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bruifu b oe ke uen en §rafwerk ;
De Rade 132 - 25,14 JK Den Haag - Tel. 070 - 66 74 5l

AloomsonsekistaÍlaal !L'.
J. G. colpa
Hand6rsonstraat 273

. 2286 XB Bllswllk, Tel.94.í9,74:r

. ' SEKREÍARIAAT
SEkÍElaÍlaal ssnloÍsn zondso' W. M. Kouwenhoven - -:-
Steenzlcht 189
2543 AD D€n Haag, Tel. 29.98.55

' S6kr6l6rlaEt sgnlor€n zÀtErdao
J. Melnesz
Laan van Rustenburo 15
2271 XS VooÍburg, Tó1. 86.34.47

SokrelaÍlaat l6uod' P. J. van deríStè-en
Choplnstraat 103
255Í SV Den Haas, Tel. 97.01.í
Sokr€tadaot zaaNoetbsl
W A. van der Unden
Èlns Joh. W Frlsolaan 350

' ZíXl EA Lsldschendam, Tel. 2024.04

S€kr€taÍlaal ÍsdaHle
M. A. Jansen .' VÍederusllaan 25c
2543.SJ Den HaBg, Tel. 21.2288

-- Kortdbutlebótallno6n.rD:,
GlÍoÍekenlng 33s211 ol op
rekenlnonummeÍ í299.24.229
bll de HABobank, Den Haag

T€chnlscho staí
B. K Jansen
StuvYesantstÍaat 299 .. -:
25S0 CJ D€n Haag, Tel. 85.17.53

-- B. W. van Hukoop
' Alleöos 97

2715 TE ZoeteÍmeeÍ, Tel. 07921.18.02

Th. HoeÍnao8l- Vlasakkerst-raat 68 |
2574 SK Oen Haag, Tel. 65.6233

T€fioln: .

Hengelolaan 600, Tel. 66.13.14

SCOORT,... ' *' r''

IN DE }IAAGSE SCI{OOISTRAAT
,Wij verzoryen al uw Íarnili€drukwerk, \rdn verlovingskaartje ot "
gebmnekaania

EN NATWRLUK (X)K AI.II HANDEISDRT'KWERK
, o.a": rckmingen, bridpapier, visitekaaíies, §IDoiÍoldels ën 

-

Íaliuursd§

EN VAT DACTIT U VAI\ DEZE.,. .. vooRzET " 
" ,. , ."

Een brcrd sala van nogel$rhedeu op het gebfed ian ccmprteitodun l

f handdoeken, §rdndlaker» en badjassen. .,.. - , . "' ,i. :.

.: ,'. Schmlsràat 22 / Den Haag /\Tddmn 070- M 30 32

Voor een SWINGENDE borrsl
en babbel naar

MUZIEK.CAFÉ .

32 0Éll

Dinsdagavond
LIVE ROCK "

Zondagmiddag -. -1'
HAAGSE JAZZ CLUB

Zondagavond
* LIVE BLUES

Maandag Um zalerdag van
17.30 tot 18.30 uuÍ::- '' .]

:. .'-HAPPY HOUR

SPORT CE TRUM

IGTDUt
W. Royaardsplein. ZT-28 - 2597 GS Den Haag .

Telefoon 070 - 24 99 77

Prinsegracht 170
2512 GE Den Haag

070-898 ilr
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ADVIESBUREAU.VAN 
UNEN
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Administraties
Belastingz'aken

. BedrijÍsanalyses
Tussehtijdse' cóntrbles
P I ,r i .-nt .; 1-1 'l ln

uw contactperso";, ildj.'rjÏ"iÀ'";

' ObrechtslraalT7'
25í 7 VN. 's.Gravenhage ,; ,,'r - 

r íl i i,
-.Te!. 070. 45.80,85 . -, -

, 1") i'r,r:,.} I'
.- Í

I

.ièker levenEen
-i:'r '

{

i
I

.-i

fQtrtQtpÍÍl leven!::r.;een
Alle iezbke ringen-

i(aifio's;.nY2oh

:[+llloseliik.)
kortin .1tí I I rQ'..r

,:t s
'il l'iii'ril ,t

T

i
I

t.

'1

I
!,

1'-;jr."i ,|, ,$:,.1

-.:.:. ..r,4(.i

ALLE VEBZEKERiNGEN .,

_ _r -I . t.ï r.lHYPOTHEKEN.' ".
PERSOONLIJKE TENINGEN

A^;*M,TTCORET
't' +r

HENGELOLAAN 589 .TEL. 67.10.96,.

P.
" 

,+'-r.(' ':

RooDgrum.lS ;. r.. 'nr.il--'f i:rl {ril. .. *.r ___::lt!
' !';"' + ' rrr r HORECA BROODJES EN

t, :i i .' -'vt zessetàntaàÍi'eia-sto
;j{ït ' ,r,... -.,- T-el- 90í765 b.9.9.'985660"

':ïI:,"i: -it.;ij{f; +

- :ia ,.' i!; :

APPELTAARTEN
rr rrr .r.l t r

''. 
*: i ir-,' -'-+r',it;El :

4*-ï=,',=rdlr:,l

t{tnir"l.,,. 
i*, t':^.. i

i ;; i t-{'..È.Ï''u.';' ' .

Landeliik erkend ga§..en waterÍitter i
lnslallateur en: leVeÍahèier. ian sahitair,
xeukens, c.v., ga-sverwariiiing en elektrièiteit
alle voorkomendé daki; en riolerinoweÍkj ;:

. zeamheden- , -.-a,"; .:+,i1. .. 
-

v; Damslraat 3O ;12512 PG Den Haag
Tel. 89.93.47 b.o.o. 86:13.70._:. -::-,-.... _.r.r.. :-1.:....i,,. . .,[... .

t

,ii -',.
" ,Í, ...,:t lr

VERKEERSSCHOOL"
,,PHILlPPOl', .i 1;i

..,r:.\ .!

- oplelding töói aile merken
,- ' schakel sn aulomaal. ,; ... '

= - opleldlng lh6orl€certillcaal

Fahr6nheitslr€al 266.268 Uo Éóstkantoor I-autorllschool 
tsl.45,11r53

th6oii6c6ntrum tè|. 63.ii6.71,.- -
' ri !Í . rr.'.'J.. i r 'i". 

o..

Amo v. Elitlerstul|k -. . ;., .;.
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.vËRHUtzrNcEN 
r::: -" ,lr

BODEDIENSTEN
'l '-""TRANS-PORTBEDRIJF

F -,.

-- \,.-,\-. !

'É"r-..',Ír

KP.ELWAGENS.,

B §enont JZOflEil a.u..

i
,rÍ '-,

,

I
""1'!',-t)''.

,t ., i.1i;1 , ,

OPEN. EN GESTOIEN
VRAàHTW"AGENS ,..,

TRAILERS .,: -
" r.i 'itlt

HEFTRUCKS, . .,
AUTO'S MET.KRAAN

.1.,+ '.

.;.'-. ..r'.r :'-.* 1_ ,. , ,", --t I
SCHELDq§TRAAT 1&í8 . TEr):Fq. 8s:ry...96 . SCHELDESTRAAT 46-48 , T

" " .1 tl,r,-*, -t ; ''-.

ELEF. 85.93.55 - a5.98.so
. ,.1 +

'i,, §1 ,',"-.-..' ''.'1,' -
Partycentrum .- VOOf Al UW . .. .-

madestein
bruiloften,
recepties en
dinersRestaurant -,,, , ' .l- .,r;.. f::. )\í ,'1r,r +,r;, tr

Madepolderureg Ifi)' '&GÍav€nhage r. T€leÍooi: 070.. 89 80 05.i
, i .r._.0r749- 

44 8! 3 ,'.. 
-

:l' j
tQ

RESTAURANT

+

Menu
" chompfunon^w

Varlcqshusje in
" ' roontwlr

aà. ooaqp"t"n
'uer* gwnià

KoÍfe
. Bonborc

"fJ§,:'P5c."".1
.r Diner v.à l?.@ uuÍ I ,n

Ook íódr b€sloten parti;er C'etieve

Valkenboslaan 45a - Td.

. ral
i"-.\

tiidie tè'r€seÍverÉr. 
-

6018&7 r :'-

B€ÍeikbaaÍ met tram 3-le bus l},l4
Dagelijls geoperË v.a. l7.m uur.

I
rl

. BEI,KO ZEEFDRUKv , l
, ,'' '",. '|,fro rrrr*"t.'.; 

I
' - rANv.oHEyDENsïMÀrlls' DENraÀe

ER

NIEU
DEGEMAKKETUKE TTIANI

-r VAN IOÏÏO SPELEN

a

NATUURLIJK VIA LENS ,l- ,§' ,Í \^ ,t. '

ekretàriaat: 01749 - 1lnformetiq:in,het klutigebbuw oÍ'bii hèt Toto/Lotto s %02

fErrreNir:i:rrlcÍnïr
rrar-atarvEÍl-
ITEÍ-ICTJ']ENTI
rrar-raxrtrrr5',lr

./Wlr
,r\U/.'.
nn|l{cliitlrit(

rÍumtwi,ffi
rlTrraxstfiï ar\ÍI .
I@EqL

I rcNLhillc dcs|rrl

t0

t
1.

i
...

.i,

i

I
I

.\

)

;

1



..:, -.:.: t-.'_i1i 1 ',!.: l'.' ::, . -'. ,' ..IDjE LENSREVUE.:. ..: , j. :.,r, .. ..,.. i.i
:..,. i,-r :..-.. ,:,: ,r !,lElGBQ VAN. DE-VOjTBATJVERENIGING. i,EN§. (reNra, E[,I.si{EE) ,;.i
\l.L

,.i
59e jaargang numuer 24, 9 janUari:1986.

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

.':i: ::-i-"a:;1':- ; ;. !,.- ' i. ,
Van het, Bestuur, -T--

:)
.'-!. .1 Í. ir

. ,ï.i. i
ltalner. Iiob --Jansen. heeft aaÍi àet àéstuur te' kéirrieri- §eg'even, geeí gébrutk' te zullen Eaken van de optle, werke was overeengekomen voor het vórtenae seizoen.Het bestuur res.pec:éer.t 'zljn beslulÈ en zal Rob ,Jansen haar volle rËdewerklng verlenen,zeker ondat cllt niet voortkomt uit ongenoegen of tel-eurstelllng noch van rJENs ult noch

'..;,.YeIt,Rob Ja4sen, Baar. hij. èéí aanboal ían: een c'cincrhrrèrènde ,"r"ítgirrg iuur a.Is "; ;i;;".sportleve-.ultdaglng w+l iaanneuen:' .EeR '€iii 'ardér. .!s het gevolg van-geépiexre", are .r.i:. .-
Bed_eÍ.reten , v.a+ heë Èestuurc.:door heu,net.érikelè verenlglng"n.rf5rr.gévo"ra,., .'. .,. ., -i-1.=,
Het bestuur betreuït het wet ' dat reeds halrrerwege aé córpetf ue ] 

"rigéta 
,èlirto ,.o"i"dè,.r,,,

slag zljn gegaan:oE he! overbekende "trainersrbarietJe,, oi s*s te brengen. Dit ls invere opzlchten voor het atrateurvoetbal ln onze regLo een "i".Àt" ontwlikeliirg: r'1u"., goea,het Ls nlet anders en we zulrem oP zeer korEe tenoljn de zaken voor,tret 
_ volg{nde:. seiioendLenen te legeren en dlt zal het bestuur ln nar:vr overleg doen Det de sperersraad en --- .al-dere betrokkenen. i.r. -..

De- èweede helft van de loodzware competltte 119t nu voor ons en heÈ bestuur heeft hetvorste vertrouwen dat Èrllner, spelers en eigenltjk heel LENS in dezelfda. opli*ile ,:i,verrstandhoudlng zuLren blijven werken oE dlt selzoen tot een zo goed Dogerijk elnalè tebrengen. En wie weet, wat er nog ul.t te halen.Ls: l!{1j vefr'rachten hlerbt j ieders rnedewerkrng,r,aaa*i1.t.n ," heel 'dutdeliji tn ,rin.- i ,. .Het bestuur ls aI aan de slag gegaan om een bekvrars,- opvolger voor n"i j*"."-"ii -.te 
,.r-,

trekl<en en zal u dlrekt op de hoogte uien|èrir: zdara..er nleuwe ontw.rkkelrngen zljn.. ; .- l.:1spelers en trainers wensen wrj een succèsvoile twèede co,peèiti.eherft a;".

Het Bestuur.

Ee! Eestuur wenst alLe spelers, oyde.rsa . dolraJeutsi l sponsols, supporters, .,. r,..-, :..
nedewerkers - sters, tralners, leiders; tóitài àiies wat een ueèiie atauw -wit wli'.- .denl<en een gelukkLg sportÍef , maai vóctial -een gez.ond 19g6 toè. " ,.: ,..,. ., .. -.- .- ."-- . ,

'set''lie'étuui' *ri'rr.uÈf aé"" wens del.ruro i+t"ri:r ueà'antcen ,rooi à"iprà"rrtÈË #;-'',.,t,'',
.co1lage.,.. waar .aI .onze. jeugdelftallen in_verwerkl zijar . - -"..-. ..... -_ ...:,-.

- f. ,' .':i: .,. : 11

.Van -het BesÈurrr.. r-

.;.r.r:.^.,.ri_:..::r.:,1:*:1 *.Feestavond È.g.v. het 65 jaï+9,, lltller!,L .a}s 
. de .Nleuw. jaarsËecep.tlez:.jn evénèmènÈàn gewéèst, d.frj we ntèt sriei zulien verget."._' ":l ' '...

: 891ëe-.weraen' uitstekend b.èzocht,,.., wàarbr j de ÈÍeuwjéarérecepiie Ëen *soitiutr =""o1à,,.i 
',,,

vestlgcle Inèt zorn 220 LENSers, clLe elkaar de besÈe wensen. kwaEen overhà,J-.1{gen_..::.:..:..-rÈ'Jutl1éuliitontt-wëïa èeri sroör stièie-s .ió= aé-"r;"i"èt;il.t';;i'-rÈ;;ié: de voorrrerrelijkemuzlek (Tl,rilighrs) en de fantastische s f-éer íí oàs.kl,:bsepipry],,uen .qvaí0, af . .ii-1g.;-1"'"-gchrevenkanworden1ndegeschiedent9tóérenVanI.ENS]
De Nle-uwjaèlsréceptle wrjfd,,van ,hlstoiische .waaidè; . dóóïdat phr . , p.luffermaris.- (r,rr-' r,Elis:,
Í"11.1'99 voorzltter'hen rerechÈ aankondigae).. berelc was geíonaen ;;-;;-rËri":;.;;:',hutdlgen, die reeds 50 Jaaï r,ENs aan de ivoetbal) nroet íaaaen.- r",rètË".Àg. 1r;;;;-,,:-l ,.I{' verheggen en ,r.Bom. Eeren nog,aars van harte proficlat net deze. opnerkeliJke rrijr-paal. Een halve eeuv/ IiENS betekent r^re1 Í,rat.

7

.I .-r..



Daarna kvran een zevental aàn d.e beurt vo,ir de.hulèiging van.25_ iaar LB{S-trouvr.
Nietrard DlndgT dan c,uldo Ealleen 'óVeihandLgde,'.de LENspenÍrtng àan: Hans vd KLey,
Eenk Hoppenbrouwer (11d..van3f_.?l j.n 

_ S+-C9-r-Ee ) , theo [oefnagel., Í,Iim. Keetman i- Hans Zoet;'
:-Ëeo'Rlelaen"en dë- aftèàfge ilaap colpa (vakanuLe) , ook deze jubllarissen naDens heel LENS

gelukgewenst, en op naar de vijftig!.
Bet bestuuÍ wil blj deze een J-eder_ harEelijk alanken, ète. hard hebben gewerkt"aan'het

'-welslagen " van- dèZë" o-iiiËi§eteiij Èè tyifscire IENS hoogÉLjdagen. Dtt r,ras grote klaqge:
zoals voorzltter Ad coret heÈ in zljn nLeuwj aarstoespraak al opEerkte: AIs alle'Í,ENs-
leden nou eens een posÍtLeve btjdïage zouden wllIen leveren, wat zal -1986 dan een
ptachtLg Jubilqum. Jaar krDnen gaan vrorden. W_.,..

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

Ílelaas kon. de voor NLer+li aarsalag geplalde w-e

.;'-Hei'Bestuur.

dstrijd OUD-L!NS'- Jgng T.EN§ door ge

e rekenén oD U::--:-. ,

Het Bestuur.

vadilijke
terreLn onstandigheden niet:Eespeeld worden. HIJ ,ullen tn ovetlég roet tet
een geschlkte datrrn vaststellen; om deze weclstrÍjd alsnog te ktiirnen laten'
k+*,,t, 

"-:1.g 
g. 9l,Jptrs Jr&lleurc;

rokkenen .i -.

sDelen ln het
.;

BRBBBBBBBBBBBBDBPB.è

"^. **rarÉrrlrr' o
BB

Zaterda 11 iIan,.

s i ioo{gehs .
\ran 11.0
Vanaf 1'4

Slulten :l

zonda 12 .ran.

s'norgens :
-s'-Eialdags:-- -
Slulten:

ur. tot 14..00 uur:
ulrr:

Er. IenÈLng
_ ryl vd Steen :

-,: TÍnus Zllfhout
Tinus zilfhout

0. u
.00

,.,',."

I'r; ,'
::1..

Tinus
Anore
Àndré

Zi] ft )ut. . ....-

en '.rosé (*rrist
'en rlosé Ctrri§t

, .-. -.'i'..' -.i ', ', l!

Btj verhiddertrig àfbetten bij ,fosé *rrLst tet- 660204.

T,NICOR}T - UNICORN - T'NICORN - UNICORN - T'NI@FN - uNJCgB.\ ,-, TJNICORN - [.JNIC1cRN'-- tlNiCOmr -

Eet 1s wel lang geleden maar het eelste speeLde 44 tre!- Ieekend..voor de. I(ersb tegë-ri- hè]a'
Leldse ,Rood.enburg. rn'een triatLde' wedstrijd wàra iret 1-1. Eet erftal và Rob Jansen werd.
geobserveerd, geanaliseerd en tenslotte geëvalueerd door Cor Peetei:s, waàrvooi'uiteraarà
onze dank.

UNICORN - T'NICORN - UNI@RN ,. UI{ICORN - TJNICORN . ,TJNI@RN - T]NI@RN J T'NICORN -. t'NiCOfiN -. :.,'' .

Ëonàaqnr aaàq 5 j anuarL '86 . 16
, í , ' ...,

:00'-uur, LENS qeboui{ I '

c1r,ft gebouw ve-rbli jverr-.,;' Ttirr:s
x-bestuurslid) .WiEr.i Suzanne,

(natuurltjË)- I -klàverj asse="'i,' , ...
ilosé (dJ.e zijn riieÈ weg te slàan!)

In .d1t gïote en geze ,IJ.j-ge
2 ddf,È,erb, cera::d., .Jaap (e
de Fan.- Disseldorp en o.9.

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

-2-
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Na gep gPzellig onderonsjq wordt, ei,iloor Tinus...(jà,ja) Anngkq en alejx hàe hitiatlefgenorren.oE,sneeuwbarten;ts gaan go6ten:,,Dlr buirengébeur-eí worai +!ài is-Ë"ïilË=;r_strtjkt nqar. biruren warylraaist..: ónder het geiot 
-r,fi eeri- pttsle .n'lfrl!;rpra vrlegeneven later de sneerndbar-len je om de oren. c"iura ,u" ondèrtËsen .r- rrràt huls..p'r.2tcheen 'reuke' prddas rqaar her.rijkt Eij,dar er, vëei ,u"r, rolli.r";ii"iJoïï=u" biris hebben..ge?eteq. Hgt.zou Ëzï [trr,vereniging tantastl""t'zijrr'àre u zondagaidËragr ïiiï ;i":]_\ey4r,rg) eens. ranss .zou 

-r.open.. 
i" ;"urt ;;;"riiE or r"t aie anaerÉEfiJrs een kraver,as_je te relsen. vanar,.iondae,4idàas 14.30.í* u"ii, u u"k";-;;;.;; iïulriu=to"i.r,oor o.ln vorn 'te komen iioor het-iiechtË"- t;*;; Ii..i,,1"gruurt . Kostenizljn er niet voor dezeXlavg5jqsniddag.. wgl een stuk gezellighelà. uàpefiik tot.zlens. ... .;.

'-:-:: --.:. , j. -. ." '..'.'.. ,..., : André ChrËt.
.t i,:,,,- i". .1 . '. 

..-.i:. .. :'i i_. :._'- : ',,ti.l '' ' ,. .

j;IjEN§ 65-;ja.aï joIrq:.I Dez.q..kLé._ i heeft nenfg ,rëstuuts:- eii ko,,,.,.r ssietÍd Ce afgelope! maandenbeTgs-sqheplerr-:rDs yoorbere+elns"ru',: n;a;íJiierar""";;;*;;Ëi.ïi.,="r, sra,eroze'- nachten en een onÈzertenoè,rroop -en"rgi.",gËrà"Èl 
mdai het ,.=uriu.trr* er aan ook naar....-- Vfljdas- ?p . 

hsp.rl"r ^resg. ae;q*,ona só.ae,i lr,*;- zoars óat ,o ;;i r,*t-_ " een gezelris,"inrormeer sartenz-ljnr,. .Dr! "sa#nzljh ,"naL,.ot, r; -éé; ;;;àilil;à 
.i:ï. 

Der een pri,a 
.sree;i soe{g. 4rl21€k,en. ( 

1éq.-e4nr is:rr.t.-g."ori--o* rr". àií"rài:ir-:"I=à;r**uerd brije,geneen., zo+r-el èer..l'osdel'.,elq:C9 :,:nie.ul,,e .síraé, iur- n.t ,,"t;;;-;";;iïi:i'au. dir een r.raar_
'lig 

jubireunfedsÈ was en de redactie uieànt -.dat:zij nànèns àrte aanwezl gen de organlsa-toren Dogen bedanken vooï hur inzeÈ.

VA1UATIES

Nog één keertjel dani ook urd iadactLe,wenst u een g"ràr,a,: sporàef * àr"po.alg1985 toe. - ,,r,t .1 _,! . ...., ,.-
- "De beste wensen', ontvingen w1j van: Fam. EeLns, Faxo. oosterweghel,ooi'Iren vd Linden-en Eeid'- veÍr itiinsaarden, rh;;; ;'#;;ï,i=lËro", Hoefnasel,L'v t{oodenburg' Autorijschoor phiJ'-,po, rhe Buccaneer, strago erectro, verhuis-bedrijf vd velde _ 'È veentje, .,r.rr.'ïIo"_, aannemerbbeàri jili.;;;-. ..; .,1 .- 'r; 

-; :s§g' .F' q- Deli.qEag, .de Hààjse .sëherdsredhters.rèrerrï9ing-Ë" 
"in a. fa,nigesFeuver en vil Berg vanaf het zonnlge Madeiïa.- Kees en pÍa SpoeLs tra bedanken 1ai9s deze 

"Àg 
.én, ieaeï,:,m,n.. de B_selektle,voor de q€toolde belangstelLing btj Ae gebooite van hun.dochier. .- tsrokrren blj r.ENs 2. pe heerireii ,insr papendre cht op 23-rz-gs ;i= ."., uitèrstmoel,zame. Blj her-vorlaten van rscau4r ri ,.rd; d";.;;.-;r.j."iË ,..rï=iiiu,,

_ .::,r. 
-.:fl.t:::"-rsens de ,'bolides', ,"r,,r,r.-.,a r,ans (van ,;r, V.a.íi""q';.-;;: 

* '..i-
:'. '. 'ur oa! nog nret genoeg was bleken de wLeldoppen van R,v l4Lerlci nlet-geheel ..
r: I \. : ;s.olide..,.op..de- sneLweg zag hi j ze .één voor éÈn voorbl jko,*;. ..: .- -r'" .: i'-Nu we. her,' toch. over vd lans hebbènr:. oÉ de nieusrjaur=;"";;ti; 

-ii* 
,,ri sponraaÍr;,.'.'.' .,.-een oliebol ,!r.t de glibberige ,ing"rÀiglippen. ó. "grupf Ug.-*;"IËí. ;ËËï.

_... 
.t'd.t u Éen izètf mag lraatsenl ' ::,,

I,{elqeteld 20 personen.

Dat kostte vader weer een extia HariilèlihEe t Je hean en weer naar huls.Over buren gesproken Iet I s.l.'dO. -lÈ' tci:.tÈem;, be fore they do lt to us

'È"et voorzltterss chap vergt ongetwtj fèrd veer van Àd coret. Eij hèb.fÈ e.crrter nogéén _veel grotere zorg, Juist, zijn zoon-
op de j ubiler'feestarrond. breek kielne !ïurrie vleer eens aan verboden bruineflesjes gezeten te hebben.

Over Èralners gesprokeÈ, ,Éeor vair Ri:Jn'-{et ndelijk!) en peter Mèefout UèÉaàtaennog ln 85 hun Oefenneeste.r: 3 : dlplona.
. -Ds fami fl es, t4r.rvèr:-en :vd Derg rweten. riu. éiiideli jk lrat het is om aslelzoeker opSchiphol Èe zijn.

ZiJ. verbleven noodgedrr,ongen een hele nacht op dlt vllegveld.Dlck Iuit staat sinds kort onder behandellnl:vJ een pedlcure. De arne jongenhaal zaterdag n.1. heel erg veel pijn.in zrn teentjes.r'aatste bericht': r{artln Reuver ,s internatlonaal dartkaryl.en var Madelrageworden.
Dat is toc- dat eltand waa.r aI clle 65+ overÍ{Lnteraars zitten ??

-3-
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LENS iubileun Tennlstoèrnoo1.

zat"'fà{{'lí"a{aleirrs.a 'i;t. uood 
-a.i 

tennrsióp 'van'r,nHs ae sLtia w"er u"n iri het Racker '

9:1!tr+ Elzenbrrrg orii-de jublleun bekers en naÈuÉrltjk om pr:r:gejn blnnen- te halen voor de
I+ryS to.taaL.r.a+g+Ijs!, lrelké -.reeds langg Èljd aangevoeld woidt Aoor het duo:
P.Schulten -. F.v DLjh.

::ï :il:=l*à'geo=,iittno= Ë" n"nx seorsaniseerde roeïnool iserd 
eeken'drrt.,gooi. een.reekspïlroa parti'l'én..sl. de opm;rrL ?ar nleuw tal€nt. Ín de B pouLe. werden de gebràedeii elemën

1ls":"k.n|, ïinïàór; zl1 veegdeq-alle. concurrentle. meedàgerdoos van de baan en.pro4oveer-
den doo: d1!.rg.s'urÈóat naar de,À.poule. rn dle poure'konó'en we enrèle verrassinoen
nórercn; daaroíoer rrivöàtueerd rrèt-oproerrerl:rà-t.i"i.ï-';;.kï:';; *iil"Ë'Ëï- ,..
_Eer:tgelrTD& .HErd dagrdgor ditgeroepen tot de meest on'geru<ttge speier van he! be;óo1.Pat{ schu.!-teri oveirhandigde hem op een zeer royale wLjze de daarbij- behorende beker,

,,., l_p:ij=-.":oi de. el.ogoÍrtste. speelster gd-ng naar ALice Bot.(btJna óchj.-j f) ,en tereoht.'' Daii de flnald: (hràrd oos tr'otr en Eans Rootluyn contra PauL.sctiul*-en e; Io11 (vervange4 van
. ..I,.y.ri). .ee.n- 

r,tri<el!.ik ,:,itstekende p*tv i""L;--i*""i1*ri.ila .i"oip"r.rr,r"Ee, r,/erke ,'Ïo_rr.slgnq van s-panning. aané en cerard naurei'snel een .1réaiassende 31ö voorspronqr, waarna
Pa.rii .en rlcn .rarigzaaó konden rerug konen rot '5-4 zerfs. l.l. t. z-s tr"tx." à"-iï;;;' =;hi;L"Èéq:.Io:* aa4.het'IangsÉ elnd.' cerard oostrom wèrcl tevens ultgeroepen Èot de o.=Ë9'"p"fài
van het -{-oernó<;J; sani ent Gerarcl *omen ao<ir art ,""óti"l ui:"Ë"ààitara.,t Íí de buurt .":van pà-t -onlr'ant'àstiaàr seachte ar".p"J;;-r;;;.-^ilï;".il-ïil.Ë* serelrélreeril.r,'a -ii:ngrÏis t uii"r tr3óun ziet er ;" "i"*iirc 

-"it, ' , '--
1e
2e
3e
4c
5e

Paul Schulten
ceïard Oostrotr
Eriq rlmmerlaan
Eenk Eoppenbrouwer
Oscar vd Laa:

, i:a ."

tr4Drrrroo44oooÈ

Fïans v Dijk
Hans Rood.ulm
StLcha4Q Íiroon
Althl3r de crooÈ
Rene v Beuoel

260 punten
250
1s0
110
100

z
ZO}IDAG SENIOREN

z
zztrzizzzzzzzzzzzzzazzzzzzzzzzzzzzz1zzzdzzzzzzzzzzzzzzzzzz4zzzzzàzzzzzizzzzzzahzzzzzzzzzzzz

PROGP*qTJ{A ZOÀIDAG 12 januart 1986.

. 1a.oo .riur j.ii1]+éÈË r
12 .00
12.00
1,2.00

.1?-.,99
12-.n0

uuq
uur
uur
,9"
.uqi v2/3

2044
2074
2LO9
2132
2094
2207
2201

I,ltrllreImus 2
De Postduiven 2
r:1-lsr.n_lt:4

i,IÀrs 5 '

IENS 1 .. (vr)
LENS 2 (vr) 

.

I,EÀIS 3 .

r,Ergs- 4. - '

.;DVC ?:r: , .'schlpluiden 3
I,ENS 7
I,ENS 8
Í,ENS 9

c Tjon Kon Fat 407
A,Veenétra 4L2
v1 .. e, Èirrteli-' .. a rz

RtEYgrts 421
. K.Heber 476
N.N.. . 427
M.cafour .426

10 .0C uuif IraS 4
14 .00 ur:r DSO 5
12"00 uur Tà:ouvona 3

rERmrNÉr

Iillhelnt,s:
ÈóÈ tàtLverÍ :
iiï=*iit,
IIUS : .

DSO :
TaEuvona:

- ,i,. ' .::, - -'
WeëÈvliet*eg, voorbr.rrg

., .N1eusr. t4adestetn"
sportpark , , Prlnses .freóe!'.
DaaJ. èn Bergselaan .

.. Èurg. v Tuyt sportpark vd Hagenstràai,
GroenendaaL Noord, DuurtvJeg

-4-
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SGÀDIJWPROGRÀMMÀ ZONDAG 12 j anuari 1985.

12,00 uur RKSVM 3 .: :

12.0O uur RKSVM 4r .;r.,...

-SFSCITRIJVEN

.i -:

LENS 5:
I.ENS 6 ;
I,ENS 7 :

I.ENS 3
'!ENS 4

299855 r.ENS 8:.
0t742-7134 LENS .9 I
0 189 1-79 4 3

sportpalk DóIanen, l4onster

tl.Kouwenhoven
H. RtmrDe lzwaan
G. Dul.vesteyn

L.verkljk
F. v Èeekun

454972
947272

PF.OGRÀMMA ZONDAG 19 j anuarl 1986.

14,00 uur SJc 1

10.00 uur DEC 2
11 .00 uur LENS 3
1.3. O0 uur LENS 4
12.00 uÉ -iuvdntàé -3
r z. uu tuur Lyra J . .. .

11.00 luur'EENS 7 '

11 .00' '.uÉi, LENS .8 ,i- r

13.00,'utir rÈNS 9: r'

zzzzzz
t"

zzzzzzzzzzzzzz2zzzzzzzzz.

I,ENS 1

I,ENS 2
Texàs DHB 2
Dulndorp SV 3..
LENS 5 -' .
tEN§ 6 :... ,, t'.DITL 

-5 
,., ;..

velo 9. .
De Postdu.lven. 6

sporthal Houtxus t veld 2
scheldsr. LENS 2..:'r- .. . 'rï

,zÀ.qLvqETrrÀLPROGRAT.:MÀ

WOENSDÀG 15 lanuarr 1985.

20.20 uur oDts I

oÉstè11iàd.: jilr:s bèkenà

I,ENS 1

:. A.de, P_agter zie ook LENb'4 .

RKÀW 3

,Ios Ku!.perà, fluit .LE!{S 6

DSS Àrn Vtjn 2

LENS 4.,..'..

Lelder. a.'Smulilers .

,.. .sportha! Transvaal,
., Cglënzostr. 2 Den' Haag

:. 
spqfehal HoutrÉdÈ velal 2

zz?'zzzzVzzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'i,zzzzzzzzzzzzzzzzzà,zzzzz;zzzzzzzzzz

VI8.'DAè 1. i àriuaii 1986.

21" 15 uur !ENS. '2

opsa+Llèlg:: I ,.n'. Í; :bekend

22.00 uur LENS 6

opstelling: a1s bekend

19..00 .upr a§.c; 4 1, .. ,,

.: i.-.:r ,:-.:l:'i
opstellJ.lg: .;., als bekend.

::.-.,i..:1,,i .r ' -: . ..'
2l.40 ;r;yg-.' s--GratlenzaÍlde 3

r" I :, .-,

- LENS 5 ' , ,. sporthal De BliDkert
. 1, : Scheventngen

Eet I,I.v Veen en A.v Butterswljk . -. ,:-:

sporthal.''rwestlandhal!'

opstei-1-!n.9: .. H.Jàhroer, -- B-Endrich - J.l(eetman - a,schljf - G;vd loey - A.de pàgrrer = 
-

vrrzarnalen ,2 [..10r uur ,, -' "

l .A:Sch{Jf,en G.vdl. Kle} zie LENS 4

! t'--,','

tENS .3 is.,vri

,l

,i



UITSI.À@N PERTODE 9/12 slt
LENS : 1. i :r. Í;

I,ENS 1

NIVO 1

I.ENS 2
gur(x( 2
LENS 3 1r.";'-i
r.ENS 3 r '. ;',; "l

:f - :DCOr?8:;r,
DZS.l . ,
I,ENS
Wllhelmus 3
I,ËNS 2
Ttre:..)Dbers 4
Esperanto 2

:IENS 4 .-

.IiENS 5. ..

PVS 2
LENS 5
ACI 4

DVC 2
tctÍD"77 /2
I.ENS 5
WP6
I,ENS 6

2-A
z-L
3-9
5-5
4-?
7-3
L-2

4-4
3-3'
3-10

6-0

PROGRAMMA VOOR DE I{EEK 20 t/ n24 januart 19 86.

Noq nlet bekend

MEDEDELING

De kern vaÍl ons 4e team is door alfqiiqf ooizaken thans zeer ulÈSedund. rk
vxaag dan ook ledewerkl-n van aIIe om Índ1en noodzakeujË ménsen ter
besctrlJ<king te stel Ien n nog enigzJ-ns verantwoorde .wljze. Detdit t€an de koupetitl-e len. On dit teatr n kbnpeti-tÍe terug te trekken iE kostbare zaak Daar van de
andere in deze l<oryetitie ui UcoroeíEe teaxs ook zeer onspor

u nog uJ.!.,§e
ten opzlchte

Ltef.
NieuHe zaarvoetballence reden, dle nog een harf selzoen, gezerrlg vrltlen zaal-
voetballen, zijn dan zser welkcm.. Aannel-den btj wtlien và llnden op dàandagavon4
inde r.ENskantine. ALs je gerijk een pasfoto Eecbrangt l:an Je 7 clagen rater àr

,. ...r. \o,pgriÈievoeÈbal gpeleÍr.:r.... _ .. .' '' óe'wièseling'vàn r,ENs ' 1' íiàr' i:,ÈnÈ 4'ÀeefÈi'zij her oÈ tàÈerr.re wi3ze; ztin re_sultaat aI gereveral. De eerste ovenrlnning in de koryetltle ts bàhaard; pro
ficiat. DaÈ er nog Eaar neer roogen lrolger,. . . .: _ _ . ,

. Y3?eF.dgfe-pl.sraÈs wenst t r,r sehretariq U nog een voorsooedlg 1996.
, ., , ' E1 ,,.p"$t; 90\ ,.{I. 9p Eaar even neldlng Íah her feir dat hi j dringend hul_p nodig' treeft rtj heÈ'' i/ervul-Len van het wéast:i i.l"eLretariaat. Eet. is echt nleÈ zoveel

vred< en besrist wel lgyri.. Door trj dgebr"ri zar ondergetekenda er aan het efurale
van dit seizoen beslist-mè'e rnieten ' stoppén'.'' Dit zar dan toch'1rftóuden .dat het
zaalvcetbal lndien er niemand. bereid is cn d1t over te nerosn - er rreer bij zal
gaan hangen en het blj LENS teer langzaam doodblced. Oaar .Ls..nii:mand bU . .

:: ,, j . SeP+-+, e,l dan zullen wij Eet z'n allgn. bes-l-ist dlenen te vcorkouen.

=:-:=== -'-
oP maaÍrdagavonal ben Lk àIÈild öD'LrENs, oE infor@tie aan ,belangstellenden te
verstrekken.

,..i.À :1.. :...,r . ., ... . ,, _:. ., ,. i .: i..,: ,. : .:..
LENS 5 - IO{D'77r; .'.. :

vrijdag 20 dec. 1985 (ttjdje gelecen ar) noest LENS 5 na een winterstoo van 3 weken
tegen_xND èpèIen.'. r,ENs 5 stond derd,e op 2 puntèn va.r de 2 koplopers en KND.stond íierde.
LENS 5 lras versterkt net "dè schrLk van zaalvoetbalBinnend. ueàerland wLm Klflnnen Baarin deze r^redstri j d haddeft we heinl keihard íietlerrijl: en echt) noèig. A.Irebei .rF pj-oeqen
speerden 1n het blauw dus rnest t{Írco weer tn actie koa€n. wirco is rrareiilt r.iàer,
coach ;.I:aàhvoétdët i Ë'.E.inan, scheidsrechter en, nog veer neer dus aIs.. er .iets, .geregeld - .

Doet vrorden komt wilcër':Én', beerd. en ja hoor I keurige vrj.tte !e coceshirts konden worden
geleencl. ze leken ond geen geluk te brengen wanÈ we lcvraaen aI snel meÈ 1-O achter. Maauja LENS '5'-i§ zb flexibèl.'drs .rohan' cruyff. en de xNvB. en- dus.- stoncl. r,ENs rnet 2-1 voor tot.
de rusÈ. Na de rust scoorde KND 2 keer en veréedigde deze voorsprong. alsof er een
Europaclr) viel te verdj-enen. !,Iexd er een, rKND.'er gepasseerd dan uerd je neer.geiir'erd en
kwan KND in barbezit dan knaLden ze of de bal naar 1€rd 4 of schoten een paar ïuiten
van de kantine in. OnderÈirsseh werilèr,er zoal 2 uènsen (dat flapte er zo uit maar of ,,hèt zo was weet ik nlet ze konden alleen naar schelden en grom:Ën ) van KND u:,tg""t""rà
t0aar ÍrENs voetbaLde te neÈjes om hiervan te profiteren. Toen kwa6 tíitr weer Ln beeld envlogen er voor het eerst ook spelers van XIÍD in het rcnd. Dus werd ook I"Ii1lem er ult-gestuurd.

-6-
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ondertusseni-Èwàïeh er allerïei. men""o rltt ae tàiipe langs het tetcl stàan, waarscniinltit
hetàetfce soort nensen aat.eèn Àexer neeit à# xóir uaar íer ;;.r-;;-;;"wedsrri jd gaar
kiJken omtlat er al.tljël wel ietrand uit de bocht vliegt. In: de bles-su;etljd scoorde .Marbin
de zwaarbevothten gelijkmaker en dus deed KND er nog een schep1è boven op en scoorde ook
nog een paar keer maar dan wel vorgens de w.B.c. en w.B.A. regels en niei volgens.de
KNVB regels.
Elndstanal I;ENS 5
il'-tz, rENs 5l ' -' " '
3-1' : LENS '5 -. 'r

KNDI77
PVS 2.

Wp 2..

3-3
1p-3

edèoDdddàD-

.:.

:, i.. t..;. .,:

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.?4.\lLr2iazzz4

Ju{rie .

S.v Soest
E. códeI
D,Gooqjes
N.N. ], , ,

001/0o1 ,008

008/042.008
or7/r32 oo8
024/ 168 OO8

001/001 008
008y'0_42 008
0L7 / L28 OO8
024/ 168 OO8

z
z

LANGS. DE SPORÍEN.VÀN DE Z-M LADDER ---:: }
,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAMMA ZATERDAG 11 januari 1986.

' 
Zzzzzzzzzzzziàzzizitzzz

,::i.'.,
zzzzzzzzzzzzzqz?zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

14,30 uur DORR 1 '
12.00 uur v.v. Marine; 

'2 
:

' 12 .45 uuï LYra 7
12.30 uur 's-Gravenzande 9

PROGRAMMA ZATERDAG 18

IENS 1- -

IjErirs 2 ' '
Í,ENS 3
I.ENS 4 : .

RASIi
EC-SO 2
SVPTIT 5
LYra .9

j anuàri 1986 . ' veld geb. k.

2-4' E- i4esker.
1-3 Linte].
l-3 N.N,

exL14.30 uur LENS 1

rí.oo uur LENS: 2 ' 'r

10 .00 uur- LEI,IS 3
14.00 uur tjENd 4

1't
2 ,L

22

í-? F Ít

SCEADUI,IPROGRÀMMA ZAtrER,DAG 7 - aÀÈri 1985.

12.30
10. 30

DORR:'
MA,RÏÀ18':

uur
uur

íoosduinen . 
3

íódÈ aur'ir'en ' a
, r,:i . Í..- .i. :, '

r.ENS l:
LENS 2

iiecrnc oen rÈÀEiriÉn ':

LYRÀ J
' ';s:-biavénza,-rdè :
Loosduinen:

të1.662534
'tg]. 244253

ot72s-fi67i';:
ön4e-fii726'
97 4920

"spoorwijk'i Dedensvàartweg hoek }íelis stoketaan 
.

Ouile tlaal-sdorpert.eq, Nj.erÍre Alexander kaièrne.bus 5 en

zr\id.erziSde .sportpE5k "Dé zweth", Veuinó;'eg 25.
G!m. spor§>arkr Kon. qirliànaweg, I s.-Gravenzande
sportpark Madestein,'Madesteinweg zl jtak t4onsterséweg

vrijdaga1r,91rd,voor19.00.uqrbij:,,'A.sPa.teI.070-29l73-7--,- '''''--: ' !":: '-: ' '' ''M.NËtissen ter. ot72ö-zll44 ot tirt. o2a-544205s

A!@NTIE t-à.v. coirtnrÉ'iftii aèiiëéïlti*a'.

AFSCBRTJF ADFES

OPSTELIJINGEB DER ELFTÀI,I,EN

LENS I en I"ENS 2: $rorCen.. bekénil Eernaakt door. ifu trèinèr

I,ENS 3 I

verzauelen

1.':',:,i:(]_ +:

p.Enze - J.DiereI - J. Kouwenhoven - J.Kruf - r'.L'Adè - J.pronk -
W.v l4ersbergen i*-.-l).rvc1: Nouland -.,J,:Slnke .(A) .L.Sinke"-,R.Wbuters
J.We1tens :,:N.NJ :.iÍ.;: -: , .. -,;. ..ï , .. r .;- ':r.i., .

11.30 uur LENS ...., i: Lei.cler.Cri<uiper. -.-..,_.;., 1. ,.:'

-7-
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. I,ENS 4 :.

verzane!-en.1

C.Berenbak .- q..Dauw-,r.-; D.;yrÈq§-enr;- !4.iFris. *-.P.croóÈvelC - l'1.Jan?el..-
E.Ken4)er., - M {l(enper .: .8. Ko-qwenhover-r..-,J.Krqtthof :- ,C.IlipEran ..-_.,R.Pilon -.
l{.Stuifbergenj (A)..,, . ri,r.,i:,. .r.,. .:. ,_,:.. ..i,._.}: -.... :;_.,Ji,. .,,, .::.j..;t., ,.: ..1.!5.qur- lEN,§, -i,i.i: : :. l.:,. ,, il. ,.rr:. i.. j- , - .:;-. ...,.. : .-, ,-.r!: ,:.i1ri,

':." ., . : -.:-j:): .. . | ,.. ,: tr. il.i..

Gezien de weersoDstandLgheden r.rerd er zeÍlr weinig gespeeld. ÀIleen het eerste'eif'tall
kvran 2x in alctie. De.e_er_ste wedstrijal was het. lrui4ige le elftal tegen de oddjes (ll.).
In deze wedstrudbleek duidelijk dat ce oudjes zeer geEotiveerd waren, ceÍntrueerd en
(opgelonden) door hun coach Joop Í{illens-...ttaoldce.,q.pq Eet. g.qn vàn leèr,,i@tt rustig bekehen
voetbal, Í.rerd jong LENS bestookt en dlverse kansenogccre..Srd. ze kwaríen Aan óok Verdiend
voor, via .o., praèhtige lob, gJist Ron van dveh'(ats in zijn beste dagén zowel. net voetbal
als [tret zijl\ x0oncl) .Freal Const:e4.j.e. te.verschalken. .Het hek vras helemaal van de dalo toen
Kaxel ,Jarsen zijn kans waar nam en zijn ergen dcèIroà verichalJ<te. Eij werd'aoöï ae öuAies
har-telijh gefeliciteerd net èie gave passeer beÍ.reg"ing. Tot de rust bleef het 2-0.
Na de rust ( ISarend zal weL wat gezegd hebben) werd het tempo àoor Jcng.I,ENS èpgeschroefd
en onder aen',:cering van.o.a. Peter f.rol, Íheo BooEs en Rob van de Horst werden de
bakens verzet. Toch qochq Jong LENS niet klagen want als Beït Àalrtgrs een pracht kani.
op 3-0 had benut, dë1 had ik het nj.et geweten. Een haïd genonen vrije'scËop wer6 in:dé
rebound dooÍ Bïanco Driqssen doeltreffend a.fgeronil. VIak hierna trof, een,linal van - ;
Peter Krol doel. Het moiste doelpunt kwan op naElm van cetin Caknak. Eeri kogel zo hàró,
dat Aad Enzè hem a1leen n0aar hoorde suizen, zoxgde voor een 3-2.voorspiong. Onilanks,.dat
enigespeJ.ersvanoudLENs1.,atccndiLieprob1emenkregenwerdenaanweeisiijdehog
eqt.ge kange kansen ..yerkregen. Uiteindelijk werd het vLak voor tijd nog 4-2. Na afloqp
was iedereen tevreden .en, vrerd er aI over een ïevanche wedstrijcl gesproken ín April/À,!ei.
Vcor de Kerstdagen werd er door LENS 1 nog een koryetitie wedstÍljd afgewertt,., Ondànks
de slechte livaliteit. van'heru.veld nerd net behulp vaÍr Peter KroI, An v Berg€nhenegouwén
,fhon Í.leltens, Barend van Hijkoop, I,t. KIUnnen en rrccht ik er één vergeten toöh Èedankt'
voor de ondersteÈnlng. Het veld was om half drie bespeelbaar. LENS begoir goed, .rustig
rverd.en de aenvallen opgezer- en dj-veïse rieele kansén'-@sëhapen, alleen weei;Èed 'afronden
dat is onn gebrek. Een altie van de uttblinkende Cetj-n Cakmak vrerd.ln het strafschop-,
gebied onlegetEentair gestopt. Peter KroI ronde de penalty rustig.eà beky3an,3t. Diver-
se kansen bleven onbenut en loet een 1-0 voorE:rong ging men de rust i;i.- Hèt 'véitooirde
spel gaf al-l-erzins aanleiding on de tweede helfÈ net vertrouvren tpsggge_t 

_ 
te zien. _Dcth

zie het optinisme tlerd aI direkt de gronal l-ngeboord. De rrst en ónééntiaÉié'..van .ds!l. ' :
eerste helf: I!'as reeds bij delaftrap vèr te zoeken. tset d.uurde dan.ook niet lang of de
geli jkroalie.r tag in de tou$ren::iDe rrist kwàn niet Èerug en. qu.inooid Zag zelfs kans een -.

voorsFïong të neEcn. Ondanks knappe staaltjes voetbal- vair Cetin wist LENS er geen
voorCeel [it te halen. Voor de statistiek troet nog verEelil worden dat Duinoord uiÈ-
einCelijk met een 1-3 winst ging strijken. Gezien het vertoölrge spel in de tweede helft
Y an LENS. eigenlijk nÍ_e!:,9qve!diend.

l,lick.
JJJJ J.]J.].'!Ï,JJ,T.]iIJJiIJJ.f I] JJ JJ
J,J- VAN EET JEUGDFRONTJJ
JJJJJJJ.]iI.T.f.]J.'JJJ.f.'J.]JiIJJ.f- JJJJJJJJJJJJJJ.].].],'J.].'.7iI.JJ.ï,J,JiI.fJ.'iI.T.',JiIiI.TiI.].]J,'.';I.'J.'.',].'JJJJJJJJJ

VER^SLA@N

ALGEIMEN KONTAICTPERSOON : Peter Perreyn, .§.e.f.e.-nqqestraat 51,2552 xB Den Haag,
!.el. 971674

.I4ÍEDSTRIJDPROGRAMMÀ A+B JUNIOREN

, Kontaktpersoon : Jan Spaans, MaErtÉnsèt jklaEin 54, 2541 xR Den Eaag
t,ef. 292929 b.g.g. 977674 Peter:,P,3t .-elm

AÍ'beIIen vooï de'wedstrijden bij bctvèngenbemd lersoon op vrlj tlagavond tussen 18.00 en
19,00 uur. Ií lJrterste nood nog op zaterdagr@rgen op LÉNS bij ienand vaÍr de
jeugdkonx0iss.:,e tel. 661314. voor avondíEdbtri5 aen uiterlijk de avond van de wedstrijd
voor 18.00 uur,

-8-



ZATERDÀG 11-1-1986 . 'Saloenkonst LENS..' '

327
?

333
457

14.30 uu.r Í,ENS':A'í'': 
I '.r'-

14.30 uur Duindo4). Sv A2
12.30 .uur r.ENS _Bl ... .

14.30 uur LENS B2 ' '''-

lYra À1

- I,ENS A2
LJf.q Bl 

.

EI'IsE B1 -'' -
'. _I .:i- 

^.

V1 {.vd PoeI :

sportlaan ?
Vl .A.ADEerlaanv2l3 T.StrÉts

13.45 
_ 
uur .'

13.30 uur
1 1.45 uur
13.45 uur

1]YZONEIEREEDEN

.. 
opsÈellingen al.s bekend

. àie s chadwprograntra bij al-gehele afkeuring

,In{IORENÍ{EDS?RrJDPROGRÀIiI,IA' C+D

Robe:rt Pennings, Kon EEnakade 4c rZ5tB RJ Den Haag
t:eL. 652414 b.g.9. 971674 peterlperïeyn,. . r. :.1 1. .

Afberlen voor de vredstïljden bij bovengenoema peisoc;n óp vri j dagavo;hd tussen 1g.oo en19.00 uur. In uiterste nood nog öp zaterdagoor!.n o5, LENS blj lenand van de 
-:-

jeugdkoEtr-tssie tel. 661314. vooï àvonó,re dstxi J den uiterllJk Ée avond van cle wedstriljdvoor 18.00 ur:r. .,. .,. -

Kontaktpersoon:

ZATESDAG 11:1-1985 _

385
584

!...00 uur LENS C1

!..1! uur I,EN§ q2
I .lU urr3 LE!!S D1

I s-GravenzaIlde
Vé-ro Q  -
Vrèderóurch D1

SaEenkoDbt LENS

Vl A.NÍeoeyelr 10.30 uur
ur

SanenkoEst I,ENS

10.30 uur
11.00 uUr
8. 15 Uur
9.30 uur

I sc
v3
v2909' i ' .

IJYZONUEREE'DEN

9
9

2 u
i.l

00
00 ur

'. oglstetringen a].s hekeria' I ' ; i

. 

iie 's.chaduruprcgrarnra bij algeirele aikeutin§.

IIIEDSTRIJ RA.I.iI',À E+E iIIINIOFF'N

ZATERDAG 1l - 1-1986.

Kont+ÈFerloon: Rcb v schaii<, ,fan Luykenraan r5g; 2533 Jv Den Haag
tel. 884694 b.<1.g. 971674 peter perrelm.

Afbellen voor de wedstrj-jden bij bovengenoemd. persoon op vriJ dagavorrd t*=.r, 1g.00 en19.00 uur. rn ui i:erste nocc rrog op zatÀrdagoo=g"n op r,rirs uij rËr."a 
"." à" 

--.- .-
jeugdkormissie tel. 661314. voor a!,-ondwedstri jccn uit rfilr de avond van de wealstriJdvoor 18'"oo uur' ' i 

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

906
946
1020

ilYZC.r\DEREEDEN

11.00 uur LENS El
12,00 uur HBS E3
9.00 uur RVC F2

10.00 uur LENS E.2

LENS F3 vrij

DrÉnoord E1 V3
LEIIS E2 - DaaI en Bergselaan
LENS Fl sp.park pr. Irene
vestlanalia (vr) Vl
(zie schailur;rrogranda)

opstellingen als bekend. LENS E2 loet D. À,Íannieslng en M..Tarisenzie sciladu.{programna biJ algehele afkeuring.

-9-
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DÀMES + ME-TS.TES

Kontàktpeïsoon: - .. ;.i .

'.' i "'L'i' 
t'

."..i.r .., , . .

_. Í.:, '..:-
: , Afbàlen íóor da. weiÉrrlj d;n bi j
:. 19.00.uur. In ul--terbte nood nog

-jFraís vil uerg,' crqàsbe. rger.fu*, ifa, 2541 ÀM Ddn Haag
. r:itgL. 297978'b.'q.q: -971674 .peÈer perreyn ':

boveri{r!íoemd lersoon op vri j dagavond tussen 18.00 en
op zaterdagmorgen op LENS bij iemaod vàni de, ,,:-.,.

JeugdkouÉs":-.r"e tel. 661314. Voor avondwedstri Jden uiterlijk de avoncl van d.e wedstrijd
voor 18.00 uur.

ZASERDAG'11-1-1986.

14.30 uur Vredenburch
Í,ENS meisjes vrij

eeil eneslr.e p,rinhoop achter. AsbalcLen
ii:jf dan naer. L!'eg. | .. ^ ...,1, -, 1.r::

- LENSdames VtedenburchÈeg
(zJ-e schaduwprogra[Ea)

tgrab) '

R.Bogisch

R. tsogris ctr

genoeg en rotzooi trappen is er natuurlijk'hÍéÈ bij.
. SaEenkonst LENS .

S anenkorDst LENS

13. 30 uur

13.45 ui:r
11, 30 uur.
11:00 uui
1 1. 30 uur

IIYZONDE E,iIEDÈN

, SCHÀDUWPROGRÀI.IIUA

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

opstellingen. als bekend, lfNS daneéj net IJ.v Sas
'àle "schaduwp:'.,paula bi j atgéhete'afkeuring' ,. ., ,. . : ,.

De kans clat er'.zaterdag gevoetbald wordt is natuurrijk minimaal. Dàarom hebben wij
s61'sA-1,,-moge].iJk §eprobeerd on op kunstgrasvelden en in sporthallen alternatj-even voorjuuie t€ zoeken. Daar er. Eeer "kapers" op àe ku'.t r,raren is aiE srectrts gedeelterijk
gelt&t '. : Gelukl;ló''hebben we de zaal aan de uirterrade nog. Eierdoor konen meerdere eLf:

. talj-eh +"r.rtrrod. t'lij hoPen daë jullie hier danook gcbruik van uaken. A.s. vrijalaq sÈaat het
ve.llicht in d.e ](rent of het koDÈ zerfs in I.i.-t jour.naar dat ar het voeurarlei i; ti.. . .. - . -afgekeurdr dan toch nieÈ te lang geÈreurd en onderstaànde progranma's en Èijden aanhouden.Natuurlijk,is ons klubgebouw gevroon vanaf 8.00 uur. geopend. De koffte staat klaar vooï

., vrachtend.e ouders. Spelers kunnet er de hele dag terecht .roor- 
"pàUeties.r 

(clarten,
'l:aarten, flipperen, sjoelen),.lieem gerust,eigèn spelledies mee-en naiuurlijk i-s. er ook. .

''lanaf t' 11.00 uuï \'Ieeï een vi.deo aanwezig. Eet systeen is-. Íletaua*. Heb je 'thuis. èèË rgoeie
fil-n nóm hen dan nee. lle hopen dat jurlie het wàarderen Ëi.,' r"iJ iiài-aJ.s dank ons Iner

L 3.45
12 .00
12.15
1?ac0

.!.2 .00

L2 :00
1L00
10.00
9.C0

10..o0
13.00

Í3 .00

uur LENS A1 .. ... , , traint
uur LEIIS ..A2 traint
iurlr 'LEIIS ts2 traint o.I. v.

. LENS C1 lirijgt bericht van Leo
uuy LENS C2 ÈraÍnt o.I.v.

rl 'i .-r,ENs rir' krii gE beïicht van Edwin
11.30 uui

uur
uLr.t:

uur
uut
uUr
uuI-
ULlY

LENS El
LE}IIS E2
riiNs Èi' ' 

.

LENS F2
LEI,IS F3
LENSdanes
LENSEei.sjes

zaalvoetbal
zaalvcetbal
zaal-vo-o -.1: a I
zaalvotitbal-
aaal.vrcetbaI
zaalvoetbal
zaaLvoetbal

Marterrade
Marlerrade
uarterrade
Èiarte rrad.e
Marterrade
Marterrade
Marterrade

11.30
10.30
9.30
8. 30
9.30

L2:30.
12. 30

uu!
uur
uur
uur
uur
uur
uur

De laatste peïi-ccle

Sinds het verscf,ilnen van de laatste LENSrevue op 19 decenber van het l'orige jaar is ernatuuïrij!( rrer het een an ander gebeurd op LENS, zo begonnen we treÈ de vieiing van het
65-jarig bestaan waarbij de jeugdafdering ons besÈuur een foto-colrage gaf van arlejeugdelftallen. Deze foto's zijn Èe bezichtigen in ons klubgebouvl. LENS F1 ontbreekt
hierop nog.

-10j
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op 211decódÈeï d.e _zeer gesraagde voorsterring in Eurocinena voor onde jongste_ jeudd.
?9::I hgndeld jeugdleden vernaalten zich goed gedurende dezè twee uur. op 2e xLrstOag de. ZaàLvoetbaltoèiío'oren. I.ENS A1rB1 en C1 waren duldelijk de sterkste en de wisselbeker

- .r":lÈ..::. naar filqè.genonen worden. LENS D1,E1 en E2 waren net "portfetJ; ;.i;èé;--i+ buiten.'de derde prJ,Jslook de sportiviteitsprijs rree naar truis, e 28 en 29 de céoUér ae; zaalvoetbaltoemooien in heL zandje. Ee1aas versliep de zaalbeheèrder zich zodat dé
t9èrnooign v9o5,'àé c-klassers niei door konclen gaar. Gelukkig kwaro de zaalleheerCer weL;
wat ue van iteveel r,ENsers niet. konden zeggen. waar bleven: D.v De1den, A.v Delalenr R.Iobo
s. shar,a;N.uhola-L, n.Ghazi, p.d.e lange, Ëlswatef, D.Raunares, M.Tettero, R.vd Assem,

. C.Eeiclt en .T.de Jonge.
Erg onsportlef om zomaar weg tq. brJ-Jven. '.Afb-erlen is toch het minste wat je kan doen.
gulLie l.rijgen een eztra =*ierràbeurt. 

'or,iAan:rs.ae wegblljvers konden we terugkljken op
6ree leuke toernooidagen net bij vLagen zeer goéd.voetbar. r,ENs À1 en Bl wisien Éo.ren-dien
hun avondtoernc-oi te $rinnen. Afgeropen zaterdÀg speeiden Al en 81 nog op het ]tunstgras.
De overige erftalren hadden nog vrij, Nu is het echter fa.gelopen met de rust. vaÍraf
deze week proberen r.ie vreer- zo aktief Eogerijk binnen r,ENs td worden. Dat wir zeggentrainen (nu veelal in de zàIen) en zateidagÀ waàr het maar'kan.r elternatieven gànoeg
(zaal-kunstgras - strad- zuÍale4)ark). wij rekenen erop dat jullie ètt waarderen en zoveel

'.e. ' Í':.È r*

veer jeugd.reden hèbben een actrtei§Èand tn de betaring. ouders wij verzoeken u om z.s.m.
deze achterstand te betaren o;r giró'33_6711 t.n.v, pennln$[eester LENS xoe t''ve rÍ0e] din glbntrilutie. . . ,' d.' '' ;.Í r§--
sPoitfKàMP 'f' o 

... n

veel jongens hebben zich opgegeven
niet al'-le deelnemers hebben de eer
ineens'.àet hele bed::ag van f 120,-
vermeliling SporÈkalE) is voldoende.

voor de sportkaqreà Íil, zeist en Gaanderen. !,tog lang
ste terEtjn van f 40,- betaaLd. NaÈuurlijk mag U ook
betalen. Giro 336711 t.n. v.' penningtreester LENS net

í d
SPELREGELKTÀIIS

A.s.vrijdag 10 Januari stare op LENS cle spelregelkwis. Jhon Mansvelalr Maurice vd Berg,
Stefab vd Berg en Marco Tijsen doen nanens LEIIS oee, Zij worden on 1g,30 uuï op LENSveFracht. De tegenstanders zijn:
10 j aruari (LENS) t7 anuari (LENS)

Postdrdven 1

Postdlriven 3
Vredenburch
èie Eaghe 2

NIEÍ OPKOMERS ,/ rE LAAT KoliERs .

Het kont de raatste tijal regermaÈig voor dat jeugclspelers niet opkomen of te laat ko-
!aen. wij als jeugdkonmissj-e hanteren hlervoor vanaf heiÈn zeet strikt de hleronderstaandesancties. .I ,.-.
Te laat kotners: de spelers horen op het ti jdstlp ïaÍI verzanelen wat achter het wedstrijd-
progranoa staat vermeld aanwezig te zijn. Ben je er.dan-niet dan heeft de leider het recht
o!0 je reserve te zetten. op tijd konen is noodzakeLijk gn ons en de 1eiclers bnnoaig. telaten wachten of wanneer het erg laat vroïdt zelfs om te voorkomen daÈ we gaan bellen of
andere spelers aan gaan wijzen on voor je roee te spelen , l' ' ';)i--l' I
H--.994oÀ83§-: wameer je nieL kunt speèen hoor je op vri j clagavond af te bellen:bt1 de
kontaktPersoon van d.e jeugdkomnissie. Deze s taan lovèn-Í8fi'ffi-tri i dprograi# veioetd.In Ya+r:te nogg-oP LENS oP zateïdagEDrgen. Afbellen bLj ale leiders lchept veïwarring enIS derharve verboden. wanneer je wegblijfÈ zonder af te belren dan kriig ie van ons.-automaÈisdr twee extra reservebeurten, Blijf je daaina nog een t<eer wef, dan. wordt jeniet Deer oPgesteld, voor de rest van het seizoen. ltatuurlilt best.aat .i ..r, i.n= -o[ ,r.r-w::r:.Pit I* brj de kontaktpersoon gebeuren. vtij hopen dat we duidelijk genoeg geweesr
.zijn..Het liep echt de spuigaÈen. uit de laatste tijd.

,- '.,.:.,

ti

Maas di j k
dle Eaghe 1

die Eaghe 2
H.v Holland
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,t2,À;s). zoÈda vertrékt 'aL ads nàdr sJc on+ .0 uur Ys en weder Íide'ulte raaÍd.
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Zate 18_

ui aI Ie aflceiirlh

ÍrÍ'i''t ili

s I Dorqens :
Van 11 .00 :tot" ta. OO uui:-.
vanaf 14.00 ugri.-; _. .,1 ;.,

ll -f" r''- i'' '
r;, .:Bx. -I€nting ' -' ,'.' ' j
,'l;i. ÍqPÉ chrLst .'t!':,'1'-;: "'

zondao 19 'ian -

/ .+1,. - -.
s 'rci.gens i
s I nlddags

Tinus zilfhout
' Àn' èn..Geraïd vd Steen -'José christ

Àn: en Gefard vd Steen;.
1..

SIuiteEil,
i3i j verhlnderiíg aftiellen bij José Christ ÍeL. '660204

zoals. u.allèoaàI .wel .gehoàrd of §elez.en zurt Èeluèn; ïàa onr.'uïrrtàr* ;;;, *= overkoÍneiris tragisch, Eaar die verhaleri daarontreen die totaal niet te controlerén ,zt) n vind ik
veer erger. 

"rr,daat kiin men zich nieÈ tegen verwegen. wi.r"r-ir.. 
"p-,àtt-Ë"ur 

'inga is aleze.zelf ben ik Ttsc pariëiq gdiiebsr"ïaï' r9a5 -' 56 . Eèr sanàroriu.m"r*- uinn"i 6èjien-en de
here. rcderniserlng'ioeegèmaakt wat in meèische en technische opzÍcht betrof
(qeii ctjnen en operatÍes), dle voor toij en vere anderen precies op, Ltjd kwanen, aÍrders
had ik .r.i È stukje nlets kunnen schrijven! !
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uit deze ontwir<keringen zijn de hrd§+ry.HFrt operaÈies l'gerijk geworden. zo zie Je.weer vraar *..*:.r.9ggd 
"qor waren.,-l4aai wat bÍj Gona ls gebeural kan bij ons of eeriandere vereniginEi,óók vooÍvarreri.: Éoe dat zo ön zich treei tcan grijpen is snet velklaaral.

I31."]rB.ll,gÍt-s-::19!el seneenschap waar lren elkaar dikwiJil ;;-r#; i; ;;;;;Ë1:[Hf.;*Krerne rur-Itrte en ook in Y:rseFoP!: àu!o's wordeq vervoe rd naar die en ore urtweal tilii a-en zijn er personen bij die gevo.ug voor zijn, d"" i" h;; ,"J, ï.r"r.at ons daatb,
1+:1.+." fi,l:\:.g!I*.qi.: NienaÍrd-kan men aànrijzen atrs-de scrru:-ilie., ";È-aÀ--rts-iilJ.tuJ-tgeroeld. Eet sruix,ert overal. Het meest kwetsbaar zijn de ieugdigen öiíder de 40 l-aar,wanÈ die zijn bijkans nj.et meer rDet rtsc patiènten in aanraking géweóst, -r.iia;" ,"i:;l :,,vroeger sPelenderwiJs afr,reerstoffen kon opbout*en. wie 1s het meàst vaddarz p.t ,iri--í,ijJ
Personen.9i'?, Pes. ziek zijn geweqqt..(9riep, verhoudheid enz. eiz.) waardèór r,Ài 

-;i-iÉ", 
, ,.' Peg$a+lsqÉ:Ín heÈ lichdair ls- ontregerd, dan krljgen de idfecties hun kans. $r."nt",, i

voedlngsgewoonten. redere dag vers eten is van bèrang voor d.e opg.o.i.nàà.'1;;;à; -à* g.."eten uiÈ de muur, want daar zit toÈaal niets in. op tijd naar rèà, en nr.et..aan. ddíbeerdl:bu-is bliJven hangen tot dtiep in de nacht en dan nog eens voetballen of een anderesport: !?? Hoe kan daÈ nou !:? ons rr.chaau is geen iachine, naar iieubèn à" gJi"g"" 
",i,,het Julst. Èe gebruiken en nlet te nlsbru cen! Je bent er anders ret d.er trió "s!í a":ldupe van. ontioud: !,ret een ttctraam-rilEïonditie kan ,.., auesi o"rr.ge, ,orr.rstuderen ' zelf ben ik nog naar die be\.ruste voorllchtingsavond gevleest en daair vèrnan ikdat ze de GoNAIGT ln een panl,ek reactie hebben laten aimaken. Ít hua ,,og ."r.rÀ:"i"*,gl'jaars telefoontjes af. te vre.+gl naar enkere. <juar,patiënten in de rande en èie ragen kronva,, het rachen." Ín I'liras tri cËd, $ras men ar opl{e hLgte ! ! ous houa i.ïoÀre koer. Ín hetsar hadden we verschirlende soorten huisdièren en zelfs de varkeni gingen we voerenmet het eten dat rre over hadden en wij aten èie beesten na een harfja*-".n-r.ii-àn .;Ë,

:" iI_ l:l .:t nog! Fn .w+t wa.s èie w-o5cp, tekker . die d-e._-D_4oeder Kok ér vair , wiJt t" ."i;i i i'
ïï-li+lI;j.IieFlc.lFe!Èpr+eu;:;rTogrko-rd--psvchi!è lpannirieèn en sa artija op trjà àila!.rea.en da' zal het wer gaan d.us geen Faniek. u kunt Etj artiJd hierover f,elren 603929.

;
Frans FIuDans.

VARIATTES
: .tr' ,':i.' : 'r'

- 
". 

'' op verzoek van Peter Meefout trainate ile zonclagselektie 2 weken geleden op. het stÍand i.p.v. in de zaal.
- Enkele dagen rater. brak de ongerukki-ge peter z'|n pink.,'correga,' - doernan

Itené van Loon stÍekun .gri jirzend:,, , zie.. je velr,,Elj; straft onmidaleliJk,,.- -Overigens keepte MarÈin vd Lgr-ts afgèIöpen, zondag een prlma party 
"fi _., .vervanger van de Meef,

- Rob Jansen: (V)VCS . . .,::i' :.Í: '.
- AItiJdl at een stotteraar geweest.i . -

- Ar'ice Bot en Aad schijf treden in rrep, trr*reiiSt.op èinsdag 21 januari a.s.in het gemeentehuj-s van Monster on 15.. 15 ,or.'Ur_,i., feest'iordtl9e;;;à";,:,.
vanaf 19.30 ur.rr in de "EenruÍ-ter", stokèijkkade 26 te Naardwiji. .,. ' : ,

* Uitslagen afgelopen zondag: i{l1helnus 1 _ LENS 1 O_O
Wilhetrous 2 - LENS 2 3-3- Arno overga,vr dan: hiJ wist afgeropen zonclag tijdens het darten een schltte-renile 180 (schreeu* uiÈ: r.ranhunclre deneti ) té goài"n.

- Elj is nLet beschikbaalr voor het H.ogs,e of parÉs. ,,rhe Corner,, _tea'. : .-
Rob JanG;--n tijAenà' de nrst van..Wtitr.trr" _ trENs teqen *.*"arJl il
,rlastig baasje hé, die coof tíetaal"e ' -'-- '--, -- 

-

- Antwoord van Keetie : , , Metaal? . 
Wi.e , ís, .dat., a;a,; :

- Ii' redactie stoPt erDee en gaaÈ garlt| naar bed, vranÈ veroÍtderstet datr ElÉx0ansdeze ene keer we1 ge1iJk heeft! .r ,..,i:_ , 
. , -...

- Wle de slaèp.}lgg kan. vatten kan..alfljd bellen rer ctaOfis, ter. 657079, ..- :: NaeeJ.<one1 .b.flqt1. Dj.veile reaen'iijà?brijkb;;r;;e ;#líacrrtrs. .

: . , 
:1i_.":..?:!,-gri d. i. hun . "oritribori"..,té b.tul.r, kon op .densen, dat giroor je is ,; :io t'ri t§escH{even. Inhalei',dus, die 

. contrj}utle_acnLrstandi:: .... ,...i ,.. . ,t{ j: .,. .' . ,:.i ; . , ... ..-

i';
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PROGNAMMÀ SENIOREN ZONDAG 19 januari.l9 86..

- LENSL:' .
- LENS 2,.r.-,' .

- 1 TExas: DEB -2.'

- Duindo4, SV 3

- [,ENS 5
- I,ENS 6 ,..
- DHL 5 .1;.'-...-* Ve1o9.
- , - Pos tduivén 6 .' 

''

'':
'R.Plinteroan
P.óskan
L.Breur ":,J.Geelen-" i
K. webe ï

. Purcell

. tlarland

.N.
-N. ' -.

langs de spooirweg

14.0d
10.00
11.00
13. C0
14 .00
7?- .OO
11.00
11 ,00
13.00

uur
uux
uur
uur
uur
uuI
uur
uur
uur

sJc 1

DEC| 2 '' .,

IJENS 3
LENS 4
iluventas 3
Lyra 3

I.ENS 7
I,ENS 8
LENS 9 .,

v1
v1

v2"v3
v2

521
610
407
472
4.L7
427
416
427
426'

101 1
1083
2044
207 4
2104
2728
2od8,
2207
2207'

F
N

ï
lERFEINEN

SJC3
DHq : '\
,Ju\,'entas :
IJyra I , -

19.00 .uur UENS 3

A}'SCIiRTJTEN

IENS 5:
LETIS 6:
I,ENS 7 :

W . Kouwenhoven
E . RirDEe.l ? r,raaÍl
G. Duivesteyn

RVC 3 .),

299855
o 1742-7 L34
01891-7943

. Schiestraatr.:Nooralwijk
, ,---... .ilrasserskade, Delft
i., ... v. Vïedenburchlrég Rijswijk,
- sportpark "de. zweÈh". de Lier

PRCGPÀTU4A DINSDAG 21 ' ..,auaïf19,9q.:_

!-

I,ENS 8:
I.ENS 9 :

L,Verkijk
F, v BeekuE

45497 2
'947?72

PF.OGRèJ,II,1A ZONDAG 26 j anuari 1986.

J

14 .00
11"C0
i0.00
10.c0
12.00
12.00
12.C0
14.00
l.t.00

uu: I,ENS 1

uur LEI':IS 2
uur, LENS 3
uur LEÀrS 4
uur LEIIS 5
uur Su.tntus 3
uur LENS 7
uuï I,ENS 8
uur LENS 9

Àlphense aoys 1

vcrburch 2

ÍlesterkwaJatier 2
w!4 2
Tonegido 5

I,ENS 6
Triomph 3

HiiS I
DuÍlo 3 ''

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzz,zàídzzzzz
z

7,
PRC€RAI/rÀÍÀ ZAATVOEItsAL

z

21 . 15 -uu: LEIIS 2 " ,

2 1.40 urÈ. r s-Gravènziindle. 3
19.00 ur-r- OSC 4 -. .: 

.....

22.00 uur LENS 6

Eora+r,rït .... veld 2
Westlandhal, Í s-Gravenzandp
De Bllnkert, Schey.enino. r
Bouèrust veld 2 ScheLdsr. LENS

RKAW:
IENS 4
I,ENS 5

2DSS Arn Vlrn 2

y9-.r=-".peeE jss!--EÈtErenle=àig=gèet=

-3-
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PROGRÀMMA VRUDAG 24 j anuaïi 1986.

19.00 uu.r LENS 3

opËdèutrïg :: :ar§' ï;riA'à Overi te ans zijn vrÍ

14.30 uu.r LENS 1

12.00 uur LENS 2
10.00 uur LENS 3
14.00 uur LENS'4 ':'-

PR]GRÀMMA ZATERDAG 25 anuari 1986.

i. ....-. -. :.....;..l:i.li..;:':: ......,..: ,.i..Lrt,.: 't.".', l\

Ls

zz .. .;

z
z

- aÀs,1 ,

- EC-So 2
-: .r!.,SYPTT 5

,: ,,t Lyra g

- SanÈos 2 HoutrUst

E.I1eri 1 1
'r .:'.. . B.Mesker 2 1
Lin'.el fièkkPrt 2 2

. i" vd Lans 2 2

. veld 3

,l

nog niet bekend.

i

1-3
2-4
1-3
1-3

''''..; '"' ':11 .. '

HeÈ prograloma voor vreek 2Z januari.iT, Sf 
'jurruari

op de .voJ-gende, data zijn er toernbólen. ,

9 nei '. ": Venibo toeznool voor !.gg^-"
7 j r:ni . _ 

- . LENS toefnocii-voor .6 te.ams
Eouclt deze' c]a'ta aus vri3

. -; ,

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzidz,ziàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
d,i

i,l$'lcs oe spomEN vzut. oe z-M;T.ADDER ---t::
zzzzzzzzzzzzzzzààz.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzizzà:zàzzzzzzz zzzzzzz

PROGRAMMA ZATERDÀG 18 anuari 1986

14.30 uur DVC 1

12.30 uur EC-SO 2
LENS 3 is vrij

12.45 uur Lyra 9

scsÀDu,tijÉ&RAUMÀ '

I,ENS 4

ZATERDAG 18j ,ri 1986 .

I,ENS 1

LENS 2
M.PosteEa
D,Buitendtjk

N.N.

oo L/0o7/oo8
oo8/042/OO8
oI7 / t28/oo8
o24/ t68/oo8

001/003,/008
Qo8y'g2511sg

o24/.!4t/poB

12.30 uu= Loosd.uinen 3
10.30 uur Loosduiaen 4

IIGGING DER TERREINEN
'-..'.--+

Loosduinen:

AFSCIIRTJFADRES

I;ETIS 1

sportpark 'lMadestein" Madéstei reg zijtak
begint naast no. 17, te1. 978920

!,lonsterseweà
i:,;, ,, r :;..1.:

vrij dagavond. voor 19,.00 uur bij r A. Spa
l.t. Nelissen

èSIENEIB==!É+y._ gE§g gIIE_-jg*gsq!ens_===:=:

OPSTELLINGEN DER ELF TÀITiEN

te]-. 07O-29':.7?n
tel. 01720- 2!t44 of
knÈ. 020-5442055

...i, i, i ,. .- -

IENS 3Y Dlemel - 'J.Kou..renhoven - J.KruI - J.pronk.- Í,I.v: :. " iI.SinP.e (A) - L.Síirke"- ,J.weltens - R.wourers -verzameléir. 9.,i,15: uub LENs . :] reider G:Kuip;.
--- .- f.:i.r::l:-,:- .:i j:,\'i.i 'r.:

I,nNS I en IiENS 2: woïden door de trainer bekend getraakt'

I.FNS...4: - :, c -M-renbak ; o.ï.u!Ëeri' - E.Dotnr - p.crootiÀla - M.Jansen _ uirerpe= _
M.Kelper - E. Kouwenhoven - R.pi1on - ,l.Kruithof - C.LiDman. _ , i.,H.stuifbergen -' r"':---
3.15 uur LENS

tr{ersbergen - B.val Nouland -
A.Kenun'-.N,N. - p. Enze.

verza-nelen 1

-4-



VER§LÀG AFGEIOPEII WEEK

ÀIGEMEEN KONTÀICTPERSOON :

Door de slechte weersoDstandigheden valt er weinlg Èe vertellen, de selektie is de. alagen
door §èi<onèn met tiatnen inr dJ zaat en- zarerógs 

""n'Ët"rtg" ;;"i;ir;-; het srrandl
!{e hopen dat de cótièitie en-de animo Èàt voetba.L hièrdee gènan*raafa b .1ft. lla afloop
van de laatste trai ning op het stranil r,rerd. er uitgebrazen bij.onze aanvoerder
Peter K!oI, nàEens de selektie nog ha.rteLijk clank voor de oriltanqst. .. - .. .

vle hopen volgeride week atat èit'versrag wat meér ovei v.àetbà.L Lal gaàn ( íjs èh wecér'.èienende) ': . ':

JiIiIJJJJJ JJ JJJJ.].]J!'JJ.I.I.J.T,J
:

1 vaN sEt JEUcDFRoNT J
JJ
iIiIJJ,LriIJJJJ,rJJJiI,r,lJJJJJ,J,riJJJJJITJJJJJJTTiI,T,TJiTJJJJJJJJJJJ,TJJJJJfiJjJJJJJjJJJ,IJJJJJiIJJ.TJJJJ

' Peter'Perreyn,
tel. 971674

Serènadestïaat 51,2551 )B Den E.Aeq,

Kontaktpersoon: Jan Spaans, Maartensilt jklaan 54, 2541. XR ;; ;;.;; 
"

.. .i , . , T€1. 292929-b.:q.d. 97!674 (,pet ei ieirevn). ',, . ',-.' ,:.' :

Afbellen voór de wedstrijden bij bovengenoemd persoon ;p vrij dagavond 
rtuàsen- rg.oo .n

19.0C uur. In uiterste nood nog op zaterdagnorgen op LENS bij ieriand van de - "

jeugdkoxoElssÍe tel-. 661314. voor avondweds&i j den uiterlijk àe avond. van de wedstriid,
voor 18.00 uur. -"-r

I{EDSTRTiIDPROGRAMMA A+B JI'NIOBEN

zÀTERDÀc 18-1i1986 ;.,
- _i. :.:...._ l

SAMENKOMST I,ENS

331
?

337
.r,54 . 1

BYZONDERHEDEÀI

14.30 uur Scheveningen A1
14. 30 uÈ r,ews Àz ^ ,:-
11.15 uur Schovèningen al
14. 3O uur sèheíèning,en B2

.. Eoutrus b,re g t{.v Del ft.
v3 ...i .. .. ?, . ...

Ecjutru§trre g'T. Boutens
Eoutrus'twe 9 A.Nakken

LENS A1

LENS 81
'LENS 82

13

!3
.10
13

45
'45

00
'15

,uut
uur
uur
uilr

opstellingens als_bekenil, LENS A2 Eet J.Dunant
ziè schaduvprograrma

VIEDSTRTi'DPROGRAMI'ÍA C+D JUI'IIOREN

Kontakq)ersoon:

ZATERDAG 18-1-1986.

Robert Pennings, 59rt: Enna,karle 4c,.2518 nf p9" A."g, .TeL. 6524!4 È.g.g.'977674 (perer Éerreyn) . ."

Afl'elren voor de wö<tstfijden bt3 toÉengenoema pèisóàn op iiij auà""ana 
'iusöeà' 

18.00 en
19.00 uur. rn uiterste nood nog op zàterdafiór{é; op-rcfS bij'iernànd vaÍi'de
JeugdkoEÍnissie tel. 651314. voor avondvreCstrijden, uiterlijk de avond van de..wed.strijd
voor 18.00 uur. r.' i i

SAMENKOMST LENS

388:,
585r :,
813

Delft C1

Deíjo c4 ,'
ni5swr3k or

.. :,

11 .00
13.00
9-:45

uur
uur
uur

I,ENS Cl
I,ENS C2
LENS D1

" A.v Maris
?-

sp.park Pr, Irene

' 9 .45 uur .-

11.30 uur -"

.9.99 ""rr,
I{oENSDAG 22-t:L986'.: ' :

17:45 Éur;Duno'C1 .j

iJYZONDERMDEN

I,ENS C1 [r. Nólenslaan

opstellingen als bekend
gaarne ouders met vervoer voor LENS Cl en C2
zie schadur,E)rogaenrrna (C1+C2 op kunstgras Dl in de veiting)

', 11.00 qur



(óÀàaktperscion j '' ' '- 
. Rob v.schàik,.Jarr ír:ykenlaan 158, 2533 Jv oen faag, ,'

. i , ''-. . ,:. ,'-'- '. . re}.. ea+era p,g.s. s77674 )(eeter nerreyn)
:

Afbe1len voottde tieostiijaen bij ËorrengerÍoemà' persoon op vrijdagavond trisscin rg.OO en '

19.00uur.InuiterÉt-enàoanog-op.àaté,a^g.orienopr,r.llsui]iema.ra,,àa"
leusdkóiirmissié ' ter.t eË r: ra , voór àvonctweosíri1àen Gd."iii:. àe avo"d ,ur, àÈ r"o"triia ,voor 18.00 uur.

9'EDSTRIJDPROGRAMMÀ E+E JUNIOREN

ZÀTERDAG 18-1-1986 . SÀMENKOMST I.ENS

910
941 .

LO .20
10.24

9 .00
9,OO

10.30
9. l5
9.30

uur
uur
uuÍ,
uur
uur

945 uur Bij srvijk 81.
10.00 iiur ÀDo 'E3 ' '
I I .00 uur r,ENs F 1

['ó:00 uur Vcs i\2 '
10.00 uur LENS F3

I.ENS E1.I,]SNS-82

Scheveningen Fl
r,ENi F2
TrioÍE)h Fl

, 9p .park, Pr. Irene
Zuiderpark

.vl

. DedeEsvaartweg
v1

i3YZONDEREEDEN

wrosrmuöbnoc-nel.t,ta' oeiós rr,r' i.iErsJEs

rc49.a8tne!so.q.1.,. 
,

ZATERDAG 18-1-1986.

14.30 uur VÍedenbrrch
12.00 uur LEtrlS Eeisjes

BY ZOII DERtsE DEN

op. stellilge.n a1s bekend: 1ENS F3_ Ioet.p.v R+jn , R.víI Eeyden,
zie schadtrrrprogrammd (cip kunstglas eri in aè veiling)

iI.Sanèifort.''

ge..trafqir-r9 voor .dp,q1l?t-welpen gaaÈ Altijil daor. F1 i1 ogX een. zaal.
D.Mannising s.v.b. ééii pasfoto inleveren. 

:. -.,a

FÍans vd Berg, cralosbergenlaan lL4, 2547 AN Den HaS9.r . ...1.;re]' 197978 b.g.g. 977674 (peter perreyyl;: , : ..

nÍ!91reà vooi de vre'dstli j clen bii boveagenoend persoon cp: vriidagavond' tusden ls.oo ein';.
19.00 rurr. In uiterste noqq_ log op zaterd.agmorgen 'op r.nr,rs Ui5. iemarid van de
jeugdkodlissie- . tel'. 66L374._ Vàor avond(ecÈtii j den 'literlijk de avond van de wédstriid..'
voor 18,00 uur.' '

Sarenkomst LENS'

LENS Datres
siLiheltrus

Vre denburchlreg
\r'l

. . lJ.JU UUr
11 .30 uur

'opstel lingen 
. 
aLb bel(eniL. LENSèlam2s met f,.',' sasr'zonder G.Iiars.

zie s ctradirwpiogramia
ko-trt trainen. tsij s+e_cht weer in de zaal. .Iedeïe l,rijda9 fanf-.A.Moonenèn.J.BàpListes..,Y:.P.éénpasfotoini91rqrep

19,30 uur

wonnr iv'ertÈn ns wrr.rÈnsr,rL:,r is voorsi;i

Ilet,is nu.ar El.dden j a:ruari en toch zijn er nogar wat jcugdreden d:e kennerijk nog niet
op géÉeest zijn:"NeeE nu afgeiopen zaterdag. De mec-r:e e.pere:s van r,ENs.A2, cz', Fí;Ez-:-
F3 de qaEes en de lreisjes lieten het afweten. Ronald Bogisch zou om 12.0o.uur net AZ, ,.
83 èh cz'gaan trainèn. Natuurrijk was bijna heel bi aanwezig, van A2 waren er twee en .

van. c2 eèn stuk of. zeven. Ileraas'zag deze raaEste groep het niet lzilten on tó àaantrainén öndanl<s Veelvuldig íralen van Ronald. ze qingen liev-er iaar huis. Ronaid Èxainde
zeer enthousiast met de jongens die er wel waren. De a8Íezigheid bij de nlni-werpen, j,q 

,..voor ons helemaal een vraagteken. De zaal aan de l,Iarterrade was inmers Ueéciikbaai . :- . : : .

Toch waren van Fl slechts R.vd Bpyden en natuuïlijk_ p.v Rljn aanwezig. BiJ F2 waren..er.
iet! neei n1.: " " '1

-6-



,',1,.

r"Peek, A'vd Heuvel' p.vd sÈeen, G.v verseveid en p.vil 2afu0. r,ENs E3 spande de kroon:
slechts A.eI EaddlorÉ r.ras er. Een enkering had srechts afgeberd. waar was de rest???????
ook de reeste danes en ueisjes "slapeíí zeker nog. vxijdagavond op de traJ.ning vJare6 er3, zaterdags ln de zaal lets reer nI. 7. ook hier vragen we ons af: waar was are rest???wtj als jeugdkonroissie doen ons best om lèdereen^ zoveel mgeliJk met voetjoallen bezigte laten zijn. EeÈ is toch juLlie hobby,,, rets frat je vooí je-prezier tetl t Gaarne
zouden we eens horen waaron de aniEó bij bàvénstàanàe oroèpen eà jerrng is. wir Je rea-
gèren bel daÍt even naErr paul vd steen tèrr 970154 öf naar petei pÀrreyi LeL. g71674.
wlJzlJn benierHd. zaterdag a.s. pÍateh tre ook öeÈ de speleis vah rens- n2 en c3. wlj hopendat juuie dan a1le!0aa1, aan$rezig ziJir op hét veld ais Ëet doorgaat en ln de zaar bljafkeuring. Daarnaast zal .er cleze naand eeri eàquete gehouden *oiden. ook hlerdoor hopen
we respons van de ouders/ jel-rgdleden te krijgen.. Í{e hopen in ieder gevar dat Jurlievoortaan wat aktiver Eeegaan cloen ooJ< aI is het voetballen afgekeurà.

Natuurlijk waren er zateïdag, ondanks de afkeuring, akLiviteiten genoeg op LEIS. r.ENS A1ging hàiiLr het strand. Eet leuke sperrtjè rugby weid gespeercl. zes 
-jongóns 

dankten clat
l'Íaarten ile Lal was . Volgens llaarten hebben ze het ríeL overleefd. !E{s 

-sf 
speetde op hetkunstgras net oriveo, Eet werd 5-0 voor LENS. zoars al eerder geschreven ging Ronald

Bogisch lekker tral-nen ret de jongens die er ivaren. r.eo v Rijn ging Eet cl zwemen.
Edwin coret veïdlent dit keer de prijs voor- het orgineelste attàrnàtier. rn waterloohteld hij tret Dl een heus Índocrr soccertoerLooi. Een boordLng van tafets, twee krelnedoertjes en een tennisbal waren arle attributen die hij noott naa. oh nee, óok de ver-bandtro ner kwam er aan te pas voor Martljn schorte atà ongeiulktg viel, Eet beste
ermee Martijn. De overLge elfta1len konden de zaal in. Na en voor ileze aktivlteiten
werd er nog een viileofllu van C1int, Eastvrood gedraaid.

SCSADUWPROGRÀI.IUÀ AFdIPPEN , ZATEhE|AG

SCEADUSPROGRÀMMA .A ;S; ZATERDAG 18-1-1985 .

B1j argehele afkeuring a.s. zatercrag werken lre het onderstaande prograroun af:
SAMENKOMST.LENS

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

lbt zatérdag: ! ! De spelers van D1,E2rF1rF2 en F3 gaan naar de velring in cravenzande.
DLÈ gaat a-Ltljd coor. Jullie speren een Èoernooi wat + 2 uur duurt. rcom op eiJd en trektàuis je sportspullen vast aan. Doe er r,rel -een traini;gspak overaan. We hopen op wat
ouders voor vervoer.

12.30
12 .00
12.30
12. 30
14.00
13.00
9.00

10.00
11.15
9.00
9.00
9.00

10.0c
10 .00

SPELREGEIJ(WIS

LENS A1 tra-tnlng strand
LENS A2 zaalvoetbal Marterrade o.l.v. A.Spa.
LENS Dl training Strand
IiENS I!2 tÍèining strand
Gona C1 - LENS Cl (kunstgras)
Gona C2 - LENS C2 (kunstgras,
Gravenzande zaaltoernooi vocr Dl
Oliveo El - LENS El (kunstgras)
Gravenzande zaaltoernooi voor E2
Gravenzande zaaltoernooi voor LENS Fl
Gravenzande zaaltoernooi voor LENS E.2
Gravenzande zaaltoernool- voor Í-ENS F3
LENS dares zaalvoetbal Maïterrade
LENS Eeisjes zaal-voetbal Marterrade

12.00
11.30
L2.OO
72 .OO
l3 ,00
12.OO

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

8.15
9 .00

10.15
8. 15
8. 15
8,15
9 ,30
9.30

A-s. 1rrij dagavond gaan Marco Tijsen, MaurLiè vd Berg, stefan vd Berg en John Mansverd
proberen vrat goed te naken van afgeropen vrtjalag. De achterstand is zodanig groot dat
een eervolle prek rooeÍlijk meer Èe beharen zal. zíjn. steek er toch maar wat van op en
voor volgend seizoen zullen we het beter voor noeten bereiden. wij zijn voor dat gedeeltebetreft clit keer te laks geweest, zonder een goede voorbereiiting treefl Eeedoen eigenlijk
geen zin ondaÈ cle vragen vaak erg vergezocht. en rooeilijk zijn. Doe toch je best. JuLlie
worden a.s. vrijdag ook weer om 18.30 uur op LENS veïwacht. postduiven 1 en 3,die Eaghe en vrederÈurch komen ook._succes.

-:l
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.Sektefariaat,
'....,.
starkènborgh 15

' 268t MR Monster

2905].0 y j un. Sandenbr:rgstraat 49 ,' tel. 6 745 37

ooooooooooooooooooocoooooooooooooooo-oooo(bo

:. : a ...-:-,:.Ji,:'

2532 VP Den Haagl.-,"'
zzos' "t'i,i. p: Jurri"oi

ATVOEREN ATS.LTD

..r r.. B-
- :r. 'B

-r"r;l:í.r l .! q:1.

..i--. - U-. 
.r,ri...iÍtii.§ir.Yn

2175 'E'.Swatef a B.iun-.
^ 2188.-. D.Heernskerk .'' "i: D i' 'r j";.'
*2164.- p.vd.Í{aard i' i".i."=' ^"

2l9A ...Í.croeneHegen _. .. F jrxr.
2185 . -J. 

pawlrqèikrono ,-.. .*.-.., E-jun.-._

GING '.'ri.::.:;: i!,i. ï: .t-i': .:-F-i.' l': ''''i -"-'"'"'1' - 
,''.ADRESÍ{IJZI

àr. -, . F:- r rt+-rG- 2O3L P. w. Íroet willemstraat 44, 2282 cc Rijswijk, XeL. 992572 i;..; : li.:lllifi -.'

,.EVEN A.qNpACET VOOR DE KOÀrIRriluTIEs

-

' '' i' '''l 
" ' r--::Í::-ï-::

Voor?ovet .nog,:rÉet gebéurGr'verzoèken vri kontributie bijtijds.,aan,ons olrer- teEa]<en.',,8è1aas ;2iJ n, e.r.. ectrËéi. ook nog een aailtaL leclen xneÈ eeÉ !o-in of meer foisè il ,betal-ings àchterstaÍid:j gèà 'veizoei<en wi dlingend deze achteràtand per oirgaàE-wegtewer*en: . -In-.ieder; geval :Ël_ient dé kontributle' r/d de cerabe r 1985 vóór 7, februàri:à.É.in ons bezj.t.te zijn. Na deze datum zu1len , zonödlig, de. el1jke èn onpxetÈ1 semaatregelen worclen geiionó.

, rll ';

Het iBestuuÍ

,. . t

"-.iY-.:'j

Natuurlijk is het vèel feter, .frài: riietz ove r laten komen:

BBBBBiSBtsBT3iSIrIlDBBBBBBBBUËil

E. BÀ?.OPSTELI.ING 
^ J.r

l rl ti t.,
BBBBl]3ts Bi}tsI]Bi!BB]JIJ

3JJI3DBDJ]Bi]ijBI}BDDÈBtsBBTJtsB.BBBBB EB-

Zater 25 an.

's /4grgens ::
's /mi ildegs a-. - ,,

'-iiti

'i: .'

,:i.r

,Àha:íd i sreen,

:;'.i., ,i'l

i " i'- MarJ.een íd 'Stèen Nans Corett-- Cor' Peterb
Br.\ Lenting-- Riek .Bosch -.Ria.BijIsma.

Àn l3e rgenhenegogw enSlul.ten:
i31 eIe àfkeur .s 

t norgens: .r..,;: -., ., . . Hr. LénttÉb-:: -'' .

an 11 100 tot 14. uur l Nars'Coret0
Vanaf 14.00_ uurs ;j.r .. :t+-- Àn ,i:ètgenhenègouwen,,*:1,. .il

zorrda 26 an.

'1 ::', r: ir.

-, l ,'i

'.!IÀ..1.,-
i r r' . 'r L+rri

'sluorgensi - ""'
,"Ààà;è;i ;:nr'r:'.r: ' r.'r:

: -, .*l.ï,i! ...; i-... '
«z itr".l '.:

Tinus.. zilfhout i -end4é ctrrljt
.,. ërL:-vë steen -: ,Marleen,.vd Steen
- Iraura v Dijk - Nans Coret.
.. J -.. -L:t . ,: '' , : : .'.:. '

'. .r' ,:rl :. . ,' ' . ;' _--1" : ..ii
: rr :'r'.'-,-:-. ';'.-'.'?f ;

-.-: -. ,,.:!,.?
- Cor HoppenbrouHer -jí
- Aad schi j f.-:;'., t;.,"'r'

earívi.rlIi ng'LENS 4-
Sluiten i
BiJ verhindering afbellen bij ilosé errisÈ tel. 660204

-1-
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KLAVERJASSEN-RIÀvERJÀssEN-KIÀVEF^IASSEN-KIÀVERJASSB,I-KLAvEÉrAssBq-KLAVEB.IASSEN

Í{ie stopt het koppel HaD/JutÈe n-og..af?? IsiSgg. nisichien het illustere duo van'Dijk/vd KLey - afwezig oP de vorige klaverj asavond - dat de spaken onder de zegekar vaneerstgenoer.den gaat uitzagen? of .àijn.het so,s de raatblceier= di. n.,, pas i<omqn opzetten?u kunt het atrema^r.. g1an pgleven bij de derde.Íonde van cre r,ENs: rr"".ii u"àrJà ö---:--'vrijdag'7"fèbÍuarl à.ë. om half negen. - -. : ." .. ,:.., -
U wordt.ve.. ccht.-Uw aanneldlng zo ipoedig Eogelijk dooï te geven bij i _
Ànalré.Ctirlst
Marcel ,Jansen
Wim,Köàfenhoven

tel .
teI.
te1.

660204
?722.88
299855

u kunt ook als u toch in cle buurt bent ondeïstaaÍril strookje actlter de bar Ínleveren,

op 7 februaïi a.s. aanvang 20.30 uur.
Naa-Eo : . . .....'.......

. i. i-
KrÀ\rE&'ÀssEN-KLAVERTTÀ9SEN-KLÀ\rERrr..JSEN-KLA\IER.IÀSSEN-KLA\IERIÀ§§EN - KI]AVER^'À§SEN -

VARTATIES ,'

Niet:iedeieen
radén ln 'z tn a
het hbofal zag':

,J

Geen voetlal afgelopen zondag. Voor de selekties betekèiide. Ai,t :' tiainèir.Rob ,Jansen leidde de A-selektie binnen. + 50 nl.n. via een uitersÈ toeïistls dleroute (xoet o.a. het Catshuis) rtgch naar een bespéelba ar velal.
was even b1i
cirte-rvoÏqing

j EeÈ deze rond.rit, n.v . b-ilvoorUeel
9p bb, dat hi j .een toOd :lichtJè een.lcarEra), ovei

Ël ,was 20 vasttie -'

CoIlegiàaI' besJ.oot. hij .toen nàar niet aan de trainLn9 deé}rtg- nealdus v M.:rri\nders-s chop ik er één het leven ult',.Bericht voor het Binnenhof: Toon Brakus wordt- in Leder geval niet de niei*retrainer van LENS.
Eij had nisschien wel voor vuu-rwerk op IJENS kunnen zorgen. ... -Een aantal spelers voelde zich afgelopen vrljdag in hun elelnenr ob. de tliiiij dàg.avondtraining,
Dè. onv_olprezen lichtinsÈallatie hatl n.1. veÍdacht veel weg van het èisóolichtln de I'tarathon.
,.Trrist ja, aaÍr, rd.t, uit, uit
Frans Fruoans heeft op zijn. stuk over TJc zoveel .telefonische real(Èies gekregeí-.,dat hli, om te voorkonen dat ultgerekend hij er-ke avona te raat ul-r-r"a zou :.:.,-.§te4 gaan, een geheim nunuer heeft noèten aanvragen. ..:-, - i.?orn twee weken gÍerecren is ce. heer si,oen op het terrein van. spoorwijk geval,ï;;.,en heeft zijn riJrben gekrleusd. Irij ligt af èr,rere dagen plat op bed en wlj wensenhen vanaf deze plaats r--o._ .arÈe tàt.rJ.ir.p. :Joop Heynen heeft zolang aangrebo<Ien om he-t werk van de heer slmoen ovèr t" n"Érr.Succes, Joopl :..;.. , ,

Een van de oudste nog voetbarrence reden van rJENs is ong€tvrij ferd EeÍdan x"rp"..-r'Nog steeds draaft hij zaterdags in:,ir.-_ .:erde fanatiek *.. Éra bËoer van ..Peter Kenper (u weet wer: rENs___:psv____ora,jei -;-;";;;;;=r;;;;, 
precies25 jaal getrouwd,. Eerman en F.iet iij .vieren d;,t heugetLjke feit Eet eerst.on14'00ïur'àen EuchàrisÈievièring in-:de garthJomeuskerk Èe.peordijk en daarna. isiedereen ài e het echrpaar 

"rr ríi.ii"r;;;i;;, van 16 .30 uur in . ". - . .., : :
Restaurant van Bueren, Voorstraat Z5 in poelafjk -..- 

^' 
,. :

. 
(é.n



HOUSE OF DARTS OPN IEUW lEN ONDER.

À1 weken heeft u niers treer rbgen verneE'n van het crartfront. argeroieí':virjaug,tàE;r, ,riivol goede Doed naar cie. var: aeuizbar oD daax !.e. gaan spelen tegen Notre Nobrè§.Eiereànwas de eerste koncpetitie-wedstrij d rrret g-r,vàrróren, ,ooat er'nog-'iàa" go"a te nai(en,vlel' Het was daar een behoorh-ji. .runoerige keet, roaa, Jan trok ii.n au... heel weinigvan aan' laeit gewelèige overmacht (scores van, 1ao-100-4s -gs -eo -ij-nis ct l ,era (le tegenstan-der totaal gedesilrussioneert naar zijn krót- terug gedragen. ook Luc -r." ,ru ,ange,,,r:afweiigheid in goede o:"1.' F ri"i""tr'+"eïat stroef maar trij zon terecht, zoctoenalekwanen wii op een 2:o |oo"rsprong. w rÀr zou ivitlem niet zijn ars htj niet traèitioneergeveld dooï zenuwen zijn single toch wer o.nodig verroor. ór u"rcin'rri,rde er een leukepot van roaxen. De schrijver van de resenpu..v ai"ni-ii;;-;;;;àà.; ..J;r:Ër:*ràjïllaarste schïr.j fstlft zodar. we- voor dé uioÀaioaig" rrr"i.i.-ir+".à'"i=iu.rg 
t. br.e{rsg+: _een half uur Eoesten wachten tot we weer ,"iàe= iona"n. Martin ron niet meer in zijn;spel konen en vèlroor. 

:aTg n" 2-2,. Achtex ons werden aan de laarttaiel lanqzamerhandarre trukendozen ooenseÈroÈken, voox een vanhuis Ji-il"ti,.rií;";#;i";:ï;Ë;ï;diÈ arleuaa.r. wat Ë veer van her qoeae. oe k;u;;;*"";;;il=".ï;=ljl" u" inzer opliepsteeats erorer en wi:i raar t;achten on"=-. "ar,"ei;;;;;;:;';:.ï"ïïsen nier_.eqhr.:,lekker meer' De spirit v'as er volied'g uit. noe kwax.en nog wel met sri voor,Eaer; d_a-a:!n.èvier het helemaar. stír. r.,irreir x"" à"i"1"àui"".i,.,,ie."'uJrrïrr*aÍ"no*uy95q 
larce_n, r.lzodat hij zj-in Plaats in goed. rr.rt=o...,orÀ., 

-àiliona 
aa' erno. pure -t.à-i;..n 

.pi,t"" a-r..ldlani gop zit'ten wr'nden en zijn éerste ao darrs ,"Ji." a* Jt-ir"r"i;;a;"" dè enige dlèzlch 1n dit nilieu pritra aanpaste naar dat zal wel .door zijn werk komen. ook.hi,.-kon,:echter niet vezhindeien dat lloire worr"= ïet-i-3 voorkwam: .rn de..biergaee haàrde . 
!,r,artinechter op schitterende lrijze zLjn 9r", l.n 

-ri..) 
. _r,r. r ""n 

-rJ.i]j;i; 
aouèf. l rrinischwaarna hij zelfs de kaar*afer dooi een enorne vreugéeur.rbarsting tot =alïI^i;J;:*":'D€rarna was het snel inpakken .q.*.9g*q"À-.-..ors. .rrliqqg.speL.en h,e tegen Hët.oudè ceDaal.

-, 'u.{t, "bqtiorjwuar'é-ljjonàen-i-" - vucjrtidè'Í - diài-t'3r,rà=.por,"or gouse of Darrs Íhe cornex uit.dd liletje woLfstraat hierbij aanwezig '"at zii-n-Jn- zi jn boys uit het diepe, 
"dd-lr.tè 

ha.léi.r éif .

;'"n ;**":I";i.à3u"_." 
r t'Íj tó u,""s"',. wi: 'óx.'..-a; ;-död *:p,.u*t en_,z_ien

- *, 
;1n_ 

de kantlne. : ,. - : . .-.::.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
:."^i-.:.i liï1...:ï , :... . , .,. Het' DaitfÍont..:ili: 'lr:i;:''''z ..-

,? zoNDAG SENT9REN 2 -.-::. .-...!'i
èI:t.
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PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 26 anua:ri ' 1986.

14.00
11 .00
12 .00
10.00
12 .00
12 .00
10.00
14.00
14 .00

LENS 1

I,ENS 2
r,eus i
I,ENS 4
LENS 5
Q'iintus 3
LENS 7
,EI,r.s_ 8. . -
LENS 9

-v3
v2

-r., r V3

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Alphense Boys 1

Verburch 2.. "
Westerkwau tier 2
vvM 2
TcnegiCc 5
LENS 6
Triomph 3
EBS 8
Duno.,3.. ,_., : :.

J.v Rootlen r521 .101.0 l,;R.Faas oio iogo
J.Holl:tndéÍ ';. qol zoio .l-.
A.Dijkhuizen 4f2 2O3A
u.l.leyei . 

.-."' *. ,417 .2qi3 ,5,.i
J.t{ezenberg 4Zl 2066
L. Ànnokee 

-F ;. zi ia z1il ,' ''-
N.t{. . .. 427 2204 -..-

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

v1
v1
v2
v2
v3

RESERVEP ROGRAMMA ZONDAG zo7anuari 1986.

14.00 uur H.v Holland I
12.00 uur g.ï HoUana z
12. Q0 urir .RKsvM .3 .

12.öo uur niiw a

ï:''-È- 1I
2

4

I,,EN§
LENS
LENS
LENS

, '; r!r-.. ,,: -

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

::,.;r1.. . ..:r :

-.,-à: '

-3-



PROGRAMMA DINS DAG 28 januari 1986-

.!

19.00 uur LENS 3
19.30 uuïj'SVPTT

ÀFSCARIJVEN

W . Kouslenhoven
c. Duivesteyn '

It. Rinne].zwaà

.. 'RV§ 3..;,".:.'
,.LENS, ,_ ,,

299855 . .,..,.,LEN§ 8: ,"
0.174.2-.7 L34 IENS 9: "

018e1-7.943 . ,. ':.
L. Vérkijk
F. v itdekum

v1

v1
v211

IJEN§
LENS

5:.
6:,

. ::.
LENS

454972
9.47272

PROGRAIII4À SENIOREN: zoilDAG 2 februari 1986

14.00 uur RKAW 1
11.00 uur ,LEiS z
12.00 uur Gona 2 .-,
12.00 uur croen Wit.,sg 2

' 13,00 uur LENS 5.:. . ...
12.00 uur 'r.EN§ 6 . .

10 . 0O uur I]1 . zwd:t 6 
. 

._'14,30. uur vallenièrs 4
1.1-30.uur,cr. w II Vac 7

z

LENS 1

PapendrechÈ
riErys 3
I.ENS 4
Ra..Va 5-pgc9. 

,

IENS ?.
r.qN§ 8,,
LEN§ 9

2.

zzzzzzzzzz4227V2zzzz-72771227

ZAArvdErBÀÉIioGFÀI''MA

zz,zazvrzz
.z!

z,

z

DINSDÀG 28 anuari 1996. -

. ?j..aO uur. In_door SportinE

"p=tellr.ng, als beïènal ..

22,20 uur LENS 4

WOENSDÀG 29 anuari 1986

VRI.'DAG 31 Jà:iuàrÍ 1986' .. -

oPstell-lng : a1s bekend.

UITSLAGEN oDr! í
ts-Gravenzande 3 _

PrcGRAI{MÀ T,IEEK 3 t/n 7 feb
dlnsdag 4/2 LENS 1

víoensdag 5,/2 RKDEO 5

scheidsrechter Ieveren rroor LENS :4

íi

I,ENS Iaanst orthal_ Duln

oeitFlting:, grEui{.r ioh .-: E Jabro;;" - r,-uiJ.ana - c.

Dadger 2

I]ENS 2

I,ENS 1

LENS 4

ChaEplons 1
I,ENS 6

Quid< 2
I;ENS 3

. §cheidsr.;'rÈNË I i'. -

KTtpan - R.Keys - p;Krolr. ,1. 
.:.

,....-,.

sporthal D[tnlaan

spoïthal Transvaal

sporthal Eoutrust veld 4
22.00_uuri LENS 6 ., _ HMSH 5

31Is--9-gi-9r!_E9ll_y99r_gslgig=_L_,-9rgt"_g:sggl

2=7
5-6

.I,ENS 2 .

Esperanto 2
4-7
2-7

(22.20 uur)
(19.40 uur)

ruaïi 1986.

-4-

Dl.rinlaan
sporthal I)sVp, pijnacker

22.10' uur FV. Snoekie 6

oP§tslf]lj: als bekenal.
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PROGRAI.ÍMÀ ZÀTERDAG 25 , j anrjàrf ." 1986 r..1. ,l

1

.,r.1.r,.,

.'j rj j
14.30 uur DVC 1

12.30 uur EC-SO 2
10.00 uur LENS
12. al j,!igr-i;r,Yr3;

tE:NS
LENS

-MrPostena,. . .001/a?: 008
., - D.5i:+JcríaiíJk..'.--: oo8,/025 008

IG\rr
9

-:,

j
, .IENS 14 .,". {rrri ;

.'..-l

.'..ri- --'.: tJ-
N. N. " "o24/14t OO8

PROGRAMMA ZATERDAG 1 februarl

EC-SO:,

Lyra:

I6os drlinen 3

AFSCHRIJFÀDRES

1986 .

!r, r;,.9: - ";!-, :t',,;it,ri, :,.r ;,,,-;'J Í-.. I, .,,:...,
14.U0 uur BIa{ _lwart t ,,. J,.1.:-i. ;.:.

, 11.00 uur."SfV 3 . :..r. . 
-1r. 

:r, .rI Í Í..;;-" ,r''
'12-45 uiir'osvp'B '' ' -' '

11 .00 uur Aloar Deep

::,: lf : .;, ,l,rr.r. I

r;rr,rs" r
LENSI 2:,:.
I,ENS 3

LENS 4

;-'-r;i l.'.1 :.':1,
':i J.v ,O'cke:_:
-r' 2.166[oor ' I

Í,. l,troteboom
N. N.

''tef.
tel.
knt.

I: 001/004:008
'.: oog/oa5'.ooB

0t7 /132'OO8
. .,;;;',. !za/!'11 PoB

::1i,,.'

r., '-:i 'L

lz.JU uur I,OOSdUinen : ..._r.- -t "LU.IU uur Ioosdulnen 4 ,.., .''
r,ENS,' 1 .'' :'
i,Elirs i 'l "r

'" r'.r',i

SCXIÀDTJT{PROGRAIIMA ZATE RDÀG 25 anuari 1986 .'

!.: . '-. i'.li
LIGGING DER TERREINEN

DVC:

-i,
.-..!

o1^ -,). t: 737 .t''
OL72O-2L144 of
020-5442055 .

... ," , l..r I

GeB. sportpaïk aan de Brasserskade,
NooÈdo+," tel. 0i5-13254d .. . ,: ï'-ïn*,i/"1 

wes.Derrt
:; , sportparÉ "ÉriàSes. 1.ygn-e'i, §chaapwe 7 ;.; :,i...-;rirà,

tel.943073
zuidzi j de sporq)ark,,dq: zw-ersr1,i ;, vëiril#aó ii :à;' ;i;, ;t.el. 4L745_3677 .. , ,, .,.

.. '. . '.ri! i sPOr§pàrkl "MadéStein't t'tadestieiàweg'zfjtat : 'r"'- l:''i;
. :Ír-. i ;'. Monsterseweg besint.. iraaË.c no ll , àf . SZggZO

rA: Spa '

L

.,1 ":':'.r: , ii.-' -
ïijqeqtYol,q àor-1e.oo, uur,bi j

M.Nelissen

e-Ig§#14#.4*'sesrP_siLqesseryg==__=
. OPSTETÀINGEN DER EI,FTÀTI,EN

'.. -j; l, .,. <
Í,ENS íl..éif LENS 2 :worclen cloor de tralner'bekend geEeakt

I,ERSLAG AFGEÍPPEN VíEEK

Door de" slechtè
VrLJ dagavond àa9 àiles ër no! veé IbeloÍènd uit roiiar ' s '

L

!E!,IS 3_: vrt j
LENS 4: c.Berenbar '-.plri-lisseà {- H:i,ril'-l'p*:ciootïàre -;or-#.;;r- .".\.;e;,,r'-f '.

M.Keq)eï - E. Kou,i'ènÀbven '- n:piron - ,r. xrui ttràg : è.rrp; -'w. iiora...g.r,verzauelen 11.35 uur LENS. :, ,,.,,r:r., 
-r.r:f 

..:. _ . ,.i.--l .-.
(A)

,wèaiiomiilàoienèaen' op het " Iaatste rctrent vleer een voetballoz? '- ,r ji.dag.
Eachts speelde de re9en wee.rparEen, zelfs ons sdradq{Prggr aEma werd op het laatste uonenÈ ela ld', A 4opetdeopiwat,pqsitiever ingesteld weer vool

f: se'999
de konende' zàtèrdag blij, ' geDo

..t ifi

:5-

Ven r/re

rJ

ons
_. :..tlln

o.

i.,'...

i i:rí
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AI.GEÀIEEN KOMAKTPERSOON ;

VIEDSTRIJDPROGRAMMA A+B .7UNIOREN

Peter PÉ-r .yn, Ser€nadèstraat 51.,
Le]-. 971674

i:i! )B DeË aaas,,

Afbellen voor de gredstrijden bij bovengenoemd persàon op
19.00.Ut!Í. In uiterste noocl nog op zatardag,@rlen op IONSjeugdkornTisstè te].].66 1_3 14. voÀr àvondw.a" criià"r, ulterli
voor 18.00 uur.... " . i' - ---_ ,, :

Kontéktpersoon:

ZATERDAG 25 -1-1986 .

384
13.00 uut LENS Al
12.30 uur LENS À2
11.00 uur LENS 81
14.30 uur LENS D2

tsY!ONDEREEDEN

v[E

11 .00 uur ]ENS C1
523 9.30 uur r,ENS C2

13.00 uur LENS D1

:}YZONDEREEDEN

I,'EDSERTJDPROGRAMMA E+F JI'NIOREN

Jan Spaans i lfaa_rtensdijklaan 54, 254i xR oen 'naaj, ^ I
xel. 292929 b.q.g. 97 7674 (Peter peïreyn) , ,

vrij alagavond voor 18.00 en
bij ieEand vari de

jk àe avond van ,ae weosÈijo
., t,, ,

SarDenkomst LENS

reyenoóra b:ièg.
Kranenburg A2
Spijkenisse reg,
Lyra 82

Scheveningen c1 (vr)
Devjo C4
Den Eoorn Dl (vr)

v1
w
v1
v2,

l.t

_,,.'_ir I .': t,,. +

12. 15, uur':12. 
oo ruur

.10'.15 .uur
14.00 uur

. .:.1 ,... ,lí

i.,I \:

r - 10.30. -Éui_

9.00 uur
. 12. 30 'uur-

,].,|.:.,,:,,
opsteUingèil als bekend. LENS 82 E:eÈ D, qenique 

:zie schaduv4lrogTanEa (A2 t,.ql b+j ,rAc, B2:ji;. de zaal)

TRIiIDPROGRAMMA D JI,'NIOREN

KontakÈpersoon 3

'l'I
lobert Pennj-ngs, Kon, E@akàde 4c, Z5lg Rf Den Eaag,

..r ...: , ..!e1. .652414 b.g.g. 971674 (peter perreyn)

ZATERDAG 25-1-1986.

1P:11"" voor de wedstrÍjden bij bovengenoemd. persoon op vri j dagavond. tusse!. 1g.00,;,,19.00 uur. In u-itefste nood nog op zat;rdagtorg.n op IENS bij lemand van dejeugdr.:nrri ssle rer. 661314. voor avondrdeastrij àen uiterrijk. à" ""àà và aJ *Ëasirrtavoor 18.00 uur.

v3
v3
v3

- opstellingen ars bekencr. LENS c1 meÈ J.Mansverd en zonder p.pronk
- zíe sctracluwpeograma (c1 + Dl op ïuààtgraj,' cZ in a.. ,aaf) . , 

-

: : t,-i!.i.t ' ..
',Í

t. '....*".o.n::::?":- 
1R"! "-!tïL, .ran Luykenraan 1sB, )s_3à .rv Bàn.Eaàs, ..-j

.i..,.. r, '. tel. 884694 b.g.g; 97L67! ( peter perreyn) :. .:...- -....
....;'..,l'.,-'lr..:..]-:.-.7-:'.'-

,.-.:-Afberlen -voo! de wedsrrijdlen' tl3 Ëo*r"íi"no.ma peísoj-g.p '1rrr;à.9àrro'a t.g"""r, ia.oo:'.n ,.1!.00 uur. In uiterste nood. nog;op zat;rdagÈorgen op LENS bLj iemand van deJeugdko@issie ter- 661314. voor àvonö,reasirijden u!.terlijk à" 
""or,À van de wedstrijdvoor 18.00 uur.

-6-
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i. ZÀTERDI{G 25-1-1985.' :r:.

11 "#uur I,ENS
aiebEl .flq. 9v, n§rtreÍ, JEdiorlÍalJlJscÍmo, JorlDevjo Ei ' Vz

íl6v !otÍí9)r?6 rlr{tP.56 ilu

.l

'Íi l

I

: :,r:,,;:: r,".:,::

-:, ,:

èÈeïenïÉ'gerir'nl
s.$ qItifi

orq önaeJ
e79 ,

rsÉ ièl.tr pcwi:ul,6
-'r riÈoftÈBiràeotw !9wJ1;s16'.

E2 .. sdrevënfnqen E2 V2
'' :10.:00 uu: oxan j ér'd.làrii, Fl LENS F1' (vr)

982èIE§È30 uu?::[ÈlSc.n2 r!JÍ] G0. t r iIO J:S

uur
9 .00 uur

Guntersteinweg 9. 15 uur
[.8Ë:ÍV1e§ Jbrc,{ JA ?trg,I 9.00 uur

s6 9ÀE ar(J UE- Àt
ttl CiD :url 0€. Sl

I^..'i

lE erl8.I

t' .: ops te1lÍageil àIÈ:bèhend: 'tbNs'rE2 mei: ' U.ttaÈniesinE en M.Tijsen:
i,,zièi schàdilqr:ei'grarEiàà I{EI'+E2 kunètgras;'F1"+inZ in de zaat)

,,"i.tENs F3 i
Í,ENS FI!

;S! -r':.:i. r r :.,. '-,,J. Í -.'

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

- r !- --

i r,r.;i .

s. teïugg-e Èrokken, De nj.euwg+.opstéIlingen zijn:
P.A.rralk - F.Kortekaas - R;.id Eè'Íien --r1tr. v t€eu
'R. ot-t€ ..;..I4. Vieveeh : J,B1idii:;',i.ËanOitorl, ,.

E'-i',!:',i. r,ii .i;..1.-. i'r.. r-:. . . -'r,r1'
A.vd.EëuíéI::" L.peek -: I,,.vd.StèeÀ - G.v Verseveld
P.vd ZaIn - À. el Hadèi.oEi - L.van 't Klooster.

|| ..,,,'. ,|,. ,,

wen, r'P-.V Rijn,'- . i. i j

') li 1 I,ENS F2 : - l'l,Waterteus.. -. , iI. Buis

WEDSTRTJDPR.OGRAMMÀ DAMES EN MEISJES
:;,- i .iÍ; ?"! . r':.i--,,Í., ;Èï]'...dÍ.$., íÉL ..trji ._1. _-1i: .;_.r:r i.-,:, i,-. t..ir

I,r ,^rj;.l 
!'1

Kon!öktÈersèön i ,. .. 
,1*,,.. ..ri !r Frans vè.Éeig;,:.Grarosbergenràair._ll4i. zsdl -Aíí. Den Eaag,.,. ,. i , ..:.:;. i..:,: . . .'.ii í' '(i,.::tel::'297978'b.9,g.: 9716t4 f (peter pàrreyn)-it .Í,,..,, , I..'

,i:si.' 1:-.. .. 
,.,_.,-.,.-.,:,:_:. =;. i .r....:1..:....i... .:i*...i.+.r..,.;.ií ir. .., "t. i, ..,...,.Afbelreh rioor ae'.í^è.dstli i.iÉn ui'i uoíèriqénóèàa persoon. op vrr jdagavond. tusieii 18.oo 'en

19.00" ui:r.: rn uiteiste' nób.i inagirp-'zelJià"órià" op'ruts.rrj,. iéoana .ràr,'àal: 
-i'j- 

,.. ,

661314. voor avondrredstri jdsn 
r 

*ïlrr]Ë:,é, 
""::U van..de tvieititÍi jdjeugdkonBissie teI.

voor 18.00 uur.

ZATERDAG 25 - 1-1986.

td3 ra. irí!,irÈfl Í.ENSdaËds" (9'fw;';49fï 5{.r-

180,r 11:15.:.uuriRKDEO. *",:rt.',i, - . .r LENSroeis Jes ! .rNootdoïp- 1';, . 10 .00 uur':'ï'i:-"T= "Ja:'!' r
BYZ,C,N)EREE DEN "I ariEtt ii,:l 0i. I I no saj Is

- il;,Ci{j iusí;'l!'

LENSDeisjes zie schàd

.I: . Í:Í sr,

uvrprograDma ' :o;r het kunst9r.as.:

iit-.];r ipft b* s.r:.r'',IrÈc'i + .5 e'lÍi{J- i;-.

sÀ ,l;r; ,!rr ria, l,l

.}.:

1ríi ,lFv :..itjIÍ..,ríf 5 ,-r.l JdLi,Jli i j."

öpstellingen,. afs. bekend.. caarnë ,4e-t, rvei vooouders voér i de rDeis ie§ '.r'.ít. 'T{ín: iï,1,.ïi

JEUG i5r ;iREGELWEDSTRI,TD

v€rige week vrijdag werd het tr.reede gedeerte van de eetste roiide._van de jaarrijkse-jeugdsPèlregelweds.tïljdén van de..Haagsé scheidsrechters Vereniging ln ons klubgeboÈÍ,|-.,: j.0ehouden. Na het eerste gedeelte stond het 'Èeàn vdn r,ENs ( steihi.ri.eri taaurice io n"rg,.,': uohn Manöveld:. en Marco Tljssen) óp èen 20e.en, Iàatste'.praats. laet de.r wetenècha_p:daÈ .,
;r srechts de-péste 12 teàrh" naar.de tÈeecre.rondé love4§inlen;..werd. ei Ígrrge weet nóg.arig-tig. Èestuilèefd door het LENsitean,. Dai dit strialèren zijn-nut,'heeft néweieí, briJki uit

de -uitslàg nà een spannende wedstrijcl: j.; ;..,.,....: ,-,:.. i:. í..rj :', ,,,- ,.. ,§. .,,.::i! Í.-,:_rr:
f._' .J --. ,,! .r ! ..r,.i .'+i ::,.. , " ._::,: ,,;,,.",,icÉ .... :.-.. . fi:..1 t, 1i-,,1,...,-,, - rr.:-.-.

--."r '1': .:..ivredenbdróh 1.' ,r. j.-,..: .i..'.451 puntén geiàas:breek dtt.-íiet voldoende iim de Íórsencle
2. ïx'-ir.ENs - lL i-ir: i. l" ..:.Íï ' .1,-'13^:1,",,-.. i..;.ronce te",béharen, naaï Det 609 puntën _werkte
3.-i.-,.. èie'.Eaghe:':':; À{r.: _;-t.v §-,315 ,rr l,;-rl ; feilS z-,:,..:. tneh nog, ómtróog ,ruu, àèi:ií. ;i;;a=.4 . Postduiven 254 t . Eet r,ENs' tean .met -àtephur,, 

llu,rriae,:JÀrríï" 
-- '

5. Postdulven 752 tr Marco worden door de jeugdko-ri ssie hartelijk
bedankt voor hun deelname en enthousiasne en hebben er bovenèien nog veel spelregel-
kennis oPgeclaan. I'íisschien kunnen we het volgende jaar dit nog eens herhalen, Eaar danmet veer meer jongens. ...i.:"::::..*ïu ]:1.:-;_-:{-J_g

it€IÈ1
ruo i'i.§:
-',r 

' r i.l t i

Aí'ir i tFf,n riÍ# ()i). i I
Es'rÉTsU:.
n s.!,-J I l.ríJI I

5íi ii;ii:
I Í,} i

. à8er-I+C\



SCEADUWPROGRÀMMA 25-1-1986.

Bij algehele afkeuï1ng van heÈ koryeLiLievoetb.af werken we onderstaand ProgTolínrorl:
saEenkomst LENS

14 .30
12.30
13.00
13 .30
11.30

9 .00
10.30
14.00
10.00

.. .13.00

i
utra
uur
uur
uur
uur
uur
uur.
uur
uur
uur

'':Í '''j" : l

LENS A1 wordt zat€iidag geregeld. Bellen om 11.
JÀC A2 - LENS A2

.IÀC D1 - I,ENS II1

LENS 82 Zaalvoetbal
oliveo-Cl LENS C1

Oliveo Dl LENS Dl
EMSE, EI I,ENS El
cona E2 - LENS E2

alle nini-welpen zaalvoetlal
Gona .. LENSÍiiels jes

ADRES EN TE].DFOONNUMMEFWIJZIGINGEN

00 uur naar LENS
tsuurtweg
BuurÈwe g
Maïterrade
kunstgras
Marterrade
kuístgf,as

. kunsÈgras
kunstgras
Marterrade
kuns Lgras

661374
13. 15 uur
11 .15 uur
12.30 uur
12.30 uur
11.00 uur

B. 15 uur
9 .45 uur

13.í5 uur
9.30 uur

12.15 uur

Het korDt nogal eens voor dat we ieoand Proberen te bellen waarvan het telefoonnumer
niet dper kíopt. HiJ bli1kt,clan eeí aÍider telefoonnumer te hebben of zelfs te zL)n '

verhulsil. van onclerstaande peréoneri hebben wil geen (goed) telefoonnuumer:

R.KlooÍ, J.vdl SeyP, D.Mannlesing, R.vil Feydenr.. M.SPaanbroek, !' 'Swalef en M'Schouten'
it, -. - .' ' -

lrocht U teléfoon hebben HItt U dan zo 'vtiendelljk zljn om èit dooÏ te geven. q.an 3 .1.^

PauI,VA Steen, tel...970154. -. :: ',': '.::'-" '." I .,.iJ
\,,,,-,,,

sdonr«ew EN/oF KoNTRTBUTTE BETMTD? ??

'Éeieit U'de-eexste terraijn voor het Sportkaryr (alleen natuurlljk de deelnemers) a.d.
.t 4_gt.t aL betaald?? seeit u óe kontributi" i/, n"t derde kwartaal aI gestort??? i-

zo:.lee t vr1lt U dit clan z.s.D,i doen. Giro 335711 t.n.v. Penningneester LENS retl'" '
redeb van betaling is voldoende. wacht niet langer waÍrt cè vranbetalersli jst is in de

neal(. LaaL ;let. niet zover komen.

UITSLAGEN ÀTEEIOPEN ZAIEIDAG (KT'NSTGRAS)

Gona C1

cona C2

I,ENS C 1

I,ENS C2
1-O
3-1

Qliveo E1 i - LENS E1 7-4

gelaàs ging hetr.voetba.1í:ii1. de.veiling in ts:Gravenzande op hetr 1-àatslËr noheàï bm zeer
, ífiristere red.en riiet clóoi'; , Daar er à1 ouders ond.èrweg w.."tt frefÈàif 'wè' no!' aI- he.-t- nogelijke

gecla'a1 oui :' s-GravenzaÍrde zover te kti jgen om het to;h door te iaten- gaài ifei.à'ag .zOnaer
. resulraat. De pupigenr. en dtni-Ííqlpen ài. ,og öp. LENS waren (21 stuks)'rgiiËeÀl Eet Edwin
naar- de zaal.,,Ook. LENS 82. zochÈ deze later op. hr. .Meeuwisse hail acht ''spèIérs. De r

Iaatste groep was ook aI een gïote. Doordat 41,A2,81 en 82 door de aanhoualehdè stort:
regen buiten niets konden doen ging Ronald Bogisch met 21 man de zaal 1n. Ílel wat krap

,;..paiuurlijk Iaèar..!oet.; een bèetjè. toede wtl ,oesi .dtt kunnen. Elaarnaast had Àrl.chéI Nnoester-., 
t-rqg .gènrtldeofitrn bii zich . . veéI 'r on Írns genoten van Rocky I11. Eet was korto, best':

rt.neèr. g,ezellig op LENS;..Toch .t,§'hét àan ons tigt gaan we varaf zaÈerdag lLever weer.':

,..seqgèrl v.oeÈal,Ien. w€ wachtfn nagr af. ; '"
i-.:':". ,: - 'li'r '':

I

-8-
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MUTATIE IJEDENLT,JSf

17 53
1 . ,T. Kooymans

ADRESWIJZIGING

Sek.r. A.schijr; StarienOorgh, .r 5.;
' 2581 'NR Monster ':'.'{ '.Í .'. .'!'.

. , _-_.,.r,:1i.j . i
o
o

; i- .:,

cooooo00000000ootroooocb

i
wordt NS

!a:.:i

: i:;:: i

. ,, ' 1837

VAN HI'I BESTUUR:..:...,'--.,

zatércla 1 febr,

s 'rioigenè: i
s I uiddags :
§Iutten: ' - '

th. Dikstra -t SEZO Huygensstïaat 14., 2515 BD Den' Haag.

.r',- -r__ '."Eet.bqstu.J,r heefc Ed Roosr als o?vórsèo vah -onze .höofdtrain"i j' non' ourr""n.. aangeac;rd. Dit Det j.ngang van het nieuwe vcjeírars.izoer,, ;à-il];;énl66].j;" .
.v@o.r r,ENs', wanÈ hij rynsgérge 

"i 
-".r"i.: 

,Jài ur! inriir., ààrt*i-r.nsen en ook zi jnzoon (gu u:y:"-"":.u) h:uf! d: no<J.ise jaren """, o"i- s.=n".aàl-- :"" '. ._
v{r'l he'bben het volste verErouiren, dat Edl Roos vóor I,ENS àen uitstekende keuszal bliJken te zijn. ... .,, -. . :- , ,.. ' i , :,,

BBBBBBtsBIBBEBBBBI]BBBtsB
.H-- i3ÀROPSTELLING.,rts

Ir_BBBBÍIiBIJBBBBiIBIJBBBBBBEBaB

i: - ._..-

- . i -.'- .,r

DBBI]DtsBi]tsBBBBBBBBrBDBsUI]iJbBtsBi3UDtstsDi]i,l]DiTBAAgEEABgËiAgDBSUOUUlUO
- -... .1 ,., ,." .:

!" .i, - r
s I urorgens :

.sroiddags:. , .

Sluiten: .". . -

tsi j algehele--afker:iing' s, iaor
Van 11.00 tot 14.00 uur:
Vanaf 14.00 uur3 . "

gï. Lenting - Riek Bosch -
Coï Peters - Marleen vd Ste
Àn en Gerard vd. Steèn

Ria nijl
enIAn
,.:1

sna . 'i :*

vd Steen .'

: Zöndàq 2 feË

genb : Hr lenting .:'
José Christ " ..
Àn en cerard vd Steen -

..'r
Tinus Ziiihout -: Cc,r Eoppenbrouwér
an vd SÈeen.- ,rose- Christ*..
.Tosé chrldt - -- "

tslj vqrhindel+ng .afbe_tten bij.Josë chrisr TeI. 660204

rNrEhïrEw. - rliTERvrEví - rNTERírEw. - ir,rre'nwew 
._ 

^*u*** 
_irr*.;.. .. - ,

.r ,! rj.l" , _ 

":

EBVTEW.:'ÍN'ÍÈRVTEW -

We hebben vortge naancl a1lemaal kunnen genieten (vobi Ën'sen waarbij a. rrc, Juventutekalender aar de Euuï hangt lees! urg"r.í) var-i.t spraaknakenile i-nterview net oud_ [LlFnister Henk vredelinq. Her sesprck *t d.r" "." ;";-d-;il;Ë=il=dï; "ïL 
een Mokuoshotel .nder het genoi van één àr, werricirt, ,*ra"r" alkohotische versnaperingen.

-1-
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uw redactie, ook niet vies
werd dat Ed Roos de niewre
naar muziekcalÍ'5:' " 6a puoo"
zou zij n.

van een Spa Rood en een SLtter !emo':, -..i9 op de rlag dlat bekena
tralner 4ou- wordeh, net.eerste elftal speler Leo van Rijn
in de hoóp dat* een' intervisw Det Leo even "stofi,Iaaiend"

: ' j:': :

Reil:

leo:

Reds

Leo:

Real:
Leo i

Eerst maar even het grote nieuws. Ecl Roos'bènoeud tot nÍeuwe trainer. Ilen je
rlet ons eens dàt één van zijn belangrijkste" taken za) zi)Ír on de disipline
aan te halen?
Ja inderdaa.d, dat is op het DoIIent het probleem bij IENS. We hebben goede
voetbalters, naar er zijn er teveel die de juiste roentauteit nlssen. Ik lreet,
ik nraak rae er,zeLf or.rk schulèig.aan want aIé ik op zaterdagavoncl ón Àa1f '

tvraàIf thu-i zit begint er iets bij ne te bcrrelen. Ik baal d'r zelf ook van,
Elaar Lk kan xre eL: niet goed tegen verzetten.
Terlrljl er d.oor het bestuur veel getd in de A-selektie wordt gestopt. Daàr'
Eag wel lets tegencrver staan.....
l,Iatuurluk, en dat weel ik ook best. Maar kijk, ik train twee keer in de week,
alan traln ik twr:e keer in de vreek c1, op zatercag is er een víedstrijd. vën g1r
op zondag uiteraard heÈ eerste en dan speel iË ook nog 1 avond zaalvöetbdI
bij Shakti. Ik kaÍr nezelf dan niet ook nog eens op nrn vrije avond gaan.opslul.-
ten. Echt, iJi probeer het best af en toe, maar de drang is vaak toch te groot.
Is er nissdlien een "zachte dlvang" noclig?
,fa. Eisschl,en wel. Eet is sÉsschien een goed ldee als aan het begin van het
kotrende seizoen op de man af word.t gevraagd niet te "stappen" op zaterdagavond,
zodat, de spelerè. direkt.mqeten kiezen: óf stappen en bijvoorbeeld ln het tqeede
of d.erde spele1r,_ óf ,nie! stappen. Daar kan de lelding dan z'n konklusÍesrÈit
trekken. En als een speler ddn zegt niet te.stappen, dan moet hij. zi.ctr daar
aan houden. Hetzeifile geldt voor zaalvoetbal; als de. tiainer dat vanaf een
Depaalde dagr niet rril, Droet ook op cle man af worden gèvraagd of de spe-Ier '

daarnee akkoord gaaÈ, zonÍet hetzelfdè verhaal a1s daarnet. (de ook bij het
gesprek aanwezLge EdHin coret vult dan aan): scciale kontroLe. kan daarblj heel
belangrijk zijn. spelers die niet stappen kunnen de anderen tot de orde roepen.
Als je zoiets hebt bereikt ben je klaar als trainer.
Leo, je ;..-rl nGu z,:'n vier jaar seniorenvoetbal r waarvan drl,e Jaaï ln het
eerste. Tussendoor ben je irog éeir paa: haanden bij Excelsior geweest. Nog
verdere plannen voorr "uitstapjes".
Eeel toeval lig ben l* twee weken geleden benaderd door een, Ln"Den Haaí en
otrstreken, zeer Lrekende klub.. Ik kon daar honderd gulalen peï gewonnqn pot
kïijgen. Diep in Etn haft -heb ik wel, even 'getwijfeld of ik het zou: doen, Aan
de ene kant is het aantreLJ<elij'r I.u. hcofilklasse te spelen, en er nog. wat aan
over te houden ook, naar aan de ana;- ié kant ben ik natuurliJk een ectrte
LENS-er. Ik vind trouwens dat hei niet zo gek is dat een hoodsklalser een ver-
goeding geeft: het verschil Bet een doorsnee eerste divisionist iè Dinieln en de
klub heeft kaÍrs op KNvB-bekervoetbal= Dij klrÈs in de lagere àfde] i;.gen ligt
dat. natuurlijk heel anilers. get is belachelijk dat er bij een derde of vierale
klasser betaald lrordt. Hoe cian ook, ondertussen heb ik toch besloten. oe.gé:--
woon bij LETIS te b].ijven spelen. De klubband is ?evroon te gEoot oE voor.waÈ
geld weg te gaan. ;. .

Nog even terug naar het zaalvoeÈbal. ,re zei daarnet dat je nu bÍj Shakti
speelt. Volgend jaar biJ LENS?
iIa, dat is wel de bedoeling, I,le. vrillen bij LENS een eerste zaalvoetbàIteam
gaan vornen met een stel À:seléktiespelers . Het iijkt De zo dat we dan een
goed Èean krmnen voraen. zealvoetbal vinÈl ik heerlijk om te doen., Volgens. xtri J
överdrijven trainers de gevaren nogal eens en het heeft ook zrn voordelen:

Red:

Leo:

Red:

Leo:

";. :1r..paa1voetbal .is goed..voor de techniek en bovendien'kun jé de hele wlnter lekker
doorvoetballen, terwijl het veldvoet-!.r1 ian naand_en sti_I ligÈ. Zo. blfjf .jè' ' toch een beetje wedstri jdte chniek hduden.
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Re dï

Leo :

,re hebt heÈ daarnet al even aangehaald.. Je bent trainer/leider van C1 . Eeb je
daar een beet,je vcLJoening van?.
Ja, werken .met C1 is hardsÈikke,tleuk. DiÈ elftal krijgt we1 niet zoveel aan-
alacht, de meesÈe aandacht gaat naar A1 en i31, maar heÈ is een schitÉrénàe'

. gxoep" ortr nee te werken. Er woxdt nooit geklaagC op de training, (tok niet als
er eens een keer veel gelopen x0oet word.en. ilet pxobleeE bij ieze leeftj-jds-
groep i3'het.-krriiteitsversctril j Je hëibÈ te -oaken. net joéde,. en. wat tÀndeie -,- -,es' voetbdllertjes., En je hebt natuurlijk.hét vèrschll in gioei. De grootste is
zowat 1.80 m en Ce kleinste.net 1.50 m. Dat zijh' èÍngen waar je op r1e tr-:ihing
iluialelijk rekening mee mOèt nouaen. Overigens j.È het de bedoeling dat ik vol-
genal jaar de Lt of 'de À ga trainen. ZeIf zou ik het liefst de A gaan doen, want
ik denk dat ik daÈ aari: kan. Ik weet, sr zijn een aantal mensen èie me te jong

.voor de. À-klasse. ïindenr maar i\ twijfel niet aan mezelf. Ik durf Aie.uitda-
ging aan. Het,is docd en dood.zonde dat Maarten (Rog red.) vregga-at, maar het

'zou waanzin zijn on hu een trainer voor A1 van buitenaf 'aan te trefliéri. tlle
.hebben maa-r liefst vijf gedíplomeeïde Jeugdtrail)ers op LENS lopen dus.het.Doet
intern op tc lossen zijn.
Vind je dat, buiten goede trainers voor de eerstc elftallen, er voor àe làgere
elftallen wat Etoet gebeuren on het toÈale jeugdvoetbal bij LENS wat op te
krikken.
«1Jk, het is ontzettend belangrijk om enthousri aste leiders voor de lagere -elf-tallen te frebUdn. 'xijt maar eens naar bijvoorbeeld een Ronal-d Bogisch cli t jaar
bj.j.ts2. Zulke figuren r«)eten er meèr koDen. De jongens raken enthousiast,
verfelÏen'het àan hun vrlendjes, d.ie vriendjes komen eens pee kortom, It is ale
enige Eanier om de jeugdafdeling weer een beetje uit te breiden. t{at dat -.

betreft zou het ook een goeC ideè -zi 
jn als nog Ileer sF\...rs uj.t de senioren-

selektie zich met de jeuqd zouden gaan belooeien. Dat .spreekÈ toch aan bij èie
' kihdeien en .bovenèien komen àie jongens cp zondag ook weer naar het eerste
kijken, dus het neó snijdt aan twee kanten.
Waar let jij sDèbil1i1l bp ats jeugdtrainer?
Je pxobeert natuurlijk zoveel rcogelJ-Jk met de bal te àoen. get is een eerste
vereiste dat de jongens plezJ-er,in het trainen houden. Verder probeer ik ze
vooral ook een bepaal(le &isciptiné bij te brengen. Ik r+il geen yresetijke
scheldwoorden in de kleeCka:rer horen. en ik blijf bepaalde jongens er ook op
wijzen dat ze hun trond tegen de scheidsrechter xnoe ten houden.
Tgrt ÍJI je daa.r zelf, op zrn zachtst qezegd, nogal wat moeite mee hebt.
('noeizaan lacÀend) Dàt klopt ja, en ii ,oàt o. àok tijdens wedsirijden van cl
af en toe vreselijk inhouden.
Tót slot; trat zljn je toekotrstplaniren, hogerop als txainer?
Ik arDbieer zeker het hoogst trogelijke als txainer, dat wi1 vooi nij zeggen.
Petaalil voetbal. Maar zovèr is het natuurlijk noq lang niet. Vooilopig wil .ik

. nog een liaar jaar met de jeugd werken en het diploxoa oefenóèesièr II halen.
Mocht zich aLan tegen èie tijd een andére kLub aandienen, dan wiL ik het best
wel eens ergens anCers proberen. Ik zit wat dat betreft trouwens vol net
toekomslideëèn. I\,ree jaar geleclen ben ik in Canada geweest. Daar'is het voet-
bal Eomenteel heleEaal aan het opbloeien, vooral omdat ze zich voor het WK
hebben geplaatst: Het Iijkt ne geweldig om daar aan een univeràiteit als voet-
baldocent gè óaan werkbn. Ik zlt niet aan Nerferland gebakken. Mrn bïoer woont
in Canada èn als ik de kans krijg ben ik vertrokkeir. Toekonstdromen zal Je
misschien zeggen I:Iaar toch, lk zou me geen tBee keer bedenken.

Red:

Leo :

(

Red:
f,eo:

Red:
Leo:

Red,{
" Leo:

En toen vras het een uur of twee. Een avond praten net spraakwaterval Leo Van Riih is op
zrn zacht5 - gezegd een gezellige bezigheid. Bedankt, I€or.

INTEFIVIEVí - IMERVIEW - INTERVIEW - INTERVIËÍI . II'IIERVIEW '- I}TIERVIET,{ -.'I I,IIERVTEIW -
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KIÀVEI IASSEI'I - KEAVEFJÀSSEN:- KÍ,AVERJASSEN. - KLÀ\,È:1]ÀSSEN - KLAVER.'ASSEN - KLAVER^]ÀSSB\I -

N+ePwe
g{1, het
Entree

ronde, I'Iieuwe prijzen: u weet, 7 Februari a.s. staat arrreër dèf 4e ,ktaverjasroncle
prggrllnma. ,Een ieder4i welkom in de, LENs-k?intinè. - 

ÀaÍiv€Ég' 20 .30, ilur.
fl0,-perkoppe1:'opgevenbij::.,.'..,]';..

Ilndré , Christ
I,Iim Kouwenhoveri
Maïcel Jansen

- 660204
. 299855:',.,

2r22.Ag 
. 

,

KLAVERJASSEN.. - KLA\1ERITÀSSEN - K!ÀVEI{,IÀSSEN -'KÍ,AVERIÀSSEN i- KLA\IERJASSEÉ - KIÀ\IER^IÀSSEN -

VARTAEIES

Eoek van Holland 1 - LENS 7 2-L. .-.. ,' -.ir'
gua huDor ls <Ieze eèiste variatie al nauxlelljks neer te oVertréffen.
Martin vd Lans (weer hljl) keepte afgelopen zondag geen ,,joviaLC , partl)..:

. Dat is vd Lansiaans voor jofel. .- : . . . :. I , .r ....,. i. l

;Iean Pierre Mulder en theo Dlkstra zijn beiden na. een ,afiÀ,ezigheld van enrere
Eaanden vr:el i. in den lan.de!',geslgnaleerd. ::..: ...
Erans v Dijk bracht d€ A-selektie vorige vreek ret veeJ-,.gevoelèr stljl.
op de hoogte van de aanstelling al.s hoofcltraj-ner vanr Ed,.Roo!:.. '. ..
Eelaas, tijdens zijn betoog liet een colrega= bestuuisiid ret. veèl gevoer vooE
theater een fles godderijk vocht m)t een enoïEe klap op de Ercndi .-,.,.een spatten.
Ed Roos schijnt niet wranien te zijn verkozen..,:..... '-.'. r ....,: I i
Direkt na de klap wendden aIIe aanwezigen hun blik tichtlng. JavrèI, r -,.i
MaÍtin yd Lans. .: . .-:,' i.: i,. r.. :'

En die arne jongen had nou einderl jk"- eeis niets uit zijn handén i.aten varlen.
Klaverjassers, opgeret! Het koppeL Hari-Jutt€ kan volgende wèèk vrijdag nlet
koEpleet aan de start verschijnen, dus U èiént, als U,dat nog- vah plan was,
nu toe te slaan. .... :)': ...,; , .' i. , :.. :,:...,
ilan Eam is derhaLve nog op zoek naar een andete partner. etèÀtiréIe aaruÉfàtngen

Een groot art*:èI vorige week in de Hc over het stijgeÍide èneÍgièverbrulk
bij de klubs, :.. . i., ,.. r...
HI,ISH heeft dat opgelost door er een koEputer t'tusseh te zetten"..

,Alq rvij dat nou.' (.cn dan kan Gerard vd Steen zich eÍídelijk gaan wijden
aan-iets Í,rat hij artijd èr heeft vrirren doen: een kursus ktraverJàssen vorgen
bl j rEr,EÀc. . .. .. , :.i
Na he!. interview !.et lJÍ, redactie fungeerde Leo v Rijn ook nog éeÍis ars parti-cullgre chauffeuïí 1...r' .-

Toen-. hlj één van de redaatieleden afzette passeerde er.IanszaaÈ een "btlkagenten'r die Eeer dan normare berangsterLÍng voor'zijn doen 'en'raten toond.en.
Leo besloot daarop wijselijk een kleine oEweg te nakàn;. . , .:r. :.
Hoe laaÈ hij thuis was is helaas nlet bekenal. .: .:....i..

GeEis tactisch inzlcht kont hard aan.

AfgeloPen vrijtlag werd doot gouse of DaÍts opnieuií een'tactische'nederiaag geleden.
De singres werden goed gegooicl door" iedereenr Martin en-Luc.verlorëh nlpÈ

dooralat zlj faalden op de dr:bber. Arno en wirlen wisten hun party in-..!rinst on tg zetten,
zodaÈ.d,e stÉnu 2-2 was . 

. 
Bij 

. 
de 

. 
tàciics ging hei wederoo *i..'iu.'e; ïiIi", krapten na

.qgr.?egr s-terk begin volledig in erkaar, oE daarna :-.nun 2e parÈy èctit 'qëéraèÀt- tèworden (2-4). l,lartin en Arno brachten de spanning nog even terug (3_4) naar in de be_sllssende Èactic konden ook zij niet impcnÀren (3-5) t

-4-

. 
";.-



De bierga'è reas een echte for,ariteit. Tegíen een aangesiaöen Eouse of oaits tean haàtegenstander '!t oude Genaar geen enï 1e ei." on ce stanà op 3-6 te brengen. oprieuwwaren dus de tactics het breekPunt ' tsÍerop zullen we hard ooeten gaan oefenen. Met.smart\'Iordt dus uitgekeken naar enkele goede leèrneesters ète *""." oi:iri:r=ir,. groa. voorraadopgestapeld staan in "tret h"]s van ,f,artgiganten,, bet.ir lexena onóei ilè;";;;; ;;;.-'"wolrstraat, Den Eaas. Er Hor'fen aaar eniaisàt ""r nJe ;;';;;.;";;;iei op aartsebi.eaverkocht t'egÉn zeer aantrekkelijke pri.jZenr sÈap daar dus eens binnen a1s u de kindeïenvan de straat af wilt houden in ueze kàude tij,in. A.s, vrijclag spelen wij tegen deBIue Eagles op het Hobbenaplein 1n cafe Íhe có*.. aanvang 20.30 uur. Iedereen is wel_kom en zèker diegenen onder u (lie ons wat tàctls! li , :rzicht ku:-nen bl jbreil;:" ''". "='-

z zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ---. Z
z zoNDAG SENTOREN 

z
'. zzzzT'zz.l4'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?'zi1z:zzzzzzzzzzzzizzzzzzzzzzàzzzz?,2'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAMMA ZONDÀG 2 februari 19 86.

uur RKAW 1.
uur LENS 2
uur Gona 2
uur croen Wit,s8 2
uur LENS 5 .

uur LENS. 6
uur tsl. Zwaït 6
{rur \talkeniers 4
uu.r cr. W II Vac .7

I,ENS 1 - ,

Papendrecht 2
LENS 3
LENS 4
Itava 5
bEc a
LENS 7
I,ENS 8
I,ENS 9

Eet Dartfront.

J de Ronde
V1 ,r.Hageman

.R. 
VEIèiàK

N. N.
V1 IJ.v I{uIIem
V2l3 C.Denrer

il.Waalberg
B.tseIlekotr,

. N.N. ,,

L.Vcrki;r,
F . v ijeeku-u

14 .00
11 .00
12.00
12 .00
13.00
r?.oo
10.00
14.30
11 .30

s2L/ 107t
610/ 1096
407 /204e
4 t2 / 207I
4r7 /2tO9
421/2132
416/2rCz

.427 /2210
426 /2205

-45497 2

947272

RESERVEPROGRÀMMÀ ZONDAG 2 februari 1986.

14 .00
12.00
12.00
1l .00

uur
uur
uur
uur

sv ?.

TERREINEN

GDA 1

GDÀ 2
Dul.ndorp
Dqo4i. r

I,f .I(orMenhove n
E, RiDxoelswaan
G.DÈivesteyn

I,ENS
I,ENS
LENS
I,ENS

1

2
3

4

iKAW:
Gona:
Groen Witr 58:
81... ?qartt
Valkeniers :

Gr. Willem II Vac:

ÀFSCHRTJVEN

Heuvelweg, Lei.dschèhd.an
Beresteinlaan
Escamp I" t.o.' Spoorwijk

..ii- l ,1. Dr. Màn§veltkacle;Wassenaar
Lange t(].eiweg, Ri jsr.ri jk
,, Roggewoningfl 3uurbreg, wassenaar

LENS
I,ENS

LENS

5:
6|
7:

299855
Jl7A2-7't34
01891-7943

LENS 8:
I,ENS 9 :

PROGRAMI4À Dins da 4 februari 1986.

18.45 uur Sv,35 2
20.15 uur SV'35 1

19.00 uur LENS 4

I,ENS 2
LENS 1

RVC 4

-5-
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PROGRÀMMA IZoNDÀG 9 ,f,ebruari l9F:

14.00 .uur, IENS .!,.: ..

11 .00 uur LEIÍ§..2,: ;

uw-1 (vri

-L:.

r:. i-

,, ':.

.1..- 1..

.. .l :;:-. . j (vr)
11.90. t sr. . Hs Íexas-,. DEB 2ii..:.,.1

.14.00. ".}l].1r Duindo-I?, SV 3':-,:
_.. 12.0O uur lrrs F.,.". . ::. ...

12.00 uur IENS 6 ... .. :-.

rïiills 3
I,ENS' 4,

'lJuventas
' f,yra 3 '

r ':LENS "7_.-
.. r,ËNs' I :

I,ENS 9

Z j .. :..;i. .

- ZAÀÍ,VOET:JA]-PROGRAMMÀ
" z .. ,, .:.::.. .i

'.. ?2142442V7??z-zzzzz -zz".,zzzzzzzzzzzzzzjzzz?,zzz*Zzzàzàzzzàzzzzàzzzzziz2ààzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

- 12.30 \rur. DEL 5. -. . !:, -
13.00 uur VèIo 9.. : j.r.. :..-
10.00 uur Postdui.ven 6 -
zzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

DÍnsdag 4 febxuar-i- 1986.

22.20 uur LENS 1

WOENSDÀG 5 februari 19 86

19.4C uu.r RKDEO 5,.,, ... .

UI

The Charyions 1 sporlhal Duintaan.

.l

l, ..

[ENs 6 ' .' ' sporthal oSVe SportXopiex
De cro'ene Wijdte, Sporu.aan, pLjnacker. _, :

oDB I .,..

LENS 2
S tGravenz 3 -

LENS 1..

RKÀW 3

LENS 4

PROGRÀMMA WEEK 10 t/nr 14 februari 1986.

LENS 5 6-0
.DsF. +r" Vijn ? 9-4

(21.15 uur) Sporthal .Ítoutrust :

(22.30 uur) Sporthal De vliegerEolen :(19.00 uur) Sporthal i{estland , s-Gravenzande
2 (22.00 uur) Sporttral Eoutïust

.ï, v ockenburg 001,/OO4 bb8
z.Gungor. ..008/045 008
L.Noteboon r .;y017 /.132. OOB
N.*. .. .. .. . .. 024/ L7 | OO8

2-L
3-10
5-6

osc 4
I.ENS 6

rvoensdag l2/2 ornas 2
donderdag 13122 DevJo 3
vrljCag 14/2 's-Grav. SV 4
v/oensdag 12/2 rENs 5

14.00 uur Blau.r Zwart 1
11 .00 uur sEv 2
12 .45 uur DSVp I
11.00 riur Amar Deep §..

PROGBÀMMA ZATERDÀG 8 februa.rl 1986.

14.30 uur Verburch 1
12.30 uur svc[{ 2
10.00 uur DSO 8
10.00 uur SVGW 5

i,nws z
IJENS 3
I]ENS 4
Orkaan

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,àiLzzzzzz
(schelclsr. LENS 2)

z
IÀNGS DE SPORTEN VAN DE Z-M 

'.ADDER 
---: z

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRÀI.T4A ZATERDAG 1 februari 1985.

LENS 1

I,ENS 2
.I,ENS 3
,LENS '4

I,ENS
I,ENS
I,ENS

1

2
3

4

D. tsuitendijk
I,. I'Ioteboom
N. N.

001/0c3 008
008,/087 o08
0r7l131 008
o24/ t7o oo8I,ENS

S CHADTIÍIPROGI|AI'IyA ZATERDAG 1 februari 1986.

14.00 uur' SVG}I 1

10.30 uur Loosdulnen 4
I.ENS i
I,ENS 2
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I.I@ING DER TERRE INEN

ijlaurr, zwaït:
SEVs

' DSVF :
Anar 

. 
Deep :

Ioosdrrineri:

Dr. Manveltkaie, ingarg bij, sporghal, Wassenaar, tel. 017;l_157g7 :
sp9rtp:erk.l'De..Iieuvel':, Heuvel.r,/eg, Leirlschendan. téL. 27gg72 .:

sporEpark "De croene WijCte'r, Spoït1aan, pijnacker, TeI. 01735_4519sportpark Kijkduin, ingang Ktjkdài Dses traat; tel. à5gZ5B 
'--.. ---'i

sportpark rrl,ladestein', Madestelnsèwe g, zíjte;i Monsterseweg beginÈ naastn<s. L7, tel. 9 78920
SVG'!Í "Ockenburg", einde Laan v MeercleivoorE, tel. 2305,12

AFSCHRTJFADRES , vrijdagavohd .voor 19.CJ uuÍ bijs
.{'\. spa LeL. c7o_zgt737
M.Nelissen teL. Q!72O_2!74A of

HEREN DEN( DROM DA'f ER NIET GESPEELD KÀN I4ORDEN AI§ TJW tsETALINGS ÀCBIERSTÀND NIET IS!ÍrGGEwERKryy?l:,y .:...--,.::-
S.V.P. kontakt opneEen i p.Enze _ n.xanun _ C,3erenbakInformatte over de hoogte van het bedrag Ui5 u,Uefissen. - .

ATTENIIE t.a. v. CONTRTBUTIE achteïstancl

l/ERSIJAG ÀFGETOPEN T,IEEK:

OP IEI.I,ING ,DER ELFTAIJ,EN

I,ENS:,1JèN,'I,ENS 2

,':
: worden door de tïainer bekend geoaakt cloor ae,,tlalnèr.

IENS 3!

Eet wordt zo langzamerhand vervelend, het weer de schuld te geven van de àfqelasliloennÀar is niet anders . Arleen voor het te erftal ging het schadurprograrr; ËI;;=;-Ji-'v'eken weer eens een wedstrijd. 
-Hg-t 

wa-s ogt wet ie zlen de eerstè nérft wer<, er nog watonwennig gespeeld, cetin alraa.lde'het rlnker verdeèiglngsbrok. van Loosduinen af en toeoP een è''aalspoor, naar de. rest had nog wat aanpassing noèig om weer op koers te kotren.
lr3x vgor rust v'erd op rinks de verdedíging van'roosauinen in het.naw- gebrqcht .en .,via:PeÈer Kror èn Musri laba kïeeg ceti.n cimd< a" r._,i-re.oi. à:*";=;rï;; i.e urengen,rustig maalte hij deze kans af. Direkt daarna kr{am roosduinen op gerijke voeÈ neÈ:Èurpvan enige LENssper.ers k*uT.9.. r:selparty in hèt bez-iÈ van de bai J, pioiitu.ra. daarvan. ^Na rusÈ een betere wedstrljd hetrritmë i*à,, r".r terug wat Ëetere pasen en een gerijkopgaande wedstrljd, Loosduinen kwaE st€eCs yoor DErar steeds.wi.s.t LENS weer geltjk tè _

Eaken ,oet doerpunten van r,richer. rditman, 
""orài "."-al"inr".-";. ;;;;..r. -Eindstand 44.. ! ".' . --.-

ï:"lii:ï.::. 
iedeieen aanstaande ' zarerdaE È,èer Ln her verd kcmr en hopen op posirleve

P.Enze - il.I(ouwenhoven - J.KïuI - F.LràÍrLie _ W.v l.Grsberqen _ !, ...:rnk _
,J. Sinke (49 - l.Sinke - J,weltens _ J.Dienel _ o.*r"r"-_"o1" ,à"f*'ríïP. Pieters .

_e-ev- s.r\q!,st .

.LENS 4: c'uerenbak - D.v Essen - H.Douw - p. Grootverd - M.Jansen - g.Ke,pei - M.KeEóerE.Kougrenhoven _ R.pilon _ C.LipEan _ J.Kruithof _ W.Stulfbergren (A)VERZÀMELEN 1O.OO uuI LENS
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JJ.T.'iIJ.IJ&'.'JJJJJ.],] JJJJJ.'.'JJJ
.T VAN EET JEUGDFRONE J
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, i r : .ir i'.:r" ''::..';'

..í,.:

.ii.. ::

JJJ.IiIJJJUi'.]iIJJJiIJJdJ JJ.]J.]JJJJJJJJJJ!,JJ.'JJiIiIJ.IJ.'.'JJ.TJ,J&T.IJfuJJJiIJJJ.]JJJ.TJJJJJJ,].'JJ.IJ.].]\T.'

AIGEMEEN KONT]IKTFE RSboN i PeÈ.er Pefre)E i:: j§qrenades tkaat . 5 1 , 2551', ,o Den
7t67 4

!ÍEDSTRTJDP

Kontakqrersoon:

ZAIERDAGJ Xi2gí986i,

ROGFAI'IMA A+B ,JUNIOREN \.. ,- t,.i.,.ii'r

1T ,s!lll?: Maer-r,ensdlJkraan 54, 2s41 xR Den xdrrq;r. ::rel. 292929 b.g.<1. 97L674 (peter perreyn)

Àfberlen voor de'wédÈtri.Jilen' bij bovengenoemd 
'persoon 

op vrijdagavond tussen 18.00 en19.00 uur. fn ui.teibtÉ.'nood nog op zaterdag,orgen op LEN' bij tenand van dejeugdkonmi ssj-e rel. 661314. voor àvondweas iri i óen ylturrijk: Ée a"oÀ ir* àà *"o.riija

327
437
333

14.30 uur LENS A1
12.30 uur LENS À2
I 2 . 30 uur IiEI'tS B I
14.30 uur LENS u2

Bla'ui: Awart A1
rxrtÍidöÍp sr A2
Wilhelnus 81
ADS Bl (Irr)

P.Íhr jsse ::
a

J. FranFema
? "-'

suààit àiU'et:uHs'

. . . 13:'45".. uirr r

12.00 uur
. t,: j,. 11 .45.,tÈriï,' t,Í.db'irirq

v.l.
v2/ 3

v1
v2/3

BYZOÀIDEREEDEN
-:i--:.:.ï:i-

opslelungln àIs bekend. r,ENs'A2 nèt u.uaazenzie schaduvr5l€ogràrÍr:rF :. .. . . ' ,'

. : ': ' I ;

(?x) I zonder P.SÈreaÈhof ,.-',

g;

TRTJDPRGBAT4HA C+D JI,IN IOREN

Kontaktpersoon: :

ZÀTERDAG l-2-t986.

.. i ,'
.." ..Robert perfn!,àss, ' 

Xón, :'unmàkaaei 4c, 25lB nf o..rtaga.. rTel j 652414'b..g.{. 57.!674 (perer ?erretm) .

AfÈerren vobr de' wedst-ri-j den bij. bovèngèrioeÉar p€tsö9n.op v4iJ,aagu.rorrà to=="n rg,ào e;.19'00 riur' rn ulteri'tà ;goal no' op zaterdagnorgen op rJEI,ls bij ienand van dejeugdko.x,r-ssie tei. ,,el'zts. vóoi uror,àr"Ëari;;" Èterriir-ae .vono ,r.r, 6q. !ígíísrr1id.

393
510
809

11 .00 uur LENS Cl
9.30 uur IENS Cz
9 . 30 uiir'.LENS D1

DtsL Cl
I tS C4'riw ot

LENS C1 ,

D:.Diederik
?.
?

,,':,.,',

SaEenkonst IiENS

v2
.v3

WoENSDAG 5-2-19 -

17 .45 ur:r Duno C1

BUZONDE RHEDEN_--
Mr. No1eri§Iaan 'i 16,45 uur

opstellingen als bekencl
zle schadwprograrma

-8-
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. 10..30 uua*
:'. 9 ,OO'riur '

9.00 :uur



. 
*olluktp"ï:9:" ï, . i - , Rob v schaik;-1..ir?n !Èkenraaí'..15,8, r2S,33, .rv Èn Haào.. , 

,

'Afberten voor de weclstrt j clen 
'bi j boteige-noèmct persoönr op -vrijóagavon+ r'us;;r iB:oo èIr19 '00 uur. rn *itersre n9"a ,"g-"e-r..:;;;;g"" óp rens bi j ichand van dè . . , j , ..

" l:::ïià"iïï."1, ul"'i',ui:; .1:it"d".;;4il ,i!".i1*:àl :;ffi:'f'#=*"d=riijd '
, ,l

I{EDSTRTJDPROGRÀMMÀ E+F JI'NIOREN

ZAIERIJAG 1-2 -1986.
SanenkoEst LENS

907
943
!027
7025

11.00
10.0c
9 .00

10.00

uur
uur
uur
uur

uur
uui
uu{
uur

I.ENS E I -
scheve[ingen E2
Duinoord F2
LENS F2

j.
Vredenburch El

-LENS E2
- I,ENS F1
Quick, r.1.

v3
IlouÈrustweg
IsabeIlalanC
V1

Kwintsheul-
sp rpark polanen

n - M.Vieveen -..

- P . vd Ste_en ;- r,

10. 30
9.15

: ó.oo
9 .30

WEDSTRI.fDP

BYZONDEREEDEN

ROGRAMMA DA4ES 'EN MEIS.'ES

Kontaktpersoon:

ZATER]]AG 1-2- 1986.
260 14. 30 uu fuintus224 10.00 uur Monster
i]YZONDEP§EDEN

- opsÈellingen als bekend
- bij algehele afkeuïing

opstellingen als bekend. reus ËZ met tr.tiisen.
LENS F1: F.Kortekaas - il.Sandifort _ p.v Rijn _ R.vd HeydeR.otte - Ih v Leeuwen - it.Swikkér _ R.swikke; _ !T.BIoE.
LENS F2: c.v Verseveld - M,ÍVaterreus _ L.peek _ Àrvd HeuvelL.vaÍr rt Klooster - p.vd zalB _,À.e1 ,HaddioJ _ ,,Ooi=.zie s chaduripro gràÍnm;

().

ItA=^:9^1:r.S, Gransbergentaan 114, 2541 Ar4 Den rraag,1cel. 297978 b-g,q. 971674 (peter perreyn)
Afl3e.Ien voor de wedstrijden blj bovengenoemd persoon op vri j dagavond tussen 18.00 en19.00 uur. In uiterste nood nog op ,utéra.9r.r-g"n op r,ENS Uli iemand va:l
l:::ïr,,à":ïe.rer. 661314. voór àvonaweà;;iJà;" urterliJk àe avond van de wedsÈri,d

LENSdaEs
LENSDeisjes

SaEenkoEs t LENS

l3 .30 uur
9.00 uur

SaEenkotrst LENS

11.15
11.30
72 .30
10 .00
11 .30
10.30
9.30

SCEÀDU!'TPROGRÀMMA 1-2-1986.

Bij algehele afkeuring spelen we a.s. zaterdag het volgende. progra.EtEa :

12 .30
12.45
13 .00
11.15
12,00
11.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Gravenzande
GravenzaÍrde
IENS IJ2
Gravenzande
I,ENS C2
LENS D1
I,ENS E2 , Fl

sv À1
sv iil

sv c1

en F2

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

- I,ENS A1
- I.ENS B 1
training in cle
- I,ENS C 1

Èra-ining in de
training in de
training in de

Marterrade

Marterracle
MarterraCe
MarEerraCe

FCTIO I S TE KOOP

rbr gereqenheld van het 65-jarig bestaan heefc de jeugdkomnissie een fotoreportage vanarre jeugderftarren aanqeboà.r, à.r, tr"t u"=i""i, -Deze 
repoïtage hangt in cÉs krubgebouw.Jeugd'reclen die een erftarfoto wirren hebbài 

-r-*."., 
deze besterlen blj:Martin Reuver te1. 910399

-9-



SCHADUWPROGRAMI,IA ÀFGETOPEN ZAEEzuAG

ÈlndeuJk weld er weer éens gcvoetbaJd.. soriÉige erftaJ.len op het kunstgras, a4dere
daarentEgen weer eeÍIs oP een grasveld; Onwennig, was het wel. Voor A1 was de làatste wed-
strÍjd op 21 decenber geweest en ill was op 16 rlecenber voor het laatit op een normaal
verd bezig gevreest. Eet was dan ook niet, v-erer-onderti jk dat Í,isse ons 2x de baas wasjzij hadden vanaf I janr:ani i,n.,Frs s teéds-:a. p: 9!ag.getraind eÍi riefst, 5 wedstrijden ge-
speerdl. ook It2 hail heÈ xcoeilijk. zlj -nauien sar?rijk dè voor ll1 qeprande wedstrijd tegen
;IAc il1 over. De nederlaag stonal voD!6f aI vast. Belangrijker was echter dat er weer eens
gespeeld. Í,rerd. De rritslagen waren3

I,lsse A:reg
Ll-sse :3-reg
JAC IJl ,..
Oliveo'Cl
Oliveo Dl
HT,ISH E 1

uona -È; I
Gona

MAJANDAG "

IÈI\8 iÍ 1
I.ENS Dl

Í.ENS A1
LEi§S.ij1
r,ENS 132 .,
I,ENS Cl
IJENS Dl
],F]NS E 1

LEI.IS 82.
LESNmeisjes

5-1
3-1
5-1
1-5
2-3
2-O
0-3
1-5

5-1 .
- 8-1-

Itava Bl
Rava D1 .."',_, i.'

: -1.

.:l

..!r

-10-
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.|
..:

,, , .. DE IENSREVUE
ffistGiÀo veN orvöÈrsÀrwnusïGrÀrc r,ENs (LENIG EN SNEL)

'. . ,i.; ; .":' l. i '. .' -. .59e Jaargàg numnrir Zg.; (211, 6 februàri 19g6. -,

sekYètariaat: A.schijf, starke'nbóiqh L5; 26i,e:t NR Monsrer.

,HEFEIq TEAINERS

BBBIJBBBBBI]BBi3BB!]i]B:]IJBBi]

,,,,r...:

Zaterdaqr 8 'febr.

var de D.c.M.'(dierist sroenvooiiieningen en nilieueducatle) kregen wi3 wederou een 
-'

ggfrijven over het sebruiE rlan velc 3.(tweede waarschuwing). veia : ii vorEehË D.G.lt.
onhersteLbaar vernierd.. Naar aanleidtng hiervan vraagt het bestuur u.zeer dringend.
geen gebruik nneer . te makèn van verd 3 . Dus ook niet een gealeelte nierffi- àlË---traÍningsv:ld. 

,

;':'r .-., .J- -
s'morgens :
sIniddags:, . .'.

:Sluiten: . r.i - ;,
13i al Ie afkéurin
Van, 1 1...00 toÈ 14 .
rVanaf 14.00 uur:

zondag 9 febr.

00 uur: l : en vd Steen
I.eo' Molenaar

Het Bestuur.

.. ^- 
:' ,.,, " 

ri ' .. 
'',1

..,8 uÀnopsrprl,rNc. I - ,.- ...--::. :,. i ::,.1'j:B ..,.-.1 -,., r: .il..." ÉÈBBBliBBtsBBiliJIJBBBBBtsts3ts!iTBBtsBBBB-BirBBuBoarpnaanunooriaisg'BBBasgnsaBIJBBBBB;;LBBtsiIBBBBBBBBBB
,1! - ' ]r,

.- l.

Coret
r'

gr.. Lenting Ria BlJl BoschslBa -... Riek
vendijk Nans- 'An vcl Stéen Paula ts -:Grp

: Leö Molenaar
s ' roorgeNS: .ri. r,énting

;\ -: \.

- -.t..i .'.'
s r norgens :
s ' mldQqgs q.

Sluiten :

:'i' ,,7:
Riek L,j,.;ch.

- TÍnus ziliïrout - cor ,"pp"ritib,*.i . - 'anaré 'cirrist
. Àn vd' stéen - !,tarian vd steen - iarira v'oijk

" l3i j, v-èrhÍ-4dening. aftiellen bi j José. Christ -Té1.' 660204
LET Op --- I,ET Op'--- I;ET. Op --_ LET Op ___ r,ET Op ___

16 febr. LENS I Bard.i.ehst (2 pers.)

LENS zon en de koude start

Met een discussie over zoEervoetbal in volle gang Eochten lre afgeto. pen rdeekenal. getu+ge
l1j!. 'van hc! eerste.. komPetitievoetbal voor de seLektie 1n bijna 6 wéten. r,:er te_mperaturendie een- vj-ersterren:'koelkast niet zouden rrisstaan za§en we eàrst het tweecle zondàgta", 

-

.:' ]]!rreie1, tegen koplóper eapeà'drecht. óp een redelijí nesp..rau., 'ir.ra, r"=a het in-.eenzeer zh'akke wealsÈrijd (van beide kanten) 1'.0 voor papendrecht. opvarrend was de goede
rentree van Rene,van Loon,. ._ .. De B-selektie had een prima zondag. geÈ - ,e wist me.- 7-? bij Gona te winnen. (yoo1 eenversrag van deze wedstrijd zie èrders in dezé revue). get vte;de liep coriega piitt."rorr.=
croen Wit :5.8 ,nèt.. 5rO ond.er Ce voet.
En dan het eerste. Dè winterstoP heeft het blessureleed, binnen het eerste niet. gpgelost.
rntegendeel zerfst Peter Meefout liep in een zaalvoetbalwedstrij d een gebroken \rlnger - op.
JooP odenkirchen heeft last van een oude blessure te!$ijl ook Dick ruii aliesuehíí" -
fit ls. Dus eerd net een danig .rer.rijzLgd e1ftal aangeÈràden tegen het r.eidschenalagge' RKÀw. Met Edwin Eykelhof a1s linkerspits, Anand Rantahalsing óp rechts en zonder echtespits werd in eerste lnstantte het initiatief aaÍl RKAW gelaten. Na ongeveer twintigEinuten werd. een achterbal precies in de voeÈen van een RKAvv-aanvaller gesctroven en hijkon sl4)el j-nschj-eten. Een korte periode besefte LENS dat de vrinterslaap echt afgelopen
was .

-1-
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Even voor de rust sraronde. Edwin Eykàrhof door dg nxew-1er.d5Èging en bracht de standop 1-1. Na'de àst breken beide plLgén t".rr"à"i Eet deze puntendeting en kabbelde dewedstrijd naar een gezapJ-g elnde. zondag is er een vtieriitÈchappelijke wedsèrijd tegenEw (thuis oD 14'0c uur). osr twee vreken 9gar.r we nqèr vros. Éoperi3r is dan het. bressu-releed wat lginder.

_ 
UNIC:RIJ - UNIICORN - UNICOPN - UIIcory -. UN-rmRN _ r4,rrcoRry _. UNr@RN _.UNICORN _ .unrCpxll-

@rarcl llijlsna, vaste vragger van 81, tró:seerde voor ons de kou en kon nog nét rnet ver-kleuDde hand.en cle pwlten, voo.x- de .eer:.t: elftal spelers. op papier zettei.

UNI@BN :.IJNÏCORN - UNIq9RN - UNICOi].I - UNICORN - LINICORN - UNICORN - 
'UIiICORN 

- UNICORN =

VÀRIATIES

Eerst even iets recht zetÈen: de "fatale,, ut ttrap blj RKAW _ lfUS kwà flfffvan !4. vil tans, zoals de llaagse kranten wlIden doàn, g"Io.r"n, -- ..-;
'IntegeÈdeel, Martin toönde. zich afàelopen zondag gewoon een ,,prima goalie,.,on Elet Eugo -vlar:..(. r te spreken. . i, .Misschien clat de H.H. journalisten iets te aandachtig ',Variaties', hebben,lgelezen de afgelopen weken. -Zelfs als hij feschórst is hoor Je p.Meefout nog overal bovenuit.cehöord ln de LENs-kanttnei vros grijpt zictr ir rru"a aan de arrerraatste.strohaltr; ze krijgen LENS nog thuis.......
ÀaÍr d.e aÍrdere rani vroeg-.à-;;?i;t*;;-i="rrr", ootrl,ir ri.t: rn ae à,c. atr,rat zijn ploeg nog van de titel in fe 2e klasse kan 

'afhouden. ,...iluist. ja: : -

Ajax - A2'67 8-2. !Íaar hebben Ír,e die uitslag eerdeï gehoord?,, -. ...i.
Over Feyenoord gesproken, een prachtige sfeàrfoto pronkte afgelopen naanda§

+.53.00C lege stöèitjes, een paraplu, en zeker 12 human beeings waren te ionderscheld.en
Eén van hen verzuchtte na afloop: rr,2e kunnen beter gaan Xtaver5assàn,,:I.vou.h:b ik pcr .t.,.r.-ljk liever.n_iet Cat.die t1 rlat op r,eNs ao"n, íu., .,rèra",
is iedereen natuu-rlijk welkori, vrijdag a.s. ore 20.30 uur.
M.vd. Lans za} ook hier voor .Ce: tconische noot zorgen.
t-lk redacteur kon n.I. absoluut geen andere partner.vinden.
Het Eoge duidelijk zijn; de pcedelpri js is -irri 

iwet ".r9.".".,....
Àan het. bestuur den, donateurs, fon ns en Eeisjes.
Ondérgètcliende \,ril v5nàf deze plaats zijn wevoor dé keraL en irteuwj aarè "tL"u."'" i; à"(Nleuwjaar) riitspreken. Daar iling p:.et, maafi
maar terwijl U èit leèst ho<.rp-iX-weer meeE

r r j \

lgemeende dank, ook nanens nijn kinderen
fi jne avonel (,Jubileur) - en de nrÍddag í

te kennis net het wegdek, rilcbenkasi geraakt,

Ome piet; l4lnny, . Raymond. , :. ::

P.S .la het ls zo, öndergétet<eiqe n9et,lioo, ...r''l"dèr' àio* nr.i.
P. J. sinoèn.

"Aa.i.'schijf en,',ilice 
""..yilr:1*i:aer-e.,e1 teaan:<"n 

t;oo; 
4e uii rrun huwelijk n..o"ràJ , ,belavlteuiql lf Éracntioe r<aào'1_en-ir".À_-.Ji." èie zij onrvlnsen. . 

l

_') -

".'..-,.,.,.-.', ',_'::'í.i .''



GONA2-LENS3

Na vele weken kon er eindelijk weer eens voor de koq)etitie gespeeld worden. A1 vroeg in
de wedstrijdl kvraEen lrij door een solo van lJiebe wals, die Robert op Eaat bedlende op
voorsprong. Uit één van de weir:.ige echte tegenaanvallen wist Gona de stand nog rècht te
trèklei.ri, Frans. Eaakte (iirekÈ een eind aan de tllutii'ei'Van de tegenstander en scoorde 2-1.
Door een schitterende hatrick van de tot slecht !,reer §peler omgesctrakelde' Robert was "

heÈ verzet van Gona defÍnitief gebxoken. De tvrcecle helft bracht vooi ons nog twee goalè
via Frans en alweer: lobert, En na een nislukte buitenspelval kogelde- onze captain de
bal Eit een voorzet op ongelukkige wijze achter de v.eifeqte Llas en werd de.eindstand
varl 7-2 ber:eikt. Met {it resultaat zijn rve §,èer een stapje dichter bij het kancpioenschap
gekoEen en kunt U de veïxlchtÍngen van ètt élftal blijven volgen net een volgencl verslag
van lJassie. . .

Kou, wind en een veld dat veel weg had van een duinlanËlschap kennerkÈe deze wedstrljd,
waarin dluidelijk te zien was d.at de beide teaE§ giedurende 7 weken 1an9 geen cóflpetitie
Eeeï hadd.en gespeeld. LENS begon voortvarend nét een snel dcelpunt van llà.bà na àangeven
van vd. PIas. Maar als zo vaak dit seizoen liet LENS zich massaal terug zakkén'en gaf ale
tegenstande! alle gelegenheid zich te herstellen. Nadat in de eeïste helft de kruising
ate gelLjknaker nog i.n de weg stond, wlsÈ Bah., Zwaït kort. lla .dè. heïvattj.ng te scoren, èn
halverwege de tvíeede helft zelfs de lelèing Èe netren. Na het inbrengen van Sanders en
soeba-rta wist eerstgenoeEde de staÍrd kort voor het einde op getijke voet te brengenr dit
werd tevens de einilstand..

Aad Enze.

DENKB U AAN I,JW KONTRIBUTIE: I 1 VOI,GENDE !iEH( !{ORD4 DE VIANBETAI,ERSLIJST GEPTIÈTICERD ! I 1

PBOGRAMHA SENIOREN ZONDAG 9 febluari 1986.

zz i',3?izzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
z z: .' '.'
- SENIOREN ZONDAGtZ
zzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

14.00
i 111í1.00

11 .00
:14.00-i2:00
12.00
t2. 30
13.00
10.00

I,ENS 1

.r,ENS- 2l . :: .

ES Texas Dltii 2

Py];Írdo4). sv- 3
I,ENS 5

LENS 6
DEL 5
velo 9
Postduiven 6

.EvV.1.'.' Dlto 2
I,ENS 3

. .r!ENS.4 ,;
,Juventas 3
Lyra 3
LENS 7
IENS 8
I,ENS 9

' 427 221',!
426 2206 

,'

uur
. uur
uu=

: --u9r
uur
uur
uur
llui
uur

7 2049
2 2079
7 2709 -

t -.t à.t'

- 2703

v1
v1

v2
v3

40
4t
4L
42
41

RESERVEPROGRÀMMA ZONDAG 9 februari '1985

14.00 uur OOÀr:1
12.00 uur cDA A$':e
11.00 uur Dso 3 "'
11 .00 uur Dso 4

I,ENS
I.ENS
LENS
I,ENS

1

2

4

PRoGRÀMMA 11 'februari . 1986

El(eISioI ojldeï 21 .jaaïr9.o! 11w.,fils qnde5 21 . l1"r

-3-

(landelijk)

i :. j,

(vr)
(vr) '

P.Develing
. A, Di jkhuizen
H. Verheyen
D ,I4itra
,J. Staats
W. Strelekski
À. Jcl , r ',



rr:.è- l.-I!.
n!ri h?l+Fi ':tt.

DEI,3

Velo:
Pos tdu-i ven :

APSCHRTJVËN

lJur.ruèaÍI
"tlor:itxlls t " S?c.:.1:1 -ra n hcek tÀ_, ?cllFL i:.i.n
Brasserskade, De1ft
Noordweg, Wateringen
Madestein

LENS
f,ENS
IENS

5:
6:
'1 .

I^I.Kouwénhöven
g. niritnéÍ zwaan
G. ouivesteyn

299855
o.n42-7 t34'- 01891-794 3

LENS I
9

L.verkijk 454972
F.v Beekur 947272

PROGRAMMÀ ZONDAG 16 fèbruà;i 1986.

14.0ó
10 .00
11.00
13.00
12 .OO

uur
uur
uur
uur
uur

11 .0C
1Í.oo
13.00

uur
uur
uur

vios I
ws2
LENS 3
LENS 4
Tedo 3
ÉENS 6 vrlj
I.ENS. 7
LENS 8
IJENS 9

I,ENS 1
I.ENS 2
Vredenburch 3
DelfÈ 4
IENS 5

Àqo 5
Qtrtntus 4
ÀDS 5

UITSTAGEN ZONDAG 2 februari 1986.

RKÀW 1

I.ENS 2
Gona 2
cïoen l{it r58 2
I.ENS 5
I,ENS 5
81. ZI.IART 6
valJ<enieis-à -'
Gr. W fI Vac ?

' 1-1
o:1
2-?|:i ' '

.0,-5 ,.
)-l .

2-l
1-O -

'3-4
8-.1 .:. :...,,t,, ..-,"".

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

I 
- znar,voemnr,nRocRAMMA 

Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

DENKT U AAN IJW KONTRTtsUI'IE VOIJGENDE WEEK WORDtr DE VíIu\IDETÈ,8ÈSI, risr'.c',l:pi::ar,rci:rtirr

veld 3

I,TIOENSDAG 12 f ebruar i'19S6.

21 .15 uur Ornas
LENS 2 leverÈ s

I.ENS 2
rechter voor IJENS 5

2
chei ds

Houtrust

22.U0 uur LENS 5 Orkaan 2 HouÈrust veld 4

DONDERDÀG 13 februari 1986,

22.30 uur Devjo 3 I.ENS 3 De VlÍegernolen
VRIJDAG 14 februari 1986.

19.00 uu:r I s-Gravenzande SV 4 I,ENS 4 wes tlandhal_, ..i 9: gL g.yqq?anqe

opstell ing : E.,fabroer -,F' .Dlokland - B.Endlich .-.iI.Keetn0an : À.de pagtet _,R.Keug _
W. KL Énnen

.UITSLÀGEN

Ind.oor Sporting :.
snoekle 7 -
tsadger 2
HMSH 5

LENS 1
LENS 2
I,ENS 4
IENS 6

-.1-

7-r
l-8

3-2

. IiENS 1 
.'

Papendtecht 2
IENS 3
I,ENS 4
Rava 5
DEC 9

. LElis 7- I.ENS 8
LENS 9
: - i ,; -.'r



PROGRAMI,Í.\ WEEK i7 .!/u'27 tel)ruèri 1986

donderdaa 2O/2.9rilhèImr,.s 3
vrijdag 2l-2 De ,Jagers 2

IENS 1,314 en 5 zijn vrij :

r,Elrs 2
I,EÀIS 6

(22.30 uur)
(21 .15 'uur)

| .-
De Vliegexmolen
Eoutrust veld 2

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzry.zzzzzzzizzzzzzzzzàzz
z
; r.ANGs Ds spoRrEN vÀN DE z-M LADDËR ___l: I z

,z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzi,zzzzzzzz'azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

DENKT U A.PN UW KONTRTB UTIE:: I VOLGENDE WEEK }IORDT DE I'ANBETA],ERSLIJST GEPUATI CEERD ]: !
PROGRAMMA ZATERDAG 8 februari 1986.

14.30 uur Veïbuxch 1
12 . 00 uur SVGï,0 2
14.30 uur DSO I
10,00 uur SVGI'I 5

tl

Énocmiar,À zerERDÀG' i

]r'ts I
re\s 2
I.ENS 3

I,EÀ!S 4

G. Postema
D . :lui ten di j k
L.I'lotebooE
N. N.

J. nËEmrswaal
J.PoÈjer ,.
r7i,5/iÈi lna5

N.N.

c011003 008
008/087 008
017l131 008
o24/i?O OO8

001/003 008
008/044 008
ol7'/ 128 OO8
024/ 17O QOg

5 februari 19É6.

14 .30
12.00
io.oo
14.00

uur
uur
uur
uur

I,ENS 1

I,ENS 2
iulls I
I,ENS 4

3
.6

'80 3

sEv I
Te I{exve
S . AlÈius
Ariston.'

1 1 1-3
2..7 2-4
) ) 1_a

2 2 L-3
:" SGADUyIPROGRÀMMÀ ZATEITDÀG 8 februari 1986.

i.12.30 uur SVG'[,J'i' .

12.30 uur r.oo-sduinen 4

I.IGGING DER TERREIITEN

veiuirrirr:
DSO:

SVG.d;

viij,lagavond too: 19.00 uur brj "

Axkelweg 20 poelaijk, teI. 01740-45136
i:poï'bpark "Burg. v Tuyl", vd Hagenstr, Zoetenneer Oost,
tel.079-3155S1
spor',-pF-rk "O:l<enburg", eLnCe Laan v Meerdervoort,
teI. 230512
sportpark "Madeste-ln", MadesteimÍeg, zi jtak MonsterEevreg
begint naast no, 17, te1. 97892C

Í.E|NS 1

LENS 2

À. Spa
M.l,r-elirsen
kantoor

te]-- 070-291737
Èel. 01720-21144 of
teL,O2O-5442055

I"k:n, lA-S hebber: rve cr op zitten vrachten cn --ploq): pardces is.,t. er: Het begon aleBond'blijkbaar ook te ',/erveren r aI dlt a-fke,.rrenl-- en iiu naai neteen: arles goedgekeurd::,Je kunt je ogen niet geloven, gevroonr re g I
Ons EEESTE bracht hei: i-Illrïef lastige bezoel: aan Bla'lw Zvrart te Wassenaar toÈeen redelijk goe-d-ëlide (2-2) na relfs Elet de pauze nog Der 0- de Iei.r.í nq ( 3 ) t-e hebbengehad. Na zorn lalge perlode van tïalnen tralnen en nog eens trainen, lijkt ons dlt enewistpunt zelfs een hééI goed resi.ll taat-. Te neer, in aannerking genomen dat er nogal watafschrijvingen en blessures genelcl ucr:den----
Het I\{EEDE íri end.e heraas nog een weekje te wachten met (cogjpet1tle) voetbal,doch de spelets ffiÏön- zich ongetwi j reró eraeis bij zond.er nuttig gemaalt hebben. Dat is

i3!1,"* 
weer een goede oefening voàr de zware urr-wedsrrijcr teiei svcw z van vorgende

Ook het EERDE presteerde uitstekend, door de zr..rare uit_wedstri jd tegenPi jnacker in een 9e1 iJkspel (2-2) oa te zetteh en putten vre hier Ea.Lr weer de nodigemoed ul.t voor de voorstèIlinoen, die nog komèn rpeten. Eet bezoek aan DSO gzaterdag lijkt ons een goede krachtsneting
5-

van a.s.

ITOOSDUINEN:

,dÍscaÉ,rrADFEs



p

etrnurtB t.i.v , coiclRIàUÍIE AGTERSEÀIID

Ee'reil deilk'erL--'.3t èr' Dièt- gèspeeto kan-woiden aLs uw Èetarings achterstancl niet isweggelerttllllll
IMOP$IATIE over de hoogte von het bedrag bij t{.Nelissen.

VcrsIa af I n rveek:..

Het reas. dan eindeurk zol-er a'Ies was goedgqkeurd en vre konden dus de wei in, helaasbreek ter erfdèr uïen :'v 1 -- r,Ews 3 aÍs "iig" i" de Haagse agicling te zijn afgekeurd.ondardis de toch noq vere afschriivingen en zieken konden a1le elrtaíren conpreet aan destart verschi.jnen. Met lrisserend sucies werd deze con+)etitiedao afgesroten.Het.derde wist een 2-2 gelijksper uir her vuur re sreien tegen'riuil-"àï"à.rstè $recl-strijd verriep nosar moeizaam ianun. wlsr een strafscrrop te verzÍrvererï ;ï:i ï]ï-ri:,aktie. bekroond net een dgelpunt. rn het vervolg *.r .p- tri a ;;;*.i;. r .:
Het vierde ging na'a-r AEar DeeF en vJerd &èt éen 2-0 nederlaa! :raar huis gestuurd. Er ivérdhard geverl"t, maar tvree ongerukkige lcoEent€n, een bar niet onder controre en een bàr vanrichtins veranderd, zorsce. voor aàze neaerraae. ,"i p;i.";.ii;.'#-Ë Ë";ï";.';-j.kreine kansjes. warlt voór het vièrde is à"".-àra"rirg toch redelijk zwaar, nu de Keq)ers
:t._r:.. bij zijn zal het elftaL nog wel enige overwinnlngen kunneí pakken. . :1
Het Eerste txok naar El,au,l zwar.! eén rceili jke tegenstander voor ons, oi'^aia ,r"fa ,(klein en hobbertg) is het noeili:t 

".Jiiàí." en zie craar, daar rag nu het euvel,i'p'v' met de l'ange trap te werken en daar,ee Brauy zwart op eigen 
',.ria-iJ 

iJ"àí, gi;gr'E.ls co'bineren en bracht zlchzelf a.a.r..ln moeÍrijkheden. gIàuw zwart thuis op dit'/erd wist hiertree r'rer xaad en speerde simSrét en zctte ons k1eo, ondanks 
-uriï"I'"I j .._ .vroÈ de .leiding nam na een voorzet van Ronard vd pras wigt Musri Baba beheerst af te ron-den' Eï deden zich enige hacheriit<e momentei .',oor bij ons doe] a-r haal Fred coïstanjeecht weinig nceirijko' bnllen te íer*erke;;-[!."in afstandschot ging rakerings over óf.voorbij ons dcer zerfs de lat Doest o"" 

"ào=-à" gerijkmaker r.àa".r. ,oer reek tret eenPraathuis ' r\rat de concentratie niet t"o gooà. tkrrum en.ook de scheldsrechter iàakte hierduideri jl'' geirritecrci van. rn d.e rusë rneid .ilan ook aríaetiitr gemaalrt dat het geouvre. . .. ,.maar eens afgelopen EoesÈ zijn, siryel voetballen ?as de opdracht. ,tamner a.Ilèen daEtslauw zwaï+- .it speuetje ieL uetei ;.=.a;à-;" ar sner vrerd her gerijk, bij een vrijetraP bleef iedereen staérl en óngehinderd kon d.e tegenstancler de hoek uitkLezen. Nj-eÈ
ii.:#ËÏ"_::=:jtËïï ,.::1ï:. 

"_".". "o"'=fio,,s'-.;n.,à.,,.,.", rue ..i-,r5i"Iine of her
i.,," o.i'ott"i: #.;"n:§Ë:ïir:"Ïrg::ïS=i:r":"=:::;:':"*i:_,iïr:: :f:=.í§1"iiíi ."I:il.-".+t PerL.,ilr :sand.e;s,. tret een heheerste kopbar wist hij de voorzet af te ronden.I'íet ÈiF,.del.iihe .spetr. mochren we blij zÍin. . 

----

:woxde;l. bFkend., gemaakt door d€i. trainer.IEI'IS I ,IrEN

-6-
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LENS 3: .Enze - J.Kouwenhoven - J.Krul _ F.lrAmie
.sÍnke (A)
.N.

- I. Sinke - J.Weltens - J.DieEe

-verzarelen r l3.00 uur tENS''

- w.v Mersbexgen -.T.pionk _

}.- .!-:v Nouland .- c.Kuiper -
Leider c.Kuipeï,

P

J
N

:ii i

LENS 4: D.v Essen - Ir.Grootveld _.M.Jansèn.: H.KcuwerÈrovcn ,_.R.pilon ; C.fipnan _J.Kxuithof - w.sruifbersén (A) _,u.rri" _ï.iï;;;.' _';:;:"] r,.uanter.

JJJiIJJJiIJJ.EJJJJiIJJ,]JJJJ,Í,,
J,,
] '' veu rmr ,IEUGDFRoNT. :
iIfi]']JJJ''JJJ'L'JJJJ'fJJJJJiIJJ'-TJJJJJJJJJJJJJJJIJJJJJJJ,T,JJJ,'JJJJ 

JJJJ,fJJJ,TJJJJJJJJJJJ,TJJJJJJiIJJ

EENKT U ÀÀN

' i- " r ' .
WEDSTRTJDP

KONTRTBUfIE 1 ! : VOLGENDE }IEEK I,JOITDT DE T,IANDE TAÍ,E
ml

RSIII JST GEPUBIJICEERD

ROGFAMMA A+TJ .fUNIOREN

ArqE_r.r!E-N, KONTÀKTFEitSocÀr : Peter Pezreyn,
teL.97!674

. Jan Spaans; Maartensdi jklaan 54,
'- teL. 292929 b.g.g. 921674 (peter

Serenadestraat 51, 2551 xa oen uàag 
^'

!.,'r:-'^
,, '.':. i r' :;ir
2541 XR. qen Haag, -., ^
Perreyn)

. KonlAktpersoon I
:1 'r

Àfberren voor de lre Èlstri j den blJ bot engenoera peisoàn-op ,riiaàia.,rlrr.ó 
t.u.J.; 

,à:àí.,19.00 uur. rn ulterste nood nog gp zatéraigroS'gen op r.ENs bij lenand var.de.. .:. _..

,i::fi;ï.Ëà=:i.tel' 
661314' {'-31;11À'1i";il;Ë' 'i..iri:r-Ë" ;ï;; ,i dp qedslrijd

'' 328
.438
J J'*
476

ZATERDAG 8-2- 19 86.

" - fa.3O uur IENS A1
'11.00 uur LENS Az
12.30 uur LENS ul
14 .30 uur LENS 82

GDÀ A1
GDS À2
Naaldwijk i31
Juventas ts1 '.

w
?

M

K

v3
V1

'v2

qelevd

-:':-__-- !
Sanenkomst . LENS

13 i45 urrr
10. 30 uur

-, 1 I .45. ugr
14.UU uur

,-v Swieten
. tleber

zoNDAG.9-2-,19 86 (zaalvoe
::j... l.: l
13.30 uur r,ENS 82 coDb.

I'íAÀI{DAG 10-2.1 85: (zaalvoetbal'.. zis ,k

zaaltoernooi Houtrusthal

[èaltöèrnooi zie
+

13.00 uur LENS l]1 coErb

DINSDAG 11-2-1 986.

19.00 uur IENS t,/n 21 jaar

IVOENSDAG 12-2=7986 . '

10.30 uur LENS 81
,.í . ., : .. - ; '-

DONDERDAG 13-2:1986..
i.r ji, -. ; ;--,. .

.7AC MarirÈahal

Excelsior tandelijk V2

Gravenzandetoernooi

' ,1' I:30 uul

SamenkoDs t hat

, a 12.30 uur

SatrenkoEst LENS

' "'' rs. t5 irur'

- 9 '00. uur.

SaEenkonst:hal
^ ,. .: ..!"

13.30 uur
15.30 uur
14.30 uur

9

14.00 uur LENS A/B conb-
16.00 uur LENS À2
15.00 uuï LENS tsz coEb.

(zaafvoettà zie kofy)

Maritrbahal
Marinbahal
MariDÈahaI

JAC
JÀC
.lÀc

-7-
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BYZONDEREEDEN

ops tellingen als bekend
. LEIIS i\2 Eet: M.Eaazen zonder: p.Stiaàthof en R.vd Assem

LENS 82 zonder: M.de Vries met: D.Eanique

zie schaduwSrrograEma en zaalvoetbalkopy '

WEDSTRIJDPROGRÀI'IMA C.}D JUNIOIEN

Kontaltpersoon, Robert Pennings, Kon. Ënmakade 4ci .2518'Rj )en Eaag,
re!. 652474 b.g.q- 971674 (Peter ?erreyn)

zÀTE DAG 8-2-.1986. SanenkoEsÈ LENS

Afbellen voor cle wedstrijden bij bovengenoend persoon op vxi j daga-.rond tussen 18.00 en
.19.00 uur. In ,'iterste nood nog op zaterdagEorgen op LENS bij iemand van del
jéugdkór'iÀi ssi€j tel. 661314. voor avondwedstri j den uiterlijk de àlr.:,nd van de r,redstrijd
voor 18.00 uu=. r ..

391
677.
810 ,

v1
v2

11.00 uur LENS Cl
9,30 uur LENS C2
9.30 uur LENS Dl

Ver.burch Cl
Rijswijk c3
RVC D1

G .Eennevanger 10.30 uur
9.OO uur
9.00 uur

ur

ur

Samenkomst hal

l1 .30 ,uur

11 .30 uur
12.30 uur

V3of 1 ?

zoNDAc 9-2-1986. (zaalvoetbaltoernooi .zie

(zaalvoetbal z1e

kopv)

i.i1.,1l.:qrr.Xotl§ rl1 cornls. I
1.1 .15 uur LENS Cl coEb. 2
I I . 15 uur IANS Dl corDb,

zaaltoernooi
zaaltoernooi
zaaltoernoci

Eoutrusthal
goutrusthal
Eoutrusthal

10.15
io.1s

+ 10. 15
ur

u
u
u

"MAANDAG 1r-2-1986; kopy)

12.00 uq5 Í.rNS Dl coub.

DoNDERDÀO 13-2-r9e6. (zaalvoetbal zie kopy)

,lÀc MarLIobahal

l4atIlobahal
Mailröaha1

12 .00 uuÍ I.ENS C 1 coxrb .
13.0C uur LENS C2 corb.

BYZONDERtsEDEN

JAc .,

JÀC

,]
opsd.ellingen als bekend
LENS C1 zonder: P.Pronk ..
LENS C2 zonder: A,Eloudzzani en R.Ghazi

, 4J-.9-, schad.uvprogramEa en zaalvoetbalkopy

Í,IEDSTRIJDPROGRAMMÀ E+F' .'U.IIOREN :

Kontaktpersoon : Rob v Schaik, Jan luykenlaan 158, 2533 JV Oen Uaag,
tel. 884694 b.q.q. 977674 (peter perrelm)

Afberren voor de wedstrijden biJ bovengenoeEd persoon op vrijdagavond tussen lg.o0 en
19.00 uur,. r.In uitersÈe nood nog op zaterdagtor3en óp LENS bij,ieroénd van de
jeug-dkoirmlssie tel. 66131.1. voor avondr,redstri j den Eiterlijk de avond.van de wedstrijd
voor 18.OC uur.

-8-



'":"
. ZATERDÀG 8-2-1986-'" -. ."...3+--.

ii .",.. ! ..'i "
912 II.00 uur r.Èns st
952 12.00 uur Esdo/wir
10.00 uur verburch F1
11.00 uur ?onegido Fl

rt)
. waalsdorperla?n .
' ir. art<etlie g/noeiO:. it'
Rodelaan/voorburg

SaEehkonst LENS

10.30 uur
li,00 uur

15 uur
00 uur

elauw Bl
'' bsc rï
- I,ENS
r,ENS F1
LENS F2

E?
(vr)
(vr)

9
01

, ZONDAG 9-2 -ï1986. (zaalvoetbaltàeíooi. zie

.. 9.00 uur LENS E1

. MAÀNDAG 10-2-1986.

conb. zaéItoernooi HoutrusiJral '8.30 uur

Saméhkobst hal

- IJ.JU UUT
' 14.30 uur

- 17 .00 uur

( zaalvoetbal zie kopv)'

14:00 uur LENS E1 coEb'"
115.00 uur LENS F coDb.

MarirDbahal
Mari&bahaI

I,ENS E 1 'Jansoniusstraat

DoNDERDAG 13-2.1986

BYZONDEREEDEN.

17.45 u':r Íiaal<kwartie:: E 1

., bpstellingen als bekentt i -,- 
'

' Í,Elis E2 met: M.Tijsen . _, , zoi:ddr: M.Bertinà
LEIS F1 zondei: R,Swilker'(2x) 'en p.BaIk ''.:"'

1ie's:lr-à9ïrpïograTla_en zaalvoetbalkopy . .

-!{EDSTRTJDPROGRAMMA DAMES .EN MÉISJES

Kontaktpexsoon 3

zATEËbÀc8-2-1986.-.'

Erans vd Aerg, craBsbergenlaan 114, 2541._.AM.'.Den .Eaagl
1ce.L. 297978 b.g.ct. 97f674 (Peter perreyàj. :.'

Afberren voor de wedstrljden bij bovengenoeEd persoon op vri j dagavond tusseh l.g-.00 en
-19.00 uur. In uiterste nood noq op zaterdagnorgen op r,ENS blj ièmana ver..de rï:

jeugClkoomlssie tel. 661314', voàr àvondwe as i.rl j àen uiterlijk de avond van ite wedsÈrijd
voor 18.00 uur.

SaaènkóIost LENS

267
227

14.30 uur Vïedenburch
1 1.00 uur VDS

LENSda-mes
LENSDeisjes

Vredenburchweg
Ih i iJour.Jmeesterpad

MAANDÀG 10-2-1986. (zaalvoet}al zie kopv)

11 .00 uur LENSneasJes

BYZONDERIiEDEN

schadur^rpr)granma èn zaalvoctàalkopy,

raiÍier van 6a A-jeuqcl-
cIub. voor ohs is'''

nerscàrriére.,wie -weet

j hebben er het volste
vervolgen en wij

schelen in zrn

JAC MariEbahal

, - 
t]- 

_"pJtéru"geq ars bikena
'" "' 'Èie

..- ;L., r ;.' ;;
TRÀINER NIEUWE SEIZOEN

Zoils- iuttre waarscntjnt-iii .uf í"rnor"^ heblren gaat Llaaiten nog, tselektie, ons vclgend i,r. '.. hclaas verlaten. gpSV is zijn niér:wedit jatn'ng':, \'ooï l'laarten echte! vreer een stapje verder .ln zrn trai
zien we.heE nog eens terug op'IENS 'aJ.s trainer van de senloren. Wi
vertrolMen 1n de.t Maarten zrn tijd bij LENS met dezelfde inzet zal
wensen hem nu alvast veel succes toe bij HPSV (zal in ieder geval
bekeuringen).

-9-
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: 13.30 uur
10..00 uur

' Saibenkomst ha].

r.u .5u uur.



Natuurlijk gaat de jeugdkonraissi.e nu aan de slag oro het trainersplaatje voor het nleuwe:,.seizoen in te. pramen. tiartin Reuver en peter perreyn praèen ,oet arle jeugdtrainers . 
.en -zirlJ'èn ïérvolgens in overreg Det heÈ bestuur een voorstel doen. wanneer een en anderrond is zullen we dit natuurlijk in de LENSREI JE. Deealelen. - --- -- -:'-'-

Èe: Oudéïs lees

ZAAI.VOETNÀITOERNOOI OP ZONDè.G 9 februaïi in de Eoutrus l.}talt

dir d
-.i;.1 ;:'"

Àfgeropen week hebben de meeste jeugd"recren van r.ENs een enquete Eeegekregen bestemd.voor de ouders. Eet is de bedcering dat arre ouders.deze enquéte i' o.r.riég rài ï*] ,
zoon(s) of dochter deze week lnvur.ien en als het kan a.s. zaterdag g februari weer o.pTlNs Lqten inleveren- Eet lnrevereil Eag ook eèrdeï gebeuren. oe tiainér=71"id"r" nemen deantwoorden graag in ontvangst en geven ze door aan de j eugdkorcnissle . Het spreÍ j voorzlch'ilat !v-ij trEt inte:esse uitzien naa.r de antuoordgn.. wij },àp.n:à.i'd. ,.spens ,.e, -.
groot zàl zijn' Eet is bedoercl om er echt iets ree te gaan doèn. Het is alus in,het-belangvan. u$, zoon (s9 0f dochter dat er serieus geantwoörd. ,oidt en door iedereen. DegÍene diedezeenquëtenogniethebbengehai]ontvanienhendezeweek.

rn-' deze .periode wor(It er weinig .g€vDetbaJ.d. Als er zich dan een mogerijkheiil voordoàtom te spelen' al is het in de zaal, dan griipen rre deze natuurlijk cirókt u*r. Eet rnl-tj-atief van de Eaagse voetbar Bond oE ,-ittóèrrroo:-"n te organiseren in de EoutrusthàIaan de HoutrEstweg Ieek ons interessant. Ten eerste zijn dó opbrengsten (inschrlJvlng,giften) bestend voor de gehandicapte jeugal en ten tvreede kunnen er toch weer wat riENsërsvoetballen. Het is de bed.oeling aa.t ,iufi-ie..fn .spoïttenue ,.t tr.ir:,"g=;J-;; ;;;;;;aan op r,ENS verzaraeren. Er is daa.r n.r;.nauwelilks kteedruimt". è.-: J-i""ntstreeks qeefdlt dan a's. vri j dagavond even door dan staan. wË ni-et 
"ó...r 

nlets tè wachÈen. c,eenlnteresse??? Ber dan vrijdagavond even af dan zorgen wij voor vervangers, Í{eqbrijven 1gonspo:èief en levert een extra reservebeurt op. De toernooi.tjes dureí ;;eïi::' ".:':. '."
De opstellingen zi jn:

LENS B2 cotrb. I M.H
R. Cuobeïba

LENS Cl conb i I i M:Fre.deriks - M. schuurman -,..R.Tettero - D,v Zetten.

LENS Dl coDb: t4.
. D. Sliere

LENS E1 corÈ: P.Bosch (2x) - u.lzendocrn (2x)

aazen - E. Baffaele - R. Eaffaèle _ V.Tromp _ F.v Veen _
tch - D.Rannares.

t--.
. 

J-. Mansveld - .p. Valkenbuigfr - e.fitai i;,

LENS Cl conb. 2: S,vd Berg - I,t, vd Derg _ E.v Knijff _ M.v Croonenburg _ R.Wyrdeman.;., -,..,.._.E.9:l.Heyer - H,strulders - r,l.iii=en

Knoester.,:. .B. olsthotj::n - M,de tsruyn - R. ciilibt _ M.de giitàj_
ndrecht - l,t.Scholte .--- l---- .

- L. Abourn-arsa (2x) - .l.v Dièoen._ .-
W".v Dienen - R. Rienaen - T.Heins.

ZAÀI,VOETBÀI, JAC II.J DE I,'AR[I'IBAHA], TE RIJSi.IIJK.TE@N

De uitnodiging van JAc lverd natuurrijk ook direkt aangënoEren. op rDaanalag 10 februarl, endonderdag 13 febxuari zlin we te gasi 
""" ;ec. 

"rx 
t"i, i+".it-Ë"ïïJïi".*"ri1,edstri jdvan 2x3c Binuten. Geen rnteïesseaíz i-rel eur, ,rriaug..ro'a-;;;;:.;;.;:lirgen wi5 voor eenvervanoer ' redereen wordt geacht zerf naar de zàa' toe te komen. Èr.-ii'a aan het ... .-.waldhoornpreÍn (vra:Èij wirÍkelcentruo a" a""g""ra in Rijswijk. Met het openbaar vervoerkon je er zeeï dichtbij ars je bus 23 neent. 

-oJt"a"n 
ii ,nístenue r.u, i'a" sporthar.;schoe4en laet zwarte zool zijr verboden. c" op.Ëf firr9.r-.rii"j --:'-- ^-l '

LEIIS A/ts conÈ. (1312) .E..verbeek' r- ,M,er Àssrouti - ,Riv_ scheik -. F.Kassin - a, x-p _ ,^.-t.t.. A; Oosterlaken .r P.Ooste'rweghë1.,, ,. i .. j..... ;:.i!i .r
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IEríS A2 coab: (t3/2)
F.Swal-ef. 

.

ilENs 31

RNOOI

scHÀD rrrí-P. BIi;.iiu.fr rÀ

Ijij algehele .afk
of in ae zaài:

.,. .'.'-a r.i . .r- r: i,' - i,i, 'i I L
: (1912) í.L.DrÍn'ant . - ..ti.tet..eró - F. ell

P.Bijlsrca,,?. A.J_aÍLsen,,., ..., .,
H.adàioui --n.spràs - D.aijldna -

J.Roosloot - R. Haidàail' -i.tC. Vèrhoèven _ M.Haazen _. o.S'"r.fàt ;

. .'-: .::,- i :t f,, i

rFI-,Is,82. comb: -, $3/21 M,Haazen,:(2x)
. E.Spaninxs _ M.de FreI.

J.Koppendraaie

rg - À. v Delalen - D.v Delden - 'M.tíubben _

-.M:Droo.shooft - À.RaEhoebir.- u.àosch _ b,n*f.Iol _

r'ENs cl conb:'- (1.3,/2) M. Freiieri.ks - M.schuurnan - J.Mèlnsverd - p.varÉenburgn -'a.óirJ -':,.-R'Tette:o-D.vzetten..:E.denHeyer':
LENS c2 conb.: (13/2)M.vd Derg - B,vd Be

N.Jagesar - p.de I,ange _ R.!oom,

-ry-Plsoo:t (L0/2) u. Knoester - N.schuurtran - J. s-oaans - o.Èeins -.r.relier.àta _'E. Làu _ l.t. de Brito

LENS E1 coEb.: ( 1Ol2 ) P,Bosch ,: J+Hoefnagel - S+Eoefnagel _ R.Wubben _ u.v elswi jk:,_,-r - L.Àbournarsa - Mllzendoorn..
,' .. ' 'l' .' i ',:'.

ry r solb.-, (10/2) G.v..verseverd - p.v Ftrjri -.p.va.bteen - n.vd :reyden -',r.nuis _,.
;ti. .. ,. 14. eI. Hadèioul_- M.watert eus _ f,.péek.- . ,

- -:-.i., 
- : j,..1 .:,. : -. _-

.. HIE-"i=xg'.,eo/?l N.Ros - D.schram - A.Moonen - r,aàptiste --s.vd nerg-'_ ll.schrijver _

OP Í2, EEiiRUTiFJ

I.ENS
L. ENs

vooR IENS ts1 ,
, ,,|: '

'1a.,..49 Gravenzande vraagt on een toernooi op irg! v.gJil È.e itgoe., dpeièn a"r. ào" j. ítl'n-a.Iggrlrijlc ff rekr in de :Krokusvar<ariti..;-r"sài=;u"d+s- ?iin/ Gra.ïànzande sv, GDA, Derïia,ÀRc (uit Arphen) en her sandenférdcorlége. vij i-";ai*r!à"r, .ru,, 2x2o ninuren. Niet weinigen on 15.40 uur j-s het voor LENS afgelofen. oË opsteltinq. .

J.D-mant - R. Spaans - E.Etr(Uich - M.de FïeI _ D.BijlsrDa _ R.Tettc.+ö _ p,vd zwan _À..fansen - E.Spaninxs - M.EÍjdlich -. p.Bij1slia ._ 
-,f+Tiynharmans 

_ F.fi Hadalioui _ ..
M.;Josch'.-. t"I..Brooèhooft . ,

li"

euring spelen a.s. zatefilàg ae onàeistaana" èrtt.iiír, vrienosqnappeliJk
i: '

i r:,,. i

Gravenzande A1
r,er.rS- az zaàrvoètba1
craïèi.izdnde B 1
I,ENS, 82
Gravenzande Cl'
IENS c2
EBS D1 -r ':.
EtsS E1 - '''
I.FNS E2+ 'F1 + F2
LENS dames + neLsjés

. i.-
1 'j . i {."'

I,ENS , AI
Marterrade -

. r"ENS. i:11 . . . )

zaalvoetl:aI- Marterr4de
LENS Cl
Zaalvoetlf, aI l,Íarterrade

E1
zaalvoetbal MarterrëCe
zaalvoetbal Marterrade

Samenkomst LENS

12. 30
15.00
t 2.45

. .14 .00
11;15. 13 .00
11 .00
11 .00

., 10.o0
11.30

uur
uur
uur
.uur'
uuf
uur.
uur
uur
uur
uur

'i .. uur
utr-'
uur
u[il
uur
uur '

uur
uur r

uur ,

uur

11.15
t4.30

- 11 ,30
Í . 13.30-. 10.00
- . t2.30

Í0 .0Öl
' 10.oo
' ....9.30

11 .00
LENS El - Wilheliuus B1 2-4 (r-21

voor de wedstrÍjd stond LENS. g punten achter op koploper G.;,.r=L-pns. Er rcest ao" g.roryr"r,worden on nog. een kans te nalen-:6p,,6s 
""r"tà fï"at" :- -

'.,t .. ... .. .' :' - : . '

- 11-



De voortekenen $raren niet best. Patric]< vd zÍ,ran (geschorst), RicaÍdo Tettero, Marco de
Frei en Datrock Bijtsna haCden afgelelC wegens ziekte en ook.Tcon Jansen was verre van
fit. Toch speelden aleZe laatste twee mee en MaÍtin Brooshooft Ínaakte het elftal vol.
LENS Il1 startte goecl en nan na 10 Einuten de leiding toen Marcö Endlich een corner van
Patïick Bljlsma furkop-te.. Helaas nog -gg. en.nilqut- Iater was heÈ alweer 1-1 en tien Sécon-
den vooi rust roadktri !íiltrelnus er 1-2 van. Na rust. kwaE Dl goecl terug. Marco Endlictr
Eiste eerst nog vïLj voor. de keeper rnaar strafte claaxna een verkeeÍde teïugspeelbal
beheers'É af. Ire volgeode 20 ntnuten was Wilhetmus toch wetr iets sterkex, 'Loor goerl'rier-
dedigen van rle'o-.a.' zèer sterk spelende Edward Enallich en een keÍhàrd wérkende Jacco
Tinmermans (ga zo d.oor) bleef het Lang 2-?- Toen rccht }lilhelmÉs l0 nl.nuren voor,tijd
een viiie schop nemen die weïd lngekopt. rENs-prob.eerde nog gelijË te malén naar wilheluur
liep nog geflatteezd' utt naar 4-2 . zLJ zullen nu wel karopiàen rvorden en LENS moet vercler
voor de tweede plaats (fet wel op Scheveningen, westlanèia en DWo). Succès.

PauI vd Steen,
IENS c2 - HBS C4 1-5 (0-3)

Na 2L EiianC.'speelde c2 weer corT)etÍtievoetbal i3ij een snijdende koude r*ind mest de
ieiCer Èoezien ilat HiJS aI na 2 -minuten een doelpunt traakte, IÈnnis en Andy van Delclen
waren zich toen nog aan het or:kleden. Voortaan eerder koren jongiens, Daarna nët 11 maÍr
probeelde LENS er}Iat vó te naken. I,let de lrlnd in d.e rug vrerd EBs ohcler druk gezet. Vele
kansen werden echt€ï niet benut. Een schot va! René ging via de paal naast. Marco tl.
Itlarco- T en stefah. kregen goed€. rcgolljkhed€Í\i. maar zoals zo vaak viel het doelpunÈ aan
de andeïe kant. En terarljl stefan In de Dug-out zijn bl:ruwe §rote Èeen aan het bekijken
was, _maakte ELlS tot overmaat van rary 0-3, Na de rust was ERS Éet de vrind mee de s.tgrkere
LENS roóest àl Ie zel,len bijzetten o!0 nlet onder de,voet te worden gelopén. NaËlat de paal
aI eeh'paar keèr'geholpen had, kwa$ HDS vla een peíalty -Èoch. op 0-4. vervolgens kreeg
Maurl-se het op zijn heupen en Daakte een schLtterend doelpunt 1-4. LENS pïobeerde het
nog eens, maar goed. doorzett€n van Naik 'èn MauÍice mcht ni-et-bat-en. Dat HBS er.nog 1-5
van Eaakter.was slechts voor de statistiék. zo w€i hebben de bal weer gercjken. volgende

.keer wij weer. Maxco Tijseen bealankt voor.de asslstentie.. waar.waren Shousil, Nousàk,
' Raircndl en Anouar. Jullie bIi'iven toch niet zoBaar weg???'

'-'i ' L:"":
IiENS D1 - EW D1

' wat, zou later blijken, het. hoogtepulq v+n de dag was, was de wedstrijd van Dl. De taktte:
varl d.eze pupillen was gebouwd op het later op het veld verschijnen maar wat gebéurd ér
HW bestxij.dt geltjke wapens en kont gevroon 25 minuten tè Iàdt. Uandje geven,
sorry en beginnen naar. De warroing up was perfect geweest dus werd de eer-st helft hoop-
vol begonnen. Toch r.ras de ïuststand 0-2 maar daar !0aat Je de "D" niet banE mee en nd. de

" rust werd.en alf.e regJ-sters opengetrokken . en werd de vesting van gvv 3C ninuten lang
bestookt. Een goede goal van qarry 1-2 dged de lont in.Iet kruitvat bïanden en het was

. lyachten op r1e gelijkmàker lraar deze zou niet koDen. Eet werd naEelijk 1-3 en het 9€1ukj: éat Ew hierbij had grenst aan het geluk dat Ajax in zrn grote tijd (hoe lang is dat''at*eei geleden?) had. Maar LENS Dt zal toch weI niet opgeven. En dus $rerd de draad weer
opgep+t en de aanvallen stapelclen zich op, Na eèn gcede aktie van Ce ultblÍnkende DaVe
kon. l4iki ,(rebound) scoren (3-2) de anschlusstreffer en d.e wedstrijd was weer open. Barry
èig rdaar een helft Eeedeed maar we1 heel goeè speelde Eaakte weer ouderwets oorlog in
'lde zestlen" en schoot op de paal. ilttrntry kreeg hët bij vlagen ook op z'n heupen en schoot
op Ée lat lraaïop de keeper met èen duik reageerde en per ongel-uk de terugkomende ba1 .

van Miki uit zljn doel hielcl. Kortom het gel-uk liep uit de broeken van de jongens van
EW.. Eo! slot Marlo Eet een teleurgestèId gezicht:,, Eebben we nou 0 punten?" (alsof hij
zeggeq r.rilde ik heb aI1es gegevdn wat ik had en ik houd O punten over?).

Jurry.
LENS E1 - Vredénburch E1

De eerste wedstrijrl op het veld_ ln dit nieuwe j a-ar heeft lang op zich laten wachÈeil,
naa.r ond.inks 3 afschrijvingen beg,cnnen we Íoet 11 man. Na wat eerste kansen te hebben ver-
,p.rutst kwan LENS toch op een 1-0 voórsprong, echter voor rust kwam Vredenburch op gelijke
hoogte 1-1 .

-12-



De tweede helft lras fiëfi:màaflÈö
Dlt resulteerde na eén'aantàI f
overwinning. Het vertoondài spëI
wennig, roaar de 2e helft gin§'Éè
verbeterd wol:den, daÍr volgen er

i:; - ,.

oi-.;T.ENs ;er1 he;lteger-r;Cander ]-.wàn niet meer vóor gns goal,
as6j.s.goaLs -,v.an o,à Bar_ry, i,+i en r,{ichèI'tn eeí 6-1
,.waf,,9g eérs'tè helft ncig nièt ào,bèst, rrisschièn war'on-
r aI'meer op lijken: Dit Eqet de komende weken nög sterk

!r

' 
. 

. -. . 
. .,i' TíJn I s-cravendl jk .

. _ '1. :11 '
s1

I'Ia het begeleLden van PupilLen 1 s 'morgenó. stelde Frans rdj in staat on het verlies van
deze jongentjes (3-2) te cotrpenserPn. Ik moest dan'we1 met 12 dames naar Ki.rLntsheuL. '',|.""

om daar guintus te verslaan. zo gezegQ, zo oedaal. De <rpstelling van Frans werà eniqzinà':
gewijzigcl (rinksbenigi dan3s op Ji.nks en Eee- van dat sooït baslJv.oetàa&egriilpen) en r

rechtsback Natasja weril aernvoérd§ter. En het was zij die de vredstrijd besliste, zÍj won
nalcelijk de toss i:n ]:oos uoor cf-orn tegen- Etet Eotto van de eerste helft'was dón ook
"de sdlade beperkt houden" en dè krachten spaÍen voox de 2e heLft. oeze 

ldameÉ\:&achten
er een krein beetje anders over want door ver:oxgd velcsper *r.=den er zerfs nog entge -
kansen gecreeërd naar toch rrras de .ruststand 1-Ö. na de rust bleek alat de J.ENsalaxoes nog
kracht genceg over hadden voor een rneed.ogenloos ofensief. :luintus werd op eigen herft
vast gezet en langzaam gesloopt. Toch kwan de eerste goal uit een afstandschot. Lialakrijgt de bar net over de niddeniiin en nèemÈ deze vol op haar wreef ó. la EpL tegen ac
Den Haag 1n èie beïoemde bekert{edstriJ d. En Èoen was het vrachten op de wlnnende goal
en nadaÈ sandra deze had. verzilverd weral de wedstrijd siDpe]. uitgespeeld. Ondairks dle
kou werd er rederijk verzorgd. gevoetbarc,'en is het nieÈ zonde van Eljn tljr veweest.

LEIIS danes 1

Monster meis jes - IENS meis:ies 2-4

Nadat wè voor d.e wedstrljd te horen hadden gekregen dat Monster net 3-2 had gewonnen en
dlat de leeftijC bi'j hun opliep tot zestien jaar haËlden we Eet negen Deis1es weinig hoop

'op 'n,. goede afloop. Maar zle hoe het anders af kan lopen. lladat we uinnen tlen ni;tte;net 2-0 achterstonden werden de rcuwen opgestroopt en gingen we er net zrn arlen nog .

- 
harder er lbgenaan, en zowaar één vxije liup op iinx" i"nór"r, door Àrlgitte en verdween-via een tegenstandster in haar eigen goal. EierEee h'as cle ruststanËl bereikt. f.,fa viït
minuten in de tl'reede helft uas heÈ,$reer In tegènsÈandster die in haar eigen goal schootgrote hiraritc:i. 5Lj LENS: nog tn schepje er bovenop en zovraar - Í.,ilna loaakte er 3-1 van.
En vijf Einuten later aebxuikte tn speelster van Monster hands dr:s Brigi tte nochÈ ook
scoren via de paal 4-1 . treisjes prLma .inzet en goed gespeeld.

urrsr.AGEN ,JEUGD Frans '

IJENS À1
I,ENS A2
IJENS 81
I,ENS 82
I,ENS Cl
I,ENS C2

I,ENS D1

LENS El
Scheveningen E2
Duinoord Fl
IENS F2

iÈinÈus
Monster

:;'auw Zvrart À1
Dulndorp Sv A2
WilhelDus 81
ÀDS i]1
DEL Cl
HBS C4
HW DI
Vredenburch E1
I.ENS E2
I,ENS F1
,-lr:[L cK .t t
LENSdaEes
LENSmeisjes

De leider van puplllen l.

1-1
3-0
2-4
4-0
0-2
1-5
2-3
6-1
2-O
o-2
2-7
7;2
2-4
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It3.1_9,ir1r..' 1.:qP:rbatch, E.DaaDeni w.s.Dortand,l r,.c.tore,p,.r.Enze, s.D.Fehïiö, E

ï:ïiil,lïït:lsl j.,r:c:gothrdz.en,.R,,f.de..Haas, B.r:Heemskèrk, r,E.vd HorsÈ", r,.c.,, iàster,
ï,i?l]lr: 1:Í:rcI..*"""7 B.Kraayeverd, R-D.rdbo,. p.Heyer, ri.v r.rierro, c..r. oaènrircrren,,.'U.l.not, A.Oosterraken, A.E.overgaauw, p.pi-eters, E.A.Tro,r,eren, D.Trrit, w:.r.v veen,G.T.vil VeLde, R.c.Vran"sgr-1, J. D. lrj_egalan, O.Swalef, M. Schouten, V.àe Wit.

$_ieuq adÍes ar'iriÀLirgs I ligeiàhoes.Làan 32 , 2273 KR Voorlurg,

.rih.r.
BBBBBBBBBBBBBiJBBBBI]BBBtsil

I .. ,enopstnr,irol" ' ' ,-. D':uts
iJBBBBBDtsIsIJ Di]T}IJ]Ji]I]3IJI,}DD aillBiii.iBDr3lltsBtsui:sBnaoasBnanBaslagaaöÉniàn'iib BBDUtsABBI]BB!Ni]BtsDDBBBBDBB

Zaterdaq 15'"febr.
i .'l'

s I morgens :
srniddags :

Hr. Lenting Harry DourÀ, I(LA UI j Isne-
Àn'...vd Steen' j'lRe'né vd Steen - Nans" Coret.

. Àn en Gerard vd Steen

s'norgens: Ei.' Lenting
' ' JOSë Chrlst'

An en Gerard vd Steen

Slul.ten 3

Bi algehele afkeur
van 11. tot 1

vanaf 14.00 uur:
0 uur :-
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16 febr.

s t uorgens :

".',+949s: iAanvulling
§Iuit.".

VARTATTES

Be elftal

.." ,:,,;.... :.i .,. ,

Tinus zilfhout - cor HoppenbrorMer. . ,An vil Steen '.: feríé và Steén.
(2 pers)

Àndré en ,José',Chris t
-, . -. Bi j verhindeying afbéIlen 'bij ,t"!e c}rii"i" Lr, 660204

40- ari anb ts ubileuD A ouvrers

voor onde trouÍ{e tENsvrienc Ap en nj.eÈ Einder voor zÍjn tieve .,rro.iui ,lói à" ià ,"À.zoon uenk blijft woendÀ, i :Iebruarl- 1996 een nieÈ te vergeten aag.Er viel iets te vieren.: 40 _jaren lang harl Àp het Departeíent van.»etensie en aauruJ"' zijn vaderrand op vooïbeerdige wijze sedlenà- ceen ;";à;;;;;;i.,i-àut ,i:n collesarsdit niet ónopgeuerkt 
.wilcen iaten v*iH:g;;. Nadat +tt onderonsje, waarbi j,,. de koronel,,onze Àp liet brozen coor <1',1'-del:- jk t" aoór, u{tkornen hoezeer de ijver en de priè}iÈsbètrachting van de feesteling op prijs rnerd gestekl, roocht ook ons groepje. LENSers binnenko,en, i-ers waar Àp r<er-ryér_tir<-.ner.r".Í ;iaa;p geïekend had. l,Íaar, ,;;;; ;;ïïï.Den Haag, Rijswijk, poerqijk, pe r,ier, Hirversun zoetertreer en westervoort,, sportvriendenvere met hrm echtgenote. eàei gezerrig:- Iile venacht dat ook nu weer een ovrgr-vloeal íaneerbetou'r -n !'raardering over Àprs hooiËl werd "i tgestort, vergist ,iÀ. grj wer. eigenlijkneer oP heÈ natje geroePen, iets vrat gelet op het.gelach en het appràus goedl i-s begïepen.Jpp 

'llue,s herinneïde aan ee. tang vJrvtogà-n periode, crat Àp btj. elke wedstïijd opnieuwte raat op.her verd verscheen. roei ureek É;a À*. in'tret gÀng"*IJ.ai. zich zerfs _, .verstoutte de voerbalschoenen re versroppen, wist c1e 
"rrt"íi"iàËr ;;.ï.;'iïi"íïji] , .' Àoor haarde bakzeir en d.e el*arreraer iàrj'raa", ;;';-;;;;^lJ*-Ii;al;ru. schoonvader.Piet ir. - . 1 ,ans greep nog verder terug met de vraagi Appie, hoe kr,ranr het.qet Je op,,.;24 februarÍ 1948 in sebaloeh (rraone=iei-à. ie :.r, i,.az-Àp wist rrei niet Eieei..Die da;Eocht hij de pcst nlet- verraten, nri nretrn-ook nlemand anders, Maar zijn ste,fco,pie-Elrta;t.. ríaq.rvan hi j deer uitnaakte, í"ast:;aÀi ;;;il;;;;;i,ïri j 

"ïn"*n resen (re" o-conpàg'nie . Bei-de elfrF-r.ren n"aàé"Jï";i-9.r.ii* gespàetcl en 3-reài-gewonnen. Àp werdgepraagd ner de in zijn brein 
"pg"xor.i-ià"Ë er stiekero ...ch.tussenuit te knijpen. Nude vraas: war heb je sedaan? r'àí* ó i. Ë".-"r.Illï.ï"; àIrilj;:t'irwoord rur,.de:- rk .qen onaei het prikÉeldraad g.ri"Ë"'.;iËi g",'ro,;tËjra. c.ror,í.nz ïJ]"l'tiiïïi

' Jacques van lvesting kwan_ heienaal uit Àprs schoottijdj toer. broeder Maternus 
"iii :-."r_neester l{as' Ergens zag ApPie ti+ee rettèrs staan, uJ. llroeder, wat betekenen alie retters?vaatje ruskxÈit, en dat ren iii: Het sroa;o;;d kwan vlot en vJ.oeiend iÉt de .nond van .clejubitaris' die er oeen geheií van. ,"Ja; -;;;;' 

geriof feii te àiin,door heÈ here. feesr- .gebeuren en aLren íarteii:r.-àrrr.t.-iilrïr,ii-jurrr"=igheid., ph iedei ging tevreden huis_" waarts 'ohdat hij of zli gÀE.rige mocht =ij, "." ëen.feestelijk herilenken.,,. - ":.'Jij ook, hé, cré: , ;.
p..T.

iíi[l en Ànneke Keetman berlchten ons van de geboorte van hun, zoori nojlei..HeÈ adres is elrysant 3g de Lier.
::_§I vd Lans_is. vorige week oi.rverwachrs í,in het neiÀréhèn zietenrrjs ",,
opgenoBen. Vanaf deze plaats vrensen we heE van harte beterschap.coed. nLeuÍrs..... .ome piet simoen 1" ,"., L="i"ia: r..._. ....r.Oscar kont wat laat binnen en barst weer los metvariaties: . . 

_-- : een paar zouteLoze AjaÏï.: .

1) I'iIEnet daagt Fc ,!ï:la voor 
_heÈ. t<antongerecfrt als gevolg ,í n"ai,

,., o:*:::_*i]kcijr:: ,'10'i .,oor a" *.Àiiiíà-iJse,, ei.*
oscar geeft gelukkig zelf tce dat het bladvulting is. j- . - ' . . -: ',..-.
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.grootste y-e.ï".?lÍ_rg yan de &raverjàsaEond wàs oig,,rr:ri:.i 5;1:À.,i-i -r. !'. .t. ,-.:

' .-'." vróPge vers chijriing -van 
Cor pdete::s. ...r '. .,-.. .. .. 1 . .:-. 

- i _.,

. , 
. 

:::::l::_li":.,los'.:fn half uurlje.t:.oeser en, je, kan helpen iret siouwËn, cor:'. '. ceanineerde gesprekken tussen JËrn Eare en Frarls- v,Dijk n; .tfo"p íu",i.i ---'
i'l t klaverjassen _.._. :..-.ri. .",..r-,...:.,.1. , .:. +:. 1

; . lran beweert dat hij niet meer. rs t-' r-l' iraren, rmaaj,rrani v Dijk rcieíÈ, dathet nog i:!et is gedaan. : .. _r -,. ,t.- : ,-:l ri .::.-: . ..-.,
. , ' , we zul.Ien het wel zien op ,2t naÉ.rl.."a.s. , , i .- .. -.. ,, !,

KLAVERJASSEN-KIÀVEFJÀSSEN-XI,ÀVERIASSEN-xrÀVERJÀSSEtl-KLÀVERJASSEN-KLÀVER^TÀSSEN

We hebben Eet eigen oggn rDcgen aanschouvren hoe he-.
Suo.anne 

-.Kouwenho'ren ei i-n l.evenC.e ,J-ijve pitziet:
We begrijlen nu dat ze eï noeiltit _afstancl. v.an àou

'iirinrient<óhi j nii, riàn

kunnen doen. ,:l ,-r
1'.- ::-

r-,.:q -:,:,

Ger''oontegretrou', was heÈ weer behoorrl jk dn < en werd er weer rekker..gekaart j 
. zoBrs ..;

bekend vras het afgelopen vrÍjgag de dlg on een poqing.r.s ,;à"r-a"-fuË;i]:ir_ van tiet._sterke koppel Ham - Jutte te doórbrekeí. oit 
" 
welens ziekte van laatsí.genoemde.. ,i..4...r; ,j :ljk

.Fran9. v Dijk en r.oek Ebté trokken ae stoute :éttrË.rr"4 u*, 
", ;i.a;;;-#Ji een takttet< van"veitleer en heers", dé avon prijs i" à"-"à.r.i t sle!!en. Jan Han 

"r, 
g"r.qllii"iËrï;i"Jr*'Witr KlEnnen hielden 

"eltrter. 
ae schaOe zèër beperkt en- volgden op de voet , ..Ult_s_Iag i,.?.11-;-:,- 

;1_oijtc Eblé.' .., 5471punten : ...,.r .i.,..:.-!z. D Iram _ KLEnnen 5310 .;, : .. .-,3. .'- Eeyngn coret, ,, Enqn : . i...ll1..tr,
1. ., , vd Eoek - !4lddendorp ;;;í,,,, ... .j ,i.; .

l' "".,,. vd Bers vd tsers ;ó;; ',',.' irii;;..,
Trek de agendats: volgende klaverjasavond vrijdag 21 maart a.s. samè tibèl.isàne place!

ijlj suPtroPische teEPeraÈuren, zouel binneh als bEiten ile kantine, heeft dela..fè tt.rr.r-
. r;i::H:r:iu::i -:Ïr van de :trijd.,"ï ,:!.':1on1nv1tonq9r -"u" tt.;': ,àise]-'p.sri;r,.ijdae

..:
KLAVERJÀSSEN - KLÀvERrÀssEN - KrÀvER.rÀsseu - xÀ:Garusstlr': RïÀÉn rÀdssN -'**iroí.* _

Donkere Wolken 'pakken zich Samen. t
Ir

wordlt hij zwaartroedig? rk hoor u ar nonperen r r Nee hoor en voor de oprechte amateurhoeft dat ook niet ais hij Eaar tret r.iàe u.n", op.de gïon_d b-ijft staanr wat is er.. dan?Eoto's in de pers en op de-buis van een leeg stadion, .r,'.Ën v.nt'in,het nidden tret eentreuÍig gezichÈ, x3et veïha.r.en van alrëen koíner en kwel. van oa 
"..r--"o.t het voetbàlnaar de zoner en "* Í:.:nder naar de vrijdag( L"" ."r-ii"t'ar" i="r" het grootste deervan het land Koopavoncf ) prassen of sneeuí of de verden hebben we t""r.,--i"aJ.. làL-r;;:'nu zelf' of moeten de weergcden zich aanpass-en aan ons? voorbeeld: Nu rrirlen ze hetLjsstad-lon in Heerènveen gagr pverdekk"rrj I..n.t. is toch je reinste waanzinr: schijnt,.dezon dan moet er een terrasjd 'kàroen. en.aan.zilten ze aIIàmaaI buiten ëE doïal is.Ieeg.lvaè vlillen ze ons toch aansrnerenl I roop tóch niet..óchtèr 

"i-dr." p."i..tontwikeraaii.,àan ! ize hebben aI zoveer ''P een verkeerae piet neergezet. Een beetje avontuur Doet .er. blijven,niet ai'tes zo gladjesl zij gaan ,.t a'. "i".t-strijken en wij burgers nogen hem ijàaernlouaeal- zetten we er nooit
berer. maar "],i:";il;::ïdJ:;:rïli;_:ï":l;ïï=ffii.:", ï".:iï:]i§;":t::*:r* :,i;+-:

:. .':,.DDrgen de wéleÍà 2ai v-eigaà1r l4isschien iun werera want op drijfzan" ;ffiï: ll", -,huisll &r dan'r'eien we ían traine;"-.;-;;;;;ae. spelèrs uir een ver rand dle wörden.'.aangeprezen als een nler$, soorÈ Margarine, dooï een of andexe gewiekste fabrikant.Daar.zijn ze hanaig in, mag hrel, want dat is hun bercep. Meestat ben je er na een naandop uitgekeken, en val.je weer reruE op het oude ,;;:-;; 
"àr"ir-"ï""rub. we bouwen een

§rïf=ïïri:""1g:;.i:ïg:_.n ea.,ónr,è." "",.t zich zerf aen aanhans-d.re de vele ups

n
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Eet hlndert. toch niet als een speler af gaaè.als eèn gleter en die ze een week daarop
bij het VatLcaan zlin zalíg VerklarÍng aanhanging willen naken ondat hij de sterren ven
dle hemel heeft gespeeld'. ! Dat is het ler:ke van.de hele Ëpoit.,wat cle ,, Problenen" bij
heL.'z.rg]: beroeps betreftr' ctie zijn èr voor hen en èie. ooEen ze nie-L.op.de Burgcry riscti-i
afschEi.ven en hét Eelàg'Iàtèh betalen wàt dat hebbeir'ze zelf gècre.éeia. raat hiervan
niet de jeugd de dupe van worden:: fÍelke.sport ze ook willen betirijven! I Denk er ook

i aan Eeren!: vele jóngehil.. zoéken een ÈaàÈie zaterdags voor een zatceiT t bij hun studie
(zie de supermakten als vakkenvuller). Die kan uln behouden alö een àfaetfnq weer op
zondag wordt Eogelijk gemaakÈl ! Vader kàn niet alles'b"t 1"rr: : 

' l4isschien heb lk net alit
schrijven,de knuppel in heÈ hoenderhoÈ gegooidl DiEar het troest nu uaar eens. verleden week
ben Lk naar een verjaardag geweest, een onzer voetballers, Marcel en daar waJen biJeen
in een kaEer.van 4x4 Eeter trÉt 34 personen en hadden nog ruimte o!èi: om te , rDansed"
en dan vraag je je wel eens af lrat Eoeten we met zotn grote KanÈine als het zo ook kan r, l
Bedankt Marcel. Zo wil Ík ngg. wel negentig jaar worden. Als over 14 dagen" tèt weèt ..,isla:
onËIàat en de crocussen gaan bloelen op het voorhout zij$ we aI1es weer,vergeten. -...

L Aa at a a b o L AA O b Aa L A L at L l! L lt A ar tr

zz: SENIOREN ZONDAG ,zz
;'z'tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zT,zzzzzzz2zT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

F

!&OGRAI4MA ZC|NDAG t6'

vÍós 1

ws2
I,ENS 3

I,ENS 4
Tedo 3

LENS 6 vrl-j

1 1986.

14.'.Ö0
10 ,00
11,ÓO
13 .00

,12.00

Uur-
uui
uur
uur
uur

I,ENS 1

LENS 2

vre clenbuï ch 3

Delft 4
I,ENS 5

v1
v1

À.v ilergen
J.de Ronde
I . split:
J. Vargas
B, Ruygrok,

s21/t007
6Lo/ Lti94
4O7y'2045
412/2O7s
4.17 / 2707.

416 /2osg
427 /2208
426 /2202

11 .00 uur I,ENS 7

11.00 uur LENS I +
13.00 uur I,ENS 9

14.00 uu.r cDA 1

12;00 'uur èbÀ 2
12.00 uur velo 3
12.00 uu.r '/elo 4

PROGRAMMA DINS DAG 18 februari 1986.
;-.r.,

19.30 uur LENS. 1

' .' '. :1, -

TERREINEI.I

gqlck i:oys I

Mells Stokelaan hoek De demsvaarti+eg
Oe gs t geè6teÍweE, l,eiden
Vredenbulchweg naast Overvoorde

ADO 5.
guintus 4
ADS 5

C.vd Meer
N.N.
N. N.

TT?

V3
v2

+ ÍFNS I bardienst

RE§ERVEPROGBAÀ,T.IA ZONDAG 16 fEbrUArl 1985.

I,ENS 1

LENS 2
TENS 3
I,ENS 4

vros :
WS:
TEDO 3

aFscEnrilr/rN

LENS
I,ENS
I.ENS

5
6
7

w.l(ouwenhoven
H. Ri trIne lzwaajr
G. Drivesteyn

299855
o7742-7734
01891-7943

L.Verk1jk 454972'
F.v Beekuxo 947272

-4-
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PROGRÀMMA ZONDAG 23,februari 1986.

11.00 uur
.. 10.00'uur

-.,. 11 ..30. Uuï..;, .1(.p0.;sur
_-. ,,, 12:00 uur

12.00 uur
. I;ENS I vrii ^

.*-......_.-::rrl.uu uur SOA 4

zzzz zzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzz z

z ZÀAMETIJÀ] PROGRÀMMA

de Mugschen 2
IENS -3,

LENS 4 
.

wlppoLdei 3
osc 3
IENS J .' ...' .

LENS 9,

IENS 2.
LENS coEb.

LENS 2

LENS 6...

Chanplons
LENS 6 ,

LENS 1 vrtj
I,ENS 2 

J

RKAVV 4
Duno 2
IENS 5
LENS 6
HMSH 4

z
z

: . ?24.2 .z:??z7zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzdzzzzzzzzzzzzzzzzz,zzzz,zzzzzzzzzzzzzzzzzlaztziazzzz

VRI,]DÀG 14 februarl 1986 .

19.00 uur s,

opstell lng:

MAÀNDAG Í7,f ebruéri' 1986,

19 , 30 i.tirr. Sur?aio Z
19: 15 uÉlr surfaE 1

DONDERDAG 20 februarl 1986.

22.30 uuï Wilhelnus 3

. ., op,sieriing, als vorige weék.
r' :.,.*. '-; ''

VRIJDÀ6 21: fdrruarl 1986,

1L. 15 ÈUr . Pq JFsers 2

Grav.. sv 4.,r ; - EN! *. 1, ,, .: sporthal wesÈIanal s r cr;Ve;zande
F luldktand -',,f.xeettan - W,xLiinnen _ W.v Àíersbergen _ J.v víeelden _c.vd KLey. '''

sporthal Eoutzagerij
sporthal Houtzagerij

sporthatr De. VliegÉrmolen
Voorburg ':.':.

-.'.:,, . .

rersoJ.fk

sporth'aI ttoutruèt've1d 2 -'- '

3-2
2-:4

oPs telI INg:. als bekènd
_ .t I .._-'. .:-

UIÍSLAèEN ;

-1_-.:r4NS .

RKDEO 5

i,-
PROGRÀMMÀ WEEK 24 f/ n '28 februari 1986.

mggr-rdB.s,24/Z taàasdl-jli 4 .. lr, : _

': ;l : .

-.zz 
zzzzzzzzzzzzàzzzzzzzzzz,zzzz zzzzzzz,Z- t:' ,' .: .

z _}SG§ .DE SPoRTEN.VAN DE z_M IÀDDE

LENS 5. (21.00 uur)
- 
LErys l_ (20.20 uur)

. (na.blj'ioetbalterre
zzzzzzzzzzzi,zzz

R:-.: r, ..2,, ,
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

i .' i--_.. '- 
'l

sporthal 
- 
Sbsef , 

^ 
Eöà;e

s^o ciÈtrÉituockàiÈniqËrr.
in Sv Eonselersdtjk).

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAMMA

14.,30.uuÍ..LENS 1 j'
12.00. uur LENSI,2 I ;

februari
z4?zz

1986.',
zzz zzz2zzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzzÈàzz

."__,: ]

sEV 1 'l

Te..Weríe 3
,J. ReErerswaaL l
J.Potjer,, : z

001/oo3 oöB
008/044 .008'

zzz
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10 .00 ur:r IENS 3
14.ulrJ r:ui -[,i.r;§ -,

P,ROGRIÀMA ZÀTEITDÀG 22 fëbHari 19g6,

14.30 uur }Iaal&rijk 1
12.30 uur ETSV 2
11.00 uur Talidier Boys 2
10 .00 uur Escher ilo.,'s 3

SCHADU,IPROGRAÀII,IA, ZATE

14.00 uur DSC I
12 . O0 L'.ur DSC 2

LIGGING DER TBRREIIIEN

DSO:

AFSCERTJF ADRES

f.,P9ttPa.k ]'r:urg, v Íuyll',. vd E.ig€iÍrstÍàat, zoetèrn:er-óost,

senE)ex A. 6
.;l'-L-:s tcn ' dU 3

l{-!Iout-en ?-

i{.N.. 2 2 7-3
1-3 017l !.28 o(r8

024/ t1o ooa

- .;r,001/001 008
't..':. OAB/O42 0OB
. ..:, 0t7./729 008
. .',1- o24/ t68 00a

tee1.079-315591

2

LENS -1.'
I,ENS 2

LENS .3
LjNS 4.

M. Postema
E.Èovla-.
F.IiesseIs
N. N"

nDAG 15 fbbruarl .í.935.'

TEN$ 1

I,ENS 2

--:_.
VRIJD,AGAVOND voor 19.00 uur bij

a.v CONTRIiJUTIE ach

À. Spa
M.Nelissen

" . ',' hn-ntoor . ''

rel- 070-291737
te)r: O[72O-21L44 of
teI. 020:5442b55

èEEIIEIE

IIERET.I DENK EFOM DAT ER NIET GESPEEÍ,D I(AN Í{ORDEN.ÀTS WI BETALINGS A@TËRgTAÀID NIET Is

tnfornatiè over de hoogrte var he- bedrag bij IrÍ.Ne1issen.

Yersla_g afgelopen week :

ceen officië,e wèdétriiden de vcrs-- rvss weer eens spelÈ=ekeï, rvel twee vr-ienílechappéIijkewedsLrijden' Gins voor het tweede eurar de s"+i;Ë-;i;;à;:d;;.ï;;e wedsrrljd bíjr'oosdrrinen niet door, Teï elfder uren kon eei irrienosctrapper:i- jke wedstri,irr tèoen. i..,DÍe Eashe 3 seorsaniseerd r"rorden op LEN'. D" .;;;;;;irt-s.i'i!"':n[à1.ï:iH$=L'il, ."zien meÈ ars 'JitblinkeÏ o'a. Ronald Ham en cerard sinke ooli c1e andere .,gperers-,ÈrobeeraleIOet goed voetbal 0p de harde grond de tegenstarider af -Le 'sroeven. Enlge doelrijpe kansenwerden gecrëeia en naa r.!óuter wat ."., 
"Ëf,"at".n"l:U g_ waren wii ,rjo, ,=*u-.op. ..rrgor_sprong gekonen, nu ginqèn vle ret geti.jke st;d dà kleedkaraer i". ví u.ia. zijde werdgeprobeerd erkaar op het harde t'"Ía té ont"i.rr. 

-olo 
rrrst waÍi hct bij r,ENs 2 gédaan-,Dethet goede voetbal, ied.ereen 

l.r1s :t van o:rèf_uigd dat ,ijn opst-e'llng de beste was en zowerd menig ptaaÈsje in heÈ euter -"". ".;;;;iigen, tret resurtaat breek weril,.aDie gaghe maakte eï goed gebruik 
"*. 

g"t 
"i"àulk,rum do' ook Eet een zeer verèiende 0_3

Ïiiïïlii";=Ï:":ï:i§:i:ij het'&reede .irt"i.l" dat her op rij. ro*i-ior zelrs wes-

LENS I ging op bezoek bi.j svc/r en speerde caar een''zàer ,""*à*" *edstrijd voor heteerst dit seizoen was er.weer eens. 
-spelvreugd.e 

t€i. zien ." ,ii;;;.; *,IIr..u..., het vuilewerk opkn-appen - r'ier Rcb "- I,II"L .p i',"t *iÀà."vera, r.,.o 
-ai;-;;";;.';; 

en perer weerop zijn oude s teklÈ{€ iira+tel.ag 
..r. -.; t g"it s.* svc,o was een goed .,o"tuu*"rra. pl.eg enwist ons gced in evcnwtcht te houden. rn Ée-.er=t- hetft tckencle hét betere vcetbal zÍctlal aan en eÀige kansjes deden zich 

"oor. J" iGt,ging ,ogt. dubber brank in; rn ile kreed,_kamerwasvoorheteeÏsÈweereenseenop9"1.ii.a"irÉ..-.;_*ii"iàïàïa.,.'oo.roora.
zich een gliD1ach op her. gezicht taar ,àI'iàrr-g ee13q.rl .. rn tegënstellins .rner war de-laatste tiJd Eét r'rNs ' r gÀuruikelÍjh was *,"Ë"a. Èhreede helft goeal .inge?et.,,d.ver§ë lgoecie 'aàva1Iëh we=àen opgezet, het was het aaÍrzien waara. efsïar"i"""iLt lÈris t "t , .doel te vinden. een attent reagerende Dennis §anqfls verscha,rÈe de verdedlt'ihg -en 

was.,ook- de keeper t:e vlug af 0_1 vóor. rr*S. n"." i",vrak voor.àe xà.1";Ëlp'insen en.n".-*,"'öizrïo:f'ffiï-ffitï: ;*ïir;i,;,::i::H=*.ook nog ziet resulteren in zijn d.urf on i.-..tr.t"r, alan zijn we tret zijn arten op degoede weg' vrak voor tijd wisl svclo tegln-te-"1àr.rr. Na af100p rvas er een opgeruindestèneing, over en r,reer werd len 9f de iuf. gà""Ë", zelfs Barend troest he. ontgelclen,ret het strand had n.a T *+:l hi9lae ftc,'rep.lurer=p.ren, gek gespeetd worden enz.hadhet te Ealen ' Laten we deze rijn brljvei 
-rrofrà;'a.r, 

kan het succes ook nieÈ uitbJ:r- jven.



I,ENS 1 én LENS 2:\{orden door de trainer bekend gexoaakt. 
.I4Ns-1: ,f .I(ouvenhoven 

--,. l;.Ef""-,: J.{ruf - {,r,Anie. _.-W.Mersbergen
.T.Sinke (A) _ L:sinhe. _- C,ryèttens _ grDienel .-.c.r<uipci -verzamelen 9. 15 uur IENS

OPSIEI.I,ING DER E I,FTAI,LEN

LENS 4:

verza.trelen

tÀIEDS.TRTJDPROG RÀMMA A+i] .,UNIOREN

ÀIGEMEEN KoNTAISTPERSÖo},ï :' . Peter Perreyn,,..- SerenadestraaÈ 51, 2551
.,t-et. 977674 . ,

- J. Pronk -
N.Ài. - ;N.N.

XB Den Eaag,

D.v Essen - p. Grootveld - M:g:nsen.; u,Xgi.rwenhoven _ n.piion _ C."rpr* _J'Ieuithof - gl.Stuifbergen (4)r.:, H_, Éris - C.Berenbak _ E..Kemper :a'--'
t't. xeryèr - N. N. ' '

: JJJ.f JJJiI.E.].TJJJ.],;EJ.].].]J.]JJJ

; vÀN BET JEUGDFRoNT J
.l

iI.]JJJ.TJ.fJJ,JJiIiIJiIJ.]JJ.]JJJJJ.]JJJJJ.f.J.,JJ,JJJ.].fJJiI.IJJJ,]J.]JJJJJ.fJJJ.].TJJJJJUTJJiIJ.].UJJJJ,]JiIJJJ 
-

KontaktÈërsoon :

. ZÀTERDAG .15-2- 1986 .

IT .!11ïl MaarrensAi jklaan 54, 2541 xR Den Haas,ÍeL. 292929 b.g.g. 911674 (peter perreyn)

Afbelren voor cle wcdstrijden bij bovengenoe,d persoon op vrijdagavond. tusseri 1g.ooen, 19..00 uur. fn u-iterste.noo-d nog- op iaterfl.g;.g.., op rENS.rbiJ iemand van cle !

l:::ï; à":le.rer. 
661314. v"9, Ë"engn"à=;;i;;" uirerlijk de àvond van de wedstrij.r

Sauenkonst LENS

331-

^aa
14.3{)
14,30
11 .00
1? .45

uur
uur
uur
uur474

wilhelous À1
HBS A3
LENS I]1 -.. .

Gona lill Í"'l

Westvlleth,eg Í{,pieters 13,OO uuï
DaaI en Dergselaan ? 13.15 uur
v1 ? 10. 15 riux
Beresteinlaa, K.,Jongejan 1l,45' uur

RIZONDERSEDEN

WEDSTRI DPROGRAMHA C+D JUNTOREN

opstellingen als bekend
zie kopy schaduwprograEEaa en kontributie_achterstanden
r-ei.er de enqueÈeforEulièren a.u.b.deze week in,

Kontaktpersoon: Robeït Pennings, Kon. Emíakade 4c, 25lg R.T Den Haag,tel. 652114 b.q.g. 97t674 (peter perreyn)

A'fbel,en vaor de rvedstrÍJden bij bovengenoemd, persoon op vrijdagavond t'ssen 19.0c en18 '00 uur' rn u'itèrste nood nog-op ,"aËrà"ói'gàn op LENS bi j iemand van de
i:::ïBïà":ie.rer. 661314. voó, à"""À*";;il;il" uiterlijk de èvoÍid van !I ","d".,riu
ZATERDÀG .15-2-1986- " '-

--__ .: DdrrEnxotrsrt IENS
13.45 Uur VeIo Cl

9 .30 uur SV'35,C3
1i.OO uur voorbrtrg ol

I,ENS C1,
r,pns gj
reps Ji

Noordr^reg G.Versteeg
Brienelaan ?
Pr. Bernhardlaan ?

12.45 uur
8.30 uur

10.00 uur

389,-
608
8i3.

-7-

r,E!,r§ À1
I,ENS À2

,,VCS b-reg
T,ENS IJ2



BYZONDERSEDEN

ops'i:eLlIngen als bekend
zie kopy schaduwpïogïaJoiaa en Eontributie .achterstand
Iever.deze weeli a.u.b ,lg enquetefornrrh=ren in. ,

WEDSTRIJDPROGFàIIII,.IA E+F \TUI{IOFEN

Kon EaktFersoon: Rob v Schalk, .iaÍr Luykenlaan 158., 2533 JV Den Haagr'-.'
Te!. 884694 b.q.g. 97r6i4 (Pet.rr Perïeyn)

Afbellen voor de vedstrr-jCen bij bovengenoer.d per:soon r)p vïijaagavono tussen 18.00 en
19.00 uur. In uitel:ste nood ncg oa z;..te::dagmoxgen op LENS bij ieEand van sgjeugdkoEm.issie tel. 661314. voor a',/ondwe Cs tri j den uiterlijk de avond van de vredstrijil
voor 18.00 uur.

ZATERDAG 15-2-1986. SaEenkomsÈ IrENS

972 12.U0 uur ODr 51
947 9.30 uur LENS E2
1035 10.00 uur LENS F1
10 .38 uur Celeritas Fl

I,ENS E1
Dunc E2

tuièk Fl
IENS F2

I,ESN À1
I,ENS A2

AlbardasÈr.
v3
vl
Noordweg

11 .00 uur
9.00 uur
9 .30 uur

--r10.15 uuï

10.30 uur
13.30 uur

i]YZONDERIÍE]:IEN

opstellingen a1s bel(end
zie topy ichaduuSrrogra-una en kontrilutieachtexstanden
.lever dezei week a.u,b. de enqueteforrnulleren in.

WEUSTRIJDPROGRÀMMA .DÀ}4ES'+ MEISJES

KontaktPersoon: . Arans vd Berg, craEsbergenlaan 174, 2547 AI,1 Den Haàg,
tel. 297978rb.<1.q. 977674 (Peter PerreyÈ)

Afbellen voor de wedstrijdèn Lii bo*r"rrg"ooend !:ersoon op vrijdagavond tussen 18.00 en
19.00 uur. Iir uitexste nood nog op zateïdag,mrgen op LENS bij iernand van ile
j eugdkomnissl-d 'tel. 6613i4. voor avondr^,ealstri j den uiterlijk de avond var de wedstrijal
voor 18.00 uur.

ZATERDAG 15-2-1986. SaDenkolost LENS

260
226

Blauw zwart
KEc' 71/ r

opstellingen als bekend
zie kopy s chadr-n+prograrma en kontrLbutleachteistanden
Iever deze week a-u.b. de enqueteforÍoíLleren in.

s CHAD[,WPRoGRÀMÈÍA 15-2-1986 .

11.00 uuï tENSdaEes
14.0Q uur LENS treisjes

v3
v3

Als a.s. zater:d.ag het koEPetiLieprogranEa is afgekeurd. clan spelen de onàerstaande irr.-tall,
eIf tallen vriendschappeli jk :

SaEenkoret .LENS

14.00 uur EBs A1
14.00 uur uBs A2

Daal en Bezgselaan

-8-

13.00 uur
13.00 uur

BYZONDERHEDEN

, . :t,.-.i



'. 't l'i-. '-'.il ,t

:ii.
V iib }j-re g , .'v l
gBs'g2 : V2
Í{esterkvrartier C1

IiENS C2 DaaI
I,ENS D1 T'
I,ENS, El I 'LENS. E2

v1
Bergselaan

deren

en

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuï

Ir,0L
12.00
12.30
12.00
12,00
10 .00
10.00
10 .30
12.00

LLi
ultr
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

i.or..S Br
LENS 82
I,ENS C 1

HBS C5

IIBS D1

HB"S El '' l

Hlls E4
IENS F 11.F2
Da&es + Meisjes

10. 15
11.30
12. 00
11.00
11.00
9. 15

9.15
10.00
11.30

zijn de velden hard en-dus afgekeur:d voor koxlpetLÍj.evoetlral dal: vroril er wel vrlendg.r,- .: ,..r-
schaPPeLijk gespeeld. ilij twijfel hebban we lieve:: dat jullie even naar LÉiF toebellen
(661314) dan dat jullie'zomaaï Í,regbli jven. rs het lioué neen cia- zeker eentrainingspak
en a19 je wilt ook handschoenen Eee. Tot Zaterdag.

zaalvoetbal
zaalvoetbai

I'larterraCe
Marterrade

t sp\rtramp caan
r te naken op g!

ENTUETE

ondanks de afkeuringen hebben we at aardig wal enquetefcru,ulieren teruggekregen, De ant-
woorden zi-jn ln de Ëeeste gevarren zeer serieus. Gelukkig Íaar zo i-s het im[ers ook
bedoerd. somnige zijn zelfs per post opgestuuïd., FIe hopen daÈ wei a,s. week de overige
enquete formurieren terugkriJgen. I,leen a.,u.b. even de noeíte om ze Ln te vulren.

j
KoNTrrtsurrEs \ .; de JeugdkomÍni ssie'

. Eelaas zijn er enige jeugalleden die nog steeds geen kontïibutie over dit sej.zoen hebben
betaald. wij hebben er nu genoeg van en stellen onderstaanCe jongens niet meer op voor-
dat de kontri5utie over het hele seizoen is betaaldrdoor:
h.cunÈerbatch, F.v Kester, M.Knoester, n.,Lo.lo, À.Oosterlaken, M. schouten, V.qe Wit,
H . Daaàen, O. Swalef . 'l

\an Eet !4ÍJ. vd
zaterdag'o,p LE
ze manier \roet

t, \

Over de hoogte van het bealïag k
tel. 297978. Betaling kan a,s.
meespelen. .Tanner dat het op d.e

SPORTKÀMP

Berg kontirkt. worden
NS gebeuïen. Natuurl
gebeuren.

oPgenooen
ijk nag je dan gewoon

en Zeist vrorden nu
6711 t.n.v. penningra
,- betaald zijn van

De spelèrs die zich hebben opgegeven voor he
verzocht om de tweede terE_i j n ad. f 40,- ove ro 33
Eeester I.ENS x0et verEelding Sportkary. in totalitei t_ xooet nu f A0
de totale pïijs van f 720,-.

s'Gravenzande ts1 - LENS il1 1-6 (r-1)
Het zag er niet zo aantrekkelijk uit die zand.vlakte van craven de. Het trainingsvelil
was echter goed gerold en dus redelijk goed te bespelen, Iijnen ren er niet getrokten-
De eerste helft liep 81 nog wat te zoeken. RicaÍdo Tettero schonk \. avenzande SV een 1-C
voorsprong door een bar aan hun spits te geven vrak voor onze. goal. \ip ,"= na een kreineninuut spelen- Edward Endrich ha<r er weer zin in en schoot vanaf 30 meter r,ENs op 1-1.Dit vras ook de ru-ststand omdat ce paar (nietwaar Marco) nogal eens in àq weg stond. Narust speelde Bl zeer sterk. Binnen 10 ninuten stonden r,re 4-1 voor. .nerst\.eei schitterendeIob van Patrick vd zwan (n1et gezíen Jurrie) en,d,aarna via mooie korcbinaties rDaakten
Marco Endlich en l'lichel Bosch er 4-1 van. cravenzande kvram er niet m€er aan en Marco
End"rich xoaatte nog 5-1 en 51 . probeel dlt fanatieke spel van de tweed.e helft vast te
houden dan kunnen we nog 1euke wedstrijden tegeroet zien.

urrsrÀcEr,I JEUGD 
Paur vd steen'

Gravenzande A1
Gravenzande 81
Duindcrp 82
Gravenzande Cl
IENS El

LENS. A1
TENS I]1
I,ENS A/B
LENS C1
Die Haghe El

2-O
1-6
1-1
7-O
7-0

UITSLAGEN DOORDEWEEKS LENS B1
DuÍlo C1

-9-

DEL B1
I,ENS C1

o-2
5-0
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DE I.ENSFEVIIE' "
WEEKBLÀD vIu.I DE VoETtsATVERENIGING. LENS (LENTG BTt sT.ËiI .

'59e Jaargang numeï 30, lZtl , 2O februarl 1985,

I,,.',,'

. 

Sekretariaat 3 , a._qqËii t, starke.nborgh L5; Z6gL NR Monstèr.

oo
o OFFICIEEL

ooo
L 00000

.IN BAI.JJIÀG
;'

2207 ,f,. Dletz

ÀDRESWIJZIGING

2092.. :.,::íID.A.aa noytÉr J.-.. ,

BBABBBBBBBBBBBBBBBBIJ
B ,,
- i]AEf,PSIEI,TINGDrr
BEBtsBBBBBBBIJBBBBBBBDBl]tsBBBB1]B

F J un. 170879 Hertenraale 414, 2544 gS.DèÉ Eàà9,
Èe}. 212690

È"À,ltr r.n.arprantsben 52, 2284 w rr3swrit;SEZA

ilBBTr!'BBBtsIr}rBBBEBBBB.BÍiitBBB.ilàilBBBrj

, . ... : :

teL.948422

Zëterdaq 22 febr .
-:ï:-.-,')
s'noi§ens i:.-: "i. r ; .i

§llLl:ten: '',1,-.;'-.

Hr. Lentlng -. Ria ill j Isr:a
Àn vd Steen - Earry Douv,
Piet eri Riék Bo;ch

- Paula 's-:cià-tèídi -tK. ' .-

Zondé g -23 febr.

s 'inoi.!é'às:
s I uidtlags :
Vanaf 14.00 uur:
Slulten :

r1nus zlLfhoirt
André christ
Itn tsergenhenegourren
'$g ,:ersenhenegglsn.- , , .:1

Bij verhindering afbellen bij ,Iosé (hrist tel, 650104

VARIÀTIES

KTÀVER^'ASSEN

omdat heer Nederlanal afs:ro!:n r.'"i)eioa" àetbalvri j,r."; I .rJ.i.rr* ;;].!."=""
11j1 serekrie op ."r, o"ír.r,iy.iaa"ót*ii";il;: . .i. .. r. -. .In de selektie bleken enkele Mark épftr""-#-"Ë re zltten.water - "raÈte't, zou van Mierlo zegqen, , , -- 

" _. -,-qlt rí: .--.. . r- -.,w1j ontvingen $rintersportgroeten ví giarg'rr wijngaarden .jr, ,arr' - ,.
Natascha vd I'Íeer,. beide uit oostulrljk .. . ,.i 1 ... ... t.:, - . -. . -i

t. i._ i

Iiegens ziekte van heÈ clj feïmatige breln achter h9È lclaverjasgebeuren 9lim KowenËovenkonden we vorJ'ge week nog geen iuststand van, ale kraverjasdrive publiceren. !{lxo heefc
;:3::ï"" 

week arsnos zljn pc_Èje a" =pot"ir g"g:ven. en de volgende stanal kwa, boven

l

- 1*



1.

,l

4.
5-
6.- .

8.
9.
10.

' Tussenstand KLaverjassen na 3 ronden

Eam,,. .: : :.
vd Berg '
.v Oven'-
Bijlsma. I 1r.

's-eraveÀilijk
val .Eoel<.- -"'
CIaus
Groot
Bergenhenegouwen
Heynen

2 ronden gespeeld:

rrqÈte.l l.. :..
vcl ilerg

- Broursefs ' -

., clalls (dames), '
I s -Gravendl,jk

" Middèndb;p
iJijlSnq Íhe.reir),.;
Ekelenburg
§Eeen
Coret

val Kley '

5e rond.e : 25 aprll

,t . 7:6 796
r4q96--.- . -.
14551
L4537
t .j.l5b- 14i91 '

14384,. . :

. 139_3.4 . -
13718
13690. . ..'. -

Data:

:.i y Di jk .':.

4e ronde: 21 'noaart

de Mr:sschen 2
IiENS 3

,I.ENS 4 .
'rlíippolder 3

osc. 3
I,ENS 7 +

LENS 9 +

L0962

vl c.sluls - 61ó/í096
L.de vreed.e . 4p1/2045

C.v Uffelen .4!.2/20?5
V2 R.Everts 417 / 2709
v3 H.Rog 421/2132
E.Boyla 4fE/2O99

B.l'litra 426/2202.;

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

f, srr.rronrr zouoac 
=,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzi

PROGFÀMMA ZATERDÀG 22 februarl 1986.

14.00 uur F.c. Den Haag 2 I.ENS 1

PROGBÀMMA ZONDAG 23 februart '1985

\
1Í.oo
10.00
11 .30
12.00
12,00
14 .00

LENS 2
RKAW 4
Duno 2

IENS 5 r
IENS 6
SMSH 4

uur
uur
uur
qur
uur
uur

LENS I vri j+
12.00 uur soa 4
+ zie rëservepïóoranma

RESERVEPROGRAMMÀ ZoNDAG 23 februari. 1986,

12 .00
12 .00
t2.30
10.00
14.00
L2 .OO

uur
uur
uur
uur
uur-
uur

I,ENS 2
Laakkwarèler 3
LaakkvrarÈier 4
Dulndorp SV
Duindorp .SV,i .

BDV 4

' @na 1

LENS 3
LENS 4
I,ENS 7

': rell§" I
:'!P*§'ó

PROGRÀIIMA DINSDÀG 25 februaÍ.:, 1986.'-''i i'

19.00 uur LENS oniler 23 jr.

TERiiEINEN

RKAW: -

DUNO3.
ueiuvelwei ! 

: ieiCsctreíaan
r'ri. 'lroiettérdà ' 'I '"- "'
vieae?ii§tïaain
I,lachie1 Vrij enhoeklaan

SÈa'fÈa 'landélijk' ' '

i,EMSEs .

SOA:

-2-



AFSCERIJVEN

LENS 5: W. Kouwenhoven

- . E. R:L@elzwaan
G. Duivesteyn

299855 ;; ="
0t742;7134..: . .

0189 1-794 3

LENS'pr
LENS 9:

,.'i

454s)z
.,8.v Éèekr:ri : -...:,;. ', 't,gtiT2i2
' .,.'rerkijk I '" '

..I,ENS 6. 
LENS 7

PROGRAMMA ZONDAG 2 tuaaTt l9'.{, .

14.00 uur sJc 1

10 .00 uur DEC 2
11 l0
13 .'O
14.0
t2 .o
11.0
13.',o
13 .0

r:
TOERNOOIÀGENDA:

r,EN§ ' I i
LENS ?. -
Texaà pltr] 2 *
Dulndorp SV 2
I,ENS 5
LENS 5
DEL 5 ;.'_:

VeIg 9- ,'

.Posldr.4ven 6 .

velcl 3 -r

i :..; -,-t ' ll t

:.-. .!

ó 'rur
io 'uur
0 ur:r
0 uur
0 uur
0 ïur
9r*

I,ENS 3

I.ENS 4
,fuventas 3
L.,yra 3
IENS 7
I,ENS 8 .

I,ENS 9 ^

8 nei :
I mei:
19 nel:

I,ENS
SV Berkel
valkeniers

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

veteranentoernooi
- koDbinatie Van spelers ,30 JaaÍ en ouder ! .
- kombinatle 'LBNS 3+4 !

zzzzzzzzzzzzzzzzz,t zzzzzzzzz
Z -_- -._ Z_ ZÀATVOETtsALPROGRAMMAz.o -, :'- ?

' ' 7{.ZZZZZZLZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZTAZZZZZZ
.- -. .- 1 -J

DONDERDAG 20 februari.

I,ENS 2
,).) aà "ïi'i,rlhelnus 3,

,:.._ii .

21.15 uur De ilagérs 2

MÀANDAG 24 februart. ,

sporthal De Vlieger'rioien:f

sporthal uoutrÉÈ I 'iiÍCi 
'2 

,LENS 6

LENS 521 .00 uur Maasdijk 4.

IíOENSDAG 25 februari.

'9:"?0, 
q", 

-ql: '-l 4 .1,.

VRIJDAG 28 februari.

2l .15 trl.l'i z,'75/3

UITSIÀGEN

sporthal Sosef Honselersclijk
(nabij voetbalveld Sv_ HonÉlelersd)

, - _.;, - -IiENS" I . .-,; ;,J: -. -;. .isporthal _OckeirUuÍltr

"f .. §.i :'-,*'r .

sporthal Houtrust.I.ENS 3

:".:-., -: 'ï
7
3
4

i .of[I_eg-:_? .:--.: r..: r. -i,:, '

,,s,lO5grv,e._tl_z_qndq. SV. 4 - ::. :.-"
I.ENS 5

:LENS

r,Ér,rs
LENs

6-1

4-6 -
t:-4

. ; _-.j. I l 't-':Iorkaan 2

PROGRAMI''A WEEK :B . 7 iuaarÈ 1986;

woensdag 5/3 Àfaasdljk 2 LENS 2 21.00 uui'

-l-

Rest van de teans zi n vri
Westlandhal's-Gratéi2andè

-1-:,-',



PROGRAMMA ZATEFDAG 22 februari 1986.

14.30 uur Naaldwijk 1

12.30 uur ETSV 2
11.00 uur Takdier Boys 2
10.00 uur Escher Boys 3

PROGRÀMMA ZATERDAG 1 maart 1986

14.30 uur r.ENs 1

12.00 uur r,ENs 2
10.00 uur LENS 3
14.00 uur LENS 4

14.00 uur DSO I
12.00 uur DSO i

ITIGGING DER TERREINEN

Naaldwijk:

DSO:

HBSV:
Tatdier iloys 3

Escher Boys 3

ÀFscElïtiIEADREs.

vrijdagavond voor 19.00 uur bij:

LENS

VCS 1 J..RemloerslJaa1
DSO 6 crtr. Willens

'.[40àstei 10 À.Nieuwhof
Vitesse D 13 N.N.

I,ENS
I,ENS
TENS

1

2
3
4

'M.Postema

E. Boyla
!'.Kessels
N. N.

070-297?37
017?^ .:;1!.il-l of
020 -5442055

borlbor oos
008/042 008
oL7/ r29 OOA

o24/ 768 OO8

001/003 008
008/044 008
ol7/t28 OO8
024/ L7O OO8

.L .L

27
22
22

1-3
2-4 r

1-3
1-3

SCSADT'I{PROGRAMMA ZATERDAG 22 febnrari 1986.

LENS 1

I,ENS 2

Sportpark "De Hoge Ltonen,,, ca1genweg Naalilr{Ljk, iígang
?r$qweg, . buslalte proeisrallon, .teI. OL74O-Za4g6
sportpaïk "llurg. v Tr4rI", vd Hagenstraat
zoetermeer-Oost, Tel. 079-315,591
ErasmrrsrÍeg 868 t.o. Dedensvaàrtweg, Tet. O1742-66ff
Terrein "vDS", ItleoDan Bouerneesterpad, èLnde buslijn 5
(Drrinzigt) t Íe:-. 247490
sportpaïk ",rulianapark", ingang Gunterstelriweg. t.o. 4 1
en ingang Vredenburchvreg, teI.'gOAOn . ':

A.Spa
M. Nelissen
kantoor

tel.
te1 .

emtNtf g t.a.v. CON1IRTSIXTIE ACBTE ES TÀI{D

geÏen denk eroIII dat er.niet gespeelil kaÍI lwordeh als uÍ., betalings achterstand 
-nlet 

is ^weggewerkÈ!!r.!!l

INFORMATIE over ciè .1oo:IE,r var het bedrag bLj H.Nellssen.

Vefs af en weèk:

OPSTELLINGE.I 'DER ELFTAIIiEN

Geen vrealstrijden deze week de vriendschapperljke wedstrijden tegen Dso zijn een weekuitgesterd. voor deze keer iedereen .un Èè...vrijaf, dus de mogàlijkheid. totlschaatsenof eï naar kUken was "u*r:riS-..lp:taald.e .zateràag'de ,itg.=t"fà"'*ud";rij;;f;;;;;-'
DSo Fls s chaaluvprogra'Da. Hoperijk dat dè:'g;iep oriÉ g.en pít."-"p".it dan kan er weer

LE!.IS en LENS 2 : worden door de trainer bekend geEaakt
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LENS 3: P.Enze - J. Kou{enhoven - J.KruI - F.L'A$ie - W. Mersbergen - J. Pronk -
;-:;--r" "- il.sinkè, (A) :i :L.sinkë :- ,t;Weltens'-: j.oienel - G.KEiper -.N.N.]:= N.it.:.. ,:
verzanelen 9.45. uÉr.r,É:frb.. -,1 jr.1 .-.:."',1:.". .; -'.i r,eider c.Kuiper.

': IÈN§ 4i , : c jtsérè-nttak:.L-,D. V Ess:eni:': .P..ctöötvèIa - .fu;'ianseri'.-..E. Ko-rÍréi1hov'ei1" : :n-.',pil-oir -
_ '^'c.LiÉDirh -i,I.Krriithof i w.stuigÈèrSèrÍ1 (A) . -"M. FriÈ. - . B.xèÉperl'-'M.r.eifrer -'-'. i;';.' " r:'D.dè-RiiÍtea.l r.; ï,' ..-..;.', -,. :-,'..,-:"',, ::^i..ï .ii,.:-- "l': - -':: .;'.-i-l;.. I

' verzauelen 9'00'uur LENS' ':':j;j L-'1'l 'rc:-'ï

.- !:-at

g.f;ui r,rait,r.rJJJirJJ;rJiririrJ

, - J -,. " J ;r .. r, .i -,Jr '- .r{:
' -ojioir,rouo.rc,rJJir.lJJJJJiiJJJJJJJirJJJ;rJJJji,r.iiJirJJffffJ ffJ.r,,fiJíJJJJ,r,rJJiJffiJfffiïJöff'. -'- 'í-.f . à :. i, í"I -.i .-.f -Íg ;1.\.I d:i.l
' gEijSTRI,TDpRo6RAMMA A+B JIJNIoREN .' i' i '.:i -. .j;i I I a. .:i 'ir.J ii,l. i (i')t

ÀIGEMEEN KO}{IAICTPERSOON : Peter Perreyn, serenadestraat 51, 2551.:È Den ;;.

Kontaktpersoon:

Àfbellen voor de wedstrij den
, 19.U0.:irui . , rn iulterïte nocid

J e ugtlkoo:bis sie telr.661314.
voor 18.00 uur.

ZATERDAG 22-2-L986'. "' t' : :

TeI. 971574 :... .

'_-:: l- .'f, - "' r !. '.- l :: 1 - " jt
,ran spààà',- ualaiteiréof jtf airn.'54 ; 25 4 1'. . )c.-' Ddnl lHaag, :
ÍeL. 292929 b.g.g. t-e.l, 971574 (Peter Perreyn)

bli bovengenoeÍ0d persoon op vxi j dagavond tussen 18.00 en
Éóg. öP zàterdggagleen ,op Í,ENs blj iemand van 'de--::: i.::--.i:
voor avoridr edstiijden idterlijk de avond van de vredstrljd

i

rrLria.

'; sainerÈonÉt lr,Etls

. ?30 14. 30 uurLENs
12.30 uur r.ENs

-..' 
_'336 

','.'L2.3O:uur 
LENS

469 14.30 uur LENS

'. ' DINSDAG 25:11-1986.

-f ........'-..-,. -(
A1
A2
i]1
D2.

westlanèia À1 v1
wilhelEus A3 v2
Blauw ZvJart B1
EBS ts2 V2
ii-.-.t: ., r' *

M. Scherpenisse, ,:;- '' L.,11'3 j45.:i:ur
? 12.00 uur
vl vrivd .Èd;d:i í;-i1.as.,uur
A.HeëEskerk 14.00. uur

l,

t;. .; Ï ; 'r i],,1,1

19.00 uur LENS t/m 21 jaar

iSYZONDEREEDEN

lever de enquëtefornulieren a.u.b. a,s. zaterdag in
zie schad.uw;rrograrma A!,B1, A/ts conbinatl,e

wEDsrRt,rDÉÈocnela,Íe' 'è+p 'JUNröriÈN, , .- -': v

:... - "-!',:- jii :'.:i í,-::.L -'".:: ^:'r.':
Kontalctpersoon:

voor 18,00 uur.

ZATERDAG 22-2-79A6.

389
603
aL2

{1..:..-.

11 .00 uur LENS C1
12.00 uur De .Tagers Cl
9 . 30 uuï LENS Dl , ."

Robert Pennings, Kon. Emakadé'4è; ri5'i61Rr :Deí: Éààó;
teL. 652474 b.g.g. 971674 (Peter Perretrn)

Afbellen voor de wedstrijden bij bovengenoemd persoon op vrijdagavond tussen 18.00 en
19.00.uui-l In.'uiterètè nciod nà9 opi àateida'goorgen op'Í,_puS Éi5.ienanA'rian'§s..- r-".È
jeugdkomissie tel. 661314, voor avonÀ^,eds tÍi j deri ,uite-tfijt,ae a'vond- irà.'àe'wËGtri jd

, "_;'
RKDEO C1
I,ENS C2

{+,1w r,1

i3YZONDE REEDEN

lever de enquëteformulieïen a.u.b,a.s. zaterdag in.
zie schadufprograErD;r c1,c2 en Dl.

' !l!'

-5-



!{EDSTRIJDPROGRAI'IMA E+E',;IIJNIOREN

Kontaktpèrsoon : 8ob- v Schai} i .IEn Luykenlaan 1581: 2533 Jv Den Eaag,
teI. 884694 b.g.g. 97f674 '(Peter Perreyn) '

-- Afbellèn. vo.or 'de',wedstrt jden .bi j bovengenoemd persoon op vri j AaEavohdl tusseh . 1'8.0C' en

". 19.00 utr.. !n.ul-t€ràte nopal nog op. zaterqagEorge4 op'LENS bij, ièmancl van de
j eugdkoïnÍn{ ss{Ë,. ::I r 661314. voor avondwedsÈrij tlen ul.terLijk de-avond van ale wedstrijil
voor 18.00 uur.

ZATERDAG 22-2-L986 . 'sanenÏöEst' LENS

9LL
.944
to26
1029

11 .00 uur Í,ENS El
' 9 .45 . u3:r .svr 35 E1
10.00 uuï GDÀ Fl

10.00 uur LENS F2

BW El
LENS E2
LENS F1
Duinoord

w
Ilïienenlaan
!4adesteyn
vl .

Madesteyn
Nootdo4)

F1

30
45
15
3o

10.
8.
o
'9

uuï
uur
uur
uur

BYZONDEREEDEN

lever de ergi:r'*,eformulÍeren a.U.:i3.s. zaterdag in
'- zie schad-u. wprogrErtrma .E1rE2 en Fl en F2 .

WEDSTRTJDPROGRAMMA DAMES B,I MEIS.]ES
.,"..

Kontaktpéiboon 3

Àfbellen voor de wèdstrij den bij bovengenoend persoon op vrLJdagavond tussen 18.00-en
f9.+og uur. rn ulterste nood nog op zaterdagoorgen op r,er.rs uij 1érnand vao de :"'1' í
jeugdkomnJ-ssle te1. 551314. Voor avondwedstri j den uiterliJk de avond van de wealstrijd
voor. 18.00 uur. .:., r" 'i'' É-t ,,...:

ZÀÍERDAG 22-2-1986 . s iiEehkoxosu LENS

,Frans vd Berg,. Graxosbergenlaan 774, 254L eÉ'ggn qees,
tel. 297978 b.g.g. 97L674 (Peter'Perrelm) " 

.

12.00 uur loosdul.nen'
11. 15 uuJ' RKDEo

LENSclaDles
LENStrel-sJes

11.15 uur
10. OO"irur

IlY?ONDEREEDEN

lever de enquëte fÈI lu.l.ie ren a.u.b.a.s. zaterCag in
zie schaaluriprograma danes.,.en meisjes.

OPSTELIING DÀMES:

M.vd Berg - N.ijeïgenheneg:Etu;irn - B.:jèanen - G.Kors - T.Gloenevel-d - L.v Sas r
S.v Dlnter - S.Kool - M. Spaanr,a6sk -,f.SpaaÍÈroek - I.§paanbroek - A.DLrkzwager -
N.vd Meer .- M.Schouten.

OPSTEIJLING MEISJES:

S.vd ilerg - tI.IboI - N.Ros - D.Schran -.J,l3aptlste - I.Spaa-nbroek -.M.Spaanbi.oek -
B.Snit - N..Sclrijver - S.KooI - S.v DLnte.r

AFSCERT.IVEN BIJI Arie Rc.s t€L. 295726

"À.S. WUdaÉ 21 felruari geen trainÍng om 19.00 uur-. ÀIIe dames en relsJes blj [,ENS
voo: één besprekinq . :

,l
AIIe .dane s en rnelsjes krijgen ski-groeten van Natasetra vd M.eer.

-6-



SCEADTJVIP ROGRAMMA . 22 -2 - L9 86 .

DÍj aI§ehele afkeu.ring spelen a.s.
ook aI í:". .:a velden haral3

14.30 uur r.ENs Al ,'
12.30 uur LENS ts1

14.00.uur LENS A/B èonb.
11.00 uur LENS Cl ' ;

,' !.
zatetdag de volqende elftallen vrienalschappelÍjk

:

SaEenkorst LENS
l. ",

DEc A-rèciondaf
DEC B-ïegionaal t
Die HaghërA/B (zie opstèIling)
DHc, c? t,.;. ' ïl

, '. 13.45 uur
11.45 uur

Y2,.13.30uur

v1. ii, :'
,v1 -i '

rs

11;00 uur, LENS e2. . '': . . - CÍowliet CZ :.". .;, W 10.30 uur
.10.00 uur LÉNS Di - 'croírvliet Dl .' . VI . 

:.* .:t , 9,30 uur
10.00.uur r,ENs'Elr - wilherrilis El ,'.'-' vi '.''"' ': .. .' 9.30 uur
12.30 uur r,ENs E2 i ,o**63.:rr, U2 . . .' r", " 12.00 uur
11.00 uur LENS F1 ' . .', - i,:;. tr.Bus 12, ,..i: t - v3 -^à 'r. 10,30 uur
12.00r uur Loosdrinen ,,{, l.r,nusalatues 

dt. I 
. u.a""t yr, r : .i' t t .15 u,:r

10.30 uur Loosdulnen ;,- l: ; 'r.rry-Sneisjes .' ... 'Madesteyr, '"- .,: 9.30 uur
-.: '.' , '-.'t ' : ;.i

.9g"lgl]igg.jl]ljonb t_ M.Haazen" -i-R.FaffqèIe. - E, Raifarele - A.v t,IlJngadrde'à ,- V,TroEp -:_-F.vl/een. DJenique ..M.Eosbbl.: A, RdqhoebiÍ .ï1iJ. naDnares - J.. Roosloot - .

' .'-. l. straathof - n. gi.txo"ii '-' X.,rj'àit ""ï.":ï M.spa. ' ' 
,...1.

Igl{egr r nonala sodisjh en eriaré -spa..,,: ,l ',{'. '}''-..' .. lrr;.-r.,', "
".', '.; .1 '- :. t . -' ii' .l'pe afqeloÉLn, wéek : '''',,'i' li -'1 .lÍ' , i' :' ' -u" .'..:

ffi,li,i;^,.,.'il.,,i,-,.:...*..,tii.i;;i*;
Door dè aanhoudend.e' voist bli'j vën . de - velden. natuurlÍ jk. hard.+. xoryètiËie voètlcal'is vot-
g"n" z.i"i onrooéIijÉl vriinàlcnappeli Jtr .sÈelen'. is wól" toegest"uii: .nun*i"iAi11'1 s""
voetballreIeniging. 4i jn doen vè d1t danook. ElkaÈr een beetje ont?ien en zgno.ili-Ej.extra
gekleed -i{§en ee Éciu bl1-ikt een leuke 'party voeftat be-st urogel.tlÉ t-g ,!r}n,, a§oËlcinen
woensila§'.ÉpeéIde LENS :Jl het cravénzandetoeanooi'. Nie!': en de íelileh ivan,: gravenzande
Eaar op het eigen terrein van L]]NS. Daar vraren de velden. wel goed-Q.,.ge bespelen. we zagen
'enkeIè'zeeï aantïekl<clijke wedstrijcen e:í, 't',.ron, vier van ae vt]1d'"ïedstri jden; Eet is
.da&. re.--laatste wedstrijd net 10 man moest woide:r, gespeeld door.heÈ iiiitvallen van 3 spele'{2 waren ziek gerJorden en 1 geblessèerd uiÈgèvall.en) anders had de eerste plaats zeker
binnen bereik gevreest. y-et MoiratrEed :Ln d.e goal werd Det 1-0 van ,lRC verlt:Íen waardoor
ARC eeïste werd. Toch kan LENS 81 terugzien op een ler:k gespeeld toernooL.
.zaterdags volop wedstrijden. LENS À1 stönd bij rust nog.net'.1:0 achtei. Na rirst kwala
gBS er nj-èt Itreer aan te,pas. Patrick vd Zwan (een zulveie Eattrid<) en !'tohanned eI
Assrouti (een gchitterende Iob) zorgden voor een 4-1 ove:*rinnirig. De e7í cotÈiaatle
speelde ook tegen HBs. VIak vooÍ tijd stonal Í,EI,IS nog Eiet 2-l achter nààr in de slotfase
werd het toch nog 2-2. 87 haal VCS-ts regionaal op bezoek. Bij rust stond LENS met 2-{)
Voor en speelde bovendien een prima païty voetbal. AIs neet kansen Henuc.waren geweest
had VCS op een onoverbrugbare achterstand. gestaan. IIu kond.en ze na rusL nog langszij
koroen vo,oral ook oEdaÈ de concentratié bij LENS verslapte. .Het werd. uiteindelijk 3-3.
LENS cl ?ÉceIde een leuke wedstrijd tegen Die Eaghe en won verdiend door" doelpunten van

-Marco Tijsen en Adjai Tikai. LENS Cí gííg naar EBS en verdee.Lden Ce dóeXlimten eerlÍjk.
tseide etftaueri scoorden 3x zodat het een doelpuntiijke wedstrijb_ werd: LENS Dl verloor
daar mét 3-1 . EBS wilde roaar niet begrijpen dat LENS Dl de beter'.ploeg .wïs Vo!.gens de
Ieider. LENS E1 was echt sterker gnl;liiip. net 2-1 . LENS E2 had weer ee[è.:+rch.- Eqp .had te
weinig spelers. Ooli de nini-welped) ààt 'het tegen, D3 zaal was op sJ-óC ari he koriden er
echt niet ln, Dat was jarmer. . '..'.;t_;i: .- -. 

. _ ..,,-.t-i 
.

..!,. : - -.i:; . .,'- ,". i.,i+ i *rl,j ." ,,^.', ..,Í..+: ''l,i;;i r'1 '");'.' 'r'i,:*i.'' '."

':1;i;.,,' , ,.,.:iiil-:' ', -';"i1.,, .,f*. ' 1ll:'
't1 '
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DE LENSREVUE
IIEEKBLAD VÀN DE VOEItsÀTVERENIGING I,ENS

-. .r. ;.,. .'.- n.l ,'.,r ....::,,
(LENIG EN SNEL) 

,

59e ,jaargang numner 31,. 12i),, 27 februàrÍ 1986.

ASekrètarlaat: schij'i, ' stàxkenborgti i5, 2681..NR Monster.
,.1 '', :,:'.

,,1.',o

o
o
d

1

.i:
l-

_-:r,i,, '.
:r-+. :. .

.'r.;1,'.,

.de-8reL

.vd ÀsseD
AiElouazzaài

wegens.blessure
: rL- r

I",F'

W:Dorlànd ' .

P;: vd ZÍvaÍr ' í

OFPICIEEL

ooooooo

.., ,AWOEREN .

@o@ooo0000000

1911:- 
r

2t42 '

,.2180.. ..- 2191j.l;;
. . z'lgei :!.- .

2152 , ...

2153, .'.

BOETEN.

M.A
R.F

'9. j
.. À..j
cj
9"j
Mt-

-. F j-,F j

n.r'lenazi:
A.R.Mooneri 

"
R: Swlkker -
É.switker' ,

;.i. .. .i'l
I :-ir.-1 -j. ,:.' _

Ëgistratiekosten le boeking f 25r-; c. D[iveste]m
, f 10,-: M. eI Assrouti

ReBirstrat++9::9" 
?9,,p9eli,irÍe . r 25;- :'c. cakxoa]< :,', :

,, lAdnlnistratiekosten,st/aizaken
,,,*

Í

,ë:
,5

+

I

'.. .. t:.* - .' " {. t .

Betaling door otètnaikiïg
de ÀbN-bank'. te oeh aàà|;
var "boeter': .; :i. -'i,: ''

33:67:11 of op rètieh:.ngE,r,n",ei 51,34.53.253 bij al
LENS- (Lenig én SneI) te .Rijsh,ijk, onàer 

-vermelèing

f 35,-.
f 2Ot=:

i: ''f;.
op ol-ronumoer
tèn nàmé vad .

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

I uanöpstrr'r'nvcu.,
BBBBBB.B

.:U

Het B stUU'. 1':r:.rr:.

BBTTiJBUJDBBBBBBTBBBBBBEBÉ'BBBIJ,BBÈtsBBBBBBbsÉiiBaËssunssgBBBsu

zaterd Í ;.ri'j"l
s I morgens :
stmiddags:. -'§isilsrt''
ZoYr 2. méart.

li

verhindering aflcellen bij

Er. lenting - I,eo l,tolenaàr - nia aijisr", - :-
An vd Steen -1 paulà:rs-Gravendljk --Cor pèters.
Àn en Gerard vd SÈéen. ."i : - ") / --_.---.-ï-__

s I morgens :

=.1ïd9"gl':.'
'Sluiteri: ' André en ,fos é 'chri. st

José Chrlst tel.

Tinus zilfhout cóx ' Höppenbïoulre r
:' il .èn vd steen Àndré eri ,fosé Cltrist r i!àura v Dijk

' Riek ilosch i -

Bij

'- 1-
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'ÍJENS en de vrintersl aap .

Nadat gisteren de elfstealentocht gewonnen is door degene die het best roeÈ tvee einden' roestvrij siaal oÉder z'n zorgvóidig gépeiliàuurde voeten ruim duizend. metei over de ''
kokosmatten van Hans. wiegeL kon stroxrperen, terr,rijr Nerllg Fiere- coonan nog steeds
aan het ultrusten is van die 60 Eeter vlak en Gerard vd steen zlch nog steeds. nj,et heeft.aangeÍiÉId"bij ÍÉr,EÀc'vóor'de beginnéÍscritsus kraverjassen, roààkt w.a"it*a ,i"h ;p ;;;;-weer een voetballoos weekend. Alhoewel ------voetlaltoos ? ???. _

Afgelopen zer-:i-4eg was het in iedeï gevaL afgeladen in de kantine. De verschillende
conmLssiès eir technièche leiclingen haclden een prachtig sctraduvqriogranna ii .ir..r-g"d"""ien de neeste onzer voetbarrers r.aakten door net gïaagte gebrulk van. Reeds in arre- ..v=oegte waren de jeugdeutar-ren bezig Eët hun partijtje. zerfs de.F-jes tïoÈseerden de.kou en speelden onderring. El won meÈ 3-1 van wilhefuous, Dl rcoest hei. opneuen ;;.;',-

. LENS.c2,en won.Eet 4-1.,À;B en c speelden..allen tegen. DHC;..ook }{àÉ er een gelegenheids_conbinatie van overige À en il-junioren. Zij kwanen in het veld tegen Dle Haghe en InrlstenDet 4-1 te wlnnen.
I s-Middags kwa,o zondag 1 uit tegen Fc Den Haag 2. h het begin zag het er naar uit alatLENs vo1leèig weggespeeld zou worden doof qe sterke. ZulderpàrXploég (, O_Z bij rust),Daar hersÈelde zich goed in de tweede helft. (einalst and 4-2 voor Den Su"gll .1.'
ook. afgeloPen zondag neende de sEKo een schadtrwg:rog,rauua voor de lagere senloren in te.rceten Lassen. 'Je v+.. egr je af vraar d1e rui nee bezlg zi jn . Hoe narà" zeïei i" 

-t 
.- :-

hoofd oE de vrlnterslaaP van enkele leden op een brutè lrijze te verstoreni .Ge.l-ukkig maar.dat er Eaar een aantal waren die ale tocht naar ae tegenstanders duifden te vpltooien, .naar het grqs bleek verstanèig en hierd lekker het r;de puntje van ce neus. boven het
warme donzen dekbed- l'raar goed, ars u dr.t weekend een frlsse neus wirt haren ,ririut uwederoE op IENS terecht voor een aantal interessante wedstrij den.

VARIATIES

Robert v l{ierlo (weer hi j ! ) heeft het rliet zo op -v_ris.lqschappe.]-ijl voetbal.Afgelopen zonëlag lier htj we1 ultérsr rheaÈraal zG;;EoezeË;ïhil:-.die: Èermr. ,. I
verafschln.rt.
Tijdens r.ENs 2 - Gcr.a 2 blJ de stand 3-l verscharkte v M. ret een riterstli-stig boogballetJe zijn eigen doefunan R.v Loon.
Deze weerbarstige daad zat hem toch ÍLiet heremaar relí.ker, rcden otr vervorgensalles in het.-,rÍerk te stellen zrn nfout" te heÍstelren, wat bijna rukte: ..,:..*:h.y Ml.echtei v.Iak rrobr tijd a[een op de doira-aoelman .afglng, greep-:. ._:.. .; ,.. _
scheidsrechter ,fan HeÍnz in. Irij floot vóor het eÍnde. ' -' ',,,:,,,' ,-"'lYpisch gpyèt va4 een uj.tfluiter. . . . . . .
R.vd Hoek sr., de Ilen de Graaf van LENS, had het weer priDa naar:.z!n,..zin .afgelopen zaterdag.
LENS 1 speëIde n.1. niet best, verloor reL 2-4t kortoE aLles wat vd Hoek zichEaar wensen kon kwa.n ui-t ,
voor een ieder had hij dan ook weer een vriendelíjk (negatief) woord over.De huièige en d.e nj-euwe trainer deden afgelopen zàteraa! weastrilaie wià erhet 1uUÍgst gekleetl ging.
,Jansen won dik op punten! ! . , .

RigÈ en Hernan. Ke@etr..2àdanken een ieder voor - dè getoonde uetangstéittng »fi'hun 25-jarig hr:rr'ell jk.
Morgen (vrijdag) speeLt eèri ctelègatte van LENS klaverjassers (Ben osse, Ne1lievd Hoek, de heren en danes Claus en ilÍjlsma) een klaverj asavond in 61s .',.,.,...,-.,,.Sctrevenlngse gevangenis.
Dit op uiÈnodigen van André Ctrrist.
Deidu+iorencor,rtssie.zou,,.graàg in kontakt konen net iemand die blj de shellwerkt, of iemaÍld dle kennissen of fanirie bij de-sterr neert w.rtÉ"1-,r."ntdit op u van toepassing zíjn, vrirt'u aan evei kontakt opnemen rneÈ paur vd §!een,

-2:-
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f, zoxo»a sENToREN 
Z

zzzzzT'zzzzzzzzzzzzzzzzztlzzzzzzzzzzzzzzzzzzT.zzzz'ÀzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT.zzzzz

PROGRÀI.tMA ZONDAG ,2 Ioaart. 1986,

14.00
r0.00
11.00
13,00
14 .00
12.00
11,00
13.00
13.00

uuï
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

sJc I
DTIC 2
LENS 3
LENS 4
Juventas 3
Iyra 3

LENS 7
I,ENS 8
LEIS 9

I,ENS 1

I,ENS 2
Texas DB 2
Duindo'it) Sv- 2
LENS 5 .. '''
r,ENS,6,. .r'
DHL 5

Velo 9
P-o§tduiven 6

. oikan -':l

.9rerT

. ceelen

. Weber"

. PurceII 
,

,Harland
.N.
.vef Ofrrís

52t / LO05 _

:-::. -.610/1039i
407 / 2044

_' , +tz1zol\"
. 4L7 /2104',
. ' 427/2128.. 416/2098
.. 427 /2207

426/22O1

v2
v3
v2

L.verkijk
F.v Beekum

nk.81a1

P
ri
,f
K
è
F
rt

v1
v1

ROGR,AMMA ZONDAG 2 .MÀÀAÍ 1986

:
3

4

14.00 uur
12.00 uur
1l .0C uUr
.13,00 uur

., IERREINEN

S,trC:
DHC:
,Juventas 3

Lvra:

AFSGRTiII/EN:

LENS 5:
LENS ,5 :
I.ENS 7 :

11.00
13.00
11 .00
13.-0
11 .00

10.0\)

I,ENS 1

I,ENS 2
IENS 3
IENS 4

I{.Kouwenhoven
E. Rimelzwaan
G. Duivesteyn

299855
o7742-7 734
01891-794 3

I.ETIS 8:
r,nis g :

de

454972
:.947272

DEI, 1

DHL 2
Docos
Docos

schiestraat, NcordÍJi jk
Llrasserskade, DèIft .',.,..
Iangs de spoorweg v vredenburchweg, Rtjswijk

"- ZutderziJde SÈ?,Teurt "<1e Zwerh" Veilingweg 26 L1eï

9 tnaart 1986'.

uuï
uur
uur
uur
uur

uur

I,ENS 3
LENS 4
Gr. Ví II V5
Í;ENS 6 .',1,

I,ENS 7 -.

r,ris I vrÏi .

RKAW 10

Tonegliu 3
soA 2
LENS 5
vïedenburch 7
Voorhurg -3.--'

LENS 9 ..i -.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z--Z
- , ZAÀIVOETBAI.NIETtr,IS ,.IL , ",2
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzààzzzzzzàzzzzzzzz

VRIJDAG 28 februaïi 1986::1-'

27.15 vlur Ztt75/3
i- r1 - i:.. .

WoENSDAG' S iraere 19ó6.i,-'

1
LENS 3 spoïthaf EoutrusÈ veld 3'

Í{estLandhal, I s -Gravenz aÍlde

,,i:' . 
I,ENS 2 "21.00 drÉ Àrààddijk 2

-3-
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f(
UITSTAGEN

De Jagers 2 IENS 6

.,:;i,\.

4-6

ZÀAIVOETSÀI..DROGRÀMI"IÀ I{EEK 10 t /m 14 maart 1986.

LENS 1tlm6 vÍij

VOORLOPIGE TOERNOOIÀGENDA

. POG toernooi voor LENs-corDbinatie
Crouvliet- toernooi- voor LENS 6

. VENIIJO _toernooi voor LENS 1r2 en 5
IJEliS toernool voor. LENS I x/a 6

PROGRAMMÀ ZÀTERDAG 1 naart 1986.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz . ' .

3 r,aNcs DE sponrEl.r vAN DE z-M LADDER ---: r: Zzit
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzz.Àzzzzzzzz

15 maart:
JU ME1 :
31 mei: '

7 juni: .

14.30 uur LEIIS 1

12.00 uuï 1ENS 2
10 ,00 uur Í,EI.IS 3

14 .00 uru LEI.IS 4

PROGRÈI,:MA ZATERDAG 8 I0aaTE 1986.

14.30 uur DVC 1 . ,

12.30 uur EC.SO 2

LEIIS 3 i.s v-ri j
i2.45 uur Lyra 9

vcs 1

DSO 5
Monster
Vitesse

10
D13

1

2

2

M

D

J. Renroè rdiraal 001/003
ichll Í.ilIIeDs OO8/044 oCB

A. Niel&rhof OL7/f28 OOB
N.N. o24/t7ö OO8

ool/oc3 ód8
008/028 oo8

, PosteEa
.Buytenalijk'

N. N.

v1
v2

1 1-3
L,21*
2 7-3
2 L-3

L

2
LENS
LENS

tENS 4 o24/íAiA-.O;O8

SCIUDItrTIPROGRAI'I{A ZATERDAG 1 naart-1986.

14.30 uur LE!iS 1

12.00 uur LENS 2
.I I a,G'-.ilï LÉ.r ' :r.,..li.tr:-i IÍi,. .

ii-;G::iic, DER TEAÀETÀ-EN

AFSCSRTJE ÀDRES

Vrij dagavoDd voor 19.00 uu.r bij:

sempeï ÀltLus 1

seqper Altlus 2

A. sba . ..

M. Nelissen
kantoor

|'el 070-297737
LeL. OL72O;|7L44
re1. 020-5442055

of

ATTENTIE t.+-{. r'. iUMTRItsUTIE achterstand

EEREN DENK EROM DAT ER }IIET @SPEELD KÀN I{ORDEN AÍ,S UW BETAÍ,INGS ACETERETA}ID.NIST IS
WEGGETIEBSE:'.1,:I l I 1 !-1..:. 1". - . r,1 .'::,,_ i .....:
INEORMATIE over de hoogte var het bedïag bij M.Nelissen.

VERSLqG AFGEIIOPEN WEEK:

LENS 1 en 2 konden bij Dso hun vrienÈlschappeli jke wedstrijden afi.rerken. OndaÍrks vele
griePgevallen konden eï tvlee e1fÈatlen samengesteld worden. Als gevolg van deze gEiepge-

"*1"" y?.q?l 
:."t T:_í,1 ,:IP: . 

s.celers op pr..tl"t.. gezet dLe ze Eeestar niet vaak lopen.

-4-



Ílij het tweede werd er over het algeBeen goeal gevoetlald vooral de tweede hetft vëi.toon-
de verzorgt voetbal met een reóelijke opboui "alleen de làalste tO'ÉnutLà verslapte de
aandactrt waardoor Dso na een 3-o ruFtstand tot 4-0 uit kon r'dèq'. ianÉr..aat de iansen
in de tweede.helft niet benut wtrègn war-rt alan was de nederlda{ veel kleiner geweest.
vooral Joh{I. Eeltens.was goed,. op dreef en 1ièt ztch zowel als linkshalf en als rechts-
back goeal gelden. Pe. aghte.r4gedg .draalde ondarks .de.doelpunten. van DSO goe{r,,;,....,,.,
LENS 1 nistte ce vortallige voorhoed.e, met wat Íq)rovisatÍe v'an Joàp 9íi11èms dn'
Aad de Pagter werd een behoorlijke taakveïaleling net de spelers. afsespioken. _ I.n het veld
bleek dat dp vooruitgang, die enige weken:geledÀn al reeG wera opi.#rÈt, oài'Aeze
keer aanwezlg was..Ill. de, eerste helft werd goed -parEy gegeven en als eeí dàVéfè'nde knal
van Rob Leyn een ffac.lie -neer naaï rechts vas geweest had diË.de gelijknaker betekent,
nu kon de keeper er nog.net zijn vingertoppeà tegen aan krijqed.. De..tweede helft bracht
'een.'totaal andler be.erd,, :door.de sneeuwval in del rust. was he.t. verd spekglàd ,gernio'rden.
Dso had zich:Fgt bep.qr schoeiser hiertegen sewàpend,.lrNS daarent'egen gribberdè en greeal' arren kanten..op; so-ps .leek het weI een opna.ne v;rn..de een of .anèere 'rsiapstick- film,',
aI net aJ. janner, DSO liep dan ook snel ult naar een duirielÍ jke ove:*rinnl.hg,.,.",::.. .i. ..: '
Aanstaalq weekend zal de coq)etitie nog wel nlet doorgaan, zodat een vrlendschappeli Jkepart-ij tegen.,Seryer Altius de

.OPSIEI,LINGEN DER .ELFTAIJ,EM,.;

.. : .j '-

LENS 3:

N.N.:
verzarDelen 9. 15 uu-r LENS

I,ENS 4 :

verzaEelen 13.30 uur Í,ENS .

WEDSTRTJDPROGRAI4MA A+3'JI'NIOREN

er Ln moet houden.nÍoed

LENS 1 en 2_: r.ro.fdgll _door, de trainer bekend gétriàiàkt

P.ENze - J.DieneI - H.Kowrenhoven - J.Ikul - F.L'ÀEle -.!t.v l4eirsbergeri i..
G.Kulper - ,r.Pronk - J.sinle (A) - Í..sinke - J.treltens - N.N. - N.N.
is aanvulling uit de setektie :. :. " :" -

Leider, c. Kuipèrl. . '

C.Berenbak - D.v Essen - M.Fris - p. crootvelal - B,KériÈèr - M.«eÈper. :. .

. iI. Kouwenhoven. - .T.Kruithof, "- c.LLpman - R.pilón - ó. àe nuiter - '

-'. W. Stul..fb.e_rgen i. M. iJan-sen-.. , L l: .-' ;:- . ' -' "

,JiIJiIJJJJiIJ-{,r,riIJfiIiIJq_J,l-,IgJ , : , 
. - .t } I i.- ' ..: -. .: . .. ,l:' .' .,:.,....'.. :

.T..T:
: VÀN EET- JEUbDFRCJNí': - " .. . -
J, ;--' --- -.---:- -*^'- . J : , i
JJJJJJ,T,LTJJiIJJJJJJJiIJJ.IiI,TuÍ;IaIJJJJJJJJJ,IiIJ'riI,,,IJJJJJ.]iIiIJiI;LTJJJJJJJJJJJJJJ,IJJ;IJiIJJJÍ,J.IJ,LIJiIJ

AI,GEMEEN KOMÀI$PERSOON :._t'- .,'i Peter Perreyn;- Sèrènadestraat 51,2551 )G Den. Haag,' Ief.971674..' . ',

I(ontaktpersoon :

ZATERDÀG 1-3-1986.

Afberren voor de wedsÈrijden bij bovengenoeud persoon op vri j daqavond tussen rrj.oo 
"r,18ir . Dur. In u-tÈers te nood nog.op, zàterdaíEorgëà ''öp.-riÉllS bij. ieidénd +an dé

jeugdkomlssie tel. 661314. voor aÍond!.red§trijden.utt€itlijk de avónd-vàn de wed.strijd
voor 18.00 uur. . -- ..,:. , . .. . .-.:

',Jalr spaans, MaarÈensèijklaan 54, 254L xR ÍÈà:Éaag,
TeL. 292929 b.g.g. 971674 (Peter Perreyn)

SarenkóEst LENS

14.30 uur DsO A1
14.30 uur Quld< A3 -
12,30 uur Qdd< I11 -
12.30 uur Cromrllet Ir:.

LENS A1 v Tuyll sp.païk J.de Vast
LENS A2 SavoÍnin Lohnarlaan ?
LENS Dl Savornin Lohmanlaan C.Harland
'iENS B2 Rederijkerstraat. R.Karïemans

13.00 uur
13 .30 uur
11 .30 uur
11 .30 uur.

329
429
335
470

-5-



DYZONDEREEDEN -:.

' LENS 41,A2,B1 én 82. zie schaduseiogiàÍina ... , ' ,..),^:.
zie:*opy: EnqueÈe, sportka[p en. kontïlbuties ] , i

. Cave Az.en IJ2 er vrcirdlt nog steeds gÍetraind op xoaahdag.en vrijdagaond. vanaf
.- resp. -19.00 en,18.30 uur o.I.v. Ronald Boglsctr, Dus, gewoon. weei allemaal konen

$IEDSTR.IJDPROGRAI\IMÀ.C+D .JUNIOREN

Konte&tpersooq :. Robert', Pennings, Kon EEmàkade, 4c, 2578 F.rl Den Eaag,
rE.l. 652414 b,9.9...971674 (perer peïreyn).' : -

Afbellen vqor de- l'íedstri j den bij bovengenoend persoon op vrl j dagavönd tussen.18.OO en
,,19.00 uur. In uitersle nood nog op zaterdagrorgen op ,LENS blj ieEand van de .. i'.j,eygdfo4ntssie te1. 661314. voor avond rvedstrijden ul'terlijk de ationd. van .de edsgrljC
voor 18.00 .qqr.. ._

IJYZONDERSEDEN.. ,

LENS C1 ,C2 en D1 zie schadwJprogranma
zie kopy:. enquéte, sportkarqp en kontïlbuties

JI}IIOREN

KontaktpeÍsoon 3 Rob v Schaik, Jan Luykenlaan 158, 2533 JV Den Eaag,
Tel. 884694 b.g.g. 977674 (peter perÍeÍn)

Afberlen voor ce wedstri jden bij bovengenoemd persoon op vrijd.agavond tussen. 19.00 en
19.00 u,r, In u-iterste nood nog op zaterdagoorgen op LENS b1j iénand van de
Jeugdkomnissie teI. 661314. voor at ondÍreds tri j den uiterlljk de avond. van de wedëtrijd
voor 18.00 uur. . .:.,.

ZATERDAG 1-3- 198.5 . SaEenhomst LENS

'ZATERDAG 1-3.1986.

599
811

14.00 uur GDs cl
11.00 uur wilhelnus c3 -
10.45 uur vcs D1

LENS cl (vr)
LENS C2
LENS D1 ,-.

I,ENS E1
CroEvliet El
Duno F1
I,ENS F2.

Erasmrlsweg.
Westvlietwecr.,,
Dede ros vaaitwe §

','sarenkolost íÈNs

I,13..00 uur
'- à .45 uur

. lO.OO uur

8.15 ,uur
9.00 uur

10 . 30 uu.r
- 9.'15. -uur

T,TEDSTRTJDPROGRAMMA E+F

913
949
1043
to44

dY@NDEREEDEN

9.00 .yrrr Duno El. -
9.30 uur LENS E2

11.00 uur LENS Fl
10..00 uur cDÀ F1

l,Ír. NóIenslaan
V1
v1
!íadesteyn

opslellingen. aJ.s bekend ' LENS F1 xneÈ.J.Dietz
, LEIiS E1 tE2 rF1 ..en F2 zie. s cuadrlv.rprograrma
zie kopy: enquëte, sportka-trp en kontriàutles.

-6-

: ., !':



I{EDSTRT,'DP ROcRAl,tMÀ DAI'{E S .EN MEISJES

.. r .Kontakrpg.rsoon:r í..1..:.. .. I rrans ï.tiaërg,._cr".i$igehíaaii t-tq,-zsqí,íi Ài;;;,reI. zstSla n.6.g. g?rcia .@exéx. peireyn) . - .. _.-!!

'-'. , atLdn§!- ;à'ir.a'-wi3;1':ji;" 
l'-j.o"-,"1*1..* n;;;;";.;,;";J"*-.";;jjj'r* 

".
: 19'00 iriir.':rn 'it',:sre nood noglo, 2ra;r;u*rq".r, op r.ENs.bli iemaí.- van. de;,:- r)-.,.
, ï.}x."iï8tà":il,:..t,.".iriil; id';''".,"i;iï:L+jqeo u*erlijk,de avond,.van de.wedst-.ljËr

...L: -. , r'lr È-1

í.

]., ,... . '.. 
_".

t, rrr.ri:'. L .,r l

.11.00. uur ,,ENS daDès, -
14.00'uur LENS neisjes -

»uÈPniccnrir.|i'à I í:s-rse6 .:

' 
aYzOr'DeiriEpEÉ .:.-.i . - L-:..

'' -- .'. t -,.,'zie. schadur4trogranna danes
:. i1' _ zié kopy: enquete ,rr. iont=
-. : ' -.,.:.,,:, :....

ZATERDAG 1-3-1986.

261
zze-'i

SGÀ
t. .

Putiès .

-.t IÍ1.Ài algehele afkeuri

aan$rézig i s- omdat alle - elftallen spelen. To

ng van het kotrpetitievoeuoal len on der€ +aaÍl-de -ë
sPevriends ctr àppelijk ook aI'it n de.'véIdeh hard ofb esneeuwd

ff 13llehr!.-j:i',.'
.' ;We -hopeí: dat- iédetèè;

é - :tégreir 'de : kou .

saireru<b-Ès!'L far,rs

t zate g, en ne,eE. kle.ri'Íig
,-:,,..;-r.]'....:-

- ,_ . t.-:
ra'.ro uui ï;eir§ ai*

. 14.30 riur 'è»e A2 :
.- .12.30 uur,'Ilits B1'. ". 12 .45 uur àrva OZ 

' ' .,
'.'ir.oo uur- rÈivs c.r' , ;

tey.n

.1,". ,. ., _,.i,.- :: t .. .1.. "-:."" _..i ..:. .-l.r i,{.-.,, -;--.-. ,1. ,Í.--

o
-9

* - 

-;
11A

9!reBr

.uLs
'Roodenb

r,Èlls ez'
v

z
v
v

Mades
5

i.

aan1

n

1:7

lt
.13

i1
lt
10
9

L0

:4
I

45
45
30
3d
30
30
30
l0
0o

uur
uur
uur
uur

ur
ur
ur

l0; 30- tiur
11.00 uur
10.00 uu!
10.00 uur
10 .00 uur

.12..00 uÍr

EtlSE C2 .

I.ENS Dl
I.ENS E1
I,ENS F?
LENS -FI :F2
Eschei.Boys

:.- §oodgnbg1g
IENS iJz

.-co.a ,g.l ' ,'
IENS C2
GDÀ D1
DBC EI
LENS FllFz
LENS.E2, ..

LEtls Daqes.

aik

È

rp

ust

de

rede

I

ui
1

v2
v1
v2
v2
JUI

ur
ur
r
r

u
uu

u
u
u

u
u
uànapark

vooi'déii,,édsrrÍ5d'r,e's Éz tesren 
"e'" "i7"2 

**".*.:l .*i'U.r" Ii"** l* *.;r;.1F1-en F2. ,Daar er ,..rt"r11g.i--à.-.i=ifrrij"ill., ,ii" bi, deze elftàLten speleÀ weeel ondelfinge wedsrrijd op r/e1d 2.-_ ..

. ... I :,-.i.," '..' rii, ..; r:r'r :-I
ENQUETE .1íleveÍen . oUDERS .ÖPGEI,ET

van de 150 enquërefor'u-r.ieren èie we uirgedeeld hebben zijn ", 
'.;;;;t;; 

;;;;'iÍ.;".60 teruggekomen ' craad zouden we aia à*i"i-rrit,aal verdubbeld zren worden. Even in15 Einuten serleris'd.e vragen beantr.roo;de;. 
trËï"g 

toch niet te veer Doeite zijn. Het isin het belang van onze Jeugdafdeling, ,.urÀ -uv 
zoon,/dochter oof 

-.àïrt"genwoordiger
ls' A's'zaterdas kunt u de-enquëtefJ;Ji;;; iàg irt..,"r"n, bij de rrainer, ae reiderof bij iemancl van de jeugdkorri,==i.. -uu.."-;# 

we starten Eet de uiteerking..w
r.Ë"àt:ffi:."t.J:::r"nn"seven hebben voor her sportkatrp in zeisr en caanderen vaÍr
penningrEeester r.ENs Det 

oP dit moDent ar f 80,- oveïgenaakt hebben op qiro 336711 trn,v,

i*":ïïi"r:ffi .31j :rffi ffi ï3" ïïïffi i Hl"tï::u *;,:i:= *;;; ";-;;'';;: 
"'

-7-
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KONTRII]UTTES

SGADUWPROGRA!,IMA'AFGEf,OPEN ZATERDAG,

. Ondanl<s de afl(eu-ringen volóp voetbal voor onze jeugdteami, Natirullijk de velden waren

- hard en s I trlddags zelfs glail mr:rr als je elkaar een beetje'ontzÍeÈ èn lékker iv1lt voet,
ballen dan kan èit best. LENS A1 was gewoon tle mindere van DBcregionaal. wat een schl,tk
ïende tectEische spelers had au.t DEc. De 7-1 nederlaag was danook niet te-voorkomeÍi,
De À/B kombinatie sPeelde de thul,swedstrijd op het terrein van BMT ondat LENS 1 plotse-
ling thul,s kon spelen Èegen EC Den tsaag2. Onze dark gaat uit naar B!1T. LENS r,1t61de
zictr daar goed thul,s. Na een 1-1 ruststànal liep LËNS snel oÍer Die Eaghe heen, BLJ een
4-1 voorsprong vrerd het te glaal en roaakte de scheidsrechter er een einde aar. IENS Pl
speelde een knappe eerste helft tegen DEc-rcgionaal, Patïick BijIsEa Eaaktè en 1-0..van
en na ïust was DHC iets stErker. De 1-1 was een juiste uit-slag. LENS Cl .speelde ln een
uvreemd.e"'cipsieui-ng. volgenb r,eo t Rijn Eoeten de spelers öp elke plek kunnen voetbal-
l,eq. sraaï. hebben we 61X dÉsil'.gehoord . (J,C. ) .. oe spelèrs frciC.en. er 'óette oeè en DEC 

; '
- proflteerde er (nog) van en'woà EeÈ 2:0. CroBv1iet kon helaas niet koren en daardoor

stonden LENS c2 en Dl zondeï tegenstander, Dan Eaar tegen elkaar spelen. LENS D1 won Eel

. 4;-11 raaài iiet doelpr:nt Si:r C2 was zoncler meer cle Eoolste. NieÈ rraar Jimy Sp.?:? ,
IiENS Il pakt aJ-Ies. Wl,lheLous uit poule 1 stoncl nog wel Eet 1-0 voor lraaÍ LENS trok

.? zlch hief nlets vaÍr aan én won loet 3-1 . Ook LENS E2 won. Met 4-0 werd ADO E3.. ';,erstagen.

. r,Ëltsletder en oud'èj.lO:-Iid Dh-r. l4eeuwisse haal dutdelljk Dedeujden net ADO, HiJ vonil ze
etgenlijk wel beter voeuiallen diin LEx'Is. Kon nou, alat kan toch nlet. «ansèn laten lLggeÍ
is tóch'ónkunde. De danes en loeisjes versloegen loosdri-nen rDet groot gemak. ne neisjes
wonnai'Àt ?-1 en ile dames met 3-ó. votgens irru. ,"s het erg koud b-J tooàduinen:a a ': .

Ibt. zaÈèIÈlag. -- '' . i ,' -' 
'''

:'-: _. :_,' :

LoosdÈinen - trENS 1-7.

EnkeLe J.eugdl-eden hebben, clit seizoeÍI;,aog geen. koBtrilouule betaalcl en Éordèn'daa:on ook
nlet lleer opgesteld vggfdlt er betaal§ is..
over de hoogt€ van Eet r3drag kunnen juuie kontakt opneEerl- Eet !4w. vd Berg, @f. 29797t
Da.arnàast zijn er ook àoi erg veel jeugdledén èie weliswaaï een klelnere achterstaÍld
hebben r' naar.: elke achterstand is er eigenlijk één teVeel. Ete ouders'worden verzocht
z.s.m. e'dn evehtuele achterstand Íreg te weïken. ciro 336711 t.n.v. pennlngreester LENS

staat er open voor, vragen over het bedïag??? BeI: Mw. vd Berg tel-. 297978.

afgeiopen zaterdlag ,zagen.we ale nelsjes éen hardstlkke goeCe wedstrijd §gelen. het was
voor het'publiek een lust voor het oog. t'leiden Jullie speelden Ce sterreí tan de hènel.
Loosdulnen .begon de r,re ilstri j al vol goede rced want ze dachten, LENS trlet die kleine .,, r
neisje-s èil pàxten we wel, iaar teís beheerste at gauw .qg geirstriia.
Toen it-rigitte de; eersté goal maakte, probeerde looscluinèï het ook en heË lUkte het werd,
1-1 en toen liet LE!iS zien wat voetballen is, en LoosdÉinen was nergens ,."r ," probeer-
de nog wel een aantal maar daaJÍ vras onze achÈerhoede nog, en daar konden ze nLet. door
koEen, tle uitslag werd. 1-7 voor LENS de.goals kwamen van Britte 2r.WIIna 2, Sylvia 2
en Nancy Schrijver 1.

Arle en Win.

-8-

ii. ,.
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DE LENSREVIJE . ,..
WEEKBLAD VAN DE VOEII]AI,VERENIGING LENS (I,ENIG B'I SNEL) ,. - .

59e jaargang nurmer 31, (21) 6 maart 1986..

Sekreta_riaat : _4. Schij f , .starkenborghr' '., .r_'ir.. *lt.Í.,-.1 -r,..'-
15. 268L NR . Monster-

o@ooooooooo@o@oo

.,.9 . orrrcren"'o !r o-.-.
" oooooood:oöoooooomircooào

, . ÀDnrsi;sr,rzicrÀrcÈltÍ í. -'- :'i

V.fiaf 5 hààrts E:/À '16

van 11.00 tot 14.00
'Vanaf i 14.00'.uui: -" -'",

Sluitèn:' , Íi '-.: -!

de zalen Van TtÍobas More niet besctrikbaar.

0i)00000000000000moooo@ooooomooooooo@@oooo@oooooooo@@o

De Eeer P. J. SiDoen, r,eggelogtraa! 237, 254i7 xr'uen uiag,
2797 ,R.E.ci11iciÈJ.'r -D'junr' oltnanstràat'33, 250ri r;]V Den gaag

EEREN TRÀINERS ATTENIIE:

te]t.290426

BiJDiJBiiB)irlliSlSSBilIrÉHJBi!ó I)ir ." ;'-' ! '- "' '"" ,i

:.i ;: ;'t,':IJ -"IJ
' ' UBIIBBBi!lSilBIllltsBrJBBBIIIJI3BB:SiltsDllllBIJBBBtsÈBBtsBBBT.IBIIBBBBDBBtsBBBpBtsBiIutsBBDBBBÈBBBBBBbBBBBBaBBBB

... :.._,;;. I t.,.i,..t ::: ,_., :- .,it..., ja. ..,. t;- t-i--;. -----:--:--.::. ..

.',l,àtex&acienraart',''"...i']l"..':.-.:,..l.,,,".,'l,_.::-----__-__.-i-...., .. .,: ,. . :ri .. I - ., t-

s'Bbróéns:i-'1-, 'r .- : : ':i - . . '' i Br.' Iénting :* .A1j gi Isma

zondag 9 Eaart.

s | rcrgens :
. s'midda§s: -1 i:' a' 'i -

' Sluiten: -."' ..-'1" ' "':

Uij've;h

Tinus Zilfhout
José Ctrrlst - .RÍek en píet'Bosctr.
Riek en Piét Bosch.

i,

uu!: Àn val Steèn.. i,.)r1 .:LeO'ttOlanaar.
, ; ,: :,.. jÉo, Molenaar l

i:.í - :-: ' 1'
indering 

"afbellen..bi 
j José. Christ Tè1. 660204

KLAVERJASSEN.. KTAVERJÈSEN : KrÀVEB^rÀ3Sebi - Kr,avEriíÀssru -..xr,ewnrasspll - . KLAVER^IÀSSEN

l,i:,, i:" È!.r ::.-.;'

?.1'

Vori gellweek: -kcinili gdé wij in onze onschulct .U een aantal interess antè schaduh,r^r_eds trii den
n

.i aan.,--BeIaas. heef t U kÈnriéí ,zien daÈ deze letterlijk en figuurlijk in stof zijn opgegaan.
Ook aanstaanil weekend zÍet het er naar uit dat er niet gevoetbald r.roralt.
l.)e klaverj askommis sie tieeft gereend, nede naar aanleiding van de klaverjasparti j tjesdle het afgelopen weekend in de kantine plaatsvonden. Aans taande l-ollg1g een tussenti jdseklaverjasdÍi ve te organiseren. federeen is welkom! Senïoren, wat oudere juniorèn, ouders
van pupillen en vrelpen, oEa,s, opars, broodkaart€rs, beglnaelingen kortotr. . . , iedereendie maa! enigzins acht kaarten vast kan houdefi en ze ook nog op volgorde op tafel kandeponeren r.Íordt om-14.00 uur ln dc Rantine verHactrÈ.
De eorEe j-s vrij. .pÈË'ËàRt- íiet uit of u arleen of net een ,,maat,, komt en er zijn erat,(Iein€ prÍjsjes beschlkbaar. Tot Zondag:::::! !

-L-

. ,.Lr"ii



Officieel

Om allerlei- geruchten en (Dogelijk) verj(eerde .uitleg te voorkomen, hebben vJe
elders in ón2e LENS-revue de brief van'cle DGM;'vöàrwat betreft Èet terreinen gebrEik,
iq.zijn geheer afgeakukt. Í,Ie zullen maar hopen, <1at .heet spoedig weer betere (noetbàr)
tijden zullen aanbreken., . _. ; -

VÀRTÀEIES

surfers doen het staanrtend, aÀtenaren -doen het'b-Iapend, golfers 
'doen 

hetsttmet
een club maar.........
LENS IDET HET OP 16 MEI AÀNSTAÀNDE I :: : : I I .:,.. .i......,.rr-- .,.L
En dan nog we1 buiten!
Deze variaties zijn voor de redactie net zorn groot raadsel à1s vooi U, maar
ze zí)l afkonstig van voorzitter.Àd. Coret, ilus is.het logiqcà dat- ze,,raat!se1-
achtig zij n.
Ad heeft wer de toezegging gedaan dat er binnenkort nadere..rDededelinge! zurlen
volgen.
Het lijkt Goldrush wel.
efgetöfen- vrtjdag speelàe eeí r,Bns-àetégatie een t<iaveri asariva in ae
scheveningse levangÉnià.
Er werd daar het zogenaaude ,,verpli cht-gaan" systeem gespeeld... .. . ,t.... ..
De rrens is de vader van de gedachte.
Na- afloop van èit ongcneend spannende rrebeuren wilde deze delegatie nog even
de'bloemËtjes buiten zeÈteri tir iret sciréveningse casLno
Fia Bijlsma werd echter niet toegelaten omdat zij gehuld was in prachtige
blue jeans.
En wij maar dlenken dat Ria alIeen thuis de broek aan heeft. r

Je zou hèt trouwens niet aan Ria en Gerard afzíen, maar e, toopt een kleinl
jongen op LENS rond, die àe voortclurend oma èn opa blijft no.rèn.
De heer versteeg van de Dienst Groenvooïziening en Milieueducatle is.t oortaanniet meer op onze terïeinen weïkzaa.m. zijn opvorger heet dè- heer GÍóenendijk.
vcs-trainer André wetzer schorste een aantar spelers van het eerstii' en zette
ze voor vLer víeken terug naar de B-selektie. 1.i, - . . . ..,,r-
wetzer ver.rachÈ dus dat. de verden èr eind maàrt weer 

'ËËspeerbaar tii trgg"n.
12 aprit is er de LENs-playback schow. uij de kopy van dè iunior"r, ,linai.U
verdere informatie. I '': ''i

Zaalvoetbal vi fdé team ( een vloert e om te zoenen)

ze sÈonden te PoPelen afgelope maandag. vo11ed19 aaÍrgetreden want er worat namefiiX:
gedwrcl en gevochten orn eeí praatsjè in dit sèrekte gezerschap. De jongens speelden tegen
À'laascliJk in de nieuve sporthal in HonséIersèijk, een uitgekookt paitijtle zaalvoetbalze lieten Maasdijk eerst komen en aan een paar doeipunt." rrÍÉ.nl *aài Lel xwam r,er,rj.
De verdediging werd gesloten en als laatste man s tond. Rene Keus groots te keepen.(B.v H- noet maar eens kotren kijken: I l) reon sinke ovèrzag het géhe1é veld en*zet iuei ..i,.nzijn hoofd overar tussen. (maar een gerek. dat. ze daa-r g""r, .dr..ía"*en hebbÉ'h, . i.ai . 

- - "'
"Itrreen het voetenvrerk'kan nog rvèI'rvai Ëóter,'iaaar clat is voor de trainer. Het eerstedoelpunt: voor LENS kwarn van de voeÈ. vaÍr Ton. Het tlreedè weid zerfverzek"ra aoor-wiii., «.'verzilverd. en het derde, besrissende, doelp.unt was van het schoentje van onze Harry.-

,. §cheépmaker. Een döerpun!, waar geen "betqàr'cË.,, J-olggn een antwogrd."op gehàd, zou.hebben..'..rothetvo1Seldg:.Iach:off:r1!.:..,.." , . .,,..;
. : .i., De coach,. F_, . .. .. ... , -.:,',:;

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

':"" :' ' -/'; ''
.:i: .,.- - ": ' '- 'il" '. i-t. l-r,.':' 't.t'

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

.:i i,..,, r f ., . .,' r.., 
,if_,,, ., ,., . l.l ,:..:.j",,,: .,,,;;,.i.,_.,, 

:.':, ..],'..



Groenvoorzieningen en
Milieueducatie

Aan alLe voe tbalverenígingèn
en cousuls

Uw briei dd, Doorkiesnummer ons kenmeÍk

20411/sport
Datum

25 februarÍ 1986
0ndeÍ\4erp

Vorstschade sportvelden
en speelverbod.

Geacht bes tuur,

De aanhoudende vorst van de laatste 3 weken, zonder noeaenswaardige sneeuwval,
heeft de toplaag van de sportvelden zo s terk 'uitgedroogd tlat de grasoac op
dit noment bij de geringste bgtreding onherstel.badr wotdr besehadÍgd.
Doordat het gras van de wortel wordt afgeschoven, worden de velden in zeer
karte tljd kaà1 gespeeld
Hierdoor zal na de dooi ook cie afvoer van neerslag sterk qrorden verÈraagd en
ontstaat er een ondoorlatende toPtaag.

Er is nu duidelijk sprake van eèn exÈreEe sltuatie dÍe uraatregelen noodzake-
lijk naakÈ.

Oo groÈe schade van de Brasmat te voorkotren en on heÈ hers Ee l-vermogen te ver-"
zekeren noet ik u Èu alle be§ e1Ín van de spoÈEvelden v6or alle.Iegftijds-

Liw keamerk

na te leven.

Bijlagen

Ik verzoek"u deze, voor uw vereniging helaas.önprettige.maatrège1, stringent

fndlen trainlngen, vriendschappe lij ke wedstrijden e.d. worden voortgezet, zijn
de velden deze zomer niet neer voldoende [e rePareren. Mljn dienst kan rian
geen goede vlaktelíggÍng en'gesloEen grasnat garanderen.

Daar de íiaanclË1e uiddelen en nogeliJkheden.vbor
breken kunnen de .gevolgen van èventuele bespellng
tot Ín,lengEe van Jaren merkb,par' b_Iijven.

Íngrijpende reparaEies onÈ-
onder deze o s tand igheden

voor eèn beperkt aanta.L kaalgespeelde tralningss troken zal een uitzonderlng
kunnen worden geroaakt op bovenvermeld speelverbod.
U kunt hlerover contact opnenen ner utr wljkopzÍchter van de afdelinB Sport,
reI. . .€-?. ]:\i !

!

Poslbus 16240. 2500 EE ï-Gravenhage. I HooÍdkanlo0r: HuyqeÍlspeÍk 39. I Telelcon 070-8S-oS 35.
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PROGRAMMA ZONDAG 9 maart 1986.

ir !'\;

-454972':

14 .00
12.d0
11 .00
13.00
11.30
13.00
r1.00

uur
uur
uur
uur
urrr
uur
uur

utË

FIESERVEPROGRAMMA ZATERDAG 8. Èaart 1996. r

_ ' r ! .i - :vl R.v cijzen ' - 407/2021
vl w.v Böxtet "' ',112/2038 '

.. i .I.v Putten , 4L7/ZOS4
v2l3J;Sraiirs . '';-- qZt/ZOAg
v2,/ 3,r. Dekker 476/2050

P.Luykx iràtzio,'

:

10.00
LENS I vr
RKAW 10

Rijswijk 1

FtiJswijk 2

-I4N§ 3-.. 1L rL-.:r..iï-i'= i-..1
LEN§ 4-r!.,;l Il.r,:,..,,; - .{::.
Gr. W II Vac 5
I,ENS 6 .
I.ENS 7

LENS 1 (vr)
IENS 2 (vr)
nónegioà'3

.SOA 2 LJ'"
LENS 5

r*VIè denburqh
Voorburg 3

I.ENS 9

I,ENS 3

:r: :

t- -

t,,

, I J,.00 . uÈr r€D I

, TERRETNEN:
. 'tl
Rijswijk:
Gt,W II Vac:
RKÀW:

ÀFSCtsRUVEN: .. - =-ï_.:.-.:.:--.....',.

i*i sportpalk prinses, Irene, §. .1, , de RoggewóÍiidg" .Airurtwà
' ,- tHeuvelweg, Leidschend.am. '

\, i

1. '..-r'.1 :

chaapweg
s*
. I. -,-. -

:'-] i.vertrlt- F.v tseekuo

!|a

.TE, §S
I,ENS
.LENS

5:
6r
7t

W.Kotwenhgven
,,i E.Bi@)elz.,yaan

G. Duivesteyn
l.:.,i

i 299855 ,, ;i-,'j,ENS A:
. 01742-7134 LENS 9:
j 01891-7943 ,.1 ,,-"

LENS 1 :.,:

I,ENS 2 :

947272

.,, 1' ri
:r'c'.le,gld.9 f
DFC2.
LENS 3., -.,
LEN§ .4 . t.
GSC 2

llilhelmus 7
IiENS 7
LENS.8 ."...
Í.ENS 9' ' ''

14.00 uur
1Ö.00 uur
11:00 uur
13.00Liuur
12.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
1 1 .00 ur:r
13.00 uur

PROGRAI.IMA ZONDAG 16 maart 1986.

Rijswijk" 3:'
Hw4,, :
I,ENS 5
I,ENS 6
wvs 2
OSC 4,! r'r:
sv DIÍ8 2 ,. - n.

; ji'..! ,l'r(

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzDl!,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzi,zzzi,zàzztizizzzà;iziziiàzàizzizzaizzzz

PROGR'TM},A WEEK 10 t/ E 14 naarÈ 1986.
, .;; -.. : .:. l'i:;-- !;.'.'i'' ,. i§':, '

'LENS 1 t/tr' IENS 6 
'ii n vti

ZaXe 15 naart.
;lrii.;.,,; ri:: ". ' '-

POG toerriooi. voor LENScoó.:: ".- .. -
gp-stel+ingÈ. B. Endlich _ F.ijlokland

.. jr r-,.i iiP.KroI - . ', i,l.

!.i.li i ". r.'
..sporthal de Blinkerd S'chevenirigen Aaanvan 17. 30 uur

It,,Jabroer -. i. xeetroan M.Koe1entj À. de Paoter
verzamelen 17.30 uur sporthal. -5r" ' Lei.der W-vd Linden.

I



UITSIJÀGEN

Texas DEts 1

2"7.5/3 .

!4aasiË jk 4
Wilhelmus 3

PROGIIAMMA IiEEK '17 t/ m 21 naart

woensdag l9/3 LENS 1

Oonderdag 2O/3 ADS. 2

LENS 1

LEtits 3 ;,_ .,
I,ENS 5

I,ENS 2

.i
VOV 1 - .(19.GJ uur)
LENS 6 ( 19.40 uur)

sporthal Oranjeplein .

sporthal Dulnlaan

ZAÀI,VOETI]AI§TÀ},IDEN . BI JGE!{ERKT T/M 21 febïuari 1986.

2e l(Iasse A

Made Stars
Indoor Sporting
Nrvo t.1-17
Chaqrions
vov
oDlJ !2-7 L

Texas DHII
DCO"7B r 1 --.
DZS
LENS 1

res le klasse D

72-20 RKAVV 3
11-19 Maaseijk 2-,.
1L-77 EP &ouserDent 2
1l -13 ornas 2'-. ,',
L2-13 Wilhekms 3
l2=!1-'. *8oe{È lireex',8O / 2
72-lO ].ENS 2
11-6 , ouick2",......

ïes 2e klasse D

Santos 2', RKDEO 3 _" ..
Esperanto 2
EP Àfiu§ement 4

's-Grav. SV 2
I,ENS 3 ],

z" 7s /3
Decjo 3 .. 

I

ir'ÍO 5
Ihe Bonbers 4

74-23
;.' ' L4-22.

t4-20
14-lB
t4-t3
14-11
t4-9

t4-23
t4-20
13- 19
14-18
75 -77
14+15

13-5.,- Gymnola.5' ,:.
74-9
74-A
t4-j

12-13
L4-6
14-4
L4-313 -4 Snoekie 6

res 4e klasse D res 5e klasse c

Silv3. Boys 4
osc 4-
t§Dn77 /2
I,ENS 5

Àcr 4.i ' 73-22
.DS§- Àin T i)n 2. l2-2ó
ADS 2. ", 11-18
HMSH 5 13-13
Duiiroórd 6 '! t3-12
LENS 6 .13-9

IrENS 4
Gltmova 10
ICSD 2 "
I s-Gravenzande 3
osc 3
ilailger 2
DVC 2
rs-Grav. sV 4
vDs 3

. N.1].

! J- Z.J

t3-2
13-16
14 -15
L2-t2
13-11
12- 10
13 -8
13-6

'. 14-26
i 14-24

14-18
73-17

r,laasdi jk 4
ReaI Holsur 2
SV Orkaan 2
PI'S 2

\ryP 6.:i
l.resterkwartier 2

r?-t3.'
L3-12
13-9
t4-7
t4-6
74-4

M. Postema
D,uuytèndijk

Cromvllet
Venlbo 6
De Jageïs
RKDEO ,5

? .11-8' ' 11-5+
2 '.' L3-s
'' '1t I1-3

-'_.j . ;.:,1 .r..,
- LENS 1 kan niet degraderen daar er tweei tèaÍos zijn teruggetrokkeí ''
- Bij LENS 2 degradeert. er één ploeg. .. :r
- LENS 3 is veilig
- LENS 4 ligt in de race om het ka.nl)loenschap. Er promóveert één ploeg
- I;ENS 5 en 6 kunnen niet Eeer prorrDveren of degïaderen (er is geen lagere klasse)

zzzzzzzzzzzzzzzzz4gzlZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzZZZZZZZ....., -;_. . - -'f . .-

i r,ancs DE spoRrEN vAN DE z-M TADDER ---t:l i . .
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PFOGRAMMA ZÀTERDAG B IoaaTt 1985 ,

14.30 uur DVC 1

12. 30 ..uur Ec-sO 1 , .. _ 
,.

' -. LENS 3 vrij
12,45 uur Lyra. 9,

LENS 1

:. LENS 2 ::

't'LENs 4 ''

.,, 001,/-00 3 008
006/028 008

" "o17/t I oo8
.,: ' O24/r44 QOB
, J" 

,, 
-:. lal-6-

N. N; 024

res 5e .klasse D ,



PROGRAMMA ZATERDAG 15 maart 1986.

14.30.uur
12.00 uur
10.00 uur
14.00 uur

LENS 1

I,ENS 2

I,ENS 3
LENS 4

L

2

2

?

HS Texas
Ornas 3

Maas èi j k
$.2

DEB

5'.,l

ií

W.Bruysténs
G.Coblyir '

J.-trf,es
N. N,

tel. 070-291737
lLeL. 07720-27144 oi
|-et. 020-5442055

1 1-3 oOl/dCiioo8
1 2-4 008/04 008
2 14 017/l 008
2 r-3 O?4/L 008

SCHÀDTI'{PROGRÀMMA ZATERDAG 8 MAATT 1986.

14.00 uur DvJ 1

1 2 .00 uur Dv,I 2

LTGGING DER'TERREIIiÉN

DVC i

LENS 1

LENS 2

A. Spa
M.NeIissen
kantoor

DVJ:
EC-SO:
LYRÀ:

-.. 
Gen. siortpark aan de Brasserskade, gelegen aan de weg van Delft naaÈ

sportpark "Prinses lrene" ,schaapweg te Rijswlik, ,jeL. 942332
. Sportpark. "Prinses Irene"? Schaapweg te Rijswijk, TeI. 943073 - ."
. z-faeirfjae spoxtpark "De zwett!", vàitingweg 26, pe r.ièr; TeL. O7i45-7367?

AFSCERTJFADIIES

Vrijdagavond voor 19,00 uur b1j:

ATTENTIE t.a. vi CO}qIRÍBUIIE achterstand

UEREN DFNK EROM DAT ER NIET GESPEELD KAN WORDEN ÀTS TJW BETÀLINGSACHTERSTÀND NIET IS :'iEGGE

VTEGGEWERKTï I : I 1 : : I 1 : I

INFoRMÀTIE over de hoogte van het bedrag bij M.Ne1issen.

yersi.agi aíoelope! vreek:

Àfgelopen zaterdag was het zelfs niet rcgelijk or0 vrlendschaPPeliiX te voetballen.
verordening vajr de gemeente dat geen van de velden bespeetd Docht worden. voor iedÉreen
dus cen rustig \.reekend.

OPSIEI.LINGEN DER E]f TALLEN :

LENS 1 en LENS 2: worden door de trainer bekenal genaakt

LENS 3: is vr'í j

LENS 4 r c.oereni:at< - D.v Essen - N.Fris: :- P.'Grootveld - tt.xeqiet - M.IGmper -
H;Kouh'enhoven - J.Kruithof - C.Lipman - R.PÍIon - D.de'nuiter - W.Stuifbergen -
M.Jansen - .f, .Kouwenhoven.

verzamelen 11.45 uur Í.ENS

.],]JiIJ.ï.JJJiIJiI.IiIJ JJ JJJJJJJJJ
iIJ_ VAN SET JEUGDFRONIIJ '- 

-- J
J.],JiIJJ.J.I.],JiIJ.]JJiI.IJiIiI.TJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

WEDSTRIJDP ROGRÀÈ'!'À JEUGD

Ilaar er a.s. zaterdag Èoch geen koqpetltievoetbal gespeeld h'ordÈverDelden wlj hieronder
èirekt het schaduwprograDma.
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voor A1rB1rC1, D1 en El zijn dit h,edstrijden op zandvelden waaroP wel gespeeld Dag lrorden.
De overige groepen spelen indien EogelÍjk op cle trainingsstrook onderlinEe weËlstrijalen.
Is .deze echter onbqspeelbaar alan gaan we op dezqlfde tijden naar de zaal aa4 de l,larterrade.
Neem dus aliijd kleàing meè voor op het veld en in de zaal. libvens zal er'-ih oíÉ klub-
;;;;; ;.;t';Éà v"o.o ílaar-staan. s'I,lorgens wciiden er kiniterfÍrms geaËaàio en s'middags
speelfiims. .gol. ètaat de taféltennistafel klaar en èiverse gezelschapspelen. Natuurlijk
maq ià dOze ook zelf ,eenè'rei:, AktiviteÍten genoeg dus zaterdag waarbij wij jullie
zeer zeker veÍr.rachten. l'ot zaterdag. ' i. :,. 

",..!1.' 
, satrEnkomst LElis

14.30
13.00
10.30
13.00

uur
uur
uur
uur

9.00
9.00

10 .00
10,00
10.c0

uur
uur
uur
uur
uur

10.30 uur Gravenzande G

11 .30 uuï r,EIrS'bz ó. t. "gravenzende D

Gravenzà1de E
I,ENS E2 0.1.v
LENS F 1 'o.1. v
LENS F2 o.I.v

I]YZONDERHÉIJEN

ÀFBELI,EN

LENS A1 ,A2,B1 ,IJ2
r,ENS C1 ,C2, D1

r,ENS E1,E2,P1,F2
LEN-S.ràmes/meisjes

Jan Spaans
Robert Pennings
Rob v Schalk
Arie Ros

sp.park Pr. Irene
LENS of zaal
ceE. sportpark
LENS of ZaaI
Ge!o. sportpark
LENS of zaal
cem. sportpaÍk
cem. sporEpark
LENS of zaal '

LENS of zaal
LENS of zaal1
Houtzagery

teL. 292929
teI.652414
tel. 884694
|ceL. 295726

Rvc-landelijk - LENS Àl
LENS A2 o.].v. Ronald Bogisch
Gravenzande E}I - LENS 81
LENS I!2 o.I.v. Itonald Bogisch

- LENS Cl
ricbert Penniàds ':

LENS 
. 
D1

. I,ENS È 1

uhr. MëeiÉisse
Rob v SclÍaÍk

13 .30
12 .30
9.15

72 .30
9.15

11.00
8.00
8.00
9 .30
9.30
9.30

12 .0d

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

. uur
uut
uur
uur

1

1

. Rob v Schaik
13.00 uuï Kranenburg meisjes - LENSneisJes

OPS1ELLING MEISJES

feam 1: N.Ros - s.vd Berg - J.Baptiste - S.Kool - S.v Dinter - M'SPaarbïoek.

Ítsam 2: D.Schran - t^I-Ibol - I.Spaarbroek - B.SEit - ll.l;schrijver -: A.-Dilrkzwager.

Afschri jirén bi j: Arie Ros teL. 295726

Ítronas More college

vanaf woensdag 5 naaït is de zaal van het Thonas l,Íore college niet beschikbaar t/m
vrij dag 14 Eaarts.

zie kopy traine.rsplaatj e nieuwe seizoen
zie kopy enquëtefoïmulleï , playbackshow
zondag klavèrjassen op LENS ook voor ouders en jeugalleden. Aanvang 14.00 uur
zie toernooi-overzÍcht.

op vrijdagavond bij het konlaktpersoon tussen 18.00 en 19,00 uur en in uiÈerste nood oP
zateddaqtmrsen noq op LENS '(tel. 661314)

KONIAKTPERSOON
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SCHADUWPROGRA!.4MA 1 -3:1986. _... - . "

Helaas. een 'speelverbod. ven. de ggmeglrïe. Zelfs geen onthe f fing, vogr . ons .tj,reede zandvelal..
llat kunnen we daar nu nog aan kàpoÈ toalen??? Gelukkig kon 82 nog op RAVÀ sp-elqn.- Ook-. zij

. hebpgr-r, ëpef.. pS+. ?+lgy9lq, yeaÍ., ?e.yg}- 9p" nqchten??? LENS 82 vras veel te sterk. Dit. kwan
vooral oudat Ronald Bogisch bij RAVÀ meevoetbalde. Dit trptiveerde LENS.
De, elf. sPelers van Fl,F2 en E2 glngen.. !0et.. de Dhr. l,Íeeur.risse. de zàa]. in...Daar. werd=1L .uur
lekker gevoetbaLd. I,ENS Dl traj.nde fanatiek op d-- Èralningsstrook en LENS c1 hielcl o.I.v,
Leo v Rijn een tafeltennistoernooi , Natuurlijk stond ook àe vedeo weeÍ aaÍr,.Peter DDii{or
Duikersloot en Faysal eI Hadalioui hadden ttvee voorLreffeli j]<e filtrts uitgekozenl'oe'éiirae
film sloeg w.at lLind.Éir aan;'.zonda.gs speelden er nog A-B-C-D coÈihaties in,de- HouÈrusthal
tegcn Í{esterkwartier (AIIC) en.D.uindoïp .(D)..-IÈNS"I]1 -en. Dl -wonnen. resp.. mettB-4 en.4:-?,.-",:
hENs.Al en 9.1 verLcren resp; q:et,'6;3 .en 7.-5. Belangrijl<er was. het dat iedereen -het leuk.i
vondi N.a'- één r uur:, voetbql .vraren de megste 'teleorges3,età dat het.afgelopen vras.l :i -:. r, i,.j.

Í{
'.L i..-r. li i t r.^ r-r' .i.i-,:-'jr

I

I

fRAINENS NIEIN.IE SEIZOEN

Het jeugdtraineïsplaatje voor het nieuwe seizoen is rond. Er waren kandldaten zat en: na
veel onderhandelen is.het onderstaande eruj-t gekomen: - I ..

'i.'-, -":r..;-:; '1.. :- .'-1..,.:, .-..:.j.. .-,..f :'.1"- ;:;ï;i.r , i,...;,
.peter .ge-efg"t, : ^ ..:.lt,.,.' r. Keeper van LENS, senioren 1 en, sinds dit jaar in;het, bezit,i;

van het oefenneester 3 diplona gaat het konend seizoen - ;:l:

,de 
A-selel(lle trainen. 

,,- ",,:...-....:\ ,'.r. '': 1.
I,-Bö v R: jn:

{ !"L
- l. r.

J r:':'--.. i..: , ..- :'tj:-..., .i .i,yan: de C:selektie.en oök slnds dit jaar in het beziË:van'het
:....r: ,r:l :1t... t.:.i: ,... .r_.i .j:.-r!.-" diÈIotn?- oefQnmeesteÍ 3. krijgÈ de.B-seLeFtie onder :zijn r.r;11:.

Edwin Córet:

k -r. -,-: .
ir'::''

Ton ' I s -Gravendl , gàat-met-zrn welpen mee íaaï del D-j unioren.. , Ton héèft geen.r
i :.r... .' diploma uaar hÍj,heeft zijn -kvraliteiten. aI Eèér dan.:genoeg..

b;;;,;.;;;;;;" ;;; odenkÍrchen assisreerr hem en hij .i.
,1.,heeft v-i-a het Cios een oefenneester 2 cliploma,

lqo _v !i jn: nog ste3ds rechrsharf van sdnioren,r 
"i';àt;i;';+"Ë t;.

-r het bezlt van het di-pLoma oefennèester 3 blijkt.tijd over i.i
. te hebbèn. Ilaarom gaat hij koneird:'3éi z-oen ook de:E-selektie

_t+ree lreer per r,reek trainen: : , ''",- .l - ',. :'-.' ll-ii.L
.:; - 4:'l :,-' I "1r 

' '. , :i' '
. blijft aktief loet de nieÈ geselektèerden juniorén.'.,Ook het
; komend seizoen traint deze groep twee keer in de week.

Ronald Bogis ch:

Een en ande! wil zeggen.§at: rre naas! Maarten Rog ook afscheid ne en van paul'vd Steen." iii
De trainers zullen de komende naandèn, als we ooit nogeens echt gàan voetballeí;. de spe-
rers onder de roe.p.nemen. wie komen er stra-ks in de selekLie, wie.,varren er buitèn.
Daarnaast'is het oefenprqgrar Da en.het trainingsschena aI rond. .Wat we nu nog:àiIten i,:u:::
weten zijn de zoner vakanties van alle jeugdspelers. HeÈ is de bédoeling dat àe,trainin-
gen van de A-B-€n C-selektLes in ds ueek van 28 t/m 31 juli starten. De tralnin§ van de
overige ÍixoePen begint waarschijnJ-ijk pas na het sportkarqi..J-n dé ivéèk van 11rt/rn 15 aug.
Meer nieuws hlerover vorg t làter. vlij vïage:l jurlie om onderstaand strookje z.s.m, inte leveren blj iemand, van de jeugdkonnissie. .Ka$ je je vakantie, nosiplannen dóe.dit dan'.,
voor de aanvang vaÍr de eer-ste training zoalaÈ Je zo nin mogelÍjk vàh de voorberéi-ding
mist. Jongens die op sportkaEp gaan hoeven 4it niet te verrnelderi.' .wèI troeten àe opgeven
wanneer ze van een elrentuele zonervakantie (anders dan rhet sportkamp) tertigkö'irbà'.

r:' ' : -: l:j"' "-l 't'

. 
'( ''i 
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rk qa hel/niàt+,àèt àomerdakaítie. rk bén vanaf. .... ...
orh te traineh èn t6 spèLen. , 'i

'beschikbaar

E"q"et= jIIè""rS" 
.

Àfgelopen zaterdag, dóor het plotsèIinge lverbod rian de gemeente, hebben we niet zoveél
jeugdspelers op LENS ge.iiLaii.,Er werden ilanook gèen engqeteformulieren ingeleverd. Daatiom
krijjen Jullid nog één week de tijd. Vergeet het nu ni€it en geef de ingevulde enquëtes .:

af aan de trairièi§. Lle traÍíiàgen gaan imeri à1tijd door. Zij zórgen voori inleveiing .

bij de jeugdkommissie. Natuurlijk mag Je het ook opsturen naar PauI vd steen
(tropinstraat 7O3, 2557 sv Den Baag. " .: . ,

KRÀNIENÀ1CTIE

Nog steeds kunnen jullie Je oude kranten kwijt op LENS. De opbrengst is besteDd voor
onze jeu§dafdeling. Heb je teveet. on te dragen bel dan de heer Pennings iLeL- 6524!4 en
hij komt het halen.

PIÀY-BACK SHOÍ{ :

hatexdag'l? april 1986 wordt er-op LENS een play back show georganiseerd. Dit gebeurt
ondat er bij.iË' jéugd op s ctrool ook aI dergelljke sho$rs met succes zijn gehouden en omclat
ons is gebleken dat er bij LENS ook voldoende aniro en talent zou zijn.
fn priàcipe r.{ordt het gèí}rganiseerd voor de c-D- en E junioren, maar A-B-F junioren
worden niet qewéfijeid, : rwschri j fformulieren worden tanaf deze week verspreid en àe . .

sluitingsdatuE voor :ale ,inschri jving is belpaaldl op 23-maart a.s.
Mocht je j-nteresse hebben vraag dan snel een inschri j fform.rlier aan f,eo v trU-jn, Ed$rin
coret cif Ton 's-cravend.ijk. wacht hier nj-et te lang ree, want hoe eerder je je öpgéeft
des te I[eer tijd je over houdt om je act in te studeren. Meer nieurrs komt zo sSioedlg

L.E.T.
TOERNOOI AGENDA 1986.

A1:'
'-, j,;,,

2A/3O--,3
.:.218t5. :

1O/tt_5
'LLiA/'t!-5
..- 2415 i

Ílesterkwartier
IENS
Laa.kkwartier
Kranenburg
Den Hoorn

Scheveningen'
. Spoorwi jk
vios '

" Tonegido
, , I.ENS.cw ;

Ful-l Speed

WilheInus
GDA,r

,'r,ENS, .. . "
'-.wes terkwatier

FUII Speed
ONA

C1 :

'!0-1

C2:

28-3
30-3
30-4,
10-5
19-5
31-5

I,ENS
Oranje pleln
Tonegldo
ARC
EDIO

GSV

I,ENS

spoorwijk -

Zwart Blauw
.cvv ..

die llaghe
I.ENS
,CW.
Postdrliven
ARC
Maasijk

!l -

28-3
30-4
8-5
L? -5
19-5

.: | 29-3 "
. .. . 30-4 ,

..:, - 10-5 .

.17/$-5
24-5
31-5

Dl 2A'3
3.0-3
30-4
3-5
10-5
24-5

BI:

-10-

.29-3 .l
3Q-4 . .'r,
2-q
8:5 1. r'

16-5.
77-5' ..'
24-5 -



Il2t

u-5

E2z

L0-

E2;

2B-3
30 -4
8-5.
10!5
17 -5

28-3
30-3
30-4
3-5
8-5
10-5

i 77 -5

LENS
Te:as DEB

Flaningo,/s
Tóneiido
CW

spoorwi jk
LENS.
Tonegido
RI(DEO

!C Zoeterroeer
uvs.
celeritas

El: 30-3
9o-4
3-5
8-5
10-5
24-5

meisjes:30-4
. 3-5

l7-5

Dameq :

I,ENS.

Jeka '

Flaaingo I s
uvs :

Maasèijk

" RKSVM

SEP
LENS

19.5
24-5

LENS

Nootdorf

P1: - 28-3' 3o-4 . '

,.,, 3-5
8-5 . '

. 10-5
L'l-) Ce}Eritas.

24-5 .

" ète tlaghe
'IrgllS

.1eka
DHI,
ws'
celeritas

' l'íaàsdi jk

Leiders: 15-5
. 23-5

voorburg-
vios

olympia nieuu A1-B1-C1
DgL nierxr Al '

B-6
23-8

28-3.
26-4
3o-4
3-5
g-5'
10-5
24-5

LaakkwarEie r
FlalLingo ' s
I,ENS

Verburch
FC ZoetertrEer
I,VS
Maasijk

- 11-
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.DE 
LENSRE-VUE

I.'EEKBLAD VÀN DE VOETBALVERENIGING LENS (LENIG M{ SNEI,)

59e jaargahg nuruner 33, (21) t3 maart 1986.

Sekretariaat: A.Schijf, Starkenborgh 15, 268l NR t4onste!.

oooooooooooooooo
o o

o
..]PFICIEEL

Cl\.l

AFVOE EEN

zLt3
1903

R.D
J.J

.Lobo C j un.

.Groothuizen zaaL

IN BAII,OTAGE

2798 M. C. Bij Isna Ns 070646 weitrarstraat 401,
'IeL . 64352Í

2562 HM Den Haag,
'- ! +.!- ! I -r..

tsBBBBI]BBBBBBBBEBBBBBBBB
Bir

BAP.OPSTELLINGI] iE

BBBBBIJBBBBBTtsBBBBBBBBBBBBBBtsBBBBABBBBBBBBBIJI3BBtsBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBABBBBBBBB

's.l
-zg!S:aas_t!_nlaa+.. :lí

i.,t,s'norgend: '' . Èt:, i.e:rÈing
van 11.00 -iLot 14.00 uur:
Vanaf 14.00 uur:
Sltrj-Éen: . .; ;' . .- .-

s 'nórsens : tciÈr 12 .00 ur:r:
Van 12,00.,tot 14.00 uur !
s Inidilags :
Slirlten :

Er. Lenting
fur vd SÈeen
An l3ergènhènegoÉwen
An Be rqenhenèqouwen

Zon 16..màart ; r

' Tinus Zilfhout
José Ct'rriit
An enr Gèrard vd Steen

.An ei'G€rard vd stedn
Bij veïhindering afbelteÍr bij Joié christ Tet. 660204

EETSP.ELÀVoND - EETSPELAVoND - EETSPELAVoND- FEESPETÀVOND. EETspErrAvoND - EET5pET,AVOND-

De. lente k9pÈ eraan, de FEKO uit de Írinterslaap.
Dus. een nieuw evenemenÈ, -vrijdag fe.aprif _on Z-ö.OO uur is er een (vr) EETSPEIÀVOND.

lfat gaat er gebewen??? Arrereerst orLr"t"urra formuliertje invurren met voorkeuivan sper. lte kunnen dan relkening houden meÈ. de hoeveelheid van diverse "p"iiaj;*,j.1.t.j1e speutjes zo1ge1 1í] vgoï- de nodige snacks zoals sate, sa}ades, kippepoten,frdnse kaas, etc.
ivat uilt U nog meer en dat voor een prijs van f 10,_ p.p. . z'.o,2-

-7-
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Uit de vofgende speutjes één kets rnaken:

backgamnon
klaverjassen"-
jokeïen
eenenderÈigen
blackjack
schaken .

O menserggrjeniet
O jatzee
O viët'obeenrij
Occ;a.cbÉarADbIe , .

O dobbelspelen
O - damnerf "'

o
o
o
o
o
o

Naa.E: . .

rnreveren voor 31 maaït bij een van de FEKo reden of ber even naar onderstaande tel. nrs
VIe zorgen voor een speciale at.tractie, de rode draad.

tel
teI

894950
660204

Henk Hoppenbrou^re rs
Ànalré Christ

.EETS PEIÀVOND - TITSPELAVO}{b - EETSPELAVOND - EETSPETAVOND - EETSPEIJAVOND - EETSPEIÀVOND -

VÀ&TATIES

Nog een nagekomen bericht uit de vóorÈije ijstijd: i .t{ilÈert Strrifbergen (zaterdag4) heeft meegeàaan D]et een ijstriathlon,I',intiq kiroroeter fietsen naar een mooie schaatslokatie, ir:iaií i.I", schaatsenen als klap o-o de vuurpijl rrrtm drie _ ninuten spart.elen in hàt eiige.wa:< in debuurÈ.
ook een manier om je konditie op peil ie houden-
Over fietsen gesproken j Ëven tijd vobr. wat perso,o
Zonet is mrn fiets ge::ètl.cr,
Te koop gevraagd: een in goede staat verkerende tweedehaÍrds herenfieti.Àarbiedingen bij het redactieadres
Wat aÍrders dan...... ovëï een kleine week (19 mÀart) zijn er gemeénteraadsver_ki-ezingen. Mret in de troofdro_Llën cxido Harreen ( cDÀ) e; perré geynen (pva a)Arseer een prominent LENs-gebeuÍen dus. "vr'rs" rs

De TELEAc-cursus van Geralid vd Steén Ée-grnt- eindelijk vruchten af te werpen.Hij ÍÍerd tweede in de klaverjaèdrive afjel.olen 
"orra"g.l',Àar wat wir Je oor( ar-s het gehere kadeí{ía"" ae s"rricurteit kra\reÍj asseb vanTELEÀC vier keer in de \,reek àan de Nunspeetlaan te vinden is.MochÈ heq dlt -r.reekend onverhobfit weer a-Uenaal afg.k;rod- ,i;í, da' is zorra.giedereen natuurlijk weer welkon v.ooï het zonaigÀaaagklaverjassen.

Aanvang 14 .00 uur'.'

nlijk leeil van Uw redacteu.ï

Aardige opmerking van Hugo Eovenkamp in. de HC van afEelopen maandag. Bij z 'n^huidige. vereniging op een of, ahder wadcienei ]and (dérde klasse onderafdellng)kunnen ze werkelijk aIIes met een bal
, OppoEpen,'' Ni_èirws van

. Het A2-toe'iiteitei.r.

1ee.g1aten;.1openeni.invetten..Dere!t''i§knudde.:...]
die. geheimzinnige gebeureènis op 16 mei. a.s.: 

". :

rnooi is- eïvo_or verzet en .mbn.,rlraÈht nó9 o! toesteuring À a" .rrto_
Verdere Eededelingen volgen., r-
De ongelu'kkige Rtchard soebarta van zateradag i verdraalde naandag op de trainingzijn bovenbeen, en moest meÈ de anbulance wórden afgevoerd.Richa.rd, sÈerkte !

-2-



r. LEN§ 1 verlooï afgeldpén zaterdag in Gouda Ínet 3-1 van Rijswijk. Snapt U het nog?-.:',qij.Ar'jswijt'spèelde Coen tt Hart in de spits, de'op één na beruchtste stappeï
- . , vqn 'Den,.ttaag.-' , ., 'r''r .

.. Zljn anrectË.tegeirstaridet vras wouter.F., inderdaatl, DE beruchtste: stapper van

. . Den Haag. ''. 'ir 1 ' ' '

woutér ii.t =i.t dèze kèer echter niet,-dronken èpeten.' ': j ' i

.. N+.e.Èr.Vergeten: A.S. Zondag de koupeti tiehervatting net dë krakex Ibnegido - LENS.
tlij Tonegido is altes in staat van geteedheid gebracht om "huisvriend" Jansen

. . -''dtbu.nëig. te,'-verwelkotren . i "' 
' '' '' I 

"--, (Weet u nog: LENS - ToneEido 1-5, Tónegido À1 - LENS À1 o.I.v, i.iansen3-0)
,'. Jan.r zoutendijk, de angst van dè A:sèIektie, prësentèert op 12 AÈriI a.s, de '
.: le IJENS . playback-shou, m.m.v. o.a. de' Sir4ple Minds'(zeeï toepasselijk gezien de
.,.. Ieiding var 'ó.a.. L.v- Rtjn)., ,Ce Alpenzusjes, Robertd;aéketti en de scooters..
' .'Ook zal er nog een véraassénd.è act, ÉIaatsvinden van de "heren" Ton, Joop i Lëo
,'. .en Edwin; -.:. -.:l '.''.' : -.'. ..":.1 

,"-, 1 .:....i:'..-
,,' Bij afkeuring Èoidt er zatexdag. voor de jeugd tien Bruie Leejfilm vertóond.

Gezien de gebeurtenissen van zateïdag.j.1. verwactrt de JUI({ diiloÀal slachtoffèrs.
Over JIKO gesproken, het nlveau van deze chÈ begint angstaanj agend te dalen.
Enkele led.en zijn zondag in het'Zuiderpark gesignaleeid.. -':

i'.' :. . .*_.^
KLAVEÍà,ASSEN - KLA\IER.rASSEN - KLAVERIÀSSEI.I - KLAVERIASSEN.- KLèVÈB,IASSEN - KT,AVERJASSEN -

.-_--
NadaÈ afgeloPen zond+g aI hee,l wat 

- 
mensen zijn opgewarmil door de klaverjasniddag r '

(winnaars: Belincla, ceraia vé Steen en Rene v !oon) gaan we ons weer opoaken voor het
" grote weik. volgenàe weqk vri..iaag.(21 maart) is de vierde avond van de drive.in. het kader
. van de qÈiijcl om de tÍtel "köningskoppel var LENS,'.

Aanvaíg'20.30 uur, insbhrijfgéld ,.. 10,- per .\oppgl. U kunt zich opgeven bij:
- - , - r' i

Àndié Christ
Willèm'xowenhoveri
Marcel Jdnóen

660204
299855
2122A8

I

U kunt ook al's u toch op, LENS bent het onderstaand.e strookje achter de bar afgeVen.

.Eet kbppel
zich hierbiJ op voor de vierde klaverjasavönd op 2l maart -ais. Aanvang 20.30 uur.

"": 
1''' ."

KLAVER.]ASSEN - KIAVERJASSEN - KLAVERJASSEN - KLAVER.IASSEN - KLÀVERJASSEN - KLAVÈHIASSEN -
,;. -, ,'.-.t. _- .- " .t'

NIEUWS.'VAN- HET DARTTRONT

Na fange. Èijd niets ni€er: van ons te hebben vernomen nelden wij ons naar weeï eens-Een
lange rèeks wedstrijden zijn inniddels de revue gepasseerd. Vanaf begin januari werden
wisselende resulÈaten geboekt. Verliespartijen vrerden ad$ewisselcl. met winstpartijen.b,v.
Ibgen de koploper Ihe Starter werd ondanks eenrÀele behoorlijke lredstrijd nogal gé E1èLEeerd
geflatteerd Det maar liefst --1 verloren. Telkens waren deze knapen ons op de dubbelste glad af. Mooie finishes van 126 en 118 lÍe'ten zij noteren evenars een 190. score.
Dat vri j dit ook kunnen beEëzen Martin Reuver en Luc verkijk. ook zij hebben j-nmidde Is
een 180 score achter hrm naam staan. -, 

.- :
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zeker vermeld Ina_g ook d.e 9-0 overwinning erorden op de "boeren" uit pgel;ijk..èie nog
i'ets van.ons te goed hadden. op deze avontl luhte gewoon alles en dat is lekker voor -tretzelfvertrouwen. In de totaalstard hebben wij na 21 wedstrijden een toter..l aantal punten
.yan 92. Dit komÈ neer op een geroiddelde van bijna 4,5 per lredstlr jd, .uiermee vertoeven
wl-J oD ce rÈiddenDoot. op een 8e Plaats. Promotie komt niet meer ter sprake daar de koplo-pers The starter en The sco'I)lons inmiddels op resp. LZg et 124 punten staan,
Echter degradatie zar ook wel afgewerdt zijn daar de no's laatsteEnvoootaaBtst t.w.
The Qldtider en J.AiD. op ïesp. 71 en 53 punten staan.
voor de Haagse Beker zijn wij inrriddels doorgesÈoten Èot de 3e ronde. Deze wedstrijd zal
i'IordeF -gesPeelcl tegen het team van Ere Brothers alie reeds katrpioen zijn in de 4e divisie.
Met qog 5 ïredstrijden.te g+ar.l kunnen we toch. alvast stellen dat in het eerste seizoen ln
de 3e.rr!vis:.ei na de .pr.oqotie .van vorig.iaax, veel is bijge.leexd. We zulLen -volgendseizoen meer-noeten tÍ)4inell gm' !íee te kunnen draaieq net èe bovenste tears. tegen een van
$9 te an= isronze vorgende, .sreds tri j d. Dan speert House of Darts Íhe corner tegen ihe s
scorPiogrs. À:s. vrijdag 14 maarÈ spelen r,rij om 20.30 uur in de I,ENskant-inè.; Belangstellen-
Cen zijn uiteraard. qan -bq_rte welkon. vooï atle . ÍroLleqigheid volgt hier-Bog even de a
agenda van cle nog resterende wedstrijden:

vrijdag"l4l3
uoensdag 19/3
,tt! jdas 2L / 3

. v:-ij dag 2813
| 1.v:rije.ag 4/ 4

vxíjdag Ll/A

thuis
thuis
Statencafe
thu:-:, 1
Wesiduilawecl
Thuis'

The.Scorpions
Ttre Brothers
,fAD
Àppie Happie
Sandokan
Íhe FaïEer

) a.i _

(beker)
v Boetselaerlaan 108

IÍe;lslotte'nóg gded nie'wis voor Ce Íec:;eatie-darteïs onder U. Í,Ii j zijn voornènens'in sa-
inenlrerking met onze-sponsót llousè óf Darts The Cornèr in de maand nei een groots opgezét'"' l:ecieatj-e toerncjoi te órgahilseïen wàaraan iedeïeen kan deelnemen. Meer hieriws trieràíerIoï! 

-u 
in het krantje van volgende week . u l,,unt nu alvast naaï House of Darts rhe corr\er

o1: dó hoek van de Betje wolfstraat en de Erasmusweg stappen, alh,aar U de goede uitleg
kunt krijgen over het te gebrulken materiaal op deze dag. En gerooft u het of niet ar
i-oo: nög geen'f 25,- r(ont u in het bezit van een paar schr-tterende dartpijten. ook opardel: materiaal ki:i j gien LENSleden uÍteraard. hoge iorÈing U hoort. ree, .ràíon= I : :

Het DarEfront.
zzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

! 7ou9ec seurtnr.o l
ZZZZZ'à?.ZZZZZZZZZZZZZZZZT.ZZZZZZZZZLZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

?ROGRPI,ÍI,IA ZCNDÀG i6 iraii_rt 19 86.

14.0C
10.00
11.00
13.00
i2 .c0
10 .00
11.00
11.00
!.3.0Ö

uur
uur
uur
uu!
uur
uur
uuí
uur
uur

Tonegido 1

DGC 2
LENS 3 -, .
LEI'IS 4
GSC 2
wr-Ihelmus 7
LENS 7
TENS 8
LENS 9

- I,ENS 1

-.LENS2
- ,^: Rijswijk. 3
- HW4
- LENS 5
- T,ENS 6
- r,rus 2
- osc 4
- SV DHB 2

J.Rí. jsdan 521/ 7OL2
c.udo 670/ 1093
V1 W. Zon6r r-€n .tè..,407 /28d5.!:.C":
v1 D,Andrade 412/ 2075

c.vd rrreei 417/2106
F.v d vljver .42L/2129

V2 M.lradaran'416/2099
v3 N.N. 427/2207
v2 N.N. ... 426/2202

RESERVPROGI{ÀMMA ZON traart . 19 86 .

12 . 30 ur:r RKSW1 1

12 .30 uur RKSVM 2
! 2 . iJö uur pruo 3
10.00 url.r DWO 4

I,E}IS 1

IENS 2
EENS 3
LENS 4

DAG 16
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TERRE:INEN

Ironegl'do:
DFC;,
GSC:
WilheImus:

AFSCERIi'VEN

LENS 5: tl.Kouwenhoven
],ENS 6: g, Rl@elzwaan
IiENS 7; G, Drrivesteyn

PROGR,AI4MÀ -ZONDAG 23 maarÈ

srortcorylex" Damsi-gt, Rodelaan VoorbuÍg
' Krommeèijk I Dordrecht
Erasmuswéftt.o. zwaardvegersgaarde' I

r,{es tvlietl,reg, Voorburg.

'i _

299A55 IENS .8.: .

077427134 r,ENS 9:
0189 1-794 3

L.lrerki jk
F.v Beekun

4549'12
947272

1985.

14 .00
11 .00
72 .OO
12.00
72.O0
72 .OO

12 .O0
14.00
12.00

uur
uur
uur
uu.r
uur
uur
uur
uur
uÉr

IENS 1

I,ENS 2
Podtiluivert 2
I,ENS 4
TENS 5
LENS 5
HIJS 4
DSO 5
TaEuvona 3

Alphense Boys 1

Vexburch 2
LENS 3

Rijdwijk 4
DVC, 2

Schipluiden 3
I,ENS 7
I.ENS 8
LENS 9

.APTENTTE,

ÈÍaasdijk 2 I,ENS 2

: 1,.

Èt

In het Paasweekeinde zal er een ,,clubbel,, programma zi.jn. Zowel op zaterdag 29 en opmaandag 31 maart wordt er voor de zondag-sËnióren een progïar*. vastgesterd. rnarien u
lu t._",_d"_ weet op één of be.rde riaserri j dàagen niet besci.rird.* ;" "riil-;."rlaíï"ï.*.op uet (tr,r aanvoerder. Bij voorbaat dank.

z zz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

i zner,voen:nr*RocRAMT4A z
z

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz;zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzzzzzzàzzzzzizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

woensdaq 19 maart-

19.00 uur LENS 1

opste]ling: el-s bekènd

DONDERDAG 20 maart.

19 . 40 ur:r ÀDS 2 IENS 5 spoïthal Duiirlaan'
opstelling: . .als bekend

". -i ' .',
UITSI,ÀGEN

vov 1

I

sporthal Oranjèplein

2-4
POG toernooi ':.: .. .'

oÉ zaterdag 15 rDaarÈ. voer, LENS conbinatie Ln sporthàI De llliriliercl.
ggs:te-l!!!9, A.de

R.Keus.
Pagter - J.Keetman,- H.Jabroer - B.Endlich _ F,Blokland _ M.Köéleni

verzamelen 17. 30 uur sporÈhal

j

5

tegenstEnders 3 V\rp - Santos _ GDA _ pOG.



PROGRAMMA WEEK 24 t/m 28 maart 1986.

naandag 24/3 Gynnova 10
naandag 2413 LENS 5 i

maandag 24/3 rENs 6

I,ENS 4 (22.20 uuÍ) De Fluit Leidschenclam.
,. 
glesterkvrartler 2 Q20.20 uur) zuldhage.
qromvliet 2 ( 19,40 uur) Zuidhage.

N.B.: LENS 5 en LENS 6 leveren scheidsrechter voor hun wedstrijden.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
z r.g*cs DE spoRTEN vAN DE z-r't TADDER :: l . 2

'z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRÀMMA ZÀTERDAG 15 naart 1986.

14 .30 uur LENS 1

12.00 uur LENS 2
10.00 uur LENS 3
14.00 uuï LENS 4

PROGRAMMA ZATEBDAG 22 maart 1986.

14.30 uur VerbuÍch 1

12.00 uur svcli 2
14.3C uur Dso I
10.00 uur SVG:Íd 5

Texas DEB 1

ornas 3

Maasèijk 5
DtsL 2

LENS 1

reNS ?
LENS 3

I,ENS 4

G.Post$a
D.Buytendijk
L.l.loteboom
N. N.

001/003 008
008/044 008
o 17l 131 '008
o24/ r?o oo8

!{.Bxuystens 1 I 1-3 001/003 008
G.coblyn 2 2 l-3 008/044 008
F. Ramjiawan 2 2 l-3 OL7/128 OOB

N.N. 2 2 l-3 O24/17O O0A

ÀE'SCHRIJFÀDRES

vrii dagavond voor 19.C0 uur bij: A.Spa
M.NeIissen
kanÈoor

ÀTIENTIE t.a.v, CONTRIBUTIE achtexstand

tel.
tel -
tel.

o70-291737
OL72O-27144 of
o20-5442035

Latèn we ho.pen dat deze afgelopen zaterdag de laaÈste niet speelbare zaterdag zaL zí)n,
ïrant de problenen t.a.v. de coDpetitie aflrikkeling zijn duidelijk te voorzien, door. de
weeks spelen niet coqplete elftallen noem maar op laat ik er niet aan deíken:

IIEREN DENK EROM DAT ER IIIET, GESPEELD KÀN WORDEN. AI§ UvI BETÀLINGS ACETERSTAND NIET IS
I,JEGGEIíERKT: : : .: ]::]'] ':.-,\ ..' "'..

INFORI.IATIE over de hcogte van het beà:ag bij i4.Nelissen.

VERSLAG AI'@IOPEN I'IEEK

LENS 1 en LENS 2: rvorden door de trainer bekend gemaakt

LËNS 3: P.ENze - 9I. Kornr'enho-íen - J.Kru] - F.LtAmie - t{.v Mersbeïgen - J.pronk -
J.Sinke (À) - L.Sinke - J.Weltens - J.DierEI - R.Wouters - vd tsoulancl -
G. Kuiper,

verzanelen 9.30 uur LENS Leider G.Krriper.

LENS 4: C.Berenbal< - D,v Essen - M.Eris - p. Groolreld - B. Ketrper - M .IGtrE)er -
H. Kou$:enltoven - J. Kruithof - C.Iipman - M.Jansen - R.pilon - D.de Ruiter -
I,l . S tui fbe rden ( A) .

verzaEelen 13.30 uur LENS

-6-



, 1 JJJJIJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJiIJJ

vooï 18.00 uur.
l, ..1

.{ . vou, rrET JEUGDFRo}II.", i.,, - .. à a..r,,r. ,:,. r.-..1 t -',*..- i:..r
bJi r,r.ri r.r,r.r.r.r,rJJJJJJJJJJJJJJJJ,IJffJffJ,r,JsJr;ljs;sr;,ru,r,r,r,r,ro,riiririJJJJJ,rJi.r,rJJJJ,lci,JïJJJJ
',- :.',' ,.--.,.,' -r'..:.'- ; : 'i ., , .i ;.;,"r,1 ,l ; ,.; 1. .. ./1".,1j !J:j

I,IEDSTRI,JDPROGRÀMMÀ A+IJ .]UNIOREN

AIGEMEEN KOMTÀKTPERSOON : Peter Perreyn, Se.renadqstraat 51, 2551 l(B Den Eaag,
1'e!. 971674., ... .. -. . ... . -i:. r:.,."- .1.;. ; .

KontaktÈeràöón:'' -i).;i ' . --- '-; :* - .rari'sÈaàirs'; ttàartenditi iklhan 54; 2541 xR Ded..H+S,:i.. s;_." ;i .". í. - l11 :1 r.,., . .tel.. 
292929 b.g.g."gj1674:, (Ééter. rèitèyiry .:.

i.','-.--'.r' .. .' '.:.-. - ,.. i:"' ..i...
Afbellen voor de wedstrijden blj bovengenoeEd persoon op vrijdagavond tuqsen 18.00 en
19,00 uux."Íà uiter§te àcioa:nog oÈ 'zaterdagnorgen op f,eUS 'lti ':.enànil,.V'.anl de .JUï.ö..1 '-i
jeugdÍ<o--i ssÍe' ËI.- 661314 - voàr àvcinriweasL:.5àen ,it.rti5t tle avoncl v-an alè wedstrijd

.- . .1, r, : .a+t. ., .r r' j-

' '-"'r'r '- 
'sàriièrikb'mSt 'i,Ëus

V3 of I P.Bo1manl2.00 uur
sp.park Hoge Boóen j 1i'.15 uur
V3 10,30 uur

,' r i.,1 
.i. .'. .J .1.! :' lu\' r l

' ZAEERDAG Í5-3-1986.*' .

14.30 uur Cromvliet À1
12.30 uur LENS À2
12. 30 uur Víestlandi.-a Bl '' - "

I,ENS A1 Rederijkeïstràat B .-v.'Bergèn -'13.30 uur329
432
335 ' '

OPSIELLINGEN

LENS À1

KranenbuÍg A2
r,ÈNs É1 ' ,

Lyra 82- (vr)11.00 uur. LENS 82

i . .:.i -irI,;-'1 ."

1,t irr

E
M

M

.Verbeek - F.dè Bruyn - R,v Schaik - F.v Kester

. v oven;'L r,; ueeuwtóier-.- P .oostèn e9tÍe1 ' - F .lKass

.eI Assrouti - o-v-,.oe1clen (gèUlessèerd). "'

(kontributie) - R.vreesvrijk -
tm '-: e, óo§'trà riàken' --' '

, ! .l:: i '-\

llr iri-1 e;f-- . -: r

'I,ENS -À2 :M.EaazeÍi (2x) '-' i,;stiaatrror - n.Èaiima'n - o.swa]e6' - !.swalef '- b. 
,vd 

wèia'è Ï
f.Christ - M.tettero - C.Heid! - J.de Jonge - M.Spa - J.Roosloot - K.Verhoeven.

i: rj:_r!.. !l' r .

-LjNS Bl:J.Dinant - R. Spaans - E.EnallÍch.- M.de FreI - D.BijlsEa - J..Ti DerEans -
A,Jansen - R,Tettero - F.eI Haddlioul - M.BÍooshooft : E.Spài-nxs I t{.BndLich "-
P.Bijlsma

J 1)
: LENS '82:M.Eaa2en (2x) - E.'Raffaele - R. Raffaélè - M.Bbsch - À JRaghoebl! : M.de Vries -

D.Hanique - V.Tror[),- A.v Wijngaarden - F.v Veen - D.Ramnares - R.eurberbetch
. R- cuIDËrbatch ' (kólributie ) -- 'l - '-. :v - j:". .. -.'i.r'' '-i;'"

' ri -;. r^'r" - ('i;-.. ','..." ::.',. -.-:'.-.,'.; .: - . ',. - :. r': :' '. - ,: .'i::i. 'l
1íED5TRI.IDpR96RÀMMÀ c+D Jt NI9REN . i:1..- ' '" i,;''. ' " ; i,..i".;.{i: ,;:r '" - ;.: r"-.'i

rontar<tlrÉièàà{,' n1i'' i'ï - 
'-"'*; 

'nobert'p"nni.,gs,'xoir. 
eÈir:<'rii" ac,:zstaÉlË;i dà;ài

lge!. 652414 b.i.g. g7L6i4 1bëtèi rJrreyn) ' '

' Afb.u.i, voor de'.wËdstr:- jàen bij bo.renienoemd p;isó".irp' .rri j augà.r;à ààs"r,' ts'.öo .r,'
tg.OO uui;. l:rit-iiiteiste- nàoa nog=op zadÉrdagrnrgen' ctp LENs blj'iemand van'de '-
jeugdkomlÉssie te1. 661314. Voor avondwetis tri j den uiÈerlijk de avond van de wedstrÍjd
voor 18.00 uur.
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ZATERDAG 15-3-1986.

395
577
811

12.45 uur oliveo cl
9.30 uur r.ENs c2 , 

.

10.00 uu.r QuË€k Steps D1

LENS Cl Pi jnacker C.IGualerer

LENS Dl Nijkerklaan

Saxoe nl<oms t LENS

11.30 uur
9,00 uur
9 .15 uur

BYZONDEREEDEN

zie opstellingen en schaduwpoogralnma

LENS C1:M.Erederiks - R.!íyrdenan - J.Mansveltl - M.v Croonenburg - E.den Heyer - -

E.v Knijff - M.Schuurnan - R.Íetteïo - A.Tikai - M.Tijsen - P.Valkenburg -
H.SnuLders - D.v zetten - P.Pronk (geblesseerd).

LENS Cz:Fl.vd Berq - S.vd Berg - R,Boon - A.v Delden.- D.v Delden - N.Jagesar
, ..- J.lelieveld - B.Slierendrecht - M.Wubben - s.sharna - N.BhoIai - P.de &ange

LENS Dl :M.de Bri.to - M.de Brulm - D.Eeins - M.I(noester - E.Lau - f'.f,elievelà -''.-.-,l r,t.s.tolte - N. schuuïman - D.slierendrecht - ,r.spaans - B,olsthoorn. - R.GiIIiot.

.WEDSTRTJDPROGR,AI4MÀ. E+F JTJNIOREN

Kontaktpersoon : Rob v schaik, Jan Luykenlaan 158, 2533, JV Den Eaag,
tel. 884694 b.g.g. 977674 (Peter Perreyn)

Afbellen voor de lredstrijden bj.j bovengenoend persoon op vrij dagavond tussen 18.00 en
19.00 uur. In uiterste nood nog op zaterdagmorgen op LENS blj lemancl van de
jeugdkomrrissie teI. 6613i4. Voor avondwe ils tri j tlen uiterlijk de avond van de weilstrijd
vór 18..00 uur. .- {

ZÀTERDÀG 15 -3 - 1986. SAI'IEÀIKOI,IST LENS

'915
952
1043
10 ,44

12.00 uur croeir wit
9.30 uur LENS E2

11.00 uur rJENs Fl
uur Drmo FI

,58 ,1I - I,ENS -E 1

HTSV EI' vcs F2
I,ENS E2

Ded.ensvaartïeg ,,. . 
,

v1
vl
Mr. Nolenslaan

11.16 uur
9.00 uur

10.30 uur
8; 15 uur

j .-r
BYZONDERHEDEN

zie opstellingen . eq. gchaduwprogïanma

LENS El lL.Abournarsa - P.Bosch - J.v Dieren - w.v DieEen - B.v Elsvrijk - T.Eeins -
.,j J,Eoefnagel f ,9:Eoe.Íhagel - M.Izendoorn.-. q.Koppendraaier - R. Riemen -.. R.Wubèen.

. _,.1t -.
LIENS E2:P.v Elswijk - È.J

' ,.. ,..;i'
agga - R.K[ooï - J.de Lange - M.Pronk -.,r+vd Se]r!, -

E+l{aÈerreus - R.t{ateÍreus - iI+ vd Zande - D.l,tanniesing - M.Jansen - !.l.Tijsen -
V.de Wit (kontributie); M.BerÈina (ziek). , i. ; ..

LENS Fl :R.val Eeyden - F.I(orEekaas.- ltr v Leeuwen - R.Otte - P.v Rijn - J.SanCifort -
M.Vieveen -,r Blom - J.Dietz. . .

LENS F2:A.vd Eeuvel - L.Peek - P.vd St€en, - G.v Verseveld - M,Iiaterreus -.L.van 't i(1os
L:vàn .'t r<iooëter -. P.vËl Zalm - ,r.e'ds-- A.eI Eaddioui .- F.eL Haaldioui.
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!íEDSTRTJDPROGRAMUA DAMES EN MEISJES

1430 uur LENS d.ames
10.00 uuï RKDEo

Het ziet ernaai uit dat we kotreil
afkeuringen, het niet koÍEn trai
de samehstelling van enkele etft
hebben we gemeend deze week de e
seerde spelers en de spelers met
laatste cetegcirie mag pas spelen
hopen ,/re shef iveèr te zien voetb
zien. Tot zate'rdag.

d weekend weer gaan voetballen. Door de I
nen van te veel spelers en het bedanken t
allen nisschien waÈ onoverzi chtelijk gewo
lftallen toch nog één keer te publiceren,
Iiontributie-achteïstaÍld s taan er ook in
als de koítributie beÈaald is. De eerste

allen. Laat je inalien nogelijk $e1 bij de

Kontaktperspon 3 Frans vd Berg, cramsbergenlaan ll4, 2541 AM Den Haag,
t.eL, 297978 b.g.g. 971674 (peter Ferrèyn)

Afberren vooï de wedstrijden bij bovengeàoemd persoon op vrijdègavond tussen 1g.00 en
19.00 uur. In uiterste nood nog op zaterdagÍDrgen op LENS bij ieEand van de
jaugdkouÍlissie tel. 661814. voor avondwedstrij den Eiterlijk de avond van cle wedstr.ljd
voor 18.0Ó uur.

Samenkomst LENS

I

Hoek v Hollanal
.LEES meisjes

v3
Nootdorp

14,00 uur
" 9 .00 uur

angdurige ,..
ussentijds ls
rden. Daarom

De gebles-
verÍneld. De
categorie
wedsÈrijden

zie opstellingen en schaduwprogranrra

!9IaEs: M.vd Berg - N.Bergenhehegour.ren ,- A. Diïkzwager - s.Koor - N.val Meer - E.schouten, M.Schouten (kontributie) - J.Spaanbroek - ,f .SpaarÈroek - M. Spaanbroek - L.v Sas _
T. Groeneveld - G.Kors (ziekr.

lgis-j-es rS -vd Berg - W.KooI. - N.Ros - D.SchraE - J.Baptiste - S.KooI - N.Schrijver .' B.Snit - I.spaanbroek - M. Spaanbroek,

OPSTELLINGEN
't

Nog.van lang niet arle deersemeïs en leiders is er f 90,- (eerste en tweede terEijn)bin[en Voor de sPortkamPen in zeist en Gaanderen. I.Ii j verzoèken eenieder die nog geenf 80r- betaalal heeft dit nu te d.oen op giro 336711 t.n.v. panningreester IJENS met vea1rpl-ding sporLtamp

SPORTTTAMP '

SCHÀDUWPROGRÀI4MA 1 5 -3- 19 86

BiJ algehele afkeuïing van het kompetitiepïogramnn werken we onderstaanil schadtrwprograma

Saménkomst LENS

13.30
14.00
10.30
14 .00
10.30

uur
uur
uu.r
uur
uur

uur
uur
uur

LENS A1 Èrainen
I.ENS A2
cravenzande I}1
I,ENS 82
Gravenzande C1

of r.realstrj- j al

-

trainingsstrook of zaaJ.
LENS .B 1
trainingsstrook of zaal
LENS C1

.15

.30

.30

13
t3
9

13
9

.30 uur

.30 uur

le-

zÀrEriDAG 15-3.1986.
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r3.00
9.00
9 .00

10',00
10.00
10.0c
11 .30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS C2
Gravenzande Dl
Gravenaande E1

LENS:Fí, .

I,ENS F2
LENS, DAMES/MErSirES

of zaal
of zaal
of zaal
of zaal
i.:1: ,

2.30
8.00
8.00
9.30
9,30
9.30
1 .00

I

1

of zaal uur
uur
uur
uur
uur-
uur
uur

zoàIs jullie zien weer een volledig schaduvrpeögràrnià. Íaten wà echteï hopen dat het
niet noalig zal zí)n en dat Ee koq)etiLie eindelijk weer eens doorgaat. Mocht het niet zo
zijn dlan staat natuuÍlijk ook weer de vedeo en de tafeltennis tafel klaar. Tot zaterdag.
:,':,'.ri.-;3.'
PLÀ?BACKSIIOW

.:
oP zaterdag 12 apr1l kunnen de jeugclige talenten van IENS hun taLenten tonen. vanaf 1:'
17.00 uur zal er don een heuse praybackshow gehouden worden. Ars de jeugd dan net zo
vindingrijk is als afgelopen zaterdag bij het maken van de aanplakbitj etten dan beloófd
het heel- leuk te vrorden, opgeven kan cl.m.v. het invullen van het insctrrij fformulier.
Dit formurier is de krijgen op LENS achter de bàr of bj.j r,eo v Rijn, Ed$rin coret en
Ton rs-Gravenèijk. De inschrijving sluit op 29 naart, Er zijn geen kosten aan verbonden
en wi j zorgen 

:ie 
avond voor 

. 

het eten van d.e..d_e.9.1neners .. '

TRAININGEN

NogDaaLs benadrukken wij dat de trainingen altijd doói'gaan. I{e traininen zoveel mogelijk
brdten. Atrs het niet anders kan gaan we de zaal in. AIIe spelers ian A2,82 en c2 dte nietin de selektie zitten verwachten wij iedere maandag van 19.00 t/vt 2o.3o uur en op
vrijdags van 18.30 t/m 19.30 uur. De Ídni-welpen (F1+F2) traineneiedere woensalagmialdag
van 13.30 t/n 14.30 uur gevolgd door LENS E2 van 14.30 t/m 15.30 uur. Dè dames en
meib jes, .trainen ied.ere vrij dagavorÍd van 19.00 t/m 20.30_uur.

'I

DE LENS PLAiBACK SHOI.I

zateïd.ag 12 aprir 1986 on 17.00 uur zijn wij van plan te beginnen. Er is achter de
schermen ar heer wat geregeld.. rn de kantine is ar te zien wat de LENS (pray-back)
jongens en meÉsjes op papier kunnen 'nadoen. Nog even iets over de sperràgerd, het r.roord
play-back zegt het ar, namelijk na speren of doen. Dus heb je thuis een singreèje of een
nunmeï van een Lp van je favoriete aïtiest(e) zorg dan dat je ttaÈ nuDEer rtrinstens goed
kan na doen- (aI of niet verkleed). Maar denk je dat jezelf ook goed kunt zingen dàn rnoetje dat zeker ook doen.Nu al kunnen wij medelen dat. Roberto .x."r"iti the scooters .te be=
wondeïen zullen zijn op 12 april a.s.en niernand ninder àair;àe sirpfe Minils. Verder ver_tellen wij jullie nu a1 dat de.shov, gepresenteerd zal woialen door- de ,,pfay_faick"Henny Huisman, oveï dè td verdienen 'prij zen vóijende weék neer infornatie.rnschrij ffornulÍeren kun je op r,ENs verkrljgen !1è j sr..ritingsalatun om op te geven is29 maarÈ 1986.

Naschriftr nu aI gaan er geruchten dat er ook ouders mee zullen doen
en ook zijn er leÍdeïs dlverse acÈs aan het. iniÈuderen.

(de alpenzusjes???)

:- 10-

trainingsstrook
LENS DI
LENS E1
traj riings§tiook
tria-tningsstrook
trainj.ngss trook
trainingsétröok
' j-.i_. ': .:_1. '



DE I.ENSREVUE
WEEKBTAD VÀN DE'VOETBA',VERENIGING TENS (LENIG EN'SNEL)

59e jaaxgan§ nurmer 34, 20 m.Tt 1986. .:.

o0000000000000000

ooooooooo@oooooo@o

o
o

o
oo OET'ICIEEL

IN BÀI,IOTAGE

220a:
2209
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'F. è1 Eadclioui'
À.W.vd Berg

P.A.Balk '

R:c.Nuijen '
S.L.v Dlnter

250378 r, jim.
170256 SEzo

!4iddenstedè 340; 254J Tz Den Eaag, tÉL. 299320
- Dt, .Auguslijnlaan 41, 2283 CB Rtjsr,rtjE.

2r72
1498
2099
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un
un
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Zaterdao 22 maaËt

s 'morgens:
s I nitldags :
Sluiten :

i.. I r

Hr.. Lenting - RLek Bosch - Ria Bijlsma . .

Àn vd Steen - Maïleen vd Steen - Nans Coret
'Leo Mcilenaar. '

Zondag 23 maart.

s rmorgens :
s 'middags :

sluÍten a- André en José Christ

Blj verhindering afbellen bij ilosé christ TeI. 660204.
IgT OP --- LET OP --- I,ET OP --- LET CP --- rEí OP ---
LET 7: 31 xoaart Bardienst (2 pexs . )

VÀRTATIES :

Tinus Zilfhout - Cor Hoppenbrouwer
An vd Steen - .Iosé Chïist -Ma.rian. vd Steen - Laura v Dijk -
Aaal schij f.

lTos Kouwenhoven is door ons unaniem tot sperer van het weekend ultgeroepen.Eij speelde vier (1) wedsÈrijden en kreeg maar riefst 27 doelpuntei te -verwerken.
Hij heeft afgelopen naandag de hele dag met een pot Àtiitalgan en een telraan
ronalgelopen.
Door Ad Coret werd afgelopen zondag een oude schuld ingelost.
Ous-sekretaris Jaap coLpa kreèg zijn ,,vij fentwintigjaarsj ubÉleunpenning,, vÉrn Ad.r,ichtelijk ontroerd nam ilaap dit kleinood in ontvangÀt en trok zictr evàn in eenhoekje terug.

-1-

i'.: .



EETSPELAVOND - EETSPELAVOND - EETSPEIÀVOND - EETSPETA\,OND - EETSPEIÀVOND - EETSPELAVOND -

Uit aUes blijkt alat de lente in aantochl is, e, wordt weer gevoetbald en de zon Ls

weer lekker en ale FEKO organiseerÈ weer feestjes, 
;

Vrij clagavonil 18 april om 20.00 uur is er een EETSPEÍ,AVOND.

wat aloen vre die avond???
i.^i(,'r'I . r'""'-via ondersÈaand stxookje kunt u zich opgeven welk sPel u vrilt sPe1en' u kunt er'3

opgeven. Dan kuSoen vrij ïekening kouden met het aantal sPelletjes.

.-qls.sen aleze. tBpelletjes door verzorgen wij voqr een haPje (nou ja,-

zoalsi saté,satade, klPpepootjes, franse kaas e.d-

Dit alles voor de prijs van Í 10,-.

zeg maaÍ een haPÈ

Ja ik kon net .., ....personen naar de EETSPELAVOND.

trk wil de volgende spelletjes spelen: 3x aankrutsen s-v.p.

li.. r .:):'t,'-.,.

o

o

o

o

Stratego

back gaÍmen

klaveïj assen

jokeren

eenendertigen

blackjack
schaken

o

o

o

o

o

o

o

darEen

nensergeïJeniet

1àtzee
vieropeenrij

"..Jbt"
dobbelspelen

dariuren'

Inleveren voor 31 maart bij de FEKo of telefonisch bij:

Eenk

Àndré

894950

660204

-2-
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Vers van de.pèrs: Er zijn twee nLeuvre FfXO-Ieden. geinstalleeïd. ....:,. ; - .

.,nia'tsijlsna en.Heinz Geurtz zijn de dolgelukkigen. ' i ,.i .. ,,,\,t.."
, op ide afgelopen fonduè-avond hèeft iemirnd për ongeruk een gëdéerte -van het.r,

fondue-stel van Paul vd Steen meegenomen. :.' . : .. .,r... l.' Mocht u in het bezÍt zljn var eeir niet meer gà:heer bij erkaàr pàssend.'sig1, ,i 
.. rieemt U dan eiven kontakÈ op uet paul. . .. r . .. . ,1, ;. r ,...- '.'.t

Gehoord langs de lijn bij ronegidci na weer een keiharde overtredlngs je kan.
naast het vredstrijdformurier beter ook gerijk de verwijskaaiten voor. rde speci-
allst invuJ-Ien.

- en. inde:iàaaa). sawi" evxóuror ri:.ikt'zijn r."iàÉ-a.r, ' 
q.s chéurd t" ,neËllo .en, zit

--de komende acht weken in het gips. -
Beterschap,Eórrin:
l{ensen. vergeet het klaverj adsen..niet Ímrgen: Atànvang 20.30 uur; ', ,,. ' I

N.A.v. (volgens eigen zeggenl geniale tektiek van afgelopen zonatag is n.t.'me.!
. onniddell!$he inganq geroyèerd als'ere-Iid van Ibnegido. , -.:r :

,lurr.ie (u r{e.9!. vrglr die ietwat labiere rDanus van alles met -die, eigenaardlqe-
._ 

Philips -afwj-jÉing) was- afgelopen zondaj werkéIijk nergens te bekeínen.
.. Volgens eigen .zeggei: bevonat hi j zich eet klamle handed voor de ra i. _o, alwaaThlj"de jongens', (?) gcestelijk steunde.

Een vreselijke hoofdpijn sq\ijn! hem de gehele ,z.ondagmiddag/avond geplg4gq -,

te hebben.

-.citaat_uit_ zomaar.een LENS-Revrre van Uàtvootgge leizoenr't .. , ^.,, "; .,, In EÍrgelard winnen ze ook liever de beker,'r,

n

Deze wljze rroorden sprak, jawel, Jurrie,
Overlgens won Utrecht vorig jaar de K.N.E.g.-beker.

,iTot slot.. delen wij'U Éède dat Robert vd'2wàn m,l.v.

: ' 'merking koEdn.

heden: als "DE AÀL!' dooi.het

De voetbalvereniging Cromvliet vrórdt bedankt voor het retourneren var de
portenonnaie van paul Ooéterweghel. ..,. 

. 
:i r,t,.,,, .;,IJaatste nie'ws: een niet nader te .noemen qedeelte van Ul, radactiè ió' gepotst

voor de play-back show. George Michàel zou wat hem betreft het Íneest'1r aan-

Hij heeft echter als .roo.ruuïd" gestercl dàt suzanrie «ouwenhóvèn eèn initatie.' .l..,van de zangeïes zonder naan, doét dus_______
i .=:' + Trek Suzaruiet:over . de streep l,! . :

LENS uit dei winteÉs1ààp---::-:ey31n"5t rsnoehéld??

viel het u ook oP alaÈ afgeloPen maandag een hoop mensen liepen als dat'2e! zónél dooi eenEidrrelgrote vrachtwagen overreden waren?- vrer"hèt u ook op àat op de eeiste dag van .de
week nu eens nj'et het marathonschaatsen of sleetje.rijaen het be-langriJkste onderwerp. ,van gesprek was? vÍe.r het u ook op dat het gezicht van'de voorzittei en penningmeestèr
afgelopen weekend ninimaal twee niveau's b1ijer stond? -, -:i'.-.: :-,.,x
À'let blijdschaP geven wij kennis van d.e wedergeboorte van Koning voetbar. r'ra'Àim Lie
naanden kwakkelen nochten Pracktisch aIIe r,EivS.eI ftallen $reer àan.de bak.. voor de .-

::"=1"?:n- y",, de jsued e:r àe zarerdasafdeliis ;;it;;;- ; j-, er;;;-"."r'a"ï.ni-;;deze afderingen- De Piima resu-Ltaten van zowel A àls Bl zijn ook hier een eervolle ver-nerding waard. H,et- begoq zondag { prinra. Na aanvankeliJk r',im een harf. uur Eet de rugtegen de muur geltàan te hebbe; tegËn concurrent rttjsvrijk., wist. r,ENs 3-in. de, raatstetLen Einuten van de eerste helft trree keer schitteïènd ie scoren..t4as i:et eerst Frans
b-Ísseldorp die op dangeven vaÍI wiebe kon Lnschuiven, even later was het Hobert pennings
dle l[et een prachtige kopbal 2-0 líet aantekenen. celijk na de rusÈ wera.irèÈ 3-o' (doeÍ-
punt wybe). De wedstrijal zat toen eigenlijk in.de knip, naar het clerde liet nog evenzien, wie de'stérkste in deze klasse is (eindstand 5_fj. aet vierde (kampio"rr=t íOtaàat
numrèr twee) had noga] Eat Eoeóte met IÍw getulge de uitslag t:=i ,""iirllsl .r, f,.t-i.itldat.Ew rnoE dodr een strafschop tangszij hiq kunlqn kogen .(éen. hèetje mazzel heéft :.,lj.edereen nodig).': : . ' ' I ....- -i'"i:.:, -.-'-':.

.í.r,....,. .,..:.,. r' ,.,:'. ,:. .. - I ,:.,,,, J:r;._,'
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Het R.reede veïzaEelde moed en vroeg enttcog naaÍ Dordïecht (DFc). Eet kwam na een
matige, doelpuntloze; vledstrijd in ieder geval klaanrékker thuis. :

Het eerste r@est naar "angstgegner" Tonegido. Na vorig Jaàt. thrt).is meË 5-1 afgedroogd te
zijn- door tleze; ploeg, Eoet, ér iets van twijfel maar ook Van: rrraakgevoelens aanvrezig ge-
vreest zijn. De (sportÍeve) wraakgevoelens hebben duidelijk de overhand gehad want in
een lellkere, ,soms te harde, p.ot voetbal- wiè! LENS met 1-O te winnen doo.r éen doelPunt
van Richard val Hoek in de 30e &inuut. Helemaal ongeschoóden kwam IENS niet uit de strijdl.
Na een kamikaze-aktie van een Tonegido-verde{iger rDoest Edwin Eykelhof. behoorlijk ge-
blesseerd het veld af. De enigre dissonant van een prima zondag.

.-UNICÖRN -. UNICORN - TJNICORI,I - UNICORN - UNICORÀI -UNICORN -,UNICORN - I'NICORN - UNICORN -

Robí Pilon, . getalènteerd rechteÈSpits van zaterdag
vertrou,vàe , zl jn ongerwij feld deskundige waardeïing
broodje ei had liggen ltsten. tsedankt, Rob I : ;,

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

'rier en
toe aan

tïolÍ^, supporter van
een .servetje waarin

zonalag 1

net een

UNICORN : UtlrCOnSl - UNICORN - IJNÍCORN' - UNICORN - UNICORN - UNICORN - UNICORN - UNICORN -

BOUEE OF DARES THE CORNER. DE SPECIAÀLZAÀK OP

HET 2e OPEN - I,ENS DARMOERNOOI

* '.- , l. I \

Kondei,wij ,vorige !íeek aI voorzictrtlg melding nalen van de plannen vgor het organiseren
van een open LENS darÈtoernooi. Nu volgL nog wat r0eer nieuws. ..jl-' '"r
De datum " '-
Aaavan gs Èi I d.

se31t{eg. '":.'
- vriidao 23 mei 1986
- 19.00 uur
- 501 (koPPeIs)

Eet. is voor iedereen vanaf 16 jaar toegestaan om deel te nemen. Dat mag ook Ínet één
introduce. Er.. zuflen 2 klasse worden gefgrmeerd, een recreatie- en een wedstrij clklasse.
Het inschïij fgeld zal heel laag. gehouden worden. Er zu1len .Anverse pïijzen zijn ook voor
hoogste score en hoogste finish. Dit zullen bekers zijn. zo, 4it Iijkt .voorloPig even
genoeg infornatie. vanaf volgende week zuLlen we elke keer een strookje in het krantje
Iaten of drukken waarin de Iiefhebbers zich op kunnen geven. Írij stïeven ernaar dat.
iedereen zich in ieder geval voor 31 april heef-,- opgegeveh. Dit is echt nodig voor een

wiItUneerinforaatielbeIéénvandèvoIgenriemensen..,.
--.,, -'i -- Í-r .. )- . .'. t'--'j ;-t .'':. i"-r--'l
I{iIIen vd Linden
l"lartin Reuver
Luc veïkljk

,202404 
..

910399 .

454972'- - :.
P.s. ': U'kómt op 28 naart toch wel even kljken naa! Ilouse of Darts The.corner. Dan
sDelen wii thuis in de LENskantine tegen Àppie Eappie. Aanvang 20.30 uur..

..,1
DARfGÈBIEó. iJiITJE WOTFF'STRÀÀT / HOEK ERASMUS}IEG;

Na een dooï Gona.- LENS ondeïbïok€Ír winterstop van ongeveer 11 wèken, konden Hd eï weer
eens tegenaan.. Om het begin niet. al tej gemakkelijk te irouden, had àe almachtige KNVB..
besloten ons aan,Rtjsvrijk. te ko.ppelen,..- Dit beloofde gezien. de wedstïijd 'Rijswijk - IJENS

indachtig een pittige wealstrijd te worden. En dat werd het ook. (De wedbtiijd nog geén
Einuut oud. en al 3 overEredingen, spreekt wat dat betreft boekdelen).

-4-
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De' sÈrija.bèggn gerijkopgaanà;- maar.op.den duur'kwam het betere voetbar van Rijswljkte*rijI wÍj gevaarlljkèr bleven. Tenslotte hebÈen we een slirmne aanvalsllnie welke na
een shelle 'sprint van Wybe door Frans de eerste trefrer wist te scoren. Hierdoor niet
ontEoedigd qinq F5-jswijk feller in de aanval, doch achterih wisten we van.geen wijken.
ons 2e doelpunt óntstond na een .goed genoEen vrije tïap, welke door Robert.pennings rÉthet hoofd over de verbrouwereerde nijswijk doeIloan werd gekopt. Met deze stand brak derust aan.
De 2e herft begon Rljswijk nog fan_atieker) maar oís ,,tsAS,'ion konden. ze niet veroveren,
lntegendeel zelfs, via wybe en Marcel stond h6E in ,,no-tiEg,' (alat is zo,n ca. 20 minuten)4{. De rredstrijd was gespeerd, hoewel Bijswijk het bleef proberen. uit één van dle ver-twijfelde pogingen wisten ze toch nog te scoïen (verdiend). Inniddels rÍaren Frans en
wybe 'r{ tgeval.lFn zodat we ons geheel op konsoLideren konden .toeleggen. Nog één keer kwamen
wë in de buiÈt tan Èet doel van Rijswijk hetgeen vià ltcbert Éennings .onrnrddelijk weer
een doelpuni, opteveide (5-l); inniddels dus.-Dit was genoeg, hierdoor komÈ Rijssrijk op
5 punten van ons af te staan. Een zÍ,raar bevochten overwinningr;wàarin ieder zíin lana-eef
h,ee ft geleverd. Nog veren zurlen vorgen 1 . i{at ]íost het huren vaÍr cen zaartjei
P.s., i- de volgende,. weer eens iemanà van het begeleièingskonuritee, vlillem vd Linden.

DE FYSTO CUP

Deze v,edstrijd is nljn inziens verloren gegaa, dot, gebreri aan inzet. ref en d,rf. 
'

van deze tegenstander bad nooit verloren Ílogen worden. De wedstríjd r,ras ook bar slecht.
(,lilhelmus'7 - LENS 6 1-g

Het Broeit 'i:Botrelt en het SisÈ

afgèIopen zaterdag" is er na een lange winterstop toch vrcer gevoetbalil door zaterdag 1.
En dat gebeurde., dus. ook daÈ er lreer punten waren te vcïdienen, voor de zo beruchtefYsio CuP. Die door Jàn zouÈendiuk van EYsiotherapie Houtlrijk i-s aangebode4. Eit weèkeindvlel de eer te beurt aan, de Hr. warmenhoven de vertegenv;oord.iger in het bestuui van ale
2aterdagafdeling. Bij zijn beoordellng viel één speler op èie ondarks aat rret g..i 'É;t"
v,edstrÍJd was een ruime voldoende behaalde (terecht) en dat vras BraÍrco Dri-ese"i': (rijn
broer deed het ook gped ars gransïechter naar daar zijn hela.!" geen punten mee te ver-
dienen sorry rli.chard). Nu vorgt een korE vérslag van de wedstrijd LENS - Texas dor degï. l{arEenhoven.

Opgetogen gingen velen weer met. frisse noed op r.Jeg naar de ,,gele,, velden. Zo ook iken toog naar het ,,leraren" elftal' precies elf man s--err1.r:are, ze opgokomen. A; ;;"grens hadden ze natuur:li-jk niet_ gedacht, dus deed de journarist tret maar vreer. Hij hadhet gelukÏig niet druk, want allesl speeldg zi.ch. bijna op de tlilhetmus helft af. ,re konzien dat de onzen een fijne vàkantie gehad rriaaen, 
-vouàar; 

il;;;."2e sneden door devoorburgse defensle heen of of ze gr niet àtonden. ttet leek wel ,,Braadboter. r: Maardeze ,,r.eraren" zijn neÈ Ëàeren. Diè werken ook. drie maanden hard en daarna doen zè nietveer neer. rndivldueél is er op hen nieÈ veel aan te merken en deden alremaar hrm uiterstebest en over trtlni van Noort Eocht ik niet schrijven d.us raat ik het maar achtenege.De. aanvoerder is bang voor de nieuwe trainer. zà hebben.het ai zo'n range Èijd gehein
ï:a:l ::-n"-":.1lrr"t ?lj" capócireiren berreft. Dus doc ir< tret oÀx "i.t. u." trrij kunJe op aan, rk clce nee'. r Maar wat er broeit, borrert. eh sist is ceze. Niet de orie die
::d.t.l._t gíilhel,us- conplex gevonden is, vandaar aI die dradsn, pennéÈjes én,doppies.Nee, ik bedoel wat er in de pers stond afgeropen week wat fusles betrof. vere crubsnoeten er toch aangeloven maar de keuze iÀ neèl erg moeilijk. r" ào iJi1. toekonstzurren er verschirrenale comprexen onbespeeld briivén. verrói." r."pia.J-raar erger,gefrusteerde nensen van ,,waar-heb ik het voor gedaan?,, f,EllS ruoei oot ae vingei aàn aepors houden en de rdeeën van r:ij zijn veren bekénd. Niet verschuiren achèer ., Ër ,,íjnzoveer andere sporten,,maar de oorzaak is het dalenate aantat rr;;;;;.-;; Den Haàg.



Van bijkans 700.000 nAir +-500.000 nu..Want hoeveel woDlngén. in de duuralere sector staan
er niet leeg in de vier gËote sÉedenl: cenoeg hierover. Tot stot nog iets over hun
keeiperr" wart dàt is toch uiteindelijk de laatste man. Die dleed het grandioos. v.Qoral -

die'strafschop dle hij Doest tien te houden. .Èen snoeksprong naar links, maar ile bal
girig rechts tegen de paal. Dat is wat je noeqt ,,Hoe intÍEideeïd.men een strafschpneqEr
Vraag hem enkele extra lessen, maar dan na schooltijd ; -

F.

Doelpunten uakqrs waren: Rini, Herman, Bep en Petèr.

PROGRÀMMÀ .ZONDAG .23 maarE 1986.
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- ZONDAG SENIORENZZ
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14.00
11 :00
72.OO
12.00
12 .00
12 .oo
10.00
i4.0c
t2.DO

uur
urrr
uur
uuï
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1

LENS 2
Postduiven 2
FltjsÏrijk 4
LENS 5
LENS 6
EBS 4
DSO 5
Tamuvona 3

Alphense. Boys 1

Verburc§ 2
IENS 3

LENS 4
DVC 2
schipluiden 3
i,Ei.rs 7
LENS 8
I,ENS 9

J.Rooyen. .

R.Faas
D.Tjoh/
A.Veenstra.
G , Purcell .
R.ÉverÈs
li.Stïelitski
N. N.
N.N .

52r/tolo
6to/ 1096
4O7 /2044
412/2O74
4r? /2109
42t /2132
416/2O9A
427 / 2207
426 /2701'

V1
vl

v2
v3

Reserveprogramma zóndag 23 maarÈ 1986.

PRCGRÀMMÀ DINSDAG 25 maarI, 1985.

14.00 uur velo 1

12.00 uur VeIo 2

12.00 uur owo 3
10 .00 uur H.lO 4

I,ENS 1

I,ENS 2
I,ENS 3

IENS 4'

19.30 uur vios 3

TERREINEN

Postduiven I
RiJswijk 3

HilS: . .

DSó: _.
Tamuvona :

ÀFSCERI.,]VEN

LENS 3 (vr)

299855
07742-7734r
0189 1-7943

sport4rark uscanp.Ii

L.verkijk -

F.v Beeku.tr)

Uadestein
sportpark Pr, Irene, Schaaprreg.
Daal en Bergselaan.
Burg. v Tuy.tr sportpark, ZoeterÍEer.
Groenendaal lgoord, Buultweg, I{aésenaar

LENS
LENS
LENS

5:
o:
7:

I'I.Kouw.enhoven
E.Rinne1zwaan
G.Duivesteyn

I,ENS 8 :
I,ENS 9 :

4s4972
947 27 2

Z.ATERDAG 29 rnaart 19 86 :

PROGRÀI,IMÀ .I{ÀANDAG 31 maarl 19 86 - (Ze Paasdg]_

14.00 uur Verburch 1'r,u,is z ,rr i
11.00 uur LENS 3

LENS 1 -,

Tonegido 3

-b

Geen ProqraEma: I !



13.00
11.30
13.00
11 ,00
11 .00
10.00

uur
uur
uu!
uur
uur
uur

Vac
7

I,ENS 4.
Gr. W. II
LENS 6
I,s{s 7+
I,ENS 8
RKÀW 10

E.-.-
soA 2
r-È1.rs ,.5 ... :
vredenburch
Voorburg 3

r-ogfq n 3

LENS 9 r

+ r.ENS ?: 31 maart Bardienst (2 pers.)

UITSIÀGB{ zoNDAG 16 naarE 1986-

Tonegido I
DFC 2
LENS 3 ',;.;

.. LENS 4,'. ;, -
Gsc 2' rl i
tdilhelnus 7
I,ENS 7

LENS 8
LENS 9 i l:,i .1..1r

LENS 1

I,ENS 2
Fijswijk 3

BW4
IENS 5
LIiNS 6
rws 2

osc 4
SVDEB 2

0-1 -

0-0
5-1
3-2
1-1
1-8
1-7
2-4
0-5

scheialsr. Í,ENS
'i sqheiqsr: I.ëNs

'I" -' l': " -'" r
zzzzzzzzzz". :7242?zzz?zz .4zrtzz..z zaalvoerBALPRocRAMMA 

z
Z -'---------- Z

Z4ZZZZZZZZ4ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ zzzzzzzzzzzzzzzzz

Maan 24 naart spórthaI ztrÍdhaqe

1,"..
19.40 uur r.ENs 6
20 .20 uur UINÈ .5 : j ..- -_ L .. ..

i b. 
-*eà=tri ja Gtitrnóvà 10 - I,ENS 4'gaat niet door. s,

PROGRÀMMA WEEK 31/3 - 4

cromvlÍe! 2 - '
,lesterkwartier 2

5

E,

4':

' oinsdag 'i7a n«oeo 'a

I.ERSI,AG. POG TOERNMI :: '

' LENS 3 " (2O .2O ÉuÍ) sPortha.I NvP Pi jnacker.. . .

AlqeibÈeii 2aterdag speelde een 'LENsc'orbinatie een gezelllg ën"kwaliÈatief behoorlijk . . -
stórk, toarnooij, bij tpoc. !{ij rwaïen ingedeeld bij wP, :santos en GDA. De eèïste lrealstrijal
tegèn.VVP werd. nipt naar ve;diend rEt 1-O gewonnen., Daanla noestén r,ré tegen Santàs, 

_ 
Ëlie

hui'.eerste twedstrijd; ook.gewonnen hadden, Een vlo! gecrèeërd€ 1-0 voorsprong kan hèIaas
niet worden wastgehouden.' .In een- veel te:harde wedstrijd wist Sqntos 30 seconden voor
tijd alsnog gelijk te rEken. De Iaatste wedstrljd tegen GDA vras een' formaliteit. Víij
naàden ons-inmidclels bijna 1| uur kunnen voorbereiden; -en ondeí de bezielende aanvoering
và, Fred B. ,verpletterden we. GDA De! 5-?. Dit hielal in dat wij in de finale nochten uit-
koDen tegen de winnaar..Van: de anëere Poule Stigesana. .Misschien was het de ruin 2 uur
die wer.Eoesten- wachten toor.qat de'vredsErijal . begon of het in nininàIe hoeve€Iheld tot
ons .genonen. bruine vochÈ, Eén:ding,was duidetijkr.de gla.riatoren waren op. stigesana
speelde .een snel.enl aantrekkelijk: sPe1ltje en qaar9n won deze Ín zijn geheel uLt neÍrsen

v.an, Surinaarose. afkomst bestaande veïeniging dan qok dlÈ 'rerdiend net 4-0- Toch een heel
leuk toernooi:waàraaÍr twij.:een 2g plaats overhielalen.. ,ONdanks tegensPltterende -vinger'
bewegingen van Haary H. en een altijal "attack" kerende Fred B. werd er nog redelijk
Iang na gepÍryeld ln ale kantine.

witlelo vd Llnden.

-7-
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PROGRAMITA ZÀTEBDAG 28 I',IÀART .tg86; .i ' '

LENS 1

I.ENS 2
I.ENS 3

LENS 4

008
008
008

14,30 uur verburch 1

12 .00 uur sVG'[,, 2
14.30 uur Dso I
10,00 uur SVGW 5

PROGRÀMMÀ ZATEPDAG I9 maart 1986.

3
4

I

t2
10
74

.00

.00

.00

LBNS I vrij
uur LENS 2
uur LENS 3
uur LENS 4

Devjo 5
vcrburch 2
Marine 4

' 1 1 1-3
A.Czarpiel 2 2 l-3
N.N. 2-2 l-3

G. Postma
D,tsuytendlJk
L.Noteboom
N.N.

001/00
oo8/04
o17 / t3
024/r7O OO8

008/01s 008
oL7/117 008
0241135 008

I,IGGING DER TERREINEN

Verburch:
SVGI,I:
DSO :

Arkelvreg 20 Poelèljk, TeI. 01740 46136

"Ockenburgh" einde Laan v l4eerdervoort, tel. 230512

"Burg. v TuyI sportpark", vd gagenstr. zoeterre€r-oost,
Tel.079-315591

AFSCERTJT' ADRES .

vrÍj dasavonil voor 1e.00 uur bij: 
i:ilir==."

. kantoor

HESEN TET OP PÀÀS ZATERDT1G 29 MAÀRT MOETEI\T I,ENS 2, LENS 3, I,ENS 4 COMPETITIE SPELEN,

In April zal er regelnatig doord.eweeks- -qespeelil vlorden laa! ons.dan niet in de steek:::l:

VEFSLAG AFGEI,OPEN I{EEK:

Na een niei., roeer te tellen aantal weken vaÍr rust allemaal weer in de wei. Ondanks enkele
afschriJvlngëà leek het eÍoÈ'dat ieder elftal coryIeet in het veld zou verschiinen. Enige
spelers dachten hieï anders over en Iieten hun teamgenoten gewoon zonder enig teken in
de steek. Nanens deze spelers hartstikke beclad<t r,ENS 3 met 8 nan, gelukkig kent" r,ENS

zaterdag ook nog,enige spelers die nièt te beroerd zijn om nij uit tle moeilijkheden te
. haIèn, aIleen is dit niet de nanièf. Ik zou dan ook graag vern6men waarom J,KruI,

F.Bnzej en J.Piorik"' zonder neei wegbleven. De reàultaten waren er dan ook naar, ui'tslagen
van l-€i'.r 1:7, wèinÍg plezier voor de ancleren.' Ik weet ook niet loeer wat er aan te dóen
is. Iíet lijkt afsof ik voctÍ.nijn eiEen pleziei beziq ben inplaats dan voor anderen. '

Í{iI Ínen niet meer???? - .. .:

I,EI'IS 2 speeide niet onverdienstelijk en won Det ruiE verschil van ornas 3,, als aIIe
'i<ansen benut i,raren was ei een nog veel hogere uitslag geweest, nu stopÈe nen bij.5-1,

zónder dé andeeen te koït te wÍllen doen wil ik toch het spel .van wouter Robinson roetren
hij was een openba-ring deze zaÈerd.ig, hij Í.reet dat ik rneestal nog weleens kritiek'op
zijn inzeÈ heb, maar niets dan-Iof deze keer. Ik hoop dat ik elke week mag zeggen, 'óok is'de teruqi<eer Ean Richard Driessen het vermelden waard. Het was niet te zieri dlaÈ hij zo-
iang niet gevoetlald hadfí:r de voorhoede qing hlj weer als vanouds tÉ keer, De doelpunten
mdkers ALi kanrin, Wouter Robinson,. Richard Driessen, en zowaar Wlà Kf0nnen.

o70-29t737
O|l2O-21144 of
o20-5442055

-8-



LENS I Eoest helaas Eer een nederraag genoegen nenen, ar';;;L.'a;'a" L"r;É n.itt niur
naar uit dat we aan het. korste einal zouden trekken. t{e begonnen goeÈl en als. aIIe.kansen
eens benut zoudeh worden dan hadden we een heerLijke wealsÈïijd gespeeld nu alleen eenkater. Nu na een corryrere blaèk'our'van de gehere"""ra.aigi"ó;;;;i-;;;"= DEB otrgehinalerd
de leiding leEen. zo begon ook. de rust. Gezien het vertoonde qpel was er niets aan de -.
hanal en zouden de bakens na rust uer even verzet. worden. Het Bakte voor on! helaas
anders uit, een zeei>erd van een doelpunt (h1er trof niemand 

"-"nl,ta 
..ni Xi.:.i"-ir.t ,.ff-

vertrouwèn. Enige spélers wilden niet opgeven en knokten voór wat Le r,raarà. warón, alleente weinig. Nà 0-3 maakte uitlcrinker Branco Driessen er nog 1-3 van en kree! hij tn'erk'
geval nog vrat voldoening voor zi-jn zwoegen, de resterende tijd was niet voldoende om een
andere ultslag te veïkrijgen. Ik hoop dat we d.e volgende wedstrijd een beter resilltaat
mogen zÍen anders wordt -het ÍIaar beneden kijken en dat heb ik in geen jaren Eoeten doen..

OPSTELLINGEI/

LENS 1 en LENS 2: worden dooi de trainer bekend gemaakt.

Éick .

-LENS- !: ., J.f<ouvrenhoven - F.LtAoi.e - W.v Mersbergen - J.Sinke (À) - L.SirÈe - J.WelteÉs -'- ' J.Diemel - R.llouters - vd Nouland - G.Kuipei - N.N. - p.pieÈ6rs ? - J.prónk? -J.Krut? - p.EDze? :
verzamelen 13.00 uur LENS Leialer G.Kuiper.

r,Et'ls 4: -D.v Essen - M.Frls - p.Grootveld - Ir.Kempeï - M,Kelper - H.Kouwenhoven l
J,(ruithof - C.Lipman - M.Jansen - R.pilon - D,cle hliter - J.Kouwenhoven.

verzarelen 9 .15 uur IENS

JJ,TJ,TJJJJJJJ J,r ji r.rJ,r,t rJci
j vml nur .TEUGDFRoNT J
JJ;IiIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJ.]iI.]JJJJJJJJJ.]JJJJJiIJJJJJJJJJJJJJJiI.'JJJJJJJiIJJiIJJJJJ

WED§TRT.fDPROGRAHI.TA A+B JIJNIOREN

AIGEMÉEN KONTÀKTPERSOON ;
!

r i...'I ,:: -"; ^- '
Kontaktpersoon: ,

/ ^ :r -.-.

Peter Perrdyn,
|Le].. 971674.

Serenadestraat 51, 2551 ,(B Den Haag,

'"' 'Jan Spaans, Maartensèijkl aar 54,2541 XR Den Haag,
tel. 292929 b.g.g. 977674 (peter perreyn) -

AÍberren voor de vredstïijclen bij bovengenoemd persoon op vrij dagavond tusse4 19;00 en
18.00 uur- rn ïiterste nood nog op zatérdagnorg"r, op LENS bij iàmand van de
JeugdkosDlissie ÈeI. 661314, Voor avondwedstri j den rriterlijk de avond van de wedlsÈrijd

ZATERDAG. 2N-3-1986 .

14.30 uur LENS Al'
-, X?.30 'uur ],ENS A2

12.30 uur LENS E}1,' ':14.50 uur LENs B2r '

MAANDAG 24.3-L986,

20 .00 UuI,.LENS A2

I3YZONDERHEDEN

GDA À1
GDS A2

.Naaldwijk Bl
Juventas E}1

KMD A2

W. val Berg.

M.v Swieten,

SamenkorDst LENS

13 .45 uur
12.00 uur
I 1 .45 uur
14.00 uur

328
432
334
470

v1
v2
v1
v2

v2

ops'€Ilingen a.Ls bekend: LENS,A2 net M.Hààzetr (2x) ;- i
zie kopy play-backsËow ób' 12 aÉrfI en.buitenlandse rèis.
Det Paasvakantie??? Bel dit vrijdàgavond. vast door.'

-9-

19.30 uur
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I.IEDSTRIJDPROGRAMMA C+D JTJT'IIOREN

I(ontaktpersoon : Robert Pehnings, Kön. Emnakade {c, 2518 RI Den Haag,
tel. 652414 b.g.q. 97f674 (Peter Perreyn) '

388
606
810

11.00 uur LENS C1
9.30 uur LENS C2
9.30 uur LENS D1

verburch cl
Ri-jswijk C3
RVC D1

I,ENS E 1

LENS E2

v3 of 1 G.IlenÍrevanger 10.3010ui0 u
vZ 9,00 uur
V3 of 1 '- 9.00 uur

zoNDAG 23-3-1986.

1'2,45 uur LENS Dl .

MAÀNDAG 24-3-1986 ,

12.15 uur

18.30 uur LENS c2 KMD C2 v2 18.00 uur

AY ZONDERIIEDEN

opstelu-ngen als bekend: LENS C2 met M,r'rederiks (2* + ook op 24-3)
zie kopy play backshow op 12 april en biritenlandse reis.
rÉt Paasvakantie??? BeI dit vri j dagavond vast door.

Kontaktpersoon: Rob v Schaik, Jan Luykenlaan 158, 2533 JV Den Haag,
rel. 884694 !.9.9. 971674 (perer perreyn)

Àfbel-len voor de v.redstrijden bij bovengenoemd peisoon op vrij dagavond tussen 18.00 en
19.00 uur, In uiterste nood nog op zaterdagm€rgen op LENS bij ieoand van de
jeugdkomnissie teI. 661314. Voor avondtreds trij den \:i terlijk de avond van ate wedstrijd
voor 18.00 uu::.

ZATERDAG 22-3-t986 . SaEenkonst LENS

Àlphense Böys D1 v1

uur LENS E1 - cSC El '
uur Esdo-Í{it Blauw El - LENS E2
uur Escher Boys E-7 ta1 - I,ENS F1
uur VVP Fl - LENS F2 (vr)

(VRg

WEDSTRIJDPROGIIÀMMA E+I' WNIOREN

974
954

11 ,00
12.00
11 .00
10 .00

10 .30
10 .45
10.00

9 .15

uur
uur^
uur
uur

v2
Buurt&reg
Gunteïstelnweg
zuiderpaïk

DINDDAG .25-3-1986.

18.00 uuï Quick Steps E1

HoENSDAG 26=3-1985,

18.00 uur Quick Steps Ea

BYZONDERIiEDEN

SallenkonsÈ LENS

Nijkerklaan 17.15 uur

Nijkerklaan - . 17 .15 uur

opstellingen als bekend. LENS Fl net,r.Dietz. LENS F2 Eet F.eI HF-aldioul .
zle kopy play. back show op 12 april en brhitenlandse reis. ,:.
met Paasvakantie??? BeI clit vrijdaqavond vast do3r. . .

- 10-

AfbéIlen Íoor'àé íedstrijden bij bovengànoemd persoon op vrijdagavond tussen ie.OO 
"r,19.00 uur. In uiterste nood nog op zaterdagmorgen op LENS bij iemand van de

JeugdkonlÈtssie tel. 661314. voor 
,avondl,redstri 

j den uiterlijk de avond van de wedstrijd
voor 18.00 uur. .:

" , §aEenkorst LENS.



WEDSTRIJDPROGRAMI'IA DAI4ES + MEISJES

Kontaktpersoon: Frans vd Berg, GraEsbergenlairn Ll4, 2547 AM Den Haasi;
teL. 297978 b.g.q. 97t674 (Peter Perreyn) "'

-AfbeLlen voor de wedstrijden bij bovengenoedrd persoon op vri j dagavond tussen 18.bÖ en'
19.00 uur. In uiterste nood nog op zaterdagmorgen op LENS bij iemand van de :' i
jeugdkounissie tel. 661314. Voor avondwe ds tri j den uiterlijk de avoncl van cle l.redstrijal
voor 18.00 uur. i{ :i
ZATERDAG 22-3.1986 . S AI'{ENKOMS T LEES

26t
22A

, 14.30 uur Vredenburch LENSdames
LENsÍbisjes

vredénburchweg '

Itr. BouwEèesterDad

,: t3'.3ö utr, ó .45 uur
:.J. ., ...:

BYZOI,IDEREEDEN

11.00 uur vDs

Paasval<antié afwezig waar.doói
a.s. vrij dagavond alvast door
alvast rekening meehouden bij

je.niet. kunt voetballen dan veïzoeken wij'
tè beIlén nàar het àfschrijfadxes .:. vli j
de opsteltingen, vobr ondeistaande toernooien :

zie kopy play-backshow op 12 aprj-I
Met Paasvakantie?? BeI dit vrt j daEavond vast door.
Training vrij dagavond om 19.00 uur.

' B.Smit - N.Schrijver - M.Spaanbroek - I:spaanbroek.
afschrijven bij À.Ros ËeL. 295726 -

OPSIELIINGDaneS : M.vd Berg - N. Bergenhenegouvren - A.Dirkzwager - N.vd fieer - M.Schouten -
I.Spaanbïoek - M. Spa8rbroek - J.spaanbroek - G.Kors -,L.v.Sas,;_T.§rqenqve ld-
S .KooI .

OPSTETUNG Meisjes: S.vd Berg - í.l.Koo1 - N.Ros - D.SchraE - J.BaPtiste - s.Kool -'

,; "|:
rf: '

Paasvakantie

BUITENIÀNDSE REIS;,

al'Íri'een viii'vroeg'étadirim heÉben wij kohtakË gèzocht rDet een Duit§e veréniging.otr ,

aaàr'méÈ eriÉefe efttaUén te gaari'voetbalien tn juni. Uiteindelijk zou LENS À1 daar een
toernooi bn J,nuS D1 enkèic rvedstrijden spèlen. Eelaas werden wij twee weken geleden gebeld
dat de reis nLet door kon gaan. Eet vras hun niet gelukt oD een en ander rond te krijggn.
Daarnaa'lt hàdàen enkele ouders van Í,ENs El de Pranse klub l4ontrouge, waar we vorig jaar
te 'gast 

r^iierén I u:tgenodigd om naar Den'Haaó Èé komen. Een leuk idee vonalen viij. Helaas
konden. alè Ftdísen geeri spelers genceg krijgen die mee op deze reÍs wildleh gaan zodat
ook diÈ niet d.oorgaat. Rest ons nu'on toch nog enkele buiténlandse kontakten te benaderen.
om àIsno§ net één of meel:dèré groef:en oÉ rets te gaari. sle döen ons best. Meer nieui.rs
v'olgt. " , i .i 

:

SPoRTIGMF Géandëien ed zèist.

onclanks .reelvulèig verzoeken hebben wij nog lang niet aIIE dèelnetrers'aan. het k^.F ,--,

f .80,- overgemaakt op giro 336711 t.n.v. PBnningmeester LENS n0et vernelding Sportka.Dp.
Gaarne z. s.m. overmaken l

Bsn Je. ,.:.
luJ.rae
t<unneir

neÈ de
ofi alit
er daÍr

-11-
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als. vrijdagavond 21.3-1986 begint de Ëraining om l9.OO uur,. -:
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LENS
LENS

I,ENS
],ENS
rEl{s
IENS
LENS

A1 :
A2t
B1:,
82t
C1:
c2
D1 :

LENS

],ENS
I,ENS.

T.ENS

I,ENS
I,ENS

28/3 t/n 3o/3
)ola
29/3
28/ 3
28/3 + 3O/3

28/3 + 30/3

E1 :

F1:
82,
dames
Ereisjes

30/3
28/3+30/3
28/1 '"t :

28/3
2913 korp .
29/3 konp.

ZOIIíERVAXAT'ITIE

Zoali al eérd.er geschreven zijn we bezig met het traÍnings- en oefenProgranma voor het
niquwe sel_zoen. ii1 wipen graag van al onze jeugdleden (incl. dames en melsjes) weten

of izij wel of niet op zomervakantie gaan.'I.lij willen inmers zo vroeg nogelijk beginnen

net d; lïoetbalaktiviieiten. Nu. is daar nog geen zicht op. Lever ond.erstaand strookje
ts iilc je dit nog niet gedaan hebt daarom z.s.D. in als je weet vranneer je op vakantie
gaat of als je niet gaat. De trainer/leider of iemand van de jeugdkomÉssie neemt ze

graag 1n ontvangst.

Ik ga wel/niet op zomervakantie. Ik ben oP. ....weer beschikbaar om te
- -,: trainen.

Na wat aktiviteiten achÈer de schermen en veel promotie voor dit gebeuren wórÈlt het rè-
sultaat voor het organisatie -comite nu aI duideujk zichtbaar. l.tochten wij,vofige week

aI enige proxLinenten aan U voorstellèn. Deze vJeek zijn er" aI veèI neer àanmeldingen bij-
gekone; oit de di".r=e elftalten. Nog voor d.e inschrtjving slrrit kunnen wij jullie aI
medledelen dat er vooï een ieder een herinnerinq zal zijn. Eaarnaast zijn er een aantal
prijzen eí de hoofdprijs zal een wisselbeker- zijn. Kortom iets vrat je eigenlijk niet 

"
rag 6issèn èn bovendieh gaari de Ieiders erÈ van rrit dat het meedoen veel belangrijker is

..dan het-wÍnnen.'Om jullle een beètje o.p de hoogte te houden van de deelneloend.e
, J, artÍesten" volgt iier 

""r, 
op=orrirrgr- ..

,Het playback succes begon eiqenlijk voor Gerard. Joling, , dus alie treed.t hier ook op en

Èat te d€nken van Èeorgie Davies uit Zoetermeer.. De wat ouderen zullen zich zeker nog
wel de T:hree Jacketd Vàn.vróeger herinneren, anders kennen ze vast en zeker de huidige
top 40 act vari Mr., Mister. Ook is er eeÍt. optreden Èe verwàchten van de Dolly Dots en

Xoit onlé 'irriencl B1tly JoeI. ÀIs klap op dè vuurpijl staat er een gigantisch swingend
optreddn taor de àer:r van MichelJackson. Verder is te ver$rachten dat er nog wac ouderen

.het besluit zullen nemen om mee Èe doen. Geruhhten ga.rn namelijk de ronde dat George
Micheal (van t{ham) zich vrlj zal maken voox een bezoekje aan d.e LENs-kantine.

12 APRTL 1985. DE I,ENS PLAY-BÀCK SEOII.

I,ENS À2 'OP jacht naar het kaq)ioenschap.

.rà i"ali.iÀX'r..=a troa gàed er is weer een: karpioens kardi:daaÈ bij de r,ENsieugd. op dit
noment (20-3) is de stancl: LENS A2 11-19

GDS A2 8-33
Bij winst van LENS heeft GDS 2 veïliespi:nten meer en moet GDS aàIe inhaalwedstrij den
rninnen'.(3 keer). om in de race te blijven. Dus kom,allemaal eens een keer kijken bij
dit lÍi,'de schaduw van A1 schitterende (is dus een serkwoord) elftal. Naast een mini-
welpenteam ls dit onze eníge jeugdkaEpioenskandidaat en dit elftal o.I-v.'de heren
Hartman en Spa Iooei gewoon naar een oveÍwiÍlning geschreeuwd worden. Nog steeds twij-
felenale toeschouwers kunnen zich dus het E€est subtiel opstellen tussen veld 1 en 2 in.
tte scorè)ögsDachine van LENS A2 zaL dan wel alle aandacht op zich vestigien, en de
6 aanwezige supporters om veld 2 doen stÍomen.

De Jeugdkoxmissie.
-12-



TiESTLANDTA 81 - LENS B1 2-3 (1-2)

Het eerste kwartier goolde LENS 81 aI de overgollige energie eruit. Via snelle aanvallen
werd Westlanalia behoorlijk zoèk gespeeld, In de vij fde minuut zag patricl< BijLsEa ile
zwaJike linksback van l^restland.la vrÍJ staan. Patrick speelde hen goed aan en de back
koPte de baI Ín zrn eigen goal. VIak daarna een uitbïaak van Marco Endlich en EdvJin
Spaninxs. Deze kans werd helaas nieÈ benut maar in de 15e rinuut vJas het wel raak.
l4argin Brooshooft 'speelde Marco Endlj-ch aan en deze líet dlrekt een streep los. Dit was
2-O en Westlandia'werd wakker mede geholpen door hun leider/scheidsrechter. Danny
BiJIsna kreeg de bal keihard tegen zrn lj,chaam aangeschoten. Toch gaf de scheidsrechter
een penalty 2-1. Hierna bleef WestlaÍlilià wat sterker maar het bleef tot aan de rust 2-1 .
Na rust begon LENS weer sterk. Direkt resultaat leverde dit niet op. Westlandia nam het
initiatief $reeï over, Michel Bosch verving Danny Bijlsna en l4arco Endlich vlng een
uittrap van de keeper.op. Essn r.Jat topen met de bal en een bekeken trap vanaf 30 meter
over de keeper in de bovènhoek. Een schiÈterende goal en LENS stonal 3-1 voor. Wesulandia
speelde nu alles of niets en kwam in de voorlaatste Einuut via een scritru[age nog op
3-2. Verdler liet LENS É1 het niet komen. Àdjai Tikai vrordt bealankt voor ztn sterke
debuut, Een goède' speler uit ons c1 Dret een schitterende passeerbeweging. vergeet
echter af eà toe ílet te'schieten. Oh ja, Edward, patrick, Jacco, Toon kenne jullie
het gezegde van voor dq,. wèdstrijal nog: never change a winning team. Tot zaterdag.

Paul vd. Steen.
UITSI.AGEN JEUGD ,

Cronvliet A1 '
LENS A2 ' t
tlestlandia Bl ..
I,BNS C2

Quick Steps o1 I

Groen witr58 El
LENS E2
LENS FT
Duno F1
IENS dalDes
RKDEO

UITSLAGEN DOORDE!{EÉKS

TENS À1
Kran'enburg A2
LENS .81
vvP c2. .

LENS Dl.
LENS E1'
ETSV El

IENS F2 :
Hoek v Hollanal
lEI.lS mè.is jes

Devjo 81
Devjo c1

2-3
2-l

" 2-3
". 3-5

_ s-t
3-1
L-2
6-0
3-2
.,-1'l-2

4-L
1-3

I,ENS 81
LENS C1

Eofjdelijk
De bal rorale weer eens vooi de Jeugd. ons derde veld was weer eens afgeker:rd maar ge-
Iukkig konalen vre wat wedstrijden verschuiven. De dames speelden aI op vri j dagavonal en
wonnen verdiend met 3-1 van Hoek v HoIIand. LENS A2 en C2 speelden hi:n thulswedstrijd
op het veld van de tegenparty. IENS A2 versloeg KranBnburg net 2-1 en blijft daardoor
rotsvast op de eerste praats staan, Eee katrpioensproeg dat staat vast, maar pas op GDs
a.s. zaterdag. r.ENS c2 verloor in déo doerpuntrijke ?realstrijd rnet 5-3 van vvp, Beide
verenigingen vlorden natuurlijk bedankt voor hun medewerking. slechts 82 en Cl kwamen
niet in de wei maar dat halen ze deze rleek nog r.rel in.LEI.ts A1 en EI1 wonnen met 3-2 na
een zeer zware strijd waarbiJ arres rverd gegeven. zo hoort heÈ ook. De spelers van Dl
en El ïePeteerden zelfs onder de weclstrijd voor de playbackshow. Daardoor konden euick
stePs en Groen t{iÈ vrijgemakkelijk vrinnen. IENS F1 liet weer eens zièn dat ze te sterk
zijn voor deze pouIe. vcs werd met 6-0 àfgbaroogdl. A.s. zaterdag spelen julrie eens te-
gen een 7-tal nisschl,en dat dit wat gelijker opgaat. LENS F2 verroor nipt van Duno Fl
naar het was wel op een zeer vïoeg tijdstip. Tenslotte de meisjes. zL) gLngen helemaar
naar Nootd.orp. Na een zeer "vermoeiende" reis versloegen zi1 RKDEo toch maar met 2-1.
zo dit vras weeï het eerste voetbalweekend. I'fede dankzij heÈ goede lreer een geslaagcl
weekend. Nu naar hoPen dat we voorlopig weer kunnen spelen. zaterdag nog een kómpetitie-
wedstrij d en dan is het alweer pasen. net d.e toernooien,

-13-
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DE J.BISREVUE
wEEKBIÀD vÀN DE:VoETBALVERENTcTNG rENs ( LmIrG u.I sNEL)

59e jaargang nummer' 35, 27 'maàir' 
1986 .

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

f, oanonsrnrarne :
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

VR.IJDÀG 28 naart.

ZATERDAG.29 Eaart.

s I morgens :
s I middags:
Sluiten'l

ZONDAG 30 maart.

s I norgens :
I rmldd.ags :
SluiÈen:

MÀANDAG 31 maart.

s r norgen s :
s I middags :
Àanvulling 7e èlfrat -'(Z 'Èrs . )-
Slniten :

Sekretariaat 3 À. SchiJf, Starkenborgh 15, 26gl NR Monsteï.

Hr, Lentlng - José Christ - Ria Bijlsma ._. Àn vd Steen
Riek Bosch - Àn Bergenhehegouwén - paula r s_cravendijk' Rtek en Piet Bosch

tsï. Lentj.ng - Harry
An vd Steen - pauLa
Àn en Gerard vd Stee

DoutÍ : :..1,.r,rs-cravendijk - Àn BergenhenegorMen
n

ilosé Christ -,Tinris ZilfhouÈ - Belinda
Marleen vd Steen - René vd SÈeen - Ne

' José Ctrris t
Ily vd Eoek.

Tinus ZiLfhout - Cor Eoppenbrouwer
An vd Steen - Mar=ian vd Steen - Àn Bergenhenegouwen

André Christ

Bij verhlndering afbellen uij .roàe'oiiisC, tel,660204
'vÀaiu\TrEs

Ííe beginnen vandaag minder vrolijk, blessureleedi
Peter odinoÈ, sperer van ons le zaarvoetbarteam, scheurde vorige week wciensdagzijn enÏelbanden..
I''i11em vd Linden, sekretari-s van de zaalafdeling, is nou ook bepaard geen lichtendvoorbeeld voor zl,jn discipelen .
Willem loopt rond rret een gekneusde elleboog.,....
De v'ekerijkse blessure birdrage van cle zondligserextie aan; iou «raayeÉtè veriektevrijdag o-p de tËalning een spÍer. ln zrn lles en is voor 4 weken uttgesct ax"ra.De vreemdste blessur'etval ab,*eef,kouiË bp naan van,JimrEIz Spaans, vealette van D1 .JiEIn], kon afgelopen maandag niet tralneni 

"rAut nf: op weg naar IiENS.,...van zijnfietb was gèïàIlen 1'

Uiteraard wensen wij allen beterschapl
De rrENs pray-back shoÍr zit nokJ<ie, nàtri., nokkie. op rz,aprÍr zijn er 15 frit-sende acÈs te zien.
George Michael Ís ,,heIaas,' niet dooï de ballotage gekomenBij het bekend worden van zijn identiteit wera ie Ínschxijving a-brupt gesloten.Richard vd Hoek kreeg afgelopen zondag vrj-j van z,n trainer.Tegen Tonegido was n.1. geuIóken aat iet ,Ét =iin l."cuaI"-r", snor zat.

-1-

s 'norgens :
. ó'middags :
Sluiten:



EOUSE OF DARTS TEE CORNER - IIOUSE OF DAETS THE CORNER - EOUSE OF DARÍS TTIE COR§ER -

IJENS Darts Toernooi 1986.

De eexste eniàöusiaste ieacties hebben wij ar Dogen ontva$gen, vraarvoor dank.
BentUaInaarst1goPzoeknaardevoorUidea1ekoPPeIPartner?
Zijn de ptjleanal voorzichÈig. te voorschijn gehaald.
Bent U misschien al in train.ing en zijn de eeïsÈe 180 scores a]. trit lrw handen ilevlogen.
Droomt U ook aI voorzichtig van de titel I,EIS Darts Charq)ion of 19g5,
Dan bent U toe aan het invullen van onderstaande deelnernersstrook voor heÈ i,rrs po.t. '

Toernooi op 23 nei 1986.

,fa, ik doe mee op 23 mei aan het LENS Darts Toernooi

i,. speel sa'en r,eÈ:. .. ., . . (uran/vrouvr) 
" r..r.:.., .i

recreatie,/wedstrijd klasse. (doorhalen wat niet van toepassing is)

Eet strookje kunt U inleveren blj: Willem vd Llnden

l,lartin Reuver

Luc Verkljk
voor 30 april a. s.

witt u wat meer 'Ínr.ichtingen ber dan naar l{i}rem vdr Linden tet. o,o -zoz,sol

BETJE WOLFSTRÀAT / HOEK ERASMUSIIEG - BÈT.'E WOLFSTRÀT / HOEK ERASMUSWEG -
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4.

6.
7.
8.
o

10

SÍÀÀID KLAVERJASSEN NA 4 RONDEN

:; Ham

Mevr. vd Hoek
È1i tsrna
I s-cravenclijk
rs-GraveniliJk
vd Berg
CIaus
de Groot
Osse
Bom

14.00
11.00
13.00
11.30
13.00
11.00
11-00
10.00

Verburch 1

I.ENS 3
I,ENS 4

Gr. I.I.II Vac 5
I,ENS 6
I,ENS 7 +
LENS 8
RKÀVV 10

- Ju. tte
- t{iddendorp
- Claus (Ëlaroes) .

- 'è-Giavèndijk
- vd Hoek
- vat BeÍg
- BijIsma., .i
- Ekelenburg.
- christ r !.'

- xoppénbiguwers

I,ENS I
Tonegido 3
soA 2
IENS 5
Vredenburg 7

Voorburg 3

Toofàn 3

LENS " 9

20926.
20639 _.

190 33
18990
18718...
18704
18s49
78257
77726
r76A?7

H.geueur.
R. cij zen'
W. v Eoxtel

J.Staats
J. Dekker
B. Mi tra
F. Luykx

(4730),
(44731
(44961
(4s34)
( 3975)
(4008)
(4001)
(a ros)
(38ss)
(4047)..

521/ LoLO
407 /2024
4t2/2O4L
41712O57
42L/2O77
416/2053
127 / 2204
426 /22Or

N.ts.: tussen haakjes slechtste resultaat.

DE E.YSIOCT.IP .CUP

Afgelopen zaterdag is er eigenlijk iets gebewd $rat aantoont clat er nle! arreen van
buiten het eerste team vrordt beoordeeld maar ook door de spelers zelf. vlant afoèIopen
zaterdag werden de punten door aanvoerder Peter KxoI van zaterdag 1 vergeven. Dit kon
qqd+t- Peter' oP ilit inoment geblesseerd is en niet nee kon spelen tegen verburch. Er waren
ttJee sPelers die nètrtboven heÈ gehele team uitstaken en zij kregen ook terecht een iets
ruloere voldoende van Peter Kro1. De twee spelers waren Branco Drlesen en Rob'van dergarst. Nu volgt een verslag zoals peter de wedstrijd Verburch - LENS zag:
r,ENs heeft vandaag gedaan vrat het moebt aloen, narDerijk hard werken. HÍerdoor heefÈ
r,EI{s een zeer verdiende overwinning van 3-.1.behaarcl op verburch met aloerpunten van ,

RonaLd vd PIas, l4oestl Baba en l4ichel Forttran. Echte uitblinkers. zowel nàài boven alp
naar beneden waren eï niet. Maar er werd wer door iedereen met 1oo* inzet gespeelil.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :

vz
: SENIOREN ZONDAG2t .. z.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

v1
v1
N.N
v2
v2
V3

+ LENS 7 Bardienst , (2 pers.)

RESERVEPROGRÀMMA MÀÀNDAG 31 maaTt 1985 .

12.00 uur Dwo 3.-
10 .00 uur DWO:4...(

I,ENS 3
Èus a

PROGRÀMMA . DONDERDAG,3 april 1986. ( H.c cup )

18.30 uur EDV 1 LENS 1

TERREIMN:,.

zrriderpark 2e gedeelte

verburch :
Gr. W,II Vac !
RKAW: 4...

Arkelweg, Poelèijk
Roggewoning, Wassenaar
Eeuvelvreó i Ieidschedaà' '

-3-
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gFSCHRIJVEN

LENS 5: W. Kouwenhoven
LENS 6: H. Rimmelzwaan
LENS 7: c. Duivesteyn

PROG}IAMMÀ ZONDAG 6 april 1986.

299855 I.ENS 8:
07742-7 t34 LENS 9:
oL891-7943

r,. verkijk
P. v Beekum

454972
9?l2ZZ2

'' 11 .00
', 1o.oo
' 1i.30
'12.00

' ' 12.00
12.00
10.00
L2 .O0

LENS 2 
,

RKÀW 4
Duno 2

LENS 5
LENS 6
EMSH 4
Voorburg 6
soA 4

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
z zaarvorlBelpRocRÀMuÀ z
z,z

I zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzdzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

,DINSDAG 1A ril 1986.'

20 . 20 uu-r nxrieO :
ÉENS 1,2,4,5 en 6 zijn vrj-j

UIÍSIÀMN .

De Muss chen 2
LENS 3
I,ENS 4
Wippolder 3
DSC 3. .

I,ENS 7
LElrS.S (v;)
],ENS 9

LENS 3 sporthal DSVP Pijnacker.

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

vov 1

ADS 2

N.B.:

- I.ENS L 3-7
LENS 6 3-2

Wegens niet. opkornen op maandag Z4/3 bíj LENS 5 - worden Koos I(roI en
wicher v veen 2 $redstrijden niet opgesferd. verweer mogelijk bij lrw sekretaris
op Daandagavond in de t ENskantine.

PROGRAMHA WEEK 7 t/m 1 1 april !.986 ,

dlns dag
dinsdag
vrij dag
yrij dag
vrij dag

8/4 IENS I
8/4 I.ENS 2
7L/4 KsD 2

1114 LENS 5
1il4 LENS 6

Indoor sporting I (21.00 uur ) Duinlaan
G)rrnova 5 (21,40 uur) Duinlaan
LENS 4 (19.00 uur) Houtrust velal 2
Real Holsur 2 (19.45 uur) Houtrust veld 2
ACI 4 (20,30 uur) Houprust velal 2

}ÍEDEDELINGEN

De KNVB heeft het behaagt nu ook boetes aan ois te gaan verstrekken voor :.9r1-on xechti elers (f 25, - per speler). Een ongerechtigde speler is ienands
cIie de helfC pluséén wedstrljd in èFn hoger teao is uitgekonen. Ik wil hierbijaIIe aanvoerders dus nog maar even op hun hart dfl:kken hlervoor zeer goed tewajren. Bij eventuele tr.rijf eI of alreigende inconpleetheicl y+.Í.r .,Ua/ tea.E rril ik Uvragen toch even met. nij contakt op te hénen. (!I.vd Llnden na'17.30 uur tei.tel. 202404).
Met ingang van het ileqvJg_Eelz_oen zullen er twee zaalvoetlalregels wordengewij zigcl te weten?-
Er nag vanaf het hele veld op het doel vrorden geschoten (Ilefst op dat van detegenparty)
Een aanloop bij een strafschop màg voortaan beginnen bij de lijn van hetstrafschopgebied. '.'i

-4-



j':t_l .1r. ., i j.:.,i .::.::i .'l ,: . : ,. ..ril ,: . -r :'

. geren aanvoerders noÈeer alvast in U$, agenda oS maàaag 2i april a,s. aanvang
: 20.00 uur i.s ei aanvoerdersbi jeenkonist voor alle zaalteams 1nè1. vertegen- :
. vJoordj.gers van nieurr te .vormen . teens. . ,'. 'i" . : -,1 :. :. ..'I r' j' .: '
.',DaII nod even .dér voorlopige -tciernooi-agènda. " ,: .^ . .. r -.-j. :i "'
. Zaterdag ,19 april :.DCO'?S toernooi voor LENS cotrbinatie. rii'*"i
;.lizàterdag -3. néj- '- VANIBO toEirnooi voor LENS 1,3 Cn 5. .-.: r i' ',' -

I Vrij alag .301,.!bir..- -CromvLiet 'toernooi vooÍ LENS'6. r ' , ':
-'. Zaterdag 7 juni..-.LENS tdernooi voor LENS l.t,/s S.. ,,

...,,. Tl,,,ltpt y.,ölg-er1de krantje. zullen ook aIIe boetes per team wordàn riermeld i.v.m.
,.. héC niet lp-\nomen yan'9en lijnrechter of.coach. Deze zu].len op 21 april door de
,', aanvoer<lers ,p,i 

j nij rceten..worden afgedragen. -. -..Dit was hi:t'vrdl w'eer ' --'

.: 1-.,,. n-- ,,j .....:, , .. .. ..'..: \.. i :.. .1'. " '

^ . 1:!,?,. i"_ 1u z9 Voe{ 1Ls- veilig door de knappe 5-3 overwin4!4g op medekoploper

.,.,- Mtl=dJx'.. - | - .:'. - - .' :', t. , ... r-.i :.
Het 4e lÍet tegen niddenmoter .Badger een steekje valle4 1-1. HeÈ. zal nu de'wedstrijd tegen qrmnova -wèI 

iloeÈen winnen om nog kamploensasplraties. te_ houden.,,.,.,
r.:. 4: .' '!'.. i'- ' ', .uw Zàalóetbàilsekretaris .

z'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz;zzzzzzzzzzzzzz ' - ., .. ;, .. .. - ,.
Z ---- -..":.- :.' ' ,'-: .'i g. -i.:-.-':
; TTANGS nE SPORTEN VAN DE Z-M IÀDDEh -__ll:ztz,-:'. '\.j: -t. r' : '. I. j'.'.r

...zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

P.S

i':';..r.._14 .'-
PROGRA}II'iA ZÀÍERDAG 29 MAArt 19É6.

r:ENS 1 - íitj
12.00 uur LENS 2 ''
10.00 uuE IENS 3 .

ra . oó 'i:urÍ r,rws 'a 
" 

'
,!

PROGII,AMMA ZATERDAG

Pevjo ,5 iverburch 2
Marine 4

N.N.
A.Cz

.0*08,/015008
2-4.O17/L77 OOA

7: 2-?4.,. ,

" o24/ t35 O08

- 0ol/oo1 oo8-", 
,ooo7o+z ooe
ot7 /729 oO8

.024/ L68 Oo8

--,..,.-i'
;r' d,d. 1:4-85

.

- ! .it -_

.. 1 1", 1-3 . .-.

qmpiel .2 1.

Sch. in opl: 2

5 april- 1986.

14. 30
12 .30
11,00
12 .00. t!'

Éc-cuP

I,ENS

IEN§
I,ENS

uur Nàa1dv,i jk 1

uur UTSV 2
uur Takdier Boys 2
uur Escher Bovs 3. a.': .f!
'..r ...:., r

NSI,E I
2

3
4

M. Postma.
H.Boyla.

,, -F.Kesse}..-
N.N.

.ir -'
.N. 1 1 1-318. 30 uur r,ENs 1

rosRNooisii' ëÉr zon},t

N!4onster 1

8s/86.

Devjo:
Í.Iassenaar :
swv:

MSCERTJF ADRES :

VERSLÀG AFGEIDPEN T.IEEK:

LENS,2 + 3 + 4.d.d, 985-86
V€teraEen dl. d._ 10-5-86
LENSl+zd.d.77-5-A6

vrlj dàgavond vóor-19.O0 uur bij:
- M.Nelissen.
,. - kantoor_3 .rJ 

^,

tel. 070-:291737 - -: :
ÍeL.. ot72o-27r44 pf
020-5442055 : r.:-.'

'.' i.-'. ,.,-'.r - - l: ,. t 'Li. .1., . '": L lí- i

I{l]! t hailg: eindèlijk weer- eenF. eer_r overwJnni4g binnen. pË qen. sror&achrig veld.begon
LEN5 met goed georganiseerd -yoetJcar de legenstander ondeï dru]( te zettenr. ondahks de
tegènwind kreeg Verburcir géd enkele t<àns. Had LENS op dat mooent alle kansen benut ilan
!r'as een afgetekende voorslrong bij de rust reeds een ieft, nu was een bènutte strafschop
door speciallst Ron vd. pLas ons enige doelp_unt.



r N3 de rust net wind Eee kon eigenlijk niets meeï fout gaan, Daar zoals in vele andere
wedstrijden had LENS het Eoeilijk net op gang kotrEn.en wist verburch zo$raar langszij
te konen, LENS terd onrustig cn nog enkele kansen declen zich voor, bij zo'n kans wilde
Branco de Iat uit proberen alleen.bir,rheÈ verkeerde, 'doeli.--ge1ul<kig. liep het goed af.
l4enige doelrijPe situatle-iwerd door I,ENS hierna gecreeercl naar het aloel weral Eaar niet
gevonden' vrèl werd het ho6fd koel gehouden en wóÉt Musli ,Baba LENS op voorsprong te
brengen. Hierna wist Michel !'ortruan LENS in cle veiliEe haven te breígen... Ond.anks heÈ
missen van de vele kansen werd.,er gepïoleerd ÍneÈ.gaed voetbal te IaÈen zlen clat LENS
beter kan dan de laatste weken gedacht werd. - .. . . . l

"' I.ENS 2 uàgori'rnet goearvoeu5al svGW'vast tè zet!èn op de eigen helft. Er cledén zich aldirekt enige doetrijpe karsen voor, maa; gelijk lENs 1 afnaken bleek een noeilljke zaak.
Na veïIooP van Èijd kreeg sVG,!Í de zaak wat beter in handen en werd I,Bt'tS 2 af en toe

. onderclruk gezet: . Tp*...Jwlst LENS ? "_?"I 
dq -.p,grze een voorsprong te nemen. Met een daverend

afstandschot weia-aé'Ïeàireï door noÈ rieilri'gepasseerd. rn de tvreede 'i;i;r biL;;LGr;----
er niet in de voorsprglq,H.t !e bouwen. ondanks DenÍg doelrijpe kans. Afnëiken jong.n=
daa! zal 'waÈ aangedàaÍ . rióé'tén'.woraen. De- achlerhoede 

-speelde-èen 
solide parcy uret

.. Aad. Eíze àrs goeae isiiiirbèËt.. .i

f,ENs.,4',hàd het in het begin erg roeilijk en vrerd de eerste helft overklast. Een 3-0
achterstand. biJ'dé rust vras arreszins . terecht§-.,Na de rust werd uit.een ander vaatje.
getaPt en kreeg svct'I weinig voet meer aan de gïond. Helaas bleven de doelpunten aaÍi
r,ENs zijde uit zodaÈ helaas met een nerdetraag genoegen genomen moést wor-dèn.'

. 
:' .r,ENs 3 iwas:h-uiren. we;brÍ jvers, àfschrrJvingen, 'etc. reisijïtirat "'s, tran ,op vrÍJdagavönal

'/oor r,ENs 3, maar vreer eens gaan berlen, resurtaat bij veer geen gehoor en bij een ander
een laconieke mededering ook ik was toch van plan te gaan st;Épen: prina resuÍtaat. :.

oP het laatst nog voor elkaar ghkregen dat speleïs van LENS 2 ;n r,ENs 4 (weer Í,ENS 4)

"Pij _"PI3"S:n:,oF papie'_ 1_1 man ctactrt ik naar nee hoor op zaterdai nog een afschrijviàg'en de ,Hr. , e. riëterslurii ít ook zo nàar weg.
voor, nij is aè mà'Íit' riór; deze week $ril ik op iedereen nog een beloep doen om te proberen

,,, -oS ïrrlllien colPleet te krijgen, lti(t dit niet of steeds net clezelfde Spelers dan trek' ik 1 elfta1 terug. Dan maar teveel spelers, de huidige situatie is nieÈ,i1f ,1i 1o1a.1,

OPSTELLINGEN

LENS 2: wordt door .' óè)'trainer bekendl gemaakt.

LENS 1: M.Fris - H.Dienel - p.Grootveld - G.Kuyper -J.Sinke (À) - L.Sir,Jce - W.Stuifbergen - B.vd
verzatrelen 9 .30 uur LENS
Ileïen indien mogelijk.óok besctrikbaar voor LirNs 4.

DsoS-LENS3 6.2 (2-2)

Mi ck Nelissen.

,

H.KotMenhoven - W.v I'Ersbergen -
Nouland - P.Erze (?) - N.N. -- N.N,

LeÍder c.KEiper.

gjt g,- c.Berenbak - D.s Essen - l,r.Jansen - H.Keryer - M.Kemper - J.. Koulrenhoven _
J. icuitàOfKËuithof - C.Lipman - R.pilon - D.d Ruy@rÍ - N.N. _ N.N.

S.V.P. Eventueel ook nog beschikbaar voor LENS 3 inilien nogelijk.

IÍij begonnen deze wedstrijd tegen een goed en gerctiveerd spelend Dso met 10 uan, orodatweer ee,, 
. 
spelgr zonder taar of teken zi j n eut;l tn dè steei ri.i . 

-e"r,Àig 
waren erweer eèn aantar sperers bereid, na e} een wedstrljcl gespeeld te hebben, ons elfÈal teversterken. Deze spelers worden dan ook bij deze door de overige spelers bealankt voorhun inzet . .' .'.

De eerste helft verllep redelijk goed voor ons want na- ongeveer een kwartier spelen' kr'ànen wij zerfs met o-1 aan-de leiding na een primi ópqeI'ette aanvar werke doorPeter. Grootvetd uitstekend werd àfgerond..' Deze s tand ' ;;suttèerae in een nog "feuer'aan-
'và.l lend. Dso.war de srahd op selijké.hoosre brachi i_1-;;;;;; ;;;; """u.-n.ii:i:'.' - maker de étard op 2-l . .i ! :. .... ,' . ..- . - -. ::.'
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Na enkele kleine kansén niet benut te hebben Dochten wi-j Ëlqk. voqr. Ce: ruÀt een èirekte
vrije traP nenen, die door een uitstekende samenwerking tussen Aaal Enze en Rene Keus

' door de 'llaatsÈgenoelide: oÉ. schitteÍende.wljzd à Ia Platini in de ïechterbovenhoek werd
g€plaatst 2-2 j .. ,".. ; , ,. ) ', , .r.-..
Na de rr'rst hervatten wij de vredstrijd in de gesÈaag neervallende regen. Naarmate de
!,refitrud VoÉaletde írerd. steeds .duidelijker dat vrij ionditioneel te kort kwaflen àoordat
een aantal sPelèïs:à1 een vi;edstrijd. In de benen hadden,en het spelen roet 10 man steeds
meer tot 'iritdrul*ing kri*aro, oiteindeLijk kqan DSO ëen kwartier voor tijd cip voorsprong
3-2. In de resterende speeltijd kregen wij er nog eens drie orn de oren, zoalat dé thuis-
club terecht de víinst binnenhaalde 6-2. Tevens wil ik gebruik maken door een beroep te

";qqqD'oP q.lle sPeLers van het 3e elftal om tenrÍrinste op tijd te laten ,wetén wanneer.- je
verhinderd. bent gezien het drr:kke progran&r wat ons nog te wachten staaÈ, rk zou het

' naroelijk erg j amxneÍ vinden indien wi3:dè'3è klasse, ,"ik" doo= hard werken van andere
i spelers is bereikt, door degradatie te iiróëten verlaten. :':i ,-,"
. ,.-' ,:-.,':.. - ', .,, : ,l.Sinke:. -,.'-
JJJJJ.T JJJJJiIJJJJJ J.].'JJJiIiI
.rJ: VAN HET JEUGDFRoÀE.JJ

- J,ÈJJJJJiIJJJJ;,TJJJJJ,TJ, JIIJJJJJJJJjJJJJJJJJJJJjJJ,TJJJJJJJJJJJJJJJJJJdJJJJJJJJJ,T,T.TJJ;TJJ,T

Í,IEDS TRIJ DPROGRÀMMA A+B JUNIOREN

AT,GEMEEN KOI.ITÀKTPERSOON : Peter Perreyn, Serenadestraat 51, 2551 XB Den Eaag,
EeL - 97 t674:

ilan SpaaÍls, Maartensdi jklaan 54, .2541:XR-:ÈntHaag,
t,el. 292929 b.g.g. 971674 (peter perreyn)

.':-'.

Kontaktpersoon:

17.00 uur LENS A1
11.00 uur Í.ENS 82

ZATERDAG 29-3-1986.

!1i45 uur LENS- À1'
14.05 r.ENS A2 .',..

' 10 .45 uur LENS,-BI

zoNDAG 30-3-1986.

AfbèUèn voor de wedstïijden bt j' boíengénódnd pèrsoon op donderilagaíonal tussèn'18.00
19.00 uur. In uiterste nooal nog op zat€rdagÍnorgen op LENS btj iemanil van de
jeugdkorDnissle ÈeI. 661314.Voor avondwèdstri j den uiteïiijk de avond van de wetlstriid
voor 18.00 uur.

I . r' .:' .i ,.':''.\. ; ..;i ,

VRIJDAG 28-3i1986.

en

Samenkonst LENS

tfesterkwartiertoeinooi r.r. vri ienfróeitfà"n':" f S.:O u"=
LENStoernool 10. 15 uu:

.)-',r'.

Weètëikwartiertoerilooi M. vri jeihoekiaan
'; söhéïentngentoeinooÍ, uou€rustuleg
. t,i1hèlnus'to'ernóoi t,estvlietwèg ' .' "

10.45 uur
12.45' uur
9 ,30 uur

aa uur LENS A1

BYZONDERHEDEN

westerkwartiextoernooi M. Vri j enhoeklaan ??? uur

voor opstellingen zie bij het toernooÍoverzicht.

-7-



l:ViEDSTRTJ.DPROGRAMIA:C*D JUNIOEEN .'

KontaktDersoorl:, .,

vRr,rDAG 28-3-1986.

11 .00 uu.r LENS C1
11.00 uur LENS c2
11.50 uur LENS Dl

zoNDAG 30-3-1986.

11 .
72:

50
oo

uur LElls cl
UUT LENS D1

WoENSDAG 24--19A6 .

,.1
19.00 uur de ilagers Cl

V-RIJpAq:4-.4-1986..

19.00 uur LENs c1
18.00, uur LENS D1

BYZONDERI{EDEN

nobgrr ferióings;'Kon. sbhakade 4c, 2518 R.T Den Haag,
tel. 652414 b.q.g. 977674 (Peter Perreyn)

; SaDenkomst - LENS

- LENstoernooi
- LENSTöèrnooi
- Die Haghetoernooi Ockenburgh

Afbellen. vog{ de -qe4qtfijden bij ,bovengenoemd petsoon op doniler.regavond, tussen 18.00 en

,f9.0.0,u;r. In uj.t-erste Dood nog opj zatérdagmorgèn. op IENS bij iemand.van de
jeug<ikornmtssie. ,tel. 661314r. voór avondweds tri j den uiterlijk de av.ond van de wedstrÍjd
voor 18.00 . urlx I . ...r-. .. j

:.:I
- . 'OrEnJepleintoèrnooi Buuïtveg
- LENstoernooi

LENS C2 Buurtweg

- Crawley Traders
- '" Crawley Traders

v2
v1

" 10 .15 uur
10. 15 uur

.l0,50 uur

10. 30. uur
t 1,00 uur

17.45 uur

18.30 uur
17.30 uur

:-.._..:_--4."

voor opstellingen zie bij het toernooioverzicht.
zie play,-back show.

T{E DSTRIJ DPROGRAMMÀ E+F ,.JUNIOREN

Kontaktpèrsoon :

vRr.rDAG 2B-3-1986.

AfbeLlen voor de wedstrijdep 'bij,,bovengenoéitd'iÈëf,sdbn op donderclagavond tussen .18.00 en'
19.00 uut,.In uiÈerste noodinog op, zatàaaagnqrgen .op IfllS lii i"rlia 

"", a"
JeugdkoEriÉssie te1. 661314. Vo;r ;vond!,iedséri j àen uiÈerlijk de avond van de wedsÈrijdvoor 18.00 uur.

Rob v Schaik, ,fan Luykenlaar 158, 2533 JU Eten Haag,,
tel. 884694 b.g.g. 971674 (peter perÍeyn)

SarDenkoEst LENS

14 .0d uur' LENS E2-
9 .00 uur LENS F1
9.30 uur IENS FA

zoNDAG 30-3-1986.

12 .00 uur ÍJENS El
12.00 uur LENS E2

BY ZONDER}iEDEN

Spoorwi jktoernooi Hengelolaan
Die Haghetoernooi Ockenburgh
Laalkwartiertoernooi Jansoniusstraat

LENStoernooi
LENStoernooi

13
I
I

.15

.15

.45

uur
lrur
uur

11 .00 uur
11 .00 uur

voor opstellingen zLe bij heÈ toernooioverzicht
zie play-back shoq

-8-
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!{EDSTRTJDPROGRAMMA DAMES EN MEISJES

Kontaktpersoon : Frans vd-.Berg, cramsbergen.laan 114, 2541 ÀM Den Eaag,
lreL. 297978 b.g.g. 917674 XPeter Perreyn)

.1 .- .- -: ..,:. .r .'i
Àfbellen voor de vredstrijden bij bovengenoemd persoon oB doÀdéagavond tussen 18.00 en
19.00 uur, In uiterste nood nog op zateralagrcrgen op IENS bij ieEand van cle
jeuldkomnissie teI. 661314. Voor avondwedstrij den dt€rlijk de, avond van rde weclstïljd
voor 18.00 uur.

ZATERDAG 29-3-1986. SamenkoÍnst EENS

11,00 uur I,ENS neisjès

vrijdag 28-3- 1986 .geen. .training
!'- i ,..

BYZONDEREEDEN

- opstelling: S.vd tserg - N.Ros - D,S-chram - J.Baptiste - N.Schrijver - B.Sídt -
I.Spaarbroek - M.SpaarÈroek - W,KooI - S.Kool - A - Diïkzwager - M.vd Berg -
N.vcl Meer- : i.. .,.. :

afschrijven A.Ros tel . 295726.

A1Y westerkwartÍertoernooi 2A-3 x/n 30.3-1986.

PIIOGRÀMMA: 28-3

RKDEO v1 10 -30 uur

LENS
29-3 ,

16 ..15 .

17,00
rl I .45
16.00
10..00,
11.30
13.00
:". I r'

14.30
16 .00
17.75

uur
9ur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur

offi ciele opening
tsoldklIhben 1903
LENS ,.I
I,ENS ,

Spartaan 19 20
Petzalka

30-3
Kruisfinales
5e /6e plaats
7e / Ee.plaats
3e / 4e plaats
finale . . "
prijsuitréiking-'

gE!Sl4ng,_ E.verbeek - F.de Bïuyn - R.v Schaik -.F:v Kester - R.vreeswijk - M.v oven -
P.Oosterweghel - L. MeeuvJisse - A.Oosteïlaken - M.eI Assroutl - F,l(assim -

, - E.Endlich - M. ÈrldI"ich .

- - ... i ;.. .._. ..- - .:i'-_:
BZ - Cl - C2: LENStoernooi: 28-3-1986.

ProgïaEDa:
12 ,00 u,'.rr. RVC

Ín iealere poule
I1.00 uur. LENS :

12.00 gur RVC
13.30 uur LENS
14 .30 uur,die Haghe

+16 .15 uur Prljsuttreiking

Rava
LENS
RCI
I,ENS

gpste]èUsSl:

M.Ilaazen (2x) - E.Raffaele - R. Raffaele - R, CujÈerbatch (2x) - V.Trory
À.v Wljngaarden - A.Raghoebir - D.Ramnares - D.Banique (2x) - M.Bosch -
R. Hartnan - J.de Jonge
M.Haazen - R.Curbeïbatch - D.Hanique zie ook iSWS eZ op 29-3

I,ENS 82 :

-q-

).. ..

.t .. I



LEN§ C1: (ook voor 30-3) M.Erecleriks - M.Schuurinan.- q.den-Eeijer - J..Iranveld - -
P,ValkenbuÍgh - R.Wyrdeman - À.Tikai - M.Tijsen - R.Tettero - M.v Croonenburg -

. ' 'E.v Knijff : H,snulders - D.v zetten.

LENS C2: R.Boon - A.v Delden - D,v Delden - N.Jagesar - P.de Lange - .ï.Lelieveld -
' R.Slietendreoht - M.WrÈben - S,Sharma - N.BhoIai - P.Pronk -i r -'

OpsteIlingen :

IENS D1 : (ook voor 30-3) M.r.Íroester - D.Eeins - J.spaans - N.schuuroan - M,ale Bruin'-
M.de Brito - E.Lau - M.scholte - F.Lelièveld. - D.slierendxecht - R.cilliot

LENS Fl: Ttl. v I€euwen - J.Sandifort - P.v Rijn - R.Otte - M.Vieveen - PrKortekaas -r-:--:- R.vd Heyden - J.Blom - J.Dietz.

E2: Spoorwijktoernooi r 28-3-1986 .

Poule 1:

; n1 - Fl: 'die Eaghe toernooi I 28-3

Programa: a2',
??a

Fl van 9.00 uur - 13,15 uur.
Dl van 11.50 - 17,45 uur

14.00 uur Spoorwijk
C5oéE tsiit GEBen Wit'58

' 16.05 uut LENS
16.30 uur"Nr. -2 poule 1 -
16.30 uur finale

+ 17.00 uÉr prÍjsuÍtreiking

gj:jEflitgrR. Jagga - E.Waterreus - R.!{atetreus - v.de Wit - D. Manniesing - M.Tijsen -

LENS

I,ENS ,. 
"

Alphia
Nr. 2 poule 2.

osc
Scheveningen
vredenburch

M.Jansen - R.KIoor - J.vd Seijp - P..v Elswijk - J.de lange - J.vd Zande.

F2: Laàirkwartirertoernooi : 28-3- 1986 .

PrograEna: ??? aanva-Írg 9.30 uur
Eincle 12. 30 uur'

,....'- .,1 ij ,.:.'ll: 
_ 

.r:

_o-ps teSling: L.Peek - A.vd Heuvel - c.v Verseveld - P-val:Steen - M.Waterreus - L.van
L.van rt KlooÈterv- P.vd zalm - F.el Hadèioui - A. et Eaddioui - ,l.Buls

.:
A2: SchevéninqentoëÍnooi: 29-3-1986.

PrograJnna: 14.Ö5i"uubi LENS.
15 . 15':uui 'LENS '

16.25i Èuz.:,LENS.
I7. 15. iirÈ Pri jsuitreiking+

9e!glling,: I,r.Haazen - R.Cunerbarch - G.vd Weicle - J.de Jonge
F.Swalef - P.Straathof - R. Hartnan (2x) - J. Roosloot
R.Hartnan en J.de Jonge zie ook IJENS B2 op 28/3

. -r 1.,. , : il-1 '. , - \'r .'-' .

81i Wi].helmus toernooi: 29-3-1986. ,

{2x) - F.Chrlst
- K.Verhoeven -

- O,Sgralef-
D.Hanique -

Programa: LENS ' I

Quintus
LENS
Wilhe1mus
prlju.itreiking

Cheslerton boys
LENS
Bootel Youth FC
I.ENS

+
15.25 uur

10.45,
11.55
t3 -40
15 .25
76.45

uur
uur
uur
uur
uuï

-1U-

PrograroEa i
i5.15 uur Groen wit r58
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;rbpslerringr J.'Dunant - M.Brooshooft - R.Tettero - M.de Fïel - R.spaans - J. Tlnme rnans -
F.e1 HaddöoiÉ - D.Bijlsma - E. Spaninxs - p.Bij1sma - p,vd ZwaÍr

e1 : I Oranjepleintoernooi, 30-3-1986,

PROGB,AM!4A: ' 11 .50 uur LENS' 12.40 uur Tedo
13 .30 uur LENS
14 .20 uur vvM

-+ 15.15 uur prijsuitreiking

BTC
I;ENS

Oranjeplein
LENS

puidk steps

LENS

LENS
penalty schieten
Lugdunuln
slalom op tijd
Engelsen
cw

LENS
penalty schieten -
cw
slalom op tijd
UÀlO

Sandgale

I,ENS
penalty schieten
guick Steps
slal@ op tijal
Quick :

gfrO

oÉsteIJ-ing: (ook voor 28-3) M.Ëiederiks - I,t. Schuurtraí - E.den Heyer - J.Manve1al -,
P.Valkenburgh - R, VíyraleEan - M.Tijsen - R, Tettero - M.v Croonenburg -
E.v xnijff - H.Smulders - D,v Zetten - A.TÍkai.

.Dl - El - E2: LENstoernoo:ir: 30-3-1986.

13.
.. 13.

12.00
12.35
13.00
13 .35
14.00
15:00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Programna D1:

El:

Er.

12.00
12.35
13.00
13.3Ë
14.00
15.00

72 .OO
72.35
13.00
13 ,35
t4 .00
15.00

uur
uur
uut..
uur
uur ,

uur

Quick

I,ENS

LENS
I,ENS

LENS
LENS

uur
uur
uur
uur
uur
uuï

wc

LENS
1

LENS
LENSPrijsuitreiking + 16.25 uur

,. t.
opsteLiingen:

EIEREN ZOEKEN

.PIiAY - ,I]ÀCK

.LENS D1 als op 28-3
LENS El als bekend
LENS E2 als op 28-3

Helaas èit jaar geen eieren zoeken voor de jeugd op @I{s. op Í,roensdag 26 EaaïÈ stonalalit festijn eigenujk gepraacl naar protseling kregen we door dat er óp deze dag voropschoorvoetbar zou zijn. Het reek ons niet gesraagd om dit sa.Éeoete taieri varre;j,Heg.arternatief was zateïdag 29 maart. De voetbalbond besloot echter door de vele afkeuxingeneen koq)ètitieprograEma voor de senioren in te lassen. Dus ook nu weer.geEn elerenzoeken. woensdag 2 aprJ'I vonden we te làat. rn overleg met ale paashaas is toen beslotenhet eieren zoeken te laten schieten maar !íe hebben wei een leuke verïassing voor dekinderen. ' j

r PLEE BEK, SpeeI teïug.

Een vrije vertaring voor een gigantisch spektakel., 20ars be100ft zijn er hier nog -eenaantatr rededelingen van befangriJke aàral. - ', i-
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nr'1': r-' 'r lDe inschri^jving hebben vtij. zaterdagayonal 2?-3.-86 te oo'oo uur geslgten. DiÈ 
,

in verbàrid met technisch, .tactische aspecten..Ik noem maar _een dvPrsstraat b.v.
te tijd.

m 2. Het deelnenersveld bestaat uit I solisten en 7 groepen. Te weten in -wille-
keurige volgorde:
Lee Toweïs, Bruae sPrinsteen, Gerard JolÍng, Georgie Davis. Ready for, the world,
Madonna, l4lcheal Jackson, Billy Joel I Bovrie and Jagger, thè ltlree ilackets,
RobeÍto Jeickettie anal zijn bromfietsen, Dolly Dots, Mister Mister ' Simple Minds,
Vader Abraham en zi) slurfen. .

nr3. Aanvang van het sPektakèt is zaterdag 12 aPril 1986 om 17.30 (Ïonal).van de
deelneners wordt echter veïwacht om 17.00 uur (èigitaal) aanwezig te zijn.

nr 4. : t'g cirganiserend corlltte is razend. ltàld aan 't rePeteren vooï wat heet een
knaItréndé show. vlij hopen dat de deelnemers ook veel trainen, daar wij wel wat
tegenstandenillen hebben.

nr 5. Publiek van enig niveau is lrelkom, Ieeftijal, gesiaèht, overtuiging is niet
van enig betang. De entree hebben wij helaas Irceten s-tellen op f 0,02 cent.
Afgerond is dit dus niets. Dat is dus niet-iets oÍr zoiilaar overheen te staPpen.
Drempelvrees. is hier dus nieÈ van,toePassing, daar de dreEPels niet hoger zijn
als 2 cemtimeter: Mensen net hoogtevrees kunnen zich èehler zoncler vrees metden
voor een shock-therapie.

I,Ji j hopen op een volle zaal en zien U graag op 12 april 1986 in de Casourel-zaal van

'Met vriendelijke groeten en een slÍéing
Ton, Ed' Leo, Joop .

I:ENS A1 - GDA A1 4-2., , i ,

Na een aantal l.reken op nonaltief te zí)n getieest, gingen we toch vreer de wei in. Er wer-
-1, -oen wer weosrrr]oen v.r.r-ends chappeli ji: gespeeld j-n deze donkere en koude dagen in de'
winterstop. voor A1 was dit we1 in eeÍr qunstige tijd ondat ruij te maken haddenqnet leel
blessures. ook waren er nog wat andere zaken die niet helelnaal ten goede kt{amen aan het
elftal. Na vorige keer tegen cxoruvliet thuis gewonnen te hebben werd Ceze uitl.Jedstrijd
vorlge vreek als eerste overlinning na de vrinterstop aangetekend 2-3. De wedstrijd erna
ging tegen GDA. Deze vrordt altijd a1s een heel zware Èegenstander beschouwd (en terecht).
GDA stond op de een na Laatste plaats. LENS stond op de vij fde Plaats maar GDA zou oP
3 punten konen als er verloren werd.
Ele eeïste helft was erg spannend. omdat er vrij veel doelpunten vielen. Ne een kwartier
afwachÈend spelen tekënde Marco v oven het eerste doelpunt aan uit een vrije traP.
GDA reageerde daa: gelijk op, en scooïde ook via een vr-ije trap. (DiÈ dcelPunt was te
voorkomen). Robert Vreesiviik kreeg het ook op zijn heupen als linksback ài3nde en scoorde
via goed doorzettend r.rerk ook zijn doelpunt. Weer liet GDA het niet op zich zj-tten en
maakte noq voor de rust 2-2. De tweede. helft vrerd er wat hard.er gewerkt en dit kwam ook
tot uÍting door de vers ingezette l,eo tleeuwisse die tsee doelpunten voor zijn rekening
nam. GDA bleef drukken maar ktram niet meer tot scooren. Als LENS A1 op aIIe plaatsen
goed geconcentreerd het ve].d ingaat en bu-jft (ook in de wedstrijd) dan zal"Al best
kansen hebben op goede prestatl'.es in de nog zÍ.Jare resterende weds-urijden;'

,Patrick oosterweghel.
LENsr 81 - uaalö*i jk Bl 3-0 (2rp)

. :. .. :,.' . i I ',. ..-r...r "rget erg zwakke Naaldwij k kon LEN§ i]l absoluut niet inspiereren. De eerste. helft ging,het
nog wel. In de 10e minuut schooÈ Marco Edallich op de goal. De bal werd ,van r.lchting ver-
anderd maar de keeper wj.st de bal met een le€fétrrweg. te stompen. De bal krram precies op
het hoofal van Edwin spaninxs. Dit betekende een 1eoovoorsprong. Drie rlinuten later
mcht Danny Bijlsma een vrije trap nemen. MeÈ een formialabele duik vrist de Naaldríijk-
keeper de ba1 uit de kruising te houden. LENS bleef veel "sterker Ínaar het duurde tot
de 30ste ninuut vooïdat het 2-O werd.. Jacco Ti-Ímermans nam een cornet èn vooiètoppet--;
líarco de Frel kopte zrn eerste kornpetitiedoelpunt in. Dit was tevens de ruststand,
Tijdens de rust was het doodstil in ons kleedlokaal. Sti.lte voor.. dè,storm zou je zeggen.
Ilelaas de scheidsrechter liet ons te lang rusten. De tweede helft leken eï vrel een paar
te slaapvrandelen. Ricardo Tettero schoot in de vierde ninuut nog weI een vrije trap
erin. Dat betekende 3-0. De rest van de wedstrijd was erg rommelig. Spelers l1epen
elkaar in de weg; kortom er was weinig overleg. Naaldwijk wist hierdoor bijna 2x te
profiteren. _Lz_



Gelukkig stond de paal 2x op de goede plaats. LENS won ch:s wel verdlenal Eret 3-0 Daar
'rnóet reien.cjok Èéqèn zulke- zwàklie tegenstanders' gecèncéntreéril te,voetbailen.' . ' '

: ' r- - i.. ...,., ':-.'.. :,.1 , ' pairl vcl:Stèen: -. ''

r,sts sz - ,ruvéÀtas 131 :- .-""' : --: : '

noeÈ

' be eersté' o*reii;lrr,:.nE 'is Silnnéri ! !'Na een slecht-e séizoènrstàrt in 1985 is 82 rln 1986
- nog stEedà ongeslagenl Dankzij de redelijke tralning'sopkomst tijdens dé winterstop,
is 82 weer fris vair start gegaan. Eindelijk is aairgetoonil alat s2 voor Ídets onderaan
staat en ddt nen.toch 'wel kwàlitèlten heeft om in de nidclennoot loee te draaien, vandaag

' waren voóral de'àívallende kwatiteiten và doorslagilevende betékeni's. In de eerste
' helft kreanen we op een 3-0 voorsprong door aloelpunten van réspectÍevelijk Àsht in,
Vi.ncent en Analré, de een nog roooier dan de ander. In ale tweede helft was vooral oíze
linkervleugel met Feriy en André gevaarliJk. zi) stichten Eet snelle rushes contenu
gevaar in de achterhoede van Juventus. Dit was sanen rnet het gioeale sÉeorwerk van Ílet
narue l'lichel van doorslaggevende betekenis. ALs gevolg hiervan werden nog 5 goals 9e-
scoord docr Michel (2x), vincent, Feri? èn Àshsrin. Malco keepte weer als vanouds r. goed
dus, alleen zijn aanvallende cagacÍteiten lieten te vrensen over. zijn penalty ln de
Iaatste ldnuut ging richtlng vcs zodat Cle staÍid ultelndlelljk 8-2 Ln ons voorcleel bleef.

IENS Cl - Verburch cl (0-0) 3.0.

.- 
N9 gen redelijk goede. eerste helft, met veel onbenutt€ kansen, begonnen ,9 uuti .99 ,.'- tweède rhelft. De twèeib helft ging het veel bet€t. Na eeri x0oolè vöorzet van Pa!I1IE
derd de baI móoJ,r j.ngèsèhotbí dior i,tiiur_ice, 'en in tweèdè insttrntie Écoórcle Sffi*' schÍtterendl. (1-0). tsierna blevèn iË goëA ctoóigairn. Na een goede aarrval en-Eéí goede
voorzet van Adjai; schoot Ronanó netjes in. (2-0). Na èèn goede wlssèl (!4ischà Voor'Adljal) van Oe Laindr, ging hét nog Éeter. Direkt daaina tíkte bàtrlct goeil op uaurise

'en hij tikte hem wèer gàea door op Rómano die voor de tlÀ,eede'keer scoorde (3-0) . we .

'kregÉn nog een paar kanËén naar die werden niet benut. í l

P:s. Maïtin hièld zijn doel zeer schoön clezé kéer,- coirpliilent vraard.-

TLENS C2. -' Rtjslii jk c3 4.0''

HaIIo hier een vers van woensiiag L9 roàart.

We gingen.naar de Houtzàgerlj en hadden daar
Texas DHB .en VVP kwanen niet opdà(7cn .lrrs lre
uoesten beginnen het wa< +:y Ieuk.

Madè By: Bènnle, Marlo, Ruud
1??? Nevér Heàrd ofl: '

Na'aflàöp riierd'ei qezoh§én ln de klèedkaner tEin r.ENS. ,!ii was goedl gevoetbàId en er was
"gewonnen. LENÈ ,épeelde iir'.eén nl,etrwe opsteilihg e-n het. Iiep. beteï dan ànders r AI aliÍekÈ
werd Rijswijk onder drdr jezet èn na eén d.nuut of -vijf schoot gené een weg§ewèrkte
bal met een schuiver keurlg in de lLnkerhoek (1-O). LENS bleef stèrker, er werd goed
samengespeeld eií dlaè iesulteerde nog voox de rr:st in een doelpunt van Naik dle de tweede
helfÈ nocht uitrusten. JarEter voor zijn vader dle net kwam kijken. Na dq llnonacle kwan
Stefan ln het veld en èie gaf gelijk zijn visietekaartje af door de keeper van fÉjsvrtjk
rnet' eéí schijnbeweging op het gras te Iaten liggèn on veïvolgens beheersÈ te sioren(3-0)

I Ér. roöet blj gezegd. r.rorden dat Rtjswijk daàrdoor uet de wind mee even de sterkere' vras .
LENS nam woer het iniUiatief, aI ging heÈ nl,et zo uattettlk rneer als vóor de n:st.
Toch bleven dè doelpunien in het vooraleel van LEI'IS: Andy EaakÈe beheerst 4-0. EèÈ haal
nod veel meer krnnen zijnr'roaar zo zíjn we ook tevréden. De tegenFarty liet blijken
Èóeaeloos te wotdeii tan de ËENs-achterhoedé met Shoèsiel; Noushad; René en Pascal clie maar

.:oaar EoeilLjk dobrtsocht vérleenden voor d.e spelers vàn RijswtJk. Vooral No'ushacl speelde
een goede parLy; oPvàIlehdr was-daÈ èt géeii 'lètijk ïooid viel, naàr dat za1 ook irel aà
de'§porsprong hebben g€ítegen.- Dé grotè wens is: &te héÈ àttiia zo: -"'.' -.. '

een voetbaltoeÍrooi tj€ tegen 2x ODB

haclden Viet,orrócpJés; LENS F"en ODB

;

en
F1
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I{e kregen heel $rat te doen Piet hield wel een paar ballen tegen maaï Ja toch op een
gegeven rnoEent zat nr 1 e! toch 1n maar Gino redde ons en naakte er ook één dus stand 1-1
lexas DHB en ODB F2 speelden 0-1, toen trogsten oDB Fl en ODts F2 ted'en.elkaar nou dat
ging héeMug want oDB F2 had geen.kans s tanal O-3.Ja en toen waren wij qeer aan de
beurt tegen HS Texas DHB we kreqen trooie ballen en Gino mÀakÈe wéer ilé doeLpunten.

" .Op. een gegevne noment was het,4-0 toen hadden we tlen ninuten gespeeld. De ODB scheids-
rechter floot toen af vre zeiden er wat van maar we haclden genoeg punten ereral er gezegd.
Íroen noe-sten ODB. F1 en Texas DEts tegen elkaar Texas kregg een behoorlijke harde alobber
het werd 5-1 . ,Ia en nu nossten onze jongens er hard tegeh aan otr nï 1 te worden nou ze
konclen het hoor, onze boys ze speelden fantastisch 6 doelpunten Daakten ze dus we rraren

'groots hoor en net sportief spel.en nr 1. ,rongens bedanl(t en ik heb graag naar jullie
gekeken . . een Moeder.

: ST4ND

LENS P
ODB F1
oD,ts !'2 ..

HS Texas

1-1+,+-0+e-O 6-0
1-1 + 3-0 + 5-1
0-3 +5-1 + 0-6
0-1 +0-4 + 1-5DHB

vvP El - IENS F2

. .LENS E. ? Eoest aantred€n .tegen de F' jes var WP . In een eerdervstadiu.D vras de uitslag
4-2 loot LENS, maar dat was voor onze jongens geen aanleiding om er meè de peÈ naar te
^gooien. Vanaf de eerste. ntnuut gingen ze er voluit tegenaan. Aangenoeèigd door de ouders,
die onalanks het feit, oat het behoorlijk houd was, .het geen urinuut koucl hadden.door het

-- -tlaEÈverwarmènde spel. tle t was fijn, dat alle jongens ruee konden doen, omdat de tegen-
party ook 10 spelers had. Gino scoorde als eersi,e dus 1-0. Steentje (Patïick) .hadl de
voorhoede van wP helemaal in zijn-za](. Laurence bikkelde en tackelde op het mialdenveld
dat het een lieve lust was, bijgestaan door Marco. Abid Friki, Patrick (vd za1m),

. Andy en Jeïoen; §óq ook ontzettenal hrrn.best. deden, In de voorhoede zette Gino de achter-
hoede van VVP op zrn kop. Nadat hij eerst de paal raakte, scoorde hij nog voor rust
2-0 en'3-0. In de rust, na de tactische aanr,ri jzingen van f'erry en Patrick ging LENS
vrolijk dooÍ. KeeJer lJesley glng ook meed.oen als voetballer. Na goed doorzetten van
laurence werd het 4-0. Gino zou Gino niet zijn als hij er niet nog één maalte, wat

. zijn 66ste doelpunt betekende ]ran a!-!t seizoen,_Er viel toch nog een tegendoelpunt, uj-t
'een corner, Í,rat de eindstand op 5-1 bracht. l-la afloop was er een wlnstpremie voor de
jongens. Eeu Mars, en die hadden .ze ten volle vèrdiend. Een hele goede wedstrtjd,

. jongens en doorgaan zo. -:
.': . . een vader.. vVP F1 - I;ENS F1. " 

.

Het blauvre legioen F2 - vvp (stok van de week). rENs begon heel sterk op een.. druk bezet
veld. Met druk bezeÈ bedoelen we 21 maq. Het was één grote kluwe. De bal was niet te
zien, maar toch k$ratren er twee sluÍpschoten. De Èweede helft. hadalen r.re .de keeper in
de spits gezet, (overigens hij iltep wel lekker d.j.e avond). Er iverd na ïust meer ge-
spreid gespeeld. Dit liep uitstekend. Zo liep het doelsaldo goed.orotroog, aloor dit sy-

. steerÍi te spelen liepen we wel kans 9q goals tegen te krijgen. Dit gebeurde ook 1 keeï.
r,ENs Iièt gerukkig de kop niet zakken en ging na clit doerpunt er nog harder Èegen èan,
Door.de.grote inzet drikten r,re VVp terug tot op hun eigen helft en scoorden nog een
paar rcoie d€elpunten. Deze .vredstxl jd..Í,rerd erg goed en met veel iniet gespeeld. Na veel
gezeur vàn de oud.ers hebben de leiders na de lange winEerstop Eaar weer eens een stukje
geschreven. Volgende week doet zoals-bèIooft een van de ouders het. (tdij zijn erg

benieudd) .

r{esens ruinre sebrek vorsenQe vree,k :' 
tïÏ!r-}!tiii=

verslag VDS - LENsmeisjes.
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i

" DE TENSREVIJE
I,IEE,,i(B!èP VÀN DE VOETBÀIVERENIGIÀJG LENS ( LíNIG E}I SI,IET)' ,,..: .-:,

59e jaargang nu ner 36, 3 april 1986.

Sekretariaat: A.Schijf, SÈarkenborgh LSt 26At lln uon"t.r.

Kontrasten

onder de Bestuuïsvergadering van Maandagavond Zq)Z ywan t4tck Nelissen binnen om eveir.r .

"de agenda" op te har-en. Nu is dar op zichzerf niets bijzonàef;:-;;i-;;;;;ià"i*rà==Ë"
moedeloze uitclrukking op zijn gezicht. redereen dle ltici kent, weet dat er dan écht ietsaan de han'l ts' Hij is de "duizendpoot" van onze zaterdag-vrienden en hij gaat zeker nietopzij ,anneer hij het on,ogelijke- moet regeren. Maàr,zerfs bij Mlck raakt het geduld op.Dag in, dag tlit is hij bezig met àet ptobÀren té uereilien 

".n-=p"r"r" en wanneeï alit uit-eindelijk gerukt is (soms vri j alaga.rorrà laat nog..) rdten ze hem- en dus ook de overigesPelers, gewoon in de kou staan àoor niet te kómen. Jóngens vaà andeie tea.Ens noeten daninvallen en onvorled,-ge tea&s gaan dan speren, enz. tset gevolg is bij iedereen bek;r.r;.-
Nu.moet ik 

'Lirekt 
zeggen, dat dit maaÍ voor enkere speters geldÈ. Gerukkig zijn er nogprina' sporE1ensen, die deze bagger-r'entarireir niut rr"ii.". ';;;;È.;-;. rial srordr van een:' : vq,peniging geeft dit o.l: ook- verplichtingen... En $ranneer je hie'ni.i; ;;";;;i.;ïà=;:;iets anders doen,,maar ràat je je nrienderi ,nigt ,oru"r 

- 
Ètirt."; 

-r."a", 
taal nog. tekenl

)

celukkig staat hier tijnrecht ïeqenover wat er.het afjelopen (Iange) paas week_end 
.

gebeural is,-
orrdanks. |reË vaak wisservarrige weer.zi]n echte sportmensen vorop bezii geweesÈ arre jeugd-toernooien prlIoa te laten vexlopen.:.uoàsten , de velalen is orde wlrden gemaakt: geen nood:t'let een groep gaan"prikken"" en àe ieuga roo 

",""r-" t]ra.;: -"ir""ii]="") 
iornur,g.,,.::1,

Hierbij wir ik tevens ons voortrefferijke team.meísen Ëedanl<en, aat toch maar, uuï na uur,

.' l.' ..
En wat dacht u van de ver2orging van de kreldkamers? u ógsÈ eens.zo,n ,,lokariteit,l gaan,. bekijken, nadar èr ,'sebruik,r-va; s.,"Jj;;;;;;;-;";;;;r;""à;: 'r,nu",,a" 

vorsende das;-'lralles weer piekfij n' school'r o, orrrË nieuwe gas'ten te ontvangen. Dat is gewerdig.: . ,, ;

ToÈ slot nog even clit..voor dè speler, die zijn voèrtuig het rlefst recht voor de kreed-k.Eer zer,,zijn wédsÈrijd speerr en a"" =p*i"i.s;;;;;;";;-r;;il; ;i;-r;*. ,.ï.,^.i]*hi j over her Lovenstaanàe 
"Ëns nua."i,t. ,'"gàii:r i""-#;-;;.-;; .Ir.,.ï.,"rn kururen koruen,

waarsChijn].1Jk.hebikn"..*"rg;u'""null.l..oftoch.niet?

. Ad Coret, voorzièter..

': ÀTTENTIE:: ^,Ibnderd3g fO april ?.:s. speelÈ het eeïste tegen SJC in r,Iooïdwi jk...
. De hUS traar Noordvrijk vertrekt oií 15.30 uur. . .

I

I

| ).!..



De balkomissle bedankt iedereen die zo fantastisch heeft treegeholpen om het paas week-
eindetoteengoedeindetebÏengen.IIet$tasgewe1dtigl

BR
. BAROPSÍELLINGBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBtsBBBBBBBBBBBBÈBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBbBBBBBBBBBBD-BBBbBBBBBBBBBBTBBBBBBB

'Zaterdag 5 april

sr morgens :
s Iniddags :
Slrriten:

-zgille|g. 
J_.qpril-,

s ' rnorgenà :
s I Biddags !
Sluiten I

Afbe+J.en. blj José chïlst, ÈeI. 660204

Hr. LentinE - Riek Bosch - Ria Bijlsna
Àn vd Steen - Marleen vd Steen - Àndré Christ.
Leo Molenaa.r

Tinus Zilfhout - cor Hoppenbrouwer
Àn vd Steen - An BergenhenegowJen ,

An iJergenhenegouwen

víie dacht. dat hèt afgelopen Paasvreekeinde door de IrENS-ers in gepaste rust zou worden
doorgelr'acht kwair bed:rogen ult. van Xgoàae) vrijdag tot maandag was het.in a1le, aideltrigen
een drukte van belang. zondag was er bljvoorbeeld het Paastoernooi voor D1; El eii'E2.
ondanks het, vcoral 's ' nidclags, slechte weer kr:nnen we terugkijken op een leuk toèrnooi.
met veel volk.
Afgelopen maandagíwerd. er bij de zondas ger{oon kompetitie gespeeld.. Eet derde, volop ià
de Íace voor het karopioenschap, speelde tegen Tonegi&, Een ploeg hraarvan'eerder we;dvérloren. Met bij-vlagen goed voetbal. yerd. een sportieve revanché genonen. vooral ..

FraÍrs Disseldorp was weèr eens rekkèr bezig en scoorde drie keer (eindstanÈl 5-1).
Eet vierde speelclè tegeri konkurrent soA. om naar even te tonen dat nieEand anders dan heÈvierde kaxopioen r,/il en kan word.en $reral soA EeÈ g-o on de oren geslagen, onderj meer doordrie doelpi:nÈen van Èe§ odenkirchen, waardoor een voorsprong van niniinaal twèe punten
oP de konkurrenten werd genollEn ( er bestaat. wat oncluideli jkheld over de precleze stand).Het eerste ging naar PoetalÍjk. rhuis was verburch begin deàerÈér de sterkÉie geweést, ;

maar afgelopen maànda|r was het. LENS dat vanaf het eerste fluitslgnaa1 het hefi ln handennau. Met goed, vóettiài i,rerd verburch onder druk gezet en kwamen Ër gc;.a" kJdJn.--Riil;;;vd Hoek o.a. spétterdè een vrije trap boven op de kruising. Na een Èalf uur kon Robertvd zwal op goed aangeven van Richerd vd Eoek scoren. .EveD voor de ru-st'weril dezèIfdeRlchard val uoek in hét strafschopgebied in de mangel genomen. Theo Dikstra 
".irii".ia.koelbloedig de penalty.

Na de rust was het''birveiltrij deli jk dat rJENs onal.gr. druk kt,ram te, staani maar echt gevaarltjlil(onVeÏburchnietv,orden.Totdatdescheidsreé.hterineenonsinziens'.Ere,";tIii.
srLaling een strafschop zag en verburch hierdoor op 2-1 kwaro. !,!et nog een kerartier tespelen bekroop ons toch even een angstig gevoel, Daar getukklg kwam LENS de resterendetijd zonder kleersètrèuren door. Eindstand 2-1 ,

LENS. en heÈ Paasweekeinde.

UNICORN - UNI@RN - ITNICORN - UNICoRN - T NICORN - LNICORN - UNICORN - UNICOEI'i '- IJNICORIi -

Jan Bom deed afgeropen 'nàandlag ,oor 
.orr= 'de punten, .roor-ae LENs-voetbarler van hetjaar trofee. Bedankt ,Jan:

UNICORN-UNICORN-UNICORN-UNICORN-UNTCORN-UMCORN-UNICORN-I,JNICORN-UNICORN-
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VARIATIES

..:,],, \ :Bij het LENS':toernooi voor D en E-erftarren werd tussen de wedstrijden penarty'geschoten en de balvaardÍgheid vàn de spelerÈjes getest. .r, -
Bij het penalty schieten stond Martin vd Lans ondey de lati . .._

, ïij.-oefende vast voor zijn aanstaande_. dienstprich! want hij heeit de here di.ddàqin öe moddeï gelegen.
Peter. Perrelm opende het toernooi en konèigale in de kantine ars'ËLlste'wédsttijcl
van het toernooi tr VI',C - Quick " aan.
De aanwezige Engelsen (sandgate ) keken na deze aankoniliging. toch een beetjeniet begrijpend, . . . . . ,. . ..
Dachtdn zekér dat naast het ÉenàrtÍ schieten en slarorrnàn nog een nieulr ondeÍdeer

of u nou passief of aktief in het voetbar bent, !r'ij raden arren aan de komende
weken de èiver§è programma's in di: tENs;revue goed te lezen net het oog.bp de
"doordeweekse'! wedstri jden
over doorder.Íeeks gespràken l

De fl (aagsche) c(ourant.) -cup gaàt deze week van start.
Al,s U dlit leest heeft zaterdag I tegen.Iitonster gespeeld. : I

Àls U tI., avcndeten even naar'binnen propt t<unt u nóg net oxo half zeven getuigezijn van de wedstrijd HDv 1 - rJENs 1 in het ZuiderpÀrk. ( 1g,30 uur).
.';IJENS] 3 - Tonegido 3-

i rí een niet aL te l'geweldlge wedstrijcl heefÉ onze 3e zijn weg naar het kaq)ioènschap ïoort-gezet. 'Ere èersr'e helfr werd er vli j rauw gespeerd en Tonegiào kon nog .".'*;-ilil;i. 
'il;

, houqpn. Toch werden er aardige kansen gecieëid, ,uur deeré door pech en à;í"-à;; ;":---kunde bleef het vrÍj lang 0-0. rn de 35ste ninuut vrist Frans Disseldorp., uit eeh ke;;idei,v€orzet van RoberÈ pennings r,ENs naar een toch wer yerdiende .roor"prorr!' t"' iopperi 
-ii-ói,

, .\ Tot de rust gebeu-rale er verder weinig noemei.*".raig= . , , - : 
- 

,,
, T, zg helft was 10 xlinuten cud toen t'tarcer 2aql:cerg b.i.nnen ae rÉÏrichte :ri3i"ii tieid'g"-. vloerd. strafschoP dus, die door Àrthur de Grqot uÉn""i=i- *.rJi"q";"h"a.". Na qoed door-zetten v'as het Frans die.enkere ntrtnuten daarna hët derde doelpunt-"oo; ;;N; ,."iier""."-schieten' De wedstrljd was gespeerd, en een verslappiíg in onie achterhó.au i.!Àiaà-' - -

Tonegido een penarty op èie werd benut. (3_I)._Gelukkig bleef r,ENs g.o"J ;ii-a"-ià."ï., ,r"een snel uiÈgevoerde counter wist Robert pennings op groeal a*g..r.r, 
-l.r* 

de ingevarren' ' Kees odenkirchen'beheerst 4-r aan te tekenen". De Eooiste goar kwam echter opnaam van'opniquw Frans Disseldorp die.iEt een zeer bekekeí boogbat de n.i.1àtln=i" ".; àn"oiaoverraste ' Ein'lstanal 5-1..een.vreer hooguitgeval r"r, o.r.íi*Ír,g .n art-i=-rr"""i-rrÀ""gl";;r-lijk voor de volgende wedstrijden. Er-zal-beslist.moeten ,;;É." .;;;J; ;;;-;.d;;;;;;"qhrant er volgen nog een aantal hele moeilijke wedstrijden '. ..- r ,j,-:,
..tre leider.

Ï:t:-- voor. de volgende wedstriid kuÍrt u een riterair meesterweri verwachtenlwant datrs onze schoolmeester Kees Spoelstra de. .. .. .. j

LENS4-SOA2

Gezi'en de nare ervaring van het vorig seizoen, toen na een positlef riersiag i; de LEN'-revue nawelijks meer een punt werd behaald, zal er nu op verzoek van de ,,Íeider,, qeàn
TI:1.S van de belangri jke topvredstri jd-.r,exÈ 4 _ soA z worden geschreven. _;;;;;;"d;-',wiLren rare wer even verrerden dat de uitsrag B:0 in n"t 

"Ààià".i 
-"""-iuis 

a """.
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PROGRAMMA DOND.ERDAG 3 aPril 1986. (H . c. Cup)

18.30 uur HDV 1 LENS 1

PROGRAMMA ZONDAG 6 A iI 1986.

Zuiderpark 2e gedeelte

v1

LENS 3

VVM 2
Triomph 3
I.ENS 5
[,ENS 6

IENS 1

I,ENS 2
ms'I
Drmo .3

11.00
10.00
11.30
72 .OO

72 .OO

12.00
10.00
12.00

uu{
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 2
RKAW 4 '
DuÍro 2 .

ïLFNS 5.
LENS 6
EIiISE 4
Voorburg 6
sr ,. .l

J.,:odschalk
V1
v2

.Di.jkhulzen
. Ànnokee
;Eoflancl
.!Íezenberg

6to / Lo96
407 /2045
4t2/?.075
417 / 2LO9
427/2r32
416 / 2099

426 / 2202

4O7 / 20 18
472/2037
4r6y 2041
417 /2044
42r/2053

52r/ ,o13
6r0l10s0
427 /2203
426/22O1

454972
947272

c.sluls.
L.Vreede
C . Uffelen
R.Everts
R.PoInan
B.BellekoE

PROGRÀMMA DINSDAG 8 apïil . 1986 .

v2
v3

v1
v2

18.45
18.45
!814,
18.4s
18.45

uur
uur
uur
uur
uur

Icanenburg 2
TENS 4
LENS 7

VerbuÍch 5

Quintus 3

aPriL 1986.

A
L
J
J

R. Faas
P.Oskam
N. N.
N. N.

18.30 uur SJC 1

l.q .,30 ,.,r.rur, DHc 2
18.45 uÈ LENS I
te.4s'uui''!ir{s s

ÀFSCITRIJVEN

I,ENS
],ENS
LENS

5:
6:
7t

W . Kouwenhoven
E. Ri mroelzwaan
G, ir'ui.ve s teyn

299 855
ot742-'1734

'oLa9t-7943

I,ENS 8 :
I,ENS 9 :

L. verkljk '

F.v Beekum--

PROGRAMMA ZONDAG 13 a iI 1986.

14.00
10.00
11.00
13.00
t2 .oo

uur
uur
uur
uur
uur

uur
uuI
uur

vios 1

ws2
LENS 3
LENS 4
Tealo 3

LENS 6 vr
IENS 7

'inrs I
ÍJENS 9

ij

I,ENS 1

LENS 2

vredenburch 3
Delft 4
IENS 5

ADO 5
Quintus 4'
ADS 5

11.00
11.00
13.00

-4-

.De Musschen 2
LENS 3 ]

LENS 4
wipphlder 3
osc'3
LENS 7
LENS I (vr).
LENS 9

,l

' i,i
. IROGRÀMMÀ .DONDERDAG 10
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PROGRÀMI4A DINSDÀG 8 april 1986.

21 .00 uur IENS
21 .40 uur LENS

Opsteillng: . als bekend

20.30 uur r.ENs 6

Indoor Sporting 1 Sporthal Dlrin1aan
qrmlova 5 Spotthal Duinlaan

1

:

PROGRAMMA VRIJDAG 1I'APRIL 1986.

:"
19-00 uur XSD 2 LENS 4 Sporthal Houtrust veld 2,.

OpsÈelling: B.Endlich - H. ilabroer - F.tslok1and - J.Keetman - R.Keus - p. C'oret -
W.v Mersbergen

19.45 uur IENS 5

'- feidèr F.Flumans (2x) '

- ReaI Holsur 2 Sporthal Eoutrust VeId 2

opstellingr R.Keus - H. Scheepmaker - À,v Blitterswijk - w.v Mersbergen - E.Coret -
vrí =''"elerqf :l2x zj|e ook IENS 4 ) , '

Scheiílsrrechter -LENS 6 , I Leider F. Flumans

ACr '4 . ,. sporthàI Houtrust veld 2

Ieid.er J.Ham. ,

|2x 
zíe 

"?f "{yb 
al;.

, ,j, : .
Opstelling: als.bekend, . ..
- ------l---

PRTIGRAMMA WEEK 14 t/m 18 april 1986.

maandag ' 1414. lliva ,1 .

dinsdag 15/4 Cymova i0
woensdag .16/4 

. silva Boys 4

zzzzzzzzzzzdzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

,.-:."
(21,40 uur) Sporthal oranjeplein .

4 .(19.40 uur) Sporthal DS\,P Pijnackér.
5 .(21.3C, uur) Spor:hal Oranjeplein.- ' 

.

_l
LENS
LENs
I,EN§

IANGS DE SPORTEN VÀN DE Z-M LADDER --- :: ]

zzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzààzzzzzzzzzzzzàzzzzzzizà

PROGRAWA ZAT3RDAG 5 april 1986.

14.30.uur Naaldwi jk
12.30'uur riTsv 2

l LENS
LENS

I
2

3

4

M.PosteÍna
H.Boyla
F.Kessel
N. N.

001/00r 0Q8
oo8/042 0oB
ot7/129 O08
o24 / t6A O0A

001/003 008
008/044 008
oL7/r28 OO8
o24/ 170 OOB

11,00 uut Takalier. Boys' 2
12.00 uur Escher Boys 3

PROGPSI,IMÀ ZATERDAG 12

L.ENS

LENS

april 1986.

14.30 uur LENS 1

12.00 uur LENS 2
10.00 uur LENS 3
14.00 uur LENS 4

Te !íerve 3

Senpeï A 6
Ariston '80 3

J. RèloÍ]elswaal
J. Potjer
W,Houtman
NiN.i'r 2 2

11 1-3
2-4
1-3

zt
22
1-3

-5-



TOERNOOIEN SEIZOEIiI 85 /86.

Devjo I
Wassenaar:
SVIV:

IJIGGING DER TERREINEN

trENs 2 + 3/4 al.d. 8_5_86
veteranen d.d. 10-5-BG.
LENS 1+ 2d.d. 17-5-86.

A, Spa
M, Nelissen

- kantoor

(Hemelvaartsdag)

LeL. O7Q-297737
xeL. 01720-27144 of

. teÈ. 020-5442055

Naaldwijk:

HTSV:
Takèier Boys :

Escher l:toys :

AFS CHRIJFADRES :

sportcorDlglex 'rDe Hoge Bomen,', Galgeweg, Naalàwtjk , ,

lngang zuiCweg, bushalte proefstàtion, tel. Of7;0_25'4g6
Erasmusweg 868 È.o. DedemsvaartÍ{eg, tel. 0142_6611 ..
Sportpark "Ki jkduin,',-. ïngang M. v;i jerÍhoeklaan, tte bereiken
met buslijn 4, 23 en 27, teL. 25469ó
Spo.rtpark ',Julianapark" ingang cunterstetn!.reg È.o. 4l eningang vredenburgweg, tel. 904023 - :.

Vrljdagavond vooï 19.00 uur bij:

VERSIAG AFGEIOPEN WEEK:

r'ENS l was vrij en nocht_ de paasdagen vast gaan .vieren, Dinsdag uonster voor uc-cup,,afhankeujk va,r het resuJ.taat en 'dàarna van de toting zal nog í.stg"=tàra worden of we de]llvelae week nog Eoeten speren wseevsrvE

rENs 2 tegen pevio 5 een vàrcËende 2-0 overwinning. LENS startte direkÈ frls en schlepzich enkere kleinà kansjes, een kanonsk"g;i ;; Ronard tsatr werd door de Devjo keeper -fantastis ch gekeerd- Ronàlal tiet de qeheíe weastrria zien wat hij kon. Arreen hail hij.Pech dat hij een keeper tegenover zléh vond die vandaag erke kogel van hem pakte.Ronald krasse gevoetbard, vanalaag liet ie zien wat ie aÍtemaar t'lnt: Ë votgenae wedstrijdknal je zurke barren erin- Door--het teit aat bij are tegenp.ity ..., krasse keeper stonddÍe arre s had. Duurcle het vriJrang 
""ora.i 

-r,glls 
op voorsprong kvJatr. Dennis sanders enAri lGnun $'aren de malcers; er werdiard g"r.=ti en de tegenparty goed onËlL.rdruk gehouden.Micher schöp§ens noest aI vrug heÈ veld ".rrui." tret een zeer pijnrijke enker.Jan Zoutenètjk vierde ziin rentree rrr"r ,.*à"i .van .afwezigheid en kon Eeteen de raatsteman PosÍtie inneEen. Hij speerde arsor hij nooit weg ,* dr"."a-i.:ruI".. s"t hele erftalverdiende een pluim voor inzet en samenvrerk,

r'ENs 3 sPeelde een hoogst ongeru]ckige r.artiiia na een snerre o-z àcnt!'rs'ii'' 'and srlsten zevoor de rust ner hardwerken nog raniszii .t LË*""; ora.t r*n.ni ;;i;;- rn. de' Èweedehelft ging de srrÍjd oerijk op, ecr,íer íra. """i ti:a ging r.ENs arsnog..öe. bo-àr in door eendubieuzeÉpenalty. JaEtrer jongens er was veel inzet. eÍnalÈitsrag 2_3..LEN' 4 speerde ook vrii uit onderleiding van een_ scheidsrechbí rn opreiailigrl Ë.eersteherft ging geujk op, had i'iarcel ,ransen en ar"J l,o*i.-r.t ,".i Ë1ri-6.waren we niet,net een 1-o stand de rust, i5rgegaan. oe tweede herft gaf een g"arór-" roiie van de 1e herft.Dave v Essen maalre 1ï1 in 'sanànwerkins. onserukki, ilil;-;:";;-IJ-rËï.""u. Her resi:r_taat was ondarks hevige pressi. rr.r, tsis 4 ioch nog een 1-3 nederraag. ilam'er er werdharal gewerkt en af en toe redelijk voetbal gespeetO,

Heren
Itreer"re

Ops t-e

denJ(
ïkt k

l1ing

om het beperkt aantar sperers wat voor 3 en 4 beschikbaar is als iedereenunnen vre nlsschj-en *rooiràir.n a.i r.'ài" Jriï"i í".a.n terugtrekken.
der elftallen .

LENS 1 ei LENS_ 2:rrorden door de trainer bekend geEaakt.

-6-



LENS 3: P.Erize (?) - g. DierDeI - G,KuyDer - J,Kouwenhovén.. W.v Meisbergèn. -
J.Sinke (?) - L.Sinke - B.vd Noulanal - J.Weltens - M.fris - N.N.

iaanvulliieg- u1t 2e elftal ... '.- -.-

verzaEelen 9.30 uur IENS Leider:G.Kuyper.
'ATTENTIE denk om wdensdag 9-4 voox het 4e elftal.

- N.N. - N.N.-

LENS 4: D.v Essen - M.Jansen - E.Kemper - M.KeÍ,per - H.Kou{enhoven -. J.IQa trlthof -
C.lipman - R.Pj-Ion - D.de Ruyter - P.Grootvelcl - N.N., - N.N.

verzamelen 11.00 uur LENS leidef: h,stutfbergen. '

Denk On woensdag 9/4 inhaal coÍnpetitie.

willen ale volgende spelers er rekening meehoud.en en riÉ j laten weten of ze beschlkbaar
zijn voor het veteranen toernooÍ bij Wassena.ir op Zaterdag 10 rpi 1986.

A;Enze - T.Boons - G.Kuiper.- ;I.KruI - A-,de Rityter - G.Sinke - J..v Weelden :-.J..Sinke -
J. Pieterman - L. Kooymans - A.de Pagtèr - B.Aalmers - M.NéIÍssen -.8.v Hijkoop ='r ..'.
C.Berënbak

DOORDEWEEKSE ÍIEDS TRT JDEN

9-4
8-4
9-4

:,:. i
18.30
18.30
18.30

uur
uur
uur

I,ENS 1'

LENó.2
LENS 4

westlandia A1
vrealenburch A3
Blau!, Zwart 81
EtsS 82

I r - i --

i,.i-:I lrl.Postema. ' "' I'I.N,
N. N.

{,

DVC

Ec-so 2

Lyra 9

Àlle èpelers denk om de doordeweekse wedstrijderi. "HeIp elkaar'om dè' elftàIlëfi ëonpleet
te Eaked en bel ttjitig af . Zodat er' miSschien nog...wat te regeleii valt.. .l ',,

iI.].]J;I{'JJJJJJ JJ JJJJ JJJ.]iIJJ

{ ver.r ,.et JEUGDFR.M 'J : -. ,. ' -' '. ' :
.JJ
JJJJJJJiIJJJJITJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,f,f.T.T,f,f JJ.TJJJJ,IJJJ.IJ.IJ.IJ.LI.T.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,IJJJJ

WEDSTRIJDP ROGRAMMA À+B-JUNIOREN

AIGEMEEN KOÀITAKTPERSOON: Peter Perreyn,
tel .' 9 716 74 . .'

SerenadestraaÈ 51r:2551 XB Den .Haag,

Kontaktpersoon: Jan Spaans, Iraartensdi jklaan 54, 2541 XR Dén'Hàaq,
1ËeL- 292929 b.g.g. 971674 (Peter Perreyn) '. 

.

. -: rl

AfberLen voor de vredstrijden biJ bovengenoemd persoon op vrijdagavond tussen 18.00 en
19.00 uur. In uiterste nood nog op zaterdagÍaorgen op LENS. bij iemand.van dé
jeugdkomÉssie tel. 661314. voor avondwedstrij den uiterlijk de avond van de wedstrijd
voor 18.00 uur. , :. l. . .;;: ,

,. .t-
ZATERDAG 5 -4- 19 86. SaEénkons t. LENS

330

336
464

14.30 uur .IENS À1
12. 30 uu:r LEN§ A2
12. 30 uur LENS 81
14.30 uur r,ENS 82

V1 M.Scherpenj.sàe "" ;:
(vr). ' v2 - .. '

v2 À.Eeemskerk

.13 .45
'12 .00
11.45
14.00

uur
uur
riur
uur

MAÀI'IDÀG 
- 7;4:19 86 .(Kompetiti-e)

396 ^,.:18.30 uur,Duindorp SV A2 - LENS A2

SaDenkorDst Dui

-7-

Sportlaan
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.:'18.00 uur



WOENSDAG '9-4- 1986: (koupetitie ) Samenkorost !Ujswljk

18.30 uur nijswijk n1 IENS B1 sp.park Pr. Iïene 18,00 uur

tsY ZONDERIIEDEN

opstellingen als bekend.

WEDSTRI;IDPROGRÀUMÀ C+D.JUNIOREN

Kontaktpersoon r Robert Pennings, Kon. Emakade 4c, 25LB 8,, Den tlaag,
|cel - 652414 b.g.g. 97f674 (Peter Perïeyn)

Afbellen voor de wedstrijden bij bovengenoetrd. persoon op vrij dagavond tussen 18.00 en
19.00 uu:,. In uitexste nocil r:og op zaterdaguoràen op LENS bij ieriand van de jeugdkou:Eissie
tel. 651314. voor avondr,redstri jden uiterlijk dà avond,van de wedstri.jd voor 18.00 uur.

VRIJDAG 4-4-1986 . SaEenkotrst LENS

19.00 uur LENS Cl
18,00 uur LENS Dl

crawley Trad.ers
cralrley Traders

RKDEO C1

tlestlandj.a C3 (vr)
RKAW D1

v2
V1

18, 30 uur
1?. 30 uur

- 10 . 30 r-rÉr
10.30 uur
9.00 uur

30 uur
30 uur

ZATERDAG 5-4:1986.

389.'.

aL2

11.00 uur LENS Cl
" 11.00 uuï LENS C2

9 .30 uur' LENS ó1

MÀANDAG 7-4-7986.

19.00 uur LENS D1

WoENSDAG 9-4j1986. (korpetiLie)

538
r'' 18.30 uur Oliveo C1

18.30 uur HBS C4

Loosduinen (beker) Vl J.vd Eyk ' , - 18.30 uur

V1
v2
v2

I,ENS C1

LENS C2

' De Gïoene tlijdte 1?
DaaI en Bergselaan. 77

BYZONDERHEDEN

- opstelllngen als bekend.

WEDSTRT.TDPROGRÀMMA E+F-]UNIOREN

Kontaktpersoon: Rob v Schaik, Jan Luykenlaan .158, 2533 ,tV Den Haag,
tel. 884694 b.q.q, 9716?4 (Peter Peïxeyn)

Afbellen voor de weclstrijden bij bovengenoemd persoon op vrijdagavond tussen 19.00 en
19.00 uur. In uiterste nood nog op zaterdagrmorgen op LEI,IS bij iemand van d.e
j eugdko',naissie tel. 661314. voor avondr.redstri Jden uiterlijk de avond van ale wedstrijdl
voor 18.00 uur.

ZATERDAG 5.4-1986. Samenkotrst LENS

913

?46
ro29
1032

1 1,00 Èur LENS El
9.45 uur svr 35 El

10.00 uur GDA Fl
10.00 uur LENS F2

HVV EI
I,ENS E2
Í,ENS Fl
Duinoord F2

v3.
Buuïtweg
Madesteyn
v1

10.30 uur
8.30 uur
9.15 uur
9 .30 uur

opstelllngen als bekend. =8-

BYZONDERHEDEN



WEDSÍRT.IDPROGRÀMMA DA}IES + I4EISJES

Kontaktpersoon; Frans vd Berg, Gramsbergenlaan LlA, 2547 Al'l Den Eaag,
1Lel , 297978 b,g.g. 971674 (Peter Perreyn)

Afbe1len voor de wedlstrijclen bij bovengenoemd persoon op vrijdagavond tussen 18.00 en
19.00 uur. In uiterste nood nog op zaterdagmrgen op LENS bij ieDand van ale JeugalkomtrÉssie
teI. 661314. voor avondweds tri j den uiterllJk de avond van de wedstrijd voox 18.00 uur.

ZÀaERDAG 5-4-1986. SarEnkomst LENS

12.30 uur LENSdanps
14.00 uur LENsmeisjes

BYZONDERHEDEN

" NooÈdorp
..Willrelnus

v3
v3

12.00 uur
13 .30 uur

en het niet
g sPeIen-G

opstellingen als bèkend

LENS Play Back Show 12 april 1986 17. 30 uur.

zoals vorige l1'eek aI weïd veïsleld ls d€ inschrijving voor clit spektaxet gesloten. Er
heeft alleen op het allerlaatste moEent nog een wijziging plaatsgevondent
Georgie DavÍes komt nieÈ en vrordt vervàngen door Kinderen voor Kinderen. Op 3 april j.I.
was er een serieuze tral-ning, welke door de nEeste artiesten zijn bezocht, Hleruit bleek
dat echt niemand deze show nag missen en dàt het spannehd wordt wie de schitterendef
supergrote prijzen gaan winnen. Kortom een,eveneEenÈ dat nu aI a1s legendarisch be-
schour{d kan woÍden. De Carousel-zaa1 (zo goed, Joop) zou \.rel eens te klein kunr en zijn,
laar niet getreurd eï is plaats genoeg in de aanliggende ruimte met eveneens schitterend
rlitzicht op onze 'vedeÈten.

Met vriendelijke groeten en een 1-2
comlcinatie ,
Edwin, .Toop, Leo, Ton.

vDs - LENSreÍsJes 0- 1

Gelukkig was het zaterdagochtend droog, toen vrij moesten spelen we.haclclen er alLemaal
veel zin in. De eerste helft, haal aI gauv, de overhand op het spel, de melsjes speelden
goed over naar elkaar en door een mooie b"ogaÀ van. ,Jennifer kwam LENS op. 1-0.
ilennifer vrist niet vrat haar overkwam en kïeeg èr steeds rneer zin in maar het bleef bij
die ene keer.
De tueede helft was even xnoot a1s de eërs
rrDpperen dat geeft een gezellige saEenspe
weer.met dezelfde inzet èie was glandioos.

te, het goed overspelen naar elkaar
I . @ed hoor Eei-den. !'rei-den zaterda

Ariè .
Henk nog bedankt alat je je vrij . j
hebt kunnen saken voor het vervoer.

-9-



L\J
lUa'

l;

/

/

-/'

\

{1i

)

I

P,

/.,/

§
è

§
rdt'

-J J

I«HI JE AARDIa

?'ïlA. ...2n [J PttsjË
IN DE BENJEIU ZAKKEN !

ïi



t'
DE,IENSREVUE

WEEKBI]AD VÀ}I,DE VOBSEÀIJ\ERENIGING I.ENS' ( LENTG. EóI,SNEL )

'1'!i ---r "' 5? è: j.ggleq,is nulEner. 37, torapiirr"igae.l;' 1 :: 'r .r';: :':,i,
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sekretariaat: À.schijf, starkenbörgh-' 15.,'.i269 irNR Moóster...:. -. ..iri .i., i,,-.. r

oooooooooooooooo

! on.rcrerr,. .f,

Adreswi j zigin9en

1918 B.v Elswijk

1735
7521

iI. P. KruI
I'1. J.NeIissen

s I rnorgens :
s I middags :
Sluiten .

ooooooo000000000000000

É jun.

o@i:ixrcooooooooooöóooèeo

,- , ir]l,_; ..,..,i, -__.'ïÍ.. r " t:,...,_

SEZO/ZaaL
NS ..

Disneystrook .4L , .2726 Sp Zoetermeeï,.-:. j * rJtel. 0791 420835 '

Veulenkamp 33. 2623 )(B De1ft, tel. 565289
H-.9T"9!ï"9. 30,. 3187-NJ yognthuizen, ., *^.-

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

f, uenoesrm,r,r}Ic | : .l';...:,..'. ,, .. .,. ,: ,. ..,.rr .. .. ..,,,.... . ... ,....r \i ;ri.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBTBBBBBBBBTIRTTniJBBBBBÈÈ'BBtsB[!BBBtstsBEBBtsBBBtsBBÈBBeegeBÈasBBgebuóeBaÉËssia

'Zaterdag 12 april.

s r porgens :
srmiddags ;

zonAaq 13 aDril. ._ . l

, .,:trj.;r -1'1-.

Blj verhindering afbellen Uii uoJe àrist, tel. 660204.
LT oP -:: !m. oP -:.- lEr op --- lET.op --- LEr op..--- Í.ET op
15 april IENS 2 (zond.) 'Bàrèienst 

i p"r;.
I,ENS2-DeMus schen 2

.'. i -l -.1

a,t
Hr, Lenting - Leo en Nies je Molenaar . 

:-_..: !. . i] ..,r.

Àn" vd stedn - Jos Kou.renhoven - Cor peCàrs.
;-.( i'IiL'-'/''

TÍnus Zilfhout:i1 Cg5 HoppeiÈrouwer
Àn vd Steen 1 .René vd Steen - Riek en piet Bosch.Rie\ e_! Pier Bodchj.- '

- 1-.

Pïans Flunans ars toeschou[er bij vier, het verslag var drie in goede handen bij &esr.li 
,spoerstra, dus kon.urÀ' redactie afgéropen zondag na lange ÈiJd het tweedebezoeken' Nau''erijks door de poort, (we *ài"n ,.i aan de late kant) zagen we Toni stoóird..,--.doorbreken. Een aansrag li:r:i 9" r".".i,i-'ii1n"r, viet hen ten deer, en de srrafschopwerd door Tonrs- cravendljk koet benut. Na à.iu 

-orrrr.rru"t 
te neevalrer (voorsprong) pro-beeïde LENS eerst even ïustig.orde op ,u*.n 

-t"-"terlén 
,net ars gevolg dàt het ,onnodi6:i,: . iin de probrem€n kwài.. ToÈdat in de 3öe ,ninuri-roni stoops met een paar mocie bewegingendoor de Musschen-de fensie stormde "" a"*à-n"riJiarsing in de gelegenheid sterde de ba'hoos r'-n de touwen te' jagen. net de "zàrig" ;;;' verö,reen de pr.oeg ln de kleedkatrEr.

"Iees verder op blz. 4,'

:r(..lli

',,' ,; !

I



EETSPEIÀVOND - EETSPEIAVOND - EETSP,ELAVOI'ID - EETSPELAVOND - EETSPELAVOND - EETSPELAVOND -

uit arres brijkt dat de rente in aartocht is,:er vrordt weer gevoetbarar en de zon is
vreer lekker en de FE(O organiseert $reer feestjes,
:r.r'i j dagavond. 18 april on 20.00 uur is.ei een EETSPELAVoND.:

I{at doen we die avond???

via onderstaand strookje kunt u zich opgeven rverk sper u wirt speren, u kunt er 3 '

opg:.veq.. Dan kunnen wij rekening houden net het aantal spelletjes.
Tussen deze spelletjes door zorgèn.wij voor een hapje ( nou ja, zeg !!aar hap)"2óals:
saté, salade, kippepootjes, franse kaas e.d,
Dit alles voor de priji van f tO,-..

,ra ik kom ltret . ., ..... .. .personen naaÍ de EETSPEIÀVOND.

,.,Ik.ïJ"1:.dg volgende spe_lLetjes spelen: 3x aankÈuisen s.v.p.

o r"

o

o

o

o

o

Stratego

.back garlren

klaverjassen
jokeren

eenendertigen

blackJack

schaken

,o

o.,
o

o

o

o

o

da rten
trensergerJ eniet
jatzee

vieropeenrij
scràbble- . ; .

uoob:t."r." r=r-r.

dammen

i

Inleveren voor'13 .airril- bij de FEKO of telefonj,sch bij:

Henk

Àndré

Í 894950

66020 4

EETspErÀ'i/oND - EETspETJAvoND - EETspEr,Avono - nmsprr,avoND - EETspELAvoND _:;sr"i"""* ,
. | ;.i ...-.

-r-
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Na rust. kon je meÍken dat de Musschen r.reL wilden. naar eigenlijk niet de kracht hacl om
hei Í,ENS erg Eoeilijk te ïnaken. tsovendien stond Maïtin vd. Lans IB.v B. (Bekaf van Bivak)
prima te keepen. Iiet werd zeLfs 3-0 toen Martin Leyendekker goed doorzette en daarmee
ale wedstrijd definitief besliste. I\+ee bijzonder belangrijke punten d.ie d.it tean weer

.èen ktein beetje lucht geven en vertrouvren geven voor de zware uiÈwedstrijd tegen DHc
en LIVS .

LENS],OOP-LHNSIOOP-TET.ISLOOP-I.EhISI,OOP-LÉNSÍ,OOP-LENSIJOOP-I'ENSLOOP-LENS

LENS iIUBILEUM J.OOP.

In het kader van ons 65 jarig jubiueus, zijn enkele enthousiaste LENs-ers bezig
net het organiseren van een bij zondeïe en ook histoïische gebeurtenis.
vïijdagavonal 16 Èei a.s. om 19,00 uur zal het startschot gegeven worden voor een pres-
tatieloop over.2,5 en 10 km rond het sportcomplex Es camp II. Na toesteÍm.ing van gemeente
en politie is de organisaÈiè op volle toeren gaan draaien en is met een fantastisch draai-
boek aan de slag.gegaan on LENS een happening te bezorgen, die zljn weerga iE het
65 jarig_ bestaan niet kent. Den Haag e.o, zal weten, dat IJENS haar 65 jarig bestaan vÍert,
en goed ook---l ! :
!íat'óaat- er frecies gebeuren?
Vànaf I meÍ starten sre net de voorinschlijving voor de 2,6 en 10 kn.
De 2 km i! bestend voor de jeugal toÈ 13 jaar.

'De 6 en 10 k_m staat open voor iedereen.
Inschri vl,n is nogelijk in ons klubgebornÀ, en bij de Nutss aarbank aan de Lelrweg.
gier kotrÉn nog nade re mededelingen over in de volgende LENSRevuers.
Het is duidelijk, daÈ. de hele Í,ENS farrilie aan de start èient te verschij nen, Ook zullen
scholen en verenigingén worden aangeschreven met de Lritnodiging on deel te neEen.
De'inschrijving is dus villedig open voor een iedeÍ------- 1

Tijdens.de c.P.c. loop van j.I. zaterdag zj-jn zo'n 1000 affiches u.itgedeeld aan potencëIe
lopers. Ook zullen via bedrijven, deelnemers worden aangetrokken. De peïs zal r,rorden
benadeid om dit grootscheepse everrement in de publiciteit te brengen.
Let maar op, de 16e Mei 1986 Í,rordt een historische dag voor LENS.
We rekenen niet alleen o-D een enthousiaste deelname val velei LENSers aan de prestatieloop
zelf, "naar ook zal een beïoep worden gedaan op een grobt aantal medewerkers-sters ter
ondersteuning van het hele gebeuren, want er komt natuurlijk vrel wat voor kijken.
De organisatie streeft $IaÈ dat betreft de absoluÈe perfectie na en wil in geen enkel
oPzicht risico's nenen. ÀI1een het weer hebben we niet Ín de handr-----. Ook zal de
organisatie nog sponsoïs benaderen om het pzj.j zencixcuit zo aantïekkelijk mogelijk te
kunnen maken. Als U op een of andeïe nanj-eï denkt een bijalrage te kunnen of willen
leveren aan deze prestaÈieloop, neem dan snel kontakÈ op met Henk Hoppenbrouwers,
Frans v Dijk of Peter Fieret. Ook bij het bestuuï of bij onze bartredewerkeïs -sters kunt
U zich melden. We xekenen op U!ll

PARCOURS

We zijn erin geslaagd een uniek parcor.lrs uit te zetten rond ons sportconplex, meest over
voetpaden en ook voor een d.eel door ,'het zicht", gelegen direkt achter ons co[plex.
Totale ronde bedraagÈ exact 2 km, wat betekent dat de deelnerDers aan de 10 km, 5 vorre
rondes moeten afregga!. voor alle. deelneners, die de roop tot een goed eindle weten te
brengen, ligt er een leuke herinnering klaar. voor de eerst aankomenden zijn er op aIle
afstanden fraaie prijzen te verdienen, vraarbij ook voor de datres eer te behalen za]- zLjn.
De startnuDmers zullen gebru-tkt gaan worden voor een loteÍy. Dus iedereen heeft kans op
een ían de vele prijzen. Het inschrij fgeld bealraagt:
f 2,50 voor de 2 km (jéugd tot 13 jaar) en f 4,50 voor de 6 en 10 kiloneter,

-4-



voor de eihte' iiàftreul.It {""t: 9: grganisatie beslag weren re reggen op een ëlektronische' tijdwaàrndÍ[inq' Ër kunnèn aus i+eaaensénap.gen- utq"=roí"i-;À;u"i 
"""jà' rr".ït 

.her ook bijÍ een echte roöp '- Het is 
. 
wel. van g.o.a ;.iil;;or , ce organigetoren, dat ,men..gebruik

gaaÈ roaken van de voorinschrij ving.. we koraËn, daar;uiteiaarà in de kornenae LENsRevue I s.,
i, : *ld*.r*l olr terug. u kunt zicrr ii"r"r ""r, gaan lopen______lt.l

rtu§ ioop' - lrns' iöop - 'r,Ëi.is 
r,ooe - 

'an,s 
ioop _t- LENS IJOC? -. LEI'ts ,Ioop -- LENS-.IOOP _ LENS

VÀRIÀTIES ''-

- t. ' 'we'zíjn een cassette bandie:kwijt:" Nuurcr 84 is uit let rritaretrie, 
'iJ;ur..,.r, 

- -- ,: ' . i.líI de eerli jk-e. vind:r. zorgen, dat dit muzikaLe kteinood terugkomt, .r
Frans vd u.fV 

115t. 
zlch na.de Ec_Hedstrijd tegen IJDV op.,"r"n,ir, .hetri .:

u kunt hem o"r::*:: op.a" ,.s.íu etagé, ramer 97 tussen 13.15'u,r à., 
lin.Og or,1,.,18.30 uur tor 19-30 ,,r,r. ,.. {. i, 1-... ,..-.r- U heeft de taarsre weken regelmatii -op 

ae faaistJ ifoze) tfaaziide van de ÉtS_Revue een tekening aangretroffen. : , .".: . .. I i,Ui,\r.
l. .,., . Iili:.:::: 

week wordenT Ín voorkouend sevar, karikarurèn vaÍr ="i;iir;;*-i;rÈ'it
-::; " .' ffi"":lÈ:;t't.f ir-jn *ii,,9"'.n-í 

"e, 1"t..1, F1e,J;,là" 
",n.*=oa*. ;""r;",;i;;::,-. ;__ v"_rr-g. ,i"L i7q.r,-ïa=.br"nïo.., ï.t ,,i"ia. oraut: aul rr..i iln.lru, r"r;,;í";;.rï".."l.;,l?:::.,vCj}genàde1eider"àaitett,taI.'*_;_'; - ": i' Í're wetèn njer of het er iets nee te- mat<en heert màai iret'versrag vàlr Ëranè!..,ïí,..,:'r':', irr',,às U* * ::S:f:]g;yà" ïir"il"lï,onaus werd bij de .redactie..inqerÉiíé?Ë -r

'' '' ;- oP...:..': :. àe achterkant van een .ourk.urti' .,:-: --',:""r:*:., ,r.,. -,..:...", ::,r:--.l. L.'-!: oeadly-rinest gorror sho* . 
-..' .-'. -L". 

,..*r.,: ,...;r; :.r ..:ï.-r:-1.' r ,,,- '.. Dè: ÈuS' naai lboídw1jk (s,rc'_. ii*s'j: vertrer,t o. ,e.io ,_rrr, o"ér,,n_*o 6f" i.,r-,,.:t' ;., t":rr??, r.**eriit Éen nog *.-""..'iir-en proppen...: : .. ...a.:. ri:. .,:. ,,-:,,..:'"r QP lb m€ti staat"de lENs - j ubi re uml-ggp op tret lrogramma r Boze tonqen ueweien ajt'r)'': her iniÈiarief .hi.rrgor i="JI;;;;A=* Ed Roos, de nieuwe hoofdÈiainei.r. ..r. -.,-,-'.' ,,'lijïrïËEf.".!!i|;"i1e=r"i,rri"'"i i"i-ijnàn à* req qoeiteroos 
"ait:à"lo-".iéiiïié.:

. '. .r::'.- iÈr'"0'Jrilàr.tèins op'de 
"roli 

.rruiË'u,í ràon i.'r., u.='. ,r.nj; ."*"r.ul ,"*"r=,1'l: "!:i'l " xich aivast warm-ti-idens de ó."'.;:'i.";. peter Fierer., LENs rööpwönder, rraà..r.iei,-'jëïe ïèer haàst. sii-de *.a".ri: ài;pËIJo 
=po-eaa. hÍj zich ner èen .oi.=a"o"r,uó ,. .,..,

l;ll;r3"ïili;;::,n*.. praats.-teml.da"n .,"n f,inse deeLnemers en ner achrer,.+4.i.

-t ::

:

Leo v.Rijn, vrij.van competi tiezorgeh deed irei:wat minder snel, maar met ,.rrrrà
i:íriil,ffOr:::-:"" van de outsiàÉ,".uij a""-r*sr".p e.,"r"";:";;ër:=. 

...:.:ï
" Edwin coret llep met wat tcnsj.uód de 10.krn. ook daar schuilË. j.endeg :l,o,jptàientti

Ronald Roodbol denkt te stoppen aan het ei.nde van dit seizoen. 'Ííaar haren vre zogauw een'andere noodrem vandaan? !,Íateïiaalman Ben osse ,""t-t"a ooi ,ri"a ,".r,.-' hij ujkL-zo ràhozamerhana o".rr.Ji-l!;;;'.r. :, .."..i ..rj ,._ii :r:i. .:,.,-., vooi *ie Noorawijk te ver vindtr LEN. z .p."it vanavond (donderdag) ó harf 7in DeLft tegen DHc 2..Een zeer u"r-griiËI'iiàtri ia in ae striid.tègen degradatie.Nog even terug naar HDv - LEN', ai. uenJrateià bekerwedstri j d;' waarin L'i\ts -vo,-.:bracht vrat Ajax en Feyenoord aI jaren niet kunnen. :-.i
Na pakwegreen half iur in aa ..-:*-';^;;;-_-_'::l'

,.:,.hand opsteken.r. ,, "-il 
de,. e.I-..t... herft 'zag r.eo van.nijh fraingr, ,ranèei:'' 

-zr3ri . 
-1

....- , ..t..:.. 'i':,. r !' t' ';. .i t.' r;_.ri":.:. -' t:''ll',!__ '

i'Jí r - .,'
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!eo, ietwat síEpel vah geest, begon daaiop vrolijk teÍug te zwaaÍen.
.Had hij niet zorn spontane rcactie gehad, zo bleek later, dan zou,hij 5 minuten
,later zijn gewisselcll
Nu mccht.hij zelfs Èot aan de rdst rpedraven. (lees: hobbelen) '

fn de tv,,eede helft van de wedstrijtl fENs 2 - Ce llusschen'2- kwam Robert van ttierlo
het terrein oplopen
MarÈin vd Lans, een jongen die zich altijal gelijk aan zijn oEgeving aanpast,

, trakteerde het aanwezige publiek (en RoberË, natuurlijk) direkï op de krachtterrn
"seikantl I ! "
Hans van Domburg, sponsor van het LENS dartteam ',House of Darts Ehe Corner,'
plakte vorige week een sticker van zijn "nering" op de stoïtbak van het.
herentoilet

. "wie.pist en op de sticker kijktr loopt kans dat ie op z'n schoeneri. . , . . . . :
Ronald tsogisch laat. ons r,retén'(ten bedrage van 1 bier en 1 Bitter lemon) dat
zijn elfta1 B2 in 1986 nog steeds óngeslagen is.
Dl-t naar aanleiding van de eclatante ovenrinning op EBs ret 3-O afgelopen
maandagavond.
En dat eï nog narar vele mogen volgen: :

RKAVV 4,- LENS 3

ondanks het vroege urrr waarop ale wedstrijd begon, kwam LENS 3 goed uit aà =i.rblokken.De eerste 10 ninuten waren er een aantal goede conbinaties te zien. öngeveei halverwege
de èeiste hetft viet het eerste doerpunr. E"n do;;;;;;-"pii" t"i."=r 

-ïigesctoren 
nar

llet dq. ,k9.,e-ne; door zi jn handen schieten. De rest van d.e eérste herf È was erg romrerig,
toch kondén we Det deze voorsprong gaan rusten. In de tweede helft v.rerd, er meer gescoord,
yaar9oo:Ii RKAW onder druk kvtam en een foutieve terugspeelbal, die bij Frans belanalcle,
beÈekengè 2-0.. Hlerop.. vorgde. een peharty,. verkregen en gehomén door ondergetekenale.
Deze wdtd matig ingeschoten en gehouden dooi de keeper. Echter nieg klemirasc, Haarop \Ro,bert kon inropen en scoren, 3-0. Hierna dÍong RKAW erg aan en na een aantal gemiste
kansen $Jeïd .het 3-1 , R«AVV probeerde nu alles te forceien; waardoor eï voor onzeispitsen
ruimEe ontstond en we met enkele countei§r gèíaarlijk lionden ra,orden. uet werd 4-1rE-1 en.tot slot 6-1 . Hiervan ]samen 2 doelpunteí.riéderom op naam vàn Frans en één heel mooiPlatini§chot op naarD yan Robert, Het was tevens de einduitslag van de wedstrijd. Deze
wedstrijd was har{ en rommelig. Janrner. lrcor de Èoèschouwers die ook deze..week weeÍ Eet
14 man en vrour,r aanwezig waren, ondanks het vroege tijdstip. ondergeÈekende heeft ook
nog de 2e helft van vredenburgh - RKDEO gezien' (eindstand O-1). Door diÈ resurtaat zu1len
v,e er de laatste wedstrijden hard voór rpeten kr'ókken om ons beoogde 'einiLresultaat te
kunneir halèn. Íre krijsen nog de volgendè *.a;Ji:à"", -'- - -- -'.-.'-- -. 

,--. --.-- *

Kranenburg
IJENS

LENS, '

LENS

LENS
Vredenburgh .

Vlesterkwartier , ,

Texas DHB

De laatste wedstrijden zijn.nog niet ptecies bekend,
aan de beurt, voor het verslag.

Volgende week is HakkÍe val Heyden

' IGes Spoelstra.
: ..i; i.r

(trouwe) . toeschouweEs van &it

I april
13. april
15'àpril
20.àpril.'

P,s. N.amens het team alvast eèn bédankjé vöór aIIe
seizoen, Ook.de laatste. wealstrj-jden hebben we. jullie steun.hard noilig.

IENS - DARTTOERNOO I

Ia 9e.ee:ste, reacties, die oveïigens heel positief waren hàbben wij weiniq meer getroord.
Toch is het belangri.jk dat u inschrijft i.v.n. de voorbereiding"r, ài. r.ngr"merhandgestalte Eoeten gaan krÍjgen.

-6-



Het gaat allemaal plaatsvinden op vrijdag 23 mei a.q. in de LENskantine.. ,; ..u bent vrij om.uw.éiseh koppermaàt r". té r,"n=.,, il;;;"il il;;;;;'reen zorsen,,alair proberen wij iets vooï u te regeren. È aanvang ts 19.00 uur en er rii" ,.ÀiJ-n.t"r"Ée verdienen d.ie beichikbaar gesteid wbrden docir Eouse of Darts the cornei, ;;tj; hai;;Lin Den Haag.
Gespeerd rii lrora.n'netj 5or sper (besr or"i:iiee). wij hopen u t. 

"og.n l"nr;"ï;r ,"n" ,r;r="nét U een hele gezeiLige avond door ta brengenl . :; t..-,i!

Ja, ik doe Eee aan het LENS Datttoernooi op 23 rnei.nijn naam is:.. . .. .,,,. .. . . . (.u/vr)
nijn koppelgenooÈ is:
ik, wil spelen-in de' h'edstri j dlilasse/rekréatÍeklasse

(nnlvr)

Willem vd tinden
Maltin Reuver
Luc verkijÉ..
2O21O4. (na 16 .0b

strookjes kunt U inleveren bij:

Of bel voor inlichtingen tel.

Duno2-LENS42-4.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

. PROGRÀMMÀ DONDE RDAG 10 iI 1986.

18.30 urir: SJi -1.
18.30 uur DHC 2
18.45 uur IENS,8
18.45 uur LENS 9

uur)

op naar Duno, voor niJ lekker dichtbij en tièÈ, l-eek, na diverse pubric rties ,"r. 
"." ].;i"-ressante wedstri jd te vrorden. r'rat j.k verv achtte is naar ten deró uitqetom;":t;"a;"j' --ranss de li j n kou.l en uir het vela srraardè ook geen lr"..t" ui-à"" ;;il;";; ;;"ïlrgr=thebben om de gang naar D*no in te zetten? Het was rreer vrat je noemt ..r, g"à"a;iir#;J -

groepje sÈandwerkers dan een onder goede teiding staand orkest. Eet was ;- ;.k;r;i. --
veruonderlijk alat Duno x.et rust 1-o voor.stond.. LEN' leek aangesragen .".r"i=-ii'Ë...ï.,.eérste 10 min' na de thee toen nen op hetzelfde straoien verder bórduurde en pÍbts, eenklein Íncidentje, een tactische rvissËl en."r, b.gorr. te spetteren. De scheidsrechtèr :: r.:wist'niet hoe hij heÈ had, een herboren etrftar en kie daar arremaal bij betrokken. warent= li:: niet van belang,,tE arbÍte*ag,+fs-n.t.3e doelpunt voor vóI 

";;;;;ï.;ï;.geef-ik hem van deze plaats, want Duno had niet meer de pouwer om terug te ku,ulen sraan.Het is wer een qeruststertènde gedachtte met zo'n keeper in het doer ars l4artin. Reuvei..Àlres heeft hij ineen; rijkt wei op_ "., *ug.r .,r.n.", gïoot concern, die keurig zijnboeken bij houd't en zijn tuinrje 
"-"hoo.,,- 

petËr, ae aanvoerder, juÍ.st het i,e[.."àrsË3ï;r-de, die hoor je niet. zo kan ik wet'aoorgaan, 2o x,e zLen is het toch wel een reuke ont-wikkeling bij IENS, arles weer het.krasjÉ oqyooq aut we ren cnrecha. utg"iàp.i"ËI."ii:--,verloren hadden, Maar pas.-op, we zijn ei noj niËt,, Her Restaurant ,rur, :riiiË'LJià" r;.,:nog ntet geopendl ! r,anss oeàe uedaní it namËr,= iet vierde, de jongens ian het derdé die;hen kwamen aan*cedigen en naar he. hoogst u.r.ii.uuao uët6n griipen. weten jurrie werhoe moeitijk het is een' wedstri.jdversrig w.àrà"iiir op.papier weer te geven t.o.v. eenvaste vragen rubriek in een of ander naíesblad?l ,Tot kijk. .- , 
. ; , .j :. - . . r- -.

E'

z-; SENToREN ZONDÀG.iz
zzzzzzzzzzzzzirrrir,rrrr* zzzzzzzzzzzzzzz'

.Ëztt r.ott
.610/1050 , 'r,
. 427 /2203_
426/2201 -

trl,l\§ .t

I,ENS 2
HBS 8
ouno 3

R,Faas
P.Oskam
N. N.
N.N. 

,
v1
v2

-7-



PROGRÀMI,IÀ ZONDÀG 13 april 1986.

14.00
10.00
11 .00
13.00
12.00
10.09
11.00
11.00

. 13.00-

Vios 1

ws2
IJENS 3
LENS 4
Tedo 3
Màrathon 2
LENS 7
LENS 8
LB'rS 9 . .

A.v Bergen
,1. de Ronde
I . Split .
iI.Vargas
B , Rrygrok

szL/7OO7
6to/ 1094
4O7 /2045
412/2O75

_ 4r7 /21O7^

4 t6 / 2099
427 /2207
426 /2202

4O7 /2OO9
417 /2026
426 / 2202

PROGRÀIIIMÀ DINSDAG 15 aPril 1986.

18 .45 uur LENS 3
18.45 uur DVC 2
18.45 uur westlanalia lO

PROG§ÀMMÀ ZONDAG 20 aprÍl -1986 .

LENS 1

LENS 2"
Vredenburch 3
belft 4
Í,ENS 5
LENS 6 

_ 
(vr)

ADO 5

Quintus 4
ADS 5

299855 - r,ENS 8:
07742-7 734 LENS 9,/
01891-794 3

LENS 1 (H. c.Cup)
de Musschen 2
LENS 3

EENS 4
Wippolder 3
osc 3
TENS 7
LENS I (vi)
I,ENS 9

LENS 1

I.Iesteïkwartier 2 V1
LENS 5
LENS 9

t{estlandia 1

Nieuvlenhoorn 2
g.S Te:<as DHB 2
Duindo4) SV 3
LENS 5
IENS 6-
Velo 9
DHL 5
de Postiluiven 6

J.HoIlander
J.Vermeulen
N,N.

L. Verkijk
F .v Beekum

0- 1

3-0
t-6
2-4
o-2
2-5
0-4
t-4

uur
uuï
uur
uur
uur
uu.r
uur
uur
uur

1

I
v
V

v2
V3
v2

C. vd I'leer
N. N.
N. N.

14.00 uur
11.00 uur
11 .00 uur
13 .00 uur
12.00 uur
12.00 uur
10.00 uur
12 .00' uur
14.00 uur
+ LENS,.2 Bardienst 2 personen.

APSCERI.]VEN

LENS 5/ W. Kouwenhoven
L_ENS 6 : .II. trLlronelzvraan
LENS.7: G.Duivesteyn

UITS],AGEN

LENS 1

LENS 2+
LENS 3
LENS 4
iluventas 3
Lyra 3

LENS,8
IENS 7
LENS 9

4s4971
947272

HDv 1

I,ENS. 2
Rr.AW 4
Duno 2
I,ENS 5
LENS 6
HMSH 4 ,.
Voorh.urg 6
soA 4

z zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zj zeer.vonraer,rRocRAMuÀ z
,J -- z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'lzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

MÀÀNDAG 14 aprl1 1986.

21.40 uur NrVO 1

opstelling: als bekend' A de pagter zie ook I,ENS op 15/4

-8-

sporthal Oranj epleÍn '.'



L i ..Í.Í
i..

(';:í1li

r.,,:.) Í, .l ,'í - jë , i,,e1

i. fac

i .' tt

6"C,iDII,ISDAG' r15 %pliï'iu66 . . .ri iJ.ilrau
C '-4-i\-,'-,:

.q :;rrtire-EEN§ 4

Í ..i i '
19 .4031u5 qrÍmova 10

I
opstell:- ,g: B,Endlich - F.Blokland -

E,Trontrelen - R.v cijzen.

l.-.à
I

WOENSDAG 16 april 1986.

21,30 uuE' Silva Boy§ 4'

oBSEÈig., àIs bekend

IENS 2 vrij

3 .:LENS 3 en 6 vr
1. i'' zaterdaq 19 aprir 1986

19.00 uur LENSconb .

fl uirll.61.;{ 9,] ,;;5:

LENS 5 sporthal oraljeplein

À.Kuypeis, E..Tromrnelen, R.v cijzen en M.vd Kley

"t

ij
zie LENS 4 op 15/4 en toernooi op !9/4.
F.Lancel zie toernooi op l9/4.

Í:(-,,È
".. ópsteuiiq, 'n.àd
'";-+lM:koËreni
;:- i;r;r"{i , ;. 

PROGRÀMMÀ WEEK 21

Pagter

Ëlm 25

A. KuvDers
§ :'it il

.DCo_':78 roe

- R. V'Gii zen

rnooi
-jrS- i I
.-- E. Co

"iI it

sporthal Gaslaan

leider F, F1umaÍIg.

- ;1\'J:r ;'r'I jeret - F.I"ancel - M.vd Kley ::.i,,];i

april 1986.

., r r'Í í. íÍltÍju

Ívtí:c:t,.)

r.l "-f I Ulj
r;r'i'.ri

r". "rrl1l,-

' ;L,. '.-.*:...:Í
.l tí jr ii

.;,11 -i i

t,r'ii

-:'I--\'
i i-01
(i-_,i'

(22.-50 'u,ur)

( 19 .00-. u'ur )

-r,,: : -:r'r i li:r,.t

i I-T,J l- j:t rlrÉ.t! tÈ
!, ;.LÍïCr','iEssensteyn t {,ï.É

Marinbahal, -, i.i:.ii
. r: Í!i i rE ".ii Í'-r.i 

i- i'+
' :.1 .',-

woensda§. 23,/4 Hp Amuse F..r.r-t . 4 --.. -..-: - -::[Ëíi§6/1 aer:d? toernooi voor " '],ENS
d C.:r!-hr

3

1

!. :

sporthal
sporthalzater.diag. 2

VARIA S-,I i,
'.- i l
'.-i : 1

penkt u noj aan de aanvoàrder"biïè'èfirÈ$ÀÈ"ËËi!ïï:tàÈ
Indien U als aanvoerder verhindàrd bent. kuÍÍi.U;éIt
Ook de nensen die een nieuw team wil1en fungeren z

''. JreS .-.1e klasse D

1 .J:À-rÀL'.-r,.-,,rLrLI a.s. aanvang 20,00 uuf -,
o .een,:vervanger stuïen-- -i.
n van harte welkom.

. " '. rll-zt
t5-22

. 74-20'- 
15-20

. 74-73.
') ,.;a,:r Í5-1.1'

rL
ij
ij

.§rNmN grrcEwrc r/M 28 d .,
2e klasse À

Indoor SpoÍting
Made Stars
NIVO :J
Champions
ODB

Texas DHB
vov
DCO"78
LENS I'S- t J

.t4-24 ,."... 
, j 14-20

74-t9
14-18
14-14

.. ..__. - 1._4:1 3. -:..
.Lt" -,{'-:'.14-- j j' - -r1'.r

xKÀw 3. ; -

t4aasdijk 2 "[.

HP Àmusenent 2
Ornas 2
Wilhelnus 3
LENS 2 .' -" ;,

14-7
14-6

Zoetermee.r 2
Orick. 2. '

Gynnova .Q,j '

snoekÍg €,: r

-íEr'15-11, ;r',;!
DZS 1 i,t-i,..

il!.- i Ires 2e klasse D

t4-6

L4_25
76-24

res ae:J<ràiÀe-p

I,ENS 4 ..^ r. , 1 3-19.; ,;t
Santos 2 II
RKDEO 3'- f .i

Esperanto, 2 .. _..
HP AnusèDéÀt 4
s'craven: SV 2
z'75 2 e.-; 

' t
LENS 3

Gytrurova 10r " -12-18 "t''
14-18 ,.'.;^,"
15-1,7 - *1;;i

i:"13a..14 , Íj!'i
15-12

,r;,'i14-10.i, \ ." ,

KSD 2

DWO 5
Bonbers 4
Devjo 3

.rF,r..Padge{ 2. :
's-Grav. s

I iDs 3- ,:.'.
i'i,'- .t :. .i:i.: i , .i i I ;; i,. r.

4
'. ., ,.. 1l 11

15- 18 ' s -Gravenzande
75-17

- i sj iit'
14-13

osc 3

DVc 2
n ! -i,r

,r:" ii -

v

\

17-6
1s -3
l4-2

-9-

. í4-A
'"' '" 14-í:'



res. 5e klasse C

osc 4
Silva Boys
#tD 77 /2
LENS 5
Re aI HoI Sur 2
Maasdijk 2
sv Orkaan 2

v\IP 2
PVS 2
Westerkwarier 2

PROGRAMMÀ ZAEERDAG 12 aPril 1985.

14.00 uur. LENS 1

12.00 uur LENS 2
10 . OO uÉ r.ENS 3
14.00 uur IENS 4

PROGRÀMMÀ .ZATERDÀG 
19 ril 198b.

14.30 uur fElrs I
12.00 LENS 2
10.00 uur LENS 3
14-00 uur LENS 4

DOORDEWEEKS E WEDSTRIJDEN;

16-4-86 18:45 irur 
'iEv 

3
.164-86 18.45 DSVP 13

75-26
!5- Zb
16-22
15-2L

res. 5e klasse D

ACr 4
ADS 2
DSS . Àrn. Vi ji.' 2
Duinoord.6
HMSH 5
cromvliet 2
LENS 6

15-28
L4-24
74=23
15-14
15 -13
t4-7t
L4-9

16-15
16-13
L5-12
15-8
75-7
76-4

, venibo 6
RKDEO 5

de Jagers 2

13 -8
L4-4
14-?

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

2l --, . '.-' ,, 2
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

i

sEv 1

Te Wervei 3

SeÍq)er A1tius
AristonrS0 3

,J . Re ÍoEersvraal
J. Potjer
W.Eoutman
N. N.

1-3 001,/003 008
2:,4 - OO8,/044 od8
l-3 ' ot7/L28 OO8
1-3 o24/170 008

6

11
2L
22
22

11
2l
22
22

RÀS 1

Ec-So 2
SVPTT 5
Lyra 9

E.trIeri
ts.IGsker

Llntel Eekkext
N. N.

-" :-,, ,,1 .,)

001/001 008
008/042 oo8
.ot1 / Da oo8
o\a/ 16t OO8

1-3
2-4
1-3
1-3

Z. Gungor
N. N.

TIGGING DER TERREINEN

sportpark De Heuvel, Heuvelweg,..Leldschenda[, XeL. 27 ggTZ,sportpark Dë croene Wijdte, Sportlaan te pijnacker, tel. 01735_451g

I,ENS 2
IENS 4

008,/011 008
o24/ 126 OO8

SEV:
DSVP:

VriJ dagavond voor 19 .00

Doordeweekse Avonden

-A.sFa lee]-. 070-291737
M. Nelissen t,el. 03429-??
of kantoor 020-5442055
[iterli jk Daandagavond

LENS 2 +3/4 d.al. 8_s_85
Veteranen d, al. 10-5-86:
LENS 1+ 2 d.al. 17_5-86.

uur bij

::* ":"T net inoang van 12-4-86 ben ik verhuisd naar HarreEaatweg 30,3187 NJ Te voorthuizen, te1. nog niet Uetcenà, ui.x o,t"Ii"="rr.

TOERNOOTEN SEIZ

DEVJO, .

I,Iassenaa.r:
SVLV:

oEN 85 ,- 86 .

_ 10_

(Hemelvaartsdag)

AFSCERJTJF ADFES



willen de vorgende sperers er rekening Dlee houden en Ídj raten weten oi ," b""lhtkb"",ziJn voor het vetera.en toernooi- bi3 viass"rraar op zaterdag 10 rei 1986. . ----:'-r--'.

ri f.-Erze 
: T:p:oT - G.K'uïpéi'-',r.xrut . a.a nuyïer - ó.sint<elrtr.,,,""ld"nt . - '' ,rlj

J.Pier,an - L.Kooymans - A,de pagter _ B,Aaltrers _ M,Nelissen -_ B. v Hijkoop _,.. J.Sinke

versl af 1o n week: -

ÀfgeroPen dinsdaqavond speel-de ons eerste voor de llc-cup tegen Monster, na een sner. .:opgelopen asblerstand ti'st rENs gerijk te makeï en ging ae weastrijd rederijk gelijk op,vlak voor de rust kvram Monster of. *àr=prong.,,Na de'rust kÈam LENS niet neer aan de baken werden we r*t onze neus op cre feiten gediukt $rat beweegu.jkheid is, net en voorar,zondir.bal ._w!j ginge4 . uiteindeli jk net àen iets te groot uirgevarr"r, ,,"ïJrià.;ï:;: ,terug naar de kreedkamers, hoperijk hebben we er ietJ "- ;"i;.;;lt'. 
':' 

..zaterdag noest. IrENs 1 bij NaardliÍjk op bezoek, in ae .eiste'i.iriï"ra'r,u,rs 
'àoor'l.laaiawi5r

onder druk gezet, met de rneer fysieke inzet van Naaldwijk zijde werden lre afgetroefd.Het was dan ook arrerzins verdient dat vre met de rust op een 2-o achterstand 
, kwamen. ,Na ,rst taptq.LENS uit een ander vaatje en wist r,r""ro*ilr.-r.g;*;;ï;à", d'rk te zettenen daatbli kerden eniqe Iï=:i *"I::ia. ir,gi"., direkt na ,,.rir .".n Ë., fi" ;i*;"'r'r:"""bènut'wa,s" gewo5den, dan was een gerijksper ?"r..riÀt' é 'r.n*ii*nruaï"gàr.est.r 

Nu vrèrilenwe met een 2-0 nederlaag naar huis qestuuril. -- ',---J'-"-::" Y.\

LENS 2 ging bij H-Tsv op bezoèk. 'gètlwera ,"i 
"""'3-1 overwinnins, qu. r"'r.t ir"r ,.rÀ"r,a,qua, k1n-seg houden'we: de nond maar gesloten.- raten ,. a.r" *.i"aii:àï;"; snel vergetenen ons concentreren oP Ec-so - ,ts werve - sEv - Ec-so, zoars men ziet.de komende. twèe r.i:weken zijn beslissend.

LENS 3 op het laatste *,l.rrt.. to:h- nog vollealig, alvast bealankt,. voor de inzet- en nedewei_Illg,,=f*tru" een eniszrÍis.oiiserukriid *a..;ija ", "Èri"àr'i"rà.Ë'#;;-r. De sehere víed_
:StiS-:',ïiï::i:,ïïii.i;:.:;'-n"ttixsfei ,inimaat vera:,ent g"*""=..'rïal:ilö.§*
LENS 4 zorgde voor een volkotrEn verrassing, op bezoek bij Esscher Boy,s vierd vàn beginaf aan hard gewerkt en het team ,orga" 

", 
-r"i?s 

vqo.r, dat gelegenheids Coelman ,wilbert stuifberqen biin6 gssn 
"r.iiiir.À-ruiïJert gehaa.. De doerpunten r{erden op vakkun-di,ge wijze door iEave Ë co; semaakt. i".n"". iài."*. el 

l:pèlijkr v:tgen ef; neert -::l ,

Mick .
Eeren denk erotr het beperkt aàÍjtal sÈelers wat' voo.r 3 en 4 beschikbaar ls als iedereenmeewerkt kunnen we ruisschien voorko&en dat He een elftal moeten- terugtrekken .

stellin der elftau en

I,ENS' 1 en'LENS 2: worden dooï de trainer bekend gemaakt

I,ENS 3 :

verzalp
Att€nti

-l
LENS "4 :

I.P9*f - c.Kuyper -,J,Kour,renhoven - !i.v Mersbergen _ .r.Sint.'J.welteís : M,Fris - J.pronk _ J.Krul_? _ g.*rà uoutand _ N.N.le.n .9.30 uur LENS_..,:- ,,.,.-,
el:- -aen:< ook aan hei 4e elftal op 16_a19do-. Leialer. c.Àyp.r.

"rr -'.' , -, -i,
D.v Essen - M. Jansen - H.Kenper (À)
C.LipDan - R.pilon - D.de Ruyter _
: denk om wedstrijd op 16_4_1986.
en ,13 . 30 uur- IIFNS. , r ,.. . .,:"".

(A) - t. sl-nke -

Àttentie
vexzamel

- M. Kerq)èr - H. Kouwenhoven .- ,l.Kruithof _
P.crootveld - M.Fris .(2x) - N.N. _ N.N. .'

--! {. r

1L:i , .,.i

-11-



::iJJJJJJJJJ JJ.]J.].]JJJJJ.] J.],JJJ
J ----- --- .T_ VAN EET JEUGDFRONTJJ
JJJJJJ,J,I.,JJJJJJJJJJ.TJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJJ., JJJ.]JJIJJJJ.]JJJJ;IJJJJ,fJJJ.]JJJJJJJJJ,]JJJJJJJJ

,IIEDSTRIITDPROGRÀMMA À + B JUNIOREN

AIGEMEEN KOMIAI(TPERSOON: peter perreyn,
rEl, 971674.

Seïenadestraat 51, 2551 )(ts Den Hàag,

KontaktÉersoon l Jan Spaans, t4aartensèi jklaan 54, 2541 xR Den Haagf
ÍeL. 292929 b.g.g. 971674 (peter perreyn)

Afbelren voor de wedstrijden bij bovengenoend pe.';r.,on op. vrijdagavond tussen 19.00 en.19.00 uur. In uiterste nood nog op zatàrdagror-g"n o9 LENS bij iemand van dejeugdkomnissie teI. 661314. voor avondwedstri jàen uiterLijk de avónd van àe weostrijà,'voor 
.18.00 uur. 

,

ZATERDAG L2-4-1986: Samenkoms t LENS

331
43i
337
47 3,"

_''l i '

14'.30 uur WilhelÈus A1
14.30 uur EBS A3
12.00 uur Tonegido 81
12.45 uur èóna Èr

LENS A1
LENS A2
LENS 81
I,ENS ts2

woENsDAG 16 -4-1986.

352 . 18.45 uur LEINS 82

BYZONDERHEDEN+--

Ílestvlietrrreg w.pléters 13.00 uui
DaaI en Bergselaan ? 13.15 ur:r
Rodelaan voorburg H.vd Spek1o.45 uur

PeresteiflIaan ? ll.45 uut

Schevëningen B2 Vl A.Nakken 18.15 uur

WEDSTRTJMROGRAMMTi C.+

dpsteLlinqen als bekenil
z]_:.f:by sportkaqr en pasforo's inleveren

D JIIVIOREN

ZATERDAG 72-4:t986

Kontaktpersoon: Robert pennings, Kon, Emlakade 4c, 251g R Den Haag,
t-eL. 6524t4 b,g.g. 971674 (peter perreyn) ,

Afbellen voor de 'ivedstrijden bij bovengenoemd persoon op vrijdagavond tussen lg.oo en19.00 uur. rn *itersre 
"??d l"s op zat;ïdag,rp=-g.n op LENS bij i.eroana van-ai-: 

--'-:..-,
jeugdkommissie ter. 661314. voor avondweosiriiàen uiterrijk de avond van de vledsÈïrjdvoor 18.00 utrr.

SamenkorDst LENS..<....r---

389
606
813

I.ENS
re\s
LENS

13.45 uur Velci Cl
9. 30 uur SV,35 C3

10.00 uur Voorbuig Dl

Nooró[eg c.Versteeg
Buurtweg ?
Pr. Bernhardlaan ?

12.45 uur' .',
8.30 uur'
9.00 uur

17.45 uur

c1
c2
D1

MAANDÀG. 14.4.$A6 .

18.45 uur LaakkvrarÈier C1

víoENspAG . 16-4- 19 86-.

4A4 18.45 uur LENS c2

LENS C1

Wilhelmus C3 V2

Jansonir:sstraat

-L2-

18. 15 uur



BY ZONDE EHT]DEN

WEDSTRTJbÉROGRAMIqÀ E + F JUNIOREN

-r /ar;,'' opsÈIlingen ats réfèno -''.'' -; "+ 
"ié. 

topy. íp"rata;i]i"Irr.o," rnr"r"ren en play back show ,"-
- gaarne ouders trEt vervoer voor Dl '(ondanks het vïoege aanvangsuurl l)-

.Kontaktpers-oon: Rob v Schalk, .Tan luykenlaan 15g, 2533 JV Den Haag,.. .l',,.te} . 884694 n.g.q. g?leia (perer perreyn) .j ...

Afbelren voor de wedstrijcÈn bij bosengenoemd perèoon op vriiaajàwnd tussen-18.00 eri19.00 uur. rn uirersre nood nog op zatèrdagmorl"n op r,nr,rS Uij i;tranà v; d€ - . . , _

]-:::T:*=:iï 1"1...6.0tSta. voor avondweds.irijàen uiterLijk de avond van de vredsr.rijdvooï IU.Uo uui.' ,.

ZateÍdaqi L2-4-1996.

12.00 uur ODts E1
9 , 30 iiur .r,BiÍs e2 ' '

11.00 uur LENS F1
11.00'uur ceferiÈas ii

Àfbellen dames.

Afbellen nreis jes:

BY ZONDERIIEDEN

ÍiEDSTRI,f,DPROGRÀMMÀ oar'rÈ§: + uÉis,rBi -

ÀlbardasÈraat - ".
v1
v1
Noordweg

..:
.20.30 uur op EENS bij
19.00 uur bi j .:' '

SanEnkómst LENS

9L4
949
10 38
ios r':.

- , . opstellingen àis b&eiid: -' ,l^ : , .'

'.J. 'zie kopy sporÈkaqi, peis foto 's 
'inleveren 

en play backshow ,.

IENS El
. Duno E2

Quick _F1

., 
IENS 

. 
F2 .' '.

1.1.00 uur
9 .00- uur

-10.30 uur
'10.15 uur

vrijdagavond tussen 19.30 en
Peter K.roI ÈeI.' 66ni4 .

,. -,.. Vrijdagavond tussen tà.OO en
Àrie RO! EeL. 2957.26 .9,-

I"_ ril:ï:t nood nog op zateïdaqrcrgen op LENS bij ienand van de jeugdkomdte'. 661314. voor avond$reds trij àen uireriijk de avond vq.,. cle uedsiriít;..;
ZÀTERDAG 72-4-7986 .

'260
' -' 226

11 .00 uur I,ENS da4es
14.00 uur I-E:NS neisjes .

, B1auw Z$rart
.KFC,71l1

V3
V3

tr8,00 Èur.

SaDenkorost LENS

10.30 uur
13,30 uur

BYZONDERIIEDEN
.r-.,.-<-r'.

.i. _ 'zie kopy play backshow

SPORTKÀHP GÀANDEREN EN ZEIST

De sportkanpen .zitten nu qefinitief vol..Vah 4 t/n9 augustus. gaan de_ volgende
e{p,e,ffn wlq:.

Gaaniderén 3R. Tettero .(2x)., F.el. Haddioui E.Spaninxs, M.Bosch, M.Brooshooft, A.Ragh'oebir,M.SchuurEan, p.Valkenburgh, À. Tikai, M.wubben, E.den Èeyer, S.v-d Berg,
M. 'rd Berg D.v Zetten- - D.v Delden À. v Delden E.v KNijff R. BoonJ. Mansveld P, Pronk R. t{yïd.eman ,f .Spaans

en MÀrti-n Reuver.
Leiders: Ronald Bogisch Lèo v Rijn

-13-
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Zeistr il.Eoefnagel - s.Hoefnagel - P.Bosch - R.Riemen - M.Izendoorn
w.v Diemen - B.v Elswijk - J.Koppendraaier - R.Wubben - J.vd
L.Àbounarsa - R.I(1oor.

,eiders: Peter Perreyn, Richard vil Hoek en Rob ir Schaik.

A-kLassers :

B-klass«irs:

C-klassers:

D-klassers :

- J.v DieBen -
Zande - T.geins -

Ondanks de vele verzoeken hebben nog lang niet alle bovenstaande personen f 80,-.overge-
maakt oP giro 335711 t.n.v. penningtrEester LENS, wij verzoeken nogrnaals oru dit alsnog
te doen. zet er wel even bij dat het voor het sportkarp is. Eind April moet de f lZOr-
volgestort zijn.

De KNÍ,IB is et ótr) dit moment nog steeds niet uit. À4oeten de jeugclspelers het nieln,re
seizoen nu vrer of niet gekeurd worden en zo ja, door werk bureau dan wer. vraagtekens
alom waarover r.rij jurrie z.s.m. in zurren rictrten. vlat r.vel brijft zi jn de koryetitte .
kaartjes. voor het aanvragen van Ceze kaart jes hebben we glgg pasfoto I s nodlg van o;der-
sÈaarde spelets:

PASFOIO IS INIJEVEREN.

M.eI assrouÈi - D.v Delden - R.HaÍtDan - F.Kassim - M.Spa - p.Slraathof -
K.Verhoeven. i

l,t,Bosch - M.Brooshooft - D.Bijlsma - R.Cumberbatch - .I. Dunant - E.Ena[lch -
M.End.Iich - M.de FreI - M,Haazen - D,ganíque - A.Jansen - E, ttaf faele -
R. Raffaele - A. RaghoebÍr - D. RaEÍrares - E. Spaninxs - R,TeÈtero .:
J. Tlmmermans - V. TïorI{) - F.v Veen - A.v Wljngaarden - p.vd Zwan.
N.BhoIai - R.Boon - A,v Delden - D.v Delden .- M.Frederiks - J.Lellevelcl -
S. Sha:Da - E.SlÍeïendïecht - g. SEu1ders - A. Tikai - M.Wubben - D.v Zetten.
R.GiltioÈ - N. Schuuïman

E-klassers: M.Bertlna - R.Jagga - ,f. Koppendraaier - D.Manniesing - V.de Wit - ,

iI.vd Zande - M.Tijsen (1 pasfoto)
Flklqssers: J.BlorD - ,J.Bris - A.eI Hadaliout - A,vd Iteuvel - L.van ,t Klooster - ..

r F.Iortekaas - L.peek - p.vd ZaIm.- J.Dietz - E.el haaldioui (1 pasfoto)
De pasfotors s.v.p. zo sner rnogelijk opsturen met c.. de achÈerkant jè naam naar:
Paul vd steen, chopinstraat 103, 2551 sv Den gaag, Natuurlijk loag je het ook in een -
envelop afgeven op IrENs aan j-emand. van de jeugdkommissie.

iLENS 81 - Blauv, Zwart Bl 1-1 .(0- 1)

SolÍlll}ige spelers van LENS 81 d.enken zeker daÈ het seizoen al voorbij is. Iloch zljn er nu
nog 5 wedlstrijden te spelen. De eerste plaats is onbereikbaar, maër probeer dan Èinstens
bveede te worden, voetbarren dG'+ Je toch voor je prezier. rnzet is'dan het.minste wat je
kunt tonen en erkaar herpen inplaats van in de "grond te boren, ls een veïeiste.Dit klinkt e-isschien erg negatief InEIa! zo kwam het afgelopen zaterclag echt over. Blagw
zwart is een zeer Íoatig erftar wat echter knokÈe voor erke Eeter. lews daarentegen
heeft kwaliteit zat maar wensÈe er niet voor te r.rerken. In de eerste 15 ninuten misten
we nogal wat kansen' Daarna nam Blauw zwart het initiatief over. In'de 20§té-nlnuut een
alubbele fout en LENS stond 1-o achter. ook daarna kreeg LENS nog g€noeg kansen pm langs-zij te komen traar BrarM zwarÈ Ínaakte er bijna nog 2-o van.. Na rust-probebrde LENS de
bakens te verzetten. Dit lukte pas in de twintj.gste minuut. natr:-cti Ëiitsma schoot debar vanaf + 20 meter keihard in het doer.1:.tr,. r,Bus schrbk wakker en vànaf dat Doment
werd er inËeni wer fel gespeerd. Blauvr zyrart utorde" maar r.ENs kon de kanËén nietbenutten. Eet breef i-1. LENS verdiende ook niet Eeer. probeer de laatste vijf wed-strijden posotief af. te slrriten. pas dan kunnen jur-rie terug kijken op een góed seizoen.
Nu is het daar.nos te vroes voór.. , -: 

"J;"r;.;".-
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LENS C2 - westlandia C3 6-1.

VersIaE E2 - SV 35'. )-i

Bij heerlÍjk weer voetbalde c2 vriendschappelijk tégén het 3e 'c-elftal 
. 
van v,re;tlandia,"' niet het'zi'rakste van WesÈlandia, want. zij hebben rrof 

""n 4e -elftal. Na met. elkaar afge-: sprÍoken te hebbeÍt goed s amen te -spelen ging C2 voorLvarend van start.:f,ells veroveràe "
'' dan ook een meerderheid.. Er weraL goed gecombineerd en de plaatsen "".a.i "it=t.rJ"à-m""a.Na een vociizet van Marco dis zijn bestu *"d=triia van t.i.ejzo." =f""fa", schoot peter

raak:1-O.' Ttot. aan de iust g:ni ae strijd ongeveér gelijk op. r,ENs ias ietsje beter,
rnaa! kon 5 Ítrinuten voor de'rust nièÈ vooikbren daL Í.lesÈlandia op gelijke ho;qte kwam."rENsrlièt hét hier niet bij zitten; en iginf.weer in de aanval. lta 

-een- 
vloéieide corntoina-' ''tie schocit paséar bijna 11a!. Haik zbrgà. érroo= dar c2 ro;h *.t1Ài--roor.piong ging

iuste-n. Na de'rusÈ zette cZ hestland.ia dLrekt onder druk, A1 na 3 miíuten zettè NaÍk
' móol vooi eà Peter rciriddé goed àf ;''3-1.!LENS zette àaarna Ííestlandia rÍEt au ,"! i"9", a"' niuur. Fii'-ëi Pronk haA'zijn.dag, warit:nà n"h k".r overgeschbten t"iÉ"bb..r, naa:<ie trii erna goed doorzetten 4-1 van; àiin aerde doelpunt. c2 gíng maar d.oor en walste *a=ai"íot"'Prat.' De wdstiànaia-reepèr wisl àp"èen gug.;r"n monent niets anders te doen dan de bàr harcl-' wqg te tràppen, maar'waikl zetie lziin voét-brvoor en net """ r""i..uoàg ketste de bar inhet legè'. doer: 5-1.'Peter kr.rarn d"iina aIleen voor de r.up.r, ,u"i.-=àt Ëo" n"."t. vrar voortijd ichoöL perer Beheèrsr, zijri'4à; doerpunr in: 6-'1. ;; ;;;i ;;r;;;A;. vermerd aii a"---scheidsrechtèr wai: r.trger rier doorspelÉn. vràk vooï rijd had Naik p""i' à;", ap: àJ-rIIte ni-kken. .longens,'èi wérd"r-euk gevoetlard en je ziet het resur-taai. Noushad, pascar
en Jeroen stonden zeer goed te verded.igen, naar nj-emand speerde srecht. vorgende keerweer zo.

Herman l,lubben.

De Leideï.

Eierbij móet'ik Mévr. Thi jsen als enige'ouder bealailken voor het vervoer naàr Èassenaar.glas deze''rnoetier ei.riiet I ij. ger+eeè È dan *as deze fijne Lredstrijd niet doorgegaan, Hete1fèal:wàs met 9 jöngens dus niet komoleet en Zij moesten aantreden tegen Svr35, waarvanjullie-ai eerder èn'dan komplàét verIoren hadden. Nu ik kan alleen Ílaar deze jongèrisfeficit'eièn .door hun inzet vècntttst en vooral door.het overspelen, tot zelfs.Chulliendi ide bal keurlg aàn DineJ ipeeldè en daaruit een doelpunt maakte, en veel actie'svan R:Íkkie ,. tliè ook Dines óP heL 'juis te motpnÈ aanspeelde. Op het middenveld met Paul.tjeen aIè gangrmaler ,Iinksbabk l4atti jn en waarin aÍrderè Martljn als laatsteEan weer goed:meevoetbalde en Raoel de .kèeper die het,spel goed bteef volgen, en op . z'n tijd zijn
9oaf Éitkwam. Met EdóÍn' rechtsback die ook' z In inzet weer toonde. En René die het tochzijn tëgenstarider. iuóeilijk naakte. Zondèï. schelden. op elkaar. Dat zijn.ze allemaal :ent geloof het of- riiet 3 cioelpunten van Dl-nes en 1x Marti jn. Het werd 2-4 voor. LENS.-;

GDA Fl .-I 
IGNS .F1 (1-1) t-z -

Nadat: we waien aangebo-men' ;ieek dat vre maar'6''rnan haclden; J.Dietz (pols gebroken)M'vieveen (Ziek) en Ttr v leeuwen hadden afgeschreven. cDÀ was korpreet dus we moesteí 6tegen 7 spelen. Dus vrd kregen .het ergr rnoeiíijr. Àt gaw,, stonden ,Ë- irr.au eerste helftachter met 1-0. Mirar dankzÍj pietje v RiJn wérd ce àchterstana ,iet g.oiel-." t 
'ï;ttà- teryg geknokt- De jongens vochten voor iÀderc meter. De aÍbeid vrerd beloond d.oor een

''goar van Fabian Kortekaas Ee! zijn terkeeide been. dus 1-1. rn de rust werden de jongens
noed insesprok.n- , o.t breek te ,h;rp;;; 

-;;;;r.àJr".iï.Ëa';r';";=":"*;hep 
je bovenop.

,.1I i".g_ l.yu irelrden_.slidings m_aken èn opsraan en wèér een sriaing ,":..". 
".ótt. "; ;: 

-

I(oltekaas liepen.alsof.ze de here liereld aan konden. onze laatste man ,f.sandifo;t Éegint-nu ook op te ko,en om dal rveer snel terug te gaan Jacky brengÈ goede rust in de proeg.J'tslom zag ik ook de bar vën de tegenstande= irpuu."., en p.v-Rijn 
=ao"J"r"--""r, ;ti;;,i'n het goal. Midde! in de, tdeede uéttt rrieta F.Kortekads zijn hoofd koel en zaà.R.otteheleEaal vrij staan deze splinte net de ball'naài de goal töé en scoorde beheerst dus Z-1voor LENS. Jongens, onèrnks. Cat we met 6 dran warèn tJbh g.rorrr.rr. Klasse j;;;;;;, -;;i;":

ilzet en hàrd gewerkt j-edereèn was ..q r-. ;" àu $redstrijd.-Nu iets anders er kamt bin-nenkort een'barbeque vooï de ludeïs l íeer niéuws volgt volgende $Ieek. ,"i'rài.ïààï,"..'

-15- Rob -v. Schaik.
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LENS F2 = DuÍnoord SV 12 10-0 (6-0).

'" Toen ik uiÈ nijn bed stapte r.rist ik dat dlt een dag van mijn dronen zou worden.. Slaperig
ging ik naar I.ENS waar de spelers me vrakker gilden van enthouslas@. Ik dronk EljÍ-r kopje
koffie Ieeg èn tot mljn verbazlng zag i-k het heie elftal richt.ing .kleedkarer lopen om

"zlch roentaal voór te berèiden. Na vijf ninuten stap ik Ce, kleedkamer ln en ale spelers'zàten 'a} oingeklèed op nij te wachtenl Dit keer vras de bespreking iet-s langer omdat de
tegenpalty maar vijf spelers had en er dus een aantal van ons bij Duinooral nee rrDgqten
spelen. Dit was voor de speleis geen probleeE en zo stapten l{arco en leslie naar
Duinoord. Nu kon ale wedstrijd beginnen. Het felle LENS oveïroDpelde Du.lnoord totaal en
scooide een aartal Ínooie doelpunten dÍe op naan kvraEen van Glno, Pikri, Àbid e::
Lauïeíce, .?,o gír,g IrENS de rust in met een 6-0 voorspiong. Er vras geen bespreklng onalat
dl.t doErvreg niet nodig was. Marco en Leslle gaven nu hun shirEs over aan. Lagïence. en
Patrick vd ZaIm. En dle goedl keepende lfndy gaf ziJn shirt over aan Patrigk vd Steen.
De goed flrrï t€nde scheidsrechter Danny BijIsEa flooÈ voor de tweede belft. L.!ENS. begon
weer fèI Eaar Duinoord leek hersteld van de eerste heIft. Toch kon het Dulnoordl elftal
niet voorkomen dat IENS nog regelmatlg scoorde via Gino. LENS bleef tot de laatste
urinuut goed voetballen.en zo scoorde aanvoerder Àndy het laatste doetpun! VeÍ-r de. yed-
strijd.De eindstand igad 1O-O voor LENS.

F.v Kester.

LENS play:back shoeí a.s. Èate Ídag 17 .30 uur.

Mocht U het op paqina 3 van deze LENSrevue nog nlet gelezen hebben, (!Íat onwaarg chi j nr
lijk is) ten oveÍvloede nog èit arEikeltje. Korende zaterdag heè grooès Èe spektalel
waè betreft de non-voetbalaktivlteiten door onze LENS-jeugd en voor. iedereen, dus
nlemand uitgezond.erd, toegankelijk. De 15 artiesten trebben op dé ,,' gelerale- repetitie"
blijk'!,egeven dat eï druk.'geoefènd is. Voor àe j u.ry zal het moeilijk worden om de
!;ijsÈinnaars er tussenuit te halen. voor vrie Uenieur*a Is wie in de jury ,qal ziiten
kunnen lrij in willekeurige volgorde de na.nen bekend. Eaken. José chrlst,. Bert pennings,
Peter Íerreyn, Karel ilansen en RÍcharal vd Hoek. aLÈ Presentator voor deze shot, hebhen
wij, nà veel noeÍte,' weten te strikken de enige "cirt ,,Haagse Hennie ilulsnan,'. .r.
Wij noaligen een ieder u-it om vanaf hetf 6 dlt'gebeuren bij te lronen. De toegang is
grratis. De deelnèmers wordt een patatje en een frÍsdrankJe aangeboalen. AaÍl .het aanwezige
publiek woidt, zolang de voorraad strekÈ tijden s de pauze een harEig hapje aangeboden
Ln de vorm van een salade. Dit trEde in verband ÍEt het ttjdstip van d.eze happening en
de oPkonende eetlust. ALs laatste nieuwtje over hed optreden van de leiders, vJelke als
fabulous deliriun coaches zulren gaan oFtreden, is nog te vermelden dat zij heraas geen
gelegenheid hebben gehad om hun ](ortstondig opt:eden te oefenen. Dat zal dus vrel lach-
wekkend worden. Íler zijn Leo, EdvJin, Joop en Ton bereid na afroop de ouders onder het
genot van een clrankje tekst. en [itleg te geven en vooral gezellig wat na te praten.
Wij zÍen onze insPanningen het liefst beloond xoet een :'.1tastj-§che hoeveeLheiil. be-
zoekers,: dus. . . . tot zatèrdag,

Leo, Edwin, Joop en Ton.
Disco'b1 J'KwiéksPOTJ.

Van onze sPortvïienden en vooral yriendinnen van de handbàIvereniging Kvrlek Sport ont-
vingen wlj een uitnodrging om op zaterdag 26 aprir a.s. Ét een groot aantal jeugilreden
een grandlose disco-avond bij.te wonen. Het vindÈ praats in de kanèine van Kriék sporE.
aan de Genemuidenstraat vanaf 20.00 uur. De toegang daar is Íastgestèld op f 2,50 Daar

i'mqt een riks kom je ook binnen.

LENS A1.LENS 
A2

LENS tsl

- LENS 82 .
I,ENS Cl
r.Ets c2
LENS D

I,ENS E1
sv,35 El

vlesllandia A1
Vredenburch A2
B1auw .Zwart B1

-HBS 82
RKDEO CI
Westlanalia C3
RKAW Dl
EBB El
I,ENS E2

GDA F1
IENS F2
IENS Datres
LENsÍneisjes -

LENS F1
Duinoord Fl
!,Iootdorp
WilheIEus

0-3
1-5
1-1
3-0
0-1
6-7
2:t
0-0
2-4

7-2
10-0
1- I
0-t

TIITSLAGEN DOORDE!íEEKS

Duindorp SV A2 - LENS A2 0-5
de Jagers Cl - LENS C2 2-O
LENS D1 - Loosduinen Dl

2-t .-15-



DE I.ENSREVTJE

..] i . i WEEIGÍIAD .VAN DE VOETBALVERENIGING LËNS (I,ENIG IIT.I SNEL)

I .59e jaargaqg nÉmer 38;'17 april
,. ., '."..,. 1i......

1'986.

In l{emorÍanl ::: r; .,

,,. : 
" 

';' !

-;;,, ,, ^ p.as wèek bereikte on§ ilet tragische nieuws van heÈ ovérlijtlen van tr.ree
LENs.1edlenvanheteersteuur,l.limvanBoheemenenHen}vanRiJii.
Onze verenlging zaL deze tvree prominenten met dankbaarheid en eerbieal blijven

,.'.'"Eèdènkèn eri weí§t dé, faniilièIéàen'-ïeel 
. éterkté toe om aiË verries te aiagàn, -'

Het Bestuur.
-.' In Méihàrian wllheinus Godefriàus Leonardus Marie van Boheenen.

.:-.1 ,.f.'::: '.

i.'oveileden, zelf niet wèténd dat.zijn Vrienal Henk van Rijn hem.àlechts een drietal dagen.
eerder wa-s voorgegaan. Ook hij is voor.dei meèsÈe' jóngereí een onbekende. 'De ouderen tl

; 'h*er:fu:nereii, zich 
-wim 

-als ee,n van de topfiguren, in iulli, t{ij maakfen hem Èee àIs voorzitter,' lijl v^.rh'..de Pèr§- en Propaganila -Conmissie,. lid van de toneelafdèIing; als Sinterklaàir' ''
; i..i +-§,.penningn0€ester, verzorger vad de LENsrevue. Met dé herèn Jan willem Dubois di't -' :., i' -.I99s 

vd Kl.ey maakte hij deel uit van het beroende' driemairschap dat van 1937 tot 1946-' .'
heÈ- dlagelrj Jks bq9Èuur- vormdé. En in aI deze funcÈies blonk hj.j uiÈ door zÍjn: punktirati-
teit: Critisch naar aIle kanten, ook naar zijn eigen'takèn: '.Dit'gold èok voor hèn als"
speler, van meet.af iq het eerste e1ftal, Iater nog enige tijd bij de veteranen. Meestal
linkshatf was hij doorgaans zijn tegenspeler de baas, voor menige aanvaller een nigt ' I

;:i:ÏilHffit*"n"n= zijn 60-jarie ridnaarschap wisren v,Íj nos niet dat èit zijn' :

.i laatste Fezgef -ean Í,ENS zou.zijn3.kort i:àdien wercl hij ziek. ErÍ nt ileze §óede vÍienó '
is heengegaan $riUen wij hem in ere herdenken. zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen .

betuigen $rij onze deelnening. En bidden wij: Heer, geef hem de eeuwige, rust I :.." ,'..: 'i",'."

P . Juffermans .

In MeEoriam HenaLrik Lanbertus van Riin.'

Voor de meeste LENsleden van nu een totaal onbèkende, was Eer:l< van Rijn voor de i-.'
oud.ere generatie een voorbeeld van hoe een sportBan behoort te zijnr trouw aan de clubr.
trouw aan zijn vrienden, aÈtent op elk monent van de wedstrijd, strikt eerlijk, wàrs vah
elke vorm-van ruw geweld, intelligent spelopbouh,er en - afEaker, de ideale voetballer.
Het was een genot naar hem te kÍjken. ' ,

BegonneÀ in het tvreeale elftal heefÈ Henk vele jaren in het. eerdte elftal als vdorhoede-
speler zijn cllÈ gediend. Later nam.hÍj. plaats.,in'd.ei Íeteranenploeg. Buiten het speelvefd
heefÈ hij zich verdienstelijk genaakt 1n tte Pers- en Propagandacommissie. .^ .., :. . .
Toen de vrienden vele jaren gelederi - verhamen van het gnote ongemàk, dat hem elke dag
van zijn leven moellijk naakte, ging er een schok door hem heen. Maar hoe moeÍIijk.heÈ^.-
voor hem, voor zljn vrouw en dochter weral. zijn enthousiàsme vboi írns bleef onaangetast,
lzoals telkens bleek als een sportvriend heo in de Preva kr.r?$ opzoeken. i .

w1i t 
"Ul.r, 

nog'roaai paó het fàest van de opstandlng -gevierà. .niaaen wij de Heei'van leven
en doodrl dàt Henk ha'de lange gedutdig gedragen .lijdensperiodle het eeuwig geluk [tcge .-....
zijn.Íngegaan'. Èir aat zijn dierbaren In deze gedachte troost -rnoge vinden. ,

Bt j rÈte iÀ vrede ! : -: '!
1 :, ....tr., .: ,. : :..., .-r' ." .' p.Jufferm.ans- -'': ', '
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Deze v'eek is de'laatste gelegenheial tot inlevering v.rn de r[,i iottoformulieren voor april.tl-weer-dar'de uiffiEË:extra Èiijzeí vaí t 25- tót r ro.oóó Jir.È;;IltË. in de 1.2.3.r'otto - shoe, van Ted de Braak aan het einde d.m.v. een door het sper bepa"rà q.tÀi-*àia""bepaalcl. Tevens kunt u ars deelnemer aan de Midrotto worden uitgelà"t o, àrÀË"-r"a"ii--"andere paren de 1.2,3. rotto - shov, bÍj te rronen. Eén van de paien. wordt aan;Ig;i;J-
i^:":::l.:1ïnli:--.i-:1.:.""9t dezerfde piilru., als her winnende paar in cle show- Reden senoesoeïnaJ_ve om weer eens een gokje te vragen!

MIDLO{TIO APRIL MIDIOTTO ÀPRTL MIDTC|TTO ÀPRTL MIDLOITO APRTL MIDIqTIO ÀPRIL MIDIOITO ÀPRII

MIDIOTTO APRIL MIDLOTTO ÀPRIÍ, i4IDLOETO ÀPRIL MIDLCETO APRTL MIDLOTTO ApRrl MTDTOrIO ApRIL

,LENS , PI - Back Show.

Het Bestuur. -'

'(! : 'wat er afgeloPen. zaterdagavond bij LENS gebeurd is, mag best genoemd worden àIs éénÍ van.d.e
,IlogttfyT" in àe roemrijke rEi,Is geschiédenis. Een avond om nooit. te vergeten.Fantastisch georganiseerd, een vlekkeloos verroop, enthousiaste ouders, dólgekkà, klnderen,een levensechte Hennie Huisman een vornaa&te jury, noem ,,aar op. Een ieder,- die gewerktheeft aan dit èvenement of het nu achter de bir, achter de draaitafel, achtér de jurlrtafel,achter de orgarisatÍe of noem u;ral op zijn aandeer heeft gereverd, neàgt àan een;perfecÈst+ rJBlspromotie gedaan. ile vereniging àp die manier presenteren is absorrite krasse.,

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

I uoio"'rr-.r,r,rrc ;
BBBBBBtsBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSSSSÈASSSSSS

Zateïdaq 19 april .

s I ncrgens :
s | Íoiddags 3

Sluiten:

zondaq 20 apri1.

s t morgens :
s I nriddags :

Aarvulling LENS
Sluiten : .

Hr. lenting - Leo Molenaar
An vd Steen - Cor peters - paula 's-Gravendij)i'Im en Géraïd vd .Steèn

Tinus ZilfhouÈ - Coï Hoppenbrouwer.
Àn vd Steen - Lar.Ea v Dijk - Aad schijf - ,fosé Christ _
Ria Bijlsma - Marian vd Steen,

2 (2 pers.
' Àndré én ,tosé Chïist.

Bij verhindering afbellen bij José Chïist Te1. 660204.

'I-ENS Pf,AY-BACK: plÀy IT AGÀIN; 'SAMI:

wat is het nut van een r,€rsrag? rs het voor de mensen die erbij vraren en hun renÍng ver.-sterkt of tegengesproken wil,en zier.. rs het voor de afwezigen die toih ";1"ï;;;"-;-bracht moeten worden? rn bèidc aevarlen is het onderstuu"a" 
-""r"i"g-"Jixàr"" 

waarderoos.I''ant hoe kan je genoeg superratieven vinden voor de r,ENs pr,ev-riAcKlsHàI"l on de nensen dieer waren dat feesterijke gevoer weèr te raten meemaken? of lroe kun je de 
-"rr.=i9;i';";*]r"",

laten proeven die met geen pen te beschrijven is?Het kan eenvoudig rlj-et, maar toch,.. Vervolg op blz. 4

-2-
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LINS JIIBILEUM LOOP-LENS JUBILEI]I'I I,OOP-LENS JTElLXTIH
.i

LOOP-LENs JUBILEUM LOOP-LËNS'i
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zaíerdaqi een uur of zes.

In tle loop van de uiddag is de kanline volgestroond Itret vadeïs, noeders, opa,s,. omars en
analere belangstellenden on getuj-ge te zijn van de door Joop Od.enkirche[r ].eo Ven Rijn,
Ton I s-Gravendijk en Edwin coret. geoïganiseeÍde Play Back shoru. Het oodi.um j.s opgeboirwd,
ale installatie is getest, de glazen zijn vol, de artiesten hebben ..: - .nkenkoorts,
koïtolo......het feest kan beoinnen I

u elgrgesi-!9c-9!eeq:-ge!-sgI-eÉis:
I

Eenny Huisman (Jan zoutendtjk) beklimt het podlum en stelt de jury voor.
Jacques drAncona (Bèït Pennings), Martine BijI (,rosé Christ), Rob de Nijs (Peter Perreyn)
Eans Verneulen (Richard vd Hoek) en "Iekker strak broekie" Barry Stevens (Karet Jansen)
hebben de eer en de zware taak het gebeuren van koBmentaar en punten te voorzien.

Ze!e$sci-i9!e-B!e5-È!-9e!-ssr-eÍ-zsr'
In snel teupo volgen de kanalialaten elkaar op. Simple Mindsr Billy ,Joel, Gerard Joting,
Mr. Mister, Madonna, vader Àbraham en zijn smurfen en Kinderen voor Kinderen verzoÍgen het
programnEr voor de pauze. À1 na :.-t eerste nurDmer was de zaal wild enthousiast. Het kwam
tot een kookpunt toen een bij zonder sensueLe Madonna het podium betrad. De "Borderline"
werd overschreden en ook de jury kon, bij.nonde van Martine christ, alleen nog maar het
"fantastisch" uit§preken. (José kwam tÍouÍrens niet veel verder dan dit .soort. kreten deze
avond, Eaar dat kvram omdat zi) heÈ te druk had. met lachen)

z3lgrgeciee!-99r-9!-!9c9!-

Na een voor publtek en artiesten welïerdiende pauze werd het_ b.reede deel van het progranrta
zo &ogelijk nog waaazirniger d.an voor de pauze. Het begon aI net d.e Dolly Dots dief on-
clanks hu+ Iichanelijke tekortkoningen, bij zónder vrouwelijk over wi-sten te koEEr"r. Dot tot
gfraoot verDaak van een steeds meer opgewonden rakende Barry Stevens
De man die ons hart stal was I' Ttre Boss" Bruce Springsteen. btefan Hoefna{el had het zo
ontzettend. druk met d- bewegingen en stapjes dat. hij terecht geen tijd reer had otr de
IiPpen net een zekere synchronlteit mèe te latèn bei;egen met àe geluidsband. v'ià'Bowie
and Jagger, de Itrree ,fackets en Lee ToweÍs belandden we bij een slotact, die zijn weerga
niet k€nt,. Mario de Brito was l4ichael Jackson. Tot in de finesses haal hij Billy Jean tot
de zijne gÈrraalct. tiij verffik vo1kotrEn terecht winÍraar vart de I.ENS pLAy BACK-SHOIJ. '

Ook !4adonna en Mr. Mister vielen in de prijzen..De prijs voor de origineelste. act was voor
de ltrree Jackets.

Opmerkelijk was ook heÈ optreden van de organisatoren. "Krukken" Leo,"pSV', Edwin,
Ton 'rs-Gravendijk en Joop Odenlirchen deden, tot gïoot vermaak van de aanwezigen, hun niet
'géringe duiÈ in de aI zo goed gevulde zak,
Een zoals gezegal, schitterende avond net na af.Ioop alleen maaÍ blije gezlchten. Ebn avond
ook èie aiLeen maar kon slagen door het harde werken van ontzetÈend veel mensen: Denkt U
Eaar eens aan de l, ..rmede$rerkers, de feestcormissie, de mensen van de make-up etc.etc.eÈc-
Wellicht, ook een avond die in d.e toekomst een herhaling of voortzetting verdient.
Van ons nag het 1 

,.

vros I - LEN' r..1-2. 
Redactie'

Wat een doelpuntenfesti jn leek te woïden, r.rerd uiteindelijk een zééx rceízare zege.
Volkonen onnodig gaf I,ENS cle derby. tegen Vios na rust n.I: uit handen. Hierdoor gingen de
groenhenden plotseling in hru kanserí geloven, Det voor IENS bijna fatai* -evolgen. Het'was
aIle maal zo rooskler:-rig legonnen. LENS leek zich vastberaden te willen revancheren voor
de blanerende nederlaag bij S,lC. Vanaf de ai-lereeïste Einuut lrerd Vios onder druk gezet.
Met een soort power-play voetàal werd de groene dèlfensie keer op keer uitgespeeld.
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Het offensief, dat ruim een half uur duurde r leverde "slechts" 1 treffer op.
Richaïd vd'Hoek vond na èen voorzet van vd zwan de verste hoek' tlonde r boven. wonder bleef
het ,bij"deze end tréffer.,vios ètelde hier aanvallend niets tè-genover. In de laatste

en er kt{am v.reer dj.e tiE)ische LENS-eigen gelatenheid over de p}qeg' , 'Een:na
10 EÉnuten van de eerste helft kondigde het v.elval ?ich echter al aani de in

tÈe
zè_t verslapte
iil alie gaande-

weg ale 2e helft oversloeg ln onzekerheid- Na rusÈ was het dan ook Vios .dat -de toon aangaf,
'zonaler aanvankelljk echt gevaarlÍjk te Í'Iorden. Langzaam maar zèker ontstonden. er echtef

- toch tíat penibèIe situaties voor het doel ven Peter l"leefout . iobeeide via de

wÍssel Bogisch voor Ra[tahalsing de bdkens te velzetten; ech i succes. Na een

krap ha].f uur viel ,1e- 1-1.. Kort alaaroP kreeg Vios zelfs een.P riroa kans op 2-l . Verder

Iiet LENS het niet neer. komen. Het trok de party in het laats te kwartler wèer naar zich
toe en iist tle z..Puntefl toch .nog uit het vr.lur te slePen. Een counteir via Richard vd Hoek

bood Dick Tuit een nÍet te missen kans: 1-2. Hlerna werden nog eíke1e prima kansen om

zeep geholpen. Toch vreemd, die 2 gezichten van LENS. Aanvaiike Ii jki superieur zijn, dan

door het oog van de naald kruipen en vervolgens toch winnen. Eet hJudt het 'altemaal wéI

spannend

Jansen p
ter zoridè

ZONDAG A.S- 14.00 uur Í,ENS

in die strijd! '
westlandia 1. LENS kan nog 2e woI steun het 1e elftal

ui'irbom{' - uNrèoRN - UNICORN - IJNICORN - IJNICORT'I - UNICORN - UNICORN
..,...,.i

' -' uutcoml - UNICORN -

Patrick oosterueghel, stofzuiger van 41, gaf zijn visie oP cle vreds
itrijd vios - LENS.

In het koude, winderige I'Ioordivi jk hield de Íedactie het In eigen
laaqFqe tussenstand. '. ''

hanal, volgende week de

I,NICORN - I'NIóRN ,- UNICORN - iNTCORS - IJNICORN - I'NICORN - T'NICORN - T]NICORN - UNICO RN-

DE 'LENS 'PLAY 'BACK'SHOIS.

zaterdag i2 april was,Ik voorzitter van de j ury bij de door LENS georganiseerde

"Greatest'Show on Earth'r. I.laË eeq belevenis- Er werden 1 3 actis opbevoérd, allemaa} van

groot gehalte en gebracht net een verïe, niet voor mogelijk gehouden. ,fongens én Íoeis j es

van 9 tot 14 jaar waren op hun best te zien. Ook èit kan de jeugd. I Klasse! rK denk vrel,
dat Ík na:aens mijn zeer d.eskundige mede jury-Ieden spreek als iJ< g, dat onze taak
bulterigewci on Boeilijk vras o de pÍijzen (schitterend) toe té kennen. Er waren 3 prij zen.m

zodat ' 10 of lndivi-dlue Ie personen moesten afvallen. De winnaars verdienden de.9ro.ePen
priJzen terecht, doch de deelneme rs die buiten de prijzen vlelen, kwamen z§ér we,,i n+9..

te kort. Het toekennen van d9 orginaliteitsPri j s was zo mogeltjk nog moeilijker. Ííat vías

er veel werk geroaakt van de kleding, de schmink, het malen van de instrumenten, aIs nè'de

...het voor de actrs oPtuÈten van de deelnemers. onvergetelijk. Graag zou- d.e j gry...ep ils.denk
. ook de bom-volle zaal'de gxoèP;'die buiten 'mèdëwöiking meetteed, hebben beoordeeld. Otr)

zíin Dinst zouden ze hun act meerdere màLen hebben moeten doen. Dit zat perfect i-néikaar.
Het grootste bewij s hiervoor is, dat de zàal niet merkte àt doolde stok van Leo JuDie
op het allerlaatste noment allerlei veranÀ,eringen Eoesten aaDbleÍrgen Moch ter.t.iÉIre-i

- Ton, Joop, Leo en EdwÍn'haír'ik höbp biiiner.io rÉ 'iièei - 
zo 

'iètà organiseren, daÍr beschout{

ik het als een eer weer zitLtng te- nogen neEen in de j ury en ik veïönderstel alat de'àrialere
jury-Ieden dit ook v/eer zouden doen. Wat een avond-

-5-
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VARTATIES

zonnig 18 graden
buiig,13 graden
l.bewotkt 21 graden

, ..Pf. vel,schij.nen .de laatstè maanden geregelËl extïa paglnars in de LENS-revue
. tre?e -+Iagen ,qorden zoals dat heet "ingebrand" door Ton Bakker. Hoewel zelf

ri .!4lls.i+i.d doèt. hi j dit vri jwiuigerswerk met veel enthousiasme:
,HlgTv..ggl onze dark !
Ni-euar.s .over.. de LENS- jubitreurloöp--':------
D.h.r...F..van ,D"ljk qr., weerkr:ndig .Eedewerker van de Vara, zette voór ons de weers-
gmsÈpnèigheclgn op de 16e I[ei van de laatste jaren op een rijr

1980 ;.
1981 i
1982:.

geen

19 83.: Regen 16 graden
1984: i..bewolkt 14 graiien
1985: I.bewolkt 14 graden

- .. l'Een lositieve balans, clerhalvel HÍj vervracht ook Ait Jaar op 16 mJi een lekker

Aad de Hooge heef! zich als eerste ingesèhreven voór de 10 km. Hij heeft start-
nummer 251,

---.-.1- - ..:l,lísgha .Snutders.heeft startnuEmer 1 op de twee kilorneter. .

- Kan ook niet anders met zorn sportieve vader,
IJeo van Rijn raa](tè tijdens sJc - LENS vrij zwaàr geblesseerat aan 2ijn kniebanalen.
Hij komt dit seizoen hoogsÈwaarschi jnU jk niet meer in actie.

--.. -.. -,-Volgeàs- -Edwin .Coret kent-l,eo's blessure ook.voordelen. Uit nedelijden zu1len et -..

-nÉ..trÉsschien-eindeli jk'€ens. +€nsen -net .hem gaaÍ.r-: praten in de èiverse Bars c.q.
discotheken van Den Haag.
De LENS play:backshciw was, dat zal een ieder nu tluidelijk zijn, een gewelèÍg
§ucQes.. Di!...tag.zekeï nÍet in de laatste plaats- aan de. soepeLe .pïesentatie van
Jan Zoutendijk.
Jan heeft zelfs zórn indruk gernakt, dat er inoiddels door eèn llaagsche School-
b.ij het bestuui naàr zijn prijs is geinformeerd!
Dick hrit, maÈchwinner van afgelopen zondag, had bepaald geen' ideale voorbeEeiding
.s,rMo.fgens ,on .t. 11.15 uur.stond..hij: rcederziel alleen -langs de A4. .zijn pas gekochtr
auto (Dick eet niet meer, gaat niet nEer uit, maar heeft wèI een nier$re auto)
haal hem àp een cruclaal moEent in de steek gelaten.
Dixk, -toa-h..a1.,één".var die 4eesteli jk-.taueIi.jk oneven$richtigen van de selektie, .

schijnt een moment overwogen te hebben zoch voor een aanstormende auto te gooj-en.
Bleek dus toch een prirra voorbereidlng!
René van Loon liep zondagDidclag trots als een pauw rond j.n de kantine. Bij haal
volgens èigen zeggen Ín 2 wedstrijden ale nu1 gehouden.
Info leerde daC'hij inderdaàd..zo-r.rel ttjdens LENS 3'- Viedenburch 3, als bij'
vios 1 - LENS l zijri alug-out had schoongehoudéi.
Bij Vios - LENS.zat er meer LENS a1s Vios op de Èrj,bune.
Geen wonder natuurtljk, ivant meÈ ooriogsslachtoffèrs als MuLder, Eykelhof,v Rijn
:i l::9:i*lïll "n 9" :rif,-? T:T: *y .y.:il *ï:If :-.i.,1:8ï *?ïilï?i?: 

.

HELÀÀS HÉLAAS EELÀÀS HELÀÀé HEI.AÀS SEIÀAS HELAi\S HEJÀÀS HÈLÀÀs ITEIAAS HELÀAS HELAÀS EELÀAÍ

ToÈ onze grote spijt -gaat de spel-eetavondt.4iet" door.
om een geàellige avond te garanderen, '- Het aantal deelnemers ls te'E!gig. .

EEIÀAS HELAÀS'HEIJAÀS HEIÀÀS HELAAS.HELAÀS I]EI.AAS 
,HÈLiqAS 

HEI,ÀAS HETAÀS HEIÀÀS HEIÀÀS BEIÀÀÍ

Í



KLAVERJASSEN-KLAVETJASSEN-KLAVERJASSEN-KLAVER,'ASSEN-KLAVERJASSEN-KLAVE RJASSEN -

Vrljdag 25 april (volgenóe week àus) is de laatste klaverjasavond varr heÈ
- De spanning is groot, wordt ,hèt Ham - Jutte, v Oven - Bxouwers, vd Hoek -
toch nog de, Groot - Overga.uw. plie neemr de,trofee die atond in oítvangst.
kunt:"U zich vanaf theden inschrijven. ,

,;

selzoen.
Mi(dendorp of
Om dat te weten

Ja, ik kom 25 april klaverj assen: koppel

Strookje afgeven aan de bar of belIen naarr
,lÍrdré Christ 660204
Wim Kouvrenhoven 299855
Ben Osse 298353

KLAVEA,JASSEN - KLÀVE&JASSEN - KÍÀVER,fASSEN, - KIJAVERJASSEN - KLAVER^,ASS'Ei.I = 
,«r.awniesseN 

-
1.,-,:;.i - "...,: --5 -

LENS 3 - Vredenbuich 3 (2-0) 3-0.

De eerste helft was

.:r;l,ri j: a

gagger. De tweede helft ook. Eindstand 3-0 (wybe,de Bruin,Fraàs)

Rob . .rf -à
Volgencle -week wee Rob-.':'.r :'.
Stanal r LENS

. .:j RKDEo ;; _
... . r ïexas

. Rr.lswrll(
: ', ;'. ,' cereritas :

(je hebt ae SOO letteÏs niet qehaatdl )

18-30
t9-29
L9-23
t9-22
79-21
19-20

afgelopen dinsdag LENS - ÍtèstlÉw.
a-'. . zondag LE'IS - Texas ' '' i

volgende zondag Pdstduiven- .LE'NS

daarna fiexas - LENS: " ï' 'j'- ., ,., t""í'
' ' Postduiven

.'I!édo 3;..IENS.5 .4-2r.,

wat een kwaliteit, nog nooit.zo-yeel larent. bij,' érkaar gezienr' naar zie brengÈ daar orclein!! De beroemdste coach zou daar zijn vÍngers bij aflikken. Naar. mij luistàrén ze tocÈniet, dus laat ik het maar afweten. rk schrijf nijn néning" maar ,r..r: voordaÈ ik net het
ve:slag over deze wedstrijd doorga, wil ik giaag onze tekenaar als een welkoge aanvuiling
begroeten en ar ben je.nog geen iBrakensieck, ie kan het nog wel worden, hij is ook eens 

-

begonnen. l{e gaan door met het duel. Het ging geujk óp ,u.r rra 10 min. }rist redo uit een
slordigheidJe van onze vereniging te doelpunÈen 1-0, en dat..zat de onzén niet lekler.
De thuisclub sPeelt tegen het degradatie spook en voetbàlden.àf hun leven ër vànaf hing
en dat zette wer een donper over het gèhèel. LEI,rs kwam terugi wist een opgeregde kani Ite benutten met een èirekt schot op het doel door.;Ios vd rnde. AIs men toén rràa doorgeldrtlkt had de eindstancl eï anders uj-tgezien maar men viel terug. B.v. paul Schulten, clieziet er als een Berg tegenop en het is eÍ toch maar e.n van de derde categórie terwijr
de Hoge Purten nog moeten komen. Hij staït te tïaag en gaat niet met voIIà kracht voóruit.
Dat heb je net dle oude lYPen sporteïs.; De neestén vari hen zijn a1 afgestutleerà en bezig
aan hun maatschappel-i jke carrj-erre. Een ervan is 'al zorang ik bÍj rENs ben"student". ;voor hen is het niet roeer zo belangrijk om Ín àè- nlaatserijke krant Eet foto en ar bd-,jubbeld te worden. van de aanvoerder heb ik veràören dat zè voor volgend seizoen een on-
versraanbaar team op papier hebben staan. rk ben benieuwd. !,!erd je aa1, een karpioens-
feest vooï[it koxot ook niet ieder jaar voor.

Ia

-7-
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De Fysló cup

en wel Fred Cors e_,- ..ryu valgL er--een -koEL. vers-Iag-varr .I,ENS SEV gdzièn dó'oÍ' de- ogen

Afgelopen zaterdag werden de punten vergeven door een trouwe supporter vaÍr .LEL,IS zaterdag,l .en daÉ was. Frahk vali oèutsenj Uit ztjn punten bàoordeling twam één uitblinker naar vorer

van E rank van Deursen.

I,EIq .lqd, 15 rrinuten de tijd een kleine kater. te verwerken.

Nu volgt. :.aatste tussenstand van de zo beruchte Fysio Cup.

:
Daar SEV in ale laatste secànde

vobr iust 0-1 scoorde-..De b[itenspe.]-va1 die zo geolied.riep haperdë. I maar. rn de 2e,"'herft begon r,sus net eon dubbere irr"a;;;-"; goed dciörzetten en een bj.j zondere .moole,
voorzet vj'a l4j-chel Fortmar resulteerde in 1-1. Na een oyerwicht van -LENS scoorde sEv'." 2-1-na-een'-van'richtríE ve?ahïëidej -5àr.' pàar eï r.t stónàen àÀr, grot r. zege van snvin de weg.

Fred Corstanje
ltreo Booms
PeteÍ KroI
Rob vd Harst
Bïanco Driesen

PROGRAMI4A ZONDÀG.20'apïtl ' 1986.

7. 10
7.05
6.75
6.5 3
6.47

- - -.-! 7.2-7,7,ZZZZ?EZZZZZ,ZZZZZZZZZZZZZZZZ1{'

:,,:-Í.,SENToREN zoNDÀG 1.,.,, 
2.

-'' "-zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZzZzz2àzzzzààzzzzdzà22ààzízlzàzlà[ààiziziz zzzzzzzzzzzzzz
.li,'.-

14.'OO
11.00
11.00
13.00

. . r12.00
12.00

...,.".12:0q
14.00
10.00

rENs i "' i

LENS 2
LENS 3

LENS 4
Juventas 3,
I,yrà i 3 .i..'
LENS 7.!'... ,

I,ENS8..;,
LENS 9

Westlandia 1

Nieuwenhoorn 2
HS ,Texas 

_ DHB 2
Duindorp SV 3
LElis 5
IENS 6 ':
DHT 5

velo 9
Postduiven 6'

l. Boon
, t.Breuer
J. ceelen
B. Veldhuls
c. PurceIl
J. Earland
N. N.
N. N.

521/ LOtT
6LO/ Lqe6
4O7 /2044
'stz/ zola -

417/2104'
4.?1/2128
41Ë,t2098
427 / 2207
426/2?OL

Uur
uur
uur
uuI?
uur L

'Uu.r
.uur
uur
uur

v1
v1
\t
v2

v3
v3
v3

+ 'IENS.'2 Baïdienst

Àttentie : LEI{S 7i8 en 9 let'op gevri J zlgde aanvangstÍJden.

Tonegido 5
RKAW" 1O

- .PROGRÀI{MÀ 
DINSDAG .22 . apri I ; is86 .

r8.qs ur:rrirus s'
18.45 uur LEÀis 9

. .PROGRAI.IMA,.ZONDÀG , 27 . apríI '1986.

v1 J.l.Íeyer
N.N.

417 /2076
426 /2201

èlphense Boys
;Verburch 2

i LEN§ 3 ,'

.Í,Er,rs4,,..,
DVC2;

. Schipluiden .3

IrENS .7
IENS 8
],ENS9:

1

-8-

ï'

3.
4.

'14.00 uur LENS 1

11 .00 uur rENs i- 72.öO urti postauiven'à '.1 
.-

12;00 uÉr.Rijswijk I . ',. '
12.00 uur 'LENS 5 .

'12i,00 uur LENS 6 r', t .',.- 12-00 uur in]s 4 '.'."'
14.00 uur dsb s "' i : :

12. OO uur ranuvonà 3



,AFSCITRIJVEN:

W.Kouwenhoven
H. RimmeI zwaair
G. Dlrivesteyn

. UITSIÀGEN' DOORDEI{EEKSE .VIEDSTRIJDEI,I

LENS
LEI.IS

5
6
7

299855
01742-7134
01891-794 3

LENS B:
LENS 9:

L. Verkijk
F.V Beekum

454972
àantz

LENS

- sJc ,1
.:. DïQ ?. ' .
:Kranenburg 2

I,ENS 4
verbuïch 5
LENS 7

,,.'quintus 3 ..
I.ENS 8
.r,sDls '9.

LENS

',ENS

1

2
3

'1-0
u-1
0.2
3-2
4-O
z-r
4-2
2-1
l-z

1

". i., Í, . ,

wM2
I.ENS 5

Triomph 3

Í,ENS 6
HBS 8
Duno 3 '

'ti rr i'

UITSLÀGEN ZONDAG 13 april 1986.,

vios 1

ws2
LENS 3
LENS 4
TEDO 3
TENS 7
LENS 8
I,ENS 9

LENS 1 t-2
I,ENS 2 1- T

Vrealenburch 3. 3-Ö
Delft 4 '': ,1-1'
r,ËNs 5 4-2
ADO 5 I-1
QuintÉs 4 '; 5-i
ÀDS 5 3-2

-:r

zzLzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
z t .-z
J,ZÀAI,VOETBALPROGRAMMÀZZ

,.,:\

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

'WOENSDÀG 23 april 1986.

22.50 uur HPi ADusement 4

ZATERDAG,'26 aprtl 1986.

19.00 uur Hendo toeïoooi voor

f,ENS 1i4i5 en 6 zijn vïi

LENS 3 ' :' sporthal Essensteyn voorburg. -,

LENS 2

Indooï Sporting
qTEnova 5

sporthal Marimbahal, Rijswijk'' " '

l
.UITSLAGEN

LENS, I .
LENS 2 ;

o-7

PROGRAMMA .!íEEK , 28 april' t/n:3 'DéL 1986. ,

(2O.20 uur) Duinlaan
verburchhal Poeldijk.

- . ' 'r' " a r

Maandaq 2814 LENS 1 '.....:, .. - "...DCO',74'ààtËlAaq 3/5 LENs 1,3 en 5 venibo toerilooi
1

i+'' '"'-r- ;

-9-



zzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzz?,2z leltcs DE spoRTEN vÀN DE z-M IÀDDER ---::: z
z

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzizzzzzzzzizzzzzzzzzzzzz2zzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzizzzzz

P ROGRÀI,Í}/IA .ZATERDAG .19 . aprit ' 1986.

14.30 uur LENS 1
12.00 uur LENS 2
10.00 uur LEI,IS 3
14.00 uur LENS 4

PROGRÀI'IÀIÀ ZÀTEFDAG . 25 ril 1986.

14.30 uur LENS 1
12.00 uur IENS 2
10.00 uur LENS 3
14.00 uur LENS 4

AESCHRr.IF 'ÀDRES :

Vïijdagavond voor 19-OO uur bij:

TOERNOOIEN SEIZOEN .85/86 -

RÀS 1

EC-SO 2
SVPTT 5
Ll'ra 9

vcs 1
.DSO 6
Monster l0
vitesse Delft 13

I-. Spa
M- Nelissen
of kantoor

E.IIexi 1 1 1-3
H.Mesker 2 L f-4
Lintel Hekkert 2 2
N.N. 2 2 1-3

001/001 008
0o8/o42 OOA

L-2 Or7 /1.2€j OO8/
a24/ 167 OO8

J.Reurerswaal 1 1 1-3 001/OO3 ,OOgchï. Í{tIIeDs Z L 2-4 0OB/044 OOB
A, NieuÍ,renhof 2 2 L-3 Ol7 / l?B OOg
N.N. 2 2 t-3 o24/t6g oo8

tel- 070-29!737
tel.03429-2148
tel. 020-5442055

Devjo i
Wassenaar:
SVLV:

.ATTENTIE:

'UITSLÀGEN AF'èE LOPEN ,WEEK

DVC 1

Lyra g "

IENS 1

LENS 2
LENS,,3 ...
TEI'IS 4

sEV I
Te [^lerve
senper alt. 6
Àristonr E0 3

IENS 2 + 3/4 d-d. 8_5_86.. (Hemelvaartsdag)
Veteranen d.-1- 10-5-96 . -.

I,ENS 1+ 2 d..d. 17_5_86

LrE NrET BES.HTKtsAÀR rs vooR B.,ENGEN.EMDE ToERNooTEN r.AÀT Drr zq spoEDriMOGEITI.IK tlrETEN,

LENS 1

LENS 2
LENS 4

1-3
1-1
5-0

t-2
)-i

0-4
2-5

In een vooral, van LENS-zijde, rritstekend gespeelde wedstrijd is het de a.s. .kaupioenen SEV uiÈ Leidschendam, - t".t ,,r..r-g.iJXa, 
"ii 

rt met een miniem verschil ( í_2 ) 
.r-

aan het langsre eind te :rekk:n. De strijd l.nÀ,.a direkt goecl ,"t;;; veïkennen van. :weerszijden, waarbij de bezoefrè.rs net op-stàg'van rust iret 1-0 vóór kwamen - Degene, diegedacht had dat rENs; qérg+E.getror, r. ii à"-i.'r,.fft r,,,e I zou wegzakken k$ram èitnaalbedrosen uir. Met ne tzEr tae- eiEZG?me ars vóór..r*t *"ia1. ,'r";;;':n=up-.F+u en-.9p.ëèn.gegeven ogenblik brak .urclgl.For.gggq. 
.(., , "gl Everlr). op.de,reèhÈeivJ.ieusei door, waarbijeen detÈate ' schittere-nde-màiàGE-dthaalde dat .Dennl.s .sand.ers uite:-riaeriir, zrn.op:oaat..gegeven voorzer, nier neer,.kón mÍssen 6_1). v.n ffiffi.li.'=Ë.ï..ur*rurr"na_EBilcat op zoek ging naar opnlëuw'de r"iÀ"g. -íi.'iwam 

i.raeraaad na een koget van verre af_stand" die onqelul<kiqerwi j ze door één à", uàrrtàr=p"rers van rlchting werd veranderd enhelaas onhoudbutt 
'ooi onze overigens 'gra,ttlíoos. keepende rréddy..constarrce, in he..r,ENsjdoelveràdeen..Tammeren""".31]:"''É,affiig.."p"it.ffi"edcorabÏiË-reiF

sEV voonraa.rtsen door onze prachEfi spelende goali,aI onschadelijk was ge,aakt:

- 10-



I'log was LENS geenszins de mindere en dedrn zich nog tal van kansen,yoóf in'.en óm het
strafschoPgebied der bezoekers, doch ale wllqg. naat niet lukken, ondanks heftige aanvallen
.van '
'.voor

.OPSTELLINGEN .DER'ELFTÀTLEN T :

captain 'Pe!er_4EoL 
.''Iheö'sooms' (grlggg
en'vreselijk'nuttig sturen van
rio) ingevallen' Jan Zoutendl

een 'peEfecÈe 'KaïéI.' en een
die werkeli'jk net speelde als ink

z'n gloïietijdl Zo gezegd kwam het einde van deze sportieve en prettige wedstrijd net een
(verèiende) doch ,,nipte" zeqe vooÍ de bezoekers. Zo te zien heeft het team'" van ,rHeer
Barend" (dat ondertussen op d,l.nsdagavond J.1. even'in.Delft net 3-1 zeqevierde over -DVc

prina weik,herenl) e,r de taaffi[Eii-wer aan g.woiï.r, en hopen iv:-5 nàar dat deze tFnd
zich in de nabije toekonst Boge voortzettenl I

Het't't4EEDE ginq gelukkig dóér op het pad der overHinning en hield (thuis) 6én der
naaste concurrenten voor de bovens:e plaats (te Wexve III) er !,rel 2-0 onder. Onbekend
voor.het màken van d.ie 2 goede doelpupten, krijgt captain Àad'Enze nét'zIn'tear0 tócheen
dluiilelijke schouderklop en zeggen riJ: Volhouden jongens nog even::

Eet DERDE (0-4) tegen Semper'È.Iqlusl 6 en het VIERDE (uitslag onbekend) gingen
voor met hun kleurloze veïtoningen, d)ch enfin ook de5ï'bt€ékt, zo nu en da dé,'zon wel
eens door, qezien de uitstekende (UI!; zege van 0-4 tegen:.Escher Aoys!,1 . (Uitstekend
werk, jongensl I )

i ':{

LENs' 1.'é;'LENS 2,' worden door de trainer 'lekend, gehaakt
: .:..,

LENS 3r ' ig.Diemel - d.kuiper -,r.xor:vténhór»nr-: W.v ueisbèrgen -'J.Sinl<e (À) -.L.Sinke -

- 

i.w.lt"r,= - ,I.Prànk - .r. xruf - B.vd Noulandl - M.Fris (2x) - N.N.
verzaEelen 9,30 uuÍ LENS Leid.er G.Kuiper -

:!§!l§ 4r. ..M.Fris (2x) - D.v Essen - M.Jansen : H.KeÍper {À) - M.Keuper.- .H. K-ouslenhoven -
:;; ï.J.Kruithof -. c.LipDan - R.Piton - D. de"Ruiter - p.Grootveld .r N.N.- 1

verzanielen 13.30 uur LENS- LeÍder W.Stuifbergen;. . , t..i,.. i

r;, r.'i., - .l -

JJiIJJ;IJ JJJ;IJJJJJ JJJJJ J.'J J
..',
"' veH H.Et JEUGDERoNT : . :

JJffJJJ.'ffff,'J,].]J.].I,J.'.]JJJJJJJ.]JJiIJÉJJJJ.]JJJW,]JJJffJJJJJJ.fJJJiIiIJJJÍJJJJJJJ.I.'J.IJ.IiIJ,f.T.].]iI

.I{EDSTRTJDPROGEÀMMA' A+B . JT'N]OREN

ÀLGEMEEN- KONTAKTPERSOON: Peter Perreyn, Seienadestraat 5L, 255L Xb \ 11669.

Kontaktpersoon: Jan spaans, l4aàrtensdi jklaan 54, 2541 XR- pèir Eaag, ' '
t,eL- 292929 b-g..9. 97f674 (Peter.Perreyr) 

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

Afbellen voor de wedstrijddn bi-j bovengenoemd persoon op vrijdàgavond tussen lS.Lo en
19.00-uur. In uiterste nood nog op zaterdagmorgen op LENS bÍj iemand van de j eugcl- '
komrissie tel. 661314. voor avondwedstrij den uiterlijk de avond van de wedstrijal voo,

' DoNDERDAG IT.4-1946. 'sé.dénkonst 'EBs

18.30 uur HBs Bl
18.45 uuï LENS À2

ZATERDAG; | $-4- 1995.

LENS BI
HBS A3

le',jll -e]! 
'Bergselaan

v2
i8.00.' uur
18,15 uur

' 'saoenkonst-DENS

331.'
440 :

337 x.
442

ta. :,Q .911{- '11-30: órË
-.i r r'.0ó uut

14.30 uur

Sc,h-èlreninien 
-41

I,ÈNs À2
senèveriiligo o1
Scheveningen B2

- I,ENS À1

Quick À3

- I.ENS 81
- I.ENS 82

uouàstneg I{.v Delft ! 3.15
v3 ? 11.00
Houtrustvreg f-loutens 9.45
, r,, À.Nakken 13.15

:11-

uur
ull.r
uur
uur



.r^roEr,lsDAc ?3: 4 - t9 86

.: Í8.45 uur r,ENS Àt ; -'
.. -1_E- ._95_ Urir..Juventas ..81 . --

' DONDERDAG.' 24+4:198

313
406.

Lyra -41-
LENS B2'.,.

v1 il.vd PoeI .

Vfèdenburchwég ?.- 
"

18.00 uur
17.45 uur

,! t

'3 18 tr9.00 uui LENS Bi -
ra .B1-Ly -V1 A.Amnerlaan 18.15 uur

. ÈYZONDEREEDEN,,-.T::-
' opstellinqen :als.beken

9.. t EI!§ A2 DÉt A.Haazen,
. V- Tïoíp .

nog zes weken voétJal1en

D. tlanique, R. CurÍÈerbatch,

'SaDenkomst 'DENS

Jansoniusstraat rz.às'iuf

'' 'i t.

9.45 uur..
12. 15 uur .

, 9.00 uur

sp.park Pr. Irene ? 17.45. uur

18.00 uur

. 
WEDSTRT.f DPROGRÀMT{À .C+D'JIINIOREN--=-
Kontaktpexsoon: Robert Pennings, Kon. Emmakade 4c, 25 lg'nf p.n ff.ug,xe7. 652414 b.q.g. 9?1674 (p9tef, perreyn[

Àfbellen voor de wedstrijden bij bgver-lgenoggd persogn op vrijdagevond tussen 19.00 en,.1e.00 uur- rn uirersre nood nos o!:'i.t;;"dór;;"t.n'""í.tiijï;;",,*;",i dè jëiiöa:.-- .
komrrissie tel. 661314. V,1B.o0.uur.. r ,j ., _9"I iY?ndwqgsyrij-de_1. ultprl:ij\ de. avond.van de wedslrijà voor .

DONDERDÀG ' 17+4:

.18.45 uuï iaàkËwàrtier Cl

'ZÀIEREAG . 19-4.: 19861

1986,., r. t -:':

395
622
B 13

11.00 uur Delft Cl
13.30 uur Devjo C4

tEtils c1 '

LENS C1 Kerkpolderweg A.v Maris
LENS C2 Oosteinde ?
rEryS Di sp.park pr. Irene ? .

LENS C2

9.45 uur Rtjswijk Dl

I!ÍAÀ'IDAG 21+4J1 986 ,

495
- 
18.45 ur:r Rijslvijk C3

'!ioEI{sDÀc '2 3=4- 1986.

367 18.45 uur LENS ci
. .BYZONDEIIIIEDEN : ' :

.Í{EDSTRIJ

I(ontaktfeiLoon r

Gràvénzaide 'sv'cl 
V2 A. Niemeyer

: o[steJ.iingen als] beËend, caarne ouders ,"t *ruo", voor il en c2zie kopy: nog zes weken voetballen

DPROGRÀI,'MÀ 4+P ,rur,rIoREN jr l'' ''

xol "^:g!iÍk, .ran r,uykenlaan t5B, 2533 JV Den Haag,Te1. 884694 b.g.g. 971674 (eeter perreyn). .-. ,-

ïffià,:ïr:":i :ï.::i..ïr":n bij bovensenoend persqon_op.vrijclasavond russen 18.00 en

*H"íi..àï.Ëï;:ï::,':3.::,.'ffi :il:ï:,ff i.:ï,ii:"":í."r j*.}Í_i:=lïí{";



ZAIER.DAG. 19-4- 19 86.

9.45 uur eijswijk.iÍ
12.00 uuï ADo E3
11.00 uur LENS Fl
8, 45 uur vCS F2

' Sàménkomst 'LENS

918
952
1041
1045

ÍENS El sp park Pr.
tENS E2
Scheveningen F1
I.ENS F2

Irene
Zuiderpark

Dedemsvaartweg

- 
9 ,00 uur

1l .00 uur
" 10; 30 'ui:r

8.15 uur
,{

:TYZONDERTTEDEt\I

-..- -I; ,,opslellingeh als bekend:,: .; .LENS E2 noeÈ M,PÍonk
- zie kopy: nog zes weken voetballen

VEDSTÈIJDPBOGRAMMÀ, DAMES, EN . IíEISJES

AFBELT,EN' DAMES! " ' ' . . . . , vii j bài;àvon§ tusien 19.30 rn 20.30 uur op I,ENS bij,..
Peter KroI tel. 651314.

In uiterste nood nog op zaterda.grlor.ggq_ -'o.p LENS bij..ièDand van, de JeugdkomrltssÍe " -. -
-- -'tèr-6613Í4:- ' 1..

' 'ZArERDAG l9-4+1986. .' sanénkórDst.'LENs, ,

14.30 uur Vredenbuich
r'. .,. LENsmeisjes zijn vrij

J. 
.:' 

i

i]YZONDERIIEDEN

- zie kopy!

NOG, ZES.' !íEKEN VOETBA.IjLEN

- LENSda-Bes : Vredenburchweg , :. 13. 30 riur'

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

l
nog zes weken voetballen

,!,rr rir .1.:1

.{.r'i r-,i. öï
Nog een goede zes weken voetballen en het voetàalseizoen is alweer ten einde. Natuurlijk-
word.en het nog zes drukke r{eken oet veel voetbal (incl. toernooien) ,en lop_elijk -pq[- veel
andeïe aktiviteiten (darttoernooi, I,ENsloop etc.) waardoor het seizóen op éen leuke
nanier afgesloten kan worden. Voor het .zoveÍ is heeft de j eugdkoqlfi_s s ie nog.één ien'ander
te-doen. 'Íaast net"àtniaken van het. oefenprqgranna, het' trlinínq"""i,."*" en.heÈ trainers-
:p1aítje. ,Vragen ne van .onzé jeugdledà è.g...de ouders ook wat medelvlerking. , -. ' l'
Het gaat hierbij on onderstaande zaken: ,1. . - . ...'.:
,: ;r':' "; ' --';

"1) , '1. .'.'pàsfbiof s':opsturen.' ."' 
t'-

,- i'.; ,. r

voór het aàníiàgen van dezè 
rkiràrteri

spelers:

' 'A-klasserg: . ; .éI AssrouÈi I D.v Delden - R.Hartman'- F.Kassim - P. Straathof
. Verhoeven. ,: . j ,, .- .: : j . ,, , .

.Bosch - M.Brooshooft - D.Bijlsma.:. R.culberbatch. - E.Endlich - M.End1lch -

. -,,1 . . '. '' :. 'j 'i. :
hebberi'wé Í\nlee pasfotors nodig van onderstaande

lr "- 
i"t ,.i

' 'B-klassers:

M

K
M

M

v
N

s
R

M

J
J
F

A. Ragho
de FreI - M.Haazen - D.ItanÍquè. -,: À.Jansen - E. Raff€ele - R. FEffaele -
ebir - D. RaxDÍrares -'e.spqniàxs"-' n.tettero (lt pqsfpto) -.J.Titrmermans -
Trory - F.v Veen - P.val Zwan. -. .,rf
Bholai - R.Boon - a.v Ífeiden - D.v De1den - M.Fxederiks
Sharma : É.sdutdèr's - A.Tikai - M.i{ubben - D.v. zetten
GillioÈ - N.schuurman -;'.q. zaniisËÍd (1 pàsiotrti.

' 'C-klassers 3 -

'fklassers:
'E-klassers 3

,:-.,.r ..--
'E-klassers :

- J,Lelieveld -
, . .i-

Bertina - R. Jagg? - ,J.Koppendra?i er .- D. Mann-iesing -. V,de !Íit - . l"
vd '?ànde - Iq.ti j§en' (1 pasfoto) -' , ,''i l , ,'

óicm'- ,l.Buis -'À.eI gàddioui l-À.vd.neuvel :.!.val rt Ki'oster'-. 'i:..''
rbrtehaaè : r,.pè!Ë', p.vd zàIm - J.Dieiz -.. F.eI Haddjoul {1 pabfcíto) rr.: ,

,r]-'.'. ' "' .,-,, "'l 
'.,-,' ": ' '' "'- l'' ..' ' l:.- :: ';l't ,:;



_ i,:,::^tï::-..ï!:,i? snel rnoselijk opsturen nèt op de achterkanÈ...1è-.n-aeri_.naBr.i..._^.:-::-
' --t'a*r- vo'sEeen, chopÍnstraat 103, 255r sv Den tÍaag. Natuurrijk ,ug iË-;..-,. .*t rí-"1"..

, 
elvglgn afgeven op LENS Fan, Íenand, van de, jeugdko@issie.. .. . .:: .r " ,:,
'2) zoméïvakanties

rr.' j: :- l

Erg vreinig speLeïs hebben gereageeïd op
zomervakantie vJegga.rn en zo wel op welie
foïnaÈie nodig oD de aanvangsdata van de
Lever CaaroD onderstaand stroo.lrje ..? - s. D.,

Ik ga wel/niet met. zomervakantÍe.. Ik ben opweeï .bèS'chikbaar óm Èe spelen,.en te tiaineï;

de opxoep om op te geven of ze wel,/niet net de
datuo ze weer texuq zijn. wij hè,bben deze..on_
trainingen en de oefenwedstrij alen vast te stellen,j,n als je weet of je :erellnièt :gaat bij je leider

----- --ï!__:_._._r_.,.j j-:__Jr_:-:r__:.______;:_ j____:

kóntribuÈies

.,:v?! de-,-pqqqÈn-9ïr,eesteï kregen we te horen dat nog veer jeugd.red"r, 
""h;aci:t!rsi#a. iir rrà

''kontriburiebetaring 
hebben- .Eer here b"àr;;1;à pchte.ï ar voldaan ,noet€n ziin. .!iir.t. u,vo'rgend' seizoen met 'eèh schóhe rei beginnÈí ,uà:. a* ,rq hgt resterenae rb..edrag over opgiro 336711 t.n.v- penningmeesÈer r,Bwé. rr""tt u probreuèn'c.q. vragen over de hoogte vanhet bedrag bel dan Ina vd Beïg teL. Zg7g7g.

4j., spoïtkamp-

De deelnemers aan het sportkaq) verzoeken vrij nu om het restereop girprekening 33G711 t.n.v. penningr".=t"i'r,Hvs met ve',rcrdinte betalen bedrag is f lZO,_ p", p"rJooi- 
--- --

19e bqdres: oyer ts .u+en
?"si?óttKaE-.-- Eé U-Ëo-dààï

I
'- :IrENS,: Play'Back Show

J.!,roorden §Chieten' t'eköït, _vetels springen uit on_ze.sbho.n.ri í..t.t ïilrr,,rrua Or.a t+"f_,,-tastische spektakel. 'Een ïersras ii* Ë";e'"r,à'JïÈ:;i':rrt:,ii"ïl iI'uÉlE""uNs_revue (schandedat u verstek .hebt 1atén g.rri, í"ui +i"kigï.= u verrij t ..de, i4i,nderheid, want er.*raren+ 250 aanwezisen) ' set :"i.9:.ïu. ,i: i"srrui="iiri.ir'dcèn,.is' J".i"àài-u"aanken die opéén of andere manier zijn.Éijdr"g. ;;-;;;Ë-l.i.rrt"r,i= heefr gereverd,..Nax06n zurlenwij nier noemen. omdat wij uang iiin ana.rs iema'a voor hei.hoófar-.të- stö€éiÍ.èn- -àËt nà;dezè grandioze r'ENs prav back ihow níea ,ru.rà]'ïr" pgggyerkinq en de riassate opkorst ..heeft in ieder sevàI ook. een, po"iti"r" -iiàfii: 
acrrtergeràten bijr

P.S . . de jè,ug'dkomr:ièSie^wiI vià.deze wed, .
Teo, E*,rin, Joop)en Ton alsmede aíIe'irehseí die gèhóIpen treUUen orn ÀeAË, : ..,avond- tot zo rn- gtbotS sucèes te,:rnaÍ<en,- ..Dedahkéi. zijn éi. n:eer. menseà 

-aià 
iet=-

:1i1_1ïn orgariseren lroo, onr" .i.rrqa-à;
',., J(uínen.zij zich nè]dein bij:-tAwin Corét

Leo, Edh,in, Joop eI Ton.,

:; :_-í-.r..; .

Zaterda d'26 iI 1986 :.Oiseo .bi :Klfiek rt
ZoaIs de .LENS jeugdl.edeh vórisà r.reeik'al hebben kunnen 1ezén is eavond een te gekke disco bi onze handbalvrÍend (en) inn"r, van KwifestiJn begÍnt óm + 20.OO uuï en duur'€ totdat het gezellig bli j.fvar f 2150 is het. bezoek aan dè ka;tine van xwieË sporÈ (cenemuiEen aantal jonge danes (Simone,Brigitte, Iyuus , Carla, Ànnanarie

l
,-l" 1" ''-'"

r volgende weË*- iàiöiaàà
ek Sport. Het, grote, -.
t. Dre tsesans;ö;ij;' "-
denstraat) zeker vraard.
, Jolanda en de keepsterachten met open arnen op de .f,ENs-boys .

van dames junioren Z) H
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'. LENS 81 i. eén'dru]rke'week- .

op I aprit qqed LENS tsl,mee aan een lrsixtoernooi" georganiseprq qogf een buurtvgreniging'
. aan de Ketelstïaat. Een mini-veld, vijf.spelers en^ een f(eeperr.. konslant wisselen gn zaal-

voetUatrëgè],À. .NaasÈ een zestal .verenigingen deden er ook . twee -buuItelftqll,en mge,n.1;.:
' Ipsvrich en vaz.ak. LENS was succesvol. pe po.ulewedstrij den al,slncde ge krgisfinales werden
-vaal< metlzeer'.goed voetbal ruim gewonnen. De finale tegen fpswictr uas heel wet Eoeiltrjker
-LENS kwan achter en r,aakte gelijk. verlenging en rveer P-wam LÈNS.achter en weer.maakte
LENS gelijk om aisnog via.penariieg t" . ,"ierí"r.n. . ALle spelers r1e9!4 íàast eàn meàaille
ook nog een shirtje- Een lèuke ervaring. : .. . ., .
De. vroensdag e4op (één dag lateï dus) een 

. 
kompetitievredstrijd l'it bij Rijsvrijk. l"hqi.F.. yeï-

Ioren we nó9 met 4-2. Rijswijk, een fysiek sterk tean, werd in het begin behoorlijk oncler
alruk gezet. De niet geheel fitte Marco End.Iich kreeg enkele aardige kansen d.ie hij niet
wist te verzi-vefen. Daarna probeeïde RljsrrLjk nog wat maar Jeroen Dunant bieltl met een
mooie duik zijn doel schoon, Na rust kreeg Patrick vd Zwar het op z'n héupen. EersL ''r

' ,.schoot hij een vrije trap direkt in de rechterkruising oE 10 minuten Iater eeq s-treep'- vanaf jl75 meter in dezelfde hoek te laten ploffen 2-0. Rijswijk was veri.'gen en'l,lartin
-', Brooshooft maa](te. er nog beheerst 3:-0. van. ' .. ,..' zaterdag!s naar,, iOnegido. Ee+ a,ndere samenstelling.. dgol het- ontbre\e4i va! Tqon; Ja4sen":

, en de ggbroed€rs BijlsÈar mqar. aangevu-Id met Danny Halri,gUe" dle.-een'.sÈerk deb.uut kende;.
' In de'-sde minuug naaktg. hi j èr' 1-0 vair.en dertig minuten lg!9r liet.hi j. .F4_{.i.n: Spanlnxs,

2:o iralien j itríegj.ab stè. Ide riiets voor. 'Toch oaalte LEtrs 81; het pas ip à! 1àq.t=G .10 'rdn.

.ónt'ut. ,-tn.de 70ste ÍÉnuut sÈrafte Edvrin, spaninxs 'geklungei af- 3-O en in. dd 76ste ninuut
maakte faysal el fladdioui de vierde. Marco de FreI Diste nog. -een qtïqf s.qho.p- en .,.Ma,rc.o. .

Biralictr ,à.kt" .r in dè ' 80ste' d.nuut nog 0-5 van öp aarrgerei ïar, àr*.."-r DaÍ.rÍry ts-ant"que.
Zaterdag de wedstriJd om de tvreede plaats bij Scheveningen. Succeslll ,. ". ... J::.
t- 

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

-PauI vd steen.., . .,:.G9NA à1ï. ,ír11s',sZ .2-q : (1:0) .-

MeÈ een'onvolledigi etftal (o.a. omdat LENS B2een goede kweekvijveÍ voor 81 Flijkt te zijn
en het wegblijven van een speler) moesten wij aantreden tegen ale koplopér 'Gona..-8ij het
vertrek dachten we zeker Eet lC nan te krurnen gagn spe.Ien maar een speler haal zelfs nu
nog de winteïtijd Ín zijn hoofd. De le helft dus.net negen man gespeeld. Degenen §ie. .

alacht€n dat LENS nu helemaal wegqespeeld zou vlorden kwamen bedrogen uit, Zelfs me. t rregèn
man bleven vre goed combineren en crcèerden ziTfts nog enlele kansen- Door een fouÈje na-
een vrije trap kwamen we ongelukki-g achter. QoÀ!..zelf Bon geen vuist maken en door trets'
haïde werken van aIIe spelers'en het goede Ëàefèri'van -tlarco bleef het toÈ de. rust l-0.'
Na de rust dan met lO nan een nog steïker tENS-'en als de kansjes dan wat beter benut
waren dan hadden $re zelfs val cona cewonnen. De. vermoei.dheid zal bij het benutten :: .rl
van die kansen zeker een rol gespeeld hebben. eij een van de weinige aanvallen van Gona
vÍe1 de bal met veel mazzel voor de voeten van,eeh speler en die kon makkelijk inschieten
2-O en dus ook de einc..Ètand. Ik wil wel alle spelers een plulm geven voor de goede inzet
en de manier waarop er gevoetbald werd. De volg€nale wedstrijd zijn we h,eer votledig: en
dan moet ik nog zien wie er van ond zint.

Ronar'l ' .;,..i -::::.1:---- - ..j' ,:" ' - ':" i-,'.sv' 35 c3.....LENS.c2 3_3.

In een niet aI te beste wedstrijal pakte LENS..C2.weer een puÍltje, Maar omdat het .tegen de
onderaan de ranglijst staande, cLub ging, hadden'l-Lt 2 punten rooeten zijn en dat zaÈ er
ook ln, maar door fouÈJes inde achterhoede werd het een gelijkspel. Daar nogen we nog niet
mee trlopperen, want 5 rrinuten voor tijtl stond LENS nog net 3-2 achter. C2 begon goed. AI
na een nLinuut of achè scoorde Peter weer zijn doelpuntje en twee ninuten later had het
aI 0-2 kunnen zijn, maar uit een voorzet van Stefan mikte Peter tegen de 1at. Na een khra!-
tieï schopte }.loushad een zogenaamde "Iange trap', naar voren i zijn specialiteit met de
Punt van de schoen. Peter pikte de bal op en na goed doorzetten schoot hij 0-2 binnen.
LEIS dacht op rozen te zitten, naar kvram bedrogen uit. De verdediging werd verontacht-
zaamil? de spits van SVt35 stoncl vrij en kreeg prompt de bal. Andy haal geen verweer 1-2.
TÍen ElnuÈen voor de rust kreeg Sv'35 een cadeautje van de scheidsrechter- Een aangescho-
ten handsbal lverd gehonoreerd met een penalty. De lange laatste man van SVt35 lÍet AnËlir
kansloos .
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Na direkt gedraaid te hebben liet de 2e helft een romnelig beeld zien. Ér werd niet.góed
. Ineer gesPeeld, van beide zijden niet. De vleugels bleven niet goeal bezet en LENS bleef

ue 'veér' vcJor )r&iijen; 'clrck weid er weer te veel gepraat en te weinig geluisterd naar de'" rèicler. ' r,aat ':dè biir hèt wetk doen en ga niet zelf meL de bar lopen (hé pater). Het breef:lrij een noói éèh;ï vah.Reíé dat de keÀper van svr35 net naast tikte. iElts was ietÈ ,':'
sterkerr' maai svÍ35'kw o steeds net sn;lle uitvallen die de verdediging vàn r.elli 

-f.er 
op

keer verrdsten. Tíéí iiínuten voor het einde kwam sv'35 op 3-2 en wij dàchten toen: daar
gààt LENS ,eer'. r4aai c2'rlet het er gerullig niet bij zitten 

"r, 
op go"à-""rn"*;-';-, ':-

''' Marco scoorilé'pèter vijf nÍnuten .rooi h"t einder l-3] celukkÍg, màaí 
"an 

ae 
-anoer" 

kult
jalnlDer, vrant eÍ had besrist meer in gezeten, maar dan moet er met meer overteg r.rorden- -lgespeeld en dé posities beter Eorden gehouden. Dat proberen we de votgencle keer weeï.

Dezè wedstïijd tegen oDB was afgelopen zaterdag een heel speciale wedstrijd. In cle kleed-
kaxner $iaren de neeste johgens wat nerveus, niet voor de te spelen wedstrijd Eaar Voor -de
sravonds te houden Play-back show. I'la de jongens r,rat ontzenu;d gemaakt te hebben spreeidenzij eèn prihà 1e helft. vooral de aanva11er,.,. vei lÍnks ,"..n ,eér gevaarliJk 

"n ""ii 
, :

xusustand'vdn 4-l Éàs zeker dé vérhouding. De doelpuntén werden geicoord dóoril4ichei 2x,
Rciger eó wàIter. Na rust krèeg r,ENs het een sduk moeiltjker,' vooial omdaÈ ODB één paa!'

' sterkerel Jóngèds haA ingei:àst. voordlat LENS had beseft dat er van helft r..rrSS.fà ir"=:'
ston<l hef ei]- 4-4, uaar LENS breef hard weiken en een vooïzet van ,Jeroen. 

".rà-'i"' "ri.r=*nood door een verdèdiger in zijn elgen goal geschoten 4-5. vrak "oo, ti íà:lr..il;;à;; 
--

de eindstand oP 4-6.. Een schitterende overwinning voor dit hard vrerÈendÉ ën ïoorat oeile helft goed voetballende elftal- Met nog een paar corpetitielredstrijden ïoor cle boegEoeten de toernooien arreen nog succesvor afgewerkt ,oràen. Tot die tiia utiiven wi1 inieder geval nog volop trainen om een aantar- àing.n .un te vurren of te verbeteren.

ODB 81,.- .trENS .El

UITSLAGEN .JEUGD"

wllhelàus À1
Tonegido Bl
Gohà ts1

telo'C1
sv' 35 :c3
voörbuig .D1

ODB El
IJENS E2
I,ENS Fl
Celeritas F1
LENS dames
IENS Deié Jes

UITSI,AGEN.DO ORDEWEEKS

Rijswijk tsl
Oliïèo c1
HBS C3-

Herman VIIÈben.

Ton I s-cravendi jk.

I,ENS ÀI
I,ENS 81
I,ENS 82
I;ENS Cl
IENS C2
LENS Dl
IENS El
Duno E2

Quick"Fl
LENS F2
Blauw Zlrart
KFC | 71

0-0-
0-5
)-i
6-0
3-3
6-2
4-6
3-0
0-0
i:z
5-0 '

0-3

LENS BI
LENS C1
LENS C2

0-3
:0- 1

2-7
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DE IENSREVUE
9IEEKBIÀD.VAN DE VOEItsALVERENIGING LENS (LENIG E[ SNEL)

59e jaargang 
",u*èi td,' zs "prir tsae.

Sekïetariaat: A.Schijf, Starkenbórgh :LS, 26gl NR Monster.,...

oooooooooooöooooo

! orrrcreer, :
ooooooogqooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo@o@oooooo

. :IN .BÀLIOTAGE 
-.. ...

'2210'* M. itraafi
.!_ jy, o.:o:z_q oostefhe-ssetenstr. .. 187,'2545 SR Den Haag, EeL-. Z\OT L

E jun.. 020776 itiausslaan 66,
?55I M,I Den Haag, te:I. Z34ZZ I

22tL..-. . D. Zèndstra

I(ONTRIBIITIE -, KoMTRIBIJ:IIE: - KoNTRI
'i "

BurrE -,KoNTRrBUrrE - xoNrnrguttr _ xoNrnieur

Eet Bestuur.

RoNTRrBrlrrE - KorlTÀrBUTrB: *o**r"uriu _. . -..:..,:--,.,.

IE.- ...

Nog eQn aantar reilen hebben wat achterst.ind aan kontriblrtie en boete over dit seizàeri--( 198s 
-- 1995). ,,ij vèrzoeken'deze'Ieden or.eti ,o ";ai i"g"iï:i-.à;niril ï;d:;:t:: 'r4-I-ichtingen ovqr. {e achterstand L*rn"" ing"roinen wàraen.bi5 rna *.r Beïg te1. 2g7g7g.-:'r I.:: .. ' .:. -:. ..-

I(oNTRIBUTIE - I(oMTRTBUTIE'-.-XONTRTS UTiE -
, .LENS . 3 'KÀI'ÍPIOEN -- '

--.._-
Het zo fel beseerde kanelgenschap ven LENS..3 is een feit; GefelÍciteerdl, i,àrienÈ heét.. ..-..
r'ENs ' Door een krinkendà àn overtuigende 4-0 -overwinning op Texas DEB. en,de nederraag .. ..,van_. concurrent RKDEo bij. de postauiíen, tónae-i,i àe uloemen besteld worden.Eet hoeft geen betoog, dat get u""auri'urj =oiËei verheugd is met dit belangrijkë- :::i? - ..:Karq)loenschap,,ondar hiermee de KN'B weer-is iir"""sèr;p.-;;";;;r;=ËJ'iriiËr"arn" ,.-:aansrEiting Elet ons 2e teaD, dat zich ,ru".l.ri.- rr.rschijnlijkheia zar hanotraven inrde,.:reserve la ktas. ríer kànpioenschap is r.ii.ià-àoo, .." ;i;;;i;';"i lË, ""*r"atie kenr .j :van zeer jeugdiq tarent net enkerË routini"r". -irt sSmenspel i" iÀ";;ï febreten _en.dar, ,,is ook zeker 'de verèienste van trainer r}r""lrrà"in"s"1. Een'iederr die- héeft rneegewerkÈ .ir..r:i l:: kanpioenschap, waarlij ;;;;;;,;; ;;;;." ."" de trouwe supporrers, !,ensen .erlJ van haïte proficiat-irENs is sp;ingrevenJl"à"". zijn jurlie .""- È.r, ji 

-í"i.=rï"" ' 
.'

'iij 
wensen tlainer en soerelrs 

""r, g.="íiig-iJé=i ao". en een glezirig slot van de t,competitie. En nu.LENs i no9----- __?ll 
^..--...:.1

f, sanonsqpr,r,rwc i _ ,, , ,'. :.., ,,,-, ., -. 
.-..t...j]

BBBtsBBBBB)l,BBeagsasasagjgsBBBBBBBBBBBBB"agasBaeaaessseges,aseËBagaaaggnsgsgsËour";o"rr", 
'

Zaterdag :26 .aprif.

s I norgens :
s I Diddags :
Slulten:

Hr. Lenting - Niesje Molenaar.
Àn vd Steen - Nans Coret _ Marleèn vd Steen.Leo t'lolenaar.

-1-
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'zonalag 27 aprÍI.

s I Eorgens !
;,;;à;;;, 

L i :,

-.:i SIuiten.r- -

;,: :,r:...: .
Tinus Zllfhout, i .Cor Hoppenbrouwer.
An val steen - Ria Bi jlsma.,:.. IauIp 

".,PiJF ; Aag. §ghi j f .
Àn 'én "@ràlÍd- ita"sfëén - "

' Woensdag 30' aprj.l .

s'uorgens: Hr. Lenting - Marian vd, Steen - I,íarleen -vd Steéh.
srmiddags: àn vd Stéen - José ChrisÈ - Àn ifergenhenegouwen

",- . Sluiten:--.-. --- -Tinus- Zilftiöi.tË i - '

irij verhlndering afbellen bij'José Chtist Aei.:.660204

LENS JublIeUD I.oop - LENS Jubileum Loop - LENS jubileuE Loop - Í,ENS jubileum loop ;

Na het schitterèride succes van d.e Play Back-shov, begint LENS langzaam l0aar zeker warm te
lopen voor de Jubileurn roo. p vanivrijaàj te.nei a.s. Het eerste elftal, dat zl-ch cotrElleet
inschreef, is het tèam van Ton 's-Gravendijk, r,ENs 81. zij zurren met leiders aan ële
start koEen voor de 5 kiloEeÈer: Welk elftal atuïft de strijal aan-----?

....gdL-schiJÍtt-.het..nog- steeds-ariet "vouèdi.i dulileri jk te 21jnl aat óË i.i"C ia'irs-"r"' "i.ikrDnen inschrijven. Een ieder is..vJelkom om deel te nemen aan een van ale afstanden,
waarliij opgerieixt moet'worclen aaà ae z kilometer alleen bestemd is voor i.g+sels,. .en -r..... ,. ,,

-.-.treisies.-tot--13... jaatÍr" Eus ouders l vrtenden; bëkénàen èn'àiet Èekeiàèn, of wie alan ook, zLj
alren zljn van harte r^rerkom- En er ls een. goeC gevulËle prijzenpot en daarbij geeftièrk
staÍtàunmer recht op deelnatrE aan een lptgr-y, wqtke na afroop zal praatsvinden. :
Hec is $rer vàn bLlang, dat er gebruLt gànaJt r.rordt van de voorinschrij ving, die nu gà:- I

start id. ' vór' inforroatie of inschrl3iing t<unt u terechÈ bij een ,"n ónr" 
-b.rr*dewËikers-

sters of bij een van de bestuursLeden. Índlen U via trvr werk of school een groepje triDrers
kent, 'dan zi jn èr bij Frans van Dijk of Henk Hoppenbrouwers insc_h_r,,i j f15_CÈgn..r.tet startï,

.--qUgF9-r-§.-,Yerkriigbaar.'onze service"'kent" gëëÍi-gienià. laaaki geiíËï'recfane voor onze
Jubileun Loop, vrant we willen.er een. grdot .evenement van makànl!! .,
Bet is ooÈ (fu belang: we houden U op de hoogte.

LENS Jubireum Loop - LENS Jubireun r,oop - LENS ,rubitewo róop - rENs .rr:uireum itop -

LENS a 'wie-:'vbl gL??

De zonda'r'werd uiteraard beheerst door het kampioensctrap van LENS j. uun a" kant van aleredacÈié kunÍieÍr we alleen spelerà trainer, .begèieider en trouwè aanhang nog teticitàren
net :-èit faÀtaótlsche karup.loenschap
Heu'vierde speelde een ontzettend trDeilijke weËlstrijd. pas laat in de tweede helft werd
de winst vellig gesteld, in de weatsÈrÍjdl tegen Duindorp sV (2-1; doelpunten R. Mlchels en
o-Köhnemann. ) Eet zou'voor dit elftai Éen gówerèige stàun beteker :ls-u, bijcàru".ià "iaanstaande zondag tegen Fijswijk om 12..00. iirrr, ,zou besluiten de racë naar het karryioen- .,

Het tlreede speelde een'bi5zonder tratige wedstrljd. tegen Niewrenhoorn. Het írerdl een
bloedeloze 0-0.
Ilet eerste trad aan tegen I{est}andia, rn de druilerige regen werd het, arthans op de:'tribune, nog erg gezellig toen in de tweed.e helft Dick Tuit zich als match-winner presen-teerde- (1-0). v'erder vart er over deze t,,earstrijd welnig te zegqen, raat staan dat:ie
erover naar huis kan schrijven. AaÍrstaande zondag de wedstrijdl. iegen Alphènse Boys.
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UNI@RN - uNICORr.t - LTNICORI,I - UNICORN .- uNrcoRN - UNTCORN - UNTqOR{ _ .UNI@Rr.l -__ uNIcoRN _

:. ,

Hij froleeràe zijn'
n door zichzelf als
de redactie ztjn wè

Leb vaÍI Rijn, het wonder op krukken, waardeerde zljn medespelers.plaats op de ïanglijst van de UNICORIt-trofee nog vrar op te vijzele
:tribunezit.ter een tien too te dichten, maar ,ru., i.ii p-b..r""d binnentot de slotconblusle ge}:om3n dat dit. toch iets .ovèiare*rer, *ou"- 

---

De tussenstand,tot op heden is:
j

I

3

5

6
7

.. - Í'- .. líilleií 'Kéetman
: Jj*j- f Peter Mèefout

Ron de Jong
j ; .- - . i.,Robert \rd Zlean '

! r.Ricahrd vcl lioek
Tr99 9i3q11". Í,eo v eijn

U ziet het, spanning in de
in ,Ilw. handen. r : i-, ..: 

.

punten

top-: ,Jet lot van de LEls-voetballer van hei: ,)i,'-
.'.'..,..

TJNICORN -.LJNI@RN'

118
118
tL4
108
98
97
96

è jaar llgt
i.

ilisschien

r'l.i
UNIiORN.':.] UN,ICORN I,JNI CORN UNICORN - IJNICORN - UNICORN

.. 'i

- .UNICORN -

'VARIAÍIES: '- . t'

iiIJt; --r:-'i.'l- i i :'." '- : - ' I '' "r I
-, j.rÍ';l .-:Bas vd lars verrrj ent deze week.het predikaai "sctrremÍeí van de week,,.

Í. ;1 :al -r:".op..bezoek Ís Rome tben ,,zijn,, eiftal kanpioen werdt.- j -En d.at j.s zeker niet de eerste keer in zljn lanqe carriérel.- t.,..t.;:,í De o.ïsarigat.tren van crè LENs rubiieutr ;;;,;i;;=;n';il=i]., 
".n'n.à=r-ooptrondeï pete.r Fieret een aanva.l te kunnen laten doen op hei lederl

-.., _., record.gp de 10-kilo,er.er. wíe wir ztjn r<nutfert3e .àÀ-id-;i...";;.., ,." . afstaan?i r .

r Àl J.'r'í.{ J - ., 
". 

.; : " " 
'j r. .,'.', ..,-',a.... :.-. we hebben het over.hazen, suzanne3! rl í, -.i

- Ferry v Kester won iËïï6e vreek met àin rr-smurfen de speciare jury,pri3si.ir..,.,..,- De bal voo-i dè *edstriJà LEN. - Í^ré,L..i4d.ia werd. beschikbaar gesterd aroor!Ít;( ten t<aie:va1 kapsaíon o"ii.-o"i"irïtte uit de stevlnstraàt te scheveningen.- Her eersre iàn.i hij l,,as ;.i;-;;rl;-;; ïet aerde werd kanpioen.- 9y.=..,'. kwam, zag en overwon', gespioken.- LmíS.- t{estlandia_ 
-1-O 

. Toch zagen wii Rob Jansen liefsÈ 4 keer vanrrit,zijn,.-^. -
_ -**--,, *g,fg-qut opveren?? ???.-... "..,...*--,

^è

. .DrU ottr
ands .

r uur

voór dè ncin-Ínliaers: onze buren vristen afgeropen zondai c'orr.ur.àrri 'r,isse 'ret :'
jlqi {J -r ' 3-0' te kr'oppen.' -' ,^ ' -v,uee u.,,,uur

-*--** -q.ve1a9etli,an ,René van rroon- vermeldén *re nog Lven- aat'hij'.ig;i;p"r] =.;;;;:r' ..-., -zijn'j&l (dat van LENS,.3) .schoon hield.,,. . -,.1.
-]:'.íjj:JY:iidà9.,a.s.des1ótronàevandeklaveriàsdrive.Iedereen.wordtveizocÀtom
:r-r.t'.'j'-: '20.00 uur aanwèzig te zijn.voo: het raitste gevecht.. p,n de priiz""iii-:^:- -- ,.'.;
- i:ir Huuor: óp 69'Nederlan.rqe t.v.. atfefo. pen' zaterdag. _ ..::: ..'="' .i _.:-r .:

- t ir i - rn een vraas 
"":- ï.-r=-!*g:verni 

jsteiins-;;;;;iëk E.poerman de rhitips !rk1.raa=,rDet het GRO{IE AJÀi-: .. . - .

- J::r:. Pg*de ploegen zouaen' vo-rgJn=' :oà:-r* een srechte ,.a=tr:ja tocn winà.,' r -

:....2ninuten}ateIkwans1iaita.op1-1tegenPsv..--].,,...,,.:,l:,.
- ...j.Het noodlot tarten, freet "zàiels.. . - , . .. 

" ,,, L- . .- íii. Mocht u nog een plaatsje óverhebbèn op de aèhterruit 'vetr l* nrurr=ordl Uoiiaeer 2i jn p'ichtige af í'ischeis. beschikbaàr. 19 verrig gen;r;'";;-;Jb;ï:-ï
'. rr .Ii : _:' t r'' ''(:' -: 

. 
-, -:i"' ,- ".

"::'.' ii] ....i "'::".': l'rí r:ii' l .-'r' ' /- ' . i, - _ -?- .:- ^.

I

-3-



.I:ENS - 3 'IGI,ÍPIOEN

. Zerldag 13.00 uur: ÍJENS 3
zondag 14.00 uur wi1len

= IE-NS- 3 'iraài àè:xi'irrel 
' -

verslaaÈ Texas DEB iuet 4-0
E9Dt...!erug,. van, postduiven. - RKDEo met een llunderend. gezicht;

RKDEO 20 - 29

rlagen, géén gelijke spelen ( I )

Een week eerder darl de.rugesten (,'ge!ql Bès) hadden verwacht. werd het kampioenschap in dehoofdkLasse binnengehaard. ren'-.-ffind. kaspioenschap ook ar waren de wedstrijdende Laatste weken niet fraai. ooFdè'G?ffiveastrijd tegen Texas had een matige1e herfÈ (rust 0-0). rn de 2e herft werd het tempo opgevoerd en konde tegenstander hetniet neer bijbenen. Eerst 
_s 

coorde wybe knap na goed wegdraaien van zijn tegenstander endaarna naakte. Frans zÍjn faah ars topschutter r,ràar. Eerst een hard schot na een terugge-legde bar vaR 
'Iybé, daarna een knappe.kombr.natie met ae keeper.ví à.- i.genp.rty en.....hangen' Robert lÍei hèt niet op zÍch zitten en maakte de vièrde ttoor arleen op de keeperaJ te qaan. (+-o). i"*u" was sràcnL'-eà,:. 

-rra"r-9.."..r1i 
jk maar onze invarrer keeper , lRené hield zijn doèI schoon. !,ret nog 2 wedstriiden te stEren is de stand.aan.kop:

, Zo heeft het derde een konstant seizoen gekenil rret 3 nedeen 17, meestal ruime overwj-nningen. Dit À1les is bereikt

LEÀIS 20 - 34

Rob vd Eevden Arno Ovexgauw
Erik Warmenhoven

wibe Wals

vrelni . bless en 'veél irlzeC....i ,t- doelsaIdö iÉ trouwens veelzeggenhet zat dus goed achterin) en 72J@t. ( frans 24x, Robert 17x, MarceLees 6x),. De volgende spelers hebben dit'knappe fésuLtaat behaald:

met'één vasté' toé 's lérs,

ren, die achter de schernen veel werk heeft.
at heefÈ bijgedragen.
Iaten we met zijn a1len proberen het 4è te
óo es drLe zware wedstrijden bij Rijswijkl

Das vd Lans .'.t'lr
tamperE pennings l,rartin vd Meulen ' pet;r -de Bruil

Ke 
.esr :poelslr-a . -. - Àrthur de Groot Marcel zaalberg

, Fral: DiEselÈorp . ,' RoberÈ pennings '
Tenslotte wil ik 1eÍder .!ill;es,.vd .IÍndèn noeverrichi..en zekeï veel GïE!ïA;Ërria
JONGENS NOG!ÍAAIS .VAN , HÀTfE . GEFi:IiCIIEERD EN

-

:-,=---=;=;@e.t
Duindorp en WM.

Dé s Èand aan 't'^' . LENS 4
celerÍtas
Delft

19-30
20-?8
t9-27

Succes, Theo.

I,ENS DARTrcERNOOI - TENS DARTTOERNOOI - LENS DÀFTTOE RNOOI - LEI.IS DARTTOERNOOI É Í.ENS DAFf..\+.....,..

op vrijdag 23 mei a.s- i..' het aI zoverr. ! Het is wat stilletjes rond het grote open !ENs-DARrroERNoor. zou iedereen zich in arre lusr ud" ;;; ;;;;:t;#lï:ï]'*n qe orsanisariej:s 
lier. d-ruk nee bezig. om ech,ter definitieve afspraken te kururen maken roeten nu werde lnschrijvinsen binnen saan komen. oit is uesrii;;;i;;;ï-í.i.ïï"noer"e, banen wiJynneten opstellen, wedstrijdschema r s in elkaàr ie ar..ie., etc.etc.schroon daaron niet langer en vul ondersraand 

"r;;;;-;.ài-i;'iir. moer.eoór.30.aórlr --binnenziJnanderskuntUnietméerneespe1en.)wij.beIo\ienoponzeu..otffi,
uiterste Ëest zur-ren doen er_net zo 'n ge-slaagde hóp.rr;g-;;'a""rà1" ïr= twee j aargeleden. Gespeerar vrord.t het 5ot sperreËiÀ ,.i-, o"* via de,BBc vaak op de nederlandsebeerdbuis kunt zien. prijzen zijn er te"over. i.r" uroru"n beschÍkbaar gesteral doorï"u:" ?f- Darts t,.'e CorneÍ u-it aà uetie woltstraat, De speciaal zaak voor aI tv,dartartokeren' DiÈ stïookje {op ae voígena"-ir"Ji-:a.l runt u inreveren bij ëén vanonderstaande personen:

-4-
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Eierbij geef :-l:. lrij op, -l:9*r. lFl open tEl,I_s-:g.gftlogrl}ggi op.23 mei. a.s.. .

l.

.l

,i
r:l

l,iijn naa!: is:,.. ". -. " " .. .....man,/vrouw . i ., .

rrt jn hoppelgencot j.s:.. . ..,,, ..;man:Tviourvwij willen spelen j-.n de rekereatie/wealstrij dklasse,
-----iÈ;a..i._É--r---..*-

Willem vd Linden
Martin Reu!-er j

Luc Verkij](
' i'-;;,;;,.'. ' .'. '

IIJE]'IS DARTTOERNOOI _ LENS. DAFOTOEF],IooI - LENS DATLtII)ERNooI - TENS DARTToERNooI LENS DÀRÍ

Í{at troest-ilc dea-r "igenlijk aloeí? Dat vroeg ik mij àf toen tk daar naar toe fietste.In ons Iij fblad zagen we er geen melölng vaJ:r dat 'che?eningen een kaupioens kanèidaat .

was of is na d.eze match. Eet veÍloop van de wedstrljd: rn de eerste nàltt wisten de
onzen nog enkele gevar-:lljke si.tuauies vooï het scheveningse doer te scheppen, 1paar voorde rest was het verdedigen gebrazen. Ja[mer voor dle tríee ongevarren d.ie er haddenplaats gevonden lraarvan een hunner cen enkelbreuk aan hqqlt__i.9è-f.SeÀo_rf q4j.-p9.,tW-e..e§e 

:helft beson men vreer vor goede noed, rnaar vielen werdra ïÀ;;-o;,I;;are druk van onzeGasÉneren. E"v..bij.Marco van Boven glipte de bal tussen zijn Ëeide benen doori d;.p;tgaf--wel te cenken, ook glng hij er even bij liggen want'hr- j was er wel maar zijn Eede-
:Pu.l".:'-1*', dan geef je d.e noed wel eens op. 

-Àierd,p leffi rret aanwezige prÈIiek dethuisclub op te peppen $at resuLteerde in een getorcàerdÀ vrije trap Oté on"g -kgepqf-.niet lrisÈ tÈ P€rreren waar\rit een doelpunt resuiteerde. rramner want àe verde<ri ging Uaazijh riterste besÈ sed,aerr om de, aanvai van scheveningen van zictr :ar-te 'trouae.,, 
,ít ltin.vronde.er was gerukt" Bravo; Ilierna vorgde nog hèt airervermakeri jkstg, rred àe nrgyi-

l<"'aÍc 
- 
een sodeshoz r,reggeven en we1 in ztjn unliorn van Kon. Ned. leger rncr.:zijn '

Pltnjebaal. zÍjn schoenen waren keurig gepoeÈst. De oKp ls hier rver een compriEent
:3o:9: *:u. 

-ben . 
j e_ eigeniijk gelegerd, rrèda r,egertijd is de_ Fee_rJrjrs.te tijà:!. óver .zs jaa: houden jul-rte een Reuniel l Beste jonqens vaÍr het .erii. ó" JJrte coacn, ae

Prestati.es waren boven jur-rie krachten wegenS het ontbreken van enkele sperers, dus.daarom .ls hie: wel een hulde blijk op zljn plaats. i- 
' --

h 'dé;houdln grsoor 'f,ENs.'A1. ,

F.A.Fllrmans.
DB.IíYSIO,'CTJP.

Afgelopen zaterdag werde; de purrten vcrgeven door manusje van alles van de zaterdag-afCeling namelijk l,rick }:elissen. llelaas voor de zatel:dag afde1ing.,.zal latck àich vanafheden ntnder op LENS laten zien" Want zinskort. is hij verhuist. Waardooï het abnorEaalzou zljn on noE 3 roaal pc: week naar [.ENS te kccEn. Nornaal gespróken is l4ick alleen nogop zaterdag aanwezlg^ Dit zal vermoed.eLijk niet inhouden daÈ Mick zich minder met desport llszig zal houden want Cat Ls zijn lust en zijn teven. De punten ilie liti-ck afgelopéiiza'Lerdag gaf woïden nu verrfe r niet Deer verklapt tot op dle avond van cle prijsuitreikl.. s.Voor het verslag qrord.t nu naar het zaterdaggedeelte ve.f i,re__?-e.+rj_4ndp_r_s.zpuien._ef .nut$eeverslagen van Mick in het krantje konen en dat is ook weer wat overdreven.
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SENIOREN ZONDÀG

zzzzzzzzzzzzzzzzz?'zz;2'zzz;x'zzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzàzzàzzzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzz

. . 
PROGBÀMI4A.. ZONDÀG . 27.. april.' 1986 .

14.00 uur LENS 1

ii

12 .0 0 ur:r
12.00 uur
12.00 uu.r
12.00 uur
10.00 uur

- .. .- 14.0G uur
12.00 uur

Postduiven 2
Rijswijk 4
Í.ENS 5
I.ENS 6
HBS 4
a;lc 5'
Tamuvona 3

èI.?hense Boys 1

Verburch 2

I,ENS 3
LENS 4
DVC 2

Schipluiden 3
LENS 7
I.ENS 8
LENS 9

V1 ,f.v Rooyen
V1 ' RiFà.is '

D.Tjon Kon
À. Veenstra
VZ G.Purcell
V3 R.Everts
W.Strelitski
I.I.N.
N. N.

vl B. Mitra.

L.verkijk
F. v BeekuE

szL / LO07
' 670 / LOB4
407/2044
412/2O74
1\'7 ,: t LO9
421/2t32
416/2098
427 / 2207
426 /22Or

11 .00 ulll LENS .2 .. -

,.,'DIGGINE,. TE*.REINEN :

Pos tdui ven :
Rijswijk: .

EtsS: '

ÀSO r
TamuÈona:

, rNieuw Madestein" Loosduinen.
sportpark,,prinses lrene" Schaapweg, Rtjsrrt.;k
DaaI en Bergselaan
Burg. v Tuyl sportpark, Zoeterneex
Groenendaal Nooxd, Duurtweg, !{assenaar

. .PROGRIIiTj!1À,.DINSDÀG . 2 9. tI.' 1085.

19.00 uur LENS I
19-oÓ uur DHL 5

.AFSGERTJVEN

LENS 5-:
LENS 6:
TENS 7:

!V . Kouwenhoven
G. Rtronelzwaan
c. nÈveiteyn

299855
,o7742-7 !34
01891-794 3

t-.

Toofan 3

LENS 7

I,ENS 8
I,ENS 9

\

I,ENS 8
LENS 9

454972
947 27 2

,'zoNDÀc 4'eet. 19 86. .

14.30
11.00
11.00
14.00
12.00
12.00

13,00
10 -00

uur _Den Hoorn I
uui Í,nns 2
uuÍ HS Texas DHU 2
u::r -'Dr:-indorp 

- 
SV 3

uur IENS 5
uur,I,ENS 6

' LEIIS,' 7 ' vti

I.ENS 1

DtsC 2
IENS 3
IENS 4
Juventas 3
Lyla 3

uur Velo ? :uur De Postduiven 6

. .TOER}iOOIEN,

''Dondérdag, 8r oei.' {iíémé}vaarts das)

' 'LENS +,' "vetëraienÈoeïnooi i, ,

' opstelrtngc ' B-vd Lans - G. KeEperxoan - R. Roodbor - ir.corpa - w. Kour,renhoven - N. ilansen -.J.vd Ende - p-Schulten - T.vierling _ A.Schijf _ E.Bertens _ F.Disseldorp _
C.Spoelstra.
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' 'cvv Berke:.i'ou{e.s tómpentoernooi " ,

opstélIir^g! P-Toet - G- Dulv,estpyn - A'Silderbeek - p.Heynen - c,c,oosen - H. verbarenalse -G.vd Velde - iI. FoZeIla - E.Huizlnga -;I.Witting - F.peters - F.de Vroege _
H. ltlentjes - ,f .Kuypeïs.

''19 uei, 1986 B . , Valkeniers CoÈinatle 'LENS ' 3.'+. 4: !

25 nei 1986: ÀDS Èoernooi.lENS.9

U]TSIÀGEN . DOORDEI,IIEEXSE .. IíED6TRtrJDEN.

I,ENS 3
DVC 2

. UITSLAGEN,.ZONDAG.2O.. itr. 1985i ,

,i ..-

Westerkgrartier 2
LENS 5'

glestlandia l-',.
Nieuwenhoorn 2,
HS' TExas DIB 2'
DÈindorP Sv 3.',.
I,ENS 5
LENS 6
DHL 5
velo.g, -. l

Dostcluiven 6
- Li.-.. : ,'

Kampioen LENS

I.ENS 1

LEIJS 2

LENS 3
IJENS 4
Juventas 3
Lyra 3

LENS
I,ENS 8
r,ENS 9 . .

. 'I-
- 1. 1.: ':, .',-'j' ri _-l
. izzztZzzz1.?zzzzzzzzzzzzzzzzz

Z:,,';,':,.!
- Z_AÀLVOETT3AIiPROGRÀMMA z

.z

4-1
3-3

l-u
0-0
4-0
2-t
1-5
2-0
2-70
3-4
l-4

3

zzzzzzzzzzzz.zz?'zzzzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzl4zzzzzzzzzzzzzzzzzzzàdzzzzzizzzzzzízzzzzzzzz

. .PROGRÀqI,1A,.ZATERDAG . 26 'aprtl ' 1986.

:.r '.i9.'o0r iiur rer,rs z . 1 '. ; 
^ - genoà 

'toerÍrool 
sporthal Maïltrbah;r,

opstelling: als lrekend sarenkomsÈ 19.30 uur.Spoithal.
deelneBende verenigingen: Cronvliet - RKAW - Hendo en LENS

.,a.ènv?Irg 1e we_dstrÍ j at vöor. J.ENS 19.00 uur,
'' píocnelíIíA,' r,rÀANDAc.. 28,

Rijswljk

aprtl,'t986..

20.20 uur LENS 1

opstelling: als bekend

PROGRÀMHÀ .ZATER,DAG,.3 'Eél,. J.

19.00rgrlr tENs 1,3 en 5

LENS 4 en 6 zi.in vrii
' , PROGRÀM}IA,.VíEEK . 5 t/m 9, nei. ,

rco"78/r sporthal Duinlaan ,

VENIBO Èoernooi Verburchhal, poeldijk.

-7-
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. .UITSIÀGEN.

KSD 2
r,ptcs s
I,ENS 6
Gymnova 10
Silva Boys 4

. RESTERETIDE.. TOERNOOIEN

' óq; téstet€n

IENS 4 .... -

Real Holsiir- 2
ACI 4
I,ENS 4
LENS 5

4-5
7-4
4-7
3-6
7-3

'LENS,5. , RAVA toernooi dlnsdao 3 iuni'@; tu n, e LENS toernooi zaterdíg z-oi ta iunia

d pÈóqraÍ@a, vóór' allé' zaaLvóëtbaltéams

I]ENS
J.ENS
LENS
LENS
LE}IS
LENS

1

2
I
4
5
6

Dzs - NNo - Dcon78 Q8/4).
HP ÀDuseEent en zoeterreer"So
rs-Gravenzànde Sv en Ep ÀEmseEient
ViS i

is [ttgespeeld.
Duinoord en ADs

(23/ 4'.t

In ale beslissende wedstrijd tegen qrnnova vrist eèn goed spelencl LENS beide punten tebemachtlgen. Met goed verzorgc spel bleven.zij §teetls aan de positieve kanf van de score.l'la de ruststand van 2-1 in LENsvoordeel werd in de 2e helft ale zege veirig. ge"t.ià '(à:ii:
Nu de raatste wedstrijd tegen rode lantaarndrageï \rDS (Dog nret tËrena *ur,rË"rl ;i,rh;"t. .en het 4e is kaupioen. Dat zou dus Doeten kr:nnenl ! ! :

t
,,-zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz*zzzzzz*ZZZZZZZZZZZZ. : De Leider'

" LANGS DE SPOETE{ VAN DE Z-M LADDER ---::: Z
z - 

s ra ,*ueÀ ---;;a Z .. .-__ ._.- . _ .., - --..zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzz

t{ord.t, DENS..4; kaq)ioen??.,

PP"OGRAH}IA i ZATTRDAG,' 26 i aprLlr 1986.,

14,30 uur I,ENS 1

12.00 uur LENS 2
10.00 uur IENS 3 is vrij
14 ,00 urlr ËENS 4

PROGRA}.'T'1A,. ZATE'RDÀG . 3, ftet. 1986, .

14.30 -ur DORR 1

12.00 uur Marine 2
12.45 uuï Lyra 7
12.30 ur:r . s-Gravenzande 9

. . D@RDEI{EEKSE,.WEDSTRTJD

'Maandaq;28. april 1986.

vcs
DSO

LENS
I,ENS

I
6

,J. Fsu:r.Jrrsregl ,l 1

C.Wlllens 212-4

G.v Soest
E. candel
D. Gootjes '

N. N.

N.N:" '2'2' i-3 024/769 OOA

1-3 -=01/003 008
oo8/044 0o8

001/001 008
." .008./042 eOA

o77/132 OOA
o24/ 767 OO8

vitesse Delft 13

LENS
LENS

I
2

3

4

LENS 219.00 uur Vitesse Delft 7

-8-

A. Eagendqorn 008/001 008



' ÀFSCURIJFÀDF,E§ C

.TOEFDÍOOIEN.
_.=.?<-l:.,

Devj o :
IlassenëàÍ:
SVLV:

vri j daga',rond \,5oï 19.00 ul]I bijl A.Spa
M. Nelissen
kant)o!

2927 37 :.: . ."

03129-2148 .of,
020-5442055

,8-.5-86 .. 
(Eenelvaaresdag). . r.ENS 2 ,+. LpsS .3/4

)+. 1ó!5.:i9'd6 veteranèn ' " r' ï: . .',
17-5-L986 I,ENS 1+ 2

' : 'i 'l'li: ".'VEIÈ$.EEÏE4M:. i.ilereiÈak - i.Bn=" - r.iloons'-: C"Xuiper - A"de Ruyter - c.Slnke -
- " M"NeI j.ssen ,- Ii.v Hi j\oop - J,Sinkè. 1r :: ,.i - ..

';

. -, get wers gisteren nÍèt zorn. qrandic:e happenlng als. dè vorÍge week; want
va.r' èit ' 

lbezoekende ) 'nas- nudc"r, ol,àe iónqens zeer 
"ekes 

méten en kÉnnen. winnen.' :'":
weliswaar namel: d.e ue7óe]t<ers na ongevàer-2O minuten c1e teicll ng toen ( na een fout van
onze achterhoede) .ons aller ,,Freddy" voor een zéér moeilÍJke situatie kwad, diè Ii!J,
brl ''wr.:!Ee.:1:4n4tlgqlÉS!g.r, 'rerkeerd beoordeerde. verreden week schreven we over het _veEassende stug volhouden van LENS nà de ïusÈ. Dl-tEaaI was het- evenzo en w€ird er met zrn

'ATTENTIET, !,lie niet beschikbaar is op bovenstaande data I s ,ívil. diE-"'ti jdig doorgeven.

aIIén flÍnk aangetrokken m: J ' .'-1t?i: , en 'tÍtichel,'vd.,pIas, haËld.en zéér goedeaktles, doch het
Doest nog tot + 5 rlin. vóóï het, eÍnde duren dat eindelij k na de zoveelste 'nassale I,EIT§-
aan'ral Dalty,'Sanqér§. het genoegen sEaakte.de volkomen veïdienale gelij kmaker te doen aan-
tekenen" Nogmaals oezegC et'had/ geqonnen gneten worden doch het. ,;gt4e@|',uet z6vee1

"#vui:.an'a ri ' zóiieë l:'kanSéd was bedroevenal slecht: 'Enfin3,3x is scheepsxecht, zuLlen we
rrE ar_ ze ggen : aisi. zaterdaqi .'thuls i .'teoen

Voor heÈ'TrcEEDE, is heÈ doek
'VC§. looet het wel kunnen! I
'bLjna, gevallen na de (onnod.lge) 2-1 nederlaag,

thuis tegen EC-So ,2. .vai@.: wedstrlj der-r, te gaan zlt er echter net eeí flink, ' "'lls-.' trdctr t,'dn :.entàousLa6be, tocI 
. 
riog, wel. eenl tl$ree+. plaats; in. En nO naar allë ivaarSchlJnlijk-

heid no ,1 :nlet. zal Dogen i?roEcteren, zou d.it Elsnog ;. de bekende p1èister op de wonde',
bèÈètenern i Dus rheren, nu e schir nbaa!. g6én kans Eeer is op dé'bovenÉte, plaats :
de Soed.'nLet i taten; zaklen. en nog even , rvecht€n" vroor de tweeale i 'Ai É i ,'Zatérda .'th
tegen DSo dan ÍÉóíd.a a!"ond.' 28, til (7 uur) 'Èit, Èegen Vitésse r Delft zet Je Ioaar s )en op Zatérdao.. 3 'iéL.'a .Sr , de la,atsté'UIT. teien : Marl.ne I . Doet je best eens:

tl

riet 'pE,Irpq, (íraar.we,1n de gau,righeid, , old gerEan Kemper" enige, ;aioóm pad'Ès"
zagen rcndà trooien: ) verraÀte ,"vri ení eir vijàd" door tegen SVPTÍ 5 rlel. Z:2. gelijk.te
spelen; teïwijl Ce vclgelingen van Í{llbertr stui fbergen " na van de week eersÈ'Èit, net 5-0te hebben verIoren van '!yfa 9. thans dé.'fíestlan(iÉrs , slechts een!ini Dte" zece moest
toestaan 1-2!

, . OPS?EtrLING,. DER., ELF'TA],LE

9cI yoor ae zateiaagaiCeltnb be;taa.'a;., *g"1i;rheid zich op re ge,/en ;; ;" LENs' :'
Jubileun rooP. u kunt dit doen bij één .iarr de t estuursleden of één van de barmedewerkeïs(sters), r. , _.i: ...,.!:,

N,,

' 'r,Er.rs, r;en. LENS. z: worden door ce ï=;i;; bekend geroaakt i

' 'LENS lc. is vrij

'LENS 4cD.v Essen - M-Jarse. - U.KeEper
C.Lipnan - R-pi1on - D.de
C. tseïenbak,

Evenlueel nog aanvulling uit LENS 3

I(enper - H. Kouvrenhoven - J.-KrrÉÉhof
P.Grootveld - M.Fris - w.Stuifbèrqen

, Leider w.stuiflràrgen. t" '

.-, .., -, r 
_: 

.i,J.

(A) s.
Ruyter :

:9-

.,rl-.t,, 
t..1.ii ii"-r i. .:.t'= t- ,',t '.1:: :.1, 1. .::..'



JJ JJ.'JJJ,]JJ,T.'.T.]JJJ.] J.]J.7JJ J

I var,r am JEUGDFIoT{I j
.TJJJ.] J.JJJJ,].]JJ,JiIJ,]J,]JJJJJJ.ÍJJJJJJJ.TJJJJJJJJJJJJJJJJJiIJJJ,]JJiIJJJ.T.JJ.TJJJJ.I.]J.].'JJJiI,fJJiIJJJJ

AIGEMEEN KoNIAKTPERS@N: petex perreyn, Serenadestraat 51. 2551 )G Den Haag,
tel.971674

' WEDSTRT;IDPROGR,AMMÀ; A+ts .. .'UNIOREN

Kontaktpersoon I

" DONDERDAG, 24+4+19 86. .

Jan spaars, !4aartensdijklaan 54. 2541 )G. Den Haagr,
teL" 292929 b.g|g. 977674 (peter perreirn)

Afberren voor de wedstrijden bij bovenqenoemd pèrsoon op vrij.aga'or.d tussen 18.00 en19.00 uur. In [iterste nood nog op zatérdagoor-g"r, op LENS blj ieroand van d.ej eugdkornni ssie tel. 661314. voor àïonclwedsiriS óen ulterrijk de avond vaÍr ce wedstrijdvoor 18.00 uur.

''safiénkö$st'LENS,,

319 - 19.00 .uur IiENS 
. Bt . : rira 31' V1 A.ADEerIaan 18. 15 uur

.VRIJDAG i 25+4t.19 86,

477 ,' :1q,-as ur:r'crourlttet it LEI,ls. a2 Rederi Jkeistfaat R;(airenans 17.45 uur
'ZAERDAG.26i4+t986.. .:

-.430: 14.-30 uuï euick.À3
,332 . ''12-45 tur -à ,ick I]1

326 14. 30 uur DSo.À1

' 'woENsDAG.' 30+4+-19

I,ENS AI v rq.Ii sp.park J.de Vast
LENS À2. .Savornin LohEanlaan. ?
LENS B1 ,, C.Harland

Spöorwijktoernóoi Hendelolaan
- cDA toernooi 1 Madestelm
'Texas DgB toernoctr Duinlaan', : (

start IENS toernool
Vioé toernooi ,

(vervolg 3 nei)

spoorwi jk

13. 15 uur
13. 30 tur
11.45 uur

10. 15 ur::
13.00 uur
8.30 uur

86ï, "

1 1.00 uur LENS: A2
14.00 uu.r LENS É1
9:30 uur LENS 82

'YirjtJDÀc: 1-Í*1986. , (ter infornatie ) 
"_,._

19.00 uur LENS A1
??? : , :. rl.ENs M

''BYzotrídRËËDEN. .

PROGRÀH},A ..À2 . J Spoorwidk. tóérnooi, ,

11.00 uur LENS
ir:ió ilffi; ' :' j

13.55 uur Àsc ''

15.05 uur DOCOS
Prij suitreiking +-16.45 urrr

opstellingen 25 en 26/4 als bekend;
IENS A2 Eet M.Eaazen - R. Cunberbath _ E.Raffaele
LENS 82 met: il.de .rongè - R-Hartnan.

IJDWS

LENS
LENS

opstelllng: F'christ - R. Eartx'aÍr - J-cre Jonge - M.spa - p.straathof - c.vd weide -o.Swalef _ F.SwaIef _ aI Roosloot _ K. Verhoeven _ +.arr.,rufii.r9 LENS À1

.o



14"25. uur. 1e wedstrijd t€gen ??? ,.: i , -.
.. i' 

"
'opëteulrig.. ,r. »unant --Ír,i.Èicosàoott - n.tetteiö, p.vd zwan - F.éI HadàioEi - E.Spaninxs _

'PROGRAI04À,'B1 ! . GDA; toernool, ,

' PROGRÀ]4MA.'B2. ; Eexas,. DEB toernóoi

9:'30 uuÍ r.;s óHi
11 .00 uur RVC
12.00 uur LENS

- I.ENS

- L€lis
Spoorwijk

uqr --! 
- i. i,..^,."

. t. - - - i.,:. '
.Eoqè4 .: E. Raffaele r-:R.Raff
R.Cuoberbatch - F.v Veea -

- M.de FreI
M. End.llch -

,.. , .
- D.Bijlsna'- ,r. óimnermans -
E. End.Ilch - p.Bi.jtslca ._

. i- i_ir'í!...1j.:.,..1, ;:...

Prijsui

opltatt

treiking + 12.30
. . t- . ='l

ià'ga , i4.Haazen - M aele - A. Raghoebir'- V
D. Hanique + aanvulling

. Trcry -

i!

!i i' À:v wijngaarden -

PROGR,À.T,ÏJÍA .' A I é ,. LENS i ÈóeÍnoci, . VR:IJDAGÀ\7ON D, ,

ScheveninEen
Laakkwartl,er
!{esterkwartieï
Rl/C i.'::
Lyra o, -;i
Excelsiór I 20

Laakk$rartier
RVC

scheveningen
Westerkwartier
Laakkwartier
RVC ' - "-'',:

nr. 4 poule B
nr. 2 poule B
nr.3 pouJ.e B
nr. I poule B

, ;i-,1,

ri
19.00
19.00
19.45
l9 .45
2r.30
21.15

uur
uuï
uur
uur
uur
uur

ÀRC
Lyra
LENS
Excelsior I 20
ARC
LENS

ZA?EBDAG ! ,

ï.. i |..,j

Schevenlngen
l{esterkÍ{artier
tryra
Excelsior | 20
ARC
I.ENS

., ÍINATE iT{EDSTRTJDEII:

14.45 uur nr" 4 poule A
14.45 uLï nr.2 poule A
15,3O uur nr.3 poule A
15.30 uur nr-1 poule A

PrÍj suitretking:
. - WEDSTRI.JDPROGRAMMA,. C+D.JUNION,EN.

KJntaktpersoon !

10.45
11,30
12" 15
13.00
í? ac
13.4s

uur
uur
uur
uur
uur
uu!

.'lil- I

15.15 ur:r voor de karDer van d.e'ÈoernooÍ1eiding..

.1) t' .i '.r,,: I

.::,.,,
) l?!.- . r.-" !' r. I

:.i. i:t.- r,.: .-1*.r.,.i.a':J

Robert Pennings. Kon. EEDaJ(ade 4c. 2519. R^, Den: Ha-Agr-,r,.::;
t'.el. 6524L4 b.g.g. 971674 (peter perreyn) ' '

Arberren voor de !,edstrijden bij bovensenoemd persoon op Írijdàgàvoaà itïiaitr.o.1i :1.-;";'- ;
19'00 uur' rn uiteïste nood nog op .zatérdagnoo.i.n op LENS bij iex1aÍrd van de;. r:.-.:,.,.'r),,- ? j..r -jeusdkonnigsie ter. 66i314- vocr ar-ondwedsiri jàen' tlitg=}:x à.-;;;; vJ de wedstrijdvcor 18.00 uur. ;:. ..:

::.'r !-,. .

"'i, 
:!; ,i : r'- J r- , ,-tt

Í,.... ,-

:.',

r.i. ':.".



ZATERDAG.26É4+1 986.

6u2
811

14.00 uur GDS Cl
11.00 uur wilhelEus C3
10.45 uur VCS Dl.

LENS C1 (vr)
I,ENS C2

, r,EN§. D1 ..._,, -

Erasir'iusàeg1
Westvlietïeg
DedetrsvaaïtweE

''Sanenkoort,.LENS, . --:

13.00 uur
9.45 uur

10.00 uur

12.45 uuÍ
10.15 uur
8.30 utrr

MÀA}TDÀG i 28?4+ I986. .

19.00 uur IJEIIS D. cc,,t .

WoENSDAG i 30-4+t 986. . (zie kopy)

13.45 uur LENS cl
1 1 .00 uur r,ENs C2
9.30 uur IENS Dl

. .BYZONDEREEDEN. 
,

opstellingen 26l.1 aIs bekend

'PROGRAUI,À; c l r . to€rnoo l, Tonegtdo, ,

14.10 uur LENS
15.00 uur Duno
15.50 uur Duind.orD
16.40 uur ronegtdà
PrIj sultrei.king + 17.50 uur
ópstelItn :. a].s bekenal

zaalvoetbalfinale sporthal. cle schilp 18. 15 uur

Tonegido toernooi nodétaan vóorburg
Spoorwi jk toeïnooi Hengelolaan
CVV tcernooi . : Rotterda&

osc
IENS
IJENS

I.ENS

LENS
LENS
HDVS
I.ENS

J.

q

.PROGRAI4MÀ 
r C2 a ; spoorw

11.00 uur SpocrvrLjk
i2.45 uur .LENS
14.30 uur IENS
16.14 uur LDWS
Prij suttreiking + lr-r. jí uur

' óps telu.Lg! aIs bèkend

PROGRAH&IÀ; Dl Ë .. gw.'toéïncoi. 
.

10.50 uur CW
12. 10 uur LaaJ<kwartier
14. 10 uur LENS
i5.30 uur Excelsior
PrijsuiÈreiking + 16.30 uur

'ops telling: als. bekend

T{E DST'RJTJDP RO6RAMÈIÀ.. E+F .JUNIORSN, , ,

Llk.'toernóói

rEi{s -:r " '. '
Arpnen
TOGB

IENS

Kontaltpersóon r

. .: ,,.

:, Pl "^!:l:*r {an r,uvk911qan 15q, 2s33 rv Eren riaag,' tèI. 88469.,.' :$':q. SltAlA (peter'perrey;t -.,'

ï§:3à':ï,ïI ff.::3**::n_flJ _uoyelevenoeDd persoon op vrr, jdasavond russen I B. 0o en

i:iiïsffi =:rï:ï:=Ë,:ï: ï::=ï":iff:r:i;trï i*ïï:,i'à.:kS ;r l": "..",.,, "'-t2-



ZATERDAGi 26+4ÉI9 86. ,

915
951
1045
104 6

9.00 uur Dunc El
9. 30 uur LENS E2

11.00 uur LENS Fl
10.00 uur cDA F1

I,ENS El ,:
CroEv1iet E1
Duno El .

I.ENS F2

Urr o.Ienslàan
tr?

...v1

. Made s teyn

''saEÉnkóiiÈt;LENS., .

: 8.15 uur ,

9;00 uur I
10.30 uur .

y.15 uur
,.'..- MAÀNDAG, 28+4;1986 ., (zle kopy)

19.00 uur LENS E coErb.

''ÍíOENSDAG. a0É4+1986 . (zie kopy)

9.30.uur LENS El
9.00 uur I,ENS E2

10.00 uux LENS F1
10.00 uur IjENS F2

. .BYZONDEREEEEN; 
,

- .,.., opstellingen 2G-4 als bekend

. 
PROGB,A}ÍHAi E I r r CW. ; toernooi. .

10.10,uur C\/v .,.. :. ,.
11,3O uur taakkwartier
13.30 uur LENS
14.50 uuÍ ExceLsior
Prijsuitreiking + 16.30 uuï

' öp6téIlLnq :, als bekend

PROGR,A}Í}1À.,82 É .'Toné

zar:.voetbalfj-nale sporthal aà scirf fp l'e. f S- 
"É':';

I
9
9

C\rV toernooi RotterdaE
Tonigido toerriooi Rodelaan
'LENStoéníooi
LENStoernooi

Voorburg
uur

.00 uur..

.30 uur

.30 uur

/,., ,i:Ë'LEÀIS r 't .. , : i: :

LENS
I,ENS
H'; C

I]ENS

l:r

'I_ -. ;

; I '. .li . , - ' 

"r- 
- : I . ' i'í i .'. ,, '''"-

,it...: --..,.. --.,:, - 1:.) ' -.i',;..:;"::.i.'' . .1 ,' " .".,- 
:. ': :

r s uiu ;.r,aau<iàiiier " i
L15 uur rirl'l, Spééd:

11 .55 uur Velo
Prijsuitreiking + [3.05 urrr
ópBtéIlLn qr a-Ls bekend

. .PROGR,AHIJIA,'FI..

lEt D. Zandstra.

o

10.
11.

10.00
10.: ;

10. 35
11.00
Lr .20
I 1 .35.
12.00'
72 .20
72.35

uur
uuï
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

t;F2. I.ENS ;toernoói.,:,..
t:1'.,1 .,;i.,", '.::.

sJc
EW
penalty schieten door sJC
sJc
RCL
penalty: schj-eten door Hvv, .,

s.rc
RCIJ

penaltï schièten door RCL. i

' -, i '. '
I(L!

I,ENS

slalom op tijd docr RCL
EW
LENS
Slaloe op tijd aooi ieÈS'raus ''

HW
,.:: _.,-.,isIaIoD op tijd door S,rC .. ,

j13-

1'



13 .90'
13.20
13.25
14.00
1A )n
L4.40
15.00
Pou-].e

uu.r s-J..cj:-::ij-i
uur HW
riur penalty schiéten
uur: RCL
uur -SJC
uur RCIJ

uur SJC
F2 ideIo als Fl

11 .00 ur:r LENsdlaxnes
14.00 uur r,ENsEeisjes

RCI.
IENS ..
slalom oi: tijd voo.- EW
!ENS
EW
EW
I,ENS ,

dcrof LENS

' 'öpsteII tngenr, als bekend

. . 
WEDSTRIJDPROGRA}TMÀ,, DÀ}TES,. EN . MEISI'ES "
AfbelIen. danes:

:.,.
Afbellen ' neisjes :

''ZÀTERDAG;26+4+1996.,

v:ri j dagavond Lirssen 19.30 en 20.30 uur op LENS bÍj
PeteÍ Krol Èè1. 661314.
vïij dagal'ond. tussen 18.00 en 19.00 uur bÍj
trrr. Rcd teL. 295726

259
224

Oranj e B1auvr
KFCt 7 t/2

v3
V3

''Sa.nénkoD6t/IENS,,.

10. 30 uur
13.30 uur^

' 'Í{OENSDAG,' 30+4+ 1986. ,

13.30 uur LENstrelsjes

' . BYZOI{DE8iíE DEN

RKSVM toernooi sportpark polanen
Monster

12.30 uur

opstelJ.ingen als bekend
heÈ toexnooiprograrma voor de ueisjes is ncg nlet bekend.

ZÀÀIVOETBAL?OE §&íool . vooR.'D.'H{ ,. E+COUBINATIE i OP ; 28 ; é ril.

Di ( l*l0 i nl.nuten ' 'E1i,(1sl5.'hinuten

De finales van het zwaruwenzaarvoetbar wcrden op roaandag 28 aprl1 in de nleu,re sporthal
De. sch-rp bii heÈ sportPark Prinses rrene in Èjswijk gàspeetà, r\.ree teags van rJENShebben zich hiervoor qeplaatst t.w: r.ENS pr conÉ. en LENS El-corob. Het programÀ opdeze avond voor I,ENS ls alsvolgÈ:

).

19 .00
79 .20
19.s0
20 -20
Elnde

uur LENS
uur VUC
uur LENS
UUT I,ENS
20.40 uur

tsMT 19.00
LENS 19.45
Zwart Blauw 20.00
IÉ.a-l.ikwartier Einde

uur LENS
uurIENS.......
uur scheveningen
20.30 uur

celerlÈas
vuc
LENS

öpÉtéltin qen. .

'rrENs 
.DÈgo,rbs. Dave slÍerendrecht - Niers schuurmàn - Barry orsthóorn - Miki de Bruyn -Fràns Le1ieveld - ,IirDIn), Spaans - Mario de Brito..

f,ENS 'Ë+go,b-: 
. 
patrick Bosch - Robert wubben - uicher rzèndoorn - Rogè. ai.o; - ' '. i,r,: . Teddy tseins - tabi Àbounarsa - Wa1ter v DieEen

.:14-



' 'EN9UETE, .

vaii. §q "Ca. Íso oitq"r"n .r,qr"É.roroutj."r.r, n.àaa
,...1e. .iiaaaèn ,z:. SIagg àIlenaal 'terugonÈvangen, .maar'";vtëaen. DiL EÈi]è §ézièn .het'.felÈ dat aLle fon0uli

,.t19 *ug--g+, ,,o§. ev-en .do-orlopen, .Éan. zijn .de.,belan

de. Jeugdèo,nril sèie er ef tàr,rgo.,iïurrgerr.
desondanks. zijn rué.niet geheei önte-

giiit<ste oprcerkingen: .: 
.

De Jeugdkonniddie -

.,-..
. de r,nNsrevuè woràt behoorlijli gerezen en.:Ls voör' ièdeiëen- taEelijk èverzichteujk
. I.e.-r- v. e-rbeÈerlng. werd oor velen opgenerkÈ otr de schaduviwci.s Lrij den en de toernooLen

, pei lèeftijCigzoep- te ïer[oe1d,en. F.tJ,.2,11 len pïobèren. èit te veràetern.,'- 'er kunhen wèI n:e1 nevenalrtl-viteiten georganiseerd worden. waarbij d.iverse
-. gpggeqtles (vopr{ zwearoen) werden aangédragèn. Àrs. jeugd<ommissié erkennen.wij'' èit,'EaaÍ Een noet niet heÈ flnanclële aspect vergeten. - 

:
men vindt het leuk ars er een schaduwprograDna is, naar en ooet rekeni-ng' ho;den

.".r trpt rre óuQe;s.qua tijd en trst op heÈ iàaaste rooEeít gebïa-chte wiJzigingei.
. "t.}ir :re}. be-Ia{rSs!9.I1ing voar buitenlandse reizen en sportkarrpen. echt.i *.è.de -

. priJs betreÍt.is dit afhankerijk van besten,ing en de duur van dd reisr" maar toch
, --. zo goeèkoop ,urcaeliJk. : " ;

- ' :\ ": 
-' -:i-"''i

- ' dle passage uit een brief van een va<ler van een junior bracht diverse verscniifenAe
Eeningen naar voren, varÍLërend vaí .totaatj IDee eens tot totaal nee oneens. Dit '
1": r"+ afhankelijk van de leeftijd van de desbetreffende zoon,/dochter en hetfeit of -deze op selektleniveau speelt. . " ' .:.

de begereid.ing van de jeugd op r.ENs wordt o'er het argemeen ars vordoende ervaren.
Een yirqt wer dat er een .cluid.erijke 'scliètèingr,tussen selektie/niet serektie is.'
|f ,1e"t1""", d.e.JggSlkomql: sie wjllen wti opnerken dat èit.zeker niet onze be-" l.
doering is..'rcntèr' d.oor het feit ttat wrJ aóor een 1n het verleden ingezetge --'redentaldàlins F+."".íàr €lfÈalren hebben en wlj het setektie-9reberr.r, ,Ër wilren-
bar{raven kaÍr dit wer.zo overkomen.bij di.vè{se mensen en hei zar ongewtld 6ok,.,'
weL eens plaatsvintlen.- ons streven brij.ft eëhtei gericht om ons kerk t" àoài".ràotalle jeugdlealen. : '.'
"p a"-"r"àg-oi d.r, ar en toe .eens'.mee. wil Éerhenjmet bepaaide activiteitËn 'werd
over het" alg€meen posiÈief-.,gereàgeerd.l.wi j sirlren.niet aarzeren orr: zonodig. uw
hulp in te schakelen. .' '- r ". : .. .,. i'. f,--.r -

Tot slot wirren. w-ij u r.gg[oaals harterijk bedanken vbor IJw DedewëtkinE. én ' à,ulren' $rijp'roberen, met bèhÉrp van uw aangegeven op- en, aanmerkinqen, het JèuqàI(ommissr-ewerkzo goed Eogelijk voort te zetten.

EEI{i DÀGJE I SCHEVENINGEN

ÀfgelopéÈ''zàtbidag roet een grooè gedeelte van de LElisfaxdlle naar scheveningen gegaan.. -
LENS A1,Bi en 82 Eoesten daaï tegen de gelijknatige verenlging (Sctre",:ningei ar:i I 1
spelen. lgou, vre hebben het geweten. scheveningen was ite beste-deze dag. persoonrijk
loq see|l rèden vlndt, ik dat opvallend. veel ouders koítakt zochten íet de ouders .rí a"

. ]vijanfl'lt -De 
eerste v:eils'.rijQ. die op het proglanEa stond. was schevenj.ngen 81 - Í.ENs 81.''Een stïiid om de tweede plàads. Beíde chÈs haclilen 19 gespeeld.en.2e pínt'en. Schevenirigen

nam al sner het initiatiËf . ial.ls 
"àigur-à-a.tr.i"g "., 

s.tora ;. i ,J;";;" a.r mer 1-0 . . i,-achter- 'variaf dat nent rtep lENs.,achter de feiÈed aan; De .ste!,io rngrï1iàrrË-r'h;;rr"l
lroede van scheveningen gg1 wèhig kansen weg en ,,ENS ,." t" ""iruq ;i;;r j:ir" ;=t ;; . I
r'FN.q. t-. t initiatief over. tvintlg rcinuten lang stond schevenj.ngèn onàeb druk. LEN5. :'""' werkte eÍg hard Daar stond niét op sclrerp. scheveningen countè;de: goed en kwam bp 2-ó ..to€n de. r'ENsverdedrgrlg niet 

-ingrèep. oii was het verschir Èussen rrENS à" i.i"ï"íirr"".,
scheveningen greep indien. noalig stevig j-n en voeÈbaide daardooi ièts gemalkelii)ier. peÀ-

. 
verdignd9: overginning voorl hru màa,. de tweede Èraats is eèht nog nieÈ-verr"r.ii a - t'
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Daarna rcest rENs A1 aenÈreden tegen koproper scheveningen. LF}IS begon ongetukkig wantRob v schaÍk Eoest EeÈ een ingescheurae tong blnnen 15 minuten at nàar het zlekenhuls.
.. Patrlck. vd zlran, net aI een hele vredstrij Ël in O 1 . gespee1d. vervlng. t À, 

""nt , bekwaan.' scheveningen wilce hier,Íl:iet 'voor onderdoen en.'hwl beste speleï,de linksbuiten troest tet
:::"::ï::_.,iI:11119." ia een onschuldie dÉ.I worden afse ercr 1t:1 dus). oe wedsrrijd
'Kon nu ecj,r Deghnen en het. verschlr was duideltjk. si:treveningen was de betere pr.,cgr'aar LENS werkte haril en wlst het rang op o-0 te houden. Aan echt opbouwend voetbal

, kv'aE r'ENs f-e weinig toe en daardoor uieei de..druk aanhoudei'r. vlncenÈ v Eerden vrlsÈ met"'enkere zèer sterke ref1e494,.a9 nul Èot S.,minuten v.oor tLjd te bevraren. Toen werd ook-hiJ' verslagen clór een vrije trap en scheveningen Èon.toch viel verdlenat Eet 1-0. rn dekorende wdrlstrÍjde'r tegen.Lyra en Dso Eoet LENS A1 probeïen de zesde praats vast te
4ouden' Rob v schaik kon hel laatste half uur ars toeschouvrer nog Eeenaken.'zrn blessureviel gelut.kig Eee.
Àls laatste @ar zaker- rliet ars ldnste er.ftal van rJENS uoest ook 82 aantreden,tegenschevenlnge{I. Drie dagen ervoor hield I.ENa ;; thuj.s nog op 0-0. Nu werd Eet 4_3 verloren.Eet 

-probreem vandaag was clat. 5 sperers vlak voor hun eigen wedstrijd ar tn r.ENs A2hadden Eoeten sPeren. r.nus rw?,n met 3-2 v-oor maar toen.sroeg de vernoeidheid toe waarvanscheveningén konprofiteren. uitelnderijp- .r"rrÀr g2 meÈ 4-3; Tovh een goed.e prestatie.Dit was het versrag van 
-een 

gezerlig d.àgje scheveni"9"r, *.àiuij'à.-iuraa.r* nÍet konalen.. wlnnen. Geen probleem sche.renÍngen was .ianaaag de stórkste. Waí wel fivtet.was de qrote'lnzet Haarree de LENSèlftaIIen Àpeelden. 4lasËe jongens: ! ..-. :., ..:

'f,ENS, C2,'É,'t{llhéIEuB i C3,. 1-1.
PauI vd lsteen.

Hermah Wubben.

,' ., 1 .-;'' wegens dg zeer overvroedlge .rgge].var, op deze woensdasavond. was dle reialer nlet.instààt, aairtet<eningen br-i.té n""à"n. i..i ni]-xà" nog wer, ondanks het tot op zun hemilna" zijn; nerden daÈ hij genoten'heè:ft van d.eze ,'pót" .tegen toprof.i iirhermr:s. die í.neen.ofÈeslist eÍndigd.e, lshteraf gezien -de Juiste, uitslag. c2 heeft 'echter ,zeer velekanden op ebn overwlnnilq lgten tiggen- vooíJ e.t"r, de anders zo vàak scorènife spits,had ziJn avond nieË nret het- raaks"íí.t"rr. xeer op keer riet hij,cle raatste nan ,ian -.;wirhelnus 'àiji nieren ,i;;; ;;;-;;-iJ' 
"ri"=rrru.en, rukre nier. De doerr,,achter vaÍrÍ{irhelmr:s . stond ook fantastisch te heepen. pech hadden ook Marco, stefàn en iIi.G!, Eet.-huri schoten. Àan de andere kanr .mocht r,i:lls. ""r ,,ret ,oppe.en].ii ,iii"rmus bzàk vaakgevaarlij k uit en dat resulteerde sor:s in een hacherljiè situatle ilie keeper Analy EeestaLde baas breef. rn de eerste helft kon hii een hoog schot echter niet ksrren, o-1 en datwas ook 

'le 
ruststand. Na de thee. toen hót innlddels droog was q"rord"i, ï.ob."rà" iiiaeen oeerderhéla te krijgen. Í{e zagen af en toe noole combinatiers, met wëer,,ënkele kerenPeter Arreén vór'de keeper. uiteinarerijk was her JÍr@!r. dte c2 de verdiei[ ;;iil,.|;;'bezorgile" Die sÈand' veranderde uiteinaeiijk niet neer en dat rukÈe nóet zonaar.: èr werdvoor geknokt, door ledereen- rk kan aan oàt arreen complimenten uitdelen. ,rair,er genoeg.niet aan de drie spelers die zomaar *"gur.r.n. -JJrq,Ë;."Ë;LïàJ=l==r"a"nra".

Dev j o i C4 ,.'. ,. LENS r C

.en. Dlt Uri"à 
I 'ongetrainde erftat weet de raatste tLjil keer cp keer. te. veriass'en.. zou het zo gaan $rorden

3l_U: O?y...:.:r s- rande ploegen net ae-scfrritc.i-n a. U"n"r, ,ENS.c2 gaan ontnoeÈen?.i.:rrENs haarde ait keer *lr regen Devjo, dat ;wer goed begon, en ,r ="Ji1p-Ëàïïjà'iroor=pronnkwaru,' na een f-ouujé in de. verdedigLng, naar o"i. t - gíeurei.r I a"t-t".ï ierfs br j .LENsj Í.voor. viSf nlnuten Latcr. hact feteí aÉ'stanà J rectrt *unnen. trel,J<ën, loaar petér ls nu -.,egnya+I ienand èie het Iiève,r spanne"a n"uàu.-ait öot ongenoegefl. $,an de rer.der. 'Een 
ulàuuÈof 5 vdor dé rust vras Edwin àe 

-verstanoiq;1;'.f .gar de keepèt rvan Devjo ,"t een boogbàr,
l:t. nàkijken: 1- 1, tevens de ruststand. trti de rircnade J(wam rENs goed uit de startbrokkenEtlv,in gaf een goede pass aan stefan die r-à =.."ra". vijf iuinurei ,...r,,JiJïi;;;*":Arléén voor cle keepei hooJ over- HiJ bleef het spanilend. houden; Nog traar één trlnuut raÈerschoot' Dannis uit'zi-jn stbffen. en irikte a. u"i r' dè uiterste hoek: 1-3. Nu kwan LEN.pas goed op gang en werd er vaak en goea geco!Èineerd.
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Af en toe zagen we echter Heer het gebruikerijke zelfzuchtige sper 
"rr'""r*"."i 

l. 
' 

"dit. nu.,nietr .het brengt. de teider.tot rvanhoop.en. het kost hóo ,ii" 
"tËrUàa";:";. ;;acnterhoede valt [iet zo.veer te klagen. Dat riep aIletraal wer góed, 'Eet. Ín de èËr"t". ..h:li! ,r"'*j:l en rijdens dc'tweerb pérroae.ruoushàa "i;;;d"-iJ;;;; ;;..'ili ;::;ï..u:Lrstel:/jnd ars voor:stopper en de vleugelverded.igerS' Jeioen èn pascal, volbraihÈen' horr', '

taak priha; zóals gdàega.ging $e opbouw niet atitie,e""" 9ó.à,.oràà; à;;;i-;;;;;'^ ..
'tiJcl werd'afgespeerd naap ae* vii i slau.rail uan. r"tÉr rrar', íitài;à"ïijxii".h weer.aan-ziindoérpunt, al.,as.her rantje ioorà,.!-à. i,uiJ:ui"ef de.bèteie ,i*;.;;,;rlïr:ii",iïï ÍËiil*Edwih'een-risiukte posils JT-qètei.-goea afr t_5. viif rÉni:te'nri;Ë";';;;l;Èï;;ï*lï*
.(dè kraàtèn wogen vaÍr.daag Leker. nieÈ-zoveer?) dÍe 

""Éà=a"--ià1s""à-àinoJ"nn."an.-stefer...,.,'Í{onderlijl( rrias het alàt kort hie.rna rENs een 4 tegen r- situatrË iieil;iia ,rt te buiten.Ler op buftensper.' uongens. Tensl.tte rras hèr 
""Ëi-i ar" r.*-".à;-aijà de bal hoogoverschoot. 

- 
Elij.' 1'ond de stanà kennerijk mooi genoeg. Nou dat vras die zeker, -maar,1-10 -.r-s ook r,\,eI Ieuii.' Doorgaan zol -'- .i --. -. -.-- . -.

Eernan Wubben.' 'VcS. F2,'+iIiEKs, F2. .(0-1) ;0-3, .

.t:r

op dit verschrikkelijke rrroege uur in de ochtenal ,(8.15).rcest l,tlls verzanei;;. Èrk.i.,,jongens rvaren srech.;s op r,ENs te vinden, wanè de rest zàr aI op vcs i. -*iil".:iï"ià, .Peek was ziek en Àbj-t e Fikiri waren ook niet aanwe2ig; Mama vd. 2.1, "r* sa.en met ,, ,Patrj'ck op het verkeerde terreià. iangekomen. Naneli jla.Ersv (Bràsnusweg) . ï..rïËttti"."a -.gfy*lende was dat Ferry v Kesràr-, (de lange) ,'ietdn te_Iaat was. + één "*'il-g"allr.r:tijd' rrENs stond dus op het verd met z maí.'aet tésendeeiï*-"d il }g; ïö A'"f-i;ï'-
-veld stonden. Na de gebru-ikelijke speech voor de íeilstrijd giii- ,"ïi iÀr *r"r, lt ii ;ide 7 nan tegen de B van vcs. cino 

-wa-s weer .goed op dxeef. en scooode g ,"1r. ï.iË" ï;*i. .Patïick hierden vcs soed op arstaid, r,rarco àorde iiin tesenstunààr-aÀ"r-Ëa-iiij"aË'' ''"lopen.en direkt spelen- Het tegendeàl ruas andy ,urrt-r"t 
"i.ir,.iÀ-""-à"-" "nijnbevreglngen 

..

::ï: l:l ::l^::-:.:ï-:randers, I,aurens en pairick verrlchren soea werk op het, Elddénverd,zoclar vcs ner-enaal de weg ktijt was- Dlt teËpo en de acties giigen ae hele wedstrual , Jdoor" zodat de twee reserves van vcs er de laatste ninuten nog op aanvraag mochten.inkomenDlt Eocht alle,aar nie-- 
'oeer 

baten, want LENS versroeg de buur vcs Eet 3-o in een reukespennende en snerre r'redstrijd. verder alle toeschouvrers nog bedankt om op alrt vroege uurLENS F2 te sÈeuaen -

Patrick .

DISCO - DISCO - DISCO _ Drsco _ DISCO _ DISCO - DISCO - DISCO - DrSCO - DISCO _ DISCO _

Madaln.'ét.'6öístéurisI; l6 i éíd. Gentléman i Dlélné.' Dane$ ; uj1d.. Hétren st néiDa e6,'én iEéfen

Een groot spektaker staat voor de der:::, de heren van LENS waren n"E. aangenaamveïrast v'at betreft de reactie vaÍr de Da,es reeds eerder venrcrd ln het vorlge krantje(citaat:' open aEnen van Annemaïie, Brigitte ? Simone, Monique. yvette (daaï kar je nietomheen), ,Jolarda, MariaÍ}, CaïIa, Truus en Ciothilde)
' De muziek die avond wordt verzorgd door de discotheek Eigh lever, de kwariteitvan deze jongens is echter niet te *r"r9ét11t"r, net ète van zaratirstra. ltaaï mÍsschien Eeëeen beetje gelul( kunnen we €€Íl .r-4,s;.;r-_;É::i nf-r"eau bereiken.' De-entree hebben ze rceteÍ bepalen op f 2,50 (voor een knaak zit je goed)r. r.v.m.het budqeÈ voor ète avond. I{e begiinèn om zÖ.óo uur, maar de leukste Del;jeé toneÀ wài--',

,*.,1,ïg.t 
i-u-t. opuaken, föhnen- aoí.Éànl r.r.ài"ó'"rt=oeken erc. etc. De tent shtt om......:. KoroE u alren dle zich jeugdig l'oert, het r:ordt zeker een fantastische avond.
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!-- -^-rleNs pr,Ay,- BÀCK.. sHCFd. r

'UITSIÀGEN,.,TEUGD, 
.

Schevenlngen A1
TE}JS A2
Schevehingeà B1
Scheveningën pz
Delft'cl '
Devjo"C4 ...''
Éu.iswiix or .,1

Rij§*ijk'Ei :

ÀDO E3
LENS-r1 i.r' ' '

vcs F2

, 
" UITSÀÀGN.. DOORDS!ÍEEKS , .

IENS A2

saar' abnieiàing".,"Í. h.! giöte =ucc"s ; *a 1r",ier.,nt en de zeeÉ g""r..ga. vldeo opname-zijn ér Íee' o'ucrers seinierè3seèra r." J""" "rà.;;;;-; iuii=in,là'*nuren. Dasrornwordt èr'ee Èbgèrljkheld' gebóaen a"i," uJo aà ueèterren. o" Ë"ër,ïr"rvari kunnen nog ,niet wörden'bebàard, 'rJt ii naDelÍit neae attrar*erljk van t"t uurrt"r"Lt besterd wordt.,vru verzcÉkeh u dan ook,.DochÈ u JËir.r* i"ïLg=t"íiiril;il;';; op re seven bij -,.ééh de'- r eidérs rirei verÉèrding *,*, h"t ;une-i-"y"t 
", rvrs --s;í*--'- vc.c) . De levering

' 
zaI 'daÍr 2 6 3 we*eri 

"o 'i"iii.àiï."iaÏ. 
"to"a betrefr de foto, s wirlen wij binnenkoit" een tentoonstèuinq houden, zoaat r+ii'eei r.ààr a" gelegenheid kunnen bieden óm een zoï:íï::i.iïi:t:,:r;:l:1.,.:.ïj#rJ*i"r*."Ji*,1:*:#x*: yan se Flay beck

. -tl

Leo, Edvrin, Joop en Ton.

I

LENS A1
Quick A3
IENS 81
I,ENS D2
raNs c 1

I,ENS C2
I,ENS D1
IENS El
IENS E2
scheve_ningen Fl.
LENS F2

1-0
t-t
2-O
4-3
2-4
L-6
6-o
0:2
2i-2

'3-O
'i-: -

HAS A3 5-1
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DE. LEI'ÍSREVI'E

. í*
WEEKBIJAD -I7.qN DE,:'YOSTBAIJVERH§IèING T:ÉNS ( LENIG EII SNET, ):

59e jaargang nrtnrnea {Q, 1 .nei 1986.

Sekretarlaat: A.schijfi ! tart< énfbigtr 157,:2681 .NR-Mbnstei.

oooooooo000000ooo

OFFICIEELo
o

o
o

;,,..VERÀNDERINGEN/Bfi II{DIGTIN,.VÀN : IiET .LÍDIíÀA?SCIIAP

rndien.er leden;ijn..rje aan,het einae và ait s
ging willen- beëLndlgen, olodat zé stbÉpèn het vë:'willen gàan, dan moeten z'ij de . votgeride 'feöi;i! f

hed Íàor dat teèèn - - :: .
hun ,,soort l1dDaa-tschap'! . vrillen wijzlgen

Niet-spelend wordt spelend en ongekeeral

. Bijv. : -

Senioreh-zatérdag wordt senio{9+:?9-Aalag..en.. ongekeerd.
:_.v.elgygp. tbal .vlordr ' (ook)"; Z.iàIVöeÉbàt en omgèÈeèrd.In deze gevallen geldt:vósr 31 mei bericht aan .het
' Àlgemeèri SekretàiíaàÈ' (s.chrifÉèIijk of reléfonisèh). -teL.. 07749-42717 b. 9.9.o70-29797A

Overlgens willen ij. de. leden ausrstopËen met voetbal .in ö'ierwèging: geven nÍèt op te'- zeggëfi--fiàaf hun Ii dnaaÈschap on .Èe latèn zetten Ín "daÈ .van_.r r. niet spelenail',_ of donaÈeu!!e woTden, .i,. ; -cre lnlichtingeii' hièrove; b1 l. .4eÈ.. algeEeen sekretàriàaÈ.

.- .H€t Bestuur...",

-'\i 
F j,:I

PF.aEBABBaBSBBBBBBBBBBÉBB' "' .' I '"'-:-";, " '**"-'- "

| - *"oa.tr"orNc -'"- ,
. ,., !i. t.-rr -

.. P-ililBP ÈBBBirÈiBuIisairBBngÉBÈDbbBnuassBuBililaaó IjBEBi}ABBtsBBI]BBBB il
'Vril dao 2 rei 'A1 'Töerilooi.
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Zaterdag. 3 Eel'À1 'Itoemboi, ,

,.:

s t morgels :
s I raiddags r
'shrttenr *-* .-

zóndag.'4 'Éei

Er. Lentins Hàtfy.Douw-
An vd Steen Cor Peter"s , -.1'qqé Christ An ileïgenhenegouwen.
Íinus zLlfhouÈ

11-r 
--,'À 711^6^t - cor 'EopperÈrouvrer-.,- -- -- .- -... .s I Eorgens :

s I miËlda§s :
' 'Slu.lten: .

Àn val Steen - .Rlek en piet Dosch.
Rtekr enj Piet. 'ilosch. ,

illj verhlndéring àfbelien, bj.J Jósë..Chrtst, tel. 660204

LE{S +;Alphénse.'l3o yÉ '4-2

j'':Wat'is er toctr Det dat eerste aan dè hand? Eerst gingen we èinsdag gez eI1ig een avon
rrit.Eee de stlchtíng en aanschouwden we de wedstrijd vredenburch ,LENS voor dlq gc-c
Verkr t dÍaafclen elf blauwui 3ten over de fd.jswijkse zanalvlakÈe. Eo

spel had, zictr legio kaÍlsen kreeërCe ën ook best wel hard. we
ewgl
rkte ,

LENS T
Ë1ónd

c't"Èe
hEt

auP
'van het
de,wedstrijd weer Eet lege handen. Net zoals verleden jaar tegen Celeritas I n dè 'tÈe

dje
uP.
rte
na
éae

ronde werd de beslissende stlafschoppenssrt c..-.vea-IoÈen. , . . -: j.j .

En dan zondag. Hr4sE op een haar na kadpióei, geen: clegiadaiiezorge.n en clergerijke ilus
''trakteerde LE'ls heÈ pÈtiek op een weódÈriJd.zoa1s e3 Aie elgenltjf nog alleen maar aaÍr
het begiD rYglr dt seizoen hebbèn kunnen zleiL: Flailk en vrlj kozen betdé ploegen de àanval' en: er.,ont-l-riEkelde zici: een prina pot. Alphensè. Boys opende de score, naar even rater was
het^r een ,rrENS-gr :g{t de achterhoege die in de..teboEtt geri jk srtst te roa}enI De enige

. 9.i- Tgl.rglt van deze l,rgdstrijd was inderdaact 'dit".bij zonaf r , : ?ii oe do€IpErt) . vlak na de
rusË haalile Bictràral ecl Eoek verwbestend urb.híj" ge.n indlrekte vrije irap, roaar dezà
voors'icng Èng-.LElís. ntet lang gegund. Nog gegn È!.ree minuten later waren de parÈ,i1efl weer

' op 9e11Jke hoggte: zorn twintig Einuten vöcirl tij'd .teek eerst Theo Dikstra een subl+eEe
aanval af te gaan ronden, maar hJ.j st'uiÈt€:oÈ. cà.l<eeper. De attente eric Aruerlaan wlst

.: echter jde afgeslagen bal alsnog ln ;t,'- ioel te $rerken. Dick Tuit bepaalale ale elndstandteÍtslotte nog cP 4-2 door eerl schitterende baI in de krulsing. zoali gezegd.een bl,jzond.er
aanÈrekkerijke $redstrijd., die rnlsschien zonda! 1n en tegen Den tsoorn éen vervólg rirJgt.

UNICORN 
-- 

LTNICORN - ITNICORN - UNICORN - LNICORN.: LNI.CCBN - UNI@RN - INI@FN - UNICORN _

We

àe

.:l

ironden'Joop WlIIems bereid otr .roor on"' de ,,LENS-voe
ven. Met argensogen en zichUraar plezier volgde hiJ
thousLasxoe ook in de, punten doorwerken, BédaÍÈt Joop

tballer van het Jaarrr punten te
de wedstrijdl en llet ztjn ..

I'NICORIJ-T'NICORN-TJNICOF6I-TJNICORN-IJNICORN-UNTCORN-T'NICORN-UNICORN-T'NICORN

I,ENS gIIBIIJEIn{ IOOP - LENS JUBIIEUM rOOp _ LENS Jt'il IIiEUM.IPOP..- I.ENS JIUBII,EUM LOOP -
" " ' " "; ' "' 

r. '

lÍcg 2 vreken en dan zal oP vrij ilagavond r 16. nei on. 19.00 uur het startschot vaiïeï van ae
LEI'ls JubileuE r,oop. Een prestatleÈocht over 216 of ió kilotreter. rnnlalders zijn öp vereetaragerulten in diverse, ii de omgeving \ran rENs geregen, r+inkercenÈra. de nu grer
overbekend.e affiche van de Jubileun Loop te bewonderen.
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Eoe becloert ui'leklang vooï onze verenÍging--ll: ook is ctè.plL,zenpot. ar p-giog.r1iit
gevtl'-al. I0aar ale organisatLe is nog op zoek naar a..iivulling. wffi[]-nt, aat iemancl hler
Qe hëlpie;,"È hónd kan toesfeken, wdnt "hët .onlbrdekt 1n dit sevàr aan ovÉrvroed.- trja;
Er Ís nog zoveel te doen, De inschrijvtngen Éi1n goed op gang 'gekoiaen- en deze week zal
ge:]g royaal ovér§chr§den zijn. Dat.verloopt ilus^ .goeal en daaróm witleiï'wij nognaats
dringend. verzoeken gebruik te malen vàn dé . vóOrlnÉchfl, vl.ng. Dit .zal, het de organlsaÈlestr+s,.eeoStukeenvoui1igeruaken.r',---l=-ffi"orkonen!,wiItUUze1fof
ienand anders inschrtjven, dan kan allt bij-een van órlze, barnedewerkers-sters, blj een
van de.. bèstuUrsleden .ciÍ .bij tsenk EoppenbrorDJers. En mocht ienand nteÈ willen lopen;
maar toch willen Eeedoen aan ce lotery, tlan kan atat ook, door alleen een starcnun@Í te
kopen- ' Dit geeft. éutonaÈisch recht. op. dëelna.Ee aan cte lotery, ríle'ní dé .Ioop zal plaats-

t<ort :'n ril.redengí te birer om er sner bi j te zi jn, en maa:< 'aair qerust íJ ',t"*-tur,'cve.r .opr kaíto91i.1!!6qi j'f ,school enz; 'Iía4È;oprcpj , :' .. . - ....: i '; .,., I - --
Tot slot nog dit: volgende week gaan wi?6-ffi-r net degenènr' dié ztch spontaan hebben
ge'erd om de organJ-saLle de helpende hanal te bl,eden. ttocht'er. lemanà zijn, ilie zich
daarbi.j wil scharefl, dan dient. hij of zij zich.Eét .spóeËI, te inelden bii:

-t_::_
Peter fieret:: :. . 01749-46901 , ,,1 ;., . ...: , . ,

Frars v Dljk Of749-47255 , . - .",,-.:..1 
-1. 1 :_._,,.;.

q:+, E9pFgÉTou119.Ji''r -' o7o-se4eso, . .:_..:,._
' 'ntt 

§etàt oox
l.Ii j dankè; :U

vcor dlegenen, d.ie zlch "tussen de regels doorl' hebben..geneld.
bij voorbaat. En nu'Eétéen, een startnuErDer halen van Asics. Tlger.

_. : I :l

f,ENS JUBILEUM IOOP - LENS .IUBU,PUU LOOP - 1ENS JI'BIÍJEUM I,OOP .- I,PNS .rUgrÍ.EUM I.MP -

' 'tEN's.'DARÍ?oERNoor '23..@1,. 1986., j'.; ' ,. t
l:"

.:.. qr. het.l'aatste stukje in het LENS-krantJe mchten wÍj helaas weèr heet wélnig reaqtlesontvangen. ofls bekruipt het gevoel dat eï toch - ninder men§en in traininq zijn dan ver-
-... :.'othÈ. Toch geven we de.móed nleÈ op. vanaf ar's. zateïdag zar er in aa íantíne .." ii:"t' hangen waarop u kunt lntekenen. weuicht is dlt voor velàn gemakkelijker en krijgen.wiJtoch nog onze, aanmerd.ingen, Dezè ri-jst zal hangen t/m het wéekend *rai 1z ,.i ..=.

Ïèlbq:r dan nog te'rveinig ,.t 
".n lèr".geerd dan zullen.we helaas rnoetèn besluiten het

'..hele gebeuren te schrappen. Dit zou voor ons een teleurstelling betekenen naar wijj "' hebben. clan ge$aan ïat in onze Eogell jkheden rag. I'r,oèht u "".iió*= 
-t"ch. 

nog gebruik''' lriLren màken van het .r1 weken gepurriceerde strootje, hier dan nog Daar eèn keer,

j.l'ikspeeIreeo'P.tleÈI.EI.Is-darttoernooiop23EeÍa.s..
mijn naan is:.,... ..;D.... (mnl/iirl; [ ,

mijn koppelgenoot. (e) 1= , . . . . . . . . . t . . . .. . . . . . j.... .. . .. . .. ;. . . ._(
.-_ ...ih.wfl. spelen- in ale: rekreati.e,/wedstrij dlclasse + --''.-.-. 

.. :
mnll.vll) - ^.

D.tt kunt U inleveren bii één van de volgende rensen: -.
-1

1,...,r , .,,, ,...",.; .i .- ,Martin. Reuver'

-,-t
1.

l .:.

-3-
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i t r. ::-"\,\r:i I.:rrkí :

VARTATIE§. ,

. Ka.l+)loen .LENS 3 (zondag ) speelt aanstaandè àondag'uit tegen Texas oE 11100

, In h3!,- àoè1 xees Spoelstra; 'gchter: +ànbérï fenrillgs r. oas vd lans, arrlrur' 
de -cróót en .iiybe wals. Miilcien : lrno ovetEaiiw,' I"taiéb't zaatSerg en Robert

. Peirnirgs: , Vobt;: Had:in vd. ÀteuLen, FxaÍis 'DisséIdorp el Rob vd-geyden. . i

Kolat daL.,?feit, koEt dat zienl !
','. rÍr de ,1oÈiery.,6ii het klaverjassen was e.n s'.hi.i,teiende stereic:raàlo te ver-,geven. : "' '

l,[zvrouw J s'-ftà!ëridijk was Ce gelukkÍge: .l,:et veéI bravoure beloof.de ze om dat
ding''zondagdel,tÍ,ibuneineeop-te'nenèn..:..'.:.:,:
Dan kon de IENS-slde eindelijk ls cormunity-singing.Èe bëgeLetèing doen. I
Mdar helaas----+tÍerrrouw '' s-Gravendijk. wa.s er wel. uE! ,e thad haar àpparaat
niet bij zich. ...,.-.,,-.::,':. .') : r ''.''r
Paste niet bij drr tasje----! "'. "" ." ,

Piet Burghouíít, vroèger getalenteeril lews-voètbaUèx, thans macro-biotische
boer in- Ériiirkrijk. was .afgelopen zondag weèr eens op hèi oudè hónk. ;

HiJ vras zo enthousiast over de ',rerhalen or-.i.: de aanstaande LENs-JubieutDloop
dat hij spontaan een niet geringe donatle ln de prijzenpot stortte. . _r i
Eelaas, helaas, op rdtdrukkelijk verzoek van velen kunnen wl_J:hie-r.,;nièts i

veÍnelden over de goal èie de hetft van Ur', redactle afgelopen zondag scoorde.
ÀfSpl?g\ is afspraek, van. o:rs ïèen lroord over dle .geli-jkmaker.ti jdens :

LENS.-:, ÀJ-?hensè.Boys" .-..i . ..,,r... : t.:,: t: lt .

.raEEeï. want wr'j (?) van de redactié-Vonden het bes! een moole goal......
Ntr echt-gènoeg'over Cat rretelildoëIË'uÍÍt er gebeirrdrjn "ook-noí 'lài j- Íiet'nfnder
inÈeressenqP) andire .dingen op LENS. j. . ; ...., .:,::: :. ,..'-,'. ..- ,

!{at heet op IJENS, ock op Kwiek Sport.schtjnt het. afgelope-n:. z.alprdag_bal
Eelreest--Re "zij n. '" "

otre l,eo zÍ,/eepte c1.--ar zijn jongetjes op tot a1lerléi bedenkeliJke - dade;:
voor ouders Aie nu weer in d_e pen willen klirilióni' iU_t was een.hunorlsdt

,+ëï,ögtS niet onbetuigdf . : 
Iy, selek:Leert 41c!els 11 Ajaclealen en. slechts 3 psv-er

e À3àtreaen kopen, . . _. ... i
g een,beetje, Eoet hij grealacht heÈben.
gen. ze.volgend,. jaar. Heer-over gebrek aan weerstand i

titj-e r als àe er 1n Qe le ronde. Europacup. tiitltggen: :
. .,:.. Zondag over cen weék. BI'ÍSH =-LEN§, Eeeft U göeal naar dat gezlcht

van .QÈte ReqageI .gel:eEelt ,raij rl:ee4 Dutina?
De nedewe ;ke::savond van dit jaar betooft vreer een granclloos feest te vrorden

1 s che, ,

i., i
noot-
Ogvq4atign 'liet Leo zich
rtocË"tlèu$,'tà d-ie ;rràà: r,. ': I '' !- , ':', I . I- J-lril- tr+ j...i$pcns .t-.van d!.
7-7 iéAt oni geËichL no
Kopen ze ejax 1có!. , irlain d9 f,Iederlandse ccq)e

-wij'-v r-de-redëötid zijfl e.r '' nàineli jk' öoÉ bp 7 lun1..
Maar ou nog even op dat dcclpunt terug te korDen.
Oké, tot I'olgeude .wee)il

KIÀVER.IÀSSEN-KIÀVERJASSEN-I0ÀVERf,.r'-SSEN-KIJAVEB^IÀSSEN-KÍÀVEF.,ÀSSEN-KrÀVER.IASSEN

EAM - JUTTE: heÈ koninFi(lppel van.hel- seipoén 1985/19e6:l l.Ielj.swaar rret de hakken overde.sroot, maar g?È. mchÈ ír.e pret afgeràpen vrrjdag niet atrukr<en. we krDnen weer terug-!'iken op een biJzöhdgr gezellig.Èaarts-izcen en vle kunnen geloven dat a1le deelneneís eIlet veen plezter aan Eeegeg,l?Íl hébben" Tot volgend seizoen!l
r
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' 'uttsla j 5e; avond. f.i,. r, ( ,. ., . i ;., ,

1

2
3
4
5
Poe!dé1

.EINDSTAND. 
,

EaD. ' .'
it:qljk.,libelc (IIel)
rPeetètà
U].JJ.9IIËT

Eoèk.'i;
Maartensdijk-vil,iDerg ::'
.Oyeri

I s-GràvenAIjk

J. odenkirchen
r.v..DLjk ' . 

I

C. Peeters
H.stgnei
R-Bij Istra
,ö.vd Steen ':

', ,'. ci vd xley, i. , r. . .: , .: ,:
Ri v IÉói1

!i Peetërs
HlsinkÈn . ,.,.. -
Dr Claus

,.,'. À.Bergenhenegou,ren

5542 '

.5450
54t2

=5.1165071
3s68

. ,,.,Juttq
.. .vd KIey.

-....'l.liOOènaorp
. .,;. Peeters
..'' Claus (danes)
'. . -t.soGravendijk' 'Mí.^r 'cnsdljk
I ., . .v.d Berg,

-.: 
- Bror:lrers'' . s-Gravendijk

' .". 20926:
20889

" : - 20887,t 
,.2q9?9

:19609
Lgs17

.: ,-.19363
19056

. - _. ,^ 19054 .

18990

KLAVER,'ASSEN - KLAVE R,JAS SEN - KLÀVEF.'AS SE}I - KIÀVERJÀSSEN - KLAVER.TASSB'I .-. KLAVERIASSEN -

glldÈr-íÀZ , , ::; .;::. .. ,., , . ''
., r .. -... '. 1, i ,.,. . ', l

A? kagpLoen? Ik er naar toe en het werd noA vérSieefd op het hoofdveld. dus konden Ce

aanweztge toeschouvlers nog lekker droog zltten om het koxoende gebeuren rustlg'te 'kuffien
-aanschaouÍ en. Wat een spïankelende finale had kunnen zijn is heÈ toch niët'Eewèr-dén. De

scïiijirer noet r{el .bekènnen. daÈ {t 4J;t t€am hël afgelopen ,Jear r,roq 'TI-Iet ln actle' heb
gezien.. Het Eiddenveld de'ed het aardig naar de vobrhoede was .nieÈ. Uöoïuit te bsanden.
Ér àat. geen snelheid in eïenzo dé veideft glngl dle ook wel .enkele, s-teekjes liet vallen.
om te zeggen dat Quick zo overtulgenil speelde, o nee hoor, daaÍ nlet van, nElat 'dé ,'kan6en ' .

èie ze kïegen Í{erden benut. voetbal kwalitelten \ebben juLlie s.t.!E voof. sÈuk Eaar het is
nog geen eenheid nen kan elkaar nog niet bltndeiings vÍnden. Probèër- dat te bereiken ln
de koDende ÈorEnoolen, daar ls dan dIIe gelegenhe.ltl voor. Ik hoop dit. èlftal nog .eens te
ontrDoeten en dan voor een iedere plezLxíge omstandigheden, want' Élat ,geeft. meer lnsPlÍatie
tot schlijven. qr de weg naar huis kwam ik nog langs een 1? klas bloénènvrlnkèI en kocht

'de'hele zaak .Ieeg om die vla Aez-e hler aÉí: te bieclen, w-ant julUe hebben je best gedaan-
;'Íbt ls-]'ot l'ens ik àIIeh., ' inclusièf de afldere elftallen,'nog een paar p-rettige toernoolen
toe :tàr irfsluittng van het bbf2bén. Tot h€t vblgenile qoetbalja".. ..',

F.À: F1utrans. _.
' 'crpstelllng,'A2'te gen;Qulck.:'

Jac de Jonge - Johan Roosloot. Illctrard Eartman ? Maïco-^S.pa...- -Pq!r.l.ck'- ,§tfeathof - -. .

Gerald val !{evden - Flank christ - Kevin verhoeven - Omar swalef - Francis Swalef -
eicó natiaeiË - Rarcnd Raffaele. . ; '' : 

' 1', 'r' " '' 
"itr ,., _' ,l . , .
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- SENIOREN ZONDÀGZZ
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' 'PROGRAI'IHÀ, DONDERDAGT lioeii 1986. .

19.00 uur DSO 5
l., i

PROGRAHHÀ; ZONDÀG:4.'trét .'.1986 - , -

..,:,1

Én Hoorn I
I,ENS 2

ES Íexas DtsB 2
Duindorp sv 3

LENS 5
I.ENS 6
I,ENS 7 vrij
VeIo 9
PöstdEiven 6

- LENS 1

- DtsC 2

- ,,- J.ENS 3

L'. lBls a

- "-; :'.fuventas 3

-. Lyra 3

LENS 8

I.ENS 8
LENS 9

,Vérburch 2

G.BÍNK
D.Ham
P. DeveIià9
À. DlJkhulzen
E. Verheyen
B. Mitra

W.StreLitski
A.ilahangier

enpleln
:'

527/ rOTO

6to/1Q96
4O7 /2049
412/2O78
417 /2io9
Lzt/zttt
,'.., 1r .,:

427 / 22tO
426/2206

' '\réióaiDéiën/ t i iÉ5 r uu! rLENs. .,

14, 30
11 .00
11.00
14.00
12.00
13.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

v1

v2
v1

13-00 uur
10"00 uur

. .IIORREINEN. -

Den Eoorn: Woudsewerj 66-68 Den Eoorn.
DUilïràan; Défl^ÍÍaagTexas DI|B:

- i11:.i;l,Dritridorp .6V3

VeIo:
Í utrugt, Sp€rtlaan hoek Mez
Noordlreg, Wateringen

Postduiven :

AFSCHRT;N/EN.,
, , , -.! '::-,r .. ,l -r: ; :i .t ,.,

LEN6' 5 ri :.',:.i:r, -W.fiqur\,enhoven
. LENS..6:, ., . i - E.Rl.m@lzwaan.
' LENS ,í: ... +..c. Dtrivesteyn

' - Niëur.r'-14ëdestein.

299s55 ,-.'; rEi,is' 8i '

Q17!ï-:7r34 r.ENS e:'
.o1891-7q43

'L.veiti js' ;

r'.v geeku;.
'454972

947272

| .PFOGRAT,T!,ÍA, mMEL VÀÀHISDAGT 8; Erel r 1986. ,

, 17.00 uur LENS 2 ,., .

' IEI.IS é .r'; Jfatr r Eóp i t i€ rnóoi . .,

'Opité-fltngc, B.vd I,ans - H.Keurpernan -;n. nooAUot - J. qglpÉr ;- '. -- r.-,. N.,Jansen - ,r.vd Ende - p,Schutten,.- f,V1èrlin;

Aanvang: i '.:'10:0g.'uur, ..,,-.,,_ ..' ,,

!.i.lorrvrenhoven - t.Boefnagel-
- A.Schijf - H.Bèrtens -

. r , i....1':,
Deel,nenende,' Írerenl gingeii, ExcelsÍor r2O - PDK -.vcs - WC - LENS

' 'cw,'Bérkeli;'óiilvtài stomen 'roéEnool, ,

@stelling: P.Toer - c.Dulvesteyn - A.Dlldelbeek - e.ueyieri -j"è.«iodèn': tt.VerbàÍendse -
c.vd'velde - i.Rozèma,- E.EuizinEa - J.witling - F.peters - r.de vroege-' i. Kuypers. .1 : i -

Aanvang: "9:30'uur. . : .; ..

Terrein: Cvv Berkel ,fEet HOge Land" Westersingel, Berkel en Rodenrijs

-6-



'' PROGRAMLÀi ZOHDAGT 1 1,' @1.' 1986.,

14;00 uur H!íSE 1

10,30 uur ueptunus 2,.

' PROGRAflÈ,A,' ZATERDÀG,' [ 7.' Éét,' í.9 86.,

17.00 uur LENS 1

. . PROGR,AMÈÍÀ..I4AÀNDAG I T9,'MT,'1986.
.;.. :"-..;

14.30 uur lugdunuin. 1

. . co4bi' LIENS. 3+4

' PBOGRA!,rlrÀr ZONDAG.' : f- r{EI, 1986.

LEfu§ 1

Valkeni.eis toernoói'.

],ENS 1 - ,.

ÍrEN§ ? " -
1

§J9 1. .: ',:., ,-

14;30 uur LENS . 1

10.00 uur ÀDS toernooi

.' UITSIÀGEN.' ZOI{DÀ6,. 27i

I,ENS 1

Postduiven 2 -
Tamuvona 3 -
rest afgekeurd.

:.IEEK5t/m9mei alle teaEs vri

''MÀANDÀGi í.2,' nlël,, II86, .

I
19.00 uur xtre Bo!Èers 4

IÍOENSDAG i 14 i@t,'1986. ,

2 2150 uur HP.Amusetrent 2
- !,i
: 'VRIJDAG.'16,'Eet; f Sàg., ,

voor LENS 1,3 en 5 Verburch SporÈhal, Poeldtjk

verza.Eelen: voor alle teams 18.30 uuf.

LENS 3 sporthal O_ranjgpleln :

I,ENS 2

RKÀW 1

18115 9 :-:.:

Alphense Boys 1

I,ENS 3
I,ENS 9

IENS 6

aprll, 1986r, .

4-2
3-4
2^O

. -.r: ti' '1 .'. .. ' .i '.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ : .

: ZAAMETrIALPROGRÀMMA ; .iZ ' ,/r - .'-

zzizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzzzzzzzzzzzz

Í.ET= OOK OP 'PROGRAMMA VOOR VOLGENDE WEEK WORDT NIET MEER VERI4ELD-

" ZATEfdAGi 3, 8ét ; 1986.,

I 9.00 uur WNItiCi töeirnooi-

:

'opstéIlLn gen.. als 'bekend '

deelnemende verenigingen: SÀoekie - Ttre Bo!Èers - Ornas - Venibo en IJENS

)

spor.ttlal .'lDe Bt inkerd" Scheveninge19.40 gur venlbo 6

-7-.
1: !: :

spolghal Essensteyn. Voorburg.



.,UITSI,AGEN..

NIVO I
EP Amuse[. 4 -

I.ENS 1

LENS 3

6-5
). t-6

I,EES ..UW..PROGR"AMIíÀ,. GCED,. DIT,'Í{OR,I'T,. NIE?..I,IEER,. \'ERMEÈD,. IN,.HET.. K.RJA} TJE I '

r,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

1 ,.ewcs DE spoRrEN vAN DE z-r.,1 LADDER ---: ll 
z

z --'-- z ,
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzi

PR,OGRÀHI,IA,'ZATERDAG.'3 iNéI. T TqA6 T , ' 'Vérza$éLttrd, , ,r' .

14.30 uur Dorr 1

12.00 uÈr Marine 2
15.00 uur Lyra 7
11.00 uut ls-GravenzaÍrde 9

LE

LENS
],ENS

008
008
008
008

1

2

J,

4

S.v Soest. 13.00 O1L/OOI
B. candel .., .".1C':3:...-...4 ]0b.8/9-42
D, cooE.jes 1.3.30 OL7/L32
N. N. " 9.'s0. o24/ Í67LENS

'' PROGRA!4IIA i DONDEiIDÀGi 8,. ÈÍ9I., t\í tj6 i gënelvaarts da

Roernool; op; tlév.j ó .' voor ,' LENS '. 2 r en ,' iElíS ; 3

Àanvang 9.30 uur VerzaEelën te=rein Devjo

. . IJIGGISIG' DER., TERREII(:EN"'

Devjo:
Dorr:
.r'ariné': 

'-',' ::

Lyr-a:

I s-Gravenzande:

Costeinde 293, Voorburg, teI" 070 870895
Terrein SpooÍ{ijk, DèdeEsvaaïtweg hoek }.1e1Ís Stokelaan
tel- 070-652534
Terlein OLICe Waalsdorpeïwe g r'l.IleUríe ÀIe xanderhar 3rne r. bus 5.+ 23, tel" 070-244253

..i==E9::f.eÀIt -?.lriderz+ 
jëe 

-sp-o-r.tp.S4( llP:" zye+j'"r velltnsweq 26,
de Licr, tel. 01745-i36i7'-'- -'
terrein cem. Spoztpark, Kon JuliaÍlawegf I s-Gravenzand.e
1'.e]-. 017 48-13726 '.- .... '-..... ..-..:''.'-...,.
Vri j cl.agavond voor
1.,fBe
M. Nelissen

:' kantoor'

I,:. i -
AFSCHRjIJFÀDRES c ,

. .VERSIÀG..ÀF6EI.OPEIí;T,]EEK, .,

19.00 uur bij
i-eL. 070-291?37
te]-.. 03429-274A .of

. ,teI. .O2O-5442O55

De laatste thuis uedstrijd is vooÍ LENs. r.,, (Selukkig veiligl.!) op een bittel
teleurstelling uitgelopen. Tegen een VCS-teas, z-ó slècht. en zó lusteloos als. wlj het, al
die jaren' dat He tegen elkaar speekJan nog'-nooit, ïirffin meegeroaakt is het de gastheren''ntet gelukt om zelfs maar ëón purrt te benachtlge-n. Neen er rreriÍ dan ook nog verloren.
zij rt tret 0-1: Na de kennel:ljke opleving !-an de Iaatste weken, zijn we met ztn allen

ele f a:ty hebben i*e de punten'ryz,
gzaEerhand voor ons aller . - ij

weer pron[)t
'.- cadeau.,gege

Ín elkaar
ven.; 'oíbéqÈ

geklapÈ en j-l cen Eiserab
l rpet tihl , EIet noet zo ian

'Darend, ook r.rel'$n, en'in, triest en hopeloos zi
, , klas" te h.bbenl I Hant óvéf!991, als we zij
tactlsche, en'technL6che, kennLs Doet 't rsel v:eselijk sr,etr zj.j

" 
haaldelijk igegeven.. aafi.ri j zlngen op een de=gelijl:e speelse wÍj
We zu.l.].en er hier nie t verder op ingaan, ctraar cie zin van het

jn orn zuJ-k een hard.léerse
n van zijn ongetwij feld
n-ion zijn ongetwij feld heï-
2e 'gg;glglrig te zien gaan -
geval ons werkelijk niet

duldell jk reer is , doch -eel;jgig, is , dat er beslist héél wat aan schort. Voo hém, en
voof.'onsj hopen vre v-an narË @ï-er deee- zomer.op,.ditrí1rggg, enfge.EgElgeFange-
traf*en kunnen worden, -

-8-
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want andersi' tt;i.6;dróev ;óf,.' t€.' c(rlstateten , zien we het 'Hoófdkla§Éérscha ,niet 61
te lang tlÉer in ons bezit----! :
, -, ,, . 

Ee!'IqlDE. hgP fq d.uP, eenr,'oudlg ook ;iqerptrpf aaniHaàrten!', gege'reÍl en heefr
., en btoc" 1og..s'nrsr;péij'rgpe_d;; hoe rerà'Eriir rrFÉGiËï[$§,@"2èrJra€ ln deze''kpriÈetitie'naa'tunnfiEiJtEEln,,rt zL) "&-:z"trs "t-;;o ;; i; iiir'"r, ,ua, lers seksnoenen) op'naandaEavona, fil'!g}i[g, bij.vÍttë6se, gelijk worden gespeeld (of nog ergerlaí)

" dèI} nog zljn onze kansen ook daarop verkeken: l hfin Dlsschien Ís hèt ook wel goed ào,
want 

-and.ers -zou'jg" af6Èand, Det het'DEEDE. en.vrERDE. Ínniddels konsekwant d66r ging r"t'
onnodrge nederlagen toe te s+aan: 1-4 tegen 'VltegÉe; Delft,. VéeI,1Èé Í qróot. worden. Nee wézijn absoruut bezig met de'.2évegrgeg€re.,@: oni;nog rbnq zar
heugen en +e we'pgeF.iE;zaEFdaETI@J-a$.,,nog één keer iunnenihérréven, in her.,toèrnool te'wasselàai.-Tíïljï--.ï]-- ..-. *;'l',--'-. :

. . ' :'... : -,. -.
' 'OPSTELLIHGEN 

€ ,

' 'I,ENS, a€."; ; . g.p!.p1 -: c.xiripèi : .r:xouwenhoire
,j,

n - W;v llersbergen + J.Siíkè:'(A). .L.Sinke -l e.Sinke - ,r.Weliens - l4.rris - ;I.pronk - .f . «rul --N.N. -
B . vd l.Iouland .

v#i;irilè:lèd 14.15 uur LENs

'LENSj4c,. .D.v Essen - M..Tarsen - E.Keryer, (A)
J.Kruitàóf - C.Lipman: D,de Ruiter.'ur. .r -: W.Stutfbergen. r"

verzaEelen 10.15 uur LENS

I.eid.er G.Kulper.
'..,,-,',.,.'

MiKeDE)er - E. KouvJenhoven -
P.Grootveld - N.N. - N.N. -

Leider W. Stu4fberqen.
':'Op6tel llng.'r.EN§.'3/4;toernooi;bT, ,,DéÈïó. .

8-5-1986 (He!0elvaartsdag) LENS Z + Í,ENS 3/4
10-5-1986 veteranen
17-5-1986 LEN§ 1+ 2 .: .,
.'i: .. i r . ..t;.i'.. ..:

Wie nlet beschikbaai is oÉ bevenstadnde datàrs s.v.p. -tlJdllg aooggev;n.

iI. DieEel'- D.v Essen'- M.nrls - p.Grootveld - M.Jansen - H; Kouvrenhóven -
J. Kouwenhovén - J.Kïuithof - c. Llpmar - w.v lGïsbergen - R.pilon
.g.Pronk - D.de Rulteï - J.Slnt<e - W.stuLfbergen - ,f.Wefteàs - p.Ase._-. N.N.

.TOERN@IEN

Devjo:
lvassenaar :
S\ILV:

AETE}I'TIE C ,

'oÉ6télll.n g, Veteranen team voor 10 rei bij.Wassenaar

c.Berenbak - À.Enze - T.BooEs - g;Krirl.- é;xuiper - B.Aalmers - iI. pièterrrDan - J..v weeldenA.al Pagter - M.Nerissen - r,. KooytrEns. - B.Í Hijkoop - ,r.sinke - A.de RuLter - E. LandDan -N.N. ..r',, . .:l

AAfschrijven bij M.Nelissen vooï 30 aprit iSeS tet. 03429-2148

" Op§téIItnE; r,ENS 1. efl.r,Erís. Z/, door cle t-r-atner 
. 
LE-N-S Z vooÍ.Devjo o-oF ,do?f .. Cg 

" lrainer

zaalvoetbarteas r harterijk dank voor de attenties ontvangen tijdens ÍÉjn'veÍb-r,ijf inhet ziekenhuis en bij niJn thuiskomst. Eet gaat h'eer de qóede rant op ais tot'spóeaigziens.
.fan Botr.

-9-

- j.:



JJJJJJ-JJ-J-JgJ_J. JJJJJJJJJ,TJJ ",'
. .{ riau. m* ,rucornorot ' ''

J,IJJ.ÍJJJiÍJJJJJJJJiIJJJJJiIiIJ;Ig.ycg.Tc u.T JJo,I.,.,.,JiIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.TJJJJJiIJJJJJ.]JJ,].,JJJJ

i ALGEMEEN KONTAKTPERSOON:' -';;--. Peler Perreyn,
I t-.e]-.- 9.71674 _."'.

setenadestraaE 5t, 255L xB Dèn Eaagi

''EED8IRI,TDPROGRAHIIAT A+B i JUNIOREN,

19.00 uur EENS.:A1
18.30 uur LENS A2

'ZATERDÀG. 3+5+1986.,

'DOI{DERDAG; 8+5+ 1986. 
-

9 .00 uur LENS À2
9.30 uur LENS 82

' ZATERDAG,' lof 5+ 19 86. {ter infoïnatie )

Íonegido toernöoi Rodelaaà voörburg 8.0ö uur
Flanlngors toernooi sp.park Pr. Irene8.30 uux

laalkwartieÍ toernooi (ook 11,/5)
IiENS toernool .. ...-..::. --,::
Tonegialo toernooi

Kontaktpersoon: Jan Spaahs, I4aartensdljklaan 54, 2541 :XR: DeÍI. Baagr.
teL. 292929 b.9.9. 971674 (Peter Perreyn)

Afbelleh,voor de -Healstrij den bij bovenge^,ecr,l nersoó'n bp vr-ij dagavbnd tussen 18.00 en
19.00 uur. In uiterste nood nog op zaterda$trcrgen op LENS btj iemanal van cle .

j eugilkorrdssie ' tel .. 661314. voor avondvrcdstrij den uiterlijk de avond vaÍI de wedstïljd
voor 18.00 uur.

VRI,,TDÀG,.2+5+1986. -"sa$énkoEBt/DENs,,

LENSÈoernooi
vios toernooi

LENS toernooi
R\rC töernooi

ves .

Laakkwartl.er
Í{esterkwartier
RVC

Lyra ",
Excelstorr 20

Mells stokelaan

sp.park Pr. Irene

'-= 9c-+'irnn: 1

fA. OO 'uuÍ
17.45 uur

ur
ur

9
9

u
u

.45

.30

I,Ei{S
LENS
]]ENS

A1
81.
B2

'' ta^r-"rr11q1,'A[ d i LENS i toernöoi,, ' 'vrl.i daEavónd., ,

. 19 "00. uur
19"00 uur
19,'à5 uur
19.45 uur

. 20.30 trur
21.15 uuï

' 'ZATERDAGc',

uur
uur
uur
uur
uur
uur

À{c1':
Lyrl
I,ENS
Excelsiort 2O

ARC

I,ENS

vcs
WesterkwarÈÍer
Lyra
Excelsior | 20
ARC

I.ENS

ter iF

10 .45
1!..30
t2. t5
13.00
13.45
13.45

laalkwartier
RVC

vcs
westerkwaltier
laakktJartleï
RVC

-10-
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I.'

FINAT.$; !íEDS DEN, .

.--"
14.45 uur nr.'4 poule A' " '

. 14.45 ur:r nr. 2 ooule A
' 15.3C uur nr. 3 pouLe A * '

15.30 uur-it.:1 noo1". .e ' 'r"ï

4
2
3

1

àx.
nr.
rir.
'DÍ.

EB
ell
eB

porile B
pöul
Poul
Poul

:":.:11Px:.jsu.l* tre!!1ng.: -16i.1-5 uur vooï.1de k?tner..van.de toernooileiding. .. : I
,'1]:,.li-.'.,:--;;;.:.....;l'!.'....:i-:!,..:,.,:,....-,':..,

. :.., gpstél}f ng. ' v. \r Eelden - E.VerËeek - F.de Bruyn - R.v S chaik - f.v xéster - R.Vreeswijk-

t -ti

P.'Oosterweshel - Íj.i4eeur,íisse - Miv Oven : M; el Assrouti - A.Odsterlaken

'' pRiréRÀH.tí4.'A2 I iviooi tóernóoi,,

. 18.55 'uur LENS . -"'*- -ià.ïö"""; 
èos "' --

20.í0 uulQuick Steps
:; 21 .O0 uur l,Iredenburclr-

Vios
LENS
I,ENS
ÍJENS

Prij suitrelkÍng r + 21.45 uuÍ

I(Vc
'Westérkwartler

Zeeburgia -'

,, -Haarlem

olivëo
rËíi's
LENS
LENS

,LENS

RLI SWrl r(

I.qNS

' 'opstéllLn

''PEOGRÀHFIÀiB í. É ; R\íC j toernooi,,

1 1 ,05 -ur I,ENS
Í2.15 uur r.ENs
13.25 uur LENS
15.45 uur LENS

P;i j siritreiking I 'i ,16: i5 uur

'op6tell_ing. ,

' PROGRAI,THÀ,'A2 ! .'ÍIénégLdtó,, tóérflool, , '

9.35 uur IENS
10.45 uur Duno
1 1.55 uuÍ DEC

13.05 uur Tonegido

Prij sEitreiking: + t5.00 uur

gr, M.Eaazen - M. Spa - G.vd tieide - O.Swalef - F.Swalef - K.Verhoeven -
J. Roosloot - F.Christ: J.de.,Jonge - P.stïaathot'- R. Haretrdn ! Eóitaffaele -
K. riaïtaeIe

-:,'. ' -,
-.T.pqnqnt - M.Br6c;hooft - R.,iÈttero.- M;de Fïel - o.Biifsrna - F.eI Eaddloui .

P.vd zwaÍi'- iI. Tiuiierman6 -. E.spaiinxs : p.BtjisËa'- D..Hanique - M.Borh

' 'Op6tell.tnq-! , rf . Dunant - F.Christ - K.Veïhoeven - O.SwaIef - F.SwaIef - M.Spa -
,f.Rooslort - R.EartEan - p.Straathof - G.vd Welde - J.de Jonge -

'-''l ""; P.Bijlsma-- T. Tltrnermans r -r. -

' '! ROGRÀEftA;E2a i ËlA$t!-,lof s Í tééÍíöo1,
..-.;. -.....

10.20 uur ScheveninEen r' -
11.10 ur'r. Flamingo, s - ' f

14 . OO u"i Í,F:NS

15.30 uur' craaf wllleo

I,ENS
I.ENS

Prij suitÍeiklng: + 16.30 uur

-11-
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' Opstelrlngr.

'I{EDSTRI''DPROGBÀ!I!íÀ.' C+D.' IIUNIOREN. .

Kontaktpersoon:

' 'ZATERDAG,' 3+5+19 86. ,

10" 30 uur tENs Cl
10.00 uur LENS Dl

ZATERDAG; 10+5='1986. , (ter lnforuatie)

IENS Cl
I.ENS Dl

M.Haazen - E. Etaffaele - R.Raffaele - V.TroEp - F.v Veen - A.v Í{ljngaarden -
R. Culberbath - I. i<aghoeblr - D.Eant'Iue -.M.Bosch - R.tEtteÏo -
M.Brooshooft - F.eI Eaalcll,oui ':- ''" ' ' - -

Afbellen voor de rnedstrijdeí bij Èoirenqenoemd pelsoon op vrlj dagavonËl tu§sen 18.00 en

19.00 uur. In uiterste nood nog op zaterdagEorgen oP LENS bij ÍemaÍId van ile.," '

:à"to."rrr==ie. _{.e}. 661314...vbór 
-avondwe 

qls-triJ den. uiterllJ}<-de avond van dle vredstrLjd
rrooi ta.oo uiri. ''-' , .: , tl .z " '

IbberÈ Pénnings, Kon. EDmaka(le 4c.'?5!B R, Den Haag,

Ícej-. 652:414 b.g.g. 977674 XPeter PerreI'n)
...'.'

,. :...SaDèÈÈOESt;I,EN6.,

I
9

''SElIfnS.' M.Frederiks - E.den Heyer J M. SchuurnaÍI - A.fii(+r: P.valkenburqh - '

R.Tettero - M . v croonerÈurg - H.sMulders - !r. Tijsen - n.iyrdeman'-

' :PROGRÀtllíÍAiCl r.iRvgr toéfnooi, ,

RVC toernool sp.Park Pr. Irene
Postduiven toernool Mad.esteyn

ARC toernool
ARC toernooi

RVC

westerkwartier
zeeburgi a
EaarIeE

Postcluiven
I,ENS
ceièiitas
I,ENS 'J

30 uur
uur00

: r'. f10.30
11 .40
72"50
15" 10

uur LENS
urJr LEI{S
uur LENS
uur LENS

Prij suitxeikingÍ + 16.15 uu.r

'i. Mansveld - E. v Knljff - D. zetten

'' pnoGnÀlue; or-r : iPo6tduLvenÈoéJhooi, '.

10.00 uur LENS
11.10 uur d.ie Eaghe
13.30 uuï LENS
14-40 uuï cona

Prij suitreiking: + 16"25 uur

opstelling: als bekenal

WEDSTRÍ.iIDPROGÍIJ\I'I}ÍA; E; ti Fi IfT'NIOREN.'

I(ontaktpersoon: Rob v Schal,k, .rrn LuykeÍi1aan 1581 2533 ;Iv Den gAÀG,

te-. 884694 a.s.s. ,?7.191.1:. 
(Pte.r' PérreÍn) .. -- '

Afbellen voor de vredstrijden bij bovengenoerod persoon oP vrij dagavond tussen 18.00 en
19.00 uur. In uLterste nood nog op Zaterdagnorgen'oP LENS bij ieranil van ale

jeugdkomnissie tel. 651314. Voor avond wetlstrijclen uiterlijk de avond van de wedsÈrLjal
voor 18.00 uur.

-12-



'' zATEnDAGi 3+5+1986.,

UUT IJENS E1
UUT I,ENS E?
UUT LENS Fl
UUlc LENS F2

'DoI{DERDAG..8+5+ 19 86 r ,

9.30 uur LENS .El -

10.00 ur:r LENS E2
9.00 uur IENS F1

19.00 uur LENS F2

'ZATERDAG.' l0+5+eg 86. ,

'i: - --
,8.15 uur
8.00 uur
8. 15 uur

12.00'uur

10.00
9.00

, Jeka'rtoenvoi
RKDEO ' toe rnooi
,feka' toèrnooi

''Verburchtoernooi

Breda
Nootclorp
Bïeda
Arkelweg

10 ,00
13.00

§l.aoingb|s toemoot sp.paÈE pr. Irene, 8..30 uur
Zàètenireertoernoolsp.parkwest B'.Ast,.rot
DEL toernooi . BraÍisèrskade Delft 8.00 uur
zoeterreertoernooi .sp.p-Eft west i , ...8.45 uur

(ter inforoatie) '

ÍJENS El
LENS E2
I,ENS F 1

LENS F2

uís tàernooi
UvS toernool
uvs toernoöi
WS toernooi

I,ENS

Penalty bokaal
Jeka 3
I,ENS
I,ENS

. .BYZONDEREEDEN. 
,

'' PROGRA]4ÍÍAi El i +i F l, a,' rrEKÀ; toernooi, ,

-.. F1

10.00 uur ,teka 2
11.00 uur IENS
12.00 uur LENS
13.00 uur Jong Brabant
14.00 uur .7eka 1

È E1

10.30 uur Jeka 2
11.30 uur LENS
12.30 uur LENS
13.30 uur Jong Brabant
14.30 uuï Jeka 1

Prij suitreiking ! + 15.00 uur

'op6tél ltngen c

'XENS;E1c, als bekend

'IENS;Fl!, als bekend met J.Dietz

§!Óttkgje8, JEKÀI., Konende van de richtl-ng Roosendaal - RcÈterilan - Àntwerpen blijft U
in eerstè. lnstantie richtLng Tillurg volgen, en verlaat btj de afslag

Bavel: - Breda d.e rljksweg. Bii het einde'Ían de .àfrÍt sraat u rinÈsàf. om vepvorgensbij de stoPlichÈen wedeËom linksaf te staan. tsl,er,na ziet U het terrein.'aan de réchterhanËt

I,ENS

Penalty
Jeka 3'
LENS -
I,ENS

bokaal

-13-
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''PROG,RAHHA,'E2 É,. RKDEO,. tóernöoi, ,

'--9.4C uur LENS
,"10i2Q.uur DeLfia

11.20 uur RKDEO

12.00 uur I,ENS

Prij suitreikinq! +'12.20 uur

'Op6tèl1tng. a.Ls be.kend

- ', Iaa*l<wartier
_.:,.:. LENS
-,, . , LENS

- wllhelmus

I s-Gravenzandë
LENS
VerbÈrch 3

I,ENS .

LENS
I,ENS ''
IÈtjswlJk
LENS

zond.€r P. .v .Elswi jk
Eet.;0.ààndstra - M.Ctraaibi - M.Bertina

ir"'-

' '',:!

. . ' 'PROGRÀ§U4A;Iz a r V€tbutch.'tóérnóol, ,

13.25 uur IENS
13.50 uur Verburch 2
14"40 uur IiENS

Prt- suiÈreiking: + 15.30 uur

" op6 te lltnga. als bekend

'PRoGPÀMNA ,'E1r .'rIaltltn I 6 'tóérnool, ,

-10.45
' 1 1;35
.13.25
15.05
15. 55

uur Schevenirigen
uu-r. Flanlrlic I s
uur AD§ "'
UUT LENS
uur Graaf t{i1leD

Prij suitreiking: + 16.30 uux

'op6téllLn gB, aIs bekend
,l'' PROGRAIII{A ; E 2+II2 r ZoeterBééf i toe rnóói,,

)

Qrstelling: als bekend LENS E2 zonder F,v Elswijk
Eet M.Chaóibl - D. Zandstra - M.Bertlna.

''PROGR.AI,I!44;FlÉ i DIíL 'toernooi, ,

9.40 uur LENS
10.20 uur velo
11.00 uur LENS
11- 40 uur wilhelEus
Prijuitreiking. + 12.30 uur

'q)ÉtéI lingc , a1s bekend

DHL
I,ENS

Qulck
I,ENS

I,ENS Fl IreT J. Dietz

-14-
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''WEDSTRTJDPR,OGTÀIIIrÀ,. DÀI.ESÍ ;IIEI

'ZATERDAG,. 3+5+1986 r ,

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

rsoon op vliijdagavond tÈssen 18.00 èn
n op LENq bij leEand yan de'.'." . i
.ulteÍlijk de avond van de wedstiijd

. ::; r
Konta]atpersón: .l '- : " .'. ..r. DhË.'.Ros'tel. .2

' l 'j'_t lÍ;
-'-,- Àfbellgn È-or'de. wedstrljden btj lcícànEinoena pe' 

"- 19.00- uur. In r:-iterste nood nog-op zatàrCagaorge
- .. 

jeugdkomnlssie' te1. 66 I 3 14. Voor.. avon, .(- istrl j den'. ' voor 18.00 uur. .

Í,Ér-:, . , tl i' .': r l ii'._;' ,',

,.:.Í'íj

'seÉnkónEt;'ÈENs..

10.30 uur I,ENS reisJes ' ' ' sEP toemooi ' ., , Brasserskade 9. 30 :.uur

' : PRO.'RÀHltA,'IIEISJES ! .'SEp itoernooi , ,

10-55' uur LENS
11.45 uur tillhelmus
12.35 uur Escher Boys
13. 25 ' uur tENS

KMD

_ -,, -. LENS
- . LENS

SEP

Í,r r PauL vd Steen.

- i.PrIjsuiJrelking:+,14i,45 u{r

,l-'oÉ)stéIlLng. , , s: vë Berg I.I. KooI s. Kóo1 N. Ros D;Schralq J. Baptiste N. Schrij ver
B.SEit I.spaanbroek M. Spàa.ubroek -'+ aanvutling.'

. r.a

' .'DENS.'81 ,'én rhet i koÈrétLtLeslct,

9p ëolderaeg. Speelde LENS B1'tegeí Lyrh Bl. bp ons hobbel.lge hoofdve td @en probleem
.. Vo_o!: ons 81.*Eéist een half uur wenien, ' wat kaÍrs en nl.ssen en, daarna de .hoogsie ji.rersnel-
-1ing..Goed voetbal bleek op deze slechte grasEat wel degelijk nogelijk. Snelle aanvallenvëeI. direkt spel korÈom leuk om te zieri] Jac6o TiDmermang eíste een hoof.lroL oP. Driesc-hitterende corners. Van Jacco rcchtent palri.t.I vd. Zwel, Edlrard Endlich en !4arco de Frel
loppend afmalen: De riststand was dud 3-0. voór LENS. Daarna qing 81 goed door. 'Edwln
§paninxs, Ricardo Tèttero tanàf 25. iletèr Patrick val Zvran nog 2x en .líarco Endtich'. 2xIcaalten er 9;0 van. Eler §tckte de pröduktié -helaas zodat de 10 niet werd 'gehaalcl.
llet was een leuke .wedstrud. Zaterdags uit -op 

alul-ck. IENS 81 startte waar ze geblevenwaren. Na een half uur een 2-0 voorsprong; Edwin Spaninxs én Marco End"Iích waren hierveraÍltwoordell jk voor. VIak'voor rust maakte Quick eL 2-1 van.. LENS r.ras.vaÍr sIa§ ,àf enln pIaats van elkaar op.te peppen werd er tegen elkaar gescholden. QI:1ck profiteerdegretig en Iiep door naar een 4-2 overwÍ.nning ,Jamer, dit was beslist nlet -nodig.
- - Í,laarsghr.jnlijk ls"B!.op" de tweede pfaatb geë.r nèigd. Een goecle prest:.tle. .probeer dit

IN de toernooien vol tè hodden'.
I

. -''I'ENS;D2.'+,.SchevenLn iB2.'0+0.',(0i0) ,l

;'
:.- Het v.eer was slecht en heÈ, vèId .ivaè "slecht. We 6e(7àÀàL" lehoorli jk sèed en kregen snelin "del wedst_rijtl een giote kans Íia .Ashwih maar de kèeper kuan goedl u1.t. LENS speeldenie! ggh! .goed sanen, .veel door het nidden en veei dLep ( lag ook aan he t vel-d) . IÈNS

,...spSg1qe. dus -een. redelÍjke eerste helft inet Èat tànsjes'en.quà spel r.rat overwicht doorSèheveningen. De ach terhoede van LENS speelde goeal en vincérid was ook weer klasse.In de tweede helft ilig het conbÍneren Èoch wat beter maar leverde geen grote kansen op.g
Scheveningen speelde ook sterker. Toen begon ren te schelden cp elkaar btj LENS en daarprofiteerale Scheveningen bljna yan, Eaar achter hielden ze de zaak. toch goed, .voor. elkaarÍJENS Dcest punten pakken (degradatiè gevaar) en ze apkten ook verdlend een 

.punÈ. 
Wespeelden zelfs nog even met 10 Ean onalat ilack (die goed speelCe) een schoen ln zi jngezlcht kreeg en een tlchte hersenschudding opleverde. Eopelijk voetbalt hij ookgauw lenig en snel.
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''lgilhelEus ; e3 i+.. LENS.. C2,. 2+3,, en.' de ; late.'optDars' 9an r c2 (naaf; dé i te i Iaat8. _

LENS c2 pakte weer tvree punten. en nog wel van ÍlLlheleus dat deze wealstrud kónpioen
had rooeten worden. lENs speelde in één iets gewljzigde opsterrlng, bndat Jeroen en
shoesiel niet aanwezig r,raren. Naik werd rechtsback en deed dat ovei het geheel gezien

- ' 9oed, Maurlce speèlde vbórótopper en ö!.hem viel ook niet veer aan te ,erxen. De eerste25 ninuten liep het weer voortreffglijl. Er h'e!d weer lekker sanengespeeld 
"" 

a" u"i- 
--

''-ging. legelmatig over O.tU" t lerig-eló. ua I mínuten aI wist peter na qoed alooizelten eeÍircoie pass vanuit de achÈerhoede om te zetten in een pïachtlge schuíver 1n de hoek:o-l.Tlen ninuÈen voor de rust was het. stefar dle op aangeven ,'aÍr peÈer dl keeper van
l.-- tl. hetnUS het nakiJken gaf: o-2. Àar alit dloelpunt zàt wel een buitenspelluchtje; Eaar' -" de scheldllechter zag het. anders" dan de grensrechter. l,Iou hrLj dachten dat LENS op rozen
. , zaÈ' en dat het de aanzet zou zijn tot een nog grotere voorsprong. l.tiets was nr.ndeiwaarl De knoppen werden iJreeDs oEgedraald. oe posi tleve. hou-r1i.ng-veranderde in eennegatleve. Er werd weer teveel gepraat op elkaar eri de'íèchtl'list veró,rëen. $iat. wasdat nou? tsebben Julrie een voorsprongr er werd v.oor geknokt en protsering is het danover. De koppies gingen naar beneden. onbegrijpeltjk. set was clan cok nÍÀt vreenil daÈliilhelmE de aansluitings treffer kon scoren. l'let...een enorm afstandsschot kÍ,ran de.ba1net onde! de lat in het doel terechtt een onhoudbare bal 'roor'de goed keepende.Àndy.Elerna kwa[l lENs nog meer onder druk en ondergetekend.e hleld dan óok ziiJ trart vasi.

De posities r'rerden slechÈ lngenomen en de verdeèiglng was plotselinq ,,§àtenkaas',. aetpraten oP elkaar bleef. waardoor één jongen zelfs bultea ziin ztnnen raakte. Gelu]<klq
. IÏ", qÍSEna aI gauw- het rustsigmaal, waa:door vre de zakea op een rljtje t<onaen àetteíen goecle afspraken konden naken. De 2e héIft serd dan ook uet een dndere instelllng be-gonnen- wilhelmus rook echteï zijn kans op het kanpioenschap en gooÍde er een schapJebovenop. onder luide aaÍu0oed.igÍngen werd LENS ondei druk g"'r"t. í" 12 blnuteí *.ra'ótenkele keren over 1.p.v de bal getrapt, h,aard.oor ÍIilhelEus een prachtlge kans kreegr enèie ook niet onbenut. ]-íet: 2-2. rn de 20e xdnuu! kwam.het ilieptépwrt tn deze parcy. aan
,-' trENS:ziJhe weid een.opnerklni n"rr""ràr "ir.- "re 

je qa de wedstïi1al l1rer., ën dat..i6et eén
' , 1rt-:19f"rier.ige toor-l.{qti"e., D" =*re1i"r..f,t.{ -et. de teider moèslen beLde. !ENs:t!i apen
. Èot 0e orde ioepen (is. ir.oetbar ilan Èoch oortog).- De vorgende rlinurit was een uitÉrà^àk

.' . van' Edwin het_ grerukkige .keeq)unt. Eij werd Ín het 16-neier gebied g",rro.iàJ ;;;--
,Tl:t. U.. *nalty onzette in een.2-3 voorps?r.cngd f,,è rest van dc weilstrljd llet géen
kaJrsen zlen voor ECwin, Dennis, Nalk (na een lange r.ush) en stefan éie troog ofei schoot.!'let veel vechtlust nu werd de voorsprong vastgehóuden. Eet kan dus wel; prJt"tii.a-*.rà-
ei weer geknokt voor elkaar. waardoor dit.praJhttge resulÈ;iat weià uenaara. zo vrèrdl

.een flesJe verdiend. Succes in de toernooLen... : - : .. ,:: ..
Eerroan wubben. ':''LEKfi r DÀIíES ; +., Oran rleiBl aurr; (8+0)

Het was de 'Laatste kon4retÍtiewedstrij à van d.lt seizoenl en -zodoedde probeeidé leilereener een lel}e wedstrijd var te Eaken, t at aardlg lukte. Al .snel na de aftrap stond hetaL 1-0 toen Lyala een dloor het centrurD gegeven pass trooi afoaakte. Helaas werd haa! b{ee-de doelpunt afgekeurd. Toen kree g de prlnaspelende EiUy de bal op haar slof en naakteer alsnog 2-0 van. Nadat Lyda het ilerale punt had gesc.-ogrd, besLoot Àtirellle,ocjk maar eenstussen de palen te schíeÈen i.p. erop: 4-0 dus. Om de Oaanje BIau!, verdedlging nogwanhópl ger, te maken Daakte BrigÍtte er. voor rust hog.even 5-0 van. Na de iust §lng ,hetiets'rceizaner, vooral _door het herhaaldelijk buLtensDelstaan van d.e voorhoede. Deson-danks waien ei toch . goede. aanvallen .en er vielen nog :. Coelpuntèn: 1x Lyda en 2x wil: .a.tset was dus wéI een gesl.aagde r,íedstrijd en we zijn nu. zoals verwacht, tweède geworden.E€ln hele .leuke prestatiel M
Natas cha.

IJ

.11 t

'Volgende Disco av.ond blj Kwtel<-sport. ,
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_D_o_n3g!dag I raei : Jan Hop toernooL
i--,-------

s. :.: Tinus zilfhout Cor Hoppenbro uwer.
s ' I0idd.ags t aura' v:Diik ni._a. ili jlsna r'-, André

-IneI : Bl toernooi

I -ira : .r rrl , r ..:.1

i+Blse"=, .: . ïr.' r.entin;'- Neuy ,a soËk - 
'

s'ELddags: .'ÀÍr vd steèn- - NaÍrs coret _ gètinaa
' 'PieÈ en lttek Dosch i ,-1 \:rr ': ':

' Slu.tten :.l 
--:-= / 

= t. ; 'zànaas ti ;n"eti i: ,:

Zilfhout '- Cor IloËpenbro,r*"i.
'Steen, i josè Christ - Jos l(ouwenhoven.
Steen''en ilosé'Christ,. ÍSluiten: ' 'Àn èÍr "

1 Tlnus
Àn en cerard. vd.

vd
.: ,l : |'

. 
Dij verhindtering afbellen lcij _José chrtËt tel.r 6EO2O4. ..: . , it !-
.rr...) .- - ;, I . i.::. ,.

:......,-..:,...,:,i.:
wie artiid gea..iit, neËé'a.f ïer,rsi-r= ïnooi ,reer vöetlaItei",, l,raren, i;ran dtt Í,/eekendbe{Íciqen utt. Onaair:<s.het prachtige ,i"i"."r".,.rcesten.we to"h:;.I-.;";J;;i;;il;ïr_taten i<onstàtefèn i À

, d";; ;ï;ïöi;:;'fi #:* ï::_::":tri":x:: g:§"#9ff;;::1. ;É;'i#aff"ír*:,ti*.".I' Helaas. @esten de 'napen het onaerspit dei""n tr-oj err 
tgàur, 

,,ói t".-ffi.r, zenuwsropende

Ëiï{:3"ffiii*. ré..Én6*in op,*i';*;.;:;""*. ;;:; ;.;;.;j;;;":;:.",rei 4-2. . - . .... , 1... .. :..,Iiet'tireède zorQde voor'éèn'. rl.r,Èpuntj. op aeàe toch zontvergoÈen aa§..Het speerde zich$finitrSt in veirigheld cloor thuis ""t i-r van Dsc te.winnén. t.i"i ,r.g het wouterFrantsied rile sierLijk de .bultenspelvar onzeirde en vià een.aantal ,,car'aDicors', tocheiist tè séóien. Èven" rateÉ:'tri=t oic ècitèiàà stuna g"ritt t. ai"kken..:Diep in de rweedehelfr kàn Roberr ienninss ,zich ulteinaerlir J; ;."i;;;;;r-i.i.iï]jo.r."".Het eerste verrÉlde zljrrllgrilze wÍntérteiur 'r.co-r, e-95rt hereIsbléu,ire .zomeroutfit 
en trad.-. aan tesen Èn Hoórn.: *iÏ:Íu il, à;;;;ïie,o=s.,, ., ,,;J;;;;;i;r;-'ilË;-à"=Liili.,nverl0peri :èerste wéastiii d) : stroopten 

-r"" 
u"àr" nog eens.eitra de mouríen op. Haal LENS inde eerste herft nog heÈ betere van her 

"pài, 
- 
rr"t íi.t 

"iin 
-n" 

à" iïrïaairrq Íntlnlderenen de onvermuderijke doerpirnten. breven àan ook .ni-et uit. ,i." *rii., na rust was hetvoor:de'reèràte kààr 'iaa:< en. eireí rut.itta= 
-n"t 

pr"rt a.iiniiiËrïË"iiea rn het voorareel.vq1r 
rÈn troàrn (z-o).. s";r'""rs;;p';iààr.ï.aïrrijdr en we i.r:ï.i ,ii-""ar her, voor B!.ÍsE,: , "T.l1e :relteri].p$irplaana" "J"aàf'àr-ra.öó*"", aan de vrederustr.aàn! . ,

:. : . 1 - 
'. ' 
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I'NICORT,I - TJNICORN - UNICORN _ ('NI@RN - UNICORN - TJNICORN - T'NICORN, - TJNICORN - T'NICORN -

IJet uit het westeinde ziekenhuis kon Erans vd nerg lekker ulÈgenist de.punten -vóor de
r,ENs- voetballer van het.,.iaar trofee geyen. Het woralt hoe.rangei hóe spLnender.:..::

UNICORN-IJNICORN-UNICORII.-.UNICORN-UNICORN-UNICORN-UNICORN-UNICORN-IINICORN-

VARTATIES

Het vij fde zaarvoetbartea, wlst afgeropen iaÈerdag het verburch-toernooi
(ongeslagen) te winnen l
Volgens de "bescheiden" Erans Flu.Dans $ras dlit niet tn,aè. faaistO pIàíts te
darken aar de coaching vanaf de bank.
Enrico Raffaele (A2) brak afgelopen week zijn enkel en zal gedurende.een

.'lange tijd "eèn uit voetje,' hebben. Beterschap:
Frans vd Berg bedankt iedereen voor de getooniig belangstellinE Èijdens zijnverblijf 1n het zlekenhuls, ..1 ".. ' i. : :
Het progranmaboekje van Den tsoorn gaf de opstrilltn{r. ::n LÉNS..... ":Enige uarkante vergisstngen I Dik prutt ( Dick Tuit), Ron Ketnar ( WiE.
Keetnan) en gïansiechter Rob Bensma (Rob Bom).: :...-..'.-
Een goede buur is beter dla-n een verre vrlend.... ..: BtfT stona vorlge week
welvrirrendl een veld aan ons ter beschikking, r.raarvoor ulteraard onie dank.
Gesprek tussen een supporter en Rob Jansen voor de víedstïljd tegen Deri HoornR.J.: A1s we nu vanoJ-ddag wLnnen en EISE laat pr:nien liggen

en we winnen volgende week-uit van EI4SH, dan roeten ze

supp.: dan valt de wekker van je nachUcastje en woiat je
weer wakkerl _.

Nog een enkelbLe.. sure. Àn Bergenhenegouwen verstapte zich.afgelopen. zondagbij het betreden van de adx,inrstïatÍeka,er. rypiscn gevàt'van drèryelvrees.
voor de inslders: I'rartin Reuver speelt to! :'end. seizoen tn het Ëersie'voorhet geval er na 90 ninuten een gelijke stand..op het scorebold staaÈ.,.1[,rlj van de reclact,le hcpen dat de nieur,re zomerrènue,s nlet net zo ],a4g opcoryetltlepunten hoeven wachten als destljds de wintertenuers. ; - - ,

Grote.afwezlge afgelopen Eaandag op LENS $ras Robert vd zwan.-2ijn.nictrtje
voetbalde Eet het íian'€serftar Ían v&D op LENS. zlj haal traar ieeiie speciaar
opgebeld en hij. haal beloofd te komen .kÍjken. : ^

zoals wel vaker verzuÍEde Robert ziin píicnt na te komen.', ... '
De LB{S disco komt eï:
Althans, als lre Leo v Itljn roogen geloven. Over een datuo sctrÍjnen nogdiverse coEmissies in beraad te Eoeten gaan. i
lrorgen (donderdag) Kunt U LENS 1 aan het werk zien tijdens het gezelligeScheveningen-toernooi. Tegenstanders Ln de poule zijn Duno (za) enDÈtndorp SV. ,

9, 5 yo=_:ry.It vervoloehs LENS 2 thuis tegen Vetburctr
over de LENs-loop dan. Buiten het feit dat ér een rotery worcrt georganr-seerd,het eèn. schitterende dag wordt èn er een hoop Densen. worden verwachi rceter ook geJ,open r,rorden

. uet verÍoopi 
"u" t.i-f.r.ours is ru*weg alsvolgt:

I'len beginÈ .op het pad naast de kantinè, lcopt naa! de r'|elÍs stokelaan ienneemt daa-r het voetpad voor de graÉ Loo.rr, o"t a", t"a ,r"i"nrr"i=' n.ai r"i.,Iangs rlchtlrig ViederustlBan. Dan vlak voor de Vrederustlaan. rechtsaf èn ge_Iijk'weer rechtsaf iotaari de voetbarverden. Een stuk het voetpad vorgen endoorsteken naar het voetpad bij het steenzicht naar de aengerà1aan. óur, ,"."naar het pad tussen BMT/VCS en LENS.
U krl_jgt-uiteraarè een exacte rouÈebeschrij ving op de wedstrr.
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i,t; :-
r.ENS;, JIEI!-EEUM; EOOp I,ENS - JUBILEUM @P. _ rsNs .ruiiLsu!,r rcóij" I I,ENS iIIBTLEUM IOOP LENS

.t d.l
Ngg, fuim-:een."Ive+ ten-.dan,is het ' zovef. vrij daoaÍondl 16'Et öE 19,.0d uur zal het startsihot

;€9.9914e..4 , !{Q!cle4 ,vgor .qe jeÈgdloop-over 2 km, :1,7q6r55 ' 6Ok" moeiter§ .kuànen eeeloÉen, alleenechter. bqiten .ned-edln ging .'.'zij'komen dus- nièt.iu aàrirrerÈiiig vodÈ een van de prt jzeq .9pdezF_,afstand. Ultgraaïd ontvangen ziJ na hèt uitlopen wél een 1euke hérlnnering en dingenz1], nee 
"n+af 

ger.r yan. de .prij zen, -. dJ.e' àa afloop op de staitirumiaërd verloot wörden:En alan om +.,19.30 ,uur .éF EeCstrIJd ovèr 6 ,en 10 kn i Meë de . toorihscÉrij ving gaat het. uit-stekénd en bij deze

ï. i, í".. \

roePen lve.-een.ieder, die nog. geen startnume beetÈ; :op. snel .zo'n rr.

óÈíi;l

I.risréi-ii4àr
<Ëèi.ort ooi aoor '"an' virandàri,'tekenden,of kolle

-de voorÍnschrlJ vin-
fraaí Íruinmer aair te. schaffen. . cebÉuik cra- "'- oeltj!h9den van

ga '.s r Eèt .voorEeqt teleurstelllngen het-bèiorft :de órgàtsa tie oP de r:redstri j ddàg r.rdt ruinte . voor ande_ re noodzakelijket werk-zaamheden. Ook bestaaÈ de rcgelijkheid om alleen hét startnumer aan te schaffen voor deIotery, maar het ls daalbij vj.a een paar schijnbewegingen leirlc net te., doènr.lalscif : :.(Ditvoor de fer'.-ente rokers). Deze week en ock volgendè weék leil I.El,I-s,.dankzlj de _ J_ub+le UEIogp{ qt gèbfeid fl ëe publiciteit koEen .
rör. s1ör. 'no§.dir:
De.gehele otgailisatie heeft eeà enorme berg werk teweeg gebrbch_t-.. Diïërse Eensen zl. jn hÍerbijna dag en nacht voor in touw. oro van de slapeloze nachten_ 4og.Baq4, ntet te praten. .tr4ocht er straks nog huLp gevraagd worden. zeg dan
Koro dl.e avond in ieder geval naar [Jh' club" om dit evenesEnt door Uw aanwezlghelcl of doorrrat werk te steuren. Ook kunnen rre best n_o9u *_..! prlJsJes gebruiken. , Dgnk'er.een§ oíe'r na.víe rekenen Ín ieder geval op lrw konst.

LENS- 
.JrjtsrrJEr{ Í.oor - LENS JTTBTLEUM r,Oop - LEN;',.rUBrr,EUM r,Oop - mls' íuniutil"Loop _ r,sNs

Duindorp sv 3 - LENS.4 1-0-.

.re kont toch naar ons? we kil;;; ae'diiËi'r1."ànHjen! ! oan de gebrulkelljk. =;";;;iover de ware sporrleve t'impiàen .en dè ,broémenhulde ein de foÈo ,.t i.a"rJlí'-;ió-il;= j.anders noo* 2Íët:r Nie[§ vui,_gàr,,u].'i;à."È;;b;;r;;;,Ë;;iËï;, want.her, achrsreerftat was aan:de Èerit"voör:'àén ti,"i=t"r"JjË-'Go"d, ik op weg naar Dulndö4i sv; oi1 t1'eeuur zou de aftraP plaatsvinden, Eaar de aan4lwezen s chel,cls rechie r was niet komen,opdagen,dus 20 nin, wachren vorgens \roors chrr ft, wanr ilan À;-JJ-il;;]n.iËruË' *=.nigiirg vooreen vervanger zorgdragen. Niet goed voor het Doreel..van I,ENS het vrerkt deprlmerend; EengaaÈ gespannen het veld :! ." "?1! -en in een gat van 20 .rnlnlrten. ,oat meh op het verd ten-toonspreidde was er ook naar, niets luktè en aíres gtng zo.stroef, Kees- o kÍèeg nog een:opseresde kars rnaar gins hard voor ranss, e" a.n arË-ii.;i"-;;;;il;=àr. u, Gaö rherentoegewezen kregen, arres voor het d.oer van r.m.Is, onze verileiliging eventjes-,onat-tent en,;
:o": =o}d". het barretje ons doer in 1.0 vooi ouindorp sv. En dat:,bleef . zo tot aan de.rust.De tweede hetft bracht een steEk en aanvalrend LENS met. de _wr.-ljou tqch q4g gellJknalereruÍt te kunnen srepen; Daar niets rcchr rukk€n: z"iis .a" ;is--tàË;Jàit; srrafschop wLstenonze Gastheren te houden! i !" tu dle scrimges voor het viJ andelíJke .àqer-, . tet. zanastor-xlen rEar geen schot op het doel riet een prijikaartJe. eraan. Mtjn.conctusÍe.is dat voetbalgeen sport Ls voor dorre nensen _ raàt aie É;. ,àr"ía- À., i.nIi.-; ='ïiË nuu..i" .je .tolteverstand bij nodig onn tor het laatste flultsr.gtlaar. atrenr te:kun;;; ;iiJr"" en clat.schooÈer wer even bij ln. Het scorebord breef 1-0 aíwijzen tot aàr nat. einae,..:óriu.r"i;;o"-i;àËnog niet alle kansen veïspeeld want er.zijn -nof t ." wedstrijden te gaan. wat ntj,opvlèlna de !'edstriJcl dat iedereen 1n- een. gedruitàl sienning rondllep en de een.na de ,aÍrdeï loótstilre trom vert rok ars na een begiaieiris d" ;;à,*" net het verlles van haar liefde tnverdriet alleen achterlaÈend. fot-vofgenae weeki

e F.A,FluDans.
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Hodwel de -'gefijkè "ótaÀd pas" ln de laatste =..ood" door éèn str
-i..:.geefÈ dit toch,'de jiliste verhouèi4g víeer. Een 'nerveus 'startend

op ,1'-0, kornen', Èaar..daàmee wad aile krult verschàten. Een Èi j v
.; : -: kon:ivèrdere schade Eeperkeir, '- -" " '': 

-

.l: -,..\ ,1 i '' .. " . i. .',. i' t' '

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'- I'',..,,a', - ".:', I I

7.'t i . . ,,2.. -.'zz

De FYsio Cup

- Afgelopen zaterdag was het de taatste coq)etitie wedlstrljd van IENS één zaterdag. Dus dft
'was ook de laatste dag van dit seizoen dat er pr.:rten konden worden behaald voor qe zo
beroeEde "Eysio cup". Die zoald U nog we1 zult weten id Langeboden door Eyslotherapie- 

.Ho:u. twj,jk 1, De punten van deze wedstriJd lJerd.en vergeven door onze voorzltt€r Aal CoreÈ. we'konden aan .4e clJfers en de daarblj geplaatste oprerkingen zien alat de lri Cöret naaÈt'zijn vooïz:ilters capaclteiten ook nog verstand van voetlf,al heéft. Naddt de ctjfers bekend
$raren geworden zijn a].le cij fers van het hele seizoen naar d.e lekenkanér gegaan en het
resultaat
-volgt 

'nu é
zel. niet eerder bekend wo den geEaakt dan 3l-rnei 19è6. liËaÉ ícioÍdat het zover is
en beknopte weerqave van 4e wedstïlld DORR - LENS abor de Er. 'Lrret.: .

afsctrop bereikt !eÍd,
DORR kon na 30 mj-n. .spelen
Iagen haidwerkend :LENS

a

. ,, ...'; jt,

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2
- l,j.jr '{.," ,i

PRocRÀMl'tÀ ZONDAG. l1:rci 1986, í "
:.,.., !, -,'

14.00 uur
10.30 uur
12.00 uur
12.00 uur
t i.óo- riur

Etah r' . .

NepÈunus'2.
Rijswijk 4

,DVC "2 .. , ..

schiplÈtden 3

LENS 1

IiENS 2
I,ENS 4
I,ENS 5
I,ENS 6

Vrederustlaan, t.o. Ziekenhuis Bethlehen

- 
Abraham v Stolkr,reg, RotterdaD
sportpark frene, Schaapweg
sprotring Delft, . Drasserskade
sportpark Vlaardingsekade, Schlpluiden.

LIGGING TERREINEN:

HI,ISH:
ueltunus :
Rij swi jk:.'
DVC: i, ''
Sihipluiden :' '

PRoGRAI4MÀ DINSDAG-13 meí 1986. -
',.:, . Ë

19.00 uur DSO 5 -

PROGRÀMMÀ ZATERDAG'17 méi 1986.

I,ENS 8

'sJc I17..00 uur LENS l

PRCGRÀMMA MAANDAG.I9 mei 1986.

' 14.30 uur
J.':'.- . uur
-.-t-:v i-

. PROGR/AI4I'IA

luqdunuE 1 .

Valkeirieistèrnool ''

zoNDAG'25 rÉi 1986.

LENS 3+4

RKAW 1

LENS cbmb. 8+9

.rjENS
conb

L

. ,,.' .'' i"
14.30 uur LENS 11

!0-;00,.uur ADS,Èoernocil
. .il.. --'. '' ,

-4-
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Den Eoorn. 1. ;
I,ENS 2

' -HS Texas'tDElI2":''
Duindorp SV- 3.,

UITSLAGEI,I ,ZONDAG ,4 , trei .1986:

,TLENS

DÈc',2':

' 
^.1 -- .i

:-LENSI 3 
-

I/EllS ? 4'
Juyéirtas" 3
tyËà 3:.r'
I.ENS.8r ' , l
I,ENS.9 'I" "

zzzzzzzzzzzz

i.j ,r,lÍ

i i LEfiÍS.5 ; . .1;, ,1.

r,ENS 6 :'... 
'' .i ïero'e 1- - ...1

';,3g1.t$ui11à'o

. zzzzzzzzzzzzzzzzzz;zzizzzzzzzzzzzzzzzàzzz
-,. i.;...';. | .,..-,., ,.:.4. ::...r,.,.." ,, 'fi .'uNGs DEtspoEEt'i veu z-ra r,apopn ---: '. x., t, .'

zzzzzzzzzz4zqzzzzzzzzzz-zz-zz\zjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzzzdzzzzzzzzzzàzzàL
,- .!t.--.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

l

!, i ir',.,r,t',..ll.ri

,Om lU de ui. -tdrukklng ,, eincl...góe d, 'àÍ.giesl -te gebruiken, zou wat te vergaan; daarvcor hebben Ée .dit sel.zoen te veel redgédaakt, dögh ér zijn .deze 1àatÈtezaterdag van de cotrE)etltlè :1985-1985 wel 5r.lénaal optfuiLÍs chtLsiÈe t geluidèn te me lQ9n,dat hèr .E-Effi,,,d"t" aaÍr troest treden- blJ _ DORRi een, ' club; Clé aÉÈ jaàr.,,,bi
r.§ ën het zó,\rer had weten te"brèhgen, dat dé allerlaatste 'wed-

§tri sen of ren, nó kaspioen sEï, kon ProIIDVeren naar cle 4è, klasse
KNVII of niet. De nek aan nek race n..1. trét het 'àl-oudè Duinoord vberde' de spannlng n.1.op toÈ ongekende hoogte. Dit Duinoord diende in _PegÀgli!

gënakké11
aan te treden tegen het: reedsgedegradeerde verlu.rch, wat natuurlljk een zee! jke opqa-ve. scheen. ,fa àaër'scheenhet , naar dat pakte he:.aas heel ahders uitl ,l ltaeii ctrr oP LENS' , terug te korGn. De spannÍngvras te snuden. Fotots werden genaaht, bloeren besteld. korEom er kon r.,.t cki thuisclubbetrof niet a1 !9. y_eel meer nislopeà'.. Er wérd van begln af aqa door.beide parcí j é'ri ènthou-siast b.e.gonne n'rv.a!-na een-kwertier ongeveeÍ een min of neer geld(kig doelpunt aan dè zÍJdevaí DORR tengevolge haal (1-0) doch LENS eE wedèrom nlet uit het .verd ges Lagen ehgeenszins. dq .ml-ndere. Dit ble'ek ,d-es:qe rn, oe 2e helft en'we.zegg€n weritelljk nletqe.: veel íaIs .we de Éitdrukking xodgen bezlgen: ,, ze speelden de ste van de hetrel.. . . ".weiket i i.k er ,weïd Eet. overleg en vasthotidèhd

rren
§éÉ'§6e1ó. ,Èi achteïhoqge ;

1, : .r
"Sëdxd :i,1 ,.gen 'door

aI].-rounder. Ttreo DooErs op. priEaa rrijze bljgéstaan door onze fantastis ché ,. goalliqlt P1"6

bIe
@ëÈ

gaf -geen enkele reeèLe kans rE€r wè9r r .. de rnlddenlinhet spel .op d.e DORR-heIft te houden doch de aanvaIh
en wi§t t€lkens

dàt beet noeg en .uiiste
e- geluk hea,relk zulk een ni':nent . n'ódlg ió om de balans"te doen doorstaan. nnr5e4I Ee'èn nam er wederom genoeg'en rlee ook Ce allerlaatste party.,rret de oneven q|oal -teEoeten verliezen, toen na een a1les geyend slotoffensj.ef een àeèr.fraéi schot, rdalden lnde krrridi.ng bracht, totaal onbèrej.kbaar voor de doelverdedlger van de thuisclub doch dÍeeroDh

De ërl.li
et Lqat€tè Eiióent, door één der achteispelers met-de.hdnà :u.ttgèhëÉàen werd,ter (veelal niet rnedelevend rseÈ del Vo6iaeetregËïi) zag dít geluJcklg wél' en konrnaar één beslissin I neElen : ,penalty: IbrÍ,rij1. zo langzamerhand het hele veld stijf stoié

'Jan de zenuvJen, Í,ras daarvan biJ onze , rsPecialist" Rónald vd plas welniq te merken enkort en koel beheerst, bracht hti ziin e lftal dàt, gene. waar€p_.r t _gezlen "hun volhodden entaaie volharding volkomen reèht had, gelÍJk l-1.1! Het bleek ook Eeteen de, alleïIaatstehandel ing van de wedstrÍjd te zL)rL en roest de thuiscL:b na, ge de?e.idtslag, nogzren,
even in de pinalrie hebben gezeten, heÈ verlóssen de woord voor teIefoon horen dat con-current Duinooïd in poeld,i jk..,..had verloren (l) van Verbur ch natè, bene.'Ja, rt kan iaarlopen , naar per slot slechts hulde .aan. 9e h91:- LlNq.-plqee voor,' dé- sporel.eve EanÍèt,waaróp -ziJ de zakeir haddlen a.íngepakÈ . -

le" weiÉtè enorn "haiil
ad. Éëen -gl1é.ËLry._ se

j\,. lll , ':

Het 1heede won, uit', mei- l_O van Marlne 2,.na in lleU-tegin. Van .alë week inDelft"' ale laaÉste rrbffr een èventuere' 2e prurt" in root te treuuén zrén opgaan tegenVitesse (3-O).' ,: :: 1.,,:.:.,' 
"''i 

':i';'- -,:

i(!, j

-5-
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2-7
4-2

2-2

8-0,.
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Eet DERDE sloot de hulèige koEpetitie af Det eeà ai1ez1àË eervdl geltjkspel
nota in de Liex (2-2) na nota bene ook nog Eet 1-0 te hebben vóórges taan, terwijl de
, ,benj arninnen" onder lei..ri ng van captain §_ÈClfló.rC= het stoure stukJe uitlaalden àelfs
on 1n t s-Gravenzande tegen. de uiteindelÍjke kairy)loenen nèÈ 2-0 (ll)----vó6r te kooen,
hetgeen natuurlljk eveneens een constern atie. ondeï het talriJke publiek te vreeg bracht::
WelLswaar xooesten de onzen uitetndelijk we- zwlchten, aloch Eet ere dat moet geZegd
worden -B:ajg, Wilbef,t c. s. ll
voor de rest is eï geen coupetitle- programma en blljven ons allen nog d,e 2 toérnooien.
En daarna zetten wlj allen natuurlijk een heerlijke lange zornervakantle ln, dlle naaï wij
hopen voor een ieder Eet zijn gezln of wat. dies oeer zij, gezond en wel rcge verlopen ITot zover, tot wederzlens op,rl,ENslrl

DANIOETUIGING:

JooB wlllelos en zln vroup 4li- we4sen nog eÍen van de gelegenheld gebruik te maken om lan
deze vJeg de hele -IEIS-5-"9f1*S. die daaraan treegewerkt hee f r, van ganzer'harte te beilankenvoor de . ovenre Ièigende belangstelling, die betocnd. is ter gelegenheid van h* -filggs-

LENS-actl )',
' hureli Ësfeèst .' Een en irndér is een groots festijn gewo rd.en, waarbLj de ,,zeer oP pr s gestelcl werd.,......

TOERNOOIEN:

I

j

-..1.i_-

LIGGING, VAi\ DE TERREINEN:

'.'SV !{assenaaï I. .' Kelkehout, CharloÈtestraat te I{assenaar tel. OLTSI_I}7A
Sl/!V r . Vogrschoten, .fuliana v Stolberglaan bij Èsso Station

OPSTELIJING VETERANEN TOERNOOI WASSENÀÀR
: .''c.berenbak - e.rnie - T.Booros - G.Kulper - B.Aarrers - .t.pièteEoan - J.v weelden - N.N.' A.de Pagter'- M. !.Iellssen - L.Kooymans.- B.v ELjkoop -.r.sinke - A.ile Ruiteï - E. r,andoan

verzanelen g.45 uur t{assenaar ' ,

opst€ulqg r,ENS 1 en LENS 2 voor. l7-5-19e6 erordt doo.r cle trainer nog b:kénd gemaakt

Uits Pro drma 3 nei . 19 86 .

wassenaar: l0-5-1986 (EemelvaarÈsclag) veteranen.
svr,vr .17-5-1986 LENS I + LENS 2

DORR 1

l4arlire 2
Lyra 7','
t s-cravenzaride 9

DENK OM TRAININGSAVONDEN: 14

.iIJJJJiIJJJJiIJJJ.].'JJJiI.]iIJiIJ;I
.T1 vaw sEr ,TEuGDFRoNT J
J, .I

f,ENS
LENS
IEiIS
LENS

I
2
3
4

1-1
0-1

4-2
2t - 28 nei.

Peter Perreyn,
t,el.971674.

iIJJJJ,IJJJ;IiIJJJJJ,I'IJJJJJJJJ,f,JJJJJJJJ.IJJJ.IJJJJJ,I;.T..T;J;,IJJJJ,I,IJJJJJJ,r,Lr,rJJJJJiririIJ,rirJJJ,rJJJJJi

ÀIGEMEEN KONIAI(IFERSOON : Serenadestraat 51, 2551 IB Den Eaag,

WEDSTRIiIDPROGRAI"i!,TA À+B iII'NIOREN

KonÈaktpersoon: Jar Spaans, Maartensèijklaan 54, 2541 xR Den .Eaag,
1eeL. 292929 b.g.q. 971674 (peter perrelm) , -

Afberren voor de wedstrijden bij bovengenoemd persoon op vrljaragavond voor l'.oo en19.00 uur. In uiterste nood nog op zat;rdagÍrcr-gan op LENS bij ÍeDand van dejeugdkomlssie ter. 661314. voo! avondwedsirij óen uiterli1k àe avond van de wedstrLjdvoor 18.00 uur.

-6-



.I.i. .' . :l ) .,...-,.. ... :. I
DONDERDÀG 8-5-1986.

9.00 uuï LENS A2
9.30 uur IANS 82

vRrirDAG 9-6- 1986.

19.00 uur r.ENs À2

I,ENS A1

.' DINSDAG 13.5- 1985.

19.00 uur LENS Bl

SatnenkoEst 'LENS

$,i.n.
Ërà'mrn

uur
uur

.Í

do toernool Roalelaan/voorburg -- 8.i5,
g'rs toernool sprpark pr. Íreiné 9.i5

' j:j

LENS toernooÍ

r---*;

t; tli..;r, j..lí8.45 uur

ZATERDAG .10:5-1986-
i-:--i . '-J ;1r+'4tt";"' '""

,J,..--r.*i:ó:. oó::,;uu. ffigr,6rr'" 
....;,

';' : :/Ó 45 
r" uï IENS 81

11 .00 uu. LENS I}2

zoNDAG 11-5-1986.

:: !.,

.,, -1' : ,i .:

Laakkwartler toernool. JdnSöriiusÈtr.
LENS toernooi

9 .00 uur

Tonegidö .toernooÍ,RodeJlal/vogib9lg. !9.'aO "",

'ïÀairwértier toe ansoniusstr. l

:r"'*:^
.ri--

,È

'I

| 1-.,

18. 15 uur

_2.{TsWL7*l-1996_.

I,ENS A2
LENS I]1
I,ENS i}2

ZONDAG 18-5-1986. (ter info

9 ,35 uur LENS
10.45 uur Duno
11 .55 uur DEC
13.05 uur Tonegido

Prij suitrel*lng: .+ l5.OO uur

,i, .'1 1,,(.rr': 'tr
;:',,,-'', . , -'. -."; ,t -(ter inforiilàtÍe )

:EVe.,B-reqionaà1 ít
'.-Iii'ii i,{.. '. '- -

CVV toernooi Fot.terdam

I'
',..

.rl .t-.
: lr +:'.r..-"-,r' i.

' cÍj't/-'toernooi . , . Rottérdam 
" .r' .-'' '

weÈ tèrÈwdieíèr toernooi Machiel vriienioetctaan.

IJENS AI

MAANDAG 19-5 -1986. (ter inforoatie)

LENS À1

BYZONTiEREEDEN

-PÀO_GRÀMMA À2 : Ipnegido toernool- .oD .8_5_1996.:,,

Kranenburg toernool M.vrijenhoeklaàir.

+-klassers : ,, ,, M. el Assrputi.-j F.KassiE _ p;Straathof :.K..Veihéevén.':r :I . rí.--.
-3-El€gg:t. f ; luóerlattr 

-1 
1.enAr:.cn - u.undi:.ch : r,'.de rier-- la.saaz€tn _ o.a*iqr" _' A-Jansen - E. Raffaele - R. Raffaele - À.I aghoeblr - E.spaninxs - J.Ti,rermans

V. Trorq) - E.v Veen - p.vd Z$ran. ., .. : -' 
.

KranenburgtoernooÍ M,VrÍjenhöéklààli

ï.-I ..
geentraj.nÍngop9-5-86voordeoverigejunioren..:'.Í'-.,
onderstaaÍlde jongen verzoeken lrij z.s.m. twee pasfoto,s fn te 1éveirèà j

II

s!i
;f --*;- -"' a

Oli'veo
.-I1EI!S.'!. .

I,ENS
.: LENS "

.-Q-"ErfEgr K.veihoeven - o.swaref - ,F.s,,ralef 'l''r."p. -' J. Roosroor - R. Eàitnan - .'
p.straarhof - G.vd weide - J.àe._.ronge - p.Bijrsma - J. ri.;;-;;-- u.ira,rr"r.D.tsUIsEa. ..r .r .. .



PROGRAMMA 82' Flaningo| s toernooÍ op 8-5- 1986 .

10.20
11 ;10

. 13,00
,".ra.oo

15. 30

uur
utlr
uur
uur
uur

Sche\reningen
FlaDingo I s
ÀDS
I,ENS . ,

Gïaaf WiIleE

Pri-j suitretJclng : _+. 16.30 uur

opstell ing:

I,ENS
LENS

LENS
Ri j sr.ri jk
I,ENS

M.Eaazen - R. Raffaele - v. TroE+) - F.v veen - A.v !Íllnqaafdè'r,\ - 
'n. 

curofr"=l.tr,
A.Raghoebir - D.Eanique - r,r. soË'ch - n.rrectero - M.ei"ó=li3àttr" s.sp;rn*= _
F..el HaddÍoEt :',' -'-,ï' r':'

PROGRAM!{À'À2 : DENS toerirdol op 9-5:198§.

19.00
19.30
20 .00
20.30
21.00
Z!.JU

uur
uur
ull!
uur
uur
uuq

Sche.\renj.ngen
MaasdiJk
rEl.rs
sEv
Scheveningen
sEv

sEv
LENS

.Scheveningen
MaasdiJk
r,laasdU jk
LENS

i
_oj,9jef$-e.,

PROGRAMMA A1 : LaaKKliörtiertoernooi op 10 en II .5-1986.

M.Eaazen - F.Chrlst - K.Verhoeven - O.Swalef - F.Swalef - M.spa _ J. RoosLo(
R. Eartman - J.de Jonge - G.vd weiale - v,Troq) - p.straauhof - À.v wiJnqaarclr

Zaterdag

10.00
11..40
14.05

uur .LENS
uur VUC
uur IkasÈ

zondag

10.00 uur. krÉsfinalé | s
1L.00 uur

12.45 uur
13.45 uur finale r s
16il-:99Ï '::

_o-!,-stelfig.,

PPOGRAMi4A'Bl: op 10-5- 1986.

9 .45 uur À.DO

10.30 uur Roodenburg
11.15 uur IENS
12.00 uur schevenÍngen

Alexandiria'66
IJENS

I,ENS ' -"

Scheveningen.-
À.RC

ADO

RoodenbÉ9

Ràotlenburg
I,ENS. .:
ADO
I,ENS
ARC

E,verbeek - F.iíe Bruyn - n,i sghatk - F.v Kester - n và""*ijf - M.v oven -L:-lEerntrLsse : p. ooste:*règher =...pi.-Krisslm - À.oosterraken : u.é1'essrouti-

ilroodnaal tr.-id voor ÀDO - Schevenlngen _ Roodenburg
12.45 uur At{c - IENS
ilroodrnaaltij d voor ÀRC en LENS

13.30
14.15
15.00
.75.45
16. 30

so:
scheveningen
ARC
Roodenburg - :

ScàevenLngen r''

-8-
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uur
uur
uur
uur



-o-Pllgllqg . Dunant - M.Brooshooft - R.Tettero - M.de'.FreI -:.p.Bl I§ma - P.vd Zwan -.,
,I
D

lTimermans - D.Bijlsma - F.et Eaddloui - r'.§paninx u.rnafict - 'e,endtich
Eanlque ,

PROGRÀMI4A 82: Toné do toernooi 10-5-1986.

,;" r r.-iËi
t2 .45

.,..13.i55'
15.05

., - .:,:., i-,.r. -.' - Frij sultréikÍng 3 + 15.50 uur

!{EDSTRT,]DPROGRAMMA . C+D junloren

Ii'- i<óritaktoersoon,

,.r ii.i

19.30 uur LENS c1
'.:i, iB.3b uu;'ÉNs.Di "'. "ij '

19.00 uur Vredenburch C3

Do§DERDAG 15-511986.

r.ENS , --' ':''-geilust' li ''' 
.

Den Hooin -' '
Tonegido

,ui
uír
uur
uuï

sJz.
LENS

T,ENS

LENS

..,!+,1

..._oÉt§lli_Xgr ''M,Eaazen - !.. Raffaetei -

l '- :', :.:' ' -' E. v Kni j ff
' -(M,uaazen - v.TroEp'- A.v Í{j-Jngaarden

,V.TïqEp .-. E.v Veen -
R.Wrdetrll - A. Tikai

zie 'A2 op 9...,1..1986. )

.tstfl (vr)..
br:no (È)
I;ENS C2

v1

Vre-denburghwèg

vrédenburch c3

Cvv t€ernooi ....Rotterdan..t

U,{O toernooi
![rO toernooi

. ..i UoeterEeer
Zoet!r.Deeï

À,v Wljngaarlen - R. cumbelbath
- E.sEulders - P.valkenburà.h -

- Robert Pennings, Kon. EEnakade 4c,2518 !.I Dèn Eaag,
. lel. 6524_14 b .g .q . 971674 (peter peïïé'yn)

:i -rrletien voor de rvedsiriJcen bij bovengenoend persoon op vrijdagavond tussen 18.00 en' 19.00 uur. In *iterste nood nog op zaterdagEorgen op LENS btj iegEnd Ían de
j cugdJioromissie tvrl. 651314. goor avonàÀ,edstïljden uit"rttlt de avond van de wedstrljil
-vo,or 18. OO uur.
'':-r' . ::!- .- . ..,' ,_.:: .'. "-. ;.' .'.' : '.:

MÀÀNDÀG 12.:5- 1986 Sa!ÈnkóDst 'LEl,Ls

19.00 uur
18.00 uuÍ
18.00, uut

18.30 uur

_t.
19.00 uur LENS c2

_ziT_EB9Ac 17-5-1986. (rer infoïtratle)

I'IIÀNDAG 19.5- 1936.
,,(t€r -in-f_grpatle)

I,ENS C 1

I,ENS C2

1i

i]YZONDEREEDEN

C-l<lassers:

D-kIaËsers :

opstelllngeD LENS C2 als bekend .net ,R. Zandstra
onderstaande jongens worden verzochÈ z,s.m. twee pasfotors r,n tè rèveren:

N.Bhola- - A.v Delden - p.v,pefaen'-- M.Frealerlks - J.le1teveld - s.Sharna -E.Smu1ders - A.fikai - D,v Zetten
R.ciUiot - N.Schuurnan - M.Dorsten. ., l-..,'..

-9-
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. I{EDSTRITIDPROGRAMMA, E+F. -JIJNIóREI'i''

Kontaktpè rsoon :

MNDERDÀG 8-5-1986.

9 .30 uur IJENS El
10.00 uur tENs, E2
9.00 uut LE§S Ft

10.00 ur:r LENS p2

ZATERDAG 10-5:1986.

10.00 uur r.ENs El
10 .00 uur LENS E2
10.00 uur tENs FI
10 .00. uur. .LENS F2

ZOI'IDAG 11.5-1986,

12.45 uur EI4SH

DrNSD-qc 13-5-1986.

Fladngo t s toernooi sp .pà.rk .Irene
zoetërEeer toèrnoöi Zoetermeeir
DEL toernooi 'Bràsserskade Delft
zoeterneertoérnooL zdàtèrmeer

,t

Rob v Schaik, ,ran Luykenlaan 158,' 2533 JV Den Eaag,
tel. 8846.49 b-.g.g. 9716?4 (neter.lerreyn),_

Afberren voor cle wedstrijden btj bèfighgeno.gmd petsoon op vrijclagavond tussen 18,00.en19.00 u,r- rn *iterste nood nog op zaterda'qri:rl"n op r,ENs bij iónana vdri ae -.jeugdkomissle ter. 661314. voor avondweasi'ti5 àen iriterlijk de avond van.de weosi.ir3avoor 18.00 uur. , 
..

I satrenkoest LENS

.. 8.45 uur
^9.00 uur:
8.30 uur
9.00 uur

9. 15 uur
9 . 15' uuï
9.15 uur
9 .15 uur

_. ,..t ws
-ws
,_r : , uvs

toernàoi
tàernooi
toeÍnooi
toerÀoöf

L.,eiilen
&eiden
trelden

Ti.d:"

LENS F-conb. (voorwedsÈrtjd) vièaeruslf. 12.00 uur

19.00 uur Texas DHB LENS E1 con:b. (zaalvoetbal) HouÈzagerij 1g.15 uur' -- ,;,.

IENS E2
LE}IS F,l i

_@mAG._LZ-5:1996-. (rer inforDarie)

. celerltastoernooi Le!ryeg

.'..gleritastoernooi Leltweg

E-klassers :

speleï§ voor E+E-conÈ. worden opgebeld deze week
onderstaande spelers veràoel<en vrij z.s..n. tr,ree pa.sfoto rs.in te leveïen:
M.Bertlna - R.Jagga - J. Koppendr€.aier '- o.taanniesirig - v.'de !{it'-- J.vd zand(M.Tijsen en D. zanatsÈra ii:rpàsfóto)
J.DIom.r J.Buis - A.vd Ée'uve1 -.i.peek - p.vd za].m _ J.DtetzF-klassers:

PROGRAMI4À E1: EI 's toernooL

UYzonderheden

10.45
11 .35
13 t?!
15.05.
15.,55.

uur
uur
uur
Uur
uur

scheveningen
Flaninge's "
ÀDS .-t..
LENS .i i.; . i.

Glaaf wll1eD

I,ENS '
LENS
I,EÀiS

'r(r]SwrlK
LENS

Prljsuitreiking 
_+_ 16.30 uur

!g:§]:!!g: als bekend

-10-
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PROGRÀMMA E2 + !'2 ZoeterEreer toe rncoi
E2t
10 .00 uur f'C Zoeteïreer
11 .30 uur LENS

. 13. 00 !§,.Nièur,rk66p,':'*, .i;,-.
14 . 30 uur. .LBNS .i i\/,; .- - '. i.

':. r'i_, .l r! -
^ . . a Prij suitieiking + 15.00 uur

r'2 :

10,25 uur LENS
11.15 uur AVS
12.05 uur FC ZoeterÉer
12.55 uur LENS

I,ENS

Dynamo '67
I,ENS
CroxÉ\r1iet.

Dlmano | 67
LENS
LEN§
de FlaEingor g

Prij sultreiking +. 14.10 uur

OPstelling: Ia sbekend I.ENS E2 zonder p.v Elswl3pr.,- -'''t-^,..., : ...

..:, -J ir .1,,", j:;, .-.1.,tr--.-" ' .r. : net M'chaaibi 
-.-g'íandsËPa;*rtt-tsèqqipl;.1,., '....

-'' PRb"cÉirm,IÀ r.rl, iillr 'tódrnooi

- 
91j40 :uui. íÈNS' . ': ' ! '- i..'

'r0.2ö dur verà : - i 'a '- '

r 1:oo:ïuÉ LENS tl
11.40 uur wifnèfrrs l

Prijsuitreiking + 12.30 uur

_Etll§_, als bekend **",rll.Eer i.Dierz

PROGRAMMÀ 'E 1+E2+F1+F2: UVS tOE rnooi

E l-IrouLE + E2 Doule
'';- I ,'i

DEL

: I,ENS
'..2uick

I,ENS

LENS
I,ENS
I,ENS

\'

10.40'= 10:55J
11.40-- l1 .55
72 -20 - 72 ..35
13.20 - 13.35
74.20 - 74.35

-,. "a '- -,-

uur
qur
'uur

uur
uur

sparta
WS
TAvv
LENS
LENS

LENS
LENS
LENS
Roodenbuïg
LèLden

' Fl-poule) + F2 bbflè.'

10.40 :- 10,55 uiË §paiga .

J1..4U:.-' il.55 ui:r.ws., -

72:20..; 12. 35.' uur, TÀv\i
13;20 - 13,35 uur !ENS' ';
74.20 - :14'. 35 uur LENS . :' i

.. -_.t;" .i" . ., - !,1ii.j-r.'J.,:; .. i i :,.
PïiJ suitÍelÈin'g +'15.00 uur ,

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

" 
- .

SteI : àli Èexenh . '":

RoodenbuÍ
Lelden .

_11_

, . ,. :. ..:
'1_': "

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



I.JEDSTRT JDPROGR,A].'I\4A DAMES EN MEISJES

LENS toernooi

LENSDelsjes

MAÀNDAG 19-5-1986.

LENSdam3s

LENS Àl . - utopi,a toeïïóoi

Einostand:

ZATERDAG 17.5-1986.

I-X]'1,

(ter infornatie)

I,EhS

(ter Lnformatie )

'to
i).:

ernooi

9ld:r s:h1!terènde-. r,'eè rs+ms trrrèi grr" aèr, staítte' afgeropen vrlj dagàvond het r,iNs À1- uropiatoetnooi. Dcior afzegglngen van Rvc en scheveningei we-gens 
"oí41.í.itr.*rprichtlngen waïdnop liet. rad,tstci motrEnt vcs en .J*ick steps arsnog bereid om meè te doen. irus. 5$f[[, '-----

vocïtvarend rnet o!-er,{ingl ngen op Hesterkrsartiei (2-O) en Excelsiorr20 fZ_Oi , 
-và"rri 

aer"laatste r'redstri j d was het aanzien meer dajr'r*aard.. op zaterdag, na een'voo:rtrefferijkebroodnaaltijd, behaalde LENS zijn derde ovei.rinninq op e.steis (4-0). EleÍdoor rcestLEtls Ín de fiaare aantrcden en rvel tegen ,f,aakkwaït,ier. nezJvrerd "cirter:r"i-i-o 
-[iror"r,.

I

2
2

4

LaakP,wartieï
TENS
vcs
l{esterk\rartier

TÍ: ' tc\. gís t 'h r. GDA en RVC

.,Lyra-,,.,. '..

Excelsior' 20
ARC I i. . -... :i.
? steps

E

b.
7.

i. I' ''i; r -
De jeugckonmissie r.ri1 de danes Endlich, v schaik, oost€rweghel en Belinala en"r,iseharlèlijk bedanr<en voor hur grand.ioze hulp blj de Brood,aaltijd voor "11; ;;"i;;;begelelders. : .. =--_ 

". , 
n .

tÈe
,en

De .TeugdkoraTi.ssie. .'

ii,t:i--''
Op itutlnginnedag rras LE!!S D1 te gast. op het nooie sportkoryIex van GDA op Madesteyl.Dc tegenstandeïs lraren Leonidas, Bottek, Oliveo en GDA.I.ENS 81 was'.tè',i terk en r vrl j inkke-Iijk e.'erd de eerste pIek behaald. Leonidas èn ollveo werden beide l[et 1-0 bedlwongen doordoelpunten van l4.1rco EndlÍch uit alweer xoooie..corners van patrick I}1 jlsma en JaccoI{Em-.rmans. Botlek was vrel heel erg zwak. ila. doelpunten van alweer Marco EnalLLch . (2) ,Eèífj.n Spanin:,s en een afstarldsschot I I van Jacio Tfuooernans werd, let. 4-0,.vqo!..ons . .Eengeuj,,cspel tegen cDA zou vo doende zijn vooT _,de eerste plaats. Gezlëir h-er no.g) zeer. zvràreprograErca in de koEende weken gerd de strijai EEt cDA op 0_0 gehoudeí meàe -dankzl j ééngosde :edëling var Jeroen Dunant dÍe ei-ndelijk een schot te verwerken kre q. ,Eet toe rnoolbij R\,C zou heel vat zwaarder ...rorden dacht iedereen. RVC, tresteïkwartl-er ?ee!:r a enElaar1elr waren sterke tegen

Ire t zwakl(e
standèrs. Om een langr verhaal tort "tA àaten

RVC werd rct 3-0 verslagen.. :atrl
kan
,l .-
ck' v§ 'Zwan . (bljna

1k. zeggen dati}l ook hier eerste werd.
oeÈ links), Danny Eanique cn nogmaals Patrick vd Zwan (roooie 1ob) 'màaiten

de goals. Daarnategen llesterkgartíer, I.Ie sDeelden op de cormter. De ouders begrepen er niets van. EénsneIle uitval vi-a Eèrln Spanin:.s èie patrick vd, ZwaÍr IÍet scoren was voldoende voor de1-0 ovenrlnnirg. Daarna Zecburgla. Sanen met 4 prmten bovenaan. Dè gelukkigste won en datr,raren wi.j door een liopbaI van Edwi.n SFaninxs . De laatste wedstrijd tegen gaarleB was el9en-liJk niet neer noètg. IENS ri'as al eersÈe en.speelde een slappe wedstrlJd die net 2_Ogeh'onnen werd. JaEDergenoeg kwamen vre tesamen ret Cl één punt te korb voor d.e verenlDeze ging naar onze ,'vrienden,, uit Àosterdam: zeeburgla.beker.

-L2-

PauI vd Steen.

gings-

Àfbelren voor de wealstrrJden bij Èoïèngenbemd persoon op vri j dragavonÉ tri,5èen 1g.ó0 en19.00 uur. In uiterste nood nog op zèterda$norE.r, op f.rlrS Uij fómana van aejeugdkonmissie tel. 651314. voorira'riondwedsiri j àen uiterlijk àe avona van de wedslrijdvoor 18.00 uur.



VERSDAG '82 Tonegido 'toernooi

' LENS E 1 en hét ioenscha

De ouders xoèt vervoer alvast naBens IENS en het elftaf vriendelijk bedankt. ook naa,Nootdorp t'tlI ik ile ltr. Pronk bedÀnken voor het !{aarnerrEn als lelder. Blj Tronegldo ginghet prina. 4 vredstrijden 7 pu'rten het was een fijn en vlot toernooi ,..iln d" k""p",viroin de wit erg goeil redding l:on brengen ln moeilijke situatÍes want het gino natuurlljkniet z(noer slag of stoot een le,plaats roet. vaantjes en een beker en rcol weer.AJ-le jongens priEa steErtring en zo hoort het gewoon. provislat jongens.
Eoe het 91ng bij RKDEO, Nootdoip weet ir: nieÈ maar r,rel dat jurile een gedeelde 2e plaats
hebben behaaLd en door plmaLtie's 3e werden. priua jongens, goed gedaari.

de LeÍder.

ondaÍtks dat F1 de laatste wedstïiJ dl net 3-1 verloor lran Duxo zlJn ze toch kaJq)ioen gëHor-den' Dat ligrt natuurrijk voor 90* aan de jongens zerf alie r+erxeii5r een fantastlschsej-zoen achter de ru.J hebben. De andere lot ;iI ik toeschrijver, ,L a" ouders, vanoregehuÍr voca-Le bijdrage, 'raarvan E3nig bultenstaandèr behoorlijf hoofdpijn van overgehoudenheeft' ALs ik zo het seizoen eens aan x01j voorbij raat gaa-i aan noèt-tx tot de concrusiekoDen dat F1 toch we1 de treest fanatleké achterban heefÈ. crote klasse! Nu Natuurlijkiets over de Jongens z,e;-f . z'e zijn aiÈ seizoen begonnen als F2 en breken at gaw, in hunpoule veer te sterk. uiÈsr-agen van 15-0 en 20-0 waren de gewoonste zaak van de wererd.DaaÏ Has dlus niets aan, zo$Iel vcor de jongens als voor de ouders (blaurne handen van hetkraPpen voor iedere goal). 
_Ne een pgE.r*;geàg,9r-i j§en werden ze dan Fl en werden in een hoge-re poule gestopt. Dat l'ras dan ooli tio:.aeri:Ë' oËirfaar aan de resultaten. Er werd wel yreerveel gewonnen Et.lar ze Eoesten er nLt veel Itreer voor doen, dat bleek maar goeal ook want ikkT di Eeex §ecstrljd herÍnilÈren waarin er niet voor elke Eeter geknokt werd.. Dat ze danuiteÍndeujk kanpioen zijn get+orden Iag aan een 3 tar dlngen: lnzàt, technJ.sch vernuft enfysieke kracht. ,fongens, dlt was grote klasse. De jongens die volgenC g,,: :i?n naar de8-seLel(Èie gaan en de jongens dj.e in de F bujven voetballen wens 1k veel succes en veelvoetbalplezier toe. En neen van EiJ aan, b1iJi voetàallen (hèt is Èoch de noolste gport)

en doe dit bij r,ENs want zeker voor de jeugc is r,ENs, alenk ik, één vaJr de beste gaag,se
voetbalverenigi:rgen. De ;\om3nde weken hebbén Í.re nog een aantai toernooien en daar -Eoèten
we ook zo goed nogerijk pïestcren. Het is arttjd jànner dat een gezeluge proeg (denkouders) uit erkaar gaan- coordat cen aantal 1onlens in een andeï arrtar gaun speren, uaardat j's nu eenEaar zo. Àfs raaÈste wi1 ik de'ouàers en reiders b.d""k;;, voor het Ín nijnogen leukste en gezelllgste seizoen welke ik tot nu toe heb meegenaakt.

i/erslag van de Disco-avond bij til.riek sporE. 
Ton'

Afgelopen zaterdagavond r.ra';e:r wij g3tuige van een enortr gesraagde èisco-avona. onaer netgenot van een dran!:je, vooli een aantal spelers een tapje te.r."i kon Een zrclr eï werkelijkr-antastj'sch uitleven oP de met veer vrouivelijk schoon ouringdle dansvroer bl1 onze handlbal
:-i_"_n9i.n"!" van Kr,riek Sport. D3 gervelèige opiorst uit a1 onie j unlorenelftalÈen werd dloorde Kwl-ek sport, daues (NaÈalie, Ànnemarià K, I{iranda, sinone, oitgitte 

";-;ii;;;;"i-"-en rned'e de organisatie van dit festijn geweraig gewaardeerd. Dit bleek Eeale aloor inschïij-ving- van enige proninenten rrtt de Kr,rieli sport.iËugd voor het spektaket voor de maand Eei,na-m-elijk de r'ENs-Loop op vrijdag 16 mei.a-.s. óevens werd door veer treisjes de toezeggingg€daan de eerstkoliende dr.sco-avónd op riENs, waar zij snachtend naar uitzÍen, rel velevrLendinnen te komen bezoeken. Geru'hten doen de ronde daÈ èit vlak voor het einde vandlt selzoen P1aats zal vincen. Hierover zulten r,rij zo spoedig Eogeujk definltief berLctrÈgeven.

de controlerencle Leiders.
P's' Een var de lci<lers rs'è-óbï enïÀin-'emarie (Karsbeek) verschrikkeri1k in zijnoorlel (rebeten ti.jdens een hitsige actle op de dansvloer.
LENS Play-back show.

AfgeloPen zaterdag heeft het organiserend corrité de vldeo-band van dit spektakeL voor ver-spreièing goedgekeurd. De. eerste kopieën worden in de eerste week van Ètei verwacht, dePrijs hiervan zar f 30,- bedïagen. voor wat betreft de fotors wachten wiJ nog even rr=thet tentoonsterren hiervan. $rij hebben.nametijk vaÍl een paar ouders de foto,s nog nieègezien en wlj wirlen zo.'n uitgebïeid mcigelijkà collectie aan u presenteren.

Leo, ,foop , EdtÀrin en Ton .
-13-
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DE I..ÉN§REWE
ltEprcryg.vl!{ DE voEttsArlIERENrGrNG LEN§ ( 

.rENic.Ém 
sller.) , :

§9e. jgargang nu.rrrer 42,,

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

Stàrkenborgh 15; 2681 l4opster.

15 nei ' 1985:-JX
-' J+.li r ,.

-iltï'1,,,',-"r, I:':t':', : i l . i-

1 BBBÉBb;BÈBBBbnsàasssssns
n -' ii" ,

i 
'nenonsrÉ".1116

BssnsÉíassasnBBnb

"?etg'd,ibj]1rya..
'., .l , l

'::ggr_gens.: ' : ."'s 
' EidalacÍs :

Slulten: i'.. :'
+_--!--, *!r.).\!j .l : l 1

t,Iaàndaqi 19 Eei-.

'Tt
. B.-

BBBI]BBi]DBBBDB!DBBDBEBB DI}Bi}BB
' .. -í ,- :: '-:i 

l

gtsBBnBBB BBBBBnsaBBsgsnÉss;BabssÈbBbe gssseBoagn

i.t .'

P.J

,, .: i
'),i- ;- ,:. .. i

''rl

Tinus Zllfhout - Cor
An vd. Steen - Marian

g afbellen bij.Jósé chïi§r tet. 650204

, Hr. I,enting. -,Harry Douw :

Àn vd Steen - -René. vd Steen
. 'Ria ën G€rard Bl11sfta "

Eoppenbrouwers i
vd steen - 1Ir.pe1sénlrelerióuve1

: J ,. ,

',In,lltéDóilam,

AIIe. barnedewerkeïs èier zich hebbert opgegeven on'te helpèn btj dèjubile,rnto6p wordcn vrijdag.om tÉ.OO irrir 
-verwacht. I,ENS-

'. 
"--l'l - .;' 

'. ' -':i Enige weken geleden .schreef tt ..r, rn Menorlaa ,uu, .*r"rairr; uu' t ",' overrijdèn van een Èweetal lENsvrienden. rt'Ik a."rrt er toen niet aan dat enioe tiiddààr-i'oor $,in van wesÈins - "rn""n" À"i =p"r.l ;;';";; ;;i;Ë;"'l'":"ilïffJï;:i: zièlttePe riodg' :was- heenge.Íaan . 
. 
De laatste laren wo-onde hij in.íoàrschoten, Jaren rang eentrouH ridl, rechtsback ln hét'Èn'eeile of. dè;de erftal, en blj de verhuizlng,van de duinrandnaar waterloo'aan de Le!ryeg. heeft hi]. als toenmarige trdmeÈan ."ti qr.il;"roi'";Jíïïj-de nleuvrbouw van de cLubte;t.

' 
''' i '' En nu lees-rk ln het weekorgaan tret lGtholieke' schoolblad dat in Bodàgraveneen andere !{iE is overleden, Iiim vaa r,ienft, een van de fijnsoorÈ,tge voetbal}ers in onseerste van $'ereer. Eij speelde niet zo heàl veer jaren in tret rrauwwril.* j-i".il'ïg"j"*,

" op.'de Í'rj.rrebrordschoor in Bodegraven'rès geqeven. rk r..; ;;;;;;:'.,, «errcerrir, .soclaar' '--poriliek, sporr.ief en rnatsctrapf"ri:i-à;.iiË' hij . zijn stnepel 0p de,Dodesraafs,egeneenschap". Dit is geheel Íà overeensteming ,oet ÍIat o.,er he ln iíi-Ë"Ë"r;rirn
.,is DÍjgebleven. i - -. '--- ''':: '*ï :" * 

." . 
.

liogen Í1gze Feide overledenen. is. vréde rusten. '

,,. .:!.-

-1-
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I,ENS .TTBII,EUII| lOOp - r,ENs JUDTT,EUMLöOÉ - .r,mss ,ruarr,EuM r,oop - Èns cwriruu Loop _ r,ENs

I{e staan nu aan de vooravond van het. gro-otste spekta}eI in de LENS 9.""ít"d.rri".Met een beet je .redeu-jk weér, kunnen'ie een invasr,e verwachten "* É"" "ofi.l-à.a ,.'niet digerijks over onze vloer krlJgen. Eet, is ingidd.i;;-;i;--";J p.R. werk van deorganisatie , bij heel triEneDd éri hdrdlopendl..Den Haag en omsti.eken ;;;;.;;;";;;; 
"""PresÈatielooP heeft-georganiseerd. rr worat bij .ttiveise lo5ren van de.raatsté wekéh .uit-

'' gebreid over de r,EÀis-Jubireur Loop gesproken. zeker ook, ondat er gezorgd is voor eenprtj zenpot. ÀLreen bar stèctrt ieer, zou lrat ,""t i" r*t 
"tàn tunnen gooien.Maar de echte lleftrc5bers zullen zich hier nlet van laten vreerhouden.AfgeloPen zaterdag is het Parcours, Eet claa=bij de start- en finlscrr procedure, nogmaals- tot Ln' de detairs doórgenonen. Hierbij kreeg LENs d.e nedewerking "", i,irr. 

-rnri;;;";;--
van de grote 

'unnen r"hter de c.p.c- ío"p u",a" &iverse rlsenbr:igerbostochten.
DL;r- ' Telleur sprak zLJn waardering uit o-ver cie per1ecte rrcorbereídlng en hoefde slechts.enkere dotairs aan re scheraren, ,àarvar, ," uit"i..ià a;" ;;ii;-;;;"Ír "* ;;ii.;-r"k*.7n z'a]- eÍ gestart worden aan de rinker2ljde va:, ile paden, dr;-.:;;;r het klubgebour,, riggeen de finLsh zar'op al-re afstanden op hel rechteraeàr praatsvrrà"". ,.t hier dus goed oplÀIleen èiegenen, die op d.e gekozen alstand gaan finish;n qebrulken het rechterdeel vande paden, zij, dÍe nog 1 of neerdere ronden 

-noetei 
i"p"". "i"t.* 

-ierruii< 
van het, tinkerpadu krijgt ulteraard de noèige ins lrl&tles, via dc. tlooi Ben osse peitoct qeÍnstarreerdegeruldsinstallarie, voor- ti jdens ei1 oori na ce roop. volg d:e :.irtr,rr,iiËIï;i;ï'. "

DHr Terleur zal hier zljn hulp aarr veÍLei'.el:. Eij dxar,rt trouwèns de fraaie titel van :'IgËtrll eStqe|: . vj.a Jan Écins hebbe:r ivc riitgeuicirle 
""e"*.ririg là*r"g"r, van de polir1e .zij zu-rren op "krrt5.eke" posit:Les hun assistentic ve:renen, zodit'er. geen gevaar kanontsÈaan d.oor onverwachte verkeersobstake:!-s.

hDid'lers ziin èi.vet-'s entlousLaste en eigenlijl: ànvè:i-anguare Jée"r"r,..r= van r.ENs aande srag gëgaan oI[ het Parcours straks heríenbaàr te mal<en ,ut pii i.rr, borden en noen maa!oP' Eet ziet er straks perfect ultl ook aal er rond het ktu:jcgeËo;,í wat extra versJ.erlngworden aangebractrt. Daar. wordt door deze guoep nensen mei: volre oveïga!-e aaÀ gewerkt. tsÍj4it enthousiasrorl rDag best wer even worden 
-sLii-gestaan 

nr, 
"nn 

i",=tig applausJe is hier opzijn praars. croEe'rir-a;se, rr.r.,ri eo.à,-r,"i* i= klaar om ziin sasten'íItliilil'ïi'u1."o:ganisatie is bÍj àonder trots , . dlat er cok etdrele -tcpp-ers aan de start zulren ;;; t --
'Jite-ïaard .LENs'Loopvronder Peter Fieret, or".nr. 

""r,-t'ià?-Ë"r.=gd1""ft dat de tcp van hetc'oernetrersverd op de.'.1-0 ]Cm een prachtige tijd zar gaan neerzetten. zo zar o.a. Hans vrori.. .' 
(marathontijd 2.i6.00)''aun ae s.tai 

-ve;;Jij".r- 
on Eaar wa+- re noenen. . .. ! : !.' De. a-fgeropen dagen heeft .u ool= i' a.ta:-i'e==ó tr*rtu' e.-.J"ràiïiiren van onze' Jl'ibrleun Loop kunnen. iezen en veïschij,,t onze cop ook op de a=rí*"i.Ïu"ï.d"Í1,; ., PUL-IiciÈ€iÈ, mgen. vrij, 

. 
tEN§-er-s, best r*::1. een beetSe trois zi jn.

' De ..wcdstrL j ddag zelf .(16. nel. a.s.) . .

"-'' vanaf 17:30 uur kar qen zich lnschrijw,n, waaruiS aangete.l(end dienÈ te worden, datrer een
" ' raatsèe gerè§eàheial. ig oItr vooraf ià ie schriJven aan de bar cf bij de Nuts-spaarbank . aaÍlè. lu'yrg: Er. nogmaars: gebrulk die -mgEi:ijkLe-qgn, wènt bi j Eooi weet is het besrist ecnEakkenhuià èri noeren we werlichr. te1èïËEÍLiii,.,ËÈ. incalcuràren: r4eldr dit-;;-;;;;à";;"bekendeD, kollegars enz, enz l

rnschiijvingen vanaf 17.30 uur in waterroo, waa-r enkere inschrij ftafels, geÍéed. sLaan..::a-rÈ 2 km om 19.00 uur.. ZU, dlie zich warn i,rllleir 1oper: geb=ulken daÍr ook aLleen het1.tu*erpadt en aLleen.nó ae sàrt """ .r" ià..,qài;p.Let o.p de aanwij zigin!Ën van d.e parcotrr"*u"tit.ru , cie gestoken zijn in een fraai tenuevan rrconverse,, .
om 19'30 uur de start van de 6 er 10 icm op het unkerpa.d! Flnr,sch dus na beëindiglng vangekozen afstand op het rechterpad. atlec'ri ee s-"lto"*=F-qg"a. zal rsorden opgenoloen ln hetklassement ' Alleen cie eerste 1ó tiiaen woràànt-Éar-vo-ói.-li-?elistreerd.. Na beeinèiging vance Ioop, zal Àndré clxrist en ziJn ielpcrs-ster; u een drankje aarÈieclen Ín d.e rrorm \ràn"water" of thee. De loper-sÈers komeir vanaelf langs de v,ocht_tafels.
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,,1In de arrvni plstratiekatrer krljgen clè deelnemers die hr:n tochÈ hebben vol"braclit tegeninlevering van het startnuEDer een orglnele herinhering. N4 afloop "van ale laatste binnen-koEst vi-ndt . er 'in het klubgebor:w de prijsuitrei*ing' plaats . efteeri ff J fraai ireer zalDhr Guido UaIIeen en Mevr Suzanne Kouwenhoven de prijzen vóór het ,klubgebouru uitreLken.En.laten we'daaï uàar o| irópclir I
-."li-"i

ndeibroken door de betrekking
Ilon I s-GravendlJk' ,zal voor wat muzikale onlijsÈ1ng zorgen, o
van' de loterli oP de starEnuEriers. Hieriroor zijn'è chaduyrnurDners . beschikbaar.i". Itot-slot nog dit: Degeneí, dle alleen èen stàrttiui:ner wiIleh helUen oro Eee te kurrnen doenaan de lotéry, worden vanaf heden veràocht cleàe.àanscha f, uIt te stellen toÈ na de starE

,:..-..1,...van, de 2 kn.' -Dl-t oE teleurs telung voor de echtè . Ioper-steïs qe vooïllomen, lr'ant zij hebben)eigenlLjk uher recht op een gf6tthrrynÍIea. Slerkt óok wat Eal,Jtel ijker,'.biJ het noteren aande flnish .
Nóu, clat was

i"
heÉ zo 'n bèet.Jè. EeeI Í.ENS kàn zich opmaken voor een evenenent wàar nogIang over gesprcjken zal &oeten worden. Uw aaàwezibheiit ls daarbi van . bélang,aI of nieth J,;,"!=o5Ènd

We:zlen elkaar tillénàal roncl he ÈIór _ían ie. 45 uut bij de start----
,: g.its gaat èen;echtè f,ENS happening vrorden._____ o9k v99r ul

Zorg, .inilien, U dee lnëent biJ'de eeiste 3 aanltomenden te.behoren, wart deRondè Miss suzaririe, zat U clan uitga$rdld fëteren I
! ! ! vrt jdag 16 ['rei a.s.

:i'
De LWS íÈbilèuE Loop 1986.
EN VERGEET DE SPETÀ'ES NIET OM UI{ STÀRINUM,IEFS TE BE\IESTI GEN

f,ENS JUBILEI'M I,OOP'- LEÀIS ' .]IjIJ II,ÈUM LOOP - LSNS JUBILEUM
'. ,'. ,,,.!

IOOP .ï - I,EIIS J(IBILEUM I,OOP - LENS

. -' , .: ^.,'- 
,

Í,ENS en een d voorbeeld doet edl vól

PSV, Den Baag, E!.,ÍSE , VCS, LENS 4 . Een hele reeks karploenen diende z.lch dJ.È weekend aan,NatuuÍIljk. verheugèn we ons over het l<arpioenschap van de. eeïste vier ploegen, uaarulteraar. d vaLt ,de proDotie van .hei! Vi€r.le btj ons het meesÈ n d.e.snaak. Vooral ook otrdatLENS 4 Ln Eeer of rntndere trate de kwallgeiteu. van de eerstgenoemdé ploegen in één elftalheeft gebundeld. wat.te zeggen tan het )l,olloktlef van pSV, het postuur'van de trainer
.- van Den Haagr.de onverzetteliil:bei d van Hl4S!i' óf de jor'G hoilden-Denta1ltelt van VCS.EeÈ gebeurde allemaal zohdagochtend in cn bij Rijswijk. Rt jsÉ.i, jk moest isinnen ou eventueeln9g de-Sfaalatie te ontloÈen ed had zich voigens insid.ers danig versterkt. De eerste helftverllep, trede door zenuvren der belde ploegen, chaotisch, Ei waren vrat i<ansen maar er werdto!. aqn de rust nieÈ gesëooid Even na de rust was het alan toch -raaki.Uit een onoverzlch_tellikq situatie wLst LEIS te scoren. tlog qeen.Einuut later stonden de.beide partijen... echter teer op geliJke hoogte..I{artin lrr:uver r.rerd biJ een hoekschop,.vqlledig verrasÈ doorde Hilld...Na ileze doryer werden de noup.e:r echt opgestxcópt en na tr,Jintlg uinuten kwan debeloning. sen afstands chot besl-iÈte, het pleit ln het vooÍdeel 1'aJ1-LENS. Even voor rljilr.erd het., voor de staÈistieken zelfs ndg 3-1 en kon Èet vierae .zljn.}<a-[Fioens chap -gaanvieEen. Bloe@n sreïden aangereil( t, Michel Mólleàan nan Helnz, GeurEs op de schouders , 'hetbler vloeide in overvloed korton het werd een schitterende dag voor het vLe Íde , Proflclat,:Natuurli_jk r,rerd er ook nog EEer gevoetbald. Eet tereede wist de noeili jke ,,_uitweds_trl jdiÈegen Neptunus net 1-0 te winnen en sioot zÍJn seizoen aldoende goed af.Hoe het ret het eeÍste is vergaan zuJ.t U allemaaI Eet. elgen ogen . he.blr.en gezlen of .via dekrant hebben 'lvernorpn i In éen bl jzonder matige.we dstrjjd verlooï LENS .Det ,2-0 

"en 
.kon H!,ISEaan , de. charyagne otrdàt Tohegido net 1 -0 van IKAW verloor. Er resten het -egrsté.nog drleweds trLJ d,en :

77/s tluls .tegen,SJct L9/5 uit blj lugdlunub en" 25/5 thuis tegen RKÀW. ?'.. t i -!-1'.

I'NICORN UNTCORN I.INICORN

lJw en onze onvolprezen
IJNI@RN rrvoetbaJ_Ier van

sekretaris Aad Schijf gaf afgelopen zondag de pwrten voor dehet jaar,, trofee.

UNI@RN-IJNICORN-T'NICC,FN-UNICORN-UrViCOM,r-UNICORN-UNICORN-UNICORN-I'NICORN3
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VARTATIES/

LENS I werkte'voiige week dondeidag een veelbewogqn. Schëvenl,ng€n ._ toerrroo

LENS 'eindigde het toernool ove rlgens op een 3e plaats, door via strafschop.,.^-' pen van JAC te wlnnen,

ts-tÍorgens weïct bijzonder knap gelijk gespeeld (1-1) tegen he.t. altijdlastige Duindorp Sv.
Een aantaL LENSers waren tijdens deze wedstrijd. wel erg lief voor hundirekte tegenstand.ers. ÈEÈ, nane oick- *:it 1qgde, §e vooistopper. van DuÍndor
geen etrobreed in de vreg.

i Toen Iater gevraagd ?rerd.hoe dat kwàn sprak óÍrk bedre,r,,n.ld de legendariscwoorden: ,, AIs ik er hard in was gègaan had iï een pistool in mln nek' gekregen".
Voor wie nu ,'gewoon', in de lach wil schieten even het volgende: Dlck:

-bedoelde dlit niet ats grapl

Dle strafschoppen zÍJh een verhaal apart, LENS nam er dtle, de eersté.ging' ! gewooilt' in de k;uising, de tweede naru zwu.-r met z'n "*rr.érà"" 
-iinr.ru".,

en de derde nam Ton t s-cravendtjk ( voor aI .t{w circusnunreis) achter letstardbeen langs, . I
3 DÀal Roos (niet de trainer) dus' en aangezierr"ïd r,ans rÉet te Dasseren
bleek was dat gauw afgelopen.
De redactie feliciÈeert dle ene psv-supporter en alle p.C.Den. Hdag en
LENS 4 supporters net de behaalcie kampS.oenschappen.
Rlnus.Israë} over Feyenoord: ,,Dat irordt Doeilijk voigenà selzoen, dan gaa:er im.mers vi.er ul't,, .
Nog neer ferecttaties ' vcs fericiteïen r"-e r.et het jaartje 2e klassevoetbei.dat zondag behaal_d werd. . i
Jos, Maïgherita en ornerra vd Ende konden. vorige week een. nlèr:r* geztnstrcl-verwelkàmen. zijn naam is RiccaËdo (trristiaan. icet adres is Hunlstngö 30;Zoetérneer.
6 juni rrordÈ er weer een disco georganj-seerd voor d3 jeugii.
É.wederhelft. van Rfnus Ml-cheis (i,elfs a) ging fageloperr zondag eèns dvenkijken of er een tri.brne stond op he*- trveÀde 

-vefà 
van Rijswiií. . :

ze kríae teruiJ Eet de mededeling: ',nee, geen tribune, naai er staan we1
Èwee pin-upslr' '
Ze heeft dus de hele wedstrljd in een vaÍt d.ie treee ,,ptn-ups,, 

§ezetsn. t-:
WLIIeE vd Linden en Heidy van I,I1J àgaarden gaan trouwèn! Op aoíOeraag. _12 Juni 1986 vindt het grote gebàu.:ren ptaaís op het stadhuls ln LeidÈchencla
.(15.15 uur) - De receptie ts van 19.30 Lo1- Z2.Oà. u,Jr ín païtycentrum-.
"welgelegen',. I.aan van Blothinge te Fiiswljl(.
MORGEN 16 À,IEI I,ENS JTIAILEUI{ - TOOP I :
onder het rctÈo "wereld op wJ-eren" zal eeh deer van Lrvr redactie parFicr.pere:Tot morgen l l::'::

LENS 'Dartstoernool.

EeraaÈ, helaas. Er bleek onder u arlen zeei weinig anirno voor het open r,ENs DartstoernooiSlechts eén tiental aannelttingen is echt te weinig oll eeu derqí1ljk grooÈ evenenènt:op
POÈen te zetten- Mi§schien dat r-n de toekonst nog eens een pogÍng gewaagt zar vrorden..ook onze sponsor is tn d.iePe droefenis, d.octr llouse of Darts the'éotner i;r de Dètje Í{o1fst:brLjrt voor u ren arle rr.jare her soearkoopsÈe uaru. .Àri-ài il;";#;;dïgdhe.len,vereer hem dus eens net eeÍt uezoeije, "uit rroor LENsreden gerdt alat zij trEt grote korting(hun dartartokelen kuÍrnen aanschattàn.
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Rijswtjk 4.= LENS 4:-1-3

'Tony vlerlinq:
ltt.irr-t.

34 .jaar gef

It

:ï.li.,!'...':lÍ:!-.ï.:'.:.j..*i:',.i..|...:.€.,....t.:,!{at een verschll Ect vorlge.r,reek tégèn outnaorp.'tioe Ls het toch moqeuJk? Grand[oos. zoals,.: :i::j:l?.":i:1.:.ïe.. sinsenl: Eisenlijk kréèq Rtjsv,ij^ 
""n 

r.o"liiË-""ítàiËr-'a"à;;;;::
sen:q:r.g:"or0 te beglnnen net dat. bèiuchte intiilLdatle voetbal, Eaar daar had r.rHs laier

;:". '9o!$ rr$._aal'.en wiJ begonnen:.op de bat'te spelen wàai. ile casttreren'niet van. t"ruq huàà.rr,
,?:d""+" dat'..ze +n dg sterkste bpsteuing hel .verd betraden. r,elli 

-"p""a" 
de score r'aar

- :lil.::l-^P:Tl p-"k9" RiJswijk setijki + 20 nln; na. rusr. onderlussen sroes her beerdvaÍr de EaÈch totaar.oE in het \roordeet vari.tgt'ts. Ja'n,.oi dat u er nlet bi.i aanwezlo konz_{lrr, viqlu qan Ëào u. voethar van de bóvenst ïi"i*-Ëi.il-riri; il; #":#lÍi3,"i1o."zijn. eerste .doerpunt.vle een, Eagnefiek.' ,oorrËr va; 
-eaalàeei. -r^;-;l"g 

er tegenaer, dar' het een lle've lust was, wat r.g!.Ió lwee sctriiieren,re. doelpunten opreverde over links,
: . 1T1ï.'d"-. liil".:.:, rekenlng van. tÍichel lbrlemari' gebrachr kon worden: : riÍerEede was hergeoeuro ret Rriswijk. wanc die degradlaren eri dè cnzen prorrnveren ret de bloemen enz.e1,z.wat ik verleden weei aL geschrodn hail: Maàr het sroCryas nu Èotaar anders, opgervektegezichten bij de geboorEe van deze ka,,pioeil a- Ísas het r,re1 g dagen oveï tijd waar13 vaders de afgelopen negen naanden hard aaÍr getl'okken hebben om uet'dtt lui.ees nurEoerte kumen pÍonken. Conch:sÍe: Dit vLerde elftai wris.als een BastÍon, gglou{d qp een..iB:ise 5.t+'dering, .vqnd-e4s Èas'de iaak atrlang de rucht ingevloger,. 'u'ríèd uàar ieerr.dat
-::,;.tren.9a!I._n9o1! op Eg bezuinigen,' andere: thÈor-lën ten spí3t *ít,'or. .hebben hun nur
*. .nog steeds niet bewezèn-_.-.-...

',i,-. oi,, I'"';'"1*,-, - i-'? '.. f.e;Èfunàs. 
'' '-J j'

tÈ riddeis-ète-art ià 
'"";r--..-'-- -" : ' :

..-- ;. )- _ rar. rroor het vÍerde elftal geselecteerd wa-ren r , ,t.

Maratin Koe}eDli .
-É- i-J-. Í9 Jaar, Student; 'vanàf

ofÍsetdrukke !i j -r!'erkzaan: NesÈor Ían cllt .elftal
VèeI ger.eeral llil I.EN§ in het eerste jaar'o.l.,v1 Cas Fiàirken.
was in zijn JonEe daren keepe

ËïJi'-È-ïaËr uà vàh IFNS nog nooi-
r! ,lD de pLaats Renkun.

i -l:. '-

t een'" ,...
r: + -. l.r-,'-t" -

., Michel t4olleDan ,:_-,-=--.-_'
kaxpioenschap nèe greeaal<È 

"19 jaar, student: Vond ove rgang van junlorelt ilaar senioren heel rooelli Jk.Eet is vai.len in èen dlien qat, de opvarrg van' à.e" opkonendejeugd is totaal onvoldàenCe
- - gtL'. 

a nbtouuers 26 Jaar, ongeh ! ÀiÈEenaar: Langste fid van dtt elftal (van z1jn
geboorEe af) . Eerstè maal ,ka4rloen.Àad van Kleef 29 j aer Boelhoualer, vanaf zL)n 7/A jaar af aI voetballer blj LENS;

Rinus Hi.chels
Al karyLoen . i j senloren in 94,' e:r nog 1n cle g klasse.24 Jaar; "Kistenma.ker,, bij lbn. . Luchttracht, net zijn ge Jadr begonnen net
voeÈbal en nog noolt een kaq>ioenschap meegenaakt,. Achterneef

23 Jaar geatipl. verkoopchef, 8e jaa: begónnen net voetiarren. Eerste
ka,pioenschap. :,.otrt u1È è3n farDilie van.sponsors. VoorstaÍrder
van gezelligheidsvoetbal. Hans zoun vond htJ de beste-tralneÍ

È. Etaar psychologisch was hlj nergens.
20 jaar Truck q:auff€ur. 2e maal ka:ryioen, Ook in 19g4 A1 . Laatste

wedstrijd dle hij gespeeld hèeft., Bèroepsha1ve.. ÀltiJd roetplezier b.:i j LENS; gevoetbald.
lryeldef -.28 iaa\, ongeh. Àss" Àcoutant. Vterde maal dat hlj een ka.rpioensdlap EÈé hoclit Eaken 81 Sen. 2 err 3 en nu'4. Aan E1. y j. : denkt hij nog vaak aan terng, fn de Jaxea 73/14o.l.v. Bans zoet (ik ook, Red.)

24 Jaar ongeh, progÍan,e uï, ETS opl. Vanaf Ze jaar voetballer. Iïeede

. ,-f r ii,
Itlcharal Schrevner,

Peter , Pérleyn - Aan

oscar KöhneDan,
DaaI karyloen. Eerste keer o,I.rz. Ton v Velzen

+ 1-g:, ?r--J"?: Àfd, fref bij sroorwlnkeuearri i. voetàald sinas vilr jaar bij LENs.
-r'aggerc Peng1ngs., 20 jaar sÈudent Heao, tr.reede. maal. kaq>toen. Àan ce Ar perlode drenkt hlj
re p,ry,e,_, 2s jaa'. "*öi:fi:tJl;3:ir:ïrjï'ËIi".n,,"61 

.1ary,1oen, 
on.or5,,6/7 jaax begonnen als voetballer btj !ENS. fn. zijn Àentà en

_r,,,'\.j:. 1 ..tijd 2_jaar bij cDÀ" geprobecrd, naar snel teruggókonen ophet oude nest.. Dank aan Theo ïoefnagei voor d.e selekÈieplaats .

-5-

' 
-1.éoèlfr,oet,



)

Marein .Reuverr- Kbepë! gEh- 32.JaaÍ ÀStenaar. Lial van LENS vànifl zLj. 12é. J r àf.aa
Keeper. Denkt nog steeds EeÈ_veeI plezier terug aan zun
A-regionale voetbaltijd :o.1'.í. iIan EoP.

heinz Geurt s Coach" - 32 jaar; Sihils twee jaar Coach,van dlt èlital. Btj OSC onclekt dat
de bal rond is I(osÈ hed. handeívol !e1d dlt elftàI. -

theo Eoéfnadel.-::-::'--+-, 36 jaar Onderwlj zei. Tralner 'van dlt vlerde en Deide.elftal en teèhnlsch
ad.viseur. venaf zijn lóe.jaar-a+ Iial vaà tÉivs. fau, van
bekende oud r,ENSrrcetbaLtFrs.. Kàfoi oenScààp behaald nog inet

't'àot brot' oe '"èh=t1*r"r, r.e.r.I
Cl en 81 .o.l.v. .Dhr- Euis (vadei
uDans Free Lance ,Journal isÈ bijna 61 jaar ongeh

van Lex en -OIaf .
Noólt'

,- ze_If gevoetbald vanaf nijn 2?e' Jaar met voetbal verbónd.en..Als ik van ale aloktëi weer lxag gà ik- -volgend selzoen weer
een elftal begeleidén, dan stop.lk'uet mlJn proza. De sctrrijr
schriJ ver/dlctrter Helnn ch Eelne.ben ik van plaÍr te gàan
bestuderen. i

JÀN EOP -TOERNOOI
.--i...-...:-...-:-.i-:-r.

Ondank hèt"afzeggen op het'Iaatste EoEent van zowel GSv als vCS kuírieï - vre
s door enl3clekrachtsin spanningen van de,SEKO toch teïugzien op een geslaa§d tóe.rnool; Zelier, dè grezel-Ilgheid vierde hierbij de boventoon, !Ëlar dat zal ool( zeker de bedóeHng àtJn en btiSvenvan ons veteranentoemooi. Na afloop \ran het doo:: LENS gewcrnen Jan Eop IloernooL, werddlr . ' 
. . r enke-I-e sprekers van d.iverse veïenigingen ook du-r.deli jk kenbaar gerg,rqict.De verzorging en de stemrjng íras. iLt-tstèkend.. Voorzitter Ad. Cdre,; wees hier dan ook te-recht. op en zette !,1evr. Hop ook nog in de,bloemen, lraarbij tevens d.e ureÍis 

" 
werd uitge-sprg\9ll ,d.€"e -Èraaitie onder Eeen enkel beding te laten ,',"erslapperi. Ook was er nog een

;.afscheLilt v-an, Rona1d pcodbo.I, zóals "de technische direkÈeu-L'" Frars van Dijli benaalrukte
Ls hij iií h.i óFÉtË;Èai:+utt5 selzoeà èen bèhi;ilijlèci sroei: öuà is'.è èIftà1spelersven
een der laatsÈe der Mohikanen. Ronald bionk a.Lti Jd uit in hardheid voor zlctrze]!fenuaar noCig ook voor zijn tegenstanalets zljn vroul, Tessa was daarbl'j vaati'àÉnaler. eigenlijk-Èe wi3.len, lndiiekt bi betrokken . Oo:r dïaatde zij zonder zorgen de nodige bard.iensten.wij vlnden het bij zondèr jareer, dat zí) LENS gaan rÈrlaten, naar hopen en daar zijn weooh zèker vanr dat zÍj LENS niet zoEaax zullen l"ergeten. t{ e zlen JulIÍe beiden. bÍj zonderEraàg tërug langs welke lijnen da,-r ook.

- Eet BestuÈr,

j

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

f; 49*ro" sBrroREN ;
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PRCGRAMMA Z;TERDAG 17 1986.

;' i.. í 7: ÓO uur LENS 1

-PrggBèlq,tÀ !aÀNDAG j.9 Ei 1986.

14.30 uur Lugdunum I
10.b0 uur v"Íte"ià=" toernooi
13.00 uur Tsc 4

TERREINEN
- *_-:,r--;- -

Lugdunum:
Valkenlers :

PROGRÀT4MA ZONDAG 25'net 1986.

1413Ö uiu LENs'r :

1.0.00' uÈr ADs Èoernooi

t
,sJc.1 A. Àarden.

IE}IS I U.l.toi:rmà.
- corrlinatie LENS 3+4
LENS I verza@Ien LEIS

521/ 1009

,' 521/ 7O7t

10.00 uur

RKAW 1

I,ENS 8 .

-6-

Br. van Bergen S2l/ lOOg

;'.

Oegstgeestèrweg, Ielden.
. Lange K].eiweg 2-4 nijswijk



. .r, "-;, ríÍrsr,etiÉri:ZöNóÀGi :ï ir,iGi Ííeàí'ï:iG ëi.i,1il e..'?rís l; ti"iJ j..r-Ír.':- r! ('tv'{ :ï:}-1,:iÍI;I
r:í Í,Í:: r:ro;: è\ë i:l'JJ

HI4SE 1 - LENS :1:. r:f ï' 'J) iif. 2!0tï ÉÍ F..Ír..If \rij j7. I i1..1i
. Neptunus 2 - r.nfrs -.'ó:i--'="*

. rs*:;9-i9-"-Uh:4Jiril! rrÍ; Í.:è c!5tl!ir) .,.i .'ï-' -.!,'r.,ENs:r-4:i ,'i(. olj itri .1-3,, .;J !i'Í':.1 r-?Í r:.! '.'i rr;'
.'1 ';,-.-D§ ?-- rn1]rr íji=íocï ..-i::l'.c57r,!:r*'-i' 1ir-,ENs 5.;r1Ír'i,' ia ,i,:4i21.i5 :r.l aí:,:;r;:'il:n: -Í 9j
r:.;;-r:; IfIF-.*.6.- ri Í,: tnr-, .iir)ï irs,{}t .rJ('.l:r í-iö 'lschiPlulilenr3.,JLJr'6:2.)|,L;r..r..,:'r .í::F::i?3:,r1' }-r

. it-,'r.f :a.,iJrJl}v §',

'r.l- I

.. .._Eetglling qqïde I . B.vcl Lans - R.vd sevden - !,rartin.val.ÀÍeulen :.p.de,g+io. r: r.. pennings _rtr,;h-*" -rirffiErriÍ r u.zaàuer$"i.-p.!íu+1,I".y."n:l!:;i.liFiÉËq:--;^:4iÈi"I 
;. F.Drsserdorp _

R. PennlngÉ1{"i,il tlaÍs'::'É. !Ë"ii6r" .t' Àr':')<! ''r --: 'ri I r:;

\AIJGNIERSTOERNOOI 19 rei 1986.

verzanelen 9.30 uur ÈENs.

VRI.IDAG 16 re1

VgEEK 20 t/m 25 mei'1986.

19.00 uur LENS 6

DINSDAG.;3 uni,,1 86.

r*i,y lt-1*,1" Í"íi] i.,r,, ii.

;!: tl tn:::.:Í;'iï - i:;'l'.i

f.-íl i:,:jJ - ,.:ar'sÍet...'r:r . r t

'^..í e[ r r.re - i)]r,

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
'-z rf,_,i:'ÍïTa.1:, 1,:tl, t- ',, I r. !.;..2 :!tr' 

"f 
:;J .r5 ::.Jri .Í.Í,J'r.' bi-,r l-1c.if, 'J-r.l[ -Jrj::öC 55 'i ri; , .,i.:

. - ZÀÀTVoETBAIJPRoGRAMMIiA.i-:i \Ltt .!:-rrt. É..-&t,.;,r' àa:.r'j lïr? Ji,[*í <]-ier3a 5Ír i, l .ra íÍ:' er{Í:.u aL' 'blÉ!rtíil',r! i:::;-'J
zzzzzzzzzzzzzdzdzzzàzzZzzzzzÈà21à2ïzÈàZiàzizzàzàziààzzi!àAità;zËàz;àiààà;z;;i,zà;àriààzzzzzz

j:l?;19';";.I'1.1.""1';;ï:j;:':.i'Ïï:;;,+.-.,".,,,;il ;i,:X..:;J;*r{,eï Èiu;{il+::.,.
91t-9§9-';r?IF..i b9.89t-,9.tr. o.: 4,5 ss.y-9r-zqrer-en 19:.00. uur..;i:,', 1..t,', ::;.:i: i.:.:: ;ïj: Í

Í-í' q:'i,r - .s:t tl,rJ..;-ir.::

t:.-. -Ells:;l ,V,Pr6i z"i.lllr'-Yf+ j:l .'q h ili Í1,1 rlr.-.Ja:.{ si i,-.i{ rrr.r if ji;r.,L r: ; .!}t:i:it'..;"; }iiÍi r. ': .i;
í:) i J,:FÍrr.'! É.] ;;: r'i\r i .i .:ÍiÍ .oJ:o'itJ!ir,' sh :s:r. ..!J:ir Íi.) hf r,'r:3i-.ir;^ -r:" J.tr:idÍ Íir Í- ..| -.'.'i'J ' - .' 

-lg.qac.:g.-;i-ps§..-'" :;;;';;;i.,;;;,;.-.,,.,r;.; ,,:, L,;ii:J,1":L'r::.'.. i,;i;i.:,o; !i:i j.i,;:;

croEvliettoernooi spo.ltleliDe.,É9bllp.(Rfjèii,iíÈ

Í (i*", íy:rjs"ïe í Ít o.sr p+c r:t:.:: :§) ri:: Jn-^:1.' -.: :.'ï Jl.irÉi!Í-'-1',.i:i Í;- i
- i" r;iti^ r;: iJ.! I ,I _''r.r ;.,r ejÍ! 'r.;?$ !n il'\-' '1r:-li lfi'li.i: J'r : t"Y' t:)7. ' .' ::+u, n ,:: -i ::

....,. . r le:.ul? lllt If]Ls;5,1: :: r;:J : .r:rir fir::-..r:I,. Rava toernooi. 1. F,-sporÈhal zui-dhàie , , 1

J

_t.ít:.t:rrÍ.', f tls f.i t. i']'.rí íe a!},'liri\r yS.l..Cr; .-. !ír 'j.'a vaÈi:: ;:, :]YtrL ..:.,f:i :-r.\ I ..i .L;rt.. .. l'
OPMERKTNGEN ' ,t; nL-:u'r Jr,sncn i-iirs J'rrÍ t] .i5::r'; i'-'Í i::'al .-- ,::i ' i i i'ri.:'a--;.' .r'!

,.-:.J Í+' !i irs I.-:iv ;i?:i:rii:I:-.,,h Ii ];:ll ?i;:l^: .í::;r .!;:l i:i:.' rl.:!ti.i I:i Í': ri3:$'.1í]','. ti{;'-" - -..

.Ie;i;.i.i,..i)Í i.Eg!.,eiI+La+{rSE!9ldt.-gqealENs.zelhroerbal ,roernoof .oÉ..,7...J uni.à. §iy.tiai- hèlaas
- ._g:;lriJ;rt _ .r":9E91;:doofgang \ri+den.. Dei-gcnÈinaÈle ,meÈ de:.@d.ewerJ<ersavo,nd blèék:b1j zonder

iL:rI -.^ )". ,;: - !n9e1tl<{tg.' Feri .nJ-euwe-- xoqge-li j khèlal was op korte termlJri iiv.'n; hët irotezalentekorE. helaas niet eeer te realiseren. weUicht zairgetrdctrt -wóiden
dit toernooi in auqusÈus tc doen versDelen-- Dit zat dan eeoidani§èeïa iöia"n:aoo':a" ïi.'ïí"t;iliiàétb';iËJilià'"i5-h
opriclitiri§. ' Eterult kunt u dus opmaken dat Uw hui.li ge se*retarls er aan hetel,nde van her selzoen een punt achrer zal zetten-'oit- wë+;.1i1jad;;L.

. 1t; t:\,Ja')ttL I!'.r r'_rrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ii
- t rÀNGs DE spóRrEr,r vaN ps 2_!,r T.ADDE R -_ y ? y tr

zzzzzzzzzzzzzzlzzzzzizzzzzzzzilaezàriaÉtil -.'' -:.r?:,::::j'ÍË-;-í,)r{r'.:""'
u, _,, i?r?r?.?r?rrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAMMA 'I7-5-1 986.

LENS 1 en I,ENS 2
.'r,rrct .7.r,,rï ,rr,.'iro .ríÍ ,.1,;art c:l ,s.Yl,.Ï 

tff.,39"It.Y3"rscho::Í.r Jul'lana v. §t-o.-l!-erslae4 -.bij Esso s tationverzaselen SI,Í.V 9 .45 ur:r.
opstellirg wordt door de traine! bekend gexoaakt.
Àfschrlj farlres : Vrlj dagavonal voor fg'.àO uur bij M. NeLissen

icantoor
03429-2t48
oze - 5442055

-7-



UITSLEGEI{ Devjo toernooi LE0IS 2 eerste prijs
LENS 3,/4 derde prus

LENS ,,veteranenrr te f btj sv wasseiraarj I

DENK OM DE IRAININGEN vAN. ?1 - 28 nel.

ri

, ]. ;".

1n clé laatste 'Elnuut

..- .i: ,':'.- ': ': i:' ï

op 10 Eel was LENS te gast bU ale SV Was:ieíàar oE te strljden olo ale Ctrrls aèfiroy 5o1."1.
De tegenstanalgrs fui diu. toernool waren3 'sv 35, t s-Gravenzande, Voorschoten, I{assenaar za
en !{assenaar zo., welk€ Laatste verlëden" Jààr deze rcoie bokaal won. Etrtge kaÍttekenlngEn
en de uitslagen van de wedsÈrijden.
LENS - Wassénaat zo 1-0

. .__\--:. - ltà'éen rceizaam be91n_ l«uam dit doelpunL'op eèn. qlibberlq veÍd pas- r:' -. varrldertwetide helft tót stancl 
"1. !gl:"9?fr9t van'nuumr 1I... .".

op een gDed bespeelbaar hoofd reld lrerël hier de beste wedstrtj dt v. an het.toeïoool door
IJENS gesPeeldl. ondanks dat nr. 14 de eerste helft van dleze wedritrlltl ibest vlagden,
scoorde hi'l eennaal en wederoE een gave voofzgq.-\daq1.ult een_doelpunt kwar:..: ..- ':'

r.ENS - SV t35'2-O

Eeen toch 
"we1 .éfS. 4{ak SV'^5 wercl hier vrtj, eenvoudS.g verslagen. Nr. ,14 wlst.tf,deeEaal te

scoren.'Nà deze wedstrijd stonden LENS en wassenaar za. sarrEn aan kop en konden we de
inwendLge Ens ga.rn \rersterken wadÈ.n€i dle parizs'kvran de besllssendè' wd'dstrtjd. .

Í{Assenaaï za. - LEt§ 0-0

VJorschoten' - .DENS 2-7. ... ,íÍ]

rn een enerverende vredstrijd \ran beicle kanten, kon ren nlet tot scoien boren. ettés grng
r+eer door het gli-bberlge nidabnv€ld en nlet over de vleugele. N!. 14 werd er ondanks de
opbeurende uoorden van;Ioop i{llleros een beetje moedreloos van. ' -.,..1, ,. .. .'.:.

Eeri gehandlicapÈ VoorsdDten (er waren nog traar 8 spelers orrcr) hadl helemaal nteÈs 1n te
brengen tegen een voortalurend scorend LENS, Ook nu weer lets Eet' nr. 14. EU Ecoorde wel

2 naal, I9ièJ'vond het'vreeBd dat'een.voolzeÈ van heD door een tegenstaÍlder Ln het straf
schopgebietl gcvangen werd en hLereoor geen penalty gegev€n vrerd.Na vIJf wedlstrJ.Jden
stonden wassenaar za. en LENS nog stéeds op het zelfële aantaJ. punten en rcest heÈ
doelsaldo uLtoàken wie eerste was geworden, LENS haat 13 doelÉunteh voor en 2 tegen.

'...'!{assenaar"za.i,9 doelprrnten voor. en 3 tégén. r,ÈÍs dus.-winnaàr' van dle'chiis Bekoot bokaal.
. oe l sp-e1q;q."4ie, vpor,dlÈ succes Zorgden.wareí: Enze - v Eijkoop..- v tíeerden - pÍeterÍoaÍl -

Jd.-Toq. - Kooynans - Jocp -en ceraral Sinkè i aaldieis - gbàrc - de nagter - op ten- Berg
:,990a+)<! allemaal. - ,...',!. , .r, .'-;.:, .:! ,' -rr.i' r -.:..":' ':

arend v ElJkoop welk n
' i-'. - ! .--.-,1 i- ' -, r
,..'...,.-.'

JJJ.IiIJJJiIJJJJJJ.IiIiIJ.';IJ
.riJ ..,':-.

VII}.I EEi JEUGDFROIT iI
ITJJiIJJiIIJiIiIiIJJJJJJJJJJ.T.'J.',IJJiIiÍJiIJJJJJJJ.I.I.I.'JiI.].'.IJJJJ;J'','.I.]iIiIJJJ.IiI.'JiIJJJiIiI.TJJJJ.IJJJJJJJ.IJ

B

.iJ
,,
,]

r 1 r,ri"
u.lmr_had ' jÍJ etgenlljk? N,,IrlÍ€r. 14.
,. : r , ! _ .t. -.i- l '_ .! r., r-

iI , r'.: ''-t"" tt,
.J

? ,l_an Eqro, ,

AI,GEMEEN KOI{IAKTPE R.SOON :
-i 1.' >.r.' ',r

WEDSTRIJDPROGRÀUMÀ .A+i} unioren

,biiÈakrPdi;öàí 3

- '' t't'

Peter.Perreynr. Serenadestraat 51; 25§_1 :O: Den Eaad," LeL. 971674 ' '"

-.-f ..' ''
' - " Ederln Coret (voor één keer) teI..:Í

67 7096 b.g.g. 971674.
., t -' | '

' '1 r rt l.

j-r' :.-( - .J.

-8-
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Afbelren voor cb wedstrljden bij bovengenoe,d persoon,op vrij-{qga,vgnd tussdg.t6.oó en
19.00 uur. In uiterste nooil nog op zaterdaguorgen op IENS bir-iemand van ae
j eugdkonmi ssie tel. 66-1314. Voor a'rionctrvealstri j den .riiterftjt;àe avond'vaÍr cle *edstliJd
voor 18.00 uur.
-. '; l'-:'...f :.t -":,- -' :,.: . . .-' ,.- --i.. . i
)"AE3Plg-y-l-19§gi"' .,". .i- . :. . ,.. r' .' ,' 'sarcnxotrst r,ENs

- *1 -,.19..30 u.ur- lENs À?

9.30 uur LENS D1

9.30 uur LENS 82

'-.zoNDAG 18-5-1986.

10.00 uur LE{S A1

I.!ÀANDAG 19-5-1986.

10.00 uur LENS A1

i4' -'i : -

CW toernoèi. i.' .lcno€ne l(rulsweg ,4gtÈraan

lgesterkwaitler toe'rnool M.VrLJenhoeklaan
8.30

cvv toernool croene Kruisleq ruiiÉ_rdam' 8.00

uur

uur

uur

,l

Kranerburgtoernool spipark' Kl.jkalul.n' .;0 irur

.- -..'-, ';Xtarr"nturgtoeïnooi sp.park Kf.Jkduin , 9.00 uur

(ter lnfornatle)

I,ENS À1
LENS A2
I,ENS B 1,

, , - F- '.r +. -' , ..",-.
'BYZoÉDEREE Eit .! ! !

Den Eoorn toernool
Ftrl I Speeal toernool
Full Speedl toernool:.,

zte kopy r sportkarE, pasfoto's lnleveren, zonervakantle- en kontrlbut1"s.

PRoGRAMI.jA À1 :, Krénenbuïqtoerilooi

:. zóndag'l8 met 19.86.

U. S. Lelrln
LENS

.10.0Q ugr -pqNs,
11 . 30 iit r rarienburg
12.15 uur Penalty bokaal

;"Í 3..ls 
, 
uqr -,Lg),ch

I1

tlaanda '19 Eé1 1986.
'.. - t:'. - ''-! È

.1O.00-.uur WVS

11 .30 uur LENS
12.45 uur Lunch

,-14.00 ,uur BMT,-,! -. . l
,15,30 uur Knesselare

I,ENS
PostaIla

I,ENS .
LENS.,

PriJ suitzeiking j 15.30 uur

-ol§E-r,rrr.t9, E,verbeek - F.de Drulm - R.v schalk - ,.r, *=*r-- i.r*"=r"ij* -
P.oosterÍ{eghe} - M.v oven - L.I'reeu}risse - A.oosterraken - M.er Asslouti -

I ,:,', t-:. I -.

-9-
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. , PROGRAMMA.,A2, +' I}2 i .CW toernooi -.

- .Je. yedstrijd on 9.3O 1uur,i.' Vpor- 'de rést'was het-nog nlet bekend,l .
. , .t:

.a, '

Opstelunq A2:F.Chrlst - O.SwaIef - F.SwaIef - J. BooslooÈ - K.Verhoeven - G:vd !Íeide -
.1 :... ./;.,.-- R. garttran - M.Spa - 'r. de ilonge - D.Spa - J. Kourrenhoven 

= {.I{el:teÍ!s - !,!r EYis.

OPSTELLING 82 : M . Eaazen - R.Raffaele -: V.T/öry - M.tsosch - A, Raghoeblr :'À.v Wíjngaarden -
.,.!! . r. , R. CuEberbath - F.v Veen - A.Tlkai - p. Valkenburgh - E.v Knljff -

. 'i Í-i- -, 
r R.9lyïaleEan -j. !T. Mansveld. r' .::"r i' l

':...- ' r'- l,
Na de Maastunnel r.reg onhoog volgen en blj eerste stopllchten rechts-àÈr'rvà_ +-S,OÖ.reëer
rechtg liggen Ële velden van C1/V. Gaarne oudexs Det vervoer. 

.t f;";.'.: i', l;.i;'-,: .,.1 ,,-l- ': . -:- -l:;., "l ,i ':'
' PIIOGRA!,IMA'81 J Westérkwartlet toernool

I

9,30 uur LENS -
',r "10:45t uur; LENS -i.. :: . .. :'

13. 15 uur Krulsfinale I s
14.00 uur 5e en 6e plaaÈs
14.45 uuÍ 3e en 4e plaats
15.30 uur Finale

_EW
i - 'ri .. -. ' -,':. SclièiÈningen

.':.. .r :;..
_Opr!g]li"g, J. Dunant - R.Spaans . R.Ilettero - M.Brooshooft - D.BijIsEa - F.eI Eadalloui -

P.vd Zwan - J.TlmerEans - E.Spaninxs - p.tsijlsma - D.Eanique + aanvr.rlling
t,

WEDSTRIJDPROGRAHMA .C+D iITJMOREN
.Fr :^:,:'1, ]r :, i':ii:,,
KONT]IKTPE RS@N :

.l

RoberÈ Pennlngs, Kon. Emakaale 4c. 'ill RJ Den Eaag,
te!. 6524L4 b.,J.g.'_97167!' (-p-èteÍ Perfe'in) 1

Afbellen voor de wedstrijden bij bovengenoelod. persoon op vrÍ j dagavonil tusËgD- !8.00'en
19.00 uur. In uiteïste nood nog op zaterdagrcrgen op LENS bij iernnd van de
jeugatkomissie tel. 561314. Voor avondwedËtrijclen uiterlijk de avond van àe weastrtla

ZATERDAG 17-5-1986, .l .SËnr;nkóDst DENS

LENS C1 vrij
9.30 uur LENS C2

zie bij LENS I}2
crlrv toernooi Groene Kruislaan Rotteldan

i. i

MAÀNDAG t9-5-1986.

13.00 uur LENS cl
9.00 uur LENS C2

ZATERDÀG 24-5=1986i' (èer'lnfórEatie)

- U{O.toernool sp,park l{esÈ: ZoeterEeer
DWO toernooi , , ;:: ,'r'r'

12.15 uur
8. 15 uuÍ

r,ENs Dt - '{Í : " .,.'t'." .

BYZONDEREEDEN: : 1

,- À{aasdljktoernooL 1

zie kopy: sportka:ap, pasfotots inleveren, zoEertralanties en kontrLbutles

- 10-



PROGRAI,'MA, t,I I 'CW'toernooi

le weclstriJd om 9.30 uur.

OPSTEIiLING: als beKencl

voor de rest was het nog niet, bekenil.

reÈ n. zandstra.

':1: Í' -': ,l

ROUTEDESCERIJVING

Na de I'laastunner lreg onhoog vorgen en btj eerste stoplichten rechLsa€; Na + 500 Elèter
rechts liggen ale velden van Cw. Gaarne ouders met \rervoer. . .

PROGRAMMÀ C1 en C2:.D[vo toergool

DHL

Cl :

13,35 uur LENS
14.45 ur:-r DriO
15.55 uur Vitesse. Delft
Prij sultretking +, 16.45 ur:r

9. 35 uur I.ENS
1rl .45 uur DWO

11.55 uur DVC

prij suttre (inS !.L2.45.u"t... ',

OPSTtsLLING I,:,IJENS: c2 ald Ëékei.id
'';;, n;':i :j:'r'i, .i ,' ; ; I.. . : '.-

}'WEDSBBtrJ DPROGRAHMA'.E+F ' .,UNIOREN

I,ENS

I,Ei.Ib

OPSTELLING: als b€kend IESIS Cl zonder M. Schur[Ërn I i:, ]'

. rxswÍ
- I,ENS

-- ' - r.ENS
r l--l '"

:..: Eet R. Za-ndstra

KOMAKTPERSOON: Rob v. Schalk, JaJr Luykenlaan l5B, 2533 JV Den, gaag,
tel. 884694. b.g.g. 971674 (perer pcrrelm). , ; I

SaDenkoDst LENS

'j'i.::i I :rr, i;:

ra:1!ï1]d voor de r,redsrriJden bt j"'bàvengenoàilà peisoon op vri j dàqiirond ;tu;sè; ti.'oo en'18.00 uur. rn uiterste nood nog op zatèrtragrcrgerl op LENS bi j iàmandl van dejeugdkonnJ-ssie tel. 661314. voor avondh'ecls tri j àen utterliJk óe avohd.'van de wedst_ri j dvoor 18.00 uur.
,,.ilt 'ï.'. 1 :: . -l ..r' .'"' ' '-

ZAIERDÀG 17-5- 1986.

10.00 uur r.ENs E2
10.00 uur LENS F1

* celeritas toernooi Ieyweg/Noordtrueg
celeritas toernooi

-9.30 uur'9.00 uur
ZÀ.IERDÀG 24-5- 1986 (ter 'lnfornatie

LENS El
I,E§S Fl
LENS F2.,-i .t...' ,'..-

,i:'.)i:''- t"1 í.i:
.,"i.-..".

, .Maasdijk toerrioöi '.

, 'Eusdi jk toernool' Maasèijk .toernool

I]Y ZONDE REE DEN ! I !

zLe kopy / sportkaqr, pasfotors inlqyeren, zomeruakantie eri f<i"i5óutfés,

-11-
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PROGRAMMA E2 '+'Fl: Celerltas -tóernooi

al

I r'--l: . r.

:1

I i',

. i-:

l{ | !:'-.,'

: llr

-..- .. ! t"j

ll,.

10,25 uur LENS
11. 15 uur spoorwijk
11.40 uur LENS
13.0C uur

\ .13 .25 .uui .Finíè t s ' " .:

:.. *':ll4ippolClàÈ;

- I,ENS

- RKAW

1Prij suitreiling -1, 14.00 uur

OPSTELLING: als bekend

Fl r

10.00 uur wippolaler
10.45 uur LENS
i1.30 uur Celeritas
12.15 uux LENS

Prijsuitreiking + 12.30 uur

OPSÍELI,ING:

ret M.Bertina - D. ZàódÉtià - M. Chàaibl'

LENS

spoofui jk
LENS '

ODIB

P.v Rijn - il.Sandifort - !'. Kortekaas - R.val Eeyden - Íh. v I€euwen -.:.,,
M.Vieveen - R.Otte - J.Blon.

WEDSTRTJDPROGRAMMÀ DAMES EN.MEIS,JES.

KONIAI(TPERSOON: Danes en t\Íeisjes:Dhr. Ros. l.el. 295726

Afbellen voor de wedstrijden biJ bove,ngenoemd persoon op. yrljdagavonal' tussen 'le .00i
en 19.00 uur. In uiterste nood. nog op Zaterdag:lorgen op LENS bij ienand van Ële
jeugökomnissie tel. 661314. Voor avondweds trl J den ulterJ.ijlc de avond van.de wedstrijd
I'oor 18.0C uur. ': ' r -.'l ':

ZAIERDAG ' 17-5- 1986 .

11 ,00 uur LENS ÍEeisies ,:., I -,, . 
I..ENS toerngoi r 1 ,. "1,

saméíkónst DENS

^fr t !,.\
, ":r10i,30 uur

r.l - l '
10.30 uur

'- I4AAIIDAG 19.5-1985. '!,u

11 .00 uur LENS DAMES

:': ZAEERDAG:24-5-19 86 . (ter infornatie)

LEIS toernool

Nootdlor? toernooi
L.- --1, .11,, i ,

'" LENS' daures - -- '
;À;;

I]YZONDEREEDEN

ziè kopy: zonervakantles en kontrièutie.
er Is g€en training reer -voor 

de. da@s en de EeLs jes,
op tnaandag 19 Eei is er eèn Éésprekl.ng voor de danes orn

' IiEDSTRIiIDPROGRAI{MA !.teisles/ d.d. '17 rei
11.20 uui: Rava
12.00 uur - v-erburch r._,.
12.20 dur''sï'35 - ''-''r' I

I,ENS

- LENS , .. .r.--
I,ENS

13,00 uur irroodEaaltij dl voor elke verenlging,

.. t-

10.30 uur :

-12-
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14,20. uur LENS a.arn "- '

.'15.4o.uur.sï'35",.-.,,LENs-..-:.
".:.).i.- -:.r -r".:.' -'. .. -. ,' *:'-. 

. : . :. :

OPS1,EL!IIIG,: S.vd Berg "- W.KooI - N.il,,s - D.SchraD - J.Daptiste _ S.Kool _ B..Smlt
I.SBaanbroek - M,spaanbrock _ N"Schrijver _ llsette _ Either;..verzanelen 10. 30 uuÍ-,LENS

ÍIEDSfRIiIDPROGRA}IMA . 
DAMES . 7. a"à, 19 É€1.

. ,. 1.2.0J uÉ- Í.sr,ls- I ' "'
. -' 13.00 uur Rljswijk.;'. 14.30 uË svf.r, -:^

rs;so uur'irssà " :: 'r

Nootdory
IENS
,Í.EI'J-S :
i"Et;s

OPSIELLING.: I,Í. vil Derg - iit. Bergenhenegouuèn - A,Dj:rkztrager _ N.vd. t{eer.
.- ..., !i r , . I . SpaarÈr.ock "1ï .I.Spaanbr-óek - M.Spaanbroek _ c.f.ors _ L.v

T. cl:oeneveld - B.Str[t
l0 . 30 uur -.reïzamelèn op LENS i _ -r. n..

.uÀai-'aailvrezl.gj-zljn., .t -. .. 1, - .. .i

- M. Schouteí -
§as -'S.KooI -

een baspteking' c!'eï hct nicuns'seijoen. Gaajne aIIe-

I-EIDEFS2OERI{@I
. :,:L , , i, .- .J.1',' , . -' . )

EÉt is §e laatste j,r::e-n gebnr-ikéiijk cat: vercnigingcn oo!: -,oe [ooien'1,oor de leidersgaan o::ganiseïen. Lltt keeï zj-jn \icj Liitg3aodigd 1100:: de :;ere:riling voorburg "p rà ,.i .r,.,1oo:: cnze buurtvet:eÍrrcring Vlos oi; 23 t::i" Dc 1eld.eys,1Lrai:iers ivoíoee voo: deze toernooiendoc,j: l'rarèin nelver ur:-ÈgenodiTd. lTog niets gehoo-r:d, wcr trainer/rerees ." noil;di;;-"*"'irli'.ereÍjsë oxn B:e i.e sFe1eu.i? DeI Car: !la::tií t_,r,.vc:: teL, 91.0399., :ij :.:.:-?rrg b:.qi"l:" lrc. oE, 1e.00 u,jr. cr is.rrr'r,uc-.,.;.,r;;;;;'n,n óndersraande speterse(m Íra Pr" Bcrnhal:dlaan ,tc Voorio.,:rg:

';i'Ï.=ï:ii. r'.v r.cstcr ; r'rr .ir'"":;- P. Mu-tdcï - ?. coste'Ér,,osl,.rr- - M,R s:- A.Ros -
-. 

,. :.-... Il.SchI- i - F.vd Eez 9,_ !. Íranr€jtho"Jen _ J.v Kester,
. _ !.':, iiet'sporttènue (§hi::tjc; 'r=bekjg, lcousc»i rrorit gezorgC.

;: ' $FOEIKÀI?

.ll1:INDEPEII:

VaJr oi)
):seten

dÈrstaand3. spe-exs itad G_o dlt rioËent het vo1! cCige t\eCrag a.al. f 120,_ b!-nnen
1:.j"":,p .gi::c 33671-1 t-rr,'r. pcnn5.n EEl..s.Ler i.oits riret r=ruaid:rg spordanp:

R. Tettet:o - F.e1 gèdè..ou-i. - E.Spa.-rir1:(.5 - M.Eosch _ M.BrocshoofÈ _
À. Raghoebir -'t?.schuurican -' p. rJ-r.i.konburEh. - A,likai - I,t.wubben - E.den Eeyer: -
I" Teitïg - Di,i,C BcrE - §../C Berg - Lr.í, Zettcn _ D.v Delden _ À,v Delden _'E.v..ICIÍjfÍ - .R.Booil - ,T.Nirnsí.ej.d - p.pÀ-onk'_ R,IÍ![r(,len:rn _ .f . SpaaÍrs _
N,Sc.lluuman - M.E.ratcn - L.. Ha_nj_c l.:e - R..Bo?j_sch -.L,v RLjn _ M.Reuve!.

J.Acefnagel - S. Eo€fnagel - p"Josch - §, Rielten _ I,í" lzen(lco:n _ J.v Dieroën _
I{.v- Dieln,n - B.v Elstrijli.,- .i, Kr:_,n jndr:: i).lcr _ R. i.{ubb3r _ J"vd Zande _ T.Heias _
L.Àbcunat:ca - R" Kicoi: .. I:,porl:ey,i: - jl,vd Eoei( _ R. i, Schaik.

ZËISI;I;

. , -i1 r:'
,- --'ii.l 9. ggun!.ng,ne

raae:. gaè- gr t99h
. i i:e doe n-..-.Vxag1:n.

''-'| lf - '
!:ONTRii]UTIES

esÈer helban. ue l:egre_oen CaÈ -r'eèI Jànge:rs aI hi;,e verplichtingen hebbenook nocr ïeI lrat zijn CJe riog noeÈcn bpEalea. :,lij rreizceken ó om dl-t nuorrcï" het ,bedrag? Bí,:1 ,tí3.v:., vö Berg .;a!. 2)7978.

l i;r;:' ":'" ':'- 
Nu, i,'9: het. toch o\rer betaLen hebbeí gaar'r,re direkt ,,..= érro'
i:,!ill k:egea 1re ook te horeri dar zee! veet jeug.J.Iealen' nog
na§5en"

l.r l -r. ,;
í:í,";.:...

door. van. dezelfde penning-
een kontrÍbutieachterstand:.

- 1.:-



!{ilt u het nlsuÍíe selzoen tlpt een schone rei begtnnen maak dan di:rekt het'qàId over opgiro 335711 t'n.v. penningmeester LENS. ook lrlj hebben als vereniging onze \rerprlchtlnge:dÍe we graag na brijven .koEen. Heeft u vragen àver ae hoogte van het bearrag bel alanI.levr. vd Berg te}. 297978. U kunt ook kon-Lant betalen op irruS.

PASFOTO I S ' INIEVEREN

voor het n'eu e selzoen hoeven de Jeugcspelers nog nlet gekeurd te worden. Er vrord.tgewacht op een ar.ternatief voor d.e vervarr,en 'meèische spórukeuring. o. rolw g"àitï".r",Eaar legitimatl,ebewij zen uit voor één seizoen..Jongens van wie het regiÈlEatiebewijsvervart Eoeten daaÍom nu twee pasfotors Ínrevereh Éii oe ieugaxo,r-i ssíe. ondanks veer-vulèig oproepen Ln de -f,ENffiïué 
hebben onderstaande lersonen nog steeds iËi-Ë;..gà"ra.zonder kaart'j e niet speren. sÈuu-r- daarom nu twee pasfotor s op naar paur vd steen,Chopinstraat lO3, ZSSL SV Den Eaag.

' A-klassers:
B-klassers :

M.eI Assrouti - E.KassLE -.p.Straathof - K.Verhoeven _ . -..
R- C!,Eberbath - E.Endlich - M.Enauich _ M.de Frel _ M.Haazen _ D.Hanlque _
À.Jansen - E.Raffaele - R.Raffèele - À.Raghoebir - E.Spanlnxs _ J.timernans
V. Troq: - F.v Veen - p.val Zwar

!-krasbers-: N'.Bholai - M.FÍederÍr(s - J.relieverdl - s. shar,a - H.s,ur.derb - À.Tlkéi.-D.v Zetten

E-klgssers: M.tsertina - R.,ragga - J.Koppendraaier - D.Mannlesing - v.cle wlt - il.vd zande
M. Tl,j sen

D-klassers 3 R.cUIiot - N . Schuurman - M.Boïsten

f-klassers: il.Blom - J .Buis - L.Peek - p.vd ZaIn.

ZCMERVÀKAI\ITIE

Het ls de begoering. và de heren trainers on zo vroeg. trDgeliJk weer net de trainlngen te§tart'en. cèdacht'Í{ordt aan de raatste week ln iuri. zercer voór de jongens dtle op kaEE)gaan is het lekker o'' een beetje voorbeÍer-d ...i. r..u werk te ueginnén..-vàor A1.81 en c1staan op.2. augustus dè eerste lreds tri j den arweer op t"t proqiu;rr. -J;il. 
zien het devoorbereidingen ziin al lang gestart. Eelaas ]aten veel van Jullie het vJeer afl{eten-ondanks veervuldise verzoeken van onze r<ànr om op re geven "i :.-*"i7iràïË-ràilï*rra,gaat en zo ja tot wëumeer vlorden nauweli.jks gehonoreerd. van de iongens d.ie op sportkamtrrgaan slirlen we ook weten of ze daarvoor Èesclilkbaar zijn. r,ever óndérstaana strookjedaaroE z.s.E. ln biJ je leider of je tïainer.

Ik ga wel/nlet op zomervakantle (sportkaq) niet inbegrepen) . Ik ben.vanaf,. .besctrikbaar om tà tiainen / spelen.

TRÀINERS / I,EIDERS'oP @I,ET - JONG I,ENS

geÈ einde vaÍr het seizoen- koDt sner naderbij. Nog enkere toernooien, sons nog een eired-striJdje erorden er gespeelal- verd 2 en 3 aIínede de tralningsstrook zijn in reparatie enveld 1 is vanaf 26 mei aan een welvèrèiende rustperiode toe, ,a 25 mei stoppen we danook Eet tralnen' De !í.K- r-n vexr.co begint dan ook. Í"?er leilren Èe van de traineïs,/leldersnog een rstukjeo hebben over htrn elftàl c.q. trainrngsgroep. net rs n.i. de bedoerlng clatln de eerste wee!( van juni Heej; ae_ specialJ Ja;u". van Jong rENs ultkomt. rEUk is hetdan on naast inforrnatié over het nlewe seizoen (tr.ajinlngsoverzicht, nleuwe selektiels)ooli van a,le er'ftauen rn'at-te iezen oser het afgeropen 'seizoen. wrj'zoiàae' d.anook voorde eln'lstanden. zijn er oudeïs, trarners, reriei" die iets argereens over jeugdvo€tbalwi,len schrijven dan mao dat naÈuurrijk 
"":*. 

-o.-r."py 
moet uidrri j:.-ruuia"g.*rrcl 2 junibi, de Jeugdko,Dlssie bínnen. zljn. stuur hët op naar paul vd steen, choplnstraat lo3, .

;i;'i:rï" 
Eaas or lever het i-n op rewÀ. i"aÀi. 

".u,a.savond vanar eo.öo uur ziin

- 14-



I,ENS TCERN@I vooR I,ENS I]1 .
;':t' jÀ,: .:r!i r.-J:::') l:-í '- a,i 3:
'.1'or. rèerrioói is'to;Ë 1!!'+J;"i*;,1!;.;i!;i.à"i *i-,Ë;;ó"=..r.u,,;ài"n.. *ï;ersre yier''r héÈ'weei.,èii àaiààor (rza) 

-aa p"tiíaltirtrrnsdtellins erg.. tpse.n. ,ook .her, .uitëihdeliJkeresurtaat, de vierde nlef, w-a| _niei. gm.ove1 naar rrqií te 
-schil5ven. 

Toch stàrtte r,mrs ts1': , fàndrièk'. "ÀDo B-ïe
- à-*'fti=.1.iïJ.i"i:ff 

".iïó.Ë ;:i=iË.:ï:ff:ïtr6"ïi:":ffi;ïï;iï:,frillli"lji"lÍ".'-' 'irerdler,il 'geweest naai Ooor tieL-,.u, drrg"fukklge tegendpelpunte.n won.ÀD0 tret 2_1 ,.irieidoor waien enkere spererè'eivon'-"*''-;i;;;;'i;#ïiËïïii;;'.; * wedsrrij6 résen
- _ARc-regÍonèal r,rerd.onnoclig pet ?-1. verloren_:..í-1 §chevenÍngen .(4_l) en rhet, zwakkè ,

^.- ,,'-l:3ïfïdrjÍ-gl-1'la naxt<eir'ix s"""ilÀ".-vors.;"'d.";;s.iËtni",,-'o"=t bij seujke stand- "-, penalÈies 
-ge3choten trorden.'. set veel"betère dóersatao rrí r.rus vras.dus niet, besllissenal.

" - '.,.P, 191;'r'perersr nat ars .ze waren van de iègenr -waren 31 omgekleed en. vreraren. draardoor'....li:t9ti scheveningen eir aRè rcesten lhu , sctriètè# on aà-l*"eóe ent:derde praaÈÈ. ADo won;'het toérnctoi. Re'st. paj nog on Ma.rt.i.ri.neu".r...à-rrurrÀ'.yÀ,;;;; |. ;;d;ilil; .ï#;
, "':l'g.li9:tle 

(inc1-t:pr-ircreí) en a" e*i.='aiJi#; .ildri.h;";;## en Reuver voor de soed' '.i-verzoigde lunch..: '
,:f,., ,r:...,1-.1.,r. ... -., .' 'i, ;--r .".:. \a. i.... r i' -:ï -,-: ..-- -.;tl .',' '- ..: .: :.;r' '

2e Daaqse Daalkwaftiertoe rnóoi voor'f,ENS A1

DP-2-d.aag,se _toernooi van Laakkrrartier ,is alti J{ een van. që leukste toernooien voor A1.El]Ie
.cJ.ub heeft een beseleider en, een klein ,begeleldertje van taakkwaÍtier. in onzepou.]..e wa:ren de volgende' clubs : ÀJ.exàndiia'66,.VuC, Ikast If en. LENS;.._In'-de andere poule'zd!"i"; §p;14".r' 29 9w, Dg zwer-.rers. èn f,aa],:t<iaarti er, -We begonnen I. i:'toernooi Eet de:wedstrLjd tegen Àlexandria,66. We speelden op "baggerveld,2," waar de vrlnd ons partenspeelden. We lJegcnn'en cie wedstrl jd aar&ig. I'Ie scoorden de le helft l-0, fn de tlreede helftkwaEt A1e)<anèia | 66 terug tot !.-1. DiÈ was ook. de eindstand. , De and.ere wed§trtjö'in onzepoufe was v[,C Ikast (Denen) . Deze eindlgde 1n een 3-0 ovemrinning voór lkast. Onzevcl,gen_de wedstrijd was tegen VUC. !íe noeslen. winnen on in de kruisfinalers (voor dléeenste vj_er plaatsen) te kotren. In de eerste helft hadden .we. wind'tegen: Wè sèoordén 1-0dobr èerf èchitteren de opgezelte .aanval. In Ce Èsreede. hélr ft kvram'Vuc sterk'opzettèn maarEe honden geen kans creeëren. Ml ln de .tweede hel ft kwaoen wLj op een 2-0 voóiéÈ ron?.dclenDit'hiéIdéh we vast tot het èinde, De andére $redstrij tussen AJ.exandital66tegen Ikàst Ife:ri.ndigde li èen 'iveer , 3-0 overwinnlng lroor de Denen- Dus. totzover stonden de Denèn boven--aan ÈaÈ '4 !pÉmten; LINS 'had 3 punten, VUC had 0 punten en Alexandriar66 1 punt; ttiiér wij'-eó ribóh teqieÍl de DeneÍi dus als Alexandrla i 66 van Vllc.zou sinnen en wiJ vari:de»eíéí veirliezeí zouderi r",e op gelijke sÈanal .op e twgeqe plaats._De wedstrÍjcl LEI.ÍS,i.Ikààt, IF eindrgoe'in

, eèn 4-0 overwinning vqoj Ikast IF. we hadden geen schijn Vàn krins'=' tègen .dé zee rgoèd
- 
spe-Iende Denen, VUC won net 3-0 van Alqxandrta r 66. Dus dé Deilen wareni .le, rENS 2é , VUC.3e èn alexànd:ria'66 4e In der andere pgule werd de Spartaant2o:1e,:.De ZrrèrverÈ '2é,. LaaH(wartier 3e en SiTt 4e

De eerste trriee llit elke pou.le zouden spe-t en om de finale plaats. De le uiÈ de. aÍr_derespeelde tegen ons . Het werd dus spartaan | 20 LENS Eí in de a.rdere halvE finale'tussenIkast Ip tcgen de Zrrervers, atle tgree de wedlstri jden einèigden in een 0-0 gelljkspel. Duswij poesten,.strafs choppen neDeí.. ile_ vJcnnèn. dus qre zaten ií de fi nale. De Denen (waar weeers:t ret 410 van verloren had.den ) ."Èd1íén. ilok Det strafschop neEen. De finalé tussen LENSen Ikast- .ÍF :werd een sFaÍhende wédstrijd: Ikast IF: kreeg in de éerste helft veel kansen!1AAJ' daÍrk , goed keepersiverk wercl. del hrrf 'gèho
een vrÍJ e. .Èrap..È9 ne@n te.. hoogte ,va,{ tret ,+t'ia

in de eerste helft i<.regen we .ed (zijk::nt.). De bat. werd goedyoorgetraklien en" ingel(opt (aloonieuiand ,Vàil LEN§),. .Dit betekent dus 1-0 voor ons .I'Ie Ncnnen + i fiqale-..tqgen rde. Denen.

ilCen.'r Nog
fs cliopgebi

Rob v Schaik,VEESIJAG . VÀN:DE TOERNOOIEN'VÀN LENS E

oP 30 aprtl j-r- waren wlj te gast bij cw in Rotterala', De tegens-.anders cwHernes D's - rJaakkwartrer en Excerslor werden op deze schit*íedde àat-arren rurnversragen' Dit ïesurteorde in een lste praats, alreen door de teko*koíj.ngen van Dl, weÍddo vereniglngsprus niet gewonnen, JarrEEr, naar helaas.

' .t :15-



zaterilaq 3 uei. gÍngen wij tesaeen Eet Fl naar Breda, waar wij.teienstand Eoesten blèden
aan gastieer JEI.A. q,e 4 weËlstrljden v'an E1 vrerden overtuigend get ànt"., uet frbt opgerke-

. -;: tiix ..Lelsarao .vàn- iz:2i.öoli" hief werà 
.g! 

dus le. Mede'dooi dle 4 overwirurinqer, ,Àr, rr,.:li 'Íron LENS tetecht 'de w-isselbèker ll "' '".'.r. -".. .: .,.:,:... :.
: .1: q) EemèIvaaitÈdag bleven wij dlchÈér bij huis, naiiéfiit'op het Fla4ingor s toernooi ln

" Rijswtjk.' slechts i trla.a1 vrerdl gerlJkqèipeeral, 0-o . tegen s clrevenlngen, de o,rerige wed,-
'- " strljden ,w'eiden -tior:wiíns wèl gewoniren, àen vèet.bèter doetsaldo bleek;nlet genoeg voor

de..le prijs 'Èanu .schëveningen nam de. strafschoppen beter dan rENs. wat,een àe ptàats

ÀfgeloPen zaterdag het:4e toernooi in- 10 alagen bij t,vs ln Leiden. Eier bleek dat de :
'i' ," J onge.ns toch ral- eenrbe'etje verrcetd ràa:<ten; . vri j àagavond werd na,'teliJk de kn door deze-. Ioriillen,.aIs tràlning-:,69r de ,LENS loop, in +'3s-Tliugsn afgelegd. Van de 5 wealstrijden

.Ise!ëen, er '3 getronnen rèn .'2 verloïèn ',iat als giè'vof g'naa aat EENS Etr 3e ln cte poule weid.

.41 !,et.ar. kan gezegd worden dat., óndank's dre'soins te geringe tegenstand, erg: reuk werd
'' gel9-etbalËI Eet vele. s ctrittèreirdè doelpunten.,. . I4orEen loopt El dan net becpleiders en

,-,.- een èantal .vrouwelljke fàns de 6 kiloEeter en. op 24 ÍoeL. a:s. beeÍndÍgÍen wij het voetbal-
seizoen bij de v.v. yraasdijk. Tot d.ie tljd wordt er nog getralnd o.a. op het ne6en van
st'rafschoppen en afvrerken oP ce goar. 

: ton , s_cravenaijt.
P. S. (v)

,;- - t' Dat Dl docir ''texteme,f factoren iets onder !e àut pr."t."ade op het cw
t- toemool .(rze zijn nu éennaar eerste praatsen geuend van D1): oJ-e Eaghe,

. . : .. .r ' -'' r,ENStoernèoi en llaags '"voetlatkaryioenschap in de zaarr: r) Dlt zal echter
..- .:;,-.- , ,' ruimschoots norden goed,genaakt op heÈ Maasaujk toernooL op 24-8. Waar de

, ; i .'punten Vai.l. D1 en E1 weer biJ elkaàr zullen worden geteld. ,.

Jurri
LEIIS Cl .én het naderehde efurde vah heÈ' seizoen

Í,a'.' gaat er diL seizdèn nog allemaal geÈeuren ! (Even Lets tussendoor' afgelopen weekenal
,tvas I'ENS C1 vrij. Dus wij' probeerden nog een vrienalschappell jke wedstrljd té regelen voor

': mairndag' j.1-' rk 'denk,'dat'de Jeugdkèr,nnr ssle 
-+-. 

30 verenlgtngÀn heeft gebeld oF tegen te, voetballen. Overal kreeg nén "Nee" te horen. -Èi waren natuurlijk nog r,-erenigingen alie
- toernooier-r en conpetitie\rer?richtingen l adden. Maat het Eerendèel .rà de veienigrirrgel
- qedFn- al helemaal niets rper! lloezo, det Jeugal Dezig?) Maar voor ons Ls het selioen nognie-t 'afgelopon' "we hebben nog ta;ee toernooien: .op 1ó nei bij DÍ{o en als raatste 3l re1bij Gsv.inlcouda. riet t:alnen blijfÈ gewoon doorgaan toÈ en ret 21 me1. Na die datu0 tshet tralnen dus deflnitief afgelopen. op 6 Juni is er een ouderwetse r,ENS-Disco avond
-' (onde:r vooïbehoudl). Dlt tuoet natuurrijk een grandioze en gezerrige avond worden. En dan
. gaan. v:9 nog proberen om Eét cl een dàgje iets te doen. En dan Is er a,s vrijdlag 16 neina'Luurrijk de g.tgadtische LENS- Loop. Iíaar iedereen aanvrezig noei ziJn, Kortom: ei is

genoeg te doen om ook dit selzoen onvej.getelijk te loaken. wordt vervóIgd:

EeÈ uni'...'i:Bns. o:.ico ektalel :

$ aà zorinrge gedent<waaiaige vrtJdagavona rr* a. 6e juni a.s. komt ae taatste disco:'ran dtt serzoen' De nÈzisl- rar deze avorid verzorgil wlrden door de "ràt t" 
-à"àJ..ii""

.Liscotheek zaxarusrra. rn verband rer h;a;;i;;.", ="r d; k;;ir,;-;;;;.öö';rr;"_
pend ?ijn. Eet eerste uur worden.er ilan uitsluitend oude krakers gedraàid, ,r.rrr. t"Ë--
:tltt 9i::"_ spektaker in arre hevigheid kan rosbarsren. Drt gi ganiis ctre gàbeuren is'toeganl'-el1jk voor de r.ENs-leden vanaf:L 14 Jàar. Tevens zurren wlj een ultnodlging over-brerigen aaD onze handbalvrlen.rtnnen vaí xwiér- Àport, zodat a'Ij mede ret hun aanwezigheld,het succes van de Kwiek sport alisco rorastens rr.rinen' .r".r.r"r] o" ioeganqspri.ls rsvastgestelil oi f 2r5o. MogeLijke roddels en aanzóelen worden zeer setéktief. behanaterclalvorens zlj gepubllceerd, wo;den.
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DE LENSREVI'E
Í{EEKBTÀD vÀri DE voErBArJvEHsN.rciÀrc Luss ( LENrc eH slbr,)

i':". '.- t ï:--:::r j:.---.+--

59ë jaargang nuuner 43, 22 uei 1985.
-.-; -+,-J;,i -. ,.j

sekretariaat.: A Schijf, Sta.rkenborgh tb, 26gl t{onster.

o
o OFFICIEEL

.Z r:: bttlrr-' tL.,-"f'::. -1,,r

o
ooo

' Zateiaàó 7 j*ii à:;.:zàr aà'juà'irjË!Ë *.i"r.,tlr;u*iià ;àra"" ;"n;ïà";:' #'UËJ;"'Eedewerkers hebben voor deze avo-nd reeds een uitqodlgfng ontvanle.n: ondanks het felt datde lijst van uit Le nodisen meaewèrkèis fo.r.zoie r3 ;#";;é;dià;ï"i'ï". voorkonen darer Íemand ot/er het hoofd is gezien. Eent u het afgelopen Àelzoen voor LENS verdiensterijkgeweesÈ en heeft u geen rlitnodlging gehad, dan bent g-zeker op deàe ivola v.n nartewelkon' Tevens zijn ook de oudeis 
^ """ o"rà jeusareaS, 

.q.i.-nëtÀain woJ-v.e-rvq-er ?orgen,werkon op deze avond. Aanvarg 20.30 uur. wrj rrJp"n dat het een geaerlige avond wordt.

MEDETiERKERSAVOND

Verschilnino
.'-..+.------,* LENSrévue.

'' J' '"- :'-
BBBBBBBBBBBBBBBBBABBBBBBBB

De raatsr.e r,nuéi"ài:{ íàï'nlt seióen'r9gsl1gg5 àiï.iJ.i,ii"Ln oË zà_'s'_ee . oe xomnrsstesworden verzocht hlernee 
5elc91r1V . te .houdpn. Zodra er. vreer aktivtielten rond ons klÈgebouv,praarsvinden (medto juri) zdt àé eerstè r,eNsr";" ;;-;;;;ij;;:*,,

it ),- .,:-"

EeÈ Bestuuï.
il
il
B

D
B

ISARCPSTELIJING

BBBBBBBI]DBABBi]tsBDBBBBBl}BBBtsBÈBBBDBBBBBDBBBBBBI3BBBBBBI]DBBBtsBBBBDBBDBBtsBBBBBBEBBBBSBBBBBBBB

pe àeàséh àie dt réér"',à'aóter de'bar stààn zi.1n'or;";à.;à."r';;! a';i';. s"u"ra.

ll*"ii. de 
- 
De'lewerking van.zorn- 60 vrijwtrligers is de ilublleum r,oop een daverend en ookonvergeterijk succes geworden. wij ziin er dí oox bijzonËler trots àp,-aat arres zovr-ekkero-os in.verropen .en, daardoor onleen herhallng .vraagt volgeíd iaar. röèn heu LEN.corylex tegen de klok van zeven begon vcl te stroEen, zijn er menig angstdïuppelsweggeveegd' Dat maq men gerusÈ wetén. »e alisciprLne en hét enthou"i.=Ë ou, onze @de-werkers - sters waren echter vezbruffend, ,"a"i rr"t tot..ln dr6 p.rt""irà -voor.!eze1de.,.,oevenemént'inàt 'een' door 

-peter. 
rÍerei "irJ .pg.r.a draaiboek toa in àe klelnste dretairseen grooÈ succes werd- t{lJ wilren alaarblj e-vén stil staan öm arres w.t"r,els ls erop tenlJzen' dat deze nedewe,r]<ing- e-en rr.r.rrr9ir,g 

-le=orra 
en log.ier-rg trouilt. zonder dse.trensen- kan een crub ats' rENs hèr *ét -vergeten 

. 'oiË Ë"tr,"lr"r"=;. ;;; iàiïrà-""rL, vrar er rochom de hoek kwaro kljken voor- dit sfektakel, g".ft on" een groot vertrouwen voor de toeko,stLEN' bruisÈ van het reven ar ss iàar. p.t'rit nrenana n. ó. 
"r""À=""i-rr." a. pray Backshor"' en dre rrENs ilubileuri Ioop lg; d,rven tegenspreken. NaÈur:rlijk zljn we op de eerstePraats een voeÈba'Lcltic, uaar arréen daarvan kan een verenÍging nlet eer reven. vanclaardat dut soorÈ altivlteiten. een eno=ue dosÈ iapursen geven aan onze crlÈ. t{e zu[en daar

:ïl"li:r""*. 
alerr op blijven. oE naar nlet Ë sprekén over de sooa_orirr.en de publt_

-1-
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, . SELEKTIEFEEST ?DNDAG I. Í/YT 4. - SELEKTIEFEEST ZONDAG, I Th( 4 - SELEKTIEFEEST ZONDAG 1

vrljdag.3o Mei a.s. nemen zondag 1 t/n 4 afschelcl van het seizoen Inet een'glgantlsche

feestavànd. Ultnodlglngen voor dlt spektakel zljn inmiridels ultgegaar..

AAwANc: 20 .30 uur .

c"iI6ii'tret overvolle proqÉasulÉr van de avond verzoeken wij een iecler vrlendeiiix aocn

drlngeíd'tijdig ( on 20.30 uur dirs ) aanwezig Ee ztjn.

'' op heÈ piógrarma staan.o.a.:

.Uitreiklng LENS - Unicorn trofee aan de speler van

' "officteel" afsèheld van tralner Rob Jansen '

optreden van het swlngende zes-tal sound creation.

' ' "surprise - act" van enkele selekÈle- spelers.

het

gezorgd voor een gewelaËg koud buffet.

Jaar.

get organlserend cotrrnltee heeft verd.er o.a.

Ilot vrijdag 30 Meil

sEi.Er(TrEFEsr ZóNDAG"I í/^ n - éerorrrs FEEST zoNDÀG L T/a 4 - sELErcrrEEEEsr zoNDAG 1
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zo ontvlngen hrtJ alivelse coEpriEoenten vall oia athletiek verenlglngen, I^,e zijn daaÍ"'i'j-aÉÉ È*"'op, naài aàt is tret wert<'\,"àn u. uw groótschalrge 
-r.a"or.ikrng 

ln welke vorm danook. AlIe niniler posttiet rirgéiterde r.ENslvog;ls'i zijr aiielopen wljdag van een warrE
I:*:,.,:*:s*qmen. Elaldet we'evén geiuk net her fraale w"erl Eet ts raruurlijk we] zo,dat geld< ' afgeövon§eri tnoeÈ wordeó'.'Eri daar hebbèn onie inesewerJiels-sters dan rÉr .roo. 

-'
gezorgd. ':-:' ..i.'; ," \ -_

- .i:.i.--llti:1-.?--!13., ÏT! tDcl. sesey:n wóraen aàn enrete nensen, crJ,e r,Ess tn korre rtjdwr.sren'om re toverën tot een feesteliJk hardröop centtuloó. ,,pa ueyrien;. Dhr sl6oen,Lou d" Boer, An.lré ctrrisr .; zrin r"ÀÉre.Àrs-srers,_.Ben osse.iru,, hél í"ï,riàïËIí *rrr."rrij de GeEeentè, polltie (dankztj Jan Eeins) parcOurswachtq.ri. §, tijdwpaÍneloers, mlerofonisÈPaul schurten, inschrlj falaoes en heren, Dhr ielJeur "rs weosirijÉlàidqr, eèter Fteret; ,

' . . 
genk. EoppeDbrouvrers. en noetr ze rD.ra! op; en welticht vergeten we irog enkele belangrlJke

".,,,, 
ï.a.llït*:,ï1.ï?tT,bedanken voor at dir toch vreende, ,.ur perr".ÉË r"rk;";-;;-i;-;;;"-r.'-iL: 1d\ierd." Énsèir, í-tÈ viàs gÍoie, heie grote, klasse!

...-".ook-arle-sponsors wllren.wij J.angs deze weg onze grote'dank betiÉgen. cp naarhet

^r. - , ".919-":-9 gfterFlÈ, zouden we t aast Èillén zeggen. En nu .nog wat..ovenrlnningen herenci' 'i Íài= rENs 1;' cran'kunnen we weer terug zien op àÀn fantastisd seiàoen ars crrÈ:-' -iri? lJr:^ ,6f ,r.-rl).r .' - -. 7, .' :---
): l-, j.n-is:l rr-r:
.. . t r, : r.,; ti,l_í'. j

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

,.! .:1 . -:.,1Í ..

Het Bestuur.

..,1:.--.:=-._.-?-_

UNICORN 
--_ TJNICORN - UNICORN _ UtitCrcfru _ ut.lr

,r r. r.ï: rr, i. -..-;1 ..":. -,.r. .'.il ; .......... ...-
.':

coBN .-, UNICORN - TTNICORN - UNICOR{ - rrNI@RN _
'-: ,'

't:

DeLaatàte loodjes wegen voor het eerste behoorIÍjk zwaar. Àfgelopen zaterdarj werd
àarigetre den teigeà rrËÈ r.n aegradatiehood vèrkerende sJC. zonder lnsplraÈie werdl het voor

' iiEfts !'verpu-chte'rnri e!" afgewerkt;' en er .:werËl Eet 3-2 verloren. .Het.geplanale vrealsÈitjd-)progra.mal
-. r."riièiÈËitjd

vooi' ÉÈqetopèn

PiT:rt:.* l+.
Eaandag (Lr.gdunutr LENS) noest. word-on orogegooid zoalat deze
liréten worden-,gespeeld,. _zondag komt, ln ieder 9eva1 RKAW op-bezóek. i:-.

@blesseezdl
èens '.Íoor dè
spannen a 'aàài iuovénrí ! I

realactlelld Oscar' vd'L.t vondl. itet. tijd dat hij zijn onEiskenbale kwàtlteiten
beoordlè1Ín s voo! qg UNIClCXN-troffee _zou:aanwenden. Eet blijfÈ beh.oörliJk .

,( ':t

. UNICONN - UNI@RN - UNICoRN -'t: :- ' r .., i..11 .r '

-,. \,\ i

,uMc9ry - UNICORN. -_.rrNrcoRN - UNI@RN - UNiCORN _ UNr@RN _

vAFrÀirÈB " i

Paul Schulte was."spreekstalreester .bÍ j ale Í,ENS-j ublleuo_Idop.
... -: . 

".,-; Uiteraaril ingetrurirà vanwege zljn uitermate vlotte babbel.1 r : r: rwegens Eateriaalpech kon Uv, redactie helaas nièt meelopen.
'';'.r j,. 'er ontbiaken een- aantal oqderdelen Àan Ae rotstoel waarmeè de,:'.-.rr'. r' i íou:radnp had -noeten yolàurr.. - . ---- -. .,-.;--= "*-':. :
t j;' *';.i": _wieleir, .àrttinó, IaÍi.dvaten.en dergeriJke I ".,.,..

=i..1.'.: 
- volgena.jaar léteira 1 , ', -. 

-
'' Eet aant4lkílorcÈers wat het barpersoneel afgelopen vr

geen verhoudlng Èot, qe laÍ!gs.!e atètand "rn de-I;;:. .-
En dàÈ al.lènaaL zonàer warolng-up !

i, I _. _Hgt ee-Jgt-e -speel-de. afgelopen. zaterdag haar'thuiswedstri
il!4I-veld.

tocht

Udqg l+gp staat in

jd tegen SiC op het

oit-van'iregé aè sÍàènàe"ràndtià van on" 
"fgin nooiu*rà.
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l5 ,,;!',;

1L:.': Í

J

::. ook de B:§érektÍe td.ri,i"t a"or"à t"oe.io"rr=.r,.,ppën "i' 
j.'a"".4" gé;u"ra

gaande.'fèstÍviteited nogal hoo§.tn ae ló1 t"kreq.rr.
I'-Ze formeèrde zèIfs een ',schaduw', beétuiE. . ' ., "-'í. ..,' . - .' .' j- ,

' Enkele na.rien: oscar Köneman voorzitter en Bas vd r.ós penninomeesài.
i vcioral deze laaÈste baart ons zorgen. + -:-r-------:

zurren we wer sau$, "t;;; ";;à":----1"-""' 
' :qr'r-'i-

r'.i''paÈrick vil steén ri+-.r='""inà ,,rïi-rérË a" l"Ë rii*tli rii,H o*i, --' jubileun loop,--.-. ' i l
'.. Konditiè van de zoon van èen *iix.Lrrf .' , ' ';" ' r'i, . - 

. ""r I,.., .11 lr:'.'j , r. , : , .'. ...
'r :- .: r:i.,

j

lr.l;.í', I ,.,."
... , r_ ÍENS .j ubtleum

' . -i .

loop LENS'Jlibit eum loop I.,EÈ{S . JiÈilèum 109P

I,Iadat aIIe deehierers voorzien *r..en và 
"en. "natje"'werd oveïgegaan tot dle ?rLjs-uitreiking. Rondeniss Suzanne l(our*enhoven ov€rhandi gale 

_ ..9ïfcier:s de prijswlnnaaïs huntrofeeën en na de huldigingscerénonie we rd er de hele avon iln o9 naqepraat en getrachÈhet ',rochtgehalÈe van de déèlneroers weer op peil te brengen. AI Det al was het een schit-terende afsluÍting van het !!NS JTDILE UM JÀAR. "an -iLeurEenis. die nog, lang za1 blLjvenhangen'r,Éss-trt en die ze!<er een vervol g veralient. Rest Eog oE.aIle rnensen die,dl,t stukjestoïle Eogelijk hebben geDaakt .van harÈ.e -te bedanken.

,, .,-'\ '. .,
tElls'-iubjlq ulo IooD - LEX.IS

:ffi+=-;--:;-;'-'i-:- " 1- i :"'" ---
-.dAr'.EEN spEKTAKELt:: " TENS doet her op \rrijhàe re .idàr; i+as-aèi";;ite.'u'àrxorrdiËnËrn u"LENs-revue wàn een tweetal maanden geleden. En waÈ is deze aankonèigi.nl i*aarÈeia' lewor_der want afgelopen vrtjdag dééal LENS 't. De eerste rENs-jublleuD Ioóp wera een fantastlssucces' Een strakkè organlsatLe, prachtig Heer en een grote opkomst van aÈIeten en belanstellenden zorgde voor de h:rppening die de organlsatie er zió van hadl voorgesterd. ,

, ol u: !:f:.aes waren een. groot .aanÈal Eensen 'op en rond r.ENs beziq gewéest on de'Iaatstevocrbeïeiètnqen te treffen. (waar de ATV toch ar nl,et goed. voor rsri q"gen harf .zes
begonnen reeds de deelnenertjes aan de twee kiromeÈei Éinnen te Èorà., o, zich in.te

, ,.l1a:" s.chriiven, 
_het starEnuDxDer te raten bevestr-gen, en. zich, te. laten soi-frérèn clo'orrceoers en/of vaders - Precies oll zeven uur loste voorzÍtter .Àal @ret heÈ sta.rtscho+- voor. d"?: 1f"t"lg erÍ zorn honËleril bloednerveuze jongens en meÍsjes glnge. n o| ,è;:il;;,; d"--

' ' PclitleEDtor werd een st-evig teupo aangehouàen 
-en 

even i.:vi rl ,ínrí"rr. later kwam,de èerst(
l-; rireeds, binnen. r'Íart.i j n !4eerts werd in aè tila van 7.03 winnajr van à.' t*reà-riióraiàr:----'Eet eeÏste Daisje werd winnefred. Irbets' ln de tiJd van 8.20. onddrtussen, r"r.rr l à.1r..=to
- ,-f111neyrs aan de zes en 10 klromerer ar orogektóed en waren zrch aa6i'het: i;i;o;;ir:- --

' oider de deelnemers veer bekencle namen als ieter Fleret, Henk E;ppenti;a*"is;.ï r:;: -.
,. r Erilc Amerraan; iloop' o- , wirletr KrËnnen en rtreo van Luxenburg ,uJ 't 

"t een ontelbaar
,- aantd l'gezichten van. bu-ttenaf ". euido Ealleén schoot àe 3OO 

1 
( I ). 'deeln.r.i" .", .nuii-""nt

- '!{ëg en a1 gauw werd ihÉdeliJk dat er onder de lopers een aantal grote uÈ.rrr."t"i"-r.r."
.Er: on {ikkeldle zich een titaÍlenstrijd.. tussen aenk sinonlsr.peter FÍeret en.dé.heei'"NLehóIt op ce tien kiroueter. rergijr deze heren nog, votop in strtjd waren was de zes. I+IoEteraL beslisr, !,tet 19 Einuur 32 werd otrr. veti-as,èerste. Ë "";d[ à.;";-à" =.=HeÍ: !4eJ. Broeknan. E'en rater was ook de strljd-op de -tien kr-l.meter.gestredën,.gè{h' sincnis. won in de fantastische tijdl van 33 ninuuC 25 gevolgdl d.oor peter Fieret oet 34.19.De eerst aanko,ende da," was Corrie tÉclde Ln veertig mlnutèn roncl. a ..--,- ----

lEÀrs ju:rÍl3un.100p -.rrENS jlr'l1sum 100p - IENS jubileu' 100p - r,ENs jóileuro 100p l:"'
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zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
z

- í , -§ENIoIrN zoNDÀG z

' :.; zzzzizzzzzzàzzzzzzzàdziAààr,nL

14.30 uur LENS 1'*', J'li
10.00 uur LENS I

zzàzzzzàzzzizzzzzzazzzzzazzzzzzzzzzzzzzzzàazzzzzzzzzzzzz

RI(AW 1

ADS toernool

I,ENS
AP,
I,ENS

B!.v Befgen s2t/ 7oo8

PROGR,AMMA ÀD§ .TOE RI{@I

Í,{ :,'.t.'- i0.30.1dÍr pii: i1.: a 
r;i'i 1 - 1:i Í,-LL .:, ;,r'.:-i. ..'

11 .30 uur LENS
.'.-:L2.3O1uÉ ïcs. , i'. 1i'iï jt

13.30 uur nr. 2 poule A
14.05 uur nr. 1 poule A

, 'r Pril É Éirrè*inq ti.la5ti.irr';

.t

nr.
nr.

2 poule,B
I polÈe'B

f''1-,i. -i.--l

i.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
1-.2..r. - ';t j ir.: .-; .'. 1- ,... .. .í'í". ,-."-:l' ;-'. I

; zÀÀtyoETgF,pFgcRÀr.rl4A ...;,i; r r..- : ..:...
"' i zzzizzzz4zzzzzzzzzzzizzàzz2ààziàzzzzizzzzizzdLzzààzzzzzz1zzzlàrzààzzzzzr)zzzz,zrrrrLrrrrr*

IIAANDAG 26 Eei 1986. ,

, . ' .:- '. : ...-r -. ....
20.20 uur r,ENs 2.'.'.-..

:..u o'fsÈéIllnqi àLs bekehA

' 'DINSDÀG 27 nei 1986.

22.2Q ,avr DuLnoord 6

' opsÈelllng: als bekend ' .'l'

WOEISDAG 2E ret 1986

ops te1 : al.s bekend

2l .40 uur I/DS 3
. í....

-"!g t"Illg,r F. Bloklanal -
J.v weelden.

21.00 uur KND,77/2 r'

opstelltng: als bekendl

VRIJDÀG..?C n..' L. ..r85.

,ZoeterÉer',80/2 sporthal,OranJep1einI

B. Bnalll'ch -

LEIIS 6

1 ,::'

B. ilabroer

r.Br,,,ls 
o 
s

sPorthal 'DidÍi1aan '

r s.-ffavenzande SV 2 spolthql Zutdlhage

I,ENS 4 sporthal ZuÍdhage

I

_ _G.gt."ff.t !ggr."q"f sporttrat- Der Sctrtlp RlJswlJk
; . .. .'. ... '. (r*Est Rrrc tqrsehJ

- J.IGetEan - A.de pagter - p.Krol _
' ' L€ld6r w.td Llndèn

,I

. sporthalOkenbuïch.;,

.a

sporthal zuidhage

(2 8-s )

í
19.00 uuï LENS 6

. DINSDAG..3.. J uDl. ' 1985.

19.00 uur LENS 5 - RAvÀ toernooi
LENS I = vrlj À.de pagt€r en il.v Weelden zte LENS 4
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MEDEI{ERKERSÀVOND

ouders dle regelnatLg voor vervoe! zorgen voor onie J eugdleden.-zljn van hàite welkom
op onze nedewerkersavond qle gehouden wordt op zaterdaq 7 junl a.s. -_a.an_v3ng ?g.30 uur.

,-..;:ii.'- :,ià. -,-..'':....-. .^: ..r;.' .' ' ' ' ' '-'
Het De§tuur.

,': - t
.].].UJJ,]JJJ.I.,JJJJ.,JJJ;IiIJJJ: }'I : i
iI ----- J '

-. VAN EET JEUGDERONT :J .. J,
.r,IJiÍiIiIJJJ,LLTJ,IJJJJJJJJJJaIiIJJJ,IJJJJJJJJ,IJJ,TJJJJJJJJ.TJ,IJ,TiIJJiIJJIJJJJ,IJaIJiIJJJJJJTJiTJiTiTJJJJJ.

ALGEI4EEN KOMAKTPERS@N : Peter'Peireyn, Serenadestïaat 51, 2551 xD Den Eaag,
teI.'971674

WEDSTRTJDPROGRAMMÀ,A+B JT'NIOREN'

ZATEFDAG 24-5-1986.

r.ontaktpersoon 3 rTan spaans, Maartensèijklaa!. F4, 2541 xR Den Eaagr.
rue1- . 292929 b.g.g. 97t674 (reter rer"ibynl

AfbeLlen voor de wedstrljden bij bovengenoeudl persooà óp ' rËi i aaga\rond tussen 18.00 en
19.00 uur. rn uite 'ste nood nog op zaterdagrrrorgen op rrENs blJ'iàoand van dé' :.jeugalkomlssie-- tel. 661314. V!'v.. avondÍ.reds tri j den ulterlijk clë avgnd v.an.ate.tgalstrijcl

-l: l!'*'..ïóor -tA 
. b0. uur'.] .' . -

;Í

SaEenkoEst'LENS

.10.55 ïuf r,ENs À1 '" .:.

10.00 uur LENS A2
10.00 uur LENS I]1

- IENS 82 vriJ

Z,CBIDAG 2515- 1986 :

zÍe bij I.ENS A2

Den Eoorn toernool
EuIl Speed toernooi
E.ull Speed toernool

Den Eoorn
I(erkpolclen+eg
Kerkpolderweg

ttl,.30 uur
10 .00, uur
tö.oo uur

9.30 uur LENS È/tn 23 jaar

DONDERDAG 29-5.1986.

19,00 uur RKAW landelijk
19.00 uur'RkrW o-reg.-

ZÀTERDAG 31:5- 1986 i (ter informati e)

Martlnit toernool SchledaD

LENSJ A-coEb .
LENS Bl-coEÈ

OtlA toernooi

t8:45 uur

Eeuvelweg Lei_dlschendlÍn 18.00 uu
Eeutlelweg LeldschendaE 18.00 uu

.a'.. .

couda],ENS B 1

zoNDÀG;8-6.1986 " (tèr intoiàrre)'- - '-'È-''

..:a..'''...

IENS A1 (nieu{)
LENS Bl '(nieÉÉ) . '.

BIJZONDEREEDEN

-'..r' - - ".i
OlyD{rla toernooL
Olynpla toernooÍ

Gouala
couda

';! ';,i-],

-_.,_- i... ,

'net ingarg van zondag 25 Bei worden .àrr le '..lainingen sÈó!-ge
qie !.opy-: pasfoto's inleveren (aktie-!-!'i-
lè1aèrirzirainèrs : Iever aé iopy ,oor jorrg LENs z.a.ru. ln.
spèlers voor 19/5 worden opgebeLdl (A-B-coEb.).

zet
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PBOGRAMMA -À1 ! Den Eoorn toernooi

lIln
- zond.er:

10.55 uur ODenino

"'i;:iË';Ë,#;'ï:ï-:i':i':li:,'1"'. "1-;tn.'oÀol''..':i'12.45 uiÈ Den àoorn '/' 1."rr§ "' :' - 
i,sNs '

"t lJ:I? Ë5-.-T*.tr,o''.';'.1iir" :i, a i, ,- ' 11 vitg:§e.9919!.. '.
14.30 uur nr. .2.-pou1e A.i .',1''r r;' ! 1,' nr'.'2'1ióuts g'-; -'

i!:ir:tbp:.. .".1 nr; 1 poule-A'i ., 'r::'i ;.- .i ' nr,: 1 poule D -

prij sultreJ.klng +. 15.10 uur

'- ,..i'!.'',-

I- 1 --.1 . .'*.1 :j";

J

E.Verbeek - M-er Assrouti - q.d" Bruyn - F,Kassim - F.v Kester. - R.vreesrrljk -P.val zwan - E.Endllctu:j tr.Endtich + aanvullÍng __, :., 
- -. - . "

R.v SchaÍk - L.l,teeiffisse - p. Oosterweghel - M.v Ovèn _ A:Oosterlakenzie LENS E/o 23 )aar op 25-5-1986. . .. r._.. .,.§ - , ,, ,.i
PROGRAMMA.A2 +.81 :. FU1l Speedl 'toernooi

I ëL,ci
A2:

11.10 uur LENS

'.:jí í.i 12.:29:.uuÍ'-cDÀ: :d nr-::.,'. i.
13.30 uur TSV Elblngen
14.40 uur rENs

t

rrt_ L. ;.. i
I,ENS
IiENS

..r1ft

ruII speàcl .".

-@",tefl!rg,t M.Sa.en È F..elrlsr j !.saiinan'- .I. ile tonge - M.Spa - p. Stra.tfrài -;- O.Seralef - F.Si{aIef - J. Roosloot - K.Verhoeven. - R. CnÍíherbatctr - R.Raffaele -V.Trorp. ' rr. .Í.::,ll -.:: ij ,. . ':.' L,., - l----
tsl :

II.10 uur LENS
12.20 uur TSV ElbLrgen
13.30 uur vLtesse Delft
14.40 uur 

"LENS.;Í:. 
j:. a.li -rÍ-t:.

PrijsuttrelkL"? I J..1I.,i0. "s
opstell ing,

PROGR,AMMA .IENS ,t

FulI speed
I.ENS
I.ENS

,, *l ,rl

.l r..r

.,- :'I :'rr

rí,

- t_1

.r rr I i' i. .- -: ''!,r . "-.'-'t :i; . í :'r.:i"'r.'
,r. DuÍrant - R.spaàs - ''Ë. r"tero - i".dr"""ir-it - o.orjisna - F.el Eadalioul -,r. Ti@erDans - P.BijlsrDa - E.Spanlnxs - D.E,:r,làEe,- a..-. 

:a. r-..r,-..;i-,-1.-..
/n'23 f aar t 'Martintt 'tóérnool

10.00 uur Hoek v Hollanal
11 .30 uuï IENS
12. 30 uur Schiedan
13.30 uur LENS
14.45 uur Nr.s. À

nra.
15. 16 uur nr,

nr.
15.45 uur'nr.

'1

, I,ENS "
,,, Tree , Colns

I,ENS
l,Íartlnit
nr.5B
nr. 4 B
nr. 3 ts

nï.28
nr. 1B

.d

4A
3A
2A
1A

l

-7-



T{EDSTRI.'DPROGRAMIíA C+D iII'NIOREN

ZATERDAG 24-5-1986.

:"9.00 uu; r,ENs D1 '

-,r- Pl ct vrfj
DINSDAG 27-3-19A6.

19.00 uur LENS IF7 tat

DoNDERDAG .T9-5-T986

19.00 uur RKÀW C1

prijsultreiking +- 13.1- uur

-ol:lgl]lagi als bekend.

C-II)ERN@I .DSOJ 'I,ENS C2 .KAMPIOEN

,-;..:-. t...1
' 'saEenkodst 'r.ENs

8.15 uurI,laas,r i. Jktoe rnoot..

Zaalvoetliat' róiitzàgerlJ "

-GSV toernocl (ou'-ra

OlyD{)ia toernool Gouala

..',...,Kontaktpersoon: Robert p€nniÍlgs, Kon. E,Eakade 4c 2519.R.7 Dep'pàag,
t,el. 6524t4 b'.9-9. 97 L674 (peter perrey!) .-:

..1

Afberren voor de wedstrlJden biJ 
- 
bcivÈrigènoenrat persoon op vri1dagavor,à:iftà"o l8.oó en

19.00 uur. In ultersre nood nog o_p ?atglgaEqrorgen op LENS blj Íenandl v.an der:., , i
jeugdkormissie te}. 661314. voor àvónèveà.trl1den uiterttjk de avónd van de we.íqtrl1d
voor 18.00 uur. :..

18.15 uur

Ít

LENS C-conb. Eeuvelweg Lelilschenclam 18.00 uu

ZATERDAG 31-5- 1985. .(ter lnforDÀrie

I,ENS C 1

ZONDAG'815-1985 i (teï tnfórDatle )

LENS cl (nieuvr)

TYZONDERHEDEN

i?
met lngang \ran zondag 25 mel woralen àIle trainingen stopge2et.
zie kopy: pasfotors inteireren (aktlejï-' , ,. .Ieiders/trainers: Iever de kopy voor Jong LENS z.s.n. in. ' -'-

spelers voor de C-coDb. en het, D-7 tal woralen . opgebeldl,

PROGRAMÀ!À Dl i l,raasati-lk .toerndoi

9 25 urir LENS
10.40 uur t{aasdiJk
11.30 uur I.ENS
12 ,20 uur I,!NS

itoek + .Eouanà:
LENS
cromvllet
t s-Gravenzàde

ÀIa een 4e plaats afgeropen zaterdag bl] het cw-toernoor werd op een zonovergoten
2e - Pinksteralag een le plaàts bèhaàld bij het DÍ{o-toerriool in zËiermeei.De basls yreïal
9q:=*gI gelpgd. tij dené are le"..wèdsÈijd regen aksun (7-0) . i» o""rpu"i"n ak.r" ,*.n
::::: (?T], 

-Ygf.o. 
(2x), nené. pn.§tefàn. De 2e wedsrrijd tegen Dwo iyas.veer ,or."ra.rl r"r,Der;rng?r.fk doelpunt van Stefan ;i:f. ie goorslag (f_0).. De laatste. wedstrijd tegen DVC,dat ook trdee weclstrijden gewonnen had, Eoeste de beslissing brengen.

-8-
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Eet werd een geltjk opgaande strLjal, waarbtj teigfg pfgege.q _r199l-;fp.z9-!_ !egndén,;: c.een vanbeide erfrar.ren kwan ror scoren, heuwetk niet ri-"aè ràj"t. ,braËts .Ë=arn:<;n'ïàs 
aan

.. . keeper Eö'rin Ë+e een zeker rijkenal doerpunt ,yoorkHaE. Na aezà o-o gaf . he!.,doersararo dre'-" " tu:::lgg.l.9ryS'cZ.traa'ggnlggernyr-ri,ig95.;gq="o"rd en werd daardoor kaq)loen. Dar was eenschirterendlè.afstuitin'g.và-oit'!éïzöéi.'-pràtiéiat. uil a""" ,.J rt van de geregenheid
. gebruik oE de ouders. te bedanken voor de praqhtige bos bloenen.., .... ï:cv ir.:I,..;; ij:J I . ,lÍc I:a)tri:Ji . Í'r'1'r.' '-';) er ÍV ' v ,. ,, !J r ...+.-i:'- -.r,..- --a

..---t '!: i,.r rJ ï'qy... iT FerEan_Wubten.r.,.:..ffil.::];;...,.,-,,,'.''.,,n].1,i..i...i,'1f:,lj,í'..''.i
f.ontaktpersoon:

?.iit-r.I JÍ:lÍi: ï:s jl

9 .00 uur LENS E1
9.00 uur LENS Fl
9-00 uur LENS F2l:P,nrJ:rs l.-1.ï .1-x --. -,i

-BYZONDEREE 
DEN

znmnoee 'íii'5'-1986 ,Í:t-niÈJÈ.ÍJ q,I i;= s:!:r:r, !.. r"' . ,-n^.... .ri ' .r' ,r ! 1

:í .-, :'.i-'l :--1 ,;i1:J:., . '.I

Rob v schaj.k, Jan luykenlaan 15S; 2533 .it'
'ï (r., {'

Den Eaag,teI. 884694 b.q.g. 977674 (peter, perrelm)
-.;.' ï'.i.i

,Afbellen voor de ""qkijg:1 .!ril_,bo,",:nq"l.o"md persoon op vrtj saqgvgqq ,t_us§gnr !§..Q0 enÏ'íL C19 L:00 uur. rn ulterste nooil nog op iàterda'grcrgen op r,ENs blj leEand van alejeugdkooroissie ter. 661314. voor àvonó'reastrilàen óterr;,1:: ie avond..yan - de Ííeds_trl1dvoor 18.00 uur.

r'^ ,,; hE .a5;.7,. .-r'rY,l,.tl.,t+]..'qr'r:!:J9r

'saËéíkóEst'I,ENS

. 15' uur

.15 uur

. 15., uur

HaasdiJk toernool .-rcl::.,:: :. -,,.-. .-.: t.g
llaasdiJk toe ài r"': -'' i':' " .. 

-'-"-';-;: 'B

Ie"tdi.jr._ !9e-fno9i.; ..r r..r.,. :....i ::i s.--: 8

;rir.i: Í ,-.. ,o,..P!r.lt9al! Y9, 3ona"g. 25 nei worden alle -tr?i ningen. stgpge?€t. . ; , ...':
-1. ir:r r:: -.. ,íiÏrl3lï;.-.!iiïl?li. l11'.1T1,,Í"tti" irl ,^ .' ,,- .r,,:..: i,,i.. ! :tr" -

:r l,v f.i: . r" tlrr.:p,'Frt1et:/::":l?ff.: +t:.--L-qt. -k",gv. 
\''oor.lTons r'ENs z'.s.'o.' -it. ;r'.". ,; .! ..*'

. PROGRAMMA 81.:' r 1,--É+e{4. -
Fl '- 'F2 i Maas

{àr. ,. r

dLJÈroét'nooi'
:".!:! 

'.

i r.ri:.' ;'r!i : .Ii'

fia.'íif i an:rl.I.l.I - r: ï,'ii -.',',E - ci,'Íirn-:,i..i - ,1.1Íi-].;.- i:.' Í r.::.1."i.;.:-.1' - ,:!,-:;rr,i.'l
:!;::I;,)',J. ':l - Íav:i:.{.'j.il - ír,:: :Í.1;i..j .- 6-,t,í - :,i,l:ii!^'.':. .r*.,.í -.'. "Ïu'r'. ..i ::-ii'-!l{ ti.'I
9.00 uur LENS - Hoek" v.laoii.anó .::.:,ï:,. i ;,',:rr.il fi-:::,ll:"11Í

10.15 uur Maasatijk - LENS
11.30 uur Crouvliet LENS
12.45 uur LENS I s-Gravenzande

:rsir.lcl -. í.f Istellin
r .i.t: 9'-,*r1,. q lr':Ii-.: J'1 ..'r. ri.:: Jr

..als. betene.,ï J,È ,-:'i.: ï_, jjln- 1:.. " -, r.' r .? t'l': í t.-.r -

El , - .f )è:.llc:.ri:. t'i .. .l:-.-r,lr - i:i;t-.::.11.: - .1, .'ri: .-.: ..r. .

ra:'5Í .ÍÍr:...f - t'-:.ri::il.'i - '5]:ii.Ë - .,-:t:. iÍr-tal;-'J.-, - .'-' :r.í-;.*):.':
.i .^.9*,po-uur r.E!!S.ia..; r.tr - j:rrj,.+. t:.1,-. ,':Eoilk,:;v EolïéÍid 'r.i:

19.11,9t.-= ,Me+sdlJE:::.irï\t.,iL - t.ll'- ..= ; - r,Ells. ','. - q(:.- .:
1 1 -3Q,u_ur..troryXlet "l - rÍ::l;:cl. .:: - n:.. LEN5 .:- - :i..<;. :..: ri -
1-2.45 uur IENS' - rs-cïavenzande

- Íliii-rio' v,I - n:adJ:3ÍI.''1 - I:,-,!'lI;.Í - ---^-irrrr. r - -'.,.:Í:1r: 'l '.1

"-r^;.i9p=t!flir!#i,aL.s.bekendl:v.r.- c. httzbóder ,u. DièrZ . ,, , ,)! - ri '','].il{ ";. í -
.- \'. ,'..'.., ':

F2
.;l.tri;rz ..'.R - j^illi I rr- - 'i::r .r,

- :'- -9-

. -, - .1 r.: -.,i .,.- 1íe ti +:.. t:. "

Jr. Í' .'r iir",:l ï:r .'i"j '!.{.. .

' J-,.. Í9 t)ji&i:Ji!r.l .1f-::i;

,-r,.{i:ï rr,,ni:r ti.}}::Í31 .,.,1 '-. r,.,.ií- , !..;-.t -1.., ri.. t. i -.J .--:r ,..
-; r.:?..5.Q, uur lrrae§_ëljk, j...r tiii ,írtlíirrl -. : 1. LB119 .. .. ir ..: i :: .,. ,.,

10.40 uur I,ENS - .oïtïi: . i=f : -.Hó€ikr v .HoIIànà fi -":
11.30 uur IENS - r s-cravenzand.e
12.20 uur CroEvliet _ LENS

-opstgllilg' als beken.r

Prij suÍtreiki49 
-{. 13.10 uur



ï ,.: IíEDSTRT 
'DPROGRAIíIíA 

,DAT'íES + MEISJES
. 'i,r';.,'i' -

't

23J1 -;'rrèvn) . -

tuà"èn r

..:
:': íaag,

8.00 en

. r,i í-.. a .. .,_'a- ,r' r .:: .'.. !';. 1-;e]-. 2g?g7a.b.g.g. 9?1674.

' ' iflc.u.r, voor d.e webstitl aen tri ÉóÈiigeno"rod per'ioon op 
lvrt

'i Frans vd Berg, GraÍosbergenlaan 1l4r'
I Peter Pe

J alagarrondl

". '- (ontàktpeisoon i

,'19.00 uur,' Ií uÍterste noodl nog op zaterdagrcrgen op LENS btj Leoancl .van de . '

. jeugdkoromissie . tel. 651314. coor. avonö{edstrljden uJ.terlljk dé.àvond:van de wedÀtrijd
yoor 18.00 uur. .:
ZÀTERDÀG 2415-!986. ' SanÉíkóÍist LENS

10 .C0' UiIr r,ENS alaEés Nootdorp toerirooi
"9.15 

uur..r|..

-i ' :BYZONDERBEDEN
1.

ret lngang van zondag 25 reL worden'alIe ttalningen stopgezet.
Leiders/trainers : lever dq kopy voofffiq feUS z .s.n. ln.

" PRiCGRAMUA DAl.tES i l{ootdorp toérnoot

Prbgrar"'na is nog onbekend.

LEIDERS .TOERNOOI

LENS speelt de eerste wedstrijd orn 10.30 uur, veel succes:!

set ls dé':Iaiitste jaien gebruJ.keli jk aat vereriigtngen ootd lloËà.,ofei \roor de lelqgrs
-gaan organiseren. Dit, keer zl,jn Íre Eitgenodigal door cle vereniglng Vtos op 23 nei. -

De leiders/traLners wor<len voor deze toernooien door !'Iartin Reuver uLtgenodLgd. BÍj Vio
beginnen we otr 19.00 uur. Om 18.30 uur verwachten we onderstaande personen:op Vlos3

.. 
"""; 

- '-::' 
-- 

":i - -

P. Perrelm - J.Odlenkirchen - M.Rog - E.@ret - R.Pennlngs - F.vtl Berg - E. !{armenhoven -
J.v iGEter - P.KIoI - À. I s-cravendijk - À.Ros - g.WlÈben - H.SchrÍjveï - W.Schraro.

Afbellen bij Àlarttn Rèuver tel. 910399. ï ,.

SPORIKÀMP;

; .\- "-

van onderstaaÍrde spelers had op alLt rFDent het volledige bedrag a.d. f 120r- binnen
moeten zljn op giro 336711 t.n,v. pennin$oeester LENS neÈ veraÈldtng SportkaEp 3

GÀANDE REN R.Itettero - F.eI Baddioul - E.Spaninxs - M,Bosch - M.Brooshooft -
À.Raghoeblr - M. Sctruuman - P, Valkenburgh - A.Ttkai - M.Wubben - E.ddn Eeye:
R,Tettelo - M.vd. Berg : S.vd,'Berg - D.v Zetten - D.v Detden -'A.v Delalen -
E.v KnIl ff - R.Boon -. J.Manveld - P;Pronk - R.WyrdeEan - ,r.sbaans.- '.

N.schuurmn - Ài.Eaazen 
: 

D.lanisue - R.BogLsch - L.v Rl,jn - ,ra. 
Réuver

3- IsTr il.goefnagel - S.Eoèfnagel - p.Dosch - R. RIeEen - M.Izendoorn - iI.v DieEen -!l,v Dieren - B.v Elswijk - iI. KoppendÍaal,e r - R.WlÈben - J.vd Zande.: T.Eeiàs : R.IGoor .

L,Abounarsa - P.Perreyn - Rrvd Eoek - R.v Schaik.

Van de pennihgiEeester hebben we begrepen dlaÈ veel jongens aI hun verplÍchtingen hebben
maar dat er toch nog ook wat zijn dle nog Eoeten betalen. wiJ verzbekèn U oil èlt nu te
d.oen. Vragen over het bedrag? Bel _Mevr- vcl Berg t'eJ'. 297978.

-10-
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I(ONIRIBLIIIES

l{llt u het nieur're seizoen beginden ret -een sctrbne lel ,niak dan cliiekÈ hèÈ geral over op91ro 336711 t.n.v. pemiqgneester LENS. ook wiJ hebben àr= *'"Jgi."g ;i"" ,"rpHchÈlngendle wiJ graag na btuven-koEen. geeft u vragen over dle hoogte ean het bedrag bel danMev!. vd Berg te1. '297979. 
U kunt ook fontaít betalen op f.ets.

voor heÈ nl.urvre seizoen h@ven de jeugilspelers nog nlet gekeuld te.worden. Er ríorstgewacht oB een arternatief voor de vervarren redlÀche spàrtkeuring. De KNVB geeft daaroloEaar legitir,Àtlebe$rij zen ult voor één seizoen. JoEgens van wie,het regÍ+r i:atiebewljsvervalt rceten daarom ""-IIS9 pasfotors Inleveren lti ae ieugalomf=sie. o"a"r:." 
"J.i_:urgs -oProepen 

in de ÏÉ1ls-Ëvue hebben ond.erstaaÍrde personen nog s@ecls nreÈ gereageerd.zonder kaartJe'nlet speren. stuur daaron nu tÍ{ee pasfotors op naar paur v.l sÈeen,chopinstraat 103, 2551 Sv Den saag.

PÀSFE4I! I S ' INI,EVEREN .

A-klassers: M.eL Assrout1 - F.I(assllo - p.Straathof - K.Verhoeven _

8-klassera : R. Cuirberbath - E.Endlich - M.Enallicl: - M.de FreI - M.Eaazen _ D. Hanlque _
.À.Jan:en - E. Ra,f faele -. R. Raffaete - À. RÀghoèblr _ E.Span'nxs _ J.TLEEerEans _
V. Trory .

C-klassers: N.Bhol
D, v'Ze

ai - ll.Frederiks - ,f.Lelleveldl - S. SharEa - E.Smulders _ À.Tllai _
tÈen,

+Ir"="sgl_r R. GlLlloÈ. - N. SchuurEar _: M.Borsten...

E-klassérs: MlBe
M, T1

rtlna - R.Jagga - ,,L«oppencEàaiei - .D.Mannieslng _ V.de wlt _ J.vcl Zandle _
lsen.

Èlllagse§r rI.Blom - iI.Buis - IJ.peek - p.val zalm.

ZOMEEITTÀKAIIIIES

Eet is de becloelÍng van de heren trar.ners o," zo vroeg rcgeI.ijk weer Et dre trainingen ÈestarÈen. @clacht vrordt aan- de raatste week ln jult.. ieke; vór de tong"rr= aue op kaÍopgaan ls heÈ lekker om een beetje .voorbereid u"i t"t werk te begrnnen. voor Alr'l en c1s"lean oP 2 augustus de eerste wedstrilden aleeer op.het prografoa. iuli" zlen het devgoqbereldtnsen zÍJn aI rang gestait.. Eelaas lat-en \reer van Jurrie het.hrée! afrdeten.ondanks veervurèig€ verzoeken van onze kanr oE op re g"""" 
"É 

j. ;.i7ii;ï+-"àËI'r.**.i.gaat en zo ja tot wanne€r worden nau.rerijks gehonoreerd, van de jongeng dle op sportka,pgaan wÍrren we ook weten of ze daarvoor É.""ilkb*r zljn. r.ever ónoàrstaana strookJedaaron z.s.D.ln biJ Je lelcler of Je tralner.

Ik ga wel/niet op zonervakantle (sportkanp nJ-et inbegrepen). Ik ben
'ranaf .. ....beschikbaar ou to trainen/speIen.

Naan:..,..,

TTAINERS..,/ .I,EIDERS . OPGEDET .- .iIONG 
I,ENS

Eet eÍnde van het seizoen- komt, snel nadérblj. Nog enkele toernoolen, som!, nog een wed-sÈrljdJe worden eï oesoeerd. verd 2 en 3 alimedle de tra].n:.ngsstroor ' riji rn reparatle envelcl 1 Ls vóaf 26 ,"r- "- een werveidiende nrstperlode toe. Nà 25 mel sÈoppen we daÍr ookEet trainen. De !í.K. ln r.rexrco begd.nt darr ook. wer wirren vre aan ae trarie;:7'i"i;";' 
*''

nog een"stukJe" hebben over huÍr erftar c.q. tralnr.ngrsgroep. Eet ls ".i. ;;;d";ii"g d"tin de gq'5te week van Juni yreer een speclàe Jigu* van J9NG r,ENs uiu<omt. réuk ls hetdan otr naasr lnforuarr.e over her nr.er.i"e selzoe" iir.iiire""àrï"iaï;ï"uvre serekrle,s)ook.van arle elftalren $íat te_ rezen over tret iigeropen =é1ro"rr. wi:'r"rg.n danook voor aleeindstanden' zlin er ouders. tralners, r.ia.="-àr. lets argereens orrer Jeugdvoetbal wlrlenschrLjven dan. oaq, dat natuurlljk ook, De kopy met uiterltjk maandalavbnd 2 Juni blj deJeugdkor"mr sèle zun. stuur heÈ op naar paut ira steen, choprnsÈïaaÈ lo3, 2551 sv Deh Eaag.of lever het Ln op IrENs. Ied.ere -rnaandagavond 
vanaf .C.r.,C uur.

_11_
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DE IJENSREVI'E
WEEKBTAD VAN DE VOETBATVERENIGIIIG LENS ( LE§I§ E.I SNEL)

l.-

59.q. j.q4rgang -numer ,44 r, 29, nei 1985.

SekretaiÍaat: A.Schijf,
I, ï.1 + '! ::

Starkenborgh 15, 2687 À4onster.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO'al ií:Jri
9 orrrcre"" o
oo
oooooooooooo0@ooooooooooooooooooooooooooooooooooo@oooooo@oocoooooooooooooooooooooooooo

KLUBGEBOII{
---:- *l :J -:' , i ::.i '-'r',

' t-'
Nu onze velden in reparatle zijn en de koryetitie .ls afgeropen gaat ook het krubgebou!,

'rtdt 
(30-5-85) ' Alleen op de naandagavonden, voor de kouolssles en heÈ bestuur, is het

klubgebow, open.
Eet kluhgebou{ gaat ereer open zodra de trainings-/wedlstrij da}.tlvttetten ln'3uti'àeer'
gaan beginnen

'-,,:,rl-1.,.-: , .!.'-t;:-:- ' I ....-l.i 1r"i'.
.I,ENSREWE

_ 
':'-,i.'.'Dit is dle Laatste LENsrevue van dLt seizoen. rn de naand Jult kunt u'àet' eerste exen-praaï van het nieuwe seizoen venractrten. zciali geÈruiketijt romt er àireen nog een

; ,ilong LENS 'r uit.

KONTRIBUTIES

,r.-i _ , - .

Eet Bestuuï.

Er zijn nog een aantal leden die ile kontribuÈie oveï het seizoen 1985-186 nlet volLeèlg
hebben volclaan. wij.'r'erzoeken deze leden dit zo snel mogelijk recht te trekken, zoaat iii
en wlj ret een schone:1èi het nieuwe seizoen kr:nnen staíenl
rnrichtinsen over de àchterdtanà x*tlu-"Àriiriid;tiil^*ra s"rg ter. 29;9;8.'i
JAÀRVERSIAGEN

Eea dringend verzoek aan alle sekretarissen van de konntssies om de jaarverslagen zo
spoeèig roogelijk in te leveren bij het. algemeen sekretarlaat.

Eenieder die eïaan heeft Eegewerkt het seizoen 1985-,86 toÈ een goed. eincle te hebbengebra'cht wirren vrlj dank zegqen voor hun inzet en steun voor onze verenr-gj.ng.Wlj hopen 1n het seizo€n 1986-'B7.weer op Uw ster:n te nogen rekenen.Ienslotte wensen- wij iedereen ee4 preÈtige en zonnige. vakantj-e.toe; -. ..-

DÀNK

.BOETEN
; Í. 1I -r.:i.: -

Registratlekosten le en .2e boeklng f 2S,-

F. Didseldorp, 'u. rd u"ul.rr, M.Molleloën,
L.Verkuk.

RegLstratlekosten le boeking f 10,-

D.Sanders, R.vd Earst, A.Vlerling, R..val Eeyalen,

V. v Eeldlen.

-1-
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SEIEKTTEFEEST zoNDAG 1 T /M 4 - §slEl(TrnFEesr zoNDAG 1 T/M 4 - SELEKTTEEEEST zoNDAG 1 t/84

.. -!
vrijdag 30 MeI a.s. neroen zondag'L l/o 4 afscheial vai: nèt seizoen Eet een gigantische

feestavond. Uitnocltglngen voor dl.t spektakel zijn inElaldels ultgeEaan:...., ..

ÀÀIWANG:20.30 uur.
't, -' .

PROGRAM}4APUNIEN:

\:' 1,. -

Ír

Nognaals verzoeken wij een ieder drJ-ngend toch vooral om 20.30 uu:r aanwezig te zijn.'

| : ..

UiÈreiking LENS - INI@RN Èrofee aan de speler. \ran heÈ Jaar.

"Officieel" afsdreial van trainer Rob Jansen

' Ultreíkl-u§ Spaarbeleg topscorers prijs.
Optreden van het swingende zes-ÈaI Sounal Creatlon.

" Surprlse - Àct" van enkele selektie- spelers.

Bet organl-qerenal.qomitee heeft verder 'o.a.'gezorgd voor .een geweldlg koual buffeÈ.

SELEIC1ITEFEESTZONDAGI.T/vt4-selektiefeestzondaglr/M4-sEr,EtcrEFEEsrzoNDAGlT/M

_., -

|-.:,"!

'-1.
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Adn. kosten f 20, -

P. stxaathof

ÀdB. koster Í 35, -

o.vd laar. R.vd Zwan, Itr. Dikstra.
Betallng vóór 16 Juni a,s. door overmaking op giro 336711 of 513453253 ABN t.n.v. LENS
(Lentg en SneI) te l6onster onder ven0elding van Íbóeterl

Hèt Bestuur.

Àan het eind van het selzoen '85-186 heeft onze jeugdsekretaris de Eeer PauI vd. Steen
het bestuur te kennen gegeven te stoppen als j eugtlsekretaris. Hoewel het bestuur lraul's
besluit ten volIe respecteert, betreuït zlj het ten zeerste.
Wij hebben nooit onCrË stoelen of banken geschoven, dat de werkzaanheden door jou
verrlcht zéér gewaaÍdeeld zijn, zeex zeket de werkzaantreden ln het belang van de Jeugd
van lENs, toch jou grootste voorkeur. wie van de jongens en neisjes kent Jou nlet?
PauI is er altijd, heeft altijd belangstelliàg voor speler, Ieider en trainer. Nooit
deed er iet0and vergeefs een beïoep op je. zelfs tiuis zat je naast de telefoon om indien
nodig adviezen te geven. Hoeveel jongens heb je niet gesÈinuleerd funkties te aanvaar-
den als trainer, s(heidsrechter of als licl van de ,luko. Eenmaal een funktie aanvaaïd
bleef je de jongens begeleiden. Velen zijn je hleïvoor alaÍIbaar,
Paul het is niet de betloeling een hele LENSrevue alleen aan jou te wijden (het zou best
kunnen), maar rDet àiÈ koite itukie waa^rin veel gezegal Is, Eaar nog veel treer niet,
vrillen wij je opïecht danken voor de vèIe Èijcl en geld, gestoken in de jeugdl van LENS
en we hopén daÈ ook hiij, al,s wij een beroep op je doen, niét vergeefs aankloppen,
Paul bedankt.
Het bestuur wil duidétijk ook je trouvr nlèt vergeÈeil. zonder haar waren al deze werk-
zaaEtreden niet rogetijtti. wat heeft MarÍeen íiet voor jou opgevangen? Afs'er ienand kr{aE
!ías er koffie en een draÍkje. cing de telefoon en PauI was er niet alan stond je ook je '
mannetje. Ook jij Marleen nanÉns het bestuur Eleer dan bedankt.

Eet Bestuur.
.BÀ3NIEI'I{S

Bij deze bed:nkt de barkomLissie alle barraedewerkers voor hr:n inzet. l4et zijn allen
hebben we dl.t seizoen tot een goed einde gci)racht. Nogmaals bedant(t en tot ziens in het
nieuwe selzoen, prettige valcantie.

De Barkommissl-e -
IENS 1 en de'laatste' (zwaréIlocd es........,

Fiorentlna voor van Basten, pSV voor Koeman, Sporting Lissabon voor van lJoen,
RÍrC voorí,.....Nee, nanen zullen wlj hler maaï niet noemen, die kwrt U waarschljnlljk
binnenkort in de krant lezen. Feit is wel dat. Í.ENS volgend seizoen een aantal spelers
zal troeten rÉssen. We hopen maar, dat deze jongens niet buiten de boot vallen en zich
verder zullen ontwikkelen tot nóg betere voetballers. Zo niet, dan zou dat toch, vooral
vooï Dhr, Wetzel, een telerEsteuing zijn, na al zijn zogenaamd,,speurwerk',
Afin, laten we er Eaar nl-et verder over d-orgaan, het zou nog van èireste invloeil zijn
cp de eetlirst.
LENS heeft geldckig eLk jaar een lste elftaL dat uit een behoorlLjkaantal echte LENSers
bestaat. Ex zo hoort het ook::
Dan nog even over de vredstrijcl; 

-rjgsdunum kon nog degraderen en rJENs, ja, LENS speert
aI weken nergens meer om. Toch had LENS het betere van het, spel, de kansen werden
echter weer eens niet benut en dus verlobr I,ENS net 2-0. Lugdunum buj en LENS, ach,
nog 1 $redstrijdje. A.W. kan noolt veel wijzer geword.en zijn...

-4-

Red. (ged. ) .



wr@.§,,=InrlpF! .9Nr99sr -: *i;ó .- ,*ï;; -- ;r; ;,;;-; - UNICORN - UNICORN -
r i.r-.<.r:r.. r.:.-.r,. .-_" , ..:,, .._ j *., .. "_. .-: -i
Eet gezarplljke bestuur heeft afgelopen zondag
de punten gegeven. Tijdens een plenair aefat àt-duurde werden. de,menlngèn op één'Iijn geUraËtrt,
vaJ-i;.de begr-r§.llgs..: à .r.r a ,.. ... ,.,i_;

-i r-.itÍ t".'.;.'j; !-..,
tLjdens .de wèdstrl ja'iugdilnun - Í,ENS
gelgpgr-r gaa+alFg ^dAÈ to!- éiep in .de nachr
Vanar:)nd (LENS - RKAW 19.00 uur) . .' -.' ::' . -;;. - . r .',.. " *. - .r'. ,,-j: r.,

UNICORN a [JNI@RN. -, UNICORN _ t NrcoRN - uNr@RN ,-- uNrcoRtr..:-.: uNicoitN
I ,. :.-,-.1 , .. .i r..;,1. , .:i,.; :r: .i-:..

.- 
IJNIC'ORN, - UNICORN -

'i i:..r.''.. .-,r'.i.

SPAÀRDEI.EG - SPÀARBEIEG
.\.4}:i-J!.,i."

- spiqARtsELEG - spÀARtsbEEG -- ',ÀÀRBELEG 
- sbnangpl,Eo - .,ÀARBELEG-

r. ..t. . ". - .1 ir .--,- 
,1

oe röhpetfdre 'Is tenèinde 'àï 'ar:s -rs 'oor
zun .door-.de Deeste elftaJ.len.-cle cloèIi7un
konstàteren alat langzaoerhand een aanial
treerde op de zondagelftallen 3r4 en 5.
Frans -D-lsseldorp,kwag a+:, Egest. produttléte ÍrFNS-_voètba1ler.van: h.ett sè1zoèn .19-g5li9b6r;r
dt'dï bT, ,\raar'*eÈsu.21..y.p1 ,ritlí{j tetlr"a"r.tÉ.,sen ae mrucrrtÈtp;il;.d.k;i;;à.
De volleauge uitslag: .' :,,-l . *..,'.: :. 'j -, i '. ". 

.t -::. , :t i.' ri' ':'Íil'/'/ ''Lr"

.t
de LENs-topscore
Ceiimatieiï aoorge

Jaar b.e!end.- Iange rtjdi viin hef
geven, rDaar helaas Eoesteà we

elfÈallen aÍb..iakten en dte sti-i j{ zich: jctísÈí_l

I
2
3
4

Frans DlsseLdor?
Robert Pennings
Fred van l(nlj f f
MarceL de croot

- ï' l-. ,.. .-:
24 soelpunten
18 ,,
t5 , t -.'\
12 ,,

Li. r- l-

: ..:rttr-.f . -. -;.-,r.: .,,.,-,_ .i .i,.",:. -_,, ,,.,r '. .,ur';:...'i,-
De door SPÀÀRBELEG uèschititààr geiteiOe-prtis zal norgenavondsetekti::rrror,r.,i.lï.,d. *nl1ï 

1erdel: ullsËreirr.,. ,.,:-, :. -r i. j..

'-1, -'.1.",i,, ..-,.-:,:i *L;,i,;r]l rÀL
(vriJdag 30 nei) op de..: . . ,,.,. -..,t.r:i ,1_ , :..-..I!r

SPÀAFtsEI,EG SPAARBEI,EG SPAÀXBEI,EG SPÀÀRBELEG SPAÀRBELEGI SPÀAROELEG - SPAÀMEIJEG -

--i---:..j::i..VARLATIES. .i, r. :.

- :).,; :'r'jr ,-;;r'-Í :il'j fil'i. il'*

r l; .. I ._v:":?:d. (donderdag 29.nei) om 19.00 uur dle taarstei korbpetltiewàis!;ri'o: ï'.
van het eerste,tsger-l BKAW. (BMl-terrein). .,1.,. . !:.. -.1 , :;., .-- .-,1 j-.,9.r:i

- wirlen tàetindn eï ,rc" .t s-Graverlèijk zurren vanàvond iitii laatste ïe'aétrt16 L

" 
l ': Íi ':' voör het eerste sparen. 

vcuravurr(J "* tttt 
. -.., !J.- r 1 . ,'J

- De laatste kans dus om'deze heren aan het werk te zien______:
:. . | :.:r. -.::5::r. -oedankt 

,r€s @sterweghel voor heÈ vele iypwerr,{. r. ir,.r, nààr.ïjËil ï- :. .., ardraai.en, de verzendploeg cnder leiding van buaClelge-nle GerTd vd Steen .,ren verder Leöereen &ie er.voor heeft gezorgil clat de LENs-tevue. Lederà dóni1er-'i dag ih i:r" urre*renuu. gr"!d.-t' \"vv-e v=&vres qsL ue rr.NÈ-rev

- get LENS-leiderselftal bereikte op het vios_toernooL een 2e !iaàtË,, Ën-aàr,f.è"een geEiste strafs ctrop van specialLst Jan Spaans.
,, .,.C P.:"ig: LENS-goal van het toernool werd geicoord door ene Coretl I25.:;.[_ .,.,I

telde Eö{in ons.'
- Tin en parrtck valkenburgh bedanken de JUKo voor dle ,verj àài.dad§*ajÈÈ. ËÈ!lli,:phLltpsopdruk. De kaarten deden het prtna ln de open ha;ài =

Il, I ' r



OveÍigens kunnen w1J ons. nauw+l jks .voorstelleí 'dat dle 
.voUecuge. 

.flrKo. "'achter clit gewauwel stond. (!,Íljnheer Spaans ! ) ..

: IJr!. {ealacteur fellcitéert zt'chièIf, aé fà:l spaans, alsrnede uil.'"rrd"r" 'il'
' Ajàcieden loet het vrinnen van de beker.'" DË vi:Ital1igè redaktie tenslotte wensÈ U allen een hele prettige vakantle

.:, tge.t.-Tbq elnd Julil .'- - ' ; i ' '.'r 'a -'-'.

ATTENIIE - ATIENTIE - ÀTTENTIE - ÀETENTIE - ATfENTIE - ATTEÀÍTIE - ATIEi{ÈIb :-ATTENTIÏ-

., V-riJ dagavo_nd 5 Junl.Ís'er een disco voo:r dlè. jeugd vairaf 14 jaar, oudere jorrg.ré."i'
Jongere oudere (rlits lid van EtÍchting theemuts) in de r,ENs-kaJitlne 'varaf 2O.OO.uur.'
Het belooft een waàr spektalel Èe word.en alus zorg dat je.op tljd Ëent!
Entreegeld f 2r5O '' ..,i.."

'AiEENrrE --'ArlEMrE - ÀÍrEr,ITid : -Àqrer,rris - edmrlrrL - emEsrre -' o*o*ru - ÀriTENrrE -

Na-het:slqtten van, het seizoen en de töéirroolén wLnbenl wij u n.,n.ns de z-u ëànnissle
sen.prettigg: veikantie--.toe.. wU hopen:u het volgénd seizöen weer rangs de z-M'lijn te ''zieri, veraler harterijk dank vror cle prettige sanenwerking, Dus tot'zteís. -:. -.'.;.. .,
znz$zmzmzgzÉzlvoztanzmzmzmzfrzEzmznzmzmz$zÍtzltzÈzfrznzmzdzÉznznzazmz$zlzmzazlznznzwznzÍ zozn:z

JiIJJJJJJJ,].I,IJJiIiIiIJJJJJ.f ,'

l- veu rer TEUGDFRoNT l
,LLIJJiIJJJJ,T,TJJ.IJJJJÍIJiI'LTJJJiIiIJJJJ,T,LIT,IJiIJiIiIJJJJJJ,IJJiI'TJJJiEJJJJJJJJJ,TiIJJdiTÉJJJJJJJJ,TJ

. l: : .-'" !. ' ri-. \-'!'i r-
ATGEMEEN KoIsrÀKTpERsooN: Èeter perïeyn, serenailéstràit 51, 255i È oen nàag,' ^:-'"i' "

t-e} . 97 167 4

WED§TRI'IDP ROGRÀMI.IÀ A+B JIJNIOREN.

I(ONTAI(TPERSOON:

DONDERDAG 29-5- 1986.

' ".fan- sgaàs, Maartensó jklaan 54, 254 1 xR Den Haag
XeL. 292929 b.g.g. 97f674 (peter perreyn)

p1}eo v.ogJ'qe wecstrÍjden bfj . bovengenoénd perloon op irrl j ilagavon'cl' tuJsàr, 18.00 en
19-00 uur. 'rn uLteiste nood nog op zaterdagmorgen op LENS blj lèuanil van de'jeugq<oplq9ie, tet. 651314: voor avóndÈedsÈri j den uiterltJk dle avond van de weclstrljd
voor 18.00 uur.

i - ..-i_ .:t ".-..^ ,ir . .' : ' .

Í?.90 uIï SAw B-ïes.-,,

t LENS

." - LENS B-cotrb . Heuvelweg/L'da![ '' 18.00 uur

ZATERDAG 31=5-1986.

10.00 uur LENS Bl :. L ; j .1 . ,,, - . Ona toernooi

SRIJDAG 6-6-1986:.,(7ie kopv)

walvlsstr/ Gouda 1 i

'', ,; i. . ...- j,

oP LENS.

9.00 uur

voor aIIe spelers van LENS Al'À2rBl.Bz20.00 uur Disco

-6-



zoNDAG 8:611996. (ter informatie)

LEN§ àl JnieuÍr)
LENS 81 '(niew)

BYZONDEREEDEN

OREN

speleras voor B-conb op 29/5 worden aange s ch rgven.,
zie kopy pasfotors, zome*rakantie en.f disco.

O_IyÍ,[)lq toernool
OLlq)ia toernooi

', ,:ii @uala . -.
couda

I{EDSTRTJDPROGRÀMMÀ C+D JIUNI

-,''{:i'".''

Kontaktpersoon: Robert penningF,.Kgn. EEE0akade 4cr25lg.R^r)Den Eaag,
teL. 652414 b.g,q. 9?7674 (peter Ferreyn).

. .;.i!.f1r:... ' -.-:.n'.r\ .r, .i,
Afberren voor-.de ,wedstrlj den blj bgvengenoemd persoon op vrijdagavond tussen 1g.00 en19.00 uur. rri uttergtè r,àoa nos"op=r;Ë;;ör'-s;" op rENs bi j ietranël van de
5euqer9ry]s.9*e, rer, 661314. -voó5 

-avo-na-wedsíriJóen 

"rï.t"iii:L-É"-;Í""à ; à" *.a"t ria,voor 18.00 yu..... - - . ; ...,tr. 
" ...__:, ..Í ), ,: I .:r,..,.

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

._- .- -: '.-t" i .":
DoNDERDAG 29.5-1986.

19.00 uur RKÀvv C1

ZATERDAG 31-5- 1986.

10.00 uur r.ENs cl

zoNDAG 1-6-1986.

I.00 uur LENS Ct
8.00 uur LENS Dl

zoNDAG.-B-6r1985 . (ter lnfornatle)

"- 1 i. ' . ,
' 'SaEEnkoErs t ÈENS

Heuvelvreg,/L' CFÍn .Íg;cio'uur

GSV toernooi Sportlaan/Gouda :. 1 9,0-0 iiur

I,ENS Cl

Carping Beesal
caq)lng Beesal

couda

.'f

,-]
, '8.:00 udr
; 8. OO urir

i:- i ri -.-,
t

LENS cl -{n-rgry1-

tsYZONDERIÍEDEN

,Plyq)ia toernool

zle kopy pasfotors, zoÍ@rvakanÈle.
:-, ,:.it-,. : I r,:i ,.

WEDSTRTiIDPROGRAMMA E+F J.,unioren

KonÈaktpersoon: Rob v Schaik. Jan Luykenlaan l5B, 2533 ,rV Den Eaag,
tel. 884694-b)9.9. 971674 (pere! perrelm) i-

.1..

Afbelren voor de wedstrijcen blj bovengenoeod persoon op vri J dagavond tusËen 1a.ob en'"19.00 uui. In uÍterste nood nog op zat;Ída$nori., op riENs blj ÍeEand vàl de .
jeugdkoDrolssie tel' 661314. voor avgrrdweËlstrlJ den ulterujk àe avond yan de wedstrijdvoor 18.00. uuï. - ..... - ",,-, - . , r,., '.:.-:- --;-.- --1": r. 1.'.1.i,-, .- , , - I.,,-i'' -

VRIiIDAG 30-5.- 19 86.

19.00 uur LENS Fl + F2

zoNDAc l-5-1986.

dercnstratietralnÍng yzerwerf

Camping Beesd

-7-

ËJ

SanenkoEst LENS

18.30 uur

8.00 uur LENS El 8.00 uur



zoNDAG 1-6- 1986.

18.00 uur LEIIS F 1+f2

' SaménkoDs t. LENS

ZATERDAG 7-6.1986 (ter "hformatLe)

I.ENS E 1

-'Barbëquè op f,ENS

Rekreatiedag in veiling PoeldlJk

.t, i
17.45 uur

iJYZONDERHEDEN

- zie kopy pasfrto,s en zoDerÍakanties

I,IEDSTRIJDPRbGRAMMÀ .DAMES EN METSJES .' .',I .JT"

Kontaktpersoon :

: r r ..

Frans'vd Berg, GraEsbergenlàan L74t 2541 AI4 Den Eaag,
r.eL. -297978 b.q.g. 97L674 (Petdr pejrreyn) ,"-; . ' ' ,

' iï -. ; ' -i
Afberlen.voor cle wedsiriJden bij bovgngeíoedd persoon op vrijdagavond tussen'1g.00 en
19.00 uur. fn rriterste nood nog op zdtetd,agrmrgen öp LENS.blj iemand. van dé ' - ,
jeugdkonrrl ssle teI. 661314. voor avo;ràÀredstit j den u+terujk d.e evond van de. wedstrljd
voo5. 18,:0!. 11r. 3.;;.:.... ,.-

. VRIJDAG 6:6-1986

20.00 uur dl'sco op ËENS (zie kopy)

O}GTOERNOOI VOOR ' LENS ,i,! 
1

10 .35
1'. .45
1.3. 30
ls.15
16:30

uur
uur
uut

-u.9ruur

WesterkwartLer
LENS
l,lTW
I,ENS
PriJsultreiking

IENS
ONA
LENS
capéLle

r\l "

-Etgr.Àllc.i ,Í. Dunant - R.spaans - R.tettero - M.Brooshooft - D,Bijlsri: - p.val zwan -F.eI Haddioui - J.lplinhernaÍls - E.Spàninxs - p.BiJIsIBa _ o.uaníque _ .. - ;

M. Endlich - E.End"Iidr .:
GSV TOERNOOI VOOR IENS Cl

10.30 uur OIyEpta
1 1 .30. uur LENS
12.30 uuj. RKDEO

13.15 uur 7e.en 8e plaa!§ r.
13.15 uur 5e en 6e plaats
14.00 uur 3e en 4e plaats
14.00 ur:r lste en .2e,plaats

_q)-s-tLrl!E:

I.ENS
Lisse
LENS

Andere poule r GSV - Mar Gotfield
Leonida - SEC.

LEiJs hèeft de wisselbeker vorig seizoen gewonnen! !

: .'
lt.Haazen -'E,den Hyer - M

A.Tikal - M.v Croonenburg
D.v Zetten.

* -.".: :.' I

_ ,,i. ..: :-:
.sctruurnan - J.Mansveld * R.wyrdenan - u.tijsen
- P. Valkenburgh - R,Tettero - E,Smulders - ,

Lr t l

{

-B-

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

: l-l



r

PASFOTOIIS INEI.EVEREN
a;:-t:.'r.i',i;.j:;.i.'' Í1 "'r '':'i È

..F Eaagse. yogtlgfbgld^ gaa!" ko.qptttiekqartjes 
- gitgeven dle vij f . jaar 

, geldig zijn, zonder
.:'';. g§Idts konli-eèitiekà-aitjg mag- re niet spelénliri ÈopeÈlÈeweds6i1deï:';vaí:éororiqelspelers:in h§t'-koËeti.tièkaartj9.-v;r.iopenl vooi.!..r" spere-ià ooetiri we'd; éË; préuÉ raartiài

I eanviËieeà.'ÈiqryiroJ h.?pËèn.wë.-ïa4 $eze Jperers- ién pasfcjÈó'nodlg', 'Gaarne z.s.m. opsruren

1."1,'-,1ï$ryu"f,!?,:li'fl:n+lÏ=tï"":--.1.0.1,.-2:st 
sv oen.tr,ea?j.I.'fró""t.9'-de'ro1!9ir9e-èpqrsrs:

a-rlaësèrËiï,E.xabtiíJj Rlv";r,o.íé,ir'1,:i:l l,-q._.'.:.''':;'1..,'j..;t .:: :l::.]lf:l;i:: ï:
:.:o_iËri"iàiÈi_Èrd'bËibàt*,.; ó'.ir3n1àrie,'i {i.,ie;,1--'.È.fr.:*éin"l,;g;r!ili,:i.*;*ulè.ii_r, -
"l;-t-:T;-;.r,l:g:tii*;,,':'1"+:r,Ti .,.":-r:sF:..-;'1,;' .i.-;;,i.: i ;.-.. :'.' ï:- .1, :: :r,' !;
'c:Éràssèrs: c.r,ériéi,era i''9.§1.r{.:l; s.sÀutai' r-r ; ':', t"""r"é-j,::r : "'l i;:l';:r'rrr.i-:r-,,--jllF:u] i,:,r:.-,t! u :li-.r' J§-ri,i'i,',r' . .. .t-. ,,,''I"-''I }:TrIilc, P'Y.-4its"i''r:= tr:ri rt:t""r

r];ofu*s"ïè': n.clt-irot'j 'ír:bcin#!:íl -'r.r.sors'..ïl!. -' .:.::": .,.:]t.' j;: ,'1.:,i; ;:l=;':: .l*tïl--ï-T-.,,-t'í::(i1.,;i 
'f i :;I;.'. '...1 . -,: i. r -..ti..t :." \ 7i't: i Ï..',- .-\;',. r'rj'r"' r '-r- Èr

-FÍrsss'€irs: ï:Be'ÍÈina ,; .rir.1ióoà.r:;,o:Mrr.ré"i.rid :..i, à:,i,ii! ,:.{:; l:dig;f:::l;ÏIt.:' ;i- r., ::ïf,-::-:''-'J r-:, -''i'. È lÍ.'i1. , ii :t:.' -.. r- .1,,.i

:.1" r-rrà;èeÈs j:'Jtdlc;Ë',=Í,p:.'+ö:zàiil'l'- ,":, r;'' i '.J :' ï..j.;'; ::i::. .ï..:ÍÍ l'Íl .'i.u; 
"t.'Í I: -r'! t, 

,tïr':---ïtí;* -u,i-.;Ï-n'..i .lJïiiil''.';: ;' l; :i!-'i-i '! ';i''r-í rí'*.'Í r'"r}jrt ":íj}"' 
"-'::J 

{:-:Íi'1".'-3'i
. ,OOl{G'ït}iÈ',i rÀ:, J "r!,ií('i§:: .1,-,1'r .1,:..'i.'rr :.i.: tg e'- --ï'::ai: ri'1r:lj ,:'? l;r;Y^'!1'' s:Il'i!íe:i:'ii:' i:
---ï"i-:'-=- --, 

:t, htil :.x;r,r d',:': 'i-,1:-.: irÍr,,:i'r1*j.Í -.1r..:ti . ',, it,';,I, ':, ql.lll-l r.' :jlr:,;1, 'l r'r*i' L';

,.l6'*i. -*ea*,n.i.,p-JtàiÉti r,r,!il;Aà ,:.i:"ààfJ à","àiii:r ,ó,aï art'*iJ#;.1.,.ï-";;
r,rr'rs 'retaaàitn: niàGi bver net-'nieiwe sèizoeir. . (seleitiegro.i.r, en'tralnÍn9str:a.í1.'"".
ook versl-aga1, o.y,er .Igt :àÏgieiàpe'ri seiàen j voo'r ëleze taaiste' kopy àebben we de loeatewerktng
noèlg varii dà:;Èraineid en de tej clers. caarne lrw kopy voor naandag 2 junl opsèuren naar
Paul vd Steen, eropinstraat 1(3, 2551 SV Den H?agr ggk-kunt l, !9!_". p- vanaf ' 1 9 : 00 uÈr- lriléVèiéí' op r,rws. -<iàarnË' r.r'i- metÈ',ierÈii g.

.r l'i ia^ .{r. li.i;'."r - lt: r':, r1; i::.:i.ri ::ir '.:i-!,: :',,...:-. '' li. -} 'i ,li'.T..*':
- ZOMER\,IAXAMIES

rpe+qda. .galrond._z J uní

Nog steeds hebb€n wS) ..Ia49 nle! glle zorcrvakanties van.. onze Jeïgtlledèn tloor§etiiei;ëà'.. ioctr
w+l+e.n we di!- 9fggs $eten i..v.E.'het plannen van de.eerste trainingeri en oetënweàsiiii-
den. Sk. aI: g-qj jg-nlet o.p v.e}-<antl,e- of alleen.Eaar op sportliary' rehgeëi.oÈ deze opróep.

r:leà gven,naar. ,Pa,!+l -lr-d St99n,'(979154): of. Edwln córetr,(671095), .öf geèf öiiderËa;ir:i isiiookje
it.a.ïl:rg.'t-tg+ne-r/1e1§94.; ÍÍjr:!:r Éi ëi-i -',. .: -^ .i;,- ï. ..rï ; l,; .,: ;llr,=;l;: ï;

: :'-,, i. :.; r j'-!,r:'- . ,.::.'.:

;.. . : . .-.'.:'. . i:we'er bË§èËiróa5i':'"rr
::. :.'Ji--, ï" ; Í 1' --, 1,:.:i r:1.:" '-, .'.'..'ii.;

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

.{:-}r :1ur r ...,..!" .-- j, i.., "_{::, ,
LEIDER.S WEDSTRTJD: -

op-dondeiiia-s-s'Jirnr'ËsËreif ire reiàèis Ëè""i,'ËàÈtrrja'tàó!"'rq.àLËti. àii ïg.oó'"rr'.'""-
l,E j-.rc]gggd..S.lspqle-r5 l{oEd_en; om 18.00.'uur; ób "r,ENS- vÉrw."íti'., . t...'--.;1., - :. . ' ,.; llL I'i'.

P.Perreyn ='n.v schàtk=-: s.wubbèn':'Ë:va'Èèis -:',r.sÉà*; :'r.sààiiiËi'- i:Ë;-:''-"" "
w.schran - J.v Kester - E.coret - E.warnenhoven - p.tcol - p.BiJlsma - M. Reuver.
Indien nodig afschrijven bij M. Reuver teI. 910399

;: \d I ,^..'::: -i ",1 ,... ::.'.'., {tii'li r'. Í-ri i.'' i !t i,.. ..í- j llr.rii. r, I *:. i'..,

-9-
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' LENS Dt'én de toeflioolen

over liet weàËerÉwàti er toernooi rDet Pinkste len kunnen we kort ztjn. De poulewedstrtJden
werden Eet een eerste. plaats afgesloten. Vooral de tweede.vrealstrl J.r tegeÍ,1 Schet enÍnqen(2-O winst'was erg goecl) '. De kruis flnalei. tegen' de Belgen bleef op 0-0 stÉken zelfs na' verlen@n!,.. Ee! 'penaltyschleten werd natuurlLjk verloren. De vredlstrl ld on de plaaÈsen
3 en 4 gtng ai,yeer tegen Schevenlngenj Eèt wqs 2-2 neL àIweèr een genist€ strafschop.In de . verlenging gol.-te lvi J natuurlijk.op een jE€Iljkspel om vl_a gtlafschoppen - toe Èeslaan. SchevenLngen Flst. dliÈ ook en.ton ale yerlenglng uet 4-3. Geen strafschoÉtÉn 'dub.
LENS rder(l .vierde. Eet FuII speeal toernooi fur een wat andere- sarenstelltlg gPalat LENS .À1
TIEE rilere' spelèrs nodlg haií. eeen probléén : een brede se lektie en. twee goecle C-klassers
stonden borg voor 4 ler:)ce weils tri j Èlen I eersÈ tegen .gastheei-"FuIl SPeeal; Een l-o.over-
winn-Lng door een doelpunt van paÈrick Bt jlstra.. FuIl .Speed probeerde ons no9 te lntiEi-deren traa! daar trapten.'we niet ln. Daarna intérnationaal voetbal tegen. Dultslànd. ÀLweer
een overwinnLng. Eet. weïd ietwat geflatteerd 2-0. De derde, weàltrlJd .tégen -vltesse DèIft
r{as een oakkle. zelfs Danny B scoorde'en het íera 5-0 EE laatste wedstriJd tlè töpper
tegen Feyenoord 81. I,ENS Eaal .èan een geliJkspel genoeg toaar ,lLeÈ thet zov_er r.r1et eens
komen. lllcardo Tef.tero schoot een vrlje trap op de Iat èn Faysal kopte de teéu§Èp:c_lngen-
de ba]. in heÈ aloel. BlJ lust Eoest Darlny B op van de zenuwèn - ('voetballèn .tege_n het grote
Feyenoordl) het veld rulloen voor Danny E. ÍJENS gtng gervoon door Een noolé vali eenaanschÍtterende voorzeÈ van Edwin spanlnxn gfl een evenzo rcol kopdoe IpuÍrt van Àdljai, T!(al.
Ele rna vrrzulloale LENS oro door te stoti4. Feyenoord Dcht vlEk voor tljd tegenscorèn. '
Adjai naakte er voor cle zekerheid toch nog 3-1 .van en, I.ENS ,Bl haatale. ale, eer§!q::pfl,Js.
Je ziet, ais leclereed àlch positlef opsÈeIt en gewoon. leuk wlt voetballen dat Ííe best
goed kunnbn speien. Laat alit zatèrdag ÈtJ ONÀ weer"zÍen.- Succes .

--'"t Í

Paul . vd Steen. ,.

ilowr,EN A2 en 82 - BoÍE EN À2 en Bz - aoÍ{EEN A2 en 82 - BG{r,EN A2 éil B2 - BotíLE}r A2 en I}2 -

r - trfJ daqavon§ 6 J qq-1 worden de. onderstaànde -sperers oE 1g.45 uu:r irezwactit"utl 'àe j 
.,;- -

boÉIln$qg4 "Egf§tedg". te Ftí.jsr,rljk.. Eet.1s.ctà bedoett ng"dét we ard àfsrultríq rran rret-
:e_r--zoen t!et. dle Jongens die het here selzoen or eeí gedéerte van t et;sài-"i iz 

-* 
Ëz 

-
.,!1P g:vor$ er gen 19uke avond. van re nàken. van 7"ror I uur'gaan r" gÈàaiii; b';rt"en daarna Et zr n arlen naar de cllsco op r,ENs. Als je alleen naài. ran xofun u<iwíeir 'ben
je íatuuflljk ook van harte welköu.

l'larco Eaazen ; Regillo Crtrnherbatch - ItaEon Raffaele - r4artln Brooshooft - vincent TromD
::ti? Pff,-.gre -'Ferr-y.y.veen ï "Dannv Eanique - Faysal eI Eadèioril - A.h"il;ghóebi;--l4ichel Dosch - André v rtrijngaarden - Frank ctrrlst - Frtchard Eart$an - J""k-óe i;;;{f-I4arco spa - PatrLck straathof - otrar svrar.ef .-..FraÍrcÍs swaref - .irohan "Roosroot -.-- -. .

I(evln Vorhoeven .

rndien je vezhindetd. b€nt of eventueer vragen he.bt ber ala$ voor 4 junr naar:bnald Bogisch t-,el.. 452254

BOÍILEN A2 en B2 - BO!{LEN A2 en 82 -_ BOÍr.lEN A 2 err 92 -_',Botgr,ENr *. no ,i2.:: isofliÉt§ À2 
-àn 

sz

:tj:, ,1.'1 - r..' r. : ,; - -! - i- Ii: -:

-i 0-

I



I,ENS DI§CO - LENS DISCO - I,ENS DISCO - IJENS DISCO - I'ENS DISCO - IANS DISCO - I'ENS DISCO -

Zge het voorÈ - zeg het voolt - zeg het voort - zeg het voort - zeg het voort - zeg het

Volgende week urlj dagavonil 5 juni a.s. baïst op LENS het allsco gewel(l Ios. Teï afslul,tlng
van alit seLzoen rekenen wij op een bijzonaleï grote opkoDst.
DLt Eede door de toezeggingen van een aantal Kwiek SporE daroes. Zoals bekencl is clit
feest toegankel-l,jk voor aI onze jeugdleden vanaf een Jaar of 14 tot de Jongere senloren
van achtei in de 30.
Het, woralt zeer op prijs gesteld wanneer jullle op zljn Dinst een vriend (1n) of leuk
klasgenooÈje rrEeneEën. Voor ale toegangsprl,js van f 2150 hoef je zeker nlet thuis te
blijven. Gezien het succes van de vorlge LENs-alisco en trouríens ook dle van ale K{ieksport
èisco Doet het een knaller van een happening worden.
zoals bekendl weÍalt de uuzlek deze avond verzorgd door dlscotheek ZaratustÍa.
Dehalve ontzettend veel plaÈen die @egenoEen meten worden gaan de geruchten alat
enkele zeer bekende èisc-jockeys het geheel zullen oElUsten.
lbcht Je aI een sr-spraak hebben die avond zeg het af, of neeE Je wrienËllnnen dIè avond
loee oD deze unleke gebeurtenis ree te Eaaken.

-11-



.i' -r1 "

.l('i -Í,' ,-..!,1 .1 ,,I

'F

.:

-1.:,

,f:tI,-:1,::!.i

rrr. ri 'r- i1',Jii.l.-i: a J:.ir';:irV
i : 'r : :'tl_ 

' r"tl

t

r --:'l'l
+.-,',3

+.

I

I

J ,ii: - -

r.^ . - r-1r---r , ,.r1,',;
. , , r--,i I -

' {,. -a' ',...:



i É r. rl, .'i :-1i , i

DE LENSREVUE
WEEKBLAD VÀN DE VOEItsÀTVERENIGING LENS (I,ENiG-ÈN SNEL)

l.;':'..'- .. '
. t'59e jaargang nuInEEr 45r. 5 juni 1986.

t*1.!1f+1a.t e. só5i1t, srarkenbor§h ts , 26et l,rànsrer. .

' JONG I,ENS - 'houdt I,ENS JONG: } ]

DONDEADAG 5 Juni 1986. i .-- )

-.-;-:-.--+8-1..

f..:. I

z,oaIs vorige week aI is 
- 
vlmelf i:_3:?r= gebiuikelijk de laatste lENsrevue r.reer eenspecÍare uilgayg over en. vocir .,1e reNsjeugà. ti"t.." r" d;;;;;sïE;i=non ,r". segevensover de rraatgtg ak-tiviteiterr va;i ort letJoen, ' 3 àarversragen v.rn àe Èrainers enr reldersover heÈ afgelopen seÍzoen en natuurrljk ,inàei ,e in dez'e Jong LEN. ook dé vóoïroDioeselektiegroePen en de trainingsti jcle" i"oi t 

"t"rrieuwe 
seizoen. r,ees her 

'"ii;#.i 
,."*Ë-i-1eens aandachÈig door. ,rorden ei-, artiès. vàn je vàrwacht a."'tËi àJi-"o-i-n.r mgerijk-De indeling van de selektlegrroepen en net ,j.r,rà truirrirrg"".n"r.à.i J". ,r.tuur4jk goed.b"r?f:n..,_ .

Se'nenkóEst .LENS

t9 .,0p. uur. l.{aqsaujkleiders LENSIeidlers 18.00 dur

' 'Sarenkotrst Bowllno

Mààsdijk nodigèe bns uit voo. een wriendschappeiijk ïarfijtie voetbal en daàrna eeni3zettigavo'n-aie.MqrtinReuverrekentopoiàI,"t.u,,dePerSonen:

P:Perretm - R.v Schaik - F.vd Berg - .T.Spaans - E.SchrijveÍ - A.Ros - W.SchïaE _
Í.:v I*ster. -..F.y.:Kester - E.Coret - B. Wainenhoven _. p.Krol -_ p.Bijls,a _";;;;=.
Sportkleding. i+oidt 'vérzórgd do95 Éranq 'rd Berà.: .,. lc' .r :

'VRI.]DAG 6 J uri "1986-

19.00 uur LENS'A2+82 bovrlen in de Hofstcde te Rtjbrrijk
._ '' ' Í'':: 18.45 uur

De spelers. van À2+82 sluiien het seLzoen af ÍEt een bolÍIin gavond. Ben Je verhinaera bàtdan af biJ Rona1d Bogisch tel. 452254. Oh ja, na het bowlen alleDaal naar de
DISCO AVOND,:, -

!
op vrlj dagavon'r 6 juni nog een disco-avond op rEM. Aarvang 20.00 uur. roegnagspiiisf 2'50 per persoon. Àrre À en B-klasseïs ar.s-roeoe de dafies zijn van harte welkom. ooksenioren dle zich fui deze omgeving ttruis voeren uogen binnen konen. Tot vrljdag,dus.De da,es van l«.,lek sport ko!'en rr.ír"rriir ."r]' s"., je ar \roo.rzlen. ceeft niets, nee'traar Eee. Eoe Eeer zielen hoe *", ln,nuidu. .- .

-H§--Dr-srs-i[qlD--6'gry 3.s.-J_arlaf ?g:_o.g_llu*r.. 
: '' 

.,

Toch nog een allerraatste oproep om dezd.*,orra ui3 te wonen. zoals bekend Eoet dlt degrrootste afsluttlng worden lvooi ae ieuga vanat-+, fq aot achter ln cle 30) van dit sel2oen.
H:i"::J":1fl:rva.,een 

l.,,aai< hoef ié,*e, "i."t ir.,ri= te brijven.o-À. her voetbal
Geret op de vere toezeooinggn zal èit ook wel eens een daverend succes kunnen *ró"a"n.ooij rekenen op jurrie 

""r"*t ,"a"ii.-io"Ilïol"r"a" hebt om over te praren beharvecle lfe reldka.lploenschappln .

-1-

Ton en leo.



.ZATEADAG 
7 uni 1986.

9.30 uur IENS El t.

. 
MEDEV]ERKERSAVOND

ZONDAG,S uÍrt 1986.

l1 . 15 uur LEX,IS À1 (niernÀ,)
10.00 uur LENS 81 (nieu{)
10.40 uur LENS C1 (nieuÍr)

LENS À ntéuw:'--:- *-:

Leiders :

lËNS c íieuw:

Ieider:

SaEenkorDgt 'LENS

' ' Sal!énkbDs t ' LENS

Deze dag bestaat rtt diverse Fpelen,t.w: zaalvoetbal,IijnbàI, quizen, korfgooien,trefbar en Èouwtïekken. uinde +'rs.3o uur. gio vragen de ouders 
-op tijd te. veiza,ereno,dat we ons oD 9.oo u,' moeten nerden. r,ENs begint cE 9.30 ,,ri Lt ii1*ur. De restvorgt erkaar 1n hoog terq)o op, we. verwach ten. r-edereen in Lg{stènue *t-gy;"h"I""i-;-"een traiàingspak op LENS. NeeÉr'ge^rst wat bràod rree, wanÈ.heÈ dr,.urt. een-irere dag, _l(an je niet bel alan even af bij $on 's_Gravendijk tel. 63i640

.,1''.' . i
cD zatetalàg 7'juni'is de iraaiÈioneie medewerlersavond. Ar.re ..iiners, reiióeig,kbuElssiereden, sèhei'dsrecr)ters van onze vereniging dle aktief ,r5a gà*"o=I"Io, oriLJeug'l zijn van harÈe rirerkom. ook de ouders die íeerar rijden hopen vre.even te zien.nen hagJ:r een crrànkje, wat lansen en rekkerlraÈen over wat geweest t= "" *.a-*"il"gaat. Tot zaterdag. Aanvang 20.30 uur. ainde?i?lzzuur

I,ENS A
Alexandrla
I,ENS A
wsE

olyryiatoernooi te C€uda
OlyEpiatoefnooi te Gouala
Olylryiatoernooi te couda. '

10.00 "uu:r ÀLèxandïia
12 . -0 uur I.ENS B
14'.OO uur ióISE

15.00 uur LEtrS B .

9
I
9

.45 uur

. 30 ur:r

.15 uur
zoars jurrie zien gaan we roet de "nieuwe" erfÈalren naar oLl.npia toe. AlIe andëre'terenÍ-giir§en doen dat ook. Naast. r.ENs zijn ook olynpi.a, Dt{o, I{sE (t{addinxveen) en Àrexanclria,66(Rotterdam) er- De wedstrij den durin zxrzt mriuut. Nier. mis du.s. oD * rzlöo':iiïïjil; -"
P-ri j srritreikini. 'De heren trainers hebben een keuze gemaakt. binnen de àir"r=" sèlettteseh zijn tot de onderstaande elftaLr.n gÀii"ro"",---

.r,. Eoernig - M'.el AssroutÍ - B.Brunlngs - p,BijlsEa - 
'E:Endlich 

a,r.ana.a*
R"carskarp - D.Hanique - F.Nassim - À.luhteu I e. Oosterweghel_. _ ; _ ,
R.spaans - J. TiDDerrcans - p.vd zwan _'c.Steenwljk _ H. Gab;l _ N.BaltusPeter t',teefout en lonalC Bogisch (cle spelers mefen zelf kousen reenenen)

S}9.-ts_lie-gg.r' M.Eaaz en - M.Bosch - M.Brooshooft - D-BijIsEa _ F.eI Baddioui _
, E- Spaulnxs - R. TeÈtero - rí.schuur*an - i.ti:*ui - n. v"ir.-J"rgt -- 

E. Snulders - À, naghoebir _ E.v Knij ff _ R.Wyrdeman,_ il!.iansveld.Lel.der: Leo v Ri.in

M-v croonenbu:g - D.v Der.den - D.Heins - E.den Heyer - M.Icroester _.p.pronkR.Tetteïo - M.Tijsen - N. schuurman - ,J.spaans - D.v zetten - E. Rietveld _
M.Vlubben -. p.de lange.

I,{EDSTRTJDP ROGRAMMÀ

[t.20
12.40
14.00
15 .20

10 .40
L2 .40
74 .40
16 .00

uur
uur
uur
uur

OlyE4)ia
LENS À
[Í.^lO

TENS A

- I,ENS C T

- ÀIe:€ndria
- wsE
I .IJENS C'

I,ENS E
'Oly!4)ia ,"

I,ENS B
'tr{o ,

uur EWO. ' ,

uu.r,, LENS C
uur LENS C
uur Olyqpia
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ROUIEtsESCERIWING . OI,YIDIA

ZON DAGAVOÀID 8 Juni ' 1986.

18.00 uur LENS A1+:J1

VRIJDÀGAVOND '1986.

' -\ .'. '' t. ;. i - ..

ilarbequeavbnd op LEN§

T.,

1, - . -,,, )i'\.;

SamenkoEst IENS

r!.i-" -

t,. -a

Den Eaag rlchtlng uÈrecht. Afslag Gouda ngEen en bij stoprichtàn' rechtsaf." voorbij.
shelLstatlon gaat u biJ de Ètöplichteí -Iinksaf. Di.t Is de'lurgeEeestér van neeneriàlnge1.
Deze r,reg gaat u heler0aar- af totdai u niet,.Eeer verder kunt. De verden liggen dirn.roài u.Succes:l ..ï,i: ,.-- i '..+ ,_ '.. .. -:.,.; '.....(. 

- '. r.1-_ _...-. . . 
.._-

. ,.1.9;9-0,9u'
LEI.{S Al.+pi, sruiien' hét, -éeizoen' sanen eÈ de 

-orideis 
aie' à:.Ën opgeieren' hóben af net een

gezerl lge baÍbeque. oD r,ENs. Kosten f 10,: per perèöon., 'ziJn' ei 
- 

otraeró dlie zlctr nog niet
oPgegeven hebben Daar èie toctl oee willen cloen diur kurinèn zej paul vcl steen bellen:tel. 970154. De sperers van r,ENs .11 .moeten Èegens de spbrtspulren dle zé, nóà. vàn. r.ENsthuis hebben op deze avond.. inlev-ere:r." :Het àaat-óm a.,.iorutà"=.r 

"r, 
Àe irainingsÈalken.

Ook Eissen we nog wat broekje.s. cruT+è alles.retour.:, .,,.r..., :

:'l

',r .-I r

t; '!

...' ,)l ,;.: : r.-:' i ,:'.,,t-...;;: i,í ,::il ,:,r'.'' '.i -: i
r,ENs Al + Bl ga'an een week-end weg. ze gaan de bees!.uithangen op een caq>ing te lleesd,
ook worden daar op zaterdag en zondag wedstrijden gespeeld. op zondag 22 Junl is leder-eel ilal to"::. !,huig. l,lee: . nj.euvrs kfljsen d,e spgle.rs pinnenkort-.via een stencj.I.i ,i - ..--

EN DAN

Is het seizoen echt voor iedereen voorbijl !,. Lekker op vakantle.
'., i' ;:"ïi '

I-n overleg raet de.niewre trainers zlJn.dg v.ocrlgplge
rËg wil zeggen dàt'er g.dur.nàe de oàfent..Fagrl ,roq
dat e5 l"g y=at. af. kurnen, vallen. . 

. 1.::. - , ..,:

M.el Àssrouti.- N.BaItus_ -. D,.D,JunÍngs - p.tstjlsba i. E.Endli.ch,.:. M.. Eódlïch -E:GóeI -' n. earèk"ntr, - D.Banique - J.aoernig - F.Kassim - R.!,rahleu -
P.Oosterweghel - E"Raffaele = R. Raffaele - R.spaans - G.SteenwiJk:: ".,ï
,r. Timermans - P.vd Zt an - V.TroqJ.

jeugalselektles gefórriiééid.,,Íoöiio-
spelers biJ kunnen koEen naar ook

'. . ,'',,.' ..'. ,f

A-selektie :

EERSTE TRAINING!. Í''. -dinsdag 5 d'ugustÉs aanvanE 12.30'uu:
TRÀTNINGSAVONDEN: . dinsdagavond, ïan 18.Í5"t,/u. 19.15 uur

doniierdàga-,zond ían 18, 15 t/m 19. i5 uur.g augustÈ 14. 30 r.lur rJENs A1 : velo A1lElSTE WEDSTRTiID::
'., -. i' .4..'l

TRAINER,/IAIDER:
" .: r. .,. i,L :1

.l . 'i-,, ,Li :i: :

EERSTE TRAINING J ;
TRATNINGSAVONDEN:

Peter..l,leefout,
' jitel;1 936337 |

i:: 'i - ..I.i. / '

Huis te Landtelaan 75.-708,»!3.SC nfJswijk.,. .,-,

II-SELEKTIE: '. M.BcEch - M.Brooshoofr -'D.aiiisrua - A.v DeÍden - ir.Dunant - ,.ï..;ànt':'
F.eI Eadalioui'- b.v kiijff -,,r,laansveld - A.tragh;bir,_ l.l. sctruu:rnà, _

.i.:E.smuIdeisj.E.Spaninxs-,i.Tettero-A.Tikai-P.val'kenburgh-.
. .';11.1gya6s!ial.. :,'' : ' ..r".' '.''

'^ 
''zöhdlid'27'Juri eaÀvài ii;Oo'uur _.

naandagavond van 19.00 t/m 20."-)'uur
soensdagavond van 18.30 t/e 19.30 uur

EER.STE Í.IEDSTRT.TD: 'r''Zaterdag 2 augustus 12.30 uur LENS - Roodenburg

Leo v Rijn, Magnoliastraat 10, 2565 BZ Den gaag tel. 657079

-3- -
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C-SEIJEKTIE J

EER,STE WEDSTRTJD:

- LEIDER/IJEIDER:

D-SEI.EI(IIE :

M.v CrooEenbuÍg - D.v Delden - D.Beiís - E.den.Heyer - M:Knoester -'
P.Pronk - E.Rietveld - N. Schuuïman - J.§paans - R.Tettero - M.Tljsen -
D.v Zetten.

EEF-STE TRAININGT traandag 28 juli. Aanvang 1B.OO uur
TRÀININSÀVONDEN: maandagavond van 18.00 i7m 19.00 uur.

woensclaga.irond van 17.30 t/m lB.3b uur.

Edwln Coret, Hengelolaan 5Ag, 2544 @ Den IIaàg. ltel. 671095

L,Àbournarsà - I'l,Sorsten - p.Bosch - M.de
R.GiLliot - M,Izend.oorn - n,.Iagga - E.!au
B.Olstloorn . R.A1èDen - M.Scholte - J.vd
A. cta Joana de Feireira. 1

8ïito - M.de Bru!'n - W.v DieEen -
- F.Lelieveld; D. Manólesíng -
Selrp - R.Wubben - T.Helns -

-.."".1

' @!StE TRAINING:
' TRÀININGSAVONDEN:

EERSTE .Í{EDSTRTJD:

TIiATNE R,{I,E IDE R:

rDaanclag 28 juli. Àanvang 17,00 uur. -

'madndagàvond van 17.00 t/m 18.00 uur
donderdag,tan 77.L5 t/m 18.15 uur
dinsdag 12 augrus tus 19.00 uur GDA D1

Ton I s-Gravendijk, Va (enboslaan 196,
teL. .631640 l

2563 CS Den Eaag.. '

:-:
J.v Dieren - À.eI Haddioui -.r.é1 Hadalioul- - J.Hoefnagel - S.Uoeinaget -
M.iIansen - R.KIooï - f,.van rt Klooster - J.Ibppendraaler - F.Kortekaas _
R.OLte - M. Pronk - P.v Rijn - J.SandiforE - p.val Steen - c.VeïsevelËl -M.Vieveen - J.vd Zande. :.'i.'.'

donderdag 31 julÍ. Aanvang 16.30 uur
woensdagavond van 16.30 t/n 17.30 uur
vfij dagavond \ran 17.00 t/n 18.00 uur.
maandag 1 1 au§-iÈtus' 17. 30 uuï ADO El

- I.ENS Dl

- I.ENS E 1

E-SELEKTIE:

EERSTE TRAINING:
TBÀINI}IGSAVONDEN :

EERSTE IiEDSTRIJD:

TTiAINEIVI,EIDER: 
.

Leo v RLJn, Magnotiastraat LO, 2565 oZ Den Hàg,. tef. ËZ1OSà

De lreiningsdaoen voor de overige groepen worden be'gin augustus bekend gemaakt.

LENS A1 1985- 19 86.

LENS À1 heeft een geslaagd seizoen achter de fug. Door lederè wedstrtjd fràxinale Ínzette toneh zijn wij dlt jaai nied in degrailatie gàvaar gevreest. oe staí van.het seízoen
was aI veel belovend: 6 punten rrit de eerste diie wedstriiden'. Hierna wat wecls tri J denvlak voor tijal verloren (Sci:erreningqn 2x, Lyrra, westlandia) , Det wat Deer geluk hadldenlwij de aaÍisluitr.ng Eet"de top 4 (scheveningen, w?strandia, Dt{o en rvlrhernuli Èrr"r;;:--behouden, Nu werden i,re 7e, een resu].taat wat er loàE zijn.
Het twe'ede gecleeltè vaÍi de conq)eÈltLe werd.'er aoor-arfÉrrài orstaniligheden regerÍEtiggebrulk gemaalt van jongens van heÈ Bl elftal. Deze jongens bleken zich Eoeiteloos tektlnen aanrglsen, rvat vecr hoop voor. de toekonst greeft. ook de toernooien verriepen:prima, ret als hoogtepunÈ de_ eerste ltaats Uii t aakkwartier. . :

Een woord van 'dank aan die dsnsen alie'dlt Jaar trEÈ A1 te Eaken hebben gehail, E,eè namede ouders d.ie'voor verller iiLebben gezorqa Éii uitweastrijden, ae.grensiecnter il.v schaik,de nasseur A-Kosr'rar en de sponscir Kror die voor kredlng, - t..=en ei trainingspakkenzorgde. AIs laatste wil ik de spelers veel succes toewensen ln hun rrerdere voetbal.voetbalcarrière. pïettige vakantle. ._ '

:- . Maarten &9, .t

t
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. -";. : li -':[" ra' iliiÍ'-i,a --i If '"
42, SETZOEN.S5186 .

"l 'r
F?

xet"seizàen:is weer t-èr, .inà" tb"t'rir ix. o1i, 6"r..praat" ., ,rà9 
"-i""'-;n terugblikken..Set:,begon -àiiecÈal 'zó 

?oed ryt overv.rinningen ir" in a" grote cljfers Ia-gg l! j .r,r4ar;: je;
* o:+ blepf .vr.eq de_ -ander had' geeit.-.zin: dus' moestén 

"u ,Jr t.iug,;àii;" op spelers van
!2: -Jongens 

hier nog Eijn harterijke'dank daarvoor rk ,;r-;;;-;.dè, ,,à"jir "ir "r"=Eand te kort doen. Maaï, we ,rorden ei:toèh" gded'doorheen niiii-rrr* *at*ói;";;;;'
keranoen twee punten te koït dankzi j_ ."r, ,.dËt=iid die .aI ges!:eefa do=, àrr:#;a;;n*"Ë,i.gelpèelil:Eoést wordgn veÍder,*.= íèt ".;;;j toch een.goed selzoèà:.:sn de toernoolen' Í'aren ook gezerllg al was ' 

het_ soms .heel ,*..i.v.or de Jongens dÍe wég g3an $rens ik dathet :--'ns ahders oók zo gezeLlLg -)aat. Dle Àrtirr", en èié erblJ to#n vaa de B,.zal rk
,ma"r zeggen,.86/A7 -dan maar kanplàén. veider weÀs it. iunr. ,ro9 

-."r,=fi.iË'n;-"u;iiËl
- l_,ugl" Taer.. toè .agÍus tus . o Ja, wg."gàaí nog,bowlen en naar de,dis66 .,óu toi ,i;" à;-@r:+1..': ,,: i . ,.r' ., 'r.-'.i

r,ENS Bl ...i. , A.w.c.sPa.
a. ,i . .. !.j .'... .-. -t. 'a:-i) "[11 icllr","i

" Dit 31-erftal r+a! ionder Ler kvralitatief gezLen ned reste :.oga"rti;'i:ru, f,ENs. EetaasgaaÈ kwaliÉèit vaak gepaard net een ninaeró Dentaliteit.,. waardoo dé,resurtaten ergwisselvalllq worden. Ook bij ons i]l is. dit het geval geweest.. Natuurlljk -een .!wse-dg ..!.!Dlaats ln de .pronetLetJ,al ls orr zictr eèn goed rósurtaàt., zeker .i"1"-r.""tt dat Íre de
.j 11gn er-v.ogr:tegen degradatÍe. hebben uoetón knonken.. Maar met war ,""r.;;;;idh;ia rn--
-1,:l_.U:gti-"_.._voor-elkaar 

Éar meer te werken had een eerste piaats ;;;"óil;; r;;;;.r.r\eem nu'de co@etitlestartl ,vqbf rdJ r^rerd hier d€ strijd om cle eèrstè -Élaàts lal:verËbeeld.
ï::^:T?*:_l.d::1"1? teeen'ae veeí ratere-r<aneio"i-,oiir,.ïrË;-I"i"I"".*n" nsderlaas
::g:lri1.:iiilr.qé.r! puntr.Illgs tesen het zwaj<ke Vrecenburch en een,"1rd"r-;;aà;;--"
l:_".::.1i9,::?:n u4g r+È. oveniruíingen wareir er resen euick, NaatdÍ,,ljk en roneqidà.- zeven verriesFunten uit,.le eerste zeven weclstri5àen veÀrar àoo. ."r, ó"lili 

-".",'r"ii"p-
telt- Eierna begon hdt te draaien. zes wedstrigaen werden op iiJ 9"ron""i'-*t'hr#;_;
!+a.PPe wedstrijqetl th1És tegen'westlan.r.ra; u{o en schevenin}en..- oíarna brak de wihsterstop aan' en precles toen_,1 @,t-uq"r had met een'ware tresiure/zierGrói ,irg ;;-;i;"-telwedstrijd Èegen t'Iirhermus nldden in de periode 'oat tt-.2 

"orr"=Ài.' ou 
-""r=í" 

iruàts-- 
-

ïï.i:^:P::e1P.T:_n:*"I*n. rroch slne B1 eoed door'en.ondanks ilar "r.,uJ;Ëi;;;- ,r"Ar' àfgestaari Eoesten worden, triiaiae aI'.uit dè ïolgende o:wëostriiaeà weer 1-r p!4t"n..r.t,o:a'-eeii zeei kriappe ovprwinning bij westlàhdia uit Iaet ook een ,,gehandlcapÈ,, èlftal en
:"1 9-9 qo. ns-ter-zege tegen r,yra. Br.erna ra-ei<r nóg Íeirbren 

""" s.t 
",ri.ni"gen 

en etrlck .De koryeLi--tle 
. 
was . voorbij en.LB'IS.ldas tweede ;gdworden.- Halst aeee 2i-ror4retiÈÍèwedlstrtj -

.l:-if"1d"-81 nog naqr liefst 36x ïrienascuàfpélijk. veer ,..à g"o"r.na resen recftonareerrrarren ' 'ruist In deze wedstrijden breek dat 81, inèien genotiveera, mat<téujk ín,...':;de hóÖgàte règionàreltrasse had Eeegetund. ir. 
ti,gop in ledeI gieval alatr.dlt seizoen despeJ'ers heeft.laten tien hoe het ei;ènrijk. wel ,Ëoe.t. Als alit het gevaI..is dan kunnen wenog een hoop plezie'r bbleven van de-vo1gónde spelers:

''eroen Dunant: -een.kee-Der. Iodt goeale,efle*en en vaak sterk uitlofeh.'À4oet zich aanleren
oIIl [Eer leiding te geven en sterker te víorden in hàge Èal1eh voor rret qoar.

. -.. -r.t"ï,h:e{t ee:, uits_tekende Eentaliteit.r. ,.. , ; .. -: -t. ) :.-i - t..:;- i'Ji.: 
-

etcky spaani I b1:- j ft,. er.artiJd voor knokken. Heeft'den positièvl insieiring. Jaroner l-shet alaÈ Ricky nogal vrat Èraag is, Door zich goed op te stellen kon hii
i-ï. -. .\ , ,9tt, "1+, t: tb: =s:.r -., Doe 

-ook 
r,raÈ eql Je- trapt;chnteÉ.- t - r;':.. , .r . 

",,+ 

-;i--

FtLcardo rètreio; tian .een zeer. go:de voetriaiier' 6rden.. lesfr ..n =àn:.it ràirè-'."#n"tt"i' .,

- :. .,. .,. .-en trap en een .rbed inzlcht. Ricardo neeit Len groot nadeel . utJ ï:oei .,;; ;......s ,... . 1.rgl krÍtiek sherrer-. te: verwerke'ir' en artt id 
I qeËàr"".|r"àia en net. r.nzet .

- .: , .r. .-, :.ts spelen ook al.Iukt het eens een keer wat ninaer. .l ._ 
.. 

-t 
l;_;. -.ï-I-.-'

Marco,de Erel! is'èi-heraas meàseàÉpt.' w.='..ii §eé"*i"i"':aà n.r"""rri:*n' il;ï-;à"; :
, zeer betrouerbare voorstoppé; die waà Eèeite had -met 

Ae koiauets.
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E"Íi" 9t??Slrï-Í.-: ,*qlP.yr.-a lgr9.r r" B1 Eaar was beslisr geen veizwakking. Martln heefr
,r1l* :::: q?ed onrwiki(eld. Elj is"sre.rk in óe duers'en ook-in a,i i""ni.-:

, , Ïï-'.ï* best' eens xoeevoetbal len ., .Verbeter je traptèchnlek daÍr heb je:. riÉ.,der baivËii:.es eir beheers le'ten alle_ tijden l.o..v. Je.tegenstanaler. .
oarurv ar:isà,.t.don'r"é.'=terk maar vier.; *r".*.;=."r.;;rl;;";t"r";;";,il;;;,'' . Eeef,te con-ceDtreren op.het voetbatren wanf 1e'xun ieí-rc=t ar" j. ,.àa ... ": wÍl. Je.hebt een- goede- trap enleen goed inztcht.
..racëo. Tlmermahí., g: .-dt::i::. 1s een. goëdè bSJnàan voor ,Jacco. Een speler die. alttjd ,í..

.. . : !os+ti+. b.ii ft en zèker oo]: hard -,reikt . geeft een fËaie trap over zich .
,. .'. - , Doe!, echter te veer'ih één tc rasg teryö en :.s te natveirieta^. . --.--'

Patrlck vd A{an: ,rog ,o;r, goede voetbàlIer. Eeeft ilLes tn zt cfr or-."n ,i1..ppe,, 'spèiàr
.: te worden: e:l goede Èrap eBn goede .versnelring en een nöcrig pàrcià't àià-heid gekopperd àu' n"r, gàea r;icht. Dit alres a[een ars het rukt,.. ..probeeï èi.t te vèraxderen en doe ook wat aan je LÍnkerbeen.

Faysal el EadallouL: èerst ln BZ Eaar hij voëht zlbÀ g,ewoon terug in 81. Klasse, wat eenlnzet heb tu itr:à. i."-Ëo"."ài."" 9àeà voetbatteí en ts tlreebeniE- Érobeer

dan krijg je.Dlnder vrije trappen Èegen., ". :.:'... . ---r-1.
Edr*Ín' Spaninxs: een heerrijke rechtsbulten. sneI, o.r, no.* vooizet. =.oort 

'rJxt èrr1r '
en blijft altijal kijken of er,een speler beter voorstaat.. Je noet alleen'". . , ., =or9"r Sat jg niet te snet naar blnnenkomt, Iekker .p ,a".'riif i:;-=Ë;:"

. Marco 
""**.n 

t 

-ïï::,_.is 
Èops;core! tan ons e1f ral. gewoiden. àÍi' kiaas. is dat hii net , ,

- zo ma;d(elijk scoort ais kansen mist. neri goede àigenschap yoof een-sp+Ès
, ., , ,. 5rf.l i=- ..Ë*.-."-=""r ;;;;;. Elj haar indien wat. seèonceírreerclerveer"nèér kru:nen scoren. r,eer d,ir Je:aan anders r", iJ:i"iài"ii-àËïËr,ror"n, echt re lcorr. $!eeé geríóon wat fellàr, ..ook op a. ti"fii"g.. ,-- :': t* 

*'. 
,I':'

PaËrick BtJlÈàa: had dé.pech.àt. Jaar dat'hLj de er.,f ge,pa= afe .ffnkCUdd f;"r. "*f.; -., ' .:. 
.. 

' Dlt;i.s.duldeltjk nieÈ z'n favoiiete ptek,oaar hij: a"ea uiti.ia-;1;l;;;';"
- '. - '.. Í',erd li"rryr weJ- tweebenig. r.àter zwierf hij aoói net n"r" 

-"rit.r-er,. 
- l-

::_":?l speeLde hiJ zo goed ars hij kon. zo h;rt het *it. n iiiJliËr. zoveel .aan Je eigen tsraliteiten. Je kaÍl het.best.Eö''ard ilndrtch: een lekkeie feíIe sperer, g.;à r" de persoonrÍjke cluers ". "à qo"a, ,'r inz*cht' Moet'het afleren otr barlen tè .r-at en tà snel auep te spelen. :,, ' Pk hlJ "T: net a15. z rn tr.reelingbroer wat fell-er gaan tralnen . Te . snel

Toon Jansen: nog zorn spel-er'àét een zwakke nentaLiteit. Toon kan heer'goeal voe.tlaiten;heeft eeà goede versnell:'ng naar ,'grL DeÈ zichzelf o.,r"rt oop. Ik hoop dat-.. hij dI! snel overwin+- dan kuirnen we nog veel prezlei *ru" rr", bnr€ven. . .

l'lilco de Frel: ook'een sper.èr:i[e tussentijds uà"rr.a". Een echte ]llnkso;ra., ;a'"""
. goecle vooïze.. I{as so,s Èe agressief en erg b}essu.reg."".fig. -Ei.."oà;'

stopte hij ook.
' !ànry uznigue:1 kwam er ars ,laatste bij. stcnd rr*.Lura.r, en somsi rinksback. óurrrrv rurr'.

" :::list wel voetballen maar Eoet wennen a.ur het hoge terq)o. Eeeft een-
Soed9 traptechnlek.

zo art ra": het erftar. Natuurriit l,licner nosctr,- Inlarco_Ea-az"rr, e=rrr"irrt.n choeutr,'eai.r' 'Tikai en Maurice schuur,an deden ook regÈr,atig Eee. ze konden best mee op èit neveauen worden bedlankt voor het i:rvarlen. «ii srir. ÍË d. h".. Bljrs,à r.À,irr.., voor hetenthousla'te vrqggen. Drr is echÈ een heer beiangrrJke. !qrx. ut:...i"iitur. ook d.e ouders.rie èr irrrijd màar'warèn,wir._il frj cr.eze nosnaar! r.à.i,t.,q;Lí-ï;li: enthàusiàsmè 'was overwerdiqénd. voor.'lk afsrytt-net vrot 
- 

i. g"lr.n" *end '1Ë, 
i oi:rà. .riemaal 

- een pretÈÍgb\IaJ(antle. toe en nog,veel voetbalplezier op fel.fS. .

l'
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.6 :. ..,.10,,.
-l 6': ' ' Il ir r-'i-' iàcco ti.'.ermans .J.' O:" : 'ó tt' "_;-_..,--:7^ Milco de FreI I 7 ";-'
.!. r.r.-, ., -,. Paysar el saàdiouli ' ., -2;-.,r 4..:. à .,:,..:.....:: r,tir,:j
Y-.tr.,; - ,:Í: .:. Dalny HaniqÈe: j....-.: ,1. 1 ,: ; . { _:'t l:.-i'i.:'S.,'. :..
to. trIlcardo TeÈt€ro ,. 3 :r _1 : ".2i :, .."'-.- ,.-,r. .;,; .... I

11. Miche1 Bosch O ^, a . ^ i.t2.,i),.,-"-::i:RobMahieu:.,.: ,i'\i ,, ó.,'.'.riiÍ .,' .t. 1.a,,;,,. ';"-rr.,'ir"':r:13. -... .r-...;'. DaÍrny BtJIèma ;:._. ., -i:,.iC',,, :',; .,,.';:., -;,:._i''-.-
.. L4. r '.1!;." Marco de Fict .r .z .."'l-,- . ... i,-.'.:.

:.16. ,; .., l.-r MarLin Brooshooft j.. 'i..-i','- '.,r,r,.,,' " ; .. :".,r ,- I;:- I Íj':.".l7.....,.'i,Ashwinna9È9a}.irr.^'':'o..-.--'.-.2.i....,.:..,-.'zi
18j 'róon.ransén"- - ó-:;-i i, i j,":.-,.';.,.,:..

"".j,i,,,,.., . 3Tï1*""1:19:: ..,-:. ,.r 0 :,. ,15,: --.:r- .. rs.,'-,i:1 i:. ,--- i: i-'r,;
'.,' 1,'". .,. ; . ,,,,...,- i l: :.--... i. .::,tt.l1 i íi.'. ' l'"'i,PBul' vd steen.

!egE-".g""r--8!-'-8-+ : ' l: ' ':'.' '.' "' r' ; 'rr''" -

,1.-;=-, tr,-:-;;:; ,, ... ..; ,*'..; :,.tj -,:._ : . ,: :,:. ' -.-.::iiji,r r:i-j-.- !€t het afsrrri.ten van de spre-kÈr'epiocédutb_ a:.e. voór, al ndàq rias beqon ook heÈ 2e B_ÈeaD
T?,1" ,kriJ ge.-n.r. Een teuke gfoe; ai.e ileep i:Iad vooi.ag ilona'nan .no"Ji:-r,o ."r, voetbat_erttar'worden' Het }'as vanaf het bedin óEidél:jk daL iederèen wililer' voetbarren en dat
ii^::^::I"ïiï,^".:-9_' 3Tr h.aQ.. (c1it breek oncer-andere. ur.r de eo"a" t,"i"ii!J"i]ràË;iiiue:coEPeE'rrre pqgorl Eet .!{pte .over,rinnihgen ei1. omdat nog roeer grans te geven werden er:door' de;.sEÈte-rè' ierr scii:iq.Iererd'" sqirus. gekoch3.' o"a.rir""." ;;;;" -à,,* 

het nodlg ge_vonden om sei poure inaérins terverande:en-"n *.;à;";;;;;il;;;=àöràïe"-r, ,r.u= wij.vanqevronnen hadden. anders, .inoedèeld en had.deir. we nog inaar, Ëén.pu4t ovèi. oft was wel eenteleursteriine voor..het'-d:s, ;:-dgil,yi:=i-à;-;."*;ïff;;'"Ëi,í:u"" verroren
. 
(hoeveel" wedstrtJde; zijn èi ni'et,àet'één doerpr:nt versciril verróren) . Eoesten we lang
:P-weèr 9en óve-:*rlnning'in d.e àr4r6rtíelj.e í^"t iinrr. Het voeÈbar op zlch werd wer steeds
-beter en btj de- *"=t" 9?:lu:s *ygl- ool. eeq st:.igenae. lijn "zichtbaar, Her sperersverlirop'was' zoars blj iéder-2è étitat erg groot116 spei,ers, .Eiaar werd door de vaste kern goedopgevaneen. Na aé'^iidréistop.werà91 er roch ;"s "";d6 r,"r;il;;; iijà..,9esproxx.ro enbleek ook dàL -dle nedste spéfeis no! tang niet ian hun top zLtten en dat als ze goed
!1i]"t1-trr11en ze nog gfoigre yf,or'irgang kurinen boeken. A1 net aI denk-ik,.dat we,.rén /dat serdr ,eker vobr:6e }eidgrg,. een róu.lsèi.ro"r,;;;;:ËrË-".#;.. Een..se-izoèn ^vraarrn de sBortieve 'rË§utt'aten misschien'J-eté'tegenvieren'naar-wàar. voora-r de 

'o,sltjeve
instellins van her erftar e.n .{e reerEierishLio .i"."rï"i;;i'u"i:*iïr"..."r,. te sroresteryer 'oi:' ae "sfeei aiutte. gierr". is oai nrssbtr:.""'-"rirgËrà1"à-àIrr:..-"" reuk r.s maardat het toch niet het, al lerbelangrijkste {, eft te zijn.
3 f_a::t:.r.!! ian,.trgt el,nde van het selzoen werd nog tret veel enrhousiasme gevoetSalden als-we net zoars eigenliJk het here selzoen lets meér geluk hadden qehad alan r,raïen r,,reniet arreen bt j cw eerste geworden. Tor slor wilde ri< noi ae =oJË;; iàernen ate hetafgelopen selzoen D2 vorro hebben gegeven.

.i
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Marco ilaazen: een keeper Eet,een .goede ,refrex cue ióed reiding'kan geve; aaÍl àrin
achterhoecle. !4cet so,-lge aanwlJzlgingen iets anders overbrengen en blj, 'hoge ballen zekerder wórden,

Regillo' óuoberbatch: een speler die nooëlgredvrongen rechtsbacl< geworden ls naar zeker
ook aanvallende krvariÈeiten heeft. passeert geoakkeujk en kan dan de
achèerlijn van de tegenstander halen. Alleen cle voorzet en het schteten
op het doel kà! nog verbeteral worden. ,,

Ramn Raffaele ! een raatst€ 
-r"r, *t een goede range trap en Lenancl èie vooral goed meÈ

buitensper reidJ.ng geeft aan de achterhoede. Neelot sons r.et' te veel'.
rLsLco reÈ de bal aan de voet bij het opkódren en moeÈr nog iets aan hët

viÍrcent rkory: rinksback dr-e èit ser.zoen het treeste voorEiÈgang heeft geboekt. Moet
evenÈueel voor zrchzelf sprlnttrainr.ng Taan doen en. zar àan een comlrrete
back zlJn.

Enrlco Raffaele: l4idden - nidden die nadat hlj wat rugtigér iè qewoiden ook beter is
gaaÍr '\roetbal1en. Moet ook nog "wat aan het koppeh wétkén en ars midldlen-
Eldden lets reer praten (sturen) . 

r-Ferry v Veen: Llnkstr lf die ook ars voorstopper of back geen pröbremen heeft, rn aan-
vallend oPzictrt gevaarlijk bLj rushes langs. ale'zljlljn. t4oet wat rustlger
aan de bal worden en giewoon zo veel mogeliJk voetÈallen omdat hÍJ p"s àtt
Jaar begonnen ls.

Ashwln Eaghoeblr: veerzijrtige voetbalrer dle ztjn eigen roogerijkheden of nLet kent öf
9er'roon nleÈ gebr[ikt. Eeeft rn de wedstrijden dat hlj echt ziD-:'rd raten
zien daÈ hlj veel beter kan. . f

Mlchel Bosch: een technr-sch goedë ooetbarrer z1e zower loet de voeten aJ.s Eet het hogfd:. .ka$.scoren. Mcet nÍet \rergeten ilat voetbal een tea,sport ts en daÈ Jeresultaten saEen rcet behalen. ."

Àndre v wijngaaïden: Een echte lrnksbutten. vergeet nog wel eens oE zijn sterke pwr€en,
achterlLjn haLerl en voorzet geven of heÈ schot op het ilóel, te gebrulken.
vergeet rceirijke passeerbèwegingen te i,aken wat barverries oprevert.- Leer je elgen rcgelijkheden kennen.

Danny EÍrnLque r ieinand die raàt biJ dé groep gekotren is Eaar-wer uogertlxrreaen {zoars
Eeerdere jongens ult deze groep) heefÈ om verder te ioren. f" sterk :aan. àe bal roaar noet -op 

.tabtisch ggbied nog een heLeboel lgren. . :
Faysal eI Eadclloul: Een gouden sperer voor iedere groep waar hiJ ook reedoet. Een gciede

. ' , voetballer di-e nr.et te beroerc is om ook het. vurle vrerk op te knappèn..
l"toet iets neer Plaatsgebonden voetballen en nJ-eè gaan zwerven. Verdedigil

. .:' - hierdoor lets te veel-naar de bar-. toe dan os zlJn direkte tegenstanderl
Martln .Erooshooft: Iemanat alie haar uljn EnÍng te 1aat in Dl terechtgékoÍoen is. Een:goede

ètger dle ln b2-soBe Lets te vee]. hooi op zj-)n vork nam en dan reerzichzelf tlan tégen de tegenstanaler ttep te voetballen.

Als laatste nog 4 jongens èie'om verschillende redenen het. selzoen nteË afgenaakt hebben.
DennLs RaE:ares, Martin d.e Vries, Elvis Svralef en Rlchard vd Krcft. . .

vérdei wens Lk lèdereen een prettlge vakanÈie toe én voor vorqenà seizoen =pditie.r., successen Eaar vooral veel voetlalplezier.

verde
tegen

-B-

RonaLd Boglsch;



.If§-c-l- sél1fe51o.-o-tlr9so- el.qe:s-t_i_l ren .her :vé1d.'::i'''" ( :ï ' ::

': i '",.. :l
Ik.vind her'altijdt ÍooéÍIijk om orrer voetballeis ivooràt bij jeugct) tel,,schrt jven, Ikpraar riever over voerbal ner dé jeígd, Eer seizoen *o, iÉué 

"í 
l.àà;-"iq il;ï;"";.

::,ui.lï:T:"idlngsperlode werden ei \reet wedsrrljden verróreí. 
".:l.rraii*à;;;'r.".,er nr'eE' Dest' Er werd gewoon, om eet-liJk.te zijn, zeer.maèr-g gevoètbard. Maar naar matehet'sàizoen ygrdgrde giig c1 li"t, n"i=tËir;;. -;"r goed. en gecohcentreerd. te rrainenvrerd het spe3Jreeld 1n de wedstrljden steeds beter. ler lyareí zelfs wedstrijilen blJ,.datwe-echt stonden te genietèrir (i,tlet waar,.tid! ) De sperers" xr"j""-t i"rài-, behoorrijk watzelfvertrouweh. .Dat was lorr-,ne! wat zé'nocllg hadden: Ze ginlen zelfs .rjngen(die ze opde tralningen oefenden) in ËetrveLd bégrijpen. Er kwaaen, betere corDbinaties (1-2 corÉÍ-natÍe). spelers gingen 

-zi:h aanbiéden, 
-rri-itop"n, 

koïtom eï veranderde hrat In het veld..l{at ze ook door sinqen k:ij,g:n"is, dar ie Ér ivat voor EoeÈ doen alsJje iaï,Ë"ïlïàrà.iu.' Prestatie. vril_ kouen!, (Oké, ik geef toe, dat. toen,lohnnÍe Manèveld, ,í*"g" ."r, gebrokenscheenbeen, wegrviel', het Spel van cl achteruit 91n9, Toen Johniile'na +,2 traanden terugkwam sins her erftar weer draaienl ) l,raar soecr noï"Ér ";;; ;;;i;.-ï+ i*. heer.e,rsbelengrijk virÍd blj jèridà, ze rnoéten prezíer rre*en in-rrài ;;.b;'";t;. rceÈen doorniddel- van traLnen hèt voetbar proÈeràr, te rereà. :pu"r"r-a"iJ-il1-aàï i" voetbatlers clienaar de B-klasse het. niet génalk€Ii jk krj; j geí . oie ir!:eten i ei 
"àn 

t1;;.t:* ';;;;-;;i, .*=(Dit gerdÈ trouwens obt voór §e gene aie ln oe C-krasse uiilvetrí) !c.it rk ook erg berang.rljk'vind_ (En zo denken -alte traíneis uit-à"-j.rga (er ove}), dàt, éi buiten het voetbalon.ook anderq dingen -gedaan.*.t.n *o.à.it, rr"i .ínà .ru' i"i'"Jra"i iàiert: rrr is6 juni nos een. <liscà." I Juni toernoo:.i .Éet :seiioe, t";À ;h-;;-""iïtïàiÈrà.'íiii] uoo,cl afgesloten, doo; de rvissètbeker, uii csí (tè prijs dq"j *0".r. *" "."r'iii":iïr#",'Rest ntj nog arre ouders te beitanlen vàor heË riloen ur1 à. ""Àtiilà"". (Als supporEerulteraaïd 
_ook -') De jongehs riens ik in de toékohst veel voètlalpreziet toe bij LENS.rk hoop, dar lederee' een schifterende vekanrie tegemoet r;-Ë;;-;; àl ,"_ volgend

:1".1"r" er weer kelhard tegen aan kunlen iaan- Mensen beddnkt r ttet wàs Grandl6cs!: :

,, I€ó van RlJn.DC De ouders dte vaak/ altijd voor de jongens
van Cl dit seizoen leden met,hun auto. zlj
redelierke;savond, zaterdag a, s. Z juni.: : !

n hierbti uitgenodigd -vqor.àe.,

.LENS C2 lde ,dit.'géizoen uit, vafl een verltèzer ' tot '""í '*f
over c2 kuÍ[ren we over heÈ seizoen 1985-1986 heel wat schri1íen, po"i15'.-.r" Daar heraas.ook Elnder Eooie verharen. I,ate,n we heÈ laatste"rnaar vergeten. 'Dat. wete; dr.;;";,;;i;wel heÈ beste. , l
IIet afqeiopen sèlzoen kurnen we verdelen ir een periode met veelar nèderlagen en vooralna.de vrinterstop een tiJdsbestek zonder l-erroren wedstrijalen. ÍegeÍi het eind van hetselzoen was c2 zelfs onversiaanbaar en dat kostte wilhelmus het kampioenpchap .- \ :,..,_tsij.het toernooi van sPoorwijk weïc echteï niet xncer clan de ]aatsi"=pi".a" behaard. Eengerdig excuus was dat de'tegÉnstànders vaak uit B-sperers bestondin. Hierna vorgden nog
T"g y"d"trijden tegen'verburch: dat toen weer karqrioen l:on worden. vanweg" een zeerfornele eigen scheiilsrechtèr var die verenlgi.ng konden een Èaar jongens bÍj gebrek aaneen gerclig kaarrje de eerste wedsrrijd ni.er neédoen. ot rr".'ir.r.*r"i;;,;";ï-"t"ï-maar het werd een zware nedeïraag vur, 9-0. ondat, nàar werd gedachti àÉ'"tri3a on de'--tj'ter nog niet bestlst ,*, *""i cz trqei.a^Ëi raEe= weér tegen .v-redénburch aantreden,èit keer thuis. Eet r'rerd toen srechts een neàertaag van \-2, ter,rijr een. overwinnr,ng voorLENS C2 zeker tot de ooqellJkheden behoorde. wat kan voetbai toch íonderllik. -.zun: r,r_V-redenburch kreeg.:hieÍDa' van de talrijke ouders a. ilfoà,i..: - -'ï' "-"1.4,4
Bierna volgden de"toernooièn biJ'CW(íe pfaatsi .én. tlWO, waar een schltterende le plaatswercl lehaard, een prachtige afsluiting. fue k.nnen a* i"i"qkr Jk""-àpt""i "i=servarHgseizoen, ook . in de onderlinge verstandi.',udlng. De laarst" ;;à;; gïràï.a de soede kantop, &aar enkeren sprongen toch af en-toe.u1t de band: probeer.eirrgéo te accepteren, ook.tilir'" fouten ' en ret op- je woorden. Hierna de karakterisrrct ó a" =pei;;"-i;;' 

*"
wLllekeurlge volgorde) i "', . ".1. 1 :.. - ,::-._
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Andy van De1den: Rustige voetballer $et een goede bal-behandeling. Eee ft een positievg
tnsreuing. 'werd, in de loop van her seizoen t eepeí. o"àà aàt "'"Ài-;;t-'..a.Igeneen, zeer goed.. Zijn t!-minq,.ÀeÈ uitlopen vras vooraI.prlna. witde der' ' Iàatste viedstrJ,jden tccl. lreer Liever spelen

Pascar.de r.ange: ontwikkelde' zich dit seizoen toÈ een g+edé ttntcsuack die voor zijri
'' , tegenstanders een mceitijk 'passeerbare back !ras,. Kr.ein van gestartàr'-' croot var daden.

lbushad'Bhorai: speelde laatste man en boczem<le óntzag in btJ zijn tegenstaídeÍs. rEniet bang een duer aah te gaan. Heer't een ferne trap met .de. punt van are
schogn" voetbalde èit jaar voor het eerst. !4oe! oroberen ziji traptechnlek

, wat bij te schavèn. ..-- : .

Soeshl-el Sharna: voetbalde dit jaar ook voor het, eerst. speelde op verschillende plaat-- 9et1 en deed dat over hc'; algeneen goeil. t'toei proberàn zljn snelheid rdat
aan te scherpen. r . :

Jeroeh lelieveld: zeer rustige voetballer clie zijn mannetJe stond. Speelde rechtsback

René f,toon: voetbalde op 'rerschillcnde plaatsen. Ar.s voorstoppe: lrjkt hij het beste.i.. tot- zÍjn. i€.ch.c: te konÉn. Ead over het a}getreen eerr goede lnzet, naar Boet
. , . proberen een. ba1 \.reer to he:overen ars deze Vordt aigenoroen. Moet zich, tret.zijn no.nd beheelsen; haal-t daarCoor zLchzelf rnaar ook zijn medespelers

',,.,u+!.hgl'sPèI.{,t[Jdenshet1aaÈStetoernooi19ashetprrrna:i-,..
Naik Jagesail: §peëiae .r.gik'op het middenverà. g.a 

""rr- 
goerle inzet; heeft zlch d,e raats:c

1 , tiJd, steeds'do;idever ópgesdeld, Moet zicr niet door opmerkingen urt,h.et
. i ;' .spel Iatén halen.

Dennls van Derden: Eeeft op vere praatsen, gespeerrl; vras het d.aar niet artl-Jd lree eens,' ÍDaar a1s het er op a.ankr{an, stond hij ztjn nènnetje. Speelde tijdens dc
, toernooien sterk ars rechtsback. Bad het af en toe benaulrd door zijn

bronchitis .

Maurice vd Berg: lgas tot het laatst toe voor 'nij noei1ljk te onderschelden van zijn
broer- De a-anvoerdeisbaÍrd bracht- vaak de oplossing. Eeeft qua instelllng
een zeer positieve ontwikkeu.ng doorgenaakt.. .Kïeeg, naar Ík denk, net ais
Stefan reeï plezier in het voetballeí. Eaö een goede inzet en was een van
de steunpilaren van h€t el-ftal. ,.1. _

Marco wubben: sPeelde veetal linksbuiten, soios Linksabck. Í{as alttjal vaÍr g.oecle wil enis ook vrat feller gewoïden, noei: proberen r,rat haïder te schieten en zijn
traptechnr ek blj te schaven. Had. pi-ezier in hee sper. scoorde er,.kele
doelpunten.

Peter Prodk: !{as na de winterstop en na eell tangdurige blessuie onze spits. Heeft eengoed. bàrt'ehandeling en kan een uan passeren. v]lr de volgende €chter ool.voorbÍj .èn dat gJ.ng vaak Eis. l.roet d-us *i"a". ,Jirr.r.i,iii-."p.r"., en de bal
. ,eerdèr dfgeven. wàs een vaak scorende splts. Egn lfezieríge knaap om in.....-. het 

, 
e}ftal te hebbon. Nooit nega-,_ief . , 

-

stefan vd lrerg: Lijkt ie veel op zijn brocr: speelde lechtsbuiten en had vaak tnstuit-.
'. bare rrlshes ,; .sccorde vele, doerpunÈen. aeeft qua instelling ook een her.e..,

.i .: positleve ontwikkeling doorgemaakt:
Eat',ln sildrendieèht:' rn Ëet uegiir 1.nrn.t o, a..r"; o, vpre p1aàtsen r.,gàzet. i1r="ra,i nee

. ]ier"t ïechEshï:f. Ead een goede. !:rzet. en gln!.voor- nieníd bpril . w"= iriLaatste toernpoi weer keeper en deed riat uitstckLnd. zat wegeis iljn...." - krante!,ijli do'nq in de ki)oop met ztjn tijd. Ktgj,n, var stuk; gïoot van daifen.
Ronald zandstr3:.xrg, de r.aatstre weken c2 .versterrren. . Hà,d vroeger ar Det enkere 3ongens'' ' . . bij LENS saneilEespeeld. Had een qoede inzet. geeit zÍjn..rengte re". r,ilt*tnij een echte vèrdediger. Stelde zich plezierig op. ; ..:. . ,.1,,-,
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P.s:. ri: jrlIig een prettige vakentie en een gèwèrdige rijd to. te wËnden i, a.'b-cit
,- q-'Rr-asse. rk hgop dat de jongens die naar het zoderkangr in caand.eren gaan reen leuke-i , week gooru€ken,; Probeer ars vrienden met erkaar oii te.laan, redereen íeJí r"r-"."= ,li.

l.- ,,1 9nheb.leril-Uteden.: De. ouders .jdie regelEatig voor het veivoer'zorgden harteliJk bedankt.- En tegen de ouders dle ik nooit heb gèzten, zou ik wilten r"ggJ;;r.il;.;;=-;;ïjd
"+J "E TukSn oxo Uw zooD. aran het.werk te. zien..Íot ziens. . ,,,.. ... -. ....:.

. r.ENS Dl seizoe; ' ilSL'ee .
Eerroan wubben.

keepen.
9ledge

overstap makèn van E2 .

c1e een acceptEle} selpo,eg
. Doe 

. 
je best..gm_.voIgend

lnksback (aIIèen
tante voetballer
oos elkè | .|:i:

,,..,'

. .. -t

Het seizoen zlt erop, de barans kan worden opgenaakt. D1 breek'dit Jaar een erftàl. d.it
l-i;-ta.ellce we$Fijl eèl zwakke periode kende. voorbeerdenr eerste óorp.ti.iÀr"-à"tri]à
IIV_-dt-, sta:icl 5-1 vogr Eet nog vi jf (5), ninuten te slelen eindstard i'_i: : r.I.u. oofur ' voo4lurg rust r-4, ein.r:etanal 4-41: ÀfhankeliJk van de duur van de inzr-nklng en het
.aa:tta-r spgrers arat erbij ,betrokken r,ras weïd een rvedstrijd gewonnen àt-.,"rtoren. ltu..
::}ïn:ljf.-ï: d",: eE.-n_o-o-r.!.,w9rd oÈeesevèn. zo werd. "i i,i aè tererweastrr5d reqen _..,gur-cJ( sceps teruggeknokt tot 4-3 en werd tegen Die Haghe een 2-0 achterstàd.in een à_2'einËlstandönsezer.'Afsr,raf,finsen krees D1 ait i.ur o"i iz-ó t"s""-il;;iï1;;" " -
gul'a:k 

-si:epir_ 
en il-3'teqen verburch. uitgehaard-weïd eri tegen vios 1.1-{ en Drmo 13-0

Y?::_9:_1=lqunten' 
(corlretitie en vrJ.endschappelijk) zorg :en *,oo*r."riir-t-;;i";",

Jrnmlt spaans meer dan 30 doelpuntenBatry.ordthórn il; il 20 d."Ë;;;
D1bestondë1È,jeer-,'Étc]e'vo1gèna""p.i.iI.:-.,

- ?.:

. MaJÍo de Brilo r .speetde'r-inkshalf en raatsue nàn 'maar kan spelen waar hi1 wil. on deze- 'Í,;': . ;i( sPgl'eï, zal "zonder twijfel volgenal Jaar een goeal Èeam gebour,ral krmnen word.en "Ars jil dan heÈ- voorbeeld in en bui .gn het verd geeft kan Ton net zo vecl.. ..: ,, ple?ler àà 1e irétfen als ik hebgehaà het afgeloien jaar...
Miki de BÈuri i.'dpeerde rlnlcs en rechtsb,rr ten. Htj kar à"r,-toop doen net L"r't.r, rà"a;.,' 

, .t .:. '.11" . 3ii **.- tT truis traar Eoet volgend jaar oq. berer te gaqÍr. voetballen Deer' , , ;- naar Ton r.ursteren dan,dat.hÀj dit jaar naar.Edj heefi gelulsÈerà. (noorar
,, .l-- .''.', ,, "p.9. traÍningen 1) Eeeft. voor een eerste jaa.rs-. e.en behoór1iJk. §qiizoin. '.

. ". achter de ruE- (Eeer van 10 doelpunten).. .1 
..,,,,r, .. .

- aDonn-y ,.inà; "íè.ia" rechtsback, rechtshau 
"i ru.t"ta na:i. ets ièchtsback noàe 1e.vao*.

! r .' . 
.- :r' .. geen enkele 

_vogrt-r9ede sperer bang te zi jn ( of hi j rcet rhoresen rre[èn: )Vèrving oP'de helft van het seizoen Richaïd als iaatste nan en dleed dit.r.i-:',' '-. beloorujk-. Hij.IDet alreen nog iets beter reren schÍeteh rar s;Íriet: nii.
,x,:l f:.2 benen: : ) z,n 

-$r9d§-r_r-i_jd EentalireÍt is goecl, op de rraining nig. ,na] rets. geconcentreerder aaJ[,rdzig zljn. :. :..

l4ictlel. Knoèstèr: ' Éeépte 
-gyr 

speeld.e .IinksbuLten. Begon red.el:jk èIs speler, ging- - Degon goed EÀar kreeg vlak voor het einde vèn het seizoen last van. -i handen.€n grins veer voerballen wat trii ;rr;"=;;à ;;íà;.";; àï'; toernoolen.
Edwln !au: speelde voorstopper en -r.inksback. . l4oest een grote

. naar Dl maar.hield zrn hoofd boven v,,ater en ipeel
. waar hl,j hopelijk volgend jaar van kan. profitàren
Jaar weer Ln Dt te koren dan ncet het i,rLt.n.

Frans LelLeveld: speelde .linkÍlack en tot zijn ongenoegen Ook nog eens I
:. .. .maai. linksback dus). Ílas zonder .on.,orenti. de ueËst cóns'' : , talt altt jaar.(zoals Àddlck Koot in Mexico) schakelt rloeÍtel- '. '. . tegenstander uit. ----r --:-

ruuitfi n s"hoit*, .speelde rech'tsback-half en voor.stopper. Een wereldjongen. vgqf een
nooit, een voorbeeiq Voor veel
aars je in de _1,elf il. vg+ ._Io3 . ....

: trainer: werkt_ eltijd hard en klaagt bijnajon§eng. rk,hoob.dat je volgend jaàr eei pt.. 
-.,l<u" 

afdwingen_. 
,
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Niels Schuurman: speelde oP het Eiddenveld en in de vooihoede maar voóina..Ii1k'Èàaetst
. niildenveiiler. $as dlt jaa-r. de beste speler van Dl was aanvoerdei.en liet- dlt binnen.en buiten heè verd Eerken. À1s ik Jou, al ben Je op daÈ terreinal veel voàrr.ítgegaan, nog beter kan lel:en schieten kaÍt r,ENs över eèn paar

.. . jaar.een coD+)leÈe voetbaLler aan zrn.selektie tcevoeg€n. . , ; ^

Dave slierendrecht: begon en eindigàe -ars keeper. vooral in de zaal een goede k<lepÈr' (voorrondes voor Haags Kampioenschap werd je niet één keer gepasseeid;,
EeÈ ls ecrrt zonde cat je bij LEiIs stopt ret voetballen, d.enk ér hog eens
opnieuw over nal t,. r, ... .. .: ,.1

.rrmy Épaans: heeft'o,p bljna alLe plaatsen .ín.het erftar' gespeerd eh kan d.it óoli ' .i.
, ., . I Scoorde veel als spits, is gevaarlijk loet Niels en Marco öp:één. 6j6.nrr"td

' techni.ek, overzicht en je kunt koppen. Konend jaàr gdan we wat alrn je snèr-
- . heid werten dan heb je àe leeftijà om erxxee .te-begiínen.i 

-. l. i ,. .

Darry orJsthoorn : speelce spi'ts . De. jo:rgste sperèi van het èIital ip-xru==ér) '. r"' ,.'ào.90. overgegaan.en tieefÈ me'ér clan 20 90ats ge,aakÈ: r sterke punten: gebruikt
zrn lichaani gogd enl kaí goed sch+?tq4 èn-is sóel. . I,Íoel .nog 

.beter leren
kopEien en EÈÈ. rinks schietan kanr èók'beter.,r.ll(, hogp .§at hei 'zÍn 

-heeft gehad
om je vervroegd over te halen en dàt Jë_ yoljà-na ' jaar"afs 

, 
,,eerstej àagsll

een vorbeeld lroor, de nieuwe D'tjes Laj- zi)n.'. ' . _. ,,. : . .:.
RYan GiIUot ! kr,ran na de wLnÈerstop op LENS en speèldle rechtsbulten èn, ièctrtsnàff ..'

Bégon erg wlsselvaltig Ílaar ej.ndigde het seLzoen ijzersterk, ryan geloof
Ín jezelf en dv;ing volgend jaar eèn praatsje bij. Ton af. Je noàt air.een

,: i 1at neer gebruik maken -ran je lic$,aà en riiet: blng zfjn dan zit,.Ton ...volgencl
.-j.?ar gelreiterd. ,'"-.. .. . .'l.i'

1,
Jongens juuid hebben met een relatlef Jcng elftal (g eerstehaars) ln'een .hgge po-ulq
!D?l een goed seizoen gespeeld.. ,Je bcnt wei negende gewgrden naar belangrl-Jker ls datjullie alremaar vooïult zijn gegaan. De trarningsopkorsÈ 1s m.u.v. de màancr.jirnuari -

perfect ge$reest. rn de beker werd de 5e ronde op .L aloelpunt na geDlstr'wel werd r,ENs Dl
HaagszaalvoetbalkaEPloen. De toernooien -rrercen let wisselend suéces qésrreelal. De eerste-jaars volgend jaar veei =o.ces 

-bii ron en dwing .ll"-qp!] ,;;.pi""t=iÈr"'i jurrr.e kunnendat. Jlmf/, Donny, Niels, èn Mlchel gaari naar de libiL è;: iuttei tret, nirg ..í jàar roet aijmeten doen. Rest Elj nog de 
.oudeÍs tè .bddarken voor het vervoer 'qedurende heÈ, heleseÍzoen! Pïettige val<antie en tot Vö.l'gend seiscen. .;,i..r,r1., ....

LENS El seizoén 1985-19e6.

Dit seizoen is voor wetpen , in "Eeerdere 
opzichten een Éucèes'rol jaif geweest,i rn lLijn'!9en ts de vobrultgang op het voetbalEebied med.e te aani<eà aan he; 'fè'Í; dat cle werpenèi-t seizoen voor het eersÈ 2 iDaar per.. Í,reek gj.ngen traine". o" ra""rtaten tridens éeafgelopen coryetítle lraren vrij goed en de prestaties cp de meeste toernooien waren veel-belovend. De Jongens die hiervoor hebben zoiggeclragen wàrden onclerstaaÍrd nog even kortbesproken.

t., .rEdtln "Jurrie" Coret.

Allereerst is daar d.e doelrre:'.ded:ger Patrick losch hi j ' ontwlkke 1ale zich dn het afgelopenselzoen. goed en hij zal €en betror.rrrbaïe doelnan *unnen worderr, als htJ de ba1len iondèrshow Probeert te vaÍrgen en <1.e gehelè wedstrijd geconcentreerd in.zj-jn strafsctlopgeb{eèblijfr. .

Barry van Elswijk hadl als le j aa-rs welp een constant seizoen, speelde roeestal :,?chtsback.Eij had cle pech ccior eerr r,'erhui.zing de laatste maanden nJ.ei meei te kunnen tralnen, EaarEaakte zich zateldags en op de toerr,oolen tach artijd waar. Dij aere orensen de sperersen de lel.ders jou erg veel succes toe bij je nLewíe vereniging: . -:..

Robert t{ubben keride ett jaar gerukkig ook'eèn stijg€nde liin. naar, ntln nening kHaro alltrede doordat zl-Jn interesse in het voetbat ook stiigenae wis. speetde àe raatste tlJdvaak raatste nan waÈ hen vrij goed afgÉng, hoewer hlJ t-octr ïer'iiat felrer en Eet nlnderangst de duels aan moet gaan.
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ztjn voorstoplrer vas Éeéstó O.rpui ,,r*, DIeEen, ook hlj al,s le Jaars deed het vrlJ .goed. EIJ heefÈ een vrlj hard schot En ls zeker nlet blg on eeí duel aan te gaan,komt soEs een beetje Clronerlg o\reri waaidoor hlj alan r"ri..t ietrand. af-te dekken. ÀIs
.Y9o.L:toPp9r. p-+te .fiJ . oo! .w-el zt jn goaltje ,"" ib .*,. ni jswijk urt) ,. , . :. j r .'ll-=1r-:' . ll-

" ,réroen xoppendraíér speelde:dit"éiià"';i*'ó. t"i..Ér!t in ;.';";;;;'*r,u"ru'à.i ïiI. linksback zeer tercllènselrjki. Ia tri het'begin ,". i u*pu==iro"*!iii:rr,e6en re hebben.: overwoidneir g{ng her gereiderÍjic^àà betei, íorgeng ".i7".p'riàiirJ'a"r. srlJgendle uJnI 'zeè:t: zekèr voort kunnen zetten - '. .., ! : t -1. 
..

' 1r: ',' 'ï-:',:--ï"", "".i:;.r :.: r'' ;'- ' "'' " 
i:"'''': t"' t;i r: 5l'" "i''

. , i ,3?:-"_t ,nre.11 sreerae oe het diddenveld een gded s;izoen uet $iàt ,ups .ï"taoriirJ) iii'J"r' 
=.:" 

probef:n. on Einder gehaast, -dus rustlger te, gaan spelen.; wtlt wel ieheiÀaí" .__r,neE cb€ll .:varl aie.. tegg{r_itander .te. tr6ffen. -,. - l;. ., : r: .. i .. -r , . . r- , r. . r . Í - . :r, . "- '

. r-aau: eÈurnasa speer.re.iondèi nee-i'dèn stàir è!J.i, riij rl;;;l;r'"r.r";.,;;à;:,
':.i zeet bdgaafd is en ar.rijd ror'een voettairende opiosolngiprorè".ra.-tl-ioil;..;ài;ai:;

beschir<t, hij' orier éiín jqo€il lnàiëÍÈ "n sóoor<ie hij ,.ebi;jigl i--. j.', 
i( ,r:i _ri,- r.1:::

ra1i1àr-irenqeo'il, a"'..TyT'g";'y?t,ort Làr, speerde.de Laatstè ti3d oo*i:v."r,,rí i".lmld'lenrialei,' teíijr _hU' ars- veraèàigèr was ges-tart. Etj heeft veei'pruspunten .(sné1heid
hard schot) d9'li: dan ook op de Juiste tlJden wtst te etareren: alp ,.tddenvelder. merhlJ soros ook nbg rustlger 

"p"len, àt pro,u.rén ,ij"-tr.Jrrt"" i;;;.;-;;il.;:Ëi=l;ï='aan denken alat hiJ (als aanvoerder dLt seizoen) steeas n.t g"àa"-rr"orleera noei--o"L,
"p P, A?38"!""I §a! i.r9§ 

" 
wer, eens war,:rceitijker .gaàr. ri.b..-, .; l--i- ' 

' ;-r:-:-., -i- --.Y-'Yï

' .r.''.steran Boef::i:éf -rÈ.'de raarste'';icu6nvelder di";J i.;;r"*é". ,rï Ë.;..il'nlin,,àlilnqvaak door iÍJn tè'genstdnddrs ln fysiekopztchÈ aiqe[roefà worat (ïiJ fs nar,-llik de ...
,, Il:_ti:,.f "3_1": gpTl ,. tenrrjl rrr3 tecruuscn *éstul berer r.rab. rÉrgè"ËEi"i";ï;twerpen rcet stefaÍt zl jn voeÈballende ksallteiten @er tentoon kEnen spreideó i- : :{- j -.

. zí3ni'ré--Jà.É; 
""il i" i"..r" 

'"p""rde 
dÍr seitz'oèn reiihrerspits Ln'is zeker her tr.reedegtdeelte viri iut seizoen, betere gàan "f"i.ï..4i5 heeft een sterk .rèchterbeen wàar hijtarr'vèÀ-§ireae'vobrzetreri'ree sseíen he!tt,."'.br;,rdia; ;;t il;',r;;lroatre nee hee-ftgescoordl. ::,J".ri . -' ' - ....-. ;

irn: de: spirs .Èeefc rà ae ó"ièr,peli'àa",n9ó-or"tr,."# n';iË;ïu,'.u[f .:;;.$';'; u;,1'Ï";udeze spits door de leÍcler van O1 ,(phllips) "weggehaald..

' 'Hierdoor hëers wàrrer. vai*orèneri ait'iàirà"r, on *".rr";u à;#;i;.] "ij'r:;r; ;;.ï;*.\reel àcefpunren gescobrcl; iiooralrnet' ài.in'fiàfa lukte dat ïrlj -v9el (u.v.sparta). sU,
ll "r1":".probgr.en war'ferrer re-zijn in de duers .ri rr: i:ig."-L 'uur i"àrr" ï"i .!ía.,n"|f, eel,;yi_i staanale, speler te speien. i.- : 1. . . :r - :--' i..r,1 ;:.-- .,
Àrs raatste brljfc de rinksbulten van drir seizoen "*j, aii r;;'r§àà*;;a"". Doordathij over'een srerk.114ke1b-een beschlkr' kwarren.zÍJn ;.b;;;;-"à"k1."a.9*, ii:-i"àrabotendien -èph urtète*eriae pqgseeraew"gtrrg ruit non, no'eÈ noj leren' Eeer ret zlJn rdreef
Ïr?:Fi35."1,.;,"q*T {+ljy.9-n'd.enken oil"í"Ë"u.àr te'ziJí.aan de zljti1n.
Deze groep Jonqens -hebben. ervolr:.gez.orsd..Glar .i,ENs E1 de hdam-v# àà ï.;Jnïii"ï ï"i;;r;,in cle competitiei v,oorar op de" toernooren .zeer. hoog rraert: i7Àrara"nl-"ài-Inarrou"r.asme vaà
'liÈ 

t€am Èll deiis de Íedstrljden,. r,aar voorar ook op de. -trai.ninqen. .hebben ,otj rie'è?rveai
3?ïga-:§ulT: : 

@l:!: :i. g: ;"twiÈkeririeeà. van'de; dlverse spe.r€rs.. zou r,ENs .nos;veér.,íie_ .zrer van eenr grcrcí. a'iuíÈàl Jongens kunnen hebben, lnp-.zri-pràir:.if-à"-""tn""ó., iatei,"prdeze mnier in bLiJven zetten- verder wir ik dà spelers dle het volgencl seÍzoen ,rE,'bliJven veel:.àucces töewensen Est hun nleuwe trainer en begelelder. 
- ,.r i.. ..Tot slot wlI 1k ook ale ouders bedarlen voor hun trouhre aanwezÍgheld bÍj wedstrijdeV 

-

Èoernooren/trainr.ngen en benadrukken dat hun onderstewrr.ng voqr .de- Jorgens -éen posÍtierÈuitwerktng hèëfr geh.j(t en voor 'ni j' een enorne sàiruLuns tó s;;;'J'.;'1,1,.,^,r,- ,r-r j.,- . .\EarÈ.rljk èink'hlerrrcior, to! ziens en boyener.-een nere pretí9è-^;g;;i; gewensrldóoir,:,::i l'Í .,',,- ! *..'l- - r: -.-r.'- .r >i "

.i -'i.i.,.'.,j.1 ., ;, ,-'.r r, ,i.:!,.... 'i.-;:, L..r ' .' ..^- '' r: Xtrnr ls:GrarÈndl jÉ'.-:^-' l:iri
"i ï.j 1Í:li ï-,í .: ,-: | '\rÍ.., .11 ' - l: -' 1 t"- :-''-;l : .lr-'j :' '-lt' rí''I t; l-; ;i 

"i
.:,r:".. .1 ,,1...-,!:-.- ii."t, ^ '.i'.,- .i,. -:..''i.' -r i, {"iei i":-'i.' F' I::'ii"
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MeÈ' dlt elftal zijn er ups en. dolens ' geweest., Aan het' begtri .viíhniràt seizoen hadden.weeen leuk voetballénd eI ftaI, naar de sfeer lp.de ploeg, is. natuurli jk het_ beJ-anfÍJkste,vàor ,de sPeIerÉ 2e1f en ale lelder.' Na een korte per-j-ode .qlngen er. 2 Joggens; verhUizen.ErwiÍi Béndrlks. laàts te roan, en Leónaral Bom,- eén troEentvoetballer i vergln de_ wlt, heefteen aardtoe trap örier zich en ite tivèricrrsie van het etftàf iraé uark .v. vliet,. ELaldenvel-der die je nooit hoorde. HIJ sLoeg geen training over, wat. van aÍrdere Jongens nlet gezegdkan woïden. Van de wJlle! kwqsen er nleuwe joÀlen§ btj en daardoor lukte het níet'alrÍJd,a]. waren we vaak sterker. verder wil lk Edvrln WàteíréÍs en RaóeI bedanken voor hunlnÍeti- attiJcl. 'Jerry val Zanden die veel beteï gin0 voe tballen en iferoen vd Se1.p die'àIsspits of Elddenvelder speelde, Daar nieÈ alti jd allcs bggreep_. Juliën de; f,ange.ls. hdereeni Jöngèn':y6n mónenÉen; maa! erg gezellig ïbn kletsen. !(ichael. pr' o-nk.is eEn joilg..n tdie- op vele'.plaatsèn..kàn voetUàifén. Ricky Kloor 'heefd een .goede balbehan-delinq en rals;-.rechtsbuiÈen erg op z'n plaats'is. tercler was ei nog Paul. 'r. Elswijk dle keihard. was lnhet veld Earar stopt. ilaDner;, Dit was het, wel. .Alleroaal: een prettige vaïaritie en' totzlens.
qe JJerder.

'Eet seizoen 'i!5:,86 voor LENS F1
il-l) rl l, -

Ik -vind het rcéilijk o!0 een sÈukjg te schrijÍen.over' F1 .oÈdàt ik(sanen heÈ Patllck

er.

Btjlstra9 Laat in het seLzoen leider werd van dit elftal. Desondanls rr.ril 1k--Í,rel een, poglng. -Íragen: Ik geef nU een korÈ verslaq,van elke Fpeler--. .In- l:llleke.urige y.olgorde . , ,-.1

Piet van Ri jn: vind ik. een tuger in het goal; koiÍt goed uit-èn lpàkde zeer lDoie ball_en.
.Tack Sanèifort: Jackie i s een aErèlge jongen als je hen goeil kent, qua voetballer zeeïgoed. Dit jaar een. sooït _laats5e 'Éan. Een góéd'schot' over '21èh 

.4

JiEqy, BloE: :Jimraie .Ís -qua. Ieefi:ijd .nog Jong naaï speelt al Ie,Jk Dee ÀIs voetballer

Rogier otte(A): Rogier stonal èit Jaar voor, scoord€. íiit.jaar,veer 9oa1s._,Ro.grer., isr,een
_-ir.- r.r.:-.: '.i:;;, aardlige..jongeh en heeft .eenl.goqa 3én9t, ' :.. 

t'-.,,, _ t,r,ri''.r, r" * Ë,,. i,r:,.,
Mauricè vieveen: Maurice stond di:t i"ài r"i nogier'in de spit-c .9n Egooralg.-ook veel:goàrs.

;.,. - .:: g.- ,". ' lralirice'köroÈ goeËl een m.rn vgorUlj en..speelt -Eoea óvei: :.i_. :.:: -.: ],,,",r
*- uàhard-vd Eeydén ! Rtchard.'is tieii roagr'aapp"r. 

"i:- 
o.o. 

"sriairns::an 
i; o.r.'.i.uààr;"

verovert hii 90ed de bar. Richard Ís vor§end jaaf ;d-e;; r-sperei àÈ-;--
. - 

hÍj.Iï .nog sfoeiel. , , -,,_: .. , .i5rii :,,;.;;:, 1., :'...i.i,; Í j .).... .:,i'.

Sei,r",í".t1rJ": Theo'is.een j9",ià". ,*a ="r, 
'go.a, 

rrrukter én irij.Étert,àeeÈ goed,' rt.à':i"
. "_ ,: ::"' , - l3g w"at speels in. het ,vc!e,uraar wat l:an je anclerà .vefràchteir lvan een rotir.

., .rt.rDoet 
.rÀ'e,:. ver.elden dlat theo bijna altr-jd prebies op ttJd verzanelde. '

- ' doet..hi j .zeèr z,à bést..Cver een'tijJje eeà teut<e ïpei

lP,.ï, Kortekaas : Fabian is als enige in het etftar.. rinksbenig'.' iràert èeí qo"a 
"thot : J

-:, '- ;" '- , maar,:9r,a?it af en toe nog te veel:, Eeeft een soede paès o . -, :ir'

pii. i{as her .ran voor diÈ .sèizod. rk hoon, dar .ii.ï,r., ;;tà;=JÏ;ïI ,Íii*;";; ,;;hebbenl,sevonden..''rk iin.ieder sevar wèrr iensroit:,l}i .,k l;à:;4.;Ë;;re6r.ee .iur."r,tiotoew-e4se!,-r-r 
ï."":11,.: .:f _ï1ó'èlg 

jaar.r. 
:' ,' :. .. ...: ,; i.j rr..:.1.,Í.Í .: ...t.-:.r ,.:;.r,.:

-r"-§_!à 
' ' '. .., : :i :. .,.-'; . ,;. -., . ïp l*.iïn11*i,-.,. ,,.:.';,'':--_iïi''.,*,r..*lli...!]!...i*,.''.-:-":''i.|.,.|.:'i':...

.1*eHs beson air,-seizóen'uet i l' .Ír..ir.r,'a.i."rà=.r,1Ë*. 
".,i .lil;;;];iloii 

";; ;lïnde éerste periode erg 'goeC 
.niet deze 3 elftallen,' De..LnzeÈ vras p.g 9gàg -,.r."r, F2 en .ieder_:een tad'erlzln ln on goed te prestèrenl oit duurde s' roaahaen-eu ío=r, uuqorrn", de pro-breEen, !'ant so@ige Densen haakten af oE de trjd en andere ,.r"r, rungàurig ziek of drewlnterperlode.. sloe§ 1n het'lichaaE. zo vraren wÍj genooalzaakt otr tïee erftar:l.cn te rcakenoet- 10 of 11 nan. op deze wlJze beloofde het een heer reuk selzoen te worden waa:: welveel Ln gewisseld Eoest worden treÈ de toch r.,rel altijd aanwezlge fO ian.

-14-
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.Íl.1:i\..r.'l-\.::1t-".ttí:-I,'!i:.-'.^.!',.i.!,!j..,'ií.a4-:..
' - jln de. v'Ínte4)eriode 

"was- er altj-j é. ysl -een .zaal treschl-kbirài Èaar íe heèrliJk Èoíd.n:j" "{.:*.èyïÏPt1i:::, 
.oe;àrq.ia.duriq!-l...s rans.en de jonsetr kresàË:hdnser naài ae-Ëai

".en ge ,(gÍroete, velalen)., +aaT .daar _.poesten we.nog...,ren óp íacnten ] ,o ;";à..; ;.;-;""à
*,Iv-erlg,steerg.ti' tÈ;r* sl.op.rrài-"ve.1a...rr iràop'aat .ri"-:à;,gè;", ,eËi.q"ree"a hebrren van' de lèid.ersl§n'uedàépeler1. ïè5a9r,wilae:i.L..rr..1ongrr= í".í "".";;;:;;'LïËïï'.'*i' selqoenr'-{n.peix'errtàr aqn ör-. èUe ouaers en mensen van het ver\roer en aÍtdere aan-
. -' hangende 'personèn- wilde.iX .qea3a{ài voo, t.t a"l.o"digend werk f.nqs ae llj;j Dit werkt' -'t?ch_'+tiJ{.weaf aóor.pp aë-p.!,on", ire in heqËid:;;;.ï;rn"-iïa; ou.lers allèloaal

":ir}:l? p:grggg y*p,tÍ", {roet pgói *".i) 
"r, 

rot zlens her volseídel;ïi;;.li";ïffi"
',.ar È.-:-il.:3:i,:í):,:. tïJïí !,r -i,'ril'rrr ,).r,;!.r, ,!.r 1.:i -,''.' I ; :r'i : ."- i'- S i:. .'.

-riF -r.t?Í .;. r.r É.- .'...' . .-Í+--, * .., - .. - , - UUtfie Ielder pàtiick t
De eihèitàÉaeir' ''l '- i t + J' r

r=::-ï-:.:-i_::IËi.: J al.:.r l.; rra-+ :,ri.!'.. 1. ..;.:':., , .!'-'- J L r.. "'- 'Oosteiweshel;;
a-r 1..: r-,,Irí, |-'ltr !!È..-,:*..- ,:-ir.:j: j.j,.:' '.,': ;,"', ' ': .,; "." r:i,j-' 

,Yan- de !.raagrsel d*d1;::"1_ 
I5ii 99,i qe l+. l4 per seiioen een uLrdraat van. hr:n cb,puterEeÈ dle= koq)etltiestanalen van qgt. monen.q'. 

-ooi 
legin nei hebben we wëei.so,n stand sekre-gen. Daarnd'zrj er nbd bedÈ- *iat'avgnÀreastrl,j.den sespee1d,....^die- hèrà.ià nteÉ tir. àezèst'and opgenoDen zijn. 

_voo zo'ver' wïi 'de-'uitsragen 
wistèn heËren we het geheer bljgewelkt.De standen reert ons dat.stechrs. rí (ottrcreuÀ) kargrioen s;;;;;; i=, ,rF"* blj,hetsI"Íten vah de'koryèri.i.;i";àL-rij;;;;;;. r.le1 Eoer sezesd,irordèn dat GDÀ en eulcktrinder verllespunten haclden maar ook-ninder gespeerd. 

",et 
zo betangÍÍjk vtnden wrr, dlett"*"":?$L""b::I...o.--"t+den:.,.-, r -i,:', l. :, .,,, .-...' : :'.r'-

- e.-r---.r-..r r.: l,-i.,,::,...:1. .l', .', .I. -, ..r'.1 ". ,',' .:i ." ,.' -'..t Lvra ' st*12;2o - l, ' ., Quick ' L6.26 t. Í,rllhëIóÈ : - zz-37
. :"e.]',:,3J1'oi", ., .-.,',, ,,??-l?.c2. ,. - ,cos .r .. '. L6-25 2.. .raNs-al -, . zz-3oy. vredenàurch.,,,.,'.,l_1;18. .3: r,ENs.À2 . .:. .. 16_23 3. schëvenlngen , ;r_;ó10. Dlauv, zÍ{art"' - - 22:lO 4.' i<ranenburg .15_18 4. Dt{o . . zZ_Zg- 11. cDA 22-LZ 5. vrlp 16_16 : .euLck .22_2612. Crouviiet 22-7 6. LoosdEinen L6_lZ 6. !íestlandtta ?2_26

..i'
7.-
8.
à ",('
10..
11.

E!4SE 16_13 7. RKDEO

_ 
rc9Fëgre-,1..-... - , 13-11 -.. -8. .; LENS cl .''LENS 82 'tg-9 g. . OliveoEBS Ig-? 10. DELFT
Juventas.::.J-.,.\ ?.112--5 ,I,. 1.1,. * ;Verburch ,

20-t7
;J..' 19:10

20-7
18-6

:'-t9i6 -

20-38
t7-25
76-24
77 -22
13-20
16-19

"j'
77-34
L7-29
17-23

"76-79
17=18
L7=1,7
t7-72

LENS C2
HBS
r,evl o
VeIo
sv'35 ' i

ADO
HBS
reNs e2'i
Dr]no
Schevenlngen
Duindorp .

GDA

nxsvl,t -' , .' j

RKDEO 
.

rellsneidJej
t<Fc' 7l /2

_ . _ 
16"-14

" ..18?14
l7-L2
19-10

': 
' - l8-9

7,.
8.
o'
10.
11i

7.
8.
q-.

10.
11,
72.

7.
8.
9.
10.
11,
t2,

Verburch
Tonegido
raNs D 1 ".-.Hw e;' u§

Die Haghe
RKÀW

Duno
I,ENS E 1

- Dqi.nooral
Groen Wlt
Gona
EW

-.-rÍ . (rr ,i.l

16 .,'5 1, Br,ÍT
L3-22 2. LENSdaDes
14-22 3. VredenbuÍch

-. 14-20 - , 4: i, , : N.ootqorp ._. -

... 15-14 _. §.. r. i eUl:ntus . -,;
l0- l3 6'.- .., B-l-auv, . Zwart ..

. 72-12. 7. oranje Blaus,

'13- 15
15- 10

',18-10
14*8

"t!4-7
13-s

.; .! --: -. 
"

RFC'?7/1 t3-26
wilheltnus 11"I1;t ' lí-2e

.,16- 19
'16-75

' .12-tz'l 13-9 "
tt-7

13- 19
77-!4
,19:14r
20- t2
19-9
19-5

1

2

i3
4
5
6

1. LENS F1
2. cDA
3. qrick
4. Duno
5. ' ".Cèleritas
6. i nVC'. - ;.:'r:-. '::.
7 . I.ENS E2

1.
2.
3.

5'.
6..
7.

tsESTE VOETBÀIiLE R,TiTES YAN I,ENS

oo. k Eij l': i{u*r. 'r+:à:ii* 
ïà:: .}À, ';;Ë ,;J =#r;;; o^. .# 

"r*ï." 
,,+ .r.Itisschien' wèten' 'j rilrie- ngg.rgr--- d"i.rx .ii,i .r".i"t. {.}aír,le heb dobrgebràcht.Ín pén oevero! t{ieringèn.' Gewapend ioirt 

"en 
henger en ars Hoter diende een. tgr.tje van 25 Jaar oud,,Maar een vis aat': ik: gevangen:: 1.,.51 ; rluil=l-uitend Bodr ! x.t "ii+.I;;;; ;; à;.,;i; il; . .j{st. cp de laatste aaq lii een harde ,r"à 

-iii"-ooek 
wegbries .(nooie ptek iroor een wLnd-rcren) en de stokken als een rnlstroostig toogià =cirroot achteïlatenal. Daar stond ikdan, ÈoÈaal verslagen !

_15_,



n
achter elkaa-r regenen, aI. neèm ,ilc wel een stel'ÈcjcÈets' ree inet verhalen- over irblekÉí;
onopgeloste mordzaken en,ander soort. gïrftJelveihaLen, Eaar dat . i5 goeël voor één dag.
Ik niet x0eeri Weg met:dat.aL. fk sà dl.t jaar naar Drehthe en heb daar een echte heuse
hulfkar gehuurd.. Mijln fiets kirn er ooE nog'in.. in verheug mij ei eI op. Bet paaJd mcht
lk zèrf uitzoeken en heb,een Dles gekozén. ' HÍJ 'Éèek heer ttei urt ztln bgen, *è'".r,
glanzende vacht en een echte Lange staart càupleieèit.heÈ qeËeèl. DaÍr nag het van" utj
bakken regenen, ik zit droog eri Ue sjokkén. rièt vetaer..ren p.K. WaÈ zoekén'al Clie rndsen
het toch al1enaa.L. ver, vj.nden. julrie Ëlat ook niet. !{aaron toch? Bl:+rekaken àijn het.
29- sturen -J_e brutaal eëlr kaaïtje met de ,.ciorden cate" er op, maar over een vrotbrug
hebben ze nog nooLt gefi.etst eil wat te denken van de lrartelaarsbrug? Daar hebben ze nog
nooit van gehogrtM rk hail een tante,ELse hèette ze, dle zocht een plek die.tn alte
reisforders vcnaeld stond, als het Deest zonnige stadje van de wereid. ze heèft'heu"
geweten, ze runde daar een paraplu rrinker en is daar rijk gestorven:: utjn Dres kan er
tegen en die zal nij de rooole. orovincie Drehte latéí zien... ons lancl heeft nog zo veel
moie plekjes:l Eebben j ullie ic Toren van DèIft aI bèkfg@àn? Dàa, or.s 1k oóf me
beg.onnen en toen w.q ik 12 jaar. Exjs beöin daéi iraar nee. ."-' ',...-,._

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

i -oiIgE!, !{qRqrjlSs§j - ; .:. ,: :. , .:

Daar dit de laatste r,ENsrevue ls, Ls c[iL voorlopig or,r. rà'jË.dt. ;;r;p'";' 
";*o;" 

t'
jeugd'reden. Ar weken hebben we via de r,ENsrevue en de reidqrs gevraagd om pasfoto I s

. en zonervakantlgE' Toch .zijn er hog steeds jongens die niet gereageerdl hebÉen.. Voor ons
. een onbegrijpe.]iJke zaak. Bij'"derze doen we heè toch hog nààrteen ieer.. oe -aanhciuderl.wintzullen we- Daar denken. I/an cndetËtaande personén krijgen we uog één:.. :...i, .,.

. ,..1

A-klassers: F.Kassin - K, Verhoeven

B-kIassérs : R. curberbatch - D.Iiantque - A.\Tansen - E. Raffdele - R,Raffaele;+- a.nagËoebir
':

C-klassers:

tl.klassers: R.cllliot

SPORTIGMP

$illen we van a] onze JedgdledénI dlt dan nu even cloor als je'

J" TiIoIIerEans- - V.Trory.

J.Lo1ieveLd - s.sharEa - EI.SDu1deis - a.tifai'- rD.v Zetten.'

'.i r1"

stg

E-klasseïs : M.Ilertina - R..Jagga :- D.Manniesíiigi- v.ae Witl -' J.vd zande

F-klassers: J.B1otr.
.'..

Opstuïen naar Paul vd Steen, ChoplnstraaÈ 103, 2551 SV Den Haag

Zotrervakanties

Voor het plarnen van qe eerste training C.e. wealsÈïird
weten of ze op zoDervakanr-le .,aan. Ga je vrel of nlet be
Ant nog niet gedaan.hebt., aar p'aul.'t-o Steen td+. 970154

van onderstaantre jongens hebben wij nog n.tet ar het kanpgeld bh;;;. we, verzoeken,j*1ie het. openstaande bedrag z.s.m. over te roaken op g:.ro-.3ie.Z t t t .nr v .. ,pennirrgTree
LE§s 

-r,er. 
ver,erèirg sportka,p. Eëeft u vr:agèn bel dan,lna'ïà uerg re:-. zglag\a. --

R.wyrde6an, FaE v'Dlemen , Fam Dosch, E:den Heyerr' R,;. "r;, ll,rr.nAdà*;.i. *r""r,R.Ragtroebir. .. . .: ,..',"...-.

r

-16-

,,. ,i



Een lijsÈ Eret Eree te neren Eitrusting en verdere gregevens zult u blnnÈnkort tluisgesturrïd krijsen- Tevens vraag ik arle deer.nernerJ ;, .;à";;;;J"ir..ï:. clirekÈ rnte zenden naaï paur vd steen, dlopinstraat 1.03, 2551 sv Den naag oiï-g.g".r"ns door tebelIen teI. 970154

Ë,
.E

Naam: . .

Zj.ekenfonds:. .I\tu@e1:.
ÍviI wel/niet. Eeedoen aan tafeltennj-skolpetÍtle
Is a]..........keer eerder. neegeveest op ](anp.

1\)r sr.cír

zo het zit erop ' De laatste rENsÍevue was weer de speclare Jong r,ens. wu hopen datiuili'e deze .rong rcns Ëet plezier gelezei hebben, o-,/er bet algemeen kun'en ue tevredenterug\ijken op een qesraagd seizden. t aruu:r-i. jk zijn er oot aíti1a lrat rolnder gerukligeEor,enten Eaar daÈ hoort er nu eenmaar bij. wij ar.s jeugdkomt""ié rr.ru"i er vorgensons alles aan gedaan om dit s3Ízoen te dóen =iog.r,, Alreen liunnen v.re illt nooit., leiilers,traLlners, scheldsrechte,rs en natuuriijk nlet --e've:greten de spele.r§ zerf en de oud.ersvan onze jeugdleden beparen geearnali3k cle gang van zaken zinnen onze Jeuqclafdering.Eeu jeugdafdalJ.nq <lre rroigend se:ircen best-rveé; wat extra kacref kan gebrulken. Doo! hetv:c'rva,.Ien va' PauI vcl S,:§:en, Ediri.;r C.)r.ot , t4artin p€uver en Frans vd. Berg moet zeer zekeronze jeugcJ;-onnissie een uitàrciding kriigsn. Daartraast hebben r.re nog beh{a,e èn enthous-íàstc reiders ncdig voo:r enkeJ-e J-a.!er-e óittutr".. die nee:: net de Jongenr"ifrï ;1i"""-doen da,.alleen het begereiden bi.j het r-oetuatien. ook d.e nevenaktrviteiten zutlen':Erdef uitqebreld lcoeten worden. Dit jàar was h'-r.r-- al we€r beter. DEIIK AÀN DE prÀy,backshow. de <lisce'5, de s::.nterkraèovi"=rnf en--àe e;versc afsrui tings fesÈlviteite;..'noch [lset hleraan !-.:aer g3daan ríc:adcll. illa riet t,Ànace:ren van Eensen die zlch via de en_quet'e opq!qe'Je:: hebbe:r EïobeL"en v:Íi -i.,r het é5n cn a.rder te vooxzlen. Natuurlijk Dagjëzelf ook inltiatic-.'en onr.:pJ.ocÈsn. Be1 D")ter per-reyn ter., 97L674 of Eert pennlngstel' 552414 an zi-j staa,1 jo te ktoord. rot stot vilelr wii eenieder bedanken dle èitseizoen v'at voor cn;e jcugd hee:lt gerin:n. ue iopen julrie zateïdag op ile nedewerkers-avond te zicn' vercler $,ensel1 I're reder aen trele iiinc rraliantie toe Eet veer Dooi Eeer.De eei:ste r.ENsre'sue ve:schunt ö.rÉ'eer tredj,o iuri. as-erin zi jn de nieu.re ar<tiviteitena-l-!r'eeï te !.ezen. Ibt èrn: : :
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LENS

JUBILEIIMPRO GRAII'IIIIA

I
I

voetbalvereniging LENS (lenig en snel) den haagl
sportpark escamp I hengelolaan 600 klubgebouw teleíoon 070.66 13141



:1,

ía'Het is weer
[,ente, dus oP
n44r....... vlees_vis-Grill

specialiteiten-
restaurant n
THE BUCCANEER

Dineren à la caÍe
waaronder 16 vis- eII diverse vlees(gnl])

specialiteilen.

De keuken is open van 12.00 tot 23 00 uur,
cehele dao urroebreide kleine kaarl.

Gedpecralisetrd-rn receptles en parhien
tot IS0 peGonen. ook koude schotels,

i ledere dinstiagavond klaverjasavond, .'

KOFFIE met
ÀPPELGEBAK/ 3,50

Dineren op een nieuw overdekl verwarmd
zonneleEas.

Mogelijkheid tot reservering
Rulme parkeergelegenheid in naaste

omgevmg.
Zeekant 29-31 - (eindpunt liin I I)

Scheveningen - Telefoon 070-525032,

EEN ACE TE SI.AAN IN DE'
ITAAGSE SCHOOI.STRAAT

§ï v@!6 .l w ,rml!.ír!tss], E
E l.É'srl,li rd 3.ton klrriè.

ETI NATIJUnIUX (rcX AU!

EN \ryAT DACHT U VAN DEZE
KEIHARDE 'SERVICE

Ea hrrd Éh m ooí.uJliiGddr op @Fe toróm I I t I
h.rd&.La

. Èudllrd E hrdl.s

SdId§E r 20 / Dèn HÀg ,/ Td.rn6 m0.6130,
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INHOUDSOPGAUE:

I

[Uelkomsuoord

ÍYlededelingen voor de leiders 'Toernoo i req Iemen t

Vrijdag 28 maart (qoede vrijdag):

Zondag 30 maart (1e Paasdag) :

lJoensdag 30 april :

Vrij-/Zaterda q 2/3 neí :

Zaterdag 10 mei 2

Urijdagavond mei :

Zaterdag 1.7 mei :

ttlaandaq 19 mei (2e Pinksterdag) :

14

82 - c1 - C2.(tg Veenbje

D1 -E1 -E2..

Fl - F2. (Jufflermàns )

A1 . (utopia )

B1 . (unicorn)

A2 . (Flumans )

ItleISJes.

Damés.

I

)

r

2

4

20

22

24

26

5

Ë 18

kleedgebouur 1

kantine
kleedgebouur i

co
G

o
OJ

or
6J

I
o
or

G-i
lJ>

veld 1

N

c)

!

TERREIN v. v. LENS.

I
t:+,:



Beste sporÈvrienden,

Ook dit jaar organiseert de v.v. LENS ureer vele toernooien'.
lJij heten dan ook alle Spelers, Leiders en Ouders van harte
r:jelkom op ons komplex.
Itli j hopen dat voor de gene die hier vandaag voor heL eerst
zijn de kennismaking met LENS prettig zal zijn en zal
blijven.
lJij veruachten dan ook dat U allen er een gezellig toernooi
van zult maken.
Tevens heten rLlij de heren scheidsrechters van harte ttlelkom,
omdat uedstrijden zonder hen natuurlijk ondenkbaar zi

ÈF
Jít.'

n.

,l

ï

à1.,I
-l'

li

ulij r,rensen U allen een preLtige dag en veel ( sponffff
succes toe.

JeL-.rgdkommissie v . v. LENS. :

OPGERUIIYID STAAT NETJES!! !

Aan ieder toernooi doen uleer vele teams mee en het valt te
venrlachten, dat de aanr,lezigheid van zovele spelers sporen
achterlaat.
tdij doen daarom een dringend beroep aan alle LEIDERS +
SPELEFS er op toe te zien dat na afloop van het aangenaam
verpozen LENS niet komt zitten met de .Lege flesjes en de
dozen.
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Iílededelingen voor de leiders:

- U urordt verzocht bij aankomst dit terstond te melden bij
de toernooi Ieiding.
lJ vindt de toernoóiLeiding bij binnenkomst in net klub-
gebour,r direct aan Uu linkerhand.

- De organiserende vereniging kan geen aansprakeli jkheid
aanvaarden voor diefstal of beschadiging;
uaardevolle voorLJerpen kunnen ulel bij de toernooileiding
in beularing rrrorden gegeven.

- De terreinen van LENS zijn gelegen aan de Hengelolaan in
de stadsrLrijk lïorgenstond. ( z ie blad 1)

- Reiskosten urorden niet vergoed.
- De verenigingen uotden verzocht reserveshirts mee te

nemen.
- In geval van trrri j felachtige ueersomstandigheden kan tele-

fonisch uorden geinformeerd naar het al dan niet door-
gaan.van het toernooi, het telefoonnummer van het klub-
gebouu: van LENS is 070 - 66.13.14,

- [ïeerdere toernooiprogramma I s zijn verkrijgbaar.

TOERNOOI REGELEÍÏENT:

- De u:edstrijden uotden gespeeld volgens de bepalingen en
regelementen van de K. N. V. B.

- De duur van de riiedstrijden is bóven de poulets vermel,d.
- De eerst vermelde elftallen op het rrledstrijdprogramma

verdedigen in de eerste helft het doel aan de zijde van
het klubgebouurr de anderen trappen af.

- In iedere poule rLrordt een halve of hele kompetitig
gespeeld. Bij gelijk eindigen uorden door 5 verschillende
spelers strafschoppen genomen totdat een beslissinq is
verkregen.

- Een speler die tijdens het toernooi van het veld rrrordt
gezonden is automatisch de volgende r,redstrijd geschorst.

- Protesten zijn niet toegestaan. In alle gevallen r,.raarin
dit regelement niet voorziet beslist de toernooi leiding.



5
a

{

DUUR OER ITJEDSTRIJDEN 2x

UJEDSTRIJDPROGRAÍÏIYIA 82 - C1 - C2 d.d. 28 maart.

12| minuut.

. Deelnemende verenigingen:

.v.

2

2

2

3

3

z

1

,;-

I

)

j

R.C .1.
Rava
die Haghe
R. V. C.
Lens

POULE 82:

Aanvano

11.00 uur

1 1 .30 uur

12.00 uur

1 2.30 uur

1 3.00 uur

(Leiaerdorp)
(Den Haag)
(Den Haag )
(Den Haaq )
(Den Haag )

lLjedstri id lJltslao

13.30

14.00

14 ,30

15.80

1 5.30

UUT

UUT

UUT

UUT

UUT

1

1

2

Lens

R. C.L.

R. V.C.

Rava

die Haghe -

Lens

Rava

die Haqhe -

R. C. L.

Hava

Rava

die Haghe

Lens

R.C.L.

R.V.C.

R.C.L.

R. V.C.

Lens

R.V.C.

die Haqhe
I

I.

t



6

POULE C1 :

Aanvano

11.00 uur

11 .30 uur

12.00 uur

1 2.30 uur

1 3.00 uur

1 3.30 uur

14.00 ugr

14 .30 uur

15.00 uur

1 5.30 uur

POULE C2:

Aanvanq

11 .00 uur

11 .30 uur

1 2.00 uur

12.30 uur

1 3.00 uur

!. lLledstri jd

1 Lens

R. C.L.

R.V.C.

Rava

die Haghe -

Lens

Rava

die Haghe -
R. C.L.

Rava

Rava

die Haqhe

Lens

R.C.L.

R. V. C.

R. C .1.

R. V.C.

Lens

R.U.C.

die Haghe

lJitslao

Uitslac

1

2

2

2

3

3

3

1

.v.

3

3

3

1

LJedgtrijd

Lens

R. C. L.

R.V.C.

Rava

die Haghe -

Rava

die Haghe

Lens

R.C.L.

R. V. C.1

1



?

UitslaqAanuanq

1 3.30 uur

14.00 uur

14.30 uur

15.00 uur

1 5.30 uur

UJedstrijd

Lens

Rava

die Haghe -

R.C.L.

Rava

.v.

1

2

2

2

3

R.C.L.

R.V .C.

Lens

R.V.C.

die Haghe

VERENIGING Plaats

LensÍ Rava

PR IJSUITRE IKING: ! 16.15 uur voor de kamer van de toernooi-
leiding.

L

C

r
e
V

I
R

d
R

H

B2 C1 C2 ïotaaI
3 4 1 2 3 4 1 2 7 41 2

IIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIII

IIII
IIIIII
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!íEDSTR I JDPRoGRAÍWA D1 - E1 - E2 / d,d,30 rnaart

DUUR DER I]EDSTRIJDEN 2x ?! minuut.

Deelnemende verenigingen:

Quick Steps
Engelsen
Sandgate F. C.
E. V. V.
Quick
D.rJ.0.
V.U.C.
Lugdunum
Lens

POI.JLE.Dl :

Aanvanq

11.tïJ uur

11 .20 uur

11 .35 uur

12.00 uur

12.20 uur

tz.l5 uur

(Den Haag )
(EnqeIand)
(EngeIano)
(Rotterdam)
(Den Haaq )
( Zoetermeer )
(Den Haag )
(Leiaen )
(Den Haag )

V tLJedstrijd

Quick Steps - Engelsen

C. V. V. - Lugdunum

penalty schieten door Quick Steps
slalom op tyd door Engelsen

Lens - Quick Steps

Engelsen - C. V. V.

penalty schieten door Lens
slalom op tyd door Quick Steps

uitslao

1

1

T
T

2

2

T
T



à.-
.\
"$

: .I^"**-
I

LJitsIao

Uitslao

1 3.20 uur 3

13.00 uur

1 3.35 uur

14.00 uur

14.20 uur

14.25 uur

1 5.00 uur

1 5.20 uur

1 5.35 uur

POULE E1 :

Aanvane

11.00 uur

11.20 uur

11 .35 uur

3

u lLjedsÈri.id

LugdununÍ - Leirs

Quick Steps - C. V. V.

penalty schieten door Lugdunum
slalom op tyd door Lens

Engelsen - Lens

Lugdunum - Quick Steps

penalty schieten door Engelsen
slalom op tyd door C.V.U.

C. V.V. - Lens.

Engelsen - Lugdunum

penalty schieten door C. U. V.
slalom op tyd door Lugdunurm

lLJedstri jd

Quick D.t .0

Sandgate C.V.V

penalty schieten door Quick
slalom op tyd door D.Lj.O.

T
T

T
T

2

2

T
T

!.

2

ï
T

ï
I

t
I

1

1



Aanvano

12.00 uur

1 2.20 uur

1 2.35 uur

1 3.00 uur

1 3.20 uur

1 3,35 uur

14.00 uu.r

14.20 uur

14.25 uur

1 5.00 uur

1 5.20 uur

1 5.35 uur

POULE E2:

Aanvano

11 .00 uur

11 .20 uur

11 .35 uur

u

3

T
T

1

1

T
ï

2

2

T
T

3

3

T
T

lLJedsLri.jd

Lens - Quick

D.t/,O. - Sandgate

penalty schieten door Lens
slalom op tyd door Quick

C. V. V. - Lens

Quick - Sandgate

penalty schieten door C. V.V.
slalom op tyd door Lens

D,ti,. o, - Lens

C. V. V. - Quick

penalty schieten door D.l/.0.
slalom op tyd door Sandgate

Sandgate - Lens

D.UJ.0. - C.V,U.

penalty schieten door Sandgate
slalom op tyd door C.U.V.

tLJedstri id

V. U. C. - Quick

D.lJ.0, - Quick Steps

penalty schieten door V. U. C,
sIalom op tyd door Quick

10

uitslac

Uitslao

..,1

{:l
W
t'
f

!.
?

T
T



Aanvano

12.00 uur

12.2O uur

1 2.35 uur

13.00 uur

1 3.20 uur

1 3.35 uur

14.00 uur

14.20 uur

14.25 uur

1 5.00 uur

1 5,20 uur

1 5.35 uur

VERENIG ING

uick Ste
En elsen
C.V:V.

dunum

1 Quick

Uedstri id

Lens - V. U, C.

Quick - O.IJ.O.

penalty schieten door Lens
slalom op tyd door V.U.C.

Quick Steps - Lens

V.U.C. - D.UJ.O.

penalty schieten door Quick Steps
slalom op tyd door Lens

Quick - Lens

Quick Steps - V.U.C.

penalty schieten door Quick
slalom op tyd door D.ltl.0.

D.lí.0 . - Lens

1

1

T
T

I

T
T

3

3

T
T

11

Uitslaq

PIaats

1

T
T

Quick Steps

penalty schieten door D.ILJ.O.
sLalom op tyd door Quick Steps

L

D1 ïotaaI
1 2 3 4 pena. sIaIom

IIIIITIIIIII-EIIIII-IIIIIIIIITIIII-Lens

S

.t
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VERENIGING

0uick
D.IJ. D.
Sand ate F. C.
C. V. V.
Lens

VERENIGING

V.U.C.
uick

D,rJ.0.
Quick'Ste S

PLaats

Pl,aats

Lens

pR IJSUITRE IKING: I 16.15 uur voor de kamer van de toernooi-
leiding.

LI Totaal
I 2 3 ll pena. slalomrrrIIIrIIIIIIII IIE

E2 TotaaI
I 2 3 4 pena. sLalomIIIIIIIIIIIIIIT IIII

j
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IÍEDSTRIJDPROGRAÍTIYIA F1 - F2 / d.d. 30 april.

DUUR DER UJEDSTRIJDEN 2x ?j minuut.

Deelnemende verenigingen: {

.í
.',,

S.J.C.
R.C.L.
H.V.V.
Lens

(Noordr,ri jk )
(Leiderdorp)
(Den Haag)
(Den Haag )

POULE F1 :

Aanuano

1 0.00 uur

1 0.20 ur.rr

1 0. 35 uur

11.00 uur

11.20 uur

11 .35 uur

1 2.00 uur

12.2O uur

1 2.35 uur

tl
,,,1
'.r! |

. \',1

=-'i'I
,l

I

i.
.è

.{

-(l

I
li
+',
',1:

1i'
l

rij
1

!.

1

1

T
T

2

2

T
T

1

1

T
T

l/edstrijd

S.J.C. - R.C.L.

H. V.V. - Lens

penalty schieten door S. J.C.
slalom op tyd door R.C.L.

S.J.C. - H.V.V.

R. C. L. - Lens

penalty schieten door H. V. V.
slalom op tyd door Lens

S.J.C. - Lens

R.C.L. -" H.V.V.

penalty schieten door R. C.L.
s]alom op tyd door S.J.C.

Uitslao
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Betle Wolílstraat 264 . 070.885790
. -. Den Ha€g

s aageflöf,àn

" -.:.

::?IJjIJjI,::ij.. S PO RT H U I Sg EX9"F","L,:191,
(BSY T.loÍooí 070.65 09 00-arP Dor Hals
o,a Adidas Puma ParÍlck Oulck
tlnlcoín/Oaíls.Soéédo,2wemkledind
Oor L. Coq Spo,ill tlodltrs
CLUBLEDEN íO% KORTING

VERKEERSSCHOOL
i,PHtLtPPO"
- opleaing yooÍ allè n6,ron

echàL.l sn àulomrdl

- opleidiní lheori€cerlilicràl

Fàhre.hellrk.al 266.268 llo eorttrntooÍ
.urodjr.h@r rer.45.r!.53
lhèo,lsc.nlrum t0l, 63.'16,7i

Voo, inlichlligln: AÍno v, ElirkEwiik , ,'r
'' ? -r ! rt-r

. Ín1$ - 4. - r

€"," SpÀ'iii','' ;
LEYWEO 5!5. - TELEFOOI 66 t2?6 flt#

Ë'ii,-l +;''

ALLROUÀ'D T.V. SERVICE
droiJl.tSj

ÀrD (N iè 1.r'r I l\'tr It,N
lll,il;" rd61'+

+ n nt/rk\'t<thtt tt Ntdl.\rl\
lr'H,trI l'iil.3irI À II ILL'(-1'(l l,i(!.ari;lll

Vooí een SWINGÉNDÉ boíel

.MUZIEK . CAFË

#ffi
Dinsdagavond

LIVE BOCK

Zondagmiddag
' HAAGSE JAZZ CLUB

2ondagavond
LIVE BLUES

Madí.lag l,m zal6rdag van
17.30 lol 18.30 u!r

HAPPY HOUR

EEN RUIT STUK ?
BEL DAN 25 13 84

GLASHANDEL-
MEEUWISSE

Spakenburgsestraat 25
Voor al uw glaswerk, ook glas in lood
Douren uitzagen en van modeÍn glas

voozien vanaÍ t 50,-
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Ui tslao

uitslaq

-v.

2

Z.

T
T

1

1

2

2

Aanvanq

1 3.00 uur

1 3.20 uur

13.25 uur

14.00 uur

14.20 uur

14.40 uur

15.00 uur

POI.JLE F2:

Aanvano

'l 0.00 uur

10.20 uur

1 0.35 uur

11.00 uur

11.20 uur

11 .35 uur

lLJedstri jd

s.J.c. - R.c.L.

H. V. V. - Lens.

penalty schieten dooi Lens
s]alom op tyd door H.V.V.

R. C. L. - Lens

S.J.C. - H.V.U.

R.C.L. - H.V.V.

S. J. C. - Lens

l/edstrijd

S.J.C. - R.C.L.

H. V. V. - Lens

penalty schieten door S. J.C.
slalom op tyd door R.C.L.

S.J.C. - H.V.V.

R. C.L. - Lens

penalty schieten door H. V. V.
slalom op tyd door Lens

!.

2

2

T.
T

1

1

ï
T
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UitslaqAanvano

12.00 uur

1 2.20 uur

12.35 uur

1 3.00 uur

1 3.20 uur

1 3.25 uur

14.00 uur

14.20 uur

1 4 .40 t:ur

15.00 uur

!.

Z

2

T
T

1

1

T
T

2

2

1

1

lLJedstrijg[

S.J.C. - Lens

R.C.L. - H.V.V.

penalty schieten door R.C.L.
slalom op tyd door S.J.C.

S.J.C. - R.C.L.

H. V.V. - Lens

penalty schieten door Lens
slalom op tyd door H.V,V.

R. C.L. - Lens

s.J.c. - H.v.v,

R.C.L. - H.V.V.

5. J.C. - Lens

VERENIGINC

S

PIaats

VERENIGING Plaats

PRIJSUIIREIKINE: ! '15.30 uur vooD de kaÍner van de toernooi-
Ieiding.

C

L
V

n
J
C

V

L
S

R

H

C

L
V

n
J
C

V

eL
5
R

H

S

F1 Totaa I
1 2 3 4 5 6 p S

ITIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
F2 Totaa I

1 2 3 4 5 6 P 5

IIIIIIII

I
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IIEDSTRiJDP80G8A|UA 4L / d.d. 2-J !ïei.

DUUR.DER IIJEOSIRIJDEN 2x 20 minuten.

Deelnemende verenigingen:

POULE A: POULE B:

Excelsior r20

R.U.C.
lresterkuartier
Lens

(scniedam)
(Den Haaq)
(Den Haaq)
(Den Haag)

18

uitslao

A.R. C. (nlpnen a.d. Rijn)
Laakkuartier (Den tlaag )
Lyra (ae Lier)
Scheveningen (Den Haag )

Vrijdaqavond:

Aanv.anq !,

19.0C'uur 1

1 9.0Ö uur 2

1 9.45 uur 1

1 9.45 uur 2

2C.30 uur 2

21 .15 uur 2

Zaterdag:

1 0.45 uur

11 .30 uur

lLJedstri jd

A. R. C.

Lyra

Lens

Excelsior

A.R.C.

Lens

120

Scheveningen

lJes terkurartie r

Scheveningen

Laakkuartier

UJesterkLrartier

R. V.C.

Ly ra

Excelsior r20

Laakkuartier

1 R.U.C

1
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UitslacAanvanq

12.1 5 uur

12.1 5 uur

13.00 uur

13.45 uur '

1 3.45 uur

1 3.45 uur

VERENIGING

A.R. C.
Schevenin en
Laakkr,rartier
L ra

Aanvanq

1 4.45 uur

1 4.45 uur

1 5.30 uur

1 5.30 uur

U ItJedstri id

1 Lyra - Scheveningen

Broodmaaltijd voor R.V.C., LaakkrL:artier,
en Lens,

1 Excelsior |20 - Ljesterkrrrartier

Broodmaaltijd voor ldesterkuartier, Lyra
Excelsior 120 en Scheueningen

1 A. R . C. Laakkr,rartÍer

2 Lens - R.V.C. :

!edstrijd

A.R. C

P

!.

2

1

?

1

Uitslaq

nr.4 poule A

nr.2 poule A

nr. 3 poule A

nr.1 poule A

nr.4 poule B

nr.2 poule B

nr.3 poule B

nr.1 poule B

PRIJSUITRE IKING: ! 16.15 uur voor de kamer van de toernooi-
leiding.

Poule A VERENIG ING Poule B
1 2

_l
T p

1 2 3 ï
Lens
lJJesterkuartier
Excelsior r20
R. V. E.

IIIIIIIIIIII

IITIIIITIIIIrIII

II
IIIIIT



IÍEDSTRIJDPROGFAflIMA 81 / d.d. 10 MEi.

DUUR DER IJEDSTRIJDEN 2x 20 minuten.

Deelnemende verenigingen :

20

LJitslaa

A.0.0. (Den Haaq )
A. R.C. (Alpnen a.d. Rijn)
Roodenburq (Leiden )
Scheveningen (Den Haag )
Lens 

. 
(Oen Haag )

Aanvano 
, . -V.

tíedstri jd

9.45 -uur 1 A.0.0. - Scheveningen

10.30 'uur 1 Roodenburg A.R.C.

11.15 uur 1 Lens - 4.D.0.

12.00 uur 1 Scheveningen - Roodenburg

Eroodmaaltijd voor A.0.0. - Scheveningen - Hoodenburg.

12.45 uur 1 A.R.C. - Lens

Broodmaaltijd voor A.R.C. en Lens.

;1



V lLjedstri id

21

LJi tslaoAanvane

'13.30 uur

14 .'1 5 uur

1 5.00 uur

15.45 uur

í 6.30 uur

1

1

1

1

1

A. D.0.

Scheveningen

A. R. C.

Roodenburg

Scheveningen

Roodenburg

Lens

A.D.E,

Lens

A. R. C.

I
I

VERENIGING PIaats

4.0.0.
A.R.C.
Roodenbur
Schevenin en
Lens.

PRIJSUITFE IKING: i 17.15 uur voor de kamer van de toernooi-
Ieiding.

TotaaI
1 4

rIIIIIIIIII



UEDSTRIJOPROGRAÍïÍYIA A2 / d.d. mei.

DUUR DER IJEDSTRIJDEN 2x 121 minuut.

Deelnemende verenigingen:

Tonegido
s. E.v.
Maasdijk
Lens

Aanvanq

1 9.00 . uur

19.30 uur

20.00 uur

20.30 uur

21 .00 uur

21 .30 uur

(Voorburg)
(Leidschendam)
(lÏaasdijk )
(Den Haag )

22

LJitsIaqU l/edstrijd

Tonegido

maasdijk

Lens

S. E. U.

Tonegido

S.E.V.

s.E. v.

Lens

Tonegido

Íïaasdi jk

Íïaasdi jk

Lens

2

2

I

2

2

z
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UERENIGING Plaats

Tone ido
S.E.V.
Maasdi
Lens

, PR IJSUïTRE IKING: ! 22.30 uur in de kantine met sate +
(fris)drank.

TotaaI
1 2 3 4

tt
I

\{.í lt,
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IJEOSTR I JDPROGRAÍY]ÍYIA Ítleis.ies / d.d. 17 neí.

DUUR DER LJEDSTRIJDEN 2x ?* minuut.

DeeInémende verenigingen:

lÍestlandia
Verburch
Rava
Lens

Aanvano

11.00. uur

11 .20 uur

11 .40 uur

12.Cb uur

12.20 uur

1 2.40 uur

13.00 uur

1 4.20 uur

1 4.40 uur

(Naalduijk)
(Poeloijk)
(Den Haag )
(Den Haaq )

V tdedstri id

1 lÍestlandia - Verburch

1 Rava Lens

1 líestlandia - Rava

1 Uerburch - Lens

1 líestlandia - Lens

1 Verburch - Rava

Broodmaaltijd voor elke vereniging.

1 Verburch - llJestlandia

Lens Rava

Uitslaq

1



1

1

1

1

*!
t:

Í
!

ll
t.

I
r'
L,

t

!. lJedstri.id

25

UitslaqAanvanq

1 5.00 uur

1 5,20 uur

1 5.40 uur

1 6.00 uur

Lens

Rava

Rava

Lens

VERENIGING Pl.aats

lLJestlandia
Verburch
Rava
Lens'

PRIJSUITRE IK ING: I 16.30 uur veor de kamer van de toernooi-,
Ieiding.

Verburch

lJestlandia

Verburch

lLJesLlandia

TotaaI
1 3 4 6IIIIIIIIIIII IIII



IJEOSTFIJDPR0GRA0lÍïA Dames d.d. 19 mei.

DUUR UER ITJE0STRIJDEN 2x 12È minuut.

Deelnemende verenigingen:

26

Uitslao

,!

-!

rptdoooN

S

F
R

L

Aanvano

1 1 .00 .uur

1 1 .30 
.uur

1 2.00 uur

1 2.30 uur

13.00 uur

14.00 uur

1 4.30 uur

1 5.00 uur

(Nootdorp)
(Voorschoten)
(Lisse)
(Den Haag )
(Den Haag)

v. uedstri.id

Nootdorp

Lisse..

Lens -

s.v. L. v.

Ri jstrti jk

Nootdorp

5. U.L. V.

Ri jsr,ri jk

S. V.L.V.

Ri jsr,ri jk

Nootdorp

Lisse

Lens

Lisse

Lens

Nootdorp

.V

.c
ij

.L.V.

. Lisse
sr,li jk

1

1

1

1

1

1

1

1



Aanvano u lÍedstri.jd

27

Uitslao

1 5.30 uur 1 Lisse

6 00 UUT1 1 S.U.L.V

Lens

Rijsurijk

PIaatsVERENIGING

S. V. L. V.
F.C. Lisse

dotooN

R I SlrrL k
Lens

PRIJSUITRE IKING: 1 16.38 uur in de kantine met sate +
( fris )drank.

TotaaI
1 2 3 4IIIIIIIIIIIIIIT
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l.i SPORTVERZORGING

'Èi

Ool roor Tolo an Lollo

)

Tegen inlevering van deze
advertentie 10% KORTI NG

DIERENSELAAN,I25
TELEFOON 070 . {5.47.59

Progisterij Parfumerie

tooDorErEBsaEoBrJF Landelljkèrkendgas.enwateÍíiiter
P. DE PAGTEB installaleur en leverancieÍ van sanitair,

& ZONEN B.V. keukens, c.v., gasverwarming en etektricitett
alle voorkomende dak- en rioleringwerk.
zaamheden.

Den HaAg"qb v. DamslÍaat 30 . 2512 PG
Tel. 89.93.47 b.g.g. 86.13.70

P. ROODENRIJS
HORECA BROODJES EN APPELTAARTEN

V. Zeggelenlaan 314-316
Telef oon 93.57.44 b.g.g. 90.99.97

Sportswear

a

fJ
t-

iË

)
a n
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ELDESTRAAT 46-48;TELEF. 85.93:55 it5.98.50 *' nr- -.t .i !i-'::.t.
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ADVIESBIJREAU
VAN UNEN .'r " :i " i,1"

. ;,. .-,

Administraties . ,
Belastingzaken
BedrijÍsanalyses
Tussentijdse cóntroles

. ',.rr|:,

Uw contactpersoon: J. B:'F. 'KeètiTan

Obrechtstraat 77
25í7VN's-Gravenh-age ...

Tel. 070 - 45.80.85 :
I - ,1, j ,; ,_ i:,,

",Eenigg91leven....

I,':r... €€Íl VefZekefd
Allé Vezekeringen

, (aulo'si TIYIVI kortlng .,'".

ALLE.VERZEKERINGEN

HYPOTHEKÉN!.= 
.,". 

N' 
I.'"

PERSOONLIJKE LENINGEN

A. M, CORET
HENGELOLAAN 589 - TEL. 67.10.96..

T

t

,t"

leven!,

niax. mogellik) ..

HORECA BROODJES EN

' v. Zeggelenlaan 314-316
Tel. 901765 b.g.g. 985660

.;i' .- '. i, +:.i!ï,

í

APPELTAARTEN
.!2 -'. L. l-'

Landelijk erkend gas. en waterlitter_.-
lírstallateur en leverancier 'van sanitalr,
kelrkens, c.v., gasveÍwarmirig eneleklriciteit
alle voork:omelde dak-.'"en riótdrihgwerk.
zaamheden.

Den Haag

P. DE PAGTER
&.ZONEN .8.V.

-J."F LooDGIETERSBEbRIJF

v. Damstraat so :-hstz pc
Tel. 89.93.47 b.g.g. 86:13.70

, i-,1 
. it

.".''í i,

VERKEERSSCHOO

- opleldlng vooÍ alle merken" schakel 6n aulomaat È . r
- .gpleldlng lheorlecerttttcaat'

, Fahrenholtslraat 266.268 tlo postkarrtoor

t-
,,PHILIPPO?lI -'a

. Voor lnllchtlngsn: Arno v. Blllterswljkl I

aulorllséhool tel.45.ií.s3
lhdorlec€nlrum tel: 63.46.71

, à:,o"*"ii;iuà,
,n " " A:. Metieii :i"'

" ] -:,. ... i ,;.,

, - rí . i ,' - , .. :
- . - ..REINKENSTRAAT No. 65
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' DÍoglsierij
SPORTVE. . , i-t I

DTERENSELAAN 125' 
.; : . ., 

,.

TELEFOON 070 - 45.47.59 -...-ï, r .' 1'' -

RZORGING
.,. '' ,, i'

'. Ook viior Toto.

Parfumerie

,

ii-

' J .-

:

en Lotto

,i rr t'r
È Euro èPort
1.. LEYWEG 535 a

Leden kortlng '

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

TELEFOON' 66 12 76

Voor
al Uw
Sporlkledlng

Al uw rgíaratià
vaÍ KTV, b 

"

ALLROIÍND'T.V.'SERVICE
, . ïenenrade 450

2544 HT &n Haag
' 

Te1.674748
VtDEo, €tc. * r

, Ye*oop nieaw en
. eebruihe KfY - WDEO

.í- ondet vollediie Sorunlie!!

Blnn€n- cn Bultenland

van dqr Velde - 't Veentie' B.V, :,

?as *1.t':,,,'i 
.",r

. , Planolr.nlpoíl -

; ."''l'r
VOOR UW VERHUIZING

. VONDELSTRAAT
TEL. 60 00 25

,'.'

LENS zo'n.club,
JOOP.ODENKIBCHEN

- ,' zo'nzaak

Vooral ziin kaas' en Íijne vleeswaren
;." '".

- TeleÍoon 070 - 67.71.81

vogi El Uw -

SPORTARTIKELEN
naar dr spoclralzsak SPORT-HUIS' :

EXCÈLSIOR':',.'
welmaiiíràar tog

Teleloon 070. 65 09 00 -..
Dsn Haag

o.a. Adidas - Puma - Patrick Quick
Unlcorn/Darts - Speedo-zwemkleding
Ook Le Coq SportlÍ kledlng

CLUBLEDEN 10% KORTING"

vóon eeir vErLrG EN sNEL vERvoER EN
AL UW RITTEN .. .-- : . ",:

1vARITAX;:-," '','
- rc. Rloliold, Tel. 4593í5

-- slght : soelng
- Í€kentno Ílllen
-: ziekeníönds vervo'er

--'Dakksllen vervoeÍ
- bulten ritten

L Ver!lk,, T€t. 45 49 72

. .- rltt€ír één dag -- ..'1. -. -'1" van l€ voren óoo€vèn r ' ' §t

- vsrvoer per Mdrëedes .',,', t , .

ffi"de:rnodèw"eÍeldíE san uw voelen
- .t'' '. i ,i c rÉ- l,.i'..,.' .

iKROI.SCHOET{Éil

I
i
T

,j

Bouwlustlaan 101

t.

1



geet de specialist in uw wiji -.

- 
makelaarskantdor belderbos / '\

I

I

ï

.J

en'u'beht veriekerd van succes
'' r! r

1.--vanzelÍsprekeqd wordt u hierover voorat .,
vrii bl ijve nd geihÍormeerd

i:

bezoek. onze exclusieve Íoto.woongàllery

taan van meerdervoort 7O8a '

teleÍoon 68 94 9G' I 
t: ' 

. íut
.udtlvt!í

een orië nt a t ie-opd ra cht;

een koop. oÍ verkoop.

opdrachU

een laxatie.opdÍacht

..iÍ

-7-i

l1':,-

':l\-

iÉl'
ll

!

,l

;


