te.
's e.d. woriéri ae

nelen Cgze aracnd, voor
oudet:s tclrr 18.30 iir:r.. op::

i er is-
l, .r;.ii',i i. :, ,r-

dar' '\roor iéïerc speJer
d.

rt'..,,.i..r,|,.,11 ''I .r' '

:Jé \rleet nri
warineer je
oP.

.*itiè't.gpéde
te rèe1:Tr;:bt

Èjrig", \rtiör
rag.je è heer



DE LE.NSREWE ...
r..iFEKBtÀD vÀN DE VóÉTBÀMRENTGTNG iiNS (I,ENIG EN s}EL)

59e jaargang nurnner 7, s 
t:|i,.Ï.6í 

1985

o
ó

ooo
o
o OFFICTEEL

rN BALLOIIÀGE

2,t?o
..,.:,
2t71

s.8èharma

N. Bholai

WEËR oPVÖEREÀi Al,s .LID

ztài. " r.l. 'Ànie

NIETJ!, TID .

170972 C jun. .Caïtesiuss.Lr. L37.2562 SErDèn Haag,
, . rel . 645692 . :. '. .

22O47f B jun. Cartesiusstr. 135 2562.SE Den Haag,

l ""i':

290859:sEzA Be_1-e.Dbilder 95, 24OI.HS èlphen a/d Rt jÍ

180161 SEZA. qouvres Dekkerstr. 6, A5Z4 IIK Den Haàg,
. ,t,éI - 96{.7 4A

, . .,', j- 
,':,

2767

ADRESIÍIJZIGING

P- Grootveld

'L641 A._Irulder SctliÈbörgstr: 77'; 2541.m, Oen Ëaag

MUTATIE I,EDÉNI,I irsT

1410 r .'. . J. p .Kowenliàrien . alleen veld'
ÀI'VOEREN AI"S LID

Zaterda 7 sept.

zondaq b"l s'ept.
s t uorgens i
srnldilags:"
aanvulllng:
sluiten:

D. jun.
SESA .

ilosé (hrist'tel.

I

1916 ., . . ," M.H.Schrtjver
7525 '-. N.G.StapeI ..

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

!, saronsreu,r*9. :
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBtsBB'ËB3iIDDEBBBtsBsiasietsanecnBBBBsBBBBBBBBBBBBDBBBDBBBBBDBBBBBBBB

stEorgens: Er. LenÈing - Riek rlosch
s rmidclags: An vd Steen - tlarleen vd Steen _ popke EnzeSluiten: .. Leo en Niesje Molenaar : --'

riiruà z:-ftnout - cor Hoppenbrouwer - Àndré
José Christ - :Àn vd Steen - I,aura v Dijk
LENS 2 (2 pers.)
Analré en José Gtïi-st'

r.ET op -ij r,ET op ----;;T op ___ I,ET op ___r,ET op15 sept. LENS .7 ,BardLenst (2 .:perè)

Christ

-3-
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BEEI{ETER WEET EET BETER - BEE WETE-R I,IE'ET,EE-I BEPER.- .BET IIETEÀ .WEET EET BEIIER - BETTI{ETER.i.:.,. -:::..: : i.., .' , '.:.-.: " '.- 
' 'r"!

'::... -
Mag ik rdj eeïst eens aan U voorstellen. BETWETER is mi (schqil)naam. en-Ik alenk .vri 

Jnj
VqeI..van heU -spelletje- af. te-ïeteh Aat miljoenen Nederlarders wekel.{. jks zo Lntenslefbezlg houdÈ GezLen zljn llefde voor diÈ spel en die voor de ch:b'lsJzí ïuèttatle:, \.1

ln tvan de laatste jaren Ínet betrèkking tot de prestatles van LENS 1 '(zondag);-thèt parade-paardje Iran onze club, vexklaard. Ged,urende4 aI enlge jaren bezit LENS een ultexmatetechnlsche en
,,LrieÉiaà tèË'6Íis

:.b-red.p.-,
tenàèIà

spe lepqg:roep dl e ln rDeni g rnrf endsetiapiiel05 trÉl
de. Echter, Ln coEpetltieverband wel:den de hco

'1"'iiiitie 2".
ggespannen,, '

r geïeno-
afdroog

verwachtingen niet of naur,Ieli jks waargeDaakt. Daaron zal lk nu trachten on2e trairiefRob .Tansen, dle BEIl.tIER uLterEate hoog lnschat, middels cleze :rÈriek in ons cluborgaanvan nijnsÍnziens zeer deskundige ; kritiqche eidvl.,ezijri en conEentar.en,té''voorzien. Dat htjen zijrt" selektie zlch .hun vooxdeel daarÍlee moge doenl

BETI'IETER WEET HET BsrER - BETHETER wEET EET BETER - BET$,EtER I{EET HET BETER - BEII{EIER

BET9IETER heeft geduzende de afgeropen oe:ié'riperioae ënkele weclstrljden van zor.rel het leals 2e _elftal- Eogen aanschorn"r, 
"r, ,ru." m.n. vwb ons eerste elftal: zedr. onde::,.de lndruk.Een vjederom zeer technlsch sper.end rENs liet dlverse rroger spetenàè-t"àr"''=i."1;;;;-bal ls en dat J'n diverse opsterrlngen, eqn. gevqlg van de weer rreaer'.gewotde; =;r"k;i;;

_ln zorrel kwarltarlef ais kwanÈitatief opztcít, Maar, vroeg menrgeen zrch af, wat zou hetworden tegen guick, een zeer stugge tegenstander dlle het vorig ielzoen zo góed had gè-
daan ,

!l_tï..,.-.-TIf ,4:nqlg_15.45.ugr: elf mciegestredèn, zeer voldane spèteis. sàop o. ons loop-wondër ultEeEiut op de Exond, peter M. onze keeper zeer uitgelaten, LENS had zoJu1st...een.fantàstlsche partl j op de 
'mat geregat, xoet ars iàsuttaat een dÍkverdte"o..ii']sïoíàH#;iö.

T:: hild r,rerk-en, ragfljne en supersnelle 
.qo. nbdnètles en een technLdchr surplus bleèfLENS zljn tegenstander 'op arrè fronten ae Ïià=. Een zeer hoge ultslag was Ëesrtst niËtgeflatteerd geweest. Gaaf ultgespeelde kansen lnon a" .rong tweepaal van,:veri'.re-o..10-ttstraop de lat, Joop odenkircrr.n vóoi open doel, Fr;ha;d ; il ;;;;-k"ph.f-9rqr, enz.) tre:.verden geen doelpunten op. Toch w.r.r, 

"r, 
ai:.e "i:eàuties" te belondéreí'i'fí de 1e helfteen stÏeeF van ilooP odenkirchen ln de krul-slng, in de 2e helft een harde qeDlaatste ..1schulver van I'heo Dikstra en een zeer belangriJk doerpunt vaÍr Robert 

"a "i"í::v"";"r iiàtderde doelpunr was kenmerkend voor her r,rn§-;;"sÍsreren. Korr.na a*.".nliiiir"i"irË"ï",van guick (1-2) na een dekklngsfout in onze veraËdrging, *et r,sNs 
-zrè; r;;il-;;;;--het nomenteel verkeert (-1:3). -gerwErnn 

heefd genomen en was met namg gnaler de instu\ Íanonze as, Peter l'reefout, win IGetEan, Ron de ,ràng, rheo Dikstra en ióó$,oaenflrchen, .';rjzeEsterk- waar het voorgaande seÍzoenen u* oitbr"k ríerd nu ."r," g"tooià,:'ti.iïïi "r"thoeft. te onÈbreken. .Eet lósse zand begint ,ru"t.r" vonren aan te nemen- - í ,
, ir,Ge..ngeg-. geJtberd: en.geprezen, zondag wacht aiweer een nJ-euwe, zware tegenstandeï..Boodenburg uit Lelden. Dan zal Uftjten of ,het geen bevlieglng is geweest. i.-.y-oor dezeaonalag heeft BETÍIIETER geen adviezen meer vooï iob gurr=.r.

ut Ja toch een, houwe zo:1: BEI,t{ETER.groet U, : ..

UNICORN-I'NICORN-I'NTCORN-UrllCORN-IiUICàNW-UNTCORN-UNICORN-UNICORN-UiIrCOruI-

Het bauetje ls r'reer serieus gaan rorren, Het was de èerste ultwedstltjd mèteen-raak.'zoars u. in het vredstrlJdverslas heefr kuÍrnen lezen speeldè *Na 
j;;-;ilË;";;-il"J};:.

van de hemel. lve zulren D:aeten afwachten of .deze lijn van at'tr.actief ,é, "ir""ur"ifi"ï-bal doorgezet kan worden.
NLeuwkomer en peehvogel Dld: Tuj-t werd ln de gelegenheÍd gesteld eengeven over de prestatles in de openlngswedstri id van dit selzoen, Metg:l f 9* ook de strijd om cle UNICORN-trofee weer tosgebarsten, tetqen de ogen van emlnent bestuurslid praÍis v DiJk want triss?hien benÈdle gevraagd word.t Uw licht. over het eerste ,Eís_.ttt"t te laten schi

I

waardeoordeel te
zijn beursnoterln-

voortaan op de sple-
u wel de volgende ,

Jnen. '.

coRN - ult.-:'4'::mi - uNrcoRN - uNrcoRN - t NrcoRN - uNrcoRN - uNr@RN - uNrcoRN - uNrcoRN
UNI

-.L

IjsNs Í-'X?itiscË ËekËke; : l: Il



DI :1:f -u"ril 
CiEf tCB'fIril i-à'I .rl.Lit5 "

:.' ,iÍ:

rT
) t :; ' :PiÈ ru!!,

"' '); 
"'

De zondag selektle van traLner Rob.fansen kenÈ,
_f1fl:tlln?.ql g.en vljftal nteuvr-e sezichteq.. v;;'qel1.l,( 'bul.ten beeld"

::-_._ .. ;.1::._..zoals de t!:ouwe LEN,S aanhang niet zal
die- vijf ztjn er op dit monent twee tlj_

begon'btj ïIENS vel" zejer ongeI.ukkig. BersÈ .een enkelblessure en daar julst vangenezen, kwan over:heen een erns_tlte f nteirtëÉsur<il)l dl. hem d" ,rodi;; ;;;;.noodgeöíongeí àan de kónt zal lióuàen., wr5 weasÀi,p:,"r. "*;i-a.rJ-;;";;="",spoedl.g herstel toe. -. .:.'

i

11p noodgePhi Oosterhout: moest dwongen zljn vakantie' in sep teEbè r opnemen en zal zich pasover 2 weken ln het coEpetltlegewoel kunnen srorÈen Vanult het zonnLge
,r,:' -.-, . CorsÍca Éens t, hij. ztjn teangeiröten een voortvarende start toe, waarvan acte.Èlet de. .3 iove ï(7eb1even n1èuinëltngen hààdèn rsii ecn oe

t.',.: : . gnrekje. zi) stellenaan U,. vool: :',', , r ZiCh
Rodolfo 'Garder-l+n:,..Í,eeftijcr;. 26 jaar èn ts,,iróg artrjd o:igehuwd.. ceboreí in suriname, maar.'i: ', , " v.anar zljn 9e jaa:: in Nedë;r.and.'is.zi5Í voe's;ii;;d;;'b"sonnen bi1 RrÍ{rKen stapte. op zijn 16e ovèr n.a, r.c.v1àaidíngen. Sp""ràË daar 1 jaar Ln debetaalde jeugd en de vi.er: opvorsende jaren lí net àer=te.van dÉ, róën.àIige' -' - - .' - ié. iliirrslecrub. srapte d;#;-;;. een ,,Brar,.we uaandas,, qver naar Rvc,om' .'.,r' .. '/weeï'snei texÈs re itere'n 

""ur tr..ràin9";-;;';.'ï;r-lp"ï"r';"Ëï'r]"iiïï=.,
.-.., . fo.-+ot'u, waar.hlj l'reer 4- achtereen volgende jaren voör ,uitkwam.. oin eehs ilèÈa'ndere tegenstanders geconfronteerd te r+ordón naarte irij de overstaÈ naàrr'ENS ' waar hlj verlangend uitkljkt naarr de bekende Eaagse derbles-: -RodöIío

studeerd.c lL .jaar geteden af en \.reïkt nu als 1urlst;il.;.;-;;;;;:=iï;ii;,,. lr. j ' ll.rytt:{*.' -Het bev€rt hem btj I,ENS ror nu ioe ultstékend. sr.j +rriirt LENSeen technÍsctr.kp,ap sfelen{.etftàl, en véiwacht auurfr,-:"u; goerl sèizóën -te' i :.'t : 'kunnen aiaaieri. iàr ii;{il;ïï weten.blij te zljn mer eén. jonse irainèr, .' dlie goed tn de groep'lifi en zoiióende .sieerÉepatenÉ kan .ryerkgn. , ,-, :... ,..Tonl stroops :.,leef.rij d g 2l..,jaar- en J"5,ÈJ-orig"irr"à. ,tr.rJ.,.ï.trp9..ir. jkh.a"n wee r .r;,o4 de' 'i'| ; r'Brs dames, red-) voetbàrae'irinar:zijnl""nt9i."-j;"r.-iij-íu",. De sreèr blj clre' 'i j cJr,b .be.viel. TonL.nlet langer,: vöàrat. nlet ohdat de .ieuod 
,r'r ,' ..krrist. sper.er: ,"a ;";;il;íeiei'à.;,,i;:í"ffi;#"i;:;ff:rïilïltàI: §ï""':' ' r '" "bescheÍden ronl,iidiejn"t írt iliituil:-i1!.:i.;iïíïËï#;,r3""ï,ïL"'.''' ';' uj'tzendbureau. Eij raar wetèn nÀt bíjt r,ENs bljrohaeiïaai zÍjn.zln te hèbben.':'', : i:,,'" Eet Is een reuke'eroep en ei woi.È ó"i;;,i;iË=;?";;ïi""u sevoetba+d..nlj'i'.., ) : . ,:.zegt er;arres, aan' te zirrlen doèà om een praais.'in dà nooiaq,actrt te.haten,..: . .i_ .:.. ..hoewel hiJ zlch.bok.terdeàé ieair=b.rrl à"iï" ""rArïIiii. rroo. r". o"beste Eoer-spàren ar.dus só,.,,; aiàtaà"iiii-.-"""riIïàïé;i; kijkr en daar aan

iÏ.iliiï;.ixlhet natlrurrijk prachtts is dai net 2e ;rftai ;;'i..-"riËii.Iö"*
Jeap' Plerre yulderi LèeftÍJd:24 jaar eà ook nog aitljd vrr.jgezei. -géeft vanaf zijn prirle

RVC' en ook htJ keerde dcze crub sner de rug toe om de a1 .eerder opge,erktereden. (sfeer.dusl) Ging terug near ,i.L::itas, maaï werd a"àr-."" ffiï;;:.=Kwam nauwellJks mcer tot goeó voetbai en dat'hegft iil:r""" plerre de aoor_
. r : -' noserijkheden zas eens lekier t" r"n"";-JóL-iiràír;;':;^# ;nder ileveau. .... i.. .. BiJ LEN' 

".}:il_r: rioeÈed.uewrjzei, atdus. de druk Èabbelen;;i";;:-;; 
"""_. . . , :- currentie.bij rENs lnsplreerr r,"h àn r,i:-i";p;.;;#;;;ï;t;r:i.:.;;"ï.:ï:-

., . :., .. . 
...1,... ,barlenr Eij verrel_t. h"l ui3 .rlir,,rri."r.'"ïJu"-à;;ï;; ïiro ,*" re hebben .

..: ..: .. her nersens,', aldus rret Èulrerséz"irir.Ë'ril'"r"-Lil;.iïi ;ENs, dar her- .edere beroe! van verregenw-oordíg., 
"iL"i"ri;.. :---..' 

,*, - 
_. ....

1_:_a 1: tgpi r,ENs eii tr"1"::, ryor,n "sen te' hopen, .dar er: op.her verd veer van àeze bérortes. van dë nLèur,re aànwinsten zar àijn. teruq a. 
-"i"à"n. 

p. 
""rèt". ".nr"i ii-uli g,rtctï !n"Íeder 

sevàr re'bewonàei:en ó;"-:;.;;;.; ËiÏ; uitsrekend: sespeercl en ook bovenstdàhdea+ï,-1:Ise1.'brekehzl.ahb"r-"r='z"àuiin.i...}ii."teren'..".-.,i,:.|.'
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.J

VÀRTAT}ES
.'L

".'.Sinds Menzo blj Ajax In het doel staat is MaÍÈin val Í,ans suppottèi van deze '' c1ub. . - .. :. r:!

Het is nanetijk de enige ploeg in Nederland vraar je .èls keeper n.d:eF .de schuld i:
l(rijgt als je blundert. - .- ': :' i

uedóàelÍlrg ian ,ros6 ct ii-.t, Eet nuÈtigen .rrur, ,"lri tredegenotren etenswaïen Ls
op het LENS-ÈeiÍein ten stengsÈe ve:iboden
IIet ls Daaï Cat U het vreeg: I i- -: 

' 
:

van onze spi.on uit.ae tfÀeeXaner bij het é'erste: voor ae wealtrljd "was liet
Rob Jar.sen dle o9 hèt ranalje van een zenuwinzinkir,rg cloor.(le kleedkaroer IJs-
beeïde teilrijL,dè'rdst 'ran het'e]ftàI lekker relaxed waó..
Na de ir'ealstrijd was het petrdr Éreefout'Cie eèn acuÈe aanvaj.. van kaalverkraB-
Fing l:l:eeg en abgoluut n-i,et uear rdt z'n v:oorden koq-kemen.' :) : i. i

Vera-en lli-lrlng Hui.zj.nrJà :na}-en melcilng var1 de geboortà van n-iiri.Eoöh Stefan.
Het adrcs -í-!! Jc,rkerbos 57 te Zoetemeer. Onze .gelukwensen. .

fyslq,,-fysio-fysio-fysio-fysto-rys1o-fysio-fystj-.fysto-.fysÍo-fyslo-

,DE FYSIO CUP

'De eeiste. p'uirten zijn vergeven dlt afgelopen weekelqde en we1 doorMarlfÍn neuver. gtl
'had voor èeén pèroon zelfs een tlen oíer àn wer nÍemand ninder alan de redder van het
'''eerète van' het afge-I?pgry weekètiE-e de keeper Fred Corstanse. Nu volgt verdeï een verslag
door de'beoordele ran de wedstri jd LENS-Blauvr Zwart. . ,.1. ... :

fyslo-fysio-fysio-fysto-fyslo-fyslo-ryslo-fys19-.iislo,-l t"=lg - fyslq.-

Deze vrii Jonge ploeg begon fanatlek tegen h1t net geprolnoveérde. waq..gudere Blauw zyíart.
EFÈ, resurtgexde . d.an ook vrlj sner tn een dceip:int vdn Mlcher . rortnan.; Het Èas alààrnà
BlquvJ zwart wat'de krok sloeg en'het is aan' rieà cordtanse te danken dat.ztj Ln de bles-

.sure tljd pas op gelljke h.ogte kwamen en nlei aI veel eeràei. In de tweedle helft was
het aI blnnen 2 ni,n. '2'L door een eigen doelpunt. Blauw Zwart'kwam toch,.weer op 2-2 A.o!
een (d.ubieuse) Penalty. tENs narn daaina het heft wat beter ln elqeà hand en vla doel-
pr'rnten van t4ichel Fortman en een goede ingéstudeèrdé vrljetiàp ligeschoten door peteï KroI

, "werdl het vrlJ sner toch noch 4-2. Hierna gtng hét'er'achter en,op het Elddenvelal toch
eleer wat nonehalant aan toe eÍi via een van'iíchting veranderde'bal werd het nog 4-3. Dttbleef de stand zodat LENS de eerste 2 puntén flnnèn neett,

DEC 9 - Í,ENS 6 0-3

He!' rrENselftal betrad. een beetje later àis gewoonlljk het ve1d., rvant we waren een en aI
verrukking bij het zlen van Bén Enatlich I s fotoboek vaÍI zljn trouwdag. Eet was een zon
overgoten dag, de,pooiste van dezè zomer. He1aas kon hij zeif vandaag nlet opkomen want

,-het FILoor ileed het nlëÈ. !ías de aarnemer dle pijp ,,verteten"? nermai ton ooi< ar nlet.
. Eeeft opvoedings .Eoeirljkheden net zijn pupptè. èing daarom ..vÈi1 , n.r, de Kynorogencrub.
Had beter laer d1 Hond.èn. poritie kunnen gaan, dan had Je nou. iunnen ' voetbarlen : : Nu rets
over de wedstrijd.. Het, was gra:(tj_cos. .Neem nri quirinus van,Noort (wat Èqn nooLe naam
heb je toch) 1d-et .zich 

. ti jctens de lreclstr-ijd Ían zijn beste 'Bant zien. itet hele micldenvelil
was van heu- En dat hal<baltetje nd.ar Rimmelzwaah dJ.e zodoendei utt vrije iSositle tegen de
Paal moest schleten, om hem dp.arna nog eeng in de touvren te kunnen Jalenlfoei. Htj hoeter direkt in,'nerenli ,Ie kon'.aan hen iLen dat ze een welverdlendè- vabàntie achtèrËe rug
hadden, alles liep als een trej-n. Dici van Í,taas.kreeg. ook nog eeh -opgelegae kans *àu-t, 'schooL hoog over ' TiJdens de Ttree werd er niet over voetbal gesp:otËn. oË-i*oË.dJ r,"rrtglng het ze nog beter af als de èerste want Leo kwan de achterhoede versterken. Janlnerdat ze toen geen bar Eeeï kregen. Dlck van waas herstelde zich nagnifiek en tr-et dekeeper het nakijken.
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hlat deze jongens op ande.ren voorirebb€n, ls àat ze een erndaal ter besehlkk1ng hebben.''nr.-:.'- ' .'-* r .:-n l. : d:i ''-,-i ?n, 9__r i./ogeirr€s !je, en je be-ni: ;,reer ,, il-to Our" , tZo doot_gaan rENs 6 dan mogen we _einil van aii iaar Ëen xanptoen r"già"t"i.Ëireggen julrte vanJoop Zoetemelk? GeEiddelíie leeftri. jd .r"i ait nitlor f" + 32 jaar. , .._. : i. .

P.s, Een veï.'.ate receptle van Den en Degiréè.;oÉ + i4igO,uir ia dè rnt.ts';kànÈine.. egmissle

"o*=]l.o"."anqst 
l.eo van Boxrer mer aan zijn.zIjde;:";-d.-;;ii.hïil;ili;'à*,;, r""-=

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz F.

z-
- zoNDÀc sENronEN :r'' ''- ' "
a ...-...i' Z. " . , ": .: . ,. . .i .'
zzzzT'zzzzzzzzzzzzzzz'zzzzzzzzzzzzzzzzzzz4zzzz.zzzzzzz'izzzzz,zzzzzzzzzzzzzzzzàzzzzràzrzzarrz

PRoGRAI'lr,t+ zoNpAG B ssprer!gÍ._1:!:"
14.00 uuï LENS 1
11.00 uur LENS : +
12.00 uur Tonegido 3
12.00 uur soA 2
12.00 uur LENS 5 +
12.00 uur LENS 6
12.00 uur Voorburg 3
12,00 uur Toofan 3
10.00 uur DUNO 3
14.00 uur Tonegido 11

LENS 2 Baidienst (2 pers.)

Roodenbi-lrg 1

Uni.tas 2
IENS 3 r''
LENS. 4:- ':.

Gr,W 'II Vac 5
cr. Í,ILt ' 59 3
r,ENS "7':- .1

r,rns '8 ,":,
irENS, 9 - ..

LENS 10' , j.

A.Veenstrà.'
D. M.Andrade .

':,:,:.

I,ENS 4
" t'taitin Éàïer

etqhqra Schreinqr.
Petei Perïeyn
.I;pbert Pennings
EeDk Eoppe-nbrouwe rs .

Robért Duindam
Oscar Könemann ,".

Rtnus.MIcheIs ' t

MaïtLn Koeletry
c-eeq' .9denklrchen' . ,'
'Fred ïdiicel
Aad v Kleef. : ,

Tony Vierllng 
^

Marce1 Riemen
Marcel ale Groot . -

olaf Huls
Fred Spa . .. '-
John Wasseman -.

v1
v1

v2
V3

ÖPSlEI.LINGEN

I,ENS I t/m 4 worden Eonenteèl sanengesteld utt de nàvolgendeiàpelérs ,
LENS 1 'r. . IENS ',2 . J

a.

Peter t"leefout
Ronald tsogisch
Theo Dlkstra. ...,.
nodoffo capaesteí'
Ton.sr-raÍendljk
Richard vd Eoek I

Ron de Jong
Wlm reèhrart '; I .',,'
Èambo't{uldei
Joop Odenkirchen
Phllip oosterhout
Hans popping
Leo v RiJn
Tonl Stoops
Dlck Tuit
Robert vcl zeran

Martln vd l-ans
EïLc.Imerl_aaJ:
Eahs Bertens
- Reíë v BenEeI
Ffans Dlsseldorp
Eahiin Eykelhof
Wouter Frantzen .
Jan ètrit'sen . '

Berry lleeEskerk
Bob Kraayeveld
Oscax vd laar
l,lartln Leyendekker
Robert v Mlerlo
Ànand Rantahalsing
Ed Perreyn

las vd. Lans
Il,cb vd Heyden

'Àrno Ovefgiauw
. Martin vd Meulen
:'Peter de Bruin
-' {rthur de' Groot

Kees Spoelstr.a:
. Marce l. Zaalberg

Wybe Wals
Robert Pennlngs _-

Fred v. I(nijff
l,[chel Molleman
ErIk !'rarne nhoven

IENS 5:

I.ENS 6 :

I.ENS 7 :

I,ENS 8:

I,ENS 9 :

H.Dietz - A.Jansen - c.IGEperman -. À.Kortekaas _ W.Kouwenhoven _ iI.CoIpa'_ ,.
P.Schulten - J.vd Ende - g.osse .:.n.nergentrenàgounen

-t,
T.sulkerbiryk - ,J. vd Sanden - F.Blokland _ L.v Boxtel _ L.Endlich _: tt. d KnegtJ.Groothulzen - e.v Noort - H.strav;i _ ,.lt*"irrour, _ D.vd waas. _ D.HoIt _R.A,de Haan - p.Honselaar -i ,. .-- ., , ..
A.Btlderbeek - G.Duivesteyn -,G.coosen _ p,Beynen _ S.RozeEa _ ,f,verbarendse- _G.vd Velde - A.Annink - H.Heynen _ c,vd Weide _ I.I.Heynen
ÀrKuypers - C.Kuypers - F.peters - H.Fdentjes _ E.Tromme1en _ F.de Vroege _J'witting - r,.verkijk - E.Huizinga - lr,va ii.ey - w.Klumen - s.de Nenny
H.Guit - .f .'!'d Horst - p.Meyer - A.Mulder _ À.Reeslnk _ A.Vente _ A.SlabbersF.v Beekum - L.H.ManteI - R.Iioodenbuïg _ E.Schut _ E.Freder1ohs _ R.de Haas
R.Gir,berg 'M-Jansen - c -J-i.pman - T.otte - R.pilon - p.Toet - L.Malree _J.Burgcr - D.de Ruiter - VJ.v Leeuwen - n_., r."".rr.r, _ T.valkerÈurg

LENS IO:

,']

I.ENS 
. 

3



,-.rjj:(s-.- r r

'!".r:enre .iËil
;--7::-
Tonegldo 3

SOA:
voorDurg ;
Toofari :
Dqno 3

ÀFSCHRTJIIEN:

I,ENS 8 I
LEN§. 6 :
rElis ' 7 !

Rodelaan, .Voorburg ' '

-, ,{ijkpuÍn'!. MÍchae.I .V.rl jerhoeklaan,l
PrinF .pe-rllax.dlaan, Voorburg. . ,

,,ockeiÈurqh,'
Mgr. Nolenslaan .

-.F-

W, Kouwenhoven

:,,.,f..#F+elzye+n,
c. Duivesteyn

tel. 299855 LENS 8:
:9t742-7134 . LENS. 9:.: - .i.',r.
01891-7943 I,ENSI0:

L.Veïkljk
r:v aÈà<'ilm' ' ''
T. Otte

.;:"riiii
tuel4g.497 |
905231 ''"

,e?.9,9f? ,,PRO@ÀMMA ZONDÀG 15s
14. 30
10.30
11,00
13 .00
L2,00
14. 00
11.00
11.00
13 .00
13.00

+ IENS 7 Bardienst

Àlphense Boys 1
RKAW 2
IiENS 3
LENS 4
Pafaat 3 :. .,

vr9{enbq5cà 7
I,ENS 7 +
I,ENS 8
LENS 9
raNs 10

._.rENS I.
IENS .2 r

KrànenbÉrg
wc 5.. '..,'\ LENS 5:i'.

. I.EI'IS 5 i
TaÈru§ 2
RKÀW,I'1 ï
t{estIàndla
FrLjswÍjk I

r 1985.

uur
uur
uur
uu!
uur
uur
uur
uur
uur
uur

2

10

BT de wedstri den van LENs 8,9
PROGRÀMMA VRTJDÀG 13 se tetrber 1985.
18'.45 uur Vogel 4
UI TSI,AGE N ZONDAG 1 

.Sé teÍnber 1985.

en schelalsrechter

LETIS I (vr)

aan zen.

:" Éijàwart G .'vàikenrèis 
zi "

Gr. W II '.Vac 7
''rbofan 6

terï. cenenu-idensÈraat

I,ENS 6

10 Ís

Qulck 1 , * -, r,ENS
PapendréèhÈ 2 - i,ENs
I,ENS 3
LENS 4
RÀVA 5 

.;'.'.

,r 1-3. :'
.r-rr,r -.

-. 2-§-
'4-2..
.6-2'

.- .DHC 9
.. r LENS 7
: ,arfts I

: - LENS 9
:.LENS 10

PROGRÀMMÀ IENS

1

2
2

i:. l

0-3
?.i,
4-5

' o-4
' à=t

r GaNl
cr. wtt'58 2

Í LENq 5
H.H. Aanvoerdeis u-wèrdt drtngenà i sogh.zeer vriendelijk. verzocht, dedoor re seven. Een.krern beerje. 

"r[r,J";i;;ià-g.à.g.,, : ..: ,

doelpuntenoakers'.
:' . i' . .." I

I EÉRSTÉ'HETFT KOMPETITIE

22-9-85 r,ENS ;

29-9-85 r,ENs vrÍj
6-10 85 Í,ENS . r .. .
13- 10-85- inhaal , li.
20-10-85 wesrla;dia
27-10-85 LENS
3-11-85 r,ENS r ,!;.
Í0-1 1-85 sJC
t7-11-85 r,ENS
24-11-85 inhaal

,1-12-85.RKAW . . .

8':12j85'!ENS,.

'-. .. ,iil"' . '-i 
.'

?onegldo

LENS
Den Hoorn
HMSE

&ENS . r'
-r,ugaunrft

,i" 'r i
..LENS... 

.

Ve rbuïcht
15-12-85 Return van wedstrijd 1

-8-
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PROGRÀMMA ZAATVOETBAX , Z

Maandas 9 septeDbe

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

-IET-9!-!i 
r- I§ -EEr-sEI g!Isp-t!q9rèrgè-I:Lr:y9rl 

g_E_rE!§_ yErrE_!9

z
zzzzzzzzzzzzz.z zzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzàzzzzzzzzzzzzzzzziznzzzzzzz

r-
19.00 uur wp 6 

'ENS 
5 , ï .: ;

opstelrins; 
'o.l .v_.ui -.1.y Brj,rterswrr*ï^r.*"r"., _ - *:ïï:: ,:Ï::;::t.r.Keètnan (2x zle ook r.nNó.t) : n. icneepmaker _ I.I. KLinnen'verzatrelen 18:30-uur . o.iiu, r'.ur*un".

vJoens dag 10 septeDber
20.00 uur Sàntos 2

teIli : als bekend
19.55 irur óvc Z

TENS 3

-;tt,,
I,ENS 4

sporthal Oranjeplein

sporthal De Bulteniof Delftstel1Ínq: .. als bekend

,'lEI§_?,,.1_g_3ii!_yrli

LENS ,I

sporEhal zul,dhage
],ans - B.Endlich -: E.ilabroer,_ J.odenkiichen.,-

Lelder Í{.vd LLnden.

,. pndenauF wÈe«:ig r/y 20 sspreuBen
dlnsd191 7.? /9. .ADs 2

' z?zzzzzzzzzzzdzzzzzzzzzzzzzzzzvzàzzzzazzàzzzzzzzz

,. ,,LèN* DE SPORTEN VAN DE z-M LADDER ___ I I I z
, .-,1 Z

zzzzzzzzzzzzz2zzzzzzzzzizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?.zzzzzzzzzzzzzzzzzzà2zzzz

31-8-1985

:t.22.20 uur laaàë ötars l: _'.:,..- opsteul.ng: F.Btokland _ D-t]olt: M.vd-:_ , - .. . W.Dorland _.J.Keetmari .(2x)

: 
rer?imelen 21 .4S uur.

I,ENS 1 t /n 5'zijn vrli'
LE}IS 5' (21.00 uur) Dulnlaan

I,EDEDÉLI NG B=SCEEI DS Rs 0s
Deze week hebben enkele mensé n een u,j.tnodigtnq binnengekïegen.voor deelnaroe aan deB-scheldsrechterscursus. Voor

t geheetr nlet hadden
enke Iq;.van U zEI dlt w

gegeve
aarschljnlljk een verrassing ziJn

gewee st ondat zij ztch Íd he,destsl jds een willekeurlg aantal mensen opgegeven. Wll1en die Eensen dle forrouller
oP n. I.y.m. rijdgebrek heb I k

z. sm (dat wi1 zeggen voor het begln van.de cu:sus) aan dle persoon ln hun team geven iliewel de cursus gaat voIgen.

zzzzzzzzzz

UITSLAGEN ,

zzzzzzzzz

ZATERDÀG

I.ENS 1

I,ENS 2
I,ENS 3
I.ENS 4

Dlauw Zwaït 1

sEV 3
DSVP 8
tuonar Deep 5

4-3
l-2
3-1
3-6

PROGRÀI,IMA ZATERDAG

14.30 uur VCS 1

12.45 uur DSO 6
15.00 uur Monster lO
12.30 uur Vitesse Delft 13

.PROGRÀMMA ZATE RDAG 14

14.30 uur LENS I
12.00 uur LENS 2
10.00 ,uur r,ENs '3.
14.00 uur LENS 4

9- 1985 .

LENS
LENS

J/erburch 1

svcl{ 2
DSO I
SVGrI{ 5

G.vd ZvJart.
A. Haqendoorn
D. Taa1.
N.N, -.. ...,-

'J.Bor.
'j chr. M.willeEs.
: Aid Htlster.

N.N .

I
2

3

tI
IENS
I,ENS

-il
-9-1985.
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lERREI}-}J

LENS en de hakken

telt in Ce p-l-oeg r dus
r !'L':., t"I.' PRCGRAIIIL1 ZA'I!-RDÀG 7

VCS: ljscaÍE) ? Ingang DedeEsvaart\.reg
DSO: tsurg v TuyI sportpark vd Hagestr. Zoetermeer OoSt.
Monster; spor:tpark Pclatlen Dnyenrroordestraa!,.Monsi:el,..:.:

;.:ij,yite§S.e.,:DëIr.,I:.:.Li ldlFi§ën' àan' de Oude Lalr'ii' , bèlf t.

Misschien rrer nooit eerdei.' was de type:'lr'rg "roet de hakken oveí ce sroot:l- we r,;-rnge-r?. op
zijn pLaats aIs jongstieden zaterdad b-:.j de coEpetitiestart van héÈ óèiqiö ttrtis tegen
BIaUH zwè_r'a., l:f3! le"Sql en !rurgon s:,-ecpta t:JNs welisr{aar de eciste puntèí i.ah hèt sei-
zoen '85jl86 bift;.en, haà:- cle nanier g'azr::op dat gereurale.,.zal. het techntFche kàde_-r.t noëh de
vel-' í:oes.l)otrwets ''hèhbeí l..rrnrieri loehöre:i - Ts.lang.vcrlamdcn-oe zcnuwen. de vëelàL ge;p[,r-
Cc bencn, tc La:iE. iói< we::d'ei:, f:iïraaàt en 

-ondooràacl.:É 'geèfeeià. i,r.t "f= resultaat dat d.e
tegensia:'.der vr-ei EteeCs.aec=;'in zi-jrr'geliefkoosd,e spei lon konen. ondanks eeD,fgl begLn
van LEI:Í;-zi jde en dè openj.-ngstïef fer van M j.chel !'..rture (kopbaï a,'Ia Van nas:t_é.ii, alleen
zijn ale rrerdienstelt nlet r:avenenL) moe;t:LEI.I9 dus l[eer en Eger achter,Blauir, ZwarÈ àan-
ioPen.liDe.ltassenad=sè plo'eE, voo:uanelijlr ' 'sdnengesteld uit spelers dle j aren :qc-htsreen
J-n heÈ eerste van de zond,rg hebben gespeeld, bleel< totaal itlet aangeslagdn dboi àe vroege
achtëïstard en llet feit dat nen Tcor het eeïst Eoofdlilasse-voetbel speelde, Integerialeel,

' de 'l-0 rverl«té'zelfs 'lnbp-t:erend. Behendig en snel conblnerend Íreïd LENS steeds.. verder
teruggedxongen. Het was met nalne Ln deze perloile alat doelEan Fred, vari, corstàhjer' èen .ran
de vele nleu'À-e gezlchten, z!.ch nudrut,.,eli jk, onders.chetdde en ook noeltilnos: tot; de.iman
van de wecstriS.il: ui.tÖèroepen kon v.'orden. ttelke pàglc.3en Brau,, zvraït gc)i. onQernSm, ..Fred
stond,oP.zljn PLaats..,Een verdedlgingsfout vlak; voor ilit'was evèiiiiéi,'voor'hem ool( te
hbo9 geggepen. Blaulv zwa'-- E. op geii3te hoogte eiÍf'het: obét. gezegà, ntét teer alan verdiend.
De rust en Baïend van utjkoop Doetefl,.Í,ENs goeil hebben gedaan, want pal'na aé hèrvatttng
stond het al snel vleer 2-1 Ccor een vat [iriigaieus doelpunt, dat door de stitLsÈici toch
oP naam van Cettin Cakmak weïd geschreven. Maar net a1s voor de rubt zakte het zeLfver-
'trowren aI snel wecr tÍeg en slopen de zenuwen !reer."1n.de, ploeg. ee ÍrENs-verdeöigihg, 1n-
nidders zonder rle gebresseerd *i-tqevailen rile:ro nóË'vaiÍ aèi- HeróU - htj ererd op ql.g
plek vewangen..doof oldtlmer. ltleo .Boö:ES, kiéeg aanval op aanval te veïwerken vàn een ont-
ketend B1al[.r'2wàit. fen van die aanvallen leLdcle tot een noodgTqe..p van Iheo, zOalat de
uitstel(end aïbitrerend.e Dan in het zwart nLets anders kon aoen aan cle baI óp dé gehate
wLtte stlp (altl:.ans, d{e op je eigen helft) te leggen: 2-2 dus. De counter bracht, echter
ale oPlossing voor r,ENs. lreÍst was het weer r'richel . roi_'toàií. ui. àËítfturaak sbÈltterend
afrondde in Ce linke:benedenhcek (3-.2) ,-" daarna. iras het qe..beu+: aan de hardwerkende, naa!
nog :+'c veer'.naàr vcirèn stórnóhëer Èi:-!9| 'fuircr <im 9Ln- ulp één van àe..counters verkrëEen
Ylijq tra; l:elhald 4-2 j.n te Xe{'ei.enï LErl§ leek'fn ',-èf frqe. have9, .Iiet atar ook 1n zijn
sPeI dixelct'na lClo ruima vooràprdig tàt uitdruk1ing .Èonen, maar. geraakte luttelè roinuten
Iater toch wèer énigzíns ir: pani.L l,:* C,cot. de' onveistooihare equipe van Blcauw zwart. À.Isof

i er RieÈs acrn'ce hand r+as bleven:deze 'iàird-niers hun élc;en spel spelen en creeerden kans
oP kans. tloerrel- Fr€d 'Jao Corstanje nog eenDaal, vl-ak voor tÍJd, moest capituteren (4-3)
bleef het daar gelul*ig bij. De enl.ge conclusie die de EanneT .van.l technÍsch- dlrekteur
Baiënd van Bijkccp ul-t dit riuel moeten trekken ls alat zij gewoon vEq hun elgen spet utt
noeten gaan en zich niet mceten laten leiden door de tegens Uànder. Er zlt volop kwall-

Eqil he! ?aEgr:dlS tegen vcs juÍst. atdersom lzljn.
septenbei.

14. 30 uur VCS rEi{s

14.30
14.00
14 .30
14. 30
í2 ,45

uur
Llur
uuï
uur
'JUi
l:Ur

Duinoord
Verburch
Blau\'r Z,r.rart
SVG5B
ES 'Jelrc1,s DhB
DSO 6

NaaldwlJk
TAS
DORR

DVC

tENS 2
12,45 uur Devjo 5
12 . 00 uur SVG!'I 2
11 .OO uur sEl, 3
14.30 uur Iloekse Boys 4
12.45 uur Ornas 3

Te Warrve 3

HTSV.:2..
ECSO, ? .

Marine 2
Vítesse Delft 7

Hr. l'ÍeLnesz is na een onvé::wachte ,i-eierrnlis ,ógrrur" ,""r aan de betere.nid ., *";a]
weer spoedig ttiuii . lÈfentuele kontakten via u.Íelisset O!72O-21L44 vanult ónze kàritsterkte Jan cn een snèI'verder herstel- t. .r

'.t



OPSTELLINGEN I

LENS 1 ,en 2 :

LENS 3: P.
. -.t;. vl.

t erzaEelplaats

vroensdag door de trainer
Enze - K.KruI - F.l'Àrrie
V l"Ieïsbergeí -- H.Ke-mper -

13.45 uur LENS - LeLder R. Vroolr.

.,_.. ...:" . '"i..' . l_

-. J.Pronk (A) - .rr.Slnke - J,Slnke : M.'Kenper _
D. Fehling - WiegÍnan.

LENS 4: ,f,. Kouwenhoven l. Ir.Fris - p'.-Grootveld - R.Vroom _
W,Stuifbergeh (À) - J.Krulthof _ W.Slnmers,..i.N,N.

verzamelplaats 11.00 uur I,ENS l, .''S-V.P. nlet afbellen geen andere spelersll:

H. Kouwènhoven -
-. M. Keroper - N.N.

AFSCqRIJVEN_ vrijdag voor 19.00 uux bij: Let oP er zljn geen uolaloende spelefs .
dus NIET AFBELLENHr. A. Spa

Hr. M.Nelissen

WEDSTRTJDPROGRAMMÀ A+B-JUNIOFEN

070-291737
0t720-21144

JJJ,]J.],JJJJiIJJJJJJ I,f;I.TJJ.J
uJ'
; VÀN IIET JEUGDFT{3NTUJ
'IJ'rJJJJ 'r'fJJJ',J.IJJJJJ,IJ.IJ.]JJJJJ.T!r,f,fJ.T,f,lÀTJ.TJJJJJJJJJJJJ,I,JJJJJJJJJ;J,IJJJJJJ,I,IiIJJ;I#JJ,,JJ

ÀTGEMEEN «oNTÀKTpERsooN ! PETER, PERREYN; serenadestràat 5r. 2551- xti'oen aaag,
xeL. 977674 . .:: j- ..

Kontaltpersgon :

ZATERDAG 7-9- T985.

14 . 30. urii' r.ENs À1
12.30 uur LENS A2
12.30 uur LENS 81
14.30 uur LENS 82

BYZONDEREEDEN

JT §9??lll Maartensdijklaan.54,2541 xR Den Haag,
teL. 292929 b.,§-9. 971674 peter.perreyn : .

Afbellen voor de weilstri jden bLj bovengenoeEd pt .;oon op .irljdagavond tussen lg19'.00 uur. In ulterste nood nog op zatexdagDorgen oP LENS -bU leniànd van de Jeu
-90 s."n
grdkonml ssletel. 551314- Voor aVondr,redstrijEen uitèiltjk' de avond van tle wedstrijd vooï 18.00 uur.

DONDERDAG'5-9lióes; Sanen}omst Í.ENS
-.---.-.-..-.---!18.45 uur cDs À2

i' , ,, I,ENS .A2 EiasnusÈég

vl
w
vl
Y2

- :: 
. Cry-d logt - 13.45 uur-

. . 11 .45 uur
A.Prlns 11 .45 uur
J.Àdegeest 13.45 uur

- viij'alaE 6 septembgl: nl.id.==io"rnooi 
op IiENs. eanvang fS,àO- ..i zle:kopy achterln

OPSTEIÀINGEN:

uur

I,EN§ .A1 
3 

.

I,ENS A2 :

IENS Bl :.

. f.de brq,n -. R.v-schaik - F.v Kester - R.vreesvrLjk - 1"1.v Overi _ À.frrp _"".,: P.Oosteriieghèf --D,v Del_den - À.oosteilaken _ L.Meeuwisse _ M.el Asisïóutl _.F.Chrlst (2x) . 1..*u""'m (2x) + keeper ---. 
;

Leider Maarten Rog. ...
(voor 5-9 en 7-9) E.christ - p.Dlllewaard - M.Spa _ o.S$ralef _ .r.ae 

'tÀqe _.
. c.Heidt - P.straathof - R. Hartman - F.rrassin (2x) :_ 6. rrd wetd; _ ----]- . . ,,

. M.spaanbroek (onder voorbehoud), - R-vd Assem _ ,r.n"""i".jt i=i""p". ,, .._-, .. "- Í.elders dè heren Spa en HaÍtman. 1
J-: Dunant - R.spaans-:- p,vd'2wan - u.de pràI _ D.ElJIsma _ À.Jansen. _... .. .;E.Endlich - J.Timermans - E.spanlrxs _ M.Endllch _ M.de Etel _.. . ,
F.e} Eadilloul. - M.Dïooshooft (2x) ... -., .. r ,,,

: , Lelóer paul,à st".rr. _ ,,. , ,.; .. _-.
M.Ilaazen - M.Bosch - A. RaghoÈ,ir - M.Brooshoof! (2x)._ E.Raffaele _ V. Trorq) _R.Raffaele - M.de Vries.- À.v Wljngaaïden - R.vcl Kr6ft _ R.CuDberbaÈch.

r€rders de t.r"n noif="i-; -J;éffi;;:'-'

LENS 82:

-11-

18.45 uur '

'.,..J

DSO À1
DUNO À3

Quick 81
Cromvllèt E1



9TEDSTRTi'DPROGBA!,ÀYA C+D-JUNIOREN

Kontaktpersoon i Póbert penDi{lgs, .Kon. ,Enrnak6de 4c1.r q.25,1,g rRj De; HaateI.6524 l.4 I:s.s. 97 1674 peter peireyn,

.!

Afbellen rroor Ce wedstr.t jden.bij boY9lSelgem..ë Persdon: .op vrlJ aladé$öhd tussen , i8 ,..cío'en 19.00 uur:.rÍh ÉtérSte nood nog o.p zaterdagxo_orgen op.,:ÍJENS Ij lemai:d Van deeugdkoEÍtriss:ie. tel.: 6613i4. Voor avondrveds txl j deí ulter1ljk aë avond vàii Ae vredstrl.jd
l
voor 18.00 uur.
ZAIERDAG 7-9- 1985.

saireikomst 1;sii§l ,j i:1o'iàs',;;i I,ENS c1
9. 30 uur LENS C2
9. 30 uur LENS Dl

MAÀNDAG 9-9-198s.
19.00 uur .I.ENS C1

;:BYZONDE REEDEN

OPST§IiLIN@II:

r 
".'_l Vltesse peÈf.t:, C1-.1

Quick Steps C4 :

vcs Dl

v2
v3
v2

v2

l0 . oo' uur
9. oo' riiir
9.00 uur

WEDSTRT JDPRO

DONDERDAG 5-9-1965.

ZATERDAG 7-9-1985.

9.00 uur DUNo F2

I'ÀANDAG 9:à: 198'5.

19.00 uur eulck SteDS E2 _', .

18.00 uur fhrick sre;è Fl _
18.00 uur Qulck Stels 12 _

18,. 30,'urir

Saraenkomst I.EN§ - J

18.15 uur
17.15 uur
17. 15 uuï,

10.3O uur
9. 15 uur
8. 15 ,yy.r- ,

8. 15 uÈr'

yriidagavond 6 septenber rel.deidtoeii:ràor., àp re's . 
, 
.e.ur,i,àn 

ir..oii ,;;- "'zie kopy achterin

IjENS Cl: (voor 7-9 en 9-9) M.Freder (zle ook .c2),: M.v .Cioonenburq -' À.'í IrelaeiT'E . d.en Heyer 'E:t Knijf ,r.Mansveld M. schuurEan R.Téttero A ,Tlkal, -P.valkenburgh R.Wyrdeman M.TiJsen

, .L,Eí!S .c2 : t'l. r'ietiéi csi M.Vd Berg S.vd Èerg R.Boen D;i, 'DeIden
i.

N:,Jagesar -Ir i Prdrft' P.Èe ràirge -'J. Lellevelal E.Sllerendrecht M.Wubben, :-. r .r',Lelders de Helen Elouazzani èn Í{ubben.ÍrENS Dl i M.de Brlto - rM, de Bruyi'l D.gelns M. Knoester E..I.ou F.I€Ileveld

Lelder i.eo .v RLjn.

R.Ituljen M.Scholten N.schuurÍDan- D. sllerenalrecht J. sPaans .

GRAI.'MA E+P-.IUNiOREN

Leldeïs Ederin Coret en Àrno v BlitterslrL.Jk.

t<ohlaktpersoon: 
ll ""::l:ln: l.n ,:Il:lruun 1sB, 2!33 ,rv Den.Eaas, , .Ler. öö4by4 b.g.q. 971674 peter perreyn.

Afbellei rzoor de wedsrrrJaren ui1 rovengjn;"r; ;.r=oon op vrljdagavona tu"aö; 
j 
ts.àó 

,";'-1e.00 uur. rn uj.reïste 
"àoa noe-op-r;Ë;;Ë;;:". op rENs bij lehand van clel:::%ià":::. *0. 6613i;.-;;o;.'#il§:ï:iï;.n ,i.".irJi.u;;;;-u";; de wedsrrud

f,ENS E2
IENS F1
I,ENS F2

DTJNO El
LENS E2
TENS F1
LENS F2

Ntjkerkihan
tttt jkerlaari
Nijkeïklaan

I 1 .oO uur'r,ENS nr,.. - 
'

10 .00 uur Croo.irtiet'r i ,

9.00 uur DUNO .F1 '
v3

Rede_rijkerstr
!,1r i Niilenslaan
Mr.. Nolenslaan

19 . oo uur r,ENs Ei ' (.' L ir- ' l

B'Z.NDEREEDEN Quick stePs El - v3 IB.3o uur

.---.:i' ' - - :'i"'''1 ' 'rj' l:.'l ' -....-' . " 
' t '..--'i:1t":'

. vï:ldagavond.16 septeEber leÍdersÉden .\ . i ,: .\.t ..-.
' 

.ziq.l.-".Py .achterln. ; ' nool op LENS ' Àanvang 19.00 uur

-72-

overEaas Cl



OPSTELLIN@N I

LENS EI:

IENS E2 :"

ÉENS F1 :

I,ENS F2 :

(voor-.7-:9 el 9-9) .[.Àbournarsa.- p.Bosch - ,r;V'Dlernen - iq 
i.,, plsxogn :'.:',r,"

T.Heins - S,Hoefnagel -, .T.Hoefnagel -. M..Izendoorn - J. KoppénCraaier _
B, olsthoorn - R. Rlem.en -. R.Wubben. . . ..

. teider Eon s,cravendljk. '

(voor.'5-9 en.7-gl !.Bon - p..v Elswïjk - E.Hendïj-ks - R.Jagga - n.xtooi-l
,r.de íange - M.pronk - J.vd seyD': M.v Vliet - È.wat.rreui-_ R.waterreus _
V.de Wit - J.vd Zande - B.v Elswtjk.

, I-€lder dhr. tbèuwiqpe.
(voor..5-9 m 7-9) M.,Hendriks - A.vd Eeuyel - L.pèek - p,vd steen _ G.Verse
G.Verseveld - M.t/íaterreus - L,van rt Rlooster - p.vd Waard. _ p.vd ZaIEr.

. f,eid9,rs patrlck oostèrfleghel en Ferry v Kester.
(voor 5-9 en 7-9) p.À.Batk - R.vd. Eeyden- -. F.Kortekaas - Th.v I€euvren _
R.Otte - p.v Rtjn - J.sandlfort - rq.vieíàen; .

. .. "Lelder Tom Otte.
- WEDSTRTJDPROGRAMMA DÀI4ES EN T4EISJES

': ... '

Kontaktperasoon :

r*-
Afbellen'voor'de wedstr
19.00 uur. In ul'ters.te
jeugdkornuissie te1. 561
voor 18,00 uur.
zírenoÀc 7-9-1985.

141 30. uur VM' Dares
10.15 uur. SVDEB melsjes
BYZONDEREEDEN

Frans vd neig, cramsbèrgenlaan í-t4, ZSqt AM Den Haag,' ..,: '

1ceL. .29797A b.g.g. 97 767.4 Éeter pérreyn,
.ra

ljden btj bovengenoemd persoon op vrijdagavond tussen ig.OO en
nood nog op zateïdagmorgen op LENS btj Lemand van de
314. Voor avondwedstrljden ulteilljk àe avond" van ae óeastriidi

, , .:- ' ' ' 'i
-. .r ' Si oenkómst LBNS

' LENS darnes
LENS 

'meis jés '

vrij clagàvond 6 seÉteDbe r. l.iaeploer.,o.ö1. öp LErrs. è""";; is.oo.ootzie kopy achterln

SteenwLjklaan '
oökenburgh . .;

13 . 30 riur
9. 15 uui

.vd Beïg -.

.N. - N, vd:Meer

I
OPSTELLINGEN:--i',--'-'---'---

: LENSdames : M.val- Berg - N. Bergenheilegour,ren -. 
-tt.Oaur"r, 

- À.pf, "y.go, ; IÍ
M.schouten - ,J. SpaaÍibroek - u.Spaànbroek i,c.Kors ;'nlu. - s

LENS meis jes: S.vd Beïg - ts.Boon - N.Deen - W.KooI - N.Ros -- D.Schram - S.KooI _
N,Schrljver - B-smit - N.N- - N'N' ..- -' I i

Lelder Arie en Wlllem.
EEN"NrET.zoÍn BESTE sTARa " . '.. 't '- ',.': : ''j ." '

- ! ,' : .aj. 
-' 

:' i . ;' :-;: --,1 '- . -.- ,
Afgelopen -zàterdag htelden te veel .jongens zÍcb."nlët.aan, de. afs'prdkèn 61le we meerdere
ii1:", rn :e. LBISrevue geschreven hebben. Hlerdoor-.stonden er.ftarlen op het'rdornent van
:T5:r.,4. tnLgnpleet. Ja, zelis 3 elfÈa1ten .AZ ,82 . en.c2 moesten ii.rkdipieet aaÀtreden
:mqaE s9TÀ9e.Jongens zLch.niet aan:der regels hÍeldenr paÍliekèrIge riitlprat<en 

.van 
nieer-

:::._::9::=, dpelers en leiders waren. te voorkomen. geweesr 
"f= =i-fg.-:ongens/ouderswar artenter waren geweest- v€9r41 rENs A2 en .e2 :waxen ,belde: bij FJ.ailngo, s de dupe.Auebel dè teans Eoesten inkompleet, c2 zelfs:.roaax met g:íspelër;., 'tegen Fràn1ngo, s A1en-cl- (wÉiaróà zijn deze teaps zo taag i.r:gedee1d) .§pelen. Een blj.voorbaat vaststaandenetlerlaàg' zekei ars je inkonpreet uànt. icraag zouden wij.wtrien daÈ d.e jongens en Ëleouders ài'ch aan onderstaanae àfspra*e n . h""à.n I . . . . :

Afberren:'op vrljdagavond tussen 1g.00 en 19.00- uur bij bet kontaktadres van dejeugdkouunlssie : zie hlervoor bcven het wed;ErjdprograÍnma. ero"íràr,. bt1 dereider, bij ate trainer, bij een vrlenalje is om-misvérstandeir te ;;;rd"; -
niet toegestaan, In uÍterste nooal mag je. ook nog op zaterdagmorg"" 

"p G"S
, :, . afbelIen. vraag dan we1 naai Lenand-v de -jeugàkormlissLe . Àndere mensen ver-fi geten het we+ eens door te seíen.

-13-



VefzaEelen,:- hij t wedstrÍjdprograrDrrul staaí, o.ok. v;izangJ.tljCen
- verne.ld. Steeds Eeer

ne

:'fP.c1ers:-hoqden,zlch: hÍer nlet àan en koheri. íàak veeJ te.^ Laat Det als gevolgdat Ce letders onnodi I gaan-béI1èn ofi lniiar' iirkoupieeÈ weggaan. Kom op ttjddtiz. je r.Aét.: er z.t J;n' op,hi!r- Eoment van saEeirkoEst.REchtsÈJieek ga je rechtstïee ks bel,dtt dan op .vrlfdagavond 'even dèor rnaar het kontakt-

--

aan : odk ' dóór .:
t'§óon ën.CuJ rile op. zaterËlagmörgen. .ca je altljd rechtstÍeeks geef ilit

Aanschrijven: belt een konta}tpersoen
_"of je twce keer wilt spelen dan ls dit natuurlJ-jkeen noodsltuatle. Ze9r 0aï niet zonaar nee. Je. wi1t z-e-If ,toch cok .aftl JdEorDLee t spe le,n . .Ben, Jè niet thuÍsren Ii e! de vraqg. e5..bel .dan z .s.rn. eventeri,rg -aIs . je n:iet kan en.tdacht hler niet Ine3 tot vlak voor Je elgen wedstrlJtt,Als. jul1ie .je hiè raan hötrden dan voorioroen

, 
we Ce toestapd,el van afgeJ-oper zaterda.g-

BLÀEIí . 3gJAP.T À I,ENS À1 i : 0:1 (0-o1

Na een zvrarc oefenperlode begon LENS À1 aan zl jn eerste koEpetitle\,reds tri d. , LENS ..begondeze periode roet veel nieuwe jongens, De inzet vras groot maaJ. qq* voèftaI vab . alaiiw .àwartbeter, maar f,ENS kr-eeg Eeer kansen. Eelaas rverden deze nlet benut. Na de rust kregen wehet moeilijk. Bl.au\7 qwa-ft zette ons onder druk. Maar ,LENS. kwan uit de g,:èèP
'én ouí<eDelden scoórde 15 mln. voor het einde .qe. winnende trèffer. Dè Laatste 15 trinuten kontslar*, Zwart geen vulst meer maken dus-.r" ,olr.9l de eerste *onpetltiewedstr-i.id door éen!9.9deu tuzet.

wr 81 -,,.I,ENS,BL 4-1.(0k0) Rob, v §chaik. ,-r.-., i.

I,Ée deze ultsl ag leest denkÈ allrekt dat, I]1 naar een kansloze nederlaag, gespeèIal L§:'Nlets'ls mlnder waar ..zullen de mensen zegqen dle de wedstrijat gezlen hebben :..lENq w+s de i.eerste.helft opÈèrma.htig, alIeen de kansen, zelfs een penalty, werdén hlet bénuè Dewilhe Inuslei der gàf)1à .de tust zelfs de opdïacht het maaï op O-O,ie tiöuaèh': DiL zou' aI

l

een moói resultaat àiJrr.. ók de tu".dehelft begon LENS offènstef. Eelaas , .was hèt tochWilheLxous wat profiteerde val een mlsser in onze verdedlglng- Deze 1-0 achte;stanil, ' met.nog een half uur te spelen, .hracht vrat panlek blj LENS J De orgarÍ l§àfie achteïin was zoekI,ENS speel.de daar onïódi 9 ''J,ÉèI roan tegén ruan, en Wilheltrus .Ërofiteelhe gcetig en 1lepsnel ult naar 3-0. I.ENS gaf zich nog niet fewo ruren en 15 ulnuten voor tL jdl,kopte t{tlcbde Frel een voorzet van Edwln Spaninxs binnen. Hierna glng LENS fe1 door maaï de afh'er-king llet weer te wense n over. Wj.lhelmus maaktc er in de ,s1otEtnuteil.,Johan -Cruyff rboèr j6 JuLst vah nederlagen leren. Wat zulle silmmr ge § van LENS B1

nog- 4-1
peleis

van . Volgens
veel opgestoken. hebben deze niaaag. -- ?èteralag tegen Quick hoop Lk het te zien. Succes.

OUICK SlEPS s2 - r,ENi nz :-2 Lo-z,

POSTDUI\IEN B 1 - I,ENS 82 1:5: ( 1-t
Éric -eh ''rànalA.

rn een wedstrr'jd waarin 
. 
r,E1is. 

11reen aeieer=te ro ntnuten^van de t:,rcÉ,: r+itt i;eidaË ËËttren net een conpettriewealsrri j d hrrq *""-"ii"-r. *i .:_z ;;;-;;J,;.saan . De eersre : .helft. werd nog geconcontreerd gevoetíara, ,.í tàt i:ittng kwa,, ln,een-'-? voorsprong. Heteerste doelliunt weïd na.gen Vïije trap van Martón Bïöoshgoft e.n go.ed doorzetten vanFeysar döor. deze ràatste s"="ooià. ;;i ir;.liïàlerpunt werà d;r:;;; à..Iiur." Resiusbij een foutievs teruosDeÀrbal g"""oora. cniààtïelts verga c, or,à.r,t= ae 
-ve1.e 

kansen, del'e1qtr.ljd t;r ae' ee rstà, ^Èeret, 
aeirnitre i'a.'ïi=ri=="1-1gestén we meÈ,deze .stand naar de'thee". tudar de_,,irheJ, :rel hèë,,te;s, Jir, *I_=lk"a,, LEN. ook slap..ul-r de kreedka,er;voortlat men. goed èn wer àoorrrqd d;;lr;;.;:-ièËl""ur, lraren stgn. he.- z_z; en omdat despelers zich hlerna' -nóeÍi.op de scneiosreciie;-;; op het spei' éoncentreàrden werd. het ,zelrs 3-2 ' ondanlis Ëet rer.t ' aat "r ;;;-;;;-;r,ilr. *ur,""r, sècreeerd *rà"n ,o""..., 0,";:."::fiËi=?S'l*31'!" 1aten. rk ',ó àit-àï-"p.r.," ,,r.i-àLàïJa".,ïia ser.eerd hebben

, -";1,4.f 
f9, TaaE. lwee hptfren duurt. . .. -, . :";i-i*- .- .'., -r--.1I..

n

).
De.wedstrijd begon 'net eilntaaiiv,al op r,rnxs wèardoor Àndre.tans. keeeg ; dj.e,hl j ovér' scuodt.i ua 

-Ëe;Ë;."Ë;;;;-"r"-À
gaatje in de veïdedioÍng vlnden, 

"";-;ó;;.ïïu.rop *r.odoor kon een aanvallàr van de postdulven vrij inschieten,

v wij nsààrde-n àén opgetegAe
S kon de postduivén 81 een
Eaazen zich verkeek en daar_

1-0.
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Daarna speelde Mantin B.ooshooft zich vrlj en gaf een prachttge pass door het !'iddennaar Regilio cu,berbarch, !i" tttte ae tal praJntrg rn net aoét,-we giigen ne.-.i_1 oerust ín' Na de rrlst kreeg de postduiven ."rr- kurr" lraar Marco Haazen keepte sohltterend(voorar de 2e helft). Daarna kïeeg r.,ENs een kans via Anarre v wr.j ngaarden dle in eenmoell-ljke hoek stond. maar sccorde toch, r-2. I\'a de 1-2 speelde Ë.í .iit.:. soeper en kregenwe steeds neer kansen- De r-3 was een merkwaardlg doerpunt y.artin gzoostlooft speeldevoor zich uit en Rrchard Eartnan nam de bàr over en schooÈ met effecE. in het doer naarde bar P'wam er aaÍI de andere kant van het ào"r-r""= uit, de grensrechter keurcle het doel-punt goed' Na een pass schoot Regr-rio curÈerbatch en scoozde L-4. Daarna grng Martir, .Brooshooft op de sol.toex, toen bij in Ept str:afschopgebied rvas speelde htj de keeper
;:..::n.à:ï.::" *"ïTrï 

paal in hei à""r.-o.,àu*t= dar we m?t rö nan speerden versloesen

Raman naffaele, vincenè Trory
Ènrico Raffaele.I,ENS MEIS'rES - GDA I1-O

Bet vías een beetje j aflrel: dat cne de eers'tË hel .- :.lt 9 meisjes Eoest beginnen. Gelukktgde tweede herft met 10- Maar ondanks dat.. r{erd er .ocr onze mercen goed. gespeerd. Metveel doelpunten. 5 van Wl:1r]31 3 vaii sanOra, 
-à1ur, 

*un"y Sch::cyver en 1 van BrigÍt.uitsrag 11-0. t{e vr.r-I1en. Jurrle rangs dezà 
-íe9 

,rrnrr.r heel harterljk ferrcite'en enhopen dat' de i'nzer er biJ onze voiienae iéàài=Iuna"r ook is, Goed zo gaat zo door.
op 31 8-1985 starten de Eelsjes net hun eerste co,petltÍevredstÍljd tegen GDÀ. Bet waseen spannende wedstrijd met veer inzet. van belde partijerr, no ,oidt oJL ould.ti3k ,..,de tralnlng voor ls uithoudlngsver"og." ,"iiorrl l:
En nu nog even diÈ r+Ísten Jullle dat er voor je vriendrnnen die ook graag wllren voetiar-len en het Eisschlen toch wel een beetje àorr'*rfrra".,, on zo,n moot r,Ëus shirt en broek1een sokken Èe kopen. Nu duur, hebben we wa! op g"rorra"n bij inschrlJvlng ats nieuw licl,krljgen zij een bon waarop 

_ze èit geheer iruir= krrig"n, alreen 6e schoenen zullen zezelf troeten kopen. Dus rnelden kom óp prouË"i-""ns een vrlendln nee te nemen naar detraLnlng, v'ant wle eennaal biJ ons à"i.Jrà-rr""it (.ie onder i"iarns-";"ua van peterKrol) vril ook voedf,allen.
P's' ook jongens clie een zus of Eisschien een vrlendinnetje hebbèn tussen de I en 14jaar mogen dlt best aan hun doorvertellen. s;aurrxt.

LENS D1 .^,, Àrie, Frans, peter en WLE.

' Afgeropen zaterdag rtet-Dl een mooi staartje van het door meneer spaans gestlmuleerde"totaalvoetbar" zÍen alreen werd de door oí" *r.r"rorr.r, 5-2 voorsprong een beetje do,uit handen ge§even. vrer. krasse goars van Ji* "- Basten en een r.euke solo vanNiels valke ' Maandao echrer werd k""Iri; ";;i;;en van euick steps dar.bij ons Ín de pourez.lt en ar 4-1 van vós "+g:-. Jor,r" ,ror!"nà" -ilgenstanaer) 
Maak1e borsr, maar alvasr nat,maar ln d.Le schitterenE-EËII1tppo stirË1es ,o"t i,.t zeker lukken.ouDERs .P.ELET: M.i-v. 3r-B-85 i'rËuuu" *""à"" iiarti esregeting bij ale pupirren. Elkeiffi *!1"ï*#,ï:Ï;::ff ï.,::ï"i,:ffi ï,;*{*=;:ilïHËï'Ix;;-;ur-,r-a

UIT§LA@N JEUGD

Blauw Z$rart Àl
Flaningo's Al
Wllhe1mr:s Bl
Postdulven Bl
DHL Cl
Flamlngo! s c1
EW DI

GEZOCET :

I,ENS A1
TENS A2
LENS 81
I,ENS 82
I,ENS Cl
LENS C2
I,ENS D1

Vredenburch
LENS E2
I,ENS F,l
LENS F2
LENSnelsjes

I,ENS El
GONA E2
IIBS F1
EBS F2
cDA&eLsjes

u- 1

5-2
4-7
1-5
6-0

15-0
5-5

o-7
3-0
0-5
3-1

11-0
UITSI.AGEN DOORDEÍ{EEKS

I,ENS B 1

gul ck Steps
f,ENS D1

ETSV E1
HTSV Fl

lvesterkwartler 81
LENS I]2 3

Qulck Steps Dl .4
LENS E1 O

IENS Fl O

t32 -
2-O

wle heeft per ongeluk de blauwe'èpljker_
!I9"f . _t*a kniesrukken) van Teddy Eeins(El-ol ) roeegenomen, caarne teruggeven
aan FaE .Eeins tel. 673623

-11
-5
-4
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Msl ingang van het ni€uwp televisieseizoonj
hebben de.K.R.O. efl de Sporttoto elkaar:
gevondèà ià eèn saöenwe*ià§. - '- -

T.V.-acties al zeeÍ vertrouwd garaakt:;Dodr
de Lotto-set van díle íormulieren woÍdt
hierop ingehaakt.

t
I

I

i
l
I

t
I

I

I

i
r

!

l.

I
I

De Mid-Lohokekking wordt dan onderge-
bracht in de K.R.O. 1.2.3.-Show.
Vanaf oktober heet hel programma dan ook
de K.R.O. Í.2.3, Lotto.Show. Een spranke-
lende show met daaÍin centraat de Mid-
Lottotrekking, de bekendmaking van hel
winnende CijÍerspelgetal en de getallen
voor de gratis extra priiz€n. PÍesentator zal
Ted de Braak ziin,
ln november volgt de tweede show en de
derde is in december, waaíbÍ de Sporttoto
haar 2s-jarig bestaan herdenkt met de
Jubileum-Lotto.

od.rdi!È-Élrc&l5
rh^rsrqBhtlS

Naast deze íormulieÍsets woÍden er ook dg
gebrulkelijke'losse' íormulieÍen verspreid
waaíme€ men per keer kan spelen. Hierbï
woíden dan ook 'losss' IníormatieÍolders
uitgegeven.
Uit de ingeleverde 'losse' Mid-Lottoíormu-
lieren en de Lono-Maand €n Abonnee-
LotloÍormulieren woÍden in otÍobeÍ, no-
vembeÍ en december ook 5 deelnemers
gekokken. Zii worden €veneens uitgeno-
digd voor het bijwonen van de show en
makon samen met de 10 anderen kans bp
dezelÍde píiis als het winnende paar in de
T.V..show- :

Í2.3. Lotto-sot: r'
Bij de staÍt. van de 1:2,3. Lotto-Show§
b'engt de Sporttolo d€ mogelijkheid om in
èén keer de drie toímulieren tegetiik in te
leveren voor deelname aan de Mid-Lotto's
van oktobeÍ en november en dB Jubileum-
Lotto in decembeÍ.
Oit zijn speciale spelÍormutieren met
slechts 4 kolommen, die samen met een
lolder verpakt ziin in een envelop. Bijinteve-
ílng belaalt de deelnemer / 17,70 en kriigt
daaÍvoor 3 x 4 kansen op de hooÍdpÍiis in
de Lono en 3 x deelname in het Cijíerspel
OaaÍnaasl heett hij 3 kansen op de gÍatis

.extra priizen. ln de genoemde pÍi,s ziin de
adminislraliekosten van de drie Íormulieren
begíepen. Maar bovendien is eÍ ook nog
kans op de hooÍdpÍiis in de 1.2.3. Loflo-
Show. Uit de ingeleverde Íormuliersets
worden 30 deelnemers getrokken. Peí
show,,voÍden eí daaívan l0 urtgenodigd.
De íolder geett hierover alle verdere infor-
matie. Mel het kopen van meerdere 'loten'
tegelijk is her publiek door voorgaande

I
ln Éet voorjaar en de zomer van 1986 I

komen eÍ clan nog e€ns vijí t.Z.S. l-otto- |Shows. , :. i

,@\

\#

één lotto-set. 'l

Í2kanlen
;iéén lotto-set.t

viiln
ir;nhalf

Ih Elt.Èt lalcrrrtib yr.E d. 1.2.3. totto{.t 6 Lo!!t Ío !1011.116 voor da 1.2.3.r totto vu drtobcr l! rrud.§'ll oltobcr 1985.

foor hat r!ÍtrlJ8.n r!.! !Àil.r. lrfotratia, d. 1.2.3. tatto_octr G ila Lolrr 1.2.3. lrtto-lorrlltalG !! Ett rirÉvoo! à.t lllcy.rc raa fr tDaaruld. íorruitrna kunt d t.!.cht blJ rtc volgcadi "irro"_,Slg.ug. trrllaso, lrgg.loltr.et Zr, D@ EÀr€
5rl.0l l. U.rr., dr.E.Coll,ralaaa 2fr, RlJrrIg
J.h!@{ooljr!Dr, St tlolrv.g 7, D6 EasA
f,ratpr, I.lrÀEtlrrt ,t9, D!! EÀ6A
foalJB.lbur?, St.trÍIJkIED 92, Da.n EÀrA

. s.l.otr ?a g.rr., E.Àd DED!.!ur.u 96, niJrÍiJk- YÀlt.DbBr8, Ylllcr d. ZyIJBOTI&. ?6U, Do r".g
Drogl.t.rlJ YirBo, y.llh.Dtl4r aza, D.r EB{

Ru..t DburE, Dlcr.D...lràÀ 125, D6 Bis€
L.r.À.rldd.1.!bÍlrlJí D. cÀrg, Zoutr..E!trrrt ?r, D.o EÀ.€
lÈ DrtuurllJl b o!.! clubgchoEr b1J fr!D! Dl!!.ldor? ot blJ h.t toté/.otto-.acEt rlaÀt EurS.f,dp.chorntErt ,OlD xoullrr (t.lt oU19-12602).
r&!€t 0 'ur'ral .E r.s,, i g lt.uat ltrri.. E.!t .c groot r.!t l chrrttetr.r. do.I.! IL vrrralgt,8 ao w Lrjts.
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.Zaterdag 14' septeulber.
s I norgens
s 'Etaldags
Slutten:

Àn vd Steen ,
Riek en pLet

Hr. .Lentlng - I,eo Molenaaï

- 
Ha.rïy en .fanny Douw - popke Enze,

Bosch.

Zond 15isepÈember.

s rDorqens 
:,

s'middags j,
Aanvul.ling,:
Slulten: +

'Tinus zilfhout - cor Èopp'erÈrourer
An vd Steen - .fos Kouwenhoven
7e Elftal (2 pers) .

Àn en Gerard vd Steen
Bij verhl,nderlng afbellen btj il_gsé errist teI. 660204

-1EI-9t-:_!!T_91_:_!!I_9P__LEI_eE__IIT_9E_:__LET_9P - LET OP

Í,ENS.6 (Zon) 22 sept. Bardienst. .:,-:.
EVEhI VOORSTEI,LEN---
Dg lw-anhoeise) oproepen virí',de redactie àan heÈ rcgfn .r.n het selzoen hebben vruchten 

''
atgeworpen. was het eerst BET*ETER dle ons r"g.rrotrg över zondag 1 za1 lnformeren, nu lsl;;"i!ï.J""!ïÏ.u" :'* .11'3',"à t',""it-ïË'til]'u r,.r 5qa3.un;.ik-.Ji^,r..,,., frlsse

., ; -:.,.:,. .: ) '.1'-': :'::i''r r" ''
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Even wat lnfonDatÍe over Oscar. IIIj is 2Í eh is ,FeFkzaan bij Sienens. U kunt hem elke
zondag bewonderen lh het twèède !van:'de zonàag, i+aar hij met veel verve de achterste man
posl-Lie irmeemL- .O.nf,ard:.g zLjn --voetbalkwalLteiten. heeft hij afgelöpen zondag de gïootste
fout in zijn nog jonge voetbalka-rr-1ëre gemaakt. Sax0en net Jurrie Coïet was hlJ te vinalen
op sPangen br.j sparta - psv vààii Ëi.j'z'ir zondagidddag slapend doorbrachÈ in plaats van ge-
tEigq te z-+ jll.yaq. 

-d- 
e.. sprankelende party alie LEI§S en Roodenburg -op-- dë llat legden. Elj heeft

plechtlg trete r..s chap beloofd zodat U hem vanaf aanstaand weekend spiedend la-ngs het LENS-
veld kan aErntreffen,

BET9IETER I{EET'EEI gLtnR BEII,IETER Í,EET EEE DETbR bETi.IEl.ER WEET IÍET BETER BEIWETER 9IEET EET

I,ENS

I,ENS
Verburch
vJestlandia
gMSE

Alphense Boys
Den Hoorn
Lugd.unum

???urawel

LENSl,lenige trbuïe suppcrter varr 1 rnceten zlch zoDdag ira afloop van d.e wedstrljd tegen
Roodenhuig na het- hol:et1 van d.e overige ultslagen In de tweede klasse A dè ogen hebben
ultgewreven en nog een flin],ie pint hebben besteld, Want, jawel.... LENS staat bovenaan ln
die tweecle krgss.e. :-En, dat is in vere: jareh niet Eeer voorgekolnen. Dle tróuwe suppoïteïs
hadder dus een echt goede reden on wat Ee vieïen. Dat ze goee hebben gesmaaït heren:
In haar tvreede weflrtrijd van dlt seizoen moest LENS àantreden tegen het ult de eerste
klassè gedegiadeerCe RooCenburg uit Leiden. De elf van Rob Jansen vrerden geconfronteerd
met een tecllnische.en hal.d v.'erkend.e tegenstander. Elgenschappen, die Roodenburg nlet vreeÍod
zijn. Een elfta1 overigens, graarvan BetweÈer denkt dat het Ln cleze tveede klasse ver za1
schoPPen. Reden teEeeï om de prestatie van LENS deze zondag als goed te kwalificeren.
Hoewel de vledstrtjcl in vergelijkLng met dle tegen Qulck wellicht vrat nlnder spectaculalr
was, xooet ook c1e neutrale toeschouwer vrede hebben gehad met de overr,rLnnLng van LENS.
Roodenburíg had gealurende een groot deel và de wedstrijcl een optLsbb overwicht alat echter
nie§ in doelpunten werd ougezet. Dit was voernatrelijk het gevolg van een verdedlgend erg
gedlclplineeral sPelend LEN§ dat wellLcht een gevolg ls alat LENS als collectlef sàrkerr..
geworden ls- lyPerend daarvoor uas zondag bÍjvoorbeeld de werklust van íRarbotr Mulder.-
Lang niet aI zljn acties lukten, maar bij balverll,es knokte hij terug met vaal< aLs ïesul-
taat het beroveren van de bar. Daaxbtj "bleek nog eens hoe breed cle serektle nu is. De
halverwege de tveeale helft voor 1heo Dlkstra lngevallen Rodolfo GaÍaleslen vras levensgevaar-
U-jk en blJna doeltreffend. wederoE opvallenal was het optreden van ,roop Odenkirchen.
Na in de eerste helft na een prima voorzet van Leo v Rljn raidders een puntgave koÈbar :

voorr naar wat later bleek d.e wj.nnende, 1-0 te hebbcn gezo]ígl, sloopte hij In het laatste
deel als verdedlgende nid.denvelde: (!) ook nog even zljn èirekte tegenstander. !{at rest
te vermelden Ls eigenlljk aLleen tlat dit elftal veel meer supporters verdient. Kom op
mensen, zondag in Alphen a/d Rijn kunt U de koploper Eit.de tweede klasse À aan het werk
zien. Fc Den Haag wordt toch wer perlodekatrpioen, -öie hebben'uw steun niet noalLg. . .
De Stand.

2-4
2-3
2-3
7-2
2-?
2-2
2-2

2-2
1-1
2-l
2-l
2-l
2-0

Quick
Tonegido
Robdenburg
Ri(AW
vrcs
SJC

BETI^IEfER ziet u graag terug a.s. zondag J.n ÀIphen a/d Rljnl:lll

BETWETER !.IEET IIET BETER, BETWETER WEET tsET BETER tsETWETER WEET EET BETER BETWETER I^IEEE EEÍ

TJNI@RN :, UNICORN - UNICORN - UNI@RN - UNICORN - UNÏCOFÀi - UNICORN -'UNICORN - UNICORIIi,-

,1,.,,I,..

wte dè jeugd heeit, treeft de toekorostl Donny Helnz, de zoon van enlnenC àctretasrechter '

Jan $rerd zondag uitgenodtqd ale punten voor het eerste te geven. Deze sperer van Dl taatons met voI vertrou$ren naar de toekotrst kljken.

-2-



want zljn puntenverdeting getui.gt van een nu al aanwezlg voetbar-inte rrect. Bedankt, Donny

:rNrcoRN - UNTCOTo{- - ur\.*rcoR}-{ - ur'trconr -'ur,Ircómr . uNrcoltN - uNrcoRN - UNTCORN - UNTCORN -

IiENS 2 - UNITAS 2 (sen. zondao)
t

Dàir stontlen we dan, als elf stoere "gladiatoren" klàar voor onze ecrste thuls wedstrljd,gebrancl om'wedérorr dàze wedstrijd te rílnnen. De eerste competltie wedstrljd (ult tegen .Papendrecht),heuuen 're winnend íet 3-1 ,rs..J.oi.n-li;r;;;ï;; ;ï-;." ultsteken.l re-sultaat genoercd worden (ik wll de LENS supporters die otr,10.00 uur tn papendïecht aanwezLgwaren on "te gènieten vall ons spel- noq everrl budanker,, tlit Is toch altijd een geweldLge,stl'Eulans voor een erftar'.) Iret publiek arat afgeropen zondag In grote getare..... in bedwas bllJven liggen hebben bèsl1st een zeer reuke en vooral spennencle wedstrljd genlst,ult ervaring vleten lve dat unitas een zeer goed en erg fanatték elftal heeft, dit blljktuit het fert dat we vorig seizoen 4 punren àan deze ploeq verspeera ne6ei,'oÀr "ir.í.p;"zondaq wérd.en r.re meteen met onze..',neusu,(gelroken of nlet gebràken) op de felten gedrukÈ.
T.t 1.11.. 1ii" eerste 20 nin. haà 

'unitas o"i Í"tào.ro*lcht, maaÍ het slaagde er nleÈ in, r.
dank,zlj .l:t Pllna acteren van d.e defensie on dit in doelrljpe kansen oE te zetten. Naar-xiate de 1è helft vorderde kregen we langzeiíerhand wat meerl veld overwlcht, net als resur-taat dat önze Edwin" s . conzales"op .*9"i"., van onze laats@ man oscar (alie vorgens Eij

. nos 
_yai. beneveld was van de rta.riaanse vrijhé.à).1-0 op het scoïebord. zette . .(pràt, wat<ier

:::ï::l^ï?",::_l::*:..."sd! 4?ehten r+e aàt.ive op oÉ" ru,*.,"n kàna.,,-,rr"t"{,, ait lree*
3li;1_"1,..1_*ll.l1.!.,1.t g9"r"1 !p flln. Door eén dekkinssföur van Fred rcips koíàen cle be_
í9:Eers op geujke hoog(e .kopen,....Met. een "pickwrckje".1n onze hand kregen we een donder-
:l::t..,lT onze oefenneëstei r te horen(be-n brij dar m'n moeder e, nfet-Urj-r;;;;Ï;aeze rË:n tekeer gaan). rn het begin van de teeede helft kon Je nerkèn daÈ de motlvatlb weerhelepaal terug was, de allereersàe aanval wab meteén raak. (pIet, rr*a"i-oli ïà-rà*Ë"1 l---Eet tenpo werd clusdanlg opgeschroefÈ, de onderringe duer.s kreged steeds ,"er een grÍmigkar€kt€r ' het gevorg was dat de schelËlsrechtér hei anper k;; Ëilu."à",-a""e uan was flinkde krir€s kwijtl ! I Daardoor ontstond er steeds meer irrlrarie in her *ràl-ir.ïr.Ëii#Ë"Ln terechte. .(?) of ontere"Its.. (.el .namen In het .bek6riè: boekje van ao 

""*,.f 
A.r"líi;;::- .:

-Na een onQéI'ukkige handeliirg riari onze tot nu toe illtstekend keepende Martrn vd,Li.pr vreïdde stand teruggebracht op 2:2 (ik kan wel Janken:). Dlt was tevens de 
"iià"aa;a-rË 

,r.;l
pj-oenËàsplratres zrJn na deze atuaÈren.re ,éast=r1à-rJ;, ;i";;;;;.Ià:.i, ,"a.r."n weer darwe-.in de Ëooc- te krasse van de ïeserve 

"t;a;ii;. spelen. Bij kanpioenschaD nodÍgt creKNI/B ons tiÍt om voor twee geheel verzorgde dagen in zelst voor de nationa.l.e tltel .te .-strljden. ,lDit ls ons streven:l!
Wouter.

" , Mens€n, 
_ 
opgelet! De prljs op het-,'Zwaluvren" lot nr. 6g3 is nog stee,qs niei" afgehaald. De gélukklge bezitter kan zl-ch melden blj petcr peíreyn.;'--)Met Paul Toet.komt het nooit meer goed (moole zrn voor shirtrecraue, trouwens).

. Y-r::.::i: is zo langzanerhancl de teI kr,rijr geraa.kt. Àfgelopen zondag waren- net er weer acht.
uit de klèèdkamer van het eerste' (van.'onze nur=t.-itjn. verslaggever): echttevreden wàs men nÍet oÍer de prestatle, na twee 

-weditrr 
iaen aíi6tlÉ; ;;':elnderLjk te zeggen dat men tarnptoen wii worden en dlrect né afloop waren degladlatoren aI weer bezLg met aè weasFtia tegen Alphense Doys.Alphen, here r^re cone I I I

Bij het 8e van de zondag hebben ze wel een zeeï vreende EanLet om kanshebbeiop de SPÀÀRÍIELEG prtjs te worden.

T:: :ln"l doe rFunren kreeg l,uc. \.ERKr,fK AF@r.OPEN ZONDAG rE vER$nnrer{, ., . .
Gerroord aàn de barr Lu'c verkijk tegen Eans van Donburg van Dartshop The 

-corner:
wat koöt' nöu zo,n koryIeré a.iu.""i-àr. r" àE rantrne nan*a
Hans r f 79, -
!"si ,. +q dat n€t bord? j :

:, _ï?r=.r- heet jë corer of zo? ,. . 
' 

.'. ..' 
iía .t kan j.-mand een iaau nemén, ne I . -. l
Over.Eans van Do,burg gesproken: hlj ts de nieulie sponsor van het eersteLENs=dartteaD.
Dit tea, gaat voorÈaaD door het reven als het House of Darts-team.

-?-
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[orir;icrbo ,- r.ENc . Id r s-ó .

Dc lucht zag er dreigend. uit maaï 9lrrg toch naar.voorburg on het 1Oe- tn aktie te zlen.
Eén elftal itari 'cla.ei iiet' eérsie naar óok ÉÉ4 óuS het laatste ztjn. oe LENsrevue nagekeken
en .u ag .-1'"'el--een." aardlge opstelling' om 'daar naas toè' .te gaah. Ik kÉti{o-'béiirogen uit. àe hele
mlddcnlinie was er r:Íet. Met al-leen en Voor en Achterhoede doet men rriet veel: Ook v-g-r-.trt
Den gcen elftai on zo Elaal: een s--e} t:-c:ffiÉ cnap-iGe-e rs naast of ontléï ell<aar té-Cè:Ét-éir
en zie dan naar- De uitslag doet ntet tel-- zake maar wel frusterend voor die Jongens dleài zo.ians ria '1g1 LENs..zijn. Ars men "ö r,aàr È;t"" kiÈt;-à.-".r"iigi"s is her ataar
:.l,dI+I" van ÈéIa:rg, rius laten. we daar èens over gaan buigen, dan voetbalde een
Íeder v.'eër det Diezieï en daar konen r*e t-och yoorl,of nlet soDs? rk ter bij 1,2,3 en 4' dèrtien- Ëí.iébupr"É sperers en naar beneden, ;;; ;; ;;;;r;;-;"r-;ri er toctr iers four?
Of nl.e€ dbms?

DE IYSIO CiJ?

' efEèlopen weekend ,r:e1 de eer te beuït aan een wel;'bekende LENser namelljk Cees Foftran
' de oui voorzi.tter- ne punten die afgeiopen zaterd.ag werden behaald vlaren even hoog als het

getobnde spel, dus gewoon laag. Dus ríe krmnen hief.ult wel concluderen dat Cees best veel'verbtand van voetbal heeft. Eierdoor Ls het voor -ons wel.'makkellJk om uitbllnkers op ge- noeEen vant die'waren er geïoon nÍet. Nu volgen rioi enfgè kantteienlngen van de beoorde:

Eet was èen zeer slèchte wedstrljd, als LENS nu eens gaàt neginnen on de bal eens. behoor-liJk naar glkaar te speten àjl nÉt:resultaàt cor -betei wordei, lrant volgens ml1n pentng
zullen dé ts:klaèsers het i'og beter doen da'.1r clat t* àtgèIopen àaterdag.'rett gezien.- Er.was
wéI één klein ltchtptntjè want.nà eeà acÈtËretand. van 3-0 werd er zowaar gewerkt. En.datr:ïl::eerd: ook.nog in een doeipunt van pièrie Pieters. vcor de rest kunnen we.deze we&-

PROGRÀI"ii,tÀ ZONDAG 15 3C tember 1985.

14.
1U.

uur "atphense .rioys I
'uUr RKAW 2

zzzzzT,zzzzzz2?,zzzzzzzzzzzzz
Z.'------ Z-, SENIOiIEN ZONDAGZ.
zzzzzzzzàzzzzzàzzLzzzzzzzzz

,'..

11.00 uui- LENS 3
13 .00 uux LENS 4
12.00 uur Paraat 3
14.00 uur Vredenburch 7
11.00 uur LEtiS '7 

.+ '

11.00 uur LENS.'B i

13.00 uur'LENS, 9.
13.00i uur LENS 10

. ..,rïr. I i.: : .., ' .': ' -*'r. : 'r.l
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

30
30

LENS . 1

LÈNS 2
Kranenburg 2
wc5
I,ENS 5
LENS.5
TaÈruè 2
PJ(ÀW, 11
Weillandl.a 10
Rijswljk I

Hr. Enthoven
Hr. TetÈero

Er. Harlanil

., wedls trÍJdnÉ i
1008
1094
2045
2075
2709
2133
2099
2204
2202
2322

V 1

1v

v2
v3

.v2
r/3

ILH. Àanvoerders s . wedstïi:.j dnumer cp formuller veiriélden l l l! I

N.N.
N.N.
N. N.

.v.p
+ LENS .T.Daialenst

TER.RE I NEN

ÀIphénse noys
RKAW:
Paraat 3-

Vrèèenburch :

ziè routeleschrl jvlng
H€yvg 1r.,§ gÍ Ieias chendaD
v Brl.enenlaen È.o. Oostersportpark, WassenaaÍ
Julialaantje bi j Vredenburchweg, : FLL jswl jk. ..

ROUTEBESCERI.r1TNG VOOR AI,PEENSE BOYS

DEN Haag - Axnsterdam, afslag Àlphe n /ad Rljn. Langs ale Hoge Rljnalijk ïrchting Arphen.Na Àvi Fauna rech'Ès aanhouden. Tot stoprictrten. ai1 stoprichtei reítsat. BlJ krutsing -

met aan de rechter kant saI:gr-r. -Dij .stoplièhten linksaf. .over Julj-anabrtrg .tot na stop_lichteri +-500 metèr reèhtsàf ingàng "p"itpàit 
'ni j len na 1oo x0eÈer. Adn rechèerkanè parkeer-terrein ArPhense Boys. i , :.r j 1::--:ïr l. i. , r

-4-



ë,iISCHR';JVE}i:

r,eNrs;5; l :'ÍI.'KoUweiihöven
t LENS 6 : :.t . RimEte Izt raaÍr

LENS 7: í G.Dulvesteyn
'I r

OPS'sELLII,IGEN .

. 299855 ,

01742-7134
o 1891-79 43

LENS
LENS

LENS

8:
o.
1Qr

IJ.verkijk
F.V Beekun
T. Orté

451972
905231
979549

IENS 5:

I,ENS 6 :

I-ENS 7: ![

I,ENS 8 :

I,ENS 9 : ;
:r---j-*. j ..1 :

'ii'
iËris:to, i

E
p

.Dietz - A.,fansen - c. Kenperman - À.Kortekaas - Vl, Kouwenhoven _ J.Colpa _

.Schulten - \T.vd Enze - B.Osse - M.de Groot - W.Iíeynen _ R. Dergenhen"'9orr.r, _
, Roorlbo1,

T.Suikerbuyk - .f .vd Sansen - F.Btokland - L.v Boxtel _ L.Endlich _
Írl. ale Kiileg-t - i+Groothur-zen - e. v Noort - H..straveï - E.Rl,naelzwaan:
D.vd l,Iaas - D.Eol_t - R.À.de IíaaÍr - p.Honselaar. 

.

À.Bj'lclerbèek - G,DuLvestein - c.coosen - p.Ileynen - s.Rozema - J.verbarendse _
G,val l,elde - A.Annink - M.Ileynen - G.vd Weide _ R.cLmberg _ T.ValkenburE _
P.Toet (2x)

À.Kuypeïs - C.Ku]?ers - F.peters - E,Ftlentjes - E. TroxomeLen _ p.de Vroege _
.T.WÍttlng - L.VerkiJk - E.Hulziàga.-'M.vd Kiey.- I,t.Klrjrurèn'_ S..de Nenny:_. .

D.de Rulter
l-.,

E.Guit - J.và gorst -' p.Meyèr = A.MuldeÍ - A.Reeslnk - A.ventè -: A.s1abbefs.-
l,y.ngekum - L.H.r,ranrer --il,Rooclenburs - r.rr"a"Iii5", _'il!":-"#':ï;;;;.

LENS 6 + BaÍdlenst

PROGRAI{I{À liEEl( 23 m .27 tenber 1985.

(2x) - a'r"rt"e - N.N. -

UITSTAGEN ZONDÀG 8:.seÉÈenber 1985,

, Rbödenburg 1

.'Unltas 2.
I,ENS 3

: . .I;ENS 4
." Gr ÍI II vac 5

cr Wltr58 3
,, LENS 7

IENS 8
r.ENS 9
I,ENS 10

AIIe wedstriJden zljn
ln. sporthal Zuidhage.

UITSIÀGEN

.. vut? 6 I.ENS 5 L-2

. i.,

ll.Janssen - C.LipEan - T.OÈte:= R.pi.Ion - p.Íoet
R,v,Leerr;ren - N.N,.N.N..- N,N. - N.Ii. .:. :.i l

PROGRÀ}IN'À ZONDAG 22.

14.00 uur LENS 1 -,vros L .:_-.
- S-tieAr""ht Z

- I,ENS 3

- LENS 4'
- Verburch 5
- gulntus 3
- ÉENS 7 ..
- LENS 8
- LENS 9 ''

LEN§ 1. i.
IfiT{S 2
Tonegido 3

soA.2 ,r: ..
LENS 5
I,ENS 6
voorburg 3
Toofan 3
DI'NO 3
Tonegido ll

r.1985.

{ '1i.oo
11.00
12. 00
12 .00
12 ,00
10. c0
10 .00"
10.00

uuï
uur
uur
uur
uur
9ur,
uur
uur

.LENS 
2

liesterkvrartler 2
wM2
LENS 5
LENS 6 +
Trionph 3
HDS 8
RKÀvv 10

1-0
z-2
2-t
2-1
3-3
4-0
3-2
4-l
4-3
8-0

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
z'I zenr,vorngÀr, z
itz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,?.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzdzEzzzzzzzzzzzzà-----:----*--

t

l4aaniiag 2 3 . september

uÈrl:LrNs 6
uur LENS 2
uur LENS 5
uur LENS 1

uur IIoNS 4
uui i.nNs 3

- cr'oEvlLet 2
- Quick 2
- PVS 2
- l4ade Stars 1

s t Giavenzande 3" ''-' 'zilsi3
'.1.i- :, ,

19.00
19 .40
20 .20
21 .00
z, L .4U
22 -20

tsELANGRI.]KE MEDEDELI NG

on allel nr"sverstanden ö;treht dre pasjesregeling bij heí zaalvoetlar t-e voorkomen.

::i,,: '

-5-



In hèÈ seizcen i985/19g6 bestaat hÍervoor de volgende regel3IEDEREEN MOET TN HET BEZIT ZIJ}I VAN EEN GROEN ;ÀSJE, WAAROP EEN @LDTGE DATUM STÀÀT:ileeft u dus een pasSe waa_róp-b.t,. sta.t. gèrdjg t/à.l-.5 sept. ,rr5;; *a-r"-u"a una deze datu, nlet meer op di! !as]e ,u9-rroJi.it.n;,.,Die- nensen àf"r,.,, à' oot origdaïaéén pasfoto te sturen rruui, wtti"*-"a--oirà"" rnrrns iI.w. Frisolaan 350. 2263 EAr.eidschendam. r,inneir 10 dagen heefr u à;;; r,in*r.p*i" r,rat geLdig is r/m 15 qrígqstus1986. Daaha za-l een nieuwe regeilng tngaan waarop ik nog later zal terugkomen.
zAA[v'oEttsALp nbcic.A!.Í!Àr'

Dinsda 17 sep tember 1985,

21.00 uur' ADsl 2
' ,_: '' f i.-- LENS 6 sporthal. Dulntraan

pstelling: p.Eoet - T.Lina - L.Slrr<e _ ,f .Sinie - c.Sinke _ F.LanceI _ R.cixnberg _. I,Í-Jansen
- veizëEclen 20. A0 nul: Lelder J.HaI[-

-LE§q_Ltls_:_!ul_y4i

versla I,EI.IS 1 Delta Sport 1 (le ronde beker

Na een zoals gewoonlijk matige. voorberelding en In gereende shlrbs Èra(ten wlj voor de .t,- qqr9te bekerronde,aan tegen het roo, orr" ÀnË"r,.na. Delta sport, Het wasgoèd te zien'dat .l.,fEN§.nog geen ingespeelQc,team rraa en rrei ;u-l-uun goecl keepèrswerk tè àanren aat vrlj nlet- snel tegen een achterstand aankeken. ,,u.graar-kr""g r,ENs wat o,eer gïeep pp de vredstruden uit gen vroelende co,bilratle t*=., wii-oorlana-en Ben Endrtch i"..la" raatstgenoemde1-0' Daarmee sÍns ook de rusr r.n. rn a.-i.-i.irt werd er;;;i.;il;;in sediciprlnèerden f-aÍIatiel( gespeercr waardoor oelta sport, 
-aai 

tectrntscir een goede proeg had, nlet echtgevaarriJk kon vrorden. '.P-elt*.gpoEÈ. lt-eet aanortngen en daarloor ontitonil eï voor r,ENsveer riuimtè om op de 'co-r:riÉer tË gààn, *".-ï*"r uitgespeelde counters reverden dan ook
'loelPuíten 

oP van Rini.v Noort .r, ooop odenkirchen. ir-ó) o"urr.. *as ae wea"trljcl besllst.en LENS bekert een ïonde veïcler. . .: --.----

,t

zzzzz'zzzzzzzzzzÀzzzzzzzzzzzzzzz
z
,, IJ,ANSS.DE SPoREEN vÀN DE z-M
zzzzzzzzzzzzzzzzazzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzz .

LADDER ---::: ?,.z:
zzzzzzzzzzzzzzzzzzv:,T.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

,l 'IUi,tsla en 7-9 - 1985 .
vcs 1

DSO 6
Monster
Vitesse

PROGRÀM}IA 14-9-1985.

14.30 uur LENS 1
12.00 uur LENS 2
10.00 uur LENS 3
14.00 uur LENS 4

10:
D 13-

LDNS 1

IENS 2
TENS 3
LENS 4

3-l :

0-1
3-2
5-0

k.k. ScheÍdsrechter

J.Bor.
C.Willems .
A.d Hllster.
Soares .

sEv :

DSO 6. ,.
svc'r,, 2
DevJo 5
Vitësse D 7
Ornas 3

Verburch 1

SVG"/í 2
DSO I
svcw 5

11
21
22
),

1-3 -

2-4
1-3
1-3

PROGFÀMMÀ LEI{S I en LENS 2 14-9-19.85.

14.30
14.30
14.30
14.30
74 .oo
14.30

Il-r-ait zwart 12. OO uur Marlne 2 _vcs .\?.3O EC_SO 2Verburch 12.00 uur IENS 2Duinoord 12.30 uur HTSV z

?Yc 10r SO-u0.r Te werve 3 _Hs rexas 
lT,r:.-..; ,,,,,.1n,'?o 

uur Hoekse B 4 -

Dorr
R.'\S

LENS
l,raa ldhrl j k

SVGEB

uur
uur
uuI
uur
uur
uur

-6-
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PROGRATIMA WOENSDAG 1 8-9- 1985 ,

19.00 uur LENS 1

PROGRAMMA 21-9-1985.

c

rd.Jswijk V2 ceb 1 K.K. 1-3.,

14.30 uur
12.45 uur
12.00 uur
12.00 uur

Dulnoo::d.
Devjo 5
verburch 2

Marine 4 -'

],E§S
I,ENS 2
IENS 3

IiENS 4

ï

AT§CtsRTITVEN: Vrljdagavond voor 19.00 uur blj:

.v B.laTigqpai

. Roernond

.CzaEpieI

.N.

. 000-291737,
i -'::0-21144 of KNT 020-5444007

,]
c
A
N

A. Spa
M. NELTSSEN

ATTEIIITE r' Denk_ eron, dat het aarrter bèschlkbare spereis nbg gteeds zeer bepenkt is arsgevolg van veel blessuÍes. : -..,,

OPSTBI,I.INGEN: ,. .

LENS en LENS 2: worden door de tralner bekendl geEaakt

WEDSTRTJD VERSLA@N

LENS 3: ' p.Enze - K.KruI - p.l'Anie _ J.pronk (A) _ t.Sinke _ il.SLnke __ ,iI. Í{iegmaD..:
,.^-;l-_,:.: ^to:I 

*r"!:.:?en - J.Kouwenhoven _ E.Kerper _ M.Kenper _ N.N. N jN., . .. .. ,:verzanelen.9.3O uur,LENS -. ;, ..: .. trelcler R,Vràom.
-,,.re,ll,9'4,..:i. I:Irr: . p. crootvelà - .Rl.v=oom - u.xo,r,nenhóv.n - t{. stulfbe.n.rr'a o., Essen. -.]+iGu1t}tof-vl.sinmers-H.Dou,|-M.!Tansen-c.L1Pman-N.N.:-N.N.

verza.Eelen 13,30 uur LENS - .À

De weflstriJd vcs - LENS gaf het beerdl van een sllrn spelenè'tJc!, sner opkonend iÀrrlirt,.'e..,gesloten clefentie en een aanval-lenil Í,ENs. Tot aan de rust hielden belde elftallen elkaarredelijk in evefl{lcht, waarblj onze }inker wlng go.ed voetbal .f iet, zÍen.,.:Àtatà.-i""a-r* -
een stuk':LÉr éí'zèkerhèi-d brj LbNs zoek en rrauéo *é ;;J-;p-;;r;;;;rà; .à"-=".ril-counteÏ en een vrlje doortocht naar hàt rrENstloer, brachten vès .p 

-"""i"prong. 
Een afstraf: Ifer va. niet attent reagerend r,ENs. vrak daarop een vorgende do,rper. Blj het vegsperen.

Y?l d-" b+ sProng de bai ongerukklg op en raakL ae arlu van onze laatstà nan ieen opzette-ujk hancs en nienand tradt vóordeer].oà s"neiàsrechter zag het anders en froot penaltÍ,,deze lrerdibetiwaaro beÀut.. gàrend proË9e::à",,e91tJ."""-uI=#'';;;;;;d;, ;;-;;d;;;.,;"gneer druk,;op het vcs doel ulr tdoefen.n-'uéUa;il"i;;i:àI.;;i];tËor als extra stootbracht naar voren. r.ENs gÍng. veel aggre=siev., "o"È;1i;;-";-'a.'L;= 
j-;I-riË*"-à"-.#I"u.

Paal en een Eerijksoord handi geval-àan vcs zijde, werd door Èle scheièLsrechter anders .beoorceerd ' weer een cormter van vcs . en het uil.speren .van :de . geherë. *t t"ii-r."à.ï=".i,u t'vcs op 3-0. pierre pièters wisr de achrer-stand "ls.-r;r,.i; ".rkti;t;;, ,.; een mooie kop_

il!;,t;rï i;;itl:'::ï"ï* om verder in te lopen. ;à,,",, ;, ;;;d ;;ir;iJ-,11àv"" beter -se_

. , ,:"n w:ïel. gr nlet 14qgs; ; , .,. .r, .i.: .. . 1,.

LENS 2 op bezoek bij D-so speerde een behoorlUke wedstrijd. De eerste herft een domlnerendr'ENS KON @EN 
'iEnRUrK 

i.re«eN vn§ HE? VlrI{D VOOóEEL, . rn, dlt so,s toqh wer. stevige aluer,
::,1gi?.':::,1"=:_.1_:::".""e'-resen de srasmàr,r au" a.itirlo tij;..d;; iàf,én, .ríarea. i'qup'er Drè i. HeJe'aal gaaf k'cn. LENS de krèàdkarrers nièt op;öeken. B1j een duer kreegijzeren vöoistc.rper Kr.rfnnen een zodanise-'Ëpdoffèr.reg;n-ri;;-;;;;'r;i'"É.r:.g. voorgeveldat è,t zerfs voor hetr te veer y"". c9é-g aànqeslagen laarile hij de rust nog. Na de. rust
lïl_13 

,ili 
l:_?:l y.'g Dso war àevààiiijkèr;-,au.-=initjeJ iiíal-,"".l- aoe.rma,,,=tof_

Íïl?I,"ili^3ltla laa::le nar, hÍetö ztjn döel ë'choon. Éen Ëèkeràn vrrje schop brachÈuennl-s sanders in stelling en bekwaan en koelbloed.ig ronde hlj deze rais af 1-o voor r,ENs.Dlck leh+ls rrÍerÖ hetisrachtoffer van deze af èn toe harde wedstxljat, blj een stevrge bot-slng kon hij vroegttJdig het vetd ruiaen. De blessure riet zloh nogat ernstlg aan zlen.
r'ENs 3-net veel pijn en moeite vorredig verroor nggar ongelukklg van Monster. rn een gerr-Jkopgaande vedstrljd wist Monster de kansen beter te benutten.
P§ -1- 

ging kansloos ten onder bij vitesse Derft. 9Ie moeten traar eens bektjken of een hrr-Índering 
-lvat ueer nogerijkheden bledÈ. Àrlemaar nog harterljk bedankÈ voor de ondersteu-nlng om de" elftallen co[pleet^re maken.

Spa/NeIlssen.
-7-
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Í,EDSTRT;IDPROGRAMI4A A+B-JUNIOREN

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON : PEIER PERREYN, Serenadestraat 51,
tel. 971674

2551 XB Den ltaag,,

Kontaktpersoon r Jan Spaans, Maartensdi jklaan 54, 2541 XR Den Haqg;
t:er. 292929 b.g-cr. 971674 peter perreyn..

J JJJJ.]J.'JJJ JJ.T.] JJ.]JJJJJ.f

I vaw mr TEUGDFRoNT j

Afbellen voor de vredstrljden bij bovengenoend perscon op Írljdlagavond tussen 18.00 en'19,00 uur. In ult€rste nood nog op zaterdagBorgen op LENS blj lemand var dejeugdkot0Eissie tel- 661314. voor avonàredstri jden ulterlljk de avond van de wedstiÍjcl
voor 18.00 uur.

ZATERDAG 14-9-1985

14.30 uur cDA A1
14.30 uur Qulck A3
13.00 uur Naaldlrijk 81
12 r45 uuï ÀDO 82

MÀÀNDAG 16-9-1985

19,30 uur LENS A1

BYZONDEREEDEN

OPSTELLIN@N:

- '' drlqs 'e1 ,

SanoenkonsÈ LBNB .-r -urc

LENS A1
LENS À2
LENS I}1
I.ENS 82

13 ,30
13.30'
[L.45
17.45

uur
llur
qur
uur

Madesteyn
Savornln Lohnanlaan
sp.park Hoge Bomen
zuiderpàÍk :-

E.Svralef en F:Swalef z.S.tri. één pasfoto lnleveren. Ioet Je naaE achteroF

Overmaas A1 v2 18.45 uur '

16-9) V.v Eelden - F.ale Bruljn - R.v Schalk - F.v lGstér -M.v Oven - P.OosterÍ{eghel - D.v Delden : A.oostertakeh,r
I,l.eI Assrouti - À.KalD_p.. : . -.: .r ... ....i,:

leÍder tlaarten Rog... , ,-,... ; .,

(voor 14-9 eri
R.Vreeswljk -
I,.Meeuwisse -

M.Haazen - M.Bosch -
V. Tromp - M.tle Vries
F. eI Hadilloui.

I.ENS À2:

LEN§ IBl :

I.ENS 82 :

F
M

P

..]grbeet< - R.vd Assem - E.Chrlst - R.. Earuan - C.Eeldt - .I.ide Jonge- -.K.iss1m - M-spa - p.straathof - c.vd wèide - b.swalef - .f.Roosloot.+

. Tettero

.DLllewaard wordt wegens herhaald nlet opkoxoen niet meer opgestelal.
: . . .. _ Í,efders Dhrn Spa en. Ilarttran.

J; Dunànt - R.spaa4s i, E.Enaltlch - M.de,Frel - D.Bljlsma - A.Jansen _ ''
P,vd Zwan -,J.,IimnerEans - E.panlnxs - M.End.Uch - M,cle FreI _ R.Tettero

. Lelder.Paul vd Steen.

M._Brooshooft - B. Raffaele - R.Raffaele - a.naghoeblr _
- A,v [Íljngaerden - R.CuEberbatch - R.vd Kroft _

Leideïs Ronald Boqisch en Eric waroinhoven..

-8-



[iEDSTRTJDP ROGRÀMMA C+D-JIJNIOREN

Ibntaktpe.rsool r .,,. , Robert pennlngs, Kon. Emnalade 4c , 25lg R.I Deri. Haag, _.- i. : .:

.. i . -., te:-. .652414 b.g.g.971674 peter peïreyn. . .i. -.

Afberlen' vöor de vrec,sti.tjden btj boíengenoemd persoon op vrijdagavorid tussen 1g.00 enl9.OO uur. IN.ulterste nood nog op zaÈericlaqmorgen op LEI{S blj lemand van de

Ë:BS-:H.=1e 
ter 661314. vooi ai,onaweas;;i#{JL;;í-;É ;ffij",,L"'a" ,.d"t,rjcr voor

ZATERDAG T4-9-L985.'
Sanenkomst LENS

11. 15
13 .00
10. 00

uur
uur
uuï

c3
Verburch ' 

C I
LaakliwaitLer
RVC D1.:. ..'

r$Ns c1
IENS C2
I,ENS. Dl

Arkelweg 'i -

Jansonlusstiaàt '
sp.paTk Pi:. Irene

MelÍs,8toke1aan

10. rs"ïtir
12 .00. uur
9.00 uur

17.15 uur

r,loENsDAG 18-9- 1985

18.00 uur .Vios Dl

OPSTEITLINGEN:

IENS Dl

- rt ' -' :-'t' 'i:'"

I:ll"lif z.s.ro. één pasfoto inleveÍen met j..e" nggq ..frterop: 
,

, .LEllS ,CZ zorg voor. eC.ge-n vervoer. . I -. 
, .

j . .- ') -.

'r

:./ , i rj:1'

i!-,i . 
-'r"iii

I,ENS C2 : ,

' .^ 't''

I,ENS Dl :

LENS Cl:

Í,JBDSTRIJDP

. Frederiks - U.v C-oonenburg _ A.

.I'lansveld - È.séhuurnaa. - n]rettè

.Valkenburgh-- li, trVraeqraí. . ':' -

. ^, I .. -i;,! .,-'

v De1den - E.den ltèyer---E.v l(niro - A.Tikai'-.M.TlJseh = E.smul
i ff ..-
ders -

M

J
P

Lelder Leo v RtJn.

lh.'va berg - s.vd Beïg - R.Boon -J.-lelievelcl - R.Lobo - p.pronk _
S.Sharma - E.Elouazzanl .l

y nelde.n - N.Jagesar - p.dè Lange .:1 
"Slierehaiecht - M.Wubben - N,BhoIal _

D.
E.

.'"., Lelder Dhïn. -Elouazzanl en wubben. :

D.Sllerendïecht - Il.Sch.llïman _ R.Nuijen _ J.Spaans _ M.de Brlto : È.iau _,M.I(noester - D.Eeins -..M.Scho1te : r,.ref:.eíeÍà,_ r,r.a" gÀfl"l--.' . r,ràrio:'tdl. Edr,rin 671096 _:-- _ _

,., " 
. .:. i - 't:, Leideïs Edr{l.n coret qn A{no v Blittérswl jk.

\.'1i:.4 
i_:: :'

ROGRÀI,IMA E+F-.]UNIONEN

I(ontaktpersoon: ..:.
í r..,r .'!.

..,1: -:
nob v schatk, ilan. Luykenlaan 158, 2533 .lV oen naà'j,t

Àfberren voor ire wedstrljd"n bij bovengenopmd persoon- oF vri1 alagavond tr=""r, 1g.00 
"r.

19.00 uur. rn uiterste nooat nog-op 
""d;à;gr;.;;n op LEN. btJ iemand van dlejeusdlkommlssie ter... 661314. voo, àr.r,arJ;#il;;, utrertiJi< àe avond varL $p.,wgd9-u.fJO:voor18.O0uur.":;.-_----|.-i:ll.r.:.::.

zATERDAG 14-9- 1985. r'..; :, J':.;:' iilr.i,, .i .i'

1 1. 00 uut .vvp El '.
9. gO .rtu:: LENS E2

11.00..uur..Éns r1:
10.00 tiur tENs Fi

. I,E}IS El

Sfurenkàiust rrNs:, . 
J

BYZONDERHEDEN"-

Zulde4iarl':;I. i
v3. .':' .i'

'v1 ' "l
v1 I. .,.

10.00 uur "

9.00 uur
10.30 uur
'9. 30 uur

P.vd ZaIm,_ Ro,Swlkker, Rl..Swikker, J.BIom z.s.r0.le naam achterop.

-9- r' .
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OPSTEIÀINGEN:

LENS E1 :

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

LENS E2:

I.ENS F 1 :

L.Abournarsa - È.aoscfr - ,f .v oieiuè1,: w.v rilemen - T.Heins - R.Rlemen _

:.ï::LTSgI - S.Hoefnagel - M- rzend.oorn - J.KoppendraaLer _ B.olsthoorn _
}(.t[ub.ben"

L.!oE - B.v EIsh,iJk - p.v EIswl,Jk _ E.Eendriks _ R.Jagga _ R.KIoor _J-de range - M.pronk - iI.val seiip.- M,v vllet - E.waterreus - R.waterreus. _V.de Wlt -,J,vd Zande.
LeLder Dhr. Meeuwlsse. 

"

M.Hend.rlks - A,vcl Eeuvel - L.peek -: p.vd steen - c.v verseveld _
M.waterreus - L.van rt KJ-ooster - p.vd Waard _ p.vd zalm _ Ri, SwÍkker _Ro. Swlkker.

LeldeÍs patrick OosÈeneeghel en Ferry v Kester,

l.l.o1ui - à,vd ueyden - F.Ko:tekaas _ Th.v teeuwen _ R,otte _ p.v RÍjn _il.Sanalifort. - M.Vieveen - J.BIoD.

I,ENS F2,:

WEDSTRIJDPROGRAMMÀ MEIS.IES EN DAMES

ZAIERDAG 14-9- loËq.

Leider Tom Otte .

Kontaktpersoon ! Ir3""^yq-I:rS, Gransbergenlaan 114, 2541 Àl,t Den Haag,Lel. 297978 b.g.g. 971,674 peter perreyn

Àfbel,Len voor de lrealstrijden.bLj bovengenoencl persón op ,,rri1d.g.vond tussen 1g.00 e;19.00 uur Íniulrrersre nood nog op zaterdag,orgein op irr'ó .uiJ.i"i*;;;ï.
i;:Bf:ffi""re te1. 661314- vóoJa.,onaw.à"t"iíàË, ire.;iiix'a"-1""a'ïïn'u. wedsrrr1cr voor

DAMES

M.vd Berg
N. Bergenhenegouwen
N.vd lieer
A. Dirk zwage r
M.SpaarÈroek
I.Spaarbroek

iI. Spaanbroek
M.Schóuten
E. DaaEen
S : Kool 

-'

N.SchrlJVeir
B.Soit..

MEISJES

S.vd Berg
B. Boon
N. Deen
W.Kootr.
N. Ros .

D. SchraE

s .I(ooI
N.Schrijver
B . SElt
M . Spaadbroék
I. Spaanbrcjek

' ,'t t- ,',:.... :'
SaEenkonst I.ENS

10.30 uur
13.30 uur

Ínleveren
s,Bhoelal - N.Dhoelai - A.Krol en p.Morauv, s.v.p. één pasfoto z.s.o.tret je naa.u achtérop.

DE iTEUGD VAN LENS AIS SUPPORTERS

à:ï:H:lr;:l:Hr:;i"lït 'erste waren er a1 behoorrÍjk wat supporrers uit de jeusd bij :

ï_;+{ :;-g"ïffi;:ï ;,§ii.:,ïï#l ï: ;::L:".§.ï:3i m,":d#:;::, *iöiirË;iDus3 À's' zoNDÀG Arphensr. aàys.1 riENs. r;;a"r;; Berr;n, snlppers 
"ïtoir.tp.pret. meenaar.Àlphense Boys ln Arphen a,/d Rijn. De b""-ilrar.ra ou 12.30 uur !!!

- 10-

Leo ,en Edwin.

11.00 uur LENS daDes - euLntus sa&es V314.00 uur I,ENS melsje§ _ fruu=arj,.-r"i"i., v3

nvz ollosRmoEN , I

-"1 ,,1 ,,,.



tE NSTRAINI,I{GSPAKKEN

Eincl r-oj:ig seizoen schxeven r'ie in Jong LDNS aI dat de nogelijkheid er was pro tegen een re-
riclijke2e.ijs e3n trainlngspak via rENs te kopen. op d1t motrent zljn uij zover dat er incler-
daarl besteld kan worclen, tlei'ts. een donkerblar.v Èialningspak rei wlf/qtl)zo schouderstuk'-
k-gn Jeep vàcrbce1d. hangt ln:ons lilubgebour.r) tret dp de rug: eventueel r,Érqs.of t Iaatste ls
bésIi!i"- g'ee: doodzaali. Bestelien kan rdoor f 55r- oVer te maken cp giro 336711 t.n.v.
per:i: iDgmees te r LENS. met verroe ldLng" :.",traJ-ntn gsp ak

TRÀINI I{GSPAK : l,Íaat Voor: .:'; " . ; . . . ; . .'.". . . . , : . : ; : . . . . ,àet/zbndeï LENsbedrukking. '

Daar eii waajschl.jnlijk rede-1-:-Jl.. veel p<1kken besteld gaan worden 11 jkt het oris zlnvol om
zovrel Ln de brcek a1s in cie jack Je naam te zetten zodat verwlsseLing nlet roogelijk 1s.
DE i,EVERING ZAi, ZiSitii GEDEU1iEN; :, . '.,,.. , ' :.

- ,i

.lulrÍe lzrjn het tcch nlet ver'jeteàl?? 'rr worden àrg'rr"r.ii kranten op.LENs ièuracht. roctr
Ls het:geld wat ue eiivooi: krl-;igen bestemd Voor onze hele jeugdafdlellng. Oh,jullie spàren
het op en laten tle Eeér PennLngs het konien halen. DLt.Ls-een goed rdeè. Bel hem naar op I

:

Dit eeÍste L€Lde:stoernooi mag zeeï gestaagd worden genoerod, Gelukklg zat het wèer èèns
r)e zodat het. toernool en lat€ï het bLer, ale saté en het stokbrootl J-n goede smaak vlel
bij de CeelneDqfs. De ouders lieten zich ook.van.hun beste kant zLen maar ile tralnqrs,l

-'rl lèÍderqi warén natuÉtl jÈ sterker. zl j. speeldeir de flnal.e tegen vtlc. Frans. vd fergL í.iàs'
'sport:ief en.Ilet.VUC natuuxll jk'.lrlnnen. De'oqilerb nodlgén wo h!-órblj u1t om als.ze wat
beter ingcspeeltl zljn eens'tegen dé trainers/leiders tË komen spelei. caarne even een

. seintjè'als het kan als jullià zover zljn.rDit. toer;ooi krtjgt Leslist een .vervïlg.
: ..-i' i

P.s. De'JU:(O bedankt de .heien vd ,ians, - rlouazanl," CíiiÈt vobr aà arbltrage en de dares

I,EIDERSTOERNOOI

vC Bero,Bosch en Chrl

,...LEÀrS À1 - DSO Ai (0-0

st voor de becl-lenfng van dè l-nwéndl je 'nens 
.

,:_.,r-,,'I ., : ,.rri. ..ri'l "-.:..;
)'(1-0); - ,:, .." \ '..Í '' l'. . ,. '-: -

lËNs ;ó'esE thuls aantredèn óp een"nieuw *rufa, teóèr, àen sterke tegenstande.r (DSo). vortgjai': als enig§tè ploeg qetiJÈ'gespeeld iegen reyenooal Lí de Regtànale Kl,asse 8,. Na de
1-0 ovcÏlciÍLiling op Blau?s Zliart de vorige week, zagen we de wedstrtjdt tegen DSo net vert
tïoutien tegendet. tlaaï hoe dlchtex de lrealstrijd naderde hoe neer zLekeri zich melden. í
(griep; hoofdpij n, blessures ) - Maar gelukkiq anderhalf uur voor de wedstrLjd was Íedereen
::anwezig. Beiralve aa.-rvcerder r,eo ltEeurr,isse die heraas Det grlep .in. becl óoest brlJven
,(vah trdrte beterschap). Na rvat tactLsche omzettlngen tn ae 

-opsietil-ng 
aloor Maarten Rog,

begon de wedstrl,Jd. Dc eerste.helft was ln he! voordéel van DSO, want zii waren -qua veld-
spel .beter en mistei zeker 4. bpgelegde kansen. LENS Eocht dan ook de handen dichtknljpen
me't eeri' 0-0 stand in ie =u-st. De.2e heift zonder Duke v Delden (grlep) vervang"i nouàrt
vreeswíjl< ' LEN§ bcgon ièts. feller en gàf oso geen.ruimté meer. zo werde4 nu enkele. kansen
gecreeerd dco:: r,ENs, deze wercen nog ntet benut, totdat Marco v oven een geweidlge knal
lcsliet. op Ce keePer. beze kreeg hem ÍLiet Èleio en Apple rèzèndsnel ter plaatse tlkte ln
1-0. rEi{5 terug in dè !'erdedlging. 15 ro1n. voor tijàl laatste'ï1ssel Re;é vd Àssero leeg-
geknokt lverd vervangel door- "Franli Chrlst. Het spel werd steeds harder en de !0asseuï Aïmand
Koswan xcoest verschej.dene spelers oplappen. Na 55 mln. gespeeltl te hebben ln de 2e helft
kon LENS de 2e ove:wLnning vieren. HopeUjk volgende week. met een geheel flttè spelèràc.
groepnaareenster}iG.DA(2wedstÏijtlèn3punten).1..'i-

._
A1 na drie nin- en 25 sec. Reek r,E!{s 'ar tegàn éen snètrè àchterstanal aà. get grrote voor-
deer véfl zorir snelre achterstanà is echter dàt ie een here wedstrljd hebt om terug te
konen.

-11-



ï

I i'(. _i.l 11
Dtrt deed 81 dan ook' vooïal- de eerste hel't do,lneéide rENs ald.wèdstd3à. uet snerle aan-
fuin w,.e5à, gjlÍ,ek p"a"rdruL gez.t;' 

-iËr;ir, 
ï-rro= srrafscrop{ib.:èc !:È}c:.ie hè.r: Edwln ...sPaninxs brach't lENs id àe eerstè trelrt tàcl nog verdrenal naast guick.- Deze 1-1 stand wastevens de ruststanal - *" u" ."=iïutr'Ë; ffi; ËI;, ondanks wat.uilnder íèldspèI, döoi e*eedoelpunten van Marco Endrich op een verdlerrae-g-t voorsprong krvam. t eËt 11a:.:.r"ck,hetlnltlatlef oËr" mà'di' teiaer aai s-z u.t-GNi iet ntet konen, zaterdag vorgt de uttwecr-

illÏJ§,ï"n"" 
Nag|clwijk, dar net ars LENS or .".à punten heerÈ ult tueÀ 9rédstriiden.:.!.ii.

J ti.

.GDA C2 :- I.ENS C2 0-4 (o-2)

IiENS Cl - Vitesàe Delft c1 en LENS Dl - VCS Dt

Na de 15-0 nederraag van c2 Èegen Fra,nlngo's cl op zateïdag 31 augustus (net g sperersbtj c2:) nu de revanche op.GDA c2. uarco-ri5s.r, en NLels schuuroan veïs terkten cz ensPeèrden een prlma wedstïi jd.-. Er werd g""à-Ë".rg""peerd en 
'iet 

getropperd.. cDA werdonder'druk gezet en d.at resu-l-teerae in-aoerpuniér, .rru, stefan vd Berg en liieis schuurfian.Ruststand 0-2' De tlreede herft weer hetzelià. iÀ.ra een sterl:er rntÉ. iaurrce vd Berg.
::ak:e. het' derde doelPunt na goed doorzetten. ;a6roer dat Je moeder net stond te kLetsenl!Yensrotte maakte t':arco Tijsen uit een vrtle--sciop van burten heÈ 16-meter gebied er 0-4van' Dat was de enrge fout van de keeper i* cpa dre 1n de wedstrual ,"o-rrË.i-il-à..rir"_'ten van r'ENS voorkwam. Jongens, jutli; hebben allenaal goeal gewerkt. ca zo door en bezoekzoveel xnogeluk de tralning. .-. ..
.: )' 'l

PauI vd Steen.

De L€iders.

AfgeloPen àaterdag r,raren op het tr{eede (??) veld 
_ 
tr.ree we,lqtrÍjden te zÍen ate eenl -autae.Iijk beerd gaven van rvat hun tlitee tïaLners' r."r"ia selzoen net deze erftarten voor.ogenhebben. LENS c1 speelde aanvarrend .; ;;;;;ir:x 

".iö"i, ,.àr-n.i'.." vrereldcornervan sjosJonny nodlg on e.en hanalsbal «p.""rty.àÀ.rpu"t) 
"."-;";;;; n"Ju"i. makenf 1ENS D1startte ook aI offenslef en stond. 

"" iO ,irr,'ai-r"t, Iet op, 4_O voor. (Jim:q, haal zelfsnog een penalt:!- gèuist!) Na rust llep c1 ult naar een 2-1 voorsprong onder lnpurs van .,Maurice schuurnan. D1 kreeg ylak na iust een tàgurrgo.r te ve^,rerken, Eaar scoorde zelfook nog een keer via ":velleple,' Barry, .f"a.t*Ë 5:1, (Mag tk u evei zLen? | a: jir.ee? hetnog moellijk, maar bleef Eet een raai=te ,* ,oor zÍjn veïdedrigrng spelen (wat een coachhé' die van Fd.jn) en dat wlerp rrin 
"ru.trt.n fr roant de elndstanà vrórd 3-2 voor LEN' c1en.het schijnt dat Tljsen ook een balLet:" fr..ii geraakt, een keer of trois, (dat is 3oma va..r. Marco).

, r-.*." -ul noest aantÏecil 
:"9-.1--19"" op een tljd waar de relders nog nooit van hadden (.--r,\.r.,-r i!:hq:,td: Na 5 xxin. §öoorde reNS'voór de eersle keer. 10 nln. latei srond her o-3 in her

-"-l!=ggr"t 
vàn r,ENS lraarna de ïust begon. ota ,o." e"ht rust. want velen ra,aren ar erg ,ooevan een goed gespeeld: 

1e 
her:ft' Na nog een praatje van de r.elders begon de 2e he'ft. Erwerd hard ge$'erkt en erg goed gevoetbaia. ta.àr ,ro was het Duno dÍe hets ee.rst scoorde.LENS .ging toch $reeï dapper in àe aanval ,..i pr.,o io.r--riiiïí""*]n"I"ooran weer 2-3. Nu.' !'Ias IENS het echt :at_!n 5sgon de grote aarr*r.r. Na hèt doelpunt 2-4 kon r.ENs nlet Eeer'' btuk en ri'ep ult t,ot z-7 . n, *.= .Jr,-gà"à. ,Larrra gespeeldr e:r r,ENs rJ.ep moer aèaj'voldaaÍl.,naar de kleedkaner . j

DU}IO T1 - LENS F7 2-7

r{vs,
:I 'iIENS -.0:.17 De Leider.

s'!,íÉddags om 2 uur gingen we met 10 man en een invallende lelder. (Erans) naar Í{vS. Het wasonze eeÏste wedstrijd dus we ve:*rachten er niet zo veel van. Toen vre daar aankwanen moestenHe tot kvrart voor 3 wachten tot we de kleedkamer in konden. lla 2 mln. stonden r.re al tret1-0 voor, en na een kwartier Eet 4-0. rn ae .rst stond het rr-0. rrr"àu"t 
"eede 

.helft glng
:::,:ï:_:. goeil 6 

- 
doelpunren en 2 gemtsre penatries (Anja en Nlcoler).doerpunten: ce,r.a 1, Rrta 3, :Èraigrle 4; Mir;tlle 4 en Hanneké 5.. I ...

de Voorstopper.
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SVDHa - LENS mels jes 1-8

UITSI,AGEN JEUGD zateÍda

Afgel.pen zaterclag Doèsten we neÈ Daax g mersjes naar svDEB maar we gingen er Eet volgoede rcoed been, en er was genoeg zelfverEl:ouwen. ondanks dat aantal werd eï door onzemeiden goed gespeeld met Heer veel doelprrnten 4 van sandra, 3 var llilma ;rl ;'r;ffi.De eerst'e herft hadden we wind tegen maàr toch breven we gaan .n we gingen met 0-3 de rusÈin' Daah,a kvramen we weer haïd teiug het wèrd een leuke wedstrrjd uet veel comblnatr-evan erkaar en er werd qoed naar erkànder overgespeeld zo zren julrle maar door goede sa-menvíerking rukt het ,"r :1 y. hebben er vreer í punten btj (met de lnzet van juur.e was hetvoor ons fijn langs de lljn)
En nu dit nog even bel alreen af ar.s het echt nodig rs want het rs niet reuk voor Jeteatr genoten als ze het arttjd arleen noeten doen en kom ook naar de training want ookdat hebben jullie nodlg, Meiden bealankt en tot ,ua..aug.

Arle, Frans7 peteï en l{Lm.
7-9-7985.

LENS À1
LENS A2
LENS 81
I.ENS 82
LENS Cl
I.ENS C2
LENS D1
LENS El
Cïomvllet E1
Duno F1
Duno F2
L{VS- dames
SVDIÍB treisjes

DOORDETiIEEI(s

Quiek 81 .i

Cromvliet 81
vitesse Delft Cl
Qulck steps .C3 ,

vcs D1
Duno E1
].ENS E2
LENS Fl
LENS F2
LENSdanes
LENsmeÍsjes i- .

LENS À2
Overmaas C1
I;ENS C2 ,I

guick Steps E1
I,ENS E2
IENS F1
I.ENS F2

DSO A1
Duno A3

1-0
3-4
3-2
3-5
3-2
1-3
5-t
6-2
5-2
2-7
0-20
0-17
1-8

UITSIJÀGEN

GDS A2
I,ENS C 1

GDÀ C2
LENS E1
Qulck steps E2
Qui.ck Steps Fl
QEick Steps E2

!{AT EEN ZATERDAG!

3-4
3-2
o-4
4-7
1-3
2-3
0- 15

Een zaterdag zoars we dle niet zo vaak zlen maar die gezren aIle resultaten hopelijkvaak terugkomt, arre eerste erftarren wonnen hun wedsirtjd. À1 met een hoop lnzet en hetnodige geruk, Bl riet weer eens zien wat ze in de oefencàmpagne naaaÀi ue:.oora, btj clbegLnnen 
'eo 

z'n trainingen vïuchtgn af te werpen, Dl s.oorde binnen 10 min. 4 keerwaarna ze vcs een beetje rieten barlen en 11 i's nog ongegragen Ín poure 3 door de satren_
Yerklns van Ton en.f,oop. BIJ de r.inl's ru.i ri-rr.r, zlch horen.door geuoon Eet zo en 15-ote winnen' Maar arit rs niet arres , die mannsehaften van rrans dei i"i"". 

"a Berg zljn . -ook nog ongesragen. rk hoop dat wlj ur= :"ugdk;rrissre elke week zo posrtlef over de re_sultaten kuruten zijn.
,Ju.rrle .
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" DE I,ENSREVUE
I|EEIGLAD VAN; DE VOEItsALVERENIGING I,ENS (I,EI.IIG EN SNEL)

-..59e jaèrgalg nuDtrer 9, :19, àeptetrber 19g5., it' '

oooooooóoooooooo

9 o""rcr""" o
uo

,irg,o.O9qggoooo0oooooooo@omooo@oooooooo'öoooooooooooooooooooooooo

IN BALIOtrAGE

.-- ,i
Okkernootstr. l3l,ZS52' zM Den Eaag,
xe]-.682224
Schaloenstr. 49 2532 AE Den Haag,
tet. 21J 683' 

. -_". 
ttàartensdi jktaan 695 t2541 VE Den "Eaag,

. "" tel. 294383

2t81

2t82

2183

À.C.van Sas

T. Groetevetrd
':' :r :.'

l'Í. BerÈina

090660 DaEe

070464 Dame

ZttZl + o '1un'.

wordt zaal
nleuw'adies"
nleuw adres

WEER OPVOEREN AI,S LID

2180 A. Elouazzanl

M'TATIES

210372 c ):uJj,'. oransber'geíia an lt,iSqí'ae oen xaag,

l
!

2059
.. L64.7 ...-

'-'.^...i169 ; ;'":'r'.-
H.A.Scheepmaker
.F..Meyer. .t:: SEZO
D.Sandeió SEzÀ

Pansierstr..-. 58, 2584 EK oen gaacr'
KoedLefstr. 9,25L1 cc. Den Haagr..
teI. 450558 :- :' ' ;

AEVOEREN

1555 : P". Dl lLewaard A jun.
-t i -t.

BobrEiir

lst ratlekos,ten., le boeki t25
H. Popplng, R. Garal€slèn, O.vcl Laar, W.Erantzen. , , ' '

?:Tli:g y:!L 15 otiou.r door overuakl-ns op sÍ.ronumrer 335711 of op
l1;?r,.?.1.i??_btj.de RÀBo-bank re Den naàg,.tén nu*..*,u.., LENs (Lenrsonder .verme].dl.{rg. van .,'boete,, . . . 

"

. ., .;.-. " -

l, :

rekenlngnuemer - ,.
en Snel) te,. Rljsr{tjk,

IIet Bestuur,
OPROEP Ai\N DE JhUGDIGE SUPPONÍEIIS VAN I,ENS .

lestuur, sFeleËs en de echle supporters van het eerstè elftal hebben zlch'afgetopen zondag1l !og-e mate, géstoord aal. het gËàrug v.n een aantar van onze jeugdreden bij Atphense Boys..Nlet.dlleen uas hèt taalgebruik }anis.,de lijn.ver beneden .de:iiadt, ook de óverlast aanpaplet' toirètrolÍen' étc-, ,uarm.e' wij onze fasttreer, Arphense Boys, hebben opgezaderd '
was. ronduit béscharnend. Het bes.tuur zar eenlderöerijr gàà=;-!íài"í=Ërl'a"r.reren..Bij-,j,herharing zurren maatregelen' tegen aeze" teaen iwaarvan de nàmen àr met stip genoteer.d ,lste'n) nier uitbrrjven. Natuurlijk ztJn wtJ, 

";';;';;=";."=r"]ï"ïi,ïiiJ iuet enthousrast"jeugdtede-n die de wedstriJden van o.,=Iuni#" 
"ir.à:. r.r.J."---rl..'alaï.;";;'öï;:"*posltieve manler. De sperers .zurrèn juuie, aanmàeargrngen zeé, waàrà.i"n., *.,, bÍj bele-dÍeende'o,pr.erkinsén,aan het adres "r-í"a. ".r,.ia+;;#-;"-Ë;;;;;Ëï" niemand eebaat.Laat paplersnÍgpers en roirerrollen trui=. notàor,;J;n-i" -;;-öu*il: 

Neexo wer roerers,spandoekèí e'd. mee, en probeer zo de bela,,grlJke ',twaaude 
".r.r; i. ,ijn. Daar hebben desperers echt wat aan. daarnee ontstaat er eón iezeulge sfeer langs de rijn en dan ben jePositief bezig voor je crub' I{ij hopen a"t ," riÀt bÍj deze waarschuwlng kunnen laten en

'lat 
wij nLet genoodzaakt zurlen woràen vervelenàe maatregelen te treffen om dit LEN'-onwaardlg gedrag de kop ln te drulken.

-1--
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A's. zondag is de belangrijke lÍedstrl.jd tegen yIos. De spelers van het eerste zullen i,.lrtjullie aanlnoedtgl:rgen .9- herd.. nodÍö hebbe; gp ale -F{ee punten te veroveren. !,Ie roepen atte
leugoreoen graag op óD'r,ENs cp eeri positleve manier naar de overwÍnnln_g_ F.g.schreeuwen.----4uo ie dil Jrie! cphre:rgen- en ben je alleen ua-aÍ 'öD-töt2oöI- írt , óan hèbben we rlever -dat je thuisblljft. Dit íoorkop 

.t veel moetliJkheden. De-Eèst.;-i.; tot a.s. zondag,
14 .00 uuï,

BBBBBBBBBi]BBBBBBEBBBDBBD

f, uanoesrnurnc :
RBBBBBBBBBBBTJBBBDBBBBJ]tsBBBBBBBDNTBBEBBBBBiIBDDBBLIEBLISBD.BIBÉD}BDB3!BBBBBBtsBàBBEBBBBBEBBBDBB

.t'r ...,.

Zaterdag 21 sept, s, Hr. i,enting - Ri.ek Bosch .:ir.

Re,--É vd Stce:l - Marleen vd Steen - Cor peteiàe' rÈ-ddags :
S1ui.ten : , Arrdré ei Jos6 errist
T,ondag 22 sept s,l Eoïqens :

Ilet Bestuuï.
.lt r.. .. .":,..r

s ' mi ddags :

:i ,:' 'tl

. Tinus Zl-Ifhout - Cor Hoppenbrouwei.:..
AÍr vd Steen - Laua-a vdDijk - Àndré ChrÍst -
i{arian vd Steen -, :,.,. :..'
6e elftal 2ón (2 pers.)

''ti.
Aanvulling:
Sluiten : Nelly en R:í-(fiard vd Hoek .J

o, oÏ,,i-- Í.Er o:r:--,.LPT.ro.l_::: rm op --- LEr op ---
'zondag 29 sept. IenS g (zon) Bardienst

BiJr verhinderlng afbetlen bÍj .Iosé ChrlsL ,tel. 660204

BEI1íETER ÍIEET SET BETER BET'I,IE TER VIEET
:,-. -..

EEf, BETER AgIl{ElER WEÈT EET ÉEMN A,E'TWTMR 

'.iÈEI 
SE'I

TÀNEÉ'IiIKI.TAR6END

l l.'.:
stonal ik zondagmiddag gedurende de eerste helft van Alphense Boys _ LENS naar iiet spel ende onnacht van erikele r,Elis-spelers te kijken. t{ant Ík Ë"r, o.n s-Ie ch-te .verlÍezer. w.i'9"-beurt er, r.ENs beglnt sterk te voei-ballen net veà1 balcontacc, doch door persoontuke fou-ten komt AlPhense Boys oP een loglsche maar zeer onnodige 2-o voorsprong. Hoewetr,.L.iàiner
Rob Jansen de eerste Persoonlljke fout Èerecht éltrekt en ongenadl-g àf=tr"ft (wtssel
Leo v Stljn), was het leed aI geleden; IENS had het heft uit handen.jgegeven..Eën.'st.e4k opde counter spelend Àrphense Bcys kreeg de kans op 2:o, benutte dèid-€j; haar daarna arrekans on de '' wedstrljd definLtl-ef te bàsuss'en. Irèt enlge wat reHd'iiier' tegènove; Loi- 'stellen was dat het zich legon af te r€ageren op,de tegenstander ent,zodoen'de.heleniial!'it. de vrèdstrlja- |eraai<te. iaar.komÈ ""g-bij a"i de rcís-aanvar ae eerstà 

-rr;rri-"ii*"
ult Joop odedkLrchen (lé helit schltberenàe pegel direkt ul-t, de.alraal). .Ieek'ié bestaan.Eeren, meer van zulke zouteloze le helften gaan punten kosten. Maar genoeg over de erbar-
rn de 2e herft een energlek startend. reus meË snel 

' 
aansluldende llnl-es'róaà[ eipteis"'noysvast werd gezet. tot j-n de eigen 16-meter met- a1s..gevolg volop kansen (o.m:, ttreö: DlÈsura 

-

op de ràt) . En toen 'ieek het.nootllot to; t" -si;*. 
,rroi.o. ,-."kt .ur, ,"r.'oiïaàtl";;-, ,' Eoet orimiddelijk gelrlsseld 

, worden, t'taar aan.bltikt tocË. weeï de veerkracht van rret'-huidl-ge r,ENs: v.et Richard vd Hoek tn-àe dpips oàtstonden er. neer en meer a""iii1p. tx"";;i-n ;.r.ENs!, Een doo!- Theo D. luet linJcs i"9;;.h.4;;-;It ,qor6t . van rÍctrttng vèrànderà eii caràrt-bóreert. in'-het. dàer van Arphense aoyé. oaarnà -rÍ jkÈ r,ENs-nter meer, t. ";;;; à..iïl
. duirrt:tot zo'n.diie ntnute-n rro"r Lilà'aài-ïor,..=,cr.rr"rrai jk met .." s"rrriilJà"i"-"rair;jr- voo'de''dÍkverdiende 2-2 zörgx. Eveó later Ii j.k! -Richard van de B..k ;;ii"-;;s:ue=r-à-onzijn schoen te'hebben. cezien'de l1eie. wedstrlja tzou dlt wellicht te veèI ,van íet'goeile '
feweest ziin. Ee; advies aan aà ,Ài;h,?iË";À.Rob Jansen: door. ..,rwe'd1hérften hard re weï-
.ke-n 

wordt veer onheÍl venuedel .g. aà;.;à'=..ftt-lu waarschljatrJk geweest, 
tr"": 

"luàri.:t':

:'

-2-
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DE STAND:' ---=,
Í.ENS

Qui cÍ<

: l,

-5. Tohegldo .;
RKÀvv
Roodenburg
IJ un

1-?
3-2
3-2
3_- i.
3-1

'3-4

3-4
" 2-3'
, 2-3
^;J-J

Verburctr
Den Hoorn

.. .EI4SE

Westlandla 
. .,

:'ÀLphën'sè Böys

vros
rr ''jSJC :.

zöndà! de' derby tegen VIOS, zeven ull vler ?? ??
eE$,rBrÉn ,I.iÈrr .IIEII

BETWETER Í{EET HE BEIER BETWEIER'^ WEET. .EET BETER BET IETER WEÈT ET

UNICI'RN -, UNICORN - UNICOR.I - UNICOMI - UNICORN - UNICORN - UNICORN - I'NICORN - UMICiJRN -
En srle kwaEen
l1d Cor Nleuwe
gelegenheid om
aI gewend was,
bdatankti- - -:

r''e tegen bij cte wedstriid Arphense Boys - LENS: oud coEDlssre en bestuurs_nhulzen. Eij woont teoeiwoordÍg in aflhen .r_, .rÀr,a gi.t" natuurlijk. een,Èrimazljn ouale crub weer é"r,= u.ur, ;.; ";;"Ë' Ii";]"ro.a= htj vroeger blj LEN'.w-er.q. Hj , dosr-.ons naruurrljk -.or ,.ài 9."rijËi..-neu werË §ezËf. bor, ; r:.r::rri
'''"1'.' ,I r.:.;'

- uNIC9Rlií _- ,UNICORN UNI@RN UNICORN tJNI CORN ,,uMgoBN, - ,IINTCOHN
r.n'ir Ëon.I r - .-riNicoRN -:-

I
I

I,ENS -,VIos I,ENS v"Ios :-

1eaa9l !à!_.g;. pör-rdas'a.s.
oat betreft. kunt ._U- ge}Jo,on
klasse | !{..e3r'u 'bpanpi.ng,* .r:=q van, h-et prografoma:.
sJC .'-.. .r :. ,

l{estlandla:.nr.,,.-
Lugdunu-m -"

RI(AW
HMSH

vrgs.,r 'iIrENS ,:VIOS I.ENSI -' VIÓSI,ENS

f.Iltsel y.Aq-.-Den Eaag, - de
r.raar,.LENS - VI9S koEen. De
spe-l!§qkel en goed. voetbal-
. . .-r'r,r : . ;. r.''. :' ' :

i'- A1phens€i EbitÀ .'.r
Toàéi1t6q ' 'i':'

. Roodenbuig' ",
QuÍck
Verburch

craafs.ohap tn stidto sport i.ome
onge'slagen koplo6öt' uit aó tir.- ::'r;i 

" 
"r'': I

n. !íFt
ede..

,t

rENs rrvigs, -_r,ENs 
.: 

wqË,._,.;rcivs _,r1ios .: .*r, _ uià" - LENS - vrös : IENS _ vros j tEÀrs..._

RKÀ\/I/ 2 - I,ENS 2 2-o

RKÀw 0 ult 2, r'ENs 3 uit 2, dat was de situatle .voor aanva-ng vadr dit aolr! .Eri reken dusmet enlg vertrouwen te kunnen beginnen, oot il-ona.t n"a irr"Ëa.ïr*jr*Jr" Jaien achtereenln ,eldsctiendurn qàuionn.n had. ya;qeag àriíï.a Lcnter heet anders. vanaf,de le minuut wasRKÀw feller':rn dè auàl''en r,"aÀ".a,ij i"--ii"il. 
"." stapje té.raat: Het reek.r.rel of het heleerftar bedorven ài,zà had ge§eten-, Ë;i;ï-;a-;"ch alreeh on§ aller'.i+ourer F. overkomenwas. (wat een iucht tro.,rr".,"í, d.j.Ë ;il. ï;r, ,. tur..r,i."p-;o."I"."ra., een vri jetrap J'et-s buiten onè strafscrropgeh-ied,r";Ë. rïË de nuur .geschotep.-' ,ulJ w.reven nog Í.ratsoep uit'on2e osen en 5 secondËn i.t"i ,u=.r,i-i'i-0. o.r"- 

".or" riàér"iÉt de ,rust gehand_haàfd; De aoÀaërspeécn van onàe =rp.rrrlsor was zo,mogelijk riog vreselrjker clan vorige week.ï:.IËi'.:ffiiiii"ïïi'Si:!:'3-i'ï'ir'""=i""J, .r w=d hei noort brirjanr. slecr,rs §,..-...;:i.. ,..

*i;;íïs;:;iï:;$ïeH:'*:t ;::;:::"ï::,::iï:"":ti:i:*"jri.i*ii,:itï; ï;;;í;
::*-::.- i:Ë';::'ï;#"Ïffjl_ rïi; ffiï.,1'ïLT:::"":f .i:lli:i.*:'5iiï:i=:::"*::ïï,.'lverse r,ENsers opnleuw een heerrijke aut aeoenl 2_o dlus.

-3-
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Hierna ging ale tredsÈr-,-id uit als een nachtkaars. (roooi hé:) Ceen beste beurt dus; voöt 2,hoperljk herstellen we ons zondag tegen sr:.eikecht. Een versla.g van deze pot kunt u vor- .r

:i.:rï:i":;zen, sesëhreve" oooi onJ.--s""ii"-i]"a r,ans. (aitióe,i"nlàJ-g"""niédeniËl

Oscar.

KIAVEFJÀSSEN-Kr,ÀVER,'ASSETT-Iq,EVSNJASSEN-KLÀVEF.IÀSSEN-KIÀVERJÀS'"OO-Xr,O'"ArO"É'

Jawel, ze komen er weer aanl Di.e oergezell .j.ge vrijdagavonden , waarop de troeven in het t -r.arond vliegen, en de drar-rkj es hr:n weg naar de JefàIs r,:ihden.Met rood ln tw àgenda notbrendus en. ab§oÍ.iruc v:i höriden .. Het gaat ór de volgende data:
18- 10-85
1 3= 12-85
.,7-2-a6
21-3-86
2-5-e6

ronde

'l;

1e
2e
3e
4e
5e

aanr'ang.20,00 uur

ttadè 
.re' 

inlictrÈlngen volgen spoedi§.

KTAVE R,]ÀSS.E N - KLAVERiIÀSSEN - KLAVERJASSEN - KLÀVER.7ÀSSEN. _ KLAVERTÀSSEN_ _ KrÀvER.rÀs§,EN _

LENS 3 en hoe Marcel Z z rÍr bele aart.
Voor het eerst dlt seLzoen een volledlge rvedstrl jcl vaÍr .zondag 3 kunnén zlen. Dlt.èlfta1l-s een mengellng varr routi.ne en aanstormendè jeugd en het Is aan Ttreo Hoegnage I oo er dezo broodnodige eenheld van te maten. En hre Iooeten zeggen: 'ht j ls aI een eÍnd op vreg.Snel, agresslef en. zekèï' afgelopen zondag bljzonder attractièf .speI. Een achtèrhoede dlede rust zelve i-s en zLch .regelmatig met opbouwend en aanvallend werk beaoelt, een mldclen_velal dat in aanvoerder Cees Istra een goede spe.lverdelèr heeft en een voorste lLnÍe
selzoen beter zal

Spoe
Eo.eÍ J-

dle , gezJ-en'de tansèn,' vràÈ ljk tot Scoren kdm! Eaar ongetwlj feld Id de toop van ditgaàn dfaalen. Over de wedstrljd zelf kuhnen we kort zljn- 2TegenKxanenburg werd he tee n rrwalk-over" - Cipvallénde rol was weggelegd vooi Marcel Zaalbergdle als verdedlger ) vier keer wlst te scoren.
?e.. twge andeïe doelpun ten kwaren opnaatD van Fred vaÍr xÍlijff. Het loont ons inzlens te moeite om één van de konende àèiègen-heden aan te grij pen om zelf van d.lt elfta1 te gaan genÍeten.

opste lIins:
DoeI:
Achter:
u-iàiËn:
Voor:

VARTÀTIES

Bas vd. I,ans
Martln vd Meulen;'AÍno overgauw, Marcel zaatterg, Robbie vd HéIrdenArthur de croot, cees spoel;tta; ;;i;;#;;;:"Fred van Knijhf, Roberj pennings, Mtchel Molleman

-4-

yi: h-"t progràhrnàblad van Alphense. Boys:LENS bestaat op 1g-septenber a.s. 65 j;;r. Helaas voor Alphense Boys is het, , :;:;::="i::ïJ**ï:^ius). s1nds de ;;'i;;i"e enkere'maren verionsa. oe
rn dit brad revona l:: IE"s zijn duidelljk nos l:et r* p."=iÀ.ï-.o".
BMw-de ale r.,ii il 

í.s x,, ;:il ii:"ff 
.,H "ià"ï"s::, il:"i:::iii::;r;;1".".w Gotf onderde len 

,.=.94r-t 
jna a;-;.;;Ëilr,l".ora 

"t= sevolg. van een crash, dlei:i"à:ï:"ï:,:"Xli"S:,iitlif 
.,r;ï,::; 

l nlaa*vond. srianden in her zidr' .r .VolJ<omen in de war na dit !rcorval, verlèenC^ _ _ ..,. . :- -
.. :o}'aal voorïang aan zijn airekte-í#;Ë:" onze Leo 1n ArPhen keer.op keeÈ -I totaal:geen be{rip voör heeft.. ...- ;-:'-"r' Dat zo'n tralner daar nou , . ll.:



Àanstaande zondag bÍj de nedstrt jd van het eersté kunt 
' u'ï.i.i 'iot"r, txop"rr.

Prljs f 1,-
Schltterende shlrtjes van dat nieuwe DarÈteaÍB llouse

. elolyel".,.. .:..r..,,...;i ,:... .:,:.1ll,:ii,: ,r...:.. .,

Medeling voor llans van Domburg. De radastle heeft x], en L.
Ns: le'n een r xo voor het tt'èiiae .

f DarÈs. The Corner.

I.jE

lluo"t.9: ziele rust '*run eu1 overledene" 
"ru.r- .r.in a. a*ti. var Dale éia"r .r"q-,.r1"r,.*::í S':.t" seen pennevruchr van F!,maar 
""r, 

aro"iË;;";ffi#;;:i:":i sperer van diterftar írie toevarl-1g ook nog af en toe een ,'stukkie,, schrl1ft. a4es neefl--ài;-"iË"Ï'"neesemaakt: §iota noogten (kanpioen t ". ="rro*"ii r"i;;;i;-à"i]=;.ï; (voorar a'saanvoerder Tom otte een slldlng naakte) en arre nuances daàr tussenln..En nu is het alusarselopen. Her biijkr helaas niet r."='ros"iiJk;;;';óË;;;;;ïï,;" 
Deen re brensen

:n za-Irr{Ns het op "de zondag. met nog ruui nelen elftallen noeten doen. cet rs niet an-ders ' Gerukkis ls doo: de seniorenconunissle uó" "pro="i"g--g;;;à;;ï;;r cle overfobrevenspelers'' zodaÈ zíj toch nog uekelijks hun Hedstïijcrje kunnen sperënj. cetur<klg maar wantde volgende omschrljvrnq in de dlr.:.e van Dar.e reràaÉ, n"à;i;ilàÏui-ào.,. eis.....geef
.::-r. .', -,. ..'l-" .. -'" r.i.'.. -'-.r i tr- ' '. :' : r'

P.s. .. AIle tnvalleri. &e; afgetopen ..zondaE beïeld waren acte de pr"""nc" te geven'r '' tn de afschei ttsi+eds tri 5 d i,,an het iienae worden bLj ,deze haitelijk bedankt.
DE FYSIO CTJP

GDAl-LENSAl en lÍjn 3.

AfgeloPen zaterdaq werden de,punten vergeven door een oud 1e e5tal speler naroelilk'
1:ll .ït.:.T-:'s,T ncÈïq.eeo1,.Éem één ,,.s.r,:s"gÀ.,.n-en.wel .uà, ru"o ,"ài", ai".deze wed_strijd als taatsté'mà Ëen soede wedstriru;".s1is"§f"jiË::i;.,-."""ilï-n"r. erttal,.heeftsoed sespeerd. Maar dar breàk wel uit ae-puniÀn;";;ïi;; "à;-à."i"."ï!Jr.r. wanr vrarvorise week het hoorlsre punten aantar $,Ërs:was "";";-i;;s;;;'.ïrï;;ï;os een versraszoals de beoordele= de wedstrJ-jd fans_ VerUurch 5_0 zag:
,ENS - verburch r'ras een greastrijd vraarrn door riENs. hard werd gewerkt.om de punten blnnente halen. Dlt vrlj nl_euvre. èe.am t.o.v.: vorlg jaar-,z-al ge tud g"g,rrre ,o"tJi ffiil #ï;;een eenheld te kunnen konen.. Er roopt.rvordàenae tèdiàrer in en i*r.írterË on alrÈ Jaartot een.goede Eiddennoter .or..subtopper. tè behorèn. . '---:

ïïï:113:,i:"::"1,:::: !ra$na+r Loosdutnen:*rk voelde rne weer.tn.e trJà van de zeppeu.nsrdruFr 
'J 
ager. u,? m-eegten van,idle cllhgen. hàalden .de 

etndstrecp wel nÍet, d;r;;--nlet getreurdl xt zou rrè[ niet meer oogen ";-;;" of andere actÍegxoep. Dtt even.. a,soPening. Blj GD4 aanqekoqgq zqE ik,gqqn.oude afgedahku """o"ii.i;;-;;", een sreJ. L,sbruisende ion(é knaóen'ar.g. a1;!an ,í"i"n-*r.t""] oi+,eeiste herft vlei niJ en de anderetoeschoui+ers tesèn,'-het 
]1É9ir,we1 qrd"-;;;:-ilàar de tweeile helfr was her een en arleven ' GPA was op het veld lterker 'ru.r ,r.i ii}:r, afwerkr.ng en dan onze keeper ,vjncentverdedltgde zijn doel .als, een.,J.esuw, 

_.(Heb.1k ie ar itet 
"."= iÍ: 

-àuor" 
àna., a" far -gè-zíen?) De àc'hterhoedè:o- ]. v- noÈ v schaik.:deËd hun uiters te best het geweld te keren,naar één' këer moeà'rën ,.'t ur, 

'ootà 
;;ïË-ï;."roen krva'ehet waar GoÀ nier op gerekendhad' Een snerre uitvar en de ba1 rug -í ii i.a-r.a. Eieïop volgde er nog een en de ba-lans was 'Lotaar omgeslggen. 

-.1n Irgi .v""ra..i ,;àri orr . _or.a a. e;vn 
-prËiË.ra. 

het ocik nogeens Det eeir sorci acÈie àet ee".iiàge ooog,or:as niddenstip. .Leek we,.,éen aanstorioendekomeet d.ie evenzd wdei'i." a. ' roirï" -rro,a*Ë.r,J 
wI,Leo rureeuwisse;i;d'àà ilJ..rrl, .,.tr.i..:.). _ , .]t.-&tr. 

,".. begon aleed Marco over en-.
' 

.'' .. , .,, ,....- l' I .,: " :' i:.:. " ' '" i' Tói kljk,r,.
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- SENIOREN ZCNDAG. ... z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGnAMMÀ ZONDAG 22 septenber 1985. Veld Scheldsr

7

1

2

3

14 .00
. 1.11.00

. i 11.00
.. 12.,00

12.00
,'..:.' 13 -90

.: .,;, 4Q.oo' . 1or9o
10.,00

Vlos 1

Slledrecht 2
LENS 3 .t,
IENS 4 .:
r/erbuïch. 5,. '
Q,ulntus 3

P. Meeder
P.VIot ll

I;.Ànnokee
R. XiugÈen.:

L.verklJk
' F. v .Beéku!
' T .-Otte'

uur LENS I -
,uur,LENS2. .:,,-':..
uur,$esteïkwarË1'er..i2 -
:qur WI,t,,? ...,' ,: i- . .

rl'I.,LENp 5 ) .. - ..
uur LENS. ,6 ++
uur Trlonph' 3 ..,.
uur HBS. I
uur RKÀW 10 . -,. .-

LENS
trENS
ÍI,BNS

7

I
9

-.-+[ENs6bardienst

TERREINEN

WeaterFÍrarLter :

WMi":' ,, . ,'
TRIOMPH :
IIFS: ..-_- ,.
RI(AW:

AFSCERTJVEN:

H.H. Aanvoeralers s.v.P. klassemrnoers en wedsÈrijdnunrcrs op fornulier ,.rr.raàl.rl i::l
:, v:rgg9b, q-ve!'reens nÍeÈ de - doerpuntenEakers ult,,Irw {,recl§trt j(l door te gev"i, aan Ële sEKo,.9f:de':rpÈaeËie.'.i:1i:,...,1'.,.'.,:.,.l_---

'' SÈortpark Kljkaluln, lÍrgang Machtel Vrijenhoekiaan' .'v. Brlenenlgan t',ö. .Oostersportpark, i,tassenaar . :. ;'
r.,- .y Zuiderpark 2e. gedeelté..

rr. Daal en . Bergseldan ;' '

,. .leuvelweg, Leidscheda-D :,' i, -

a: .,: '' ''
'I Ií.-Kouwenhoveh: ; -
- H.:Elnnelzwaan

G. Dulvesteyn

,299855. i, ,,

0t742-V!.34'
01891-794.3.

LENS I:.
I,ENS 9 I
LENS . 1O :

rFNs
I,ENS
LENS

6=.
7.

'. 4549?l'
90523i' 979449

OPS TEI,I.I NGEN :

IENS S: E-,.Dletz .- è..lansen - G.Ke,petr,an' ;, I{.1(ouwenh'oven - p.schurtenLl- J.vd 'Encle -B.osse - M.de croot - w.Heyneri -, ,R.Bergenhedègouwen _ n, nooËÉot _ ",r..

I.ENS 6 :

I,ENS 7 : .r

iP :§u+eËbuyk. -. iI.vd Sanderi - F.Blokland - .Ë.v BöxtèI
W:.der.i(Àlegt .- J. croothulzen. -..9. v Ncjort -, É.SËraVer _
D.vd líaès: - D.,HoIt -. R.A,de .naan. - p.gonselaar;.

., . . i. ., i '.,r1

- L.Enaulch -
H. fd.mmè l zwaan

,,..,
; .A,El-Iderbeek. -. G.Duivesteyn -.G.Göosen - È.ifelnen - s.Rozema._ a.enntnX, _
. +. Verbe,rendse .:-'G.vd Velde - M.Eey.nen.:-. G.vd iielde - n.CimÈerq _'p,jàË-{. :-
,T:V,qlBenbuÍg,.:*::.,:,

... Í.sN§ 8:

I,ENS 9 :

+.Kuype.rs.'ï c.Kuypers. *'F:peters l -H..Rientjes - r.rroÈrneleà '- Ë.ae vràge -J.. wlÈtíng - L.verkijk. . E.Huiztnga I-,M.vd xfey _ w.xfÍnr"li _ s:; Ée;.i,];
HrcuÍt - J'vd Horst - p.Meyer - A.Muriler - a.neesink'- A.vente -'n.drarters -..F;v Peekum - L,Iï.ManteI - R. Roodlenburg _ E.Frederichse _ R.de Haas _
A.SchuÈ.

-6-
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..:.Íi

Klassen Í{edstrnr.
.-1, .'j--ï:.;lllF

527 1010,t. 610. i 1090 ,"
. ,:4o7 L'2cj46 '' :;

' 4t2"' 2ci76 "
47tt. j21ó9 ' 'f '

'' 427 1 .2{33 "
. .416: 2too l .'

." 427 2209 '

426 '2203 '

:: ;,



UITSIAGEN ZONDAG 15 sep tenber 1985.

Alphense Boys
RKAW 2
I,ENS 3
I,ENS 4
Paraat 3
vredenburdr 7
LENS 7
LENS 8 -; I
I.E}.IS' 9,1 -., -

r,ENS 10 ., -.

LENS 1 2-2
LENS 2 2-0
Icanenburg 2 6-0
VUC 5 2-z
LENS 5 1-3
LENS 6 4_2
Taurus 2 l-3'

,.'RKÀW 11 .. ,6-6
j. vlestlaridia' 10 1-1
Br.jswljk I 4-5

s_cheven-lngen 1

1

PROGRAMI,IA DINSDÀG 24 .se mber 1985:r

tg. so uut 'LEr.is 
' r '

PROGRA},IMA 'ZÀrE
RDAG 28 se

t':i
ptenher í985

12.00 uur LENS I

PROGR,AMMA ZONDAG 29 september 1985.

.-:
FC Den Haag 2

1 1 .0O 'irui .
LENS' 1 yTij j
vérburch 2

1I.00; uur LEiS- 3
13,00 uur LENS 4
10,00 uui Tonegldo 5
12,00 uur spoorv ijk- 11 .O0 uui 'LEÀjS z
11.00 udf r,ads ri"+*
13.00 uur LErys 9

,-a- .: I

, LENS 2.f j_

Celerltas 2
Hoek v Hollàd
I,ENS 5 . }

:I4Ns 6.-':,i ." r. .

qelerltas 5.
Tedo 4
Marathon 3 .,, .. "

I - ' j.','

3

++ I.ENS 8 Bardienst
Bij de wedstrllà, van LENS

':- '' '.'...q. ,,}|,, 
:.

I ls geen scheidsrechter aangewezen.

zzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzz
z

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

z,.. zAÀrÀroEÍtsÀLPROGRAMMA
z

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzz

I'IIIAI'DAG 23 septerÈer 1 985 Sporthal Zuidh

19.00
t9 .40
20.20
27 .oo
2t .40
22.20

uur
uur
3ur
uur
uur
uur

I.ENS 6
LENS 2
irns s
LENS 1

LENS 4
IJENS 3

Crotrvllet 2
Qrlick 2
PVS 2
Mad.e Stars I
s I Gravenzande 3
z,7s/3

zonder J.Odenkirchen het E.Tromoelen... '
E.Tromnelen zie ook LENS 1

met A. Kortekaas
-'zonder À.de pagte; met W.v Veen

zonder J.KeetEan
met E.Coret - l4.Koe1eBy en H.scheepnaker

opstellingen :

LENS l:-
I,ENS 2 :

I,ENS 3 :

I,ENS 4 :

al.s

als
aLs

als
AIS

week

week

week

rrëek

week

vorlge
vorige

vorlge
vorlge
vorlge

1r: ,i ,: l.'.' ::' ;

I,ENS 5 :

I,ENS 6 : als vorLge rreek

-7-
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UITSLÀGEN

MEDEDELIN@N

Made Stars I
Santos 2
DVC 2

wP6

LENS
I,ENS

LENS
I,ENS

I
3..
4

7-7 "
3-5
l:4
7-2 '

,li

Zoals uit bovenst-aaÍrd progrqrnma blijkt spelen we allemaal thuis ln Zuialhage.
Voor alle Eedstrljden zljn scheidsEechters aangewezen. traten vre elkaar een
beetje helpen met het vervullen van.:de öransrechtersyaken bij cle dJ.ver'se t_
teaeg om boetes te voorkouen.
zoals U heeft kunnen lezen in de krantj"e§.. yaÍi d_q afgelopen wekeri vrardan er
rrg veel wedstrij dverslagen
schrijft wel eens een stukj

geschreven, van senÍoren tot.welpen, iedereen -
e, behalve de zaalvoetlcalteans vdn LEN§, Èet ts

at nLet
nden '

gewoon leuk ou ook
geschreven is door Uw sekretaris. Inlevei€n...EunÈ U_ bij.víiIl'em.vd

eens ecn stukje over het zaalvoetbal te.lezen,
II

of Marcel Jansen op naandagavond tn de LENskantlne.

PROGRÀI4MA WEEK 30 se tember t/u 4 oktober.

naandag 30 -9 Gynnova 5 -
Eaanalag 30-9 DtlO 5 -
dlnsdag 1-10 DSS Arn \n/n 2

I,ENS 2
I,ENS 3
I,ENS 6

spoïthal De Flu{! (de Tas)
sporthal OIp{u!'' àriegermeer ;
sporthal DulnlaaJi 

.:. '.

lzt .40
(19.40
(21 .00

uur)
uur)
uui)

Door LENS te leveren B-scheialsrechter

14.30 uur Duinoord 1

12.45 uur Devjo 5
12.00 uur Verburch 2
12.00 uur Marlne 4

s-

s-0
1-1

LENS
I,ENS

J.v B1aricuEt.
C- Roernond.
A.CzaEpÍe1.
N.N.'

Internatlonal

vanaf 30 sePtenber a.s. beglnnen de volgencle Eensèn ;nee te clraalen als B-scho"idsièihterln de koq)etltle van ale lagere elftallen. !{.v Mersbergen - iL.Slnke - ,f.xi:gberd:pn . ;
,o 'vd r'lnden ' I rí"t

In PrÍncipe flult u altijd een wedstrljil voor of ,na tJr* e19en wedstïijit of rU 
neemt tlJd

waar. De eerste vredstrlJd dle aloor LENS Eoet worden gefloten ls maandag'30-s ' , 1 -.;.-qmnova 9 - Dalco 3 (22.20 uur) sporthal de Flult scheLdsrechter: Jöè iuvpers.
De vrealstri j de n staan alLijd 2. weken van.,te.rvbien. r.n'het kÍantje vermerà.-- : l
Kunt U nlet dan alleen ln ulterste nood z.s.rn. opbellen blJ Wlvd,,Linden .. .

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?)zzzzzzz?,zzzzzzzzzzz
Z -- - z_ LANGS DE SPORTEN VAlr DE Z-M LADDER __::l! : .. ::r:,.
zzzT,zzzzzzzzzzzzzZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

:' .:-.r-.: ,' .. .: ' ' . j'- . .'. .' :.:- -
urTsrJA@N 14-9-1985.

I,ENS 1

I,ENS 2
verburch 1

svc,w 2
DSO 8
svc'lg 5

LENS
I,ENS

3

4
l:1
2-1 Bravo: !

PROGRAT,IMÀ ZATERDAG 2 1-9-1985

PROGRAMMA WOENSDAG 25-9- 1

I,ENS

LENS

1

3

4

19.00 uur LENS 2

985.

-8-
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PROGRÀMI,IÀ LENS 1 EN I,ENS 2 2 L-9- 1985 .

14. 30. uur DVC

14.30'iruli puinàord'
14 .30
14. 30
14.00
14.30

uur
uur
uur
uur

7-

:

\TERBURCE -: .,.vc§ -:
BIau.I Zwart
HS Texas DflB -

Naald$tjk
LENS

RAS
DORR

SVGEB

sEv 'i .-

uur Vitesse
uur..Devjo."5
uur SVGW 2
uur DSo 6
uur sEV 3
i ," : O}'nas 3

..,,Ersv 2 ' '
,'LENS .2 .
ECSO 2

' . _t arine'.?
Hoekse B 4

. Te Werte 3

14. 30
12 .45
12.00
72.45
11.00

ut3..(j

?e1ft

PROGPÀMMA ZATERDAG 28-9-1985.

14.30'uur'LENS. i '
12.00 uur iÍ,Ei,rs 2
10 .00 Èur ItrNS 3
14.00. uur IINS 4 r.

!.,EDSTRTJID VERS IÀGEN

DVC . ':,,
r/iÈesse DelfÈ 7
SrGravenzande SV
DSVP 13

rritvrlssellng Gouda
,I. v Baarle .
U-ntel Hekkert. ,

N.N..,,-....

3?:l:.::l*rr.eer-Jtuj.skÈa:o,beniJ<g",oo,,*"go,n'"t"IpÍg",o'a",,;;Effiu'Ë,,
Pflgv9r-I | ..tPre Eoontjes en lrÉt dies Eeer z1j en tret-àiËEilËn dwars gemerkr=EEïËiïíJE]
LENS. brijkbaají nlet ve):geten 

_r.ras. Beste ,"n="rr, hééI héér rartetiiti canr< voor.èr.dlatfraais en ik weet zeker dac dè geclachi-e daaraan er tr-ede toe za\ biidraqen. dat Lk weer sneloPgeknapt zal zljn. op het morent moet.ik nog,even bijkomen en ";;";;; de crrcuratLe
"": h:! gewcne leven en het rithtre van alre'àag, ààór-zoara clat mogelt1k èn veÍantr.{oordzal zL)n' ben iJ< vast en zeker weer aan de.,llJi om ae veriichling;;-;; B:;.;à-;j;-i;-;
Hoe ?t deze zPterdag l4-9 za1 gaan krijg lk nog víer te hoïen, doch-de komende w""Í 

"tuutweer een pittig prograEDa te wachten: zo zal. het EEF.STE e-eq hele klutf hebben bij .Dulnoorden het r!íEqDE btj Devjo 5. Doe je bést iiraaÈ tràer Ë6!1. *erelsl ook het DERDE en WERDE.konen voor.hete vuren tè staan Éii n,r, iesp. ÈeàoeXen .""i-ygflgöj
.._ _ , ï:-.,:::.:E!lg_voeàe wtí ziar het íer i,Eoi-", du4kr ond. xee@i Iï ffiff*lËJr"..- - '--LEs.tantle: BrÍjf a-]enaal zo veer.mogerijk vor,LEDrG op konen, J uls-t nÉ, i-,-, er nog zo weL-

.. ..n19 spelqrs :voor reseruè-plaatsen ,iíq. - 
I ---1 -- .- : '--

zaterdag was een posotleve dag met een klinkende overwlnnlng va]r LENS 1 en een evenzoverlassende overwinning vaÍl r,ENs 4. De beldle and.ere elfÈaIlen hLelilen het op éeó,getiikspel.

*lll :ryon sre-cht chaotlsch af en tóe met een ultbltrriende corsranje bteef het;de eersrerwarE1er u-u. rNeens llep het, rustr-g voetbar- daarna e€-n versner_lr.ng en doelpunt èen:daverende knar van pr-err.e op de rat en een attent reageo:edde urcrrer ale;;;#;;;; 
"",kopstoot afroruide. Een 

Per_13_1ty 
knap genoxoen door Ronald vd plas bracht cle *=t"tunà op--2-0 voordeer '' rn tegensierrfui; tot v;oigaandé wedstrÍjden verslapte rJENS nÍet na de rust.maar'gln§ op dezeifde voet veider. een iekeken trap lri de rul.rate bracht ltusababa vanafeLgen helft gestarE vrij voor de, kecr,èÍ leheersd speerde b1j cleze uit en scoorde, bekwaaD.Een knaPPe kopba'l t-egen de .1aÈ van'Pierre piererb iocht er ítut tr, "."-.tóài."ià ilï:*'Punt' En nog een mooi doerpunt:van Micirer bracht de stanal ,op 4-0, En Ronarar r-d prastekende voor 5-0. verburch kreeg nog een penarty die naast 

-geschoten 
werd. Eopelljk ísdlt geen . eendagsvlieg. .. ,: . ..

ï:.r:ï::g:":t.tl*^o:_l*l*i een,möetzaàm setiJksper mer svcw. Een behooru.jk soed'sespeelde
lï-lïlll.,-(o" beste van he.r' serzoen). r.ret een gaaf doerpunt van c.stnre eh tweede ieeiPaar/raE: van Dennis sanders waren de waPen feiten. IIet tegendoelprmt kwam nogal onverwachts.De tweedè herft blonk uit in afschuweuir srecnt voetbal. verder- vatt er nieÈs poslÈlefsover. te ?99gen.
Eet derdd erftal kIían ook rederijk tot spel op voorsprong een beet1e schremieltg kwanen

ï.i*E"^.tjI..-r3ïïI: ll tveede herit ear eàn geriir soorti! ueera ars rrj r,ENs 2. ,!r1ND q KwarD zovraar net een overrrrr-nning thuis. Frió en frank speelde dl; aangesterkte _'elftal (mentallteit) en bevocht een fljne overwlr:nlng. uftst"tË"à. 
-- -

),.
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cris v Geste1 tÍeed op 4.oktober in het huwelljk net Ànneke vd Brlnk, zlJ nodLgenvoetbal'viLendeí (riï,iendimen) uit oE,op hun réceptte van 16.30 _ 1g.00 uur inrestauranÈ t'BoerderLj De Hoogwerf" zijdËraan zo, 
= ' 

cravenr,.gÀ- i" x.Àà". 
-l-.,:-: .'-

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

VARTA

Opstellln gen 3

I,ENS 3 :

verzaDelen

I,ENS 4 :

APs'cht-i jven:

Plaatg vd TErre lnen

door. de trainera bekend getraakt

a1le

.:,"

LENS'".l ,en 2: worden

K.KruI - F.I'AIoie - J.pïonk (À) _ L.slnke _ J.Slnke _,I{-v l,tersbergen _

_,J. 
f.our.renhcven - H.Kemper - H.«en[er - J.t{iegnan _ ,r.wtttÍng.

11.00 uur LENS tset terreln in gelegcn .ur, Àrk.I*.g ZO, poJfaijt

P. Gïóotvelii - M.Frls - t. Vrooitr - J. K-!-uithof _ H. Kouwenhoven _ C.I,iDDàh _
w. Stuifbergen (;r) - n.oouw r lí.Jansen - R.pllon - D.ate RuyÈer _ e.hrrfJt _
D.v Essen - C,Berenbak?

'i Y-", *??Fg lgil. Q!.19.uur LENS. Het terrein is geregen aan oude waarsdoxperweg
.. -,,"1f*.e.,rry",.è1exÉnder kazerne.,... ,. ,'-'. -

:.i ..,

in het ulter,ste gevai vrljdag avond voor 19.00 uirr blj:
À.spa 1 .' 070-29t737 .r ' ;.,

'' 07720-27744 of knr. O2O-5444OO7

'* p'ry.iÈg!à,!:1iaj ?1jn nlgt zeÈer oi'deze beschlkbaar z,ljn.,

. I ii j,',..:!' .M.Nel.issen
'.t

.,- goirrso=a I
.,EEf/-JO3'

.,','.
.,:,;Verbuic_h:

-' : aMarine.:

Isabel=Ialand 1n Marl-ahoeve 'i'' "r' ''" ''l- : ,',. '

.oosteinde no.293 Ín voorburg', onaër. vtàaÉét .vanuit voorburg 150Ö Èt; aari , àe. Itnkerkant aóàr p."it ;i --:- '-"-
Arkelweg 20; Poeldljk: . '- i '.: .j
Oude waalsdó.rperweg tàéhter nleuwe 'Alèrtandet' kàzerne. ,"r, iirrk.,kant van krul.slng loet tr anÉÈcheiàriqsi{ei, - t .'i

JJJ JJJÍEJJJJiIJJJJ,f iTJiIJJ.f
.T
"- - vnn xnt ;EUGDTRoNT JUJ
.]J;IJJJJ;IJ..]JJJJJJJJJ.f .]JJ;IJJJiIJ;iJJiI.]iI.fJJJJJJJJJJJiI.fJiIJJJ.TiI.JJ;I.]JJ.'JJJJiIJJ.].]JJ.]JJJJJJ.'iIJiiI,fJJJ

lIEDSTRTiIDPROGRAMMA A+B-JUNIOREN

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON : Peter Perreyn, Serenddestraat 51,2551 )fB Den Haa9,teL. 97 767 4

Kontaktpersoon ! .Tàn Spaans, !4aartensdljk+aan 54, 2541 XR Den Haag,

Afberren voor de r,re.s tri j den bij bovengenoemd persoon op vrljdagavond voor lg.o0 en19'00 uur' rn u-iterste nàod nog-op ,utËraugror;;n op LEN' bij renand van de jeugd-konxolssie ter. 661314. voor avóndivedstri.iaéi uiierrilt de avónd van de wedstïijil voor18.00 uur. ': -'

ZÀTERDAG 21-9-1985

'r 14.30 uur .!ENS Àl
12.30 uur LENS A2
12,3q uur f,ENS 81
14.30 uur LENS 82

MÀÀNDAG 23-9- 1 98s.
19.30 uur LENS 81

Byzonderheden

Sanenkotrst LENS

D}TO A1
Dle Eaghe A3
RlJswljk i}1
RÀS B1

F.v Munnen '

W.BÍederode
T.Smlts

13 .45 uur
, 1l .45 uur
11.45 uur'
13 .45 tui

V1
w
v1'
v2'

Overmaas B-reg. V2 18.45 uur
zie kopy supporters LENS 1 en tralnlngspakken te: koop

- 10-



OPSTELLINGEN r

LENS A1 : ,. v.v Eelden - F.de bruyn : R.v schalk'-- F.v Kester - R.vreeswijk -'t;:; ;*" -
P. oosterÍweghel - D.;'DeIden : A.oostëiiaken - L.Meeuwisse - M,eI Assroutt -
A.KaÍp - F.Kasln (2x)

. íejf aer l.laaiten nog. 
-

LENS A2: -.,,E.verbèek -' R.vd Asse!r.-: ,E. Christ - c:Heidt': i.ae ionSe - p.Kagslm (2x) .-
., :. ,..i.; M.Spa - p. Straàthof - G.vd We1ale - J.t Roosloot - ÀÍ.Tettero -

.jl . lF 
R' cunbe::batch (2x) 

leideïs Dhrm. spà .;i 
tru.*"";l t: ttt'

., . :. ' ... ..
LEN§ Br.i (voor 21-en 23-9) 'r.Dunant - R.spaans - R. Tettero - M.de Frel, -r D,Bijrslaa --.':. i A.Jansen -. i. tirnnerraans - E.Endlich - p.vd zeran - E.SpanÍnsx - M.Endllchi -

M.de trrel - p . Blj isma,
Leider paul vd steen. ' ';- ' '

I,ENS 82: l,l. llaazen - _M.Dosch
- A..Raghoeblx - M. de

:; R. Cunbérbatch (2x)

- ri.Brooshoofti- E.Raffaele - R.Raffaele -"u.+r;ó = 
''

vries - A.v Ii-tJ ngaarden :- R.vd Kroft - F.eI Eaaldloul -
- E.S$ralef (pasfoto. lnleverein)
leiders Ronalcl Boglsch eh Eric warnenhoven. - . r; _" . -- .: . r!

Í.,EDSTRTiIDPROGRÀMMA C+D-iIUNIOREN

Kontaktpersoon:
. _ :..,'.. l

Íröbert PenE!1n9s.r i(on. runafaae 4c, 2578 F,f Den Eaag,' tel: 6524t 4 b-g.cf. 97f674 peter. pèrreyn. -'. .' ; '

1P:11." voor de wedstrlJden bij bovengenoemd peïsoon op vrl j dagavond tussen 18.oo en.,
19.UU uur. In uiterste nood nog op ?aterdaqroIgen 9p LENS b1j.ièEand:vaD dè jeug6_...:lr
komóissie tel. 661314- voor. avondwedlp,5r1ag" "it"riiir à" ";.à-t; dé*iedstriJd voor
18.00 uur. -, r. í :'r,,.. "
ZATERDAG 21-9-1985.

11 .00 uir r,ENs 
'i1

9.30 uur LEiIs c2
9. 30 uur LENS D1

BYZONDEREEDEN

OPSTEËLIN@N:

I,ENS C2 : -

.'' 
SAMENKOMST. TENS. "

\:."'
'Lààkkwartieï' Cl
"DÍè Eaghe C3

DLe Baghe D1

zie kopy supporters LEI:S

i..

U.vA Oerg - S.vd Berg - R.Boon -
iI.Lelieveld - R.Lobo - p.pronk -
S.SharDa - À.Ellouazzanl .. i. LeÍders DhrD.

V2: .''
v3
\r, r .':.- 'i .',:-..,,.. ...._*

1 e+r .tïalnlníspakken

10. 15 uur
9.00 uur

i.'r'::'9.gf.-ror':
r'j' :te köop j "

I,ENS C1J------:1,, M.rrederlks - M.v croonenbl-'.-'g a a.v'.Ë-ra"" * ui:a." ,"r"*,1 u."
* J.Mansveld :- M,Sèhuutran - R.fettero -.A.Tlkal,': M.Tljsen': à.- P.Valkenburg - R.Iqyrdeman , o,

. - .- 11-'i i ii"'F"

,*rjeË -.,:,,t.i
Smulalers I" . *'

r'eider Leo v F.tjn' 
.,.: j. r-'-'.-

D.v Delden - N.Jagesar -- p.de Lange
E.Sllereàalïecht - M.wubben '-. N. bhol.,.', 

'!

Elouazzaai en Wubben.
t-- :

LENS Dl: als bekend Lelders Edwln Coret en Àïno v BtltterswÍjk.
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WEDSTRIJDP ROGRAMMA E+F-JT'NIOREN

Kontaktpersoon :

ZATERDAG 21_9_1985 -

Rob v Schal,k, Jan luijkenlaan 159,-,2533 JJI Der.Haag,,té1. 884694 b+gtg. g7L674.perel., perreyn .,. 
- 
-..- 

-

Afbellen voor de wedstrijden blj bovengenoemd persoon op ,rfid"gu.rorrd tussen IB.OO en19'c0 uur' rn uiteïste riood nog o_p zatJraagmorien op LENS blj ie,and van de jeugd-komnlssie ter- 661314- voor avondwedgtrl J d;n uiterlijk de avond van de wedstrijd Íooi18:00 .uur..-.. i, .- ..1: i.. -,:.,:'-::, ' ' , '.------l'' vcur nE rr

11.00 uur LENS E1
10.00 uur ,Duindorp svE3 -
11.00 uur HMSH Fl : -10.00 uur RÀ Ft

VLos E1
IENS '82
I,ENS F1
I,ENS F2

\r3 .-
sportlaan /Mezen. pleln
Vredexustlaan
zulderpark

SamenkoDst LENS

1O.30 udr
9.00 uur

10. 15 uur
9. 15 uur

BYZO{DEREEDEN

OPSTELLINGEN

let op: LENS F1 en LENS p2 zL)n omgewlsseld van. elftal t_. ....
zie kopy supporteis LENS I en tralnlngspakken te koopP.vd za1m, J.BIom,Ri swikker 

"" ro. srítier Jt"irf:x zaterdagI pasfoto. lnleveren.

I,ENS E 1 : als bekend

LENS E?: , als bekenal

LENS Fl (iet oP) P.A.BaIk.
, J. Sandlfort -

WEDSTRTJDP

Ook tralntng op vrJ-jclagavond van 17.30 _ 1g.30 uur
i Leld€rs Ton s r cravendlJk en Joop OdenkLrcheri:.

Det M.BertÍna
.i Lelder Dhr. MeeÉwLsse.

- R.val Hey.den - p.Kortekaas _ Th
M.Vieveen. - J,BIon - M.Hehclrtks.

.v L€euwen - R.Otte - ln.v rujn -
Ielder Tom OÈte.

r'ENS F23 (le-t op) A' vd- Heuvel - [-peek - p.var steen - c.verseverd - M.waterreus -:,:..t:.... L.van '!z Klooster _ p.vd Ííaard _ p.vO Zatro _ EtL. Swikker _ Ro. Swlkker,:: Lelders patrick Oosterweghel en Ferry v Kester. .,-
ROGRAMMA DAMES + MEISJES.

Kontaktpersoon:Ï="^Yg.!:'9,Gra[sbergenIaan114,2541AMDenEaag,,,.,,
. : ,,'r " -- ter. 297978 É'-r.s.iiíàiq perer perreyn 

, 
....,

Àfbellen voor de wedstrijden bi, bovengenoemd persoon op vrijdagavond Èusggn 19.00.,en11:19'00 uur. rn ulrerste nood nos op zatérdasrnÀr-sen op r,E'Ns ;;j -i;il;;;. de Jeusd-..-.-..-
[ià":ï: . 

!:].. 66 1 3 r.4. voor avóndied" rrl j d;-"i;;,iï:r.-à. ;;"àï;ïïedèrrr 
J d voor

9.45 uur oranje Dlau!, _
10.00 riur Vérburch ' _

ZÀIERDAG 21_9_ 1985.

BYZONDEREEDEN

OPSTELI,IN@N:

les:

IENS daEes
LENSneisjes

Gunterstelnweg
v Àrkelweg

Saxoenkomst LENS ,

8. 45 uur
9.00 uur

zle kopy supporters LENS 1 en tralningspakken te koap.

r'ENsdanes: M.vd Berg - N. Beïgerihenegoulren - H.Daamen _ A.Dirkzwager _ N.vd Meer _
i:illil*, 

_ .T.spaaribroék _ l.r.spaar.broek _ c.Kors _ í.s.= _ r.croeneverd _

, teidex peter ICïoL
W.Kool - S.KooI - N.Schrljver _ S.vd Berg _ B.Snit _ B.Booi _ N.Deen _Ros - D.schram - À.nhoelai _ s.nhoerai-_'o.af,ulïlro.r..

LeideÍs Dhrn. Schram en Ros-,

LENS Meis
N.
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.'!{e hebben, elnde}rjk weer eens redelljk veét jeugdlgesperers die ons eersie zondagrmJ.ddag-' seniorenelftal zówe1 blj.uit- al.s blj tJrul swedls trt j de n vergezellen. zö'ri 'vastë 'suppoft,;rs-
kern kan een heie stinulans zijn vooi een elftai. Helaas gaat er op dit moment van ons
legloEi-rr meer een negatleve =tràrfu,g u]-t. Neem nu afgeropen zondag.-om + l2:oo. o,i, *i-
zarnelden veel jerrgèige supporters zi-oh op LENs.,veer jongens ÉeuÉen à'örgéns dan ar een
zak vo1 sniPPezs 21tÈen klippen. Al-s ze op LENS aankorDen worden dè toÍIetrollen uit ale

. !{cts gehaalcl. Eenmaai ln de bus aangekomen Iiggen de eerste lnippers al snel op straat
. .en in de_bus. Tijdens de wedstrrjd hoor je h'et legioen arleen naàr hl,ha hohde-....eÈc

- roepenl als de scheldlsrechter Èegen IJIIIS fluit. l.latuulitijk vrerd het doelgebied, van de tegen-
Party, vol papler en $Ic-rjoilen gegooid, wa.ardooir de scheidsrecht-er tere;ht rpet onderbrà-

' ken. rn de rust wi:lrdeq .1.1]e ovei:tgé papie:lsnippers en iollèn op het veld neetgegooLd. Het
, verd Iag lrerkelljk propvor" Na de rust "natuurlijk,' weez verdei Bet hl,ha etc.eic: el
-I0et alrreen schande tool: or:ze veïenlglng, sr)eI vergeten deze, dag en zondag a.s. "rekenen
vre op een leuke=e dag met aIs topper r,ENs- vlos. Leat de paplersnlpppers ]wc-rolleri en
de hl,ha. -..Eaar thuls. Toeters, rater-s r spandoekcn en o1éroré et..etc. ts veel rerikee
om te horen- Ben je heÈ hiermee niet eens biijf dan maar lekker thuls. voor ons hoeft het

. ,zo echt niet meer. We hopen op eeniederg medevierking. :

. . i. De jeugdkop4issle. -_-l

STIPPORTERS I.ENS 1

, IENSIIINI WELPEN

TRAIMNGSPAKKEN

l 9 l.a ogenblik zl-jn er veer Eisverstanden bíj de: ouilèis van on2e mlni-vretFe;,: ,1"; 
",5's ingedeeld ln poule lO en r,ENs F2 Ls lngetleeld in poele 11. BeLde tearos.hebben mèrenileeleelste elftallen tegenover zÍch. De bond deelt aleze elftallen nametlJk tri pèr .reglo bn nietnaa-r-steïkte. ook wlj kijken op dezeoleeftljd nog nret naar kaarÍter,t, oe inael:.iq.gar

. r ,:ltf,].n gaat vaak naar vriendjes of anàers ieheel wlliekeurrg (màestar nàar àanlar).'' zo kan het gebeu-ren dat LENS F2 veelal bestaat uÍt ciudere, fysiek sterkeÍe 1 mjn{.-werpon.
r'-1 Dit elftaÏ vrint danook vaak meÈ.LzeeErgrote. cijfèrs.'r,ENs r,1 hèiirr r-.-,.1.-óoóirij kà;' e; 

-- 
...

wlnt tlë 'ene keer teiwijl één rveek. latèi ti,eer rulm- vcr:.,r"rr wor-dt. op zich roà9 clJ.t.tààtste'' géei piobleem zijn. De situatie van LENS F2 ts rolnder. Elke.week nne t grote cijrerd dlnnen
ls uind91 leuk en Je leert.er weinlg van. .Oo-k.voor de Èegenstaiiders :.À drt nrót feurr.'' Daar wii toch de 'lndruk hebben aàt àe'pouie van LENS n1 iets sterker ls ciraaien wtj.-.det

' - lngang tan a.s. zaterdag 21 seprernber ,àe. elf.ta1len om. LENS F2 vrord.t dlus LENS Fl eÍI LENS F1
.Í/tdrdt r,Ëns .rz.' Nu Eaar rrop.r, oàt net goe!d.1,gàat en dat iealereèn op het' Juiste ÈiJdstt$

''i'aanwedig is. glnnenkort wordt er waari"irijílijk ook een derde éfltaf fngeaeeld.. Dan worden
. de.'tearoé teÉuggebracht tot I spelers.' Oo'f .aan zullen er weex, ln overleg hets de teiaters: herindelingen Plaatsvlnden vaarblj we 1eÈten d-n deze volgorde op:vrienàies zoveel mo!èIÍJk
teaÈ',iËn geli jke stèrkte. i'Íeer nieuws volgt maai bedenk 'ondertussen dat het voor dàle

' jongéns nog "maar een spelletje is. Laten wà het danook: zo voor hun houden ook aI ztji.i
i ";onze ei§én'Eeaacht". t è1e..r=--rder-s. ze hoeven nlet èIke week te '.Jlnnen. verllezen -íag

:.oóki eh is.beéiist geen snhande. z.tJ iloen het toch. zeker voor de.iol: ' - - 1-
'- ,.,, ''.,' ';;, ..

De LENstrainingspakken zijn te bestellen. De prljs per pak, incluslef LENsbedrÉkklng op
de Ïu9,.'is. f 55r- per.stuk. Helaas kon het. niet goedkoDer. De kwall-telt.is,goeil..IENS-A1
rooPt monenteel ín deze pakke.n rond. Ze zljn aangeboden door hun sponsoï de fÍïma-l(röI.

. ,elukkig,is zaterdag geblèkqn.dat. de prijs zeker voor de oudere..Jeugd nÍet zo'n probleem': is. Bèsterlen kan alsvorgt: maak f 55,- over op giro 336711 t.n.v. pendlnimeesS.ei r,rws
I0et verÍneldtng tralnlngspak maat.... vbor. .............
ook.kan.je zaterdag a.s. f 55'- betalen aan lemand van de j eugtlkomnlssie. 

-Ge-ef 
ilan'öok de

Eaat. vaÍr het pak even door. , ...1.
. " )"

Qulck'A3 - LENS A2 7-3 voor LENS

' .r" we .begonnen net 10 man de eerste 25 mtn.. ila 15 D1n. kwanei'r we op 1-0 achte'Ëtand maar '
. ; llleten de kansen voor de rusÈ wel zelf llg_gen Eet name gerard. Ílant als we. Ln de rust met

.4'1 voot staàn heeft de tegenparty ntets iË zeggen. rn àe rust heb it Carl gdwiséel6.,'
voor Gièion cuEbelbattr door atles om te leggen want Jack glng op rechts beuíken en l.laiÈo
LLnkshaif .

- 13-



I{e kwaxoen ar gauw op 1-1 en llepen snel door naa.,. 3-1 en 4-1 door doerpunt"n ír; ri;ii"t 
"ten Richard en c*deon en Frank eón schrtterenae vrr;e, t-r,ep. $re llepen ulÈ tot 6-,:2 .Michelpq+te eï J, Fjctrara 2, Gld:ionl, en Frank i. 

-o"t,1itp1.g. 
vreril uirelndertJk 7-3. Jongensëg'.à"-zgË was 100ï a*enaar bedankr a""i"..=. íàri""àb íaair.iiàï."il;;."..:- -.- |

' wat kari -een 
erfËal- het- toch moelllik o,lken voor. zichzelf. Neem rgNs Bl nou weer afgerópenzaterdag tegen eèn'hee1 erg ztvali =p"f"rrà l.Iaaldvri jji. t..r"ef :.àp"rr-Eèt en te weinlg zonddrbar, 'arsmede Eet mlssen "=í a. ,..i=tJ"tlunn"r, zor:gd.en er:voor àat Naar&rr. jk tot.5 Dln.-J:i "': 'voor ttjd in de'wettsti'Ijd u,Lu.t. 

-r:.iïus 
getreel onnoiig. vanaf àe eerste nLnurit greep

' 
: -Ï§_Ï::.i:*':;ïili"Ï::ààï:* i::"jt:"" met la,lse-ba,-i;;-";-"n toe sevaarrÍir. i1' 

. de.; rawara Bndiích-naakte ó, .ut .u, r,.i;ï:iHi ïï ;:il.r§BrJffi"":i:.n:lrl.:l"l'i:*' vla en]<ere hoge br,J ren 'r."t orr" 
-aÀ"ï 

ïria r,raa:_*.vi. i k toch onncdig gevaarri jk. Na rustke'an Naardwuk eï here,aar nret meer iJrr-a" p"=. r.r..r t ul.ls ur.cít eu bar te leer waardoor'r: Naaldwljk steeds rveer ce aanval r.or, 
'orrilr".t 

.ppen. ock hun keeper h,as zeer betrouwbaar"" 'en zíjn verre snér1e uittrapp"i, r.""rà.i-toch nog ,ereens. gevaar op" Maïco de prer stondechter weex zijn mannatje- .i- naula Ài 
- 

."'nt"r-r,o"aó ai"rrt. put"i.r. vd zwan naakte er 5 mrn.voor tijd nog 2-0 van en iteeper .feroen Dunant hlerd ,oet .on =.iitt"r"nde redlcling Írf .deraatste roinuut zrjn aoel gesioten:-;;";; we het baltenpo ver:hogen en ons wat Eeer aanbbieden dan g.., ,à zeer bÀsu-st ..n gààà-="rroen maken. ooe ie uàst en raat z,-en dat Je, 
h+ tult b._v. a.s. zaterdag t"g.n ,uj"riik.

.,.. tW ei,_ Élrs rr paul vd steen. 
.

, .. -, . .,. . '

l*T ,?ijr' 2e gebreven de steïren van vrereer. Na ecn fiÈertastr.sch begin, 1e tr1nuut aloel_pl4.t .[eddy' 2e mr'nuut afgekeurd doerpunt van Barry, 4e ninuut q."rd1;'il;1;;"il1'#ï;: stonden we dus net- 
;0, vóor. ;.r;;-;;;"'de oefening kansen mlssen. Gescoord werd er. . . "nanerijk nos naar een keer ,"o, ,r"tl-Íiuro) o_r- ,; ;;J;.-";;Ii ,ro" van een scorende, . , Ppits' ging het wat.beter. oit resuiieeiàl ir, 

""o 4e doelpunt., wederon gescoord door.Pafry ( dit heeft hÍJ -nlet o"r,a 
"ui-rijilaaer) . rn_de ge ,ir""t 

"", cle 2e helfr vras hetnà een' vgoxzet van Teddy ,r."r =uJl ,r'*r" ,ura"r.de ger.ukkige o-5. pe sterk spelend.e r,abt: ' .r':(is het fa*trie van perè?) 
=.oora"'r.i eài nagnrtiet àtstanaécrrot-0-6 " Goal de Brazlr.Tv'ee-' Jtrlnuten later was. het Roger ai.-.p-à" goeile ptaats stona om1un.toekschop ln tè tikl(en'"i'' 9tklien 0-7' vrak vooï het "inà., wai tËa o.rry dle voor ae eindslana van 0-g zorgale (

- 
, (, ach iedereen raak-t wel uorr= ..r, u"f-'r"ri..rat. Docr het stsïke spel van de achterhoede'; : kreeg onze keeper, parrick 9"; ;rk;i.';lï'., te.pue daaïctr fourloàs. wij bedanken deaanwezige ouders voor-de leiangsteriing-; 1,"a .r-n*"àig.r. ;ri;; rljdens de h,edsÈrijdniet neer ueezr.noen (oré oré) ía-;;-;;r;;;k van,de te.íris.i" -i"ièins. 

re..,ens vrasen wijde vrouwelijke síonoLt3rs _vrienaeulr àn-ii""ot.r", nlet te l"ar"Àà", ars de spelers enlelders' nog nle.- intrreed zJ.jn. n"i.tià=' ii.rop, gaarne n.ui-no"àr" 51 te s,cravenhage.

-.. NAÀID}IIJK'I]1 .- IEli'S I n-,) 0-1
Jullle Leide;. À.Spa,

Jcop en Ton.r.ENS F 2 - GDS Fl 13-0

Ï:,::l ffiï.ï:fï+iï: rer een heer hose score.hoppte ik dat her nu een wedsrrijd zou

*t*::.p ;;n'ïdJ:,L_!!i:r,ïi ïà H;i.:iïiÍ,,;"ï;;ï.1ï_;$t"ï;::"i+Í"ï".
;ïl'i"i':r'jï;""Ej,ili*verloop '"r rt ''r"-".rmelden want dan zou r,i 2 pennen moeten

i1i.,"r*""' ";;"Ë":;:t,r"l{! :i'H:4'l;*i'.§!lllJ:.:ï"ii::,"Í."ï ;#1"::ia"_,cDs .ukre her ar aardis, 
, 
u:. 

. :" ;ij " ;;;'Ëlu. ,oo. rí ieder seval hebben alle ouders*unnen zLen dat vre er Her keihard í".; r..ti.rïn zo hoort het natuurli jk ook in arre
rr#:Ï:*j:Ëff'#ï"ï'"f:i:;;í:í!";:ti":i.i'* *'-il ;;#;ïË.ii',.. knÍkkendelljke RAr.,tso's van-rervs-w1",:ïï^::::"-:-r::iï,:."U:" zcssen ',(taar heb je dle verschrikke_-Í,iun::i:i*ïdlïl;"ïl ïiil'IJ"i:ïi:l:,ï:';:ll ru- *::::lï*:'f i;ïï;
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UITSLÀGEN JEUGD ZAmRDAG 14-9-1985.

GDÀ À1

Quicli A3
Naaldwi.jk B1
ADO 82
Verbuich Cl
Laalkwartier C3
RVC Dl
vw El
I.ENS E2
I,ENS F1
LENS F2
LENSdàmes
LEI.lSmeisles

Doodeueeks

LE§S À1
LENS À2
Í,ENS I] 1

I,ENS I]2
I,ENS Cl
LENS C2
LEI.JS D1

LENS El
Esdo Wit Blauw E1
ADO F1

GDS Fl
QuLntus
Maasdl-jk.

L-2

o-2
. 6-15: !

6-2
4-2-
4-O
0-8
2-2
1-9

13-0
4-0
0-0

WP A1
LENS À1
LENS 81
I.ENS È2

LENS A1
Overroaas A1
VeIo 81
VeIo 82

2-0
1-3
6-0
7-O

. Wanneer aIIe e1ftallen wirinen of getljkspelen dle onder de hoede va1Ièn van één kontakt-
persoon dan noet deze persoon een.rondje geven tlJdens de eerstvolgenale jeugdkoED-lssie-
Yergaqerlng. De heer sPaans, konÈaktpersoon van onze A-D afdellng !0oet er dus. aan geloven.
Bedankt jongens. LENS A1 gaat gewoon aloor Íret erinnen. Dlt keer gaven ze cDA riog ee; voor-
sProng ook. Niet te vaë-k doen Jongens of willen Juule },:aaÍten nerveus maken. Dlt lukt
toch nooit bij lell)and met soveel routine. ook I,ENS A2 won. !{anneer er één schaap over de
dam is..... LENS 81 sluiPt ook naar hogere reglonen, BenLeuerd of ze d.lt tloorzeÈten. LENS
i}2 r'I:oÍfbalde, tegen ADO. vljftlen goals voor en zes tegen telale cle scheLdsrechter. Leuk
voor het publlek' IrENS Cl verloor van een wat sterker Verburch. De tweed.e helft kwam
LENS beter in de wedstïÍjd. LENS c2 was nlet kansloos volgens de letder. Beter ale kansen
benutten en minder Praten (negattef) raoet volgens hem ïelpen. zelfs de leLder Dl moesthet (troeizaam) beaEen. Rvc was gewoon beter. Hun doerman was net zo goed ars il.Hlele,
onpasseerbaar dus. LENS E1 is te ster:k voor ponle o3 althans zo llJkt het. Met het grootst
gemak wordt iedere tegen§tand.eï .opgerold. Nu Has het wp weer dat Ioet 8-O naar hujs geet
stuurd werd (maar dat wa.ren ze ar). De leiaters J.o. en T.srcr. hebben schljnbaar meér
TïitL,. r.l- du ouders, Dhr. Meeunr.sse doeÈ het reuk loet 82. Nu neer een geliiksper tegen
Esdo/Wit Blauw. wel ledere woensd.agoiddag trou!, blÍjven tralnen hoor. LENS Fl haal een
1-0 vobrsprong maar ADo won uitelndeltjk met g-1. veïlLezen hoort er echt we1 bij en nag
nog niet zo belangríjk ziJn op deze leéiÈ1jd. LENS F2 verpletterde cÀs net 13-0 en is l:r.ilnderdaad toe aan sterkere tegenstand.eïe Èrans vd nerg, à. kontaktpersoon voor onzedanes/,eisjes, kan wel een bijbaantje Eöille-tr: t<§og geen enkele nederlaag leeal zljn afËlellng.
De dames gaan fier aan koP en verspeerden nog geen punt. De melsjes hLelden trei schappetírijk tegen onze vrienden uit I'Íaasdijk o-0. Ga zo door en wiJ nenen er a.s. maandag weer
één vah "kaiser Frans,'.

-15-



-ll

L



.. 
t:,;. 1..í;:'i:..r:l'n

DE ],EI\.S REVUE

I,IEEKBÍ,AD vAN DE VOE!ts}LYEFENLG.IN-G_., rqry§. II,EWic, eN s,r.r.

5-9e jaargang nunmer lC, 26 septenber 19,85.

o
o OFFICIEET (-,

o
oooooo00000000000000000000@oooo@ooooooooooo§:,oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

IN BALLOTÀGE

2173
27i4
z. rB.4

À Bhoelai.
S. Bhoelai ,

À. J" Suis

2.f85 . .1. s. pàwiïodikror,lo

?196 ..'. -,.D.Rannares

MUTATIES I]E DENLI.]ST

770377
081175
020e79

300870 B Jun.Í» tteemstraat 34r
' re:" 890448

È1 I3ceílaan 4L7; 2562 BB Den Haag
M Bee:Iaan 4f7, 2562 BB Den Haag
!' jun Ru:rnzich t 226t 2543 Rs Den Haag,

xa-. 675492 i
F jun. Ru-xozichf 80, 2543 RN Deit Haag' ..' te-.211718

73t279

2525 8K Den Haag,

.2099

0246,. . :
2tlQ,., 

"
2191.,' .

AFVOEREN

1634
205Ö

L
J
F

,I
o
D

À

. v DinÈer

. Zoutendtjk

. HrLis
. Tul t.
,C.v Sas

NS
NS'
donateur'
nw, teI. 954003 '
Okkèrnootstr,242

B jun.
I.{eis jé

; 1 ,;II. Slaal
. ,, 1,,.4. KroI

..' : ' 1 j :' ,

BtsBB-dBBBBB'tsBB.DI]BDBB!]B

I seRopsrELuNG - 3
lt , i_. :'

IlllllBBiliSÈBllàiBBBBaB:lBBIlBBltts3BBBtsrlBBBBlBtsBBIItsBBBBBBBBDBlsbBsaensnggilBBBBBBtsEbBBBÈsgirnstsbDegso

zaterdag 28 sept.

s t rnorgens :
s I oJ.ddags :
Sluiten:

Hr. Lenting - I€o en Niesje Molenaar
Àn vd Steen -,fosé ChrÍst - popke Enze
Tinus Zilfhout

zondaq 29 sept.

s I rorgens :
s I niddags r

Aanvulling :
Sluiten: ,.

Tinus Zilfhout - Coï Hoppenbrouwer
Àn vd Steen
8e' elftal (2 pers. )
im en cerard vd. Steen

Bij verhindering afbetlen bij ilosé Christ tel. 660204
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Trainin n niet - selecteerde senioren

ilETÍilETER WEET IiET BETER BETyIETER hEET EET BEÍER BEI\.IETËR WEET HET BETER BEIIIETER. vIEET EET BErI
.,,. --5========-=.====:

OPGETUCET,,...;.r..

--.. -.- l4isschi en ten overvloede nog evèn- tÍ6t - vö-l-Fndë. -TË hië€-gèsèf.ëktèeïde seÍrioren ( of c- -
selektie zoals sonnige Eensen hem noemen ) hebben de ,ogàft1k},"ia om op de 1ggg:ÈCgyglg9E_!_alg_!egg! een lekker trainingsparri j rje te spelen.

Iiep ik afgeloPen zondag na afloop van de wedstrijd van ons keurkorp:; t€gen \[cs het ctub-gebou$' in" rn een natigè traar wel. spannende d.erby was rJENs wedeïom à. 
"t.=r"t ó.ui."À"Iri:het dat dit rver heet war zweetdrupp;rs heeft gekàst bij de tr;;;;- uurrt urrg- LEN5 gaf de in ileeerste helft sneloPgebou'rde voorsprong nlet n:eer uit handen, ondanks enige bloedstollenalercnenten voor het doel van Peter l'lèefouÈ. Deze wist zoncag echter met medewerking van uit-brinkèr wim KeetEall de s chade tot een tegèndoelpunt te beperken. Na afloop teleuïgesteldegezichten bij vros en ik Deende zelfs te horen dat \Eos ten onrechte had verloren. onzin!r,ENs haà ,eriswaar iets neer geluk dan de gasten, veer uitgespeelde kanèn ;;il;'J;;--'gecÏeeerd' r'ENS cleed att wel en verzilverde deze kansen Ín de eerste hetft ook. toei ieek heter even op clat Jean Pierre Mulder bezig was aan een one-nan-shor.r. *" ,"""i J""a."ï;"Ë' rrÏj-eeni voorzeÈ van links subtier via de grond langs de vros-goalie om ln de yijftlenale nin3:ut 

-
een harde, lage voorzet door Rlcharal va uoek tot 2-o te zíen ,ora"rr-àrg.r.È, Even reek heter-toen oP dat LENS zijn tegenstander naar de slachtbank ,oo .ro."arr, 

-ràar 
Vros tror< aaarnagedurende het grootste deel van de vredstrijd het initiaÈief naar zich toe. Hèt aiddenveldvan I'ENS kreeg het na heÈ uitvarlen van noÉert vd zwan noeilijk en bteek ondèr druk k$rets-baar. Met nane in de hreede herft waren ale beste kansen echter toch weer vöor LENS.

'r'P' Mulder e- Leo van Rijn 16 ?eelde schitterclend drie man rrit on cle bar vervolgens langsde l[Os-keeper Eaar ook naasÈ het VIOS-doel te sctluiven) hadden betC.en de verlcssende.- 3_OoP 
-hun Loeten, terwijr ook na de rust voor'Rodorfo cardesren ingevarlen Edwin Eykelhof clichtbi j een treffer was . verdeàigend werd LENs dus de tÍreede ;;iil il j;;;;an doór vïouwe !,ortunawaarbij dan rooet worden opgeneïkt ilat dit wereens tijd werit. Na een seizoe., ,;"t rort"r-f""t 

--
en ongeluk is het nu Lijd voor k.....geruk, ik durf heÈ nauwerijks uit spreken. voorl.pigstaan vJe $'eI lekker bcvenaan. Daaïon is het eens te Eeer jamoer dat LENS vorgende week vrijis' Rest te verEelden dat ik tangs de rijn vreer tar van oude bekenden en oudgeèienden vanr'ENS 1 tegen kl'am. Een goede zaak !: ! En dat [Et ce concurrentie van Fc Den tsaag dat enkele

-. kllotreters, verderop d.e eerste periode-_itel binnenhaalde.
De stand:

LENS 4-7
HMSIi

Quick
Alphense itsoys
Den Hoorn
Westlanilia

,,3-5
4-5
4-5
3-4
3-4 vros

sJc
q-1
4-L

IIet laatste nieuws over de geblesseercle Joop odenkirchen:
vreken weer blj is. Dan kan hij sanen rnèt Di;k TÈit in delost:
InNs 1 begint overigens in d.e Eeest letterlijke zin een elftal rret ,,brains,, te sorden.(hze u-nksback Hans popping sroot vrijdag j.í. zijn .."o*tu'i=.irar.-."""";"àr"à;;=:"
La_l-s-,.-_g"e-I9ë_9à!-e_e_ré....'._._ ---* -.. r- .- . .

BETWETER WEET HEf, BETER BErVÍEÏER WEET EET *tN* 
', 

-=.:",SN WEËi Srr 
'U."* ',,W'N";-*;;;;;==:=_:=É=_:=====Ë

LugdunuE
verburch
Tonegido ..-
IIKÀW
iloode

4-4
4-4
4-3
4-2
4-?.

ik voorspel
spits en is

dat hij er olrer trree
d.at probleeE ook gpge-
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:-=:-==:-=::-.==-.:-"_:=.*:_-:==-:===l_::+===_::===_=:::j=====::_.-___=
u"l:o* -, t ÀlrcoRN - uNrcoRN - IrNrcoRN 

'-l^roo* 
- uNr@RN - uNr@RN : ut{rcoRN - uNr@RN -

,: ]

Àfgèropen jzondag werden de Purten gegeven door Dhx. Ibob. l-sr. Dë heèr noouàt rs'ééri van det rouv,ste r,ENs-aanhangers en gezien dó hoqe punten aie nii Jaà".IaË-;." hij best tevïedenmet' het'"sper tesen \Tos- Het is in leder geirar goed voor heË ;;;il.i;.. ...over 2 weken, na
. 
r',e thuisweclstri jd tegen Tenegido, 

"of 
ga-aË-u.i=te tussensÈand.

=-======:=:=::_-==----
-Y*ï* - uN_rcoRI'I - u'IrcoRN - UNTCORN - uírcoR{ - uNrcoR}í - uNrcoRr.r - riNrcoRN - UNTCORN:-

:=::==:==::====:_=àë==
VARIATIES .

Nog nooit een voltallig bes tuu.r (uet aa:,Jrang) zo uitgewoond op de zonalagDoïgehzien verschijncn. l
' [Iaren uet zrn allen ,ezen eten bij ce nieuwe werkgever van ,Jan r4oErba.rg n.1. .,

The BuccaÍreeï op Cè z,eekant in Scheveningen.
Alhoewel hun gezichtsuitd.rukking fret_ niei zou zeggen, was het eÈen prfuoabevallen.

' Pierre Pieters (zateïdag 1) heefL er een ha-ndje van te 1aat op de besjrekingeÉ..".te verschÍjnen. De doorgaans aanvaardbu.r" 
"roé" 

,,pech net a" io.g"rr; 
-rird 

afgë_IoPen zaterdag echter niet geaccepteerd. . , i ,,.:

J{jykoop vond een kapotte ra&io niet tót ,,pech onden^res,, behoren. ..Nieuws van het andeïe enfanr rerrible r.sd v iui",:ii-i"ri;;;; wïeèdl gei{isséld
: :" ,lj" speercle hij afeero-oen ,";À;;-rJ; ;.;ir; ,i.;;;r;""ïËrr"I=L u.: henel.

zo goed zelfs dat de Haagschd corrrant-vexslaggèver het had over ,, de technicus'r. :, l,eo Ían tu.jn. : ,-i

,,, , . .,.' fivee bier graagf Leo:
' : Thr-s is the contínuÍng story of paul Tcet- Na een weekje nist van zijn onvang-,' ., .i rijke fïont kunnen r,re 

-melde-n 
dat,erop tl,.ee zondagen op het veld 14 keer ,gevlst; : noest irorden. ------ :*e l

- ' . :"a tr"r,gi ;i3r, tcraal iot nu toe op + 47 tegenren.B voor.
i .. . De eerste overwinning van zijn (nier:wE teaxc) (LENS 7) beloont hij met éénha-ring de man 

"- Mensen, trek uw agenda- Eerste Kexstdag geen diners, bezoeken aan ouders of,:^":::i:udeïs 
_want 

pÍet de pagÉ.er heefr_ .war voor U Ín petto!- .verdere D3dedèIingen volgen,l
"Mà:tin'vcl Lans heeft *r."i ..r, nieuwe: bij een vrije txap voor ,ENS roept hii-te genwoo:r4i g: "overreggen". El inderdaad àe rnos-sfitseri starten dan ge11jk het': " werkoverreg en koioen àan (i,n ieder geval zond.ag) tot de verkeerde conclusies..- .:', . - - Annekè.ru.n d.r, grink èi ax;";-;; Gester tredex op 4 <.,. .;-er a.s. om 14.00 uur- in het qeaeentehuts van wassenaar tn heÈ huwelijk. via de kerkelijke inzegening: ,l(14.45 o* in ce. Dorpske;k a;.i;;;=.".ar) .kunt u nog naar de receptle va,,, '16.30 tor 18.00 uur i" r" r""ó";i, zijdei;; ii:--.Ë iJi-r."s.. . : :

IENS 2 - Sliedrechf 2 _(.0:g ) rust (0_O)---__:T_:_:".:-:jt-E;__;_-___]_ _.

.Stand voor de wedstrijcl: . LENS i_3 punten doe Is al-do 5_5:,"" :-- -- .:-.- - ... " Slieorectrt" 3-3 ,. , , i-S
vlat een probremen kunnen zicrr voordoen na zorn wedstiijd. wat xroet je nu J-n vredesnaamover deze wedstrijd kwijt? ik weer- het nieí:'rraat ik vàor dtegenen ài. nof ,""iaii]Ëi
:!e+:nl:am hebben gekeken (wat een fouten kan een trEns ma]cen hé) eens beginnen met heÈvoorsterren van de gladiatoren vën deze proeg, Missctrien dat dit mensen naar de terreinenlokt.

tJ
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rn het doei: I'la:tln. ,Yashln" vcr Lsns: verrassend-e rg-epF., J-ggr.-re gens tande r rDaar vaak- nog :rï., treer vooi:r de ued.espeJéys j -,Fói-irt fiöii.ËÍéan!' ËëióÈÈ.Dg-+gÏg§loPEt. oscar. -vd .L3.ar: sterl(g taarctà nrih bi j wie afgelopen zioni:ag de zweetdn:jipels
op 'z'n hocta: stonden tcen Jan Gerri tsen.. opeen: 

. ]rq{s-chge. Ir.- Ropbeït , .pi;píe,r ,van.,l,tier1oi , .
. ...r:echtsback he3ft iets ,rcg itarde'citetié-'cz eèzà€e ueóntjà 

- riqt de bànen van de tegenstan-der iets oP lraal.rrà het tweecrs .been zc haarscherp afsn.t jclt- Bob K:c,.--'onv.eld: _trinksbick -'..dte vaair r-aa Jorell snel.t om I di:ar: r.ls.,er eens een loepzuivege nou ja, pass van zl:jn voeten,te raten gaa:r. Ircr.rter i.'sejl'Ezen: 1'oörjtopper ts ochtènà va.aÏ nog r,"i ?'n ogen dicht de :...kantinc binnenl;or:enC 'cD Caarna de .spitson v6n 
.de 

tege-npart,- de verveJ.ends_te. Qagen van .hun

..-tF.E$ggllg+d.;.R,.-.na-r.C'Boo:sch;. :.in]íèitrLidaeir.".ètaer', ój.e-.,ree:t. aai,vaLÍen il;, .;; ";;i ;e;-_deaiienc 
ï9f|,,roa"t on .:erdaags lÈisschielr -vreez rie gelerleicl van cns 'eéiste team g.rt ,rérL :sterken. Ifans , rfappa': Beitens, ,Je nes l:írr van d+! tir,eede teso te,.,enF _ ganyoerder heef,È.met.

-,,,-zi+n: "uitsteltende: 'rïasrre cltÍiel: àl' nèni§e l:eëiissènee iasr gegev.:rl. Tàni".-Fred Kaps" stoops3en lilcíne, rEei-. Cè J3-I-, zar:r h arr,J.r'.g:r vJetlaJ.le= dl;-e af en i:oe iet:; te aanvallend .is, .inge_..ste-l-d, nae: j..l be:]'L nocj.t :+ ourl on t<: .i.,.)--er Toon- phi 1-1-Íp CJslcrhout, é6n van dè wGiíiö"g-Delers nel tilae balrett (.r-n vakt61s21) i.l) dr.t ÉifLar stond aflleJ.open sonqag in de wisselbiJ l. Eri.c .l\,rr,e rlaa-r.- (r.h'... EsnjÉ&in v;jr het t:iftar; uoosf àfge'ropà" ,one"g-rr";.;; ;i;k;; -

-:.ieas ve;s;r:l( iaLan g-aati. :.íerti:r Lelrendt:p.ker..roii.J iu., rËge:.iatig voors,topper(slie(kecht Èit) t.ee j;t ccn irarionskcgll, in z:.in re.+,iei , . stoí', . -

.De-voorhoegl: Edieilr. , spee(ly Gcnzales" uyteftràf he'i loopuondcr .l-.rr' bn= tean laat de links-.-back neestar' alleen 'Eaar zrtt liielerr zien. oerry nunskriik. afgelópen zondag voor het eerstin de spits heeft een kancilsr:oger in de u-nrierr rstok', verEeet ectrtcr .iog í"r".n" t. ;;;;à.
4ILa+e j.,,iRahtoDRanrahar.siíg, wèàr'zo'n jnerre rJxei .p d;';i;;.i -iioruoor 

getrdr eigenrijkhetzelfde ,alrs voor ;,si,eedv c". En dir geheer itàat clàn onder íórdi,,g. ;:.dJ;;-i---;-''-
Rob 'rfersen (uet diploma) 

- en ErftarbecffÀider en Technisch adviseu: rit +i,.oq. r; r,:gn (zonder -ètplo,a) ' Dnfin de. rredstr-ijil cd to.oc uur noesten vre..verza.rilen , vïoeg her rr.Iout, vraarna
iHq.aJ,S;gergte een theoïètlsch exaEnn uóesten afleggen lij onàé'superi.!so.: Bob:.1. hiervoorslaagdql ,!re'xcet' gtans 4 viagen en de vorle'root góéa, i aí,er aat ài-g... p.r+izengeld was.En toen de uedstrijd, l?e waren er allen op ge!:rand, on iliedrecht met-ltege handen naarhuis,. te _s-!uxen. Eàar helaas het Has uér, ,eti jropgaancte stri jd *à.rbit ;i; ,J;:;hi";;;iets betere kaasjes kregcn maar d.eze hei-.:s niet wisten te verz:rveién.- v,erèer;bleef het ,eentaDEeh.edstrijdzodat'dèsCÈèidsIechtereenamkkiehad.Entoch};:t;;.-T;;i-";i;
het boeli te ko!íen na een cenl; ik toch veI nuÈtige handsbarl ar net ai- eËn"".q"", i.r"a pruïi"r.
lïF.1.:ïell}liJ4.zoars. zor.1ak brJ her 2e,er.ftat.íis t;;.;;; ;r.;-,u,i-pru, benr om eens
lll'r'pt 2e-erftal:te konen kii!;eel,.dan rieet ik het niet meer ars u twijfert'of ja zegr,d'an zou ik zesgen liomt 3.rle:r À. s. ionaaq ,,..r voib.r=.ir;;-; à.r qiaàatoren om 1 1. 00 uur -aan het lrErk kuxt zicD gaa.l in hcogstwaii:schtjnlijl: ,o", ourr-urre.;;;;;;i1i";: ;;;;i";;; .speelt het eer:ste toch ni.:,
P' S. rvolgence \.rcek kuri: u genieÈcn vàn ee:r i,crsiag ";"". :l:Y;"11'i"rrr.ri.,pi-3pie,, v uierlo.

EXTRÀ oPRoxÈ.. E'.{TBr cFnoEp ExTFÀ ogacEp ExfRA opRoEF ExtRÀ op}.rory i:xTRÀ .,opRoEp EXTRÀ opRoEp

l}tl,-1-t:"ï:r^::::-;:l::::t |=il": u- 2 rlogetiJkhcden on aantre-kkelijk, AÀr,rvALlENp voetbarL.. zr-en'- jllèx .speelt hel-eEaal in Deventcr, d.us noet u ne-I. naar rlerbtrrclr-7-I-ïffi-2 komen:AIIIuseIDent veÍ-zekèrd. AI h,as het nca= en:r zond,agjEïlachen om !ansi,..Tot zondag, 11.00 u{:r. Èoekitjk"
=:::=-:----= 

==.=:a:€E-:_:i:::rJ,_9:-rar::::=?ze=:=-,:_=-=_.
EXTAÀ OPROEP EXTPè. OPTICEP E]:TFà OFRO:!P EX].-RÀ OPEIOEP EX?RA " OPRCEP EX?RÀ OPRGP EXTRÀ OPROEP' ,

NI S VÀII D-q.RTFIèOIiT

: 
: i ', i

T--uar:a". vrcdst:.ijd is ,r,eer gespeelà.. Tesen eenonwennis basonnerl. Àrrc sof ,;.#;-;;;;";rï;,J:n:ï":*:ff:ï":::ïilïffi,ï;:S;ïIto+. te dtïa,< sozeren 'treuÈn] ;"-di;:;i" ";ï"1"n.*_nu*rden. 
Een rcnoopje exrra open erÍ 

,.. ..de pijlen gin(icn c,.e€ s a's een =àop ;; i.iï.ro. GastsDer-er ,faap en l,rillen wonnen hun:ïf;ï:,ï:=ff: ;::":.i:ttn en rrn<, 
"-.t leï-*L op hun s-c&ak- o" L""a" racric, werdspËerster-of";d;i;H§"::itI:,""* j3"i,:: ï::ii.J:. ;";;;; ;;"*,;iii;re conpetitre-
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De biergaEe was een verhaar aPart. rn Pure droefenis. moe ten .ale . spe Leis wer qedacht hebbenik sa.naar Eouse en gooi nijn Darrs in-the.corner. NË;-iqk;;;;-;;i;;i;d;;;ffiï.,op rij veiloren:' De'èÏ-nduitslag werd 8-4 in het vooïdeer van te-genstander.Àktj-va.zlj noch-ten ooli de door Eor.Ee of DarEs the corner beschikbaar ?estelde í"f", ,roo, cleze tr{eekaq)o'ee naaï huts r'truen. volgende week a1s de shirts voor de eerste. gewassen,zlin gaan wewat gocd iraken en speren_we op.vrijdag 27. septenber ", 21. óó=;;."...-I]ï"rr"o.trijd inrhe Tower,;tsridge pub r.n n-i j swi jt. ío"r' a.' ".rijoli*t"ringen onder u die onder het Íno,v.rn-even naax darten utlISl,..." avond.Je naax de.,lcrggg wiilen, deze.zaak.Iigrc tegenovèr
,uu 

,*1.*.u. sporthal. .weuÍchr tot vri jÉag. ,,.'..., 
-, ,'--=" 

.-__ _,.,
DE Fysrocup DAco'

De wedstrijd DEinoord - rJENs vertoonde- voor nij een goede eerste helft van beide kanten.Door een schitterend doerpunÈ van I'ri"t;i r'"rtri" kwalo Í.ENs snet t-- :!-0 voorsprong. vrak.voor rust door een slechte orsanisarie i"- à; 
-il;";;; 

tri ilïro"ru J.'""r vrije rràÈ .op 1-1. LEN. had een.srechre Jtart Ín a" z" r,.iit.-"".;";;";;d;';;;;". van Mlcher ...Eorteah scoorde Pierze pieters 2-1. De àe helfi duu.rde voor r.er,rs zo mlnuten te lang. zeI«,raren duideliJk tekort en Dulnoord t*a, fu"g"ri-:.
zzzzzzzzzzzzz,zzzzzzzzzzzz

f, senrorcw zoxoac 
= 

. .,
...zzzzzzzzzz.zzzzzzzzzzzzz,z". 

?zzzzzz2z, r.1 ;:

"JI. 
vd. Ta§. . . . . -. 

. . . . . . ,,. _. - - - . 
. . ^. :j,l_.'. .

- :l: 'r ' '-'i' :""
zzzzzz_zzz.zzzzzzzzzzzl:,?zzzzzzzzzzz.?z.z_zz4?:zzzzzzzzzzzz?azzz

P

P

11 .00 uur Verburch 2
11.00 uur LENS.3
13.00 uur LENS 4

,z{rÈ 28 sé er 19

1985. lelq Cqheallsj. klnr. wedstrnr. :s

12.00
12.00
11.00
11.00
13.00

uur
uur
uur
uur
uur

407
412
477
427
476
427
426

' 2045
. 2075
270A
2131
2099
2ZO8
2202

Tonegialo s
§poor.vri jk 3
I,ENS 7
LENS _8 .r-+
I,F:NS 9

I bar ènst

I,ENS 2
.,Celeritas 2

;. Eoek,V Eolland 3
LENS 5

, . f,ENs 6
i r_.:@leritas 5
.- TEdo 4

-Maràthon 3

' - l\ikéIweg, poel"èijk
Rodélaan, Voorburg
EscaDp I achter L,ENS

299855 LENS E:
o7742-7t34 : r,ENS 9:
01891-7943 -.

1 C.Vreede
1 J.Boymans

2 p. Noulaacl
3 N.N.
2 P.t{inkelEan

++ I,ENS

IERRETNEN !

Verburdr r
Tonegidor
Spoo]n ijk:

AFSCHRTJVEN

LENS 5:
I,ENS 6:
LENS 7;

OPSlEI,LINGEI.I::==--=

I-Eltj. I :

W. Kouwenhoven
II. Ritrmel zrraan
G" Duivesteyn

L. Verkijk
F.v Beekutr

454972
9052 31

H.Dietz - A.Jansen --c-«e,perman,-..Í{.Kousrenhoven _ p.Schulpen _ il.vdl Ende _ts"O§se - M.de Groot - W-Heynen - R.Bergenl,qrlegorlwen _ n.Roodbol _ T.Vierling _
M.Riemen - F, Lancel. - ''t.

I,ENS 6 : T' suikerbuyk - J-vd sanden - F.Brokrand - L.v Boxter - r.Endrich - [i.de KnegÈ -,f. Groothuizen - Q-v Noort - H.Straver - H.RiEmelzwaan _ D.vd waas _ D.HoIÈ _R.A.de Haan - p.Eonselaar. 
...,.,:.
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IE}IS 7:

LENS 8:-

I.ENS 9:

UITSI.AGEN ZON :EPTEMBER 1

A"ililderbeek - G. Duivesteyn - G. Goosen - p.Heynen _ s.FozeEa _ À.Annink _
J.Vérbarènalse ! c.vd Ve1de,- M.Heynen- G.vd Í.Ielde _ R. ciEberg _ p.Toet _
T. Valkenburgh

À.Kutr)ers - c.Ku!?ers - F.peters - B.Rientjes - E. TroÍ[ne ren - F.de vroege -,f.iÍitting -. I. Verkj-jk - E,Huizinga - [t.vd iley _ W.KlÈnnen _ S.ile Nenny

II-Guit - il.vd florst - p.Neyèr - A. Murder - A.Reesink - A.vente - A. srabbers -F.v Beekum - L.H.Mantel - R. itoodenburg - E-Irrq6srlchse _ R.de Eaas _ A.Schut,.

DÀG 22

I.EI{S 1

I,ENS 2
HesterkwarLier 2 '.:
vvM ?
IENS 5

14.00 uur LENS I
11.00 uur LENS 2
40.00 Uuf Vredenb urcir 3
12.00 uur Delft 4
12.OO uur LENS 5 #

STAI.TDEN B

Res. 2e klasse r

vios 1

Sliedrecht 2
I,ENS 3
IENS 4
Verburdr 5

2-7
0-0
1-5
1-1
1-1

I,ENS 6
Triomph 3
HBS A

RKÀW 10

Qulntus 3
I,ENS 7
I,ENS 8
IENS 9

4-4
6-7
0-0
afg.

EBery=-qgpè_q=§=Èlp§_crle€1

RKT TO4T EN

Tonegido 1

ws2
I,ENS 3
I,EI'IS 4
rEm 3

15 se mber 19

I,ENS 6 vri J
10.00 uur ADO 5 LENS 7
13.00 uur Quintus 4 - ].ENS I
10.00 uur ilf§ 5 - LENS 9
++ LENS 5 tsardienst 2 personen.

Res. 2e klasse J

++ niet verneld 8-9-1995
DVC 2 Tedo 3

Res. 2e Klasse E

lllppolder 3
Verburctr 5
RKDEO 5
Tonegl.clo'5
LENS 5
,fuventas 3
GSC 2
Paraat 3'
Ítava 5
Tedo 3
DVC 2
ur(i w. J.I vac 5

EBS 4
BI. Zwart 6
HMSH 4
wvs 2
Vios 4
DIiL 5
ADO 5
Voorburg 3
Taurus 2
Trionph 3
Celeritas_ 5.
Í,ENS 7

Lyra 3

WiIheIEus 7

Vredenburch 5
LENS 6
Schiplrdden 3
Spoorwijk 3
guintus 3
IT(DEO 7
DEC 9
osc 3

Gr !,lit 58/3

++ niet vermelal 1-9
Groen Wit - RKDEO

Res. 3e Klasse B

3-6
3-4
3-4
e-4.
'l-?
333
3-.3
3-2
3-2
2-7
2-L
3-l

3-6
3-5
3-4
3-4
2-3
3-?
3-2 .
t-2
3-0
3-0
2-0

3-6
3-6
3-6
3-4
3-2
t-z
)-1

3-2
3-2
3-0
3-0

osc 4

Quintus 4
DSC 5
RKDEO 8
Velo 9
ValkenÍers 4
Toofan 3

EBS 8
Tedo 4

'' r,ENs B

RKAW
Cromvliet 7

3-6
3-5
2-4
3-4
3-4
3-3
3-2
3-2
3-2
3-1
2-7
3-O

++ nlét verEEld 8-9- 1985

RKÀW 11 - DSO 5
-6-



RrÀW 10
uarattidn 13 . '

Gr. ii" If vac 7
PosÈduiven 6
CelërÍtas 6
Tanuvona 3
soA 4
DUÀIO 3
SVDHts 2
Westlandia 3
IENS 9
ÀDS 5

Res. 3e Klasse À

' 
:-e
3-5
3-5
3-4
3-3
3-3
3-3
3-2-
3-2

' 3-2
3-1
3-0

ZZZZZZZ'i1Z\1Z'ZZZZZZZZZZZ,à.iZ"LZ,À LLZ,àZ
,2ry
: zAArvoErBArpRJGRÀrrír,Íri z -," .,bz
'Àzzzz:àz'Lzzz'àzzzzzzz'À'22'Àzzzzz'lzr:zzzzl:z'àzzz2zzllzzzzzzzzzzzzz'àzzz,zzzzzz,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.],__------------

d 30 mber 1985.

.2 1 . 40 uur: qrrrrova 5 '

opstelling: als bekend

I,ENS 2

net i{- v Veen

sporthal De FIdt trDe Tas "

+ scheidsrechter leveren voor weclstrijd qannova 9 - Dalco.3 (22 .20 . uur) r,
s

i. r..

19.4U:,-u-Èi DÍvO 5 .::.

ops tellingi-:_als-.bekeícl

'Pi§§le§-f -eElQEeI-1ggg.

sporlhat olirnpué'àoeterrnèèr
.., , .j:

LENS 3

'.,,i {

.-l

21,00,uur DSS Arn Vijn 2

opstelJ.lng.: als.bekend

!E§EJ.9.-ep=L=rrl-sg jl
urTsrÀ@N

PRO MtlÀ El( 7. m 11

maandag 7/ 70 Dadgex 2
naandag 7/70 oxkaar. Z
dl-nsdag 8/10 RKIEO 5
SCHEIDSRECHTER.S TE I,E\.IEREN:

Duinoord I
Devjo 5
'-rerburch 2
Marine

LENS 6'

IiENS 6

(21.4O uïr)
(21,00 uur)
(21. 15 .uur)

sporthal Duinlaan

4-0

sporthal Oranjeplein
sporthal D[inlaan :
sporthal Duitenhcf, L.,rl ft

ADS 2 "l

r19

LENS 4
LElis 5
I,ENS 5

GEEN

SJ"ZSe=l=situ=Eri

MEDEDELING

- rk kriJg nog een Pasfoto van A.Kortekaas. snel inleveren want zon;.lr taà'itie
... kan niet rrorden gespeeld.

zzzzzzzz.t:zzzzzzzzzzzz?",2,Àzzzzzzzzzzz,azz,Lzzzzzzzl:zzz,tz,Àzz
z
., LÀNGS DE SPORTEN VÀN DE ?,-M I.ADDER ---:::L1 z
z:izzz,à.Lz,_vz?.,izzzz,!:zzzz,àzzzzzzzzzzz,l:LzzzzzzzL,tiz zz'Zzzz|,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,z,z2.zzzz7,z?,zi,z?,zz
urTsLA@N 21-9-1985

I,EI.IS 1

3-3
4-0
4-2

2

3
IJENS

I,ENS
I;ENS
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PROGRÀHMA ZA1ERDÀG 2A-9.$A5.

14.30 uur LENS 1

12.00 uur LFiNS 2
10.00 uur LENS 3
14.00 uur r,ENs 4

Velal @b. K.K. Scheidsr.

I
1

2

I
2

2
2

DVC 1

Vitesse Delft 7
s t Grarrenzande sv 7
DS\,I" 13

I,ENS

2-4
1-3
1-3

(uitw. couda)
J.v Baarle
T. Lintel Hekkert.
,r, Kouwenhoven.

PROGRAMMA ZATERDÀG 5- l0-1985.

PROESAMMÀ ZATERDAG 28-9-1985. LENS 1 en LENS 2

14.00 uur SEV 1

10-30 uur Te Werve 3
12.30 uur Semper Altj.us 6
13.00 uur Ariston'80 3

I,ENS
LENS
I,ENS

1

2

3

4

(ui tïisse linE Ieitlen)
H"vd tsergh.
D. Gootjes.
N. N.

14.30
14. 30
14. 30
14.30
14.00

,14.30

Doo:.
RÀS

I,ENS
Naaldwijk
Blau Zwart.
svGil

uur
uur
uur
uur
uur
uur

12.30 uui st§t 2 - Te Weive
BS Texas DEB 11.00 uur SEV 3 - Ornas 3
vcs 14.30 uur Hoekse Doys 4 - Dso 6

verburch 12,00 uur l'larine 2
Duinoord 12.30 uur EC-SO 2
DVC 12,00 uur LENS 2

SVG.I 2
Devjo 5
Vitesse Delft 7

siek sterkere frffi-eren
PieÍre Pieters de score .

He-, altiicl noèilijkë, bezoek aan Dulnoóral'Is ri,oor onze vertegenwooràiEets nog vrij iede-lijk uitgevalten. Allexeerst kwaEen we in de eerste helft aan de leidling door Michet
!'ortEan (jarja, nornan for ever---! ) en na dat de overigens phy
de stand weer gelíjk hadden getrokken, wist ons aller aanwezige
Hederotr in ons voordeel t-e brengen. In heÈ vooruitzicht dat we het hierEede wel , rzouden
redd.en " sloeg het noodlot voor LENS rdeer nln of treer toe. Theo BooEs, de laatste tijd oe

had het ongetut-ïF6--àn of Eeer .rrritig"^
Ifsprekend een geduchte. deuk in het LENs-zeIf-
den danook proqpt' :ï langszij te komen. Dat
n gebeurden was in allereeÍste instantie te

zo te zeggen, de ziel van onze achterhoede
hoofdwond te moeten 'rltwallen, hetgeen vanze
vertrour,ren betekende. De gàstheren profiteer
er in de resterende tijd niet neer onqelukke
danken aan qrëí]dy corstanje, die vocr de zoveelste maar ars een leeuw stond. te keepen.Enfin, dus één punt in een lastÍge uit-wedstrijd: caat bÉ6tj
Eet fi'reede is blijkbaar geabbcnneerd op gelijke spelen. Dit vaJ-t àeze kèer cnigzins tegen
daar De!-jo, gezlen voorgaand.e uitslagen, d.iÈ jaer niet bepaald als een top-ploeg aarige-
nerkt àient te worden. celukkíg was ,,vadertje Klm" arias Karel Jansen aanwèzig-om ol
zeer uj-tnemende wijze on; e totaal score voor zijn rekening te nenen (3x).
zowel het DERDE a1s het VIERDE lieten het-dridelljk àfrïeten en hopèn sltà:<s in een thuis-
duel weer beter voor de dag te komen.-...
Daar verwachten Èè wel iets j-n van het EERSTE tegen DVC, het TÍiEEDE tegen Vitesse Delft,het zal niet getrakkelijk gaan allenaalrdoch tret een weinig doorzettingsvermogen en taai
volhouden is er hééI $rat te bereiken

WEUSTRT,]DVEIIS LÀGEN:=:====:=-=-

!Ejs==li had aan Duinoord een zware dobber, een agressief en stevig spelend Duinoord hield
LENS voor de rust stevig in cle tang ondanks dat kwam LENS voor net een pritra do,elpunt -
van t'ticher Fortman- Maar voor rust kr^ram Duinoord nog langsziJ dDor een goea geirbmèn
l,rijg.trap. Na d.è rust probeerden LEns het spel meer te.verpraatsen naar de helft van'
D.r.inoord. via een prima aanval en een knappe afronsing van de j:r iedere wedstïijd niet
zo oP de voorgrond treclende Pierre Pieters kwaE LENS aI snel op voorsprong. D[inooril pro-
beerde Ioet kracht c1e balans te verzetÈen. Na enige hachelijke *r"rrt"r, voor het LENS aloel
kwam rtreo Booms onze raatste man nogal ongetukkig iil botsin'! en rcest het veld met eenble§sure 

-aEn het hoofd verlaten. voordat de achtÉrhoedq geheel en, al r.p dle.4ieu.re. siÈu-.atie Èas ingesteld viel de getijkmaker, dit was ook ile eindstand.. over het geheel gezien
Eochteilr.'ive btij zijn tret deze [itslag.
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f,Eug3r had aan Devjo een veel zwaardere kluif dan er verwacht was. Direkt ging Devjo
furiues van sÈaÍt en al vlug keèk LENS tegen een achterstand aan, ,"i eeiste .kwa-!t!èt was
1r"i:,6gèi-eluk:. d,in wijsheid daÈ we niet op een grotere achterstand Enz.t ui"ia.n. Lf 

-àuOe

, Karel Jansen $aakt€ zich loet een schitterende beweging vrij en verschalkte eveneens de,'keepei. toi: oe rÈt bleef deze gell.ikstand gehandhaafd. Direkt na nrst weer een prachtig
.doelpunt van Karel .ianseni, A-:les leek beter te gaa{l verlopen dan voor cle rust maar.schijn

. bedriegt. iriruien - een krrartier. weÍd onze achterhoede door een naÍr coryIeet uitgespeetrd ,

en ëvenzo t}iee c.i.oelpunten. Deze achterstand werkte zo prilJ<elend op het gehele elftal
dat Een Eét man en nacht Ce aanval werd gezocht niet altljd roet overleg- naar wel uÈt'
inzet. Deniris Sanders kon weinig goed doen in cle'ogen van de sdreidsrechter en veel van
zijn- akties werden afgefloten. Vlak voor het. eindë een slim geno[pn hoekschop van weer
Kare'l ,Iansen ging via Ce toppen van d.e keeper in het doel. Uiteindelijk een gelijk speI.
t4et dank aan de gastspelers voor de inzet. Als verontsch'rldiging voor het vertoonde spel
kan nisschien aangemerkt !íord.en dat er weeï ÍDet totaal veranderde opstelling r0oest worden
gespeeld.
LENS 3: Ging tegen een op aIIe fronten sterker Verburch ten onder. oNdanks vergíoede tegen-
stand was tegen deze goed voetlallende ploeg weinig kruj-d gewassen. Jongens votgende vieek

LENS4: Ead tegen Marine geen ,)ndelg3schikt€ rol, en speetde een leuke wedstrijC. Dat on-
danks alles toch verloren werd bij aan het f:r::. d.at Marine de kansen beter wist te be-
nutten. lJij LENS was Marcei.Jansen de konings schutter, tr,reemaal raak.

'oe opstellilgen van r,ENs "1, enl lgu§ 2 horden door de traiire-i t qt 
"rra 

gemaakt.
...'.'.r"-- -.;=-'

LENS 3: P,Enze - u.Kerapói - ',lixour,renhotien -'J.Kru.L - E.I'Àmie - Í'l-v l4ersbergen -
J-Pïónk (r1) - .T.Sinke - L.Sinke - J.wiegman - R.vroom .- D.(le. Rryter' '1 

-'.'r
verzarx:len 9.30 , uur^ LENS

Afschrijven: vrijdagavond voor 19.C0 uur blj BR, A. SPa - .. -|070-291737 --'
Training..)rièt
VÀRTA:

:.

JJJJ JJiIiI J.]JJ.JJ.TJ.'JJJ.'.]JJ JJ

1 ,* ""t 
JEUGDFI(oNT I ,. .

,;J--.J...: JÍJrJ.ITJ.'.I,IOgJiI,f.IJJJJ,JJ.].]J.]JiIJJiI.].]JJJJJJJJJJ,]JJJJiI,JJJJ,JJJiIÀ'JJJJJJJJ.TiIJJJJJiIJiIiIJJJJJJJiEJiIiT '--*

].ENS.4: I'"1c, uerenuax.'. E.Douw -tb:Í Esseo I ra.itts - p.erootveto l"la.iansen - -
--'--=::' ..' g. Kouwentroven - ,f,. Kruj.thof - c.Lipinà'- w.stuifbeigen (A) :. n.vroom -

R.FiIon - N-N.
verzanelen . 13. 30 uur i.Blls' ' '

geselekteerden, woensdag om 2ö.30 uur.

viijdaq 4,.októuer om 14.00.uur Ère(len'Arneke van den Brink en chrit v Gestel
in tret Érjliéiijli in het gemeentèhuÍs "De Pauw" te Ílassenaar. De receptr'? ls
in Restaurant ,,Poerderij De Ilocawerf zijdelaan 20 LÈn Haag van.'
16.30''tct 18.00 uur. -..- ...:.r ....:. , ' '- 1.. '

WEDSTI{TJDPROGRÀMMA À+3 JUNIOREN

IA@MEEN KOI\TTAK$PERSMN :
,'..1

peter PERREYN? Serenadestraat 51' 2551 )0 Den Eaag,
i.eL.977674

Kóntaktpersoon: ilao SPaans' Maartenscli jklaan 54, 2541 xR Den Eaag,
t;eL - 292929 b-q.g... .971671 Peter Peïrèyn 

_l

AfDellen voor de !ÍedstrijCen bij bovengenoemd persoon op vrijdagavond tussen 18.00. en
19.00 uur. In uiterste nood nog op zaterdagmorgen op LENS bij ieÍ0and van de jeugd'-ormissie
tel 661314. Voor- avondwedstri j den uiterlijk Ce avond van de wedstrijd.vocr 18.0C r.rur..,.,-

DONDERDAG 26-9-1985. SaEenkomst LENS

-.I
18.0C.'iíur ortnÈus i:] I s 'É.1

-9-
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ZATERDAG 28-9- 1985.

14. 30
14 .0C

i1 1.00
72.30

uur
uur
uur
uur

vredenburch Al
,GDA 'Az.i.i .

vre denbi:Ích B1
Kranenburg 81

LENS A1
LENS A2
I,ENS 1] 1

LENS B2

Qulck Steps À2 v2

Sanenkonst LENS

Vredenburgweg A. Riep
Eïàsmusweg
Vre denb u.rchwge C. Mus
M. Vri jenhoeklaan S.Vos

13.15 uur
13.00 uur
9.45 '., .

11. 15 uur

18.30 uur

Saeenkotrsè EENS

13. C0 uur
10.45 uur
9.00 uur

V-v Helden - F-de ljrtryr - R.v Sctraik - F-v Kester_ R.Vreeswijk _ M.v Oven _P.oosterweghet - D.v pelden - A.Oosterla.l(en - L.Meeuwisse _ í. .f n""r""ii. _
A.Ka'rir - F.Kassim - E.VeÈ:c.ik.

- I€ider l,taarten Rog.
(voox 2'è/9 en 30/9) J, Dunart 2x - R.vd Assen - F.chrisÈ - c.Heidt - iI: de .Tongeà'l'1. spa - p.sÈraathof - c.val weide - .r. nooslööt' I M:TèÈte;o'_ -R. r.ra^.rr.

Ieiders Dhrn. Spa en Earhan.
als .bekenal

MÀAr,ruÀG 30-9- 19 85 "

19.00 uur r,ElJs A2

JJYZONDERHEDEN

OPSTEI,LIN@N:

IENS iJ2 :

Res :

lees Ce kopy achterin goed dooï.

wEDSTRI.tppgoqRAMMA C+D JIJNIOREN%

Kontaktpersoon:

ZATERDÀG 28-9- 19Bs

14.00 uur HMSH cl
12.00 uuï orurriuff.ir, cf -
10.00 uu.r uevjo D1

BYZONDERHEDEN

T,ENSi C1 : - a1s bekend

, Ieider paul vd SteBn.
M.Eaazen - M.;Josdr - t'Í.Brooshooft - E. Raffaele ._ R.Raffaele._ V.TROMP

|. ^naghogbi:.. 
- M.'de vries - A.v wijnsaarden - F.et ;;drJ - ".i"};r-_r(- uurrDe rj)atch - D. RaDnares.

R.v d Kroft Leiders Ronald Bogisch en Eric wartrenhoven.

Robert Pennlngs, Kon. Emakade 4c, Z5lg R.t Den Eaag,tel. 652.414 b.g..g. 97!674 peter perreyn.

1P:1t:" 
-voor de we dstri j clen bij bovengenoexod persoon op vrijdagavond tussen 18.00 enrv'uu uur' rn uiterste nood nog op zaterdag,orgen op r,ENs bij iemand van de jeugd-

T:Y=.:l"- tel' 661314- voor avondweds rri j d;n uiterrijk de avond van de wedstrij<l voorro.uu uur-

OPSTEEINGEN:

Gaarne ouders ltet vervoe! vooc LENS C2 en D1
Iées de kopy achterin góèd door-

LENS Cl VrederusÈIaal l4ví. Nieur,renhfrizen
LENS C2 tsuurtrdeg
LENS D1 Oosteinde

LeideÍ Ieo v Rijn.
M,vd tseÍg - S.vd Berg - R.tsoon - D.v Delden _ N.Jagesar - í.a" Urrg" _J.Lelieveld - R.Iobo - p.pronk - E.Slierendrecht _ M.wubben _ N.Bholai- _
S. Sharma - À.Elouazzanl .

I€iders Dhrn. ElouazzaÍll en Wubben.

t;l:.
I,ENS C2:

- 10-

LENS A1:
;-

I,ENS A2 :

!l' .

LENS i]I:



I,ENS D1 : als bekend net B.Olsthoorn (zie ook E1 zonder D.Iieinè,.en. tit. de,Éi;.,:1,n
R. Riem:n _ T.Heins en U.Scholte zie ook F1

L€iders Edwtn REKER EN Arno v slitterswijk. '.

;: P§ggP. s3èry4-E+F JIrNroreN

Kcntaktpersoon:

ZATERDAG 28-9-1985.

9.,10 uur Devjo E1
9. 3C uur LENS Ë?

11.00 'ur:s.I,ntits Fl. '

10.0U'uur LENS F2,

WoENSDAG 2-,r9- 1985

LENS E1 Oosteinde
DTC E1 .. /.: -..'
ÀDS :F1
qDB F1

èD) E3
ADri 3l
ÀD,O E2

zonder J,v Dienen en W.v DieEen
met- D.v Elswijk
M. Scholte en t-1. clsthoorn (zie óok

Ieiders Ton s t Gravendijk en

Rob v schaik, Jèn Luykenlaan 159, 2533 JV Den Haag,
tel. 884694 b.g,g. 971674 p.ereg perreynj

Afirelren voor de wedstrijden bij bovengenoend persoon op vrijdagavon(l tussen 1g.oo en' 19-00 uur- rr *iterste nood nog op zate.rcaíJmo.gon ó;, LEN' bij ieoand van dejeugdkornnissie tel- 661314. vocr avondweOstirjàn uiterlijk de avonrl van de wedstrijdvoor 18.00 uur.

Samenkomst LENS

v3
v1
v1

8.00 uur
t r.OC uur
It). 30 uur
9. 3C uur

14.30 uur
13 ; O0'uií

" 14.00 uur

15.00 'uur' taus rZ
13.30 uur r,ENs Fl
14. 3C uur LENS F2

I]YZONDEREEDEN

lees

v3
v2
v2

dq kopy .achterin .goed door
-OPSTEILINGN:

I,ENS El: als bekend

I.ENS E2: als bekend

LENS Fl:

I,ENS F2 :

I,ENS
Joop

Dl)
Korb ach Odenktrchen.

zonder il.v Elsvrijk en Eet H.Bertlna.
Leicler Dhr. Meeurplssà;--.. -.

WEDSTRTJDPROGRÀMMÀ Daxoes en meisjes

Kontaktpersóon: Frans vd 1lerg, Gransbeïgenlaan !f4, .1S4[,,AN ten ifaag,," : ,.

TeL. 297978 b.S.cJ.gilS7,1'peter perrelm :.) ,. ., ,-,:.' ..

Afberren vocr de wed.stri jden bij bovèngenoerod persÀcn op vri i aaTavona .a*""" ià.ou 
"n19.0O uur. Iq uiterste ng9cl noO op zat;rctagtroilqn op IENS bii ienand van de ..t ..jeugdkonmissie ter. 651314 io"-, ..,ora"r"Ë"tiíjaen utter:,ijk ,l.e avond vai-oe weastriiovoór'18.J0 uu-r. i.-

i

-11-

p.e.UaU< - R.vC Ileyden - F.Kortekaas - fh.v leeuwen - R.Otte _ n.v nijn _

. 

iI. SandÍfort M. Vieveen - J.UIoD - M.Hendriks - J. pawLrodokrono. 1'

. A.vd Heuve1 - !.peek - p.vil stéen - 
-c.v.rsqrreja 

- Mrwatëïieus _ p.vd wjard'_" L-van rt l(rooster - piv(r zalm - Ri 
.swikker '-.no.sritto..-,:o:auis. -- , "---: ',,. 

,': LEIDEFS patrict( Oàsterwe.ghel en-r,erry v-ie"t".l---'f: ....' '' '



ZATERDAG 28-!i-1985.

1 I . oJ uur r,tills 'eànes
14.00 uur LENS Eeisjes

BYZONDEREE ]]EN

SaDenkonst LENS

Vre denburch
KEe'71 2

lees de kopy achterin goed door.

als vorige wèek

als vorige week

V3
V3

I-€lder Peter «.rol..

leiders Arie eh wiJ.iem.

. 10.30 uur
' " -13:30-uur

OPSTEIÍIN.GEN:

I,ENS M1 :

TRATNINGSDÀG

q) dinsdaq 15 oktober in ce Eerfstvakantie, wordt er op LEN' een trainingsdag gehouden.voor dè A-il-c-serektie - Daar er veel jongens van onze À-selektie aI vrerken is het onms-gerijk"on de vortalrige serektie bijelka; te krijgen. Dit mag geen probree' zijn. Derest j-s van harEe r,relkom, evenals de voetbaleereniging Westeriwàrtiei. tuk."?-}j.:1._o-q-"-r-r..,+_"--Ë_ 
.hun A-B-c-serekrie neecroèn aan dFze trainingsdas;;"";Gi;;:'J*;o:"" vanaf 10;00 u\rr,trainen, s I xaLddags een qrezaoelijke naaltijd er, ír, A. nFrni ddag. toernooitjes. per klasse op.

ï" :"1..t veld. Meer nieuws volgt en houd Éeze clag vrij. , r,,

op zaterdag 19 oktober k"nnen wtj uitster krijgen voor kotrpe ti tieweds tïi j den i. ri. dl-'-dd"r"-'Herfstvakartie' Ijaar wij riever zoveer nogeliit 
"p"r"r, wilren we van al onze jeugalreden --nu ar weten of zij op areze .ag soms uet varan-tie zíjn. zo ja, ber dit dan a.s. vrijcagavonda1 even door. Horen wij vrijdag.-.iets dan vragen wj-j geen uitstel voot: t,relk elftal ilanook.

ffj:"n""t 
a.u.b- a1s je er niet benr dan voórkouen we dar €x elfrarlen intonliieËi ' "

EERFSTVAKANTIE

OPSTELLINGEN

TRAININGSPAKKEN--=-.--

KFÀNTENÀKTTE

Ïl.d:::-ï-*I -worden.er. 
geen opstertingen roeer |eplaatst. rederecn weet nu in Í.reIk erftarnrl ' opgester.d staat-'zijn er viagen neem dan kontakt op Eet het kontaktpersoon op vrlj-daEavond.

De te besterlen traini nospar<ken brijken q:ra eaat vrat af te wijken van ae garÍgbaie uaten.
::. pltk"r varLén na'neiijr vrij ruin en "nt.rlo.. de jongste jeugd is her vaar gokken.Dit, is niet de bedoeling- 

- 
Daarom iiroberen vJij wat pakken Le krijgen van de leverancier or0te kunnen passen als lulrie ze wilren besterÍen.' wanneer ze er zïjri. dal] vertrierden qij dliÈin de LEI{Srevue- De Eaten 5+6 hebben *. op À,[ lorent aI- !,/e ts_en c_junioren kunnen d.ezepakten neestal weL aan- Àrs zi j ,irre" r,.'stJi"o x**.., ze cl't, na gepasr te hebben,zaterdag op LENS,doen. Neem dan wel direkt Ce f 55r_ mee.

Nogsteeds nogen jullie iedere dag oude kranten,/tij dschri ften Eeenegen naar LENS. Spaarhet van een week op, doe het in àen prastic ií-.n ,"t ze in de garderobe op rENs. Eenkleine moeite. Natuurrijk kan je ze àor. in aeJuurt ophalen. Dan is het echter vaakonmogerljk otr ze zerf naar T,E:NS toe te brengen. Geen nood de.Heer penÍrings te... 6524L4komt ze dan rangs halen. Het gerd van deze íranren 
".rài rr.=t""à-";;;';;=. verenlging m.n.voor de jeugdafdelinq. Eeh voetvolreyvalsper is reeds in best€uing. r,euk voór op détrainj'ng of in het e,eekend oE nee te spei;". ; zijn er nog veer ,oeer lrensen. Dus kranten

i:;ïffi:=::;"J:f: voor rENs, zoals raar.in de vries aie aieeropen r..r-r.*o," op,qehaard

-72-

IENS Dl:



MINI-WELPEN

LF:NS heeft bijna weer drie ini-h,erpentear0s. we kunnen nog zeker wat nieuwe. 
"nuiàrai"=gebmiken on dire ruime tea.Ds te forneïen. Àrle jo.ngens vanaf 5l jaar àijn ""i í"iiË--,"r-

- 
kotr:" Néèd 2é 'óeitst éen:. mge nàar de Èraining en-verter ze wer aài ," à.n gr.ti= ,ENs-- tenue krijgen als ze lld erorden vaJl onze veróniging. Dce je best.

LENS A1 - DI{C A1 C-4.
"....
Nai 3 wedstrijden gewonnen te l.rebben was het nu een v;eds tri jd waarin LENS niet echt totVoetbauen toekwam, ó:odat Dfrfo het speI -in hand.en had. D{ÍO kw;im à1 snel_ op vooriprong,'
llËrar het. doelpunt werd afgekeurct (!:uitenspel-) door aarhoudend vlacgen van grarsrechterJ.v séhaiJ<" ÉENs kieeg :1 Ce 1ë hetft. toch nog 2 rr:gelijkhedén door Appie, maar er werdniet gescoord. Met j:ust stond ijt{C 2-O vocr, omdat de achferhoede van LENS niet altijd evenattent was en vaaJ< was het nicldenveld ook nergÈns +-e bekennen. Lre 2e helft was niet veelbeter, hoewel Marco nog een göede l(ans kxeeg, Eaaï clte werd nieÈ benut. MohaDE0àd èn bukeverlleten het veld en Eclwin EnCtich (]1 ) en Arno kwaIoen er:'n. tíaar dat nocht ook nietbaten, Dè e1Ítdstadd $rag zeer verètbat 0-4. VolgenAe week iets ueer inzet en ineer ovèrspeldan za1 heÈ $rel lukken bij Vredenburch.

r". IB.M.
I,ENS A2 DÍe Ha A3 ,l

Na de . oveiriiinn ing van vorige week zageb we de wedstrijd tegen Die Ea'ghe net veel ver-trouwen tègeÀoeÈ. Na 5 Ei"nUten sÈond hets a1 l-0.v.oor ons. De voorspron9 liep" Ànet uiË' tot6-0 voor rust o0dat ljie Haghe gev.roon eïg slecht was. $reed.e helft r+i.ssèl .laarèo toór cil.Dieí Haghe ging nog slechtc!- voetballen. Ele. keeper van Die Haghe deed ér' op een gegeventrobent gewóon niets rDeer aan. Zo konden we.uit ].open tot 14-0. tevens eindstand. coalsRene.s; MielieÍ 4; èerard 2, Arno I, cil 1en ikzelf ook 1: Het wds éen zeer !àaie wed-:rtÍijd net.ulóel en Rene als besten van de wedstrij d.
Frank.

I,ENS tsl iRi j swi jk Bi 2-4.(L-21

voor de tweede keer veiliestlr.ENs 81 geheel onnodig een weclstrijd. Hetzelfqe euvel-èls..'tegen Í'Iilhelnus stak ook nu \"reer de kop op. De mcoiste kansen wàrclen geÍnÍst en de concen-tratie erl..iqze-t bij somrige spelers lie! te wensen.over. Dit is een j^*erlijke ;";4"_:terinq vodial:omdat het nri aI vier'punten-.Éeeft gekost. Eet worct tiia om hier eens ver_
^nderinr; ià te.gaà brangen. rENs :ir begon qanvarrenct. èf snel Sreek dàt Rijèwijk nietaI te sterk:rïas. '4en matige keeper, ".rr-rraik. Bch.ter_hoede. slechÈs dé ,fdr;i;-;; à.i"pia=waren de . ènig - nivcspelers. verrrer nàtuurti jË wàer veer barwegtrappen en Gt;kk;"-;";ï; -
we gewend zijn van Rijswijk. Toch pakte atir pijswijk au or".iinni-ng. Het vochÈ ars éénteaEl vo'Jr erke bar. D: 2-o voorsprong vras missàhien tegen de -vetd.-ier_houdlng -in-;u-,..verdedigden hem wel. De 2-l van l,Iarco Endlictl ,r. o"r, ..io=r.C van Éawin ópaninxs viel opeen gnustig troxrent vocr ons. rn de rusÈ nog even-, de spelers opgepept en 

-na rust direrci .

een-karjer. op de 1at van rratri'ik vd zwan. ielaas,zarg.en hierna enkele .=p;i.;;-;;;;: .,,
Natuurrijk; kanseí kregen we nog vorop oaàr "eezà. .qe_ïden weer niet verzitv;.à-i"""""ii-iàarat
De laatst'eiininuten een arlës rf nietl offensief. -LEt ging goecl fout, teveer sperers ginge5rnaar voren; en Rijswijk stond bin.en 5 ninuten. op;qe4 tomfórtpfefe à_l.voorsprong. rn deraatste ml-huut àaakte uaróo pnaiictr er a:z van. rk hoop nu maar alat arre spelers er van ..
doordrongen zijir -:at !/re iedere v{edstri jtl er Eet z tn elien voor ,"" t.i-Ëot'rà". -n"=-"i. '
wq dit op'lkunnen brengen dan zie ik deze koà1:et.ttie frEEïertrouwer, ;i"gérout 

"" ó"a'"ökde ledstrijd van a.s. zatexlag tegen VredenbLch. .j ,,

Paul vd Steen.
I,ENS C2 Die he C2

Een v'edstrijil waarin recèIijk gepresteerd wer(]. rn _ce tweecle helft kreég r,ENb driè kanàenou.de achterst and te verkleinen, raaar Ëad geluk dai rrÍe Haghe de roogelijprèaen rook nietbenitte.-Jamer dar LENS in de re herft door foutjes in de achterhoàa. i ao"rp*;;--;;-',,de oren kreeg. Jongens, IeE op clat je je plaats goed houdt, want anders 1;;;-; 
-;S;;_

standers voortcfurend vrij-.Br zit zekei eËn- opgaaade rijn in: nrijf .regelnàtig t"uinÀr,en werk,aan je conèitie. rets treer pit en wàt nèer fer-heid un ro" rul.rrroi volgeide keer. .

: <le Lelcleis I
-1 3-
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IiENS Dl - Die D1

BARR( 1-ov Die Eaghe 1,-1 en. 1-2 rust. En nu pas r5egint hàt versrag"want wat er toen'plàatsvond. is eigenliJk niet tè u.="t.ii*".-nu. ért spelers 
";"r"ENs hadden zlch in derust voorberëi'd op een' half uur ilurénde s tornLoop. ond.er ÍmpuIs van Niers en Rtchard werarhet doel van D-E beleqerd.. LENS l(regg f.*"-àp f.*r= naar de i""p.=-.r*-»_E hield de:,qo'ei_rijkste barren erutt' iliE!ryr 4ie ."n 

-Jr..ui. -àerste 
herft meer (lan goed maàRte- --p-iöbëèrdehet met een afstandsschotj NreLs nre t soti i"oiol .r, tsarry loet fr.fiiàfa en, dgo{zptÈings_ventrogen' EfuIdelijk kwa, 6 Erinuten (ètt is pas een echte 6 (sjoiuy) .voor.tijd de,verrossen-de goal 2-2 door Jj.Etr!' ven Besten. LENS ble;f traar Coorbreken op jachÈ naar (de sctraE

;:"i":1,:ï"ffiitilïï,,ï*ïru",. r.""t àie",à week h.e1 uoy=, uit.rij r.:evjo loor ulr de
P.s. Marioi speelde heel rectelijk (zo goed tfario j ) Jurrie.

.;. purr{»oRp_:9l El _ l:Nq Ez

Nu eens een verslag 
"""_u1 Ta_4 wedstrijden gespeeld waarvan 2 gewonnen en r x geriJken 1 verroren tegen cc,na 3-0, croEvriet *.i 

"J" sterk erftar bezit die wij dr:s verrorenmet 5-2 naar vlaarin het elftar erg harcl g";.;;; heeft met een priaa speretrde M.v vlièt.Toen thuis Esdo 2-2' waarin j u1Iié ..},t ÉÀ u.i.r. waren maar niet konile-n.ri1.íuieí.-.Ní austegen D*lndorp E3 een heel rians elftar. wu.rrt.de leicler geen rvoord prans spxak. Dusztjn elftar bleef aar verdedigen. r'r"u, r"i op-.ls treze jongens gaan voetàa,r"r, gu- 
"""' zeker winnen ' 7É zíj\ 3T 

"":: àe midtlenlijn gàweest, de rest zijn julue traar aan het' voetlarlen gewà-st waarin wij 
-ooze 

,rturw.-50ig;n l,,Le dank-baar mogàn ziSn want uit zïjnvobrzet kon Rikkie Kloor een doelpunÈ uateí- iort erop Edwj-n l{aterreus met de bal vrak-blj een croelpunt hij passeerde 4 man en s choot net naast. Het bleef 1-0. Jongens wijhetÈen gcede keepers llaoen en leonard pï1!0a achter en voorhoede en middenverd. Eet enig-ste ls te konen trainen als alre :""g.i"-k"*; dan gaaÈ het met a. wea=triia"n ook veelbeter. Ik doe ook nijn best, .n .r* J.r, kant kan het ntet komen. Tot ziterals,

r,ENS F2 _ Rava F1 Ele r'eider.

LENS begon teqen Rava oD een nat.verd. Rava bleek ar snel de zwakkere tegenstander. vande r'ENs opsteuing bleei ar snel niks ,.".1"ïioppen toen de speters zagen dat he.ook nog jonge Rava 
"rta1_u:. *:an=. ,u.-loï"iln o", zijn reeks van doerpuÍrt€n enliep totaar over Rava heen. dè eindstand *,ur a.i. goed gèspeerde rvedstrijd was g-0 inhet voordeel van LENS"

ORANJE IJLÀUI,í - IENS DAMES O-2

ZaÈerdagochtend vroeg uit de veren: on 8.45 uur Eerzanelen. We !.raren allenaa I nog eenbèetje ciuf !íaaï daar wist peter we1 iets op: op.de fiets naar Oranje Blauw. fn de eeïsèehéIft waren we bijna cons tant in de aanval en na ongeveeï 25 ninuten maakqg C€nEa heteers terdbelpunt- Eierna begon Oranje BlauH wat harder te spelen, rnaar rÉ werden dooronze aëhterhce Ce op een veilige afÀ tand gehouden. In C.e tlreeCe helft maalte Lyda een heelmoói <ioelprint 2-0. Boewet de Àcheidsrechter nog nIe t helemaal wakker was en wet vreeEdfloot ; ' 
';f 
as het toch trel een aardige wedstrijd. Jam.uer dat we no.g zoveel kansen hebben ge-nist, mgar- -b-et dóel€u-ntge 

'n 
i ddelde is nog tang niet slecht: uit 3 r,redstrL j den O tegen en23 voor- AIs we zo doorgaan kan he t nog een leuk seizoen wordne !

MEIS,JES I.ENS Natasdra.

De neisjes hebben zaterdag tegen Verburch gespeeld., het ging weer van ouds , Í.re. hebbenmet 8-2 gewonnen de doelpr:nten Èaren van Wilna 6 x , Sandra 1x, B sÍ te 1x. Ondanks daÈer een blessure was van Brigitte was er tijdens de wedstrijC ni con@ntàar tegenel,kaar. l4eÍden als j uf1ie je eigeÍ\. niet op tiJd afEetden (Na voo! de weds t..Ài d,moeteir jullie erop iekenen dat j utfie "2 weds rese s , hèlàas s ton we eenzaterdag weer Eet I0 Eeiden. Na be ri ch wij da heÈ zo goedblijven spelen a1s jden het behaalcle sultaat 26 unten voor
l

\

en 3 tegen. Ga zo
de afge

alIe

-L4-
Arie en WiIo--,



lE§s-qLglsgL_@e].
r'eo v Rijn en Edwin coret vers van de trainerscurcus begonnen eÍree. Het begon met eenraatste nan die voot ztn verdedÍging ging speren en eindigde met LENS Dl dat eerst mex10 uan een corner ginq nenen tegen xoproper- nvc 

.en afgeropen zaterdag 30 ninuten rangnet 10 nan bLeef beuken op het »ie aa-Etre- c1oe1. Nadat. eerst Vios met 1l_4 (EoEzOaanvaLrend voetbar) r''eïd versrage". D; .p;rh;;"à. f*T.ecrrter atgeiopJi mau,aag, .roopodenkiïshen geinspireerd doo:: <iè c en ,fe D misschien?) speelde gewocn de tweede helftzoncgr keeler en !'on met 6-0:: r-ENs ol :-ae.t +it natuurlijk niet op zich ,itten en speeltzaterclag a.s. cok de tweede helft zoncler f.""p., tC.V.l T,Je s chouweïs opEelet, een uniekegeleEenheid doet zich a-s- zarer(rag ;;; ;;;i;"r"r speerr LENS E1 orn 9.00 uur en danDl om 10.0C uur allebei uit bij *í:"- ii:-""fàà".ae .r,imo gasn er een paar bussen.

Jurrie
verloren - Verloren - Verloren _ verloren.
Ji@y Spaans heeft afoelopen zaÈerdag een gouden 

- 
ke!!l.:. i" ve.rloren, wil diegene diedeze heeft gevoncten oé f"oi:.i. spaan; beil;; t--i"t. zgzgzS

UITSIJÀ@N JEUGD

-_.-_:_

IJI{S A1
T:ENS A2
LENS Dl
LENS'tt2
r,uNs'c1
IENS C2
I,ENS D1
LENS E1
Duindorp SV, E3
HMSII F1
Rava !'1
Oranj e BIauvJ
Verburch

a

DWO À1 i
Die tsaghe A2
Rl jsr^ri jk B1
Ras i.l1
laakkwartier C1
Uie naghe C3
Die Haghe Dl
Vios E1 ;'
LEI.IS E2 :..

I,ENS F1
IJENS F2
LENS daDes
LENS mèisjes

o-4
14-0
2-4
1-t
3-5
o-2
2-2
6-0
0-1
1-4
0-8
0-2
2-B

:11

I,ENS b 1
Vios Dl

UITSIÀ@N DOORDE!ÍEEKS

OvErEaas D-reg.
IENS IJl

1- 1

4-71
EERTNDEIJINGEN.---

Deze week zijn er door de Haàgse Voetbal tsond herin<lelingen gedaan in de diverse j unio-renkorq)etitie, Voor ons A1_A en C1 is er niets gewijzi grd. tgel voor LENS A2. Zij mogen
1

de voorgaande uits lagen verage ten en ze beginnen a.s. zater Lèq opn ieuw met de konpetitlein een totaal vernieulrde poule A14. Vooï IENS B2 hadden de herindelingen een ongunstigkarakter. Zij wonnen itrIoers van postduiven en AfD. IJeiCe tealls zijn nu lager ingedeelàen il2 stond dus meÈ 0 i)unt€n uit 2 duels cnderaan. Afgelopen zaterdag hielden ze Ras(3 gespeeld 5 punten) op 1-1. I.E toekomst ziet er dus best goed 'J_it. LENS C2 is Iageringedeeld n.1. in PouLe C 19. AlIe voorgaande uits lagen vervallen en ook voor julLiebegint de konpe ti ti.e zaterdag opnieuw.. Oranleplein c1 het enige Cl-elftal nog in j ulIlepoule is dan juUie tegensÈanderr Jongens, Succes.
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DE I,ENSREWE
wEEKBLAD vÀN DE voETtsArvERENrcrNG r,ENs ( LENrè nr'dirEil

59e j a'argang numner 11, 3 àktober 19gs.

.-'',4

ooooo

o
o OFFICIEEI

oo ;'' r

rN BÀr.LorticE

27A9 J.S.paans

2l9O D.v Zetten

MUTATIE I.EDENLI.]ST

050739 .NS

260373 C jun,
t;èr. 292029 :' .. :.

Sànaenburgstr / 55,

1920 P.M.v Elswijk D jun.

AFVOE RËN

nw adres Jan Rominstr.
tel. 231183 ,-

Maartenscli jklaaÍl 54, 2541 XR Den Haagi

2532 w Den Eaag, :;,.
' arr.|..,

86,.: 255? Kg pen Haas,

2t1t
2762 .

273q': ..

2138. tr
21.18 . 

. 
',

2779 "

M :,, . Boon
R:iid Kroft
'T.L.v Leeur,ren,".'
t{ . L. v Leedl.ren "

rlE.Ma{}eà" .: :

M

rJ lu4.
sBzo . . .-

sEzor,- -:

1rJ.; - -,., l,:'-'

"., : ,i::

II
iI -IJuroer ;' i:sEz9 '

GROTE CLUIJAKTIE OFWEL GEEF I,ENS DE VOIÀE VIJF

KLAVE F^TAS SEI'I - KLA\TEF^IASSEN : KLÀVER,TÀS SEN

ongetwijfeld iult u via ae "meàfa.àf iet3 hebben '' ' - i I 'r ".-'-
r,ENs zar- worden-,."suao.il ;;ï; ilË-'ïï"ltïii:iï".".ï S:::"i:;ïr::ïii":"ilu0'::'club Eaar ÈiiaÉL u Èeven's kans ap zeer àantreueiilt<e prijzen w.o.. de ,,honalelcldui zend,r .en fraaie vakantiereizen: l: l r !::: De loren rosten-r rïii';;; ;ffi."Lnïi u or,= echrer de .:volul_gm a.::=: u kgop:-vier ràrci ""..""ijiï+ak, dan krijgr u sraris een:aanrar .. .uiterstr.,aatdèvoIIe'"u":.+:93-"nu"s.De.LENsjeu.9àzaIvoord;-roh;ve*;;ï"Ë;:l'
GPEF ul DUS DE v()rÀE vr.rF :l,r:: velr sÀRrts aelmnícr,Ei.ri: jiii,., ,--.ï";*"_-::====J::====:.:_
GR.,,EcLUuÀKrrEGRotrEcr,uua«rrÈ"oor."u***;é-"-=::-=a'.^ir;=;;ffi il;ffi il;;

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

KLAVER,J ÀSSEN KLÀVE R,JÀSSEN - IGAVER,JÀSSE.I _

De eerste klaverjasavond die geplard was op 1g oktober a-savoncl..1 nov€níber.a.s. Volgende week,neer. i.. --,- ,
is 

, 
ver5 

-c1ro.yen 
naar vi.r,jaa9*' ,I

KLAVERTASSEN KLAVEF.IÀSSEN KTÀVER.IASS KIÀVE R^IÀSSEN KLA\rE R^rASsEN KLÀVE RJÀSSENEN

I

-.i

. lí.-.
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Zaterd ag 5 okt.

s I norgens:
s t uri ddags :
Slu-iten:

Zondlaq 6 okt.

s I morgens:
s t niddags :
AanvulliTig:
Sluiten:

Hr. I€ntlng - Riek Bosch.
Àn vd. Steen - Marleen vd Steen - Cof pet€rs - Nans:@ret.
I€o Molenaar.

Tinus Zilfhout - CoÍ Hoppenbrèuwer
Àn vd. Steen ï L.aura v DÍjk - ilosé Christ - An ;tergenhene
5e EIfÈaI 2 pers- 90UVJen

Riek en PieÈ Bosch.

]Jij vèrhindering afloeuen bij ilosé Ctrrist tel 660204
.I,ET CP --- I.ET OP --- LET CP --- IiET OP --- I,ET .JP ---
LENS 4: '13 oktober i.larèicnst 2 pers.

i]ARMEDEI{EiIKEIIS :

In het begin van dit seizoen hebben de barnedewerkers U beloofd u een volledig...er.riàe
te -verlenen. Nu' daar staan wij nog steeds actrter, maar het kost erg.veer rceite. Degene
ciie" achter de bar staan doen hr]n uiterste'b-est, naar cle krachten raJ<en op. AIs je steeds
weeï van 11.00 uur tot 17.00 uur je vollerlig Eoet inzetten dan raakt (le accu teàg. Om aitte v<rorkoffi-verzoert aé-ËEffii.Àsie u op i= g.rr.r, voor een bardl,enst. itij voorkeuï op
de zaterdag, zowel stmorgens a1s stmiildags. Echt LEI{Sers het is noèig.
opgeven kunt U zich bij José errist, tel. 660204-4-

LENS2-Verburch2

Robert v Mierlo.
LENS - Tonegido

Hièr het'véi§tag và de piil> d,an. Met een goË,1 begin wisten wij d.e tegenstancer op eigerlhèlft te arukkèn door goede co!ÈinaÈies en veel vechtlust. In de tiende r,rinuut was nei
dan Tonie stoops uit een vrije trap die hij netjes in de kruising s choot. (dus green.tqrug .

speer bar) 1.0- waar'de Eegenstandéï geen antwooríl op kon geven. LENS glrig gewocn door 
- -

IoeL goeil vcetbal. waardcor er een yrije trap èie snel gespèeld wercl op-taaiein reyendeÈker
di.e tret een knap schot LENS oi) a-Q: scàöot. (20ste minuut). !,Íet die stand ginjen we rusten.In de tweede helft wist de tegenstander ieÈs terug te doen (echt niet te ietóven naar
waar een mooie lob ) 2-1. l'rartin v(l rlan-s kon er echt niets aan ,3oen. VIIJ hebben het Caarna
nog Eoeirijk gehad traar wij wlsten .1e liunten llee naar hrds te nenen. HleïbÍj rlog een

De volgende schrijver:.. popie Jopie SÈopie. LENS Z - IJvs 2 11.00 uur.

zondag a.s. [loet LENS 1 zijn kopPositie in de 2e klasse A verdeèigen tegen Teneqido uitvooirurg- Deze nieuwko,er i.n de 2e klasse versl«:eg àfgeropen zondag Den Eoo,n Eet _z:g_.-gn, _staat er nEet 5 punt€n'ui_t .zl _y_e-dS._tr:!:iden_lJepaal€1..ni.et-steetre-'ltób-r:-En-zvrà;à''a.bË;'à;
voor r,ENs;'cleE iië-öièiin- van Íet publiek goÉa rat kunnen. gebrriken. !{Íj hopen u dan ockallen op het LENs-terreln aan te tïeffen:

1. 'LEI,IS

2. El4sE
3.Quid(
4. Àlphense Doys
5. Tonegido
6. Den Hoorn

RKÀvv
Lugilunu0
Verburch
Roodenburg
Vios
sJc

4-7
4-7
5-7
5-7
4-5
4-4

5-4
5-4
5-4
5-3

5-2

De sÈand in -.íle- 2e"k1asse A:

-r-

7.
o
q

10.
ll.
1U



..J,1:'|..
PBTE:lt A Í.oNDlG'Q .o,ktobàr 1gB!:
raus . .i

- 
Den Eoorn
ÈugclunÉd ;:";r'RKAW !' ' .

Verburch
EI4SE, ...!

VARTÀTIES

,TonegiCo-'' , . i
" Westlandia :
" vros. .. :

Alphense J j,]s .:'
It cdenburg r.

'Qrdck ",'-;,

' LENS loopwonder peter Fieret.Iiep in Zevenbergen naar een uits teke4de 13e plaatsIn een wedst'rijd over 25 km. zijn tÍjal 1.22.5ó. Dit tex ""o.u.r.iai"E .n-u::;*Èarathon van Ettën- ÉeulÍ (Adidas), ,r"tk. over 3 weken wordt gehouilen izoon'' Reu, iiixt Ioot' op ivlq eén kaÍrjei te gaan worden. Eij fi;ishte ais se,in,-, een prestatie Loop over 2. .1 km. .- ., ...' .: . . -
'Nog.Eeè' r,ENS aari d€i'start in zevenbelgen. pënning,eester' ceràrd ,vo xley vot-.' Èooide in 55 Ein-' èen afstand van 10.5 *m en dat heeft wat iweetalxl+)pers gekost
.afgelopen zaterdag.iil het warme:Brabant. GefèIiclteera nensen!- , 

. -s.Dit alles werd daar gaile geslagen door een spiedentle LENS cleléqaÈie, ai" ,oor.f
.-..interesse had in de oiganisatie.. -. - ... .......- , - .- -'

, 
=:l:.._:l::. 

reclameboróen. zurie;;;inhenkors her hoofdverd exura saan opfreuren.; Een korltrakt Voorr-3 jaar t€kenden de volgend.e fiïmars of zaken:
va+- 91fe591y*1H,, .'ttul.deï.' oliëí ën . vetten, Kas in bloemen en plant€n en :Ttre B - . 'ttie Íruccanëér direcia.litétteii .Ftestauïant in Scheveningerr. -' 

. .. - . . ,-

' uiteÉàard rrerdièneil': de2e sponsors tw.arrar belangstelling in waà voor opziJt _,
,,911;l"ni. ?3!.9"I9t ui r,era.ard voor alle 

"a".rt"".É".=-"i 
-Jp""="r=:'. 

;: .
.;, il::i."_ïPËiéneeÍ-zijn nbg'wat meelr afspraken genaakr) *.àr,"" t,r.t. ol t.ruq-
, :"F1._E9" dagje schevenrngen besr''tt u voorta*r cp <te zeekant bÍj rhe iruc.ané.rj' zojuist verne,en we,cat peter FieÍet iesponsórd gaat. worden door.iet spor.tnerÈ' cèníérsè. -Dr-t zar vocir hera.het. reven veràangenanen. " I.Iat je ars, r,ENs-rid nie,t,,.' À-ietuaaI kan versieréi:., ,; . : . , 4..

Ei1 nu r,ie hei"iàch over' spoii"sering t,ibuen. Het 3e za.arvoetbalÈean treertl vait ziinsi)onsor, .Drogisréry RÉtenburg, Àen sctritrerenrre' nieuwe 
-àiri;i; 

*;;;; .:,De _.itekst Eurodrogist geeft Oe plceg eeà j-nternationaal Èintje.
oók LENS 4 senioren (zo) is door Muziek cafe ,,de p3ap:, i; het ni_ely.,. ggg.tg.E-e.g...

, Dit.d: z:l_<:n soed sSan bij " de paapí'hèeft her vorratlige uestuui'öàÈ oncer_vo-nden. Dit voor de idsiaers".; --
ï?uter ::u"'.t"el ts:+ E.'hebben een paàr dagenr proefrraj ningen gedaar bij.ilayern Munchen. cerukkig wélden_.ze'f'e' Iiéht bevondeí.en brijven ze gezetiig uii" ,LENS voetbal-len.

I . -."a 
,tr" rr=nsen, rlje oro een heihalÍng gevraagd hebben van de wieterfeutlleton

" ' -ue ronde vàn de Mont E'Icigual. Ter geruststerring van ce tegenstanders: De .' recactie zal hÍer niet oP ingaan. ï- I i:iJÍrt u verhalen vrrvractrten van ieen r,enspïoag' írire heeft deelgenomàn'aan het, wirö{atervaren in de aia".t "ta. 
-"ig"iopun 

,or.r.Éze spannendë afleveringen gaar hetèn:,'Les 'Ràpides A'era6cire"--' . 
-'"'.,-"*.'

, l-".t.ltNs Jublreum stuip!- sner dichterbr-j. Er wordt koortsachtiq gewerkt oE het
f! jpio-trestaaD passend tg gaal .vieren. víirt u xekening houclei iet ur+ vakantie-prannLng? Eèceiolf,er thuisbliJven.. '. ; l
Een cÉrÈinatie-erftar va,, A1, zondag 2 en zc.rndag 3 speerde vorlge week Dinsdag
op het-héiiige. gras var.r .her zuiaerplf fret .fander j jh-e. je-r-Sqp_alg, y-arl _Ijc.:_-:pen-lyaa9naar een kansloze r-4 necJerraag. - Diverse speiers tonaen ní if-röp Jàr ternauwer-nood aan de s couts ontsl+Èpgn- gJie dé jeugd heeftr..heeft cle. toekirust.. Er is dusnoghoop......;;:...-1...'..,..: .... ..'.
I4artin vd [ans gaf af?elopen zondag in de kleedkamer van verburch weer"eens.-^

. Martln van' gerlivíteters . voorzr.ene "kause,,i waràn niet in c;, kredj.;;J=="*r.ri_à.
.r, rk- zgek die greize" rj-ep MaÍtin verÈ{ijfeld uit. Toen, hij cte heie tas overl"
hoo'P had öehaald stamelde hij wanhopig: ,, Nau, dan neem ik Eaar aie.f for:wgi,;Làgs deze weg wJ-l peter de Klein h;t 7e erftat va,, de zondag, arsnede het be-stuur, harEelijk bedanken voor de getoonde -belangste[ing rla zijn opeiatie.
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Voor één keer een serieuze Eededeling over IJeo v Rijn. Eij wordlt naand.ag ajs.
opgenomen in heÈ Rode Kxuisziekènhu_is aan de Sportlaan, om daar een operatie ..-..
aan zijn oor te oídergaan. Er schijnt. een zeer speciale keel, NEUS en oorarts.i
te zijn ingehuurd. vaf wosasÀag h-cpt r,eo u *o.ar- te verstaan. E- ture-"rr*r. ,is nog niet bekencl. Daar dat zar wer nr. 14 worden. caat. u eens voorzlctrti(y om
het hoekje kijken! I
FrawJ hoor van dat zevende zondagerftal. . Eoren ze dat er een overwlnningspreíÉe
door Paul Toet wordt beroofd, hebben ze koÈten noch Ípeite gespaarcl oEi verster-
king voor hun tean te versieren. ,; -,
ZaI het stinken in èie kleedkaDer Ce volgende week.

Onder de voö:*raarcje dat voortaan ie«lere week een andere speler/teider een.verslag zal
schrj-Jven en ondat heÈ een 'iedelijk alie'àatief voor nog reer reCactioneel. geschetter ts
start ik deze qfclus naar het voorbeèicl van ons 2e elftal. Met de informatie vooraf.dat.
celeritas pas 1 puÍ-lt had naar nu waarsèhi3nlijk met een Leter 'gan zou spelen begonnen
we de wedstrijd. De èerste helft was gelijkoggaanal hoewel wiJ.dè betere kansen haclden
(EÍrbbert, Frans). celeritàs wer<1 slechts'gevaailiik docr te fïoEmelen in, ons doelgebied.:
en doór een teiugspeelbat van Marcel (netjes. via. de .paa]., naast Ce goal gerikt): t{ij
krranen.o.p voorsprong door een (eindelijk 

, weeii i ) range corner t.an. t4icbel; ingekopt door.
(ri'at is èie j ongen toch gevaarlijk) uaice:- bij de tvreede paai. L. ze,rreift Èàren wii de
betere &-ar wisteh .:i t niet'echt overtuigend ir dgelpunten uit te- d{ukken.. , fret nare Frans'
had wat mrellijkhéden om óat weu:ekende net te raken. hEiÉeels moes! Robbert veÍvangen
Y"+",1" een forse tackie và de @leritasbact<. vtibe viei in. oot< hi.j wlst al.. snel ehJ<e-
re kansen oD zeep te herpen maar kon toch s coren na ee--n.. fout van- de celeritas.,goalie
.(P9I q""-d doorÉetten yall'Fra;rs). r!íeé. goed genoren viii.truppe4' (resp. iucrrei,, xees)
hield de kee.per echter 

_ !.rer tegen gll ?elf de penalty vaJl Kee§;-d€ed, rrn nlets.,(op de paar).
dl!"t+n oleèf de achteihoede 

- attèirt en gat ieen kans neer w9g. rnqqgenaeeli er was
zelfs riog adeà oter,om naar. vor.en te gaan. firze..makke1i jk scorencle.. rechtsbacl( (zie hÍer-
boven) kon weer irit een cornei, na aangeven vó arthur (kopbal), aoetliunten. .Iaorergenoeg
stonden de keePer en d€ p3g+ een grotere Siccïe in de weg àodat via he!,, vqïlossende fluitje
van'<le È cheicls ( pur,priíwàÈ was het wain èn dat v€er dà zonctag! ) <1e. einrjqtandr 3-0 'n
ons voorcleel.. (r".i dat had U "i- .Uegr.p".r, nieÈwaar?) - . i

Eric Wamenhoven.. .

§:il.i See you néxt,tiEe uet.Màrcel (van Basten??)

LENS startte de'eeïste helft aanvallend, attracti.e{ en stoncl rià 5 nin. door peteï Krol
voor. DvC gÍng wat forser spelen en LENS wat afwachtend. Na 20 Dln. krlram RonajLd vd. plas
in een noeilijke PoÀitie alIeen voor de keeper. . Resultaat 2-0. Na de rust aanvankelijk
gerijk tégen erkaar opgdwassen, ,LENS zwakte af en nam een vercledigence positie in. Dvc
kreeg rocn naar $rerken. veer te'vee1 vrij spel.'met fevctg, 10 ninuteà voor Lijd, na st€-vig doorzetten 2-1. I.ENS.liet zich in-slrrit€tr--drl.Dvc d.rukte door'resultaa! 2-3 in voordeel
var DVc! I ! i

n De Fvsio cup.'t

PRCGRÀMI4À ZONDAG 6 oktober 1985.

zzzzzzzzzzzzzzzzz:tzzzzzzz
ZZ
z SENIOREN. ZO]'rDÀc 

z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzzzzàZzzzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzzzz

: . :.,;i , .r..-:---

J. Meinesz.

14.00
,1.00
12. ÓC

12:00
12.0C

uur
uur
uur
uur
utlr

].ENS 2

Vredenburch
Delft 4'
I,ENS 5 +
LENS 6 vrLj
5-

- Tone.giilo I
ws2

- 
LENS 3 ,

Í.FNS 4 . .

, Tedo '3 ..

.M,Eaal!. -.

F. d Neuve
' ,,, 

'1.

F- HaÍland

wed.nr

7633

' r. 7503
2045
2075
2709

v1
,v1

527
610
407
4tz -
4t7

10.00 ÀDO IjENS 7

-4-
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416 2099

veld. schel,ds klasse



13"00 uur euintus 4
10.00 uur A»S 5

++ LENS 5 ilarètensÈ

I,ENS 8
LENS 9

1(vr)
2 (vr).

RKDEO 3
Celeritas 4
I.ENS 5
LENS 6
'Vios 4
'RKDEO 8
'Celeritas 6

427 2208
ari,

454972
947272

'..,.t
Vredenburch:
De I ft:
AD():

Qui-ntus :
AIJS :

ÀFS CIRT.fVFN

LENS 5:
I,ENS 6:
LEI\S 7

ll.I(ourienhoven
E. RimEelzwaan
G. Duivesteii

,JuLialaa;ije, nijéwiir.
lGrkpoldenreg, Delft.
ZEiderpaik naast EE Den Haag.
Leeuwèiik Èe K$ Lí tsheul.
Sporti)ark Made3telÀi 1

299855 -
ct742-7t34
01891 -?943

" LENS 8: IJ. Verkijk
F. v ileekumIENS 9:

v:lli_ d:?: *gek. worderi qeen opsrèIlingen lree! gepóbliceerd.eUtàI hl j opgesteld Staat,l ,, ,,

OPSTELLIN.É§

PROGRÀMI'IA ZOIiIDAG 13 ok érl ebs:

14.00 uui Sparta n 1

12.00 uirr.sparta R 2-
t t'. uo " uiii'ier,rs 3
l3.DO urÉ I,ENS 4 +
14-0C uur RKDEO 5
12. J0 uur TRKDEO 7
11.00 uur II:NS 7
11.00 uur LENS I
13.00 ur:r IENS 9

++ LENS 4 ]Èardienst

Iedereen weet nu in welk

- ],ENS
:-.-;:.::.,i, IENS

geen scheidsrecht€r^
geen scheidsrechter.

UITSLAGEN ZOIDÀG 29 septemJ:er 1985.

Verburch 2
LENS 3
LENS 4
Tonegido 5
Spoorwijk 3
I,ENS 7
LENS 8
LENS 9

MA]aI{DÀG 7 ',bttéUer.

21 .O0 udr órraan 2

LENS 2 . ,7=2
celeritas 3 3-O
Hà€k v HoIIand 3 5-1
I,ENS 5 8-2
LENS 6 5-2
Celeïltas 5 9-0
nioo a 6-2
làrathon 3 2-5

#+§,È= gE-pèEglEwEsrg§ji

T,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z -.-... z. ZÀÀLVOETEAI,PROGRÀMMAzz
zzzzzzzzzzLzzzzzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'zzzzzzzzzzzzzzzzzz.zzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzàzz

!

opstell
Wrv Mersbergen - .

verzamelen, 20. 30 uur

r- r. sporthal. Duinl?an. ,

'H. ScheepDaker - M. Ko€iIeEy - E. @ret -
feider f-flu:aans.'

W-v Veen - À.v

j

[,ENS 5

Blitterswljk -
R. Keus - K. KruI

t

-5-
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rle wedstrijd IENS 4 - Badger 2 is ritgesteld-

LENS
I,ENS
LENS
LEi,ls
EENS
: -'.

DINSLÀG I oktobe T"

21. 15 uur RKDEo 5

opstelling: a1s bekend

LENS 1,2,2 en 4 ziin vrij

UITSLÀGEN

- LENS 6

Eet T.IJIna en c.Sinke

. -1.r ' 'l' ' 'l

Made Stars 1

Qut ck 2
s t Gravenzande 3
Py§ 21,.:
Cröblrl.iet 2

LENS 2
, I,ENS 6.

sporthal Buitenhof , IElft

1-5
4-5
2-3
5-3

; i 2:1

(21 . 00 uur) I.IesÈlandhal s r.GréVenzande
. :t.(21.40 uur) vlesÈlandhal s I Gravenzande

2-3
0-1
o-2
L-4

I
2

4
5
6

PROGRAMMÀ WEEK L4 t/n 1e oktober%

vrijdag Maàsdijk 2
vrijdag t'ÍaasèiJk 4
, ;. ' i .': _.:'l''

UITSLÀGEN 28-9-1985

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzz,.-
; rANGs DE spor{rEN vAN DE z-M LADoER ---::: z :--..-.. - ---

^ 
j.ir..

zzzzzzzlzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLzzzzzzznzàz;zzz

t,

LE}.IS 1

I.]ENS 2
I,ENS 3
LEI'IS 4

DVC 1

ViEesse Delft. 7
Sr Gravënzande Sv 7
L)SVP 13.

PROGRAMMÀ ZATERDAG 5-10- 1'd's'-''

14. 30
10. 30
12. 3r.)

13. J0

uur SEV I
uur Ile Werve 3
uur Selnper Altius
uur ArÍston r8,J 3

I,ENS 1

LENS 2
BENS 3
LENS 4

svG:83 1

Hoekse 3oys 4

DVC 4

(uilwisseling !eiden-)';.-,' .

H.vd' Bergh. ' '

. D. cootj es.
N.N.

H. Vonk.
H. Cande 1.

6-

PIIOGRAI.IMA ZATERDAG 12- 10- 1

14.30 uur LENS 1

12.0U uu-r LENS 2

LENS 3 is vrij
l4.Ut uur LENS 4

gIE_!EeEE-PèEIEIEEE5gS=,

985-

N. N.

Àls er óóit iets is tegengevarlen is dat ongetlrij feld de z-M p10eg van LENS tegen hetbezoekende Dvc: Eet begin vras veelbelovend. Met veer enthousiasne én vot aaaenoi*g àirr-qen r,re van start en ar na een ninuut of 'rijf wist. onze actieue captain::peter Kror eenknappe agtie te besruiten Ect een onhoudbaar " §èhot in de Èoek: 1_à. 
"u"ffirIi'.r,a'rncrLngen net trooie oPeningen van o.a. van Cer FIas en Ron vd capelleveen. Eet was eerst-gen.eude, di.e tensr.orte na ongeveer "", firi-rE-oE-zö-.""-EËrluEffiil";i; ;;";;;;-besloot net een ver,aderijke r-nzet van bijna de anhte.rrijn: 2-c, héér nooi: Eet was op-vaflenc dat de gasten veelal te veel lichaanrckracht in aó striià ;;id"", vraartegen Cebepaalcl zwaj. reidende arblt:r !i! het d.isrrict Goutla véér t" "ó"driL1 optrad. uÍ. 6énvanaeze-Ià?dËïffi Ëi,rarleswEft--nz.ïffi Ë@_5ror,;";;;;;ï;;,ïi;.;;;-;ï, jzware enkelblessurè troest. gpgeven. .. - ;-



Enfin we haaraen rust 
-teÍr*ins-tei Doch wàt er van r.ENs-zijde in,de breede herft gepres-

,,-F"tq wèro.is eigenlijk- net g;e.n.pen taï."trii.r.n; Het Í{as ars of op slag arre rladen:
**.:r"Ii-?:l.y:_:i l:I_i+iE"l.I werd dànook lroupt ticor ""=. ,"idla-Ë.""Ë"ö;;uren. ueourende vri.jwer de gehele 2e helft leek het er op arsof er miurr éÈn plceg spéerae
-gn 

de ggllelg I tNs-aanvar is verder niet van de eigen hei-ft afgeweese. van; r;kom op- jon-ijens; wij:vèrdedigen wer:" Nou ze kwaEen inderdaad. Een !,rerd, dan ook, alre vrijher-d ge-geven en ze konden aanval na aaÍrvar opzetten. De diuk werd pèr slot vàn ,et.niió ;i; ;;.,gróÈer- en groter"en Éaclden onze , ,À"aà;-r""aj"Íers aLs rheo tsoorDs en Karer Lfansen nietzo vcioitierrelijk eewerkt, bi j sèstaan o"o' "eeili'J"ffiffiui'ï#ffi"ïË.=1i:e{9arg.:+t.o9kaijkondentretmecztna'r"6ffi"i"i.àïiË."rr.'";.;;=.noewer ons Bidienvelc én achterhoede .loor al die op eigen helft blijvende r,ENs-aanvallersbar druk bevorkt was, wisten de gasten eereia.rijk-.;=lEn-#rffiA-ï*nuÈten en rnàakten (oh, sctrande j) eerst 2-1 to"n viuk ,oo=-n.E;G-affi'".ri"'""g --
2-3:! Neen.Barend saat trer z'n,jongens, ars dir zó.troer brijïen, ee1 uaài .À"iiiJr.t=.r-
:":"_E!d1o"r,t we wlrren nret Lii ioorbaat pessimistisch ,ii"-àó.i-iuïr,
Eer-- ,TI:DE en DFzuE deelden in de nal-al-se en vertoonden ook hé6r weinrg i=aais, wat ult-einderijk neer kwa.E op 0-1 en o-2- Eet \EERDE gaf geen uitstag door, doch we hopen maarhet bestei...... i ,. 

=- 
-., ,. :.

OPSTEI,LINGEN

LENS 1 en LENS 2:worden door de trainer bekend getraajct.

ri

LENS 3 P.Enze - H.Kenper -. M-Ke
!í.v t{etsberge[ - ,J.pronk

Eper ? il:Kour,renhoven - j.Xruf - F.l'Àxnie -(A),- L. slnke - .I.Wiegnan. (?) - D.Fehling

'.' i .: - ; '' ' 
r ' ::

J.Slnke -
(?) - A.'christverzalelen ll.OC.uur LENS -, ...

I-ENS 4: . :
LENS .1 : E. Dour,L .: D.v Essen - M. F

J.Xruithof - C.Lipman.. - R.pllon - W.StÈifbergen
verzamelen 11. 30 uur LENS

ris - D.Grootveld - M.Jàns.r, L H.Ko*i.nhovein' -
(A) - D. de Ruiter .- N.N.

AFSCHRI.IVEN:
À- Sp
M: NE

PLÀÀTS VAN DE TE RREINEN

SEV:

vrijdagavonal uiterlijk ou 19.00 uur bij:a 079-291'137 '', '"
Iissen Cl72Q72!t44 ofO2O-54440o7'

sporq)ark "De Eeuvel,,'Heuvel-weg, L€idschenal,am'
(tegenover teidschenhage I t;eL. Z7g97Z
clÈhuis Ib Werve v vredenburchweg 105, Rijswijk tel.. 99457Í
Terrein Eoornpark Jan fhijssenweg 3 lfijswijk (achter l4ote1)tel. 985129. 'r.".: ' .'' .- í'r'

sportstj-chting T.H.DeIft prof. Herkelweg g, Dus,56 vanafDelft c.s. (bij rood-blauwe toreàflat TR .electroteciïniek) . . .

tel.015-567719

Te Werve:
Semper Al-tius 3

Àriston'80 :

J VÀI{ HET JEUGDFRCNT '

' ': .-'',i ,' ' r:

Trainen nieL selektle ïoensd.agavontl 2o-3u i:ur. De neeste kunnen een training wer gebruiken

JJJI,']J']JJJJ.].]JiIiIJJJJ.fJJJ,
. ,'- i , i,I J

,f
J JJ JJJ,TiIJ.f .]JiIJJ.].','.'.f,f ,f J JJ.]JJ.' J.f JJ JJ.f .].IJiIiIJJJJ.] .]J,JJJ

AT@MEEN KONIÀKIPERS@N: Peteï Perreyn, Serenades
TeI.971674

WEDSTRT.]DPROGIiAMMA À+B"JUNIOREN

JJJJ JJJ;IJJJ.] J.,].]iIJJJJ.][TJJiIJJJJiI.]J.FJ J

Èraat 51, 2551 XIJ Den gaàg

,:
' 1. ':

:

ans, MaèiL tensdijklaan 54, 254L XR Den Haag,
2929 b.q.<]. 971574 (peter perrelm) .:.. .-..

,' r .' "., Èt
ilan Spa
teI. 29

KontakÈpersóon:

-7-



AfbeLren voor de wedstrijden bi]. Éyg+s"oo"Ed persoon * ,iri*r.ronci tussen 18.00 en1s"00 uur- rn uirersr€! rroge "g9'9r zit ro"ór-s"i,op rclls urJ iénana *r'iI:':jinlloïL""i"."r;":66Í314. v,oo_ï 3vor.lgwedstr:.joón "rtiriiir oË. i""iar"" o.';"LïIià-vooi rB.oo uur.
ZATERIIAG.5-IO- 1935. '

14.30 uur rENs A1
-12 

" 30. uur A2,
Li:3 tl uur Í,ENS B1,i

v,llhelmus À1
Loosduinen.A2
Ibnegido ts1
Gdna n1

.vd Laarj '

.Eadand''

. v niJn ':.,-.,

Sa$enkomst Í,ENs
--:--+-

,,13.45 uur
. ,11.,45 uur

11.45 uur
rs-. as'out

vl' .: É
v2 '.?

v1 c
v2, J

.. 14.3! uur Í,ENS B2 ; .

2r)"0d uur IENS iJ2 i

- DYZOÀ l,:l REEDEI'I: .,

',,-'l
LI

Toqegido B2 v2

op§te[ing a.l.s bekdn.
zonder R.vd Kroft.

I{E iÉTRtiIDP &OGRAMMA C+D-JIJNIOREN

Irc:-rtaktpersoon: Ibbert Pennings, I«)n. EDEakade 4ctet: 652414" u.6.g- S Zra 74 (Pe.ter Pe

Atbeilen voor de wedsÉriJden bij bovengenoeEd persoon op vrij dL9.00 uur. In uiterste nood nog op zaterda gïlDrgen bij ieEanil vLENS tel.. 661314- Vooï avondwèdstrij den utter:li jk- de avond. van

Zaterdag 5,-10- 1985.

?
l,

LENS A2 oet, E. Verbeek en zonder R-vd AsseE.

19.3Ó uur

,,;'

' LENS il2

1 1.0C uur LENS C1
9"30 uur IENS C2
9"30 uur LENS Dl

MÀANIjAG 7-10-1985 -

18.3C uur LENS C2

, ]]YZONUEzuIEDEN,

- opstellingen

WEDSTRIJDPROGRAMMA E+

5 LB Ri, Dèn .Haag , : i

rreÍir)" ;

agavond tussen 1B. OO " en
an de j eugalkonmi ssiè' op
de wedstlijd voor IB.CU uur
,'-.'

Saroenkonst IJENS

10.30 uur
9.00 uur
9. C0 uur

18.00 uur

a-ls bekend, LENS C2. net p.v zetten..-:
'I ., . .1-.r ., .. 1 ,r,

F-JI'INÍÖREN

lol "v !chaik,- .lan Luykenl.aan tSA,,.25.33 W,IÈn Haag,tel. 884694 b.q.g. 97t674 (peter perreÍn) ,.

VeIo C1 "
sv,35 c3,
Voorburg -D1

RAVA C2

t .'' ,vg
.v2

Afrelren voor de wedstrijden bij bovengenoe,d persoon op vrtiÀgavona tussenlttl.oo eni9.00 uur- rn uirerste nood nog op =até=aagrcr-g.n op r,nivs bij ;rà;;;.de .jeugd_,rïi;r:i:.*r. 66i314" voor avonöverlstriiaËn Jigrrijk de avond van <,. íedsrrija voor
' 

"I .' /

Kontaktpersoon:

ZA'IERDAG 5-10- 1985

1 1.00 uur LENS El
9. O0 uur DINO Ez
9. CJ uur Quick F1

10.00 rlur .!ENS, F2

BYZCNUERgEDE N

SarenkoEst LENS

+ ODB E1
I,ENS E2
I,ENS Fl'celérÍlas ri

v3
. Nolenslaan

Savor lnlc,h-manlàan.,v1 -

ÍO-3O-uur:
8. 15. uur
8. i5 riur
9. 30 uur

opsterringen ats ,lekenil LEN. Fl net iI pawiroèikro,o en LENS F2 neÈ J.Buls.

-B-

,:.':. l,



WEDSTRI;IDPROGRAMMA Dames en l\reisies

Kontal<tpersoon: Fïqns v4 Berg, , craiesbergen).aà {14, 2541 'Pi"4 Den Eaag,
teL. 2979ll B b: g,g. 971674 ) Pèter, Perrefrr) o;I'a; Jr:;.

1r

1en v,oql 
rd,e r le.l<tri j Cen bi.j- \ovengenoend bersoon op vri j dagavon d tussen 18.O0 en

te. nood nog. opr ?.aterdagnoxgen op LENS:'bij iéíarià'vàí db- jeuidkom-
missie tel. 661314. Voor avonqr,re.Ftri-j den-.uiEerlijk .de avond Vaí rdé wedbtríjd'voor
18.O0 uui.

ZAIIÈRDÀG 5-10:1985. r,

I :.Í, r

,t l-!- L

li

,,l'J

' ',, - ; . ii ;'. ilËr

J

'.1À ).' .

i .e.r

.rt

S amenl<oiDst LENS

.r..r'';r j ! I

-," ),

11..

ÀfbeI
19 .00' uur. In rriters

.! ,.r,t .-"( '''r.l: ; . 1riJl.. .! r. il
'r9 :"-lr :. -r:' _t' ,ii i r-.

'-9-00 uur Nootoo-4r.
. 14. O"u uur oDB

i: "rs.il4l\S-dane.s - sp,'patk Graïeirhef 'r 8.00 uur
rdaè tradè '" 13.0ó uur1,. .-LE§Smeis jes i-.i .É ir -Albà

- opstellingen als bekend
,,.i ,,: .. .., :..! ..:!.. .i,t:rr *1-: j;.- r, .,'3 ,'' I'e-,'í',. ,' r ,''ri t: -i I t';i''"''
, ' vBud."burÈ_!i-*l*§][l_hl-t1{.1_ r .., i.i l.!.ii,,Jiir:, - .--."1,.;i^ ..',.}E '.':r '' -''-.- '-

;Tl;-.ïfr]ir1,i,,. '- ,i1, -i,. r, .', -..i :... -r':1'.j": i '
, sonnige. spLiels van'-r,rNs 31 hebben nog steeds.niet door 'dat deuren tegen wie dan ook geen

. 
'. àln heeit en dat. j.nzet van aIIe spelers 'reen. vereiste 'is om te prédteren. Natuurlijk '
. ,.\vraliteit ,zit -er ,gg4oeg in àit elftal Daarde.'nèntaliteiè bij:5oyrytge spèlers laat te wen-

dàar dat gaat neestal sapen. Juist. door met ztn allen té knokken kan je deze impasse
doorbreken. over de vredstrijd kan ik vrij kort zijn. cestoken in nieuwe tralningspakken
van schildersbedrij f EIqIic.h BV (bedankt I.Iw. Endlich voor h,:U vele wé'rk), (téed LENS.Bl
ar een te srappe warming-up " rn de rredstrijd ging dit slappe gedoe bij enkeLe sperers
verdeï-. De ruststand. was 1-0 voor _Vredenburch. Na rus'U. kwàn0 vredenburch nog'op 2-C.
Tieil nlnuten.voor het eind gaf ."Ce goe<1s'pelende ED$ri!i. sÉaninxs dei Éal voor. Mario'Endlich

.. s'coqr^e,,2-'r. fn'ae extra qja. (azsie, miiuut) kÈam 81 6ch; irog ap 2-2.'r.,t"i..t e"Of ilir--- 
-

koPÈe een voorze!,.y44-.lulc9 d9 FreI, mooi 1n'. Dit betekdnde gelijk het eind.e'van de r*ed-
. strijd., Eigenli-jk, -zou jc. uiteindelijk rnog' blij ' rnoeten zijn -det zo'n uLtslag daar nef. als
,..bij [rtjr proefde ik ook.bij 4e. vele. toeschouwers ' vàn LENS (oÍrdérs en aÍrdere belangstellen-
.,-., a"").meer. teleurgestelde Jegkties r rk kan tre dit-:g.,ÉC vocrstèIlen.i z,o kan het niet langer.

i'- ._,

-r',.. 1,

,.lJ: rr, Í,.),, r. :,i,.. " : ,. ,r.r'. ,.Í i],:::w; !'-r ," : il'' 
"': 

i': '' '

- 

i^r,,,;; r. ,...1 .... 
,;.;., :,i i '.',i!r '!'!!,.t'1 '.t,'.rt.

, . ,'.. l,

Àls je' de uitslàg zo ziet,''dànkt de'ö;niddeide ,1ezéi neteen aat-'iret Ëor, "1"Àtu h'ecsrrijd
was ' vanirr,ENs-2tj de l 'Drt was ook'zol Het wàs jewóopwef niet on aan te zien. -!ENs c1 weril
helemaal zoekilcspeeld door H!,ISB. t{at hier de ootzaak van tpàs'werd aI snel dluidelijk.
De mèeste sPéIeïs hielden zich niet aan tlun plaatsen waar ze in het etftal staan en er
werd helemaàI niet getrerkt en "geknokE" door het elftal. KortoE: droeve- e Llencle. .Maar niet
getreurd. We ga'an.er'il;s. zateïdag vreer keihard tegenaan, want LENS cl Ëàn bést vbetbal-
Ien. Als ze naar willcn. DEs.zaterdag tegeq
laten'zièn wat voetballen is.' Dlrs öfiCersr'b f9Ttie", zudjes en su. pporters ik vervracht

VeIo Cl zullen we de .l'de ÀIkemadeboys " eens

ji:llie -dllemaaJ- orn 11.0O uur Idngsde llini
n-{,

*'öRÀ§JÈPLEIN C 1"- "I,ENS c2: uiIéï 13-2.Ru ststand 6,-O.
tt- Leo-

''De, neest€i knapen ïarèn'te ià#'; aar befl gegaan (bruiloft.etc! ) w?afd. o9r het.geheel meer
op een wand,elclub leek. Een jongen did nogal eens kï itiek heeft op de keePer, stond nu
zèIf de 1e helft in het''Coe1 en liet en 6 door. !(isschien is het- Eopperen., van zijn zijde
nu voorbij. Er zat werkelijk geen pit in. Een uitzond.erÍng vorude peter proriÈ.
Doelpunten LENS: Marco Wubben en David .v. Zette4 (penaltf/). qeEel ,pronk schoot èen penalty

, ':huizenho-o-s ovèrï, DJvid vari zèttà lijlÍr'èè4; laiiq+Àst. ,tg ziin.. oà.13" r,nNs-r..eper ,in d.eze

. weds'trij"d-, Marco. witjben;' iuà'eëii f.9.iiË1é=9,lrie he'à,,,++,e! met,v.ee.L-hqng en w.urgwerk geen
r' ' ,i' goal mèer door," iongenq, gÍa,,y3+J'alqgayondl irier .te .1àït1 naar- fàa. xnot<-er de _volgende

keer Eeer voor. Deze wdastrijà i+as zdèr slecht. get Ieek wel een wandelclub. Denk ook aan
het vervoer bij verre uitwedstrijden. Vraag je ouders eens om te kunnen rtjden.

-9-
De Lei-ders.

.ti J."'1

BYZONI]E RUE DEN



,)

ÀfgeloPen- zaterdag was Devj o -ds- gelukkige. de sterrenteans- v'dii-i,Elils -r(Í aireï--oÉ-Éai.o"x-]=t *
voor El bleek Devjo de eerste èctrte tegenstande!. Eaar door doelpunten van Barry.en Teddyvrerd ook deze hinilernis rgehoEen - .Deze àoelpunte-lr vielen birupn àe IC Elnuten. De leider
yu""-81 ''o-op oj was toen echter nog rriér aaiwezig, hlj. was de avond "rroo, ir.r-r';-;;-in. A,sterdan gewéesr? Mài,r .d.e: ouaérïEl. ae letrler vai ae pupf.lpn y1!g.9n dit ,Doeiteloosop. roen .qoop er ee4naar was r.rerd -er gèrijk. niet,treer gercooro. oo'giiriirr"; dede*.weer.ee's aan klantenlrindins doö-r 3_ fraaÍe soais van J',,E,, 3 Fenatr.,.Es irui. llr.f" (glte sriena neerleggen van de doorgebroken Barry). set wasoLik à"" à. ;.h.iL.J"ira., (was. hij .qen

. , kfuiglng .tussen willie Banks en CarI Lewis?) te danken dat Devjo nog 4x,scoorde. Deze- oalr oo9§tè"ra.l-s-.-gBige in cle rust appraus ar was het de srovrhandicrap 
-van 

d.e tENs-ouders.Maar niet gqtregïd Devjo is teruggetrokken uir deze poure. vorgeni" ,IàrïeII;-àra-ï;;:
.wei t'e.gen kopropè! voorburg dle roÀt rc-r van. 'Erevjoi'wonnen mErar dat Eaakt voor ons arre-naal triets. uiÈ, (of toch?).] , .

LENS Dl en El naar o-

I,ENS E2 - BTC E2 1-6

Í,ENS.F2 - ODB F

l,!et 3 !.rissels (!) is een èlftal 
_ 
saDenstellen erg troei1tjk, .Dqgron wLst ik; aI dat het nietmakkelijk zou worden. Binnen 10 Dlnuren z-o actiter i.tiij r-iJ"i-"r;r;ià keetrÉe kón hijer niets aan doen. I,liJ waren een paar keer in de aanval en eise.,ujk-Sing het n-og..niet

::ii "i" =T.l!: Na de ]ironace probeerde ik jurrie ,o e.fi ËöË-À-i.ijËid:;:z,re.ràrén konenEàar'daar had i-k Ícij' ifi1 vergisri "want ,Tc gtng.idoor .r,.ti"t *.ia s-0. ^uri fu-à"'";rr"ï"1"-'
:'-l Jtt:.1 do.2rgetjJ<t croor rltke en Raor (cie met keepen had gerutrd ,.-l 

-leonard) 
, dièeen Eooi doerpunr maar.re- De eer was sered vdor :u1ue. ila ;àib;;ï'rl, oit.uutq"i,=pet

9v€rigcns., oàÀgens, zaterdàg ro§,., ó.rrà op-""r, fijne weclËÈli Jal.:
. .'1..'.._-r ., ,

IENS F1.. - ADS: Fl ' l----------r--..: De l,elder.'.

-Ili z-aI ' jull-ie ,eerst even voorstellen .aan cle nieurre sterre., ,an f t. We .fr-eten. .facfv,llau-:ice, Piet, fabian, RogLer, Ji-nn1r, paul-AlexandÈr, ,ffrry fUJ"ra;. dilï;.ïil,!È. eerste herft begon leklcer'oor arx t-o naar na een paar Einuten """;;àé ;;rri;;'r.i,,inzet van Eer hete crfrar 1-1 'de eersre herfr hèeft 
"iËilxx"r-g"ïJJig to"n .rr* t.tiust en oudat àe zuLk rcoÍ..weer hacldèn mochten ze eveh wat drlnkàn. ri a- Z. h.e1ft ging .

.{r"+u-.i' het doel. Rosier scoorde biJna z-1,i".-=.n"IïaËï.iliïËi;:iij"t eeschreerÍr van
.. 'de vaders. É'as de.inzet.van. onze jongens..weer r.fantastisch. ,facki ,u= prè., ;;;;;; ";;j.: rlediger at gauw wa!, her dan Jtoch 2-í voor,I,E!,lS Richard _ paul ilexanà.r1r-Ëf ËiË;;-;;,de ba.l dooï aan r'raurr.ce dus 2-1 en Rogler ,"ur.t" s-r ""r"a;;;;;.* =ho*, en roenecht' prachtlg was'daÈ: ADs was tocn wér gDed vrant ze bteven aanvarren dat maakte d.estand dus 3-2 en ton rverd ook elnilerlJk eithousiast ,""4-di; rËï.li-r'n rongen 

'.tt. 
zr. jn"-LÍJf-te schreeuwen dus vle worden echÈ eén lekl<er erftar en ars iedereen zo enthousiast

Jurrie.

een dLlke kus.van een rooeder
dÍd" ook geen vingets en stero
reer heeft. x1

Tfs di: na eén paar clikverroren ,rËostrri.ie. tvergeplaatst was, ls nu'goed bezig omdeze -'rel'e tegencloelprinta-1."t irtehalen en op voorsprcri :e komen. r,ENs'moest aantreclèntesèn ouJ.r- net Èèam van oDts was inconpreet i" t.àài=ï.iL;:.";ï;"ïï. *r" kwam meÈ.de cotrplete xoanschaft- oD)l Épeelde al-s of zel UJ; ,ro te \roren in de Eodder hadden ge_ ...rol:en en r'ENs evenzo. dir .1àl -zo tegen.ettcaar *"g. *ir =L"raË"=ILïi'7 .r,r.rpr,t"r, 
"r,dit konden er minsrens ls worden als eir eën :ueteri- inzet ;;;-;;;=;;Ë, iot*ng* 

're.-e\.:g!r§.
fit in het veld en dan een goecle weistrl-jd spelen.: , -,. ,

tENs'e2 - cl';.1:: z-0..: ' . , '.r. .! De Tralner'

vetd roet' le nan..Gelukkig voor speleis en leider ,à" too zo vrlen_spelers nee'te lati:n ïoetU"l Ien.-e= ,u. ,ru ,oq:iaar één grissel
:^aï],1.-a:t:_f dèn 4 -wissels. Na Dooie srrrrUs i" t euuen aangerrokkenEe neJ,:]en aangehoord begon de,wedstrÍjd, .1,

;.r '

I.EIiS F2 begon op eigen
§gii jk lom één iràn bnzè
.aan LENS-zijde. óit Ís
en.'Ëe.t bekeride ve=haàI

l

;'

j} tA



velhaal
Toch we
er toctl

tvan dle lelder. Er weril niet x0eer-€lecrgespe4Ldrgie,\rraagd oE de ba1 of-\lrq§ete€qrd er nog net voor rust gescoord. Na weer het, rrerhààr te hebben aaÍtgehoord werd
Eoaar gelutstèld" Nu glng het veel beter en IJENS won reÈ 7-0 van het, EÍrdere ODD.

De-J€I-der- -----'ag LENS - Vredenburch 2-0 daoes

LENS MEISJES KFC 1
Tl1Iy.'

Versl

Na een zeer uatige le helfÈ Eet veer ge'isÈe kansen begonnen we de 2è herft stukkenbeter' A1 na een Paar E.lnuten in cle 2à helft Eaakte origitte 1-o en we konden aluE rustag-vèrder voetbalren- Dat deden we ílus niet, het vJas veel ie onrustlg en panlekerlg naaron'lanks dat hield de achterhoede toch vele ballen tegen en Eaakte r,iila er ondertussen2-0 van. Eet was geen goed. gespeelde wedstrijd maar toch hebben we weer twee p;;;blrrnen. Eourre zo:

De meisjes verloren zaterdag net 12-O van KFC (een hele zware Èegenstander). DarÈzuhet niet op konen dagen vaÍr sandra en Í{ilma noesten @xoDa, iloke en EanneJ<e vaÍl dle dareslnvallen (hartelijk dlank sandra en Wilma). celukkig telden de pulten niet Eee vrant KrcwordÈ overgEpraatst naar een andere poule. Laten we hopen dat ive volgende week een kop-pleet elftal hebben, want we k,nnen nlet artijd de da-Es tnroepen. Ífi.sten Jur.lie datjuule de trainlng ook harar nodig hebben? Dus kom vrant het is erg ueranrrlk. - --:

De Melsjes.
UITSLAGEN JETjGD

I,ENS A1
IENS A2
I,ENS D 1

I,ENS I!2
I,ENS C 1

LEr,is c2
LENS Dl
I,ENS EI
BltC El
ADS Fl
ODts Fl
Vredenbulch
KEE I 71

Vrèdenburch A1
GDS A2
Vredenbufch B1
Kranenburg Bl
Er4§E C1
oranjepleln c1
Devjo D1
Devjo El
I.ENS E2
I,ENS FI
LENS F2
LENSdanes
IJENSmeLsjes

UITSLAGEI,I DCDRDEWEEI(s

LENS A2
guintu-à Bl

0-0
2-L
2-2
3-7
9-1

r3-3

o-2
1-6
3-2
7-O
2-O
o-12

Qui d( Steps À2
LENS I]1

11-1
8-0

-Ló-
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DE IiENS REVI,]E
WEEKFI.ÀD VA}I DE VOETtsAÍ,\'EREI.IIGING IENS (I,ENIG EN SNEL) ' '.

59e Jaargang numiuer 12, 10 oktober -19g5.

oo@oooooooooooo

f,, o""rcr*, :
ra

NIEUyI .fiD

2176 !.Swalef'"- 2775, .: 'E-swalef
2768i, riI. J.He1tens

051067 À j un.
220170 b j uD.. 031256 sEzA

nieuw telefoonnr.
- ' nieuw adres

sli jprclen 136 ,
Slijpmolen 136,
I.Íelis Stokelaan
reI...213550

2515 NE Den Haaq
2515 NE DEN Haa;' .

2796, !541 Cr ,ryn fiaao,

::' ,i-'{l '-'2 LA?
2188

'lh.el Haddioui '
D.EeeDskerk

270578 F
297177 F

lln
l.ut Í-eyireg 719, 2545 cM oen Haag', tr-:.. àliAla.

j
j

MUTAtrIES IJEDENII,]ST

G. J- vd IGey
M.C.vd KIey

bzet
1733

01748- 18149
Dr. H. p-BremnÈrs t;aa;- i;, zs52 ror oen iaacj,
tel- 910460

KONTRTBUTIES

\r_.7]j" nogal wat leden dle de kontxilutie over het.eeÍste kwartaal van het seizoon
85/86 nog "i9!. r-rPbben. beÈaald.. ook- zijn cr: nog enkele iriè net een en arder over het vori-
ge seizoen hebben openstaan. Voor aI dezë lèden gelalt! tot het einde van de maand heeftu de tijd ttr;r 

'' acht-ersdand oier te. mal<én -- Àeeft u dan nog niet betaalà, àan vorgt ,rit=tri-
' !i"9' van :rédstriidèn tot op liet norent dat d.e gehele. kóntributie over het ropende,seizcen

i-s voldaan.

-,AOETEN*,

Re gis tiatÍèkos ten le boékingf25

- Eet Bestuur.

" .' .l?

R. vcl Zwanr; A. Stàobs.

AdninistràÈiekös tén straf zaken f 35,-
C. C'aknak 

. i,

s I roorgens : .Er. L€nting - Leo Molenaar. ..

.Àn vd Steen - Harry en Janny DouvJ -. popke Enzd. .l

An en cerard vd Steen.

!?t+ilg.yóór 15 nov. a.s. ctöoi overmaking op'gironuriuer 336711 oi op iekeningÀ,,,q,ea
.51.34.53.253 bij dc ABN-bank te Den llaag, ten nane van LEES (Lenj g en SneI) É Rijs;ijk,
onder verueIt1ing' van,,bc.rete".

BiriitsBBrlir.Jl,illJir,uu,LlÉB . ' : ,et Bestuur'

L :l '. : -. ' l :

. . , I]ÀI$PSTELLINGLl ---:-- -:----"" u'
Jirjij:.rBlniJiJSSIrSLil,llSilSBBiJiJBUil:JU,-li.rË:::rUuu,:r.:.tuSlliliJII]BrSutstsDuij:.]lilij-rli3it3ulJBiltr.lirSll3ilrBSBtll]IlilllBDB3]3D

i
Zaterdag 12 oktobei '

s I niddags :
Sluit-en: ,

-t-

I

I

T
.1--.. -i -.



zondag 13 oktober
s rDorgens 

3

s t midaags :
Ëanvu.I1ln9/
Slulten:

-- ..-...!=:r'-

Tinu§ Zilfhöut - Cor HoppenbrorMer
Àn vd Steen - ,Jcs Kouvrenhoven
4e elftal (2 pers.). - .

.-. -, Àn-BergerÈënéqoriËéí "'

lij veÍhindering afbelleí bij José chrl-st ÈeI. 6 60204

LET. OF .---LET OP'-- hET-C!r'::':' ibT oP --- tET CP ---
Í,ENS 3 : 20 okt. Ilardlense (2 pers.).

KLAVER]ASSEN-KIÀVERTTASSEN-KLqVERiIÀSSEN-KIAVEIUILSSEN-KI'AVERJASSEN-KLAI/ERJÀSSEN

t noveober 2O,OO uur. Eet grote klaverjasfestiln staat r"reer voor cle Cëur. soppen, nat
gaan, steelCe knipogen èn hys te rj. s cttp _ayenritl4i_ngskrëtèir ., (,lqo.p g??)-,"zirllèn de.,kanÈine
vreer vooï vLjf vrii dagavonden'teí 

- 
deet 'riàffeir - J kunt zj.ch l,anaf héden opgeven door

onderstaande strook achter c1e bar af te geven of
onde ,''

telefoontj r één van

ir, í;,.iÍ,,1.'t1

0 '2,ö6
299855

.)í. rln I"li :!

/...... .zich op voor de

André Orris E

. glin Kouwenhoven -''i

. Marcel Jansen 2t22eA

zoaLs gezegd de aanvang is on 20.00 uur en het inschrijfgeld is gestelcl op'f 10,-.per
koóer I

Hierbij geeft het koppei -.
eerste klaverj asavond. r)p 1 novenber aa,-rstaande.

,,.,
iJETiIETER ÍiEÉT HET I]ETER JETWETER T.IEET IIET SETER BEÍÍ,JE]tsR T{EET HET 3ETÉR iJET'WETER WEET EET

POVER , MÀT , LUSIELÈ)S , T]ÀNÍ/ER,ÏJNING , APGÀNG , DIKI<E ONVOLIX]ENDE

Àllenaal cliches. clie zondag j-1- helaas zeer van toepassing !.raren op de elf van Rob
Jansen. Het leek vrel of de elleboog waar llob ,Jansen Ce laatste- re.!_ilg...rtggen aànEefopen
was - EÉrt als gevolg een blauw oog - r[eer indruk op LENS -daií'-op-héÍnzelf had gemaakt.
Als aangeslagen straathondjes zwalkten onze "sÍerren" over het vela, geen.Eotrent c1e po-
silie waarmakend waar nen tot voor aanvanq van de weCstrijd in verkeerde: Ce trotse
lijstaanvoerder varl Ce tweede klasse A.
In een comentaar in de Haagsche Courant van maandàg'-j.I. -kwali f i.:eerde Rob Jansen het
optreden van LENS als 'rgatenkaas". Daar kan ik rai j vulstrekt in vÍnden i echter net een
toevoeglng. Een- kaas van.een,wel heëI bedenkelijke ir"'a1iaeii.- oe fn-elpnen aan de Rijn
a.I. eerdeï

:1iJii-IIIeer aanwe_,-..'-....' ,Je ..s]:éDma*n

ze dan in

9F :Pnitratee rde l(ïretsba
zig- Aanpai(ken heren h

hwr nieuwe ou-,ftr [erie

Ieek' eens te-

tónden
de speler'§

zelf ook waar het aan gelegen heeft" Die nleuwe outfit, waar nogal wat kritiek op,was
(?), is overigens waarschijnlijk het gevolg van de eercler in dit prille leizien uitste-
kende prestaties" ÀÉddels Fr:ans '-n Dijk, een nieuwe s tuwende kractrt in het bestuur
(ga zo doorl), r,rerd LENS 1+ beqeleiding afgelópen donderdagavond door een nieuwe lENs-
§ponsOr iI het nieurv gestoken. (4) zich een Èltstekencle zaak. r.- .',.- ._,. - -.
voor wat betreft een verslag var de wedstrijd zelf kan lk heel Xort.àijni over en sluiten"
Doodziek was ik afgelopen zondag, alsruede alle andere §upporters. we zulIen maar zeggen,
vergissen is nense.lijk- DaaroE nÍet getreurd, over tl,ree weken kan men weer aan cie bak.

val de concentratie en.inzet vreer aanweziEn hopelijk zullen dan,in ieder ge

-2-

g z,.)n.

:{

ïd. ilrg! ",nrges I age en orrtgooctleld.

rheld op



DE STAT.ID:

. HMSE

ALphense ;Joys

...,.Eonegido':''' -t.
I.ENS

, . Qui ck -- ... ,. .:

Den Boorn .-. r .. ',,T**ï ':

s-9
F6
§-zË.
o-i
-ï
r-5

RKAW'
Westlanalia

6:5
5-4

,.ugdunrrtr 6-4
6-4
6-4
5 .-2

't

Verburch
Vios
s,fc

l:
ov&igcns'bltjft IJEIÍIETER o)k na deze hele trieste zondag in ae stiiiavijze van zowel
Johbn cruijff als Roil -JansèL geloven.

o"oÀ*R WEET BET i}ElEN I]ET.IJIER ÍiEET EE'I tsETER I]ETI,JETER WEET EET BElETt. DE'ÍT{E'TE,R Í{EET

:.;iiL. J .i.

u"iq)RAI
ljNrcgliN I,]NICOFN UNICORN I'NICOFN T]NICDRN T.,NICORN T'NICORN -, IJNICORN

.\
,Ï-Ï:1.^u"!tnsi. van Feyeriou:ö Èegen aarrsrivaal ejax de zoÍrdag voor een dèel van dg

_, - ;::.-:: rreg eElgzins goedna.akte , bleef tocti. de vrrange nasnaak van de blanage tegen ,
, -^:Ï91Ï", 

1an het.veïhenelEe kleven. spanCoeken, vedeo en nieuwe uitgaanstenues mcictrtéh
. Ï1^": ::tl'iiEerëí"iiÏat 'de blàrrw-witten àp een granclioze loanler ret de Lrirlèii'Ëlàot noesten.

. ,Xoot de wedst'l id krarryten we Ecl Roos aan om een waaxleoordeer over het eerste elftarte geven'- Met ziJ:r puirten-verdeliÍig 'konen víe tot de volgende tussenstand na vijf we<Sstrij--

i

3

1

5

[,]im Keetnan '

Peter Meefout
.Iron srGravenai jk
Jean' Pierre Mul(tér
Richaïd vd Hoek

38 punten
37 ,,
36 ,,
35 , ,
34 ,,

; .-.,.t ;u ziet dat het ckingen is. ook de achtervolgers zitter er clictrtbi j. Misscliien is.èit een€xtra stimPlan:, 
"* "r or". .tïu:..y..ken''een béhoorlijke. sctrep bovencp te doen. . : "

tlNrècRN-'ugtc,rruo-uricom-uNrcolrN-uNróR[t-IrNrcoRN-uNrcoFo,r-uNrcoRN-rrNrclRN-

vASrÀT-r-ESi 
a'

Nie.. ïergeten.l r,eo v Rijn is afgelopen dlnsdag geo.pereeid aan zÍjn oor- U kunt
lerÀ bealeken in het Rode Kruis ziekenhuis , Sportlaan 600, kamer 206. De tijden
van het bËzoekuur: 13.30 - 14-00 uur en 18.30 - 19.30 uur. van onze kant alvast
vàn harte be+€rschaL) Leo,l .r{ELPi:l Arclré cnrisl heèft afgèIopen. àn.lag nogal zwaar getafeld.ën zit nog nèt
de hóofE)rijs van Ce.Iotery in zrn maag. De teievisie is gevalled op
loqnul!rer 924. Degene die dit IoE in zin bezit heeft kan bellen naarAndré. teiefoon 660204.
lijna waren (leze prijzcn tiouwens leiterlijk in clulgen gevatlen. Nauwelijk! had
tnclre zë.zondag buitengezet of één of ancere onvexlaat oD het eerste verd. s chÈot-zówat dlie''hele. tàfel aan flarden.
Èàd leirk geweest vöcr de rnenéen rlic van bouÀrpakketten houden..Eeeft U weleens van een binnenkonj-jn gehoord. suzanne Kouwenhoven heefÈ eI èen-Eet lieve beest weigert pertinent docr Suzanne op de Vrederustlaad uitgelatente Írorden en is zoCoende gedoemd. zijo teven in de huiskaser van.de KornJenhovenste,slijtèn.
EiJ schijnt zelf s t avond-s gezel-l.l g - aàn tafel_pee-te e.ten!
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. íír<.. Èili,rrti ÈÈ+}tfr"Ëí';,T'jrrli,iiii,r ,:t iiïÍr$Íii,.:i4...1, rÀj;4lií,r, í É r:.] /'r r,-i ! i: i !i \ íö. ', n., A q ! !.5 r':tit

. _.-._20ï 30.È-.--

1 PrurË nèer i1àd
dit resuttÉ'e
beni-ge Ed ve Ider

wrl, dus'er
e t

Gehoord langs d.e lijn bij het eerste: ,,Misdxagen c1e sr:pporters zich nlet, darr
doen de spelers het well"
Wat mensen aI niet doen on in.lENs-kleuren door het leven te gaan: trainer
Rob,fansen loopÈ aI een h'eek Eat-een p:acht van een blauÍre kijker rbnd. ij
MochÈ er ietrand zijn tlie zorn di-nà wir nabesterlen: u kunt zich op ile tralning
tervoegen bij ie he3, :i-rsell.
Ttjcens'.de nedstrijd íari het èerste werden er l/eer eens video.-<.rpnanes gèEaakt
(de goden verzoeken heet-d-at). ÀIs ze nou de doelpwrben van Tonegido eruit
knippen dan brijft er toèh een schitterend dcierpunt van Fuchard vd Hoek bver.
Dij buunoan vCS branCCe afgelopen aateEdag de auto van Hc-fotograaf René.,
Oualshoolrr coEpleet rrtt.
Dat is $rat ze nou noeEen "nieuurs heet van de naakl".

r,ENS2-WS2

Na een hevige dlscussie oP dohderdagavond Det cle trainer besloot hij nij. zondla, toch bij
-hc E jte.urenteaql'--pp*te- .s.lelten I{e...maesten

t en
lege4_Uv§

' ÉorilèÍi. He
die. .op,.dqt_nol]I=nt koploper was met

(rÍ( I'Íe
r.n9e

tr.ée.n.,-dieD È.e

stuur§. uij ging
van een van on
qoed door màar

ze t\Àree-'baI
t. eerste half uur was 1'OOr 'LENS,

Írteïd Ln
het slrafschoPgebied gevlooerC. De pènalty (lie hieruit volgde werd koel cloor de rouÈi-nieï uit het 2e elftal benut. Eierna kwa.rr UVS opzetten en nog.voor rust kw.aren ze langs-
,zij door een schitterende koi)baI 1-1. De tweeCe helft rvas LENS even afwezig, hierdooÍ .
Yrerd erdoor IIVS binnen een Eifluut 2x ges coorcl, Daarna werd er alles in he_t-we-rk .gesteldi' om nö9 waÈ terug te doen- "Tactische" vrissels werclen toeqepàst rn6ar het qÍ?ctiU ';11eiq. rÉer

' baten.' UVS vron verdiend mr:t 1-3 van LEtr\S, volgende rreek beginnen we gewoon óÉniggvr, en
i. .j .i* denk altijo naar zo, er zí)n e1ftàllen èie het slechter doéir dan wfi.

Volgende week LeyenC.ekker.

EEIT DARIGEVOEL;

Popie Jopie Stopie.

De eerste korqretitieweds trij d is weer gèspeetd. ,Jnder een nieuvle naaro n.l.
Eouse of Darts the crrner en in fonkernieuwe g-i-gantisc;h mooie shirts gingan',. : *àI
Erede Doed het strÍjdperk Ín. Hier volgt een chionorogische vorgorde van de gebeurte-
nissen Van afgelö5Èn vrijdag.

Arno J,i jL -de . spits ..q.f-ej] ..Dec .Ir.p-l .!e9en---e.-en ex.-Ir!Ns1id. ryle-t..onde-L-{e-irrdruk
vliegen. Ce scores van ge lidCe-l-d 45 naar het boríf- Belaas scoort de teqenstanOer
iats-bo,fer sD Àrno- 'iet gel:hkig ríet z'n flnisch- kan na 10 min. gaaí zitteii
(0-1) . MiEschien gnlbr_* hel_sevc,g]."

20 .45

'"zt.ob r,

21.05

Daarna vorgt ,fan. oök deze vedstrr-jd heeft eenzerfde verloop. Het roopt nlet
echt-rekker en.tot overEaat van ïamp }:rijgt hij ook nog éen wererdfinisch otr
z In oren (Dtbl:el ijul1 Ei-t) Dus (O-Z) ceen fijn gevoel Cus.
LJc-nog ietïat aangeslageí van alre kennis èie Joop c- helo t at betreft de fi-
nesses . vqq.t-tet eC.e1e clartópel" iri:, tsien.,riÉnuten heeft hi j gebracht betreed het

'".ói:itëh-.1ièrrÍvr
sJ'.', Éi;#" 

"é

in d6 12

t Jöop O- ?;-.*..drÈ-'ook' maaÍ naar de kaarttafel.
ijqen:.. en de 5. Dus kan Luc ook $reer snel
Lawiin

te.§_e\rolÀ.
Onze hoop in bange Cagen, onze stre Eeeg van het tt:al! tqartin ffJet de eer gapJl
redden, en dolt dat op verbruffende wijze. Terwijr zijn teEenstandeï Ln de eerste
reg nog wat tegenstri5beldc werd hij in de vorgende tlree regs Eentaal gesracht
door snclle finisches van uaïtin (1-3). goe zou dat voeleà?

21. 30 Maxtin en ,f,an verloren h.un eerste tactic af

(1-7). DaÈ was toch tiet voeli
22.0C De bierg 'werkte o.k ijiet opL".naal- .

Eeer r,Jant ook Ce biergaEe r.rerd helaas

ook 2x. Ook de iaaeste tact-ic van l4afEin e:l
oEgezet zödat het verlies nu töch vrol: desas

gèmeten en:Arno en Luc deden dat
,Jan kon hèlaas niet in winst worden

treuze vormen begon aan te nenen

chijnliJk hadden <le boys geen dorst
ren (1-8). U vDelt het inEiddelswel aan; '' -

-4-
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urrd'iui"s ' a-Li-e-s -.l'-as. het 
'.1 -::"- 

zcer gezelri4è' awond..en-ÀeL b,-ijft toch een Eooi qezicht.Mooie shirts en special.o flights aet opd,í hadden nog "i"t ;.-i;;; iitr*erlci-ng naer detsebeurr in de toekoDsr zekeï 
'og. 

we,-. a.s. vriiàag =#.i;-;;;"';-;-Ë rtre corner(Dr c' rEi'rsj in her oude ::-:1.l tt "nL r,o."à=eiiiu*/nru"r*weg) j aanvaiig zo. 30 .uur. . . .
DÀAR ,VI.AK í3ÍJ ZÍT OI'ERTGENS -OC'r 

óA WrIII"EI, VAN DrE; GIGANT \AI,r ËCrV SPOTSóN HOUSE OE DARTS

ffi .::Tï ï:li-;:rti":iílï:,"ii"*ï:3.jï ar $d c'1arrspulr.i - ".i"Ë-;";; íïï"
V.redenbuïctr 3 '.- LENS 3 UiLs.lad 1-d I

:_-:=_-j::==-=.;;.---_i_:-

rn een door r,slls zwal'r - gespeerce r'redctrijd, eèt een ài-ÈsLag.èie ars Je- er niet zelf biJgeh,eest rÍas zou denr.eh dat s:as voor het derd-e weer kat. i"=i,* rrJirËl-Ir"* wàs echterninder wàar" rn de ecïste Èetrft rzas v.tieceilurch op z') Erinst de gelijke van r,ENs. Na 2cnrnuten opencre cees spoeistra de score rei: ncclervei-r<Íng v.u1 de x.Ëp".'ài. op een rageLnzeÈ va:' cees niet vrij uit gj.ng. Ëet eerÍste coeJ.ppn.! ,r.= ".r, ;;i;. ;;; aar de ru.€it geenvérnelclii:gswadrdige àcties .r* .ér, zeex tall "p.r.oa rENs. t.Jer de achterhoede oirderschèidèzidl door solide verdedigeri. voorar onze sluiipost iras ven crer r,and, peter de tsruin wasop iinks'in'z'n elemèn! en ónze r(ir.one'.4r'retei E::ic wa:::oeiitroten deed zrn vrerk Eet het.grooÈste'gemak en spèelcrc condtriöneel. ,o", =iu=r,.ï" fil;';;o*ilaÍr"." berer, waar_door Robert pennings het genoege:: had ,lrie keer te scorcn. 
"i"irrij ;;s ;"" do"rpuntwaarvan we heà idee ha.dcen ctar 

-Rob,rrr 
de t.--gàrpa.:rv. c* Lí--r"ii-É"i"Lu.ruu, iraar roctrnoq.Èct scoren kwa-m-.Enkelo trECesi\.f.r=. =i.o-r,Ëi v-oor tret dogJ g4 keken ernaar........,l:Tind concrusie een v'Fcs!:iia "- =i.i-i" ;;;H;", . Àls He l.rèrkcriJk hoge ogen wirrencÍooien aan hes eind va.'n sg ;lc'pgri'.rie c,an.rJl- ur -,'anat votgenÀJ-í..i.".ià;". RKDE. met.ee;,gr:otere inzeL, rcei """, ;*.;i;;;;;Ë;;il; nee::. opbou'end sevoetbakl moeten Í.,orden -

I udiöër-- erg.

v. V. Scheileni.h

dit jaàr trainer/Leicbr

See you next Èir,.re Theo E.?cnhaklier.. il

II'ITERWEW ïqrERvIElI ii,itnt-{'vrm.l r iJTElwi-ÈtI lt:r.Unvtr"r; iirrtnVrsH INTERï/IÉ-Íi INTERVIEI{ INIERVIÉW
::===:.:=a-:=-=%Vajideag vóeïen we öp Ce3È paqir rar s een kleuiïijir f j.gu[J. ten tone.le. BegoFnen bljgen, cn vervoJ-Eens via Fèyënoorcir Vèenltim,'RVC en !íilhè lmug bij LENS beLsD(i-We hebbei.i het o!-er MaarLeit Rog ' 'roi:ig j;rar hsg de ribur.,-3tii' iàais te niEn van LENS

':
7,"

À.d ,1e. t4o's ÀC :IonC3:ia.1 d en !(i:1 .!(rstoÍÍ: " Irrl.ràaii:tie iiroeg heni alleree ;stze.l.t voettr iilLen :nieir e:i:g EÉs t-

\'é:1 A1- Een ll]an r..?f vee I zvaring, hij trÉÉnde ci. a. ondere

'3i:1-'":,Ïi:;ï:li:Ï."1,.-ï::":,:-:l :'rke ,e.;o,;<r'i.9p yoerbal bezis b=n.lcursuà oerenroeeslerrr í:, c..ra.Lrrlr1g .11) ri i i.-k hct ,jc+tb.ti ;:cg :ri.or-., get- ii ook "f.i-Jeg""I;;;-à;;-_- " .,=L volgÈnd *e:-:icen r{ee.r r'.jri:jei.r:,, g. ,ol"ontto^r,,.RED:. liat vj.rrc je 
'ua-1 de opro:rsi.rg a;.. íoci-ào àric;ri".ea van.rret eeiste is gevonden?M.a.w- war vincr je var ce r;àurc _..", o..*;;;/;;";;;; ir.n"i-"]irt*",MiR': ' 

"ook in 6"25; <:rncilsteirin'-r 2iet ae vercrratgirrg er 'reér sorïde,rjit"' nob Janlen'kan cok ot'ex EE::,::re spelJ::s op ell:e-pcsir:le beschikken, hierdoor is de concur_' rentie groot, \,at de p!-est.atie i'ee; t'e'n gcecle kont,,. (r,iaarEen sprak deze woordenvó6r r,xNs- ?c::egido. Re.J-) '|rvqL o \r']aq! Lcrr : 
._...:.:_.._..- :-... -.

:".":= Z,ijn er volgens jou kaapi.o:nsk.:,.rsel -,;oo:_- i. (.li_ t jaar?M.R.:.. 
:iy:.is Jae: hcLben ,c Àe+_ vaai< 

"p 
:r..àiir=."à;;:;;;" raren.arrreren. Deers.dooE pech, c.'i1s iocr cc;1 rr:ict "piiirtè inst,-.rrin' vai-. o.ïi*n.r 

"ii"i.Ir-i, r' ,uïNs sterk bcac:rncnr her_::i.r i.n i::deriEe,rar niot regen. vrj-e r"J; Ë-i=' jïi'.i:;ii._maal niot kan gebeurcn ais ia in:itell.i;,g 1O0r i.,," (:-,.:".:..r:.i.1.FEDr cver naàr dei jeugrJ c1an. lrc!: i" ur, ".i-'ru=riraring voor dai .i à. r.ug"t 2.iJaaxmaa= heel wein-ig jeugdsp'-1rei:s cloorgestrocrtrd zijn naar de a-serektie? rs diÈpuur livral-iteltsgcÈrek cf zijir .- oicur. corzakÀn: { 
: ---- 

,.,.- ,,.t.ir: ..
Ir" R" l' , , zoaLs r--ekend heefr nrs lrr.:r-i e ;; ;.i;-;;; en oök sr.ote joug.ràfdeu.ng se-' - ' ITad. uc v::uàhten. Caa_.van roor-dcn-i_ gàpirkt, er loFen in LEN' 1 alleen al 6sperers d,,'.c ook..!i;i IjEN.s i.n ae ieu.sà !esp."ra n"ii.i"-;;;nà";;ii"nï;:;,.,' krein en er' sttàomlj:-*.rr*r..--":-o *,i*àÉ.**too=r--vö;ig."j.ar-È..-er-n:t".-Een--raÍrz".t-- -gedaan (d-m".,- het sairenstell-en va--r een jeug plan) ou deze situatie te veran-d:roar. vfr uEz(i slEu.

-5-
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RED:
IU. R. :

RED:
M.R.:

De huidi.j,- jeugrlbegeleicling is ilus goecl?
" - , r rndeïdaaar, ook dat Ís een onclercreel van het jeugdpran, er ropen nu geèipIo-' Eeetde tralners bij de A,B,g, en lFserekii;, een prina zaak dus. Jck aan neven-akLiviteiten lrordt rrrin aanaHcht Uesteed,,. '
. Jouw elgen'elftal alan i. A1, éèn ;UtaI tret nogelijkheden?

j,LENl el speeÍt:pnlmpti:ektas;e, een kràsse 
-waar je clubs tegen komt dr-e over -,:. .5 of 6 (A) e1ftatlen Èeschi]{ken.. LENS beschikt (bljr-ra) over 2 (e) elftallen. ,

Wat dat.bètrèft ben ik hiet tevred.en, wat EEer ieugdteden over'Ce i"f" f:.rri.zou zeer welkox. zijn. (rer het spelersmateri.ufU"i it wéf tevreà.rr' a. .jorr'"n"zetten zich volle<lig in en zijn bereicl eventrièle . tekortkontrrg.r, oi Lcnniscf,gebied te corrpenseren Eet een grote dosis vJerklust. Het. sÈrerien l-s zo noognogelijk nee te draaien èn geen tlegradaÈievoetlal te hoeven spelen. Vooropstaat echter dat er Eet veel pleziàr en enthousiasme gevoetbald wordÈ,,. .zitten er spèrers bij die t-zlt- e.n pi";'* 
-in 

seniorÀn r of z k,nnen saan.ver-.. i Overèn?
'i' ,,Er zijn zeker een aantar jongens crie het in. zictr hebben om in ied.era geval het.: ,.r 2e te kunnen halen. ser is dàn öok zaak om di" j;9."":ï *r;;;ï:r"és te .. 

.laten maken net hèt seniorenvoetbat, b.v. door veet lredstrijden te spelen Ln .' een elftal onder de 23 jaar,,. '--- ÍY\ryvrrJsEr' E ri

RED:

M,R.:

$oË'zovei Maarten, die een. .ui.e,Íjke viaie op het jeugdgebeuren blijkt te hebben, én.die .bepaaLd iiet pessi-misÈiFctr is "ot u"t=.t;.-a-.-. teekonsL,rr.an .r,ENsÍ,r,{iJ. .verL de. redactie
,h"ef+:}l,lil sgliJk krijsÈ en bedJ";;A'Ë$L1ijk voor zj.jn redewerkins.
uBr,rr a"-' 4ills 4' en de poieleinen r,Ies r-i - i 

.

: '' '
voor +eertlèndagen geleden. r"-= i! ook ar bu èit elftar, maar door een ongevarltJe wer.toen de wedstrijd voortijdtg beeindigc. rn í:-in gedachten een juiste bestissing. Nu vrasik-naar Derft gerïokken. war was her mooi tueei, í""o"" i"rii" ÉJ-J;ir-*"r de eersteihelft kunnen we kort zijn, het was berlrc)evend slecht. waar lag dat aan?-wordt er wel .zorg-wrdig get'raind? I{orcen jurrie spièren wer jrdst behancleril? ltijn ooE..in rndië, gebruiktealtlj'l 0e onövèr'troffen . rnrandse krapperai.ià Goed en Goedkoop. En t:-anten crat hij haclHet gaat arti-Jd om de juiste xneepiesl zei hij artijc tegen ,ii. nr1 tuà oor nieÈ voorniets in Peking gestudeerd; we goà door met ioetbauen. vlak voor irst ï:ï ;:;ï:ï;r".,
::tfl,9r P* ,.t palj cleed ovuikokerr. Hieiop bries de scheÍils Eaar gauw voor rust. r-0. . rDE TWEEDE ELFTT T1'ree vervangers, Raclicàal,r r rk zaE wer enige verbeterhg, ;maar ale strub=. ;belingen breven-- cerr:kkig vier sÈ)oedig'de gerijkmaler, dat àb rust in de proeg deedterugkoEen' 'Jamer clat <le achterËcede-zà oízetÉr wds, tret onze doel-man ars uitbrinker. .Gerukkiq dat Derfr enkele onervaren schutrers i" i,u"'g.i.a"; ;;àï;J, anders had ikniet geweten: ! Martin, daaron nÍet getreuïd. eï zijn srechtere keepers, èie er meer door-..raten ars,jij tegenhoud: Nu zar een]ieder vragen die ait stukje reest wat dÍe fres inèit'stuk te bet'ekenen heeft. Nu' als ik de koJtbaarste en mooiste vaas uit IÈrft op deroiddenstip had gepraatst, bad ik hem na rle wedstrijd onbeschadigd Èerug kunnen brengen.:.

De "rlsio Tot de .volgende keer F.

tsetreft sEv - r'ENs. Een door pech achtervolgt. L-EN. heefÈ geen kans gezien on bij dekoploper sEv een punt ree te nemen, onclcnks óat hier wer de nbgelijkheden toe geweesÈzijnd €eL. positie:f_ppq!_in deze wedstrijO was wef ae !9Jgfg.TNFET._
" . i '..-

z?,?izzzzzzzzzzzzzzaizzzz '---:'--.- Marja tsoons '
Zq
- SENIOREN ZONDAG 'z ., - ----- z
zzzzzzzzzzz .zzzzzzzT'.2'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzzzzzzzzzzzzzz

P RCGR'LI,IHA ZONDAG 13 OK tob

. I,ENS 
' 1 (vr)14.00 uur Spart.a R 1
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12.or'J
11.0C
l3 .00
14.0u
72.'oO
11 ..J0
11.00
13.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
ugr
uur

Sparta R 2
I.ENS 3

LENS 4 +
RKDEO 5
RKDEC, 7
I,ENS 7

I.ENS B

LENS 9

,::i,:-..
LENS 2 (vr) "- "'
RKDEO 3
celeri t'as'' 4
I.FTNS 5'. ."
LENS 6 .

Vios 4
RKDEC 8
Celeritas 6

LENS 8:
LENS 9:

V1
v1

v2
v3
w

Er. Adan 407
Hr. Rtasna

Otterspoor
N.N.
N.N, ,' ,.. .

,... i..

2§44
207 4

.2to9
2L32
2098
2207
2201-

--43qgiz'
947272

412
4t7
47',t.

416
427
426

+ LENS 4 ltarèiensd

TERREINEN

Sparta Rotterdam:
RT.DEO:

AFSCERTJVEI.I

sportpark. Vrèelugt, RotterCaE
spoltpad< rrNoo!do4)'r. SporEparkweg

I,ENS
I.ENS
I,ENS

5:
6:
7z

ll. Kouwenhoven
H- Rlmelz$raan
G. Drivesteyn

299855
o L7 42-7134
01891-794 3

L.verktjk-"
F. v ,eekum

I l 
-L 

.il '.j
PROGRAMMA ZONDAG 20 oktober 1985

74.O0
,.u .0c
l T.UU
13, 00
12.0C
12 " 3"J

!. 1.0r)
11:00
13 .00

uur
uur
uuï
uur
uur
uur
uuI
uur
uur

t{estlanèia 1

De MUss chen 2
r,ENS 3 + -':,;
I,ENS 4
Wi ppolder J.
DSC 3
LEN§ 7
LENS 8
LENS 9

IrENS 1

LENS 2

RKAW 4
Duno 2 "
IENS 5. r,

I.ENS 6
EMSE 4 .

CromvLÍet 7
soA 4

geen scheidsrechter
geen sdleidsrechter

+ LENS 3 tsardienst

UITSIÀGEN ZONDAG 6 oKtober,1985.

LENS 1

I,EI'IS 2

Vredenburch 3

Tonegido 1

ws2
I,ENS
I,ENE 

:

TEBJ
LENS.

IJENS

1-5
1-3
L-4
1- 1

2-4
1-1
0-2
3--2

DeIfÈ 4
I,ENS 5

.ADO 5 .

Quintus
ÀDS 5 li

LENS

4

7
I
9.

,tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

I za.ur,voernar,eRocRÀMuÀ 
Z

zzzzzzzzzzz.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLzzzzzzzzzzzzzzzzzz

'- rr, i.g.n"t -lr:.nq tËt eerdgrg .re.reiatsen in het vortge krantje gaarl nu'ook i. ,r.a.Liija
vari r,Bns 2' èn reils 6 tegen.MaàsdÍjk nlàt door. De bond heeft hiervooÍ nu andere wedstril-

, . \.

Dus LENS 1tlmrJENs 6 zijà vrij
,.'i

uitslagen

crkaan 2
2"75/ 3

LENS 5
LENS 3

-7-
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PBOGR,AMMA 2 1 oktober 1985 s rÈ,hal OqerbosEh.

19. 40
20.2t)
21.00
2L.40
22.20

uur
uuï
uur
uur
uur

I,ENS 2

I,ENS 3

I,ENS i
I,ENS 4
LENS 5

Snoekie 5.

RKDEC 3

Chaq)ions 1

K-CD 2
sllva Boys 4

zzzzzzzzzzzzzzzzzzTlzzzzzzzzzzàzàzzzzzzzzzzzzzzz

Í ^* 
DE spcRrEN vAN DE z-M ,*oun ---::: I

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.zzz?,zzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
.. : .^-.-i:íi:-:11'-ii: Í l-';:.:"*+il i'i..--., .,- .t-...:: j.'-,"i:"rr-- \"' "':

urrsLA@N 5-10-85- : '' "' \'' : ( :' .i

LENS 1 leveft.
lENs 5 levert.
IENS 3 levert
LENS 4 levert

SEV I
Te Werve 3
SeEper Altius
Ariston iBO 3

PR)GRAMMA 12- 10- 1985.

14.30 uur LENS 1

12.00 uur LENS 2
I.ENS 3 vrij

14.0J uur IENS 4

PROGRÀMI4A 19-10-1985.

14.3J uur LENS 1

12.0C uur LENS 2
10.00 uur LENS 3

lil - C0 uur LENS 4

scheidsredrter voor LENS 5
scheidsrechter voor LENS 4
tij dsaarncBèr vocr LENS..4 .

àd.i ëraarneEee: vo?r .lENq 
5

(w. vd Linden)
(vI. v !,Ersbergen)

LENS
I,ENS
LEI.IS
I,ENS

I
2

I
4

3-1

2-O .

1U- 1

velal geb , k.b- sdrei'ds koq:nr.

r
1

2

1

2

2

sv@ts 1

Eoekse Eoys 4

DVC 4

Naald$ri jk 1

HTSV 2

Takd.ier Dolís 2
Escher Soys 3

1-3 vd'Làns o24/ 169

1-3
2-4

E. Vonk'
E. CandeI

oot /z
oig/44

-.-,-. 'G.Breugen... - -'-
C, Denmer -- D. TaaL.

yle zitten met zrn allen in een héé,I iliep dat! Nu Pas, beglnt het dooÍ.dringen,
wat of er aan het eind. van het vorige scizoen aan kwaliteit en tedml,ek allemaal cp een
gege!-en cgenblik , rde deur is uÍt" gestoven i onvoorste.lbaar gewoon. En dat alaarbij voor
het grootste deel de techliek dn routine. van óns EEIISTE vras, telt natuurlijk dubL'el.

i)àór kwan de dreun vanzelfsl>rekend. het hevigste aan. Er E}3e$t van onder af aan opgesctro-
ven worden en vanweEe het feit, dat rve nu eenoaal op een !9Pgg!1 niveau sPelen, was

isl En ons aller Darend lgljgL het,
nodiq, b_e_tge
wer ïóài Ëiii

qF, oiet:in.:-qen:,té1: o-f..tlen - 
voor elkaar

aar! ; daar zijq.jlqg heilig
daarbij natuurlijk veel aanpassing

van ovèrtuigcl
doch d.at zal zijn Èijd moeten hebbeni enige weken, ja zeg ,-uaar maanden.....l!

. De resultaten. I<:ge.n er afgelopen'i satéÍdag'.öok. weer nlËL orn, vérlöreí: hef-
ÉIERSÍE meC 3-1, het S,IEEDE Eet 1-O en het DERDE lcèt 2-J. Het VIERIiE gaf wéér geen uitslag
door,
!isè!
kunnen

doch fraai zal :t,?eke{ nièt zijn: I)e. zo lglg]g onderste plaatsen konen aI angÈtig
in de buurt. En nu wetcn, we. wel: de weg is nog l"ang, doctl wat je Elgsn hèbt, dat
ze je niet Eee! afpakken: En het zou d6ó<lzonr1e zijn, als er één of twee teè-Es

z()uden r0oeten degraderen: De6rvoor hebben onze vocrgangers er te hard voor gewerkt om

het zover tE kri-jgen. .fa, er is een tijd geweest (jg*.l.ing:.) waaria' om zo te-zeggen' de
overwirmingen en de karpioensclrappen voor da LENS- gegaatigCen ,,voor het grijpen" lagen,
doch we zijn nu blijkbaar aa.n de ], ,m;rgere j aren" bezig. laten we er met vééI doorzettings
vermogen en knokken glansrijk door heen komen:

" -B-

It .kan best:: I



OPSTEI,LII{GEII

LEtilS l.en LENS 2: worden door de tr ainer bekend gemaakt .. .. -.... :

j§§}!-tt"'vÉij cleze. keer geen . \rrj-endschapperri jke ;e.rstrijd

LENS 4:. c. ijeereÍÈak - D-v Essen - M.Fris - P. Grootveld - M..ransen - E."Kouvrenhoven 
--

,-. {,.K,r-S}§I*gf:,--.R. Vïoom - C,Llploan - R.pilon - W. Stui fbergen (A) - D. d.e Ruiter -
iI. Kouvlenhoven. _

Aarvang l4..OO uux Verza.melen 13.30 uur

Afs drii j ven ,v6ór vrijdagavonil 19"00 uur bij M.Nelissen OLTZX-ZLLAA ót xnu OZO-5444CO7

VENSLAGEN

I,ENS 1 verloor Schlenielig van SEV. lÈ'eerste. helft met behoorltJk goecl voetbal einèig-
de voor Itreo ijool[s hoogsÈ ongelukkig, Met een hoofdwond. noest hij het velil verlaten. In
ale vijfenderÈigste ninuut haC SEv een voorsprong genomen gezien heÈ spelbeeld wel terectrt.
Na de rust Eet de geblesseerde p.Kror voor rheo BooEs in de praats ging.r,ENs nieuw .--'..-- ;

van start.'jEen prima voorzet van ceÈiD caknak vJeral prac:tig afgerong door gaba. D!le,
vier kansen op een rij werden helaas niet benut. Tot vlak vooi fiid lagen eraan beidè
zÍjden winstkansen. via een ongelukkige kaatsbal kwao sEv alsnog op voorsprong. voor destatistiek geldt CaÈ nog een penalty bracht d.e eindstand op 3-1 j-n het veordeel van SEvf
I'ENS had meer verdiend clan deze nederlaag zeker de inzet en werklust was weer aanwezig.
Nu,nog het. bënutten van de kansen .'I,ENS 2 bij Te werve op bezoek. had ootr weinig geruk. rn een.gerijk opgaande wedstrijd
ging LENS 2 een beetje ongèIukkig ten ondeÍ. Een botsing in de: achterhoede brachi de balfortuinlijk" vooï Te werve in het doel van LENS. o!clan]_(.s,- veel inzet en werklust ontbrak
het-beetje geluk. Een getijksper was zeker terècht geweèst. .voigenae week betei. ':
I,leNs 3 moest zich in seEPer Altius ce neercere .ik"r-.rr. Èn .r"rioor' terechL net 2--0.' i 

.

AI had een tegencloelPunt de verhoud.ing beter weer gegevèn. senper wist cè kan.sen"ËeÈet li ,

te benutten.
LENS 4 Eing gP-zig-Il-de uttstag k;:nsloos yen onder. Irot lf, Éinuten in de Èweede helft leek
het erop al-sof r,ENS 4 nog op de rrinst kon speren. I'len kr,ram op 2- 1- rroor een, ódàeh:kklg i

eiged doelpunt krapte het elftar. in erkaar en werd weggespeeld j amroer al reerdere wed-strijden zijn in de trreede helft verlorerl j, .Jongens pl:oh-eer 2x45 ninuten vol te houden.

l'lick Nelissen en A. Spa.
J JJJ JJJJJJ.]JJJ;IiIJJJJJJJJiIJ
,, ---.- ---- ,, - ' :

_ VAN HET.JEUGDFRONTJ,I
J,IJ,TiIJJJ,JiIiIiIJJJJiI,IiIJiIJJ,fJJJJJJJ,TJ,I,fiIJJJ,JiIJJJJJJJ,],IJ,I.TJJ JJiL]JJJJJJJJJJJ,LiIIiLJJiIiIiIJ;IJJJJJJ

èI,9EEEN_59IIè$!E§E99§ = Peter perreyn, serenactesrraat 51, 2551 xs Den Haag,
ÍeL. 97L674 : '. i'

I,IEDSTRTJDPROGRAJíMA A+I]-J['NICRENffi--'-
Kontaktperàoon: ilan Spaans, Maartensèi jklaan 54, 2541 XR Eren Eaag,

Íef. 292929 b.q.g. 97L674 Peter perreyn

Afbélreri voor cle wedstrljden bij bovengenoèmd persoon op vrijdagavond tussen ra.oo un
19 - 0'J uur. Lq rri-terste noor.l nog ob zaËerda$oorgeq op LENS bi j iemand van de
jeugdkomissie tel. 661314. voor avondr.reclstri jden uiteïIijk de avond van de Ír'edstri j d
vooï 18.00 uur-

vRrirDAG 11- 10- 19 85 I ' "Samenkomst Vios

19.0C uur Vios À2 , IENS A2

-9:
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ZÀTERDAG 12-10-1985 -

I 1 .0.J uur Tonegido A1
12. 15 uur DWO il1
12.30 uu; Oranje l3lauw i1

MÀArilDAG 14-10-1995-. " ' i. ::í:

20.00 uux OSC À2
13.30 uur LENS A/!l corob.
20.00 uur LEI\IS 82

10-00 uur Naaldrvijk Cl.
13.00 uuï' e'§.c:í C5
12.C0 uuï Tonegido D1

LENS ,A1

I,ENS E}1

I,ENS B2

f,ENs A2 vlaDenburg (trarn 6)
JAc (zaalvoetbal in l,tarinbahal )
Tcnegido 32 và

[ENS. C1 Hoge Dtue-n. E.v Nierop
LENS. C2. SavoÍnin LohEanlaan ?
LBNS .Dl Roqelaan/Voórburg

Rob v SCEAIK? Jan Luykenlaan l5B, 2533
tel. 884694 b"g.g. 971674 peter perrelm

SAMENKOMST IJENS

, Rodelaan E.ilorCense 9.45 uur
sp.park West P.Kaptein_ - 1Q.d5 .uur
Gunterstelnweg A-IEyst€r. 11. 30 ur:r

SatrenkoDst alclaar

19.30 uur
13.00 uur
19.30 uur

9.30 uur

DTNSDAG 15- 10-19u5.

10.0C uur LENS A,B en C-selektÍe - trainingsdaq op IrENS

JJYZO}.IDERHEDEN

'opstelringen ars bekend- LENS A2 met F.Kassim en E- verbeek (beide ook bij A1)I+e: Ce koJ)y achtÈrin"'dè.LENSrevue goed door.
,' :. I

ïTÈ!'ISTRIJDPROGRÀJ4I,iA C+TJUNIOREN ..r,.'.E7-E-EE,+,È.-@

- f.ontaJ:tpersoon: Robert pennings, Kon. EEr0akade 4c, Z51-B F,J Den Haag,
1cel. 652414 b.g.g. 971674 pe r.er perreyn.

ZATERDAG 12- IO- 19 85. SaDenkonst LENS

rrf,.:eIIen vdor <le vredstrijden biJ bonéirgenoend persoon o? vrjjdagavona tuÀseii'' tà.oo en19"00 uur. rn uiterste nóod. nog op. zatórdagmorgren op r,ells .Ëij iémaria ,?.r,. dè'
ieugdkca!Éssie tel; 661314- tr'oor a0ondv,edstrij cen uiterriit àË. av.ona van de wedstrijd.v-oor'18,00 lrur. | ' : ..

9.00 uur
12.00 uur :i

1 1.0C uur

18.00 uur

9- 30 uur

14.00 ur:r

MÀÀ}IDAG 14- 1C lig!."
18.30 rur rENs c2 Quick Steps C4 v2

D i6nrG 15- tC- 1905.

lÈ.00 rn-rr LENS A,iJ en C-selektj-e tïaturingsclag op LENS

Í"roENsDAG 16-10-1985.

14,3C uur r,ENs D1 .J,, ,, - EMSE D1 V2

BYZOI,IDERIIEDEii

IÍ§DSTRIJDPROGRAÀl!É.À E.I.I'-JUIIIOREN

opsleliingen ars bel:end" tENs cl Det D-v Derden. LENS c2 zonder p. pronk en
P.de Lange.
Iées !q.e koplr achterin de LENSrevue goed eoor.

:<onÍ: aÈ-àb-ei-s-öoö :::: ::'

-10-
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Afbellen vcior de wedstiijalen bij. bovengeDgg.qd persoon op vri j dagiv.cind tussen.là.ïc en
19.00 uur. In uiterste nooÈl nog'op zàterdaguorgen op LENS bij ielland van .de..;. .,...

Jeugdkor@issLe telr.661314. v.oor avond!.re«Istrijdeir ui.teilijk ae avoira,rur, à.l-àa"tr' a'' vóor' 18.00 uur.

ZATERDAG 12- 10- 1985.r---------
uur Duindortr)
uur LITNS E2
'uur LENS F1
,-,rr, í»s ii , .

oMrÀEilt_rG 16-t 011985.

Sanenkon st LENS

11:30
9. 30

11.00

.12.90

sv E1 LENS El s?ortslaan,/Mezenplein
RÀS Eà V3
@Ieritas F1 V1
LENS F2 líadesteyn

RVC E1
Laakkwartler E4
LAAKKT.'ÀÈTIE R FI
LaaïIwartler F2

10. 3C uur
9.00 . uur

lC.30 uur
11.00 uur

ll3 . 0C uur
14.00 uur
13-00 uÉr
14.00 uuR

13. 30
14. 3C

13. 30
14. 3,J

uur IJEI,IS E I
uur Í,ENS E2
uur LENS Fl
uur 'LENS Fi

v3
v3
v1
v.l

i}YZONDERBEDEN

opsterlingen ars bekend. r.ENs F1 Eet A-er Hadèioui en LENS F2 Eet D.HeeEskerk.
lees de kopy adrterin de LENSrevue goed door

IiEDSTRIJDPROGRAMMA DaEes en Meisfes.

Kontaktpersoon: EYans vd Derg, cransbergenlaan LlA, 2541 AM Den Haag,
tel. 297978 b.g;q. 971674- Peter Perreyn.

Àfbelren voor de wealstrijden ui3 l.ru.rr9"rro.md persoon op vri1dagavorla .tussen. 18.00 en
19.00 uur- Ín Él.terite ,!e6È-ncA op zater<lagmorgen op LENS bij lemand. van de , .

jeugilkouaissle tel. 561314. voór ivondweOslrii àen uiterlijk de avonC van dé. i;rédstrl j d
voor 18.00 uuï-

ZATERDAG l'tz:-ld-róes. .

'l

Samenkonst LENS

'tr.öo uuÏ xrsv .
10.30 uur cDA

WoENSDAG 16- 10-1985

13. 3! .uu1 LErys 
. 
neisjes

BÏZOÀIDENEDEN

LENS dames
LENS melsjes

Gona '

Brasmusweg
Madesteyn

v2

10.00 uur
9. 30 uur

13.00 uuï

;r .. :. ' , :
o.pstellingen als bekend
Lees de kopy achteÍin de LENSrevue goed door.
vanaf vrijdag 11-10 a.s. training van 19.30 E/n 2O.3O uur voor aIIe daues +
meisjes. .

ZAÀLVOETBAI I,FÀIS - coEbinatie Marinbahal 14- 10- 19 85 .

O5r, raaandag 14 oÏtober is LENS uitgenodigd om.Fet een A/B-tean Dee te doen aàn een zaal-

' ' ,1.;,. ,

.Het Progranma': 13.30 - 13.50 uur Jac - LENS . i. ,,,. i .

14.20 - 14.40 uur LENS - HMSÉ .i.

-E.Verbeek - M.eI AssrouLt - F.Kassim - p,vd Zwan - M. EnèLlch -
E.EndLich l P.Bijlsma :,, Leider Edr,rÍn Coret.

opsÈeLlino LENS:------:::...-

-11-
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TRÀINIIIGSDÀG A-IJ+C-SEIiEKTIE - OF .DINSDÀG 1 SSTO- 19 85 :

Op dfusdag 15 oktobër is er een: trainingsdag op LENS. A}Ie spelers van de A-ts en C-selek-Lie (dus ook jongens vair de selelctie d.ie in het teeede elftal spelen) worden op deze dag
ve:*racht. NaàsÈ de spelers van LENS doet ook c]e voetbalvereniging Weéterkwartier nee- -
ook .vah--cëz-e..ire-rgn-iging komt ce A-B en c-selektie met hun eigen trainers i:Jtedereen--wordË
om 9.30 uur op LENS veruachÈ. Neero naast je noÍcale trainingsspullen zoals voetbalkled-tng
vöetbalschoenen en je tril-i;i.ngspak óok grynschoenen of badsl ippers mee en èen extra''shirtje voor tijdens de lunch- Deze lunch woidt dorr LENS verzorgd. ,Ie hoeft dus geen
broorl mee te nemen. Olr + 16,30 uur i-s deze dag afgelopen. op dit Eoment zijn vre nog be-zig net het uitnoèigen vaÍ. een bekenCe trainer eir.enkele sFelers. Of het lukt ZaI èinsdagbltjken. tle hopen dat j u-llie een ler:ke dag hebben" De middag zal o-a. woïalen gebruÍkt
voor het spelen van h'ed.strij den"

VOETi]AI TI.]DENI SI]E EERïI T/AXANTIE.

zoals jullJ-e bij het wedstrijdprogratrma hebben kunnen zien is er een druk' vöetbalprogram-
mà t:i:jden s de herfstvaiiantÍe. ilijna arre erftarlen zijn akLief doordeweeÈè. w. nàp"í'
dat ju1lie dit op prijs stellen e:1 er leul(e Hedstrijden van rBaken. _t-{gght je verhindera
zijn oro te komen spelen bël dax rLiniunal de avond van te vorerf af'bij - 

àe.k'ontaktpersoon
I'an de JeugdP.omLissie (dus niet bij de leiàer). ook bij Ceze vriendschappeliJke víedstrijde

l,laandag 14 oktober:
Dinsdag '15 okÈobèr:

allc trainingen gaan normaal door
de tr-ainlng vobr de A-so:l ektle gaat nornaal docr. D: .j -,rJ 

j ers

woensdag 16 oktober:
die niet op de"tÍàiningsdag waren worden veríacht.
de training voor de D-selektie gaaE niet door'de tïaining voor de B-setektie gaat i:iet doör.

KRANTENAKTIE ."

L'E IIERITSTVÀKÀI{IIE rs EEN MTOOIE GEL.EGENHEID voor onze jeugd cm oucle kranten op te gaarr
halen .!n -hBlt-.b\rur§" wan-neer erk jeugdlid. dit nu eens drie uuï zou daen...tijce;s_..de;d.,va-kartie. vlat een' i(rartten zouden t{e dan hebben. En je weet het. gíanneer je teveel kranten
hebt on zelf meè te nEr-en. beI dan d.e heer pennings naar ter, 6sz4l4. Hij komt het zobij je" weghalen. i

Na een. zëer t-raag begin in de eèïste herft k\,raEen we Èoch op een 2-o voorsprong. Goals
getraakt door Lhar en Faroek. Na eer tacÈische wissel v.d lieide voor Straathof stonden we
na vijf Elinuten in de 2e herft ar met vijf nul voor toen gingen qe rustig èBqlqp net pog
op de rritlrèdstrij d votgenCe week tegen vios uiÈeindelijk wercl hets acht nul. Goals van
omar 2x, Far.oek 1x, Michel 2x,FraÍ (ie 1:(. beste nan van dë wedstrijd johah ioosÈIoot.

IJENS 81 - Tonegido D1 2-0 ( 1-0)
'- mLcnel en qeraldj -'

De krachtsverhoudingen ln deze -p91r.I9__z_ij&-e-Ld-.r-tuirtelijl! __Epyen,in...?ijir-§l:hgrcnifrgerl;.;-;,.
Westlandta en vJilhelEus (??) aan het ,,vechten,' om de bovenste plaatsen. Onderin uaken
Vredenbur.ch, Tonegido, NaaLd$àjk en eriick (??) uit vrie de laatste plaatsen gaan bezetten.
LENS ll1 zit saxoen Eet rr,'Ic (volgende week onze. tegenstander) vlak onder aé, tcopgroep. .net
kradrÈsverschil tusser Í,ENs en Toneg{do was afgelopen zaterdag duideliJk. Eacl LENS E}1het wat meer over de v1e:ugels gespeeld'en het bailtèmpo hoger gehouden àaÈ was'.een giotereuitsrag tresÈ rogelij): gèHeest. Nu brèef LENS op 2-0 steken. rn de eerste herft was het.
l4arco Endlich die een mcoie pass van Toon ilansen jrschoot. Dlt was ook de ruststand.
Na rust hierd',re'Íoen DLinant. èerst een,ville ÈïàÈ schitterend ulb iijn eoól,. -Haardoàr.::.reoP voorspeong bleven. Eierna naakte Marco Endlicli zijn.achtste koDpetitiedoelprDt en I,ENS
stond 2-0 voor. Dooi een:.oiselu}kig voorval &oest LÉNS EeL 10 nan verder-

-72-
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Eonegido dacht te Profiteren maar vooral in deze,laaÈste 20 trilluten. had..LENS,i" .als ' ze het
sIiEDer gespeeld tradden, op een ruinere voorsproirg móeten koEèn. ttet blóef rriiei.rioefiit
2.0. zaterdag naar EHo. Bij een overwj.nni-ng kan !ENs, tret dadelijk de thdi,sh,edsÈÍ1j den
tegen Scheveningen (2/11) en Westlandia .(26/10l in het vooruitzicnt ae aarisluiting

Afgelopen zaterdag was het dan zover. De week ervoor hadden we ruim gewonnen en spraken
er zelfs aI Densen'c'rer een karyioenschap. Nu moesten vre tegen de koplopér en dat, reali-
seerden sonmigen zich blijkbaa.r niet. Vanaf het begin was het erg romrnelig en dat zou
zo eigènlijk de hele !,redstrijC blijven. cona speelde erg goed zonder daarbij 'al telzeer
gehinddrd,te wordeh door de tegèístandei IÍ,ENS dus)-. eI snel kwarlen we met ó-1 acÈter.. ' Na een luitstekende reddin(y vdn Mrirco'stond Cè verded.iging'te slapen en kon'er vriJsimpel
gescooid worden. Wie ilacht. dat IEIIS nu iets geèoncentreerder zou gaan spelen en *1 .ff.-
maal een stapje exÈra voor elkaar zou lopen kwan bed.rogen uit. wederom een goede redding
van Marco en wederom stond de verdeèiging te slapen. 0-2- Wat hierna gebeurd.g ?aI mèn
nog niet vaak meegemaakt hebben <rp een voetbalveld. De scheidsréchtèr (nog beidankt rreo,
en van harte beterschap) troest het spel zelfs staken voor een ruzie tussen twee spëlers
van LENS. De Eeren waren ni'et tevreden o§àr eitàaers spel en inplaats vàn ekaat .te
helpen gebeurde èit. ,fongens ik hoop ,qj"t juliie je reallseren dal voetbal een tea&sport. is en dat jé sanen tröet t erkën oro eèÀ overwinning te behalen- De 2e helft iras íàTEàE-' '' betreft iets Effi. Eèt vertoonde sper werd er niet beter op maar er wera tenntnste'
gej'Ierkt en ex werden zélfs kansen gecreeexl- ulcoi aonoe p."É 

"r, een goed.e keeper kànden
:'. we,geen: 2-1 mlal<ei.r én. kon de tegenparty zetfs 3-0 en 4=O bij uitvallen scoren. viij'nuaa.r,. lwel rninlmaal een cloel§r:ntj e verdienC maaï het mocht blijkbaar niet. Ik hoop dat ieclereen

.iets'vàr deze wèdstrtjd geleerd heeft èn'àat rueir begrljlt dat we roet z,n allen noeten
- ,' kfiokken voor' een overwinning. Konence zaÈerdag palken wà weer twee punt"n-n dan gaan we

toctr verdeï voor het ka4>ioenschap r,Jant goed voetballen kunnen jullie alten]aal. :

r.ENS. 32 - cona B1' O-:4 (0:2):'

RonaId.
LENS C2: - SVr35 C3 t2-L.-

C2. was .kennelijk vrijdqqeyond vroeg naar bed gegaan. Í,Iat een energie nu: Al was de tegen-
§tander,,wel erq zwak. Edwin en Dennis deden nee bij svt35 en deden het d,aar niet stechÈ-' De legenstander werd opgerold. Bij de.rust stond het al 6-1. Doelpunten van pete. r rNaik na

L een _schitterende paqs van Anciuar, René, Stefan, peter (btunder van de keeper) en weei
Stefan.met een schitterende 1ob. Toch nog een doelpunt.van Sv'35. Maurive werd. verrast,
Dè 2e helft.nog 6 .Coelpunten van LENS: Davial en stefan, beiden na een solo, peÈer, weer
David, René roet een prachtig afstan.rschot en tenslotte Steian. De achterhoede zat pot-'ètiht Det Pascal, Noesak en shousil. wat een weelde! tlet zo'n..grote uitslag hebben jullie
nog noóit gewonnen, naar er werd nu tenninste "geknok!", ar was het nu niei ,p ,roaió; 

--
Volgende week willen we het weeÍ zo zíe[ dr:s...,.vroeg naar beil. ,

LENS Dl - Voorburg Dl 4-4

Je zal het trisschien niet Eeloven naar alweer zorgde Dt yccR EEI.I RUIM uuR BoEIEND VoETBAL,
Koproper voorburg $rerd. (alweer pas na rust) bij een 0-3 stand op eigen helft vastgezet.
Eeïst zorgde Jin,my rhorEsen voor 1-3 eí 2-3. Maar to€n kwam er een tegenslag. voorburg
scoorde 2-4. Maar èit rENs teaxr za1 tochl víer niet opgeven, de dn:k op het. voorbuÍg doel
werd gewoon verdubbeld net als gevolg 3-4 door Niels Valke (7). Met nog vijf ninuten te
sPelen moest het enthotrsiaste publiek van het'veld worden gehouden en naakte aliDmlr 4-4.
LENS ging nog op jàcht naa-ï de overwinning Eaar de ïesterende twee minuten bleken te
weinig om het moegebeukte Voorburg definitief af te schudd.en. Jongens er is werelds ge-
voetbald' Eeèr dan 1003 inzet en concentratie als we een beetje van dat Ajax geluk krij-
gen zal zelfs RVC na de winterstop verslagen Èorden. 'l :, ...

p.s. roop mer 9 man in lleÈ srrafscrrops.ui.alui; u" .iÏillt io !Én. voor tije, en ee-" woon met 9 man blijven aanvallen. Met de E is het natuurlijk Dakkelijker oEdatje wat lager voetbald (lpoule).

-13-



Een''le Églfi roe! .+ger-',r.a1rse..ï 
"'"à'i.;D,;"J 

.r.".elaigo. g*a. e.r, _5,.i-ma scheidsrechrer 
'alie

lekt<er tiet voedràiièn, ten niet "wr"r u""=-fliJa.. .oorrg.r,= . da-t was ook jur.r.ie . verèiensten
door Eoed te blii.ve{t g'v.gr spelen. oe 2e helft net een hard werkende t'tyke pronk die wel
Eooet Probered zijn plaaÈ te houden. I'tark naaktè eindelljk het le doelpunt en ileroen
de 2e over de keeper heen. ,rongens arre!'aar een plutm door het fÍ jne , ar-a za.r.ren.,. . ,,-

Kort Drnó E2 
.: 

I,ENS' Eí o'-z

ilelrs -' @r,eRrrAs" a-6

wootoo - LENS danes 0-2

UITSI.AGEN JEUGD

f-

De. Lelder.

DE.LEiderL

r'2 Doest ?ftereag aanlreden tegèn'het sterke'@Ieritas. De 
-

' beslist rgen de reuzeh van @leiita". overr d.e d$rergen van LENS
,. 'F fria:lg àinuu9 wèerstand tÍàOen... =p".ià. ond.anks daÈ zij' ÉedstÍiià. '' . ,'.1"-,-. ,l , .

.ríedstxi j d was aI snel
heen }iepen:. F2 bleef
verloren een goede -

toÈ

' 'I'Iet io'à.im"s traden rg o4r'9 uur. aan tegen Nootcloïp. Ar.gau$, breek dat de Èegen;a;
.. :i:!' zo makkeliJk'was als'somige' r,eNs,Érnes -dach.ten. ze waren opvallend,iveel op. onÉe

-,-- *heJ-ft, uaàr geh:Ickig konden àe hun kansen niet benutten, Na een goele,pass "roaakte..onder-
getekende er 1-0 van en zo gingen we d.e rqst- in. In (le tweed.e Ie[ft.leàeri we.ireel te veàIuàïvetries wat liwam door: het té lang vasthou(Len van- de barr o-n.r.pr"ttànàr,"iàl !;iE.à= ''--' briitenspel staan en te vdel inAivtdueel r.rerk willen ve rri chtte;. Toch kregen we ,rofr 

"e1Paar kansen door het hàrde r.rerken van: GeDroa, Mireitle, Ànja en Natascha waardoor iiUy
..èelt fraèi doeipurit kon gcoren. Dades, als we in het vervotg treer doetgeríchte kansén'wlllen 'èreësren moet er'veel'snelLef g.egpeeld !íorden en aat leer je o;.a. op cle.,training.

r!ida.
qpa - IENS meLsjes 2-1 (1-0)

Na eèn zware neclerlaag van vorige week tegen KFc Aingen we iaterdag.-vol-gsede.:Eoed .haar
oiIJ. We gj.ngen alweer met 10 meisjes de strÍjd in, ondat Nathalie het weer liet afweten. .zonCer-af, të: bellen, traar Cs andere.meisjes hébben zictr toctc van hun qoede'karit later,, .zien. Het eras een sPortieve r.rerlstrljd aan'beide kariten. In'<1e eersté helft ljep'het blj

,':, L.EtilS niet zo al-s het EDest, naCat ODB. doèr een verdeèigings foutje met 1-0 voàriwan legàn-
nen ze .tegen elkaar te Eopperen. ,(@.Lden Coe .dat tocïi niet). Toén we i; de rust oet elkaar

, gesproken hadden ging het in de 2e helft stukken beter. Doot'het goed opkoren van Nancy.sl.nrijver cn die d.e bal door speeld,o naar Joke kwan Joke in da'qeieqenhàid on te score'n
.-, het.was toen 1-1. we gingën toer,., steeds meer clruk uitoefenen, wó geioofaeri er'wëer'in.
. ^ BrigiÈte probeerde ocrc nog te scoren naar schooL helaas tegen de f.aal. Eet geluk'.viàs

- ni-et rnet ons, tot onze. teieurstelling scborde ODIJ in de làatste sèconde, n"o§ 2-1. 'Ja-@r
meid.en tc.rt vrijdag op de tïalnlng en.a.Ilemaal komen hoor.

Arie en Í{ln.

" LENS A1
.LENS è2.. -
. LENS.:B1
I,ENS I]2
LENS C1
rENS .C2_

I,ENS Dl
I.ENS El . .

Duno E2
Quick Fl
LENS F2

wiLhel.nus nl
' LDosduinen. A2
' TonègiCo B1

, Góna Il1
. Velo C1 "

sv, 35 c2'
. Vóorburg D1

r,; ODts E1 ' .

. ,r:ÍENS Ë2.-.. - :
LENS FI

: Celeritas F1,. i ',

8-0. '. '
-,.h :,, ,

0-4

72=r"
4-4':
4-0
O-2
1-3

.' 0-6, ,,
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UITSLAGEN DAMES ./ lcrs.rps

Nootdo .rp
ODB

UITSI,AGEN D@RDEWEEI(-s

I.ENS D2
r.rus c2
I,ENS E2
I,ENS Fl
TENS F2

LENS daEes
LEt'lS Eèisjes

Tonegido D2
Rava C2
ÀDO E3
ADO F2
ÀDo F1

0-2
2-7

2-7
3-1
0-7

Een hard werkend A1 was eersit bliJ net een gelijkspel naar na af100p toch weer iets te-leugesterd' Een 2-0 vóorsprong *"ie i",,,-r='otl t *à"r, gegeven. ," 
-:à"qdL"rrrssie 

heeftedlter bewond'ering voor iuttià inz"t. c" ,o aoor. À2 walste over roosóLlinicn heen en 81won verdiend van een zwak Tonegido. LENS D2 was fysiek de ml,ndere; van @na. cona 81 konhlerdoor gefratteerd uitlopen iaar 4-0. *,s 
"r 

heeft het Eoeirtjk rn hun pour.e. paséén overwinning tot nu e: * ned.erraag t.g." v"ro zaterdag ,u"-."t t", niet zo berang-rijk als het verlies van siosonny llansvéld. IJeze 'ïeus'achtige spereï van r.ENs cl brakafgelopen zaterdag zijn been- ceàn pret5e"inaar nadat het gipJ erin zat riet hij zijnvader wel weten zondag wer naar neceerlt" te w ren trixér,i v; E"i; beterschap- John.ook LENS C2 won eeer rutn- Í,ENs Dl verspeert ondarks a1 die "vrerel dele alstri j den " toclr': Í.Iet .at -le.|v erg veer PunÈen. Trouerens aal psv- countervoetbal is heleuaal nj.et zo aan-trekkelljk hoor. Het belangrijkste is dat jurrie het naar je zin hebben- 
^";-iJr-dt 

i];gespeerd' Dit kan ook gezegd worden vaÍr r,sNs nr. Nu was oDD duidelijk cle Dindere. Noggeen nederlaag, zelfs nog geen gelijkspel werd er weggegeven- ook LENS E2 kriJgt de smaakte pakken. Na een doordeweekse óverwi.riirrg op ADo, vras nu Duno aan de beurt voor eennederraag. r,ENs Fl won en r,ENs 12 verroor] B;ide elftarlen hebben nu 12 sperertjes. Nade herfstvakantr-e komt er een F-erftal bij. DE ,,onderhancreringen,, over de erftallenro!'en nog- Nietrand vrit het huidige elttar-veriaten. Toch zat ett in somige gevarrenEoeten' we ko,en eï wer rlit. De .a'es zijn ook nog <»rgesragen. Na was het sterke Nc,ot-dorp in eigen h'Jis het srachtoffe=. o" ,ér"iÀ= verloren in de laatste Einuut Eet 2_1.De hogere indèrinq van cle bond slaat nergen! op. Í{ij proberen oit t"rrq te draaien. !ve_hopen we dat jutlie alleEaa]. trouw gaan ;=J";; en $rat Dlnder afbellen/wegbllJ ven.

É
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.DE LEI.ISREWE
wEEKaLAL vAN tE voETtèrvERENrGrNG r,nils (ra1'1rg Hq slÍEI,)

..59e jàargang n,,."nr 13;. 17 oktober: 1985.' ' ' ''''' t.'

i)JCoum(yJJlojocG

Y cirprcrnm ouc

lW ilelUtreCB

2197

2t92

2t9 3

R- F. chazi

J. ijapÈis te
;

Mevr. c. t{.i]os ch

U80172 c jun.

26u472 \t

240754 NS

Jan v Gojenstraat §, 2526 RC Den Haag,
teL. tJ90 16 3 - ''
P. SakkerÉove 26 . '27 17 Z» Zoeiext!,c,er ,
te1. C 79-21165 7
À. Roussclstraat 70, 2551 à Den Haaq,
tel. 239u49 :

:.,"a y g"k zo benieuwd hoe tret eeïste de nederlaag tegeà.Tonegido ,ér:urerït heeft?.u ft*t,:f..tslf. geluige. viim'zijnl! 14.00 uur l,lestlanoia uit.

JiJljoilL),JlJuU:-JlJ I]J I!iJiJLiIir_t

: . JAH)psrELtrNG 'r .

É ': iJ..
iJrJriLiiJ)]iJUdilJilJi33Ji lLludllri.iÍJJil:,;:DJt!:tBijt,IJJIJ:DI:JSiJilBrlrt,lir.lxDBlrJDBUrJUirBLil3u3ilJirD!}lBB:rj]ilDIJrrJ:Jilg

Zaterd 19 ok tober
srr«:rgens :
s I ro-iddags:
Sluiten: . 

.

,Hr. lenting - José Christ . .

4n vd Steén - Nans Coret '- popke Enze.
Lec Molenaar

s t norgens :
s I Diddags 3

Aanvulling:
Sluiten:

zondag 20 oktober

Tinus Zilfhout - G)r Hoppenbroui*er
Àn vr-l Stcen - René vC Steen
3e elftal (2 pers. j
Àndré en. José (hrist

Jij verhinliering afl.re]_Ien bij ,José Christ Tet- 66J204
LE? OP -.- IET OP --- I,ET OP --- I.ET íJP --- I,ET OP ---
I,ENS 5 : 27 oktober barèienst (2 i>ers. )

uEr@r!grlEELE!_!E_IELIEISEJEB_EEjLrlELIEI!B_.EEEESB=SEE_gEE=,EISLIlJ_UEEryEg=gCr

CLU]JJE TÀI'IG UI' GEEN I]EIÀ[TG? ???

,]

Àls de roees ten van U dit"Iezen is Ce eerste conffontatie met de ijelqen al weer achter tferug en r'eeten we of het de vorgeiràe maand nog zin heeft om te kijken naar de tweece wed-§triid- Je kan de s:)ortl<rant àe ldatstc wetËn niet- opsraan öf deze staat bol van interviewsóv:r en cöumentarèn op cre "Derby der rage Landen,. nót ri5xt wer of niets anders ueextelt in dezr: dorre, à,aze \,rererd. Tot bveroaat van rarnp gàat.'men dan ook nqg ar dte -schitteÏende loomenten van weleer vertonen, toen het nog- a1lemaal wel Iukte.. rn de Haasche

-",:::ï::i-:l::rd.g 
j.I. vr_.rh..:J-de ex-irasenaar en a;..,t>.àr-senk Hbuwaartl;o"à"rr"r."., gi.i"-

flo-qr de,frituur", waaroee'hii en passant de haute cuisj-ne van onze zuid.erburen ten toÍieletc.reiae.

-1-
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'r -l 4,. 3.': ^:-c v. r.:i.i= tr!- j d :eg.-l dLe sliJJoe rai(keJ uit het zEide: d:nkenrl kxi j9 ii<. u+l r-- -een de kriebels. I\dee rcaaL drie kwarÈier je zitt€n opvreten over het negatieve spel va:r
de Jelgen en de onEacht l'an het Nederlands elftal. Is er echt geen gocie filn op tret an--
dere net? Maar ach uissctriqn, valt heÈ a].lenaal wel reuze Dee:
Een andeïe zaak dle d-r_gi-sgjl] 

l.k_ -3t j g_Ig.q..pe í-igE-o-usè i_s.h.eË.nqr en bqta4g -v.,an. de..jaarlÍjt:s-- i16öf "crë''KNvts-9èhöfdè-í bËËéi:èo-cpë titià - 
- È'id;ri-ili;ctre leicling van r,ENS zar r,raarschi jnti jk

Cirekt insteEraend knikken r maar hgren het volgende. zotn gigantische afvalrace Eet een
nisschien best leuke prijs aan het eind van de rit is voor heet vrat. trgingrs lpf,eft elq'--éën-t1nëè'dè-"ëLÍtal'të-Íàtèí-àcrëiËi:'- Íiàr ièdàn-èreri cà' Ëèieri t.ril";;;;;-;ie""L.9è"..= ."oninteressante tegenstanders zijn levensgevaarli jk vooï het licha-r0etijk en geestelijk
r,Jelzijn van rijn eerste elftat. Ncu en dat vind il< nou eerr staaLtje .ran puu. eigEn be.l_ang"Lat van die blessures zal best r,e1 eens rcgelijk zijn, maar waazom vrgr4en er dó zo vaak 

-

van èie rloor<leweekse oefenwedstri j i.ien gehouclen? \À.rb hèt aspect oninteressente tegens Eandeï
kan ik a1leen Eaar opDerken dat juist hoe ver:der Den koBt, hoe leuker de tegenstander
vrordt- Daarbij bh-jven aIleen cle sterken over op basis van Epntaliteit, En ik dacht. d,ètdat nou juist r+e1 eens ontl:rak. t'laar aan het \rolqende heeft de technl-sche leièing van
onze.crrÈ waarschijnrijk herenaar Íiet gedachq. :zondag had r,ENs na"orijk.bij vrinst oÉhaar eerste beker tegenstander tegen een ancler er-ftai van sparta gespeerd, n.1. hetC-eIftaI" Í{at. daar de voord€len van zijn?
Ten eerste betïof het een tlluisyreds triid Cie in ieder geval neer opJ.evert Íf.an een rri t-wedstxijd" Ten tvreede had de naa-B sparta .misschien wat meer toeschàuwers'ge1okt, Eaar dat
'ralt nu niet neer te conÈrolererl- I{at ?)U-jft echter is de constatering Cat onze penniDg-
meester zondag ëen aardige bron val inkonsten (baronzet) is rutsgelopen. En dat noem ik

..Ixr -c+tÈbelaÍ8.--I{issct!ien.{,.èL daar. in het..vervolg'-ook- rekening mèe fan worden gehoUden;
i3E ER I4EET IIET IJETER IJE I'!^IETER V'EET TER WEET HET. IJETER NET!íETE g-EEET=IIET

. VARTEI.ES

Twee weken gereden berichtten vrij u over het bizarre taargébruik van Mvd Lans
(U !,reet wel, "blouvre kor:se,,). Afgelopen zatérdag kwam l,rartin hier nóg el,en oP
terug. Eij vond dat wij van de.redactie zijn r,roorden wel heel erg
"fumetiseh " hadden weergegeven"
???????
De gebroeders Bijrsma, dat zijn jonqens Det zel fvertror:wenr afgelopen zaterd,àg
kreeg U1 een strafschop te neEen, Danny ilijlslra liep resoluut op aé bat af ^--
en---- zag.zijn schct gestnpt. zijn broer patrÍck liep bijkans blauÍ., aan van hei-
Iachen. I\'ee dagën Iater, tijdens een 2aa lvoetbalwedsiri jà van een a/u_courbi_
natie Dccht Patri+ heÈ proberen. ie afstancr reàraagt bij een zaarvoetlaLpenarty
7 hele net€rs. Dit was patrick echter nog te ver. Ook zijn schot haalde hetnet nÍeÈ. Dannyrs buikpS-jn is alweer wat qezakt-.....
Eoezo broederliefde?
Jver strafschop'Jen ge!):oken: uw doorg.lans vanaf de stip zeer betrouwbare deel
van de ïeeactie faalde afgelopen za,--erdag hoperoos en dat koste het vierce 

.de volle w.tnstl
Nou rvas de penarty èie geregenheidsreferee "okkie Trooi" vlm Marsbergen weggaf
op zrn zachts gezegd clubieus
Rechtsbuiten }tcb piron was na-rerijri op de heu bekende o.rri., ,..= a.EÍr het hor:-.
delopen ln het strafschöpgebièd van de tegenstander en veigat de verelste af_stard tussen het rechter- en linkerbeen te bewaren.

' Ànd.e.rs gezerTd: hi jr ging «1oor eigen schfi] d op :.i_n plaat: , . ... ...: ...
i3ij dé faí.- ilrobshobft eten'ze op traandag altijd bloeDkool.
Hoe bed.oelt U Eevrocn? .. :1 -._ . : _
Het hoofdstuk Rcb Jarsen can" Rob heeft zich in enkere weken tot een graag
geziere gast bij Tonegidö genaakt- Eerst leidde hij SenÍoren 1 naar eén I-5.
thuisnederlaag tegen de Voo.-buxgers, afgelopen zaterdag was hij gasÈcoach bij
A1 dat rdtspeelde tegen -,....juist, Tonegido. Na cle 3:O neOeriaig schijn.E Rcberg goedkoop dronken Èe zijn gei.rorden
get lras iiobbie voor. en Robbie.nai
Da! zware rooptraining niet zarigmakencr is in zorn gevar bewees eerder èítseizoen L7. Zí) trainen alleen txet.de bal, eaàr veÍsloegen Tonegido ret Z_3,.

+ -2-
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Was lekker dat biertje .Turrie,l - ---:.:.--.--.-
l,lensen opgeletl Vroege pasen.in (le Magnoliastraat.
Toch van hart€ beter;éhap Leo!! .

(wij van de 'redacÈie bedanken Jurrie voor bovenstaande var.tatie).
IJII{S 3 -: RKDEO 3

Fijsvrijk,
I,ENS

'fonegiCo

Irndré christ
win Kouwenhoven
I4arcel Jéi1sen

RKDEO .

Pos tduiven
§KÀW

7 .72
7 -10
7-to

7-10
7-9
7-e

lheo Eoefnaqcl.

. 
KLÀVER.IASSEN - KI,AVEIi,JASSET.I - KLÀVEII,fASSEI'-i] Xr,OrI:C N^TASSEN - KLÀVEF.fASSEN - KIJAVER,'ASSEN -

àffi %+*Ë:-:;, ï, §: i;,:" ;.::ïi,.;* ll.Lïï:, i:,;Lï":"ïi::""ï;§ ;, ï;" *"crp. het- tinnen boxdje versq\ijien (oncler het. irrustere duo Jansen,/otte natuurrijk) . u kunthet alleEaal zelf Eeetrak
even één "u" o" "rà..=*Jàï;.';iï=:::"loet 

zit u soeci vur sau'I even d.e strook in or ber

66 02rJ4
zgsati
21226e

Hierbij geef
Ik speel rct

ik Eij oL).voor de ktaverjasavond op 1 novenÈ:er a.s.

Naan: . .

l # -dsi.

r'ENs begon àe werlstrijd iaet fe1 en enthousiast voetbal en zette de teqenstander 15 ninu-ten lani onder crruk - Dar ïesurteerdc, na een fraaie pass v; ;;"";.l;-;;;;;**.ïuË-' karis voor rlybe, aie echter arreEn vcor .le_kceper t. i*,g ;";;Ë: *-Ë,[:;";;*' bijna, naaar via de rat ging zijn schot ovèY. iangzaa:aaa' kreeg RKDEO meer. vat op ons spèlen kwam er met goecle aanvarren via cle snelEe, goed bewegencle én ervaren spifsen zeer goecluit' Echte liansen ontstonden er echter niet onàat er stàeds bijtijds inge-grepen rverd.Toch kwa, RKDEo op o-1 crcor- een vrije tr.r1r. i,. rouur'stond goed, tlvee man riepen fer in,naax de bal werd haïd en onhcucbaar via éen been in de korie hoek geschoten. LENS leekeven aangeslagen, EIaaï pukt" gg draad r.reer op: aanvarren trus. erthur kopte na een goecekcrner op de lat en wybe si)eelile op links ."i "*, uit en knalde in de korte hoek. De goedekeeper hield echter' De 2e herfL eenzerfde sperbeerd en het vras zeer terecht dat Franser Eet een gel)Iaatste bal 1-1 van laaakte. TJEI,I§ bleef RKDEo onder druk zetten en een cloer-
Punt hing in de lucht" Hel-aas weïden de Eakkeliikste kansen om zeer) gehorpen. Nog verqe-lcnder e'erd het toen het zelfs nog l-2 werd. Snze verdeèiging werkte ce bar.niet resoruutweg en de bar kon zo E:;raï in het lage doer geropen worcen. ook daarna treeg r,,alli ;;;-il-:sen Eaar de stand verancleïde niet xneer. Ja@er, geen slectrte weclstrijd maar wer ees on-gelrukkigÍe nederraag- rk denk cat wè vandaag een ,1sturenrie,, ni.cldenveíà.r ,l"turr. rk denkCat er si)elers verstoppertje speelcten en daarCoor 'nar*reti jks 

"u"".r".U.o, ,;;: il ;;;dat er í,/an de vreugèrs tegen deze niet zo sterke Éacks o.., g"r".i rr"a ,ài""-r."#- 
*'-'

De stand geÈft aan dat er nog van alles mogelijk is en zonda! ".r- ;;"";;;; ;;:-,:l1.UU uur met zijn allen rveer tegenaan tr«eWl . Het volgencle verslai is dan van de ui t_blinker van afgelopen zondag: peter Ce Bruin. -- - ....:..'....::_::-
I€ -Stand:



i.te "F\rsio Crpu

'- Fred Corstnaje :

' , -.: Íheo "1]ootrs
.- .' Michel Eortnan "'

. Ilon v Capellevèen

DARTS IS FT'[I

PRcJcRÀMlrA "ZONDÀG 20 -riktobé i 19 85.

14.U0 uur Víestlanèia 1
10.J0 uur Mussctren 2
1-1..tJO. ulr,r LENS. 3. +. ' . - .

'13.11È i:ur r.Ets 4
1'à Ct{J urrt{ipi)o lde r 3
12.30 uur OSC 3

t
:-

Afgelopen zaterdag viel de eer te beurt aen .de, traiqer van LENS.1 zondag.(Rob ,ransen dus)or0 de prmten te ve'ïgeven voor de fetbegeer-ce Ey=io ë"p-rii ,.Er; ;;;;;;;-';Í;;ï;o*"'zrn beooxderÍng waren er ni.et echte uitschieteis. tiiàen"-a.r. 
".À=iriià.rou., te ne'renzodat de p,nten waarclering navenant Íras, niet slectrÈ Eaar ook niet goecl. Eiei*orgt , 

-

nu een verslag van LEi{S- SVGE! gezien Cooï de ogen van Rob ,ransen.
r-n een wat tame vredstri]o ]1ua verdsper) xeek ieNs binnen 13 ninuten tegen een 0-1 ach-terstand aan. Tegenstander svGEIJ, clc nunEer 3 op de ranglijst, was. zeker in,deze ríedstrijdniet cè bet€re ploegi naar I,ENS bleek niet iri slaat net spét rr""r =i.i-ao" te trekken.Echte kaíseh werden niet gecreeëro en de rítriillen van SV@i3, m€t naEe over hujl linkeï_vreuqier ' brachten ce LENS verdeiliging een paai.keer in ae 1rràutene". ,u'o. rust kreegLENS Í',àt Eeer vat op het siler, het cruurde echter no,J . óerui-trx) tiSa voor r,ri-ctrè} Fort-Dan deverdiende geri jk'aker kon scoren. wa*eer ir.e "LENS 

":;.i.r; ;:u. -il=;i;-ril" 
wat Eeer ge-zonde veèhtlust in de due_Is. op- 

. 
Èe ,brengen, (dè duel! o"= 

"oX-àot 
-u.ià"I-r*9u*) 

de balsnerrer afsPeren, iet-s vrat in tiet'biJzonder voor de vleugerspià."-g.i,rt, dan kan men LnCe hoofdklasse nog een tcron aangeven<ie iol gàan .spelen! ,. ,: Rob ilansen.

-Na 992: wij,ze woorden vàn de voetbarkennèr bii ÈÍtstek .Rob ,farisen.vorgt nu de tussenstan(l-
9m.dg feLbegeerde rysio cup- Diè. zoals u weetli+ordt aangèbod.en door rfsiotherapietlotit*Íijk't ue staqil na 7 wer3stri j cldagen is op hèt ogenrrri.k aan de top erg spannend- Ltseerste vier zijn:
1

2

3
4

54 punterl
- 5l ,,.
48,,
4l n

zz zzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzz
Z ,z-L seuromn zoruac L
L,Z
zzzzzzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

-

VeId Scheidsr. Klasse wnr.

J. Mol.'ler+aa..521LEI.IS 1

I.ENS 2 .

. !xAvv.4
ouno 2
I,ENS 5
IiENS 6

F.tsur:chsen 6lJ
iI. i.)akkenes 4J7
,f . Mathysen-- -..412.

477
.lz L

1011
1094
2045
2075
2707
2130

-t

v1
v1

!

i :", ;-

Afgelopen vrljdag heeft " House of darts the Corner,, wëer geakteerC voor de competitie.Eet noet-worcen gezegd' er zit vooruitgad'g Ín. tta een goedà start van Arno alÍe helaas l
neÈ niet.in winst kon worden o.gezet, si)é;,tde ,r- t"g"i clà sterksLe ;p.l;; ;; ;;;;"
Genaar' rn een zeer goede $redstrijd tret he.Ie hoge scores aàn beide kaiten won hij zeer -
verdieni:. IÍirle, speel<le Eeer tegen zÍchzerf dan tegen zijn tegenstander en verroorterecht- Lucrs i)arty 1+a-s er één. met een aparu verhaàI- Le tegeistander wist hem met
.d""r:: s chijnbewegingen zodggl.g_,g1t.-fiifr-hure.ur. te..halen- dat ven Írinst geeh ïsprakë hëëïks'-zljfl:-Nà iÍe sin{ieé-stonëen-wt' .rr= mÈt 3-1 achter. De tacticrs gingen qelijk o1r(?:2) , lerarijl de biergaxaè in +rinst rverC ongezet . (S-4) - Dit was tevJns"Ià ;;;il;ï"g.CEre in,er aktievr: s!clr,gg{.. H._o!,=e of darts the Corne_r uiÈ de tsetje Wolfstraat had voot .

deze'wëtrstr1Jd'éöii-dóÓiË- ËËrei -ÉëËcrfuöJar 
gestelcl ,3ie dus helaas r.riezci verloren. Toch iser ar heer wat beter ges;reerd can vori,ge ,.ék .r, na de wedstrij,r ;;i;. iràn- tot eríër:nis van.een.van zrn Eedesperers zelfs ix1g0;.:k weet zeker dat we de ""rg."a. 

-*..k-í"L
.v'linnen.tegen.deBiueEaglesin-deveItÏouwd'eI,ENskantine.Aanvangi.2.J.jJ'-;;'.



1 I.00 uur LENS 7

LENS I vrij
13. dC uur LENS 9

+ LENS 3 bardienst.

TERREINEN

WesÈlandia:
de Musschen:
glippol<ler:'r
OSC:

tJPSTELtINGEiiI:

AFSGRTWEI'I

EMSA 4

soA 4

v2

v2

E.DoyIa 476

A. Elouazzani 426

2099

2202

, Íle Eoge iioqen', Galgeàweg te Naaldwijk - :,.
Oldegaarcle, Rotterclan
sportcorplex "Oude laan " einde S ctroennakerstraat, Delft
VtaEenbuÍg, Marlahoeve

LENS 7: Eet Ton Ottc

LENS 5:
LENS 6:
LENS 7:

W" Kouwenhoven
U. RinEelLwaan
G. Duivesteyn

299855
ot142-7 t34
01891-7943

IENS B:-
LENS 9:

L. verkijk
F. v ileekun

454972
947272

PÀlqR4I{4è_ZoryDAG 27 okrober 1985..--à%lE

r.4.00
11 .00
i0.00
12-00
t2-o0
12;90':.-.-. 12;.3b
14,00
11. íJ0

IENS 1

IENS 2
PJ.jslijk 3
svv4
LENS 5 +
r,ENS. 6r.:_:.. .

vws ?
osc 4
SV DHi}. 2 :

Den Hoorn 1

uFc 2
],ENS 3
I,ENS 4
GSC 2

Wilhelnus 7
I.ENS . 7
LENS 8' ;

I,ENS 9 .

LENS 1 (vr)
LENS 2 (vï)
RKDEO 3

Cel-eritas 4
I,ENS 5
I,ENS 6
Vios 4
RKI]EO B

Celeritas 6

Snbekie 6
nr«uro :
Chaq)r-.:irs 1

KSD 2
Silva Boys 4

uur
uur
'hur
uur
uur
uur
uuÍ
uuï
uur

+ LENS 5,/ Ueirèienst:. W.Heynen, M.de cl:oot

r 19 85.

Spa:ta 1
Spaïta 2
LrEr'rs 3
LENS 4
RKDEO 5
RKDEO 7
I,ENS 7
I,ENS 

' 
8

LENS 9

'1-O

0-0
7-?
2-2
3-2,
4-t
)-2

. .L-4
t-5

z zzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzzzzz
Z -.- Z- ZÀAL!'CETT}AIPROGFAMMAz t --.;--- Z
'ZZZZZZZ?|ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZT'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ",ZZZZZZZZ,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

MtulNDAG 21 oktober al 'Overbos btr

19. 40
20 "20
21-00
2i.40
22,2Q

uur
. uur
uurt
uur
uur

LENS 2

LENS 3 ."

LENS 1

LENS , 4
LENS 5

scheidsr. Ví. v Mersbergen.
scheidsr. !{- vt1 Linden.,

LENS 6! l.s vrij'OÈsteIlinqen: als bekend

#--*



UITSIÀGEN

Gymnova 5
DWO 5
IJSS Arnvi jn 2
orkaan 2 . -1'

I,ENS 2

LENS 3
I,ENS 6
LENS 5

5- 10
) -'l
3-1
3-4

; ..:.

,!-.

PR,CGRÀT4MA WEEK 2B oKtober t/ E I noveDbeï a. s.

woensdag 30/lJ Zoetermeer,,gO/2 -
donderdag 3l/10 W'kwartier 2 -.
donderdag 31/10 Esperanto 2 -
vri.jctag 1/11 LENS e -vrijdag 1/ 11 ztridergaïl( 3

(20.20 uur) sportlal olyEpus
(19.40 uur) Duinlaan
(19.00 uur) 'HouÈrust

6 (19,45 uui) aoutrust
(22.00 uur) HouÈrust

NS

LENS 1 j.s (toor.lgersl-y:U.

z zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
z _ .:, -

; Ln.TGS uE spolrrEN vÀI,r DE z-Àt TADDER ___::: 3 . r'

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzlhl,zà-

UITSI,AGEN 12-10-19 85

I.E
LE

2'
5.
3

o
4

TIS

as
LENS

Ven
LENS

LENS 1

LUtrs 2
I,ENS 4

svciu 1

Hoekse Boys
Dvc 4 2-2

1-1
4-0
2-2

FROGRAMMA 19- 1O-19I]5

14- 30 uur LENS 1

L2-UJ uur LENS 2
1ii. L)0 uur IENS 3
14.00 urlÏ LENS 4

PROGIiÀMMA 26-10- 1985

14.30 uur ES Texas DHil
13" 15 uur Ornas 3
12.or.J uur I'Íaast1Í jk 5
12,.45 uur DEL 2

veld geb.k.k.- scheidsr. kcmp/ code

Naal.dwi jli 1

ETSV 2

Takclier tsoys 2
Escher i}oys 3

1-3 C.v Ireugen
2-4 C. DeDmer.
1-3 Li. Taa.L:
1-3 vd Lans. l

1

I
2

2

1

2

2

,)c7/D3

008/45
cLl / r27
024/ t7ó

I.ENS
I.ENS 2
LENS 3
TEI'IS 4

,f . v tslaricur-
A.Hagèndoorn.
D.cootjés. .

Hct irol:cÈ zo rangzarrerhanrl wér tijd, clat wii, in1:laats van de Èinder fraa-ie '
resul"taten toe te schrijven aa, het ,,dcn,è pecnvogerÉje" àat ons a"k."= u.r..ti, càhand eens Ín eiqen bcezem te stgken, want ze; nu. zerf eens: er zijn bij à.-à:rïrínàè. r,
hééI weinig spErEisï-EE]9g:rrd5n _+s zij óe bar nigt (of ríever gezegc: nóg nier;)in hun bezir hebbèn. oeaen-zé--EàEïér clan zouden 

"-* iy.ÈË op her nomenr;;rffi";;;';"r,
f.i + I+ !93.! rr.s.,r, èan wie zij he. noesten .r.p.r.,.,-:- ;";;; ;-;;iís wët can zou her
:*::ï^t-" lcCf,^glAdSf^SlS-i,erqAn ae bar ar re spere^n, hetseen J"-"""itl* van her seheel
" L.:!ri cLrn groede zou kómen. voetbar is een tea.rsport en dus heef t een Gar even veàrrccht om ,,ee te spelen- En bovenèien is treE-tËtkcns ce bal op ";" #";E6uri""a"-i.ira"".ook bijzonder verwarrend. vooÍ de tegenp.arty.-6ffi in ae atleropèn ,"àit=iia, caar hac.,c tesenpertv tËïEËil-Efr'tà*ens weér èÈ'it:É on re kijken wíÉr ne.barï"É*ir,r'Ë""*;,zich dientengevorse rrinsciroots daaropïilrerien. Tijdcní."ó i.rrui,;:,i;:Ëa u*= b]r"à 

---
toen we (na een kwartier) uet 1-u achter kwamen oin. rangszij en, zelfs verde= te.konen, -..
coch het gebe,rde a}re.aar wér rngt de beste berJoeli.ngen aoótr véét en véér te traag:i'leen ceze partv hadcle, we 

=g 
zekà!1aa. o"Zë hanEËen"n t"-Ett.n.Ëa i= éen kwestiéirict arreen van conditie. e"-E-rr.oGn-, doch tevens "u' uio=t-"rr-=".i"r""""""": =;; 

;#;:=Í,artv kr-ijsr aneers tzo1l-rrier.1e1ri.l 91g= dia-e"ï.Èi:rr.iïrËoài#*en en Eaatregerehte nemen- En d6t.-'iuist Èichen wij i" t,o!@l!g stair.um te vóorkómenr Her was rriteinde-r''lt' "n=-"[uf$.§rJi"r!=e., at" ""ïËnÀïËG=urËl,i;=ö;ïï::ir), doch het was:-l:-:,.jglg nrct genoeg en het had. zeker tot de nogel-ijlilreaei-Eetrooral :

-b é



Bet TWEEE&.sctrccr. blijkbaar-eens-ee[-keer *arnàa.:";;, *"*or: ,*= 
"r.*r-!zx)1 oïrnv,saiEe{jn, KanuL zr.ch met de score be,oèiden en hopen we no #.ffifr"unvergissÍng is en \.rij Urans .dàor kuffreh gaan.

Het DERDE hao. (geiEË-iq?) vrij en kon dus nÍet verliezen en de erftarleideïshadden weer eeïË@noeg' =ierers 
'ón' rrie;-.;-.1^.; gaten op te vut len.

FIet VIERDE kon geh:I<kig" (na een voorsprong van 2_0; hoe is /t nogelijk:?),nog net 
""n e.EEÈ! Èewerkstelligen, cloch trei ni-eto ook Íréer. niet ovèr:a.s: z:terdaS is de gglgle fanilie .wéét thuis, dus het beste beentje v6ór!

OPSTELLINGEN:

LENS l.en .LENS 2: vrorden door de traLner bekenal genaakt.

LEIIS 3y P.Enze - H.Keuper - M.Kemper : .I.Kouwe;ioven _ .t.Krul _ F.I,,Atnie _ J.Sl-nke _

, _ ' W, v^Mersberg_en - J.pronk (A) - L. sinke - J. wieguan - D.Fehling ._ N-N.. ..

verza.Eelen 9. 3J uur LENS Leider R. Vroon. . ... ' - .-::. .

[E[IS 4: C-Berenbak - r.Í.Fris - p.crootverd - E. KoLr^renhoven - ,]. K,uithof - R. vroom -c- Lipuan - R..pilon - wjstuifbergen (A) _ É. reyn _ M.schó??.ns _ N.N.ver:zanelen 13.30 uur r.Ëws

TRAINING NIET SEËEKTIE: elke woensdagavond 2C.30 uuï. Laeit 
. 
je . eens -zien en döé dan nee.

AFSGRTJVEN: vri j dagavond voor 19.00 uur bij:
-4. Spa 070-291737
M.Àrelissën - 07720-27144 0f knr. 02à_54449C7

JirJ.f JJJJ.].'iIiIJ JJJJ.].'J,T,]JJ

- VÀN BET JEUGDFRONT "U"J
J'IJJJJJ;LIJJJJJJJ']J.]'faIJJ,IiIJJ,riIJJJJ,IJJJiIJ.IJJJ,]iI,],JJiIJJJJJiIJJ,JJiIJJJJJJ.I,]JI,taLfJJJJJJ,u,f,f,JiIiIJJJ

ÀIGEMEEN ÍTOI'ITÀKTPE RSOON : Peter perreyn., Serenadestïaat 51,
teL. 971674

2551 )A] LEn.Haag,

WEDSTRIJDPROGRAMIUA A+D .]UI]IOIiEN

Kontaktpersoon: Jan Spaans, I'Íaartènsdijklaan 54.2541 xR Den Ëaag,
XeI - 292929 b.g.g. 977674 peter perrelm

Afbellen voor
19.00 uur" In
kommissie tet.
18.0U uur"

ZÀTERDAG 19-10-19 85

de wedstrijden bij bovengenoemcl persoon op vrijdagavónd tussen 18.J0 enrriterste nood nog op zaterdagDolgen op LENS bij ieEand van de jeugd_
66L3L4. voor avondr,redstri j clen uiterlijk de avond van d.e wedstriJà voor

33c
445
336
486

MÀÀbrDAG 21-10- 19 65.

19.tJ0.uur Haagse ill jeugd

}JYZONDEREE I]EN

Sa!'enkoDst LENS

sp.park Hoge Boren 9í.v Rongen 13.00
Zuid,erpark ' ... - ? 11. 45 uur
wasse.laar,f.Necrvoort' 12.30 uur
DaaI en Dergselaan ? 13.30 uur ..

SanenkoEst Elrg

I,ENS ts1 Yzerwerf (Evjl)

14.30 ulrr tíestlanèia À1
12.45 uur V\p A2
14.00 uur islauvr Zwaït !1
14 . 30 uur IBS 82 .

IJE}IS A1
LENS À2
LENS Ul
IENS I]2

' opstellingen a].s bekend. LENS B2 net E.SvraLef.

3 @

18. 15 uur



Iiobert Pennj-ngs, Kon. EEma.kade 4c,'2518 RJ Den Haag
te1.. 652414 b.g-g. 911674 peter perreyn.

Àfbellen voor de weastriiaen bij bovengenoeEd persoon .op vri j dagavgnd tussen Jg.00. en.19. UU.. uur. In rtterste nco.d nog op zatJrd.ag;mrinn o1, IENS bi j ie-nand van de jeugd_konmissie ter. 651314- vocr g.,rondwe (rs tri j den Jturriir de avlnil van de wecsèrij(r voorlB.Ji uur. :

WE'STRT.]DPRCGRAI4MA C+D jwrioren

Kontakt;!ersoon:

ZATERDAG 19_ TO- 1985

397 11 . 15 uur I«DEo Cl
10"00 uuï Itava C2
812 - .-9.3u uur hxaw lt
I]YZONDEFiIELEN

WE IJSTRILïDPROGRÀMMA E+F ']I'NIOIiEN

KOI,ITAI(TPE RSOON:

ZATERIÀG 19- 10-1 985.

I,ENS C 1

rnNs c2 (1rr)
I,ENS I] 1

SaDenkomst LENS

Nootdorp 10.00 uur
Zuicl.erl:ark 9. O0 uur

HeuvèIweg Leicls chBndan 8.30 uur

' öpsterrinien, TI! c1 zonder ,r; Màlsv.elrd- - u. d [Elden - A. v rÈlden - n*r D. v zetterr
ÍrENS C2 zondex D.v Zetten _ p.pronk _ p.de Lange net D.v IJéIclenÀ.v Delden. ,. ,- ,,-.._.. _l_ .:-.

,)

Rotr v Schaik - Jan L-u!'keniaan 158, 2533 JV.,Len Haag,tel- 884694 b-g.cJ. 971674 peter perrey:a. ''
Àfberlen voor de wedstïijcten bij !)ovengÈnoend persoon op vrijdagavcnd tussen 18.c0 enI9'J0 uur' rn uiterste non:d 

_nog op zatàrdagn«:r-9.r, ,r1, LENS bij ieman(r van de jeugíI-, . ..

T:,s":i:661314. voor avondwedsrrij den u:.ierríit de avond vàn cte wedsrrij.d voorru-uu uur.

909
946
1u33
1035

10. ClO uur IIw E1
9.3C, uur LENS E2

11 .0íJ uur LENS Fl
1tJ.00 uur wilhèImus F2

LENS E1 Ecogenhoucklaan
sv,35 E1 v3
GT)A Fl V1
r,EN: F? rÀrèsrvlietl,es

SamenkoEst LENS

9.C0.uur
f . iJC uur

10.30 uur
9. JC uur

Samenkonst IENS

10. 15 uur
13.30 uur

IJYZONDEIiHEI]EN .

WEDSTRI,IL}PROGRÀI'IMA )IAME S EN I'Í TSJES

KonÈaktpersócn.: --

ZATERDÀG 19- 10- 19 U5

258 11.0C uur LENS (iames
14.U0 uur LENS neÍsjes

ópstellinien: E1 zonCer J+Í,1 v tiiehen..r..
LENS F1 ge,t I ei tsacleloui ën LENS n2 rnet t.Heenskerk.

F 3"l-yq 3ergr CraEsbergentaan 714, 2541.ÀM Den Eaag,lcel. 29197.U b.g.g- 971674 pèter perrelm .,,
Afbellen voor de wedstrijden l-rij brvengenoenrl persoon ct) vrij d.agavond tussen-18.00 en19-'J0 uur. In uitersté noocl 'og op zaËrda$ndrl rn up LENS bij ieman<I van de jeugd-komnissie tet. 661314- i'oor avondwedsÈrij den utter.riJk de avàncr van de wedstrijd voor10.OrJ uur

BI,TT

RKSVM M1
v3
v3 of V2

4T. 3-



i]YZOI{DEiIEEDEN

Het A1 €ilftar van r,ENs oncer eenEalige rciiling van ondergetet<enae, 'wat'een..zo succesvorre'kotrPetitiestart rende, nóest in de afgeropen íedstriJden een aaÍrtal punten inleveren.Derhalve v,as de wedstrijd van afgelopen zaterd.ag tegen en bij tonegiào- vad -belang.oDr aan-sluiting bij de bo\rèriste ploegen te behouden. Het elftat van !ENs; Éaar duidclijk de in-tensieve werkwijze van traÍner Maarten Rog in te herkemen vart, noet het nÍet hebbenvan teclinische hoogstaadjes Eaar v;rn een gezonde portie weiklu;i "i a" weds trij d-rrentari-teit vari eeri ptoecJ èie, ondanks a1le technisctre tekortkonlngen, wil winnen. Lleze factoïenhebpen in de.àfgeropen weken ar regelmatig succes opgeler.rà h"tg."r, o.a. weer tot uiÈingkont in d.e gdecle sfeer in de p1geg zowel l]innen als buiten,het veld.
De wedstïijd, die 15 minuten te taat b.gon *r*or.ga heÈ niet opkomen .r.r, a. ="t aiasrechtervraardcor een ronesLdo-rid, en bevoesct scrreiasredie;;;-;i;ï^;;^#;;r";-";";#:=''tieve (Jri kr:ndiqé triize de wedstrijcl begeleldde, gaf in" 4e. beginfase het verÍrachtte spet-
iïïlÍ:.I:", Í:l_:tiiiaena r,rr.ls tesln ..í ,oi u.i.", voétballenct ronesido. ondanks ce rase
iïg:lrl. ïï_=:Iins. y,"" ronegido' heefr' deze ploeg een verèienstelijk Èean Eer een gevaar-J-LJxe , r rrru(erureuger", Het wasr dan ook een aanvar over links die rlonegldo in staàc
:l:r9"...,." forgg1ong van 1-o te nenen.. r,ra de 1-O achrersran(t uep:patírl['ö"i"fJrn",èen zware s ctreenrJressure op waardoor hij per a,bulance afgevoerd ioest worden- Gerukkigbreek later dat hij niets gebroken had. iÉ hcop dan oot aàt hij spoeclig zijn.rentree inAl.. zar kurnen naken. Eet wegvarllën van patrick op het middenveia ËetekJnae-e.;;;;il";--van met nane fusieke kra+t en zoars dat zo Docii heet, "iemand Àte de:gaatje" ""í;.à;zogenaaEnde stofzuigeitr. r: -

::^::^.ï:::-h-e1f.: pTgbpef4e. r.,rws ce reeensrander uiÈ haar verdearsins te rirekken oó zo-doen.,e ruinte te krijgen o.q.via de:,ine'lle vlaugelsplt§. appie oosteirien en de aansrui-Ling.van het midden'ielà eí ae. cenÈr111nspits u.rÉo *, oven de gelijknaker t -;.;";:;;*

::i:*fïg^:ï T::st* bleef echrer lesroten Àn rrns mo€sr zerfs ."" ;"";:Ë;;igoar- r.ncasseren. Eet arles of nieLs offensief van LENS mèt een 3 - 4- 3 formaÈie breekóok niet in staat kansen te creëren. Enkel een schot van .t)pie costerraren brachÈ d.èdoerverdèciiger van Tonegi<1o even in cle problemen. Kort caarop scoorde n"i.già"-;.ri" g-o
waar&ee de elnrist'ancl bereikt wercl en rtonegldo een veraiende àverwinning behaalde. Trotsrot wir ik opmerken dla. tk 

'oijn eerste kàer ars bégéreirler van het hoógste lunioren-erftal van r'ENS als zeer prezierÍg heb ervàren. De. werkrust, wedstrr,j dberevlng en d.e wll
:i.:: 

,'r:ren:' Zijn za.ken, 
-rne 

mer í.r.-ri: i.irà ;r.il;;-i;-à.'iài;Ë'ËLor=t hun vruchrenzur-Len atwerpen t..o.v- zovJel de inèividuele (het beter gaan voetbailen per speleri) alsde koliektleve voonrttgang ( het teaEspel en de resultaien).

oPstell-ingen- à]s bekend
.wegens herhaald niet opkouen worclen N. Deen , A.'Bhoelai en S.Bhoelai nlet meeropgesteld. Voor ver$reer bij. Frans vC BerE,

Ilonègido À1 - I,ENS A1

Vios A2 - tENs A2 0-1 (0-1)
Rob Jansen "

DWO il1 - LENS rjl 3-2 (2-Cl

- 
Meteen na het fltlitslgmaal ging r.ENs in de aanval en hadderr we in cle eerste rninuten'àIéén penalÈy. toegekend moeten kiijgen, omdat één sperer 

""r vi"=-j.ïaI-roet ou hanct speerde,naar de" dcheidsrechter"hacr att niàt gezien. r,ENs 9in9 door, ,naa.r net veer pectr aan onzezi]de en één goede keePer aan §le anclere zijcle kwaEen we nj-eÈ tot scoren. Dit hield viosvor tot de 32e Einuut, toen oriar uitbrak en één prachtig -goa-L sccorde o- r, 
-a.'a-iiJ" 

i-=.Èot de rust, en de tweede helfÈ gaf .-eenàèIfcle be;ld, maàr-deze helft )«vanen we niet totscoren, eil bleef óe stand eus 0-i -àan onze zijde. i.leste Dan van c1e wedsitrijcr vrasF.IGssim: _ , 
., patricl( en Richard.

De eerste helft was weeï het vertrorlrce If1 gezicht. veel kansen missen, waaronder een
Penalt-y, fouten in de actrterhoede en LENsÉiÈàie=s dië ÍiÈiv: èÍkaar op te peppen op e+ÉààÍriepen te schelden- të 2-c achterstand bij rust was danook ondanks de veer gemlste kansenverdiend.

' -tz-
x

, t:'



Dlrekt na rust naakte DNO er nog 3_O van , een kànsloze achterstand. net nog 35 rlÍnutente spelen. Eet pakte echter vraÈ anders uit. LENS irl pakte de zalcen Hat energieker aan enDWO werd onder druj< gezet, Marco Endlich en de zeer goed spelenCe Edwaral Endlich brachtenLENS terug in de wedstrijcl. Met no915 minuben Èë spe-len r'tas het opeens 3-?'.i-:rer,lS,.pz'+-bee .r.-99"
11 ui

dg".gelijknaker te,orceren.
t te loËeà rvr-st .leloeri

" DiiO was gevaar lijk net de , 9olll.t§§S- Door veelvuldiggoe ' l-tirnant het .achÈer*in v.e rilgr dictrj,. le .Éóuden. l.l:Ns bleefook gevaarlijk. Met na$e Edr./ard Endti,öh .Has ret enJ(ele afstandsschoten &icht bij de 9e-IijkDaker" De !W}-i<eeper en de paal stonden éit ecr\ter in de weg. LIs t1 nri qezien heeftwat er mogelijk is als Íedereen wat neer inzet toLlnt zoal.s in het Iaatste half 'uur danheeft deze onnoèige nederLaag ons nLsschÍen toch weer iets verd.er i n dè: göedé rldr'.tj.iigoe.I:racht"

t^ne do Dl I,ENS Dl 2-3
' Pau] .yd ,Steen,

-EF! is elkè week hetzèlfdé Ii edje met r,ENs D1 , er uordt o.u, 
"àn 

helft heèt goeÉ gevoeubald na eèn aèhtersta:r (t.' Dus , ook" weex afgelopen, zateidag. Ruststand 1-ö"
-v. 9or lbdqgldo.

,. J Le eerste h'elfÈ niet oB' aan te z-terr'Meheer Spaans naar D1 (zal fie dpm àijn je ' hieettoch alat oi ,irel- weei' te iugscoor.t) . kort'oD .al genene (ook À1 stond op het buurve!-d urèt1-'J achter) miserb- i.taa: dan dié zwbite..Eelbleit 1- I door Niels (penalty) 2-1 door Aar'èn 3-1 dooï Sjimny. Het ry
actie (door de stokken

wercl L:jit€j.nde1i jk !1og 2.-3 dcor eén publieksgevoeli ge ;Iean-Marie
wedstrl.j ci'.IÍever cerqrd .ToJ.ing

hé Martijn)
zag dan

l'an TonvarÈ
tz tri ' Ieider (o 2aL oc'k hij dom zijn) de. bes:te Ean

Illtchel K. Donny $ras , hoewel hi5 .voor de
'van heÈ vej-d.. ,dohn frqdd ri,ks tacl en Éi.d t wolfÍenbutte I §aven geloof ik een 9. ..volgendeweek RKAW net dë inst€lLing viYI de 2e helft maken we een kans. ,

H.=oanos:-, rcNq-_garpeq

Arie en I,Iim.LENS JAC con frontatj.es ,ln zaal- (of) r'rotrà.dreij en Faroek ven voetLàIles

Jurrié.
| " ,,.' .'.- :

Met vollei moed'qÍngen wii'met 10 clàes op weg naar HTsv, rn de eersie helft zat (le tegen-'" pèrtv stchk op.rde, bal; roclr waren lsij ,ui *tér*Jr-o;lltiirv' ,.*"tI;:;; * de 1oe ninuut' 0-1'van: '0ndanks dat- de scheialrechi:ér d*Íd;rijk vàór'ie ia9.r,1". i.!-r.s ,.. wónnen $rijuiteinderijk toch Eet 0-10. En oncfanks aoor atie ohg.=.g"r'dh"ààn-àie wii .ondewonden (?? ) .'- ' De doelpuntenmakers warer.l: Tllly (Cx1 , 6lt"rrutekende (3x), Mirreitle ,(2x) , en .Niaolette'" '(1i) - Bn Monique, onze tciepstàr'"erríéhiiàïèe.r schitterend .haax werk. JatrEe' daè Lidamoest ur-tvalren ',,egens een blessurc,. die zi5.'ítiaag inet de trJni"o opriep.-, wr, j hcpen. dat. je r eer. gauw mee .k.unt ooei"". '' . "; . '. -' --: -: -.,*':-.'.': . . .. .

§r-r.r -_ lrrt\§[Iels.Ies 5_o

I - :;'1"'i'' ''' ';'ldie dé uÍtsr-ag 'reest. gë100F.(l .i,!sschien niet daÈ- de Delsjès eenlgrandiose wecstrÍjd speer_-: den maa' her :Ls toch .waar. ilo-tder: juuie *ur.".-cg. _,b_q\Éi-ggö ,í."ï*o.a was v.ocr..GDÀgoed zwàar': I{e begonnen -l§,gt -t&t: r}3t eèn .corTipieet e}ftaL , traar waren ..dlt$aal .een. zeven-' - tar war.eÍeenrijk niet Èïnn- -ËËi 
eu teeà";i*c.. ,".;ï[é=Ëï.;;';;,Ëffi-on="i"Ëi"il:..'"JÈè kunnèn Ínpa.krien-. I^le konÉen loit "p"ÍËr, ii-ltram de bar àlèen m.rar op onze he1ft, zekregen nlet de kans ol yfgr.lf e cgrè;,.,,p öi"g".., daí-oók, iier 1."0 de rusr.in: De tweedeherrt s,erd her voor ons .ocr te'#aai'vrài rÉJrz #rJiliïo.""rïuil is toch 

'open.. 
-Maar deze keer kreqen-wo 9T -k een paar goede kanser; *u.r 

-n"ri." 
]-Door bet goed werkenvan Nancy schrijver, l"*+{.r, shirrey, sanera, t:"i:.i};;l il*lïifr. bree-f_.de.uitsras' maar 5-0 ' coed gewerkt *i$lr rronq J-e vroralt h?rcrsr cxe rcaanii ' 

óàór zo,raar weg tej btijven èir hacrden we van jori niet veívaiht ,Ja.FË;,Ë;Jï"ï'rïiIi." .o. :..

De eerste r D1 ' conbinatte, had qen rustige ochtend; Jac r,re,id courpleet weggespeeld. De tvréec1ehelft heeft Jeroen gewoon meegespeelC (Iet je op vd sieen) èn hog ges coord cok- ZelfsRikkie S. ScoorCe 3xJ ! Ir De E had een rDoeilijkere tegenstander Eraar o.a. doo-Í: een cornerin 1 keer van Roger werd ook deze "hind.ernis,' genonen (4-1). A1 hrerC Ce vocale begeleidingdoor dc in grote getale opgekoEen supporters geEist. De F.! jes speelden een leule vreCs tri j ddie einèlgde in een verdtende 1-1. Het klapstdi van de aag.lwetii. .e ch!e_f.

-/o-

cómbinatie Èegen :.TAC A1.

-,r,-

een .I+N§ À/B

ar
:]i



tÈ b:sa opsÈeIIing geàr. Eadrr-ch en irijrs,a, Faroek en Mohàrnned op de bank. Eet fysieksterke Jac kwaq) op 1-0 en 3-l toen p.Bijls!'a een penarty .J;;;-*;;utes res aÈten-dens hielden hun adera in maar hij vier z;n broetjà 
"i.i.i-Ài J;;.ï;' rroën gebeuralehet: Faroek en Mohamed Eochten Àet ver.d in, aaà ik ," ..., brinddoek o.g"au* clan hadcenze.het niet eèns gererkti brinderings vcinden zé erkaar en d,e medespeterí. rqet werverendeaciies werd Jac dorgedraalËI" Ruststand toch nó9 5-5. Na rust was rràa nàg Deer genietenen werd er een voorsprong opgebouwd &ie niet oóer uit handen werd gegeven (treËle dankzijs-!!f/nee! goed keepersv,elk van Marco uaazen, àoÀ ,uur 2 trekdroppen Marco). De grote ,dikke keeper van 'Tac weïd dooï het genoeEee duo.heremaal- aotgeaiàara, coDblnaties werdenrioozgevoerd tot oP de cloellijn en daar pas afgerond,, de staande ovatie aar het eird.e(16-11I was dik verèiend, klasse- --:- -

!..ortoE een leuke dag, geeu onvertogen vroord. (nou, op een paar na) en goede resultaten.

Jurrie.
UI1CSLAGEN ITEUGD

fibnegido A1
?ios À2
DIíO 81
Oranje Blausr 81
Naa1clrri jk C1
:juick C5
eor.egido D1
i}Èirrdorp Sv EI
t,1]I.IS E2
LENS i]L '

tnsv
GDÀ

UITSI,AGEI'I H, RDEWEEKS

LENS À-Íiis i, i
IENS A2
I,ENS IJ 1 -
I.ENS D2
LENS Cl
IENS C2
I.ENS Dl
!En*S E 1

RÀS El
Celeritas F1
I,ENS F2
LENS da.Ees
LENS Eeisjes

,fac A2
,f ac A 1

.ïàc E 1

,Iac F1

3-0
c-1
3-2
4-7
B-3
6-0
,-1t I

o-4
1-3
4-2
1-1
0-10
5-0

4-4
0-5
3-2

77-2
16-11
4-1
1-1

osc A2
LlSr,ls 32
LÍriis c2

LENS A2
Tonegido Bz
Qui ck StePs c4

UITSIÀ@N ZÀÀIJ

LEI'IS A2
IENS 91
I.ENS E 1

LENS F conb.

STÀI.ID LENS D1 poule 2

I
,)

4
5

RVC 7-t4
vcs 7-72
Rijswijk 6-u
Vredenburdr 7-B
LENS 6.7
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DE I,ENSREWE
9JEEKBIÀD VAN DE VOEIIBALVERENIGING LENS ( ],ENIG EN SNEL)

59e j aargang nu.uulter 14, 24 oktober l9B5 .

oo
o

OFFICIEEL

NIEUI^IE IJEDEN

2544 @ Den Haag,

tkÈ'Heer G.A.lJan. Reysen BentinÈ,!Èstïaat .l4 r - ZSBZ SW -D€n:-Haag.

BOÈTF.N

i.stratiekosten le boekin

2794 R.À. reij n

2195 M.c.Schópgens

IN BiII,IíjT]\GE

2196 À. R. lIoonen

MUTATIE TEDEI{L IJS'I

t329 H.p.de Klein

NrEU'llE DOI,TATEUR -

%-.__:_..

zondag 14.00 uurr 'LËNS - DEN IT0JRI{

SEZA 170858 Fabriplein 36a, 3f17 MD Schiedam,
tel.010-733335

SEZA 201061 Adama v Scheltemaplei t 49, 2624 pH De1ft,
. te]. 015-564405

M 040673 Meppelweg 968,
tel,298615

Donateur

P.Meefout, F.t'Anie, p. /.Josteri,re ghet, fU. f,:otieman, K. Spoelstra.
Betaring vóór'15 

""". "'I:_,uà:r overroaking op grronummer 33,67.r'r of op rekenin*;, .

51.34.53.253 bij de ABN-bank te'Den ttaag,"-tei í.,* ,_ LENS .it:nig en Ënel) .te RÍjsvrijk,onder verEelèing valr ',boete,'. :
Het BestuuÍ.

Hie afgelöpen weeli ovetdag ons terreln heefÈ bezocht, kön zien hoe de aanÈrekke- .,.4

]:l*-,:".11:-*: :* "::o zeer jonle supporrers werd Èirsebreid mer een t ".""ti=.i.":*=a'!,!rudn. rx,()r neE opottercn l'.rn veer vrije EJ-jd en stug doorwerken heeft Fené vil steendi. karwei zo goed àrs i,,.zijn eentie geitaaiÉ- r.r. *r.rgis u zich naar nièt, het ts eenkrus die ihap tegenvalt. (Ituiwagen -"" 'k;"ir;;;" na kruiwagen na, enz.),,,René, speclaalnauens onze mini-supptrrters: hééI hartelijk dànkl
Tevens wirren wij in'dit verbanè èen bedarlkje richten aan .le Dienst Gröenvoorziening r.
en. Mjlieu' educatie op öns park. Deze DiensÈ.1 die zo vaak arterr.ei kritiek te veïwerken
Hiïa, 

heefÈ ons met- raad en daaC terzijde gestaan, waarvDoÍ 
"r,..r".n"-orrr. trartetiiËe-

zondag 14.00 uur: lENs - DEN HC3RN

-1-

Eet Bestdur,
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B .TAROPSTF:r.Í.NG lJ
nt

- lJdJéiJJJJIrS JStrUi.jil.JiSiÉ:JSJiJiliJdr3 JJ.J:r;uitJiJu:JiJ:li:'

Zaterdag 26 okE.

srEoÍgens !
s'nicldags:
Sluiten :

Zon 27 okg.

s 'Eorgens :
s I laiíf,(t1gs :

Er. Lenting - Riek Bosch.
Àn vd Steen - t4arleen vd Steen - ,José Christ.'
Tinus Zi:. fhout

Tinus Zilfhout - q.)ï Eoppenbrougrer.
trin vC Steen - Laura v Dijk - Àad Schijf - i.
.l.lÍr SergenhenegÍJuwen.
(W.Uelmen - M.Ce Groot)

Àn èn Gerard vd Steen.

HET tsETER iJETi{ETER !'IET HET

Àanvulling LENS 5:
Sluiten :

iuij veïhindering afbellen bÍj José Christ: TeI. 660204.
LET OP --- I,ET OP =-- TET OP --- I,ET OP --- IJET OP ---
zondag 3 Nov. Í,ENS 7: Uarèienst (2 pers.)

SET.víEtrER WEET HET itETER UETr{ETER WEEf, HET IJETER :JErÍíEtrER WEET

De rklad zit er ln

Een andere conclusie viel zondag j.r niet te treklen na ce roncuit natige preétatie oLer'EN§ leverdè tegen víestlanaia. ien tegenstandër overigens die Dèt snel, technisch voeÈ-bal- verrasÈe en Eede door deze kwalÍ:eiten I,ENS op alle fÍonten aftroefde. LENS tracl aa]rzonder de geblesseerde lbn s'Gravendijk, rheo Dikstra, Rodol fo cardeslen en r,eo v Riin.zonder Eeer een hele ace'rlating sraardoor er nogal wat "nÍeuwe', gezichten. +i.iài "t"-rË-'
spe'ren. veËder werden een aantar anc:ere wer fitte sperers crok iog eens, op voor, hunvreenqe plaatsen gezet (sllcharr.r vd Ëoek eq .\Toop odenkÍrchen op het nltldenvera: I !l Ltals gevolg een heel niëu!, eLftal waàrin toèaal geen sanenhang viel te ontdekkèn. aoe,o"f 

-

de fysÍ+e..!{echt van een Eicdenveld in íleze saEenstelling rópaala a3nwczig was, wer(là4n creativiteit, overzicht en balbèzit <1aniq ingeleverd. -Hie;door 
Doest cle àanva1 de zondöige ààvoer ontbercn, zoclat het aantal uiígespeerde kansen op een hancl vraren te tel-len' Het leek l'ercrer zo dat keeper peter ueefóut de opdracht haà on zo veer Eogeriik.zijnsPitsen net lange ba1len te bereiken, wat net.een elftal in deze saDenstelling dodelijkbreek' tlat eigenlijk nog het meest opviel ldas d,at LENS zich aanpaste aan de tegenstandercn daÈ beyreerodcle menigeen. o()k zoncler .fe genoemde geblesseercle- speters ( en rclsschienwel juist'dan) beziE nob Jansen een [per aL u:.tgerezen ,kr,raritatiefri jke groep sperersGie het i;n_itÍatief moeten nemen.

cear'penaíffi@t deer van de wealstrijd had lvestrandia heÈ betere van het, sper en .:creeerde het ook rneer karlsen- ce rogisóe l-0 vier p;r ;.;;; ;;il-r; in cre eersreherft na een knap geirotren wrije tral van !Íes tr r.Àdia. get antwoord vaÍr rrENs kwan binnenvijf s)inuL.,a Éoen Richard vd Hoek een vrije t-rap van Robert. "u-rJu"l"-t eede instantj.elangs de westlàaia-goar+e schoof. xort cl-aarvoor wisselde Rob Jansen Jan pierre Murder
'n 

voor Edr./in Eykelhof (?),-voor rust kreeg,Iooj: Olenkirch." 
";;;;; ..=aig. kans om,. LENS - onverdiend. - aan de leicling te helpèn, hÍj schoot echter vocrlangs. Na rust. vielErik. Amerraari in voor. ..le onzichtba-re nouÈrt' vo zwan en 

. 
gring Richarcl vd Hoek eindeli jkop zijn n-orDale praats speren. Toen was westlan,fia ecirtei aÍ ".rcu."a-"p een 2-1 voor_ ,.:

sprong gekomen die niet echt .oeer in gevaar kwam. wat Je je dan na af10.,p afvraagt iswat e: overgebleven is van "die swlngende formatie" *,u, uà., paar weken gereden.Precies, niets.
A's' zondag kunnen we ius een zeer ge' rancl elftal verwachten dat nog wat goed te Ín1kenheeft lt.t j haar troude sr.rpportèrs.
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DE STAÀID

HUSIr

Tonegldo
Quick
Alphense Joys
!EI{S
Ri(Aw
$restlà4ia

JETI,TETER SJEET HET I]ETER

5-11
6-9
7-8

c-7
7-7
6-6

Den Eoorn
Verburdl
Roodenbu.rg
Lugdununr
Vios
sJc

6-6
7-6
7-6
6-4

7-4

7 en 2. ,cns derae elftat
uur in en tegen koploper

Overigeís toch nog een goecl berichtje na het verlies
won èikverèiend tret liefsè 7-1 en speelt a.s. zondag

;,

van LENS
on. 1O .00

BETTTiETER WEET HET tsETER tlE'TIiETER WEHT UEI aisER IET'I{ETER VTEET I]ET

t'I'lIG)m{-UI'lICoIlI{-liNIsJRN-UIIICORN-UNI«)RN-LNICORN-IJNI@RN-INICöRN-UNTCOFN-

Afgelopeh zcndag was het oud-voorzitter Èans vd Krey die ziin iicht over de zwaai geha-vende r,ENS-erf rieÈ sctrÍj nen, NaÈuurlijk was hii, evenars BeÈwet, op z'n zachtsÈ. gezegdgenatigdlin.zijn waardering over de geiever<Je fiestatie (ter:echt naiuurrijki )Àanstaande zèirrlag oen troorn thuis. HeIp Ur, .f,rf, à".=ï.t'il;;;;;;i

Eet begon zaterclag om 11.15 uur trèt IiIOEO CI _ LENS C1. (5_l) .en het einèigCezonqagavond 19-15 uur Eet de sanenvatting vixr F.c.utrectrt - Ajax. Daàr tusseninàerfoter .zoÀiÀgr f i:1"5. 2. vaD respectiévelijk ÍIestlandia en de Musschen.Niet é.chÈ lekker.gesla;en dit weekend.

UNICORI.I - 'T,NIG)RN - UNICoIU'I:. I,NICCRI.I - U}JICORN - I,JNICoRN - UNICJRN.- UNICoRN - IJNICoRN. -

VARIATIES

De nieuwe " rritgaanspakken', van het eerste hebben trousrens nog geen enkel puntin de zakken.
Àrs het een beetje nÉezit kunnen we binnenkort weer een nieul, bord langs de ^.
lijnen van hè. eerste veld. vervrachten. Dit keer wordt tut ..i frpp"r=ràrf..Er is ar bij deze "tov.enaax met schaar en Föhn'i geiiifor,eerd or tii rr.t 

""rrt.elftal een r.rniforn kapset k<i.. t,-.)ven.
,We zijn. benieBÍ(i:,
'r'eo van liijn bedarkt iedexeen voor: de qetoonde berangsterling tijdens zijn vex-bIiJf in heÈ ziekenhuis.
Nog een Ledarlkje: het echtpaar Jansen-Ruifrok Dankt heÈ bestuur voor de getoondeirelangstelling L,ij hun 50-jarig huwelijksfeest.
Na zondag schiet oscar vd Laar trèuwens ars een kc,eet o!,hoog'op ae rijst van ae
UNI O)RI.I.
Deze variatie.is trouwens dogr hèEzelf gesctrreven.
D:nkt-U nog aan het kLaverjassen. U kunt zich Ait weekend- rr"g opg.'ru., bij ÀndÍé

. ctrrlst 650204, l'taïcer Jansen zr2zgg of wim Kouwenhóven 299g55. '

Diefstal KJ-eedkamer.

rn de eerdte Pra?ts wil ik het jeugd:est$uz van wp bedanken voor dè" oprettendheid. rnonze kreedkaraer èie wij deer-den xnet ee:l puprr*.,., erftar werd j.r. zaterarag destoren.l'íaar dooÍ.iop te- letten konden de eaders gepat<t worden. Laat dit een waarschuwing zijn
"" 9":f uw spulren artijd 1f aan ce leidàrs. veer reiders t.»1"r, artiià wer een taswaar deze in bewaard worden of afgegeven kar wcrden aan de bar.
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Het lleP zaterdag qeld(kig goed af en daarvoor nogrD.rals mi jn clank aan de vereniqiing WP.

MUsscBEN 2 - 
"ENs 

2 
A'sPa' r€i'ler A2'

8et verloop van.de wedstrijd. tia enkele niruÈen werd het at duidelijk, dat het een felle
Pot voeÈbal zou worden waarin bleek dat LENS cle eerste helft het initiatief had,.MeÈ hard
Í{erken en een Paar goede coGbinaties ontstonden er een paar goede kansen, èie onze veel
scÈrende"sPitsen" weer tè niet Ceden, niet rot bedoeld hoor jongens. Àangezien het beesÈ
Maarten ook weer na traarden het strijdperk betrad kregen de l,lusschèn uit een heel ander
vaatje zouden gaan tap-en. Ond,-nks dat lENS'in de verdediging werd gedwongen bleef het
Èoch levensgevaarli jk Éet uitval.Ien. Daar ont.§tonden ock goede kansèn [it, maar toch Eocht
<]it alles niet baten. [gant vlak voor tijd scoorden (]e Musschen het vrinnende goal, en
konden wij teleurgesteld. de terugreis aanvaarden. Maarten bedankt voor het. invallen op
alit vroege uur. Volgende week verslag van philip Oosterhout..

DÉ FYSIO CUP

Afgelopen. zaterdag zj.jn de punten gegeven doox ons aller .Ioop Í{it1eEs. Dit is Í^'eer zo'n
nan die aLles van voetbal afideet. Dit bleek ook uit de gefundeerde punten waardering,
Dcze riep uit van nini!0aar 3 i)rmten tot nÀvjxraar I punten. Dit had ook weer de nodi.ge
gevolg€n in de stand c,n de EYsic ctp. Àlaar íle stan(l btijft voorlopiil nog achterwege. Nu
kontwe1het},edstxtjdwer:sIagvarrcewér]strijdI,ENs-Naa1dwijkdoorJooPIgiI1eEs.
ulnnen de miirirut scoorile Naatdr.rijk onhoudbaar voor Fred Corstanje, hierna werd LENS door
Naaldr.rijk overklast. De mairCekking bij iliNs faald.e volkomen r{at in de 31ste ainuut weer,
een tegendoert)rmt opleverde 0-2, Nà de rust weer een veer beter spelend Naaldwijk en in
4de Einuut leverde dit 0-3 op na een te trage terugspeelbal. Het Eiddenverc va4 LENS '.

weÍd volkoEen zoek gespeeld, ar was totaal geen opbouv, te zien. In Ce 12de rinuut maakte
de laatste man van Iiaardvrijk hands, dit rever:de een stïafschoi, op rlie beheerst doox
nonaÍd van Cer PIas werd benut. Daarna was het- a1leen naar Naaldwijk wat cle klok sloeg.
Echt ars LENser kan iJc er niet veer Eeer over schrijven. Dan caË het niet best $ras ..

(gewoon slecht). IIet .1de doelpunt van Naald\'rj- j k vras een brachtig doelpunt, een afstanc]s-
s chot, volkomerir onhoudiraar vgg{ Fred èie.zich vrel ondgrsÀeidde in de iedsëiij.1. Ek Eoet
we.t -zeggen dat Ron Capelleveen werd geroisti (wesens zi&t'e j orurrt Ait is nornEal een steun-
!)itaar varl Ce' vèrenigÍng

.Toop. t{i]lens .
I,ENS3-RKAW4

Na een goede starÈ waarin LENS geconcentreeïii en fanatiek vcetbatde werd RKÀW op de eigen
herft gedrukt:: Door ceze resclute star.g bleven de (loerpunten deze keer qerukkig'niet
Eit. Kees Spoelètra (goed uitgerust Èerug van valcantiej s crcorb.e het eerJte en tevens
Eoolste doelpunt van de wedstrijd. uet 2e doelpunt viel snet na het le en voor de rust
Inaakten we e- 3-0 van- Na een zeer korte rust begonnen we.aan Ce 2e helfÈ. In het begin
van de 2e herjÈ kreeg RKAW een cadeautje van r,rtis d,Jor een grote fout van een vdn de
verdedigers (de linksback) deze wi1cle rle bal. Èerug si:elen maar cleed dit niët goèd 3_1.
r,ENs echÈer waè vancaag ,]e Deste proeg en xnet goed aanval.lend voetbar sccoraeí we" nog4x. Tijdens de gehele weCstrijd gaf de achterhoede RKÀw weinig kansen èit kwaE ÍEde
door heb feit dat de voorhoede en het nidd.enveltl goed stoorcle. AIs we atle volgende wecl:strijden zo sPelen dan zullen $re nog Eanr heel vreinÍg verlies-punten boeken. Ik hoop dat
we de volgende toPPer .tegen Rijswijk even goed afslulten als Ceze vre(lstrijC, dat zal vrel
moeten "wiliei: ite èi ctrter bij RijshÍijk komen. Daarom rcetei we er Èegenaar volgende week.
De andere doelpunten werden genaakt door onze spits Frans Disseldorp 3x, onze 

tniéurne
Links half Freal spa en onze rechtsbuiten wibe wals 2x. De eincluitslàg kwan hierdoor op .,i7-1. heÈ volgende verslag vrorclt geschreven door de Èopscorer van c.lezé wedsÈrijd Frans .: -Disseldor?.

-4-

Peter de Br[in.



Het oveneiuningsqevoel.

Dat is iets wat we al- bljna niet neer kennen. De wedstrijd van d.eze week.vreid thuis ge-
speeld tegen de illua Eag1es. He1aas was er niet erE veel pr:bliek. zoals Eebru.ikelijk
begon Luc Verkijk en daar ging het ovéÈrinningsgevoel. Luc verloor, maar eerlijkheirls-
halve moet gezegd worden dat I,uc toch goed heeft gespeeld. Als tÍreede moesÈ Jan MoElbarg
aan de bak en hÍj v,'on in een gtreCe wedstrijd., IIa, claar Í,ras het weer het overwinnirigs-
gevoel. De sÈand was nu wecÍ qelijk. ÀLs derde was het WiIleIn vd Linden èie rDcht ;)ro-
be:en de stand om te buLgen in voordeel voor D.CjLENS (in de volksnond .natuurlijk bèkenC
a-Is Eouse of Darts ,,the q)rner", U weet ',ueI varl èie winkel waar U al. Uw dartspullen
kun: koPen gelegen op de hoek van Ce EresEusweg en cle Uetje Wolffstraet). Eelaas verloor
Wj-lleE en toen l,Íartin Reuver ook nog eens verloor yras de stand na de spelleÈjes 501
oPeens 3-1 in het vooïdeel van de ltue Eageis. r'.angezien alle heren toch goeal gespeeld
haciden was deze stancl echtcgeflatteercl. In de 4 Partijen tac-tic die gespeeld Eoesten
worden werd. en geweldig goed gespeeld en U raad het a1, ze yreJaden ook alle viet gèwoínen.
Toen Has het ilus ineens 5-3 in het voordeel van D.C.LENS en ja, daaï was het lneens, de
eerste overwioning van dit seizoen. Uij een oveElinning hoorb, bier, ríaar claar Eoet daÍr
eèl:s ''- de bier-gaEe voor geyronnen w.:rqen. Dat klusje vJerd door de heren op een uitstekenC.e
inariex gakiaarL en d.oordat Jan de party uitgooide werd de eindstand 6-3 en konCen de
boys tevreclen hun Pilsje !n ontvengst nemen. Conclusie van deze wedstrLjd! De wetlstrijd
duurt. 9 gaEes en dor:rr 1:ositicf en fanatiek te blijven kan heel wat bereikÈ wcrden. Voor
de vclgende weel: liun-nen dè heïen nel .wat ptÈliek gebÍutken ats ze thuts spelen tegen
der.Star.teï". Dir- j-s oer cude bekenCe van vorig jaaï. De Stareer is vorig jaar.kaq)ioen
qc!'ocden in de::elfde ;:oule "laarin LENS speeld. LasLig uaar te verslaan, dus komÈ allen.
er; rleer u"s toeters iiee ' 

Een subportster..
zzzzzzzzz7,zzz7,7,z7,zzzzzzz,4 j. . I.z ------.-.- -- --:: - z
-z SENIOREI.I ZONDÀGàZ
z'Jzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zT,z,zzznzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PRilctlAMl.ÍA ZONDAG 27 oktober 1985. veld Sdleicls KL Wnr.

14-00
11.00
10.00
12 .00
i2-00
12.00
12.,?0
14 .00
11.00

Den Hoorn 1

DFC :
LE}IíJ 3
I,ENS .I.

Hilheln'.ls 7

LENS 7

I,ENS 8
LE}IS 9

1011
1095
2044
2074
2109
2L3t
2098
2207
220L

utLr
uu-?'

ul:r
uur
uur
uur'
uur
ur:E
uur

LENS 1

IiENS 2
F:jsw:-jk 3

Íl'..iv 4
i,Elrs 5 +
LENS 6 -

r,gv's 2
osc 4
SVDH.:J 2

v1
v1

\r)
v3'

5?t
610
407
412
417
421
416
427
426

H.IJos ch .
J.Koree.
J.Hinsen.
C.ljerendse
H. Verheyen .
,1. Dekke r.
,1. v Futten .
I.llagarie.
À.Lopez.

+ LENS 5 ijaÍdienst:

TERRE]:NEN

W.Eelmen, IU de Groot.

Rij sqij k:
IlW:
W'JS :

SVDIiJ :

ogc:

-4FSCERf JVT'II

sporEpaxk,Pïinses-Iïene" Schaapweg
van Hclenhoucklàan
Steenwijklaan bij Sporthal
sporEpark Ockenburgh
Vlamenburg, Mariahoeve.

LENS
I,ENS
I,ENS

5
6
7

sl . Kouríenhoven
H. Rinuelzr,raan
c. Duives teyn

2998s5
o1742-7 734

.01891-7943

LENS 8: Í,. Verkijk
LEI.IS 9: F.v:leekum

-5-

454972
947272



PROGFAI4I'IA ZONDAG 3 novenbeï 1985.

14.00
10 .30
11 .00
13.00
12 .15
11.00
11 .CO
11 .00
r3.bo

uur
uur
uur
uur

' uur
uur
uur
uur
uur

IJENS 1

Nie uvrenhoo rn 2

IJENS 3 . ":

LENS 4
DVC 2
SchipJ-uiden 3
LEN§ 7.+
I.ENS B

LENS 9

EMSH 1

I,ENS 2

Dc Postduiven 2
Rijsr,rijk 4
I.ENS 5
LENS 6
IILS 4
DSO 5
Taxsuvona 3

+ LENS 7 bardienst

UIISLAGEN ZONDAG 20 oktober 1985.

westlanèia 1

de Muss chen 2
I,ENS 3

LENS 4
Wippolder 3
osc 3
LENS 7
I.ENS' 9

IENS 1

LENS 2
RKAW 4
Duno 2
I,ENS 5
I.ENS 6
EI'{SE 4

,soA4

t-!
1-{
7-7
z-L
7-5
3-6
l-:10
3-3

Niet opkoEen van de scheidsrechter

Uij het niet opkonen van de scheidsrechter bij wedstrijden.in de reserve 1e en laEeïc
klassen &ienen d.eze wedstrijden doorgang te vinden...--
z'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

- ZAÀI,VOETi]AI;PRCGRÀMMA'nz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzz

!{OENSDAG 30 oktober 1985.

20.2C uur zoetermeer "8o/2 - LENS 2 sporbhal Olyupus zoeÈerEeer

lÈ:ElligC, J.Ku)?ers (À) - Í,I.KlÈnnen - M.vd KLey - E. Tromoeien - R.vranssen -
R.van Gij zen : S]Íllqtn - À.Kuypeïs

verzamelen 19.45 uur Leider Dhr. KuyFers.

DONDERDAG 31 oktober 1985.

19.4U uur WesterkwarEier 2 - LENS 5 sporbhal Duinlaan

È:!SBgg, !{,v l{ersbergen - E.Coret - A.v Ulittersk'ijk - r{.v Veen - H.Scheep aker -
M,KoeIeq!, - R.Keus - K.KruI

verza.melen 19.15 uur I€ider F.Flunans.

19.00 uur Esperanto 2 - LENS 3 sporthal Eoutrust veld 4

Elglling: G.vd Kley - F,v Dijk - iI. Rienen - P,schulten - II. Hoppenbrouvlers - L.EbLé -
À. schÍj f

verzatrelen 18.30 uur r,eider 3.Smu1ders.

VRIJDÀG 1 nover,l:er 1985,

19,45 uur LENS 6 venibo 6

4-

sporthàI HoutrusÈ
scheidsr. LENS 6

veIA 2



(X)stelIin g I IJ. Sink

verzamelen 1_9. 15 uur
T,T4i'JS DIE},II scHEIDsREcs" ER TE LEVEFEN.

e -..T.Lina - R. cÍrÈerg - p.Toet - G. Sinke '' -",Ji Sinke _ A.LancóJ- _
'. ',, .. :|

Leider J.Han.'
.. . M.Jansen,

, , i .!. ,. ,1

22.00 uui Zuiderpark 3

C]!lstellinq: A. de
P. Oèi.not

LENS 1is vr.ii
.+{i---.iJEE.qg

PROGPÀIIiI'IÀ h'I'ËK 4

,: I,ENS 4 sporthal soutririt : ' '. ,tiàra- a
Èagter - Il. Àalners - J. pteterDan - J.v t.ró;Íóean"- r.r,uoàÀ _
- H.vcf Toorn -.H.op ten llcrg r.-....r

M.vd IJans zie LENS 2

u I noved:er 1985.

ïoensdag 6-11 LENS 4
r:oensda§. 6-11 LENS 5
r;oensdaq 6-11 .LENS 3 . ..

!'ocnÍ;clag 6-.11 LEIIS 2
wce;rsdag 6-lL Duinooral a)

ll-und-:rdag 7-11 VOV I

clrmnova 10 (19,00 uur).' ltaasdljk 4 (19.00 uur)
. HP Amuzement 4 (19,.45 uur)

.,. EP Àmuzement 2 (2O.30 uur
.,LENS 6. (21. 15 uur)
. LENS ,. (22..2O uur).

Houtrust
Eoutrust
Iloutrds t.
HoutirÈt
Iloutrust'
Duinlaaí'

' . ,,., :]; ., ;, .
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzz?,227,2àzzzzzzzàziLz - :.

;j a.Èq'cs DE sponf lr{ vA}l DE z-.\,r ï,-snosR ___ l l : z ' ' "' 
-' ''

z

SCHEIDSR;

-(: . v illa-ri cuE .
À. Bagendoorn
D. Gootjes
J. Glasbergen .

l,t . Croenewoud.',
D.i]uytendt jk.

-i À. vd EooEenbarcl.

-l r-

KOMP Code

't ,_;,1 ".', -

l'. I i

'..".0ur/6
o0e/48'' 0r7 / t28

\ - ' 
o24/-174

lizzzazzzzzzzzzzzzzzzzzz?'zzzz"zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzlizzzzzZzzzzzzzzz,zzzzzzzzzz
'.,:, :'.

urTsr,?'.cE1{ 19-10_1985.

- r.Etr§ 1

iJ|.I§ 2.
li:'NS 3
ICIIS à

tlaal-dwijk 1

ÍI'.fsv 2._. ,
Í.'.rj(oieË IJL\ys 2
Esdrer iloys 3

t-4

1-4
t-z

14.30 uur lts iTexas Dliil
L3.15 uu-r' Ornas 3
12.03 uur. I,aasdiil( 5
12.45 ur'.r DHL 2

PRÈGRÀU.iiA 26-10_1985.

P1{)GR..ÀJ,ÍI4À 2 - 11..1985 .

14. 3C ur:r RÀS 1

12.3C uur Ec-So 2
1,J . 3'J Lrur SVpTT 5
12.45 uur Lyra 9

?ERRE I i.,Ei.I I

i:S Tb::as 
. 
DIIS:

Olilas t

i!:,ii.;,.Ë jk: i
)Iii, :

oF]s'ritlÀir.rG::;N

TEIiS
LENS 2

LElu'S..3 ,,
LEiis 4

LENS 1

LENS 2

Í,ENS 3
IENS 4 .-

Terrei.n Uuinlaan 19C Dèn.Hàag tel. 686360 -' .:-
telïein verl. waalsdorperlaar , Eoek lluurth,eg írà"=enàjr,.-
f,e]-. 241976
Terrein Lange KtuJ.sseg te Maasdijk, tel. 01745-33Aa 

ll '.'
T-ïrein cetr. sportpark 3an de tsrasserskade qelegen aan de
weg Delft - r6otao1e, reI. 015-1315 tz ot OG_tÀóix:C

:

; '11':

I,E['IS I en LENS 2 door de tr&iner,.

-7-
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LENS 3:, P.Erze - J.Igeltens -, t .. ,/li 11: :
w.v r'ÍersÈerijèrf' '-' .Í. p

verzaxíelen 1J.3U uur LENS ..

I€§f 3, M.Fris - P. crootveld - H. KouÀ,erÈroven - ,J. Kruithof - R.Vroon,+ C.Lipnan, -
-- M..Iansen - gl.Stuifbergen (A) - D.v Essèn - n.lf. - f,f.W.
verzanelen '11".30' uur r,fltsi' ', " : :,''.t.r '',

J. Kor.:Henhoven - J. KruJ. - F.I t Anie - J. Sinke - L. Sinke:
Èntc '(a) -"n.Leijh -i-la. Schöpgens'.-- J,wiegÍ0an - D.Fehling.

voor vrij dagavond . 19 .00 uur bij i
M.Nelissen Ol72Q-21144 of knr. i)20-5444)07
A.si)a :.:.- - zgl737

S.V.P. GEN AFSCHRTJVINGMI: : : :

Àfschrijven:

ATTEI.IIIE 3

AnCerEaàl hadden wij"Iret gencegen" onze , tZ-yL LENS?Ioeg" aan het werk te zien
en 't was nog'nÏ-ets veranderd, rll1es wàt we verleden c.Jeschreven hebben werd nog eens
drridelijk in behlC aebracht en tot en tret levensgroot herhaald! Met dét verschil dat
het bezoekendé sis]àr-U5 daar beter van dË-sGËffi van verleden week Van profiteer-
den. Ja, de uitsrag was ook Jeenszins gefratEelà-fi-zerfs Dogen Í{ij van geruk spre-
ken dat de score uiteinderijk niet cl:bber zo gröot i3 geworden, want (raten we eer-
lijk ziJn) ook d6n hadden we geenszÏiítË nopËffi gehàd. ueen dit gaat volkonen de
verkeerde kant op! ÀIs dit werkerijk zo doorgaat, dan zien we ëctlt erger dingen gebeu-
ren l

Y"t g9g. Iiet zien, Cat Ce oooie zege van verleclen week geen vcrgissing is
gewecst én wi§t ook èiËría;it aan het langste eÍnc1 te trekken: :-2. ffisffiiïàï nier
werkelijk iets van een bc'k1ard patroon in het sper komt. zorgt er voor, kerers, datje g: E= leleltqg_ tegen OMs weer prina uit de bus komt, Àad Enze c.sl ! ,

Het DERDE en het VIERDE gingen gewoon door on negatieve resultaten te vergaren
en is hier bfÏffiaar oot< ffiTruid vooi gewassen. Enftn 

-we 
zullen het tenslotte óolc

hier wer alremaal tot en net gaan meenaken. zoxgt er in Íeder geval voor dat je per
wèdstrijil vorredig aan de start, verschijnt, want andefs begin je ar nu,,cacleautjes
uit te reiken

JJJJ J.]iI J.].'JJiIJJJJJ JJJ.'J.]J
J
J vAN gET JEUGIJFRCNI . .f

,riu.r,l.r.ruo,r,r,r'r.rJJ,rJJJJ.r,É$,rir,rs,;r,l.r,rc.r,Ll,r,rJ,r,rJJ.l,IJJJJJJJJJ.Lr;r,fJ,f.rJer.rJJJJJJJ,r.r.rJ.r,Í,r,rJJi,

ÀIGEI,IEEN KONTAKTPEIT.SCON : Peter Ferreyn, Serenadestraat 51, 2551 )O Den Haag,
t-eL.977674

WEDSTRTJDPËOGIiÀMMÀ A+IJ iIt'NIOi:ËN

Eóntaktpersoon: ilan Spaans, Maartensdijklaan 54, 2541 XR LEn Haag.
1Éel. 292929 b.g.g. 971674 peter peÍreyn

Àfbellen vuor ce wedstrijden bij bcvengenoetrd persoon op vrij dagavonci tus Eeó$1e.roouën
19.00 uur- rn u-iterste nood nog op zaterclagu-:rgen op r,ENs bij iemancl van de jeugd-
ko,missÍe tel. 661314. voor avondwe.istrij derr uiterrijk de avond van ae weastitià
vcor 18.00 uur. : r",

ZATERDAG 26-10-19 83 SAT,IM.IKOMS T TENS

33C
446
336
486

LENS
I,ENS

I,ENS
LENS

Àl

J1
itz

VL
v2
v1
v2

.14..30 irur
12. 30, uur
12. 30 uur
14.30 uur

Cromvliet A1,
,Ír!s A3 . ..
Westlardia 81
Qui d( SËeps D2

13.45
1l .45
11 .45
13.45

uur
iruï
uur
uur

uitwissellng Gouda
r:f 3 ?

C. Kuii)
of 3 G.v Póorten

I]YZONDE RHEDEN

opsÈellingen aJ-s bekend. LENS A2: Ioet E.Verbeek en F. KassiE
E.SwaIef krijgts éé extra reservebeurÈ wegens niet opkonen.

-B-

(ook LENS À1)



WEDSTRI.]DPROGRAMMÀ C+D JTJNIO REN
,11

Kont.lktpersoon !

zATEzuiiG 26:Ï0-1985.

itobert Pennings, Kon. EEEakacIe 4c, 25lg R.I Den Haag,xel. 652414 b.c1-g-97t674 peter perreyn ,

Aftlerren voor de weclsèri j clen bij bovengenoemcl pérsoon op vrijdagavond tussen 1g.o19.00'riur.'rn uiterste nood. nog-op zatéroaEaorln op r,Ells bij iemand van de jeugdkorurissie tel.. 661314- voor avondhredstïij den uiterlijk.cre avànd van de wedstrijdvoor 18. C0 uur.

0en

SarJenJ(cnos C LENS

oliveo C1 v2.
,]

I4r,r. Nieu'renhuizeri j 1O.3ö uuri97
626

| 812

11.00 uur LENS Cl
11. 15 uur vvp Cz', 9.30 uur LENS Dl

IiENS C? Zuiclerpark
Qui d( Steps D1 V2 ?

,. lC . 15 uur
9 .00 uur

18.30 uur

. SaÍnenkomst LENS

9. 30 uur
9. rJo uur

10.3C uur
10.30 uur

2

I'IAA.UDAG 28-1r_ !

t9.00 uur LsNÈ cl ' '

iJYZONDERBEDEN

GDÀ Cl v2?

: - . ' -.:,op"tellingen als be-kcnd. Í,ENS Cl met p. pronk.
.- 

, 
E-S,ul-ders krijgt één extra reservebeurt i.v.rB. nÍet opkomen afgelopen' ; zaterdaq.

:^j

Kontaktpersoon: Itob v schailc, ilan J,uykenlaaÍr 15g, 2533 JV Den Ha+g,

; _- .i , ." _ tel. 4A4694 b.g.g. 97!674 pet;er" I€rieyn...

Àfbelren voor de wecrstrij den bij bovengenoemd persooir op vrijclagavond tussen 1g,09 en19.00 uur. In uiterste nood. nog op zatàrdagmorg.n ,rp LENS bij iemand, van rJe je..rgd, .konnissie teI. 661314. voor avonà'redstrij d;n uiterlijk cre avànrr van de wetrstiità-voor i8.00 r:ur.

WEUSTRIJDPR]GRÀMMA E+F .TUNT OREN

ZATÈRDÀG'26:i0-1985'.,,'

910 '

946

-'10;(iu'uui r,aÉs ei .,
l1o ; o0 .i.ur BTSV E

-ut 1kaó'&48-EÉr?-tat.
' i1.oJ.uur LENS F3

iJYZONDEREEDEÀT

OPSTELLINNGEN :

- iroe,i ttir,s8 E1 " v3
_ LEi{s E2 ' ' Erasnusweg

LENS F1 (vr) Noordweg/Íjateréngèn
- 'Rijsivijk F1 ' vl10 36

opstelringen rENs E1 en E2 ars bekend.. LENS F1, p2 en F3 zie hieroncer.

Na wat !:onderhendeUngen" zijn de onderstaande elftallen san0enqesteld bij Ce rdni-wel-per-I. I'Ie hebben zoveel .nogerijk rekening gehouden met de wensen van de sperert.jes/
oÈders:. ÀÍochten er onoverkomelijke bezwaren zijn neen'dan even kontakt àp roet-eftvd steen. Eel.. 970154. D.rar Ce tearDs nogal krap zitEen en er regelnatig jongetjes
afb91re.r-l;iof zerfs zgnaar wegörijven vragen we de,oudÈrs o, ,o *ir, *rg.íijr. ír i" u"rr",, -t{egbrijven is natuurlijk ,heJ.emaar rrit den boze. De jcngetJes ,aur ooli cte ouders verzce-ken lrij nognaals om eens goed op school en/of rn de l:uLt te kijken of er nog jongenszijn diè bij ons wirren voetbarren. r'reem ze gerust.eens rree ,,.ui'd., training-ei *rérterze er v,,el bij Cat ze een gratis LENStenue krijgen.
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I,ENS Fl:

I,ENS F2:

F,Kortekaas - l,l.Vieveen - R.Otte - J.SanèifDrt - p.A.Balk - p.v Rijn -
M.Hendriks - R.vd Heyden - J.B!-on.

c.verse,reld - p.vd sreen - rr.van ,. *roo=.§il; ï:ï::Ï'- M.waEerïeus -
L.Iàeet - A.vd Èeuvel - .vd ZaIrD - D.HeeDskerk.

. ïoider=, Feiry v Kester en patrick oosterwèghe1.'-

I,ENS F3: ltr.v lee'uwen - iti. Swikker - no.Swiklér - a.ei Harldioui - J.Buis -
J.Pawirodikrom

Leider de heer v LeewJën.

WEI]STRIJDPROG}IAMMA IÀMES EN MEISJES

Kontaktpersoon: . Frans vd Berg, cratEbergenlaan 714, Z54l À.t{ Den Baag,
tel. 297978 b.cl.g. 971674 Peter Peïreyn.

Àfbellen vöor de weistriiden trij bovengenoerod persoon op vri j dagavoncl tussen 18.00 en
19.0J uur. rn u-i-Lerste nooc nog op zaterdagDoï-gen op r.ENS bij ienancl vÉrn de Jeugd-komissie ter. 661314. voor avànó,redstrijdén u-iterrtjk de avond vaÍl de wedstrijd.
voor 18.00 uur.

zÀf,ERDAG 26-10-1985. Samenkomst LENS

12.rJ0 uur LIIàuH ZÍ.rart
9,00 ur:x HFCt?L/ 7

BYZONDERHEDEN

I,ENS Daf,Es
LENS Eeisjes

liassenaÀr
oudelaan/DeIft

10.30
8.00

uur
uur

opstellingen als bekend ; 1'

.vfijdagavond verplj.cht Èrainen voor de dames. Kan je niet, bel dan peter KroI
op (tel. 68?127)

wEsTLÀNilIÀ À1 - LENS A1 (0-O) 1-0

Nadat lde eerst een harve Marathon harlden gelopen kwaDen we aan bij westlandia. Toen
ze op het veld kwanen 'JtcrdÉln ze begroet d,f,or een spontane supporter. t= eerste helfi l
liep gelÍjk oP. LENS kreeg kansen genoeg maar deze werclen niet benut. want ze haclden
zeker net-.2-0 de rust in moe+-en gaan. Na cle Íust begon LENS goed aanvallend te si)elen.
zodat er een speler (hé App![ al].een voor.het goal kwam, maar cle ba1 werd per ongeluk
gestopt door de keeper- víestrandia kreeg ooli een paar kansen maar ceze werclen mooi
door vincent gehouden. (goecl gekeeptJ. Le diuk werd toch te sterk en westlandia kwaE
oP 1-U. Een gelijk spel ha.J verdiend geweesÈ maar helaas. JanÍxer jongens volgencle. week
beter en hopen op 2 punten, vorgende week krijgt u versrag van de onverÍroestbare ' 

.

Maarten Rog..
Een vaste su;)porter.

LENS A2 . WP A2

Door LENS met 11 maar zonder keeper maar een van c1e spelers nanelijk cideon was bereiC
oE te keei)en. I{e stonden ar gauw namerijk in de 5ste Einuut met 1-o voor maar dit was
van korte duur. EIet spel was over en weer tgt de rust dan brak. met een stand veÍL 4_4.
rn cle voorhoede werd er goed gelierkt naar in de achterhoede liet het bLj sotrudgen vrel
eens te wensen oveï1. In de rust i<wani er toqlr. ieEand die bereicl was te kàepen het kwa-n
goed rit want Gideon werc) weggehaald. we ginien iets beter spelen net einàresultaat
B-4. Jongens in het vervolg van het begÍn af zo. 

A.spa.
iJLAUW ZWAm ill -.LENS Ul 1-3 (J-2).

Slecàts twee ouders warenf orc vrat voor eeden danook, thtlisgebleven. voor de rest was
Ledereen present. Negem autJ's voor slechts 13 spelers. llat een luxe. Aan belangstellingheeft rENs lll , ondanks de vaak tereurste.Lrence wedstrijden, niet te kragen. De oudersblij ven komen.

_1,J_



r'ENs ,,1 speelde een rederijke eerste helft teEen een erg zwak Braw, zwarÈ. A1 direktkred', ratrid( vd zlran een enorne kanè èie bij net ,à"= a'" 
"rr""al-i""r, ïI", Bi op vo.r_sprons. 

'. de Tcre niruur speerce patrick i'à í*- -r*ri" 
r;;;t'#:"d1., ,rir, 

" "r,othad c1e' Blau{ zÍ{art-keeper. geen vèrweer c-1. rn dé 20ste, ninuut viàt 
"àËrr.t 

Bijrs.aÍn voot c1e qeblesseerde 
-lailco 

ó r5e:-. llcg gèe4 vijf mtiruteí in het verar strafte hij..gekrungèr rond hct strafschcpgebied van i,íuí, i,rur.c goecr af o-2. Dtt breef zo-tot derust otrdat r,ENs ar 'het schitrerende brede orauw zwai: verà-"i.;'";;i;;:. uenutte.redereen trok naai bi'nrien en we roaakten het 3rauv, zwart. erg nakkelijk in cte verdeèiging.Na rust zakte I] l, weer ,ï ,"S.- Er weïcl weer ge?:aat en de ii-c*lenlini. m.t natre speeldeweer'op één rijn. rtrauw zwart kwan in ce 2osielninuut zerfs op r-2. en r,eus was ,resrr"g :! de wedstrijd t<*iit.- eeri*,:<ig weró he+- toch 1-3. Eerst schoot patrick vd zwanvanaf 75 trÈteï lrog keihard bov.en op eu 1-t, Eaar zo,n io ,r"ri."-ïà", ii:u zette hijied.ereen op ie verkeerde voet'"n =i.rora" t àf.r"-.=t f_:. te koEenCe twee wedstrijden zijnwestran'Ii a en scheveninqen bij ons te gasr. LENs ill k."-il"Ë;; ;; ;". ze echr.waarcl zijn' 
paur vd steen.EVy E1 - r:_ENS El_

Afgeropén zaterdag rooedt het 1ste. werpenelftar van trENs aantreden bij Hw, cist pas1 ÍraaL had verloren. r,ENs had tot-nu iae arrn= 
":-" of meer overtuigehd gewonnen. Dcor. 3 arschïij,iingen ttijaig dobisegeven) ,""ïi-i"s : ."" à*r-rrJ;;;;", dat zou weraangevurÍf worden tot 11 's'Ferers uit E2 0f uit .re F, zatetdagïrf,rgen echter n.)g steeds9 nan en geen medewe::king van spelers/ouders ona tot 11 speleis te koEen. Llan maar Itret9 man Hvv tèsenstard brÈeden. uii'tutt" m:t een gràte ;";;;-; ;Ë-ffi;"Ë;rl;."§:

flv yerf o1ae1 leidi,Àq van ce ritblinkendè aanvoerder Micher en de fonddnbele op .. :clreèr zi jnde La.bi goed. tegensÈand gebodcn. 
""rr 

-r..-""ï-i"i-ui"rrË..ïii 
a" ,ir,rrurre.goal, maar het bleef na een zecr e,'o..^-,r- -+-.r +-r , .,-'*:--:--ï:--' :"

voor a,le sperers u." ""iFïaíii';'Ë:T;.:iï,Í,,[]; ffi ::Hlàsï"Jï;iï"il::,ï."aantreden zal r.t dezerfde inzet, onzà slatus ars enig onlesrag.iÉit.i in deze c.dm_petitie, zeker gehanclhaafd blijven. .

1L-l Pl'o-1 c100r een geruks doelpunt. uit een hoekschop maakte Maurice (re gelijkmaker,LENS had het ritme noq niet gevonder, - ook (re moeders h'aren van cre r)arty. De kelen ge-streerd dus "schreeuvren'r en dat was goecl te horen, zij hadden rver nèt .i to= gevonden.Eindetijk had rENs het ritme gevcndàn. p.rs .i- i"o.r, u*r. En ja hoor het was als vanouds een voorsprong van 2-1. GDA breef kor&:n l]aar geen kans tret onze ,,super piet,:in het doel. Rusts tand werd toch nog Z_2, rc t*e.ae helft was nog spannender, LENSheefè zeker 4 kelsen gemist (j anruer Ëel . t"rriji-onze keeper Richard ook zijn uiterstebest deed werd het toeh 2-3. ooe R)esEen t""n:Ë."= één keèr verliezen. *;;,;;q.;-;ageeft niet nu gaan we er nog harcer tegenaa.r, . orrdo, het rEtto,,schoenen in het vet engaen als de Lrandr.reer,'

IJENS F1 - GDA F1.

I{ET UE FIAT DJOR ZUI

Ton s I Gravendij k.

Een stille vacler
D-SOIJLAN! NAÀR Dl ,C1 en ijl.

De zateïdag werd be§onnen meË een bezoek aan het terrein van RKÀw in r,eidschenda-n.waar rJENs Dl tegen RKA* .Dl ft)est speren. LEN. Dl si)eerde d.e 1e herft ..n-*;ï'à"--ànn"r_tunistisch voetbar - Dif resurteercre dan ook in een Doei-e goal van Niers schuur,an.. ,oatme vcoraL opviel bij ul was, dat.ze probeerden via gce<I ojbouwen<l voetbat, vaak ta-ngsde zijkanten van het verd, het doer -van 
de tegenstander te bereiken. rn de 2e herftkwaE hierdoor het 2e doelpunt voor LENS q.".oJrà door l,taxio Debritt:. Hierna sdoordeRKÀw nog wel tegen maar daaï bteef het àan ocr bij. Korton:2_l winst vo.cr r,ENs Dl.Na deze wedstrijd gingen we naar RKDEo in Nootcorp. Hier troest rENs cl aÉntre(ren tegenRKIIEo c1. rn het begin van cle re nerft werd er recleÈijk goed gevoetbard door LENS í waar_

9::: ,: ook- enkele kansjes kregen. Maar, als zoveel weastrijden dir seizoen scoorder'ENs niet als eerste, naari..'.-.e Eegenaprty, vrak voor rust naakte RKDE. er 1-J \raÍr. rn derust wordt er dan verteld en uiÈgelela àan ae jongens, dat ze goecl trDeten kijken Hieze troeten dekken en dat hèt teryo iets onlroog ioet.
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l,tàar dan begint ale 2e helft en ja hoo!, binnen 2'rntn. stàari'ze nèt 3-O achter. 'volgens

mij waren ie no€ niet helemaal r,rakker daar achterinll! ÈIercloor weïd het ook nog 4-0
en 5-0, waarna Àdjai Tikai gelukklg nog de eer redCe. voor LENS c1.
Hierna gingen wij ribhting wassenaar. Waar LENS I}1 ncest proberen 2 punten weg te
stepen bij tslauw zvrart. .De, eerste 10 rrinuten ,speelde LENS i]l de i.]Iauw zwaxiLeIf, helenlaal.,
zoek. Dit Íesultee:de dan.ook in 2 rcoie goals van Edwin sFaninxs en Patri ck i3Íjlsna.
2-0. Daarna vrerd het.verÈponde spel steeds slechter. onbegïij!)elijk eigenlijk want
Jlauw zwarE steld.e bitter weinig voor: Eï schijni:n dan ook ineens ond, Jrlinge irrita-
ties te ontsÈaan. Als ze dj.t nu eens achteÏwege zoud.en laten en Eet ztn allen een sEaP-

Je e:tra zouden lopen, dan zou het vertóonde spel er veel beter uit.gaan zien. Eet
spel weïd dus stëeds minder, hièrcloor kon :llauer zwarE in de 2e helft 2-1 Íoaken. waarna
ze ook nog behoorlijke kansen kregen on 2-2 te roaken, maaÍ zover kaJam het gelr:kkig"
niet. Patrick vd zwan, die ik de hete wedstrijd bi.jna niet gezien heb (onbegri jpeli jk) :.

naaakte aan alte illusies van U1au., zwart een einde door met een Eooie aktie 3-1 te
naken,

Leo en Edwin.
LENSMEISJES - RKSVM 2-2.

De meisjes graren eindetijk eens lionplee!,nu het resultaat was er dan ock ndar. De

uitslag krram tot stan<l via doetpuntón vaÍr Í{itma en Nancy schÍijvers. Màar dares zonder
de goede inzet van aI jullie Èeàmgenoten waren deze doelPunten niet rcgelijk; dus een
pluin voor het hele elftal. Er zijn nu ook weer twee nieuire ]eden èie nu aI opvallen.:.
vanlrege hun goede inzet. Te weten Aurelia en Jennifer meiden ga zo door het eIftal en
Ce leiders zull.en jullie graag helpen. Hoe vondèn juute dat om sylvia weer Dee te
zien spelen? C-ewelaig he wat deed ze gelijk goe,f Cer best he. Graag willen vrij dle
vaders bedad(en d.ie vrijdags hun vrije al-ond eraan geven on met hun dochter (s) mee
te koEen trainen.

urrsr,AGEN ,lEUGti 
Arie en witr'

Vlestalnd.ia A1
WP A2
Ulauw Zr,rart ijl
HUS J]2
RKDEO C1
Rata C2
I«ÀW D1
Hvv E1
sv 3slÈ1
LENS F1
WiIheIDus F2
LENS Dases
,LENS Deisjes

UITSLAGEN.I D@RDEWEEKS

Eaagse jeugd
wP cl
I,ENS D1

LENS EI
IENS E2
.LENS Fl
I,ENS F2

LENS À1
I,ENS À2
I,ENS I] 1
LENS 32
I.ENS Cl
LENS C2
TJENS IJ 1

I.ENS E 1

I,ENS E2
GDA F1
LENS F2
BMT
RKSVM

1-0
4-8
1-3
2-l
5-L
3-1
t-2.
o-c
2-0
., -a
c-7
0-4
2 -'.)

I,ENS i.] 1

I,ENS .C 1 .

HMSH IJI
RVC El ., , .,
Laakkvrarti.er E3
Laakkwartie)í Fl
Laakkwarti-e r F2

5-1
0-6
3-1
1-3
2-4
3-4
8-0
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, DE,,T,ENSREVUE,
r{EEKBTÀD vÀN, DE voETËAr,'izgREÀrrcINc iENs (r.mrc EN sNE[,)

59e jaargang nUmlner 15, 3Í oktobe; 1985.

Ànna v Sahsenstraat 3, 2641 ER. fiirr."t 
"r, 

' 
.:1:'

o
o CFFICIEEL

ADR.ESIIIJZIGINGEN

0447 ' 'ir. s . nooaÉor

o
o

sEzo

204 t
7715

R.J.de Haas
"r:,A. Tromrelen

sEzc
SEZ'J

. uengelola an 992, 2544 cL Den Eaag,
/zaal Lamoraal BaÍon Rengersldan 22,. 2?73 cp voorburg

DieverstraaÈ 69, 2545 T! Den Eaag.

teI . 2 r2.8e.5

2030 D.H.v Essen

DÈNKT.--r aan IJw contributie: I

sE zÀ

Dènkt U aair Uw contributie I I

tsBBBBB]SEJBI]ii!i,!UI] JIJI]i]iJJ!

.. I]ÀROPSTEI&INGu'IJ
erLli.Ll:-lr.ruit

Zaterdag 2,hoÍ,

s I rrcrgens :
s I Diddags :
Sluit-en:

-rJ

Zondag 3 nov.

s I morgens:. ,, ,,
s 'nÈddags :

AanvuIIin g:

, ' ; ,.
SBijBil{JijilBil

ur. Lenting - Riek ijosch - Ria BijLsma.
,1n vd Steen -
Àndré en .losé-

Zon. .7e e1ftal t, per
Àr1 èn Gerard vd Steen

lET 3ETER iJETW TER í{EET

Cor Peters - paula s r cravendijk
Ctrrist.

:.i
Tinus zilfh.iiut - cór goppenbrouwer
Laura v Dijk - Àn vd. Steen. _ Àad Schijf - Marleén vd. Steen._Nans ,Coret - Jos Kouwenho?en.

s.).
Sluiten : r .'(

irij v€rhindering àfUelten bij José Christ te1..660204
LET OP ---I,ËT CP --_ LET OP --- LET CP ---I.ET OP ---
LENS 8: 10 nov. iiardienst (2 pers. )

UETViE"TER WEET

IíET ,LELANG. VAN ?

I{ET :]ETER BEIIíEI ER TiEET HET 'JETER I]ETiiIETER WEET H

" ' een o. ppe.Tmaghtrq r'ENs is 
.g.. :""a"s niet in geslaàgd. on de twee punten in èiqen huist9 hor-rden' lret aanvaltend vóetrcar .r, íg=tiei.rràe indÍviduere acties wisb LEN' hetin grore getale opgekonel guo'igr_< ,,.g.rriig ;;;4"" tang te b.eien. cvez geluk haal

;i3:l:.iilS: i".::H:.:l:i t. rr.s.í. Gris ro,à." andËrmaal i;-à;;o;-,", de rv,eede
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WeclsÈrij dverslagen en aÍldere coruÈntaren over het wel en wee van ons eerste elftal
.(zr.rnclag) van deze aarcl kurt U vanaf deze week wederom'in d.e Í,ENs-revue oantreffen,
wont IETWETER stopt er neè..Èa in zijn ogen ongenuanceerde kr.itiek..van...de technische
leitling van LENS ontbreekt bij L. nog eniqe inspiratie om ook nog [trar een letter
hi-eraan Èe besteden.
Na een oproep van de redacÈic van cle LENS-rcvue besloot Lk on.LENS t èit jaar van zeer
nabij te volgen en Bijn bevindingen aangevuld Eet persoonli jk -3Dnoentaar in de LENS-
ïevue te verhalen. Dit trede gezien de afgelopen jaren louter positieve, naar niet
kritl-sche wedstrij dverslaEen over LENS 1.
Nà goede tot zeer goe8e pÍestaties van onze hocfdBactrt beleefcle (beleeft) LENS een ..

dutdelijk Ein0ere periode, welke best weleens het gevr:Ig korirlen (-unnen) zijn van een
$rare blessuregclf. Echter, de kritische beschcuwing over de prestaties van LENS de
afgelopen weken in Ceze rrrubriek" wazen louter een weergave van de reallteiÈ ,en een
goEde. lezer had moeten begrijpen dat het nij gj-ng om de signalering van een oud probleern
binnen ons eerste elftal dat EcntaliteiL heet (een bewijs van het geEis aan &entaliteit
overigens is E.i. dà reactie op de kritiek in tleze rubriek dle ten 5e1e lrit de selectie
zèIf zou koren!). volgèns onze trainer behoort deze vDrr van kritick, afgezien van icle
juistheid daarvan, niet thuis in een ctubbled als de LENS-revue. Dit iou Íoor het iroag),
net name bij een voortdurende nindere prestatie van.lENS, van Ce gehele vereniging

..schadeu-jk zijn. Hieïllij vror.lt dan we1 voorbij gègaEln aan het fcit Cat deze ïubriek èen
persoonlijke is en niet een '.Ian het besEuur. Kritiek op LEITF 1 in ile IrENS -ïevue loag
niet omd.at der tr+neÍ van LENS clit zo erg vincl en dat Cit vcor zijn inagó óok niet zc.J

best is. BI dat was nou precies niet Ce be(loeling van deze rubriek.,Deze rubriek ls in
het belang van LENS, Dil reactie ï6-,1e.train"r uinC ik overtïokken en impufsief, Ce
EeÈhooe hoe hij achter dc inCentiteit varr de schrijver van rleze ru5iiek is gekornen .

belachelijk. Ecn hoop staml:ij on niets- :
Men zal het gefoven of niet maar ook ik hoop dat voor Í,ENS en haar trainer het tij

4 sPoedig ten gunste zulten keren. A]-s U ovexlgcns benieuvrC bent naar de inclentiteit veiii
de schrijveï v.1n d.eze rubriek kunt L bij Rob Jansen terectrt.
Die'korat overal achter. '

dET$IETER WEET HET i]ETEiT ljEl'lgETER WEET HET I]ETBR j]ET'[.'ETER WEET ItEf iJETE}t JETWETER I4EET H5

Reaktie van het bestuur.

Eet is niet. de gewoöntc van het bestuu.r om in te gaan op,aÍlonieme schrijvers in
onze lJEt{S-revue. In dit gèvaI r{,iIl.en r're een uitzonclering ma}en, otrdat het be}eid van
de trainer en clus van het bestuur op een vrij goedkoi)e r.rij ze $ordt aangevallen.
Kritiek is van harte werkon op de ju-iste xranier en op de juiste praats. I'taar ars één
persoön, ienkt. het beleid o? een (lèrgelijke manier te Bleten afkeuren alan vinCt het

. Eet lJestuur.
Dit seizoen is er een, naar ik Dag aanncD€n; IENS-lid, &ie wekelijks rri:rircaal een halve
pagina in de LENs-revue voor zi-.È,r opeisÈ. rn zijn rubrLek bepcrkt hij zich tot het -kritisch volgen van, zoals Cat nu, eenEaaL genoerocl vrord.t, ons vlaggeschip,, LENS 1dus.
tloewel ik de onhebbelijke gewoontà heb, c1e rrENsrevue, na hen eerst gerezen te hebben,
in de prulLebek te rdkken (hiernee geen oorcleel verrend.over cle inhóuc, de heer
JufferBans bewaart ze imèrs tfch a.Llemaal) rkiét rdj het volgende toch even van het
hart- r ., ..

' Naar' ik qij kan herinneren Í.ras i-IETÍ.IETER aan het begin van ae konpetiiie vol Iof over cle
ieLr:ichtingen van ons eerste elftar, het, ka[pioenschap ..2 ou r.ENs cp geen en]iere wijze
kurnen ontgaan" Maar zie, het craaj-t grat rincer en zijn n.i. te hoog gespenrren verwach-
tingen ziet hij vooralsnogl niet bewaarheiJ. zonder ook xnaar een enkel schot,voor d.e
boeg, is hij tregonnen Eet het tot zinken brengen van het vlaggeschip, claarbij ook
Èussen neus en lippen door het bekritiseren và'het besÈuuï. I^,at ondergetekende een
beetje dvrars zit, is hèt feit. dat de pennevruchten vàn IJETI{ETER binnen onze verenlginq
ncgaL wat onrusÈ' vcroorzaken.
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Een deze dag

+++++ATTENTTE++++++

En t ordt Íri de .ns omrÍngsndo L,lJkenula aan huLs aon specÍale folde r vetspteld, ulaarLnallos oUEt AE0NNEE-L0TTo uordt verteld.6nnodi 9tszeggen hoe belangrlJk het voor U zoÍel als voor LENSLs dat de blJ dB foldoD geuoegdB abonneé- lot lofopmulieren
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Het prol.)leem is dat spelers en trainer van IENS 1 en het bestuur zich niet ander§-i.. .,il.
kunnen verweren daÍr èoor ook roaar een stuk je in de LENSTG'., 'e te ptÈliceren, I.ti j ,'Ii3h-!ir.ïri
dit nu nj-et Ce Eanier ou Dinnen cen vereniging Eet elkaar om te gaaÍr.
Kortoi0, JETTdETER brijft t,I\,, stukjes schrLjven aaar dan gevroon oncer uw eigen naalr.
Ik geef U de verzekering alat- br dan neer reakÈies op komen dan dit eenraalig schrijven
van .. -.,' : ...1

Noot van de redactie I

wat een intëressante briefiiisseling had kunàen worden tissent,ETwrrER en [Iiu KouweÍÈroven
is helaàs deze week al- in sdhoonheid gestorven (zie heÈ "afs cheldsstuk,' van tsET1{ETER).
Hoewer de pennevrucht van }íiE associatÍes oproept net het spreekwoorcl ',ars 't karf
verdrorÈen Ís, den4)t men ie putr', wirdé wij u wfucrs mening besrist ÍLiet onthouden.
De LENs-revue was en is norl stee(ls een orgaan r,raar ied.er-een zijn Bening kwi.jt kan.

UNICORN - TINICORN - I]NIC,O.R}I - UIJIOCRN. - UNICOFI'I - TJNICORN - I,]NIEJRN - I'NICCFN - UNICONN

Afgelopen zondag vroegen wiJ de op dit trcEent geblesseerde IJNS 1 aanvoerd,er
Ton srcravendijk om zijn Ploeggenoten eens krltisctr te bekijken tij<lens LENS - Den H()orn
Gezien de toegekende punten vras Ton toch niet hereBaal tevreden over het sper.
EeLetiaól ongeu.jk kunnen wij hem heraas niet geven. Het lrlijfÈ overigens $rel erg
spannend bovenin ,

UNICCRN-IJNICORN-UNICORN-UNICORN-INICORN-LrirlCORN-IJNICORN-IJNICORN-INICORN

LENS 2 - D5 .:. 2

ftr deze waÈ nistige zondagEorgen begonnen we allen'goerl genotiveerd aan de we clstrJ- J rltegen DFc 2, een van de nieuwkoEers in cte reserve 1e klasse. cezien de tegenvaltende
ïesul-taten van de afgelopen weken &rest er gewoon qe\{onnen worden. Het was dan ook een
enorme dolq)er dat we aJ- in de beginfase van de vJedstrijC Det een O-1 achterstancl werden
geconfronteerd. Met name door het qrote scoringsprobleem (lat de laatste weken LENS 2teistert was het dus na 1Q Dinuten al- een enorEe klus. De hele verdere eerste helft
J.iei:cn we ons stuk op het stug verdedigence Esc dat zich met ceze stand een uiterst
confc'rta.llele positle had verra'orven. Na de rust, Eet Ííouter (de enige LENS 2 speler in
uitgaanstenue), voor lerry werd DFc stevig onder clruk gezet, Toch bieef een doetpunt
rriÈ tot vijf minuten voor tijd toen Erik tret een typisctr ,,ADnerraan-doe.Lpunt,, de DFc-
keeper vrist te passeren. Àr met al was rra afroop 

"Ër, 
iuc", toch qerukkit' tet aiigeriJke speI. ÀIs beroning voor zijn schitte;ende doelpunt nag eiit vorien<.re week hetverslag van de wedstrijd tègen Nieuwenhoorn schrÍjven.

Hars .
VARTATTES

' Eet Ís Ee wat Eet die A-jeugrl tegenwoordlg. zijn toch ar zo'n Jaar of twaarf- 'uit het mini-werpen staitiun, naar zijn toch nog steeds het kruitjesvoetbar nietverleerd.
Iegt y.hggygel koppen koffie per jaar bij r,Er,IS worden gedronken?RutE 24.0001
Wat verdere gegevens: 30.OOO ftesjes bier, 14.000 tapjes en_ voor de zaterdag_afdeli:rgr - 1600 waterljsjes vinclen zijn weg naar de dorstlge en verhitte
conguDent .
En cerard vd Steen heeft 't allenaal Eeteld.
Oveï Wilhelm TeII gesprokeà':.. ...
vogf 9e koDënde klaverj as drive van vrijdag a-s. heeft suzanne Kouwenhoven'gehee1bc1angeIo.2shaarLinnen-konijnbeschik5aargesteId.
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overigens zou suzarure heÈ toejuichen.ars de helft vaD. tw. redactie het 1e erftar
gaat versterken. Zij is n.I. uitgekeken op al ilie oninteressante gezichten....

' och
Nog $rat rekrame r vanaf harf 10 kunt u op zaterdag terecht op LENS voor reuke
potjes voetbal, tot een uur of 4. Uct begi:rt on half ,O met pSV (en dus coun_

' tervoet5al) ; maar daarna kunt u echt volop gcnieten van aanvarsEachines ..Dit weekend trouwens aanuerkelijk beter geslapen.....

Wedstxijdverslag Rijswijk 3 - LENS 3

Afgelopen zondag nDest het derde elft,al srIu)rgens otr 10 uur aaÍrtreclen tegen koplcpgï
Fijswijk. Rijswijk kwan met s.tevig voetJ:al uit de starEblokken. ili:rnen 20 ninuten keken*e dan ook tegen een achterstancl aan van 2-0, clit teàiir wij. de eerste revensgrote

'' 'kans haà<len. Een benutte strafschop en een vrije s chop die ei inging omdat de organi-
satie bU tret riènen nog niet goe(l was (!e afppraken dienen wel te lrorden nagekotrEn).; wij bleven echier <loorgaan Ilet goed voetbal Ln kregen ook een veràiencle strafschop,
'f,ie d'Jor EYqd spa beheerst. we):d benut. Fred speercle trouwens toch. een uitstekender'wèdstrijd, met ieer- veer inzet. Ilieraan kunnen sonrdge spelers, Eet name de geher.e
voorhoede , een 'JoorbeeJ-d nenren . Vrak voor cle rust, op een berangrijk, Eoment ioïffis
kenners. oaakten wij de verdj-ende gelijknakeï.. Na de.rusÈ, Eet. aanwi j zigingen van !:heo
en,de gebruikerijke sinaasappers (waarvoor .lank fam. d.e Bruyn) begonnen we weer net

veel irzet. Na erikele geniste kansjes en goecl voetbal kvrallen wij met 2-3 voor.
Rijs\'rijk ging hierna achterin één tegen één spelèn.on de gerijkmaker te forcèren.. Dit
l-ukte heraas oök-'nog dcor een van richting veranderce "dwarre1bar". Deze tegenslag
kvran het elftal ook weer te boven, toch tekenend voor het elfta},. en scoorclen zelfs
nog een vierde en winnende treffer door de benen van Ce keeper. [ater op de dag, nadat' de resultaten van de andere ploegen bekend werclen, b1eèk dat het derdé elftal nu alleen

'':<ciptoper is ge'iorden. Nu vJoeÈen we zorgen d.at we.(lit ook blijven en daar kan zondag
'uee wor<len begonnen tegen de Postcluiven oro 11 uur thuis.. Dit is voor de wedstrijd vàh'" het,eèrste tegen hrm koptoper, mi-sschien een Eoede geregenheiil om het derc-le eens'te1 kcnen bekijken. Àfgelopen zondag was. er ook een gxoot aantar ouclers en een aantar
andere supporÈers en deàe. hebben zich naar rnijn bescbeiCen le]ning toch geamuseertl,
onclahks Ce kou en het vroege ti j (lstip, Het volgende verslag zal worden geschreven door
Martin van der Meulen, wj':ns roèd.er het ook erg leuk vond.dat h,lj haCden gewonnen...;,.

N.iJ. vooi de. statistici ond.er u d.ie zich nu afvragen wie hribben nu de andere
drie goals getraakt, daÈ was dus ik zei de,gèk.

De "fYsio C
Frans DisseldarD-

Zaterdag vras het, de oud le elftal speler en oud leider van LENS zateïdag peter Odinot
èie de puntcn gaf .voor <1e fel begeerde Fysio Cup. Uj-t zi.rn Prmtenverclelihg bleek in
ieder gevar' dat ér tweè sperers boven het geheel uit staken door trun goedà sper. zij
kregen hier beide een gÈ *ro,r; hun vertoonde sper. De spelers &ie zo uitlronken waren
I'lxeo ijootrs en Musta uaËà. peter o{inot zag verd.er een verd.edigend spelend LENS dat via
gevaarlijke uitvallen doelrijpe karsen creeërde waar helaas 6aar één enkel doelpunt-.uit viel (ceÈin cakmak). Dit hadCen er volgens Peter veel meer troeten zijn. Maar peter
vond wel dat er erg hazd voor gewerkÈ is ( een [itzondering daar selaten) en hij
hoopÈ dat er qp d.eze weg wordt door gegaan. liant dan kooen <le" volgence ïesultaten
vanze I f .

DE:NK AÀN I.'W COMTRTI]UTIE : ]

Eouse of darts the "Corni:r" :- ', , cle starteri'

vocr aanvang van de vredstrijcl was de spanniig bij de jongens van r,ENs drdcerijk voer-baar. De .tegenstander van deze vri j dagavcnil was nanerijk de kalpioen van de .zelfcle
klasse waarLn LENS verreden jaar op de nàétoot toch nog promotià bewerkstelrigd.e.
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21 .00 uur : Àrno begint Íuat eerl sterke eerste gare èie,hij ook duidelij]S w_on. De
tweede. game was daareltegen voor zijn.tegenstander- De besiíssenCe gar,le
r{as een zenwrslcpend gebeuren. 3 a 4 ronctren lang stonden beide spelers op
een drÈbeI, Gelukkig voor ons vrist ARno de pafty te beslissën 1-0 vocr
House of daÍts ..tàe Corner"
JaÍr lDoqst, aarvàngen vcoï een toch wel belangrijke tweede party, De eerste
gaEre v/as Jar.blijkbaar! tp ncrveus om tot een, voor zijn doen, góede party
te koEen. De 'tweede ganqe leek rechi:st-ïeeke naar Jan te gaan (200 punten
voor) naar de drt5bel vras een groot ProbleeE zodat ock de tvreede garne naar
de starLer ging. (1-1) : '-":', : ..

!{111em had, de eer or.l toch d,aE o zo belangrijkè tseede punt vo3x ons te
scoren. i.IiIIeE be?on goed naar ook zoals,bij JaÍI het geval wds kon ook
w1lIem de dubbel niet raken. De tweede galae werd een forEaliteit. 9llllen
dermate aangeslagen clat de tweede gaEle ock naar de sterter qtng., .(1-2)
Martin had voor ona de stand j,n even$richt roíJeten brengeruraar hij verlocf'
ook. Nadet Martin de eerste galne sterk wist te winnen qingen Ce daarop:'
volrenilè twee. ganers near zijn opponcnt. Mèrtin had eigenlijk het Beeste
:echt c,p de overwinning maar de stand iras na de sÍngles 1-3 in heL vooi-
deel van de Starteï.
De ÈÉ..:-tic's neEen een aanvang oet Jan en t{artin èie deze perty op hun
naam schreven na zeer sterk gegoold te hebben. De stand, na vijf partijen:
2-3
De lleuÍt wa,s aan Arno eí Willen orn de stand alsntg gelljk tà trekken. I,laar:
zoats a].tij-d slaat de balans natuurlijk weer de verkeerde kArltop '

(ongëlukkig) 2-4 .',..
Arno en [tiIlem haalden hun g!..aEl.in de Cerde tac-ticen gociden hun tegen-
stanJex finaal varr het bord zodat de stand 3-4 werC nog steeds. in het
voordeel van de Starter,
Jan en Martin zijn nu t{eer aan de beurE. flat ik và deze ?arty wil zeggen
is dat j-k nog nooit zorn tac-tic heb gezien. Scores van boven de 70o.or:nten
bull's die geEocicl wertlen of het niets was. Maax gelukkig voor ons waren
Jan en Martin Èie uiteindelijk deze party vJonnen. Dc s tand ls nu net
alleen de bier game te gaan 4-4.
De beslissende party met vièr naÍr tegen een vóIgens Dij toch aangeslagen
de Starter. De grijze haren op het hocfC van oncle.rgetel(ende werclen 

"er steeds Ereer, maar na een party van hoog gehà,r te vraÉ het. WiIIerc Cie de
parÈy en de vedstrijd in het vooideéI varl ,,ure Corner', bèslistte 5-4

21.15 uur

21 .30 uuï

21 ,45 uu.r

A1s ik om 23.00 uur onder het genot van een biertje va;l een bekencl merk deze laatste
regers schrijf wil ik er nog aan Ecevoegen clat ats D.c. de corner elke hreek deze 'ned-
taliteit tentoonstert wij rn deze pouie.nog heer hoog kurmen einclgen. Enars u toch
eens in de buurt, vaÍl de i3etje wolfstraat konE gaa.t U dan ook eens laÍrgs onze sl)onsor
HDuse.of Darts ,, de corner" c1ie nu ook vooi rle beginners het nieuwsÈe snufje, uiÈ
eigen bunder, darts heeft naEelijk darts met afstand bealieninq. 

Een verse rdisser. ..

Upurus. u ÀÀN ur^l oJNTRrirurrE: :

22.00 uur

22.15 uur

22.30 uur

22.45 :urtr

23.0C uur

SVDIIiT 2 - LENS 9 - 0-1. en een Keulse Kerk

Keulen viert het iaar van de 12 llomaaÍrse Kerken die elk nog één eigen paÈroon hebbenjok, beharve- dan de Àp-o_stet Kirche - steviqÍe bouvwcrken, aiiLEïrr"í, niet zc Eakkerijk
om ze even opzlj te zetten' Dat is clan precies ons hegendé elftal, een anCere onsclrij-
ving zou ik niët weten vocr deze twaalf, waarvan er zeven.cit jaaï een ,fubileun vieren,
stevige Pilaren cie het geheel dragen. Tien jaren rang bediijven zij ar het edere
voetbalsPel ln deze groeP, c1iè waarschijnlijk aan Ce aandacht v3n (l.e vele deskunèigen ^
bij IENS l.s ontsnapt, dus doe ik het maar op tleze plaats.
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ze nochten vandaag aantreden tegen heE op de 4e plaats staande 2e erfÈar van svDH!1,
s1:elend op de nooie gr-asEat van ockerÉurg. Onze voöndaaréi.sen hadden het.noE fnap noeï-
Iijk sEt de bijl(ans 4tJ jarige laatste man Theo van Opperen, &ie toch eentraal in Ce fout
glng waaruit cnze Ha!.ry Guit een sdritèeïend Coelpunt bij de velen reecls qeproduceerCe
kon bijsclrijven. Dat vras in het begin van de tweede heut. rn de eerste herft wàs
DiIiJ neer irl d.e aanval naar na de rusE toen Antoon Slabbers zijn plaats hail lngenoEèn
rras het LENS die de lkjon aangaf. oveï het qeheer gencmen was het een sportieve party,

clie door dè fluitist Jan Koolrees brillant. geleid wdrd. Lex Reesink kreeg
nog r{er enke-r-e opgeregdc kalsen, Eaar bracht ze z,e,tf vakkundi.j op zeep. Na het cochen
zat [en nog een poos zoëÈs neu het noeEt ,, ean soèiaa] contakt,, voor eén fabbeltje
en loalbertje in cle svljÍJ Kertine trijeen,.en toen vrist Ben weer arres vlin erkaar.

Heeft U nooit o?gexoerkt dat dit stel ieder jaar een andere kleitr heeft?

E. : '1.
zzz'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz àz-z": ZOI'IDAG SENIOIIENzz
zllzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRÀyI4A ZONDÀG 3 novetrber 19e5.'

P

1<i.00 ulrr
i0.3C.uur
11 .00 uur
13.00 uur
12 . 15 urlr
11 .00 uur
11 .0U uur
11 .00 uur
13 -oC uur

I.ENS I
Nieu$reriloorn 2
LENS 3
Í,ENS 4
DVC 2
Schiplur.den 3
IENS 7 +
LENS 8
LENS 9

HMSH 1

I,ENS 2
PostCuiven 2

Irtjswijk 4
I,ENS 5
I,EIJS 6
HrS 4
DSO 5
Tamuvona 3

Hr. Rijsdam
Penninkx
Er. Hollander
Hr ijergh
Hr. Ver[Éul.en
Br. GomLault
Hr. Jahangier
Er. Groenevregén
Hr Mitra

v1
hr.
v1
v-l

v?
v3
v2

527
610
407
4t2
4L7.
421
416
427
426

1009
1093
zo45
2075
2to6
2t29
2099
22CA
2202

i.'jlÍ

PiUGRÀIrlMA DINSIJAG 5 novenber 1985.

!.9 .0C uur LEtitS È/m 23 j aar
LENS 7 Bar{tenst

TE1IREINEN

uieuwenhtorn:
DVC :

Schipluiden:

ReserveprogÏalima zondag 3 noven:ber 1985.

Lyra t/n 23 jaax

*i jÈssÈraaÈweg, Hellevoetsluis
iJrasserskade, we.l Delft Nootdorp
Vlaardingsekade, ingang Seringenstraat Schipluiden

12.00 uur Wassenaar 3
12 .00 uur l^lassenaar 4

ÀTSCHRIJ\IEN

LENS 3

IENS 4

ulNs 5 :
LSNS 6:
LENS 7:

!l .l«)uwenhoven
H. RinBelzwaan
G. Duivesteyn

299855
oL742-7134
01891 -794 3

IJENS 8
LENS 9

974778
947272

H. Rientjes
F. v Beckr]Io

PRUGRÀ lMA VRI.TDAG 8 novemloer 1985

2C.3U uur Vogel 3 I,ENS 8
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PRCGRAMMA ZONDÀG 10 novenÈer 1985.

14 .0!)
10 . u\,
1r .00
13.00
12.00
12.lJJ
11.0C
1 1 .0r)
13 .orJ

uur
uur
uur
uu4
uur
uur
uur
uur
uur

s.tc 1

DE,C 2
LENS 3
I,EI'IS 4 , ,

Juventas 3
Lyra 3
LENS 7
I,ENS 8 +
LENS 9

I,ENS 1

LENS 2

Isxas DHI] 2
Duindoï? SV 3
LErqs 5
ÍJX,IS 6
DEL 5
Velo 9
Pcstduiven 6

+ LENS' 8: ljarclienst

UIfSLAGEN ZONDÀG 27 oktober 1985.

I,ENS 1

I,ENS 2
Rijswijk 3
IIW 4
I.ENS 5
IIENS 6
uvs 2
osc 4
S\/DII3 2

Den lloorn 1

DFC 2
LENS 3

LENS 4
GSC 2

Wi1he1trus 7
LENS 7

IiENS 8
I,EI.IS 9

1-1
l-1
3-4
0-1
1-3
4-3
3-1
8-4
o-1

zz7,zz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz_ 
ZAALVOETiJÀI,PRJGRÀTI-I4Àzz

zzzz?zzzzzzzzzzzzz?,zzzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

WOENSDAG 6 novencl:er 1985.

19.00 uu]Í LENS 4

olrstelU-ng: al-s bekend

19.0J uur LENS 5

Gltmrova 10

s cheidsrechter .r. Sinke,

- Maasdijk 4

opstelling3 als bekend

2C.30 uur LET.IS 2 - Hp AmuseEent 2

oi)stè]Iing: als bekend rftlt tí.v Veen 2x
,J. Kullpeïs fhlit I,EtnS 5

21.15 uur Duinoord 6 - LENS 6

oFstelling: aIs bekend
,I. Sinke flrri È LENS 4

IX)NDERDAG 7 nc.rvepber 1985.

22.2d uur V'OV 1 IENS 1

Eoutrust velcl 3

Eoutrust veld 4

opstelling: als bekend $I.v.Veen keept ock in LENS 2 scheidsrechter J.Kuypers.

19.45 uur LËNS 3 EP Anuserent 4 tsöutrust veld 4

goutrust veld 4

Houtrust velal 4

; Duinlaan

zonder M.vd I4ans zie LENS 2
I0èÈ P.KroL en E. Tromelen

opstelling: als bekencl

-8-



UITSIÀGEit ' ;J

LENS 2
IÀNS
rEN.S
I,ENS

3
4

I

Snoekie .6
. RKLTEO 3., .

r..KSD 2

.. Silva ]]oys 4

4-3
3-3
3-1
2-4

PROGRiAifi.lIA VOI,GENDE WEEK NOG NIET UEKEND

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzz7.zilz1zzzzzààzizz

i l, usSl oe spgRrbN. vÀN .DEi z-1,1 TADDER --- '! : I 2 .

ZZZZ'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ?'ZZZ"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ?,ZZZLZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIZZZZZZZZZZZZZI

urTs!ÀGEN 26-10-1985.

IJS Texas
uznas J
Maas(Iijk
bDL 2. í

PRCreRAMMA 2.T T-1985.

14.30 uur. Ras 1

12-3U uur EC-so 2
i r..r . :c urir svlrrr 5
12 -45 uur Lyrar9

PROGRÀYiLq 9 - 1 1:- 19 85 .

LENS 1

I,EÀIS

IENS
LE,NS.

.t...,

I,ENS 11

LENS 2
IENS 3
LENS 4

- Dorr
w Marine 2

- LyÍa 7

- s'cravénzande

'B.Groenewoud ,,'.
u.uuytenctLlk
A. vd Hoogenband.
N. N.

F. Hoek .
.J,Potjer.
!Í.Eouttrar.
N.I{.

konp/weCstr. nr.

ooL /o02
o08/o44
017 / 128
o24/ 17o

DTIiJ

5

0-1
0-1
4-J
2-l

2
3

4

14.30
12.00
10.'J0
14 .00

uu!
uut-
uur
ui:r'

LENS 1

I,ENS 2
I,ENS,3
IENS 4 9

ool/eb;".
ooa/a+L.,
o t'7 / Lzs
o24/ 77J

i. ,",

t,el.. DL745-L3677

.RAS :
EC:So:
SVHTT:
Lyra:

Afschri f adres l

.àl bardastraat 15, tel. 6u1g6g
spoitpark Irene schaapweg, Rijswijk, tel. 943J23
"Filu-"tud" Therese Swartzstraat, :ueL. Z4l4!4
Zutderzijde. spo:-Epark "de zwéth,' veilingwe§ 26 de Lieï.

vrijdag vee=- 19.00 uur bij
À-Srra . .070-297737.
M.NeLi§sén OLTZO-27144 of knt, C2D-54.14007

Het TflEEDE t-Tok rrederom aan rt langste eind (,,a1 rr'ras ,t maar opz.n___an,,) enmaakt zich ÏiËas sterk voo.r het tref feri t.g"r, rc-so z , die,. on(lanks he. feÍt datze zelfs de leiders te t{erve er onCe: hieLden,

N*a de raatste zw.'rkkc, f*troze wédstfijcen, èi-e yre Blchten aanschouwen mag hettreffen van gj steren í.g;- t tegen Texas DtB) zeker ars een stunt, ..., Laà"ntto"r ían. de
:ïï-gqï_::schou.srd. worden. r,re zurten nog geen ,,hei', roepen, want-FZïJa-EE-EG-alren nog .Lang ,'.de bruq niet over" doch het .ÍFeft de burgeï Íre1 rxoed en.....rt zijnyoo, fto.". *oiu p*rlEuïIEtGàffi-o;ler ?eter r<ior tqerukJ<ió) ,.", :.n Àe actrternoede en
s:. i"=".u s1:erende_ all-rounder. rrso :ocmE-EiritïaàT-in het rnià<1en, *u" ", ,ài--oi;;:-:::- -"
DeE rouwiJare ,goarie" een stevige as gebcuacl waar oDrheen dan de rest ge!Ëepeercl, ginqEeÈ- &ifmàat eeiÏEffi bËEer en hopen vre maar dat het een kreine hoop voor ce naastetoekomst, rloge bètekenen. ue kohende urr_ weclstrija tegenËaï:Ëo;;;i ;;rï;";É"successen tot nog toer) den wet niet-ïà een lijen ilgk:ig gaan, doch we ïebben èt tsaalgoedc hool>l
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toch best wel te over$innen zijn, kerels: Eocfdzaak blijftr concentratie en stug
voLhouden ! Een"draw" zou aI héél: best zijn, Aad! 1

BtJ het ÏffiE wur."n een paar knapen, .lie zich zelve hoger schatt€n clan de
trainer dat ífeeC. E1 zowaar hij kreeg :Ygg ggliiE: irant in?Iaats van in het 2e te spelen
(wat zij hadtien gedacht: ) bleven ze ---1@| gewoon vrc-q, zonder verder corllrcntaar:
zc dachten hoogstwaars chijnli jk: lrij geen pl.ri.r, d* J!Ëlg 6ók nietl Dat zij daarnede
de resultaten van het héIe elfta.L beinvlced hadden is ze zeker ontgaan. Nou ze hadden
succés wanÈ de , ,9 dap[er-En" die overble!-en vcchten weliswaar als leeuwen, Í1och gingen
vanzelfsprekend gj. : grcl 'net 

4-U ten onder! Werkelijk een nentaliteit van
,,Jan soep" I !

get VIERDE speelde ook enthousiastr doch vernxccht geen succes te bóeken.
Men kwaln (na de rust) wel van O-2 op ï-2, d.och daar bleef het Jaraner genoeg bij. Dt;ctr
bnder de bezielende }eièing van ,rcap tain wilbert stui lbergen" kan 't bijna niet anders
of een zegie is 4Ii=. E}i.j_l:
VERSLAGEN:

IIS Texas DHi] - IJENS : 0-1. Eindelijk weer $rinst voo= LENS en verèient. van[it een 9e-
sloten verdediginq hield I§NS de wedsLrijd stevig in de hand. noeÈ P.Krol op de voor-
stopperplaats en Ítleo Bootrs op het niddenveld kreeg ES Texas DEI geen kans oE ons doel
te bereilen. zowè1 Itreo iSoons als Must-i Daba rraren cle rdtblinkers, ondarks dat nlel0and
in het elftal slecht speelde. Eet eni$r lrat als kanttekening 9,5zet In.rg vrorden is het
verzilvelen van de kansen, .dat gaat. nog m:eizaan. Ih elji geval. gaf het ons weer icai
moed, onl in de betere prestatied te blijven gelovcn.

Ornas 3 - Í,ENS 2 : O-1. Een dtk verdiencle, ovezwl4nlng van een goed coEbinerend tweede
Ging het in de eerste helft nog wel eens te traag doch zaL er aI wat meer spel in en
Íöora-L langs de vleugels, IÈ th,eeCe helft werd tret wat &Írekter spel neer tenPo in de '
cotrbiÍ.Iaties gebracht wat aI snel resulte.::d.e in een beauÈy van een doelpunt van G.sinke.
Eells Diemel speelde in de tiveede helft een goede wedstrijd als voorstopper, terwij!-
zeker niet vezgeten nag worden de twee schoten op de i)aa} var Denisis Sanders vooral
de laatste lras een drerm. À.Enze had hèt niet rlruk naar deed l:retrouwbaar zijn werk.

Maasdijk 5 - LENS 3: 4-U. Helaas een wedstxijd waarin heE derde alles Baar CaÍr ook
a1les tegen had, All.ereerst het onsporlief gledrag van tÍ.rce spelers, èie hun sport
co11e9a's zcnder meÉr :,n de steefiÏGten-l-bm wat voor reden-d- 6dk je laat je sporE
vrienden niet zitten. Deze spelers Eeenden daar wel het recht toe te hebben. Al Bet a
ging LENS 3 ret 1'.) man van start en hj-eld tot vlak voor rust stand. Met een 1-0 achter-
stand ging Den de rustt in, al-Ies was nog niet verlcren. Maar Airekt na de rust Eoest
Fred LrAnie net een lies l:lessure faha:<en, aodat. xcet 9 rnan verder gespeeld troest worden.
I.Iierna ging het steeds EoeizaDEr, een penalt!. oll cen ongelulilcig rxoDent knakte de ploeg,
onclanks dit verlies aIle hulde voor de vertoonde i.nzet,

LENS 4 ging ret 2-1 Ce l}Jot in ook hier rrerd entlousiast gespeeld, en waren er toch
öok kansen. Keihard werd er qewerkt tegen een sterker.bHl 2. Dit elfÈal verclient ook
aIIe lof vcor de vertoonde inzet. Ook hier DoesE de tweeCe helft rdet lC loan verder
gespeeld $rorden. R.VrcoB moest geblesseerd afhaken. Onze gast l0aak Ee nog een rB3oi
dcelpunt. Hardstj-kke betlankt.

ltici< Nelissen, ÀnLlré spa.

AT5ENIIE I I I

I

Heren spelers rct contributie achterstancl tret- dit recht.

Schorsing D. Fehling en J.Wiegman 2 wedstrijden geschorst weEens niet opkoEen
opgaaf van geldi ge reden- Verweer llij de zaterdag middag commlssie
maandag3.vonC.

ling IENS 1 en LENS 2: door de tra-iner-Cpstel
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LENS l: ..-.P.Enze - J.Weltens - J.I(orMenhoven - F.L,Anie ? - J.SÍnke tlil' .i.si,iX"r-, :i W.v Mersbergen - R.Leyn - M.Schópgens - K,KruI - c.v Gestel - N.N.
verza.Eelen 9.30 uur LENS

r,ENs a ir.oererÈak - M.Fris - p. croctvel,j - í. Korxrenhoven - ,J.Kruitflof - n.'vrooro -: C.tipuan - M,Jansen - R,pilon - rni. Stuifbergen (A) - D.v Essen - o.n"vt ,
verzanelen 1l .30 uur LEI'ls

JJ JJJ JJiIJJJ.] J.]J.'J.] JJ JJ.f .IJJiI
J ---.- ---_ J
J. vAN HET JEUGDFRONT 

,I
JiIJiIJJJJJJJJJJ.fJ.].]JJJJJJ.]JJ.fJiIJJJJJJJ,]JJJJJ.].'.]J.f,J.].f.IJJJiIJJJJ.'JJ.f\',JJJJJ.].].I.IJ.]ITJJJJJJJJJiI

AIGEI4EEN KOMTAI(TPERSOON : Peter Perreyn, Seïenadestraat 51, 2551
t.el-, 97 L67 4

XB Den Haag,

T,'EDSTRTJDPBOGRAIi,TMA À+i] .]UNICREN

Kon t*tp. 
Fr-s?on i . Jan Spaans , Maartensö. jkl.aan 54, 2541 XR Den ,Eaag.,

teL. 292929b.<1.q. 97 1674. Peter Perreyn.

Afbe1leq vooï de vre.lstrijden bij 5ovengenoend persöon, ófi vÍijdagavond tusseri 19.00 en
19.00iuur.,rn riterste nood nos op zatèrdasmoriei .p:r,e-ns ;i;;ilà;;à.'-1."gà: -"
k9r0+r.ssjte ,tel . 661314. vccr avoldwedstri jden uiteili jk cle .l"\Íi.Írd '/an d.e wedst.ri jd voor
18.0J Éur.

ZATERDAq 2 -1.1- 1985 -

' 328 i 14 -30 uur LENS A1
'. 12.45 .ur.:r-l{redenDurch

, .12.30 uur LENS i.]1
-!f.30 uu LENS u2 '

I'IAÀNDAG ,A-1 1-19 85 .

19.3J uur LENS lJ1
20 . rJO uur il[lT B1lii?.

DrNSDÀc 5-11-1985.

19.00 urii f,ENS t./m 23 jaar

BYZOr\DERIEDEN

oistellingen- als bekencl:

SaEenlotrst .Í.EÀlS

331
48.2

- Scheveningen
- "LENS A2 (vr)
: Scheveningen
- Scheveningen

' T,ENS A2
I.EI{S B1

V1 J,Saarloos
vredenburchweg
vl ' c.ijredeïode
vZ A,Nakken

13, 34 uui
11 .45 uur
11'.45 uur
13.45 uur

" 18.45 uur
19.15 uur

18.15 uur

A1

31
'À2

R(ÀW D-regionaal V2
LENS ts2

Lyra t/$ 23 jaÀE y2

net E.Verbeek Èn F.KasslEl
zonder Milco de FreI
tret F.eI Haddioui en M.ilrooshooft

!,IE]]JSTRT.'LPRi)G IIAMMA C.}D ..IUNIOPEN

(ontaktpe rsoon : itobert. Pennings, Kon. EDnakade 4c,2518 R.I Den.Haag,
tel. 652414 b.g-q. 971674 Peter Perreyh.li. - .'":

Afbe'llen'veor de weclstrijden bij bcivengenoend persoon op vriidlagavodct tGsen lg.oJ
en 19.00 uur. rn r:-iterste nood nog op zaterdagnaorgen op LENS bij ieDand van de jeugd-
koxnmissie tel. 661314. Voor avonclwe ds t ri j den uiteïIijk de avonrf van de wedstrijd vqor,
18.U0 uur.
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ZATERDAG 2-11-1985.

11 .0C uur LENS C1
12.30 uur LENS C2

9. 30 uur IÈI{S' Ir1

Delft cl
Devjo C4 '
Rijswijk D1

M. v Swieten

SaBenkoEbt Í,ENS

10.30 uur
12.00 uur
9.00 uur

18.0C uur

SaEÉnkonst LENS

395
622
810

v2
v2
v2

w

MAÀÀIDÀG 4-11-1985 .

I I . 30 uur LEI,IS f, 1 V(,C DI

opstellingen al.s bekend !
I;ENS C1 ' tret P.Pïonk
iÀNS C2 Eet R.chazi

I.TT:DSTRT.TDPROGRAIUMA E+F .TUNICREN

ZA,TEPDAG 2-11-1985.

11.00 uur LENS El - Rijserijk Et
9 30 uur I,EI'IS E2 - ADO E 3

1Ö.00 u'-::: -e.-\eveajlSflB F1 . -LENS Fl
9.30 uur LENS !'2 - VCS F2

12.00 uur ÀDo F2 - LEÀ]S F3 (vr)

3Y ZON DE REE TIEI{

Kontakèpersoon: 
iï."'Ëià3à-;.;ï.lypà'il.lit;.1i3i"" Den saàs'

ÀÍilerren voor cle vredstrijden bij bovengenoeDd .persoon op vrijclagavond tussen 1g.oo
r-:r: 19.0u uur, rn uiterste nood nog op iaterdaginorgen op r,ENs bij iemand van de jeugil-
ko:ubi:;sie'tel, 6613i4. voor avonoareds tri j den uitertijk de avond van de werlstrijd voor
18. iJO u:r.

91í)
948
1036
1037

lJ.3C
9 .00
9.15
9.00

11.15

uur
Èur
uur
uur
uur

v1
v3
Houtrustweg
v1
Zulderpark

opstellinoen als bekend:
LEIIS E2 3onder IJ. tsou
I'ENS F3 ais vorige week met J.Sardifort , M.Vieveen , G. versevclcl

(alle drie 2 keer spelen)

I{E DSTRTJDPR(JGP-c}LMrÀ DÀMES + MEISJES

ZATERDÀG 2-11-1985. SaDenkotrst LENS

Kontaktpers:oon: ans vd Berg, craDsbergenraan 114, zs41 ÀM Den Haag,
!;el. 297978 b.g.g- 97t674 peter perreyn.

rlfberren voor ce wèdstrl:jcen bij bovengenoemd persoon op vrijclagavond tussen lB.ooen 19.00 uuJ.. rn uiberrsÈe nood nog op zaterdagrrcrgen op LENS bij iemand van (re .jeugd-
l:o:ni0Lssie t-e-l-. 661314. voor avond Í,Jedstri jden uiterrijk de avond van de, wedstrijd voor
í.E.00 uur -

259
2?.7

12.00 uur LENS daires
14.00 uu-r LE|NS Deisjes -

11 . 30 uur
13.30 uur

i]YZOI{DE REE DEN

opstellingen als bekend

gTsv
GDA
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I.ENS ill - Westlanctia rl1 3-0 (1-0)
Í

LEN' b1 stond afgetoBen zaterdag voor (re zware taak o,, tegen de nu,Eer 2, westrandia,de aansruiting net de subtop te behouden. De 3-o overwinníng rljkt àp eÀ., .rrii sitrpelezege' Maar àit was besrist niet zo. I.Iel stoncr r,ENs ar na 10 nlniten àp c"r, r-ó 
"""-"_:-. 

,,sprong door een knar van + 20 eeter in de benedenhoek van patrrck va.àwan. Kort daaropkr',am rLlcardo Tettero in Ët ver,l voor .de geblesseerde Jacco tini-rn*i. 
-ra"s 

breef hetinitlatief Dehouden maar kÍ.re, nier verder d- ..i-:."àr-i"-;.-;5. ,r;;r ,r*, ror"oEnClich onderkanÈ rat- get veldsper. van tÍestrandi-a rrg.. go"à." 
""rr"rqo Lit. Ectr.terdoor goed uercedigen wèraen 2e niet gevaarrijk. r.ENs vercr.iende de l-d voorsprong bij ..rust dan ook. Na rust kreeg patri ck ilijrsma na een voorzet van Edarin spanj-nxs een grotekans om 2-o te maken. Èetaas schoct nij naast. De vorgende 25 ninÉten i;aren vortedigvoor westlandia. LEN' kon niets anders dcen d.an verce&igen. ziJ deden dr-t er? ge concen-treerd en goed'- zo goed zerfs alat westlanèia ondarks d.it offensief ,,i.t .orrriài "iiri- 

-

gevaqrlill( Í'rerd. Faysar er Eacdioui -kwa, nog in het verrr voor de moegestrecen ToonJansen j ' set. pffensief van weÈrlanètà rteef. via twée zeer goede "nsu:"rr-iJl.','ll"r:..oJurrie??) in de laatste 15 nrinuten kwar,, 16119 op de,3-0 einÉstane. * 
"ur=ap 

verzilverdeMarco Endlich- De tweede werd na een mooie 1r*-" ron Ricardo Tcttero benut door nawinDpanrnxs. Dooï de necerlaag *an westlandra is schevenipgen nu op de tweede praatsterechà: gL'konen. Dit is àanock de tegenstancler ' a. s . zaterclag thI-is. Met dezelfde instet-!-ing zar 
'*eèr 

aangetrecen moeren *o.for, o, r-"-t.-rr""";;Ë;ï'o.,;;;;;;;".'='='-
'de zul len zièn . ,

PauL vd Steen.

EENKT U AÀN T'I{ CONTRIBUTIE::

w? c2 -- rrw§ cz o-s (0-3)

ÀJ' varaf de eerste'Einuut zette LENS vw onder dr:uk. Binnen 3 minuten stond het o-2voor LENS d.oor Stefan die het op zíjn heLEen kreeg. En dat zonder nagels op zijn grotetenen: waar Eoet daÈ heen? Àrs de andeïe nagers er nu ook eens afgaan? r,ENs 
'reef 

desterkere en ars kansen voor ADar en Nair doerpunten waren geweest, .was het bij ,rust -aL 0-5 geuee'st. Nu b,èef het bij 0.3 na èen piachtig .goar van Anar (goed iloorzetten).I)e tweede herft gaf weei heÈzelfae beercr. Hài niet lo-sterk. wp kr;-;i"chrs. af en roevoor de gcar van Maurice crie goecl hancrerend optrac. Nadat Marco .;;-;;;. kans ge*isthad, naakte stefan er o-.4_ yan met een tanjer -van 
een schot, na een goede vrije tra!van No 'ihaa. Nóushad'speerde trouwens bcí een here goede wedstrij<1i rii gaat zi ctrsteecs beter ontiwikkeren als een goede raatste nan. íocr=r:" g.ki"r,rn-io9 

", krachtige
s taPpen gaat Íëde.re' :' tegenstandei opzij. Nacat Àndy en René. nog goede nogeríjkhedenoni:enut Éadden-§eraten, schop'-è ttarcà ols in àe touwen. Hierbij bleef het. Jóngens, erwerd goed gewerkt. Volgende keer willen vre het w(iàgà":iïeàï;ï;:ilïffi:1.:;:'Jï;:=ïL::."::ï"ïïíl"l;..àïli:ï=* op €lkaar,

I,ENS C1 - Oriveo c1 2-1 E'Wubben'

iicordat I€o v Rijn "." aligj: qfwezig was vanwege een ooroileratie, was ik gedurende3 weken rei&jr van èir etfrar <rat het in poule ó: .iË ,*.iïiliï#rll'-oËraas -,.rerden de leerste 2 wecrstrÍjden verroren, afoeropen iu*ra"g begonnen de zware ar"riï"i."=iït' ""
vruchten af te werpen. c1. speerde een-rrere soeJe 

-r"d;;ij;,;";;;;"";-;r"rdi9e 
i.nzeren had eincerijk ock een- beeÈje geiut. er viii snet zoigàe.Ronano knap íoor 1-0. r,ENSbreef _hiernà de betère prgef maai vlai voor rrlst -kwam. oriveo toch o' 1-1. Na rr:st, ,

sPeelde T'.ENS C1 zoals het 
_-d.it. seizoen 4og naar weÍnlg ,deed. Cttiveo.iercl Íoet de rug t€genhet Íloer gèdrukt en ce 2-1 kon clan niet íang uitlrijven- .Eerst warenlde brilregrazenvan àctrei'lsrectrtef Jurrie nog.wat besragen, waardoor we geen strafs chóp kregen, maareven later was liet i'rer raak. uitbrinkeï -Àdj.i tir..:- ,o=9É. o1, traare wiize voor z-1 .
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Eier bleef het bij, de U,reecle cory)etitj.eoven lnning voor C1. Inèien de inzet zo blijft
zuLl-en er absoluut nog rleer volgen. Eén raad voor Peter Pronk: blijf traiiren;: dlan blijf
je in C1! rilóngens, succès.

Opst€lli 4
doel3' I'tarEin Erederiks
achter: t.tisctrg v croonenburg (Eelco den Eeyer) r Edwin v Knijff, Rexrco wyrdeman,

Pronk;
nidden 3 David v Setten, Uaurice Schuurniin, Patrick Valkenburgh
voor: IloEano Tettero, Marco Tijsen ,.AAjai Tikai

Oscar,. .

Pe ter

LENS D1 - Quid( Steps Dl

:.r. ëen goede warEing up (een geleide warning up 2e les cursus oe fenmees ter III) wercl er
geconcentreerd aaÍr de le helft begonnen. of het nu aan de warming up 1ag weet ik nlet
(denk hèË.riel) naar de eerste 10'ninuten werd Q.s. coEpleet weggeÍrpeeld. Jirury st.rooide
net rboÍe. passes waar het niCdenvekl en de vocrhoede van pïoflteerden. Door een van ,'
deze passég weril Niels Battiston lreggeschlkÈ en werd grof gevloerd door Torr,rart tonj..
fenàIiy 1.-0 cloor Ton Ipkhoff, o nee v Basten of Muhren nee nee we houden he.t Eaa.r 

.,
gewoon op 1-0 door sjimrnle. LENS dacht van dat is in de knip en ging reJ.axed en nr.s- .

plaatst nonchalant lopen voetlallen. Het ererd vrachten o1: doelpunten van het toch weJ. .

sterke i2.S. en &ie kwaE en ruststand 1-3 voor Q.S. Nu zegt dat niets voor D1 wanÈ (Iie
heeft wel grotere achterstandÈn mt 2 vingers in de nase goedgenaaku. Er vJerd dan ook
begonnen noet een meedogenloos offensief (zie deet 4 prof L.de ilong, De Eolandsche
Waterlinie). t'taar'niets rDcht Eeer baten en een jeugdvoetJral onwaard.ig counterendl Q.S.
ídat wel iswaar door LENS in deze rol werd geö.rongen) scoorde zelfs nog en hèt was
Uber und sluiten. volgende week Rijswijk dat nu nog 1 punt voor ons staat maar na " '
volgende week, hoop ik, ooi( zo'n verslag kuÍrnen i)ubliceren.

Jurrie .

HTSV E1 - LENS E2

VeïIeden week tegen SV'35 ging het gewoon srel beter ondenks dat jullie verloren tret
2-0. Nu tegen dit e1fta1 Iul,-te er ook niets dit is Àlet te wijten aan jullie hoor
jongens. maar.ger/roon doordat ETSV te sterk was. De ouders dle er altijal bij zijn en
jullie aanrooealiqen zagen èit ook wel. JuIIie doen zonder Deer erg je best zoveel inzet
zoveel keer weer'-opnierlw Í)robèlaen, Je loopt Can gewoon ]eÈterlijk tegen een Euur op.
De vooxhoedè Doet te veel net'dè ba]. lopen het riddenveld lor.rpt ook eÍg veel tret de
bal en de achterhoède kén' dè ÈaI niet ?ér'qenoeg wegschoppen omdat öit tegen een betere
tegenstander gewoon nog niet lukt. Maar jongèns, de oet geven $re nog nl.et op. Volgendè
week za1 het weèr beter gaan vooral Eet deze inzet. Daar ben 1k nlet bang voor.
A.s. Zàterdag beginnen we opnieuw, we hopen d.an ook dat Ervrin en Paert er weer blj ziJn.
En van deze plaats aLvast'succes toegewenst en veel plezier went daar gaat het ook
OIB.

De Leldeï.
KFCl-LENSEeisies

De zaterdag bogonnen we heel vroeg net een bezoek aan KFC in Del_ft. Het was erg koud
en na een Paar seconden warèn dan ook aIIe neisjes goed wakker en konden ze het veld
in. Na een paar r:-inutèn bieék a.l.'weer gaur,, dat KFC voor ons toch te sterk was, we
vraren niet agr-essief genoeg v:ant julIie tieten de tegenstdnder naar schieten en spelennienand deed dat stapje extra. ook aI is KFc sterker:Iaat dat dan niet merken en Étiif
vechten voor de bal waÍrÈ zo vielen er een paar doetpunten èie niet noëig haalden ge- -
weest. Laten yJe hopen dat het zaterdag weer betér gaaÈ. Melden weten jurlie al dat
Fetrova voorloPig niet meer',r0a? voetballen j aoner hé. Petrova heel veel sterkte en r.re
hopen a).lemaar zower de r.eisjes ars de lel-ders dat als je weer gaat voetbarlen toch
aan ons zult denken.
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UITSLAGEN JEUGI)

) -' 'i'
Í,ENS A1
I,ENS A2
ÍJENS il1
LENS U2
LENS C1
wÈ c2
I,ENS Dl
LENS El
HTSV Dl
KMI)
I;ENS F2,

I,ENS F3

l.:'J
4-U
4-2
3-0
0-5
?.-r
0-5
L-4
1-U
4-0
0-6
2-3
7-?
0-1
9-0

Ulauw Zwart -
KFC ' 7l ,

Cromvlie! A1
TIBS A3
westlandia 81

Qdck Steps !J2

oliveo c1
I,ENS C2

2lrid< steps Dl
croen Íílt r5I El
i,nlts ez
LENS Fl
Duno FI
Rijswijk Fl
LENSdaxoes
LENsmeisjes

UITSIÀGEN D(XJRI]EWEEKS

LENS C1 GDA Cl 1-0

Zoals nogelijk bekend is, zijn er per I juli l9B, wijzigingen in de
6portkeÍf ingen doorgevoerd.
E6n en- ander leek 0tr6 be].angrijk genoeg om ( no6inaal6) uitgebreider
onder de aandacht te brengen.

Het is dus zeker de rnoeite waard even Ceze bladzijde ord tc slaan en
daar íerder te lczen il

- 15-



SPORï 19 GOED, PBEVETÍfl9 MOET

Pe. 1 iuli 1985 B de
Federatie van
sportkeuringEbuÍeaus
opgeheven. Ze beslond in
198{l een halve eeuH,maaÍ
volde€d nièl me€r.
Spotlend werd g€rpÍolen
oYer,,tien diepe
kniebuigingen maken en
een plaBiedoenD enie tYerd
go€d. ot algekeuÍd, ln het
laatste geval rverd zelís níet
bewezen ot de gewenste
sport ook werkelijk
schadeliik zou riin. De
Prevenlieye werking van de
sportkeuring beslond
voornamelijk uil atkeuÍen,

draagt da tr€rarfivooídelilkh€ld don. sommioe typ6 sct'oën€Ír
ot hii aan de adviezen gevolg alraden, verandering van sport-
wgrlst 16 g€ven. Dit advles wordt oÍ trainingsmelhode besprek€n.
in drie deíen giesplilsl: t. spor- Er kan ook wordm venÍvezBn
ters dle gBen aanvullend me- naaí husarls of Spon Medisch
disci onderroek nodig hebben: Adviescentrum {SMA}, Ter aan-
2. e€n gíoep voor wio dat nutlig vulling van het advi8s is een
r$ 3. eon gÍoep v€or wie dal reeks brochures beschikbaar,
noodzakeliik is. waaÍin o.m, blessurepreventiè
OveÍig€ns't roÍdt rekenino g& -: dooÍ laÉen en bandag€Íen, mo-
houden ínel lettijd: tot 18 iaar diciing€bruik en sporl, vo€ding
(lndien Íi geen spoTlÍïEdi§ch en spoÍl, waÍming up en reko€-
advles van de schoolaíts heb- Íeningen. vrouw en sporl !r&r-
bs gelr€gen), 18 tol €rl met O, den behandeld.
oud6r dEn 40 iaar.
oe spo-Àà Íriigi'en sporta+ PÉYenlia
yl€ska8n db ën bepaalde liid Alles draait dus orn pÍ€r,rd lq
geldig is, geËnt op de tild dlB ds probaen de sportblessure (elk
b€tÍBíe(rde spoílbond 6ívoor iau zo'n hall mllloen) t€rug ,a
slelt. Hii kÍi,gt g€en go€d{och dílngen dooí advies ts gBven.
efierringsbayijs want de PSMO Dat kan ook rjitlopen op hsl ad-
is €en preveoliel wsrkend€ in- viseren €en anderc spon le
stelling,, g*n kèuringsbuÍeau. gaan beo€Íenon, di8 lqor d€ze
lndien oen sporteÍ nadeÍ contact spodor gt€schikler is gerien riin
wenst - oÍ indien dit z€er wens€- algehele giesteldhaid. Want z€or
liik wordt geachl - kan h6t ad- veel srorters bliiken een spod-
vies betÍekking hebben op bii- Íelevante aÍwiiking, soms een
voorbeeld sporlmalerialen, tech. ernslige. 16 hebben.
nÍek. traíning. modischB asp€c- Onder hel vooí dit iaar gekozen
ten. Do PSMO-aÍts kan bepaat- mo o ,,SPORT lS GOEO, PRE-
de o€Íeningen adviseíen, b+ VENTÍE MOEr" gaan de
ssheÍmende mateÍialen aanÍa- PSMO'S aan het v,€rk. Voor de

p$t$10 de opwolger uan sportkeuringbureau

ln de plaat! Yan de sporlkalÈ
ringsburclus 2iln de PSÍ{O'8 -
onlhoudl dil ríoord Yrsnl hèl
zal in het vewolg Yan uw spoí-
lieve caÍÍiére c€n g.ole rcl
sp€l9n - hel PÍeventiel Sporl
Medisóh Onderto€*, 9ekom6n.
Hel grole v.ellchil mel de of
gedo€kle spoÍlkouring is dat
6en ínlensie, ondeÍroèk uro.dl
ingesleld door middel van een
uitEebÍeide YragenliiBt dic
,,machinaal' wordl rersertt,
wmma do sporlor ryordl Eesd-
vis€erd, Er wordl du8 nÈl
goed- íoch aÍgekeud. D€
sporler rell draagt de yeÍsnÈ
woord€Íiikheid oÍ hij hèt advies
van hel PSMO wsnsl op t6 voF
gen, Hii/zii zou echleÍ uilersl
dom handelen olh ddt niet le
doen want de PSMO'9 woÍden
bevolkt door arlsen die con
speciale curcus hebb€n qe-
volgd, op de hooge ziin ian
allÉ íacetlerl van alle spoí6n
enhJegdelmalig woÍd€n biige-

Voorritler
En nu, hebben velen zich atge-
vÍaagd die behoren tol spoí.
bonden waar ee.n keurinq veÍ"
phcht is gesletd, Geen spoíkcu-
.rng me€Í en dan hebben we he-
lemael niets, ondanks Ce vele
klachten die dezn bureaus
moestcn incasseren_ Hel Natio.
naal lnslrtuut voor de Sporlge.
zohdhetdsaorg an 006lerbee!.
waarva de bekendc spcÍtarts
dÍ. Wim [,losterd vooÍfitïeÍ is.
had dat al lang önderkend ott
NISGZ - Nedeíland rs sek op at.
korlingen - heeft het land vcr.
d(xld in 40 íegio's, waarvan
deze íegio no.26 is.
De Haagse aÍls Bob Bambaldo
is vooRilteí van de medische
ccm4tissiÍ) ran dc spcrtned|
ÍËlrc regii' Groot Oen H,,,.rl] en

het weslÍano. ueze ans. ote «rx
qtle seÍecties van de AId. Oen
Haag van de KNVB ondeÍ ziin
ho€de heeÍt - dus EÍdelingsaís
ts .-. en tevens spoÍtaÍts van
uurct( wÉulr hli eens íuroÍe
maakte als eerste etíitEtspeler eÍt
cíÉketer €n waaÍ iii noq voet_
oa[. en crickel spoelt in één elÍ-
tal met ziln zoon en zowaar ook
nog kampio€n werd, is de Dleit-
bezorgsr voor het PSMO. '
Deze gloednieuwe vorm van oÍe-
v€nlie io de spon is op p4ièr al
geheel ontwikkeld, rrcrdt ets
proeÍ in vijÍ aÍdelinoen van d6
KNVB uitgevoeÍd --niet in ;;
Aíd. Oen Haag omdat (nogl niet
tedeÍeen eÍ positieÍ tegenoveÍ
stond zodat eÍ esn iaar dispen_

salie yan keuÍinE volgdE - €Íl
werkt als volgt.

lndiïlduest
De PSMO'S, die in der€ ,eoio
ziin sevestiqd in Den Hóó
(Goudenregenstraat), VoorbuÍo:
Rijsli.ik en Naaldwijk, verstrek--
ken een ze€r uilgebrgid€ vra.
genlilst diB de spoÍter-uiteÍaard
naaÍ waaÍieídfloel invullm, an-
ders he€tt hel geen zin. Aan de
hand l/an de víagenlijst kan b*
oordeeld woÍden hoe do íélatie
tussen sporler en de beooÍendo
spoí is. Oat b€tekent blivooí-
beeld ie kunt gezond zijn maaÍ
toch nlet Íil geno€q voor smÍt-
beoeíeBing. EÍ kan uit die vÍa-
genliist haaÍíiin gedistilleeÍd
woÍdefl wal do Àa,akke punlen
van de belÍeÍÍende spoÍleÍ Ëin
in relalie tot Ain spcrt en ',velkeadviezen deze sporteí dient te
kn'igen om zo mh mogetijk Íisi-
co le lopen. Het is dus €Én stíikt
iodividueÍe benadeÍlno en ni€t
meer het massayrerk ioals men
dat van vroeger kenl.

AdYisB
En nogmaals, de spoÍter zelt

vo€lballers zal op de vooriaaÍe
rr€rgadeÍino Í986 in Zeist bestist
woíden of ook de KNV8. zoals
o.a. koríbal- eo a,vembond
reeds doen, C) PSMO'S zal in-
schakelen. Het 2at, ro ziet het er
naaí uil, wel moelen want hel
PÍevontiel Spoí Medisch On-
deaoek is d6 veÍvang€r van de
sporlkeuÍing. MaaÍ rl€l veel uit-
gebíeíder. intensisíer. oehe€l
gericht op de beoeÍende- spoí
en €'en link teggend tussen die
bepaalde sport en do beoeta-
naaÍ.
De kosteír van de vÍaoenliist_
Í 12,-t voor een cndezdek JÀn
/ 20,- tot I 38,- maar dan
wordt men !,r€1. in hel duurstB
goval, geJlod ,,uitgekruist": bto-
melíisch ondorzoek. aloemeen
intem ondeaoek. atqemóen or-
lhopaedisch ondezolk. zo n+
dig speciíiek orthoDaedisch on-
derroek, diagnose. advies ver-
gezelc, van vooílichtino.
Rob Hambaldo: ,,De o"ndeeoek-
koslen kunnen door subsidies
lokaal oÍ rogionaal laoeÍ uityat.
l€n. OveÍigens, een dagle uit ol
een avond,e slaDpen koslen nret
minder".
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I|EEKBIJAD VAN DE VOETtsALVERENIGING I,ENS (LENIG ET{ SNEI,)

oooooooooooo@oo

! orrrcrurr, 
3

59e Jaargang nu.mrer 16, 7 november. ,19g5 I "

SEZA 030368.Melis Stökelaan 68, 2533 B Den Haag.

E j un.

IN BAIJI'CTA@

2L97 V. AyoI an

A!'VOEREN I

2005 L. Bom

ADRESWI.'ZIGING
,i

7679 , -:;' . K.L.Verkijk
,.:,:

BCETEI . ;ï-

RE strati€ikosten 1e boekin . ?E

o

SEZo EllekomstràaÈ 36; ZS72 fr Den Haag, ..t;eL,i 454972
r: ,.

.::,

T.Dikstra, E. perrelm, b.caXi:at, A.v Rleef, c.odenkirchen, H . Hoppenbrouwers .

Re slratiekosÈen'2e bóekin f 25,-

C.vd Laar,, R.vd Zr,/aÍr.

Aalministiatiekosten strafzaken f 35, -
P.Pi-eters, :.: .

BeËal-lng 'vóói 15
s'l .34.s 3.253 . bij,
ondei verroèldino

. ,,t'.

dec. a,s. door overmaling op
de ABN-bank te'Den .EaaE, teII
van'!boete,,

. .'- ti'
gironumraer 33.6 7. 11 of op' rekeningnuxoner
nan, e van LENS (Lenig en.§net) te Rijswijk,

Het Bestuur.

De j aarvergadering van de r.edenràcr zat gehoudcn Horden op Eaandag 25 nove,ber a.s.om 21'00 in ons krubgebouw. Àgenda alsmeile verdere gegevens zult u aantre.ffen in deLE[ÍSrevue, van volgeffle week. : "1 .. :

Jaaiver rln Iedenraad

Zaterdaq 9 nov.

Bes tuUr,/Ledenràad .
BIJlBiSUBtsBIJBBiJ]J3I,N J.JBiJEI

:l ,r

i] UAR)PSTF-:T.IJING ;
iluJBllillilsi.|I-nilili:tEiJilBiJ BuDtsililBilu;jiltrBllB33Btsts

D

s I roorgens j
s I I[i-ddags :
Sluiten : , '

. tsr..Lenting - An vd Stéen: ..
.7aÍrny en
Tinus zil

Ilarry Douw - Wllco v l,Iersbergen - pöpke_Enze.
fhout '
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Zondag 10 nov.

s í norgens :
sr[Liddags:.
Aanvull-ing_:
Sl"iiitein :

Tir'rus ?l}f--heut -. cor uoppËntib,*e
Ari'Íd Steen - José Christ
LENS 8 - (2-Fëis. )
Àn iiergenhenè nri

,1] *Èlr.r-g*ing-afbell,éii Ëi5 oose chrlst t€l. 660204
LET OP --- LET OP --- I,ET OP --- LET OP --- LET OP ---
IENS 6 l7 nov 3arèienst (2

-ES19:L
-_.-', í..r .i.

GR}TE CITUOAICIIE

IjNICCRN-UNICORN-UÀIICORN-UNICORN-UNIG)RN-TJNICcRN-T,NIG)RN-TJNIcomvJ-UNICóR},I

De tïekkÍng van cre grote krubaktie heeft, zoars u Eisschien weet, praatsgevonden.
f _tt9of9erii = is gevallen op lctnuDxDer 024892. De Hat kleinere prilzen kunt u vindlen inde Posthoorn van vorige week' (deze uitslag hangt trowlens ook in de hal op hLt prikborc)

I,ENS1-HMSH1

vooropgesterd: ur', redaktie betrer.Et het ten zeerste dat er voortaan geen..v€rq].agen van
IIET|'IETER meer zullen verscN jnan. I{ij zijn van mening dat hij cloorgaans prima stuktenschreef, die d.e waarheid geen gewerd aandeclen.'BeÈweter heefi echtér geraeend ziJn .pente +oeten neerleggeri, en d,s zurren wlj de wedstrijden van het eexste zondagelftal
voortaan zelf weer voor U volgen
Afgelopen zonrlag kwa.:a koptopei HÀ{sH op ]lezoek. LEI'rs kwaE bijzorid€r or,;.r.*:.ii o:.t a.startblokken. A1 in de derde Etnuut ging iloelman peter Mee-fbui in de iouq.bij een .,
zwakke omhaal van een EMsu-spits. Peter liet de bal van cle'uoràt st,riden èn'het was
0-1 - Een enorme doq)er natuu:Iijk, maar LENS antíooide snet. Robert vd zwan. soleerde na
ongeveer een kwartier Èet viJandelijke strafschopgebied binnen, zoelcle toèn.eèn tiËl een ging protrPt langÈit. strafschop, besloot de overigens ptl'na leidsman. theo Dikstra ' .

schoot 5 Ia van i]asten raak - (nnt "stapje"). Hier;... zakte LENS echter opnieuw terÈg.
E!'lsE.kreeg d.e wedstrijd in hanclen en kwa:u door een kopbal verdienil op 1-_2, ,,rj : .r. . "":rn de rust trachtte Rob ,f,ansen orde op zaken te steu;n. ru.rrurJ."alioet kraro.'voo,phirlP oosterhout. i{at volgce was een kwart.ieï prina r.iws-vàbtua:-. uet geruk was echterniet ret ons, enkele prima kansen uerden ternauwernood geEist. Na dlit kwarcter was hetover. IIMSS breek opnieuw de beÈcre p10eg, "àn d.icteerde de partij. flat .nij opvlet wasdat Er,rsE een eenheid was, er stond eeh proeg. redereen was- bereid i"t" .ít à," ;""i '
erkaar te coen. uij een pa=rr. LENsers ontbral< rr#-fi'Fel1ing. Door à"nt .r"-r-"j-i-t"
:i11-"p:l:" probèerde iransen de bakens alsnog te verze*en. 

-H.i;;;,;;;-r"chr 
nier.baten. uit -een snelle counteï hrisÈ EMSH zerfs nog op 1-3 te komen,,wat resite.was éen -

enorme kater bij LENS. § derby werd volkomen veiaiàna cloor HIISH geri,onnen. Wij ;un";;LENS 1 slechts blijven 'sttunen- en hopen op t .t.r. a.lia.r, 
-' '.-.1 :-*::-:' 

. 

'

. r i ' ale Redac!.ie.
.t t.

Door onvoorziene otrstandigheden zag Irw reLlakteur zich afgeropen zondag qenobdzaakÈ zerf
'lé 

ptmten te geven - wie lENs - El,ÍsÈ aanschouwrle, .7ar aeg"í1pe;1 à"41;;"; niet echtgewer'tige cijfers ui! de..bus 1«arn, nóewèr ei'wer aegór:.it lichrpunren *"iài. -il, ar""weken, na ÍJe;'-Í{ed6ttij d'térjen r.ugdunun, publiceren we wederom een tusseÀstand.

t NrcoRÀr - uNr@FN - UNTCORN - uNrcoRN - r.rNr@RN r- .uNr@RÀi,- Uriëoru _. uNrcoR,r turi corn _' '
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,.,.,.|:..i::],.,..-i:...''...';.,,...'
zondàg,. g3g, 1. '- r.rnuS,t I ;aanvàng' f a . óö 

'.:,ir. 
De . bus naar_ uoordwi jk ,i"iir.f.t ,*uf 

,r,mls -o;

ffimïj,i;;i;.à;;;Ï,;;";:ïJï;::ii"J";iï:.PYP1+ek'..,
vantatrrs] ;.,- .- .ii .l ..

t. . i,.i
_.:.) ;.t..itti.:: .,.

' Ànand Ri ltaharsing 
-=1o19 "tseioeen, zoridag oE harf 8 op, hoorce om + l0.uur .'' '''':in Hèrlevoetsr-ui.s dat hij reserve Yras rijdens llieuwenióorn 

-, : ;ïË i""I-ir.!r. ..
' dar qedurende' de gehere wedstrijd te rrijven. 

""-a";;öi "rr"* enana vor. .' .1', anbitie: ,rnóu ik ga,maar lekkgi weer. zaalvoetballen,, -'': . .(dit moet U trezen met een licht accent). .---:-'.'', 11 r:l' 'René v Be@er nàn zijn wisserbeurt. heei wat richter op. riil iroopt ar.teen àat..Rob,..ransen weer eens Ínee gaar doen trij trainingspartiJ ti"= . . . . :::.:::==. 
*ï.q . ;

'' EeÈ klaverjassen dan: het treer kaartrustige deer van * ,.a""ai"'-o.à=a 
-t"a '

i MeÈ PauI Oos ter$re ghe I 
.:"T:n -=p.""1g9 

}lij roch pareijen ,lie cli chr tegen het:il sublieEe aan2àten. (vooral aantz:.i"nauÍ, naiu'urfijfc).
De pa'rtlj te§en'Leo van Rijn .n nob.rt vd zwan deéd'ze eigenlljk ae clas gg,,xLaverjassen aI íet zo als dat zc voeura.Llen. . . . . . 

";;";ff.rliu:= 
::

ovèr Eeo.gesproken: hi1 beweerr daÈ zijn s.rr_"* 1*!""-Ë;'Ë;;in ,1:1 $. ,," het aan heÈ begin van het seizoen, verpi..atJen v.n de doelen.?????? . .. .'. :- : . .,..'
Eet bericht .Va,.,.vorige yeèk da: S.*Jr_. K. haar bÍnnenkonijn beschlkbaar.zou 

.. , stellen"voor tiet klaverjassen beiust op een nisverstand.' .Desgevraagd verkraarde suzanne dat ze ;og r_r.*r-i"., 
-.;ga 

oe deur ota 
"oo

' 
. 
doen.

. We bedoelen Eaar.-... , ,,
': Afgelopen. maanCe r gesignaleeïcl in de kantine: een'rral_nex/coach Jurrie coret.en één. van z,n pupillen'Juïrie op barse toon en neË een dïeigend gezicht:i'Dnjepr - Psv ?

keihaïd gesprek tussen
10 jiaioud) . - 

_

'\{ie wint er woensdag Í: '
'1

EeÈ lij]ÈIeel( geuorden jonget-jer ,;pppsvíFf,e bedoelt u, lspa:taanse. jeugdopleièing? -t- '"f '

En ze worden nog vals voorqelicht ook r. l
Nog een vagte oast iÍr deze rr-:briok:'pau1 Toet.
Vorige 

_'.reeli stcpta hj. j granoroos uèn st=at=íÀp. ..:. . . 
:.zrn vader sÈond achter het doel en'dru:.t" i" 

"à'ufroop tiÍee Èrekd.roppen'"n 
"

een schuinblok Èer bcloning in z.n handen_
" Elftalbegeleicler lieinz Geu:rts houdt ", ,.i u".,
. yerzorging op. na. - ': 'zeer aParte nairier van blessut!'

::* ijli::*iï"tffi:"t'"'arlilkieezona ter aarde is sestörr krjkr hrj h"t :
Bij giat daarna, ook rusÈig aan, op zoek naar z,n waterzak.
oD een'Iang verhaal kort te roajien:. als de betreffende spèIer dajl nog nien door verkteuud vdn de koude aarde is "#;; is Heinz er a.Ls de kibij om íie gel.roircle iiefdevol t. 

"u==org.n.--t, -. 
i

et.door
pPen

Nieuwenhoorn 2 - r,ENS 2 0-2 (en cle rand.vèrs chi nselen)
om harf negen verzaneren i's gewoonlijk al geen ?retje. s'ochtends in de kantlne bijge-,ko,en in de nabijhei(i varr hei tweede-elftaÍ i"-Ë, aoorq"*,s niet bij. we hebben n.1.enige conferenciers in ons erftar ;dr;p"" ii]i., ,."a L., R.v M.) Echrer...,-de ..1rcnden van ileze drie Babyroniërs x:=pa."" i"r"aoia èicht op het roo,ent dah onze nieuweaanwinst Jean-pierre Mulder alias 

"*t" 
a.-X*rilï" fr.. binnenstappen. . .,_,
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vanaf dat rcDEnt tot aan het cind van de tredstrijd heb ik alleen Ra$bo hored praten:
Ilij hield zelfs de bespreking en vroeg zich tevens op fllcsofischer wij,e af waarom het
tweede èIftal op Oe trai-ning regelra^etig het eerste verslaat.-2._ijn. conclusié: heÈ tweede
ef.ftail is doordeweeks Eeestal nuchter en,.irl het eeekefnd€i- nlet, dus daarom.hee!_L ,

!tob. ilansen cleze.2 elftatlep aaar omgeAiààa. onl een lang verhaal kort te Eakè'ii; cle eèhte
RaÈp ( -die van.diej siliconenspieren) j.s toch echt Einder spraakzaaE gpfi de "onze",
zullen we hem dan voorEaan naar: Free:( noelren, genoemd naar-:..'.-r Öh jd, we hebben, tussen
neus en U.ppen, oolc nog een wedstrijal gevoètba1d, tÍl-ssàhien.was het. ààn de tuchtige
voorbereieli-ng. te danken dat we Í.Ieer eens..'presteerden r, want zeg nou zelf, conferenciers
zijn toch ook geen serieuze trensen. :Ék hocf de dertien spelers niet één voor één voor
te stetleii, want iedereen lieit -,-och de spelers die in feite. het eerste elftal vornen I
De eerste helfÈ scheneí'Í{e schaakvoetbal te spelen waa.rin iedere piop een elgen taak
had, tenminste dat vereelcle Edi{in CoreÈ, onze békwad,e grensÍechter dié ook veïstaÍId vaÍr
vöetbat pleegt te hebben, aan ÍÈj. itij Ceze, Edwin: Nadat vre de koningin (wat anders)
hadden ontvoerd van Nieuue-nhoorn, sloegen h'e toe- Dob Kraayevekl, onle loper dle links-
back stonil; stali schuin het '/c].d o,reï, ondeÍscheptè ae bal tijdens iet uitvercedlgen
van Nieuwenhoorn en aangezj.en Cie lel',Ier _v€or zljn vcet stuitÈe gaf hij hem maar een

Peer. iJe schaalklok rÍerd ingedj:ukt en twaàIf ninuten werden geklokt. Ik noest nog van
ijob vertellen dat zijn. doel.punt. zo moEelijk n:g rcoier r,ras dan het doelpunt dat regel-
naÈig te zien is tijclens her cipioeCkr:r.dig progranma Pisa, waarj-n Réné'vc1 .GijP net zo'n
grap uithaall. oaax kon 3ob irclèens qej.iik in hebben (zoe qoed?). De èchapkFlok rnaakte
overuren, yiii.lÈ drie ninutEr. Iàtèr- strafte onze loren ilerry EeeDskerk een fouÈ af van de
vija::delijké'recirtslack, èi-c ec,n bal onder zijn voet IieÈ doorschíèteí. Dqïry besloot
van dichtbij maar treL een eno:ne pegei in dé bovenhoeli, -dat is per'slot yan -,rekening het
eenvoudigste. De -rcst va::' «le eeiste helft kon NieuvreD'-oorn al).een nóg na{r paardesprongen
naken'( er liè'p e: zelfs 'ceà in3t óen baard en hij kon praten ook) . pe rust was éigenlijk
geen rust, oBdat Freeli wee. zijn gang kon g::an. Over cle tl.reede helft zuLt.q nij ntet
noren ptàteii." Èij voettca:.aen toen n.I. niet en aangezien -ik randvers chÍ'Jnsel.: en voet-
balreporEer ben....Enfin, vermèIdensvreardig nog rIas, dat Martin vd Í,ansr'-ons. paard
(sorrf er-war-eq. geen s.chÉakstrlkken ni:er over), schitterencle redèinàen ,verrichtte, vraa.r-
onder-rëieri!Èchbti dat vd.n. richtidg verancleral lrerd. Klasse. xomt voltjànde wLek atlegiaal
kijkeii naar het principiëLe eerste Ëtttal, dat oxr 1O.OO uur aantreedt !égen.hqt tweecte

votgcnde vreek mag Ànanc1 ltaxlt.ehalsing zijn ongerief spuien. .l

Randverschijnsel, Eri.c ADrerlaan.
'l':" \ j i

r,ENs, het klaverjassen en hoe hët bestuur z'n klasse toontl

Bet zal U n!.et o:rtgaan zijn dat de. afgeLopen wet<en ae' ilaverj askoorts weer dani,g heeft
toegeslagen-, Je l(on-,al ïeèl neilien dat de geheiDe koCes over troef, .gaan cf Bassen en
bepaalde spelvarianten en passènt langs de lijn door de verschil.lende koppels even
werclen doorgesproken., En vrljdag werd het ailemaal. wee4 in praktijk àebracht. -Ririu 60
kaartfanatiËi Éaaoen hun weg naar cle,kantine gevoriàen en na enlqe vertràging (nee,
cor Peters was èit keel? ruixrschoots op tijd), viÀj, Oe strijd.aarl. volgens ons had het
bestuurskoppel van Dijk - vcl Kley al. lieken ti.jdens Ce veelvuldige bestuursvefqaderingen
onaler Ce tafel een wator&tèht 'seinsysteem geoefèntl, want elke tegenstóder weril vrijdag. i

Eeedogenloos efgeslac.ht.. Iiu.rcíDr twec werCen Ce heren Claus - Bljlsna die.r..,in tegenstellind
tot voorga;i;d.e' ja:ien, hun respsctj-eveli'ike echtgenotes deze.keer veï achtér zich U.eten.
De eerste vijf van de eerste klaverjasavond waieri.:

1),
2)
J)
4\
s)

van Dijk
claus
Eykelàof
Hatr
Osse . ;,

vd I'JeI!
- . Di jl.sIoa

Ve !:ne s .

- I ;ut-.e :
-. -:- christ

549.i purrten
5447 ,, . .

5365 ,., ,

53L7 , , ..

5260,,

De volgende klaverjasavord is op 13 decerber a.s.
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LENS 3'en.hoe twaalf man een , èenheid. voIIIEN.

i weinigen'l-zr''I len i4.staat, zíiÍt. d?. inter-loenselijke warlate ondei'de ,uasctrappen van heÈ
,'., èerde op juiste waarde.te schatten. Het-zerrrzafo dat wij ,"a "*L0., deren is Eet geenpen te. beschrijven;-^ De enige nens op aarde die het geheim viur hèt derde r,""t i=ïioËa.,uoefnage]. or-loo-glijk van formaat, groots.,oet zljn inrevèringsvenDogen:. Hij èoacht qeenvoetbaflers, maaï bewaakt ge1ljk een pittbull de cbsmos wàaiin, a" iruritoi."-;;;;il;;van ons tean vrucrrflraar gedijen tot een nachtig geheer dat er bij -voortt1"rr.g 

i; ;i;;;opponenten te krej.neren en net een ned.erlaag deïvraarts te sturen]"verder achLn wrj nJt
;-.:.:r..:' .:'p1Ègeqroten dat. ienand ;ieÈs .van,.het derde begri jpt want },lj begri jpen . en zerf ocik- niëntevan' Eenvouèiger is het derhaJ-ve ons te bèperken. tot het ,'sperietJè" van hei derde, hetwekeriiké sPektaker dat renigèen doët beslulten éen bezoek 

^u*, 
".n codshuis ,in te ruilenvooï twee maal drie kwartier langs de riJn bij de ].-.nnen van r. Íieàana ui: à";-il-à--"goed als zlj allen ÈesaDen, laat d.at vooraleerst diridelljk ziin. taceten.er.toch naEenvallen dan dient de aandacht treteen uit t€ gaan nl^r d" bebriide guÍu Spoelstra, Cle

4:',-pt matheroarische pre::tsie her.tijnenspet uitaeu<t u, tru"it aii iàr ui: te irouaÀ.spoel is.dus de baas (hij heeft de lagere..school afgeuaakt) en w.t j . l.aten- a-at maà;=;;.Als het gaat'o,i. scorèh i-dan is er. Diéberdorp, . onze butkige spits die net de hem zdkenDerkende gurzigheid_ :/ijahdig gezinde g"Éreden intr.ekÉ, e-i verwarring sttcht (riietalleen doói zijn ccrpuLentie) ;n tenslotie scoort zoals alléen Dis dlt k.aÍr - Eard,cliaotii di en sruvr. Eoe wordt Dis bevoorraaal' zurt u opnsrt<en i oitl.=.ii"at 
-rri.tlerae'

j Í.Ia eèir llpyeren barbehanclering van De czoot op het uliddenvercl. Hoewel n"t:r."a.+it-"à
' Y-:llg L.TYï ,:l:a. "ier uag worcten overschar (degene dj.e her reesr geniet van ziJriakties Is hljzelf) is het cerce in zekere zin. toch bij zÍJn aarwezigheid gebaat, Dat,' gèrdt ook toor heer Arno. zijn overzictrt en aerensie; ;;Ë;J;JË'uo"n ,u1 aeci<énbauer
.3:ll:ll-:f,11. "1"Ts en voorkomn doen dir drooulceeld heraàs weer tenier. Konen vrij-t€nsrotte,bU de 'Iongen van 'de plcbg dan nàeneir wij van der Meulen. zijn legendarische

. ,actieractttib stert hem in sraar ieaeie wiuekeurigeieters;à;;-i; .";-Lp;;;i;-;;-'.
q 'veÍdecilgeiit Nu raakt iedereen in een depressj.e als d.ezei voorstopp er zíc;- manifesteert

j::=::::"]::.1:-ïld.=, echrsenotes) màar aat zeqr $,eer ,.., ou.. ,i;-;il;:ï;:.dan over het geringe. incasseringsverrcgen UíJ eenieder die het clerde tracht te dvJars-boEen.- Eniidan nu, I[isteraars. hct ,r"=ilrq ví ae guerilf" Or" "ii-L;;;;;;;;;;;tranneÈjes van de Postduiven. -r-i --

Wedstrij dverslaq LENS 3 SEZO

DE FYSIO CUP

Na de schitterence overÀrinning van afgelopen zondag tegen Rtjswijk kÍegen wij vandaagde Postaluiven op visiÈe. redereen \,ras erg gebranc àp aóze o"é*rií"i"g-ó"d.at we tochkosten wat het kost karopioen wirr;-. wordén. Í{. b"gorr.r"n erg srecht ei de r<ansen die wekregen werden genlsr. ooar Dij ook opvier was dat íet niei É.rri-g"r"iir;rii'r"-.t Èi"".iaen dlat beide Partijen terechÈ een boeking kregen, wegens een fcut1e van ce trainer DochÈik- de hele wedstrijd Eljn trainingspak aarÈouàen. Na de lhee leek het,wel of iedereenwakker werd, en heÈ begon duÍdetijk beteï te draai.en. uet taargÀ;ulr:i"n or,r. t"g"n-st.rnder vrerd steeds grcffer. Ik hoorde a].leen naar K,s en trs. tia de. 1_0 fr""i-ri#":.Disserdoq)) creeèrden we meer kansen, en na een schuivertje van Frans lras het }.Íarqgrzaarberq die hem erin knar-<re. Het was ar met ar geen beste Hedstrijd, Eaar die tweepunten zijn toch rekker binnen. volgende week kLijgen r,re Texas/DHB. op bezoek, eí.ars het.aan mlJ Ligt vreten r.ri j .ze op., .:., .:r_-. : : , .. ,..:1., ..

,, ,. . i , -i .r . i. MargÍn.(P.S. (se you next time fast co)

Afgelopen zaterdag werden de punten vergeven: door Àndré Grrist de orj gr.rr=r" 
"t, 

tef vanr'FNS zaterdag. wtj zijn er nu achtÉr gekoren,dat Àndré niet arreen goe(r k;in vlagden,lekker kan tappen, uitstekende fees*-jes en drives kan organlser.r, aàa" ook heel goedlvoetbarrers kan beoorderen. want dat bleek wer uit d.e punten alie hij gaf voor de.-::Fysio Cup en het korte verslag van RAS - LENS _ 3_4. - . ....i
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André zag een gelijk opgaande eerste helft net een bij vlagen. goed en agressief ispelènd
LENS, wat resulÈeerde in een 2-2 stand bij rust. Na ïust een sterk spelende voorhoede
Eet.veel verrassingen uit stilstaënde situaties. (vrije schoppen). De achterhoede daar
tegen greeo u.in paar traal zvrak Ln wat resulteer-dq in een derqe tggendoelÉirnt. Dat de
voorhoede ver na rust nog teree doelpunten btJna-àkte was gé2J.eir'het weds tÍI j dte rloop
terecht. Dit. -Iqle.Jqe LENS eer-r. vqrQienÈle overwinning, op, Dit. gebgg{de altelnaal Ln een .
wPqSt.rijdEe!,.qenI199P-a.Duse.Eentswa8Íd.e.l:9ezien.t!aveIe.en4ooiedo'e..IPunten..

.',:1... -', .
zzzzzzzzzzzzzT,zzzzz
7
: ZONDAG SENIOT{EII
Z

zz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz4zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAMMA B noveEber .1985.

2O.30 uur vogel 3 ,.-" LENS I (vr)

Opstell.ing: E.Tromelen - A. KulE)ers - c.Kulpers - E. Rlentjes - L.Verkljk : s. 4e Nenny

.. . ,i. e.Euizinga - R.Bergenhenegour.ren- F,de'vïoege - A.Slabbèrs - f.vierlirg - 1.

F.v Seeku[ - L.Reesink. .

PRoGRÀMMA zoNlrqc 10 novernlcer 1985. 'ri

- , i,:: 1..1,:|' |';
14.00 uu:c
10 .00 uur
11 .00 uur
13.00 uur
12.00 ;i.r
12,00 uur
11. J0 uur
11.Oo:riur
13 ..00 uur

SJC 1

DHC 2 ..
LENS 3

LEI,IS 4
JuvenÈas
r,yra 3
I,ENS 7 +
"LENS 8
I.ENS 9

LENS 1

I,ENS. 2 I:
Texas DEB 2
Drltndorp Sv 3

I,ENS 5
],ENS 6 .

DEL 5
ve10 9
Pos tdEiven 6

R. FlinterEalr.. - ., r -,§Zl 1pl1j.,:.r
Í,l.vd Ber-g :,.,. .,.,:r,,€_1Q 10.91 .,. .

L,sreur' :. . ,.. i.-.: ::,.4_0í,2q44
il.ceelen : j.:.r,i .lL? 291t),.:.
K.waber;, -,.. ,'.,l!f? ...21041',. I
c. Purcel-. . ..j .j !2J 2LZA .):
F.Earlanq. ., 

^ 
416:-2098:':'r

E-Eloua/zani.. .. 42i7. 22O7':t"
e.nlouazzàni, , ,., 4?9 2201"'r.:

v1
v1

w
v3
v2

3

IENS 7 st

TERREINEN

SJC:
DHC:
\Tuventas :
Lyra 3

schieslÍaat, Noordvri jk
Srasserskade, Delft
v vredenburchweg, Fijswijk laÍtgs. de spoorweg
spqr-§p+rs. " c1e zweth" de Lier

RESERVEPIIC,GRÀMIíA ZONDAG 10 noved)er 1985.

L2 ,O
t2 .o

J u'l.r wassenaar 3, LENS 3

LENS 40 uur I{assenaar 4

AFSCHRIJVEN

I]ENS
LENS
LENS

):
6:
'72

299 8s5
o1742-7 734
ota9t-7943

454972
947272

W. Kouuenhoven
À. niunelzwaan
G . D[ives teyn

PRCGRAMI'IA ZONDAG 17 noíember 1985.

LENS 8: L.Verkljk
LENS 9: É'.v Beekuo

14.00
11.00
12 .00
12.00
12 .00
L2 .O0

uur
uur
uuï
uuï
uuï
uur

l),

LËI'IS 1

I,ENS 2
RKDEO 3

Celeritas 4
LEÈS i'
.rF\§ 6 + -

LugduruE 1

Neptunus i
LENS 3
I,ENS 4
RKDEO 5
RKDEO 7 ':t:.
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12.C0 uur Vios 4
14.00 uq{ aKDio I .
1C.00 uui. teleritas 6
+ LENS 6 itaÍdienst

I,ENS

LENS
LENS

I
I

UITSLÀGEI'I ZONDAG 3 november 1985.

LENS 1

Nieirwenhoorn
ruNS .3 ll ,

r.ÈNs 4

EI,ÍSH 1

I,ENS 2 . .

Postd[iven 2
Rijswijk.4.
LENS 5
rFNs q "
ÈBs 4
DSO 5
Tamuvona 3

' LENS 1 (beker)

vDs 3

1:3
- n-2

2:0
2-L'
afgekeurd

' o-4 .

0-2
1-3
2-l

7

I
9

2.'

DVC, 2. 
-_ 
-. 

-'
Schipluiden 3

I,ENS
LENS
LENS

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
7.2
:I' ZAAI.VOETtsAI,PRCGRAMMAZ..t,.Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

I,IOENSDAG 13 november 1985.

-,,I,ENS 2 westlandhal s 1 Gravenàande

opsteÍiiiig: al.s vorige weeli . met F.v Dijk.

20.20 nut z'75/7

21.00, uur Maasdijk 2. ï

opste
r J.Keetmar. i ,.

DONL'EIDAG 14 november 1985.

22.20 uur LENS 4

Sporthal Ockenburg

I:l-iàqg W. Dorland : . M.vd Lans -. D.Eolt'- F.Blotland - B.End.lich - H.,Jàbroer'1^ '

.r. F.v Dijk zie LENS 2

' Sporthal Duinlaan
; schèidsrechter Jos Kulpers,

3r1
7-t'
3:10
2-5
E-'

Í,ENS 3
I,ENS 5
LENS 6

vrij
vrij

UITSIÀGEN

...1Yri j. ..ia

Zoetermeer " 8O'/2
aspeiantol,2 '
zuiderpark 3 ''
westerkwaieiei 2 "'
LENS 6 I ''

l
PROGFIIMMA, WEEK 18 m 22 novernber 1985.

LENS 2
LENS 

. 
3

LENS; 4
I.ENS 5
ïenilco o

19.00
19 .00
22.O0
20. 30
22.i)O
22.2C

,I.E:NS 1

'venibo 6
Real Holsur 2
LENS 3
srcravenzande SV 4

Texas DEir f (màandag lól11) oranjéplein
LENS 4 (woens d,ag 2A/1L( Èoutrust veld 2.
LENS 6 (woens dag 2A/ U) tsoutr\rst velil 4
LENS 5 ( vrijdag 22/17) Hot :.r.vst veld 4
D9IO 5 (vrijilag 22/ fl) Eoutrust veLd 4
LENS 4 (vrijdag 22/l7l WestLandhal s'cravenzande

(ond.er vootàeh-: ud)

uur
uur
utr
uur
uur
uur

opstelling:, als vorige week



PROGRÀMI,IA ZAÍERDAG 9 noveurber 1985.

19.00 uur LENS 2

opste]-lillg: als bekenal

OPMEHKINGEN

UITSTAGEN 2-1 1- 1985.

- Bolnes toernoói : Sporthal De aeverbol, boLnes ,

verzarnelen 16.45 uur Scheepersstraat 17

De heren aanvoerders woïden verzocht op fuaandagavond hun uitslag van dè wed-
sÈrijd varl de week daarvoor even'r1boi te leven bij Willero vd Linden in de :
LENskantl,ne. TeI., .p51314. - l

Het is overigens een dorjie boel bij heÈ iààIvoetbal. Iedere afdeling heeft "
zijn eigen k edstrljdverslagen beha].rre het àaalvoeUcal. Stuur 

".rr.= "Àr, 
wed- '

strijdverslag o!) zodat wij. ook eens iets kunnen laten horen over deze tak
van LENS.

zzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTlzzzzzzzz
z7
; LANGS DE SFORTEN VAN DrE Z-M IADDER ---::l :z "' z
zzzzzzzzzzzZzzzzzzzzzzzzzzz-zzzzzzzzzzzzzzzzzqzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzizzzzzzzzzzzzzzzzz

Ras 1

EC-SO 2 -
LEr'ts 1 .
LENS 2

SI/PTT 5
Lyra 9

' veld geb, K.K.

llorr F.Eoek .l L 1-3
v.v Marine 2 J Potjer 2 I 2-4
Lyrà 7 w, Houtnan 2 '-.2 l:3
s I cravenzand.e vd Lans 2 2 L-3

I,ENS 1

I.ENS 2
J.vd ZwarÈ
J. Hovenga

3-4
afgel.

I,ENS 
.3

I,ENS 4
3-0
afgel.

koEp/codePRCGRAT4MA 9-11-1985.

1.r . 30 uur LENS 1

12.00 uÈ"lENs z
10.u0 uur LENS 3
14.00 uur LENS 4

PRJGRlil.r],íA 16- 11- 19 85

14.30 uur .sv@B, r'
14.00 uur Eoekse Boys

LEÈS 3 vrij
14.00 uur DVc 4

ÀFSCURTJFADRES

VERSI,ÀGEN: -

ooL /oo2
oo8/o44

-, oL7/[28
o24l iio

001/005
ocB/046

IENS 4 N.N. o24/ 173

vrij dagavona voor 19.00 uur bij:
A.spa. 070-291737
M.Nelissen 07720-21144 of knt. O2O-54440.O7

r,ENs 1 ging vol goecle noed bij RÀs op bezcek. Met de r.Íedoering cle aansruiting blj detop zo vrug rrgerijk voor erkaa4 te kriigen. Eet begin van de wedstr-ijd gaf aan ootarle reden on te verondersterren dat de overwinhing snel behaald ,ou ,i3n. Met goed
voetbal ging Den ten aanval, en ai snel was het 1-ó vóor LENS een sctruiíer: van. Michel
FortEan was onbereikbaar voor de RÀs doelmÉn. rh een korte tijd creeerde LENS 4 5 5
kansen oP een riJ, alleen de afr.rerking ontbrak. En zie zoals zo vaak viel het doelprmt
aan de andère kant. Enige lankrnoedigheid in de -achterhoe.de 9n Fieil .werd.,1an dichtbij
gePasseerd. Diïekt hadl LENS.Snth'oo:d hierop een bekeken voorzet vàn- karej. JarÍsëii en-eenprachu-ge kopbal vaÍr I'IusIi tfaba: en.IrENs stond weer voor. Enige kansen werden door. LENSzijde on zeeP geholPen. En v19k. voor rust kwam nris getijk oc,L hi"r had het efitaf ieft-
schuld aan, door een iets te afïach-Le;c]e houd.lng.
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Na rust ret RonaLd Eam voor (dizzy) gpp van Cappellevee4 !E+!e LEI.I-S èr 4I-. sne.J,. ,3f.? .,,,,van een goed genoren vri je schop verdr.reen achter de keepei - riaï' RAs. Vliik hÍerrit nàati.te:
RAs geriruik íà een p.wijferend i.ngrijpen v.an:. de àchterhoede en stond.en ,o.,".r] gèuik.
Een vrije trap r{eer".cloor 'Karer iànsen genanen, zèirdq over arles heen en een attent
reageïende Musli Baba gaf het laatstc klikÈe en stonden we weer voor. Voor LENS werdhet reden oD attent.te ;reagerqn oP de''a1les of, nièts, aanvaLFdxift van, RAs. Dennis sanders
lngeva1l.,en voor.de geblesseèrde Fortn€n, uaakte het dei..achterhoede. -yan RAs 

""t;-iliii;-en bonil,door zijn storende. akties -twee trqri.aan.zLcli. De voorsprong werd. nieÈ Eeer uit
handen gegeven. Er kan nu weer voorzlchtig naar boven gekeken-woràeo. . .-:--- 

-.--.---
LENS 3 ging op bezoek bij svprr en Eoest daar de stlijd aan binden o een $rinderÍg en
nat- yelqji o-n-danks- af en toe redelijk voetbal werden de voon aartsen slecht .aangespeelCen werdéi weinig kaÍlsen gecreeëeËI. svprr \,rist door iets beter sper ""r a" tJ"Ë"--i":-:
bènutten; én won uiteinderijk verclent net 3-0, Kom oF LENS 3 jutrie-kumen beter juuiezitt€n w.er ln een zware afderirrg paar tret wat neer..overleg rcet er Eeer uit te harÉn.zijn. ' . .r.., .,, ,, i 

-. .r; -- -------

OPSTEI,LINGEN

I.ENS 1 EN I.ENS 2: door de tratner.

LENS 3: P.Enze - D.FehUng - ,J. Korlsíenhoven - J-, KnrI - n:I,,'"lgie - R.fèyn -,N.N. -
W.v Mersbergen - iI. pronk - M.Schöpgens - J.Sinke (A)._ +.Sinke ; ll.!íeltens _

verzaoelen 9.30 uur LENS Leider R.Vroom.

LENS 4: C.Derenbak - D.'i Èssen - M.Fris - p.Grootveld _ M i il€Írsen
,f.Ieulthof - c.Llpman - D. de Ruiter _ W.Stuiflcergeri {À)

verzad3ilèn 13.3D,uur..LEN§ .i,..,,,-. ,_, ,, . ..j r;-
, : .,-.."t.. .r.

J.]'T.]iIiIJJ JJJ.]JiIJJiI.FJ JJJ.f J
VAN. HET 

'JEUGDFRONÍ. 
, ]J:' '' r..J

iLIJJ-JJJJJJ,],I.,,JJJ.]JJJJiIJJiIJJJJJJJJJJJiIJ.IJJJJ,IJi.LIc.JJc;JJrJJ,rJJJ.JJJjJffJJJJJJJJt, JJififf

E.Kouwenhoven -
R. Vroom - R. Pilon

J
,l

AI,GEMEEN KOI.ITAI(TPERSOON :

VIEDSTRTJDPROGRAMMA A+8'..]UNIOREN

Peter Perreyn, Serenadestraat 51, 2551 XB Den Eaail,
t'e]-. 971674

KontaktÍjqrsoon: Jan Spaans, Maartensdijkl aan 5a.,.)SU xR Den Eaag,
:.. .r . , ,,. . TeJ- 292929. b.ci.c1. 97L674 peter perreyn

).:.,.,- , 
,Afberren voor de wedstrijden bij bovengencemcl persoon op vrijdagavond tussen 18.00

en 19.00 uur. In r.j,i.:rste nooè nog op zaterdagnorgen op LENS bij lemand vanr 1e .. ..jeugdkonnissie ter. 561314. voor Àro-nareastrijaen uiterrijk de avond. *ru, J" ,àara.tiavoor 18 , C0 uu-r . 1

ZAÍERDAG 9-11-1985. SatneirkoDs t. LENS

14 . 30 ur:r
11 .00 uur
12.45 uur
12 .00 uur

331
44L
337
444

I,l(ra. A1
LENS A2
Lyra 81
H!4SH 81

'LENS A1 sp lpark Westérleè. ultwJ.sselJ-ng couda 13.15 uur
- Vios A2 V3 ? 10.30 ur:r
LENS ts1 sp.park Westeilee .f .v usch.l.
LENS I]2 Vrederustlaan' -- ? '

MÀÀNDAG 11-1 1-1985.'

19.00 . uur: LENS 'c2 ,

-+,
BYZONLEREEDEN ...

Lyra 95 1,,

opstellingen als bekencl: LENS A2 ÍEt E.Verbeek
zie kopy adrterin LENS revue

11;30 uur
I l.15 tru.r

18.30 uur

-9-, .

(ook bij A1) en F.KasslE.
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WEDSTRTJDPROGRAMMA C+'D' JIJNIOREN

' ,:: Kontaktpersooh:

ZATERDAG 9-11-1985.

Rober.t Pennings, Kon. Emakade 4c, 2518 R^f Dèà Eaag,
TeI. 652414 :b.g.q. 971674 Pèter Perreyn

Sàtrenkoxost LENS

Afi)el1en. voor de weilstriiden bJ-j bove.ngenoend'persoon op vrtjdagavond tussen 1g,ó0
en 19..00 uur. In uiterste nood nog op zaterdagrcrgen op LENS bl j leoand van il,e

. jeugdkor Lissie tel. 661314. vcor avondwedstrijdeu uiterujk de avoncl van de wèarstrijd
,lroor 18. U0 uur.l

397
622
813

11r15-uur s'Gtàtènzande sV c1. :- LENS Cl. cem,. sp.paik
12.0O uÉr Velo C4 - LENS C2 Noord.weg
10.00 uur Vredenburch Dl - LENS D1 Vreden-burclrweg

10.00 uur
1f .00 uur
9. 15 uur

BYZ,ONDEREEDEN

opstellingen als bekend:

LEI'IS'C2 Eet R.Ghazl
L.ENS c2 zorg voàr eijen vervoer -.
zie kopy achteïin LENSrevue

WEDSTRTiIDPROGRAMMÀ"' E+F 
..]UNIOREN

I(ontaktpersoon : Rob v Schaik, Jan l,qakenlaan 158, 2533 JV Den Eaag,
TeI. 884694 b.q,g. 977674 Peter Perreyn '

Afbellen voor de wedstrijden bij bovengenoemd persoon op vri j dagavondl tussen 18.00
en 19.e0 uur, In uiterste nood nog op zaterilagnorgen op LENS..bij ieiràna.van de'a
jeugdkomissib tel. 661314.voor avonó,reds tri j àen rli-terlijk.de avond van de Hedstrijd
voor 18.00 uur. . r :.:

ZATERDAG 9-11-1985. SaEentoEst LENS

915
949
1038

9.45
9.30

11.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur

Duinoord El
I,ENS e2
I,ENS F 1

VVP FI
I,ENS F3

- 1ENS .E 1

HtsS E3
RVC F2
r,ntl§ 12 (vr)
HllS F7 (vr)

IsabeIIaIand
v3
vl
zuiderpark
vl :.

8.45
' 9.OO
10.30
9.15
9 .30

9ur
uur
uÉr
uur
uur

BYZONDEREEDÉI{

opstellingen als bekend:

LE!'IS El : zonder M.Hendriks
LENS .F3: net .P.v Rijn, P.A.tsalk. en R.vd lleyden (al-Ien.2x keer)
zie kcipy : Sinterklaasfeest, vri jdagavond training etc'.

T{EDSTRTJDÈ>RC,GRÀMMÀ 
.DAMES 

EN IIMISJES,

Kontaktpersoon:

Afbellen voor de vredstrijden bij bovengenoend persoon op vri j d.agavond tussen 1g.00
en 19-00 uur. rn riiterste nood nog op zaterdagx0orgen op LENS bij ietrand van de -:1... -
jeugdkoÍ+mi sste tel. 661314. voor avondvíeds tri j ilen ulterlijk de avond van de wedstrijdvoor 18.00 uur. .:

Frans vd Berg, cransbergenlaan 774. 2541 AM Den Eaag,
TeL. 297978 b-9.q. 97 7674 peter perr€lm
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231

"',';,.1 lizóii»ind,juoí i

.1 :, .. '.'ï

.-' 10.00 uur Hoèk v Eollanal -.LENS dlax0es-' 12. 30 ,uqr !'Iilhelmus - r,ENSmeis jes

r tsFlnènkolost LENS
' i',' :, ,'..-

_. ,.-[gmai agrrrgg 1:.: -...,.,, ,], ,; westvlletweq . ..., :,

7ÀTERDÀG 9-11-1985.

i t r,.- _rf

8.45 uur
11. 15 uur

ops tellingen als bekend
gaarne oud€rs met vervoer voor
zie kopy achteïin LENSrevue .

de danes en de Eeisies

29 nov.vrijhouden - 29 nov. vrijhouden 29 nov. vrijhouden - 29 nov.- Yrljlg-qdeg

I
DISCO AVOND voor 'de daoes , A,B en j onge senioren . r

. I _ii i,,.1._ ,.-_ ..: :
29 noveiiber is er weer éen echte ouderwetse LENS allsco avond. Er worden ook hand en
korfbali'erenigiqgen .uitgenodigd. , 

Meer inforxxatle in de-,lolgende LENSrevue; -. .lI . ..

29 nov. vriihouden'- 29 nov. vrijhoudèn - 29 ttov. .vri jhoude-n -, 19 noy. vrijhoupen -"

' .,.' ':.,,' r : ',". :' 'r',"
op r.roensdagrEiddag 4 ilecember koEt sinerklaas ,met één.of, twee zwarEe pLeten nàar LENS
tàe.'Lre'sirrt t."it ons gèvraagd hoeveel kindeïen hij kan verwachten.. oit hoeven beslist-- ----- - --nieÈ'artgen ktnderen te zj-jn die op LENS voetbarren.. ook b'r'oètjes'en zusjes tàn onze

'jeugdleden .u.ljn van harte welkom alsmede kinderen van onze senioren. ook dè meisjes
van LENS verwadlten wij. Er gelalt slechts één restrictie.. Wij vef-vracttten . alleed kinderen

SINTE T*(TÀÀS KOMT NÀÀR I,ENS

dl.e gieboren zij n na I augustus 1977. Ín prÍncipe kotren aIIe mini-welpen hleÍ voor in
aanmerkin g. Gaarne zouden wij a.s. zaterdag doch uiterlijk 16 noveml:er,,onderstaaird
strookje teïug vri-rlen hebben. Er zijn aan dit leuke feest natuurlijk ook kosten
verbonden, Eaar. èie zijn voor rekening van LENS,

. , ., : . ., l. ,r;." -gierbij geef ik op voor het Sinterklaas feqst cp 4 decetrberr :

Naam:. . .. ., .. .LeefLijd:.....

VRTiIDAGAVCNDTRÀINING MINI-WEIPEN: EET KLUBGEBJIJI{ IS VOOF3AAN OPEN] !
,..' :.:.:. _ i t '. j. 

'q, v+jq3§aygnd. van 17:
was het Èot iu toe.een
zotn pïetje natuurli jk.
traintngj van de ,nini--r+g

, -. : ,- ,- ! "-: i. .'
CCl, t/n 18,00 uur trai.nen.ook onze mlni-welpen. Voor de oudefs
probleetr dat ze buiten in de.kou. troesten blijven.sÈaàj NieÈ

Vanaf .a.s. vri j dagavond is ons kI:bgebouw .geopend lijdens de
lpen. Rob v Schaik zorgÈ hieïvoor. Wilt U- ie.ts. kopèn (er is::',

geen koffie). rvilt lJ-dan .Íu:t gepast geld betalen. Rob.heeft namelijk geen :wissèlge1d .bij
zich en.van zrn zakgerd.kar hij dit herroàar niet doen. .Gaarne &r uedewerking en wé -
rekenen hu weer cp arle mini-weipen zower óp vrijdagavgnd ais cp de woensdagniddag. -

r',- ., " i .

,j
Afgelot)eí 

. zaterdag haqden we helaas de eersts àfkeuringen-j. LENS I]2 (heeft rvel getraind)
T PNs c2 (deed_ ]am9l genoes nièts) waren d.e dupe. Toch Dogen we ror nu toe ;àtuurrtjk
nleÈ roo$peren. Alle,elftallen hebben 10 welen achtcrelkaar kunnen .voetballen èn dai isin range. tijd niet néer voorgekorrpn. voor àns.mag het ,o .r"ro"i-g.-, t*i-r"i. a;-i l-
af.kq'liingsperiode er binnenkort wel aankonen. Eieronder volgen de afkeuringbregellngen
v-r.rgr, onzè jeugd. . . ..r.. :., t. : ... -;. ._ -...r:,j, .:_': :"
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"-:",r''_. . .is district !íest II (Zuid BoItanC) of heel Nederla+al afgekeurd dàn hoeft er

geen enkel jeugdeutaJ. van LENS vöoï de ,ko-ryetitie' te voetlallen.. Vrlend-
schapbelijke weastrii aen blijven altijd óog;ItJk en natuurlijk tralnen te
wel op deze dagen. Zie hiervoor dlan heÈ s chaduwprogra.ma . .Natuurlijk zijn incidentele afl<euringen zoals afgelopen 2aterdag ooï rcgelijk.
De afl<eu:ringslij sten geven ook alles precj.es aan tenElnste van het junloren
gebeuren.

Srijf echter nooit zonaar thuis. Denken dat het afgekeurd'is, is erg onye astandig.
NieÈ opkoÉn betekent één s trafreservebeurt.

Dit stonal tvree traanden geleden in onze IiEI,ISretlue. te lezen- Eelaàs l..r-i d.e leverancler
het behoorlLjk afweten. wij hebben gevraagcl om rcdellen '.e geven zodat iedereen eerst
kon passen. Dit 1s ons toegezegd rnaar we hebben nög steeds nlets gezien. De ouders
bllJven er maar steèds on vEagen i I,IIJ nocqen ze.stéeds teleutstelien. Dit willen wlj
nieÈ ranger, voorar ondat e! nog steeds geen zlcht op. de gevraegde pakken ls. Beslot€n
is il4q.ro. m ook on dit tuIittlaLiëf stop te zetten. via LEIJS zi jn -_ttrs geen goedkope pal<J<en
meer te besterren. lÈ jongens èie de grotere &aten bestetd'heÈben en betaald, kriJgen^
hr:ÍI pak (hopeli jk) wel. zo gauw aJ.s wij 

-29_ 
h.-9!:pen.. zutlen ree gaan. Leveren. Aflia'óhten dus.

TRATNI NGSPAKKEN TE (OOP

TRAININGEN

,KFAIiIIEN ËP.í.ÉJIN.

JuJ-Ife sparen toch nog steecls króten voor Lf,ss?? De garderobe op LENS
matig geleegil. Toch noet het snellér kunnen gaan, I'!et zrn allen steeds
neDen of wanneer je veel hebt de heer pennings belLen te1. 652414. Danhalen. . , ..., .',

NorDaliÈer.gaan aIIe trainingen normaal docr:'Neen bij:blecht. weer ooik je gynschoenen
.i, IIee en ja traióingspak. verzalnel altijd op LisNS. Dc tiíiner beslldt waar. "i geÈraind

., wordt: op het verd, op de paden of in de zaar. ock èiÈ jaar nebberirwe twee zalen ter
,r .,. beschikking. I,et er wer op dat we daar gast zijn. rn cie scholen hebben we dus nlets
.,:i t-e. zoeken. srechts in dè qyxczaal lDogen vre voetbal-len, Íle rekenen op juIlie, zffiT-we
..: npg fang gebtuik kunnen maken van deze zalen.

worclÈ nog regel-
een beetje mee-
komt.hij het

I,ENS i}l - Scheveningen Bl 3-2 (0-2)

r.ENs Bl li jkt op de goece. r,reg Ie._ z,.ljr!. : uit.,dei laatste diie wedsf-ri jden 'werdaii: zes
purten gehaard. ue overziiíing jatgetöpen .zaxéxàag 

wès beslist de Eooiste tot nu toe.
LENS Bl voetbarde een goede eerqte herft. schercninEen vras echter agressiever ln de
afiverking eri séoorde de eerste hgfft "?* van dich-lbij <té goal vànuit een =ga1--rge.ook I,ENS kreeg kansen. rn de 15de;iqgqÈ een.koirbar van Marco EndlÍch op een voorzet
van rracco 'Timmerrnans. Everi .tatèr een kopbat van l,larco de Frel vanuit een corner van.PaÈrick Lijrsna. vlak voot 'ust wist..lacco TiEre'o*ns echt ni.et dat, hij zo vlak voorhet doer s tond anders hari hij beslis,t-:gegphoten..Nu ging de t,*= ,r.=iàí.i-""--t"à-ir
met de rust net'2-0 achter. N+,irrgt "ií[tp r,B]Is offénsíef. patrick vd'zwan schoot
binnen de Einurt vanaf 30 meter oI) de goal. De keeper stopte bekwaan. Tot de l8de,minuut
gebeurde er verder vrein-ig. Ricky spaans vier toen gebresseerd uit, patrid( Bijrsma-zocht CÉ rechtsbackplaats oP en Rocardo Tettero rrerd linksbuiten. vljf [[inuten 1ater
Íras het 2-2. EeIjst. speelde Marco. Enallic,h;Edwin Spanlnxs knap vrij. »it was 2_l . Daarna
Eocht Ricardo: Tettero een'-cornei' nànen. Direkt in d.e goal dirs en-goed gezien door,de 

'
scheldsrechter 2-2. LENS !i.:9f \qg"^: Dg, uitblinker, Endïard End.Ilch, schooÈ npg 9p delat en Jacco Tlmb:ermans stoàa rri ée lsste Einuut zi3n praaÈs gebresseerd af aar-r].-].
Faysal eI EaddioUi. Oeze had gedgreDde een _slinuut of 70 neÈ zin voeten in het- water
van onze dugout gezeten. zonder war*Íng up e:in:l sen bal m"t liJ;:a;d;; à;;;;;"g,Patrick Bijlsma speelt. de bal r,reer terug naar hem. probeer het nog E;rar eens Faysal.

-12-



Nu haalde hiJ uit ret rechts. Dit betekenCe 3-2 voor LENS en de verdlend.e overwinring.
Door deze over,v:inÍririg slijgt Br naar d.e vierde praats. Nu is het echter zaak om deze
concentïatie en iniet ook tegen lagergeplaatste tegenstanders te 'tehouden. '2àteraag
naa! Lyra. Succes.

c
P.s. ,Ja Juriie zelis de i",."rir :Iï ,?1 ".::." 

dir roe dat dit pas e'i:ht bpektakei is.
Paul vd Steen.

Joju!ïie.

I,ENS D1

SCTGIÀi'IÍNGEN Fl - I,ENS F 1

Deze week geen verslag van r,sivS Dl . Nàdat'zàterdag LENS Dl Rijswijk helemaal overklaste
werd er..rfgelopen maandó§óvond zo sleèhl gevoetJ:atd dat het reeds geschreven verslag
kon worden verscheurd. pt' wàs. niet èen sËeier iiie een voldoende haald.e. Hét was niet
oI[ aan te à1en. En dat nèt bu er zoveel ouders stondèn te kijken. JamÍÍler naar ,helaas.
Zaterdag noeÈ het echt beter want nog zo'n afslachtihg verèiànen jullie niet. (en

\.1

op een koude en natte ,.t"=dJg4o.g"n moest ïaigetreaen worden tegen Sctreveningen,
die vaÍr ons Eet '.' ]':ngens mccËlen speleni H€iÈ was een heel sportieve wealstrijd en wij
hebben heel hard gewerkt, naar'echt goedvóétbal was 

.niet nogelijk omdat scheveningen
op een kluitje speelde. Voor -rust werd het nog 1-0 Cooï een doelpunt'/an Jacky en dat
betekende retegn dat de ouders ook wakkei en warn wérden. Na de rust waren we weI sterker
maar Scheveningen had eEn hele'.goede keeper die de Eoeilijkste ballen eruit hielC.
Halverwege de tvreede helft naE .lim1r een corneï"en gaf hen aan Rogl-er die d.e bal- Loe-
vallig buitEnkantje rechts aàtaakte. 2-Ö. Vijf minÍten voor tijcl mcht gcheveningen
een Penàlty neEen oBdat Fabian <lacht dat rre aan het handballen waren. Pietje 1ag in de
goede hoek naar de penalty was zo hard dat Pietje ilacht: bekijk het oaaï, 1k ga rdjn
handen er niet aar schroèien. Àl- rDet aI één goede en sporttleve wedstrijd met een
verdiende overwinning. Op deze manier blijven we doorgaan jongens, vrant de ouders zijn
ook zo terschrikkelljk enthousiast geDaakÈ door juUie. Oke?

Í,ENs F2. - vcs 9-1 
To-m'

LENS_ begon op een afgekeurd veld 2 waar je tot aan je enkels wegzakte. :;rl op de__ foto
te zljn geweest begon de \,redstrljd. Prainer p,Oost-.: -'r,eghel was zo goed oxo r]e joirgens
in het veld aan te moeAigen. 2o verliep dè 1e helft zeer goed en scoorde LENS een
aantal moc!=' c'oelpunten. Na een heel kort praatje in de rust begon de 2e helft in de
stromende regen. De jongens liepen lDeer naar de regen te, kijken dan naar de bal Eaar
èit aleed ge!.ukkig ook vCS, LENS liep ond.anks het slechte weer toch ult tot een ve!èiende
overwÍnning van 9-1 .

Ferry .
LENSI,ÍEISJES - GDA

We gingÍin zaterdaq het veld in met 9 treisjes en 3 danes (ilaxoes hartelijk bedanlt voor
het invdllen). Toen we aan het voetballen waren begon het aan het eind van de eerste
helft heel hard te hagelen- we mochÈen toen van de scheidsrechter vroeg rust houclen
tot dat de hagel ophield. íve gingen daarna vreer het velal op en pïobeerà"r, nog een doel-
Punt te traken naar helaas het lukte niet. Aan het eind van de wedstrijd naakte GDA toch
nog een doelpunt. Maar l.íonique heeft gelukkig een heleboel ballen tegen kunnen houden en
we hebben allëDaal goed gespeeld. vania.i.r dat het naar. bij o-1 bleef.

Darj-el1e en (Nancy a].s toeschouwer)

-13-



UITSI]AGEN. JEUGD

r,!Ns A1
vredenbuïch A3
I.ENS I]1
I,ENS Cl
r,ENS Dl
I,ENS E 1

IJINS E2
Scheveningen Fl
IJINS F2
!.ENSdaBJs . .

LE}ISMEISJES

UITSI.ÀGEN DJORDEWEEI(S

ÉElts À1
LENS 81
Srr'E"IT 81
.ï]tlE D1/?

- I,Ei'iS D1

:;II.IS Fl
r.Eits !'2
Ililis F coEb.

s drevellDgen Al
I,ENS À3
S cheveliÍ]gen I}1
Delft Cl
Rijswijk Dl
Rijswijk E1
ADO E3
I,ENS F1
vcs F2
ETSV 4-0
GDA

l-2
3-3
3-2
4-L
3-2
5-1
L-2
r-2
9-1

0-1

- GDS A1
RKÀW B-req - ..

- LENS D2

- I,ENS. I]2
- wc Dl
- ODB E'l

- ODó F2

- BHSE F coDic.

5-2
3-1
t-?
t-7
0-9
6-2
5-C
3-1
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DE LENSREVUE ,. .-1. ..

IVEEKBIJAD VAN DE VOEIIBALVERENIGING IJENS (LENIG -iIN 
SNEÍ,)

59e jaargang numer 17, 14 nóvénber 1995.

ro 
"..- .. ,, í.I

o oFFICIEEL ;
;o@ooQoooooooooooo@oooooo0ooooooooooooooocco@Jooocoooooooo:.)ccrryic(Èoof,ooolcooyJJcccoal

t'

Ièktifikar.ie
ÍL.'|,-.,

2!97.. ,1. iElet V.aydan zijn

IN BAJ,OUTAGE

?798 ,l J! Go. -e._newe gen -

AFVCEBEN

rF jrln.. 131279 $tolweversgaarde 215,.2542' ÀK Den Eaag,
tel, 291696

19 86
2777
2773
2174

.P.A.l4orauvJ
N. Deen
A. Bhoelai

'§ .phoela!,1

M

M

M

M

wegens blessure

IÍANAETÀLERS . : -':r..,

Navolgende leden hebben nog kontri.llutÍeachterstand over het vorige (t) selzoàn.

Y.l*".,-I."," Beekum, K.Ben KhiUI, M.L.de itrito, H,Daamen, T.Dikstra, p.,f.Enze,
S.D.Fehling, n.J.cinrbeig, A-Kenun, A.W.KulG)ers, H. M.Leyenilekker, W. R. Mersberq"o,R.P.v Oven, P.PieÈers, R.pllon, W.H.Robinson, D.Sanders, M,Schouten, J.vd Se)?, r.-FaF. Spaanbroek, M.f .Spa, p.W.Toet, .I.D.t{ie9man. ,. .. :. ......: ,.,:_'

Deze leden zijn vanaf heden ul_tgesloten van deelnaDe aan weclstrij alen. zij @ger'r pasweer spelen als de vo=',-.11.ge kontributie over het gehèIe seizoen 19g5,/96, is voldaan.

HeÈ tsestuur.
JAÀRVERGÀ.DERING I,EDENR]\AD

op raardag 25 novenber a.s., aanvang 21.00 uur, zar de j aarvergadering van de redenraadplaatsvinden. ,,:.. ..---:-
De agenda voor deze avond lrridt als volgt:

. _'". ',, , opening/[,Iededeungen

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

vereniginqsjaar

Vaststèlling aaÍrtal aanwezige stexogerechtigde . Ieden
Ingekomen sÈukken
vaststelling notulen ledenraadsverga+ering van 24 juni 1995. _

Vaststelling n<-rtuleir jaarverga<iering van 23 november 19g4. -

Behandel ing van het gevoerde belei<l en jaarverslagen over het
1984 / 85 .
llehandeling van het financieëI overzicht lggí/e5.
VeràIag kaskotrxoissie

1

2

3

4
5
5

't

I
q

10r "
11.
12.
13.
L.t -
15.

, Vèststelling van. dc begrotírli 1985/86
':,.Ilespreking van hàt. te'vöeren beleid..
'''i Verkiezing +an het "bestuur.

Verkiezing van de kaskoEnissie
I'lededelin g van plaatsgehad hebbende benoemingen. Rondvraag
SIuiting.

in kcuuoissies,

-1-



ad 11. verkiezing bestuur

De navolgende leden zijn veïkiesbaar3
Ina vd ilèrg (2e sekretaris) . '

Aad sdlijf (!.e sekretaris), :.. .. ,._ i,..,r.
Een .OsFe (k*on+issaris Dateriaal en akkotrpdatie)

Toelichting:
Àan Ce beurt or0 af te treden zijn: sekretaris Jaap Colpa (niet-herkiesbaar)
én rna vd ijèiS (hërlriebbaarl ,'
Daarnaast stelt het bestuur kanilidaat in de vakaÈute van cömnissaris materiaal
en akkomodatie: I.ten osse.
Eet bestuur heeft Aad schijf bereid gevonden de taak van Jaap @I_pa als sekre-
taris over te nemen. Aad Daakt Eomenteel al deel Ét,-van het bestuur a1s
komrÉssar:is bar/feko. In de funktie van sel(retaris zal hij echter weer Doeten
worden gekozen door de IedénraaËl. i - .-,Zijn bar-feko taak wordt overgenoEen door voorzitter Ad Coret.

:'.. i..:"-:' .:
Eventuele tegenkandidaten kririnén zich docr de ledenraad kandidaadl laten stellen.
Zij èienen daartoe v6ór 20 novenber a.s. kontakt te helben opgenomen ret
!Í.Kouwenhoven j

De op de agendaprnten 415,6r? en 9 betïekking hebbende stu,l<ken ziln ir. ..et
klungebolM verkrijgk\aar bij het bestuuï of lec1enïaad. .'r .;, ,- :

- Tot de j aa*-vergadering hebben aIIe Ieden van 16 jaar en ouder toègang. wij
hopen op een groÈe opkomst.

,'. Bestuur,/Ledenraad.,.:
BxBJilSillludlllltsijilBllili.)UilB :',;', . .. .

! ,or0n"*"""r"a i B

D .r ..,, ..
iJI]3]iJ]Ii]ABiNIJiJi]Ui]iD!iJiJD]JIJiJBl}i}iJ3i]3BI]iJBtstsBiJBSUSUBIJiJI.JI.]I]BBi.]iji33i]B33tsD3Bi3BJ]BDBtststsBBBJ]BBDBDUBBUBB

Zat'e 15 noveDber.

s t morgens l
s trciddags :
Sluiten:

'''
rJL

HÈ. Lenting - Riek ljosili -'tia"eijfàma.
Àn vd Steën - Àlarleen vd Stëèrf - Nans Coret.
Í.eo Molenaa.r. i' " ' I

ele àfkeurin s'moïgens r Hr- rrË;ting '

van 11.'00 tot 14.00 uur Àn vd Steen
vanaf 14.00 ur:r: Ireo Molenaar.

zondaq !7 nove!Èer.

.-l
-i

Bij

a

s t norgens :
s 'niddags :
Aanvulling:
Sluiten :

Tinus zilfhour- - _cof Eoppenbroufler.
.ïosé Christ - Àn vd Steen - tlarian vd Steen - Aad Schijf - IJauÍa vq Dijk.
LENS 6 (2 pers.) j
Àn en GeÍard vd Steen

Iti j verhindering afbellen bij José Ctrrist TeI. 660204.

VARTÀTIES :

ren zo rËàq'a1s <11è van gisiereri is óok voör uw reclàctie dranaEisch,
atsrdóoie vogeltJàà zittèn wij elkaai aan te kijken. :

Voor Niels Schuuruan van Dl kvran het slechte weer we1 erg ongelegen.
vanavond (naandàg) een' selektieviedstrij d vooï de uaagse jeugcl spàlen
Volgencie keer beteï Niets: 1 . .., .. .r ',
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Nog meer talent op LENS. Jeroen Dunant, keeper van I]1 Eag het eaandac, lg nov.on l?.00 uur proberen op het veld aan Ce yzàrwerf. - J --
Jurrie heet voortaar trouwens., iloerrle.
N+Ef verluiclt. vrordt hij vanaf hedren fanatlek aarhanger van Dnjepro enz.enz,
tEuropese top.volgens iloerrie) . l?????)

Iet :bgolute looplrondeï van LENS, peter Fj.eretT eindigde op een ultstekende
2e- plaats tijdens de halve n0aïathon van Ter lleyde. .: .l,laken zorn ophef over daÈ doelpunt alat öie keeler van Càlobuu.r maakte.l,lartin Reuver (tENS 4) heeft dit seizoen al vier doelpUqten achter zijrr
naam staan.
Erik en Peggy rand,an berictrtten ons over de gebcorte van trr:n àochter Kltty.Het adres.- isr SÈaverdenstraaX 9 , 2F,73 D_A D3. qaag j -. . , :

Nog een nieuwe r+ererdrtrr§er: rrairé, rr,a, Erik, .Ter<ren en MarEin peters hebbener een nieuwe zoon c.q. broer bij. Dennis .C^rne.IiS is^ z,n naam en hij is tevlnden in de Dr. J.presserstraaÈ 53 te rÉn Haad. -, '.

65 j1T - LB'Is.-65,'jaaT : r.ENs 65 jaar - rqq .65 j aar - r,ENs 65, jaar .-- jl,Elrs. 65 . jaar -
r... 1j ,j; .::. ..j,.; . ,,.Mllf=avola laat- ,werdel we verrast door voorzitter Ail @ret die vol trots-, een werkeli jk
- is:lritterïd ba.l'l aken g,{l. de redactietafer óntvouwde . rn tranen verterde ht j, ons dat air
:::..:r=t" aandenken 3?n het 65-jari9 jubireun E)est worden. víe zurren dit schitterende
DaCLIaken even beschrijven: 

...,..,.i.;ir. r. : ,. ,,- het is korenbrauw natuurrijk en in het nidden priJkt 'me€ §ierlriÉe, - witte
let.ters: LENS 65 Jaar. t, .: .. .,..t,t. ,.:..ri . , :,.; r. i_ . !

Het is trogerijk om 1n de rechterbeiéderih-bék -ui,r -ïóö:nàdË te ratéri Ëàraurói.Over de kwatiteiÈ kunnen vJe kort ?ijn... De firrca Rooduyn -staat. zoals altijd,borg voor een hoogwaardig Proclukt. vlorwaar een schitteïendr; aandenken. - zö Det' de feestdagen voor ,1e deur lijkt het ons een prachtig.. kaCo.r ._.1 ..
De kosten zíjn f 25,- per laken. Een.-voorbeelà hangrt-vanaf vandaag achter debar. IJaar kunt U crk intekenen als U bàlanqsteffini treeii.

65 jaar - LENS 65 jaar - I.ENS 65 jaar -.Í,ENS 65.Jaar:-!Fris Q5. jeaf :1 LENS 65.jaar, _

SPAÀRI]ELEG-SPAÀRi]ELEG-SPÀÀFBELEG_SPÀARBELEG-SPAARBELEG-SPÀARBE],EG,-,SPAARDEI,EG-

',j r. r" rlEinrlelijk een tusseristanal in',re strijc om are, spèAFBETJEG-prij s . weet u het nog? Aan hetbegln va,. de konpeÈitie i-s een prijs uitgeroofd voor ce meest produktieve LENS-er(qua doelpunten) - we hebben nor., ,oin 9 6 10 wecrsÈrijden gehad Ën de stano is ars volgt:
Prals DlsseldoF? en SaEmy de Nenny
i{arce1 zaalÈerg
Marcel de croot en Fr:ed Spa

I en 2:
3:
4 en 5:

9 doelpunteà'
7 doelpunten
6 doe1punten

SPAARBEI,EG-SPÀAR3EI,EG-SPÀÀR]JET,EG-SPAÀRts;I,EG-SPAARBEI,EG-SPÀAFtsEI,EG:SPAÀFBEITEG
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' "De Fyslo CupÍ

' l'l':r 
" ::" - 'i_':"-izaterdag viel de eer te beurt aan de heer Dliessen otB Ce purten te. vergeven voor de fel

hrgeerrló "ryèto cup".'Érj h:.4'.rg"iopen zaterdag niet,zor'n reurie'wààstirjc om de pr:nten
te vergeven rrant oE nou te. zeggen Cat er goed gevoetbalt. werd.: Nou nee. Maar dat tiet
de heer Driessen ook duideiljk 'oerken in de punten verdellng want er was geen enkel
hoog punteí .iantal'tè vinclèn op de beàordeliigs lijst. wij íopen dat de volgende d.ie
nag beoord-elen een leukère wedstrijd te zieri'kriigt.

/) L o L atL ar LL A a a L LbA LL L atL L

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
! ..'.'l'.! ''a ; )

PROGRAMMÀ 'ZöÀiDAG ' 17 novedcer 1985.

14.00 uur LENS 1

..- 11..00..,uur-LENS -2.. - -

12.00 uur RKDEO 3
12.00 uuÍ'cèlerLtas 4

. . 12 -00. .uur--LENS- 5--..... ..

12.00 uut LENS 6 +
' 12.00 ur:r Viob 4'

14.00 uur RKDEO S
' 1o.oo uur Celéritas 6

IJugCusuE L
Neptunus 2

lFNs r
LENS 4
KRDEO 5
RKDEO 7
IiENS 7
I,ENS 

. 8
LI;N-S 9

,f,.Oo[lkes
M.Xuit.- -

s21 1009
:-610' 1ó96

447 2044
472 20'14' 477 2709

. 42\:2732
4'16r.2098

...427 2?O7
4.26 -220L

. 454972
.947272

7

1

v

w
V3

J.Eanselaa.r
s.!angelaar
P.winkèlEan
H. Rog
J. Boynans
N. N.
N. N.

+ I,ENS 6 3 Ilard.ienst.

RESERVEPROGIIAHMA ZONDAG 17 novernber 1985.

14.00 .uur voorÉÉig t
12 . Oo 'íur vborb'i!-rg 2
12.0u uur wassehaar 3
12.0tl uur wadiènaar 4

r,iris
I,ENS
I,ENS

lENs

1
2

3,
4

BERIIEINEN -.

RKDEO:

Vios : .- -. .

"..Ce.Leritasi

Noördörp, SporEparkweg
. Melis Stokelaan -t.o. '.LENS

- Lel4reg, hoek Noordweg.

AFSCHRTJVEN:

LENS 5: W.Kouwenhoven
' LENS 6: 'g. ninsÈlzwaari

r,ENS 7 i''; C. oulíélsteyn

z:99855 .

a1742-7734
01891-7943

LENS I: 
'

Í,ENS 9,I
L. Ve r]<i jk
F. v Beekum

PROGRAi MA ZONDAG 24 novenber 1985.

14.0u
t2 .oo

_." 1?.00,
11.30

i'112'.uoi
t2 -00
72 ,OO

14.3C
1.J.00

rrur Slauw zwaÏÍ 7'
nur 3iauvr ZwaÍt 2

ulrr _-Cglgfitas 2 .-..
uur Eoek v EoUand. 3
uui -IÉivs. .5

uuI.-:IiEN§ -6 .

uur Celeritas 5
uur Tedo 4
uur Marathon 3

LENS 1 (vr)
LENS 2 (vr)
IENS 3.

LENS 4. ...
Tonegido 5
Spoorwijk- 3
I,ENS 7
I,ENS 8
IJENS 9
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STANDEN BIJGEI{ERKP t/u 3 novenl:er 1985.

2e klasse F

, l' , .,:i'

10-15

,::"9-13..,-,
8-12

. 9-1r .. ..

. -: 9- 10 .,
9-9

.. . , 9-B 1." :.,,: -

9-7
' i 8:'4 -.ri'!' n B:4 ..

8-4

zèl,kIasse,f

verburctr
schipluiden
RKDEO

Lyra.
Wi lhe ltrus
LENS 6
Spoorwljk
Quintus
Groen !Íit
DEC .,
osc

Toncgi do
WL_Dpokler

Juventas
RKDEO

Verburcfi
cr . Í^lil len
Paraat
DVC
Tedo
I.ENS 5
Rava

2e klasse E

llr'rsE
INJS

DIIL
Voorbu-rg
1]I . ZwaLt
Vios
TrioE4)h
HVS
LENS.7.- .

ADJ,.
Taurus
@Ieritas

3e 'klasse A

10- 17
9-76

10-15
9-11
10-10
10-9
10-9
19-8
7-5 . ..,

915 r
9-4
9-3

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

9-18

8- 12
9j11 i .
9- lC .' ,.',

9-10 -'i
,-O . .^ -,
9-6

;t ,, g-;4 1 
_+,

Pos tduiven
Marathon
RKAW
cr. Willem
svDEBr
celeritas
I,lestlandia
soA
IENS 9
Tanuvona
ADS
Duno. r I

to-77
10-15
1U-1s
to-12

. : 19-11
.. 1i]L10

10- líJ
1iJ -9
9-6
10-5
-7C-4

. 10-4 .

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT.T:ti?ZZZZZzz
- ZÀÀLVOETDI.I,PROGRÀMMAZZ
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

g-4 "
. U-rJ -.:'

,:'r i. .i-1' ', ,

MAÀNDAG 18 novenber 1985,

19 . OC uur- r,ENs 1 Taxas DEB I i ';. . 'sporthal o:i"rj eplein'':, .:":.
.-'. i.' i ,

als bekend net F.Dlokland en D.HoIt. i,

,

opstelling :

-5-

' _t. -., ' . 3e klasse B
: ..... _'., .r''{....i ...1 i1----lllllïr
9-77 osc
10-15 DSO

8-14 RKDEO

10-14 , Velo
9-12 i ". vatrkeniers
9-10 , Toofan
10-10 _. .. . . Rr(AW
10-9. LENS I
10-4 rrBs
9-3 prlintus

,;',8-? ' Tedo:
LO-2

i'iri..ir'.'

ï



WOENSDAG 20 novenber 1985.

19.00 uur vDs 3

22.00 uur Venihc 6

VRIJDAG 22 noverlÉr 1985.

PROGRÀMMÀ !{EEK 25 t/o 29 noverober 1985.

Eoutrust veldr 2-

Eoutrust veld 4

Boutrust veld 4
Eoutrust veld 4

iI. vd Zwart

,/.1 . aovenga

i M.PosteEa
A.Hagendoorn

I,SJS 4
I,ENS 6

2O.3U uur Real Eolsur 2
22.00 uur lENs 3

LENS 5
txo 5

De Dlinkert
Eoutrust vèId 1

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
?z
: IÀNGS DE SPORTBI VAN DE Z-M IÀIJDER ---]:: :z
z'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT.zzzzzzzz

vrij dag 29/11 Ctraqrions I
vrij dag 29/ll BadEet 2

UITSIÀGEN 9-11-T985.

I,ENS '1
LENS 2
I,ENS.3
I;ENS 4 '

PROGRAMMA 16-11-19U5.

14. 3i.l uur SVGEI] 1

14.00 uur Eoekse lfoys
LENS 3 vrij

14.00 uur DVC 4

PROGRAMMA 2 3- 11-1985.

I,PNS
I,ENS

1 (19.00 uur)
4 (22.00 uur)

Dorr 1

v-v.Marine 2
I,, yra 7:-
s I Gravenzande

2-3
.1:1
0-3
t-6

LENS
LENS

I
2

j.N.I.
. N.N.

kory/code

oo1/oos'.
ocq/oÍ9,1

o24/ L7i''

oo7 /002
008/043
o17 / 13O

024/ 169

LENS 4

I

i'I'

i

14.30
14.30
72 .45
72.45

uur
ultr
uur
uur

DVC 1

vitesse Delft 7
I s-Gravenzande SV
DSVp 13

7-

LENS
LENS
LENS
I,ENS

1

2

3

4

I

van Delft naar Nootdorp, t J,:,,91.?..:132548...r :. . . !.:,i,,,

- '' Terwijl ons'Jorj-ge 
' rptaàtjen, blïjkbaar verleden week wéer eens voor de veran-

. .111.d..9rin9 door ,,tante Po.q(È.)'! 1v.e,J,{gqhe,riePEand is.. ?q].I.e,q IS traar weer een sÈuggë poging
doen om thans ,rd6ór te koren": verreden neek sctrierir:n wè aan o.a. over het Heinige
vezbancl Cat onze LENS-Plocg tot uiting brengt, Er wor,l.en dan wel Èr.ree achtereenvolgende
over*rlnnjlgen 9"U66iIE-GT-treet nooi is , daar niet van) , aoc'n ae manier waarop .ls --
weinj g overtuigend.! van ,eni§EGifr-ang van de linies onderling is vri jwel geen spralce.
zo qezegd lopen er massa's uitstekende individuëIe krachten rond, doch wanneer er in

IIGGING 'TERREINEN:

SVGETI :

t1OeKSe LTOYS:

DVC 3

terrein oranje Blauw, sportpark"Julianaparkl
ingang Guntersteinweg rran van Vredenburhwegr tel.9C3543
GeB, sportpark Earwictr!Íeg, Eoek v Holland, WsM-halte
vd lsurgweg, tel. 0174 7-3U70
gem. sportpark aan de Èr'asserskade, gelegen aan de wè'g

de
IIÉ

aanvar van de tegenparty, (wie ilau ,ran aóÈ troge zijn) entg gevaar gaat schuilen
ent een ieder bij r,ENs iecler and.eÍ in de verdedlglng te rceÈen bljsEaan; tbnruiirste

deÈ is de bedoeling, doch het feit worclt:

-6-



een op eenhoping in xti-ddenveld óf verd.eèiging van LENs-spel.rli ;' ai" e*dar frbt ietiit
betvristen de bal. zo snel Eci+lj-jk, zo véx Ípgelijk naar vciren te.sdriten, $raar..".. ja
j rltstr-,. alleen maar teqenparty staat op dat rcnent en zo begÍnt Den weer van voren_af,
.urr. §taat .r bij'vtijzé -vao hogg, ultzèàdering 5.hter nèg éen (ver&,.raa1de) spits', 'aan ''.
dlenb er.gan..gebrek aan gezelschàf alleeil gewerkt te.vor.den.e; tenslotte van v6éI'Ée .

ver rreg, geschoten te sorden,. y?!,,V.anzelfsprekend niet het ÍÈinste effecË ressort€ert.. .

lÉen, rustig l'an Èit de verdeèigiàg de bal - via öidàenveld - naar voren èirigeren is
er niet bij terwijl- dóér toch het gehelm ligt: we, wíIlen heus niet. Èessimisttsch. Z!j-n ,
want ex is werkhsÈ en ijveL genoeg, aloch het vrordt.jatrrer,'genoe{ niet op de juiste
wijze geàruikt.. Het zal. voor ons aller ilar..nd danook_ een lengdurig en meili jk 

. 
avontuur

beiel<eàen teneindi hièr een'<lragerijÈ-e Ïfr'T" te brengen:---'i--. 
- il':' .;'...:, ,l *'': ' '

Do Healstrij ded 'vaí'ait ereekend ír""it*,-iï-Jt veel verÈJtering in de situalie. Dij het'
EER.Sry nerd w_eqr har:d geríe!:.kt doch-. . . . Ëys teei'Èöos . Gevolg veïIoren I 2-3.tegen.DORR.
llet TdEEDE wi3t de boot nog half örijvende te hcuden I Resul-taat: 1-1. En het DERDE en
vrrnoTaE?loren -'beidé. wn iilt,un T,nal weér' (ópcirLisàsch?) .naar het programma-ffi-
zàErEag 23 nov.a.s.: .',," ' r ':'. - -':'-'';- - .',.. I

.. Varla:.

.O5r 1 ngyenber j.1. werd te hraize va-:r het echtpaar Larldnar in de staverdenstraat 9
tc t s-Gravenhage
,r-i?9rE.dit syrpa+-h
geboÍ'éne zal dier

AFSCBRIJFÀDFES: vri j dagavond voo: 19 .'00 'uur bi jl:

een.kernge.zonie goclter 5i!E genaamd, afgeletèrd.-. HeeI LENS felÍci-
icke echl'+aar fr:effiaË-vailn#,É en hoopt, dat de..ti jd wààri:r -de- jong-
en op te g::oeien een gunstigè zaL zí}n, zonaer i:eitfàis:;bioblennen ! !

ÍtilLen dà rrÈèlors die hun kontributie no! niet gerlgelil 'hebb.rr; a..r a.r.
r,reek :,lorg voor. dr.r.qcr- Bij ingebÍeké l-fiiv-Ënf<-an Ait. gevolgen'he'bLèn voor
het sireien, van wedstrij(lcn. -'í:it - j . :..; l. , . ri

A.spa .:: :'-''. - 070-291737
M. Nelissen 017i.i-2f fM of knt,;

,:.: n.. , o2o-544,40q7
VERSLAGEN

Deze week een algemean .r"t=1u.9'oar.r het resultaat .rrurr. aË .tri"r elftalièii-i Gezien de. wel
kreer rlagere resuJ.taten, Het ee:sta eutal bakte er zeer rielnig' van r:.i1iaàsief liet het
zj-ch in de tweeCe helft de lcaas van het brood eten.. Een ongelu\k:ge penalty bracht
een lurak tewee§.en bj nnen ,15 mi nuten resulteeide eiÈ in eeí f,-ó àJtrterstgà.. ,pàs hierna
'rrerd er wat' àgliessie!'er ges?eeld. ie'reéterende 12 minuten waren nj-et vold.oende trB
deze acÈterslanC '^'eg .te uerken. ruen k-riàn riog' wel terug tot 2-3, Een 'ivéàstri jd eraar men
r*eleens ïiaagtekens l;ai1-!)!-aatsen. Waarc[r_'ËÍÍee vredstïijden van're5È)l I jk,hiíeau en óan
zorn zeperill r. I 1

líils z iaa àor zijn dag nier en nochr ie;: ae t-r stana ' oir.' tà*,àaaË zijí. aer klopte
in het geheel nieÈ, er werd in de divèrse linies af en toe slap ' iereageerd. 'Èchte '

liansen werdcn er niet gecreeéÍd. Zelfs dc gene aan vrie he+" lree'stal niet aan aktÍe ont-
breekÈ diireh passief. ÀIleen Àad Enze en RoIf vd Toorn wisten ft: \iooxkonen dat. !ËNs 2
net een nederlaag te Et".d(en zou kri jgen, 1 ..:.. ., . .t . t :. \ Icver r,ENs 3 en r,ENs 4 is niet veel te zeggl.n. Negatief mag nen orer.dd lesultaten niet
denken, er vrordt hard gewerkt cn ren gaat steeds posrtief het veid in met de gedachte
ee,:l een overwinning. VeeI geluk heeÍt men over het. algemeen ook niet. In de neeste
wedstrijden blijkt ger.roon, dat de afdeling r.raar beide elftall-en in zitten te zwaar is.
JuIIie posi tievc instel.Iing troeÈ tot resultaten lej-den.

cpstcllLng LENS 1 e:r 2/ door ce -.rainer.
E. g. spa en,Nelisse4.

LENS -4: C.lerenbali - D.v Essen - Il.Fris - P. crootveld - M.,Jansen - ff. four*eniroven -
il.Krul.thof - C.Lipnan - R.pilon - A.d.e RuyÈer: - i{,St\Lifbergen (A) ,:
!í. v l{arsbergen - J.We1tens.,.

verzarelen 12.30 uur LENS

-7-
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JiIJJ JJ JJJiIJiI.IJ,IJJJJJJJJJ,IJ
.ï , ' 'J
:. VAN EET ,JE UGDFROÀIIJ '_' , J
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JJJiI.]J.I..T.]JiIiIJJJ JJJ.'J;'JJ;IJJ,JJJiIJJJ,]ÍJJJJ JJJJJJJJ.'.'JJJJiIJJJ

AIGET.IEEN KONIA]CTPE RSOON :

T{EDSTR,IJDPROGRAM!.,IA A+D JUNIOREN -

I(OMAKTPERSOON:

DONDERDAG 14- 11-1985.

20.- 15 .uur Quick Steps 81

ZÀTERDAG 16-11-1985.

Petèr Perrèjm., serenadestraat 51r'2551 )Gl Den Eaag,
Íet. 971674., | ' i'1

Jari spaans r':Éaci. Eensdijklaad 541r.2541 i<R oet gaag,
TeL. zgzgLg, b.'r1.c). 971674' (Peëer'berreynX , , ,,,.

afbèilen voor de wedstrij ddn''bij bovengenoemd. persoon op vri j claEavonal tusse;l 18.00
en 19.00 uur, In uiteistë- hobd nog op zaterdagmrgen op LENS bij ieloand vaÍr.Ce .

''Jeugdkonnissl-e tel. 661314.''voor avondr,redstri jden uiteïlijk de avond van de wedstrijd
voor 18.00 ur:r-

327
442 ..

333
479

14.30 uur
14.,30 .uur
12 .30 ,uur
14.30 uur

LENS A1
Ieanenburg A2 -
T.ENS B Í
I,ENS 82

I,ENS ts 1

rbnegtdo A1
ÉENS À2
Dr{o B 1

o'anje Slauw D1

Nijkerklaan ' : ri

E. Verzaal
vrijenhceklaan

th.vcl Eoeveh
E.Drus

v3 J. MattriJsen
VZofE ?

v2of3-?

v2

saner.rkons t Qulck st.

19..30 uur

SaEenkotrst. LENS

13.45 uur
13.30 uur
11 .45 uur
13 .45 uur

10.30 ugr
12.00 uur
9.C0 uur

"'18:30 uui

v1
M.
V1
v3

I]Y ZONTERIIEDEN

- .r t1;l

!ÍE

opslellingen als bekenal.
zie kopy: afkeurinEen, sporLkaq), zaaltlairLing en disco-avond

ir lrPROGRÀI'IMA C+D JUI\TIOREN

KOMAMPÈRSOON: Robert Permings, Kon. Emakad.e 4c, 2518 R.I Iren Haag,
TeL. 652414 b.g.g. 971674 (Peter Perrelm) - . .

sa.nenkomst LENS

Afbe ,Ilen voor de rre.3Étrijden bi.j bovengenoetrcl persoon op vrij dagavond Cussen 18.0C en
19.00 uur. In uiterste nciod nog op zaterdagrcrgen op LENS bij iemand van de
jeugdkonnlssie tel. 661314. voor 

" 
avonö,redstrijden uiÈerlijk de àvond van de wedstrijd

voor L B.0rl ur:r.'

_ 392 .11.00 uur LENS cl
618 12.30 uur r,ENs c2
sJ9 l -' . 9 .30 uur r,ENs Dl

ZATERDAG 16-11-1985.

MÀANDAG 18- 11-19 B5 .

19.O0 uur LENS C2

SYZONDEREEDEN

Naaldwijk cl
ar+gk cs,
ToíeqLdo Dl

GDS C2

oPstellingen als békeàd'
zie kopy: afkeurlngen, sportkaq), zaaltrainJ-ng-
LENS D1 zie verslag voor afkeuringsprograrma.
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WEDSTRIJDPROGRÀI.IMA E+F JUNIOREI.I,

(tr)'

10. 30
8.00

10. 15
9 .00

r i'. Is

uur
uur
uu.r
uur
uur

Àfherlglr -voor'' de wèdsÈrijtlen bij lÉovènganoeud pérsàonj rr., , :ij6agavond Èr=""rr- ra.oo 
"r,19.00uur.Inul.terstenoodno9óp.iatàraag,mo,.g"nop*"'lijÏà"i;-;";.

i:::%ffi":i.rer. 
661314. voór àvondvredsÉrrià." uiteïlljk àe avond van de wedstrijd

KO.NT, AKTPER§OON.

l ' -i:.i

ZATERDAGi. 16-t:1..19 95. r

909
948
1041
1038 ' 9.

12.

BYZONDEREEDEN

SaEenkoDst LENS

7!.
I

0-d

45
00
30
00

1t

'qur LENS El 'i'
uur RqS Pl
uur CelerLtas
uur LENS F2
uuï EIS F7

»urndorp sí'Ei "' Vf i''-i :,; '

Albirrdastraat 'l
Leyweg/t{oordrueg ,

V1
,Daal'.en..BergseIaan

F1
IENS E2

I.EINS FI
ÀDS Pl

, rjErrs I'3

opstelLlngen als bekend .. . .:.t,-1:r'ENS. F3 DeÈ r,J. Gr-oenewegen, p,vd Steen (2x) en !.van 't KJ-oos ter (2;,
1]..., 

]'--"Py.,,afkquïingen,. sportJ<ary, Sinterkiaasfees.r en zaaltraininq... _,

I.rT DSTRr,f DPROGRÀM.l"rA
.l
.DÀl'ÍS

'-r .i.,
s .EN y.§.ISJES

roi,rrÀRtpER.s'doif : -

ZAÍESIDAG 16:.11: 1985.

. i.:r'1.r i

'rii,i '- : ".il

ItA=^y9^!:rS, GraDsbergenlaan 114, ZS4I r,dt Den Haag,TeL. 297978 b.g.g. 971674 (peter perreyn) -" ' , ..1'1 .t

- ubelren voor c;e wedstriiden bij bovengenoend persoon op. vrijdagavoíil èussen 1g,oo è;li9.0Ö uuÏ. rn uiterste.ng?c nog-op zatóraagilrgen op LENs,bÍj ieuand van.de. ,:_":r.

"l::ffiïà":i:.Ítel;'991314: 
t;.-;;;d,;;;Lïj*" ,it.,ii:r-Ë"^;il;* de weddrÍlrd

, : :. .- r .1. , ; , :., : ',.

r:-i-

, S.i!íenkómst LENS

259 -:.:' 1t.oo 't'iirr. r.nuÉ a.ms227 14.00 uur LENSnEisjes

B:I7,O}ID!:NEEDEN

ITIE ' KU}INÉN 'ER ,

ws-
IIKDEO

;i
v2

10.30 uirr
13.30 uur

-_.'',. opstelf.ingen,àIs. bekeind ' ,,.,,... - , , ., .,.r.;'.,. "''
-:. ; ..' =]:ï- k.ïi' afkeuiirigen, Sinterkïaasfè"f-, di=.ouro.rA 

"r,' 
,""ffr.f.ni'g. ,

SPORTKAMP

Evenals vorig jaar wiIlen rve ooJ< ny.weer dp sportkary gaan. IF, kampplaatsèn.zèidt en,.caa-ndered hebbeh wè ait jaar urtgeÈàzeÍr. uàrliàr. rcaandag 4 augustus;.tetu§ Z.atèràas ii9 alrsusrus 1986:" De'prri" per'poí!..;ïàar""gi.-'i ,ro,-.-Dir aíre;;or-ii5r a.s"r, *,orëport en ontspanninq lnc, 'sÍeí ovemachti.ngeï in een tentenkàmp en alle.naartiJden. .EenfijltgYgeÏvóor.nj.etaItèveeI,ge1a.,:,--..

.Naar Gaandereí alle junioren geboren Èussen 1_g_70 .r, ,.r_r_ïi. 
-

. . .: i : -' ,

. ÀIaar-,zeist aJ.Ie pupillen en welpen geborèn :Èr:sseri I_g_73 ert' n)í;íi:.,' ..--r, ._

: .. , _ ,, 
....;l.r .r....i..j

-9:-
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voor de eerste gÍoep zijn ar 13 aanrerdingen blnnen. Er.. karÍ ooÈ.éèÀ:.tweede groep_ Dee
uaar dan Í,,eLen er weer 13 spelers zLch aanoerden. Dit kan voorropig terefonisch bij
Paul vd Stèen, tel. 970J.54., Doe,het wel snel,r,rant deze kanpweken zijn'snel volgeboekt.
rn. PtinciPe ïi[en we,op it noverÈer befljken of de,tweede groep ook naar caanderen kan.
voor Zeist regelt Edwin Coret het,. Ook daar zijn aI een aEntal aanrDelèingen binnen. Hebje i.nteresse bel_ dan Edwin Coret TeL. 6.?f096.. Èr Xr:nnen tioog'stens 1j' speiers ree.
Ook hierÍ:'slul.t dë'ihschxijviàg voorlopi g op..24 noveEber. '

SINTERKLAÀ§

Op woensdag 4 deceEber komt SLnterklaas naar LENS toe. ÀIIe mlnl-we}pen, trEisjës en
broettje-s'. en::zii5Jes el kinderen van onze leden geboren na 1 augustus 1977 zljn van
harte wel](om. voor zaterdag 16 nove!Èer willen wiJ weten hoeveel Èinderen er konen-

':.Er zijn geen kosten. aan. ve rbonden

-IFse"roPvoor,.hetsinterkIàaSfeestNaa.E:"........

DÍSCO AVOND OP I.ENS

jonge senioÍen' Natuurlijk vergeten wij de vrouwtjes_ ook niet. Naàst de r,ENS-danes
r'rorden ook bij naburige handbal- en korfbalverenigtngdn datrEs geronseld. Eigen vrouwtjes
mogen zeer zeker ook EeekoEen. Het srordt een echt leuke avond. I'leer nieuws-ïór'gt nog.

,' , ,i;. '':
\ERZAMELTIJDEN : ; ,

AÉgelopen. zater.dag breken bij een aàtat "ittutt"n (ro.nA2,c2 en F1) dat dè sarenkotrÉt-
tijden niet.-nagereefd. worden.- tJiJ verzoeten de lej.d.ers.on de.jongens {oudèrs)"hierop
steeds "te vr+j zen. Nu, ziÈten'we vaak in"de onzekèrheid of jongens weI of niet koDen. '
vaak gaan we dan berren en krijgen we te horen dat ze eïaan konen of dat ze het ver-
geten rraren. WiJ vlnden d.it [làar raar. Vijf rtrinuten voor d.e weclstriJd.-àankoàLn. hoort,
lr"at.,?+rn jg.ngery.,te }aat op het verzaDelpunt dar nogen de letderi za van de jeugd-
Kolnrrrrss].e eën reservebèurt geven. z,o is het voor,ons geen werken. 'tJij hopen dat Julue

AFBÈI.LEN

op vrij dag 2! noyenber een grariiUöàè ili§

AFKEURTNGBI

.-,: ..,.
,, i,
co-avónd op LENS voor A-en B-Junloren alsmede

zaterdagochtend kregen we Eaar liefst 10 afreldingen door. voor ohs is het dltiri onnoge-Iljk om arre errftarren korpleet te krijgen.. we verzoekgn jullle danook on'óp vliiaag-
avond af te beUen. zodat wij het'eèn en-ander kunnen regelen. Gaarne jullie me dewe rking.

De regelingen. 3oa1s rrorige week önschreilen wàiei correct alleen niet vollètiig. Daaromin het kort noo een.kecr.§g"asgstÀ troe te.hàdeien bij. tvrlj lÉ_, ,rchtig weer.
-,,:. ,,.....' .,| :]| .

1) . g^S:f!-iry1,Èa de Tv,ate :tieiiten, de afteiriingsli jsten of her sportretefoonndomer' o2o-2r4274 aan dat distïict west rr ts aïiekeura of zerfs ar Ëet voetbat l-n
Nederland dan hoevèn Ce LENse1ftallen niet voor cle koryetitie te voetballen.
KtJk alan wcr in de r,ENsrevue of er een schad,,s'rograma voor je elftal is en
handel hier dan ook .3uf . ._ ..,r...,. .r:

2) is er een gedeelteríjke .ii.o.rrrg dan noeÈen de junioren en dar,es naar de,.
afkeuringslijsten .gaan of .gewoon 

. naa!:LENS .toëkoËen. Vanaf + 9.0C uur hangen dezeIijsten biJ diverse winkels Ín Den Eaag. Staat er een gaatje door het thuis-
spelende elftal dan daaÈ de wealstrijal nieÈ door. B.v: voor de wettstr: jE-
Scheveningen Dl LENS IJl Eoeten de spelers van IJENS 81 dus kijken naar
Schevenirgen 81 . Staat hier een ponsgaatje door dan is de wedstri jd afgekeurd.
Zo nlet, dan troet je voetbaLlen. De pupillen we Ipen en m.lni-welpen mogen bij
twi j felachtige ueersons tanèighedlen naar I,ENS toe bellen teI. 661314- Vanaf
8.00 uur zijn voor de .rroege wedstrijden de eventuele afkeuringen bekend..

-10-



.voo.r één iedgr geldt: blljf nieÈ zoEaar weg. !{ees er eelst zeker van, alat het. voetballen
afgel'.eurd is, kijk dan naar het schadusrprogramma voor. jow, erftal in de LENsrevue en
handel' daar 'dan,r,ook. naar. NogÍoaals ons li1Èg_ebogw.; i!. j,Éaepe. zaterdag open. -. .'. -'-

,' -,-. .'.;.".r , ' . ,.:--'
ENKELE' ADRESSEN WAÀR DE AFI<EURINGSI, .rJslEN HAi.r@N ZI,]N r

eeeiiràL;tgi'
Berest€íinlaai'l.; 38 1
Yzenr,erf 17
Vrederustlaan 145
l:elis StokelaaÍr 2

ZÀÀTTRÀINING

I4aandagavond:
i .t .-..

''steenwi j).3-àan ..82 ' . 
'.

: nenswoudelaen g9 -.
' voorthuizenstraat 2 10
Fahrenheitstraat. 671
Goudenregeirplein 58'

Soestdijl:sekade 389
Tos canLnis traat- 714 '

Zuid.Iarenstraat 82
Wolweierégaarde 119'
Betje wolfstraat 319

zÈíàti-*"t ae ;rgiige week-'al schreven hebben rre rii Àrecrrtivieér ae rr.:sctritcxing, oLr de
gy'Ezar'en van het .rhona.e r4ore corlege en de zaar í." ae ,ror, . ,"pti"i""JLr. verzagelenvool qè training doen. we altijd op !ENs. Daar beslist d.e tralnér waar getralna vrord.t.
NeeE nàast je voetbarschoenen dus ook artÍjd een trainingspak, ee'n regËn1".r eir.gy,-l
schoenén ree-.' Nogmaars benadruli-ken wij dat er in ae gynzítèn uu..r, of, gpÈcnoenen metwrtte zoren gespeerd mag krorden. ook horen deze gynschoenen sctróon te ziJn, onl<red.en
oP IJENlS.gn.dan lopend naar de zalen gaan is niet noèlg. Na afloop van cte lrainingqn
roag eri irmérs'1n d.e waslokalen gebrulk wordeh gemaakt van de aoÉcires, wet vragen lwiide tïalneria om na afloop eyen de rvasruimtes droog te trekken. _

De za.Len zijn beschikbaar op; ' "

ftloloas More couege varaf 18,00 uur. De c-selektie traint
dan ook af en toe van 18.00 - 19.00 uur'in de zaal --
Leo v Rijn zal hierover nadere afspraken, traken met _jullJ-e.
De !-selektie en orrerige. Junioren traLnen geujktijdià..
Er zijn daaï imners 2 zalen. - . I

Dinsdagavond: geen zalen beschikbaar.
buiten.

De A-selektie traint.weli ÀItijd

woensdaqnidd.ag:
Woensdagavond:
Do_nderdagavd-nil: ^

vrij.rFgavond:. . í

- - de vrelpen en nini-welpen kunnen in de ,Ioh. Bàitistaschool'' " de Joh i uapÉi-itaschool ls voor ons beschlkbaai. '

de Joh. DapÈistaschool is voor ons beschikbaar,
. de,Joh. l3aptistaschbot is voor ons beschikbaar. De ainirs' van 17"00 !nf7.45 uur. De welpen van 17.45 t/a 1g.30 uur' De over-i-ge junioren var: .18.30 t/n lg.As uur. De dares en' meisjes va.-raf i9,rt5 uur.

De tiaiàers kunen de sÍeutel- var de Joh. Baptistaschooll' venaLs de ba1len rrpenegen. r ..vaà-ult iiet eeiste Eareriaal hok op rENs. Na de 1a;È;t;-irJ;i;;;";-;ii." hier weerterugkötrÈ'n. ' ook verzoóken wij de ira-iners o,o her uo"-*r ;r;;.;;j-; h;;"" rn de zaal(gesplitst Thorcas More,/,foh Baptista) doorbrengen. --'-- -:--

LYRÀ D1 - I,ENS ltl 1-3 (1-1)

ondej: zeei móeirijke oDstandlgheden, een stormachtige winal, heeft. r,ÉNs àr '=.t.ra.g 
.endikverdiende overwinalig gehaard op Lyrq. Goed voetbal $ras door.aleze harde ríind onrao-setijk. robh probeerae r,'.rs her en-=.'=chr#; ;;r ;;;;;.ï;";; öË;;ï;;_ÍiPïong.'; Een '. mgÍe ba1 leek een prooi voor oize keeper .leroen L ,orà.r,..-nrot. uleef àebar öoor.de ivind hanscn en de r,|ra-sprts ,ru= "...id", bij-;;-iJ;;-àË'o.iï".jË"=ir*het doer -'; r,EÀrs 

'raahte echter niài. in-paniei, en ging rustig verder richtr-ng Lyra-doel.
:iï_t* Ig. ^." 

speelde Marco. End.rrch vrii naar'dei" ""i.Ë. i.ö-o"Ëi. 
*r" 

cte 25e urinuurwas nr-l $rer. succesvor. Een- corner van Rocardo Tettero kopte hij schitterenà 1n. Í.ENg.bleef.sterÈèr; een llooi schot va, patrlcl< tsijlsma voorlangs, een spetler van Edward.Endli.dr var + 35 neter op de pàaI en nog 2 kansen voor laaico ena11f. u.a lr""i i"i'íle rust echter 1-1 . rn de twèéde helft, reek het wer of de sperers afqesfroken haaaen
om oP rÈNs À1 en de supporters te wachten voor de het karwel af zoudén iaken. oe eerste20 minuten gebeurde er niets. Darr maar wisselen. Edwin spanin (s erln voor Toon ilansen.
'feroen DuÍranÈ onderbrak door goed uitl.pen eerst nog een grote kans van Lyra en
LENS À1 k!i'm binnen.



DiÈ was hét seln -voor het'.§Iotóffensief. 'Ettcardo-begreep het nog niet. heleroaal want hiJ
ntste alleen vooï de keeper. De tweede goal viel toch. ttet was èen hele Dooie. E&Jard
Endlich bereiÉte Patrick vd Zwan. een schljnbeweging en drlemdn de veikeerde kant op.
vervolgens een bal richtlng Marco Endlich i.p.v. te sdlLeten en deze Iaatste scoorde
beheersÈ. Dit. !.ras zo'n l0 mÍnuten: voör tljd.r Voor a].le zekeïheid traakte Patrlcik Dijlsna
er op aangeven van Ederln Sparinxs nog zeeri fraal 3-1 van. Zateralag komt D$rO op bezoek.
Een overwinning is zeer beslÍst noodzakelijk on mee tr!' bJ.ljven doen.

LENS 82, een metasiorfose onde
PauI vd Steen.

rgaan o. i-.v. ale leiders.

LENS 82 in vroe.ger jaren een lastJ.g elftal w?t betreft de verd.eling van de kwaliteit
(half B-selektle, half recreatie) ts een nè-èdEe eenheid aan het word.en. Eoog lnged'eeld
(poule 7) biJ veel eerste il-elftallen, worden er spannende wedstrijden gespeeld. n{ee
jongefanatieke leiders steken veel tljd in ètt elftal en dat uerbt aI enlge tljal ztn
vruchten af. Een grote tralningsopkoEst en leuke vedstrljden dÀt is wer èens anderi
gevleest. AfgÍeropen zlt€rdag werd de jeugdkomlssie btij verïast bij het Zien van deze
Adidas Arroaala. 82 speelde weer een spannende wedstrijd (2-1) in een geheel nieusie
outfit (aat is cen ander wooid voor tenue, Eaazen), Gestoken in nobré rlchtbrauwe ,shirts stal dit erftal de show. (l'oorar het feit alat het de resèrve shirts. van psv
zijn bevalt weI). Een heel leuk initiatief van de jongens en dé Letdlers eri eén genot.
voor het óo§' - 

ne ueugdkornnissie. .

VreCenburch D1 - LF,I\S D1

Nadë-t we laat van LENS warerl weggegaan (rdkl Iag:nog in cooa thuis) traren we vljf
ninuten voor aanvaii§ -op vreaenUurcÉ. Nu- maakt dàt iretemaal nlet uit rvant Dl bepaalt
zelf wel hoe laat'zg ipeLen. Het eerste'kÈëitier ging gelijk op naar toch kwan Vredenburch
2;0 voor, Verd.er een periecte wedstrijd gelleept' vf cnei: ràn viile trap op 20 neter vaÍr
het doel eras voor Jfuuy v-an Rooy geen probleem ,2-7. En Je als do Dl machine eenmaal
opgqng is 1s deze; nieÈ neer.te stoppen. (WlÍjk een Fiat !27). r,arry llep een paar keer,
goed door oP de keeper en een van de terugstutrtende ballen r.{erd door l.tario goed afge-
maakt, 2-2. r,ENs r{irde nog wel doorgaan maar- hel-aas Doest er gerust r,rorden. Eindrstand
4-2 voo+Vrqdenbur€h,:, fre tvre3de.hèIf! y.rerd er nog rrel keiharcl ger.rerkt maar Niels
(gekozen Lr-lr eeJ_r: I/oc.rlopi.ge se-l-ektie i,an 36 jongnns voor. de Haegse ,reugd) kon alleen .

voo! de keepq4r.p3ar ,geh{4derd door de .snell-e laaLsÈe lren van \rredenburch niet scoren:
De's9!tii{sreehtF.-fi.1le! .nog \.IaÈ grove charges'van de'thuj,sctub toe Eaar hier werd maah'dag
nog oP. getraind:,9n nu'-Iaten:-tve ons hierCooi nieÈ me'èr afblllffen.
ilonge-n§ lle-eq volgelCe kee-r, alleiDaal-i-r ',.zcctbal-sctloenen EÉe, lrom op tl jd 9a vroeg naar
bed. (zaterdag's nogen juilie best. sport. kljkèn, pSV r- Rcda 5-0) en doe volgende week
neer je best. :i i-
Bi j afkeui-i4ö kópei juuie op de -.irrzarrertijà ,:aàr- roNs' rrpt' gym'en voerbat="ilo"h"r,' 

"r,altijd een-2wédbiàek èn dan is het.een vezraàsing wat wa gaan doen (t=ainen, zwènnen.
judoien, béékèÈbàLien?)

.1,.: _i..: ,iurrie.
Verslaq LENS E2 - BBS E3

Nu eens ilerry als. aanvge{q?r .ri.e .Docht FlgFqq..en d.e wind.nee koos vraaïin ju].rle voorcleer
hadden. De 1e helfÈ'een primaspelende v viÍe:'írie de bar op',Jeroën speerde en een lange
sPrint en 1-0 vocir óris was. HBs rras iets lrete'r'naai uft'èèn aanvai'và ons waarin veroin
de bal op t"tark speèlaé eri t,lark Rikky Kloor prinà'aàrispàelSaar."maakte trij het uooiste
ccérpunt van de we-dstrijd. Door voor ell(aats voeten le {opqn Éon Èss er z-t van Eaken.
Na ïust wihd tegeri en het duurde niet ranE vqoi'.hèt 2-2 ëtond. 'tÍaar ètÈ rag niet aan
Raoer diere<in heie besÈè wedstrijd kcepte daa.q.!och in cle.fóut glng door een doetpunt
die net onder de lat ging maàr waar in -de- schèidsrechter àet niàt rri"t ,ag dat het van
HDs bui-tensger was. 2-3 verroreh jamvter viant hét was een'gerijkspel waard geweest.
Jongens ledereen heeft een mooie wedst:ijal Eezj_en en daar-gaal hËt ook om,
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Afgelo.pen zaterdag Doesten de dares alweer voor de tiende koryetitlewealstri jd aantïeden,dittraal tegen Hoek van Eorland. we wareri dltnaal zeer bevoorrecrrt net het feit dat er4 autors waren voor het vervoer zodat de datres zeer ur-tgerust aan d.e wedstri j d..konden
!:g-tn'tn". Het veldsper rrerd zeex bernvloealÈ door de r,rlnd welke daar aan de kust behoor-lijk-te keer gÍng. rn de eerste herft had r,ENs de wind roee .r, net =pei-speerde zichhoofdzaketijk af op de her.ft van R,v s. .rEI,Is- spàetde nÍet goed doch- kwam toch vrljgeEatkelijk op 3-o door .helPunten van lida -(2-*) 

"., 14ireLlle. vexder verzui,de LEN. clevoorsprong verdeï ui-t te breiden. rn de tweede helft kreeg n.., u. vr"ogels door dè wind.Doordat LENS te tegenstander hun gang riet gaan, kvran r.ENs nog onnodr-g in de pïobremen,Nadat H.v E' op 3-r was gekonen wérd r,ENS ,ík"= 
"r, 

kwam H. v H. nieÈ meer tot scoren.Al- eet ar Ls deze wedstrijd ífus ook weer gewonnen rr'ar wanneer Den ook zo tegen BMTspeert (op 23/77) zaL Den het zeer rcerujk krljgen. À.s. zaterdag tegen Í,IVs zar hetÍrer nl-èt zo, moeitijk srezen. verder is no! noemànswaardig dat rrais erienars vorig jaarde wed§trij il looest fluiten.

l-3

IENS A2

PeÈer.

U]TSLAGEN JIEUGD

Lyra Al
I,ENS A2
Lyra tsl
IIMSE 81
I s-cravenzande C1
Velo C4
Vredenburch Dl
DtrÍncoid E1
IiE}IS E2
I,ENS F 1I

WP Fl
I,ENS F3

. Eoek v goÍtand
Í/íilhellcus

UITSLAGEN DOORDEVíEEKS

Adelaars A I

I,ENS À1
Vios A2
t ENS ts1
LENS I]2
Í,El,rs c1
tENS C2
I,ENS D1
TENS El
EBS E3
RVC F2
LENS F2
I[]S F7
I,ENSclàres
LENSDeisJes

0-0
L2-7
1-3
2-7
6-1
2-2
4-2
4-0
2-3
3-1
2-4
2-l
1-3
3-1

2-7

-13-



i.

!,-i._ jir .i

-li .'Iii' r.

I



rl \,.;: .J:.

DE IJEVSREYUE

3EErcl,.A3. v\AN DE v-qE2rq}I.vERENrcrNG lENs (!ENrc. EN SNE )

!;i.í .j j (,,.
1., .. i!

, 
r:1 59e.jagtsaní 

1y1ipr r8,'11 novèmber-,rgaS.

BoEÍBI iN

Re str

ReqÍ stràtiekösten-'1e, boèkinq f 25;-
$. z.:llb:fSl L. van. rltj 4, . F.(raayevetal, L-. pennÍngs..

ï, . .',-: -r ,' a

ati.ekosten 2e boeking f 25

E. Perrelm.

AtlnLnistiatiekosten strafzaken f 35,-
r,'".9 P!9F.r,,, , '.

j
oP: giron
ten naoe

' 
"-lJl"

iashtERciairÉRrNc rEDEÀIRAAD

.-;,
9gtilr,li 

."Y6qr t5.dec.a,.s.. Coor overDaklns
s1-34.s3..253 brj .q".er.+ef .* t" o.r, u."sl
".d9f ,,*,t.91.9i89 .ygn ï'lbo.e!e', .

....í !r.:.
urdrer 33.57.11 of op rekeningnunroer
,.van LENS . (Lentrg en Sndl),,té Rtjswijk,

.i '?:-::r ',

t- t-r :,::'

IN

!'.1

Eet tsestui_rr.

jaaríeigaclérlrig, íÈ'Íl dé' Ièàenraaa

'......|-,

'r.-,
^,]z.

4i',

-6..

, ... !.,\-... .,

.. ,;,:,YgtÈ..11ini3 aantal aanieiige: stemger""hti,gd.,l.d"n -;t: i,.ri ...', .!..f ,:...:r.'-.,., ....
. ..Lnge.l(omen stukken .r :.. ...-. ...1" .:,:..; .: ...-.-1 ...: ..j . . ..;I t ''vàststerllng noturen tedenïiaasvergaderlng v:in 24.j'nl 19g5r.... .., ...'.'vaststelling notulen jaarvergaalering ,uo i3 .rorrqpFé, 1Sg+,,- _-- ' ' Behandellng van het gevoeyiiè -beïeÍd en iaarveisragen àró, n"[ verenlgingsJaar

...i',:l9a4/85."11i!:!":-l.,í!||:,.,;;'ii.;.j',':::'r],j,.''.',Behandelins van her rinanàfeef ovéiz:.ctrt tg_g.l/-g-1..-, .. -.Vers1ag kaskomissie
7
I ar.

15:,

9.
10: -'
1r. '

"12 .'" "it :
13.

..14. .--

. VaststellÍng var de begroting 19q5/g6, . ..

. B_espt-eking van het .te 
. 
voeren beleÍd: , . ,: ..

.,. .V.erkiezing 1z3n.hg! tesiuur,' ... . ,.. ;., 
.' 

.
VerkiezJ-ng van'dé kaskonmlssie. .r ..,. -, ..
À,e dedellns van praarssehaa 

1ea19nqd..É9;"";{r_E"nRondvraagj kormi

/j ''l

!'

l-.,..! .ilt.:!

i .: - :'-, ' .',1!

ti i,. . .-

, -'i '

9§+e§,,--.--
s1uÍtin9,, ',iii,r i

'àE.rr vèrkiààInq uesË,rrt

V€rkiesbaar zij n:

jàarstuklen I

Àad schij f (algeneen sekletarls)
Ina vd Berg (2e sekretaïis)
P.e,! gs.ge 

-, 
(goqrdssaÍis . natetiàa1., cït: akkofubdatle)

De op
in he

. .:. lÍ.; :.ir.::. i. . , . ,.

. 
d9_ a-gendapun t eí 4,5,6J en 9 betïekking hebbendc 

"tri.ï.r, ,ïin ,"rf rii 6.u,t kl::,Pge*?uw blj leden ypn.ller bestuur .Jf. tedenraad. .i.... .?..

...'\t...-''',
wiJ Ïiopeà dau É.i.ast ae- teaeniààasleden ook v.eré niet- r.udenraadsreden van,.hunbèlangstelu.ng zurlen brÍjk geven.: reaei riótvà 16 jaar en ouder Is van hartewelkon.

Bestuur/Ledenraad.

I



De mar in het zwart

. ..De laè.t_9tg. .Ëijd -h_ere!(.en' o.$s. ye+ be_tr. s"chelals_fg-cItg Is ffgr-r-t- zeer alanoerende
berlchten. l4olestratie en grove beledigingen wo;:den zo langzaEerhand schering en inslag.
Een en ander Det als gevo1g dat steeíls -Íneer. scheidsrechters hun if,Iuit aan de wilgen

-hangen-.dan...$el.,..een-.Lta..AlÈell-..geveÍr.. -Nu_ begrrjp! iederee_n 4et .5.e! ni-e-t, noodzakelijk is on
het, in. aLle gevalJ-en net de flultist eens te zijn. Het probLeem van het scheidsrechtersdrap
is nu eenuaal dat er ln een fractle van een seconde een beslissing genonen moet worden
en dat zal dar best wel eens een k-eertje een verkeerde zijn.
Gelu].kig j-s er binnen onze club nog geen sprake ven extreml,teiten, maar.wlJ-wll1en pet
ktem benadrukken dat vrij hj-er ook van versclloond willen blljven: :.
Beheèrst U ook ín de toekoest een weinig, anàers iou U wel eens één vari de Eensen kunnen

. vorden die nog hebben loeege[oaalt dat de schéÍèsrechters nog vrij In he.t wlld rondu-epen.
Eï is overÍgens een rcgelijkheld olg via een.cursus aoa =;1'r,11nsrèchter 

lopgeleid te worden.
InfoEsatle hier-over is te verkrijgen bij WiE Kour/renhoven.

Eet Bestuur.
IENS - I, uÍIum.

Het vías hcud, bitter kDud afgelopen zondag. Sloten erwtensoep konden niet verhinàiièn
dg dp,.e.ne hglft vaÍI tfl.r.qdactie 4fgeLopen zo:rdag onderJroeld om kwart. voor vler.d.e kantlne

-;. bi-nnensËapee. De anaeié.helft và Uw xed?ctie,hàà het Ëeter bekeke{r, qfj rcctr.t. zictr twee- ' naat d:ie ÉÈartler het àur:r rerrnËr, 
-i., het eeróte . lla- aë tèieur§Èlfhden .yen 

' 
cle ''qfgelopen

welien 'werd aangetred€n ,!e.oen,.}rgt laaggeplaai,ste r.ugdunun.'iiet r,reeí eeri aàtàr orrLiti"i"rt
(van d.e r,aar achteidde àan, dirc Annerlaan rinksbaót en Joop o.op,het Dtdilqnve|§). 

. 
werd-

voortvarend gestart. Er werdell door het hard werkende rciddenveld :r.rat. Èarisen "àfiéölongen,
i;:,Eag.F helaas heeft !e, i,oo_f!o9de nog steeds nÉqg.de scfierpte r?ie noorrfakelljk is. Het is dan

::\ ii"l vgrwonderlijk dat het cloelplmÈ van LENS uit een doóó öment t<wqro...'fi ,ongeveer25 ninrten $rist Robert vd zwan bJ-j een vrije schop dwars door de tr-l+lr te_. sèÈieten en tle
keePer kansloos te laten. op dat rcment leeÈ het erop Cat'LEN'S àoö; zou "Èunnén drukken,
maar het is net dat kreine beet je Icazzer d,at het. eerste al ee4.:,.e-arqqr 

, we|<gn ontleert 
_ 

( j e
dfrirgt het we1 af, natuur.lj.jk: ) d4q ge4 gi:oteïe voorsprong..vepi"a"raè. 

-!r_à'-a.--r"=at"i;í-
onv.':rwacht het tegendoelPunt, Een Leids sleutelt. je tilale ae. lq1 ovei Oe...r14pNs-muur é4 het
rv-as. l-l..Peter Meefguq ro€st er daarna. nog aan te pas konen óm'1p 1èaei leriaI het jerijk-
spel vellig te stellen, Een tereci.rÈe ults1ag. ., I .,, 

,

urll@RN - t NIcoRN - uNrooRN - uNIcoRr.{ - uNIcbRN - UNrcoRN - UNtcoRN 1l mlrconrv - UNICoRN -

Na dliep nadenken, wlj zigen, schragpen,'"fr""*i;;-4.Uó;'.Giq.;"nn.deduceren en ook
rrog het raadplegen van zeer deskundlgen, (tret zij.n "z'Jr-.re.:.egeg 

ryoordg.n). ls Ad CoreÈ,
euinent voorzitt€r van ti,, verenigr-ng, afgelopeq loriàuS Èt eèn 

'wetoïènrogen puntenverde-
l,ing gekonen. ook,,hleruit .bteg. [ 4ij4,wijsheigi .. ...,,._,., -,, 

..

U:\ICORN - IJNICORN - UNI@RN - T'NI@RN - I,JNI@:$I - I'NI@RN - T'NIMRÀi '- UNióru' -UNJörN -

BI.}BBBBBIJBBIJtstsI]i]I]DBBBB

ts
I]ÀIioPSTELI,ING

3

3@l_noveEbeï._ t ..r:...,. ri : :j. .i-r. ., ,. .,i: i. .- -, .

'l:.'r;;:i:',:í : ,' .:
Rlek Bosch - Hr. Len
Àn vd Steen - Paul"a
Tinus Zilfhout.

s 'norgens :

,s 
I niddags :

Shrtten 3

| .-

ting - Ria Bij lsma.
s/Gra,v€ndi jk. Cor Peters -
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24 novenber. .-.'.. r .- í i,..- .i. . - :. 1.-r .. '..; .\ :. - -

l s,:,EorgI+s.q .'.1 ur.,.Í- Li"[ :::.:.t i- ,;'.ill- i.: ' :Tihi]s] ZI1à6Ut:i].1 Càr; UàËËe-rOÉoír?re"r.
':rs:rniddags !:!.i riiii " :'r:i; ,;'..-.'i. r"; ,. I[Iir rfd.l:Steëí,1 f- i,r .,... r.tï.'-- 'ri..: .-i. i i

.)r I,EÀIS ,2:-r Neptunus: 2. .1:1r .:. .Í.. .'.- . -, -,.::,:-
-1 ...i:;:L -r\ t..." .:!_,?':i_

i,;r:r,.-j -i_,.' í:rr:;:.'/, ::';il. \ !i:'"'; .À:. ;l::,-, 'rí
'l!:i..rl- "r.i- ;:l iti,/, .i:'t .. '-.? ,:irill:-1 ir',i'

..: :'r"-. ;r.ll i i: '.if.:..I :r|j:):j. ,:-.1 .Í:...'.:'

.'f iiI.l -:,,._rr,. .'.i i,ï.:r,'-11':r:' ív; .-;::.'j;'-.:'.:r,' ,-t,j'l.iií it-'-lr ii' -.--"

l-r''j.;rJi rr' Í: ii .J.i:- :1'-1:;,i .-ri!: tr +l:'1j-'- ::íiï':il:'r-i:',i

. ,.'. " An Bèl-denhè;èóoÉilíèà...-: .1 .-:.--::l=--:-! nT-T--Í+
.ve 1 afbetrIeÀ bí .foËe i ChriSt "iBÍ...6ÈOSO4,,i',ïi i+y:1:-:!j -: ',i: .i' 'rr :'i,'i:'..;, . i ,:: :i'

';'Na de afiasting val de vtirr§e:;weeji ,'e; de' óïrlrr!,hnind ad ,rsbp1ói.t,'r,rïe'ài,ieïr,iËËrii,:t*ëL',;"t.r,
.,9èreden;ll'rooest r,ENs virndàa6. tegen' fbptimdsl r,ret r,ldaÈte"'.aol'arË,1autËÉe: Éaí; 'lià§tËà;;il"
iàrs j.voo;stopperÍ en,$IouÈer. Frlíntzé 'ràt§.àaÍiíóËtadÍ uëqàiiiieË.ír,ie ad.ue'iËtËr'rrei;Èl'"tjè ,Íïi-;:lvaÀlrsohiïnl.iík''àfviaserÍ''viààróà Ítbuter'rarenvogtarji,vrasÍ nöu iiÈtiï,i'!iÉijell bii-3èjijè;rlàti"í-glng ,tg6ugg6,sp;een sróét: zÍttèn:&ie rtér.órigéldir(??I werd-'h)ésuétiokien aàài.r.r. 

"a,.ÉiÈ: 
i' '

'i'. 9!t.'gevolg hÈervan was daÈ itoÈtei:'aetièeri ,dóàkeIijke Í§nài 'pÉiae qrono'terètjÀË"t<iiaml Gezle.,de bril< .qle in wóutiit. z'n ogen'vefschèeí7 ties:.cöt.RóE'Jahdè'ir trerÍiiiàeriiÈ"tbà' v"r""l.tóa;À
aaÍrvoerder te.'benoeEen. vàIdaar. r:... :i!., -ir'i.: ;1 -:.1'-', 'ir. i.':'-ri' r' ,.r"r. :- tl,- :-.. .,: '1-' ;'

. zowel LElns. ars-'NèPtunus boesten het duldèIijk van hun: t.Ëirnf s'ctr'e ë., 
"ÉniÍriÍrlnaa 

'+àJtràr
hebben;' .rn de: €eisr.e herfr werden goeaé ra.jÀ!-1--xÈen. seè?eeëta;t'àujË rjr ir";à íiJ,"à=5;ra.
He . kregen rook veer i"r,iire.'rrappen neé . (rahdj e 16 - rietà'r), màar tioÈ 'dje :konoe" wà iiËitilr;*t9n :14: döelpunten r :retierfde, velhaal oök .i viÉr ucgitunuè-i eÈÉ'.t<eer |evaarriiti:vci;;iàri;l-;;

.,':één keer.,:neÈ nàdsÈ.-.ivd Lansi deËd. her'oièribèns' "ièu È;,re cirt;. tr,oeïe Í we".at é"' toè.'ï"i'..;paar r:aïe,.r'Mënzr,l'r 'neidinbén ,-kiedéh . tè _iteh;;.daàÍ. da'É Zijn rËi af ,qèwdlia l,r.iin f,Ail:- . ,' .,i.ï
IÍe igingeÈr.dei,rust,.ln: mbt,eè'n :O:Ci is'rahdr ,.Na..èën +or:te, tèiprèrrnjj"íari ae -:eiljiri)l dfu#" _"èhet veld oP voor de tweeale heif!. r.ENs begoh sterk offenÈief ra.r',iia àot:'iriini.i;+i;ï'èl'r"
weer teïÈg. Daarna lkjrèben 'i,ié ,h+ÈZelfde spelbeeld als de eerste hetft. h de offensieve
:::':,!ï-Ii.'.9-9 u,.f., qpgsl+r. liA-F.en,rBet rFne PoF,.pet z,iin,lef,aaEde arsËandi.sciroÈ .lie nbs
neE vrerd overgetÍkt. De stard bleef tot de goe rninuu!..Q:e.: Ur. ln de.: gle.rminuut.,pii;seerdó
de- gevaarlijko. ,' shterspitz, van NepÈunus, hrie ru" L, i"ga. de bal schleÈklaar voor Eerec'ntsharf u-l.i l4et nog 10 ninuten te spelén gingen $re met vier spitsen de aeihval- .In j;.-
(àctrter werd één tegen één gespeetd). e, in de B5e rLinuur uracht uitbilnr."r'fj;iàià'"í ro"r.

.-. lSrfll,.vr- tïe,LJn:,H**l; +? :Ifl,* op. 1;1 ,..E3.§aÈ-:.r/.qs .te.vens de,ein.rr.:?md: 14e:kwrner ttrus
I_.J,iï1.,9P ei,.1::,??I$,r9g _p1J!I:. yg*b+r mer. een-. ?re.I.p sir_rcàre.F_cheidsrech_ tèr.., De punteh,wercleri
:"T:+"r..1P;,eèrlijk . yerdeeld, er.Lïqqctrr ook ,.ge.?i.e;r. h-es _wedstriiOeetà-... :. . . :: .:. - .. r,,.. . ,.* Y.919.,."Í. week kuÍlt U een_ vèrs1a9-;,r.9rvrachten.,veo_Íplze. Ieider peter de .fgngh. .. : i. .:..

,,,....i..:i].::,,,1,:.'..,l.'ii.,ia:.,,i.,.:í.]::\j.'.:',:l

VÀRIATIES
.! ra::,' -. ,' ii ' Ànar'.C.- ': 'r; n'. '' - ri

;,[jJ:r I r,',t: r -:i"? i=.., -,. ,: ;t'\:t :l

':i.i.r i

,: - chris en Annd(o vàn Gester r'eaÀnierri Íàrigs deóè iló,a"r, léaër ;boi ae.léIoonae.. '..,.:belangstelling:.vöOr:hun'ËurÍëIljk jril'. :,r;r..t '..i.i r',;':i. i-'i: .; .[": .'.'.,- -' --'-.-.'
ï.:'. "Fet'was zondag.wér'ejg.stÍ.:.,|r:ri.6dttËtisrírja van hét, éeisui '{e ïa1 r.rià'rorrà",

,..^i, _,i.problem€n je .auto:.om half. itiiée,..ob.iae. fjoriqei<ifaan,tvjii t. . .: .'i.- j-,i ; .-;. .-;:----
-',;.',,i','1 En.veet eenj victdrg vöoË rsws';g !i'i ,.' ; ' ,,i 

- ;.".1"-li1ii:r': i-i'i .i '..:.::' ''; , . : , i ,'. i
;,..':r i.''1r..fp4dag ,spelen . ze -rjm.tra5"11. ;6i;:qi1gi]6Í.Jr-rc"i,5;iar"', i j.ii i.. : ,:r --. :'' :,r]. ,:1i j..1i i i: 1

speelt oscar eindelijl( ln het eerète r.l- rtnat ls-uralini5,. he't . ié ,.iudl,od,te ko'nejnkijken...,..
Zwak hoor. , Í1,:i.,1'',1rt, ' -'
Paul Toet dan naar weer: EiJ wirde afgeropen zondag in de kantine een dli, r ..

aÉrngaan Íxet een ventje van nog geen tvrde. ,turveri, hóLf,i mét èeh pïàstic,Ual' iil r:
,,'.Xlii;li_q.li:"ïï:i:.r.rrisrars,;eeà uftd,&iÉonÉË.diieirdÈrAè,ííïe:r!à'-É-;:

Na de oproep van her bes r,ur:r voor sctreidsreetrtèrs..lót jiig w i"i.ié"t;"" ,i,'èisPontaan aangeEel(l te hebben. l.'li'j, .-,.i,: -I' :, .i',: irr l'i
Eet schijnr dar dankzii'de kou Ànnie vai sÈè?h 1ià1e.4o._ntirlpaiËà#ijjr ,ól

..":í:.;ve,rse t+ghsqep EaatrzoÍgeilrir:,.. i' L i ,i:,"1 f.i. '.i: ;;-':'l -, .:,. ï;' i:'.. .l.l.r; -.: i..'',:
.-. -:r: .9-e..{qrd l.vd steen...gaàt nei .Í-i:uwei,r§''aoH, ra.i= aa,+: ::.-: .i i' . i:.' .ij.ii. ii,.; '

'-" idíriërJassen bedoelen Ee natuurlijk f S; aeceóèi a:=:.r r -., l;$ .,:ii .:i'. i,'i
, .=.Eij za: ..ze:r!er. r-r]et.;de tèni'gér'zt j Éï 

-r. .',.r'ri: -;.r,- ;:*" iI.i '. ,i; :'i.. i1.'!./'íÍ'. j,,: j
Morgenavond (vrijëlag) is àr wèór:iaaltËnrÍtn Ëiii-ikÍtibËebóu,í'.:t" ,; -i-: h; :-

ÀIs U in het bezit bent vax stalen zenllv,en bent U ,un hart welkom.

!i



}íaeenre9enachtige,week,washettwtJfèraËhtrgoférzonilaggespeeId.konliorden,maaid'e
vreergod.en waren tret ons, alhoewel het was'rwel erg kóud. De koude kon onze irou,re suppor-
ters niet rleren, ze waren eï zoal,s_-, gewooÍili. jk - weer. ,al.letraal plus onzè vliegende reporter
varr LENS, F.8. aan wie ik de verb.rLen over de paardesport laa!',. -zodat deze schrijver zich .r'
kan beperken tot de nuchtere feiten- Het he-Ie- ;lftaf .wdsl:e;t-fr#tíi ían dooidrongen dat dit
weeÍ een zeer belangriJke weilstri j c1 was die, als Inen karopioensasplraties heefÈ "gewoon" :
gewonnen moet worden. De wedstrijdl begon 10 rÈinuten later en:-i,lerè-.t'iletA door onze goede
vriend van Texas DEB ' naar dlt kon de pret niet drr:kken. De eerste heut glng zo'n beetje

. gelijk op.. over eo:weeï kreeg Een kan§èri.i. 'Fr:ans, Fred, en'nriÉ"paàf:i triÉt'Èvei en ale tesl
. naast.r cpJ.uld(igi wasl onze ,goal:le Ba§ nog n.iét.helemaal Ëàvlèiëí"èn: iéöd6 'ànrs enlge malen

zeer bggEqfd.,;fegetr het elnde van de eergËë,helft kregëjir; e'rnëer qre<ip i'Cp, §,e wedstrljd,
maar kre-gen de. ba|, er j arooer genoeg nieí ií'.,.wa een ían.-àe Èekènde' dóhdeiÈÈeechen van

, Íheo in. dg 
"l.lsL, 

.glngeq eze weer ale vrLeàkou in; rn cle:'fu-èede'hè1ft ci'ééërrlèir we vele
goede kans.e4, rdie er nog'steeds niet, Ln. wilden. we hadCen àufaefiit.mëer grreep op de wed.-
strijd,.'naaï onzè achterhoeile looest konstant alert blijven vàór nr<odo !s, gevaaïIijke '

couÍItels. Eet was zorn flitsende counter. (van oÀs dan'weI) dle- Ële wedstrljd lO ntnuten ,

,voor Èijd besltste. .Marcèl, alle'goeil ÉeëEèkoryn was, kreeg de'Éal op recht-s en qaf dèze
aan Fred d.ie in het Eldden vrljstonö. 'ried aarzelde geen uouerit- l-0. Na een tactische

. wissg], kvran Bob de achterhoede pot :dièht; haken. 5 rnínuten': tatËr was het zwaxe kanrei ""
geklaarcl..We. hadden 2 waardevolle piinteri te pakken. Nadat onze trouwe verzorgrer wLllen_

. . r1e -uitslag van onzé naaste konkurrenteri' hàd gevraagd (Tonèficlo : F[js,"ijk 1-1) , kon ànze'zoirdag. nlet, reer kapot.. Í.ENs 3 heeft wederom.aangeioona aaf net i4 ltaat is om op
,. kare&teT eg _ kururen,-winfien. l{e zullen het deíè koryetitie nog vaak'no,li.g hebben, zoals
- \iöIgelde. w.eek: uLt.,tegen C'.,' rÍtas. 1 "- '. : ': :ír''
.;., ,;.:i.) i ,: ..."ri ,. i..., r-. r;' Wybe ,'fco,' -ritafp]'.l -t,, 

. I

'' P.b. oudè béIofte: ledërèéh hëeït vreselijk,'ru.= aan óÈ .,r."*tlr go.à a".p..ra.i : .' S..:yöri ne:r i;tfË rtng *sy=.:,., i.',. ,. -,..:1.11Í. r:-.
' i t :.. ,:

De lVsib CuD :1 ,: . .. :-,1.1 j.': '. rJj !' '/ ': ' : -11 L;'"'i'' ' ' '

. +.+-:=: .r r.i :.1..í:i ..i:. .,; .i.. . i:l ;) r'"1'1 1'1"'r

''r:**g'ÈgiàLn: de puítsl. verseven "aoör erizEi,.er=t 
iËírt 

r. "perer'àà oilr"l' oi. ,u"- ".r,' éerstè-'é'lfÉàl sperer ort. àerJs xooest. afhdÈ;h wegens een knle bres.sure..i'.Haar ,dit kon
rheo nlet weerhoud.en oË.aë punten tel ,-íergeverl 

. voor de-.EysLp.gup. .De.punten verdèring
Ieverd.e geen giote versèhilien op wànt dJ punten 

"arià"iae rruri rtrrtrà.r een vijf tot
roaxinaal- een zeven. DLt vras ook gezten het geboden spel een Julste weergave. Nu volgt er
nog een kort terslag zoals Ttreo de wedstrijd heeft gezLen; .-:, . :

c& het koude veld. van SVGEI speetde LENS afgelopen zaterdag een zeer loatlge .wédstrijdtegen SVG-EB. In de.eerstè helft kreeg lÉws weiÍrlg kanséd. Maar een vrijé tràp op d.e rand.
van het, slrafschoPgebied, werd schitterend door Peter KÍol verzilvera. getààs bracht een
onterechte Ftrafsctrop .vlak voor rust de stahd óp geltjke hoogte. lla ae iiËtl.naA I.ENS weeï
opnleuw Pe ch na e.n ict itt.=endd aanval kopÈ nàtèr- xrof op àe fat. glerÍd'volgde een
fout in de verdediglng van LENS, wat gelljk 2-1 riö<ir sVëtÉ-ibetet<ende. Gelr:kkíg bracht
t{icher FortIoan na een prachÈlse vïlje tÉap.de àtand in''Ëvenwi ctrt. ur hlerree werd. een dik
verdlend punt Ln de wachÈ geqlgëpÈ):door IENS. "_ i :.

vledstrij dverslaq RKDEO 3 - LENS 3

DAIITNIEUWS :

31-10

6-11

.- .- l
,, Olètinei II : .DC LENs l.ji, . 7-2

MarÈin,was .aiek .en c1e ïes!:góoide ook nieÈ best dus eÍ vàIt weinïg bver te
vertgIIcí::
DC LENS I Verburch 4-5 t.''
vlas lk nleE bij, dr:s??
Entertainer tae-Èic - De,,LENS

tr:1l
I

e
s tande r
sdr van 160

Àrno beglnt de avond. Det de 1e 5Ol, htj gooit etg sterk et'i,
iííat Dlnder. EU. eindigrtrzfiE party heel ert. st"=t aoo?tegoo1enenzowas':dest,.and.,o:-1..-.1.;,.j,,,.,

tt'.: . ':.

Jan vervolgt en gooit ook ontzettend. goèdrhad atI
,i,rbbel te gooÍénD,ar0Àar rtóch .eëri O-2 staiil.

,. _4_

15-11

j.), í J,;: iÍr il

.om ziJn

:1' ,' r :1



..J. i.rr

Da,1

Dan Willem, hlj begint steeds beter te gooien .r, ootr-zó,'àeÉe
stander heeft, geen schi.jn van kans en zà wordt het 0-3.\

. Vervolgend t4artin, hij heeft a]. wat biex op en gooit. dan ook
... Elerdoor wor-dt het 1-3: .;... . ,:, . ...

avónd., z'ir tegen-

aIs.'èen natte dweil.

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

gaan we over op de tac-tic I s

.. 't

:':-
ilrj
.:,

i

Jan en Martin begl-,iren, Marttn. krijgt. van Jan het een en ander te horen dn gaat
dan ook beter gootéir (str:t*en):En; èir echte i(oningkoppei wfni aan ó"k-, È;.:;i;,"gl.:-esrijk. stand hierdoo: 1-5 in àns voordeel.
Tetrsrott€ Àrno en wirle,, ze hebbèn evën stil gestaan en ËeËben dus een melrijkestart, 'r.ar vrLnnen toch de le tac:ticr.1-6.

lul*."."" 
tac-ric gaar"heraas vé-illoren docr (mr.sschien) een veikË"fa" t"r.ti.t,

, ÀIs laatste daq. {9 biergame (701)l Door gevroon rustig met z,n aUen. tg gooiéri.' wiÍrnen $re deze. r.réet eens en zo word." de siantt 2_7. ,-.i .- . .

VRIJDqG 22-tL. tc !-.rl{S 1- Marco II aanvang + 20.45 uur.

1ENS 3 en Ce ,,KorÉet van Hallev".
;l
J;, (

Naax Nootdorp getoEen, teree vliegen ln een klap àtet op een paard, want ate tièleneqg ltun ve rPIlchte, rondjes niet, aI is
í-

!

I

t,

.i,

op zrr-r tijd. ook wel-nooj.,en spectaculair.
van-

;Nuzagen wè vöetbaL op .het daar aanwezl ddenpleÈ tsoen en verdràaiËlrnog van een Ë,oóggehalte ook. DaÈ schri.j f ik echi'zo

d+§
ge, Ei

geen .re
tesd.n
kàes P

gauw ní_et nèei want lk ben nog al eens tè negatiefheb ik wel eens horen beweren, Van<1aag kan ik er echter niet onderuit. wat. In het rèLalstond was voor nlj geen verrasslng, want deze spelers ken Lk aI Jaïen. Tot aan,de.ïust
Eing alles een beetje Eezapig, bepaald clare voor deze hoog genoteerde e]. ftàlIenEet enkele ultschieters zoals een:.schot de IaÈ van Peter uit een voor2et van Erlcen een , rnaast,, schleten van Frans .wÉar ook van Dee weet t€ praten. Wybe wisthe-È ook niet meer. ,Dat .olzuivere .Iag 4iet . aan ulÍie naar het ,,venijlii': sit in die staartj
van de Komet, deiar-wo4di 'roen door beinv]9.erq,, 

_ 
e

té houden .b-i komen dar sotrs helenaal niet refrzijn in deze tijdt ogk iirrèi lijk . binneii
rotonen, IdeutÍonen en Electronen. I(atten

te rug. ita de thee ria-i het LENS lrat óe totri Ëàgaf en leuk on te zien, Eler zag ikl,lartin val M. ba-t. doel val doorboèn te vri j Iraren door resoluut de bal weg te koppen.Arno was zoj -s alt1jd de ïust zelve, maar wààr ht een steekje laat vallen lossen MattinJen /i.rt-;r ! CLt weL evell op. Wat bii FKDEO de? deur èicht' deed, was dte riroor het .oog :sÈre-lenrié '
'/oorzeÈj e .van l4artln Zaal-bórg waa.rui tt Marcel Spa bl1kse llsne .l..kon scgr€n. c öioos -ranTeg1' het einde zag j_k èen r.rÍssel'waar je bij een .schaak Olynpiade de krant. vol rEe kanschriJven,,,de Kanploens Kanèid.aat zet de loper ih" , IIËraï nee hoo-r; hl j nam een pion, d.usalle rpognosè s Lagen aan iliggelen. Zo gaat ,dat met beslissinge n. Er ' dÍ,9 xÀó.-_etgr-r 

" 

j.l+ +ie nuIaten als de ,,komeet,, koEt want je neexnt heus de verkeerdr, neeE-dat " maör van hLj Abn.

F.
RKDEO I,ENS 8

Eet achtste $ras v.rn een heel ander kaliber,dan Ëët aerae. Alles hadden ze in hun hand'1-1 tot aaÍr de thee. ELerna l1et nen RKDEO blnnen'vijf minuten tvree maal àcoren wat in hetgeheel niet nodlg geHeest Í{as, Daar tegenover. à toíà een i j verige voorhoede blj ,;,El:- .Jl.eaLles deeal om er nog iets van te Eaken en oolt wei' ale kvrallteit er voöï, in huls haal. t,Ien'iroxdt wel gerèmd als men zegÈ , ,Í,li j degraderen ,toch, , Met zo I n insteulng gaat Een nieÈvcetballen, temijl er nog een halve konpèti tle is af te werken en van alles nog kangebeuren. Die 4-1 voor RKDEO was totaa-L niet nodig gewee

1..

.t

i-5-

F
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PROGRAMMÀ SENIOREN ZONDAG 24 noverober 1985.

..14..00
,. , 12 -00

L2 .OO
11.30
iz.oo
12 .00
12.00

r 14.30
10.00

uur illauvJ Zwarl.l:.: ,
uur ijlaarw Zwatt. 2 ..

uur CelerlÈas 2
uur H.v Holland 3
uur LBiIS 5
uur._ITENS 6.
uur @lerltas 5
uur.Tedo 4-i ,.,
uu.r Marathon 3

RESERVEPROGRAMI.B ZON

I,ENS. i
I,ENS 2

IENS 3
LENS 4

r- Eooand
.', óÉ-i.ía.,'

E
c
iI

-'(vr),
(vii

Tonegido 5
spoorwl jk 3
IENS 7

TENS 8
IANS 9

v1
v2/3 p

LENS 8:
I,EN§ 9 :

rGlijr'
.hïèeret'

407
472
4t7
42r
476
427
426

2046
zv t6
2709
2732
2100
220A
22a3

DÀG 24 noveuber.1985.

í. !4eyer
Í'Nr:r} 

-).ï.:' r''

r.iagiii c:"

r..vehi jf
F. v BeëkuEi

een .lnhaaI-

12.00 uur ÍJassenaaï 3
12.00 uur líassenaar 4

N.u

TERREINEN,.

I,ENS 3

I,ENS 4

...9I bes,Ëaat een EogèIijkhel,d dat de KNVB voor zondag'í4 nbve.mber à.s.
w.edstrLJ d voor, LENS I inlast,. n.a.w. tra _-i,iNS, .. ,"

r .!e!,op publikatles in de Eaagse èouradt c.q. Het gtnnbnii:i... ' 
.

' IIquï zvrg+r
Celeritas 3

,,_ Hoek -van ïollanil:
. Í.bdo r.

' F,-a4athdn : ,' -

AFqcHrF,r.vEN

Dr. l.tansvë]tkade, Iilassenaa ' :r'{,. r1 ii ' ' : '

Le)zweg, hoek Noordrdeg,' , t iÍr- '- r:'tr! :' '

r,e.1t reweg g,etnde p;inó Eéndiikd ËraaÈ:' j

v Vredenburchweg, naóst Ovèrvoorde.
"oostersportpark " Wassenàérsewe g, Waais dlorpe rlaan.

5:
LENS 6:
I,ENS. 7:

W. Kouwenho uen
g. RixDEelzw aan
G. Duivesteyn

299855
01742-7134
01891-7943.

PROGRÀMMÀ ZONDAG 1 decenber 1985..

14.00
11 .00
12.00
12.00

72:OO
10.00
r4.30
11..3i)

uur
uur
uur
uur
uur
uur
u}r
ur:r
uur

RKÀ'W 1

I,ENS 2
Gona 2
cr. Witr58 2
I.ENS 5
r.ews 0,. .. .

BL Zpex!, 6
Valkenieïs 4
cr. W .II Vac 7

IJENS I
Papendrecht 2
I,ENS 3
LENS 4
Rava 5
DEC .9 ", i

I,ENS 7
tElii ," .

I,ENS , 9

LugdunuE 1

NepÈunus 2
LENS 3
LENS 4
RKDEO t
RKDEO 7
I,ENS 7
I,ENS 8
IENS 9

UITSI]A@N ZCI'IDAG 17 noveulber.1985.

LENS I
I.EI{S 2
RKDEO 3
(4 teritas 4
IJENS 5
r.H\rs 6
Vios 4
RKDEO 8
Celerltas 6

1-1
1-1
0-1
3-0
g-2
1-0
4-0
4-7
4-1

-6-

454972
94?272
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VRIJDÀG 29 november 1985.

19.00 uur CtraI:ions 1 -' ., l: ,.. .I.ExrÍs 1 . Sporttral De,BLlnkèrd, Scheveningen
opstellingr a1s beken§. met E. TroBEelenr: fI-..Oorfàng en G.v Gij zeh. ,

21 . 15 uur ot" i'11 
l.,:

Spoïthal Houtrust veld 24LENS

opPiÍ=11+ns:,- -. als bekend I ,_ . '' ,

IENS 2,3,5. en 6 zijn vrij . :' '

LEryS.2 vrij.. -.p.T,röDEelen en R.v Gijàen zie rElrS 1 -l

2"75/ L.;.i:: -:, , .- IENS '1 ,

Maasdijk .2 .r , LENS_2.
's-crav.i 'Sv 3 :,LENS 4

.:2:-l' .'

5-4

- FROGRÀU!{A $rÉ: !,, 2 t/tí 6 decedler. 1985.

.woensdag:4 | 12. EI4SE 5 i
, 
y5irj dag. 5/.12, isrcrav. sv 2

:il' : 
j:' .''. :

I]ENS I 2 4en-5 zL n vr1

I,ENS
LENS

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

:" rlAI.,IGs ,bp sponrm. varv DE z-M T,ADDER ---!:: Z, . ,. .lr._. . 
.,. 

I
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UITSEAGEN 16- 11-19 85.

svcEts, I .'-.- - LENS. 1'
BoelÍse-_B - . .: ,,, LENS 2
LENS 4 nlet doorgegaaÍt.

PROGnÀMMA 23- 11- 19 85 -

2'-2
2-5"-

1a . 3i)
14.30
L2.45
72:45

':. .

uur'DvC !.:' ."
uur Vltesse Delft.7
uur I s-Graíenàancle SV
uirr ÀSVP 13 '

.'i i:l ---' I .':
pRocRrifui{À 

' 3ó: r 1- tg8s

I,ENS 1

2

3

4

M. Postema. ;'.,
e.Hagendooiar
N.N, . ,.,,/ .

N. N.

,f . v Oclcenburg
Z. Gungor

N.N. .i.

':.. l:: 
".j'

::: OO7/QOZ
.. .,, 008/043
.: ,O17/.BA
.'...: O24/769

; -.. -

001,/004
: .aÓ8/o45
).0!'7 / 132
.024/171.

7
r.Els
LENS
LENS

14.00 uur Blauw zwait 1'1 '

11 .00 uur sEv 3
12.45 uirr.losw Bt,' -:-
1l .O0 uurj Ana-r Dee!. 3 .

I
2
3
4

I,ENS
TENS
I,ENS
LENS

I.IGGING TERREINEN:

: ''. :. .' ,:. '
cèn sporÈpark aan de Brasserskade gel,egen aan d.e vreg van DeIfÈ naarNootdorij tel. O 15-132548

DVC:

-7-

":..:',.,1

,.1

UTT§IA@N ,. i.,,
...r. ,j; ,_,.i .:.. i ;,.

(19.45 uur) Eoutrusr- vetit 4
(21 ,00 ur:r) sporthàl westland,

_'s-GraVen2ànde.'",.
.:-!



Itl

viÈesse Derdt r Gem. sportpark aan de BrasseÍskade gèlegen. aaí.:de weg vdn. Delft naat
Nootdorp TcL 015-131755

I s-cravenzaÍrdse sv: @n. sportpark Kon. ;ultanahieg te .'s-cravèïà*a; t"i.j àr làe:BlzeÀsVP: , sportcolq,+gx i,De, ,GICgle W+jgrelf ;spo..Trlj++:. r4...pl jnacturir; rel: .,01736_45 i9
a -. -,!ï j . iï\ . .--:: ."'. r:'. i.: ' : )- '

AFSCERTJVEN: vrijdagavond voor 19-00 uur blj
A.spa O7O-29L737 of
M.I{elissen O772O-2L744 of knt. O2O-5444OO7.

liever geen .afq.Érr.lj viígen gezie*.:bpà1ers àanta1len.
VliIlen A.IGnun en K.tsenkhillil kontakt opnenen net M.Nelissen.

- ..i1 ,

''Na het'(viij) vexdienstelijke gelijkspel (2-2) van deze-.iaterdag tegèn sÍq,
,,ult" (F"ter Kïo! - vrije rrap en gig!g!_!gl!!4lr - idero) ziJn rve dus aangeland S-E.helft van de konpetitie (rr weastriJ6lij-ErÉEli, 

"r, ,rrrg"rr,' behaarden. íe aaan.ij. t
10 punten. wanneer we nu er voor zgrgen, atat de buit in de 2e helft óók zo ls, .dari étaan
we weriswaar nog niet in de kopgroèp'; doch'het zdïl raaruo"t"r, toffi;Ë ,é à"r ,ràiuit de , , gravaxen-zöne" zijn en dus E3en last neer hebben voor de onderste plaàtsÍefi),
Nu en o.i. ls zurks trbgerijk' want nu de ,,ze rondè" begrnt, wordEaErEïk,, ordg 

" 
op

zaken" te ste]len en wel zó daÍ: we op erke tegenstander twee of gq purten hebben-bè-
haard, uiteinderijk, Dus a.s. zaterdag begj.ffien in Derft EeF" DrE. w"Ën jullie' nod:
2-3 (lx op het arlerlaarsre nïËEEEIË, aàt mag óïs-r[ïret raee:-gebeurènl e" auà.6att
ook nieÈ: a1s wffiïEËte naar naar ons arter Barend lu.lst€renén supt of,""rg"ffi hi:decreteert en voorts her ,,koppeÈ.ie', er een UeetfpTfifrouail.*t, .qg "Ar.. 

*t"O ,à, ..r, '.-
en ander: Dan gaat ,t vas t !ï[EëGï

ATTEImIE 3

Er k\,ram dittraal zelfs ook aI geen bericht biJ.1o.rf9 sekretariaat ove):'het TÍIEEDE, dus daar
rveten we; nÍets: vàn;'. BèÈ enr9s te uat ve nlr nog Coen kunnenr Isi:hen:aIIe sterkte toevrensen
ln, hun ui,tersL.lastige uit-r.retÈ trijd tegcn ViÈ€sse Delft vrant dat zaL heus niet Eeeva1len
een sgfijlEpel lijkt, : oíETier aI een rnachti g resuLtaat voor de Eannen van Aad.Erze:

Eer DERD.E had vrij, d.och za1 zÍch ongetwijfeLd kunnen voorberei den op het bezoekaan de rs -Grauenzandse SV, want iléàr ben e ook nog igQ:r!+et kraar:
Het VIERDE was tenslotte de dupe van het t€Íugtrekken van DVC 4 .en ziet'a.s,zaterd ag een nieuwe kans in haar uitwedstïi. 3'a"tegeïBEETwaar ook bij een gelijk§PEItevïeden kan $rorden teruggekeken:

l

VER.SLAGEN:

Dit weekend gingen maar t!í'\Í Hedstrijden door. Het c+rde elftal was vr!.j en hèt vleraleelftal bon ter elfde uren coh niet door:gaar. VriJdag.qvond laat werd dóoigegeven dat Dvc 4zi-ch teruggetrokken had alreen was dr-t- nog steedà niet in voetbar west aíiegeven. .

Sorry jongens

Het eerste behaalde een kostbag.r punt. ar was de ui-tsrag niet hele,aa.r ten rectrtte,
De sdleidsrechter dezetfde als bij vcs had het blljkbaar noeilljk met LENS en was in hetgeven van een strafschop npgal discutabel. LENS rsiieeJ.dé de eerste helft niet geheel enar 

-zo 
als gewenst was'. en..x,et een achterstand gihlen we de ru+t in. tn de tweËae nettiheefÈ riE. Ns I er atreé àà j.qa.aan om de stand. in 

-éígén 
"à.iL.r-t.-ï"rrrraàr.n. rn het ver-sI1q vlm de Er. Meinesz is..te zien wie de doerpunten makers waren. Ífer dlent ,t nog ver;Eeld té worden dat r,ENs 1 niet zo fortuintljl( was,.een op naat gesneden. voorzet vaÍll4ichel ForEnan werd door peter Krol nog snoeihard tegen àe doeríat gekopt, ireer pech.

MaaÍ Dee blijven hopen Cat Vrowre Foïtuna ook weer eens op onze hand komt. ..

LENS 2 een ploeg voi ver:rassj-n9en, nog geen vredstiijd heb ik qezien waarin 2x45 minutengoèd voetbal is te zien. of de eerste heltt (meeèèàI) of de tweede helft liét behoorlLjk
yoe tlal zien. Evenzo Ëri uoerse Boys de ""="* r;.ir'l, ;ri.;";; ïIilt..u"ru. diversekansen werd.en via sper over de vleugels gecreeërd. Rob Leijn oi h.t-*tdd"r,verd., bracht .verkerijk wat lijn in het spel. En nam zerf heÈ eerste aoeip,rnl vcior ztjn rekening en .zorgde door goed aanspelen van de buitenspelers dar er kansen kwamen. Dick Fehling zorgdènog voor è fït 4et.49 ,s 

tana op 3-O kwan .ms& tvre'e Ín99;ig- óeriuntèn.

-8-

i ' ,'l-.; I :.



I{as onze gpits víat beter in zLln spel grekoren dan waren de,kansenr no.O. wet beter Éenuè danivas de score zeker hoger geweest dar de 3-0 srand. De tweede herfi ""i.itï;"i ;:ïr;ï;s-lqchti De rechte:i kant nocht niet reex.-€edoen q1 r,ras ook niet te ber,regeí.om heze -- -rèchtèrkant op behobrlijkg 
. 
n'r.j ze- in,nL'. i=pqr. i; betr.ekken. zelfs pogingen vanulÈ aledug-out cn ook het sper nàa: r..tts à 

-r,"[iuài""r, 
waïen tevergeefs. zo vaak ars er naar

.l i'kd Y'tr: gespeeld, zo vaa-k.zou ik hrer fi g"*!§. kansen schrl jven., .Eer .ven.erden isnog waard- ee1- -derle doerpurt va4. oi"r., 5'"rr-iír1f,en - een do-elpgr:t :van .14oi,ter Robinson. l

.".TEIÀINGEN r4ick Nelissen ..) , .,: _ i

IENS 1- èn, 2 : wórden door de trainer opgesteld.

]. 1.1,ï,, 
* voetbaLvrei:srrijd lreàdrrand 

:. l:lrsrë is er ieen trur*r,s,op ,roLaè!àsurona"

op naandag niet op:de trainii:gilmrezig wa=enkontakt op te nemen.
z-í nve cht om vriJdagavond

l.alqs 3/ -l,rt1" -- R. Driessen_ (?)_ - Kan.n (i) - ,r. xo,ruenrroven : J.Krut - ;.;,;"t j 
t'

w.v Mersbereen _,r.pronk _ r.sinke (A) _ L.sinke _,r.*.:i.iJ"xi,iiirïïll ._ ".*.\,-erzatrelen 11.30 uur LENS leider G.tiutper. -

reIL 1, , c.Berenbak - D.v Essen - M.Frls _,,p.crootveld _-u.,ruri=",i .J.Ituithof - C- Lipnan _ R.pLlon _ gl.Stuifbergen (À) _ N.N.verzarÈlen.l 11..30 uur lgXS j -.f : ..-- '.,-.. -;...-.. --.| .. ,..
.(." .. .. ' r: i,'. -'.-' ; . .,:'j{,.:i'- -- r'

iI J.]iIiIJJiIJJJJiIJJJJ,].'.fJJJ.'J
' .: '!- '-i -

VÀN EET- .]EUGDFRONI

Speleis die
telefonlsctr

'* J. '.-' -='

iJ Or. .i ;':. 1

JJ,rJir.rJJJJir,rJ,rc.r,r,l rc,r,r.Llic;i r,rouiïji,rss

AIGEÀ{EEN, KONTAKTPER-SOON :
r, .!

, r'.r 1... !r. t-
'-L -' '''t

JJJ,f J.]JJJ.IJiIJJJ.f J.]JJ J,'.'.f JJJJJJ.].]J

H.I(olxJenhoven -
- {;.I',,.'.'r ".", '''

J
J

JJJ JJJJJ .f J.TJ.]iIJJ
I

PeÈer perràyn, Serenadestraat Sl, 2551. XB Den,!taag, I|'eL.971674

Í'IEDSTRiJ DPROcRPl,tyrA a+u ,ruNroREN-.' i "Èí'' 'f '- , ! a,.!.

- .r.ontalitpersoon:
l' lT .t=:i.,r,iaàrrensaiirraan si,- zsar'i1 oen' 

"..s,. :.. 1'..Tel. 292929,b.g.S. 971674 p.::- et perrevn -;i ....:1_-,. i." L.;! -l
ÀÍ-berLen voor de wedstÍij alen bij bovengenoeod persoon op vrljdagavond tussen 18:00 en19.00 uur. In ulte:ste nood nog op ,atËra.gmoË;n op r,ENs biJ iemand van àe t: :. .i.,:,..,.

i,iy"fiH.:ie.ter. 661314. voór àvonased.;;ij;;, G.terrilr< Ée.;;; ; de h,easrrl:d

ZÀTERDAG 23-11-1985.

14.30 uur LENS A1
12. 30 uur LENS A2

' 12!30,uur:. aÉÉS Sf i
14.30 Uut. LENS ts2,;

DTNSDAG 26:11_ 1985 --

'',;

c.Kik'
?

:. r.- .

M.l.Íensink
,I . l,leye r

: I . :,.i..i
í ;r':l ,.."" .i -.r

SanenkoDst LENS

329
443
335 _:.:;
481_

V:edenburch A1 ':".'
yYP A2. -, , ... v2
vredenburch I}1 . .:
Nootdörp Dl " v2

^. vl "--

of3
v1

of3

uur
u9r
uur
uur

13.45
L2 -OO
11.45
14.00

1.9 ;45. uu:rtRVC'r/n 23.:jaai

13yzoNosREÈorN
:.,;: .- 

,, '.. ". '

- opstellingen als bekend
-. r , r -r zie kopy sportkarq, en ÈHBo_cursus. -, i:"- ' r

,-:r{ iri,- -

-9-
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Í,TEDSTRTiIDPROGRÈI.'IIA C+D JUNIOREN

Kon.taktpergoon:

ZÀTERDAG 23-11-1985.

Àr)eii:-r v- r;:,)e wedstriJ Ceí È15 to'.;'ringedoemri persöon op vriJÈlagàvoàtl tr:ssén 18;.pp194.
19.00urrr..Ínuiterstenoognogoi)'zaterJaqnoIgenoPIfiNSbij'iemandvande,,'.,.
jeugdko@f 9iié +-g]." §6131a.. Voo'r'a'rcnil we-dstr:jden uiterlijk de avond..van de-wedstrljd
voor 18.00 uur. ' " 

:

RobèÈ. Penntngs, Koí. Emakade $c, 2518 F.f Den Eaag,
TeI. 6524i4..b.9.9. 971614 Feter Perreyn.

SaEEnkoEs t LENS

394
62L'
811

11.00 uur LENS cl
9.30 uur LENS C2
9 .30 uur 'LENS Dl

H!,tsE c1
KI{D C2 (vr)
VerbuÍch D1

DewJ o El
I,EI.IS E2
LENS F1
RVC F2
vios E2'

LENS da@S
LENSmisJes

V3 F.l,Iark
v2?
v3?

,v2
Houtwijk
Madestefm
v1 .:-' .-.r

v1

10.30 irur
9..00 uur
9 .00 'uur

us;

ÍTEDSTRTiIDPROGRAMMA E+F JTJMOREN

)JYZONIJERHEDEN

opstelll-ngen als bekend
zie kopy sportlcaqr en EEilp-cursus.

Kontaktpeisooí:' 2533 w'Den Eaag,

Afbellen voor cle wedstrljden bij bovengenoemó persoon op vri j dagaltond Èussen 18.00 en
19.00 uur. In uiterste nood nog op zaterdaqrcrgen op LENS bij ieroand van de
jeugdkomissie tel. 661314. Voor avondvredsÈïljden ,'i.terlijk de avondl'Íàí de,wedstrijd

- vocr L,; .Ju uur.

Rob v.schèlk, Jan Luykenlaan 158,
te1. 88469 3. l,.g.g. 97L674 Peter'pe rreyn.

ZÀTERDAG 23-11-1985 - S " 
i'ÉnliöEist LENS

10:30
10. 15
11.15
19a30
10. 30

9{1
950
!.03J
1035

-Éur
uur
uur
uur
uur

Í.ENS E 1

BTC Ei
ADS F!.
LENS F2
I,ENS .F3

I]YZOI.IDE RHEDEN -.

opitelllngen aLs békenil.
lENs F3.rllet'J.SaÍtdLfort en R.Otte (2xt
zie kopy EEBO cuïsus .

}IEDSTRTJDPROGfiÀMT4A DÀMES TN MEISiIES

Kcintakttr)ersoon : Frans vd Derg, GraxLsbergenlaan tl4, 2541 Au Den Eaag,
LeL. 297978 b.g.q: 971674 Peter Perreyn. ''

ÀfbelLen voor de wedsÈrij den bij bovengenoe&d pelsoon op vri j dagrarió,ind tussen 18.00,èil
19.00 uur. In uitt'rste noocl nog op zaterclagEorgen op LENS blj lemaíd van de
jeugdkor0Dissie ÈeI 661314..voor avondwedstïtjden ultÉru-jk de a,vonal van cle wedstrljd
'roor 14.00 uur.

ZATERDAG 23-11-1985 saEenkorst LENS

11
11
t2
l0
1.1

.00

.00

.00

.00
r00

uur
uur
uur
uur
uur

11.00 uur BMT
9 .00 uur RI(c'J}{

BYZONDERHEDEN

Een_geloIaan
sp.pSf! Pqlanen
t. . : i j:!_.: l

.. 10.. 15 uur
8. 15 uur

opsteltingen als bekenc" Gaarne cuéers met- vÉr\roer voor de Eelsjes
zie kopy EgBo cu.rsus.

\-10-
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§P]--I$'íP ' ,i.i , " ' . .. .. ., -', ,. ,,: -., ..-.' - _.. .. ..1--.'.: ": :

-,:r..- .. -:. ,i ... j.-.. -t .ru;' l.:,:,,t'. -.- '.-'-....."
Dej anlmo ËllJkÉ^erg grooÈ' qe zi jn, r'ri1 q| trebr:ea w-e. def$ltle{ ingeschreven..inët. tr^reè tearos
t.r,r 3' van 4 t/a'9 augustus in caanderèn..'en yan .4- g.rhs fi-ilustus: rn zeist. ,!9a1s. het er nu
naar rritziet gaat er ook nog eeÍi tweedè teàö nee naai'öaanaéren. De aanroeldingen noeten
dan wer voor zondag 24 noveEber Èerefonisch bij paur vd steen binnen zijn (92ó154).
De kans dat de kaiqlplaatsen vorzÍtten woxden n.r. steeds groter. I.s .Ti y": informatle.
De prijs voor zo'n l(ar4)week bedraagt f12or- per persoon. Tijdens -'u""; ',,*igrr::. ooén- aejongens aa,, veer sporten m.n. voetbal. Bij de prijs ziÈ heÈ eten inbegrepen. Niet -Àl te.-.yegl ..-voor zorn. aktleve vakantr:e en de .longens .konen altr jd erg enthouslaÉt lè+d.. ,p. .'.; ,jo.,1Oer,tQ, 9€.poren tussen 1-8, :0 'en 37-7-77 dle nogr ruee.,rri r.ien 

. naat- zich. nóg niet opgege,ven
. hg,b.lg4. kunnen dlq nu alsnog_ doen. . Maar wer'voor-a,s. 2cadag.Íg ten aÀ :"rlqè+= orË ,i"r.,

. .3I oe. qgseven hebbén nu f 40,- overnaken o|-" gi,ro ,336711 t.ri._v. pennlnglneestËr reÀis rget
- .: v?lnelrri ng Sportka,.rT Zeist..cjf Gaanderen. l-'

:".: -.-..i ',.ii'..':,',.:., ' f +...' :r,':1. "; ' :-

;nqgo.9i;voedài,rtjl r1ree rhèro'a,3 aie gtea.Èímensaat. roch: i= a" nhq 'iÍorp.ët,.ooËn""r,die Eet.voetballen bezig zijn. nos elen groot viaag,EekeÀ. Eió'enlljtc. zoriden iité tr'ainer=
en reide:s hièr tccn ríat vanaf ri:oeten wèten. lrij.-wiuàí irié.u*'r"À*à.-kl" ;;;;;;;;;-
cerr..v.erkorte.'EEBo-cuisus te ratèn {evLir in órr". irubqebo,*.' Deze: verkoite ;";;';;;;;

. .4. avqrlqeq van +,21 uur en kost i'zo,:'per p.r=o'on. iet geheer staat onder'zeei desiunèiqe
',l:il}|f T Èralners,leiders, spéIers en ouàer= dÍe inteiesse hebbeir kunne'n ,f 

"ri 
rr4o.ràËr,.bij PÉiter Ferlelm teL. 971674 of PauJ- íd sëeèn,tel. 970154,.in'ondèrling overleg lunnen

prscc-AvoNp . ) . ,,"1..:' ."_"- li .,.. 
'.,- i.. .1 ,.." .'t,-Í..'*t 

t..-:....'
'i.-."'' .. '- 

-"--''';'
q'"tijggq 29 nóvember is er èe1 àiscolaíoncl op r,-ENs i A:.re Ai i" 4-5ras""ts eír"dè ldaroes
arsEede ''rrjonge" senloren 

^worden 
'hiervoor [itgenodlgal. Entrée.f 1, i-.,[rer, persoon.: .. :-.:' :. :' :, ..r- r ., ._., -','l'---

spÈrl,oGuiwebsinr.rosN 
-, 

.' . : ' .' : .:. '; -1 
t'j"1,'it-::.r'"i 'r""'r;ir'-; -:::

:---ï--:----:-----: . 'Í.'r.-'i" . : " " 
-:'.:1 

È'

ooki'dit seizbén'i+irr"r, í" r,ie.uJr ,."o*n."lnuattàior'Ji *". ,n;;r";=" **",, .;r.i.*l *="iperresèrwedstirjael in Januaxi (vrijaagavJnö ) ó",.t;.;;.iri-àr,-;i;t _bBsèrien:,ui1r ipauL vd Steen tef: .970154. Het is zèker ila.!. eï" twee voorrondeavonden gespe+q. .rogg!.e4.- ;v,orden op 10 en 17 j ar-rgarl van 19.00 t/.d'+ 2l.bo uur. e1s de resultadn io..a zfin,la,ieverder naar de halve finale en de finale.-ïatuurllJk hebben srlj oefenstof genoeg zodat-je goed voorbererd aan de start. kurit kornèn.: ren l"à, bestaat uit .ri., d.;il;;;, ilè-.beste ls dus o!0 je Eet zrn vieren op te geven bij onsí,r Dit is echter nieÈ noodzalelijk.
De inschrij vlng sluit op'30rnovenber.

;';.,',",:. ï-,ïi r.:i.j''''- - " ': -...'.. :,.' "ii'"jr'tr 
-l ..

IE!.ILIr1 
-- 

Dr{o 81 l-t . (t- i 1' I '
%-.]'.'-.-.-.'.'',...'i.:lil.:..:'"i'.",],|'

Na de veer te harde' 
"r, 

,.rroi"., ixren eri.i rr j'à i"#í -àrr* steps rcesr si . twéó dàgen, raterarvreeï _voor de koq)etrtle aantreden tegen ,ig- nu;;r 'i uit a. pr"r"tiàtras: ueo. r.ENS B1vrlrde de onfortuinrijke uit-ned.erraag Ér3 ii{o even rechtzetten. Dit rukte voornaperijkin de tweede helft. De eerste helft was óns mlddenveld (patrick-Rt carclo) tev€er aanvallendbezig. Er werd te \^reinig Deerrerdedtgd. Gerg{<krg was onze achterhoede in zeer'o-oede vorm,Ricky sPaaÍls, Marco de FreI en oanny ntjlsíà sionden vJeer hun mannetje. Kwamen ze eï eeny:r,:Tg:. .d4.I waren er alri j d. r,o{i Eöcaril Endlich en- ,Jerobn ounant... in a. ii;t.-rt"""i-'
ïTrTlti :l ::"_y":r"!-n9. E-en vriJe lrap, van Ricard.b rettero riet dè ree!:ei éven roé.
ïT* ]. -{er zei Edvrln- spaninxs'en:het wàà r-0. sàeI daarna kwam Dwo vari zo'ir.zs qqte,4 op1-1 . rn'de rust '!.rerd het evenwicht op het nlddenverd helsteld. pàtrlct< vd zwan qinq daai
y_:: 5::,_y:'pge"".. gwo kwam er ni.i,"",1a,, ;;;;" :-;; ;.--i z"ï;il.""""' *+ íË"i,ö--van Rlcardo Tettero: Marco.Endl-ich gaf hem dobr aà EdÍrin spaninxs en.dit was ,2.=1. zevenai,uten' later .was het wèer pli js. - pàtri"X Bi1lsx1a, speelde Marcó endlicfi ;5i;n*;'*]]'-::3-1.. -,:,',",,;'".., . ,-:'-" '-':/;:-.r.-' -:

..,...:''.'j.,.('l.:...;-l..*1r.',::'-!§.j..;.::--.-']il.l..'.1j _-'... -.,, i' - .'i' \ ,.. a- -..- ':' ''!''. 1 ;
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zelf naalcte Patrick BiJrsEa er nog 4-1 van. Dtt was tevens ook de eindstand. een goeàresultaat. LENS 81 =a.ra.^:y gp d: qf* -Sraats... Jatrrer ts her alat nx. 1 wlrherEus op^vi j Í ptmten van .cEls bli j ft s taaÍl . zauiiËrag 'ooeten we wtnren ,van v. redenburch (thuis )en da4 de . .!4eek..e.ràa _de tópper tegeil .ly_íiÍËètnus (thUisi. succes. . . -:

r.ENs'begon goea'9+.,ia.-try gof"f =tgrig Jnoa, arí...* rechterkant ff.p .f" 
".r, ,r.rr, *astefan als uacirihtSt.r er ;ur*, ,"eliG hiJ:*t*à. s"tur*ls. doelpunr. 1_0, naclar dé bar vaniÍclrting veranderd óaia. n.a.t. frij af.,eàn .kqer.. boven op d.e 1at haal. geschoten, maaktestefav (weer hiJ)" er'net prachtigJ =éh.i;;' ,:à,;n 3:0 -van..Eierna kr.ran ?uiclc sioed opzeLt€neh profJ.teerde van V"iteeia. È"r"i=p"f"i 

-J[ 
.t Ëgr*, EderÍn die her op dlat Eo,ent ntèt hete_Daal begreep- Dat was een rolsverstàd en itet 

"rrd.r". r,ENs kwam hièrrr" nog een paar keergoed vreg, Eaar kon toch ntet voorkomen daÈ Qulck terugkwam tot 3-2. st"t i,rulei";"--d"-2e herft door goed drootzeÈten er 4-2 van. !{à de rust werd in een wat andere opstelrlnggespeeltl. Iedereen krijgb-z: z'n,.wissglbeur!. HeÈ gevolg isi ctEn da! a. pfoeg àogal èensmoet wordleir omgegootd en ilar Je 9ro-! 
wer -g.ens op . een andàre. praats e""a lpÀlË"f ïJ.r.**DaakÈe Ln are 2e herft gàea g+ruiÍ .r* a. ,ogeirjkheden en wist tënsrotte,toclf noo ooeëí 'selijke hooste té koneh. over de herè *.à"1rt1a bek+en was .dlr a; SiriïIilrrïil"'.Eelaas 

-vl-el èr blj LB,rs ng" :p:t:r. ln zeer nfr"ti"". zin op. EiJ weet zeIE wel wle .ermee
bedoerd word. proÈëer je posiÉef óp te stelrËn. voerbar is een tèa,sp"[L;-;Jfi.;",-hooit er nisr bii; zeker nlet,al". Cia :f ,i=.ii*.rra. keren tegen je gezegcl is.

LENS C2 - ck C5 4-4.

I.ENS D1 de helft 1ran de ko@etttle.

. PauJ. vd Steen.

: - irurrie .

Afgel.pen zateïdag speeld.e r,ENs Dl een rederijke wedstrud tegen Tonegtdo. rn een on-sportièv.e .eerste helft"(n1et van Í:;ntS..konti ,rao rÉr.rs V.roi."t-+o.;.=piËr,gr. een EoolegoàI 
-van 

I'I!!e r 'oe tvrèede helfÈ begon veèlbeIövend, letrke aanvallen, veel 6oe lkansen eneen doelPElt' Een trooie corher van Barrl, werd door NLels i"g"ropl .1h.Èrwas.a,r5ng een rlaandgeleden, RKÀw ult dlat je ln de kor:petl-tie had gescoord). si".n 'ni* 
Tónegldo het lnitl_aÈ1ef over en scoordè nog_ 2 keer. ,ràrrg"rr" iiuià n"uu"n 

""r, 
p*i "..rài." Eaar jullie 

.'- heb.ben laten 'zlen -craÈ. jullie oor top piaatsËrri**., 
"p91en 

eraa!' je nog nool! gespeerd hebtDe :?bsglute ultblinkers: zarerdag wate^ riÍli4 (niet rtàit) ;.M.;Ii,;;:
. .;t.. coq)etitiedoeLpunten qenaakt door: j .;'

;'Mario' :

t{ike - : '

Nie1s'; "
J1@y
Barryl

r.ENS Dl .11-4-4-3

3
.1

6
13
6

, i:-;.- -".'

. . !!èltaralp na 11 .wedstri jdeny

voor:29 "'teEen: 31

Meesèe doelpunten Ín een wedstrijd: Ew _ LENS 5_5
crootste over*riming: f,eNS - vCb ,: 5_ 1
crootste nederlaag: RVC .-,LENS 4_O'' ,29-31=12 punten

RÀS El - 
j'i,Elis E2.,.''' '':.--.-..,...-+

lï t-1,$: -d* $._j vóór rret heie ;,t.t.ta,. 
"ir.ru 

," helfr: maar zo hard AaU er aoor nes .gevoetbard ererd heb lx niet eeïder reegenaakt. Í^Iaariin een situatiè waar 4-5 sperertjesoe fe elond Jes"l nri de keepgl maal tóq, g.wooi a""i .Ër"" -r"ri-n"i.ï""" .iuent. er revrorden doo Ras, Jatn'ea.. ze h.aqde4. lfsctrrljvingen rk,deirk,gewoo" aít oi-. klnderen .gewoon
we'g bLiJven àoor de di"k, T" uovenaf . .9y" ,ó:o 

-ilt 
cte.rust, .t" 2e h.rft,À.r, puptt erln.bl jxas prioa gèdaan want nu' stond Ras. ,in .10 ,ntn. ,.t .s - i -vooi: door petér .d.ie r* ken..:Gé1ukk16 zijn'Juriie ciok nog ean_ het ,veetrauen:en 2 practrtige. t *=.rr.*rl"ïèt=ïr,i.a;.,r,"anlet' Eet wercl 5-o voor Ras 

'erliezen is niet' erg ma.u. drt.was- lrrang. ,rongens volgendè-week beèer, br.uf sporÈ.ref blijf overspelen en de rest Éont vanzelf]'g.i ,r* weer fljnJ.angs dle.lLjn? !,raar van, j u-fÍÍe Soxr,sn 
-de.-.r6.rs-1n 

:,X genoten.
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Lr.il,lst'IEIsJES - RKDEO.

Na een reeks van nederlagen (onalat de meÍsjes in een hogere poule lngetleelcl zljn) haalden
iÍe zaterd€g dan toch onze eerste punt binnen, De eerste helfÈ gtng het wat stroef oEdat
ue erkaar r'rat in de weg riepen, en daardoor kràeg de tegenstander veer kansen, maar
Eelukkig l'Ias daar Monique nog, In Ce rust hebben we een aantal plaatsen verwlsseld en na
ean kopje thee begonnen vre aaÍr de th'eede heIft,. Nadat Brig"itte mtddenverd speerde en
S1tJ.'.'1. 5n rechts ging het stukken beÈer, goeq hé meiden. we kï€gen no.g een aantal kansen
raaï de bal uilde er maar ni-et in. lanner Èór. ook Nancy Ehlijver gaf nog een paar
gocde afstand schoten maar helaas het J.ukte niet, Laten we hoBen dat we zaterdag llper
geluk hebben. Dan lriI ik nog aLle méiden en.lelders harteltjk bedanken. voor hét rcoie
blceEstuk die Eenny en i-k zaterdag van jul-rie trochten ontvangen. Meiden ait was eenhartstikke leuke verrassing. Bedankt, i

Arie .

TJITSIJAGEN JEUGD t

lr,I!.1§; r1!.

i::..:Ienburg A2

'-'-,*is Lt.l.

;ililil D2

i.:1ï,S C2
.i'ElSi; D1
Í.:__"': ir I

.::-', Fji.

i:Le::i.tas [1
i.,!.: 1 ?2

.i;I:i de6es
iE§s neisjes

U]9SLCGEN DOORDEI{EEKS

t u!cl( Steps tsl
L:.:IIS C2

LENS i}l
GDS C2

2-l
0-3

TonegiCo A1
Í,ENS A2
Dt{o 81
rir'an je Blauw Bl
Naaldlrljk Cl
Qul ck c5
TonegÍdo D1

Dr.Lindoïp Sv E I
LENS E2
I,ENS F1
ADS F1,.-
LENS F3
Í/{vs ".'
RKDEO

.l

1-1
2-2
4-1
1-3
J-5
4-4
2-2
6-0
5-0
4-4
2-O
0-8
4-0
0-0
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DE LENSREVT'E
wEEKBTÀD vÀN DE voETBÀrvenrwÍcrllc r,rr,rs (LENrc EN SNEii) '

,.". ,. - . .,'59é jaargang nunner 19, - i..28 november I9B5 . '.- - 1.1 ,':l

r. ooooo@ooo@oooo '
9 .orrrcrepc.. o *.

t, ,O

i! r -

[,r sAr,Lo4ncÈ

.: 2197 
-. i::r p.g.6i1iioi:

ADRESWIJZIGING '; .. -,..

D')w. 261174

sEZo/zaaL

Randveen 1 15,
: !9' ,...r-..- ,- "

2544 ÈE Deil Haag

2563 PJ Dèn Eaag,

\l

": i:.

"i:.ii;u.',,I ::.i' -'r
7773

Itl.-.. l

A.O.I,anceL Welgeliapleln 56,
Te1. 2596 31-.. ,,. i-i,

BOETEN

RegistraÈikosten 1e boeking f 25,-
!'. Spa

t-

Betaling v6ór 15 dec. a.s,. door
51.34 .53.253 btj 

" 
de- ÀBN-bànk re

"ldÍt::"?+JgPldirlg. van ': ,oere', . :.

.,', ,' ..:

gironumer 33 .67 . Ll of op rekenl
"1rr",V9r, 

LENS (tenig en SneI) te
overoaking op
Den Haad, teÍi

'i:

- Het Bestuur.

n9m9rDDer

{ijswijk,

WIJZIGING À].GEMEEN SEKFETARIAAT

tsL een afscheld.

Tijdens de j aarvergaderrng. van afgeropen maandag j.r. is Àad schÍjf gekozen ars opvorgervan ,ÍaaP co1pa, èie zich niet n,se! bèschikbaar haa geèteld .roo, "ln íiewe ,,^,lhtsterni jn,, .EierÉit voorÈvloeiend is dus ooi- het corres;ióirdentieaifres van de verenlging gevrljEigal.U geU-eve vanaf heden aIIe corïespondèntie 'le àenden.aan het adres:Starkenborgh L5, 268l NR lbnster. ,[!-L. Of74g_42:.tt.
De (weer herkozen) 2e sekretaris rna" vd Berg.p'iriii'a" .uo'g.r"à.n- xorri.t tpr,:roon ,oo,leden, kontributie, alsmede LENS -revue- a.íTínistratle-zf,keE -.i, . . :l

.. .Het Bestuur.

...,-Lqngs- deze.weg wlr iï. graag èëri'woord Vdn "dànk uiisireren aan eenieder net wie iik, in de rijd dat ik deel.heb. nqgel 
-Eirgaken. 

van heÈ: bestuurl. 
"p.""ir p;"ttrnj-Ë"ïàriËnrl.' are. -wi j ze ihèb s^oenEewerkt. o'aarËii' doerE niet 1,..g.gn op de correga.b_e_stuursleden ( 16.in getar.1n.9. iaa,r!).Eaar--ook op dà groep hardvieÍkénde, positief ingesterde overr-ge" vrijwirri§eïs, d.ie niets te ,..r i= ón aè ve-nigipg. op,99n goede..mariier clraàièncl (enloeer dan .dat) të- houdèri'i' : . .

qe :kontakreh meu öeze'óéàseir ,àr"ii óp a"" è.,r.]:"' uitzànaering r," (à. notoirO irla.r, ,"teen per definitie "'iregàtievé gicinairo-uding" zijn er nag,uurrijri ""r'ii: LENS) zeer pretÈigen voor DiJ persoonllik van gïote'waarae- Buitenstaahqer= ti-nen zicir naulrerilrs voor-..sterlen welk een beslag.op_de vrije tijcl, g.rj.""1."J1i.. "J"rgËrij*e 
f,nkties mer zi ctrmeebrengen. rk heb èit r-n- ae argeíopen-;;.'j;u, van nablj k'nnen aans chouwen en ook aanden lijve krmnen ondervlnden, .

tÍijn bewondering en respect-voér'al at. *,riirrtttigers (bestuursreaen, kodnissieretten ènandere redewerkers) 
1s.91 arleen maar grotei door geworden. get bovenstaanàe-kiril':;;'. beetje ars een'definitiët afècÉijid. To;h moet dit ,iet ,o opgevat ,ora"r,, rk wtr nieruitshiten dat ik na verloop van ti jcl niet. 4e,e. .kqq ..b+ijv-en .z€ggen op veràóèkeit- ,,weèr waÈ"." te gaan .doen", . daaivóor ben ik.'te zàer'verknoctrt aà deze tarriàsti=àe vereniging.voorlopig ben ik echte.E .w.Àt .diL betreft'even buiten beeld,. Tevens wÍl ik van de geregenheld" g:fiuik inqièn àm nàii 

3e"."tse=," e"a s"iiiil-tè da.nken voor zijn berei-dhel-d om de krus van.... . m1.j .over te- neneh'.

#.ïiË-:"ïen 
de overise'àestuursredeí veer dudces er,,r:àr,eià'i" g" *"íru.,'"rn.n11*ru

:.,:.:i: r, Ir'.r'j. r-. r',,';r.it -Lr:" -.' ; ; " " ''

' '-1- 'IaaP qotPa'-



Hoè',iir. dé'-frèë6td 'i,rÈiils:1-éd6n 
ïaiiweqd ciè j àEiinèiöàdeïIiig dfsËioÉén' ààanàagaïona aanwezlg warrin ons chÈgebouvr, w1r ik toc-h ,"r.r1,,..rooi ae eníering d1e heraas verhlnderd was hier eenwoord van dank richten aan ilaap Colpa.' Jaréàrdrif-i§'.hii- öh;ö-ïóöi€réïieríitii èecrètàis geweëèt èn iiee ÉÈ 

-tËans' 
àdàè ri,are taarovergedragen aan Aad Schij f.

srechts de "insiders" rreten rraÈ het zeggen wil deze functie in zorn 
"roi"'*i"rrrn*n 

*bekreden' Eij is o.a. een vraagbaak v*i 'u11. 
" 

en ledereen en r4,ordt óoorropenr] óp de onmo-geli jkste "ti'j.den opgebelcl o-m nog-naar. te zwijgen vaÍr de xoeters .briefpaitier èie..hij"bewerkt" heeft voor ons' voor één aing ten íi tem bÍjzonder danlbaar. Dat is voor deposit'leve wijze waarop hij altijd \roor onze vereniging gewerkt t."tt àn- d.it.positieve.eren0ent ook artijd naar buiten bracht. veïschillende LENs-leden kunnen hieraan een voor-
Kritisch? Prlma I Haar. . . . . .positief en opbour/íend, dat hebben wij (bïooal) _n9dig.
'Jaap, noqDaars, narDens onze heJ.e verenigl-ng r heer hartelijk ilank voor ar,je werk.voor rENs r

lll__dg_gyelqxqLcht. van her Sekrerari.àuj I . - .

------------::::'i---:--iï-:--:--:-=:=:=::: - . ..

,, i
BStsTIDBBBBBDBBtsBBBITBiIDBIJB.
ldn
- 3ÀROPSTEILING
IJB
ÍJBDIIBBBBtsABBBBDBBBBBBBBBBBtsBBBtsBABBBtsBBBBBAtsBBBBBBBBBBBDBDBBBBBABBBBÈBBBBBBB*BEB-tsBNNBBBBBBtsB

Zater 30 nove!Èer

s 'riorgens:
"s'rÉddàb§ :
Sluiten:

Zondaq 1 decenbe

Ad Coret

Ji,nrÈ Zilfhàut - Cor Eoppenbràuwer
Àn vd Stcen - René vd Steen

Voorzltter.

Hr.. Lentlng - ftÍ-ek Bodch- nid'aiifsna. r '.' ' I ',.'
Aó vil Stèeh - Marleen Vd Steen - Janny e.n' S.:riy tjour.i.
André en José Glrtst

Í
- €_' rcrgens :

s '.niddags :
Sluiten:'.

dij verhinde-ï{ng afbellen bij ilosé errist tel. SeOZOe.'Íl \ I " :" "'I;ET OP --- LEt OP --- LET Op.---tI,ET.Op ___ LET op ___
LENS 3: 8.deë. Bardienst (2 pers.)

KLAVEF^], ÀSSE!I KLÀVEF,IASSEN -- KLAVER^TASSEN .; KIÀVER^]ASSEN KIÀ\IER^TÀSSEN KiÀVER.]ASSEN

vrijdag'.dè dgrtLende. is eigenlijk geen .avond. om het nood.lot te terEen maar'de echÈeklaverj assèrs zullen zlch er door niet laten weerhouden. !{e rekénen, net. zoàIs éen paarweken, lgeleden., op een volIe.bak.;u..kunt zich vanaf vandaag opgéven blJ r
Àndré ' chílèr

AIs U dit weekend toch op LENS bent kunÈ U ook het onCerstaande -strookje .lngévulal, achterée bar inleveren.

win xèuwèiirÍroven
t"ÈrceI :iairièn

reL, 1560204
tel.299855
':Le]-; 212288

KLÀVER,JÀSSEN
KLA\IER,'ÀSSEN Ig,ÀvER^IÀSSEN KLAVERTIASSEN

-2-

KI]AVERTIASSEX'' KTÀIJEF.IASSEN

fui en"Gérard vd Steen.
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r,uu= -,r,E)s 6: Jaar - lENs 65 jaar - LENS 55 jaar _ LEN' O5 li"., _ LENS 65 jaar _

20 déceirber àairstaande wordÈ het heugliJke feit gevieïd àut'on4. ,erenigtng 55 jaarbestaat. De konende weken zult u ovei dit ïeest'nog genoeg_.lezen (en horen)- naai 
-íworat

bij deze verzocht in ieder geval dezè dat.,te vrij Ëe houden. . - ...: :..

s 65 jaar. - LENS 65 jaar - LENS 65 jaar -
,r

TENNIS - IEI,INIS - TEIVNIS - trtWrS - TN,INIS - rrr,rVrg:: TET{NIS - TET{NIS - TENNIS - TENNIS -

Zaierdaggvgnd, 2,1 Cecember, riE.LetcenÈrum Elsenburg, het zesde ,,LENS

_rn:ctrïi 
j ven, bi j ondlergeÉekenden À1reen ilÈu.f s roiàei 

-i."r"i.t"rl',-
* gri?S 1: afhankelijk.van her aEEàïïffi&ffiETËËó,_
overschrlj den.

ArthurdeGroot,,:,,.,o,,n,-nBu73,:l,
Henk Hoppent,. ou,/íers g94950

W.C. . tennis toernooi

per i:érsoon niet.
,,...']

';

T:NNrs 
. . 

t-qtl". - TrarNrs - TENNTS - TENNTS:- rENNrs '- reNNïs -:rgrr'rs - TE{Nrs - TENNTS -

Sinterklaas iedst Zohdagsèlektie

,I,DENS B 1 
, - WilhelÉ'us I]1

'Qr 6 decenber vindÈ in Deja-vu, een gezelllge bar gelegen.i-n tret- farwet<au4>
let leuk:t sinrfeesr van E_urop. praits;" o"-zonàu9J.iàiii;-i;."i"rsi-;:ï: ,"feestvarkeris c.q. .zuiper.rl daÈ_ er- v,einig ,r= k;; gaan ars er maar qenoeo druitnodigidgen vooi deze top-avond 

""ra"i ."Lii", -" -.- ;- *-i ,veuvuv
u"s.ràiàqiË-.";:;";ï'àr-.;;;';;;il;. **l^:::1 versPreid onder sperexs,
. :. ., ;l .

te Mariahoóve
veel po_tdntiëIe
aÍrk iS.
. supporters,

Op deze plaats even aandàcht voor het eerste il_éIft-al. eanstaanàe zaterdjg ..; iii SO "*kont koploper Wilhelmus op bezoek.- oeZé pioeftreeft op bèt ogenblik 22 p,11gg..uia ,,weírltrij.tn. rENs vorer op de derde praai= ret rs ;*;"i-rri'iiï"à"*rï#;:,'#;iiln""nose duiilerijk zijn. (rw stewr is sewËnsr:,.or het.;ti;iï i;; à i;;Jt"lr.Fpn.mer spranke_Iend. spel vriehd en vlj+q verrast. t"t ,.t.ra.]..
.'

----:--:-.. , . .i 
..:

. :- ;l . : 
.

, i"ïi;;:;iï::rii3i;:; i:ià!,":;.::ï:::.,ï:". een viÍeselijke liicht op de uoerdijk.
' i,ij aarkomst:il 'de lfui! éctriinen er een paai crun en geel te hèbËL^ g"=i.r,, :À" : Joerry, bésint ht1 3.dagen na Houa;d - aergië *orrr"niiq iJ..ri.a a.-.,eten, terriezen die uoeítjes.-net a-r rn,:de Luii. w".r een weekje.thee retbeschÈít.-

En het is nog helenaal geen pasen:
LENS l-leek afgelopen zondag trouwens verdacht veer op de wÍtte duivutè. -..

Het old-stars Einivoetbar-tean van r,,ENs 2 verroor, met Fog, KeeÈEàn en tsetteís ..
_tqch meL, 3-l , rvan B.Id.uh',.zvrart 2 .. .---'*"' ^*-::*,, =l'. ïl -;.,. ,:
iitie durtt.. 

"u;;;-;; i"r"."r, alat her vroeger ariemaar beter was? 
:

=3-



.r-,.:. 1. -,r. . EeÍL-hesluurslld.vloeg-_ons $aand.ago*,:end.hoev.eel .LENS ,l eigehlijX . gesieelA naO.
Nou vraag 1k U::

"-.'r1: Gokkèls ónàe?.u opgelet: deiforr[urieièn voo] àe jubileuolotto ur.ri"n'rro
,.. ,-.. -. -inselev.9.rd- Ëe F.o-rëgn. ..-. -. .-.-...-...- :- -... . ..'lNie.t veïgetenl A.s. vr.r.j dag 29 novenber oo harf 9 vinalt er einderijk weer eens- ; zö.'n ,rrild feëst op LÈNS 'ptraats., .Iunioien vanaf 14L iaar to-tfads;i" a*l .

'' t/h-pak'hers Ëéet vroege beJaarden, àÍjn wèlkom. v€rpricht .ls,een'|oea huneur.
Entree f 1,50. En.kolo nou:keeÈ eéís allemaaM .

Ed}'in EY\e-Ihgl §.c-hi jn-t..e,9 .. .? qËerda,g ,uitgenodigd. te. zijn.bi j kJ.eskeurig. Samen
met zijn nÍeuwe Mazda.

-,1 Even aandàchc voor 'een oi:de'b'ékende: peter' Meershoek, oud bestuurè- en
-. 

q9ruqr.§sie-rig--lrardt .6. de,se-nbe-r. Bg J.aar,. zijD-adres i.s -spaargarenstraaL 4,' z34r Jw
Oegstgeest.

, tuq.gld PpS-1Sg-I--r.s, be-.zi.g. 4et...een coue.:back, : Voriqe week splelae hi1 net het vierdÉ
Èegen celeritas------4-0 verlies. Afgelopen zondag speerde hiJ weàeron tegenj,iiË]-erttas nàar nri tiet het derde----l-ö vÉr1ies.
.Aanstaande zondag,"speel!. het tweede in ieder geyal niet teqen Celeritas,
oscar vd Laar werd tijdens de ledenraad in de kascoffissJ-e gekozen.

:r . De aroD écirtint nu ar in oppéiÈte staat van paraatheid geurÍcht te zrjn. :

Eughes ln eèn ..uq>i4e..stqi l , de -Èrainer- van wippolder i"-""" ià"*.rf"r.' 
1:'. we vrachterÍ Eet spanning op de dag aldt Fob Jansen eens een keer :foschorst wordt.Neerlands tneede man in de ruimte: Rob Sk)rwalker .

Ilon I s-cravenèijk is (ats het goed ts) afgelopen dinsdag geopereerd. aan eenonwillige buikspier.
Joop O. wist te melden dat hij geholFen wordt door een ctrirurg bijgestaan- .door een - machlïèbanl«rerker.

19-*::r*: is e9n belansrijke datlx! voor LEN3. Dan woïdr n.r. heÈ 65_jarig
JubÍIeum gevÍerd. Reserveer deze avond dus !- Heïen- trainers: de glrnzalén zijn,Và.ZSitl ai 9/72 níet beschikbaar. '

L'r.AU!^I ZWA!ÍI 1- LENS 1 1-1

House of Darts " Ítre . Corne r" en "one hundred and,ei qht

,.,...j i,. a.r J

, . Iif 9"?". 1"rr^:1*:l.np.1i jke) kunnen we ers korË zÍ jn.. EersÈeklasser àrar:ru zwarr.rrerd' :::ï1+ :-.4 :: 1.._l:1fÈ volledis wessrespeetd door LENs. vroeienate aanvalren...igaar seen
ffei?:. S.-T f!:qPF maÍrier.en bteef de ba1 uit her net. slechré eeri strafschop ví i..,Th-o Dikstrà troE àoei. Met e'en toevarstreffer kwarEn a. w"r=eiaàra.rs . ook nog gelijk.zo spelend moet LEN. I de weg naar boven weer in iunnen sraan. zon'Jg a.s. RKÀw - [ENs,net tw s teun in deze derby Eoet het lukken.

Red. ''

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

,Ï:::::1::+.S,roqwerden. aoor 9: -Iq.u1 wilde verhalèrr qver spanning, sensatte,. onroeraarbare

' 
. Y,::Ïgq"ru*!?ïl ,"." .o.r,P"=-chÍi j fli jk verdï1et ti j denq Ce LENs-darÈavenden roog rrw redacrieatgeroPen vrijdag naar de kantÍne om de vredstrijd House 

"i ouot" ,'Íhe corne;', tegen - :kofflehuis Marco te aanschouwen. u Doet heÈ tw redactie maar niet kwarijk neEen, maar.enigverstand van deze edele sport Doet hem helaas ontzegd worden. Al1een het tellen.is aI letswaar je Dinimaal volledige spD voor noèig lijkr te hebben. (wij hebben J;;;-;, h.;--"
,terryq bl j .het.blngo _,?U . te_ llouden) .,; m ait siut zrl!. . , Cus weiíj.g of ni"t" orr", de wed_'strijd zerf aàtrefien. f]leen dat er.een.reselnatise 

"""rrrin inË i;_;t-;; à"-r"."i."iJ=ugesleept. van neer ino:wl. j qe-F _b,.egIe.pen ye dai ondanl<s de winst t"t.to"f, een matige pres_tlti: È.as'w'àt ae qegéigt'anaËi, uiàtàna '1vorgens 
zessen) uit rut <rie .nog geen gar in eenpakkte boter konden sociipn J. ceïeuis ,u" r,"í :." i"ÉJi s"[; ;;i ;-";ïunnen u dan ookaanraden om eeÉs te korneh'Ëiiïen nààr, -l-. ",

Lucas V.erkl k
!.{

Het alartplezier straalt van rn af (of 1.t9t hèt àan: die snor?) . Eëeft af en. toe duldelijknoeite Eer de richtinq. Ííordr zelfs door dw radactie,-re-geiÀ,ii9. ;.;. #a.i.ià-g.g..id;]"Kijkt naar "iedete' verrorent'Ieb" vèïÈwijfeid'om zich heèn of er eeí scheidsiechter 1n dèbuurt ls oE de schuld te geven. .. ,..':. -l ;-" *-'-*.
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., Jan. .l.topib a!9. -

Arno Moóbarq
It

Eet breln 'van de ploeg. ,,Is.,uitverliozen
dit 

-me!; 
pen :flalr en gena-lr', ElaÈ jhet" ons

eens een goede penningrueest-er. zou blijk

.. ,.. i.., _
om de stand ln heÈ 501, spel"blJ t€ houalen en doet
nie^t- zouiverba-en '*runneei. htJ in de toek"*I ;;;
en te zi jn. Eeeft een prachtige , 

!'fints-e'-,.: ln..h*s .
...,',,..-i..

: captal.f-l rivan àet' tean'. -Eeni mari, net' een'íasid haàö geéí o:""rËo-4i l;p"'r,rx"" ,oo, 
""n oÉLi.

Is .zo seconcentrc,erd f":i?-:il,ytí.9n§. afqlgsel. nLver,q.q ei i" *. n"t onderzoek naar.de doplng in de spolt. Eeeft de nefi/ng om na.een gewo.ar\g,+ pàrty ale bulen van zijn
,., j. EedFFPe=lg.I§:'te toucheïén. :l ,i,.;l:' i',' - . .- j.... - ., r :.'' 1,. : -:

jr,".

spannlng
IIEN

-,',.. "". :r.i:ii. ,,- ;.'.: :i:,; .- ;-:
j., De . llg]+yg ."hofforograaf van
- het hoofd koel.. en. $eet 

",vààk- geregelal, ee_n rolLeÈJe, .aan !

-"'-I{il].em-1,d,

Martin Reuveï i \

HANS VAN, DOI'IBURG

,. --.. t;,:ra

L

grote
tïe ft

N aas t 
. 
zaalv.,oeÈba+ s_ek retari s, ., coach e e rs te.. i aàItoe

zondagtean een zeer yerdlenstelijk darEspeler. Bi
bultenspèI, . Daar het is doorgaàns een genot dèz'e
brengen van contactlenzen .nog leter te ztjn gàari

tJrqltqup en begeleJ.drlr van' h-et'derd.e
èef afgelopen, vïIjdag- als 'reservè ..'..
Ean te zien darÈen. BIiJkÈ na het aan-
sDelen. :. . I ;. ",. :

, ,.-_..-1::,1^l _,.-':...,,- : .:! t,". i .-':'. -*.i ::.-. '.:: ., r'r.'r .--:. il,,a- { .;.'

fP"t:9. tT.. le-t teqa Ho-use of Darts ." Ihè coràerri. rDartfai,i j.àr -in- 
trart ài'nilien. -seert

van zr.jrlhbbbv z'n vrelk gemaakr èn drrjft in.rde Bcirje wórrstraai rÀ; "ijJ;;;'";-il;*'::ïhe gogigr',.. !{e.hag_den àia.n= aa *.o.trr:à;;".Ë;;;;"ffil:..- ..-.. ,.,-.
: .- :,i,..:j,:,-;.... *,.',t' .- ,.'.....,1 r'r -.'.i -'.-..:'"' ,1

S9:.,,. .,,::ggrqr de n_aan "van Dooburgn.krinkt renÍg reivs-Iid beke;d'h du. or"i. . -.,.i;''
.,-..H11:qt.., ; .{g,.rdat.ran,}rel kloppen. rk heb nog vlii broers "" ;;-h;;";I-}rr:Jrl"r',

- .., '. ,..'r(orte of Lahgrere tijc op lENs gézeten. rkzeu heb vanaf de.pupgr."r *"gàno*"ra
,' .-r: r.' r'Pa3r Po99! bU Eliti eerste wedstrijó tan de .senioi"r, .dn*.r, i"r,*".,. eei vrt t.;^.i i ,,. :lï9 bl9qqure.. :..,; 'j,.. :; .'.': ". . 

'. : ; - r''- ::': :--J
fl- ..- : ..:" .q toch. 'nd zoveet jaar, tèrug bp het oude ,honk. I . ... ,.,.t.t , 

.. ... _ 
,' . ,

aalii_:... Íi: .Il3-{! elsen,?aak;kwan,ik,lh Ao"tart. rgt Fïans v orjÈ'en.iiià r,À^.tÀ rr.
_ _ : , :: het,ook op IiENS opkcirehde. dàrten gaan sponsoren.
fot..',.-,ír '-' '':I.gat opkorende'darËen gesprcridn.' Eeb je enig idee. hoe"dat: nou gekoren ts?qans: Kiik,..her begon arleroaal, 1n Én Èaag en dat, is .;ieÈ ," **ro"a"iri jt' -ir":':Ë-'' 

-'.,'.,!39igq'a"-t.à1t ""tu*iiitl"à;':"-ui;i#r;;.*" ï;: ;illi[ n"u je ar een ... - gr99-r 'aantar rens-en ronèropen dle b€i'kèng' wÀ'reii. ret deze sport * ;;J1;1r,"',: i$lftin het, spgÀnbeobfetnJeÍr. óaarbi j komÈ. nog 
""n" -d.L Den Eaag tot vo;; ,

. , .-'..r::k9fr gen v3 d.e weinige'steden was, dle de Enlelie zenders x"n .j"tí""qèn 
"r,-..._-,.* .. .:.t.,Zeg nou zelf......als je.eeri Fgetse. party 'alar L3n. op de Tv zlet,zit l" Ép f.,àt. puntje..van je stoel. .:: .r,i' I ., ;,'. , ., ,.---.,,1 ,, ..', .-... .:. - ..-':,,.-a:,- .

Real: Is het nog steeds een kroègs.port?Ilans: Nee, besllst nieÈ.j Eet. heeft zlctr.lntrdikkeld als.een thul.ssport. -.Je:zal .defanllies u" k::. sr:ve.nrti:l-e op-.een'crrutiertgé +!.ldag._ee{, t""iià"itii ,vlr."-à.
Fed,: Maar het coryetitlespelen beglnt. toch op te koEen? ,..5, :.i-,,:..I:,-i.:.1. l.ï-:.:.-. -!..i.Eans: rnderdlaad, veel @nsen Derken dat het eén sport ls, óiË l. sà"r leert en alat je.eigenrtJk spelendervrlJs aan her trainen uenl, qr é9" goéa" à.q Èiitir.; tr'd ;;;""

;" i' rÉ 'rPi<.li{de11ik,1qïqq.e{.a} sesreetd. Den saaà ls;l'zoals"Eeàsa, a. t"k;Àt,r-,' het \dartsen ih Nddeil'and en het Is dan ook niet verwonde"filf a.t. dé-bdste. ..iteaes ulr onze stad ko,en. r,raar ook ÀDsterda, Ë.gi"t i"-"plae;;ÀÍ:r-r':r':;.. ' "

i n . ...:,
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Red: Even over je zaak gouse of Darts ,r 1tre Corner'r. Í{te koren er zoa}-,sÈu_tlen. bi jje kopen?
Hans: , . . ry.n lk net bPgpn y,alql .fe!,,,yggl.p-I . 

qe Dpnsen. èie bul.tenshuis. rhet -speJ.r beoefen-
.".: ., ,, . dèn 9+ë.It-ii. prI. E_irell.._\-op-el....qq!..yas. iroen: nog:nlet. döor:. d€...Jlassa. ontdëirkr.' 

, .. .. 
" Sprgféna, is.. hp.!, voglpegld daÈ .i-k .geen, Èk- Éegon ln .Fries.Iand .In .eèn bar kwan

ën dé baàe vröeà of hij lnteresse had on darLs te kopen.- otr,: zijn vraEdnde bllkzei ik: ja darten, weet U we1....pljlen gooien waarop hij antwoordde I
"hier 1n Friesland gooien we nlet met bi jlen". :,_ -:::.....- .:.:,:Maar otr op 1., vraag terug te koren, tegenÍroordlg kan je het zo gek nlet bedenken

. - 9f ze _írirten.,wel,: politier.,Brardseer (Igl*-:;c.sport Èi.jdens het...staken) èn
..',bijvooihggI§.b9jaardentehu1zeneIl,jeugdhonkenj,.i:.-.,.,.'.':.j,l.,

' gans 3 ' IlÖt nu: tcË' valt aat wat tegen. Ik heb natuuru jk wel m,n vaste '-.:...Ii-hLantenen ik hoop dat Lk door het beschlkbaa! stellen van heÈ maÈeriaal; Ln :. de-r.k èítlneheÈ darten ook bij LENS op een hoger plan kan br (lÀgen. We gaan in ieder geval
dgor _l,raq dercnstralies en ,de ..qIgqarl€aflie vaD:,èen weergdltiö§);i,in'ls-daittódrnóoi
P;1!S
aài.iàè

ren oItr nog. Eger lf\§- g.rs Bèn::heÈ. d4rten._Èe ktijgen èn om,éed eerste'.,,t'te geven krï5 gen de LENs-lealen bij aankoop,:van een pïofessl,öneè1 dartbordter vlaard e van Í65, bij nij een korbing van f 10 t1lsschien een leuh
cadeau net de feestdlagen ln het vooruitzióE

Tot zover Uans van. Doxoburg. Een
pröpaseèrÈ-.:' i.tocirt u bÉianóËter:.i
sor:se oi: ö'aïÉs :ttrà Qgrèr",- set
.": .. ., .,.'r ._.:r -' :: i ., :i : . -' ' .r '-r:-

oan, dl.e alleen .al .doo! .21 jn ènthousiàsinë'.fréL'dartËii'
nS bg..hDeII. vpor het dàrten!, iga. eeh§ largs bi j-:'-. ',:je Vlol-fstraat.. 264. .,

Marcel,.
@leritas 2 LENS 3 1-0 (1_0)

,: i ,: ..' Arthur ;
N.B

-.; r.fnte'i:-..;wat is. er. Ài.d?
aeweifei riit sesain;ti'aàt,

..., i:i ,r.-:- :.' . .

. ' vg!.gende week.::cinzé Ías'té..:Éb

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz .,' ::z ... . .-, .. ... z"; ZoNDAG SENToREN'' ' '
zzzzzzzz.zzzzzzzzzzz?zzzzzzzzzz
':- 'i 'i-. .., .'.. t' .,i n ,-. " ,1 'l: .: j 1i'
PROGRAMIíÀ ZONDAG 1 dèèenbëf 19

14.00 uur RKAW 1
11.00 uur r.ENs 2
12.00 uur Gona 2

:- :.1 ':',-L

,.:.1 .: j i' ,..

v?rzz,?vqzzzzzzzzzzzzzzzz

527 totz
610 1096
407 2048

ii',::i ,:iir:i1 ','i- - .'i ..'.'."

I,ENS 1

Papendrecht 2
I,ENS 3

J. de Rond.e
v1 J.Eagenan

R. VeIèink

-b-
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. .:r -.j
!.

LENS 4
Rava 5 .

Dgc ..9" : '

I.ENS 7
IENS 8
r.ENS 9" " -

A. EorstDan r ,i

. v Mulfem ': - :'-

. Dermer-,.+:,., :.,.^

.waalbe-fd : '_.

rq..i.,.....,; '

.N.

aiz-zots
4L7 2LO9

. .,,.:i...i !,
12.oo:lulg-,cr'. Èir:.;sa , -'
12.00 uur LENS 5
12 . 00 ,uur LENS 6
10,00 uur BIaw{ Zwart 6
10.00 uur Valkenl-ers 4
I 1_: 30 

. 
uur icr.jr !{.:}I:.,Vaci I 7.

u2
v3

B
c
J
N
N

' , .... 421. 2132
. .- 416 2702

, 427 .,10
426- 2?05

:.- . ,.i
RESERVEP Roc ZONDAG l, december 19É5I

,ï

f

14.00 uur voorburg 1

12.00 uur Voorburg 1
12,00 uur liassenaar 3
12.00 uur wassenaar 4

NENS 1

;,' IE§§:r2' f -"

IERREINEN

RKAW:
Gona:
Gr. Wit,5É i ,-:,' .,
Lltauw zwaiti ' "

Valtenièrs r

Gr. t{ II Vac :

-r.tENs- .3 -..'.-.-'

.LENS 4 --**.

,lJ
Verburch-.1 .

.IEN§;?.;:i.r.,
, To_neq:.do,r3. 

.,

..§oA:2, ,
I,ENS 5
IENS 6
Voor.irurg' 3 ' '

Toofal 3 " -'
'Ouno'3

Heuvel$reg, rLe.idschendam.
BerestelnIadn..-.
Escautr, I naast Spoorwijk
Dr. Mansholtkade, Wassenaar
, , de Roggewoning,, Buur[.w-eE 

..r:- ,

ÀFSCERtJiíENI------::-r
LENS 5: '"'
IrENS 6 3 "
,r;ENS. 7 ::i.'

. 299855É _..r..,.. 0174.à-7L3A.- .-'
' 01891-7943

LENS i; L:Verkljk: 
" 

,,
IENS 9: F.v BeekuE r

1.., !i

ÈfuèiËàr+en :i..È.,

Éi,Ëràí"aa, 1'' '
llurveéteyn-. i 

,

PROGRAMMA ZONDÀG I decembe! 1985.

w'
Ei
G:

4549.72
947272

14.00 uur LENS I
Í 10..30, uur: UiiÈas 2

11:."0d, uiÈ: LEN§'3r+

i, '. a

'-.. ',.

.. i .-.- :.:. i.;

114,r00:
'11 .30
10.c0
11.00
11.00
14 .00

utit
uur
uur
uur
uur
uur

,I,ENS 4
eraàf w rr vào s j
croen 9Ét r58 2
LENS 7
LENS d
IENS 9

;4.,

'l'-

i.i:.'1

+ LENS 3 Barilienst

UITSIJAGEN ZONDAG 24 novenber 1985.

Bl:auw,. zlq4rt .l ;,:1r_, r:..
Dlauw. ZvrarÈ. 2 ..-.,.
c"f.rit"p 'Z :",,-," ,

rENS' 1, (vr)
.'.;.... I -'. IENS 2'(vr)'"

j:' ii- -'i.i -- -r -:, ÈNSij'-! 1ti l. -.'-r
' i. --.: - LENS 4 .:1.II.v Eolland 

--3-*-. -. 
-

r.,ENS 5 1;1 .: ,.,'ir.: i...
LEI'IS 6--;. .,.'CeleritÉ- 5 

' 
,.

M;aÈh.i;l:'3 ' i '- -.tr

.. ' ". ri.: .,:':t:-...: ' ''-'

-.,. ,,]|,

- rónèqido 
'5 

::
- r- -; 

- 
Spborwt Jk. 3 .

LETIS ? I .I

--,1.. .1P115 g-r r; '
-. r,ENS- 9 ]' ,
.. , - -,\-: :-- t"

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
. . . ,it -t i'- ::":. - ', ZAÀLVOETSÀEPSX]GiIÀi,'MA

-:...1 t,
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzz?zzzz zzz

woËNsDAG 'h decenbèr

4zzz?zz"t?z4z . ':

:. .. , , : z ' . : .:.

zazzzzzzzzzzzzzzzzzz
,1- :. Z 7

z?z

1 9 . 45 uur El,tSE 5

1985.

LENS 6

-7-
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sporthal Eoutrust veld 4

_: t: t

I ,,',.

r

, .,*-.i.,.lj,;
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opst€Iling: P.Toet - R,GIEÈerg - F.IanceI - M.Jansen - T.LInà - r,. Strife - G,Stnke -' J.Slnke.
verzauelen 19.15 uur j' '' LeLder iI:EaE

VRIJDAG 6 december 1985.

21.00 uur t s-Grav. SV 2 16g5 3 , i:i,r sporthal Vlestlandl I s-Gravenzande

opstelling: G.vd Kley - J. Ereren - E. Eo-Dpenbrouwers :r,E;SdhuLten -.A,SchÍJf - f.Eblé -
A.de Pagter

verza.Delen 20.30 urrr lelder: B.Snulders.
LENS 1r2r4 en 5 zijn vrlJ!

UITSLAGEN

Texas DEB 1

LENS 3
Dëal Holsur 2
VENIBO 6
Í,ENS 4

PRoGRAI'ÍMA 9 l./a 13 tlecenber 1985. .

A.de Pa r. zle I,ENS 3

IiENS 1

,i.,mp,s
],ENS 5

..,r.ENS 5.
'.vDs,,

r il t, r-.

5-3
6-2
2-A
LENS niet opgekoren ! !

18-4

dlnsdag lt / LZ Df;o"1A/ I
vrij dag 13112 LENS 2
vrij,des l3/lQiil$lts 3
vrl j'qaS 13l \2-..I;ENS 4.

LENS 1 (21.15 uur) De vliegerDolen voorbqfg
WllheLEus 3 (20.30 uur) Eoutrust veld 2.'
The Bo!:bers 4 (21.15 uur), . .Eoutrust .veld 2

' .-, SchetdsreshËe5ilg;5uypers. van LENS 2

! :',l

Medealalirgen Zaalvoetbat

LENS5en6zi jn \Ei j

het fung€ren. orn de tea&s.
het leveren van sdreidsïechtersrt
de boetes .
het zorgdragen voor kopy voor het Ëialltje
deelnaEe aan toernoolen.
onderstëuning zaalvoetbaLsekretariaat.

Een trleste pritreur,

Real Holsur 2

. .. ..;.-. . i:i;1,'
Maandag 2 deceEber a.rnvang 20.30 u]lr:is er aanvoerdersbtJeenkonsÈ..in , de .LENS-kantine. fèder tean wc'dt uLtdrukkcli*jk verzocht te zorgqn sat.er itennlnste
ienand btj deze vergaderlng aanwezig is. De votgende punten ?u.l,IeÍr,,!n .le-der
geval aan de orde koEen. ,1 ^,,.. r.: ii . .,t,y-, :: ;' .

1

2
3

5
6 ';.!l '

rs de aLgetrene oPenlng van olC verslag. iriesttomdat dLt, na vele verzoelieii,và. de ;àaI-
voetbalsekretarls, Pas het eeÈte verslag Is ilat nLet van zijn hand versctítjiit. oit was
een negatleve inleiding' daar aËt niet bij 'rfts 5 past begin lk nu opnleur+i ". '. .: "'

I.ENS 5 (of werkt Jurrie Ean een coEe back Ln de zaal)
get ls ar zorn aÍrderharf jaar stil rond Jurrie Koolhóf, rn deze periode wercl hlj 3 keer
geopereercl en werd het Nederlancls elftal uitgesghalceld voor uexià (een voor de handIiggend verband?). Een coEe bàck $erd telkens \.rteeil verstoord door een onwilligè 'l<ill,e,
ook aan het begin van èit seizoen zou hLj aI weer- nEt lo,gptraÍning zljn begonnen Eaarafgelopen vriJdag zag lk een speleï van r.ENs 5 diè' net' hèLzèIfdè't"ir"x'ti) ' 5"" drlàta]goals Eaakte tegen het sterke ReaI golsur (WeÍkt ,Ju.rrie ."r, ."r, "ór back in de_zàat?)
Gadegeslagen. d@r een v.rjf roa4 s.§S.rEe. alelegatle uit Eindhoven (ploeqs!0a, Reker. Kraav,'Ruts en stew;irs) traakte ilurrie èeÈ'o§t*tketl jk deuui:È- ln de zaal. Maar nieÈ àrieàÀ.r-urri"het here vtjfde elftar stal de show in een ultverkochte EoutruÈ thar.

-8-



J

Toen het duer om 20.30 uur begon wercl op de and.ere velden he. voetbdr g"lï'"it, à, ,ruu,nL.ts vari het zinderend._-l:u1 *. BSt:teS+p"*eerd: dso+r:he;Èrrrltmlsohe, applaus ._ddÉ:kronkvaÍi de ttlbunes haarde r.ENs 5 veniietrgenir 'riït. onder 
. 
r:elcring van captain wlco dievaÍrLllt een gestoten verd.i+gïg de rljnen g1È49!!e-*qrd . er,,*t, oprruii"na g",uh'goscoora,Maar riiët raueeit' Stirt.iè'Etg"Íag., qót Wilco (2,.n éerste) ,nene. 

"r,. 
inréir"r Wi, Kl0nnen,

S".on:.1kld. viat .,rije:'aó;;."e=t=;"sl--,ï"';;;:iïaï,,";.Ëlt fií ori een paaikopduels:. het toer.vaí:aqàÈhà erristie iten uttle iiggers; .""" u*-e"aÉ. .;írÏ; íïi".ra"nog een eigen goal tri naken.Eàar stuitte op de betrounbare goalie Wtcher ( Er bestaatgeloof ik À'daos belanos|9tli1q_ 1oo1_hem, 
-alleen 

troeÈ: Ein. ultlopeil, rog steËker wordenvolsens J.cil ;,u.1tsià{, ri.u1 6di,§ur.z : i,e$rs t - a_e, : .,i., ,,,, ..i ,

zzzzzzzzàzzzzzzzzzzzJzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz "'." t :: /' íi' ii : i

I uNcs DE spoRrEN vAÀr DE z-M LÀDDER ---::: i :'.;''.'., .r,. " ,'

Z
'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàz;à;;ààz;ià:iL"íàrrrrrrzr"

',t,urrsr,ilgeN 
z g.it't rtgu5.

rs-Gravenzande §V.7

PROGRÀMMA 30- 11- 19 85.

14 . Oo iiiir 'Blairu à,iàrt r
11.00 ur:r .sEv 3',1 ,'.,,'
12.45 uur DSvp I -_;

11.00 'uur óÉÉr Deep ' 3

.PROGRÀI,ÍHA 
1 -12- 79 A5 .

14.30 uur LENS 1

I 2 :'.ci0- uirï: rÉN§'-5'
' 10:00 uur LENS 3
:i 14.00 uur LENS 4

IIGLiINGi TERRE II{EN

iLau§. Z$art.:

SEV;

DSVP :

vcs 1

DSO 4
l4olq,ï9r,.,10
Vitesse.;De1ft 13

J.v Ockenburg
Z. Gungor
Ir.NotebooB .

N.N... .,.1,-..n.'..
. i. - i.

J.ReI@rswaal
C.Willerns - -
A.Nlëwhof .'
N.N.::i;,i .. i'

I,ENS . 3 7-4

!Í'1.
rrys
I,ENS
LENS

i
2
t

I,ENS 4 i:- 'í:'.' 1 '

.- ool/oo4
o08/045. oL7y'tiz

.-,.:o24jti71_

'=o.quoo3l
.ooa/o44
oL7 / 1?8
024/ L7O

i,.

Dr: Mal:I:ldkade .ingang bij sporttial Wasgplrqajr.
tel.01751-15787

i ::,;. 
sportgark rr de .fl e,uvel,' Heuvel,&e g or I€ids chendàn,
tLe]-. 278972

ÀDar Deep:

ÀFSCERTJFADRES:

ATTENTIE: -- l''iKaÍlun s';j. p,.i ïiI.:.' H"ii"!.i, BeIIen
,-: :t ,

.01720-27L44

sport.corq)lex "De croene t{ijte', iportlaan te.tpÍjËacker
tel.01736-4518
.9p-o,+pa.rk . 

JGrJkQuin ingang,I(i j kiluihse étraat,, X.l. rU ar5 t
vri J dagavoncl voor 19.00 uur blj:
A.Spa ' o7a+2gfiav.-.r.', /.t.i J.'i .::,r.. . .

M.Nelissen 0112ó:i\1a[;i ilr;. öbó,-saa,soot.

VERSLÀGEN:

Èl:."1 l* oelae''einEJà1.r, ."=1!.+rgg. or. ",.ia.r, ruré:r;'zlàr, a."in"*.r*. ,"i,,i r-sirrq:vou gèèdë'' troed naar 's-cràveízande sv.. rÈ vèrwachring dat het weer-een ,"etrr.Jr.;*ËËLi:azou wordenbleek ar-ras. oe scheidÈièctrter bleek net rews zeer weJ.nig "p te,;Jil;-;;;r#;de ÍLinuut gaf hlj letterriJk een penarty kado. Een bal tegen 14io KLÈnnen r s achterrderkvoor iedereen duldeliJk a:_11.r1 
_werd tqr-, penalty verheven. Veel agitatie in het vetdvoorar in het begin aan r.ENs zijde. Eoe mËer ae wedstrljd vooderdé hoe Eer r,ENs greepoP de v'edstrljd kreeg. Na de gerijknaker van pierre maakte Gerard sinke nog tfiee aloetpun-ten' Dè wedstrijd vrerd van r s-cravenzande zijde steeds grimiger. Er werd zo duldeujkoP de Ean gespeeld dat het een wonder was dal er geen blessuÍes vielen. De schetdslechterha'l het geheer ntet in de hand en na, zacht'g"r"gà nogar rare ue=[ssingen . we warenblij dat' de wedstrijd afgel0pen was. De t-a ri.tsrag was ook d.lk vercliend..
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OPSTEI.T,INGEN:

IiENS 1en 2: ïorden doqrj de tralner-_bekenal ge-EaqkÈ

i

LEliÍs : " p.Enze - ,f . Kou,{enhoven - ,r.Krur - E.rLrAEle - W.v L{ersbergèn - J.prónk -
.- 'J.S,tnke (A). - Il jsinke - ,].Víeltens -: R. Dïiessen -. tN.N. -.N,N, -.N.N, '

ryl, C.Eerenbak - g.v tsssen - U.r,rié - P.Grootvelal - M.,Jansen - H.IGryer -
E.'Kouwenhoven'- .r.Kruithof - H.DouÀr - R.pilon - !í.Stuifbergen (A)

*r,.-",.",,"óÏË'ir-rÏ;§' ' :

JJiIJilf,fiIiIiIJiIJJJJiIiIiIJiIiriIJJ ': " -.
.T ,,: vAN rET JEUGDFRor,rr i ,. ' : ,

iI - .I - -. .'j-'- "

',JJ,]JJiIJJJIJJ.]JJJJJJiIJJ,J.IiIJ.I J.]JiIJJ.]JJJJJJiIJJJJJJ,JJJiI.].,JJJJJ,]J,]JJJJJJJJJJJJiI.,.,I,iIJ TJJ.,.,JJ
AIGEMEEN KOÀIIAKTPERSOON: peter perreyn, Serenadestraat 51, 2551X8 Den Haag,

t"e].971674

IiEDSTRTJDP}€GRÀINEA A+B-JUNIOREN

Kontakttr)e rsoon : Jan spaans r 
'' MaartensdÍjklaan 54, 254L xR'Den Eaag,

tel. 292929 b.g-Í. 971674 Peter perrelm . :

N.N. is àtinvÉlIing. ult de selektlc ,

verzaoelen ' 11..30' uur LENS ;

voor 18.00 uur. ,r

ZATERDAG 30-11-1985.

Leideï G.Kulier.
. ,l

V1 B.Itrysse
v2of3 ?
V1 J.Franseoa
V2of 3 ?

ockerÈurch

Same.nkotrst LENS

Afbellen voor de wedstrijden blj bovengenoemd persoon op vrrJdagavond tusqen 1,);1Jt) _i.l i
19,00 uur. In ulterste nooal nog op zaterdagoorgen op LENS blj femana V:rl'aö-- - -,- -

jeugdkoEml-ssle tel. 6613L4. voor avonö4edstri J Clen uLterlljk de avond. van,de wedstrijd
I

327
437
333

14.30 uur LENS ]il
12 .30 uur LENS A2
12.30 uur LENS 81

,,1É.30. uur LENS,. 82

Blauw zwart Al
Du,.ndo4) SV A2
!{ti-irelous B 1

Oul".rl= P? (vr)'

l':::.1 r'. ..'. 13.:45r uBr
12.00 uur

; :1'1 .45. uur
14.00 uuÍ

17.'15 uur

DINSDAG 3-.12-1985 r. i

18.00.. uur InÈernational:--.'.,'.]'';
BYZOIIDERgE,DEN r

.: i. ! ....:i i.'.r-'

!'l !, :.,_.: IEI{S _82 '

opstellLngen als bekenal .M.gàazen óoÉ ln a2
zle kopy dlsco avond,.eri sportkaup , ..

-;iilr!li ...
WEDSTRIJDPROGRÀMI,IA C+D-iIT'NIOREN

I(ontaktFersoon: Robert pennLngs, Kon. EEEakade 4c, 25lg F^, Den Eaag,

F^gil." vogr * r,reds tri j den bl-J .bovengenoend pëisoon op vrijdagavond, rÈssen 1B.OO en
19,09,"uur. In ulterste nood nog oI} zaterdagmoigeq o.p LENS bij 1àmand van de .

' jeugdkomissie Èel. 66$fs. vcor àvonch+ecls [rr l aen ót .ff it É. .oor,à van de.,riedstri1d
": voàr i8.oO uur.

-io-
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ZATERDAG 30-1.i-r1':1 saËénkorst LENS .
Érir. r,Erts .C t '
uur: LENS. Czi ;"
uuË 'LENS Dl'?:,

vz . u. Daeder1k
v3:? - .;" *

g2 ?. - .:".',

10.30 uur
- .9 ;00 uur

9.00 uur

.00
.. 30
.1.0

;,-.

.:ï

DEI.j Cl .

ms c4 .l
Evv' Dl 

.

l-i'
BYZONDE RHE DEN

- .l opste.Ilingen als b'ekend
- .-:; ':".1ï ' .1 zie' kopy '.sportkanp í

LENS D1 Eet. R. Gitllot.

: .rÈus B2
I,ENS F1

QulC,< F1
BMT J'? . (vr)

T{EDSTRTJDPROGRÀMMA,.E.IF{T'NIOREN: i J'' .

f.ontal(tpersoon: Rob v Schail, Jan Lu:..' nlaan 158, 2533 Jv Deir Eaag,' ré1. 884694 b .q.9. 971674 pètèr perre\'J-.- Yll'l

Sanenkotrst LENS

v3 . ... .-r: .

gouÈrustweg
IsabeIlaland.
v1
v1

Àfbelren.voor de vreds tri j den bij bovehgénoènd persoon op vriJdagavona tuàsen 18.00 eni.9-00 uur. rn uLÈerste nooil nog op zaterdayr.rgËn op r,etË ul'j 1eíand u-'À.- .,-a'-. '''-"
jeugdkonroissie tel. 661314. voor avondwedstrÍjcbn uiterlljk de avond van de vredstrijdrroor 18,00 uur.

.. ZAIIoBDAG -30-1-Ir 19 85 .r :' '--'r ' .,

:- 1f.00 uur tENs El 1"' : .i Ïreaenfrirctr et?9§:,',.
Qd., - --,
1023
1021

10.00
9"00

10 .00
11.00

uur :Scheveíingen .E2

uur DuLnooral F2 -
uur LENS F2
uur LENS F3

.. i

. ,.10 . 30 uur
- ,., 9.15 uur'''. 

d. i5' uur
'- 9 .30 uur

'10.30 uur

'.,1" i
' vloiiNsDAc: 4-12rt985 .

. a , ,''- r'i.,,.-.! -' I -

1. qi,]e minivrelpen hèbben

l' ; . ! : ; ':r'

stnterkiaasfeest op rills 14 .00 uur '..

l,-
- . BYA)NDERBEDENi'.'.

ld en P, vil waaral I aÈ"roe z*)opstellingen aLs bekend. IJNS F3 met c. Verseve
LENS Fl s.v.p. verza-rilen op.íei.lS i.v.m. vervoei
:-1e kopy sportkary en. qír;terklaasfeest, .:

, .I{EIrSÍRIJDPROGRÀ}IIIA DAMES' + Èeis j e's

". 1t-:" .: -'
(onÈaktpersoon: Frans vd Berg, .GramÈbeigenlgà lI4 , 2541: oll,,r,érr. 

"..9;t,el; 297978 b.g.g. 971674 peter perrevn.
---_.,-:.. l:.-.," '.1 ,:,:". -

bi j bovengenoenat persoon op vrl jdagatond . tussëir i ie. óO an
dàg.op Zaterdagrrrorgen I op LENS bij lemandivan -de Jeugal- '

avoldïds:lt j.de" 
"lte1r_i:5- de avond 

-van 
de wedstriJà voor,

tir

. A+9llen voor de
l-9,.00- uur. In .ul.

koEeissie te]: ,6

l9"1.l9" qur:. " "'. .

;ÀTERDAG 30- 11r19 85.

260
2Zg

weds trj- J alen
ferste:no,o.d
61314... Voor,

SadEnkodEt .LENS

s- 14: 30 uur'. Qr:-intus .i, r
10 .00, uui Monster:" ,

: : ...1-,

. LEN§, daEes , ''"'.
LENS.loeisjes. 

.

Leeuwerl.k, Kwintsheul.
sp.par.k. Pólanen

13.30 uur
9.00 uur.

iJYZCNDEREEDEN

?

l. -: :'
'i.r.t r ops_Èellingen a1s bekénó.,' caarnè óriaers djt vervoei

! '': 
,

!'í _ ,

-ll-
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rr prtilcrpJj#tte'-n ae sporÈkarqren op dit Eorent vor. Door .* ;;; ,.*tr.= van onzejeugd_Iegen gagi y§.,S}J,8.i.r.$- :.eÈ 3 elftafleii j f\.ree t€ans g.jn- i1u", eiàLr.r, en één téa5naar zeist- Daa.r w.rj ar zo'n f 1500,- iïischrtj fgerd helbàn Éeten betgren vragen wij
'o+derstaande jèugdleden oq-'nu f 40,- ovèr Èe'naken op grro :sïzii t.n.v, penningmeester
rENs Eet vermeldlng sPortkarry. Eeeft u ar betaald alan is ait natuurrijk niet meer nod.ig.Natuurlijk nag ook het hele bedrag wal f LZO,- ineens overgeroaakt woróen. we ggaa vgn4 L/a 9 augustus.

. 'i.i. j -'- . .''- i:' r'i :"" --

Gaanderen: R.Tettero -'D.Bijtsna -.F. er Haddioui - e.É;.nirr*. - M.Eaazen - M.Bosch -M.Brooshooft - A. Raghoebfui - r.i. su'huurnaÍl -.. p . varkerÈuÍqh '- A.)Tikal - ..
al.Drnant - M.tÍubben - E.d.en Eeyer _ n.tetléïo:: slva.oer§ -..'ï-.,ra Ë.lS _
M.Ilrsen - D.v Zetten - D.v Deld.en _ A.v Delden _ e.v «n:.jff _ R.Boon- .r.Mansveld - p.pronk. 

., Í -' .' ., ...

... ". r: .-; .r.. 14...
zeist: í.Éöeiíager - s.Eoefnager - p,Bosch -.R.Rte&en .- ,M.rzendoorn - N. schuurman -

- {.t_o1"r9". :- !Í!v ,Diemen : e.v rtbwiJkj -...l.xoppendra'aier. _ n. r,iulUen _
J.V.d. Zande -ï .r. Spaans .

. S II.}TEFIGÀÀSFEEsT

o. 
= :, ,Tl:.,u.n ,4, decenber is het dan weer zovex. sinterkraas en zin piëtèi.ii hètb.n beloofaloE 'dirn bi-j" EENS langs te konen. NaÈuurlijk.zijn al onze rnini-. werpen, so6pige zelf s metbroertjes en zusjes, present:. Juuie wdrded cr;. 14.00 u,.rr verwachi op r,ENs-. !{e zingen eerst

:1:,f:: !_r"l!:Ir":::..qe..resr saaÈ vanzelfi, oD + 1s.30 "tr'i"ïàt àinJaop.r,. Natuurrijkwordt er op deze d.99gg: nlet getraind. I :' - . ... .

SPORTKÀMP

sprr,hecrrrotrs

Tholoas Moxe Colle

rn Januari worden er door de Eaagse scheidsrechters verenlging *."r 
"p.ita:gètwèostrfSae'gehouden. De raatste Jaren hebben wij steeds nïegedaaÍt. og4,èit ja,eg rs het.,.weer dé be-doerLng. q) èit monent. heefr één tean'.zich irangbnerd. voot r :aecÉÀIr 

foeten wi j één ofx,eerqere tea!,s aan.erden. Dus wirren Jurrie needoen geef je dah voor 1 dlecemberíop buPaul vd steen ter. 97or54. De speelavonden zljn r0 en tz januart (voorroiides) en Ërr.níueeldg harvg finare op 31 j anuari en de finare.op 21 furrrrari. o9 yri5aagavonden duren van19.00 !,r9 21.._1.1., uur. . '...-:.ir;.j_,ji r' ;'
.: ,:',.. i.'; :.:r::r.r, :tt' " -.: .. . :. - .. .. 1:'':: _'.' ''l:'' r : "

ge en de Marterrade- Àlët"bescËifÈaàr

De zalen van het rjonas l4ore correge zrjn van zs/rl t/it'B/re iiài ua"tnr:.baar.: Dr.t betekentdat er dan op noaandag en dinsdag geen zaal beschikbaar Is oE Èe trainen. De Marterraaleis niet besc.]titc!qa1 rr"4rL .?9 / \1. r/a. 4 / tZ.

s;; ï/ËjDr.i'àe ,,o;.à., iruuIJTSCO AVOND À aanvan 20.30 uur

l

r.rtrae::r3x iè rret dan. ieer. Fov.eï dat er o.ij)',LENS: eën' cergezellJ,ge avond. .gàOt plaatsvinden.
èu

orijanig
gdiqe Vedèíanen deze avond tot.een grooÈ succes

d.:g9n*rFe ,gaat er -Vahul.t; s:tè dè j
gaan Eaken. WiJ rekenen erop dat Jutlie
rràhaf de B-klassers ,tót en Det. de

Eet eïen enja

nogal wat (school) vrlenaliÍrnen rrEe zul1en nemen, opdat er misschlen ook, nog . gedanst kanworden. Naast wat korfh{I-en handbaLvereniglngen trit de ongeving dis-riÈt vi,aL 
' feestvlerdersolrzé 1aítirie"kören opvrolijken, valt er ook nos te geniet€n van de. klanken vanGrace iIc:les al_ter ..,líadonna,, t ionet Rtchlèrr Sandra',, UB 40, no!l.g,.en uà!g.r .r, de Burythiues .TëóiJI U oök nog . een kans- Ls .dat er Eu?iek" géilràaid $rord van:dë Dlre StraÍts, Siryle l'linds, U2 Talkl-ng Eeads . Arcadia, Whan tàe cure , Sting ahd theArtists against apartàeial. Mocht het niet t€ stoffi g ziJn dÉze vri j alagavoóà ' dan ls denioegelijkheid aanwezig dat zelfs: superereEp, Rolling qË9'{'eP 

' . 
.Eleetww.oï2d Mac , the BeaUies ,8111 Ealye, colden Earrl.ng, heÈ. coeds'Dtiel (Beidië: !:) Toont je Iager, ed ZeppeU-n,Deep Purple en Status Quo zijn te beluisteren. Zoals utt èit sÈukje te lezen val.t zal ervoor bijna iedereen wel lets zijn wat Èle uoeite waard is en andeËs zal de tïuc en(platen) d.oos van de drrscotheek vJtjal open gaan zodat zelfs nt'mmer als people Fron lbiza,Imagination, eI AfrÍcano en wlj gaan (niet) naar Merrico en wat zijn aÉe Bë19en don(nee) ^gezongen kunnen hrorden. Tot slot vermeld.en wlJ rnet nadruk dat de entree per persoon éénalaalalerbedraagt, clis voor f l,5O weet Je ailes

-L2-



(Heraas àtond vorige week 9dn foutiève eàtteeprijs vèrrerd, inaràr dat zàr {{nret nietd:rukken) . ' t'Ieem een goeal hu'eur ,.e, eventueef ié: aanssctroenen''..i ;";;; niet dat de
T:_t .r'.1?1r e.opensaar. Bedenk Je dus Èrjdl.s i"r i;.;;;-JË;;i;;ïà"-." on u"-*iwant voll iÈ vo11 r: , , ;:,,. .. ,.,. -. :. ' :F -- i.''

RKSVM - LENS nelsies 1-O ,:r ! .; i' :'

Ii,ii?:r*"",ta1Jaas ser.r.a-iy *1,.,iooi" on'èu" *.riuru .,.ru nà"-ré:r"r'rs'ho*:u.. nui
Í:::::1rgT: l^.I"ïf_r:l "rjn. zareraass-roch naar,,",,"Àrà-,oà-à.iilii eír:r',"s-JiiDe'Keno $'as or 4e! -dpar zou. ga?l : Nu',y:el ir-rret naàr RKsvM. breek ltoch ilat 1rét aóor ,óo g;u-rr.
'.:{1] dus ine: tï.e-e.v,elanrrustà àuders ls.n"rXy.1, tsaptiste) ;;"; RK§; io"; rr, weer en wlndsneeuw en hagelr weïd beilonnen aaÍt de eenste'hèIft, alhoerael we het beste vJ i"i-""",r"---..
l:9ti *t"t_*ryvM.uit..,de eóise doelposins roch re scoren, aoor àJ" l,rÈÈr'."tii""iË"- 

-i

::iï:^:ï-TlIq.:l:r:' víerd nrisl-Ètè.radr,sre vrouw en sins Nancy-s.,i16s,1ir1,:ran spetbe_ iPaarster spèrèn, dlt 'tot qeer tevredenhei.d van de r.ENs aanhang, alreen begrèep'dË scheid!-reéhter ër' nieti- van-.envroot rrr: .r."i, ""ui ;;;;r, in her. voordeer ,van 'nxsvrir en h,ist
*laï:_"_*. ,",:,:*ï*y.1.?{lulolèa.,,, ir.. ;.!;;;"-; ronen,, sa,nei.,"ei.i.iÈ=',Jïali"J;*, ",vewl*t:; volgé-..r-I{S"ilíF9k óF:h.t iËÍtae'zerà resen u."5,."l"gtrÀio à";;-""..ï:- :..",.,i,,,,,. +., ;... .."1

,. 1.. l':l

r,ENS A2 wP,è2"
' .,',, '.!:.. -'r.. ; I

Een rustig begin, de ggheLdsre
blessures heb je nl,kE..iiaàr to
party genaakt. MaaÍ we bleven i
scoorde 2-0. Eet vrerd. 4-O tot
kïegen we een doelpunt !.pSen.44 tegen 1.:: :.., 1'r' .rr

. .,.. . - .t_:r'...;-'

l1-.1, , ,:'.,, , rde l'Íéés-ter"+:l . :
:i!,,r .:_: "' .t _,,..,.1_.

. r : ;".i, . ;..,i,.; :.-'--il. l":;;,;; '.',i..
chter.;had gëvraaga om het rustig aan tri doen wan€ aan ' ,!
ch na-15 Elnuten stond het 1-0. Wellswaar dooï de tegen_
aanvallen en 10 mlnuten Iater kreeg Cierald zrn zin en rïtlst. In de tweede helft kregen ere het vr-aÈ" nóetfIjier, _eó
-1 . ï_e kregen er geen een [per in dus .de relndatura .tgg= ..,

,''.'Íl;

IENS 81 - vredenbiirch Bl. 4-O . ( 1-0)''

LENS ts2, is het Bech of

J. Iioos.Loot,
' i:

PauI vd Steen.

,i+:1-11_":l__*srj-9e rp'senstand.r vooi'rbxÈ rs vrecrenbuiih. roch rceèL .Bl .wi-nnen t" ,.o tDrl]v€n doen qc"rr ce hoogste BJ.a't'Ben. Í,ENs' begon goed en patricí vd à"qr'"";rà; i;=é-zesde 'mlnuut, zèor fraat. Daarna nan vrederÈurcí het inrtiatief ovei, no-na ae tierloeninuut kon ileroen Dunant, onze keèper, zJ.jn klasse tonen. Eerst pakte hij.een kopbal ,vanaf 5 EeÈer op schliterende wijzÉ en p"i d...r,u stopte htj edn strafsèhop (nletkle'vast) ' Eierdoor ,(on r,ENs neÈ een 1-ó voorsprong gaan rusten. Drïekt na rust rna.akte ._lMarco Endlich er 2-0 van en in d.a \rij ftiende minuui iopte h,-j een colner van patiickBiJrs,a heel beheerst in de bovenho"i. ort bet€kende 3-0. HÍerna vrelen er zo ,,lnutengeen doelpunten hoewel zowel r,ENs (iiooie kcjdclnaries) als ui.à""u"r"r.,-i"Ji"iirlï=*"verdedigen en teÍugspelen) kansen kregen. rn de 35ste rnr.,uut 
-raaxte;ö;;il;dïin 

",nog 4-0 vaÍl ' Een verdiende naat tetwài. geElatteerde overwrnning vo.or r,ENs E}l . zaterclagmoet er gèwc.rnnen worden van de nu@er r: wirtreruir.. j zj.j hebben op art nor"ot 5 verlÍes:punten Eiilder. veel succes.

I'I'1dat' o.a- de spelers van 82 vfijdagavond r-n het. donker werd,en gezet ncéqten deze Jongensc'o een vooral in de hoeken erg gevaarlijke trainlngsstïook verder tlalnen. ResrÈtaatreen ongerukkigè botsing tussen taree spelers waarv.rn er een zaterdags nog rast had, endöoï het troellijke veLd. de onnogeltJkheid (ondanks de goede wll) vóor aË nete gioep otrCr) een normale manier door te voetàallen.
De,, de zàterdag, een goed. bespeerbaar verd, op papler Íedereen (13 man) aanwezig en nogsteeds goede eoed om te wiDnen. vooral ait'Iaàtin" t" het grote pruspunt van deze groep.want ondai:ks dat we naar een punt overqenouden ;ebben vd zeven die gehaard zijn is mentoch overtulgd van de eigen aanwezlgb.:.§rliteiten.
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Na een goeie opstelling §eàooril te hebben van coach Jurrle, ging LENS Dl van start tegehVerburch, De eerste helft vras niet zoaIs wij D1 kennen, daaroE was de ïuststand O-5 voorVerburch. Na een 1ange preek van de coach glngen LEN§ eq ,Veföyrgh aan. qe..Freede helftbeginnen. Dle tweede helft begon leuk door een schot vah'-ffÉry-öF het.hooïd van -de. IààÈsteIDan v.ar-r Verburch :
weer -IoÈen . 

''r'diki '
1.-5.. l{."9 sqe+ ,-rrqul.l! i.rarB-a ql ,..1.-6 . cn .Èoen.,glng èie 4r ss.1 bi j !,Erj§:2_6 r, qf,Iry,,.1-6,:, v.e.fburch velstraorgg.,het. plezÍer door 5 doelpunteo acht€ïa]J<aar, te ,scoïen. Eelndstand a 3-1,1

iJí.r:i'

i :!_ i

-;.ti

'_i

. '..t,.. -i
, .,iei

il.ix@], en FraÍls..i.,r,,
P.S t,Í9llljn.p+ Y.e:I de urPlJ*eI.::,

ar' i :1 ..i...i . I
UITSIAGEN JEUGD ' .'l-:

;i-,

(.t.;

'-_._'.1

', -. 1r "., i ....: . .
( ,. Vregenbr.'rch Al 2.r?,. 

.

" *,YW ,.8 . .. , ;,. 4-1..",

LENS A1 '
],ENS A2 ,,
I,ENS I}1
I,ENS r]2
I,ENS C 1

IJENS Dl
ÀDS F1
RKSVM
BMT

EMSE Cl
Verburdr D1
IJENS Fl
LENS Eelsjes
LENS .rFrnèS

l:,,..a . V-r.ede.,1purch 11 .- .4-Q =, ,, _-.,,,..- : "q99td9lp.-81 I r,;;.2-3 ;.:..-
0-5
4-tL
0-3
1-0
3-0

r,

)J .i

-í:
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Eèt begln was erg st€rk tègen Nootdoïtr)
MarEln'.BroöShoof t achteii:rier

Bl, een vrle tÍap vah even over de nlddenll jn$reïd doöÍ àöozgekopt en tié étötrden sEt 1-o Voor. Daarna hogeen Paàr- Vl'àÀne4de", §choteí ír,ràt AhtL.é::: v .(Duin) wi jngaardën..die, schlt ' re d iki r.dé.,r':
"Eàagse 'ileugà,'. keepei. vàtr, 'I{ootdlo4) EepareerA weÍden en töen was Co koek vooi- dé .l.e hèIftvar IËNS zlj de 'oj7 r Nootdorp daarentegen kan steeds oeer in het eigen spèi koroen en .kwab
door een bBt tb!Èpèldloelpunr op geliJke hoogte, tudat LENS na ttlt, tegendoelpunt (zoals
Dal Leder tegeldoelpunÈ trouwens ) voltedtg ln el-kaar zakte kon Noo_tCSÍg. y-oe{ de rustno§maals scorèn ondanks het .goede keeperswerk van Maïco. De 2e heIft alan. Elvis in dep1éats Ivoor Denn1s 5 Eln i ,RÍjgllio tn.,plaàÉ vaiÍ r Èa-aitèn:idéi: V.rles. . Onaleitgssenstonden.;ue . al. ret 3-1. achter eD. gihgëii ,we;iatrÉ dàU' 4 spítsch.:: spelën .. Ditr.yèàulteètdè 1nveel vrij e trappèn wàarvain èr ilaat edÍ:- .)crzi,lterE-,rierd . íièrd döor': Raio- oÀ.:1p1i;1s61161.:bleek #n tötÈ.-wèèr, {6eE te . kunneir.r.irèè tUalten I eri.!àaireÈ';ër zèLfË íieëf. wat,,kaiiÉèn*;;ZoÉdlenwe nu dan . heu,geJ.uk;rEÈé, hebben.:.. Dé^ laatàÉé lEl.flUUti: RegfI'j.o allèeh voor. .dérkèèpër, dékeeper koht goed Zijn.:goal ' ut t 1. ëenr.Iob) éèn,atÉ1Ètin

en-na oÍlE; .1

t7 'nes: net over: DÍ t 'èèn na 1àatsté'wooidu e stàAt
tegÈnstlrnder-

' elgenlljk. hét..he1ér seÍzoèn à1.,Éehtt aa-I ; tVet:ver1Í,ezen; net''naast;.nèt óvèr,net .leLs : .fellér.' aan dë iee'rs té ' qéial.Ién- kinfieiï 'rib Éelf nieÈ :vèrariatéièiiihàar
aan let Laatst€. zeker iviel ;' 'VrioÉà.I Íóà éeí .tège;déb IpuÉt öf.,als het e'iien wàt i i:íhaeÍ iyaatlaten de .' Ís hÉh''hoofcl te snel v'.!: dat, zs hei 'hete étftal,1:

s neEen, Idefl 'op - dé e Julsteen t teanverbanil wel goed ree kunnen koren en dle aIs er te veel komentaar opze is steeds verder ËegZàkkËn.; nou eens e oïen dat e alleen a1s
De punten komen vanzerf ."Èè1

hebben en omdat er ook steeds Eeer voet-

dLnteam een wedstrl d kan winnen en nlet als eenl
we van te Eet pech ve

t
baJ. ÍÍi hèÈ ,elftai kèrots,rr,Dué Ïoppi.et loÉ eht'blijf et sanen'-Voör,- lintikke

"Èen ridïiter.

iil , '. ,., .

.1L,..' ')a r, r.
-".1 ,, ,- . '.- .::,i i
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SEZA 220761 Reviuss traat 91,
Tel.887864

2532 CC Den Eaag,

t*
À jun. 300669 Nw. ltolstraat lgb, ZSI,Z BII Den. Eaag,-.: ..' Te.l. 63929l .-.
Il jgt.- 110670 Oosterhesselens traat ZSg, 2545 si Den Haag,. T_e1 . 66945A . :.

r'
ADRESWIJZIGINGE{

2t47 R.cardeslen

207t "'

a394 ) i
lu.i.à. vrles :

.'i R.r'. Noordètoos
a,- ' .+i

sEzo

B jun.
NS.-.

Wagnerstraat 25c,
TeI.010-353398
Achterraanstr aat. 36, 2512
WelEarstraat 729 , 2562 cf
TeI.454853

..'',,,.

3131: a.S vtda;cr ngen,

BW Den Eaag,

Pl Fu's,

., BBBBi3B)JITBEÉBi]BítsBBBB;
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BAROPSTEI,LING ts

b
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:L
IZate rda 7 decenber.

s'mórijen§i. ' ' ':
s rmiddlags,:

- ii,"- .,r!.. '

sluiten : ': '' *
Riek en piet Bosch

s'morgens I. Er Lentlng
. :',Àn vd Steen ..

_ '-. Xi.k en Pelt iJ.:,ch

Hr. LentÍng - Leo tiolenaar.. - - . ..Ar rq Steen -,Nans Coret - paula s I Gravendljk "-

- 
I,Iilco v Meïsbergen.

Blj le afkeur
ï:00'tàt 1 .00f uur':

Vanaf 14.00 uur:
-, _i - t rrn '_

I deëenber.

s I trorgens :
§'Èidtiagsi* l "'

Einus ZilfhouÈ - :Cor .Hoppenbrornder
Àn.vd.Steen - Aad schÍjf - taura v DijkÀanvullln à '3e elfËàl lzoí)

Slui.ten :
2 rs.

Ber u}ren
IiET. OP , :--,. íET Op ---. LRF Op +_- rJEt .op ,__.;. r,Bt..op ___
I3i j verhinilering abellen

, ! '., bij irosé Chtist Tet. 660204

Vrij dagav. ond .20 - deceober feestavond op LENS i.v.E.

-1-

55 jarig bestaan.
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KLAvEBTÀSsEN .-j,,KIrAVERJÀssEx -..ts,evpiua§3eír - .xLBrrsR^tAssEN - 'xr,awnrasspw - Kr,AvERrrAssEN

Volgende week vrijdag 13 december, bm,Jralf .neqeírl:v!íitt ,dé',tweède ronÈle van de klaverjas-
drlve plaats. De lnschrij\'lng verloopt tot. nu Èoe leklcer r. .maar " er zijn nog -zat.,plaat.sen

'- óver ---o.rkr:nt 'ztch hó§ öpgëiéri btj : '-- '

André Christ
Wim Kou{enhoven
Marcel ,fansen

660204
299855
2t?288

KLÀVERJÀSSEN-KIÀVEF^IASSEN-KLAVERJASSEN-KIÀVERJASSEN-KEÀI,EBIASSEN-KIÀVEF.TASSH{
. ', ,r,,],': "

',,,.'...
VAF ÀTIES : ,.-, .: 

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

'. RV-C toondé: .vorJ.ge week. dinsdag aan, .dat de nivellerLng oot< 1n tret 'àateur- '
voetbal heeft toegeslagen. Vlak.voor de rust van RVC ond.er 23 - LENS onder 23

' .(t-1.).1 vieJ. sJri utaa,Í! de dure llchtinsÈatrIatiè. ul-t. ,'' :''
wij zagen Ben osse (onze màLetiaal coErolssarLs) stiekum gniffelen. Iangs de.kant.
Da disco-avond was vorige week echt een succes. Eet bHjkt aus.:icich -te kurinéi.r
op LENS.

. ,W4È ken dfe Marco,gaazen tior:rceirs dansen' 'nl. i; :i"i -'l ':" ''' :'i{'
' i,fjf.t een bàetje op een net gevangen vj.s clie op het. r.roge probeert in leven te

, bUjven. '. .- : t, :.. ': .'. , '':': ,.

- piier. nlsbruik van het tneece. vetd gesproken: àfgelopen zà1,ààg dor.ï de ,,b"roàt.,'
Ieien op het (afgekeurde) veld alenwezig.
VerschLllend.e LEl'ls-leden liepen biJ het aanschou!.ren van d1t tefereel net een
ILcht verhoogde bloed.-en hersendruk rond. ': " i

l{istenzekerDietdateral-leennaarfoto]sv,erdengemaakt...:....,:'',...'..,,
Gouden tijden voor ToON, de tekenaar van FC l(nualde in het AD, bij de wedstrijden

, E Y?nggtd - F§V.en ]Iise.verse. . ..:1.,... .' ': '' ' i; .r.'r': 'r
Voar de niet Àl}.lezers een kleine bi:enlezing: .. .. r - .1\.r ^.
Na het beker echéc vaÍr PSV..... (nleuwslezer) van Loen gaat voór::àhàerhalf -'
niljoen naar ÀnderlechË, Arnese,, gaat voor zes ton naar psv, Koolhof .q-!- v?o,
f 32 .75 naar VeendaD. j , .., i i i. . ;. , :

Nu, hF!,.g9op.tj.tigtreffen. a,-i. rluFèn zonda|..i.... (n1er:r^rslezer) na de ove'rwinnlng
tegèn Feyenoord overweegt het Eindhovëíde psv deze week geen nieuwe aankopen ..
te doen. - t.-ii '. '

AFGIKEURD??? Kirori ,§ oP I.ENS .

Als het t'oetballen aanstaande zondag wedÍ is afgekerÈd wordt er vanaf trree-uur

' :l - j ".:'l 
r '"' r-" '

- j ..... I :.;j'.'"
:f :

geklaverjast in d.e kantrne. caEbuur ls te ver, er ligt nog geen ijs en de Tv ls ook niet
alles, dus kom zondagniddag eens gezell-tg naaï het klubgebouvr. .: .i.'. .- -,,..-i,',.j:.--"'.. . '.

i?
STNEERKÍJAASFEEST - TSTNTEF*KrÀAS.I,l.. bt ;: sTNTERKtÀÀsEEEsi ,..' srt{TsRKLAÀsFEEsr '-, srNrERKrÀAsFEE

:' - i.",_'

Na vríj dagavond 6 decenÈer zal Déj a-vu nooLbr'treer hetzelfd.e 211n.:ap ciie àvoncl n.i. uor:wt
de zond,agserektle daar sa.nen xiet "r.rat" genodigden haar ei_gen sinterkraasfeest..
Geruchten willen daÈ deze party ar:-e voorgàànde - feesten - tót theekransJes gaat deklasseren.
ook de volleèige redactie zar vriJdlag aan!'IezLq zijnrdus de neest markànte momenten
opEerkingen enz. zullen vrLj voor U weergeven in de volgende LENS-revu,e. ..-. .- . ._rl

Red.

SIIÍIERI«,AÀSFEEST-STIflTERKLÀÀSFEEST-SIMTERKLÀÀSEEEST-SINTERKIAÀSFEEST-STNTERKLAASFEE

-2-

,., , i :,:::::



Voorbu 1 - r.ENS 1
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- SENIOREN ZONDAG 
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'- 'í' '' i:l I Ít
PROGRAHMA SENIOREN ZONDAG

. ,*p.. §s .heefts, lets Eet voöib\'Ègèrdi; uègon atte :ètr"naà ïar, lart 
"órào"n' 

*at "Li 
tr-u= 

,,"*rr.u,
. tegen- TenegÍdo, afgelopen zondag was 4e (!l) klasser Voorbg:rg te..st'gfk .1.0. LENS spèelde
" een slappè eerste helft, kwaE na rust nei 1-O achter en kon töén i,itet neer terugslàan.

Geen, beste beurt' Gelukklg is vriends chappeliJk voetbal heel vraÈ" anders- alar coryetitie
voetbal. 'Zondag,kont: Vèiburch naar de uenlefolaan. r4isschien vinài rclls f 

"og "tÈi-a. 
-

.;,i,i "- I"' 1-'. '{ -; --. -i :"'

zondag 8-12-1985 Aanvang 14.00. guf LENS 1 ,:- verburch \. _ ,., r,., i.._ ...,..' ,:j;iri .---. l; rr - I -. ' l*:.".'..' :...",' .. ,!" - L- ,_'-*1... .. R"d. 
". ' :l

:, ,.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

i .' .,-: r1..

I deceuber 1985.

zzzz:zzzzzzzz

Lr- , . j,) .. -i._. i... i:i, _ I

14.00 uur LENS 1

10.30 ur:r Irnitas 2 .,1.:,-
11.00 uur LENS 3 ++
14.00 uur LENS 4
11.30 uur Gr. w II Vac 5
10.00 uur GÉ. i.ilr Í58 2 '

11.00 uur LENS 7, ....; ,-, ,
11.00 uuÏ LENS 8 '

14.00-. uur- I.EryS.-9, - :1., .' : - ..j., -:
í+ r.Bns 3 Barèienst

TERREINEN

Unltas :
Graaf W II Vac:
croen Wl,t t 58:

AFSCHRIJVEN

Verburch 1 Vl A
LENS :2 1.., '' -.'- ' iI
TonegLdo 3 v1 R
soA 2 v3 w
I,ET{S 5 J
I,ENS 6 '':;:. ' P
voorburg 3 ' '. '. v2 ,,
Toofan 3 V3 B
Duno.3.;.ai '- *' Jr"V2.: N

. dlen TooE

.v Opstal

. qrzen,,

.v Boxtel

.v Futten

.l'Íeyer

. nekÈèr "
ttltra
N.

,.,., - 52r."';'610
Àn7

- 412
- 4t7

427' 4t6
427

| .-szo

1008
1096
2045
2075
2L09
273?
2099
2208
22OZ

I,ENS 1

I,ENS 2
Kre,r.. rbuïg 2
VUC 5 r.. .'-'. .,
LENS 5
rENS . 6 i:',: -:r '

Taunrs 2 -'

ouid< 1

RK]ÀW 2_-....... -
I,ENS13-
LENS 4:... ''-'
Paraat 3 -
vie deni:rirch 7 '

LENS 7
I;ENS 8
I,ENS 9

GorlnchëÈ "

JE. . " :.i' -;. .. : ,...454972
eg!_uur. ,r:" . :r. . . - 947272

.i{ - !; -i

Sportpark . l4olenvliet, Bataafsekade
,l'de Roggèwon1ng "' tsuurtweg

",C:lp .1 naalt spoorwtjk

299855 LENS.8: r..'Uerkl
' ' 'ot7qz-7t3q' ] reNs- 9 i- r. van s

01891-7943 "-': ...-

,1,

I,ENS 5 :
rENs' 6 3l

IENS 7:

W. Kouwenhoven
il ï rlduel!*aan '1, 

"
G. Duivesteyn _.. :

pRócirAllrA- Zoit'ÉÀe i Í; .'à;è"duË r,' r g a à

14.0O uur
11.00 uur
12.0C uur
10.00 uur
12 - 0b' utir'
12.00 ,duii
12.00 , uui
12.00 uur tu<nw ,11. .-,:..' .. . I ,'- . - l
11 .30. uur westlandia 10 . .

li,"i'i'.. i..'..i I "'.-'.'; I

"'q:
- Ilil'

l_

pRocRIir4MÀ ZONDAG 
'22. 

décéinbdt. 1985
l l,\i. ,r ':r" ,-. -;..i.

14. 3-Q uur, :Roodenburg:'l
10 ,00 uur Slledrecht 2
14.oo uur Adelaars I

-i

:.t '- 1',
.)

3 (vr)

ÉE=gs:É j9L=_c!gl2=i jgEu

I,ENS
I.ENS
LENS

-3-
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DINSDAG 10 décehbèrr:1985,

21 .15 uur DcO'79/7

V,RI.TDAG. _13 deceniber. 1985.

20.30 uur LENS 2

opstelJ-lng: als bekendl

21.15 uur IENS 3

opsteLling: als bekenal

22.00 uur LENS 4

iÍ.i j

l

LENS 1 sporthat De vliegéHlen '1

ri
wLlheltrus 3 Boutrust veld 2- : , ,:.-:-.,..-..,.'.,

Det A.Kulrtr)ers en M.vd Lans tel. aanvder&ii- -50065g

Ihe Borbers 4 Boutrust veld 2 ..
-: I

Badger 2 :.,',' Eoutrust v:. .i- o. r - . .n

scheidsr. .r.«uy5rdrs.

ops te l l]tng: w. v._ltrsrsbergen - H.ilallioer - g.BnalÍch - D.EoLt - J.KeetDan - R.IGrr:__-
unnenw. KI

I€Laletr N.N,

MEDEDEIJINGEN

z zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
z
; LÀNGS DE SPORIEN VÀN DE Z_M rÀDDER ___:!!
zzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzry zzzzzzzzz

PROGRÀMMÀ ZATE RDAG 7-12-1985.

Alle betrokkenen werden hielíran reeds in kennis gesteldt. t'...,N'a'v' het niet opkomen van LEN. 6 ln cre wedstrÍjd tegen venibo vrerd aloor debond een boeklng opgeregcl van f E5,-. oeze zàr.dóor,irËJtt""r-*[rll"àïà.".-
voldaan. De coach is hiervan op dle hoogte gestetd. . :.-- ,.,

ockenburgh
Boutrust
Eoutrus t

is besloten de teams I en 4

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz;,zzzzzzzzzzz

veld @b . Iok. code

PROGRÀMMA WEEK 16 È/n 20 .icceuber 1985.

woensdag 18/ 12 LENS 1

vri j clag 20112 rENs 5
vrij dag 20/12 AcI 4

14.30 uur LENS 1

12.00 uur LrwS 2
10 .00 uur LENS 3
14.00 uur IENS 4

DzS 1 -{21.40 uur)
KND[77/2 (20.30 u9r)
Iar'ts 6 (20.30 uur)

op de_ zaalvoefJ:alvèrgadering .v.p4 2 Oeceóer j . t.
rDet elkaar te nlilen.

z
z
z

vcs 1 L
DSO 4 .3
Monster 10 3
vitesse De1fr. 13 3

I 1-3 ,f. Rehmerswaal OO1/OO3
1.?-4 9.wilteru .. OO1/O44'
:'' 1:3 - À, NLeur.rh of. : o.l'7/128'
2 1-3 vd fens...; . OZ4/L7O

' :',i. ", .' '

-4-

|,.:,

opstelling,: A.de pagÈer - o.pieEàan - J.v weelden - n.r,a,,ail.,n - E. óF Gi'o"rr'* 
"D, vd Toorn ? B. Àa-LEers - p .Od.lnot .

veïzanelen 20.45 uur- Leider Dhr. Bisschops -. .:. .. r. _.r. .... .. ...;_..

,..,,:: rl:i.i:_-



- ,r.l r:

G.Postua
D.Buytendujk
L.Noteboom
N.N.

:. i .- -
PROGRAM!4A ZAIERDÀG' 14- 12- 19 85 . 

-

' '.. :i "{. -rr .
14.30 uur Verburch 1' " ::' "' I,Erys

I,ENS

LENS

12.0C uur SVGI{ 2
14.30 uur DSO 8
10 .00 .uur, SVGTW. 5

ÀFSCERTJFADRESSEN:' ' .00 uur biJ;, .. .. , .'o70-29t737, ,.- .;
Ql72O-21144 :of k.nE.

; g',.;''. '. : -' " ':
.:" .-, 0o1,/003
. . . o98/O44

..r:- 017l131
':- a.' -'O24y':l79 : '

' ri I

- 020:-544205s

Vri Jdagavondl voor 19
A.spa.. '.:,'-i , .,.,,
M.Nelissen ...-- .: ..

: t,.

DEin;ïd'
DevJ o 5
Verburch 2

....MarLne 3 ,, *,.,i

1,,
2
3
4aI,EN

i,'

'.,.;-' . !r Ii
Afgeropen weekend geen weclstrljden totaal afgekeurd, geen loogerijkheden tot.het'-spelen
vaJr vriendschaPPelijke wealstri j alen. De selektie en trainer in het, zulde4)ark. En voor
sortrige hierna nog. ev.en geze11j.g klaverjaàsen..'we ho$èn -dlat 

-ei_.irciot 
. tret votgeíde weekend.

weer wat lEer te verteuen is. ,':.i,. '.' '. -...i

r; ,, ^ :'{-,it '.. ." ^.: "r '' . ,-r 1i ,;--- ' ;:a,' :l : '1i:'
lENs 3: ' ' P.'dnze .- iJ: oieàer''=,"n1Dïiessdn '- A.Éanun l- .1. ràu,renhoven - .r.xnir - F.L'ADle -. .vi.v Mersbergeh.l U.pronk -'J,SiÍltse (n) : 

" 
a' . - J.We1tens - N.N..; .. . .verzahel.dn ,9, 30 uur LENS ,.. ;',,.. _ relcler c.Kuiper.. .. ,. ....i.

._. ;,..',.L; : . -. , , , ,.i, - ." ..1 . iLEN§4:,\c.Berenbak-D.v.rssén-M.Fris-P.GroÓtveId-M..]ansen.,-H.IGryer-,- .- * '8. Kor*renhoven - s. Dou; - i.iJJtrl"t']-".orpru, - R.pilon - D.ae. Rulter -.
, 1,, : .l:.9í.Stldfbergen (A) . ' .' - . .... ;:t,.,

verzaroelefl'' 13:30 irur .. -.; "
'-'' 

::-: ' i' I
. . .. _.., ;,.. :. i1. I ,_..i,." ., '.r.)AT.lEllTIF, i Diegener- dle vernoeden, dat:.ze'nog kontributie achterstànd hebben,r s.yrp,. I

' . ., _.è2" op korte teríLtjn voldoen. Event'ueel infornaÈj-e bij M.Neli:serr. , 
-

LENS 1 en 2: worden cloor de trainer bekend getraakt

PROGRÀMMA ZAIERDAG 27-72-798s.

.E.Kaffa.
E.Boy1a.

.i ..- \'
oo L /oo2

- 008/038-
:'; o77/124
-- 024/759 -.,

14.30 uur LENS 1

12.00 uur LENS 2
10.00.uur LENS 3
14.00 uur I.ENS 4

L.Bakker''':,:'
N.N.

RSEEFEN SPEIE !I DENK, ÀAN UW,BóETES

Bedrag f :.r25

J
J

'.1 ;-.' i ' ,. ï"', -:

^.,i ;-

R.Keus - K.Jansen - iR.ía. roorn - F.Lr'AEle

tsediiiq J'35
t

C. Cak[o;ik.:= P. Pleters.

J.f .] J.f iIiIJJ.'JJ.TI;IJJJJiIJ,] iIJJJJJJ
J
J
JJJJ'fJJJiIJJJiIJJiIiIJJJJiLTJiIiIJJJJ,IiIJ,IJJITJJJ,I TJiIJJJJiT,IJJJJJJJiIJJJJJiI.T,I;IJJJJJ,TiIJÍJJJJJJ.fIJJiJJ

,'-.
rrÀcEMEEN KoNTÀxrpERsooN: .1.. r.-: peter perreyn, serënàdesdraat. 51, 25i1) )ni oen }iaqg,-. .'": r , ; .. .'." . TeI: t.977671 -"':.'. ,'": .;. ' -.' j.. =:;r- "''.-. i-.; .,,...", . j

VAN EET .]EUGDFRONT

WEDSTRTJDPROGRÀMMÀ

Kontaktpersoon:

A+É iIUMC|REN

Jan Spaans, Àtaaïtensèijklaan 54, 2541 XR Den Haag,
'IeL. 292929 

-b ..g.g. 
971674 pet€r perreyn
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Afbellen 1,oorde-wedstrl jden--bii-bo.\rengenoeEd, ?ersoon op-:yr-i.jdàgirvond-tusseq-.rL.;0 .en-
19.00 uur. In ulterale nood nog op zaterdagEolgen op LENS.]]U ler0anal van de
j eugclkomÍni ssie Èel. 661314. Voor avondr.reals tri J den uiter[jk de avond van ile vreilstrlJ d

ZATERDÀG 7-12-1985..-

32i'
441
335
482

1J.30 uur DSo À1
14.30 uur f rrick A3
12.30 uur Quick B1 ' .

12,30 uur Cronvliet Bl

SanDenkoDst LENS

- LENS À1 ' v.Tuyu sp.park .r de V"St I 13.00 our
- ;. IENS A2 Savornln Lohmanlaan ? 13.30 uur
- LENS.81 Savoríi$..Iphmanl-aàn C.Earland 11.30 uur
- LENS 82 -Rederljkerstraat R.Karrenans 11.30 uur

'-.::-- i.r'." : ö51'AonÉeraàg 5-12-1985 ge

!{EDSTRI.]DPROGRÀT.ÍMÀ C+D JUNIOREN

ZATERDAG 7-12-1985.

U:'.t2 i2 net ,f .Pl+ant..(2x) en K, Verhóeven. -'
I,ENS 82 nèt r.v.Veen

en traLnlng voor de A-selektie

opstelll-ngen als lekend:

KontaktpeEsoon: Robert Pennings, I(on. Emnakadle 4c, 2578 RJ Den Eaagr.:..
IeL. 6524t4 .b.g.g. !7L674 peter .pèrreyn

ÀfbelLen voor.àe wedstrtjden bij rbovengenoemà persoon op vrijdagavond tus=.n r'g.OO'"r,
19.00 ur:r. In uiterste nooa ndg 'öp .,zaterdagmrgen op r,ENs biJ iemand van ile ileugatkoT,Jni ssle
teL. 661314. voor avondwedstriJden urterlljk qe avond van ëe $r.eds trl j dl voor 18.00 uÉi '

10.30 uur GDS C1
Í2.45 uur t{Llhellsus C3
10.45 uur VCS D1

Saltren.ltonsÈ LENS.:--------.---
r't'

9-30 uur
r rl.:ot uir
10.00 uur '

8. 15
9 .00

10i30
9. 15
9.OO

urir
uur
luur
uur
uur

er,.
811

(vr) Erasmusweg
Iíestvlletweg
Dedetrsvaartweg

BYZONDEREEDE}T

- opstellingen als bekend. LENS Dl rDet R.ctlliot

WEDSTRIJDPROGRAMMA E+F JUNIOBEN' 
.'

Kontgkp5rersoon: '*gO v schaik, Jan LuykenLaan l5g, 2533 ,rv Den Eaag, ,

. ..: .: .. TeI. 884594 b.g.g. 971674 peter perreyn: ...1 . i -

Afbellen voor de wedstrJ-jden blJ bovengenoend persoon op vri j clagavond tussen 18.00.en
19.00 uur. In ulterste nood nog op zateralagEorgen op LENS blj iemaad van de Jeugclhci..r ssie
TeI. 661314. Voor avondÍredstrij den uiterlijkde avond van de wedstrtjal voor 18;00 uur.

ZAIERDAG 7-12-t985. saEenkonst r,ENs

I,ENS C 1

I,ENS C2
IiENS Dl

912
949
1041
7042

9.00
9.30

11 .00
10.00
9.30

uur
uur
uur
uur
uur

Duno El
I,ENS E2
I.ENS F 1

GDA El
LENS F3

LENS El Mï. Nolenslaan
CïoEvliet El W
Duno Fl Vl
LENS E2 Madesteyn
Voorburg F2 ' vl

AYZONDEREEDEN

opstellingen als bekentl: LENS F3. trÍit.R.vd. Eeyderi eh p.v RtJ; (2x)
op donderdag 9.,-1.2:19eS is er geen trairing voor.dè E-selektie.

.-6- '

BYZONDEREEDEN "



.t

KontakÈpersoon: Frars vd Berg, Gratrsbergenlaan l!4, Z54L AM Den Eaag,
TeI. 297978 b.g.g. 971674 peter perrelm

Afberren voor d.e Hedstrijden bij bovengenoemd persoon op wlJdagavond. tussen 19.00 en
19.00 uur. In uiterste nood nog op zaterdagDorgen op LENS bij iemand vàn de jeugdkoronissietel. 661314. voor avondw'edstrl j alen ulterlijk de avond van de wedstrljd boor 18.00 uur.

WEDSTRT,TDPROGRAMMA DAMES + MEISJES

ZATERDAG 7-12-1985-

260
226

11.00 uur LENS dlaEes
14.00 uur LENS EeÍsjes

SaEenkoDst LENS

v2
v2

10.30 uur
13.30 uur

Sinteïklaasfeest on 19.45 uur op LENS

Oranj e Blauw
KFCr7l 2

BYZONDEREEDEN

opsÈelllngen a1s bekenil
vrijdagavond 6 decenber geen tralning i,v.n.
voor dams/uetsjes Ate zich opgegeven hebben;

DISClC-AVOND

welnLg voetbalaktivlteiten afgelopen weekend. Í{el weer eens een disco op LENS. IIet wasdulderijk dat onze jongens en meisjes dlt. nret gevrend waren. ze snapteri er werketijk
nleÈs van. De daEes daÍrsten net erkaar en de "heren" zochten elkaai ook op?? pas laterkregen ze het door. Toen was de avond echter bijna afgelopen. Toch een goeal intÈiatief
deze dlsco. Eet krijgÈ natuurrijk een vervor.g en wel !;r gelegenheid .,*, ons 65-jarig ..bestaan oP vrijdagavonal 20 december. vrLjhouaten dus deze avond en dan doorgaan waar je,
afgeropen vriJdag bent opgehouden d.sr.z. jongons dansen Eet oer.sjes. tleer wat gereerd!!!

MeÈ ingang van deze week vervalt de vrljdagavondtraining voor onze ninJ.-welpen, ondankshet enthouslaslDe van de tralner, ontlanks dà opening van ons klubgebouw waardoor de ouderslekker blnnen konden zltten en ondanks de besàhlkbaarheld van eei gynzaal blj te slechteweersolostardigheden bleken er slechts enkele ouders bereid om huÍr kindeïen te laten tral-nen' Ja@er traaï het is niet andeïs. De woensalagEiddtag tralning gaat natuurlÍjk gewoondoor. _BiJ slecht weer gaan lre de zaal 1n. Er Ls dus geen reden om thuls te blijven.iÈ ouders kunnen eventueel 1n de zaal bltJven tijdeni os tralrr.ing.

TRAINÍNG MINI -!íEI,PEN

SCEÀDUSPROGRAMI4A

12.45 uur EDV Bl
11.15 uur EDV c1

Met ingarig van a.s. zaterdag werken we weer Eet schadusprograma's d.w.z. dat er bijalgehele afkeurlng toch wat gedaan wordt.. rn eerste instartÍe proberen we waar noge1tJktoeh nog te voetbaJ.len. Lukt clat nlet alan wordt er getraind. Natuurlljk is ons klubgebo$,,d1 hgre dag normaar geopend. De kreintjes kunnen vooï en na de trainlng rekker tekenen,sjoelen eÈc. De vrat oudere kunen tafer.iennissen, darten, kaarten etc. ook korE er eentafelbiljart en vanaf + 11.00 uur is er een vldeo EeÈ dlveïse soort€n firns. Dus wat erook gebeurt: tot zater-dag op LENS. SaEenkomst IJENS

1l .45 uur
10.15 uur

ceen training 1.v.8. sinterklaas
oP donderdag 5 decerober Ls er geen training voor de A-en E-setektie i.v.m. Sinterklaas.
Dat mijn verbujf in het ziekenhuis voor korle duur was, is Dede te danken geweest aan
!9 vele berangstelring due ik heb mogen ontvangen. ltijn ilank gaat dan ook uit naar degenedie ll-vogr en voor uijn preÈLige thulskonst hebben zorggedrlgen. zonder ienand tekortte willen doen wil ik speclaal de jeugdkomnissle alsmede het Ei elftal hartetijk bedanken.

Ton I s-Gravendijk.

LENS 82
I,ENS C 1

-7-
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'rsR GIiL:jGEliHËlD .VÀN. iIE!', 'til';JARiC JUÈILEUT\': vÀii Q\! nLLER LEI{S CRGÀNISEERT OE FEKO 
-IN

' I r"
$ausi,NÈ Ë.\ r r,Ic ugr àlr,'ilrsru,;ï oi, . uríídlr g, 40 . decefibet a.s. lrirN GrGÀNïlscH !'EESr

IN fE Í,EIiS'}lJrilTIlEl . .liT i'!:[;ST ;S 'ICF;GÀli:'.!:-ti]': ïoOF. ]"l,LE í,EDM ïili'lÀF t)L- B-KIÀSSE' :' . .

.,,',.: ,'. ]

ZrrÀ 1.. i.-1?Iill: .13-aC UUR

rr.riliri.Àii(.i lli.rZI!,K: ; i - 0C IiUIr-
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DE MUZÍE}'. ril, ItI DE rir'rÏl'ÍND i{t)!tDij}l 'vi,R:lil :tGU }f,OP nll GROEP t1,gilíg!trt

ocK..'\AlI DE DrSco-snE.1KS Is (;EI:A(:HT - DI.-ccc, filg Í,CÍ4t'í rIS zcitcT ïooR É;Er{ swTNGEND GELUTD

Iri ,i,JÀTERLCO"DÀr VOL]R tI.Zrt (;ilLË(;!INHij iD .rS alji;Ejlql.lltil Tn?.t:r:x irEUsE DISCQTHEEK.
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}I\ÀIFEEST IIQRDllN,i,l.\T liEitL LENS :lICl'l i'loa i,àl'rr-: 7p.I, Hi-íiciili '
WA+o ul{anm,ru*

* T,ETV§ E5 .FAAft *
dc RoodG)
P..l)
S p ier ios)

(r,È.v
( r.!. v
( t. r.v

LENS

ó k.omt, t,aerr. o@k ?
1

rrl r 100175
:661 158
:662660

rtu ilicco oÈ noolt tc lrrgatcl

t,.,

1''.,1!

J

{
í



DE IJENSREVI.IE
WEEKBLAD VÀN DE VoEIBAJ,VERENIGING r,Er.r^S (LENIG EN SNEL)

59e jaargang nurorer 22, 12 decenber 1995

o@o0000000000coo

o OEFICIEEI,

IN I]AI,IOTAGE

2202 il,,I. van de Nouland

2203 s. A. Àranniestng

ADRESWIJZIGING

0653 A.Q.tsoglsch

AFVOEREN AIÀS LID

o
o

SEKRETÀRTAÀT :
A Schij f1
starkerÈorh 75, 2681 NR t4onster

,rohan Brouwerstraat 23,
2286 RL FU.jsÍ{tjk, tet. 948158
Wolweversgaarde 739,
2542 BÈ Den Haag,tel. 212395

Tarweveld 25, 664L SJ
Brunningen (ctd) tel. 08892-6406

Het Bestuu.T.

oooooooooooo

200161 sEzA

251075 E jun.

NS

L892
210L
1A24

SEZO
sEzo
SEZA

_ ..wij verzoeken nogBa.lrs drtngend uw kontrLbutie tljèig over te naken. Er zijn +reer4iverse leden met een bètaringsachterstand. Blj heÈ nLet nakomen vaJr de Eeest ere@ntaireverprichtj'ngen aaÍr lrw r.r?llqi"s, zuIlen wlj gànoodzaàkt zijn tot ververende DÀatregerenover te gaan. ciro no. 336711 t.n.v. v.v. LENS met vermelèing kontrlbutle.

R. J.vd, Iloogaard.t
M. Spaanbroek
R.P.v Oven

Bi.}i]I3I]IJ IJI}I]IJBi3BI3IJBE]BABBISU

f, »ea.onsrol".ruc '"t ï
uuDBilillJ

ZABERDAG 14 déc€Eber
s 'rcrgens :
s I uri ddags :
Slulten:

Itr. I€ntlng - Riek Bosch - Ria Bijlsloa.
An val Steen - Nans Coret - Marleen vd íteen _ Cor peteÍs.
Tl,nus zilfhout

Bij algehele afkeuring srnorgens: ur. r.Ënting
Van 11 .00 toÈ 14.00 uur: An vd. Steen
Vanaf 14.00 uur: Tinus zilfhout
ZONDAG 15 decenber.

s'norgens :
s I middags :

rinus Zllfhóut - Cor lloppenbrouwer.
An val SteeD - René v.i SÈegn - An Dergenhenegouvren
z pers.
Àndré en José Christ.

Aanvu1Ilnq LENS 2 (zon)
Slul.Èen :

13ij verhlndering afbellen b1J José ctlrist tel. 660204

2

1,



I,ENS. 1 rr v"erburdl l. en heb.(on) re ciht: varr ..de §iÉitcste.
i.i,!. .:r ..' :.,. .- 7. , +::;:;r -r^ ' i'!rii

li,

iF
Ii

- Na enke-le v,eken ru.s.t kvr.aÍ' à:t eèr§te afgel0pe'n àanàag toéh de' zedï drassige' .wei ln.Àangetreden werd tesen hqÈ.tp_9e.-td1j_ks.e,.yérbËch,,. een iegenstanUerà*"i"Ë::"ài Ën-1a";sËéëvasu ée4 lichte volm yan u'urxi"È *.rrjn. "i= ;; ;;i;"-;;;iLïL..".on rolaq4;.clenkr.En nieÈ ten oíredirë'arb',r,re de uitóiàgei.ví a...iEeiàp"I fuË;ï"ï ook afgeropen'" 
19lr-q3g-.reek 

'het er een'here È1Jd op..àÀt -verburctr.-*é9ge=peeia .roulroià"o, oé-eèiÈte!-.he1fr
-- ' . w3l nog $r-aÈ roEtrellg; naar de tl.réede helfÈ bars,tte, l:! p"aa ,ooffensiet ln- vorlg hevrgheidlos." Een..einttetljk weer. "prà ielëiid,Sp?rgl+lp!:+,td zwan wisr,.de,l6g@].9re verhr+r'sh." . achteihöède vón<oien ser ie'airàIë", iÉ'taÀrirdii,g wà rn'a"i!à,rr*,Er.Jc drr-e.ctetegensrander af te rezenr Aaniàr Íia,àànvar kidËg veríurbh Ë +;;:;ii".. Eer hor .niet. lang,_. duren eer her eersre:r,ENs doerbdnr zorr vaiierr. íErril;; à"a';;Ë-àà="*rguigrns van arre

. 
aaluezigen. Na.zo'in twinrÍg Dlàutéh tà de a;;ede helfr soleerde r,eo van Rijni (insevauenvoör ,rociÉ p. ) h'et èÉdàrscnóp.fu-tiied in.;,ïri. de-k,uts struikeldd i"o-tó".ra*rq over een beenen ae ècherds leqde de bar ËÀreidrcillig op àe stlp. theo o*"tr"-=Jàr .rr t kadoot je 

. zonderÈLepiind ,iechrerbeen sporer.er *."t. tuè"1tàLË;ö;;.ïr#:ï:;e;ij;r. 
mer de vorisewedsr'ri j àen! ): zette r'hus 

.her,. :lfelsief "4, 
J'4, na* bij 6én van ae eerste keren dar verburchin de Èwèede herft over de middeírijn kwan:icoorae fg.q aet ene aroerpunt. .laÈ gezr.en h€."' sperpeil; aan àe andere kant had ,oe[en varr.i.. 

".-q'rqéa 
,q". rog.ii"il"leden vrant inr..blessureÈijd brachr verburch-de sr,anJnas."p-ó:i: .on7-Èïd"iiilà^ïlàrt 

""= raren zien dar,ondanks het verrles, het zelfvertrorr"r, í.'.i a^. heÈ ' te.rirgfióàen is en ars de kater van.zondaggoedver.U-erktwordtwachtQu1i:k.i-èndage.enïà=ó;;;Iil;
.''..*i',...j';i-;.:',,,f..:,,-...:.'l:,';::ii,::..;]:,,:-'.-..

ï:"9y = *lT*r.l unicom{, uuiiom,r,i *i.q*. -.,*r;il,. .- *r"o*'- TINICORN' i (JNI@RN -

IDaa.r héItias

cees oaent(itcirdii jong beIé9e41 _w{s , zon,qBg.ln s.taat en tberétrd on zÍ jn ftrl:tls che b.Iik'overae íEns-ert't3:iaten gaan, De redqptie t om zLjn È tnéEéridte ktjk' ob gatenkaas,voor 'neil vlel ' er waÈ dat be g,,te ,Eenl.etën. .BédankÈ Ceelsl.

koos_hen, ui
.tr,e-f! wori nl

UNICORN ,:,TJNICORN UNICORIí

vanralïes'-.
--

Il,,''í,.,.,',..,'

keei. - .... -.: -, r .. .. :ltg,.d" "doelmanl' . van .r.ENs z afgelopen zondas weór eens te
- ;1.',:ovdlisèns''!ràaqde_y1 t".q9. éi,1og'r.r in'de 9e1ijkmak., ;e fabri.eid,r,;;:- ' Jurrie overwdeqÉ.zijn stuèie t. r-íen-Jcrrieten vooi 

".n .rrriàË ak ii3,:1ns1rÈctew.'Dlesene'r *. 
"61:^líj,leni ln À liià';ià.t= durfden re neEen wensen hen de koroende20 jaar rreel succes b1j die cursus. .1...- ,- .. ::i..-,..r ,....-... ..

_ -'r. i narco van Basten tu. r.Étlà]-àià""* ,ai. 
26. goals) onthulde ih de Eaag;che couÍanr,dar het bivak in xnirÍtàire di";;; à;.'r;;q.te ti.i4, van zLjn..leveÍL was. ,.,- j'- En.'wij oF rENs roaai.krageq .i= ri.Ëà-"a ggek.eens.wat nlnder.speert.. , l

-- ''- rli jrrbinnèàkonst van de l.antine r"gr;a""Ë ar, Eet..haar hc,ofcl te:.,óchudden,. .- "' :r;i;ffiL;;in*"i'.t':-!,s,"Ist: p;;;!;. .af,eeJ-open zoià.e ,i"r,-;..t noed 1í re eren
-'' ;' r voor ionenae zondàg heëfi hgt bestgur'eeí v". Pot ,"t v1o*i.iro*.-" gear!àgeerd.- Mensen. verqeet 

11Lt 1"""*:às".1 Yrf la"g"vonal niet. Aan\ranq,2ö.30 uur. ..- ,.,Die 'raap cörba siul!,er,tesen*oorors-"oJ1: d"!;Ë; i,;Ëd.;"y;i; aan de bar.- l; ,ffi1',iï""ï113y1; *7;i í",*iii*"é"ilËroo= ,"b,-,,;;;ïïiï";;! Èer duideliik
- .. -Y9"t Cl?.i". gjï^:ïeeegen d? .,o..q.i;*.rrt"tài ,urr,N"o. i' ut..t.l ,r- 

- 
,- ..',Í r.,Ilé .stéilleh'öàs voor 'dat Èarr11le. qÀ#'"i.ór,,.tge1opén;.zondag or5. oo,l=u";.*ch onoe_veer zo geklönken zou treuleni. -.,,. -:;_ 

, ï .'. .,,-; iri,',,- ,,1" ',1.: . ..:".. ' 'íi, 'ij'i 1::
..?l1::]rl..,..|.,:,i.,:,,,.-',).;!,,:.r'.r-.''..:".

- ' ,'-,.1 ,'.,'-.,r';. ..'"...: r:-l -i!1 :."i1 '", i1';-l' 'r.''': '::'. :- "'r 'l''-'" '' -

'". l;.' ' .' :.',"- - ,-3- , --r- "

.i '- uNIconN -. unrcónw .: tiil- i,,., *,"3P uf{!!mt ;..u$go8N'- uNrcoRN--



INIESII/IEÍI, I.NIERV.IE&í .rNIERVIEW I}ITER\IIEIÍ INTERVIEIi. INTERYIEVI INTERVIEW TNTERVIEII INIIERVIEW

' , .: '. .': 1. .;:. '. . -. r- - .r : ...- ..:jt_,_

Paul vd sÈeen, wat doet htj eigentrljk,nlet?.J€ugdsetreËarisi trqlnerllelder van de
iJ-se_lektier trainer van ale roini-welpen en verdel .degene èie allerle,l .algemerie. zalen blnnenhet LENs-gebeuren voor ztjn rékenLng L!ge![.È..,, :..-.... .i,i...;
Uw !èalactLe sprak Eet hem,

',.,':
Zeer vele verschillende taken.blnnen LENS;.waaraan beteef je nou._eigenlijk het
Eeeste plezler? .. !

,, H"t trainen/Ieiden van een i cugaseteftie-gl. ital :s ir.t leukste wat.,er is.

Red:

Paul :
.lfobe,rel, heÈ maximale !.it een groep. te"haren. ye.or n{at betreft kwallterÈ.en nenta-liteit ,b]tjft,e..9n uflQ4ging voor Dl j.', .-.i

Red:,.,,
Paul :

. Wàt. aloet e€n " jeugdiekretaris zoal.? , ,. . . ,

, ,Een jeugdsekretar_ 1.s .doet erg veel ví-e+- .thfrts ,, (en :op de zaak). !41Jn taken in de

Re

Red: Eeeft een JUKO rechtstreeks en naar jou ldee genoég.J-nyloed o-p_ .ÈestuursbeslissingenIII ib. t: de Jeugdl?
Paril : ,, In prÍndlpe 'héemt de

íii t alles zoveel nogelJ.jk
euEóio'nnis
va1len bl

Cbk de aénstellingen vaí ife trainers wordÈ
Wèl hebben Hlj in de heér pennlngs een kon
ervooi Ízorgt dat de jeugclzaken cloorgespeelat doe

sle zelf allë beslissingen. NatuurlÍjk.Doet
nnen het ons." toegewezen budget ditor :het bestuur,

jeuqdkorinl'ssle, zelf geregeld.
oon in het bestuur zitten die

dboi'ae
tak tpLls
cl wordènj naar beide kanten. I'

nÍren de JUKO die het. spelletje àhsoluut nLet begrljpen
clëctrÈ wiilen I)roEroten?PauI: ,rOok de jeuqdkbrhili

' "l *- i.qroPee+{§E; IèyÈí,i'pe
. hoor.E hlet duJ.iielÍjk

sie Doet een team vorÍoen, ti"i- 'ír1 l ondermeer zeggen dat Je-É:de?ook
"!olrider.. plezlerlge kanten van somige personen, Ditblj. .we1'1è.. tret een Zorg om deze zlekt€ ?oveel Eogelijk ln

Red3
te dar@en zodat nleÈ te veel jeugalspelers deze pSV-bacterie overneuen, í -.'Serier:s weerT -'Eoè.zou volgens Jou een ledenïaad Doe ten functloneren en gebéUrtrl ;, dlt bi j ..LENS ?'Hat'àou er b.v. b1j r,ENs Doeten veranderen?
Een ledenraadl looet beBtaan ult Eensen dl.e een wezenlijke bi j drage k'umr rr leverenaan het runnen van een klub. VerEegenwooÍdl gers van bepaalde groepen zouden eigen-J.ijk met hun achterban rceten overleggen. Dit kost t1jcl. Daar we weten al,at hetuoelltjk ls on zelfs aI komissieleden te vinden dan lijkt het tle duideu jk daÈzorn ledenraaal heleElaa1 meili jk zinÍrig te benannen is of het zou Eet de

1s toch nieÈ de bedoeling.

Pau.]. :

konEissleleden noeten zijn en alat
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zelfale

./?.,{+; i*_,;1ii. 
-*t.,

. ri.. tt. .

- -:').. ^: .-,--: r.':.
" En kljk ze daar nou eens staàii-Ïri dat vri:Ii Jlii Ëiàirw. wat een verschtl Det age
havelgze, o,r4+ie tenu's. wat.een.:wedstrlj4r_.U?t.een,spektakel. En dan twee van die
Eatiger idoelpunten van een .paa{: Van . dle. baLlenafvachtersl'

. , " .ni j, Vgfl+ezen wel net . 0-à,.r ..BaAr vrL j Í,r-etqru dat het 5-2: geworden J.s . :

van het oefenprograma aan het begin

revue

jonsenS tèiiib;

maar ook t.o.
voor

jdpÍogranma-èn de kopy.voor .de.LENS= --
chappeli von dv.re als trL j ilen .

slo ite DÉiàna
kànt"hiËriroor

De EentaliteiÈ VèrandeÍt 'nati:urii 3f víei'. A1s
.§p_elers_- Z,lch. vaak " 

gredragen t.o.v. elkaalrr tegenatanders, scheidsrechters, -Ielders

rióari1;i"
v... Eaterlaal gn. gebouvren
.rlWe ;Èóeten ÉtoÈijhen dtt

dan vraag Je. je weleens a

Tevens Daak Lk._ _-

uringèï, 1"8"h:""

sÈeOs lf1 dezelfdle
jé hoort hoe jeugd-

f waax .dat allebàal
tanarsd''màiéi' 'mét z'n al1en op een vels

s

van

en

de1 ik de sportke
en de strafzaken var.de jeugdLe:,+n" Daarnaast beir ik vee1a}-dekontàktpersoon naar andere verenlgi

Met :wat Í.iiö6r próbletren
ngen toe. "
eÈgdkèrcrdi'krijgÈ een j

Pau.l.ir: ' , , .)r,e liióriIëimen bi j LENS vatleí nogàl #e. oe

Red:.

Re cl: WaÈ Lsrrprecies " de '..Èreng van een j eugitkonnissle?
PauI : .IIs eèn j eugdkoonl -;ste goed funktioneerÈ kan dlt nogal hrat zijn. Denk maaï eensaan de nbegeleiding" van q.e trii ners/lei

de d'root§te Èaak. het 'È,edstrl j oge;Ltren op ae
ders, en het kontakt net

-!e!qg .!e,.. dringen .J.oor ..zove! .dit. eogèli jk".ls ..1'..,.--, -. ..

geregeld uoeten worden. Ook noeteii we de

qe .sPglgIï
zaterdqg DI

j.e:9d5-o"Eps

de ouders; Toch -zal

en geloof Ee dat Ls altijd een hele klus
en uiÈ d.eze vergàderlngen komen

Natuurli
ook

JB
no

vergadert de
aktivitettook . regeluntlg

toernoolen niet verg€te4

ijven
sie

i-ï' , 99rt-dlle
i. I{,eP.<. senoegdus ". ,.!.;'



Retl: Jeugd, het belaÍlgrijkste d.eel van een amateur clrlib. Onderschrljf je die stelllng?Paul: Jeugd is een belangrijke schakel biruren je vereniglng. itls:-jë ,.2öigil1aàt'"tb-íèer
Jeugaueden hebt Eeak je een goede kans dat je sènioienafdelLng ook blijft bp.staan.

,-i:llzlak ls het dan echter wel om jq jeugalledeq.binnén,.de,,senforënëlfdaifbí .(/ate"iaaq

, 
'..,1i. 

;,: of 
.. 
zondag) te krlj gen i veeràr. vglrein 91 ondeïÈrtssen '(te.) . veet Jeui;dieden af eà' -

.:. .: ,,: degore ..lrè rvef naàr de sd.nioÍep.9qan lnaai nlet in ïè.'Ëerèktiè: komen àiin moeilljk
.r. ..- ,.. .1 

..r:j,n, de..-"vrl-endenelftallen:' te'p1aet9g4. P1.! .rpet veianderen, ,, , . i: '.... 't
_.Hed;....;wat Eèue,trt.er' nornenreeL óm a9 ieiigààtd;1ing vreer.te.Laten. groelen?' : -' '' '' ':'

P?-u-r:: - . ;,srij ars. jéuEdkoÉmr ssie zijn hiei veèi mee bezrg.,De uÉèstà jeugdtëdëd kutinen.
:. .. ii., . .-biJ. ons 2:< per rveek .Eraj.nen, I3i j . algehe1e' afkeuiing piob.éren,Èe iovedl, nogèIi jk
. ,,..-;,. ,.aktief té' blljveà n9!. d9 jeugC, cióX spéldrn wÍj rzoveel nó§elijk vrien-dèënappeti jke
, . - .., avonÖredstrljden net de juntórene1ftalleri. NaÈuur1i.jk is. dè zàak-.óok voor onze
';.,; :,,Jeugd beschtrkriaàr, ng ook op de zate-dag.. ons Eotto.is.dus aÈtief,beztg'zijn iiet

, -. ; ;...-..,rvoetbàLten Eaar oók lmet ne.'ygnattlvitel-ten, Dit.Iaatst€ noéÈ béte'r t<rinnén màar .

. . 
- 

,- -. 
' .;daaryoor ontbreÉkt 4og de dànl(ïacht. t{ie wil?? Dooï .Dond op mond rèklàroé 

"i, doà,' ,.:.:l , ;;:r:* leden een gratis riENs.-leíue,te .9even-'proberen we 'neèr nieuwà'reden tèi . .
. ,,.:i .'i ., ,',}rtjgen: ; - . .. ..:'.: ,. .. ... '.:

red3 ;'IENS 1.moèt bestaan uit zoveel nógelijk LENsers. if weèt dat dlt'loit stok-
. I.paarclje is'. Ben je moncnteóI tévleden? , . .:1 ..,.:... : .r.,.'i '':.'' ,i -.

Paqrl: ,i, .. , ,vlat . ?i jn: echte iENSèrsi ?etè_der.eén' atn i ài"t 
- 
.ar,r"_àt UU reHs ii 

""n ilbustia.'1
...' ,, '1., ats jglLqdrómr.ssierld. wlr je iraiuuirr::. à_itiiàtJ-"in"r":""àL-.iài" a""rErÀàË"

.. : ; _.. -i.!aa..r, 
riENs 1 . DiÈ' möéteh ze echler wel ze!!. afdwingen.. wel viird ik dat ze a.ir.root

' , I : :.' ,a^ e [ané moetcn kri j§en eà zekei net:r:;veéI ,ats spÀ].ers ai. ru"l i"iiài.ui-ro;r"it tt,
I.-.., ;.-peer hoe gck het ook ktinkt die hebben vaak ..een. ètuee5i je .vooi.' qr cut -mo,ént " -'

. ".. rr :i,,rcegen lre echter best tiévreden:.gf if net tret aania.l :l'eiít"'t '.rcllSui" ]riu à;tiJ="i-
dgut ;':'sf i". iËe-uesre jeugd.elftal vó t.er.ls,r hoor''lk Hel- eens. ,ueè eensl , , -ti, r: ',i I

, P.aul:. ,i . r , KwalLtati.ef is ralls al waarschfjniijk wèi het.beste. jeugde.lftàl van reris. oà':-. . .:'Eentaliteilt tij sorBtrige speleis .-Idat.echter. vaalr. te,wensen .or;,er., Töëh 
,zul.len -

'.. ":,... ],deze jonsens nàntaritJit àan kwaÍiteir Do€ten saan koppelen riii.;Ï 'j*:iÏ'ua'.:.;':-,':fl"1oren vrat !3:n. DTken- De raaqqE§-.6. .ryedstri i àen. grrrí t.t:echlGi te".ai' rz prrnten.
.; -.-...:en erg goed veldÈÉeL. van alle sperèrs.'.zci hoort. het ook.'príobeér èit nast te.. . 'houden .,i probeer ilit'er bg ';:.i irainingen. nu ook nog in te krijge1.,.. . ..'

Red: I,Iorden juliie karapioen?..
Paur: Dl-t kar il< ovà:: zà'n íréasttiid of J-B verterren. l,Ie l: .,qden het zondler_lÀeèL "t-rr.,nèn'

worden. In de eerste 7 wedstrijden verlorèn we onncdl g 7 punten. Nu staan vre- er5 achter op,Wilhelmus. Van hen..ztJn..we 'dus. afhairkeli jk:r.rlk iàlj èéhtdi
. ël bri5r, '

aanl het etnà van heÈ. s.elzoen kdnnen. zeggen:i LENS.:Èl. ib' eeÍi eéht tean
de Eentalitett is nu'. rso)s .,goecl. Voetballen- kuinen'. Ëè 'héG wbl'.'

cb.. je zèIf nog ièts wat je kwijt, vil? :

uizi jn als , wè

I ig.eporaerf en
:;T-o! ,. sloÈ;:" h

PauI: . : ,De jeugdkomaí.ssie is'erg aktief. voor onze jeugdÈfiiètriirg. Wi j rt'chteà'ioil" veé I
-,Eogeu Jk . op voetbataktlvi teiten ;(wed§trl jcl en tïeinins).: Oók bÍJ afkèuri n9l
p;oberen È leztg teiËIJ.Jve nr !íu stoppen hier,veel tljd en zelter dok Setd'(zaalhuur), in. Töch ii 'Jn e

Red:

oP

it
llieéere .

"aanslulrLà à""t
{t:1.

I r r_rgöel vrat, elftall
), de heiti rvà sz
setektiq iiÍiatten
hoort;en' kql .àIs e

e4 c.qu speleÍs;idlè heÈ aE laten
wéÈen;,'-lrt.ls .e2 , ..è2 (vooïaI en veel nlni-welpen (öide rè) aieir'we

,.rvee1
.te w_einig. op. I,EI'IS .. Dè l(oÍnèn alti jil. irel . IEÀiS B2 tdat

,iloonnentéel. zien hoc het. we] en zogenàamd lager'é Iftal. zlj zljn ,.aateldag aktief ook bi j af reuij.n§. I,Ie 'hopen . dàC 'de. resti: 2l ch hierbi j' 'óo.lÉ. 
rt. Dit, !,-ont de ' prestatie en.de gezellighèid. binhen cra éi ftal tèn qoede

gaat het' toch..om.

Tot .?over
cr,lifr 9Jij.bedanken PaÈI

FaVI,-het Eoge dutdelijk ziin een ''tan, èie gouden :krachten..'waar eéí abateiu rcI
'voor zrln ItrE dewqrking.

ITIT-ERT'IÈI{ INjrERVIE9I INTERVIE9T IÀITÉRVIËÍ,I

'''..,,.'.
INTER\IIElI
l .. -. INIIERVIEVJ, TNTERVIET.I, Í ÀÍ,iT nilrsw iNrÈ

-. a. ',
RYIEIV .,

i..'.'
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n,

, ,. i'

11 hèt 
-k1d:ï.yan het 65-jarig jublleurc 

'iq" 
"ÉHp zal er op.maandaq 16 deceober -oro 19.30

ïil ,ï.*aai: u _pl'aatsvlnden tussen, EErls r'raÈeidag. regen ,,oud,t r,Er,rs 1 zaterdaà.: Dit zaldrs qe weergoden loeespetren dan oP het !e ve!§.p1aats vinden. I{i.j hebben voor-u geproËeeidom-de oÈsterling van beide teaos- te verkri5frn-rarr .io.i= zo vaak voor zorn belangEijkéwedstri'id, konden we alreen naar van de coàch van de ',oudjes.'.j dertlen namen door- kriigen.Ma4r 'o.4qat. wij .tieven, aanairG", 
""i."iaà,-àà";à*n Joop v,Lrl_9qs dat in ieder setar AaËl

:i:: 1" het' doel zq.| sraEin. Drs. íu wèren we aI _een.klein ,,.g..g6Ju van de opsr,elllnö. Maarvoor de over.r-ge praatsen zijh.nog triaarf nà.uen behend. ge4aakt en alat zijn: Bert AalEers,
li*.C.p, Tgn. Egp., uanne roàns;._r,""r *oàyf""!,,.srix r,i*drur,, Feter odlnor. Ronald v oven,Aad de pagter, ..rohn pietermàn, uohn v weèide;;..en .lan Zoutenaj.3t. 

-r"À--=p"fers 
worden dusnaandag 16 decr om 18.30 uur veníacht op r,ervs.'v.a{r, de trainer van het. huidiqe r.ENS Baïendvan nt14oop.wàràen w13 ,rrereuaar ii.eË ,i:*lïàa, eooi'hen r.rerd 1n eersre insrànrLe arsezesd dat-hij I-.t tweede'zou.sruren. raalr t;íïii à.;;;Ëï;=ilru rr".. vraren erwel een paar roryels op het vèihöofa te zlen..' uaar naEen en een opstelling ererden níeÈ., . .door heE bekend' qeDaakt. !l1J hebben ru *"r g.r...-uten gehoord dat ei extra trainln+r\ .zt jÍí t.

111\;t ",.het elftal 
"g..:-q.:?: 

$redstrijcl v;r. re.,bérej.den. l,Ie mosen dus wel àanneaièn datIlarend een zo sterk ,nogerijÈË'opsbutng in. hgu.-v,eld,zal sturen want aan .verriezen heeft.".--Barend een grote heker. Maar van,Joop h;bben';e qr ge.hoord dat. het 
"a".= "iil"]ui'r.IïiJq ,,voor opsterling Barend het.v-erd opkont want hiJ wríÉ''gewoon r"t ,ri"-i[a3.=,'..o,ziet.alusde koude. oorlog vöèii'n-g is.,dus aI vol"p ràrig. "oft 

.i= iau"-r.a.i ffi";;.", ons orD aËrn.te nemen dar de vlamien,;èri2uuen afvr-legen ,lan ae.ze ,'weastri j d. óus r.ó.t-àiràïiijnàï ,"aer' maandag 16 alec. otr 1g.3-0,=uur op tret tíeeae vera gaàt gebeuren, Iíant hierbÍj begintgellJk. de-,s.Èart- v:m-Èë{ os-jarig -iuu eÀ ieàst-van rEÀrs.
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!Éje llu .likr zijn vroni.:n.
.).

{.ji,. 1.-- i.i _

-§eworden.
iiif '.weer. akelig
tràtàer

:.
t"

"Í'iar,ë cèn ultgébreidr LEINS '.- gézels o\a]p'zoÈ§dé s1960r :dat. de tent' bfJna tq- klein. rdas . Ter
;. Eelegenheid, vàn .sintrs .Verj àardag was dë .zoddàgÉelektle. uÍtgèrukt. nàör Marlahoevé , en Elenhad:de: aanhírg -DeegenorDen 

. 'HeÈ *as oudéÍwètg gezelJ.l!, nieè. tn de IaàË;ë piaars otrClaÈSint: zef f, i:ciàk .iroE..èven;,Iangs kwam. ?gg'. eo goecl ulï, Sint. leek jdren;jongèr
SÈelrnët je".é .la,ceràid'-,Ioiíng, 'neè traaÈ sint niaar schui ven . . Ui te raaÍd Été t :sprecies de 'rottè rvortdl;.,tlit.,:dé., r,ENs jbrlódde ,te tiekken en duó;óoesten o.'à;Jansen en doelman I'teefout zictr b-i. j hem verant§oorden. Nee, vras gezell1g!

'TErlNrs -l''tÉmlis -1 tÀmis - rENNrs i trlltlrs'- ru,nrrs'- TENNTs - rrr.iqrs i rtmilrs " TENNTs -

volgende vee:', zaterdagavond., 21 d,ecenber wordt het jaarrijkse r,ENs tenni;töérn.Sl gehouden.Plaats var hancellng is het racketcentr.un rr=eJur9-in-*r.j"rii*.'__ --'": .. ,.,_ 
rDo wedstrijden beginnen om 18.o0 $rr duren. een !,e1! gr, Ís ep""Li: ne.È ie partner.5 wecl-'i:"ts.t:i jdéíi.iJ. . .':i,'.,i.' .'..i .,.. -. ,. ,.:., i" ,..,.,. ,.... :.: . ,::;..

D3 prLjs is nog steeds afhankerljk van een aantar factoren, .sponsors.etc. Eaarrzdr+ i t6,- p.p. bedragen ...., .: i -.-,".|. , .. .. ..-,,.---.J- :-:: -ï
Cpgeven voor dit j
alt:'.jd: giioberen. '

,;. i.l
ll;ilo^nFèrÈrowrers . .

À. de_ G=cbt
894950
ot749-48673

ubLlepntoernoo!. ls noeitijtt ;;r"rà;;: wokkie - r,rokkie. Poglngr kan-,je

TEiINIS, i,,
. " t.-'..

- TENNIS - TENNIS'i"TENNIS -
TENNIS - TENTIIS, . 

'"*."
:..*1,

TENNIS - TENNIS - TENNIS ].

.a

D-'!§ÍEN-DARTEN-DÀ§TEN-DA.RTEN-DARTEN-DAR'iÉÉ-DÀFÍEr.r=.OàNrgr.I.-*ÉOU.DARTEN-

r,ezev,e9keenkortversIagvandedart,ontmoetl.ngvanonzedartsfanatenvaàae.
EouÍje of Darts Èhe corner regen her gemende aaiÉtean "* 

j*-i; --;à.;Ë..il"a. .oËst"'t'zj'r sinsle aanrreden tesen. àen zeer ranse n""r;-rà"=t g""-;ïj-;;.ï;;;;;Ë;;;rï]i:nË.r.gehad' maar desondanr(s was het eerste weóstiijàpunt voor d.c. reus. r.ic was het volgendecl'-'chtoffer en Ecest aantreden tegen een "lrur"*1t" dame en begon uttstekend. viaj een 2-oln legs (501) kon het 2e- wedstrij àpunt bfj onÀ dart.cL:b bijgeschleven worden. 
.(óit.t-s

t€vens r,ucts eersr behaa-lde _ sinsie-_over,;ir"i"e.l *l"==il 
";;, i;-;;;'Ër;" man hee*e .

"{iIl'em 
v'l linGT-onàei'àuècèsïàtte coààtr én "àpLr-;;; deze Eoest óók ziJn srrijal om dedubber leveren reqen een dame van onze "p"*r.^""Ëó"iJtJààrïIii"lil'""r=." reg waseen "iJrrirler" van he le órdei ,a"t À"rJen-.i;ild;:;;';;-;;,];il"[ dubbel 1. Na veelcpa.i:;5rg glng de eerste leg naar..àg r€gensÈàde;. oe .2è feg """ o.ràriJgA voor ,roroe [{im,,.9e 3e Leg was na weeï een dubbel'r'vooi w:.rr...-o,r= de stard werd nu 3-0 rn ons voordeer.c'=s 'Èerde (vaste gewoontë) en tevens raatstà man ln de singres van de ,'best of rthree,,.i'as: lrartin n€uver. De le reg rvas vrij over'nr gend. voor Mart, nadat de 3e dane và JADtoch n-og, gevaarllik was genaderd. oe le teg.waJ-na een gig.iir;;Ë-"Jial="a*a roch voorde dar-:;lldus de sranÈl ,"ia 1i-rq.ua5r ueson-de-i".i;s..;;àiil,.,-.:_rï';"ïïJuu. zijn vo6r_sp:-ong gésradlg uit,-u eèn pràchtige finisch van' 72,. (duÈbel 20 - !xL6,- dubber ;) werdie. voorsProng uitgebreld naar 4-0. Nu was het dus tijd voor de tac-tLcs. Martin en onder-g+:tclcende moesten aanrreden.regen het .la,eskopp.r 

"i-.r-iJia;";;"=*;il;;ïË ;ïï:;.fase v'd.corPetitie de puntjes hard noèig zrln-om niet ie- aegiadeÍèn, 
-;;doènàé. 

ivàs de winstbirlnen handbeïer.k en her vijfde pu.nt was een fèi!.'De drr*" 
-;i""." 

ö àà ou"rr, ,waarna,heÈitlom "gevreesde', koppel verkiJk/vd Linden het nocliten p_ ï;.;;:'-.'4.'.l _.: .__-- ::-
r.a .i ,. 

:

-7-



Arno

DÀRIEN-DARTH!-DARTEN-DARTEN-DARTEN-.DARTEN-.DAREÍN':DAMEN-DARTEN-DARTEN-

..'..zzdzzzzzzdLzzzz zz;.àz

-l ,,.se*ronn" zo*oac !
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAMI,TA OREN ZONDAG.IS decenber 1985.

14 .00
11.00
12.00
10,00
12.00
12.00
12.Ö0
l-2 'Qo
11.30

uur LENS 1

uur LENS 2 ++
uur Kranenburg 2
uur VIrC 5
.uur LENS 5 .

uur IrENS 6
uur TaÉrus 2

_uur- RKAW Í.1-
íur Westlanrlla 10

'tENs 2 aanstaaÍlde zondag berdienst. ,._

RESERVBPROGNAUMA ZONDAG

Qui,cl< 1 :

RKAW 2

I.ENS 3

IEl,ls 4
ParaaÈ 3

' Vredenburch 7

IENS 7
IJENS 8

.- IEN§ 9

v1
vl

u2
v3

.LaEbregts

.vd Bor

.Godschalk

.Nouta;d 
- ^

. V€rheyen

. Staats

.Mltra '

.N.

.N.

LENS 8: L.Verkijk
LENS 9: F.v Beekum

J
J

-P
,Ë

.I
I3

N.N

527
610
407
4t2
4t7
42t
416
427
426

1009
1096
2047
2077
2tog
2132
1101
2209
2204

++

15 december 1985.

14.00 uur
12.00 Uur

., 12.00 uur
12.00 u;:5.

TERREINEN

EBS 1

EBS.2
RKSVM 3
RI(SVM 4

..

LENS.1
I;ENS 2
uilrs I
I,ENS,,4

Kranenburg:
WCr
Taunis : .

RKAW:
t lestlanill a i

AFSCERT.f\/EN

sporEp?Tk .Ki jkdluln, Machlel Vri jenhóeklaan
't xLeine too
sportstlchting T.E.Delft, prof. Mekelereg g
Eeuvelweg, L_eldschendan
Dq . Eoge Boine-n; NaalilvJl jk

I,ENS.
!ET,J,
LENS

5
6
1

.,'-

W. Kourrcnhoven ,

G. Duivesteyn
H. Rl-Ene }zwaan

DAG 22 decebber '1985.

. 2998ss

. - 01891:7943 ,..
0.1742-7134 '

454972
947272

PROGRAMMA ZON

, , .. . ,'.....,; ,r'
14.30 uur Itoodenbu-rg I
10.00 uur Su.edrechÈ 2
14.00 uur Adelaars 1

10.00 uur BMT 3
(vr)
(vr)

n vÍijLENS 4 tot en Eet 9 zíj

I.ENS 1

I,ENS ,2
IANS 3
I,ENS 4

-8-

- I.. "go 
wait krar- pachÈlg begin van. onze Jo4g.ni, 

tiurrta; ]rii'.vre ..n nri..",t11.rèede: Ë'e6ti,.net punt. naar onze il,c. te trekken (6_0).: Lilc ct $lIlem hleven op a. b.arr, om de overge_t b-l:vel daroe'en--héer party te severr: íIa éen nallge p"rty rrerdr".rr- h.t pont in de zakken van
onzè.' tegën-standers . (Belaas:). De laatsÈe-tac-tic uoctrÈen de schrLjver en Martln proberen

. Èe'winnen, waÈ na een goed gevecht tus§en twee koppels in !t vogróeel vall Eouse of Dartsl ' t-Iie corner besiist wera (7-i). Nu als laatste de,bJ-ergarne. Dte werd ilus ongerukkigerwij s. verroren, alus-de elnalstand is op z-i-g.-k;i."oor Èouse of Darts the corner.



PROGRAMMA ZONDAG 29 decenber I98s.
,.,:- -,..-. . .- -

ÀLle elftatlen- ziin vrt i
==-E=E:===!E:aé-==é

. UITSLAGEN ZOTIDAG 8. decenrber 1Ö85.

retts''l "'o.r'l' 
t l I

Unitas 2
croen l{it'rs8 2

- rest afgekeurà --

Verburch i
TENS 2
I.ENS 6

o-2 '

2-2
3-1

. : zzzzzzzzzzzzzi,àazzzzzzzzzz
,|7,

! zaar,vonrBAr,pRoGRAMMA ;
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzizzzziizZzzàzezàzzzzàzzzzizzzàzizzz;zzazzzzàzz

PROGRÀMMÀ \TRUDÀG 13 dIE ce!Èer 1985.
. r,tt. l::,.r .- ,. .

20.30 uur IENS 2
21 ,15 uur LENS 3

de.wedstli j Ël-rBus ,a" -. 'B4dger 2 is uitgest€Id

I.lllhe1Eus 2
Ttre DorDbers 4

sporthal Houtrust VeId. 2
spónthal Houtiust veld ,2 .

UÍTSIÀGEN

gÍísE 5
s I Gravenzande SV 2

PROGEÀr4MA I S VOOR DE KOMENDE IIIEE WEKEN T,/M 27 decenber 1985.

Í,ENS 5
I,ENS 3

4-2
! ',,,. .'

wobnsdaó :t8l12 LENS 1

Daar.Fqq.?,3,//12 LENS 1

OpsteUirig: als vorlge week

LENS 2,3 en 4 zLjn vrlj

ZÀÀ].VOETBAI,STÀT{DEN

DZS I
NNO 1

sporthal Ockenburg (aànvan§ 21 .40
sporthal De Schilp. RLjswljk (bij
R\rc terreln) aanvÍrng 20.00 uur

vrijdag 2Ol12 LENs 5 '.-ir"i.,- «Ni"1|i ,lioitirar" Hourrusr (aànvang ZO.3Olrr,rri ,'
velcl 2 scheidsr. v ADS.vri jdaq 2.7/72 PvS 2 

- ,..., : .Elq S, .spoftlral Eout4rs! (earrvalrg 19.00. urrr) vglcl 3opstelling: als'ïorige weeki ,w,v,I,iefsbergen:flult.om.19.à5 uur ÀDs à _ RKDEo 5: ..-..,1::: ..,: r' ':. i i. . -. r -; -:' : I

vrijdae z,o/tz AcÍ - r,ENs o,r'spoin.r i:ÏiÏ:: ï:i,ljï;ïi3'iilï%i" ,oPstel1inE:a.I.svorigeweek.r..-l*.:I.r:1.::':'.;:;.:.n',

BIJGEWENKT TiíM 1 dece trber 1985..
2e K1asse, À

Made Stars -..-.- ..,7 -lz
Indoor sporting 6-1f
charq)ions ' S-9Nroo 6_?
Taxas DEB.d = ... '::-?. l6-6''.ï--
DZS ,:. t.-:.: ., :',.''::.-,. . 5:-4t.,'f : .!-'
vov 6_4
DCO||TS , r':.7:4. '-:.r ' ,;-

oDB 6_3

1e Klassè 'D

MaasdLjk

.BkÀw'E.P.Amusenoent
Ornas

'-'r: Qu1cP ' : ;l' '
*':;wirheirous; 

"
Zoet€rmeer
Snoekle
LENS' '2.
qryi .:'"a

2e Klasse D

9-15
_ 9.- 13

9-11
7-9t'.g-:g."

'' 7r8' '
8-6
7-3

' 8-2 
-r

Esperants
SanÈos ,
RKDEO

I,ENS 3 ..,

9- 15

9- 13
8-10
8- 10

s I Grav .SV... r-
E. P . Am-use-roe-nt

", '' .",<-i. -'Devjo.
DWO

Itre Bombers

'-- 10-10
8-8

" ;.' .8'7
.r' 9-6

9-4
8-3

IJENS 6-0

-9-
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4e i«asse D

qmnova
I}]NS 4

5e Klasse C

Sil\ra Boys
osc , t '-' .

LENS 5

5e Klasse D

ADS 2
Arn. VlJn
I.ENS 6Boger

KSI)
s I Gïavenz an dë
UDS

osc
DVC

s I Grav.SV
zuiderparli ,

9-11
8-10
7-A
8-6
8-5
7-4
9-4

. §-1,.j; . :,:.;,

7-t3
9-13

7-14
9-14
8-12

8-14
7-12

Maasdljk
KNOI 7 7

PVS

WP
ReaI Eo1sur
SV Orkaan

'- wèsÈàitcwartter

9-11
7-8
ó-tf
8-5
8-5
8-3
9-2

G.Postma
B.BuytendlJk
L.NotebooÍ[
N.N.

E.Kaffa.
E.Doyla
L.Bakkeï
N. N.

veld 2

Cromvllet
ACI
Dulnoórd..
VENIBO '

RKDEO , 
-. ,'

.ffiF,: :
ale ,ragers

8-7
3-4
5-4
7-4
8-4
1-)
8-2

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzz . .. :.'

Zq
i mwes DE .Í;oRTirN vAN DE z:M TADDER---:: I ',
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?.zzzzzzzzzzzzZzLzzzzzzzzazzAzzzzzzzzzzzzzzzzzzzi,àzzzzzzzzzzzz

PROGRÀMI.IA ZATERDAG 74-12-1985

14.30 ur:r verburch 1

12.00 uur SVGÍ,{ 2
14.30 uur Dso I
L0 .00 uuÍ SVG!., 5

14.30 uur LENS 1

12,00 uur LENS 2
1O.O0 uui r.EÀis 3
14.00 uuï LENS 4

SCEÀDIJIiPROGRAI,IMA 7 4. 72- 198s.

10.30 uur r,oos duinèir 4
12.30 uur Loosduinen 3

- LENS 1

I,ENS 2
I.ENS 3
I.ENS 4

.Driinooicl 1

Davjo 5
Verburch 2
Marine 4

001/003
oo8/044
o17y' 137
o24/ r7O

ooL/oo2
008/038 .

077 /124
024/ L59 '

PROGRA!ÍI.íÀ ZATERDAG 21-1 2-1985

ÀTIENTIE YÀAT,IDAG T6-12_L985.

In her kadèï yr"r, h.: §!:Jarig bestaan om:

19.30 uur LEÀIS 1 (oud) : LENS 1 za (jon'g)

Afgelopen weekend weer nieÈs. veer wàter en een voetbalkater. .De .serektle .ret. een goede
opko,st glng naar weer tïainen in het zuideryark. waar net r-nzet a" purti:t:." gespeerdHerden, zelfs enlge hoogstand.jes waren te zLen. '.í..:,,.:

LENS 2
I,ENS 1

OPSTEI,I,INGEN:

LENS I en 2 worden door de trainei bekend gemàakÈ-

r'ENS 3: P.Enze - J. Die,el - M.Keryer - ,r.Kouwenhoven - J.Krur. - F.LrAxcle - iI. pronk :.-
.'j. w.v Hersbergen - B.vd Nourand - J.sinke (A) - r,.sinke - J.wertens - Kanun -R.}lout"rs.

veàauelen f 3.00-uu: r,elrc
Kanun, wouters s,v.p, roiturt opn.r.r, Det M.Nerissen 

Í'eider G'KulPér

-10-
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LENS 4: C.Berenbak - J.v Essen - M.Fris _ p.crooÈvelal, _.I..Jansen. t_. El.IGq)er "_,, 
.

E.I(ctrÍenhoven - ,J.Kruithof - c.r,ipnan - p. pilsn :,.-:r ;6.}é; niriÈer. _ Ë,oo*.t_W.Stuifbergen. (A) ..,., r -Ír;,.: .,...,i . .:,..i t . ; ,verzamèlen-p.aS iirir..utis ..,. "-.. -.;",1'..,: ,1, 
-'.t,.,. '..1.-, "' '. "1:"-J",'-

LIGGING . DER TERREINEN

- -;:;;---- ,,. -"
Verburch: t.-i .- rj .-- i:Ji i.1':. ï-.
SVGW:j<;;v g1; j"-,j ír,: *.a '-'r..?. l.

DSO:

l,Í

.- n,,

r'IArkelweg 20.,,poe lali jk'.ret . . Ot74ö-46L3d
' Ockenburgh einde Laan var lGerdervoort tel 2305L2ilurg. v TuyI sportpark vd Eaeenstraat , Zoeterneer-ooàt
t-.1. l-315591

.).1

ÀFSCERIWEN ].

vri jilàgàvond voor "'19. 00 .bij :
_ ..: ,:lj i r i.. ,1

,070-29t731
01720-2t744
o2o-5442ó55

,1 e,spa j

'M.Nelissen

on tw kontrlbutie achte ïstand.en, en nog te betalen boeklngs kostëh'... .,
Heren clehk

Bedrag f25 gedraqÍ f 35

K.,fansen
P.vd Toorn
!'. L I AEle

.T,IJ;IJJJ,JJJJJJ .fJ,J.'JJJ.], iI
J VAN EET iIEUGDFRON?,

J
,f

1',.
C.CakEak
P.Pleteïs

_:.r,; .,,!

Ji,
J;IJJJI'JJJJJ.]JJ;IiIJJ ,,.,JJJJffJJJ.r.#JÉJJ ff.IJífifiJ.I iÈJ.r,r.r,r,f J,ff íJ,rJJJiroJ JJd,rirJJJJggiIJff,LTJ,r.r

À-LGEMEEN. KOÈITÀ(IPERS@N ;

-. - l.
WEDSTRT,'DP

',...- 4-7,
ROGRÀI,IMÀ. A+B ,JUNIOREN

PeteÍ Perreyn, serenadestraat 51,2551 xB.,Déh Eàà9ttÉL . 97 767 4
I

Kontaktpérsoon:

vo.or, 18.00. uur.

.'iij ..r,::..' - :;.,:]r:::.1.,.,
:- 

" 
j'-I.':.'a. ï - -.:. -...- :- "

iT Pf=:l .l4aar.tensírj jklaan 54, 2541 xR Den. Eaas,

T.1. ??.r?? :'.., :. s...97.t674 perer perreyÍr.

Afllellen voor de wedstrijde
19.00 uur. In ultexste nood
jeugdkonilissle teI. 661314.

n bij bovengenóeEd persoon op vri
nog op zaterdag'rlorgen op LENS bl

j dagavord tussén'18;00 en
J ienancl'Van'de ' '
dq .Pv.gpd van de..vredstrijd ',

..il,"' .

i : .r.i .--

SarenkoEst LENS
ZATEFDAGT r14 -12- 19 85 :i j." i:' -'

328 14.30 uur LENS
444 12.30 uur LENS
334 12.-30 ;uur ,trrltS
482 ' , ,r .*4;-10 uÈr:..IiENS
:. r,l .'lt !,:-:' .ri;.1 -, ,

woENsDAG,.18. 12. 1985.

20.30 uur LENS A1
19.00 uur LENS I]1

I]YZONDERHEDEN

GDA À1
GDS À2
Naaldwljh. B.l.
Juventaè..I}1

A1
A2
ts1

82

VI
v2
V1
v2

9I.
of

M.

rgDevd
3?
v Swi.eten
3 K.weber

' -- 1-3 .45 'uur
12.00 uur

.-11.'.45'uur
. .,,..:14.00 urir

18. 15 uur

of

- .. :Laakkwa.rtler A1., .V2. -: . r.àat<*wartier Bl v2
'::._;r. :t,t: i.,i :i'ri.' ,r,1 19.45-.uÉr

,,- .,,., - ...... 
-:r,r:-. 1 'rr1.opstelttnsen'a:.slbèkend.i -- 

1e:: aZ Dei ll.saazón'ti*lË,r,v*;r.,"";)* i_
LENS B2 net F.v vden

LENS A2 zie schaduv4rrogrFnÍría in de zaal

-11-

' i,lli.I .r, .,-
.9-{.k!.q.

i

, -.1,,j j-,.

..il',



,gr':'rfq,i.i'l1ii; r 1\ i rr;,:' rr.'1 .,

I,IEDSTR-;iDP

rontard$5istlàrii rÍr': 'ii" :

2ÀTERDÀG t4,-Lz:L985.

'.,+.: t, ri'í,''1"Ï\ Èor' +.-È. ..i.., r... -r,\1.....

- JUNIOREN

Àfberren voor de yredstrljden blJ bovengenoemd persoon op vrrjclagavond tussen 1g.00 en19.00 uur. rn uiterste nood nog op zateraragrxorgen op r.rNs bl.l iémancl van alejeugdkor@lssie tel. '661314. voor. av- pnd$redsiriJàen uit€rtuk de avond van de h'ealstlijdvoor 18.00 uur.

; I ,., .. i .-.. . .1,,...i:-,t^, I t*:., i.j;..- , - 
".,"Robert Pen$lngs. Kon EEEakade -Acr.25l8 RJ" Den HÉagr.

ÍeL. 652414 b.g.q. 9716?4 peter. perrelm ,-:.;-:

Sa?ÍEnkèlos t LENS '

394
626
810

IJYZONDERHEDEN

11.00 uur LENS c1
9. 30 uur LENS C2
9.30 irur LENS bi

Verburch Cl
§Ltjswijk c3
R\rc Dl '

zaalvoetbal Eoutzagery

c. Eennevange r - .,.. l0.30 uur
? : 9.00 uuf
? 9.00 uur

.. ti'i.-... , rr.

18.15-uuÍ"-19.00 uur LENS E2 coEb.

verwacht Èordèn:
l

ZAÍERDAG',14jl2-1985

l t.OO uur
'12. OO' uur
10.30 uur
9.'30 uur

v3

v2

opstellLngen aIs bekendl

*::*aP.:f 
:.LS!.i a.?È,*r..1,,. ,, ,. .-tub, v.-Schalk,- .Tan Luykenlaan t5B, 2533 ,rv Den Eaag,

:ï'r'',' t'i?-.','E!,-._.. ' . '." . teI. 884694 ti.ï.gi.971.6?4 peter perrelm. ..-.: . 
-.

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

Àqbeuen rroor de wÉostri5aen'uii uovengenoend persoon op vrijdagavond tugsèh 1gr00 en-.19'00 uur. rn u*erste noocl qog oir zatérdagrrcrs"" op r,eis *j r;ilà;;-;;;...,'-=.-",
, . :iqu.gdkor'-r ssie 'ter:,- 

66Í314..- riJr.àvonarr"ÀÍii:a." ul_terrijk-dè àvónd van de rvedstrlldvoor 18.00 uur. r -. , .. ,,:11, -

.:,:l ...; . .r :':. 1.' +. i-''1í t:, :!l ,1 . .

DoNDERDAG 12-12-1985. sa.nenkoEst LENS

M;v -Wie!. - R,Jeggq - J.vcl Zande
R.Kloor-- V.de ÍJlt. - E. I{aterreus - R.gíaterreus.

9t2
953
to42

'i
LENS E1 '-'.' I csc El
Esd6/9iit Blar.rr E1 -**"-",
I,ENS FI - I.ENS F2
IENS F3 - ETSV FI

': i ... ir
v2-..
BuurtJJag
Vl (koryetltle)
vl ': :':'

. 10.30 dur
10.45 uur .

10-00 uur
. 9,o9-'uur::

zoNDAG 15-12- 1985

8.30 ,uur. E\,v
8.3 ' uur

Eoogenhoucklaari (21è Èópy 8,00 uur
nhoucklaan (zLe ko.py) LOo.rui.Ë

il
t:

"i,fi:,

13.30 uur . KeïstsÈuk
:41:'.'ff;È{! \t.:t -^ "

BYZONDERHEDEN ;

jes roaken voor..alle nini-welpen oD LENS

rri: .'

opstellingen als bekend Gaarne ouders Eet r€rvoer voor LENS E2,zie ischaduvprogrà",ma ln de zaal. - ..

.:-..-.

-L2,-

13. 15 uur

,n"

I



1

WEDSTRTJDPROGRAMMA DAMES + MEIS.'ES

l(ontaktpersoon:
j'J-. -. :(.1:..,,..í_.

262
:.228

: ..r le,r , j
BYZONDEREE DEN

. .L -" !r ..

ZÀTERDAG 74-72-1985.

rraris vd B-e19,'cr^r,r+ergenlaan. 114, i;4i,* ;; L;;n;
t:eL. 297978'b:g.g..97f674 peter perreyn ,. .,., - 1'

| - ,.-- l', ,.' ' Afbellen .voolr qe wedstrijden .bij boevengenoemd ;iersoon op vrijdagavbnd .tussen fg.bO Jn'' 19.00 uu=. rn uiterbte. nood nog op. zat€rdagÍmótgen op r.ENs blj iemand vanr de.
' j eugalkounissÍe teI' 651314. Voór:.avondr.redstrijdgp- uiterlijk àe avonil .vau|ae wdastriia
"*jr.ie,:9.9,'1É.;r,'-,i '.1.-,.. -.1.. .,..t.'l=.'"'':':' .-!- :--..-'l'- '...,".' ,.-:=--"-,tr-r'{ 1r.i

Samenkomst LENS

14.30 uur vredenburch
"'11.00, uur vDS ,

LENS danes
LENS óeisjes

Vredenbuïchwe,g ''Th. BoumoeesÈérpad
'13'r30 ur:r
10.00 uui

íl

ROGRAMMA AFGEIOPEN ZA1ERDAG"SiÉ;uí{P

'. - oDste
zie s

llingen- als bekerid. .cààrne ouders ".riet vervóer voo

:L'SYy-':si.rr,,ta^'_u.,,rat. r"..,,j, .:i-. ..,,i
' i.

De neeste elftallen waren afgelonen zaterd.ag altief, Eet voetËallen.wàs ,"èl àfgeieura
Eaar het was. heerlÍjli weer. Tevens hebben we vanaf heden voorÈaan ieders,;zateràào. dle
gehere dag de zaal van de Marterrade beschikb-a'ar. srechÈs-i 'il'iïàËéÉI-GàI:"ai""- a"

:- oy-erl9e-'17) en 12 danes/neisies (waar was dte rest) profitèèrden 'uaa àe zaar.. r,ENs El
, Y:Ïd q:"I celaritas ultgenoatigd on te kotren voe'tballen. zal wel niet l,eeÍ gebeuren, Met

" 
Lo:sperers vèrsroeg r,ENs El, celeritas net z-1:. Dhr I'teeuwissé belde E2 btii"1*. r- §lechts'j 7 sPelers reageerden en voetbalden, heerlijk buiten. rrr.rs p1'íaàiid.Ë- o. j.vr-àe nge'r coieJhet zwembad llorgeistónd onveirig. i,taànaaglue9:.nn.n,.,"t-à"-r"io"uti.r*rrzaantreden.
r'ENs c1,82181. en Al speclden onderlturge partyen. .LENS À2 en c2 schittàraln aoorlatwezig-heid' r'V,ooral q2. lqat het afweten. ook de tràinj-ngen h,orden slecht. bèzdcht, door- de ' jongónsdie nieà in de serektie zitten., Titr. valkenburgh-'ón enthousiaste trainei r."".r".i rrËiëi- 

-
',ï::: 

:IIJ,","n. rom op-1ongehs. xon aoorJ.*i"l*", tr.in"n en'ook .àrerCags ars her-afge-
:::::.i:fi voor_en. ha de training is,het krubsebouw- weer géöpend: vlde;firË ' (afgelópenzaterdag'o'a. Rarqbo)'darten, kaaxtei'én gezelrig krets'en ,irries-is nogeri j-k, * ;-: ,- , , .
SCHADUWPROGRAMMA À ,S, ZAIERDAG.

ook zatexdag Proberen vle het weer gezellig te traken op LENS als het voetballen niet door-gaat. Laten we hopen dat het niet nodig ii en dat we gevoon kunnen voetbarren. zo ni-etfu s."l we natuurlljk niet bij de pakien neerziÈten. vanaf 7.30 uur gaan we proberenvriendschappelÍjke vteclstrijden te krijgen. Lukt dit nleÈ dan hebben r+à nog artijd de zaalaan de Marterrade beschikbaar of rre gaan gewoon ergens trainen. Dit natuurl1jk artijd inoverreq rDet de heren trarners. voor à.s. zaterdag staat voorropig voor onderstaandeelftaLleir het voLgende schad.u$)rograx0Ea vast.
Sa-menkoDst LENS

15 .30
72.45
11.15
t4 .30
11.30
12.30
9.30

10.30
13.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uut
uur
uuï
uur

LENS A2
HDV B1
EDV C1
LENS C2
I,ENS E1
LEI.IS E2
I,ENS F2
LENS F1+F3
Da.Bes/meisjes

Zaalvoetbal
LENS I]2
LENS Cl
zaalvoetbal
zaalvoetbal
Zaalvoetbal
Zaalvoe tlraL
ZaalvoetàaI
Zaalvoetbal

Marterrade
Marterrade
Marterrade
l,Íar terrade

12.00 uur
9 .00 uur

10.00 uuï
13.00 uur

Marterrade 15.e0
zuiderpark 11.45
ZEide4)a-rk 10. 15
Marterrade 14.00
Maiterradè- '- ' " ., .'':'-;:*:ï1 

. OO

voor A1,81 en Dl worden eerst nog geprobeert wedstrijden te krijgen. rukt èit nret dangaan A1+81 naar het lraikiki-had in Duinrerr. Meer nieuws via are traineïs. wat Dl gaate:" t:.::" verrassing. zaterdagochtend even bellen en je weet aIIes.. Na de tralningennatuurrijk ereer naar LENS voor de spetlètjes en de videófi1,s. Tot zaterdag.

-13-
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IENS 55 JariE- 1.1p1-r'*.

q) 20 decenber bestaat LENS 65-jaar.' NaÈuuïlijk qaan we clat vieren. @ vriJclag 20 deceuber
een disco voor A-en B klassers alstrede jonge senloren en de danes op LENS. Toegang gratls.
Ob zaterdag 21 -december een besloten filmvoorstellin§ alleen voor de oini-,welpenrwelSien,
pupl-Ilen, C-l(La.ssers. en roeisjes vi r IiENS ln EuïocineDa. Toegnag gratts!!I
op .zaterdag@rgen., iaterdagavonal 2g dëceEbèï en zond.agmorgen 29 decerober zaah .:íltlcal
voor veel jeugdteam< 1n sporthal rt Sandje aan de Schimelweg. Natuuïluk volgt Eeer
nleuws oser deze eveneuenten binnenkort. Jullle Eoeten deze dagen natuurlljk wel vrij-
hplder.r.

EEREN TEiIINERS I.EEf,T DIT GOED,I:

NogEaals vragen wij de jeugdtralnèrs on zoveel nogelijk d.e velden 2 en 3 te spaÍen -
tijalens de tralningen, AJ.s de terrelnen zijn afgekeurtl dan zijn veld 2 en 3 verboden'
terretn. De tralningsstÍook mag dan r.vorden gebruikt. Eet ls dan echter nlet de betloellng
daè er op de 1:.1..;l van velal 3 wordt getraind. Dlt veld ls alaar nu vollecllg kapot geÈrapt.
Het gevolg ls dar daÈ de lagere elftallen vreer vaker gekonfronteercl worclsn tret afkeu-
ringen en clit troeÈen we beperken. Heren jeugdtrainers gebnrik öus je verstand. LaÈen we
hoPen.latdeseniorentrainersd1tstukjeookIezenenzichernue1ntle11,Jkookeens

...aanhouden. Alvast bedlankt,

' SPEL/VOEItsÀLOCEIEND BIJ EW

KER^STT'KJES MAKE1Í

À.s.- zondag gaan El en E2 in aller itïoegte Íraar HW. orb 8.00 uur wotalt ledereen vervrachl-.
cp Í,ENs.. wa,t. deze ochtend preèiès betetJnt zien ju[ie zondag wel.. om lO.qs uur is.het i

, afgelopeir.. Afbellen voor dlt prograÍÍ'ma kan alleen op vrijdagavond. ' 4ondacr vdnaf'+ ?.aS uur
](uÍrt u EW bellen of dlt progïanna doorgaat tl:. . 24i364. v"ét pt.=iér. t ':"|:

À. s.rdoensdag 18 decénber gàan we lieiltstukjes Eaken op f,sNs. afie Eini-welpen worden, om
13.30 u-ur. op LENS \reÍwac}È ueÈ een bakje waarln zÍJ hun *efestutie. kunr.gn rnqlgrn.. i
Natuurlijk roogen je brodtJes en zusjes ook need.oen. Eet kost nlets en je, .stulcje'loag
je meeueren. All.enaal koEen dus.
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DE LENSREVI'E
!{EEKBLÀD VÀN DE VOETtsALVERENIGING I,ENS (I.ENIG EN SNEL)

59e jaargang.numer 23, 19'decerober 1985.
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IN I3ATIC{TÀGE

2204 M. R,,faÍrsen

RECTIFICATIE

A.Bogisctr

MI.TTATIES LEDENI,I.]ST

140976 E jun. Maartensdl jklaan 562, 2541 vÍ, Den Eaag,
' tel.666411

plaatsnaan 6641 S,I Beuningen

van SEZO naar NS
van SEZO naar NS

SEZO Sperr,rerhoek 46, 2743 cc [{addlnxveen,
tel. 01828-16256.

SEZO Scheg 7, 2297 MH Wateringen '

0408
1609

ts.,f . Osse
A. G.I4oDbarg

ADFES T.IT.'Z I GINGEN

OZ79 A.M.v Kleef

1633 D.v I{aas

In deze jtÈileun uttgave van de LENSrevue heeft de redactlé een schitterendoverzicht samengesteld van cle 65 jarige LENS qèschledenis.
!{ij bevelen u dit werkstuk van harte aan. vanaf pagina 17 treft U het gebruikelijke r,ENsnleu,,s aan. I{rj hopen op lh, aanwezighelal op het grote r,ENsfeest,. vgtjdàgavond a.s.
aanvang 20.30 uur. Verder wensen wij U alvast prettige feestdagen. ,

, Het Bestuur.

Eet Eet Bestuut ngdigt alle LENSLEDEN hierbij uiÈ.voor de Eeestavond in het kadervan het 65 Jarig bestgan én voor de Nleuwjaars Recepiie, aanvang 15.00 uur.
Vergeet U ook de weilstrij d OUD LENS - JONG LENS nlet? 1 ,Jan. 14.00 uur.

OPENING KLUBGEBOI,M :

In het klubgebouw treft u een lijst aan, waarop staat verEeld, waÍrneer heÈ krubgebouvrÈLjdens de feestdagen gesloten Ls.
HeÈ BestuuÍ,

LEES VERDER OP BIÀDZTiIDE 17

-2-
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LEIIS is 65 ;aar jong. Ook uw redaktie wlIde dat feit nlet on-
generk! vooibiS latèn gaan. Besloten werd een sQort jubil-eum-
Èrantje te ]atén verschi;nen met daarin een overzicht van
LENS door de jaren heen, Een soort bloemlez-ing èus, 

"'611 
heuge-

liJke en mindèr heugelijke gebeurtenissen die de afgelopen-jaren
bij deze club plaati hadden. Gezlen de leeftijd van de huidige
reàaktie zaten !ílJ een beetje in ons maag met de eerste ,o iaar.
WÍj hebben die LENS-tiid niet mogen beléven. Gelukkig vonden
wfj in de h-eren Juffermans (wie ànders?), Born sr' en v.d: Steen
driè fanatieke free-Ianeers. ZiJ beschreven voor u met veel
eíthousiasme dj.e eerste pe:riode- Heren, nogmaals onze dank hier-
voor !
Promotien degra<la'bÍe, succes, tegenvallers, alles wa'1. een ama-
teurclub'bezlg houdt vindt u in deze coopositie van oude club-
bladetr.
l'lij hopen dat u er enig plezier aan beleeft, dan is ons werk
terunÍnste nÍet voor niets geweest.
lot siot wlL de redaktle u-van deze plaats prettlge kerstdagen
en een ireeJ. gelukkig nieuwjaar wensen.

i

Het was op 18 d.ecember van hdt iaar 192O, dat in Schevenlngen
door een Èroepie katholleke Jongelui besloten werd een voetbal-
cl.ub op té rièÉten, À1dus géschiedde. Bf werd lJverig gesnuf-
feld nàar een passende naam, men kocht een bal, op een rommel-
veldie werden wat oefenlngen gepleegd, de clubkleuren werden
gekozen en het enthousiasme groeide met de da8r- - -Na enige wedstrijden in de H:V.8. gespeeld te hebben besloot
het beÉtuur zÍch aan te sluiten bij de D.H.V.B., de DioceEaan

. Hàarlense Voetbal Bond. Inmiddels had men kans gezien een ter-
reln te huren aan de voet van de dulnen, daar waar thans de
Laan van Poot en de Kransvo6ellaan de De Savornln Lohmanlaan
ohtmoeten. Lens voetbalde er negeri iaren. Hoe ne.er regen er
vIe}, hoe beter was het veld. Het waren heerlijke jaren..Met
spijt moest in verband met de stadsuitbreiding worden ultgekeken
nàai een andere speelgelegenheid. Dat uerd de Leywegr--tussen
Lóosdulnen en llatèrin[en èn daarom i{aterloo genoemd-' Uat heeft
LENS daar noeten- zwoefen -en vaak vergeefs- 9r0 t]et overtollige
water te keren. oe club zou er bijna haar Waterloo gevonden
hebben. flr we:'d dan ook een voorstel tot liquidatie gedaan'
maar deze gedachte werd venrorpen en tljdens de derde levens-
periode Jan Wi11em Dubois-Koos v.d. Kley-I'Iin van- Boheenen. wist
LH,ls zich uit het moeras te ontworstelen on een hoge vlucht te

. nenen,. We b'elandden op Ockenburgh, a1s enige op die geweldige
ruÍmtè, later gevolgd.door anderen. Het was 19J7. Door de
oorlogóomstandlgheden moesten wiJ elders ons heil' zoeken.
GraaflWillen Il-was bereid ons te helpen, maar het werd -QuickSteps"aan de Nijkerklaan, tot wé erin. slaagden- twee velden te

, benàchtigen en èen mooie ten'b op te zetten in het Zulderpark,
dicht.biJ H.P"S.V.



Na de oorlog weer teru6 naar Ockenburgh, waar.r,lij ons verlangen
naar een neer besloten eigeÍr terreln steeds sterker voeiden
worden, een verlangen d.at'-zijn bevredigÍng vond asn de Hengelo-
Iaan.

.Toen d.e redaktle mii vroeg enige regels te schlljvec als. inl-el-'àilÈ 
"p een clubverËaal ií het-kadei van LEI\S 65 Jaarr.wist ik

Ui:'niJn toezegglng nog nlet uat het vorden zou. MaaÍ tenr'riil
ik-nu Éezig beíl kömen-nij telkens naast de niivere werkers 'ran
nu de taIlóos vóIen voor àe geest, die ieder op elgen wJ-Jze
.rà"ti Jar"t, lang hebben gezor[d en geploeterd voor de belangen
van oize clubr-en nu somnigen lang geleden, anderen nog maar
onlangs zijn óverleden. Ïn augustus van dit Jaar overreed'
ÈËi uËzenlërg, in de eerste iaren van ons bestaan een van de
uópstulcxen, öén prtraa voetbaLler, een goege vriend, kundig
Uè^'"tu"r6Àr, maàt'sónapp"Iijk zeer'gezien. Ik noem hern als ]aat-
*ià in een'heeL 1an*è-rij-sportvrienden clie ons zijn ontvallen.
H"i if;it t niJ gepasi 3uiËt in deze tlid te tonen dat wii hen
ntet wi1Ien veigèten. Mogen zij Ín vrede rusten!

1920. .

penningneester Jan Boone.
De eerste onkosten \rerden
betaald uit een pot van
vrijwlllige biJdragen van
de inmÍddels 12 leden die
de vereniging in januari
1921 telde en in 192J kocht
nen de eerst doelnetten
voor jl' 55r- per stel. Er
werd uitgekeken naar een
geschlkte lokatie en aI
spoedig werd een paarhec-
tàres gronrl gehuurd van de
geneente tegen de duinen-
rand nabiJ Kiikduin Èrt §€r

P. Juffermans

l«o"s HArEf
l!.' ,'!.-{rl rl! rrr, 1.,';:.',\

1930

*r

t4c. líAcÉR4,t15
Pit aa "".*1qÀt ";".r. (l"5 rf

De verenigÍng verè opgericht door een stel kaartvrlenden uit de
Éàafrufs.:tíaui fn Scnàïànineen op 18 december 1920. Van het kaart-
verlies dat tn een pot gÍnÉ verà besl'oten. een lederen ba1 te
r<ópén (een echte voètbar).-un nu er een echte ba1 Is en allen
neàtt èr aan biigedragen moeten wij er ook.met zrn aIlen van
pràiitÀre", en àÍdrs íerd besloten een voetbalvereniging op te

ii:i::llt voo*ritt"r werd gekozen Koos Haket en als ,secretaris-

Iegen naast Boer v. d. lllade
voor de sonma van Í 17 tr0
per J naanden. AIs- k1eédgelegenheld raochten ze de stal van boer
i.a ffaOà tegen een gerinée vörgoedlng gebrulken" Het was moei1lflt
bezoekers té ontvanÉen ln een Èta1 , dÍe uiterst pr.imltief was
en eisenlillc te klein om 22 man er eich te iaten verkleden en
ie wàiiàn. -41 spoedig werd er nabij het veid door-eigen krachten
een tent opgetrókken doch zonder wasgelegenheid, Zomers was
aÀt zo erg^ i.Íet reant via een dui.npad kon je naar-het- strand om
je op te irissen, IrÍaar iu de r+intér wasten nen zÍch bij- de.boer
ïn cIè stal net zljn d,ochter LeentJe die de pompzwengel -bediende'
Je hoefde nooit tó roepen rrponpehhh, pnpetthh rt . Een voordeel uan
het spelen aan de d.uinènrand wàs dat het terrein in dle tien
jàar àat we daar speÀrààn nooit is afgekeurd. Helaas weird het

Li
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een Ero+e 2àndvlekte zodat werd uitgezlen rtaar een ander-
terre in.

LENS vrerd in
lnet seLzoen 25/26
onge§laten kam-
pioen: 28 punten
uit 14 rrredstriJden
91 voor en 14
tegen

LENS i seizoen 1921-1922 (roto)
De resultaten van het eerste competÍt5.ejaar
LENS 1 tweede l<lasse DIIIIB 2e plaats
LEI,IS 2 vierde klasse DIflIB Je plaats
LENS f vierde klasse DHVB 7e plaats

1921-19222

Vaa boejr KonS.jnenburg werd een perceel grond gehuurd begrenstC
doör sloten, gelegen ongeveer 150 neter landlnwaarts van de
Leyweg tussón-I'iatèringen en LoosduÍnen. Er wgrd a] geliJk een
naàn §egeven aan het nieuwe terrein en we1 rrllaterlqorr, een
combiíatie van Uateringen en Loosduinen en deze naam zou later
een symbolische betekenls kriJgen.
Van zàndgrond naar'vette k1ei, van duin naar polderlandschqP. 

_

Het was óen zware klus olo van de weide een bespeelbaar voetbal-
veld te maken, en alles net zelfwerkzaanheid. Ef werd een beton-
molen gehuurd'voor het naken van cenent on de vloer te storten,
d.e doelen werden neergezet, het neerzetten van betonnen paaltJes
..voor een afrastering met lJzerdraad begon en een entree werd
§ejpaakt. Dlt is in een paar woorden vlug gezegd' naar het was
weken werk in de tJskoude r,rinter van 19J0.
De cornpetitie ging van start alleen de wasgelegenlglq was er
nog nièt en deàe .was toch herd nodig om de vette kle1 te ver-
wijderen. De eerste weken noesten de Jongelui zich batrelpen met
borstel- en zeep orn zlch af te spoeten in de polèersloten. VeeI
geld was er nodlg voor deze wasgelegenheld en door aktles
én rrrijwilligersÉjdragen kwam toch a1les voor elkaar. Er werd
een pomp geslagen en een wasgelegenheld gebouwd met zee -iras-bakkén èn kranèn. Een over+rlnning van cLubliefde en opofferings-
gèzindheid en de ambachtslieden binnen de vereniging werden
Éijgestaan <Ioor de kantoormensen, zakenlleden en onderwiJzers.

1930.. .....1940
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Alles was er nu op WaterJ-oo, naar een probleen schreeuwde om

een oplosslngen wè1 de gestólaheld van het terrein zelf. Eer:st
speelàen ze öp de droge-zandgrond die moeÍteloos massats watei
o! kon íeàenr-nu een Ërijige-pap van watet''èn vette k1el net
ais het naar even geregeÀd-haà èen laag water erop. Ttree ulter-
,sten raakten elkaai en-U begrijpt veI, het werd een Waterloo'
bndanks het vele t+erk onder-teiàing 'ran de heren Boostman en
Miltenburg. Door dÍt al1es gin6en de prestaties achteruÍt en
nieuwe aaivoer. van de jeugd was er niet. Nu zou U kunnen denken
dat men ni.et veel vreugde beleefde aan die periode, maar ik
citeer uít een oud itrantie: rrveel plezier beleeft aan de wed-
striJdon on de Residentiebeker, de Ínterne sportdagen' het
gecoétuneerde voetbal en het 12 1/2 - igrfg bestaanl!
öndanks dat LEI'IS ziclr op het hellende vlak bewoog, had de oude
kern van leden gewerkt èm de club biieen te houden hetgeen ook
1ukte.
In die tijd deed ook de l,El.lS revue zljn lntre<le en werd er een
krachtlge-campagne gevoerd olD meer jeugd binnen te kriJggn'
teneindè een Ëetere - aanvulling van onderaf .te bewerkstelligen.
UIt dle tiJd stamroen de U bekende heren Hoppenbrouwers ' -van
Luxenburg én som. ondanks de wat uind.ere tiia (aeeradatie.o.a.)
bleven dé vrienden van het eerste uur bijeen. Uit deze tij<l
stant ook de toen veelgehoorde spreuk:

ndWe
de br

houde
andsto

e vlam aan de pÍt,
s onze kaneraadschaP.

LENS, een gezonde vereniging in de voetbal.organlsatie, had een
andei veld-nodlg, weg bij bóer Konijnenburg en zijn.varkenshok
en het vette klèive1O. .A11e moeite was ver6Eeefs, tot dat de
heer Juffermans het eeluk beschoren was de oplossing ter tafel
te breneen. trlet de heér Dubois (een man uit het goede hout
gesnedeí), de kersverse voorzitter werd gezorgd voor een splÍn-
ternieuw LENS-terrein.
September 1917 verliet LENS Waterloo en trok wederon naar de
rand. van iie dulnen, nàar het nieuwe sportconplex rrOckenburgrr.
Een voor die dageí' eersteklas accommodatÍe, net een schitteren-
de grasmat (een-blLiartlaken geliJk) er-I 9en nooie kleedgelegen-
heÍd net iloriche. Dai het een juist besluit was geweest om weg
te gàan bleek toen bleek dat óok oudleden en <ionateurs zich
weei aan LENS bonden en er vJeer vaart in het geheel kwam. Zo
kwamen er weer feestavonden, [soireersrr, en werd een nj.euwe
d.enateurscampagne gevoerd. Ook werden er voor het eerst aan-
plakbilJetteà door-de hele stad opgehaagen en verscheen de
LENS rernre in een
nieuw jasje. Er
werd een bouwfondÈ
gecreërd ter be-
strijding van de
kosten. 0p Ocken-
burg wordt Cas
Halleen als de
eerste officiele
trainer aangesteld
voor een gnoots
opgezette trainings-
carnpagne, Door de
toeloop van nieuwe
senioren en junibren
wordt een tweede
veld gehuurd.
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Met al. deze actlvlteiten konden de resultaten niet achterbllj-
venri en 1n het tweede seizoen ochkenburg lrerd het eerste tean
kanpioen en promoveerde na eIf Jaar naar de eergte kLasse van
de D.H.V.B.
Het §eizoen 1939-1940 zet op veel belovende wiJze in, ItrAar

on het,LENS ziet door de mobilisatie veel spelers ve

It

tand te verdedigen. Enige maanden na de
start van de competitie komt de'verplette-
rende nededellng dat Ockenburg is gevorderd
«ioor het toenmallge MinÍsterie van 0or1og.
Het l(reeg als bestenning een milltalr vlieg-
veld. ÀIs oplossing mogen viJ gaan spelen
op het veld van Graaf Wi1len IÍ aan de Rog-
ge ,roning.
In nei 1940 maakt de bezetting definitief
een eind aan het verbllJf op Ockenburg. De
bezetter vordert het conplex our reden dat
het een onderdeel van de rrAtlanticwaln noet.
vrorden.

1Sö7.1$40

C, tLLÉtÈN

In nog geen 5jaar tijd werd
LENS met 1f9 leden
en ,189 donateurs

,.een vàh rde grootste
katholÍeke ,vereni-
gingen van Den
Haag.,'
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Ortenhurgh

Het Ínlronen bij
zover uteg was.. V
Quick Steps veld
niet, . .:

Graaf l,Íil1en wae nadellg Vöoi. LENS onciat het veld
oorr de zonernaanden van 1940 mogeri wiJ van het
gebruik maken, maar een echte oplosslng is d1t

Het vlerde terrein in 20 jaar. De jubelkreten beeÍndlgd' het
geronk van vlÍegtuigen, het fluiten van de granaten en het Ín-
È1aan van bommen is hoorbaar. Eeen angstlge periode vangt aant
geen trips, geen feesten, geen clubblàor. àttàen rnisére en ellen-

, de. .(::'Het voortvarend bestuur Ís er weer ln geslaagd een terrein te '
- benachtlgen. In het Zulderpark krlJgen wij een terrej.n toegewe-

zen gelegen naast H.P.S.V, èn Tour Boys. Er konden twee velden
wordén uitgezet dlus een redelijke oplossing.U begriipt het aIr'
zeer drukke tijden breken weer aan. Ï{ederon wordt'een beroep
gedaan op de vaknensen en hun hulptroepen en in no time ver- -

iijst ons nieuvre elubgebouw, een fraai geheel. Vler kleedkanerst
apàrte rutmte voor de scheldsrechters enz. enz. Door dé zelf-
wèrkzaamheid van de leden ziJn de kosten laag gebleven: Í 5000r-.
Dit bed.rag is geleend van een truintigtal leden en In zeer korte
tijd terugbetaald.

1940.. .....1945
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.11 .1940.
Besche ini '"Ltï1.

. l,berbrin5er .l_ieses icirr.ei' eus ist l>erecnti1,t, Gr:gens ,.nèe die
c.!en ,iport't erej.n 't ï,errig én ;jr.eI 'f gehören, voi,. ,r.en jpor,tplutz
Ocker.birr! abzrÈoIe::..,js ist c.rin Verzeichr:,i.s riber, die abgeholten
Gegenst;,nile a'u'Í'austellen ',.r-r:.,l, von -.ltholer r:-r ui:tersclreiben.

t Íl IrÍ

lt lin iÍi'tl
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---?,;,r-'-,, rït';*-lï: ru_n lnarn.

Na de zorg voor veld en clubgebouw, werd er een jubil eumfonds
gesticht voor gepaste vierinà van het ZO-iarig beataan. Het
ieest Ís geslaaga te noemen en werd gegeven in gebouw Musica
aan de Delftselàan. De LEI{S revue kan niet regelmatlg ver§chli-
nen vanwege papierschaarste en op het laatst waren het a11een
nog uaar weekUèrichten. Ook noesten veel leden naar Duitsland
voór arbeitseinsatz en het bestuur onderhoud het contacht door
nÍddeL van briefwÍsseIin6. Ondanks de oorlogsJaren éteeg het
ledental van 1J9 naar 200, en danateurs van 189 naar J59r d1t
a1Ies door goede propaganda.
Het bestuur moet Ín àugustus 1944 opnleuw de stornbal hÍjsen.
0p het terrein komen zware dennebonen en asperges te staan.
Voetbal wordt dus onmogeliik.
Na de bevriJding nochten wÍJ vreer gebrulk gaan maken van het
terreln in hgt Zuiderpark, maar eerst rnoesten terrein en club-
gebouw grondlg opgeknapt wórden. Het zou nog tot 1948 duren
voordat wÍj weer naar Ockenburg terug mochten naar dezelfde
velden dle wlJ in 1939 noesten verlaten. Vanaf dat monent Is
het net LENS min of neer steeds crescendo gegaan.

1916-1917 í§40{s4
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Ui tgav orn.
tcrrclnhuur f 2OO.&
ondcrh. tant en nat. 1I9.66
druÏ"rork 2'l ,65
porti 20.1?
bondsgeld on echeide-

ro cbto rs .L 40 . 80
o onsumpt,lcs 61 .60
reisonkosten spe).ore, 32, 4l
divcreon 64.62
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Het vierde-klasse syndroon waarde aI zorn tien jaar piJ lEtls
rond toen eindelijk- aan het eind van het seizoen 1954/1955 de
kànpioensvJ.ag kon rrorden gehesen en de prouotÍe naar de zo fel
begeerde derde klasse kon worden gevierd. He1aas duurde die
'bliJdschap niet zo lang want aan Éet eind van het volgende . '

seizoen noest het eerste e1ftal a] weer een stapje terugdoen,
welk lot ook voor het tweede en derde elftal was wégge1egd.
Desondanks wist LENS onder de bezÍelende leiding van de heer

rin te houden en heel langzaan naar zeker
of stand, welke niet meer te stuiten was.
Ilng gaf een duidelijke stljgende liJn te
at leden a1s in de prestdties. 8en duldetriJke
wel, dat wiJ op het wÍnderige en vaak koude

spelen zonder een behoorlijk onderkomen
s. Het was dus zaak om zo snel mogeliJk

Praalder, de moed e
kwasl er een groei t
Vooral de jeugdafde
zien, towel ln aant
hlnderpaal was toch
Ockenburgh moesten
voor onze supporter
een echt eigen hone
bèstuur de hoogste
BÍj het na-
sàuffelen van
de oude LENS-
revues ontdek:
ten wlJ dat
de leden rege
màtlg door he
Be Stuur op de
hoogte werden
gehouden over
datgene wat
Ín de verga-
derÍngen werd
bè sproken.
llèl-licht is
het nuttig

1-
t

eèns t
wègen
nu ook
de mog

tóen aI re
een gevoel
Toen ln 195Ë

te vinden. Een taak vaaraan het toeruoalige
rioriteit gaf.

---l--

e over-
of d'1t Q,titbiad uan de lltttrtlse Il.K. SporÍuererising, LENIG EN SNEL
nog tof,

elljkheden behoort.. Verder viel het ons op dat er Ín dle
Jaren nog normaal de opstelllngen van de selektie-elftalIen
wérden gepubliceerd, zodat onze supporters wlsten wie in .uelk
elftal speelde.
De verdeie lnhoud. van de toenmalige LENS revue vreek nÍet zoveel
af van de huidlge. Er waren toen óok aI veel niet-opkomers.,

'vandaar de verzuchting: trniet-opkoners zljn de doodgravers van
de clubgeestrt. Ook het gedrag van de Jeugd llet kennelÍjk pog
wel eens te wensen overil Zo lazen wlJ dat biJ controle van de
coropetltiekaarten door de scheidsrechter een goede gewoonte
was, dat de spelers zich present meldden. De JIIKO verwachtte t
dat dit geschiedde met een eenvoudig en beleefd: Itia, meneerrl
zonder verder onnodige bijzonderheden. Ook de ba11en raakten

cI
elmatlg zoek, vandaar de opmerking dat vler ballen
e aderLating van bijna Í.100'- betekende.
de heer v.d. Laan de voorzittershamer overnatn .

werden de pogingen on een eigen honk te vinden met nog neer
voortvarendheid voortgezef. Zowaar kon op de A.V. van 26 juli
1957 worden aangekondlgd' dat wlj een eigen home zouden gaan
hétrekken en we1 aan de Melis Stokelaan, gen komplex met drÍe
door populÍeren en andere begroelingen van de rest afgescheiden" tèmelnen en een elgen clubgebouw.
Inmlddels nam de groei van de vereniging gestadig toe. Elke '
week werd een flink aantal donateurs en leden, vooral Jeugdigein de ï,ENS revue vermeld. ÀI1erLeÍ aktlviteiten werden oat-

-a)-



pl-ooid om het onze
buiten het voetbal
Voor de Jeugd waren
mén zelfs per fiets
de toernooien en sp
Het was dan o'ok nie

. nuLti- sportverenigÍ
Het is nlet de bedo
Íèmand te steken ma
op zijn,plaats. Ïn

Jlt!

, Ontvangen :4'.7t li ,i ./,

tificet' opgespeld
aIs waarde ring
voor iret vele
we rk in het belang
van de Jeugd ver-
rÍcht had. Een
onrle:'scheiding die
hj.j dubbel en dvrars

Ieden zo aangeEaam mogeliJk te maken, ook
om, Onze jaaËfeesten íerctàn zeer goed bezocht'
de sportkanpen een enoru succes waarvoor
heen en r.reei naar Zundert wilde gaan. Ook

ortdagen werden ais een familiefeest gezien.
t vreemd, dat toen aI de 6ledachte aan een
ng cie kbp op stak.
eling om in dÍt artlkel de loftrompet- over
ar eén enkele uitzonderln6l is hier zeker
novenber '1957 werd de heer Juffermans het

gouden krui s rr Pro
Ecclesia et Pon-

.'7

van . -..1;C/'
de Sommo vdtt .... .. .' ... .. .1.

? Contr; u 't t veE a/*/
B2í

zEGoE f 1À4

verdlende.
InsÍddels vlerd door
de gemeente voort-
varend gewerkt aan
de opbouw van de
kleedkalners voor
ons nieuwe complex
aan de Dedensvaart-

tY ,. t)ol, c, ^ ,.

r{eg. De p1ànning was oIB dlt op 28 september 195A te betrekken'
Oii gebeirrde nel veel tam-tam. l,Elts-1eden'glngen Ín clubtenue de

, "ie"ià wijken in. Een pronotiestunt van de eei§te otde/t die ont-
zettend veel nÍeuwe leden opleverde.
Eind 1958 werd besloten de llannen van onze bouwheer Cor Peeters,
voor eóí nieuw clubgebouw göed te keuren" Voor de financiering
daarvan werd een 5É-oblieatlelenlng ad f 25.oOO,- 1n coupures

-,van f 2!r- uitgeschrevenl waarvoor -grote aÀino uas.
Gemehoràórd moët hier nog even wordón dat ln rcel 1959 voor het
eerst een buitenlandse reis, naar Idar oberstei-n, voor onze
leden werd georganÍseerd. Ulteraard een groot succes vÍaarover
oen heden tèn dage nog schiJnt te spreken.
De prestatles vaí onzé seniórenelftàllen waren niet al te be§t'
In ïegenstelling tot de ieugd di.e wel goede resultaten behaalde'
Het aànta1 ieugdelftalleà gioeide gestadig. A 1 speelde in die
tijd Ínterre§ionaal! !
fn september 1959 werd ons clubgebouuÍ 1n gebrulk genonen. Voor-
zitter v.d.-Laan kon met grote voldoening vaststellen, dat er
door de aannerner en,de vele vrlJwilligers onder leiding van
Cor Peeters een prachtlg clubgebouw was neergezet dat vele,
mogelijkheden bood on ons aangenaan te verpozen. Het clubleven
beleefde inderdaad een grote bloei. De Ulubavondent tot kort
daarvoor in het café van Joop Hierck uerden nu in ons eigen club-
gebourv gehouden en druk bezocht. Zelfs de Sint kwam weer biJ
LENS en de Jaarfeesten trokken veel bezoekers. Eind 1959 werd
het magische getal van 1000 Ieden nog net nlet gehaald. FlÍeronde
waren ondersteunende leden! o571

n(r
alz Àa nla 'iiónn ]zuam cno'l

de gro vooral na het praatje
dat onze voorzitter voor de TV LENSVRIENDENI

uw Banketbakker
Maison Roodenrijs
Looscluinscheweg 7oB
tegenover APelcloornschelaan

hie1d.
Van aI deze activiteiten maakte
de LENS.revue elke week trouw
melding. Een lang gekoe sterde
'wens, een nieuwe omslag, kon
dank zlJ de adverteerdere in
vervullinE gaan.
Ë-àe-À:v: ian--i5 juli 1960
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constate'ërde de voorzitter aai LENS de nlnd in ee zeifeí fria'
0p aIle fronten floràerde de club. ^A1}een wij bleven maar 4e
klasser en daar noest lets aan worden gedaan. §en strengere t
vérplichte aanpak van de tralnÍng en het scheppen.l'an een moge-
IiJlàeld on ook ln de winter op. tret-^y,B1d door te trainen.llaren
de-verelsten. Llcht moest er tfr'fien;"Ëh dat. kÈam er, hóewel-'nog
we1 wat flauwtJes. -

In Juli 1961 narn de heer Jaques van der KleiJ het roel cver.
pe àat<eliitce aanpak van zliri voorganger hàd zeer-veel -goeds
teyreeg geÉrachtr- naar de grbte aawías r ook van het kaderr was
er de:ciórzaak vàn dat nen ènlg§zins van elkaar' vervreende en
det de comnissies wat aI 'Le :zelfstandig hun werk verlchtten"
De verschlllende activiteiten werden te weining gecodrdi.neerd.
Daaraan moest op horte terniJn iets worden gedaanr aldus de heer
v.d. KleiJ. ' 

;,

ilelaas haà de héer v.d. KIeiJ naar a1 te zeer gelijk. Een jaar
Later bleek dat een deel van-het bestuur het niet eens waS met
hèt beleid zoals het dagelijks .btÈstuur dat voor o§en had' Een
breuk was dan ook niet íe vèrniiden en de"heer Juffermanstwerd
gevraagd een connissie van goede diensten te formererr ter voor-
Ëéreidins van de nieulre A.Vl welke op '1O oktober 1962 verd'
gÀÉouden-en waarin het oude dagelijks bestuur vrerd herkozen' Dle
óroblenen waren we1 oogelost maar..
tn tetruari 1961 werd'óoor de kathol"ieke sportbond het besluit
genomen dat voortaan Jeugdelftallen van cle R.K. vereniglngen
öompetitiewedstrijden- móchten spelen tegen |tneutrale, verenl-

r

n

Mis.
-Be1gië-Nederland is op de NTS en de kantine ziet bomvoi net
Supporters dle gezaneliik naar hèt zwartwltje. zitten te
kijkqn.

-Cas Francke (zijn naam dook weer op tijdens de }aat§te
ledenraadvergadàrIng ) won de iaarllikse klaverjasdrlve af-
getgkend- Het is absolute noodzaak dat deze man èrugkoqt,
warrt hiji is de enige die het huidige koningskoppen llam;Jutte

. il.:'
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af kan stoppen.
-BiJ de jaailijkse sportdag wordt Basje v.d. Lans winnaar bXj
het doelschieten. Heeft dus a1tÍJd al torinstÍnct gehad.

1965-1966

-Het 45-jarig Jubileuro ls een groot succes. Drie avonden wordt
fee stgevierd.

-Oud, LÉNS-IÍd Qerard Jehee haalt zÍJn MO-B Nedirlands en
beglnt daarmee ziJn carrieére a1s leraar. Uw redaktie heef,t
dat aan den liJve ondervonden.

-Peter Kenper gaat naar PSV.
-Er rvordt een donateursaktie gehouden. HuÍdig bestuurslid
Erans van DiJk (o.a belast met sponsoring) bleek toen aI
een briljant bietser. Hij bracht 6 donateurs aan.

-De jaarpriJs voor de neest constante ploeg glng naar het
eerste: constant matig.

1966-1967
-Peter Kemper speelt ln OranJe!
-De rode lantaarn 1s in onze handen. Ook toen a1 wisten we
in vriendschappeliJke wedstrijden vrlend en viJand te
verrassen.

-Men roept om een psycholoog oro de psyche van de eerste
elftalepelers door te lichten.

-z& söirritt<en hier zo van dat ze zicb pronpt ln vei1l
sfleI-ea.

$62;iqsa
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1968-1969

-Hardlopers ziJn doodlopers. Het eerste had het tooh eigenliJk
we1 goed naar zrn zin in de vierde klasse.

-0ndanks de slechte resuLtaten worden er voor het eerst en-
treegelden geheven. Op de eerste dag kwant er ca. honderd
sul-den binnen.

-ëer ter Horst (U weet wel, van dat HeugaveldJe)doet ziJn
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-Een turbulent Jaar. Een schitterend iubileunjaar net naar
Uefst zes kamÉloenen. Het eerste gaat het naar weer eens rn
de'derde'klassè proberen.

1970-1971
Een rustÍg overgangsJaar waarin oud-voorzitter Houkes ziin
eói;eË"- jnËràlro- ïiàit"un een aantal onderscheidinsen'krl igt

lntrede bij LET{S.

1969-1970

.opgespeld.
71-1972

r7.lAPHlL 1972

1972-1971

-Ven*achtÍngen blJ ée iaar+rls§e1lng:--.,-
. Hans Berdens wórdt topscorer van LEI{S.
. frans Fluroans legt de.gelofte van armoede af.
. een fusie met TÀMWONÀ komt tot stand
. Àè rugreklatoe van het' eerste vordt vervangen d' rèklaroebord voor de kop.
. de tribune komt klaar.-l- ,fos VittinE Loopt de afrasterÍng kapot.

-'Èn toen.....;...wie herinnert zlch niet die bloe
éínafàse van de conpetitLe. Een-besJ-issingswedst
texas noest ultkomsi bieden. Zelfs met een speci

'ttr., glng nen naar het WC-terrein. Helaast^het
-Wlm Àldrlessèn moest het onderspit delven (2-0)'
.l t. -.

oor een

dstollende
riJd tegen
a1e LENS-
eIftal van

Dirdruilerige regen, die gestaag neer-

viel op het bomvolle VUC aan het

Kleine Loo, voorspelde weintg goeds'
'Teias won van Lens de beslissings-

,,,re'dstrijd om de promotie naar de

iwàede 'klasse met 2--0 OP de foto

passeert Fred Prosman van Texas

Cees v.d. Beek voor de eeÍste maal'

Lóns bloef dercle-klasser.

..Het begÍn van het selzoen wordt beheerst door de o1ynpÍsche
;Speten-in Mttnchen. Een paar grqpPg+ en grollen:r-^-r^- t^^^...i."kostenbesparing: ars àotn àedàille toóh t.r"ee kanten heeft,
i,- ;à;ril-à;í;íèE het harve aantal aangenaakt'- :

,. ti.iarraarnener ln Mtlnchen: zoals het klokje t!y+f. tikt" " ''. neÉerdeelneners naken de o.S. cook voor zwartLrJkers
', lnteressalt (. . . )'. 0lvmoische Srielen: vakantiebezigheden voor topsporters in

eeí àoea geoutiileerde speeltuin.- . ..ttans zóet 1ë zo vaak geschórst dat hij overweegt een ver-
weèrschrÍft te laten stencillen.

-LH{S stoot.en pa s sant%-nàE-Eïen door naar de tweedè kfasse.

'+
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.:':.. .. ,'it, lg:73-1gft,
r -Het gaat maar door. Door-
i dat er vler ploegen over-
1 gaan mag LENS zlch 1e klas-

ser loenen.
-Het tweede degradeert echÈer.
-De plannen voor de verbouw-
ing in de staat zoals wlj
hen nu ongeveer kennen,
beglnnen vaste vorm aan
te nemen.

197 4-1975

-Ben Osse scoort net het
hoofd.

-Tvaalf wedstri jdddgen
achter elkaar is er geen
conpetitlevoetbal.

-LENShandhaaft zich ter-
nauwertrood in de eerste
hlasse.

-Cees v.d. Beek neent af-
scheid van het hogere
voetbal .

, :r

:

(_
L

ttt

1976.. .:.... ..... -?????
I

Deze laatste periode staat Ín het teken van de (tanzarne) terug-
gang in jeugdleden, bestuur c.q. voorzÍ-tterswisselingen en een
degradatie van het eerste elftal.
In het. seizoen 1976/1977 start LENS dranatisch iet 1 prurt uit 7
wedstrijden. Vla een geweldige eindsprint eindÍgt LENS toch nog
op de zèsde plaats met 26 punten uit evenzoveel wedstr:1Jden.
mUS e behaalt in de Je klasse A het kampioenschap net 1 punten
voorsprong op Roodenbqrg.
c1 , nét nurdige coryfÉën aIs de Jong, v.d..Hoek en oclenkirchèn
noet de titel op het nippertje aan ÀD0 laten.
In de LENS revue schopt POL in POLLENS tegen aIIerIel 'loslopende
schenen, daarbij overigens een geionde portie huoor Ínbrengend.
Op bestuurlijk niveau ziet LENS er tot de jaanrissèlirig wat ron-
nèIlg utt. Er dient een tttijdeLiik'I bestuur o.1.v. een waarnemend
vooràÍtter t.w. Gerard v.d. Steen. Ín'1977 eindellJk een nieuw
bestuur echter met een tijdellJk voorzitter in de persaon van
Simon de Bruyn.

È
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Een tàbeliJk rustig LENS seizoe
-: stilJd voor LENS 1.

.q f,1:; wordt een ledeuraad in-
r . gesteld. POL grijPt dlt ge-

beuíen aan on wat verkiezj-ngs-
'.' leiizeir de LENS revue in te

1977-1978

sllngeren:..met Flu tdordt LEI,IS Éeer nans
.voór een dlkke gevulde koek:
kies v.d. Hoek

.Arrnie v.d. Steen, daar kun ie
niet omtreen

.Doe niet stom: kles BOM! !

.naak het nlet a1 te dolr doe
het met POL! I I

I

overigens eindigt -[,,EI\ïs 1 dlt
seizoen o.l.v. Mdtln van
Vianen in de middennoot van
de .eerste kIas.

1978-1979

n. Keetie sPee1t zljn 25Oe wed-

taIia lfeeà6ai..

.grE

ige gang
L

In dit seizoen voor het eers.t
Ín de geschiedenls zaterdag
senlorenvoetbal oP LENS.
Het tweede tean wórdt ook nàar
selilk karoDioen.
Zonaàe 1, iru o.I.v. PÍet Ver-
steegh bekleedt alweer een
mÍddénmootpositle. A1 degra-
deert en verder gebeuren er
eeen schokkende dingen. De
iedaktle Ín haar slotwoord: Itde
gegaan zonder aI te veel bruisen

verenj-ging is zijn gezaP
de feitenrt. En zo was he

1980-heden
Deze periode za\ de meeste LENS leden nog vers ln het geheugen
1.tpseil. Zomaar een paar herlnneringen::Bii-í; ,àïà"à"e-Ë"aint aÀ ellendel....Rob Jansen wordt trainer.
-ómË Wico moet ön gËi;ndheldsredenen ziin.werkzaarnheden neerleggen.
-2aierdag 1 wordt EanfzfJ Rob Jansen.kanploen'
-Àï-Ëàài"""ar èön toernoói in Frankrijk in 182' De feestavond:
l'Ëo-"a" Ri3n vast ztn'haar met vele glazen bÍer'
. FàirróÉ Èró*c prouà"rt drte vieux-cola tegeliJk lígq. te werken.
: ÈA;il-Ëykàirror-Éo" na een hatf uur ar niet meer kiJken'
: i;;p cíburà en oËcàr v.a. Laar doen net alsof ze nuchter zijn,

-Àob Jànseir veiruiLt de zaterdag voor de zondag'
Bladeren Ln zoveel Jaar LHiIS rewes wekt vreseliJk veel herirure-
ringen op. Het zou te ver voeren, die al1enaa1 op papier te zetten.
Er àoet èen eind aan konen en dat kan aI1een maar gebeuren met
één van de vele w§oheden die wiJ tegenkwanen:

KÍjk nooit treurlg naar het verleden;
Het komt noolt terug.

. Genlet van het tegenuoordlge;
' ' 'want het behoort àan U.

Ga noedig de toekonst tegenoet.
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65 JAAR JONG

wenst u
gezellige leestdagen

en eeíl
voorspoedig 1986

t 920 1985

HEÏ BESTUUR
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Zaterdaq! 21 dec.

é.' mörgènls r
s rni-ddags :
Sluiten:'

Zondaq 22. dec.

s'morgens: -,

Vanaf tr3.r"00. uur

Hr. Íónting - Earry Douw
An vd Steen - Nans Coret
Leo l\,lolènaar ' .i'

Tinus Zilfhout
Kartlne slóten

s 'trorgens :
s 'mlàdags :
Slul.ten:

Zonda g5 lan.

s 'morgens :
§'iaiàaags 

'Aan 7e EIftaI (zon)
sluiten :

Bi vërhiniier fn

OUD I,ENS '- JONG LENS

Riek Bosch - Ria Bijlsma
Marl =n vd Steen - Cor peters

vd Steen

Hr, LentinE -
An vd Steen -
Àn en @rard

.Tin"s Zilfhout - Cor Hoppenbrouhrer
Àn vd Steen - René vd Steen
2 pers.

Nieuwjaarscag wordÈ er in het kadeï van het 65 jarig bestaan een wedstrÍjd g€speerdtussen de oude LENS garde en LENS nierr,re nooo. 
,*.-, lEs Lcrcur een wedsLr

Deze wedstrijd': die or 14.00 uur ;;il; "li","a aa.nzien zeker waard zlJn gezien de nede-werking van vere oud 1e elftaL=p"r.i= ;; iÏ àI n**n" kerngroep.
j""r o:u LENS'ontvingen ale volgeldg 

"p.i"r" een uitnooigi"s, 
" .- 

., .Cees vd lleek - Gerard Ketrpertran _ poirald Roodbol _ Éans j en "Aad Rood*n, ,_ 
t."o,,,.,Iurr".r, 

_I.oos Ras r Harry Dietz - Frans. Disserdorp - .Er"".Bertens - sjaak de Hirster :-.;
ii""ji;Íïl*.- r:n is-crEvenat5r<-_-uai!Iroui*j'*o. 

Rrenen _ .r4aarren Roii _
U ziet toppeïs te over. .Leider is Joop Willex0s Verzorger Àad de Hooge.

.T-:l:t'lliis van Jong i,ENs vrorilt dobr rrainer Rob Jansen bekend genaakt .r, 
".i g'.tor".,worden uiÈ de volgende spelers:

Ràne van Loon
Martin vd Lans - oscar 

"g,":* 
_ Ron de Jong _, René v tsetrmel _ Iheo Dlkstra _Eric Àmeïraan -'Roberr vd zwan - ,i.t *Jt'- iàwin eykelirof - wouter Frantzen -Anand. 

-Raetahalslng _ Ronald Bogiscf, _'.1Àop oa"iilrchen.
iJiJ slgctlte yleersoEstand.i. gheÍï zi-Jn de spelers'uit"ruura van harte vrelkor0 op LENSNieurijaarsiecebtie. ali v.rtri.,ae=iig *:uïnïi"a"*r opneren, meÈFrans van Dijk (te1. öitqg_stzss) ;.;-ó;,ËË:en voor lTong LENS bij de trainer.

Rièk, en piet Bosch

afbellen iJi José ftitst - TeI. 660204
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i

ETNDETTJKI ! I weken ellende, arnlce en teleurstellinqnwaren afgelopen zondag om kwart voorvieï plotsklaps vergeÈen. Tevreden en opgeluphtq ge2i chten . tJ,I :,spe1èrs;- tialner, bestuur
en trorlÍ,re suPPÖrtérs kenmerkten de sfeer in de kantine na de met 1-O gewonnen wedstrijd
tegen tuick. En terecht. i'Jant wat was het spannend gerreest.. LEIits begon ae"lredstrijé -.:
zondeï 'JooP Odenkirchen en llet Anand Ramtalalsing op ite linkerkant. Na het "kr,rartiertjeaftasten" kwamen beide ploegen pes goeÈl op gang. De eerste grote kansen waren voor LEN5
(vd. zwan en Tuit). Rond de z5e Èinuut was het raak,.Dick r,lrit werd in de voeterír'aanie_
speeld, dïaaide, en prikte dc bal uit stand Ln de. re chterbovenloek. even alaarna wà! hèÈltleo Dj-kstra die de binnenkant vaJr de paal raakte (bijna een driebander). Kort voor cerust kwaln LENS echter gced weg tcen het Í,ENs-houÈwerk t:ilde door een hard èchot. daÈ,'gelukkig via Ce onderkant van de lat terug het veld insprong.
Na de rust hetzelfde beeld. Elen wedstrljd r.raar menlgeen met gekronde tenen naai héeit,zitten kijken. Eet chaotisch aanl-arlende erri cK stu-ttte, steeds- weer_ op de nuurvan. de::ikoel verdeèigende achterhoede. rn de counter wei<1en nog meex kansen ge.,reeërd (en oro
zeeP gehoiPen), maar wat kon 't schelen. Er Í.ierC na zoveel weken weei gewonnen. Karak-teristiek v<.ror de opluchting was atchrdinner Dick Tuit die bij het veriaten van het
speerveld verzichtte: " ErNDErr,lK". De raatste wedstrijd voor de winterstop is tegen'.het leidse Ro:d:nbgg on 14 . 30 uur.

LENS 1 - Quidr 1 en het recht van Ce sterksÈe (2)

T'NICORN-UNICORN-UNICORN-UNICORN-UNT@RN-UNICORN-UNICORN-T'NICORN-UNICORN-

ilaap corpa, sind.s kort. nlet íeer getrouwd ,net LENS, hail afgeropen zondag zo'n zee vantijcl over dat hij wel even de punten kon geven. Bedankt ,faàp. - -.

UNICORN - TJNICORN - I'NTCORN - UNICORN - UNÏCORN':

,,-,.
UNICORN - UNTCORN - UNICORN - T',NICORN -

VARIATIES

de familie P..fuffernans wenst alle LENS-Ieden prettige. KorstdagonL€n._eBn 
igeiukk:.g nleuwjaar.

Kees en Pj-a Spoelstia' beri cntàn ons over, cle geboorte van hun.dochter Ànouk: ..i
Eun adres ls Bllderdijki-aeur 22, ZZBI ST ili"íf it. onàe gelukwensen!
LENS zaterdag jong .(GIP+). gpgelde .afgelopen maandag tegen:lrws zàteràag oud (G5-) .Uits1ag.4-2 .voor het huidige .e9rste.. .... :, 1 *
-_yir::r":tiilder' is er weer. De heren .Eeynen, de"Boèii Duyvesreyn eri Sinoen ziin
',ezlg aan het v€lrfirrerk in het clubgebor:*. Àrs een voortwoekerend q6€id is het.via de bestuurskaxaer en de ad'inisLatiekaner. nu de kantine ui"""íqu"r"p";. -'
.!aatrd.eze heren rnaar schuiven:
irij 

-LENS. 
word.t eï nogal .eens een gek...., als het tweede veld voor de tialningwordt gebr'uikt. .-.-. =

ISiJ buurnan vcs gebruiken ze heÈ tweede verd voor een groots opgezette autocrciss.En de VCS leden $rerden er alleen naar stil varl. , i ...;.,,,
Gehoord vaÍr een trouwe 'i,ENs-support'er: " het is voor hei eerst i.n weken alaf ik -'niet . gehuild.: heb":. .r

voor het eeïst sinds ïedacteur osËar vd Laar een vaste praats rn irat ."r.t"verworven heeft, werd er gewonnen. '. ''.-. 
._-- 

-'. ,: -'
lr g:Iegeph:ia. van dezà ;;;;i;i"q .échi jnr hii zo afdchriweriik dronrcen s.ràra"nte zÍ jn dat hi j afgeloFen" maandaE utj de weti.etljise ieàacUe..rór,a ,,,r"i" àt EoesÈ;:.laten gaan. ,"',1. ,:' - "l - '----.-----'
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I.ENS 2-RKÀW2 0-t

Ine poule ríaaïin nog a1les Eogelijk is, Eoesten wíj zondag"J: II{ij s
naar he

;- teEëh RKAW;den theoretlsch 1 punt
was toch RKAW wat de eni ge

op 9{r.?§{tege
goal maakte

n€tander. De eerste helft was voor
Door. één foutje van, de. verdedÍ ging. e4r

I,ENS,
voor

en en de piddepye Iders .,_gingen we net een achterÍstanà de rust..hetzelfdè 'bèelcl
4aar T,FNS kon er niet in slagen om Èegen'ónverdÍend 0-1 ,..We iFoesten maar Dreer af gaan lr,erken op deLle ié ook ni.et :aI1

Jopie Popie enz I

Í'!.:,

KLAVERJASSEN KIÀVERJÀSSEN KLAVEFJASSEN KTÀlIER,JÀSSEN KLÀ\IER^]ÀSSEN KLAVER.IASSEN

De tr,.reede avoqd'Ín de klaverj.asavond vias tcederoE een groot succes. I,rlnnaar werd hetkoppel Han-.fuïte 'net 5569, op afstand ,gëvo1gd door" de heren vd Berg net 5039 en hetkoppel Krol v uxeEburg met 5020 punteir. . De tussenstalid na twee rónd.en;
I

1)
2)
3)
4)
5)

Eam -
ove

rJU

llt.,j
tte
r -' .'le Groot

10.886 punten
991§;,,:r.
9888 ', , .,' '

9748 ,,. ...
972L ,'| .... -:

i. i,;,:. i

Osse
- Brouwers
chitst
- Vd Bergvd

IGÀ - KLAVERIASSEAT .-:, KIÀVERJASSEN,,: :I(f,ÀVERiIASSEN _ KLAVER.IÀSSEN _ KEA\ER.,A§ÈEN _

-Gs-
TENNIS *$. TENÀ,IS TENNIS TENNIS TENNIS S - IEI.INIS - TENNIS - TENNIS -TENNI

i: ,

Diegenen die
i.y.9f?.ottr!. gq,ji

Cr voor het
77 45,,: uur" i

tdnnissen. hetben ingesctireven worden'Aoor àe orqanisatien het rackctcenter..,.,E1àènburgl.. u.r1 ,---;" à;;:'. ..-.- . :

tenniswarhat la is o7s_122415. và;;;Effiàrmarle kunt
Het telefoonn vai dit
U zich rlend.en t:
Eenk r{oppenbrolt{eïs
Arthur de croou

tel.
tel. 01,749-4A673

TENNIS - ÍENNIS - TENNIS - TENN
t.

IS - TENNTS - TENNIS.- TEI,NIS.-" TENNTS - TENNIS !: TENNIS -

zzzzzzzzzz zzzzzz zzzzz
z

B!'NIOREIJ ZONDAG z
z

zzz.zzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzzzz2zzzzzzz
PROGRÀI,{I4A ZONDAG 22 deceEber 1985,

'!

14.30 uur Roodenburo 1
l0.OO uur slieOrecni 2
14.00 uur Adelaars.l
1O.OO ux; Br\,tT 3.

I.ENS
I.ENS

Geen Pro

I,ENS (vr)
LENS 4 "(vï).

1

2

graEr[a ..'
ZONDAG 29 decenber 1985:

-19-
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' I volqende,i

I
" l.:

Élecht van de spi
rn. DE tre hel fÉ''vidÀ'Èe s

wee
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?

PROGRAM}trC ZONDAG 5 anuarie 1986,l

14.00 uur Oliveo 1.
12.00 udi:ö1inèà:i2'

i i:trt.oo uur,'lritSl ï'.'
,'.,13.O0 .triIÈ.ïÈr,rs .à , :
r {.2:00, uuÉ;inlits I S..i .

1Í:.00. uÈr puinti:s:ró
11'.00 uur'I,aNS'7' i
13 .00 uur LENS I
10.00 uur RKAW 1ó'
+ LENS 7 Bardienst

. TERREIMN:

I.ENS 1 (vr)
LENS 2 (vr)
I{esterkvrartier 2,V1 J
wM2 v1 A
Tonegido 5 v2 ,I
I,ENS 6 J
Tïlonph 3 V3 L
E3S 8 V3 N
I,ENS 9 F

r rde Groene wijdte,, pijnacker
, ,Ieeuwerik I' Kwintsheul
Eeuvelweg, Í,eidschendan.

.Ecllander
. Di jkhul.,.rn
.MeYer
.Wezenbèrg
,Ànnokee
.N.
iLuyctjl' : li'

407
4t2
417
421
476
4?i
426

2020
20 38
2053
2066
2047
2202
2201

'ö1'1íeo: " '

- --Quintus:1 '-'' '

RKAW:.

UITSLAGEN ZONDAG.15 : aleceEber 1985 .

LENS 1

LENS 2

_ Kranenburg 2
vuc 5. 
I,ENS 5

- LENS 6
.-Tar:rus-2' - -'

Qdck 1 '.
RrÀw 2
I,ENS 3
I,ENS 4 . ",
Paraat 3
Vredenburch 7
I.ENS 7
I,ENS 8
,LENS ,9 ,

1-0
u-1
a fgek .
7-4
5-1
afgek .
.7=2

L-2
afqek.

8I(A. W r 1.
Westlandia 10

?,zzzzzzzzzzzzzT.zzzzzzziizià,izzzz
'z'

z' ZAATTVOETTIÀLpROGRÀMMA
z

,?,zzzzzz?,zzzzzzzzz2zzzzz
':l.:-

VRTJDAG 20 december-
:-'-:' r'. n -

20.30 uui r,ENs 5

zzzzzT'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

. .,r:r- . 'i i:: , .:

llÍng: R.Keus - M.KoeI
W,v Meïsbergen - K.

rutDn77/2 sporthal Eoutrtrst
: scheidsï. ADS .

t om 19.45 uur.de weitstiijd ADs Z _ nr<oio

veldl 2

opste
i'ï.: u -''"t . :':."t1-:*.'i,'1j.t - I:-Y-Yser"'-:- H"scheePnaker -

I€ider F . FlUqBqs verziuielen 20..,00 uur j :

.. lr':::ïi . ,,i":.,, ..r:
AITENTIE: Wj-lco van Mersbe

';;.'. - ' spof,th-af H-outriËl -

20.30 uur ÀCI 4

o.,p:i:,+iÍrg: - als bekendii.,. .-.,

MÀÀÀIDAG 23 dece rher 1985.

VRIiIDAG 27 decenber 1985.

rgen. fJuJ.
(velcl 2)

5

I.ENS 6

Èiaer J'. ua; veïza&elen 20.00 uur.

veld,3

..;...t: sportrrar De schirp l, .r.ra r '.,
opsrerrins: ,r.pleterEan :-{: " *1"11?,, - d.oB ;.":;;=in:Ï:*J*ï"i.à:.iif;1:11:*

B.Aal_rers - g,vd Toorn _ p.@inot. .
*td.t 

1.;3ri_t=.gt*ops.. .; verzarnlel- !9.3O llur... .

19.00 uur pvs 2 LENS 5 Sporthal gouLrust veld 4

Sporthal Eoutrus t

.!.':1.;



als bekend

a].s bekenU :'.. .

I,ENS 4 I W

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
.-'. r.r.'.lr-,.L.rll r - ,,"-'!.!.rJ-: --:..,i,:. .i -., .'

PROGRÀMMÀ ZATE RDAG 21-12- 1985
.. 2

UUT IJENS

UUT I,ENS
uux [ENs
UU! I,ENS

. j.r:1r ,r.
PROGRAM|,À IZATERDÀG',4'" aduàrí - 19

Sporthal Eoutrust veld 2,,. a.

Sporthal Eoutrust - irelël 3'"
Scheidsr. W.v lttersbergen.
Sporthal Eoutrust
sdreldsr. W.vd Ltnden., t : ',

willeE vd Linden.

Kóde L.',' '\

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz;zzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzz
z LANGS DE SPORTEN vAN DE Z_M rÀDDER ___!::

z
z
z

VRIJDAG 3 anuari 1986.
.- I ' ;. -.
21 .00 uur gui ct( z

opstelling: als belcend

19.45 uuÍ LENS 3
19.45 uur LENS 4,

2Ö,30 uur LENS 5

opqtellingen:

LENS 2

tret A.Kuypers

Sporthal De Blinkert

t
LENS 3

r.ENs b

--.7

EsperanÈo 2
DVC 2

V\1P 6

Duincord 1

..i
H.Ihffa
E,Bgyla '
L.Bakkèi
vd Lans

'v veen - E 'Jabroer - B.Endlich - D.Eort - u.«eet,an - n.«eus - A.v BliÈterslrijk
." 

;1 .:' .: " r,eider w.vd Linden.
t 

-;;'{ -:-- s!; . 
't. 
; .li: '' ' 

: :' l''-: ]Dit is.heL raatstë: proàrautr:i van dl! j$i. hëq!. ,li 'iËder.en Bretrlge KersÈclagdn en eenfiine Jaaiwisselin(J toe ''''te .vrensën. - :;-'- ;;-::| .t!: .-. ..: . -,...i-i....

zz4zz3z37zz177z7427.??V-z?:?4zt?.?_z-zzzzzzzzzzzz2i,iii jiiàà,ài
:r-

.,:

I
2
3

4
,.i

:( -' .

; íj'i'

t i./
14. 30
12.00
10.00
14.00

f{afj;ne 4

111j3 001/oo2
'.2-,,: 1' ?: 4.,.Qo.a / B Ei...' ::'.

2 2 7-3 ot7 / 124
2 2 r4,s24/ii9 "; )'

i'
86. ''

14.3q gp DVC 1::..- ..
12.30 uur EC-SO Z-i .

',1:.:: 1.,_.IIENS 3 vrij
12.45 uur Lyra 9

i.' r

1.i.; r ,. i " : ', -i l.4..PoFtema :

,; t.'... .":: r, .D:P9Ytenqijk,'

N;

,..''..'
',i-

'I,ENS

I]ENS

t1

'à..-
001/003

. oog/o2s

o24/ 741
I.ENS 4 N

OEFENWEDSTRTJD DINSD.TG 7 januarÍ 1986.

19.00 uur DsO 1 I,ENS, 1

Sq{ADUSPROGRAMMÀ ZAEERDAG 27-72-79A5 ,

10 .30 : uur .LOosd-idr.en .4 j:.i:;; ,: Í.- .r
12 . 30 

. 
uur. Loosduir.en 3 _

'r;,.: " 1 ..1 t:': ,',:,.,i. i, : " "LIGGING DER TERF§INEN

Loosduinen:

DSO:

AFSCERITIFÀDRES :

Vrijdagavond .,roor 19,00 uir bij: À,SpÉ,.
'M.Ne1lssen

:port..r. rx r,Íadestein, Madesteinweg, zi jtaX itnstàrsàw.g
.(begl:r naast no,.. tZ) , te1,. 070-97g920 ... , .. ., - .i

:u:g I_TuyI sportpalik vd Eagenstraat, ZoeterEeer oostter' o7e-315s91 
!:r:ílrl.; -i:,'"..', f ' ''il,t. -' 

.:'

lqNs.?
I,ENS 1

070-29t737 ..
Ql72O-21744 of knr.
020-5442055

-2r-

:., i.

,:,i .i,i -

, ti'r ,
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\,':
ÀEPENTTE: Í{iI meg;iaan: 'zijn..Fqnlributle verplichtingen denken, de ti.jd naderL, dat we weersPeIersEoetennedede1en,datrcnnietreerspeIenmag.
WiI nen er ook aan denken de 'rNieuwjaarsrèceptiei' nlet te vergeten.'
Nog te betalen boekl!rgeni

'. 
. -. j.,_,.,: )r.j.-: ;.;,.-,1: ..ir.t:,:.:-

K.,fansen .tÍ.;.. ... ,.:-..,r'.1 ,., . :.: -... .-;f
R.vd Toorn _ i .:,.i -1;::.r);, 

.i. i, j.. . ,f
F.LrÀEie ........,.,: .. _ .. t

25 r-
,q-
25,-

C . Cakmak
P. Pietels

f 35,- :

f 35,- ,.,

OPSTEI,IJINGEN:

LENS 1 en 2: woïden door de trainer bekenal geEaakÈ

P

w
R

3LENS .Enze - J.DicreI - J. Kou;(:r.ieoven - J.Kr-ul - p.L'fuLie _ J,pronk -.v l,lprsbergen.- B.rg NoUland. - j.Sinke (A) - I.Sinke _ J.Weltens _

AIGEMEEN. KOMAKTPE B.SOON
I

verzaEelen 9.15 uur LENS Leider c.Kulper.
;-.r:j: :..."r i;i ,.. :.,- , : , 1_" ..). - ,- .

LENS 4: c;uerenbàk'= D.v issen - g,Dot* - M.Fris - p.Grootveld - tr.ianspn - E.I(eryer. -. 
- 
H,:Kouvrenhgve\ :- iliKrU+th.9f - C. Í,ipEan _ Ít.Stu_ifbergen (A) _ ,J.witÈiíg.

verzaxoelen 13.00 uur.rlENs
\ 

'\'1:' :'|,' ! 
., .

JiI.fJITiIJJJJiIJJiIJJJiIJJiIJJJ.f.' . 
. 

' 
:- ., .. :

{..verl inË crËèBl''Hór 'J'.)r":'r.ir.\:;-i-til r'':. '.,.., 
..,':.1 : ...: , .'

iJ-..:'-. .-:-----... J l' - '

,r,r.r..r,rcc-,1-c.r,r-g,r,r,rJ,rJJJJ,r;;;JrJJ,r,rJ,rJirJirJ,rJ,J,r,rJJJ,r,l,rwirl,rcso,rJs,ru.r,J, J.rJ.rJfio;cJ;; ri.r,r,r,r,r,r

.. ; .i:;.1 PETER PERREYII,
,, i",.,,È91. 977674

REN .t/n 5 - 1-19 86 C,oEI' BEIVÀREN

Se-renadestraat 51, 2551 )Gi oen naag,.. -

WEDSIRT;IDPROGRAMMA A+B

KONTÀKTPER§OON:

ï-l
Aftel1èn voor de wedstrl
19.00 uur. In uiterste n
jeugdkoumissie tel. 661
voor 18.00 uur.

,lan Spaans, Maartensdljklaen 54, .2541 XR Den. Eaag,
1ael. 292929 b.g.g. 977674. pÈ-tdl. pe_Ifeyl:,,'. j -: : ,: . .. : I .i,íÍ,r,..

jden bi j ,bovengenoend. p.e:soon op vrijdagavond tussen tg.OO enl.oijdlnog op zateralagEDrgen op IENS bij iemand van de.. i ,r. ,'r
314. voor avondwedstïijden_ uiterltjk de avond van dé.tvedstrljd

tllVRTiIDAG 20-12-79 85 (zle

21.0c uur èisco op rrENs voor onze à en I rt."=#i:
ZÀTERDAG 2t-12-1985.-.-_.-- s;,ieiikom!È'"rËNs '

LENS A1 .; jt;: sp.park l,Iest J.d,
LENS A2 Madestein : ?
LENS I}1 sp.park pr. Irene .r.Nqe-rvoort :

11 .00 uur
Itr1:.45 uur

322
427
328
458

14. 30
12.00
L2 .45
72.L5

uur
uur
uur
uur

DWO A1
Éosduinen À2 -
Rijswljk B1
nÀs D1

MÀÀNDAG 23..i,2-l9 85.

20.30 uur IiENS A1

DONDERDAG 26-12_19Bs (zie kopy)

13.30 uur LENS A-comb 1
11.15 uur LENS Brcotrb.1

LENS 82 Alàardastr. J.cuth

E:(cel.slor. ! 20 ' A1 v2

zaalvoetbàltoernool Oran Jèp1ein.zaalvoétbalËqernooi Oran jepleln

:l -'li.-.iE 
uur ,.

19.45 uÉr '

saeenkoDst HaL f. 
-, .,

13 -0Ö riur
10.45 uur

I
-

.1.-ir**

-22- - 1.Ër--
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f
ZAIERDAG - 28-12-1985 Veld SaEeilkoEst LENS

.., 13.30 ur]I vt,C A-regionaal., 12.00 uur \ Jc B-iéqlonaal ..'.,..,..
...i,INs A1

, IE.NS' Dl
' t xreinii 

-r.oo

't Klèlne Loo

't zandjé"
't Zandje l

't zandjö

J,Z.I) UUr
10 .45 dr:r

. ZATERDAG 2A-12-1995 Zaal (zie kopv) Sauèirkomst ÈaI '

. 19.40 uur LENS A-conb.

." 19:00 
, 
uur LENS ts-coDb,

11.00 uur IiENS B-conb.

zoNDAG 29-t 2- 1985 (zie kopy

10.00 uur LENS A-conb. 4
11".00 'urir 'LENS, A-coDb,. 3
9,00 uur LENS B-conb.' 3

, MÀANDAG 30-12-1985.'

20;30. u
: -. . .,-,ui r.urs' at' "

19.00 uur LENS.. B 1
. ! ;_

zaalvoetbdltoernooi
4aalvqgrtbaltoernooi
zaalvoetbaltoernooi

2

2

4

19.00 uur
18. 30' uur
10,30 uur

It Zandje
It Zandje
It Zandje

9.30 uur
10.30 uur
8.30 uur

,ri

zqalvqetàaltoeríooÍ
. .-zaalvoetbaltoeïnooi

zaalvoetbaltoernooi

Laakkwar Èier À1
DHC B-regionaaL

È-ri{:i.

v2
.'. v2 . .

SaDenkotrst LENS

'*-.' 
- ' 1i.. 15 uur

12.00 uur
:'r 

s . rí"uÈ
11 . 3O 'uur

."1

fi FK Den Eaag

:Aftre llen. voor de wedstrij n bij bqvengenoemd pqrsoon op vïL j dagavona i i,r.ssen 18 00 en,.,19.00. uul.. In uiterste noo nog op zaterdagEoigén op .LENS bij iemancl van derjèugdkommissie tel. 661314. Voor avondweds tri j deir u-tterlijk de avond .v{.t. de wedstrijd.voor 18.00 uur.

zAlÈitbAc "2t-L2- r985. (zie kopy). r sarenko st Buioöirieàa ï

0.30 uur LENS C1,C2.en Dl,'.'..-!

!44ÀNDÀG 23- 12- 19 85rr...._-<

. i:.-.

19.00 uur LENS C1

I

líippolder Ci v2

fl.lrr Ln '' ;t-0. tS uur,

.. É-... '1' .-:.'Í
-:'..1i.3i io'l

DONDERDAG .26-72-19A5
! ,., .l 

':

(zie.kop1,).r,o...

9.00 uur IENS C-cotrb.'
14.30 uur LENS D-coEb.: --,'r.
ZATERDAG 2A-P-79 85.

, ,,: | '.
- veld (bi

aL -\' r- ...
- zaalvoetbaltoernooi.

.. - :. :.?aalvoe tb.altoernoói

,:\ ,- -,--,, l. '/.
Samenkcirost sal

1'
1

Oranjepleln
Zuiifhage , -

8.30. uur,
14 . Ob irur

' slecht weer kuDs

r, IJENS Cl
I,ENS D1

'' ' Sareí,,l(onst, LEEB

12.45 uur cona Cl
11.30 uur cona D1

tserestein-aan
seresd,eidÉan.. *

. 11.45 uur.-
- 10.30 uur

-27,

ras

i::'.:,.

-. 'r:i -;ar- :.rJ.
ZATERDÀG 4-1-19

1'2.OO.uur
395'-1 .':.12.-30 uur

.14.00 uur
12.30 uur

I,ENS À1
I,ENS A2
LËNs 81
Flàmi rigots D'\'.J

,,ir..r'
,..{

m 5-1-1986 (GOED

8ob_ert PenirlnqË, Kon. EmDakadè 4c,
'., !e+;:.r.65.24.14 b.Q ; g.97 1.67 4 peter perreÈ

RTJDPROGRÀI.IIMA D JI'NIOREN

I(ontak q)ersoon 3 r . _^., r

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



:,I
saoenkonst EàI

9.00. uur LENS c-coFb".3 ,

10.00 uur LENS C-coiDb. 2 .

ZATERDAG 4-1-1986.
---:_-.F.____._

WEDSTRT.]DPROGRAMMA E+F,fUNIOREN

zaalvoetbaltoernooL
zaaLvoetlf,altoernool

'.t ZandjeIt Zandje
30
30

I
9

sàrenkcihst LÈNs

T

uur
uur

.. 11 ,00 uur I,ïINS C1. , Dcheveningen C.l V3
- 542 9. 30 uur 'i+lrb ce ' :- _ Wilhótrnus,-cl (comp) W
: ' : .: 10.00 our'Ètto or.. ,. ; . rJENs D1 , sp,park t.JesÈ

10.30 tur
-?:99 ï"'U-45 uur

t/m 5- 1- 1986 (GOED tsE!ÍÀREN)

..Rob y Sphaik, Jan luykenlaar 158, 2533 .rV dn Uaag,.
tel. 884674 b.q.g. 977674 peter perreyn : i :. ' ''l

' Afbellen voor de lvedstri-jden bij bovengenoÀd p.r=oon o? vrÍjdagavond tussen 1g,oo en
19.00 uur. In qiterste nood nog op zatercag@.!"r, op LENS blj ieEand van. ae ieugo<oàir sstete-li.i 661314:'vór avonàrdeCstrijden uite.rlJ-jk de avond van cle wedstrljd voor IB.OO uur,

. KontakE)ersoon:

ZÀTERDAG 2l-f2-L985 (zle k

10.30 uur LENS El,E2rFlrFZ en F3 film ln EurocineEa: I€yvreg

DONDERDAG 26-L2-T985 (zle kopy)

SamenkoDst Euroclàéna

'12.00 juur LENS E.cotrb.
10.0Ó uur rENs F2

ZATERDÀG 28- 12- 19 85

zaalvoeU)altoernool
zaalvoetbaltoernocii

' 10.15 uur

'SaÍoénköDsË HaI. .

11.30 uur
9.30 uur

ZuiÈlhaEe
Zuid hage

10.00 .uur
10.O0"luur
10.00 uur
11 .00 uur
10.00 uÉ

Gona
Corra
I,ENS
IENS
I,ENS

E1
82
F1
E2
F3:

ZAESRDÀG 4-1-1986.

. ï:ENS F:.1 . Beïésteinl,.Re.a (èi€Àtueel klmstgras ,9.ts.rr,r,
... LENS E2. 'Berestiàihlaan (eventueel kun$tglas. 9.15-uur

zaalvoetbal, Marterrad.e 9.30 uur
. , zaal,lroetlel . MaÈtpira6e i.-,'. : fo.3b uui

zaa1,voetbal, . I,tarterrade : , 9.30 uur
.i. ' ',, ' .'.

Sanènkonst'LENS

Devjo E1 (corp.) v2.' ,. .. r._...
Scheveningen E2 (coq)) v3
LENS F1 : i . . nederosvaartweg .

Scheveningen Fl ( coq)) V1
vredenburch F2 Vl

'.:. SarrenkoÍos t LENS. -

''.-.-.-1.10'.30 uui
?'99 Y*
a. JU uur

. ,,9.3q gPI
. . . ÍO-Sör-ui:r

I

II879
909

983

11.00
9 .30
9.00

io.oo
1 1.00

u9r
uu!-
uur
uur
uur

I.ENS El
IENS E2
vcs F
IiENS F2
I.ENS T.3

I{EDS1IRTiIDPROGRAI{MA DAMES n.5-1-198G: (GOED BEWÀREN)EN METSiTES r/
Kol-l1tPer:ogn:. 

^. 
'o.rrr ye sreen, chopinstraàr 103r. 2551 sv,*rr' 

"uun, 
.,"',

j te1. 970154 b.g.g. 97f674 peter perreyn 
l

ïP:^Ith yoor ae weostri3 aen uii: »ffinl'no"* n"r=oo., op vrijdagavàna tussèn 1B-öo'è'ri'irv.uu uuï. rn rrtterste nood nog op zaÈerdagEorgen op LENS btj iÀmand van clejeusdkoEnissie rel. 661314. voor àvo:rdweostrqàelrriterfiir fL.lrO^à-,"à .a" wèdskfjd.,,vqg!i-!.8-lQQ uur. :

VRTJDAG 20-12-1985. (zíe

21.00 uur dlsco op f,gÀIS vod/r onze .rànos

-24-
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ZATERDÀG'21-12:1985

235 11.00 uur r,ENs dares

ZATERDAG 27 -72-7985 (zie kopy)

NootdorT)

LENS neisjes (coEp) Nootdorp

FijswiJk v2:'

Salnerikotrst LENS

Vl of;3... ": 
r' ':'. '"ib. :O . ,rot

sanenkomst Euroclnemà ;':'

': '10'.15 uur
.j. ,.i.1;

SaEenkoÉst .EaI

:17 
"00 uilr

SÀMENMonst LENS j

1

10 ..]C,.uUi Í.EliSrineisJes flLo in E[rocinema / i,.Vrrlg . 
-'

'.1 : .

1 ZATERDAG 2 8- 12-1985 (zÍe kopy)

17.30 uur IENS daEes conb.l zaalvoetbalÈoernooi-,' t .Zanilje
ZATBRDÀG, 4-1-1986.

lB0 11 .15 uur RKDEO

MAiN\IDAG 6-1.1986.

19.00 uur LENSCaDes

OPSIELLING 21-12 ,en 6-l
:: t

1C.00 uur

18. 30 .uui
't

N.Ltergenhenegouwen -- A:bàa",en - S;v pfntèr - g.Éi
B.Snit --::M; S;aanoroek -.C.Xcrs - T.Groeneveld - S
op 6/1 net L.Sas - J,jpaanbroek en J. spaaÍÈroek.

ZÀAÍ.VOEI:3ATÍOERNOOI O

,.. '.-l .

- N.vd Meer ; M.Sctrouten -rk2rvagei
. Kodl'

R,ANJEPI,EIN VOOR A-B-C-COMB, 1 26 .decehbelÍ.. :
,l

tDe voetbalvereniglng El,tsg organiseert al vele jaren op tweede KersÈoeïnooi. Naast SUSÀ. e; I,ENS
wedstri jden. G)msctroen'èir net

doen ook VIOS, \rcS en Gona.. s!2e . Ieder
zwarte -zoteln zljn verboàen., oe. opstell

À- : 'a. ' 'i!
dag een zaalvoetbal-
team. spee1t.. dus vler
lngenl.'l

A-copb. !:- E.Verbeek (2x) - r.de Bruyn - F.v l(ester. _ R. Vreeswljk _.D.tie1den _P.Ooster eghel - M.eI Assrouti (2x) _ F.Kassi, ,(Zx)-- I . -*,..- , :.- -

,+ 'Í- -il.r - 
'. ' !

P-co!È. l.

.c-conb'. . 1.:

3 .r.Dunant (2x)
F.eI gaddioul

.. ., I€idër Maarlen Rof. ', , r,.i.',:.. r-: . ,-:. .i,
- R'.Tettero. - .E.speolnxs . -cDtBtglsna.; n.Spuurs _ A.Jansen:

L€lder Paul vC SÈeen.

M.FtederLks - M.schuui.nan - p,. valkenburgÈr - À,,iit.f l n.rettero - ,,+-r;a;; -
- E.Strulders. ' .LeLder 

Leo,v RLJn.

De zaal- rigÈ aan: hèt oranigllèin en'ls re bereiken ,u! t1u, 6.,8 ói 9. 1_vnr _ 0o"." jé'' ':t'

ZÀÀLVOETBAII'OE§N@I ZUIDEAGE VOOR IFE-F COMB
't,i I op.26 december:

Pk g: v.oetlalverenlging cona heeft een tràdltioueel zaarroettcu*"ri*, onIGrstdag. ook hier spe:.n cona, r.ENs, tsMsE,vcs en vlos .Ik "i;;;;d"aif :a.".
' ain. de Ijeresteinraan t-egenorrar c,ona en ook hier zijn -zwarte zoten verboden.

. . À:

tÍ.reeale '
De zaal 1L9t

D.coEb 1: M.de Drulm - ts.otstloorn.- J.spaans - N. schuurdan - R.Giuiot -,D.gelns:i.''M:I(íoester.. reider Edr.rin ioret;
E-conb- l: J. Eeln_s -.w.v Dj.eEen - L.Àbournasa. - R.Fieren ': .T.v Dle,en --;M rzéndootii -.. -

-25-



t

-'-"F2: . ' -' 
--è-v-lrersevelè--L.qr-aÍr-t-Klooste?-p-ïvd--rraaÍd-

.-PÍvd.-.Stèër--.:.--l{.I{a!èrreus---_ ; '-L,Peek'- Ir.vd Eeuvel - p.vd ZaLxo. leider Ferry v IGster.
ZÀirivolrbar.roanNmr tT ZÀNDJE Op 28 en 29 decenrber.

ir

LENs besraat.:$51. i aai ei.r'oat trófdt gevierd o.a. net wat zaalvoetbaltoernooien. De sporthal
.i)ii

It Zandje ligt a?n de Schi@elweg. Direkt na .de.bjíug ei[de Troelstiakade en begin .Gf,eve"ri'leu.rlaàn naar rechts. Daar achter in de wijk 1i9t de sporthal. ook hier zijnwmschoenen 4et zrrarte zolen verboden, tsle rondex volgÈ lrat.info.. over de. toè rnoole Íl'ende opstell ingen

LENS C-cötÈ 2 ,3 en 'B-coDb 4 28 DeceEber.

C-conb 2: .v Delden - A.v Delden - M.vd Berg - S.vd Berg - N.Jagesar.-.R.IObo. :
. trÈben - À.Elouazzani.

tegenstanders 2ijn veJ-o en Í,aaklcwartr,er. reder speelt twee uedstrljden .rull z-o ,:-.r,rtan.De ópstellingqi ztjn.

D

M

-:i: -C-conb 3:

B-corDb ,4 :

s.Énarma - r{,Bholai - R.chazl - R.Boon
E . Slierendrecht.

M.Eaazen (+.r) - v.troqr ; .M.de vries._
D. Ramnares - p.B Veen. ,

IENS DAI.íES- COtó OP 2B deceEber.

Leider Dhr. Wubben.

- P.de LaÍrge - J.I€Iievelcl -
Leider Dhr. Do,uw. - :.t .:.-:Jr.: 

. 
_l; .

R.Cunllerbatch - E. Swalef, . -
: r. - Lei.der Ronald. Bogisch. . i. i'.,

1

:: !.s:":P.ders zijn cóna èn niiSífir.; rèàer ipedli:i,i". *.à"trijden van ,u: ;";;;::'De opstelling is r. . ,, ). ),...., .t,
i--' , :. i :: , ...:. - " .. .,.. .,..-: .,i. : t

. Danes coub i:_E.Daàen - !l.v! uggr.: B.SniÈ _ u. Spaantroet _ s.v Dtnther _. :' '.

N.schrijver _ A. Dirkzwager. Ieider Dhr. Schrijver.
LENS A en B cómb 2

A-coDb 2:
t/.,;. \

LENS A-coDb 3

28 dec€irber.
-', I

'furrie speien'eéh ranger Ècieïnooi. ,Excersior '!20 (rest nog onbekend) zijn de tegenstaÍrders
3l:.::ï*1"*ie 

,isèdsrrijde" 
"T 10 "rn,àa..0*ig.o0,uur ;",d"; à;-;;]ien veraeera. ,-

!-!i*,1' j.iïTg. (2x) -.p.vrt zwan - p.Brjtsna _ M.de Frer _ E.Endlich _ 
., "-: M. tÏtdilich - J.TlEEerInans . Leiderpàul vd.Steen.

E.Verbeek.- M. el Assroutl (2x)
M.v Ovèn - R.v Schailc.

en4enD- 1 29 decetrber.

- L.Meeuwe.isse - F.Kassim,.(2x) - e.óosteilaken
I-eider MaatGn Rog.

]l_rrt3 .in"1-r":?ld€rs zi jn J.aalkwarri", 
"r, ,2,,* .n i."r=.

9,1". O. opstetlingen 2i jn: Twee wedstrijdeii nàn 20 lÉnutén

- F.Christ - M,Tegtero - R.vd Assern _ R.gartnan :_, p..S.traàthof _
Iéider À.Spa.

Leider Dhr. A.Spa.

A-cornb 3:

B-comb 3

M.Eaazen (4x)
J.Roosloot.

k. vèrhoeven
a-co-rnu'tq,- h.Eaaze; (axj.- c.geiat - ,r.de

M.Eaazen (4x). -: M.Biooshooft _ M.Bosch _ a.nagUoeUfr _ E. Raffaele _R.RaÍfaele.- A.Ir wijngaarden. - ,.id". Ronald Bogisch.

-2,.-
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Bud Spencer en Terence El1L op 21 december Ln EuroCINEElet.

De linker en rechterhand van de duivel is een film voor alre leeftljden. speciaar voorhet 65-jarig bestaan van r.ENs draait eurocin"ri-op ons verzoek voor ar onze c-klassers,puPirlen, werPen , nini-welpen- e, ,.i"i;; -;i;a-Jrr= 
..n besroten voorstelring deze fÍlm.Dat v'ordt rachen, gleren, uiurlen q.ao.."ao-óö-mi.r,rten. laut aeze 

-rar,Jï:.et 
vooruiigaan ' r'ENs draait voor de kosten oi ou" 5urrià gen grati= binnen. oE 10.15 uur wordenjurlie bij Eurocinema verwacht. r:"2" rro""Àop-rrgc .ar, de l€weg hoek Hengerolaan. De;§';i"tï?;:-:i:.ï"ïà:lï "seze,is"-l[ 

"uI iinx.r",, .p a.''*v*"ó."roi z.t",a.s.en .LiÈ

a.".
À-en
dus .
De za
en ne

PASFOTO INI.EVERTN

KONIRTBUTIES.---..-

TFÀTNINGEN

Dlsco avond 20 decenber voor aIIe A-en B- unioren en de daEes.

Ytli u:n een dl-sco op LENS voor alre jonge senioren en naÈuurrljk onze da,es enB-junioren ' ook dit is een vcrortvroeisei van ons 5s jarig t.stiar,. 
-ài.à" 

ao"gn.gDLscó "Mercurius" staat bcrg voor .""-=ri"g.ràË ruziek in ons waterroo (benedenzaal).
:i;:i":'rï;3:"H;j:rï""í a" '"'i"r'ï;;i;;, + 21.oo oo. t" sii,.i.r*ot .,'rid.e

onderstaande personen worden verzocht z.s.n. één pasf€to af te geven aan hun lelderof op te .srulen naar pauL:,.J steen, crroiii"irllï ,ol, 2551 sv Den Eaag:D.Manniessing -,J.Baptlste _ A.ttroonen.

vijfentwintlg jeugdreden hebben over dit seizoen nog geen kontributie betaard. Toch zrjner ar zes naanden verstreken. wi3 verzoexen-a"'ooa"r" van onze jeugd.leden oE nu sner tebetalen' ciro 336711 t-n.v. penningmeester r,ENs en ver,eldlng kontributte is genoeg.weet u niet wat u EoeÈ betalen bel .an r.r. ,o o.rg te'. 2g7g7g. Doe d.tt lrer sner wantzaterdag 21 decenher ('a3t ze ret vat<antre. r" iàt g"ra ntet snÀr uir"." a"" nag &./ zoonvoorlopig nlet eeer s[eren totdat aIles blnnen is. raat het niet zover komen en betaar.

op de onderstaande dagen vrordt er niet getrainal !
vrijdag 20 decenber ÍÀ:n-- ^- ^.-^_: _dinsdag 24 deceDber 

(danes en overige junioren niet)
woensdag :'-S dacenber
donderdag 2G december
vrijdag 27 íleceurber Íaa--- ^- ^.*-: _dtnsdag 31 decenber 

(dames en overige juilioren nlet)
woensdag I Januarlvrljdag 3 Jaruarl (alleen geen training voor de dames)
De overige trainingen gaan nortraal door tenzij de trainers èit anders vereerd hebben.
NIETJWiIAARS RECEPTIE

Dit is heÈ raatste krantje van dit seizoen. veel infor,atie en Èevens een gelegenheidvoor ons o'o al onze ieuddl:gel, Uroert5es, 
-zu=ii=, 

t.uin.rs, leiders ko,dss'eledenen de ouders 
'"' on'é t"yvar1o"1 

-""n p;"aaË-iàr"a ao. re wensen en veer voorspoed inhet Nieuwe jaar' r4ochr ietran. zich op'ri.rrià"rJdag 1 januari ;;r;i";';", dan gerusr
ï:Ïiï:L: 

de Nieuwjaarsreceptie op rer.lsr Aanvans rà.30 urr. p" oii.rorr"n en alrankdes

-27-
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Dpgrqterij Par

DIERENSELAAN 125
TELEFOON OrO.0t.07.59 : j Ook voor Toto en Lotto

. i 'F--

4. ..*,uro Sport
LEYWEG 535 s TELEFOON 66 12 76

Voor
al Uw
Sporlklcdlng

Lodon korllng

. ALLROI,JND .T.V. SERVICE
.. Hcnenrade 450

Al uw Í@aratie§. 2544 HT Den Haa-g

ïïbËÏi". " *. 'tet:§747tÈ

Ve*oop nieuwe ei
gebruikte KTY,. VIDEO "
ondet volledige gomntie I f

VOOR UW VERHUIZING

van der Velde : lt Veentie- B.V.:
lr.

VONDELSTRAAT 248
TEL. 60 00 25

Elnnon- sn Bull.nlsnd Planolranrporl

:.

LENS zo'n club
JOOP ODENKIRCHEN

zo'n zaak

Vooral zijn,kaas en Íiine vteèswaren

Bouwlustlaan 101 -:.-.Tàlefoon 070 - 67.71.81

Voàr gl Uw
SPORTARTIKELEN
ns8r dr splclaalzeak SPORTHUIS

EXCELSIOR
' WelmaÍstraat í03 - 

.
TeleÍoon 070 . 85 09 OO, Den Haag

o.ar Adidas - Puma - PatÍick - Qulck
Unlcorn/Darts - Speedo-zwemkleding
Ook Ls Coq SpoilÍ kledlng
CUUBLEDEN 10% KORTING.'-

VOOR EEN VEILIG EN SNET,VERVOER EN
AL UW RITTEN-'VARI.TAX
L.'VorkIk, T6l. 45 49 72 - G. Rlslvsld, Tol. /t59pí5

-' slohl . s6élno
-- Íekenino rlllËn
- ziekenÍönds vervoer
- Dakketten vervoer
- bulton Íllten

" - rltten één dao -' ' van to voren óoo
- veÍvosr per Mdrë

&en ",'- ' 
-, i" :

ad€s.,..t-..

fffi
trIfr

de'modeweÍeld
Ëöii"riw'Uoeien-

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

."KRO[.§CHOETIEII

t.,
ii;

ri

n,{

t

o

I
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geet de speciarsÍ in uw wiik'

' makelaarskantoor belderbos

\

i-

en*u btènt vezekeid van succes

vanzeltsprekend'yvordt u hierover voorat,
v ri i b I i ive n d g eihf o rm eerd

bezoek onze'exclusieve íoto.woongallery

laan vaà àeerdervoórt 708a

teleÍoon 68 94 96 íil
.lJdtÍvM

een orië nta I ie.opd racht;

een koop. ol verkoop.

opdracht;

een t a xa lie.opd ra cht

i.!

I

I

{

.t,

I


