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Ter fnlei ding.

tlederom een jaargaEB Lenorevues !

Ook nu in twee boeken gebundeld vanwege tle omvang.

Ilet eerste deel Saat over ons T,ensvo e tbalgebeuxen gedurende de

tweeaie helft van 1986 en iu het tweede deel vindt men Hat len6

beLeefale in de eerste helft van 198?.

De Lensrevue ontvangen is altijd een b1{j gebeuren voor ieder die

zijn voetbalclub a1s éen stuk van zijn l-even ervaart.
Een woord van dank aan iedereen die woek in week uit zijn tiid
en aaudacht besteetlt aan de totstandkoming van ons cluborgaan.

Z§ verdienen een stanalbeeld.

Maar 'daarvoor bljjven zji eigenlijk Hat te bescheiden op tle achter-
grond.

Toch kiezen we er eeatje uit om uit waardering voor haar arbeitl

ten gerieve vau Lens deze jaargang aan haar op te dragen.

Jarenlang stond zij eLke teek weer klaar om de tekst op de

stencila urirt te tikken op de schrdfmachine.

Mevrouw Jos Oosterwe8helr I,ens maB met recht dankbaar ziin voor wat

U zo trouu verrichtte in dienst van de club.

'o-Gravenhage, juli 1987
P.J.

s.
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" SCOORT 
." , 1 '

IN DE HAAGSE SCHOOTSTRAAT
.'a \, ,".,t

Wii verzorgen at uw Íamiliedrukwer'k, van verlàvingkaartje tot
geboortekaanie.

EI{ NATUURI.I'K OOK ALI.E TIANDET§DRI'KWERI(
o,a.: rekeningen, bfefpapier, vkitekaarties, strooi[oldeE en
ÍaktuuÍsds.

EN WAT DACTIT U VAI\ DEZE '

vQo-RzET . ,. .

E€E btted lcala valr Eo8eluL'b€den op h€t góled van computerbordurenl

handdoekm, dÍandlakens en badjassen.

Sctmlstaat 22 / DeÍr Haaq ./ Tddmn 070 - 64 30 32

I
Alg.Ín .í l.lsl|ELrl . r.. ,
A. Scliil ;_ '-'" _'r'
$rkDnboílh í5
ir68l NB MoíÉi6,
7e1.01749 - azl1l '.

SEXAEÍAAUAT
Salfiwl.rt aaí{@í &ndag , ,
W. M. K@rnho!6nr ''
§€oídcàl189
254:l AD D€o Haag, Td 2!.98.55
Sd@radaatrà qfi r'Mlg
J. Molne3z
Lrun van Eustsnburg 15
22I XS VooÍbuE, T6l. 8634.{7

S.lsrEÍkí l.usd
P.J. vEn d€n Sl€€n
ChoCGt aÀ 103
2551 SV O€n Hoag, Tel.97.0r,5a

S.lolt rLal EairorËd

S.àalt AuÍg€lsEaÀl 459
2572 TD O€n Halo
Tot 80,36,84
S.t'lLritll Írdrtd.

2543 SJ I,.n trrag, T€t. à.22.84

lGntlbudaèaLftfiglí or:
GloÍokanhg 33,E7íi ol op
IÉkeílngnurumr 12.99.21,229,'
U,doF aot6nt, Om tl8ag,

'EdElLdi.El
Jv.n d.r LuÈöc . ri
FoÍÍrmad€ln 32
D€n Haag lel. 235ZO,a
J. OdonlÍch€n
WezslrBd€ 342 '
25{rl XJ t»n Hr59 Tol. A2350
S.W van Hiítoop
All€Í!ë 97
Zl5 TE ZE!8íns€r, ÍeL 07Sal&@

. IlL lh€ínoSsl
Vltsil*orEtBd 8g
6ra sK D€n HaÀg, T6r. e§.62.33

T€íoln:
]l€ngsbls8n 6m, Tet 60.1314

HOU§E OT DARÏS
TIIE CONNER

I Betlc wolÍí3tsaat 264 - 070{85190
' Den Haag

OoR ruim gesoneeld ln spottptijzen

Voor een SWINGENDE borrel ^

6n babb€l naar

MUZIEK.CAFE

32 DÉt{

Dlnsdagavond
LIVE ROCK,,

Zondagmlddag
HAAGSE JAZZ CLUB

Zondagavond
LIVE BLUES

Maandag t/m zatEÍdag van
'í7.30 tot 18:30 uur

HAPPY HOUR

VERKEERSSCHOOL
,,PHlLlPPO"

Op5íthgE:

^t 
IO: aatal(.l dr .lJE Èl

gm)a: Lr poírofEn
SCOSTEn:

TTEOBIECEATFrcAAT óóI tT rdlIl
]!L&Ld.n t.nD- OE ITA.
FAIIFEI.€ÍIESÍRI T 26È!A Uo Dod(!n@r. .

\bo. ln!.àdít n: AnE v. Sltffillc
lruór. X.YJ( Dqr 8.{ 535:ll.

auto-motoÍÍilschool te1.45,11,53 .\
theorlecentrum tel.63.46.7Í

I

Prinsegracht 170
2512 CE Den Haag

070-898lll

I

i\llb-
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ÈeI. 665678
N.Baltus
tel. 637579
aI.Buitelaar
t,e]-. 472124
D. Tlryali
tel. 808293
A.Ia.rcrs
tel. 464789
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tel- 213115
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, M.E.Penntngs
' tel. 645983
'. G,Steenwijk

Lel. 9?2327
J. C. Eoernlg

.. teI..668O12
M.IEcl-
tel. 890687

. . E. Rietveld.
t.èL. 296346

170267 .§ZO iI.teE Bri-Dkstr . L?L, ?522 .EX'Den.raag.
. 130371 B'JuD_.- Xotl: -Er@aka_tle.4a, 251à RI Den Eaag,

041169 A. Jun.' M.ruËrerkinglaar. 79,=2552 pN Den" Eaag,

O1O47O A jrm. Schlpborgstr- 5, 254L pL Den Eaag,
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À.A. .da,.Johanna de E a.rl'elra D jwr.
tel.670358
L.BloD ., .290753 SEzo

E.J.v Zetten' 151048 SEZO
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G,J.BtJIsDa " _. . 020743 NS
tel.543521
J.c.v l(ester 161065 SEZo
tel. 669759' i',' " i

M.Roeleveld 230565 SEZÀ
!.ÀÈar " "'-' 2ooleo r i,:n.
o.F,E'És . .; 150360 zaal
tel. 0174 8-5618

Otterrède 28r. 2544 ,lB De! .Eqa.!ÍÍ I : .

sanalenburgstr . 4g , .2532 yP 
- 
Den Faag.:!

Dr."lBarstr. 4O7 , -2562 .Et ..oen aaag-, ' , ,

ale Ra(b 15 , 2544 aID Den 
-Eaag, 

, I ,_.

scieepersstr. !8t, 2572. AK Den Eaag,
de Rade 7, 2544 JD Den Eaàg,
zulalrelnd 25, 269L nq I s-cravenzanale r'

2251

M.,r.Wiersma. , ,.tel. 210092
S.P. Tj in Asjoe
teÏ.66?579' '

281272. C Jun. Wezelracle 318, 2544 )Ë, Den Eaag, .. ..

111259 SEZO !{ezellaale 294, 2544 XE Den Eaag,'.,..!
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WI.TZIGINGEN I,IDMAÀTSCEAP

1028
0700
1Ö49
0067
to3o'

8.,f . Arnerlaà
R.Bergenhenegoraren

.Blokland'

.Bool0s

. @reí '

. Dietz

. EncUict! - '

SEZo+Zaal
NS
sEzo
NS
NS
donat6Er

'* sEzo
zaal
sBzo
NS

donateur
SEZOÈZaal

.sEzo.
donateur
SEZA
sEzo
NS'..

F.J
,T.A
E,P
s.J

,L,P
0117
1690' .'

0465 -

7942
1309 '
o269
1854
110?
1726
1935
1759 .l l'
0447
1981
2135
1910 .''
0510

* A.c. I s-cravèíall jk
B. À.HoIt

. A.J.JËINSEN
E.F.I(e![)er I
R.Keus

- *,M.!í,I(oeleEy . .
- C.P. KuyperÈ
L.E.ManÈeI
T. ir. ortè :

R. S. Roodbol
L.A.w FlL jn '' 'l'
R.P.Sctrrelner

'o.sinie r :r :-'
P.J.vd Steen

21SÖ 
': -'i r.írna'

SeZCIÈZaat ' 1

NS
SEZA
sE-zo
SEZA+ZaaL

'ÀDRES1{IJZI GING

...:.: L226 "- -j.o,["a "'tr'.
2035 R.P.vd plas

' :]:' 'l €el, : 900462

') 1 .,rNs Kaag\a+e 22, 2..125 AA zo€terEer. "..
sEz_À . . v,erhagrn r\EtÍDanstï. 84 , , 2292 ,-qB "R! 

j.swl jk, .

I!-

-2-

i'- "'

1 ''i



Een groot cleel van r,ENs heeft de vakantle.i,reer achter de rug. v"f .. l.rufnq.eb*irpd"-*"r*-
ten om je heen zijn de aanwljzigingen, dat de vakantles naar volle-tevreclenheid zijn
verlopen. Inroiddels is de liENSnactrine weer o.p gang gekomen. Sestuui r. .is'n-!isie_!, ,,
medewerkers-sters, trainèrs en spèlers" van.:de diverse selektles, zij afieí. draàgn wee.
op vo1le tceren om de sta.rt van heÈ selzoen zo goed mgeLi jk te laten verfopà.' ''"
KortoE de gezellige LENsbedriJvlgheÍd is weer waaheeÈaaï. Zondag, a.-s., de eefste van
een rèeks oefenwedstïij den voor onze trree hoogste selektleelftallen'tè-qen:'hèt sterke

DIdC.
wij heÈen atre nter:we spelers en reden van harre ,"il#;i-: f,iit-;';ie;ilt"n en hopen,
alat ztj zj-dr snel IENs-ers zullen voelen. De sctrouilers gaan er !{eeï onqer. op wat voor
een Eanier dan ook, om ook dj.t nieune seLzoen te doen slagen. Dat kan àfteiri.uet'Ur^,
poslÈ.ieve inbreng en daar relienen we ook op, 1.- i.,-,r.t..,.;. l | -.{ r

Het, Bestuur wenst U alaarblj alte sterl(f-e ei neopt o! eeri sucjesvof'eà piezierig voetbal-
seizoen voor U alIen.
welltcht, zien we u zondag lan.-zs de tijnen---?! "'-"'11'-'- 

i'j-,: '':'f 
"r

EeÈ . Bestuur.
SENIOREN SEIZOEN' 1986-1987

' He! BqÀlstjg 'gaat 'weer rolleni

Na dat. ,

. a;- i1J _ !_i.q :-"..Í."i!:,

re de re en van een z onover gote,, vak antie #: ilï."*"-ï tÉi 
J" ;-rÏ

het 9í.K.- voetbal- al.weer géru1.re. Lijal achter ons l!.gt en het, schltterende
studio-intervteuv, va:r Tom EgllèrÉ,.,mcÈ MLeke Ea\rÍk zo.n U{eti-e het'enije',fs

het tennLstoernooi op VliEbl€don r: "U weet wel alat toernool;wgeE. v.919egq NOS
verslaggever H.Bakker Ledereen _theoretlsch nog één slag.van_ .,t 

_ 
ól€T1iqnf"S

velÍrljdeïd lsr weer werd grewonnen.door Boris Bed<er, .+ ,. -,...," , 
- 

,,; -

lealereen heeft kunnen constaÈeren dat de Nederlandse wielrenners het niveau
van de \rerslaggevers hebben }:ereikt, ..i. J- r 11 I ,-..., ...: -.-,
de Nederlanalse EontbaJ. Bond heÈ spellet,je Ra, Ra wie he-eft (Uè bal?'aIö
onderdeel van de trainèrscurcusr heeft lngevoerd, l.i-.. -:;r. ,.t
het Bestuur l'ai-r IÈ:NS noodgedrr,,ongen de contriSutle heeft noeten -verhogeri,
waÈ E.i. het spelpe:ll; alleen 

" 
moar ten goede kan kotren, imers wLe kan het

permiteren on voor dat geld niet te presteren of niet op te korenZ
is het nu rveer tijd oro aan de konende koryetitie te gaan denken: ;.:Li---ï{; ,ïl "r,-"
Dit seizoen zal r,ENs n. a,w,; . ret::.g zo!.dErg=rieàiorc1:-ë tftaLlen aan de koq)etLtLe deelneren.
Teneinde toch een l(Iein beétje, vooïbeteid:taan de..start (zondag 3f-q.-1986) te versctrLjnen
vrerd, het vol gende oefenprogrëEr0a saïoengesÈeld.

zLch

zoNDAG. 318-1986 ,

11,00 uur LENS 2
14 .00 uur LEtiiS 1

DTNSDAG 5-8- 1986.

19.00 uur LENS 1

19.00 uur LENS 2
19.00 uur r,ENs 3

'zoNDAG ' 10-8..1986 .

1.1 .00 uur Am 1

11.00 uur LUNS 2
11 .00 uur LENS 3
12.00 uur ADo 4
10.00 uur VLos 4
12.00 uur vios 5

10.00 uur VLos 6

.;i: '!1ï')!tU1: f .i^., .;ti

.r.,:i ::.'t -1, r':sirD[íO- 2
- j DWO- 1

l?.itl i:r-ji!1\r,,: .!Íí- 1 :;:,::;

_ ï Dgcil
_ :ÀDSt2
- vl-os J

i ;t:r' r
r€rl

à i_{..,,_
i: .i., -:

;J :

!tr

:l Í!r

;

.l.r:*J,..;,.:-i...

ic J'i
. I,ENSi 1

; Aml2
ÀDO 3
I,ENS 4
I.ENS 6

'I

I
-. I ._-: IfJ ,Í!:i!
* t L::: ni .ijÍ,
- $ !,1;'i r; .r

.:':- liii-.:. -"...; r, .-'.:.-1.::

.'-":'l

.i;.r,i

.!.--:ri'I LENS;-S;.;rV ..1, t.!j .j Èi\J ; I: Jai ,:
- LENS 8

i.i tlËÍï'. .r

J

-3-



DINSDAG 12'8'1986.

ooi,rDEnDae ' 14;8-1986 
'

20.15 irur LENS 1'* '''
1g.45 uur Uírs. Z.lt - :i .

19.00 uur LENS 3. .: 
tt, 

- - _, - 
- -

19.00 uur LENS 4 t: r-'r
' !; !.: - o ;r!

IAC 1-
i Í,Fc 2
. WÍIhelnus 3

.wilheluus :4

r'J
LENS 2 Escà4rtoerrtool

VRTJDAè:15..d-rg86.

IiENs 1 Esca.q)toernool.;lr, ^l:,:\' ., i'..r , ".r^ .í .-' :. .," .: . ... -' . .

. 'ZAEERDAG 16:8'1986.

r,ers 'Z' oààfotoernool

zoNDAG ' 17-8.1986.

lrz.-Öo'-.i"t
' '14,ob: uui-12.00 uur

oo iiur
öo riÈ
00 uur

LENS 1 Escaq)toe rnool
r,eus Z 

'Èscariqitoernciol '

LENS 3 j- i -
.LENS 4 ; rl' '.. ..1.

vcs J
Vcs 7 ii .'" : -.

LENS 7' := r-

I,ENS 8
. tl:r. I ,i :

DINSDAG 19'8'1985.
=1:-=:---' r;

ïxsv!{
RKSVM
I,ENS .5
I,$'IS 6

Feyenoord 2

s cheveningen 3
s cheveningen 4

WLlhell[ustoernool
!{lUielnustoernooÍ

Ííllhelnustoernool
lilllàe IEusÈoernool
I.ENS 3
I.ENS 4
Vetéranentoernooi v(Jc
GDA 6
I,ENS 7
GDA 8

D{lNo 1 (za)
I Ve10 3
lvelo 4

3

4

i.:J J-'

10
tt
74
r,,I

I
3

1'I
-1

N. N.
N.N.

9.30 uur
9 .00 :utir
9.0ö uur

Í.ENS
I,B{S
LÈ:NS

VBIJDAG, Z2-A-L98É.

....rir,-'^1:r -,:. i,..6;p§ 1' : --
,:- l ,.' r ': .'ï r, I, LENS 2 - ..

' Z(NDAG 24-8-1986.

12.00
14.00

11 .00
10.00
13.00

uur
uur

uur
uur
uur

ÉENS 1

LENS 2
DEC 3
DEC 4
I,ENS 5
I,ENS 6
GDA 7
r.Ells

DTNSDAG. 26J8-1986 .

18.30 uur LENS I
18.45 uuÍ LENS 3
18.45 uur LENS 4

le ronde KNVB-Bekér

zoNDAG 31-8- 1986 le korE etl

opsteutngen LEN§ 5 t/ro I ln de volgendle LE'ISrevue '

tie-dag.

j

-4-
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fenouËszililElt
i.: '.,
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OPEN- ENGESTOIEN.
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'Vooral Uw ) i
bruiloften,

' receptia en
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'; f! -,ilfl,'- ;- MadeÉolderu,cg 100 -

's.Grovenhage
, TeleÍoon: 070,. 89 80 05 ,..
." -01749.44843.

madestein
Restaurant ,:

RESTAURANT

1i

.. Menu
jl-'. ," Chulpignon swp

Vo*enshwje in

, ftnn§aE
G'eb. udqpelet
. v& grunten '
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BonboN

,'f 35;; p:9,.,i
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'- rr' $-
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Dagelijk geopenà v.a. l7.m uur.
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VÀRI;T.iES

6-8-1986.

, 12:p0-, uur1,1rryS.:2- j I * .1;.. eu
. ,,.-jÈÈjí:r;--t ':.),ul,irr;j.. l;1..5i Í,
.13- 986.-

Een nieuví seizoen, een
.,, ., - -.. I

"hiéurpel'l vari
'.: 

:.! l.l;. !: j t il .: \J I t'li J
atLes, , r..1'./:: :r.,;: i..J,ï:

De redtacEie is helaas noq niét -c.9fEEsg aan de start versdrenen, zelfs pogln-

i t 11.;:iii-':ii ttÍ t:.f 'Ii C'fi,í'i:iii

, ir:. t': -.',.r,:

,'.: ;,i:i:j ÍÈ'rJ l{. §j

gen oE redacEeuï M.J. via de o5rroepdienst van de ANWB te bereÍken hebben tot
op hedlen geen succes opireleve rd, '.:-- i-'- -';"

- InEidde1s", l.s ook Inte4)ol lngeschakeld., wi j houden U op reP ho?g!..l . , t- AangezLen.'tw andere redacteÉ door E.Roos inlotaldels vó.PlJ1a,-11 p.lJq; energie
beroofd i-è; belooft di.t nÍet" de rDeest gelnsplïeerde varlatles te floralen.
Een goed begj.n..... ..,itr]-{,.-,,1- Dijna 2 weken tralnj-ng heeft de zonilagselektie er lnrnlddels ópzftutÍi,- tr.open-
weken mgen we wel zeggen2, , ,-. - J <rr.'i:Jtr.lí Í.Ír.:r a-:.J.,l
Enkelè nieuwÈjes, waar zoudeh.we beter Ée kunnen Èeoinnó -aan. petr -1qwel,het blessurelàed. ,' -' *

- r€o " ;il;'H;i linnent<org:Ëèi ,re,,rË"*op"ratie te *.t#t;Hr;#', "*r'Eykelhof sProng met blessuïe en al Ln oudlep waÈer en rcet opnier:w.ve-le weken
revallderen, ;Ioop O. werkt hééI langzaam aan een coreback, hetzelfdèi !èIdÈ
voor Ronald DogÈsch en Jean Pierre Mt'lder. ! à-r..!..rrr,.: ri:

- EnLge nie6ire gezichten ook bÍiíën de letektie, Jan Duiieig+* Ëii"r'Và:aoO,
Marco van Delden van Rvc, Ed i,ó'stua v-a Nleuwenhoorn eri ià"J Ëóy""gà-.r- 

-

SVPTT.
- Nadere inforlEaLie volgt. s:j] $.i:ï l-.-l-..i:i. j,; !.-

zonÈlag a.s. de eerste oe fenwedsi:rij den: ,...:i:,:., e3::ll: _..í.J.§:.i
om 11,00 uur LENS 2 -. D[^fO 2 en on .j*,rj ::*r j._lJ, ,r;j !1,t1+:

14.00 uur I,ENS 1 - Dí{O 1 ,)!:_.,rj §:.ti !i,, i}ls
vakantiegïoeten onttringen wij van de fa-E. coret en van het s le-l_fetj 9-, ge-telsem
L.v Rijn, T. 's-GravendL jl(, R.vd Eoek en Ries en Ne1ly val Eoelc.
(de laatste rekenen 

_rg,r 
j nfe.t plae.5 rh^e.Ii g9_qe-tg9F:)-i i..,r_, n+j .!: r,:t ic:-..,

Voorloplg hoeft LENS zictr ove= de toekomst geen zorgeri reer te maken, daar
hebben ALice Bot en .Èa.:, Schi j f voor qezorgal. .'Afgelopen '_zgtgr*tlg,g. 

-r1e-r-d,.hln zoon
sebastiaan Ralph in uitstekende condítle +Ëór";. íiàÏ'dac[t u van z--orn,
bestuurslial? : iirr ,r] r j,:"r.i :,r :r,:r: rr!.tr L

- Aad.en ÀIÍce .van haïte . ge feliciteerd. ,l4oed'er en zoon lLggen.: v-an-- 12;.0p tot:,iii,itlÍ,ir:Y-I,r,!í?.Ír1íÍ0d,'u -i.:.r."; il,;r.#;i--i;';;;arË6;;àÏs-ï;--iàí;Ë, is her ver.ler feest.
- Vermeid leggen wi j ae pen ncer ,e! rze.g-ge3r ..t§.t: _yel V9n{9; w-g9k..:,itt:trl. r"1: :,r

z.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz .!+ j_ 
lE- -r.1,:.f_;"ï1ï.i,,,.1.iÍ; LÀI.IGS DE SPORTEN VÀN DE Z-}T TÀDDER,

,'.' Xt*tffizzzàvizzàiz.zzizdzzzízz*kàzàLà,;ïE;zz;;;zz;;;àLà;z;;ir;ï;zàrrààiiuíàiíiiiLrrrr*
'ÍjJ' I.',;IJA ii-' --::Irs' .] -:i .:1, j- i"-. ]'Jji'Lr.,i.. '-.; :va" J i;-.=---i-l;1--1--1:--.'--.;'-r-i---- - "kr '-1--'-
',:r'Éèr'voèLríÈ"i;'à:l'':§i;;ri?-ità"i:*$,..,,i3"!ldl,4,l1rÉ.,';ii:d#'rài:t-ï;ii!i';;,"",

we let 'ó- tiaiiriígen'èí 'een'oerehprojie.nhàï oe trai.n::rgrsur j den i...j".:^ qerektie bu1ven
.,_r?"+:_,y,o:.r9 seizoen: s,Maandags van 20.30 uur tot 22.00 uur:, iÍJ.:rtr:a § 6i-,i* L.i.ï:

Woensalag van 19"C0 uu.r tot. 20.30 uur .-''-'.",'
," -Eet. oefenproglan'Ínà'ziet 'er'aLsvolgL uitj .'-

f e. àf 
..uir' 'iiEfi -,.2 {.r'.-' ;i'Í i '.i r:-:t_r.,-: -o ;.',ti-::tl ':,rt ?p.i.',r - :a 5 iirr .: -Jir t}'::.']j'i:

20.30 uur ÍJENS 1 . a:,.,j] 1i;.-Í e.lorna§:1 - i i,.lllr'.'lr ;1r ,':g2 fi.'':ir:;'r r:J,i

,rJr íl.L fo Ju.I.:{
'9+€-1986. :Ji:: lt .ri I;,-. rÍ§;*:i'l:.'-1r

f ',:,,- lF.Ë i'11.r -)J're E, ii !'rÍ !--'ir\.:: í11)'i. i:.\ 'J?Jri r -v i!;i Íií.'v Ël': ij,buo €ti 1

i4: 30 uur LENS f .i;lr.:r KsD t .rtír: -rEiÍ ;iii.l j.cj ti3l ti.Í{'r'.C r;,5

+

18.45 uur.LENS 1
2O.30 uur I;ENS 2
18.30 uur Voorschoten 3

iti t:-.Íjl:- I., .r".,1 I(sDi. 2r r.'-, f; i i;i :r.ï Í;.' -'V3il;t'JxiJ +lj

:;J I ï,' j1n A!'Íf,, ïr.-vlJv i*Ii í:"'ï '..i-l riï'r"Íië ''A
, r'.: -i:.i i!.? rfÍi* JsÍ! Ëi

niJsrrijk (reg)
RiJswijk 2
LENS 3

íJ,::.. ir íl'ji !. : i:

' 1a- -5-



. LENS 1+2 or0 9. 30 op LENS verzaElen.
16.-0 uur S\,LV 2 j' IENS 3':i:rcr: -.,r', - ri'-: '..-t:J I '' : : .;

1",J Ií::iC:Bjt9B6 :. i -lJ r-'; 'r- ;'; 'r':1.''

16-8-1986.

20.3o'-liÈ:.-r,Eirb iÍ'
r., t ::. t€. 45 irur lBnS Z- 

:
.Ir'-;.. -'.." ., l'..r

23-8-1986. .... i
14.3C uur Nootdorp 1

i-::\-'.1à.30 Éur Nootààrp 2
16.00 uur LENS 3

, i-.. s t rr- ÉJ

j:$i:r:.' r Zl -8-19í36:" -'-.' -:-;

.:i-'J.[ïï.iïrJ ..; i .-
20.30 uur LExt§ I

.:"r. '-19.30 :uur ijhig 2: .-

30-8-1985 'cófu,€tÍtie

(n i'.
.: -t -.

.- t-i

EPSV
EPSV

DYJ
DVJ

I,ENS 1

lrws z
I.ENS 4

i.1
v2
v2

v2
v2

; ,l

- '-..::L-
i .r i " r

Kontaktadre s J.Ean
!&IIs Stokelaan 1846
2541 e,c,Den gaag

nlJ ,i.i",Jtel.'679687 -',:) ' í:,.'
.>i..': .,'. j'i

: --.tLaten Í'Íe er een goed en spórtief seizoen van uaken.'

.Í'_l '- .. -,. ? ' .j' .-

JJ'
.i1. .Fff.EJ,'.D,'JJiÍJi'JiIJJÈ.'iIJJiIJJJJJJJ.].TJ.IiIJJJJ.TJJJJJJJJ.TJ.'.].'JJJJJJJ.IJ.]JiÉ,'JJJJJ.IJJ.EJJJiI,I.'T

.;,-,, -i.. ,-.,ir.1 j: . í . :.r. ,:, Í

Sotnml ge Jeugdgroepen hebben dreze week de
S:'S*...'gezet., Èà enig zweetdruppel is aI over

proberen- de trainers ervan te overtuLgen
..l,-\f-;r voorbèrèi'dlrï'#;f gen de oefenwedótriJ den.

RolrrÀrcppERsóN i : netèr''eerËy; . tet. 9 7 16 ?4

Dé 'bal. gaat wéer rollen.

ZÀTERDAG.2 A

eerst€ stappen op de tralnlngsstrook. alweer
de iezlctrten geiopen. DIt aUes óí-'stràÉs te
dat je ln het eerste e1ftal hoort. Na en19e

LENS 81 beqJ.nt hieroee als eerste.
':'.'1: "...'t 

"'"j
- S'ainenkooàt r,ENs

It'"'
Foodenburg B-regionaal ir. FransèEà:-

,j' ,r

.11.45 Èur

Elerbij doen wl j U nog enLge LnforEatle toeko@n, rroor de karyvreek 
- 
van llrv_zoon (s1,.-

We verÈreklen op Eaandag 4 augustus vanaf LENS.
zelst om 9.15 uue
caanderen on 8.30 uur
De ouders d1e voor het vervoer zorgen lDgen net hun auto IENS oprL
dle bagage nakkeliJk kan worden lngepakt. r .;:1 ;r'

12.30 uuÍ LENS 81

SPORIKA.II,IP .@IST EN GAÀNDEREN

terugkoDst op I.ENS 1s op zateralag

ouders clle vDo! het \rervoer terug
het kaq) te zljn.

..-- t :
1-

9 augustus oD _+ 11:30::tUr'voór-zëjst
en oD-+ 12.30 uur voor Gaanderen.

naar IJENS zorgen dlenen on 10.00'uur

- t iril;! rir.. I.i':.., I

-. i ',: ,t '' | " ,, -'J', : '..,- i

l den, zodat

De

De
in

,- -6-

.. 1, 4',::'i. ".



. ïÍr,tEa':: i.'1 - 1rf:ll ,:i ,ï " ;.;r!':'lí.C - -/r1'Iifi u.-. - ll Í'i'1i:');Í}('"D 1. i: ; 'qI"i::i.l''l: 1* . rel r.,i,i' - ;T:*,,:Jíéö Y3t,*.I-,:ge-'t+"'qp:r=-'.;.!ryfsryq. ?".1".t.ï-o,+!:Èrssàiès" se ,'-
, r,, *r.tl v, - r-r.-r=lJ?q7,HE.?g{Sirr tel.'03-{!9;1922- Bezoek'aUeén cp doÀ+)rdagutdd4Fportpark ale pol, pelgrltostraat

t;y'-r Í 1,.t'i J'J, Í i',',-.'I e.:'' Ír:',,'.':'7Q l.l:BE Gaanderen, tseI:::p835-0:2 4962':'.jitl
Ee:t-.-z+qeld. Ír.a,t §q, Jolgpns,po5r,l.qp-e..neFn bealraagt f 25,- (?,elst) en Í 35,-

ti a:.: -il . (Gg.n$e;Pn) -pqi. -Pe.:soo:r. I(r9ilseld; (na:dmaar f 5,-x ls 'hlerblj:inbë§reiÉn.
Wlj vertrouvren erop dat beslisÈ nlet Eeer tueegenollpn woldt. De leLders neren

., r,:i' rr:F99 9-!ra, g FSoÍ-q{+st'?.r.li t:t',r,1f r:,'.-1,: :,r.1'!ï3,:\ }i'iJ1'ï:r
Is lrw zoon al eens eerder op.'kaq),qP-e9Éweest laat hem dlan zljn kFrE aUplorDa
rDeenèrrEn. op de dag van het vertrek woïdt dleze blJ de leldler lngelerErd.

:rÍ : J.ll Jon9.gLs", ëg jTFS. {ll.lgt!, 9p,e,:1, aFIr .het,,ta,-fSlt€nnl-s-toernool., klÍmen::.iibhí 9S. dle dag
opgeven bij- de."leiders. .Ne.e-Io- dër.rye1 ;Jgl _e_ÍBen l tafeltennlsbatJe ree.rt.:; ,;i vaul . ,vert.rek,

PERSOONÈIJKE
i,: i:!Ír.',',I,ITRUS rING-

-rie2 ht.íIr.-'.tr,' .-U-[(.,.54,ï :ÍJ-l:t,iil .ï nÍ35::Ji:Ill.{

- Í.,uchïPeg/IÍa. !.r3:je..e.p:.sl?_9pzj{S.-ï:ij"lj,1;ij :iíftii(rt'+:,?tiiï}-Iíriii
- nachU<lg_d1.ng.:3 j i;\1, ril.§r r,ltr.r , ai:rer,j:. r,

:t: arIU _to+9q?++g!+j. hanqdggkeJrj (_z) ,,.8e-n,;.!andenborst€1. tandÉàsta,'^l shaihE ó,
zeep e.d.

.-.rsii i:] -1 f ltselse-fe.+.i.r$gp._bgr.q,' $-qfd' nleelic). t .9r9te drLnkbeker (plas.tlt) tr bèàték-.jen-- theedoek !&È!Eè - I,)J- regenkledlng: regÍen j ack en e \rentueel kaplaarsen
." tl:,fl?r,Íi.l -e.T!ra. ivgligbonqrg: [pnge.ï.9oed,." s9.k}---e.Ir;:: lrul e.: dl. r:ïc.Í;I ï.t ,9.i41-i:,:3$
- 3;;1.,1,31^11.1 spgl*lgqlPsl .-Ig§ org+nglg;IENstgDge.: (2x) , . lrainingspak; . extra sporu(ledlng,

_.;Iev;uisj,".z,wgnrbr.oek,._spor!1'gIt:y-gp§Q+scfioeB.g:1!.rí :l,rr,rt..{ - crtil.it
eventtreel: gezelschapspelen, leesboek; ,.zakl,antaarn'i.-.1ro€tEioDp, plastÍc vltÍlnls-- zak voor het vulle goed..

rrlí r.:i.il E\i it..JI r.;-,'r Èlïsrx ï'r'5s.!.-AiÍ : iÍ5ii:;í:i.;!ilailÏri:Iívi:
- AIIe sPortklegj.lg e+. lnëign ESSgllil5 998'i9e:.31rqe{€ bagage dient goed ve4)akt en van naan

':gt:lgl te 211"n.:91t,.,o,8.Y8ry19:el+ls:te:vP.o^rhq4.e..n. Eeeft u nog vragen.bel: dad.nàar
Peter Perrelm t,el. 971674.

,ír,ht,ÈÍii 1;r r 'giní(tt {11.Ií

^r1:r.'q!:1'_rl--Ili 4 Í! .!I :!:-i-I:rl í;.tÍcÉ.: i.\'
SEI.EKTIES . NIEI'I{E . SE IZOEN

.r §L ii v .5I
r-fiïil .Ísi

r!!ilr§; \*itlÍltti.r

In overleg ret ale nleuÍIe tralners ziJn ile voorLopige jeugalseléktieÉi:ge f,orËiii.cL',1f
VoorlopÍg wll zeggen dat er geduÍende de oefenca.q)agne nóf ËiË1"drï Éf] kunnen koren

EERSTE .Í{ED§TRIiID:

SRÀINER,/I,EIDER:

9 augrustus 14.30 uur IJENS Al r?:í.vë1ó:lÀ1 è'('3ciig';

maar ook dat er,.nos wat-af -kunnen. va-I1en. -:Xi!:lÈïS a;.: jrrrjr6 ji: n.jt?.i jJt Sà.tisvo' !r(:.1 .;.U f:- i..r+ --Jr ;'sr:.:;-j|::'--:''-!-'--:-'---,--- i

':':Í"1È.Ëiliàsl:',r',ii,,+ii,f-.,.,,-;^,ïiiï*l§,-l-ild;à#+j;giii;l:-i;,i.'r'iÏi;HL,* -r5'r; - i-<-'.-'- s.'ciiËei':' Ë. r;#sr<a'ö -' o.'Ëaïique - .r. Hoernig - F.KassÍm - R.ttahleu -
P. Ooster$Ieghe1 - E. Reffaele .--r'R: Raf_faele --;.R.Spaansr- j.j, 

G;, SteeriÉfJk: ïf
J.Íilreroans - p.vd zwà'ir;':iv-'rroup.; -' '' -=l'i.'--'--"-a'

:...:.:rjt:,Lf : :.. '. r'li; Í 1:Cf(i.1Íl ï -::lÍ1.. J.'",an:ti1 a:r alf 1-,: il l:a-:: lni'.5íi iFiÍ'l'-ll 5Il'l'jL
' "' EERSIE'TRAINll,tG.: . ..._", n, r: er.l, ,.Ëlinsdag,{ qq$§lugr "E flï 5' aanvapgr'l?. 30 :irur_:r.r (l

ÍRAIMNGSAVONDEN: ' 'èinsdagavond 
,v_an..18;15: t/E;11-9'. 15 ruurr1 i'.'.'.,14 tlr'it

alonclerdagavond van 18.15 t/E 19.15 uur

B-SELEKTIE:

- 'ïiii'J5.I: "i

TRÀTNINGSAVONDEN:

EEE9TE .!íEDSTRIiID:

TRAINEB./TGIDER:

:.)-j P_e!S.f .Ie.,9 fellt,::Et+§- :te. ril,a.ndelaelr: 15---,708;.i'22'83:sc;1nÍJswtJk
tel. ' 936337

n'ïí',:È5í'I :i tí;'"f 'IÈri
il.Dunant - M.Bosch - M.Brooshooft - D.Dljlstra - À.;"Éidd;':-

Y.ESS?91"....:" §:eI_ E?-d9ioul. -_E. v_ Kn-Ij ff..-* ir. Mansveld:-....ArRaghoeb,Jr ,1-i..Ji
M. Schuurtran - E. SlouJ-ders - E.Spanln)G - R.Ibttefoj*-;A.Tikal- -
P. Valkenburgh - R.!{yraleman.

: i'JiIi:ËIÀ']

: EÍ5É::!ÈIÍd
Roodenburq
: rÍFiliÈi{-ï

;:Ír1Í.J: tJ..l -{ ,i j !:Y --..t;rt.Ít - a{ t',ll::Íf .ri ^ f'ï:BIli.R
!0aandagavoncl van 19.00 t/E 20.00 uuï
rdoensdagavond van 18.30 t/u 19!30:.Èu?
zaterdag 2 augrustus 12.30 uur IiENS

JJii ei.'.ï - ï .ri:g1;Ílrr.:1., I - .-i.;Èti,1 * ,rdtrr,àr.]:
Leo v Rl,jn, l.lagoolÍastraat 10, 2565 BZ Den Eaag,
te]-. 657079 Crií.1...9 - «r.,iL.'É : a Í:;-i! rl7::'ï-

rr,r:§g ít.-r(i v:: tll§ . Íi'i J,1Ë:lJr {èI§ . Pri.5.:li'. hY Js+t ïrE'r I'9'luti:-t1

.'.:"-7-



c*r9ErElefrri r'r.v cro*leÍÈurg - D.v Derden - D.EeLns.- E.den Eeyer - M.Iooestèr ----lJr-irl;;r p.cre t an-ge. ;:p:proi.rk - E. Rretvèldt - rN; Éehuurfian --,r. spaans"- R. Í!6ttèro --1..à t M:tttjseri - M.wlÈbed'- u.wtersEa - D.v zetten.
.;-"ric:-"'l:i jr'i rI. '- -,! 'r." r,-:,i::,.." *..rlrii-; -.r,J:_'- : . _: .,r;i.t _i;,ï:-:..

TRAÍNINGSd\rciNDEN:\:Í,i r;:ir':'í. ': -uaàrióàga\rons 
van .1g.OO t/o 19.00 uur

-. ii '- ..e ij;j.l.r.; . r iS .t .r'-..- 1i,, ' .:- -wdèirsdaSavohil ïan 17.30 t/à f g. jO ur:ï ,

.irlEEsIE. WEDTSTRIJD:;,i ) ,r,t r .:.-- -+r-oens6aó f:.og*t*-i;.ób-""j 6A,Ai:-
'1.-1119.t s*.5,Í,j1i "ji1 ...lillo'., ,r'-.,,:1,-'.- - " :'' .. :l ;.'. í.,..: '. 1 -.. .. ri-;'i)*ri: .r , ^i.l

TRAÍNER /LEIDER: Eitsrtn Cor€t, Eenselóiaim- 5àg;i àSÍ,t ó','o"n
I j'!:rÍ,iÍt i-r*(.1 XiJl' J..l-. il -.í Í.,r . .j. "'..'tel.'6?10961 ' , :. i- :. ,)- -.:. .-,J . ; '. i .l

: Las:'.; I5:x ii r,'-'.r,i ,rí .l; i'l :::::i' i,:' .''.'::' ::',,: i,-'.' ".'; ':' .';- . i.::::'iia'a:

. i',* ,,r: D-SET.EKTTE:'..'[.Àbtruiria]bà.,- M:B6iËreh,:rp:tsddch."j:M.ae'dirio'j'ul,tie-ïiryn - I.,.v DleEn -.'-.r': € 1 ï-.,,r'--r.ii --J I'.,j " ' R;GÍuroÈ .--."t4. riendoorn ,- Érbàgga - rr::iàri - Flr,srièeeld -'ö.uannresrit --
B.olsthoorn - R.Rleroen - M.scholt€ _ ir.vd setE, : R.:Í_,,È..,.fe1 ;ï:.lqlÍl.- _
A.aIa ilohanna de Fetrelra. . ...--;:.-^

naandagat óndrriràn'{1ZaOO ï/iíriÍi:'d0--iiiË :.';
dlonderclaE van 17.15 t/a 19.15 oiri ].,r:í.'i

. ' dinsdàs 12 ateistus- 19.00 iirrrt'cóe oi ' I

or" o
E-9,,

TRIUNING§AVh{DEN:

ÍEFSETWEDSTRIJD:.1' 1 i; t;..". .

6-*TRAINER /LEIER: ,'i ..!,- 
r. JÍ.: ,i. .

LENS Dl"
'. g-tbí ,s'-brài,endiiJk,'v-.:.xér,É!irliis6; zseg cs Den Eaas,

teI. 631640 7:-)t'- 1: -)

. -uflr,rE.: J.v_Diemn -'.A., el Eaddtóur - .r'.'er-Éiaatoií':.li.EiÈÉnàöèr1- s.Eoefneger -,l rij.,,:r,rr*:ii.- iji:'M.Jànsen :: R.Kloor ,- L'.tdn .,t-titirliter - à:Ibppendl!àaréi. È n.rcorterààs -R.otte - M.Pronk = P.v Ettjn :, ,I. s.iildufort l"p.vd steeir - ë.verseveld -.e:IIJi:"|f,lJ1sl,ir:r.-lit.'v1eveen.È,.J.vclzàde:--.'..1:i.".,'-'..

TRAININGSAVCËIDEN:
f -È? t-:_1t Í:3 j,.t5'l:r:ï bË..:

Tí EERSTE VIEDSIRTID,!

.:r',; 1r" 'r l-.-i - r,'..i', i*'i
ríoensclagalroÍrdl van 16.30 t/n 17.30 uur
VrlJctr.bàvond taÍi 17.00 t/E-i8.00'i,,; rI:'iJ:r" -': cÍ'lÍ' 

-
naànclae 11 ausiiËrrÈ 1 7. 30. óur a3.r: i;r;lrlflg;,8i,

TR!|JTNEB/ Í,EIDEB:

ÍRAINING RI@ 1'.'UNIORÈN..
Í:.-i:': -\Í

Masnollastraar. 70, 2565 
?ï,1Dej'.jlrp]?: er- .i- ..ti. -l:'-,ï:--..

Iéo v RlJn,
t€L. 657079

l:,. " Y .i'r ,4, 5Èr la{llri',:Í
li .',..r,", (..i Ii -.. pJ, 

^*.J,'r:-.r''
flul]ílu-'i i i : .il1- ..r- .,, 'c -: ,;

De orreErge J r.nrloren staÍten de t:a1nJlg op ari;aa;'s 
":og,i"dus 

ào,r7.is ,roi.ol; rt.ï:l
Eonalal BogÈsch. ook op .vlrJÀFgavond zar hÍJ luuiÀ traríen dan r;an 1g.oo t/, .ió, i.0 ,.rr.rítlillÍlJ. tropen alle.A: en g;lrrrto'ren èle nlet bij-de serektle s€àal'op deze al!. c.ren te zlen.
- ;;jr.r;'..r - :' .'.',.ï,; :'i: .' .. . :.' r j. ;'.!.. .,., i -

TRAINING. OVERIGE . PUPIIÀEN iwEr,PEN ;ÉN.'irÍii{I- ,nELpEr. .'

.rlllle tratnlng beglnt pa.s weer aLs de sclroolvakantie8 afgelopen
-13 

augustus.,-zlt . Je,nteÈ in db selektlè d;n Eocjt 1e aus nóg even
Meer nLer&Is ln,,dte -Íolgèncte r,gNSreVtE..

";,. .L,"1 ...\j ,:i d: - .,'r ..'. ,
PÀSEIII\? ]S INLTEVEENT .r-': -':ï'! "',,r. '' ',.

?ijn Ë$r?,op rroensatag

ï"!lEii.,.,r,,i -- t

i,!.i...iL t ir l.r':..1.,.i.iiiii,iyaÍrtond6rs!àiindeipersiinèn^krtjgeà:lue,..irlog- ééa paéfoto:
i , -í:..'À.kLassers: f .?rhoeveà

* i.1t-;ít-; '+..i ' Ílnrij:,j'r. - iL,..Í.' !r.!l r. Í! . -i ^,',i : '-i:I.'Í.r; r-; -'-i.

B-klassersarÍ R. cuÉ'eibarcf '-. e: ràttaëie - R. Éff;Ie:'-, i.rrmËàóË"i .r.aoerarg _
- ir.:'.M.Pennlngg:I-r r';.,- r.r1: . ''.:: ..!r'r.".'r-i - "^-... :.^:,.,.Í

.,, , .',rï,;.,,. - ,: ].ri, r.i.ij-.-...,:
C--k].assÉra,: S,SharEa - E. Strulders - M.W1ersma - D.v zeÈten

ï,:!,. ,1.:! ii\r i .i,i -.... ,,tÀr§-,. p,-- | r,i,- r;1.::'Jrttii):lilIri-'.1
Èklassers:

E. ir,.iíib§.ïi
E-klassèrs:

ii,:t.t,g f:Íi
9rlt

^i.Ëi

2551 sv Den Eaag

:i:i:iI5:I\i]:r! rrr.i;
F-klassers: J.BIoD - E.N(ab : -

Opsturen naa! paul val Steen, ChopÍnstraat lO3,
' '-8-



DE LEiISREVTJE

IIEEKBI,AD VAN DE VOEÍtsÀIVETENIGING I,ENS (I.ENIG EI.I SÀiEL) 
,

-! r"-? . ^
50e jaarqang numer 2, 7 auguqtqs 1986.

sekretariaati, A.schijf , rstarkenborgh É, 26Al Àbtlqtef ..

O!.FICIEEL

ooooooooooooooooo { :,

o
o

.o

o

. NIEI'I{E ,LEDEN

.-.'.-.'.I'.\

2220 . ',

2229.. -
" azaz. l,l' . "

'1981 ' '," "

2252 P.F. Grens

ll..,.a',

2253'' 'M.J.dle Vries

FBCTIFICATIE

,. 100152 Ns .Regentesselaan 49,. ?56? cN. Den gaag,
'. tel.. 635{18 : '.. ! :'" '.

. l77O7O. B iun. AchterÍaaF.ilraat ..36., ?512 Bw Den Eaag.

'...., (. r'

c
E

M

L

E.Corytel spet zljn

;: !',
g jP. -op'ten.Bergi - ,aàIj

J.Blokpoel rlDet zijn ,- . R-J.BlokPoeI
Boelevelcl scheepersstr. 181 rcet. zlJn
A.,v F[tjn SEzo/zaal noet. zijn

' r '.':'. Il-,--

- - Sche_epels-str. 18 I
- 9E2.9

i | :: i r

wolwerrersgàaiclÉi 355 ,' '254
.,1

2 AP Den Ëaag,
tel. 210370

c.H. Colpter

-ÀDRESWIJZIGING

1996

. ZTiIAI,UWENTOEII{OOI

BBBBEBBBB

De
o a"io* zs/ 8 . 1g op het Escaql-kolPle x weer het zwaluden-toemool.r' Zo"als- bekenal wordlen er

sÈeuriuónheÍl ultgegevén, I.eÍ-r bete van de gehandlcapte jeugd.. Deze. stéuiÈonnen zljn'oold
'' ' ilit 'j aar .r eer.. te kopen vooi f 1r,- en we! blj B

. NeeEt er velen het doel Is zeer edl.so

,P. ennlngs . vanaf healeh a

Eet BestuuÍ.

i'11"."***qt: -,. I :--'',''-"',''''. :..''l''''
BBBEI]BBBI]BBI]I}i}tsBBBI]ISBBBBBBBBBBDBBBBI]BBBDBOBBBBBBBBBBBBBBDBBTBBBBBSBBBBBBBBBBBtsBB,.:.;';:;;;-,-J',.',, .: .,: " i. : '. .l i' ,'

TBBBIJBBBBBBBBBBI]BBB3

' ríorgens :

t'

t
., Er. -Lentin"g - Harry Douer.

.An vd Steen .- l,larLeen vd Steen;j @r Peters._ s r,uiddags
" S].ulteh : 'i André'én José Ctrrlst

t - ^.,\ | Ít

I

zonalag 10. a\qi-gtus

Íinus zilfhout Coi Eoppenbrouirèi. [.s '!0o
3'r:.

rgens: .,

eeàs:i-.,,.
slui ten:

Blj verhtndering afbellen blJ Josè Grrist,

An. en Matlan val Steen '
Riék én 'PLeÈ'Bosch.

TeI. 660204

-1-
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"o!qÈlE,.

. u"ffi?g 15 §epte@gr. vr_o dr h9r, '1los-vast rENS:Spektakelt'. gehouden. ,Dan speelrnar''e1rjk eèn teàm van ros-vast Ed.lietkers op rrENs Èeqen een elftal vanRob BoE eri cóttë6ar'È. ,. , .. ';.. . ,. , - . .

- - . Pr-t\ele naEn: Jan B+qtrirqn., A1bért. wesÈ en Koos Albeïs _ .., .AIs ze 1n godsnàam riaar nLet gaan zlnqen_____
we ontvjrgen noq vakantiègroeten ,iaí ,irian jè,i ïraís 'Éfiucà= 'iiiÈ 

nog àteeds
, . ret: dg- etappe ne_ar Alpe D'Hup,z bezig ls op z I n_ Batavus en, lran . ,:--H.el Assroutie uit het warre l,tarokkó

Gerard val Steen zit slnds vorige week ln de lappenmana.'vanag:óeie plaatsbetelschap g'ewenst.

Een ver@eLende tra dla vd B-sélektÍe voor een nieuÍ{ tédactléll.d.

Groot. feest tn huize Hoppenbrouwers aanstaande zondag. hf-tl"'. Cr".t ;,t "'.1,- .Ènssen - vari Geererr rài.ar,;iijk-;;à;s B0 (!) jaar. zt1 rec:.piJeruvanaf half elf 's-morgens op de IoosduLnseiade S9. iedereei, i"-*.ïrcr. .?ussen haakjes: lk{ redactÍe ls weer koEpleet.
Het Ís nu zelfs een clrienanschap g"rorén. oscar,K.nemann ,oopt voortaan:r ", .: öeÈ'eèn; vf t j tnÈ ctrie rÈe 'pèn fanqs de 

-IiNs-ve1dten. . !. .--
Vandaar de nleuvre'l-p 

"Sr, 
deze rubrlek (O) scar, (M)arcel, (O)scar.'- r.: beÀèorii.jk'krearieÍ vinaen"wè 

".i=iËiriJi.! 
. . - ...... y j-

Er kunnen zÍch nog steeds nietnre redictieíeaen aantrelden.
Ze rcgen alleen geen Harry, Eenk of Bans heten:: '-1...I 

.:
treo v Rijn ls afge-Iopen vrijdag geopereerd aan een trenlscus. ook voor I€ogeldt ulteraard: và iràrte betàrictrap- -
Fam Douw heeft nutti§ ererd veÍricht,-voor de toekotrsu rr* ieus. zii rrebuen^í .eèÉ z.oo1 ,oelresSn uer de nanen .rohannes *iliilï; ;.1."ïi íËi .rq,:Dezoek ts alÈijd rnogetljk (s,v.p. da rel.efonis;he ;";;àà*;**' .--., tel. 070-210106)

rl

Na een rustgetrende perÍode begàn.voor'nij het voetbalselzoen tret een aron gevreesdetrainingsarag van de suc.cestrainer van hei seizoen B5r-'96. ,.;;r;;r, koppen koffleoE wakker te worden gtng iedereen zlctr onkteden- en \rerÈrokken *r" oí-ro.oo uur naar het; ,,'lroopcrrculr": ockènbÍrs:r.'Daàr .àarisdkóÀ"rr.ia-ltr-"";;;;; b.";j""ï"tiq aangeaaà.Maar'naar DaÈe de zon steeds roeer ging ur*ià"r, waar vrlj ge,,:kkÍg door de bo*n nret a1tè veer rasÈ van hàdden,.lrerd het ;"d" ;;-ög"voera. llaàat:e, órrg.*." 4*km. geropenr',as ret tussendoor oefeni,gren, xwar hËt ,'r"rr.'=ë; -à"J 
;;;=;;a§ar. Er rcesr s traaloE de schapenkooi .geröpen worden (ongeve"i-i r.r.). nna roo meter-niin o* ar naar de w.c.(hij had er aI weer genoeg van). rk ;eb een aantaJ. rr,nsen een paàr ieer rangs zien koEen(oorzaak: een verschi*k"ír5r i.,oof teó"-; deze Eensen, of niet?) . Na 4 roaal een .

sepensloneerd echtpaar op een bankJe sèdas re hebben sezesd (d"-t;';.;; niöïiIl"*"r.l' ; -- zQ! q9. oclrtendtralníng,-erop. n"rug-op 
-r,rllË. 

r*ra"o we ieniÉten ;;-"; voortreffett,ke*o,ch (José bedankt-) ua aà runctr i";;à; *ratr"r'rng. llu 
""r, u*àr bë.roefenrngen.kwaa er een kleine verrassLng, 

"og ii.; =pri"t:.= lra, íi.ut ."t(;f;àr er nog van overls) tot llctrtmast. Eierna werden ó= ,,og ti"à partijtjes gespeerd. Eetaas k,,a, hrervanniet veer van tèrectrt-o,dat',-i.ag*e1'.àig"r.i lr*- Eindelijk kwan dan het lerrossendercrent', we rDodrten stoppen: .Na.het aducËen wareir-a. Àà=Ën .iËàï'*.trokken, alleende harde kern bleef nog over. BIJ tteàè-keà ï... _"gk Henk E. aanwezig, dle na-.d€ze zwàredag nog een partij *ia. Z.T _a:rr==à". Àij àeed clit zeer verdlenstéu1*, traar m€sruiteindelÍJk tu, *T"l+eiil rle overwirr"inq i" de beslissenda seÈ (4_6,6_3,à_A) ...,raten sdlleten. Eler,ee zaÈ de verrcerenae àig ook, voor Een* erop en heeft iedtereens'nacht-s waarschli'n, jk- soed sesrapei-À, àit;e"li:l 
"p-r"*;ö Ë., op te sraan, orwas dit alleen bLj ,olj het gevar; eLs er. xnen§én. zijn dle echt wlilen weten lrre ariÈ alre-

; ::i.. ,,.: ,.,... :- : ^:, 
&,*91.*i?' j.:.r-.:..... i.

-2-



,' zzzzzzzz?'zzz?,zzz?'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'- 4 ^ i,'' 1i i'i;f '- -:'t i;r.i,. - ."1 ')t+-' r..'r'ir.!' .;;r i.i
* 
;'-fr* ï,n-ïó1ffii"vïii'-DÉ';+ rói»ili''Z''''',,1r,:''.;:,],' '.:,. ."'.* : :

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
' r:riJJi!'i.ir - !:5 l.:j,.5'):t'l ":. c-r,.ir'.I.',i : .'Í - .';.'r ,.4f;-,\1:{.í :-\ ':'''' j:uJ ' :'. r',

!;-i l,; -. ,

iit.e'ar::. r -
9.8-1986. 14.30 uur LE[{S 1

12.00 uur LENS 2

1 8.45 uur LENS 1 - I i',i.l
20. 30 uur LENS 2 - i. ;)'1.'i
19.00 uur vóorschöten '3 t . .-::

a -r, :,. r l]t

16,00 uu! svlv 2

13-8-1985.

16-8-1985.

KSD 1

KSD 2

R:L J sÍrt
RLjswl
LENS 3

LEX.IS 3

v3

-jk
.jk

(n s.) I r. -'l.t :,.., i . .
1 ,.,.: .i 'r(r;; !. '2
ï: r,J r,'J I

opsteutngen ,,EtlS 3 voor woensdag 13 aug. en zaterdag 16 augrustus.

"r", i.!.iJ rI;. E! .,:1; § :irf i.'..,. :.i '.:,
679687 op vrljdag 8 augustus tussen 18.00 en 19.00 uur

.-' li.'.,-;.i j,.:í.v ;ï i"'-'- :i.

aug. orn la - 3ij. 
'riur teirein' Í.ENs, ' 

*
Afsdlrliven J.EaD tel.

verza@Ien op 13 aug. on 18.00 uur en op 15
^ rl :ivoors chötèn,en :tSVLv sportcorylex Ade geest.

'oDstelIfuic ! J.Korr enhoven - G. Kulper - M.rransen - C.LlPDan,.-. wiuersbergen. -'J:Pronk -
J.sinke - F.slralef - o,swa].ef - w. stuÍfbergeri - p.ae RuLter - (Pius evenÈueel
aanvulling van LENS 2) . " ri. .. . '

zzT.zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z Se,ttOnrN ZONOee Z .r:.r'i. ",;: r':i.--+ - r ;'' .,,i -

z z --'
t.jÍ..tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PRoGB4l4t4 4qNDA§r:lo :alrtststuE ll?_8li-: l:',

..: I,ENS 1

ÀDO2-
ADO3-
TENS 4
LENS cod3.A
LENS colib. B
LENS coDö. C

e.4:

r,.

14.00 uxr ADo 1

11 .00 uur LENS 2
11.00 uur LENS 3
12.00 uur ADO 4
12.00 uur vIoS 5
1O.00 uur VIOS 4
10.00. uur VIOS 6

. IÉ':i o-:.i n :i';
TERREiNIi.\I " " .

ADO:

-.' ?-," i,i

i u '-i-'l 1 ,r;1 ti*.-""'::' r'1:t''.,...':
, ! Zul-.rèrpaïk" I{r. P. Droógleve! Ebrtuynr.re g "t;.,. ::

VIOS : I'lelÍs', Stokelaan , ,
; r,,i.:."t,Ír:;

AI'SCURI.IVEN ' : 'r -. i :..', i
: i'r I, ','

LENS A: ll.Kor:wenhoven
LENS B: E. Rimelzwaan
LENS C: L.Vprkljk

t \ri. fli,1;:Í! ï :.
OPSIETLINGET\:,-- .

--.4-;4'- -

r vr.
LENS - corDlóÍnatLé 'A: P. sdruurnan - w.Eelmen -.I.colpa - t{. Kouerenhoven - c. KelbéiBaí -

,r.Bert€ns - A. Janssen -..T.vd Enda - P.val Steen - P.Schulten - R. clÉerg -
F.Iancel.

Escarip IIrl

...' :. - -Í: ,

070-299855
01742-7.!34

1 :.454972 .'

r- i.ri -t{
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' LENsrcoEbinatLe B: T.§uikerbulk - il..vcl saridéh" - iF:DlóK]àía,l+..,L;Í Bó)<tèI .:.. í;Eidllcir -
raver..- D.vd waas,- D.Eolt -W.de KNegt - Q.v Noort - E.Fi@lzwaan : E.St

LENS.'- corbinaÈie C: A. Kulpers - M.de Groot - F.Peeters - E.TrorcIen - J.Wittlng -
ri : --],.--. :': i'1 . '

L.Ved(tjk - E.Eulzlnga - M.val K[ey - S.de Nenny - R,Ieus -,J.WasSerEàn -
J.Eeytnk - C. Lipman.

PROGRÀMMA DINSDAG . 12.8J1986.

20. 15 uur LENS 1

18.45 uur rÈNS 2
19,00 uur LENS 3
19.00 uur LH'IS 4

LFC1.
I,FC 2 *
Vlllhehíus 3
tulhelEus 4

PRCGtiÀ!4l4AjDONDERDÀG 14-8-1986.

18.30 uur r.ENs 2
l:r" r 1,.r, :rC i'.1;,1.j :-..*."

PROGRAMMÀ .VRT.,DAG ' 15-È1985. ,

:
7

' EscA@tóérnooL télrél.n VcS
fl:ii:

18.30 uur LENS vcs

- PIOGRAMMA ZABERDAG '16j8:1986.1..i 1 - 1. ''i!--'-,\- -

; 'Es'ca'uE toernool .;.té!!éin .i vl,os

I

4.1 1

1Q"00 uur
18.00 uur Final.es "Esca@toetnóoL. télrétfl vcs

PROGRAMMÀ. zotrAaq..' D7i8- 19 86.
.

Íni: li:1, - 12 .00
14.00
12 .00
14.00
12.00
lC.00
12 .00
14 .00

uriÉ.'LENS ,1,;:,
uur
uur IENS 3

U T IJENS 4
uur vcs 4
uur VCS 7
uur IJNS 7
uur LENS I

.,i..'r.,.'. FiriàIeS .. ,*;).,r . - -.'.'Esci!ÉÍrtóéririÉt:tètiË wos

RKSVM 3
RKSWÍ 4
LENS 5
I.ENS 6

Rés i4é kl. Rés ; 'Eoofdlkl.

'i

)r,:

I

INDELING LENS I 'tln 4.

2e Klasse A

Westlanèia
Àlphense tsoys
Den Eoorn

''Besile kI.

PapenClrecht
Neptunus _ .-',
'Í,ENS 2

SchevenÍngen 2
' HBS 2 ^ :.".

GDS 2.-:r :r t-
wc3
Ígllhelnus 3

Docos 3
:. RVC 3.r
' .!r,Erts' 3.

EoekvE2
OEts 2
Den Eoorn 2
RÀVA 2

'. ,,i i

vlos 3
'. BTC 2. :
,- Velo 3 .

Ítonegialo 3
Oelerltas 2::.-:
Delfla 3

' ' conà "2'' 'r,ENS 4 :' l

, I,ENS 1 Wilhe].mus
Lugalunum RKÀvv
Toneglalo tvs
Verburch DFC
Fortuna Unltas
olyEpla Mussdren
VCS DEC
guic:r Sliedrecht
FKÀVI/ sparta

- Roo-denburg ) - i--r.,ili4 -r -itï * l*j,\ Íià, .
-. -.,.' 'i1 

.. r .'-!

'RKDEO. .;,
Dulndorp SV 2
Ollveo,3'.
RKÀW 4

-],I

r:i

-4-

r 'i :'
!; :

vcs 2
'i .( ..".; r rt

I



1

PROGRÀMMA...Ie . KOI\íPETTTÍEDAG ( 3 1 -8- 1 9 86 ) i

.,r . ,l

. :.",,.;iu" 1:i."ia.v,,r- I .
14.00 uur LENS I

,J ..', !t .\Fí-..+ ; -a..r. r:.i : ;.rv .

-. a-i I

Qulck 1

11.00 uur I.B,IS 2.-. .. :. 1. . DE-C ?
13.00 uur.wilhelEus 3 - - Í,ENs

;i. 91, 12,.p_0 .uur_§elp_rl9as ? ,.., ,: _ .,... i.1..: IEIS".
-tijd:.l+:- r'Íi 

'-ii;-vl: . r r .: ..-.r1.:,: ..- ' :,-r,.
INDEIING'EN 'OPSIEI&IN@N LENS 5. t/n I KOMENDE '

'1,
3l
4.:.,.|:
:i

rAÍr@t4EEN KOMAKTPERSOO,I:

'; :1 ,!r "ï.:li: ,'-.1
I{EDSTRIJDPROGRAIIIMA A+B,iII'NIORE[.7

i,gg,="..1i." *.it.'sj, !sà i'p " rËií ;rils
,. .,,.if :.-!,..,,

a -- .n:-.'-

,r.wyrdeÍoan 9.'30 uur
1. , . <1r :..,'r, Lr -r-Í

, : -i ;.;i

JJ.]iI.]J.'JiI.'.]JJ.',]J.'iIJJJ.]JiIJ I

{ vml mr ,rEucÈFóltr' {" ., '' . 'r:i.. .', t.'',.[ir J .,_ ...,. .

' : "" 
, r-':..:- j"

Peter qerlelm,
t'e]-. 971674 '

T{EEK

I,ENS 82

i

I

I,ENS A1
I,ENS B 1 .

. J.'JJJJJJ.T.IJJ.TJJiIiIJJJJJJJ.]JJJJJJ,IiIJJiIJJJJ,'iIJiIJiI,IJ,T.'JiI.',JJ.'J.'JJJJJJJ.IJJJJJJ.'JJJJiIJ.I;IJJiIJJiII.T'

i

Kontaktpèrsoon: Jan Spaans, Íts-L. 292929 b.g.g. 971674' (peÈer Pelrelm)

' tr:J

L

1,r 1y11 '-14,.-;_i"l

4 ._9.0 uur LEIS .,A1

,' \ , f }
Aflrellén vo".r de wealetrljden blJ bonengenoend persoon op vrijdadavond - tussén; 18.00'en
19.00 uur. V)or -a\ronö.red.s trl J den ulteruJk de avoncl van de $redstrij d rroor 18.00 uur,

:l í . ,.'r ,:-

ZÀEERDÀG 9-8-1986. 'Sa@nkotrst'DEIS

':,-.1, '. i velo A1 (+ tralnirgsdag)

19.00. uur LB{s A1
.:19.0Q gur-nm..l?i"r ''.,- . -.....i.-1; I
19.0C uur LB{S 81

woENsDÀG ' 13-8-1986.

MÀANDAG 11-8-1986.

19.00 uur GDA 83

DoNDERDÀG. f4-8-1986.

19,.09 gur cDA A1
19.00 uur GDA B1

DYZONDEREEDEN

, r SParta D-reg
_ = LENS A2 .1,-' .' spàita cr'

U2 W.Pieters 18. 15 uur
18.00 uur
18. 15 uur

18.00 uur

18.00 uur
"18.00 uur

ziídlerDark'
V3 ÍJ. Í{hyte.-..\..

tladestelm

..:r r,Í" .'-: 1

'{

-r l-

Maalestelm _.

tlades"tFyn ':

r rr -+rl_r .-

; - ',' één" n-aSfoto. lnleveren biJ, Paul vd steen: R. cuÈerbatch -, J.Ho.e€t!,l-g : .,
E.Raffr.:le - R. Raffaele -.T.TÍDrerDans - K.Velhoeven - M.PennlnSs - "
S.Sharma, r.- I,!. qe .VÍles

.|-.; ',: -.r[ ., .. 7t9. kgpy .spol!+gl4) en traÍnlngen.

OPSÍIELLINGEIiI ..' ^

!
i

I

. .I,EiS A1 : v-oor 9-8_r,11-8 en l4-8 .w-ordÈ door de, trainer bekend gemqakt. ; ::.;:r iÈ. .T I

TRAININGSDAG.VOOR,I,ENS' A1

." I i,4garls Peter Ju1}le .viaj een stencll' heeft,laten weten hebben JullÍe. zaÈerdag, een .tralnlngs-
dag. In de pauze krJ-jgen juUte op LENS een broocLnaaltiJd waaltij de oud€irs oók riltge-
noili.gcl zijn. Peter wLl dan zorrel naar de Jongens toe aIs naar de ouders zljn bedoelingen
\rertellen E.b.t. het. korende seLzoen. WJ.j hopen dat er veel ouders aanwezlg zullen zijn.
Eet ls geliJk een ken$ingsnaklng Et Peter. Later op de nlcldag volgt dan nog de eerste
oefenweabtrijd tegEn VELO. r

-5-
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I,ENS A2 :

I,ENS'B1:

-I.ENS I]2 :

voor 11-8 R. Ciuberbatc:h - R.Eartsà --.M.SPa - p.SÈraatfrof - E'v -Yee.n- -- 1

K. ve rhoer/en - A.v wijngaaIg?n.,- * aanvurling selektle' , - .,.,,i
voor 11-B en 14-8 wordu óor ae tralner bekend genaakti,,, , , ,t,'.,' ',1'

voor 13-8 M.vd Derg - s."a u"ig - N.bholat - R.goo; - N'Jàöóai ,j M'de vries
p. Àifetettat "nt - i.zandstra --M.Pennlno! :.t:an"1a1 

*- aanvu['i:ng se.Iektle'

I,IEDSTRI,IDPSOGRÀI4MA C+D JITNIOREN

KOMAKTPERSOON:

..:ail.i.Lt r-: ^.:-.i-i.:i,:. , .

DINSDAG,. 12.8-1986.

, .,.. .19.00..uur cDA Dl

WoENSDAG. 13-8-1986 .

RoberÈ Pennings, tel. 65;;;4,'; ..9.9.
,971674 (Pete
, ,-''' -,1

r Perreyn)

' 'sa#nkóDst ÈENS-..

^- Àfbellen voor.,de weaistrijalen btj bovenqenoeud Persoon op vrlJdagavond tr:ssen 18'00 en

"'G:óó-;r: 
-V;oi 

àuo'ao.aËtrrjde; ulteriljk de àvond van tle wedstrijd voor- 18.00 uur '

!ENS Dl Madestey .

LSNS Cï :'l : MaclestÈyn

18. 15 uur

- . 18 Íic uur' 19.00 ïur cDÀ c1 ''
i':'i ! '-' '--..
'- vRrirDAG 15-8-1986.

zuiderpark - - 18.15 uurI,ENS D2

vooi 13-8 rrordt door dè tririíer bekenal genaakt

voor 12-B !'Iordt door de traineÍ bekend geloaakt

EYZONDESEEDEN

-,i ll

:-
, 1'

t: .l

:§
eËn "rj."toto inleveren btj 99ul vd sÈeen: E. RLetveLd - M'wieisuià:
.o.v àtten - M.Bertina - R.GiUiot - R.Jaqga - D. Mannieslng --v'

"'Ii; "[àpv 
"portl<ary 

en tïainlngen i-" : '"

OPSTEI,LINGEN

I,EN§ CI : ,

I.ENS Dl ;

ae .wlt

. -,16.,45 uuÍ

i l?."15 uur

aLÍJ r'. '
. .,." ., I,ENS D2: ""iii is-'e la.s"rtLn" - u-rijsen - E.waterreus - v.de wiÈ'- D' zànAstra

+ aanvulling selektle.

}IEDSTRTJDPR)GR,AI''IHA E+F JTJNIOREN

_ +:-.-.
KONTAKTPERSOON:

-!l.r."--.!.'
' '' Ëu ,, sèha*; ter. 884694, b.q.È. 97$7a (!€teï'Perret4

.: . !.

Afbellen voor de wedlstrijden blj bovengenogmd- persoon 
'op,.yif 

] $gat1o.1a tr:ssen 18.00 en

19.0C uur. Voor avondÍ{edstrt J den uiterlijkr d.b- avonËl vó'dè wedstrijcl voor 18.00 uur.

MÀANDAG, l1-8- 1985. ' 'saÉnkoÈst. IiENS

+.J.. - .- { .
17.30 uur ADO- E1 , :. : : .', t--_: - 

r.Elqsi ni " . :) Zuiclerpàrk

DINSDAG. 12-8- 1986.
, , Ír ,.' ' .18-00 ur:r GDA E1 .''. '..:'-." ;---.1..i -. ':. i.'r

rlr::.Í1i'.:.. ):,§.: t:i il .'i 1r: -:: "'
",r.;i:l ....1.li I;ri-!i'y,:: -:Te'' ".

-6-
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ttOENSDÀcr 13:8-1986.

UUT IJINS F 1

vRr.rDÀG 15-8= 1986.

19.00 uur ADo E3

BYZONDEREEDEN

OPSIELLINGEN:

1: r. i 'r :+ -,1 \.,. "

. -ii! 'r:.'i: ' ".'l'

'SàÍnénkóDst :LSNS ,

14. C0 - , ÀDO El v2
-. j- i r'iIr 13.15 uur

18. 15 uur;:r 'tl -

I

JI;

(

zuitlerpark'

M.chaatbt': E.Akar - ,r.B1omY: ' -'i - '' n"
één pas foto jrleveren bij PauI vd steen:

I.ENS.El:

'LENS E2: voor

SPOATKAT,ÍP

:7ir 'ji.'! :'Í: tY -i

voor 11-8 en
-:. :--.lrr-

12-8 wàiat aoor ae' tràinei .bekend geEaak! '-

Rieren
va1 Eoek
Perrelm- -

rrol (2x) ..

-,Ii,'i -.!'-

"rl-1 i'j'-:.

.i : :: J
_,. i. . - I

'l', , L' '
15-8 M. Oraaibt -,ie l*se - yiwggerreus._l -.aanvu111ns'sètektle

f,I,r{:.v ,:;Íïe :. :h'ii',..'r .,' .,r 1' ':' r., ' :
r,ENs É1: - tJoo; 13-B J.DIo!0 - il.Buis - A.vd Eeuvel. -

- 

L.Peek - P.vd zalo - E.Àkab.

.-,.. ^. rt - :ï ::t r.-. .!1i .i, ! .).: r- ..., ',. . I , 
rde.ZatLiaàq WOfaen de' 'i yóài. aq,c?'!r§q...t"'àit het spoitt<aq> er alweer bijna op' Àanstaar

, -,,...,jonsens weer. teruf,il;acia ö-*ïs..-.»"-ona"."a.unà. p.i=ot.n zurren voqr h.et.fr- rvoer
-:";;;:1íirdÉàj;f'. *e$* .àà. 1o.qo Yï,.11 I,9,t sPor1xalp ïníacht: _ I r .,r .. '.-

'GAANDEFEN: §PortPark à. póf, 'PelgrilDstraat 
-EIsT t woudenbergsewes 5Í, .

MansvëIcl
SchuuiTan

-- - valkenburqft . -.,...!ri-!lL ., ..;'r.j Jr_^ -r.rJ'!.
.1;;seanil19.r, ,",.;:-:.'r,.; Í i. I'r'.,--::?r, .;.- ,:
.i;r 999is*.rr.: Jli ;iíi -:',:.1- :1,:-., ., F.- r

Pionk
Perrelm
Pennings
v Delden

.''r.-:. D€:l Joiigeï§ irit zetst:zlJn "oË -+-::::, a 12.j[-lgaii ..;' i. .:-:...r : -]'
11,30 ÉuÍ terug oprLENs'en de groep luít Gaandleren óE

j! -

Í;1,..fr'll::;: j ' ,.:.:t:.: :'..:r ,i-,..' l?l t'I i.'." ir', .' , t '-

*:;:rrruUnirseliiÈeÉHÍn§i,' :,i"::i:-i .' .- ..:'.. - .: 'ri . 1.,,1 ,.
,r " r' +'-I

tl

I^...-- ., .

voor àe laaÈste vakantiegangers verrelCen wlJ nog éénroaal het trainlngsschena- .volgende

.ï.gk,:llt!.g" de -|aatste 
trainingsgroepen. we hopen alat. jullie zoveel mgelljk gebrulk

*- r . - gaan- lEr5en van qe tiàífhÈsóoíellJkhèdlen. NaÈuuÍU jk koren ei ëloor dle vete avóndl$redl-

Ja.{ ;trtjdèà'sóre tralntuisen iè vérvaUen. Do.- tiainerÈ zuLl.en dlt zo\reel. ncaellik laari jullie
f l^. reedÉlen. Eeb'ie triljiels bel'alan even de tralner op. Voor db laatste maal'vèrÍPlden we

*.r,:.':j het ullèfooh,i#er .rí aë tràiners, Nóteer deze even. I{ie ríeet heb Je. hen nog. eèns nodlj.g.
..:-,' .-' :r1.I:ir Í.-. ::r -::Í-'! ^''.'.:. ..1.' .r. :'-i '- I:'' . i;-..: l ;..'' "" :r

A-setèktle: ti;uner. pètei:.Mrefout :':-':''-:1.:r''6!1.3oo,, -.,363 37'- i-:;i 'l! "l :l ';" i'r'
traLningEavonden: dinsdag 18.15 - 19.15 uur

donderdag 18.15 - 19.15 uur:'
1J-'1i:.i '- j)iI- ' ; ;: J:l:' -- -,': t .'

B:sel'éktie:.. tralner réo vlRijíL t.rI -',i -'gglgfc'on'657079' : 1: Í
;:ilr iiï:ï,:ÏIï:: €ralni.igsdvonOeí: 'nàanaag-'j | .19.00'i 20.00 Èur":' ' .-:,j

: J i'j ra ..i.

r':1 Ji.; r-,' t ..

I

§i:ï, :i:ri !liJlr,!! ,1J i,-; ir-JJIi'.I :!-. -. - i. I --::.: ', I '
.a1::i::!;1ir 55 J=tÏs .'Ír,', :-I I;,'1, Y.'ri- t.'.i .ii:' -.. t'lr''1

I:Íj. Í.,J í.:r:-.r.:l rl 4::: ,:.r.r rl.r 'f : ." ; -7::' '.'ll .. I

.':'.



' e-selektie: " tralner Edwin Coret
.: ;-- trainlngs avondlen : Eaanalag'' woensdag

tralner Ton I s-GravendlJk
trainlngsavonden : maandag- donderalag

E:qe_Iéktie: traÍner I-€o v RiJn
- trainingsalDiden: woensdag 

,
..vrl.l oag

.,l ï,.I^^r_i: i;-ri: r-ïi:,:, i
(11-8 eerste traÍnlnq)

fseleklle:

telefoon 671096
- _ 18.00 - 19.00 uur
" 17.30 '" r3.30 uur

tele foon 531640
17.00 - 18.00 uuÍ
77.L5 - 18. 15 uur -^::t :(:,.,' '.'. . ._ !

tele foon 657079
f6.30 - 17.30 uur
t7 -OO _t là.bo uiir ,.J:i ï
,rr:"1:'-J .J r:, ..r:f,.; ,-,i",

ERAININGEN .NIET,. GESELEKTEERDEN JUNIOREN

worden tret ingang ven woensdag 13 . augustus dus op ale t=ainlng
t ..beginnen om 15.30 uur).'

TRÀINING, I'IINIJV'EI,PEN.

,fuIlie spelen de koilencle
Veel voetbaLlen is voor j
dan ook lrert acht voor een
JullÍe traLnlngsEiddag.

'r4ErsJES /DÀ!eS.

- zoals het er"nu naar uitziet trainen juLlie op de $roensdag:triddag van 15-30 - 15.30 uur.'- Een en ander is afhankelljk van het schoolrccster. van S'rii1" traiàer. 'Oft zijn-tioO v' schaik en Patïick Bijlsna èie hiervooÍ vor-Íg séj-zoen'speciaal eèn cuisG ireËtènrgevolga.
De sPelers èie nu in ce opstelling'van r,Erís D2 àn i,rr\s E2 §taan rverield'iir dé:iè=iilr.lsrewe

r, ..1'.'. 'l^\ o

Ook Jut1le training l.:" begonnen. Ook__voor' jqlIle nog één keer" de gegevens:
trainer Ronalcl BogLsch telefodn 452254 - -i '': 'l: r I r. .., ' a. - r."- .r

tralnlngsavonalen: dinsdag. 77.75 - 18.15 uur I,]..,vrtJdag;..,,18.o0:19'3oou'',.l,{i..,:::r.'.,:.1
AlIe spelers dlie nu ln de opstellilg van À2 en" I}2 in deze LENSrevue staan

TR,AINING..NIEE,,@§EI,EKIEERDEN'PUPII,UETÍ EN'WEI,PEN.

: -i:i i ;.riJ

\rerrelil
i i'i íi -il

t/erreacht. Rc,b eh Patrick
. ri t ,l:- , ..1 :!-!jii, i.r-r- r

weken op ,óan"augoÉaaug ook een wedstrijatje t.Ë.';: "Ëeti;inen,uLlle tcictr het leukste. Op woensalag 13 augustus wàiifén,ju1lle
rre dstri j al tegen À!O. De rroensdlagrnÍdclag blÍjfÈ natu-ittjk ook

Í -,:-:'i.r,.
i-,i- I: ti: Í..'-
Ir1.rl a' .

;-Eeiaas: heeft het ler.erldeel ,vaí onze dares/meisjes afdelÍng qan:hg,t-.elr-rè y*e. 9?!0..:.,izoen
bedarÈÈ aIs tid. oP dit Doroent zijir er slechts 5 reisjes tesctrilóaar. we -_zogkgri ldaaronook naarstig naar aanvi.lllng. De heer schrljver wil juuie gaan Èralnen. Blnnenkort
zullen vr€ JuIIte teletrírrtsch benaderen. weer je reisjes die blj tENs wil.lgn: Se?q,Wetballen laaÈ ze dan be]Ien naar paul vd steen te1. 9ZOl54. . .-;:;.-- -i;.- -**--.'

.t...-..- _ -. i-. r ! ..rr'l: lrtonFsToaFl{ói ' ' . . r :.1.'. .:::Jr:J :.:' j'r'l:i'-i'.ti: {i'r -."È t-".: il, y )rï
.;r i,r:;-:-'---:-'-:- -- .. i i..i. , ,: , i:;-. ..' , , -.: _..;.ir..ryf , l,:: ,; ,ft í,,-:j.. - in ..r: ,,,,i

-,..@ vrilaagavonal 5, sèPÈenber organlseerË 'rENs --weer ieen.:lei_dersÈoqrngoi;1Dlvqr_,se;.i-eiclers-
.:...-^,rr 9lftel-1en zijn.hiervè,lr uitgenodlgd. De toernoolkornLssie heeftj lang getvrf J fà-14 àf het..,.. , z'..rakke-.,teaE _van..ÍrENs-ouders'- vaÍr vorig selzoen, vreer ulÈgenoètgal EoesÈ Wordenr. :Voorloplg. ,,r i krljg.en- ze vèn ons ,het voordeel .ven de ,t$r_lj fel.. .gqqerslgtgl o_e.9,w!1,I-e-q voetlallen. !_r,rinénzldl vanaf nu oprgeven btj Jan spaars t€I. Z9Z9Z9, Àangeraden woïdt oE een beét1e te gaan

trai-nen. De LENsleicers zullen" door de ;Jeugdkonnissie:.tsqrdenrbeqeëeré r --r:;r-.l1.".il
NIEÍ'IdE Í,EDEN

,::.r Il . I ar. I ...i,.,a\- Í-.
vorgende week beginnen g scholert !.reer. Dit lrLl zeggen nlelme krasgenoten en nieupevllendjes. Kijk eens of ze. r-nteresse hebben o,o bÍj Í,ENs te koren ,vietbarlen;, rnideleeftij ilsklasse van 5 t-/n 12 )aax kunnen,we n€,ga $re}: leden: gebruikenr. Neen 2Ë gBfi.Ët eens^ree naar de ÈralnlDg. ze Eogen . gratis' treetrarlË.i-'-verter ze ook naar dat arre nÍewreleclen een gratls LENStenue van ons krijgen.
KRÀNEENN(TIE.

['eze a]ctle gaat gewoon door. Eet Eoet ]ukken om veel n€ler kranten op te halen. Eet gelal
wordÈ'\roor 100t ln onze jeugdafdeting g'estoken. Een beter doel Ls 6ch ,ri"t té bedenken.
Neem je kranten rrEe naa! rrENs en leg ze ln de garderobe. Eeb Je t€veel bel danDrr. Pennings tÉL. 652414. Elj haalt ze dan op,

-8-



...-_., =,-.:. r -r, 
I!EI§-f,$D_. VÀI,I D, È- \'OETBAL\TERENIGING .r,ENS (..r.ENIG'EN:SNEÈ)'"

l-r.''r -..'
,iJ ---..,60e. j.aargang. nrrone,T 3; 14 augu.stus .1996. .

! . ..-' í..rF: . i.--' ..r.' 't.. l':' : :
Sekretarl-aat: A.Schijf, Starkenborgh 15, 2681 Monstér.

,t-J-
"' !'for'Ëïchui:'-"'' 

' "'3 ' '' '

. WIJZIGINGE{ IJI IMÀATSCSA.D .
.- 1, -- -:1--.:--ï-

1238 A. T. Sctrljf

o@ooooo0000000@oG

' .ADRESWIJZIGING.

54 M:de croot .l.:'
,.': .::ítÍ:r *.:J i )'ir j- *:.. ï r'

SEZO +'ZaaI
SEZO + ZaaI

wordt,
wordt

:J:,-r"': :./ . i .r -r -- ,:. . ..i : . ,)

1'.e! " 472'125 "

'..7736., Aiw.KuÈeis ': i, . "., 1 'U§': Verwold,istr, i41, 2Ssi np ;o so.o, ,t"1.- .. .ir.í., /r f t..,.r -Í
IN.BÀIJT'OíIAGE

t
'l. l,i !

t'.t
ri

774.349

22
.-i.;l

"": -'rSosss 3Èzà' stuylíesàntplein 30; 2593 Er, Den
'^ _ï

I.I+a.9,

.JBBBBBBBBBBBBSBBBT]BBB

, l, IIP'^tTI-'i-rIIq.: l
rL;'i

Ui]BBBi]BI] IBB]BBBI}BBBiSBDBBBBDBtsABBDDts3i]BBBBB!3BBBBBtsI]BBBBBB BBBBDBDBBBDBBBB

. r 4aterdag,
zateidag''
'Slulten:

16 augustus srtrorg3nes Er, Lenting. - Ria Bijlsba-,'.. ::r ,- -.i -.i Í'
16 augusÈus. s I nidda_gs :. , . t4arleen -.t aI Steen : .Ai'r, vd Steen -. .7osé ChiisË.

'IÉo- cn Nies é l\rclenaar.
Zon§aq f7 aug'ustus s I norgens:
ZonalEig 17" augrustls_ S'-p._C _.rqs, - -
Sluiten:

Tinus ZilfhouÈ - Ccr Hoppenbrouwer.
An vd Stec!: - .,rosé elrist.-
,f,osé (5rlst"

IIen bi
-t,'

,fósé chrl,st TëIJ .660204
i-'1,;,':L.Ii{,

aonóttjes J! r,r.i.;:.:: -: :'.-'. , .' -- :': 1- '-' :' ''1' jj-''j
"--É-:,.'' .- ..1' ,,:t', - . .. ,, ',-. , ' ; .- " '-.' i'i:"."-"
_- - .,' . la.rpos 11et 'zl 

Jr,.serep.tÍe, vorrgp weeir;,Eerurne tud afi,/erken op het'icóer ti jdènl
',--".' de. trai-ningcn. Het resuitaat nc -rht 41 2i.in '- '. .--r . :

-'rt "- wóuter n. j"r"a. op-il;;ilJ;;il=. ."ít'".r"tsctrop ricrrttng ,vredènÉtraari tègèn
ÀDo 2, en fev vd i,aÍrs, geschrolikcn Coor aL het Ëloordeweek"" i.t letg"w"l"q, till;.-,."' -'Lri'; dé2eIfde wèdbtiijdl een heel .rurrig balletje subllem Ín ètgbn a"ór. 

"". 
: .. ' .. ,'- ;r . . LENS oefende afgelopen zonciag civ,erigens op grote si*raat (1- t7n 4). teSe4'Àoö. ao".-r-r'.,..-,bédoeIt.U;,hethoàa]'ottàrten?..,,

ri. ï;.'Auèen',oe jonse;siÀ-r,"i-i""i"rriinen'zonàaeàrionà iekker eésltó -* iàugÀ.t;t;';-.;,'-' ; tri.dat'3e actéerae.ock Ron,de..làng, .rj e nog nleÈ vofufq hia-getràia. ...'1. -.. .':'!:: De iedën hiervbor vas clat Fon'enli'cle àagen-ntet waro had'déceten sraardoor hil-o^a^

- 'De 
"ii;'iii;;iÀ'té a! rgy:ï_lr4risste sroJs'àïj ,ti óoit r,oo,àër,i'..' ,ï,;1;, 

-;i'-;,.
- 'i"r!1 Toen Réné -v tsero',rer (èie rvér gewoon ii9:ru,ng-traÈnhoofd qinq) irgq.1o.o4qq-,:.1,:')'i.-rr;; 

"i 
-Be.rkte hij öp ltiaÈ hiJ Iriet eens ireér. t,eet wat wàrm eten is "í"à. nr1 

"uÈa1yo*!l- ll"Eti schíjíÈ door ÀíarjëLle roln of mei gedríongen op een brooà-diget.tF zi;n "gesËera.
' .: :.., ".Paut' oosterveghel laat fengs dgzg'r1e.s à.rn raai cin -r,eyendekker 

weten alat T.EN§ 
-door-

:' r. ,' gdàns in bfarve, en af en Èoc in witie shirts speell: .,.- , .. jr ,.- Echter nooit in rood-groene!
- -,: f laerr.flJnlfjt heeft U her et ,geneai.t, !eo. v.tRtJn .wag9elr, ,eei I trlJ. ióàa. ni1 i ":''' ': herstelt heeL langzaaD van een reniscuscperatl,e. , . ,. ...: . j -
-, .. . YtP.gt U;9c\ter vooral -nlet hoe hetr rcet heu gaat: .Eet .antrvoord:,dóÉ. f:w'reaactLÉ'-

.- ; kreeg besloeg 3 lette:s waat-van de. rnlddelste een. "U1,.' ; " '..1(:, .. i:, ji- ..
- ' "Edwin coret' (eI fsustro), $ris.t afgelopen zaterdag oÉgetogen te j ÉIdeil .diit het

Phllipstouri.rool llrie op Europa TV ,ou koserr.

-t-



s I arr€ods breek tlat èit tr,séudo:ëvenèrenÈ plaats had xooeten Daken vooÍ een cE)era.
lijkÈ o+s fogisch,. zorn zèndei gaat zlch -iteraard nlet dlrekt uit de narktprij zen.
ö*r.iig.n" heeft 'De1tà'Lloyd 

AIÍVJ ".r, ,-t.k"bod gedaan'op UaÍls v gred(eIen.
Dhr. Juffermans verzorgt a1 .jaren het inblnden vari de r.ENS-revi c en naakt ook aI
een hele tijd een knipqelkrant van de artlkelqn over rJENs. Elervoor willen, wlj
Dhr' Juffermans rian traÉte'bedanken 

"n,o" hopen dat. hij dlt nog vere j aren voor

Er is opgevallen dat er bestuur_sredlen zijn die proberen om.couroissarls van.,de
' Konligin in 'Noo;al Brabant te worden. . \ .\,a1 "r: -,.j-

Voor Uw TV reparaties kr:nt U terecht bl-j D:lr, B.O. en voor ttr, geldc in,de totery
bij Dhr. B. p.
.Àrtdere aevenfunctie's zullen we niet openbaar traken. - j .- .. .. :."i . , 

.- 
. .-'.'Gaat r,ENs nu toch een murti fuctj.onele sportverenig,j-ng worden. -zaterdag Èas.e! de

!0ogerijkheid on te zwe@en en zonr{ag is erdoor de keepeis van. LENS 1 t/ro 4.gevist..
. John v lGster wist de eerst€ prlJs te. behalen, hlj had maar llefst Z Eeer he€,

Of U het gelooft of niet, maàr veld 2 is nog steecls groen,
Als u nog wat vrije tijd over heeft kunt. u kontakt opneEEn treÈ José ch;isi .':.

. (teI. 660204) oE u aan te.sltdten bij de rensen die af en toe achter de bar wl}}en
staan'. ÀLs u Deer vrije tijd heeft dan kunÈ u op een vast€ avond achter.de bar

F..F. is rdeer teïug van vakantie, U bent dus gewaars chuv.rd. ., : -i...
I voor een adres i'aÍr de goedkoopste caq>ing in FraÍ*rijk kunt u zictr wenden tot F.F.
Eet is de laatste weken wer raak in de revue, Drie kranÈJes, vler nr.ern e $rereral-
bevroners.
Deze week is heÈ dle beurE, aan de fanilie vd Velde. Op 5 augustus werd do.chter enzusje Marlska .Tanette wilhelmina geboren.
Eet adres Ls Dr. presserstr. 220, 2552 Lp Den Eaag.
À1 is heÈ al een tijdlje geledeí, ( op t2 ju]-i ou lreciès te ziin) àok Aacl 

"r,.ritf.de- Rulter vrerden verblijd ret een doctrter. Eaar naam is Joyce..
vakantregroeten ontvingen wij nog van de, feÍnr lies EaD ult Earsteren 

"" Éàbà ,rtIstarbuL.

II.ITERVIETX{-INTERVIEIJ!{-INTERIVIEIM-IMERÍ/IETJT{-INIERVIEUW-TNTERuTETJI,I-II,IIERVIEIJI{

u bent van ons gewend dat asn het begin van het seÍzoen de dlverse Èralners onder redac-tioneel vuur vrorden genoEen. We willen rtet breken oet deze tradltle, alus u kunt d;-,
. konende wekeq grenieten van, naar wij. hopen " gepepe rtle I ultspraken van ale h.h'. oefentrEes-teïs. Deze week de heer B.!,r. van Eijhoop, .rooi àe- meest" menien Barend, Èrainer van de

., z aterdag-selelflie. .., ....

Barènd vaí utJkoop, 32 jai!., werkÈ bij.de prr ars oprelaingsfunktr.onarls. 'o1, a" \rruughoe zljn voetbal karrlerè verlopen ts íolgt het relaas van een rijke hlstorie. Begonnen
lij aoo'eri dÀar'al1e jeugdelftallen doorrópen. vla de verschÍllenàe Eaagse vertegenwoor-digende_elflallen en de UEFA-Jeugd kreqcr hij op vijftienjaric-e leeftijd-een kontiakt bti
:: ,t:, :""?,. lv:n.Ialer- vgrgde een fu,-prof konÈralr. wà ruím tr.ree jàar kwa, hij rorde kon]<lusie dat, ondarks d.e vele voord.elen van het betaald voetbal,-.r{,t toctr niót was. waÈ hlJ in'gailachten had. Hij l ctrakelde om op een senl-frof kontralci eI, glng part-ttne
vrerken bij de prr. Na zijn perÍode bij Den Eaag kwa, hrl blj het tcèn succesvorleFc vraardlngen terdcht. Een prÍma Èijd totdat rheo "de tanki Laserons 

"p 
rr.l J"".r *r-scheen.- uareird haà het rnet deze mari laqw bekeken en verlLeÈ vraarilligen. Eij kvraD terecht

-,blj ltinèglito viaar hij zeli ln het eeiste voetbaldle en de cijwrlo:en Érainde. Na een- 'ernstiöe kniebtessure mesr hij her aktieve voerbal ..:.*èr ,"gg""- ."-Ëïo-rr"il iIïr.*,op het trainen rtoeleggen. na ronegldo A1 kwam hlj ui telndeli jk ";ulm ;rie selzoenen gele-den Irla l4id( NelLssen bij I,ENS terec;ht.
ReËl;: .,Barend we [ebben zaterdad r,ENs-KsD gezien. tíat waren jol* r-nËrÍu]ken'vàn cleze 

-

eerste wealsÈrijd.
J-ar hg! ls ,nog wennen. I,Íe speren ,r, roei e.r, ander systeen i4-a-2: rea. ) en eenaantal spelers hebben- daar nog roélliikheaen uee. Dàarnaast zitten we'nog r,et 

_.

.valanÈles en. dergelijke, dus je.kan er nog weinig van zeggen. .,

B. v .E.l

_-r_



Red.:_ -,, Vertrou en in het.kooende .seizoèn?. - : ; ., . .:ï: .. , '. i.. i .:'

l:J:'I:'"r l1llurrijk, lk, prijf zeggen dat'we qua spèreis -ééri van oe »ètérei ploegen uir de' hoofdkrasse hebben. Itet kolot er door a]lerlei faktoren a-rleenl nlei ariiia urt.Red. 7&a],s? ;- ." . -' - " i
D-v.E.: Door de kreine serektiegroep rs. heÈ'Eoeirijk-ou o.a. bressurls op É ,arrgéi" en

oro spelers dlscipllnair te straffen; verder zou het aan te raden zijn o,-hetzaÈerdagselekÈie voetloal als oplelcllngsinstltuuÈ te laten fójeren ioor a-jirnto-ren dle overgaan naar de senioren. tsierdoor kan het, niveau ,vari .ee.. zateraagien.
ontroog gebracht. worden. Ik vind het alleen jan,,-i-66g i-rèt Ë""tour, a"t l."iàtà"
-h"rf-t,gF,9q, ?gt9"rdag presÈarièvoer-bar te àaien spelen, t" ""rnif i*à.àt-rà"Ë.a
::ïlh:: :uliotén-zarerdag voetbar-. Eieidoor i.s nèt noerujk om óp tet nivèàn-ià---.koEn'alat haalliàar is voor deze vereniging.. .. -. ,.,.- "-,.._._.,:.jReËI.: zljn er no§ nieurre spelers bij Jow, ""i.tif" gekorenaB.v.B.: Er zijn een paar sperers bljgekoroen; Hiervan }ieeft op één na ieéere"rr'é gèrro.r,-
start @egemaakt en het zieÈ ernaa! uit dat deze renien ,"r"r à.i-*;"kki;;-'van de selekiie teweeg hebben gebracht.:: , -'. ! :. '-;.'

Pd.: wat vlndt jij van de sanenwerking @t dé ionalagselekÈles ? -.., " 
. " , ,' :

B.v.E.: De se'nenvrerking ret de zondagselekti.ed verloopi uiteEoate qo€a. .A1s'e; spererszijn die nieÈ op hun eigen tralningsaiond kunnen tralnen ts het ,ocige'ljk oE inde andere selektiegroep mee te trarnèn en.iàrs.er sperers nodij ztjn ls het ookaJ.tijd rcgelijk oE deze van de andere' selecÈiesroei te krijqe;. , .

Red. : Wat zijn joud toekomst verrÀrachtingert?, ' "' !'' r-"'' ' -::r 11 '- i
D'v'E': Na het traLnen van een lager senlorenelftal wLl lk later eventueel èeí hógftirsenlorenelftal gaan tral.Ílen. wanneer ik daar aan toe ben Ls voo*i: i"q-ii.t. i -idluldelijk.- Íi _ \..,..,. .^(, - .

Red.': ; 
''.!{ij'.wenlen- 

Ëarend -en-.izijn selekÈj-e ,veerr-succes ln het koËnde seizoen en wt1' 'hopèn dar hi] roet z'n nàraere zr.nswrjze-fài';;#-rr"ïèI=rir.r,rsrng=rer"r,
voor de vereniging behouden zal blilven.r . -,..Jy .'";;':-'. ., . 1.:.. - ' i

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz t ,3 _ *. r..,: .,.- t. I -r ,. - ; Red.
'.r 

.,r ,l'.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzà4zzzzzizzzzzzzizzzzizzz;zizàzzàzàzzzzzzLzzzzzzzzzzznzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAMMA DONDERDAG 14-8-1986. ., . -.,-----#:
18.30 uur LENS 2 vcs 2

!, F

I{
E
v
G

L

' 'Es toeinoot tet].ein VCS

Es can@ toérnóoi 'térréin , wos
-PtogRÀrtlM4 zÀTERtÍtG 16;8J19 g5'.'tc: - : *-" i .

ru.oou ie.'oo u,'TlÏ"ïlrr..i,ru,,''
P,ROGmMMÀ ZONDAG. 1 7-&:1986.

l2.OO/14.'Od ulr ,rtnalès .le elftallen :
l2.OO 'uur, r,ENs 3' -'-'. 

-; 
--_-roàvra f

14.00 n-ur LENS 4 '''-' - RKsvM 4
12,00 uur VcS 4 - LENS 5
10.00 uur. VCS 7 trENS 6

' Escaq)toérnoöI. tetrëií- vcs

''Esca.Éptóérnool' térrein,l/ros-W C.M.de Druln.,:w E.p1oeg.

12.00 uur LEÀIS 7 - r.ENS

. .. LENS
..\' -. . '- 1,.\'l- -..- IENS.

"saEenstel.lin g'elftallen 5t/nrB seizóei 1986/,7987..
I,ENS 5 : .

I,ENS 6::

IjENS ?:

afschrljven blj .Eelmen , : ..- 461088
. RiEnel4waan -. . 01742-7 L34
3 r.

qfschrUven blj Dulveqtelm .ï', iii: 0189I-7943
. VerklJk 454972

I

:

F. S cttuurilan --:, W.He).rien - iI. Oo1pa - w. Korrwenho'eri - c.X"rCr"rrrrr'_;u.narten". -- -iF' Jan:s:Jt -.J.vd Ende - p.vd sreen - p.scttulten - R. clnbèrg - r.r*""i. . , l
.T. ql4,kerbulk' i .l.vd sanden - r.'nrofturra.: L'. v BoxtèI - r,.Endll,ctr:j w.ae i.n"gt :
?,: NooÍ :,8.. Ett r.ÍrFizwaan - H.srraver -:D.vdl w*i --p.sàir--_l;. 

"";i-_ 
,

P.EcnseIaai.'
,! z-r -ts : -, -r .''- :1 -,--.t, -' r.' .'l -r,-.-'.1 : .'r:'* t-,-' '- '

A'BlLderbeek!b.Duivesteyn-G.èoosen-p.Helmen-s.Roze'a-J.verbarendse,-
+gey!-Írk - G:.vd1)ve1dte. - c.vd weide': c. fipmanl . . ..

r'l ' . *'.ir
., {.-. f- r _,

-3-
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IEIS3, À-.r«{Eers - R.reus - F. pe€ters -.. E.lrot@elèn _ J.wlttlng -_ L.veddjk _. -

j . ..-,....:..E.EEizinga-- M.vd. §Iey - s.ale l,Ienny - M. cle croot'- J.KulT)ers _ .r. ÍIa.sserDan.
. . ]PFOGFÀMMÀ.,DINSDÀG' 19-8:.i986

19.30 uu.r LENS.1 ..
''' 19.00 uur. LENS 3 ,..1'
. 19.00 uur LENS 4 ,

.,I.PROGRAMIIA, VRIJDAG : 22-8-1985.

' 19 .00 uur 'Í,ENs 2 - "
l.: .-.

2e k]'; . . Ir"\s 6
VerbuÍdr

- '.. 'Feyenoordi 2: ', t, -j r Sche.rreningen 3

- i r:Scheve'ninqen 4

- . Blauw. ZÉart I
- -.FKAW 2

wtlhéIEustoérnóoi
"'!{llhé lnusÈoérnóol

. !,- .. ,',

PROGRAMMÀ zONDAc 24-g-1988

1 - l .!Í-ilhelnustoèrnool
!Í1lhe lmlstoernool

- LENS. 3 ..
- - I,ENS 4
- vt,C toernooi
- :i,. cD_A 6 -., -

-.^r,ENS 7 ". :
:,.G.D,A I - .'

- LENS zaterdad 4

':. * ' ,:'INDETING 'IENS 5: È/in,-8r.

Feb. 2e 'l<1. : 'LElrS 5 - i
...,.'

v Kijkduin 3 - DSO 4 - Qlaicik ? - DVC Z - Cliveo.e'- ixoro S -

_ _ ,.2.OO/74.O0 .uur LENS
"12.OO uur r,ENs 2 ,,'-12.00 iiur urC 3 "

14 .00 uu.r DeC 4
..- 9.3q uur.LENS 5 -':t11.00 irur r.BxË. e ..1"10. oo uur GDÀ 7..' 13.00 uur rENs ti .

12.C0 uur cDA "9 " '

!l

jRes;

--.- ,,...!T; WlIIen II vac.5 - Internatlonal 2 - postalia 3 - euick,ptens I _

cona 4 - .Tuventas 3 - Kranenburg 4 - DEL 6 - wtlhellous 6 _ DBC g _
5 - SchevenLngen 4 - Viedenburch 6 - SV Den Eoorn 4 _ RKÀW Z. ,

P€s i 2e 'k1i.. LENS 7 Oranje BIauÍ., 2 DSO 5 DZS 2 Dynarnt 67 2 Marathon 2 DÍ{O 6
Den Eoorn 7 traakkwartie r 5 DEC 9 PostduLven 4 osc 3.

Fbs. 3e kl;i LBiS I Schevenlngen 5 wP6 g!.tsE 6 B}TT 4 vogel 1 velo 9
laalirc.rartier 7 Vredenburch I Valkeniers 4 Quii:k stepb 5 Eava 8.

PROGRAI,A{A IC' I(OMPETITIEDAG (31;8-1986)

r a.ou
1l -0p
13i00
L2 .OO

UITSf,A@N, ZONDÀG . 10-8-1986.

uur
uur.
uur
uut

12.00
12-00
10.00
t2.co

uut
uur
uur
uur

I.3$ts I
LEI{S 2
Ífllhelmus 3
celerltas 2

Quicl( 1

DIIC 2

LENS 3
I,ENS 4

VeniSo 4 .--
= Venlbo 3^
I Espetanèo 2

Esperanto 1-

LB,IS 5
wllheleus 6 -
Malathon 2 -
I,ENS 8

Postalia 5

IANS 6'
r.EN§ 7 ,_' _..

Valkenlers 4

t

ADO 1

I,E§q,2
IEIIS 3
ADO 4

19 .40
20 :2Q
21.00
21.40
22.20

ir\ i" '-'

uur I-iENS

urir'ÉuÈ
uuI LENS
uur..!EN§
uul. .LENS

5
4 r:" .-.r-

2',t-
1, .l

I,ENS 5
I,ENS 6
I.ENS 8

L. Sinke
Rrt(eris'
J. Rtetren
A. ale Pagter
J. Kqfpels

1-8 3x Í9.E.
lo-4
0-6 ' Jl

234943 :, .'
501541
237301 . . _.

976555'
500658

LENS 1

ADO 2
ADO, 3
I.ENS 4

vros 5
wos 6
\JTIOS .8

4-2
1-3
2-7
7-O

s
Eonseleïsall,jk 2 afsctrriJvenbiJ,

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz .,-. -
tr' " ,.
Í' zeer,voe,rgÀL " z
't "--'--'-'- Z .

'. zzzzzzzzzzzzzzzzzzz'hzzzzziziazzzàzlzzzzzzzzzzzzz;zzn rrrrrrzzrrrrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
3-I9"*r .1. -.-e!+Jdd.q rtltaL 'r'Oian

De nLeuÍE zaalvoetbal kor@tssie vooï het konende jaar bestaat uit,
R'K"'Ë'''''-'
P. KroI

070-601541
070Í-687 L2?

E. vd .Iloorn
P. Odinot,

070-803664. Sekrëtaris
o70-8a4522

en wij we'sen Julrie een prettlg en succesvor zaar.voetlalser.zoen toe.
-4-

' 19.00 uur LENS 1

I



V@RTOPIGE -TEAM,. INDEÍ.ING

TENS,1..'Í(rj:-..----

IJENS 2:
Í.lu i i, -lJ
t-rr;[figr

3

,I.Kr1per4"*!§)
R. ZiJlstra.
A.de Pagter- (

P.'odi'!ióÈ '- E .

- À.Kul?ers - W,K]tinnen 1-:M.val KIey - E.TroÍGeleil': R.v Gijzen

A) J, v !{eelden !f . Pleterman B. Àaltrers E, vil Toorn
Landmn E. Opterberg;'i

LENS 4: ;-'{1r.:.i 'R

- r'ia,]lï V !:.1 -
I.ENS 5 :

:l

UITStrA@N, OEFENPROGRAMMA

r-,iri:--
Riemen {A) G. vd KLey E . Eoppenbïouwe rs P. Schulten ÍJ. É1é

:,.r

.,1\i I :

i ,!.

::.'. '.],- ,i' i;

J.
A.Schijf - O.EEis - F.v DUk.

.ri1é-us'r(À)i:-iilr:rÈG: a:vr'sirtièi6!,iijt,i'u.s"ii.l;;iJr'- r.xrur,-.p.K; -
:.eP,L1IÈ'.q -'ir,'l.r' - rj:l':-.:. ::íl}.:i. :\it r-',\'-;t.gr\l '-.... t"!. l - .:

. Sinke t '(Íi) ; -G.S1rf(e -r w.v t4ersbérgen.'- R.GiDbèrg - M.,Iàsen - F.Lancel -.Ilna " -

E

L
R ..f .Toet-.-,3i1 :. ,lr:, ,r:,.r 'j. -: .-,

zzzzzzzz??zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzzzzz. -:, r.rïr í::/ jïr:i rt\ 'l :r.,.r; r-. r - .. t, i. _ i---=-r-.=a-----=.--=- .!.

i r,ewe.e lion: sponÍEN,.vÀr\ij oÉ,Éiu- mooiÈË i.--,-';Í.2'. ' i:r[.'' il'" i:';Í-' -'
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz;r;"rr;;;;;rr;àZ;;íirii,j;";;r"à;rrriirrLrr,r, zzzzzzzzzzzzzzzz

--ïf=?E:-:---f:;-ï:: .r,.r.!i *.j;.Sl.r f:,r a;r, I!;'"1;'l r: jrll.I.ENS'I ornad 1 3_3 LENS 1
rr,EN§ 2'lI 8..:ra:' I.tè!§ir"'bmas,.2 í'r iÈi'!{ "::::ri;"§ .5.'r'tt : I " ,;'.rr-ÍrJ'
- :'t:. ^il.i;i 'a.1-.3 ':i lï.t..r:;r. .,' r'-,.,. :l''.. . :, '": f!':l!'i ;.' :.',t.:.'.:'.;
16:8.1985. TRÀININGSDAG SBI,EKTTE ZATERDAG 9.30 UUr.

,K§D,I.
I(sD 2

) ali ., 0-0
,^. 2- 

.2

r,'!1 i {r-a iÀ i-..

16 j0Ö .t'urisvLv'2 ' 1 r,Etls 3 t erzareIen 14. 30 uu, terrein
"' liggrÀ| terrein svr,v sibrrcorylex Adegeesr, ;;;*"il;.;.l:

oPsrErLrNG I.ENS 3 r,J. Kor:ruenhoven - G.Kulper - H.iIansen - c.Lipnan -'*roe*u"rÀ - *."rr= -
:ry r-LCt .r. pronE- :,.{: §inke - F.SwaIef - o.swalef.:- Wlstulfbergenl: b.dd Riritei _
:,-, iÍr . ír i f...lg9-slop!-.: 1-. Ase. t.i '-. .: - ' | '^, ,:

,.afsghtljven op vrl-J dlag r5-e-1986 blj A.spà tel....291737,.- - , ":: . : ,t . i :

OEFENP ROGRAMI4A WOENSDAG ,20.8- 19 86,

I.ENS .

18.45 uÈr reilS 2 :3 .':-Epbv-Z'

.t , |1.,.\ |

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

JJJJJJiT'TiTJiIJJJJJ,TJJJiIJJJJJ'JJ,I,IJJJJJJJJJ,r,I,J,r,JJJirJirJJJ,r,rJ,rJJJJJirJJJJfifiErffiJiiJJj,rc,Lpcs.I
,ITEDSTRIJDP

ROGRA!{MA ;A+B JUNIOREN

*,.i4'.ill,Y* rNs 1'-.::i';,rri
,,iIJJJJJ. iI.'JJJ.7JJJ.'J.IJJJIJ
.'r J

-' J .Yïl rruT *-Y9Pfl9F*: :.s;:

19.00 uur GDÀ At
19.00 uu:l GDÀ I]1

td1',....Írt +. !r. .;
ZÀrERDAG." l6:8j19'86 - 

-' -'
':T--:Ë;-=-:- .,..*
14.'30 uur. Lm.tS À1' "'^ :
12:30 uur'LENs A2 bLLr '
12..-3q ,iulrEif LENS.-B I
13.O0 ' uï;' 'coriï irÍ -rL:r tl-Éri :ilí'; ÍÍa
MÀÀNDAG 8-8-1986.

19.00 uur" LENS A1
'ió:öó ;Ë **,i;i"rlt'" r-
'19. O0 'riLr 'r,ENs nl,. .-
19 .00 uur ADO':.;:, t; I . ' i

HFSV !.

Excelsior A1
LENS A2
Excelslor I}1
I,ENS 82

i '' -,i ...:
ATGEMEEN KONIAI<IPERSOON: pèter perrelm, serenadestr. 5L, 255L }ts oen Eaqq, .t.eL.g7 7674
KONTAKIPERSOoN T . r:Er-:_i.-, :.qglrr -qpeqq€?r JeI. .2g2g2g .btg l§.1..97 L67d (btèr nerreyh)
Arhellen toor. de. .,wedstri j{9n .p1-j, b..9ye.rge5roeud:.per3oötr--op:.vrl jdagàrrond'.tGsen 18.oo en
19.oo uur'. voor avonö{edstrijde{r ulterlijk. ale èvond.van de.wèdsÈrijal voor 18.00 uur. .

-. llqrÀ.: - e;.,!:.-.r+.;,- -,.i:,e. .; - r.:.':-;-.r-.;;:.,Í-.iï---,'J- ---.:-::
'DONDERDAG. 14-811986. .1rl.r1+.1:.:. ti, :_r." . i §.: tJ....SatDénltoEÍrt.LE[íS

l-- íi;:.I E.C;de l(oning..r': ,' ' 18.15.'riur
i:i:l;.i r-ö r - !, ií::Í) Arhelweg ;I : ' j 18.00 uur

t.: ^-.'i1 À. Groenerreld'1 ;,;t.; :1
Zulderpark .. - .. . .l

.",..

8.15
8- 00

r;'u ts1".. [] ! Q§l e:irl
-5-

uur
uur



!íoENSDAG '20-8- 1986.

I,E.\S A1 :

IENS A2:

, zul'de rl,àik "
ilr-.'-!ri

, : 'saËnl(ollgt.'r,ENs

.'.18,0O uur.-,.119...00 uur íl!D, A:rg9.= .1.;: LENS O1''..--, 
-' 

.

VRIJDAG. 22;8-1986.

19.oci uur" LaakkwàrGél'eï - I.ENS A2

- LENS I}2

OPSIEI,I,INGEN

, J '-r I - -

.EansonJ,Utsstraat.
alaÍrsonlusstraat,

zuldlerI)erf

- 
'-.,,i ..- .i i (

w. voaelaar ''
Bereste.tr.ldan

18.00 uur
15.45 . uur17.30 uur La akkwartie r I}3

voox.74/8,t6/8,18/8 en 20/8 wordt door de trainer bekend . geroaakt; ; .-'.,.I

voor 16/8,18/8 en 23/8 R. cuDberbatch - M.spa - p.straathod - É.v veen -
r a", --,"- t '

f,ENS B 1 :
,,,,.,1.V,",t1o.Y - 4.,v wlJngaarden +, aanvullÍng..selektle . ,, .. ,,.i r.{... 

".;. _

voot L4/8, 16/8 en 18/8 woritt door de tralne! bekend genaait.
Yoor 16/8, 1818 en 22/8 rn.vd iieiij": s'rru i;;g'- .,,., N.Bholai -'R.BJhí:,' :LENS I}2:
N.Jagesa! - M.de Vries - E. Sllerendrecht. -.R.ZanÈstra -. M.ppnnlngst.__.

. _-_§-ShàrE- + aanvull-ing selektLe. ' -' ' "'i'- " 
" 
:'-:!: :

:E.bSTIiIJDPRoGRAI4IIA c+D .ruNIöi{tu\ 
.

KCÈIrAI(TPERSOOI{: RoberÈ pennÍÍrgs, te1.
Afbellen voor dà wèàtrtlAen btJ borÈngenoernd
19.00 utrr. voor avondwed-qtrtjd; uiteririx ae

VRIJDAG 15-&1986.

652414 b.g.g. g7LG74 (petei perrevní .1'-
persoon op. vrÍ J dlagavonal tussen 18.00 en
arrond van de rredstrljd voor 18.00 uur.

: ..: ,...; ,. I ' SanénkoErit 'IiENS

19.00 uu;: óo - li ' " -t

z.sIERDÀc 15-8- 1986.

I,ENS D2

- .' LLsse C1 ,. ,.
- I€NS Dl
- trainJ.ig op'LENS

: rENs Dl- ("l

I.ENS Dl

- . , ".., ,18. 15 uur

--:"fi i,.,t
uur
uur

**s
Gona
I.ENS

11.oq
11.30
10.00

ci',
D1
D2

t:
I :,: 10.15 uur

10.45 uur, ;; ." i-."§.39 fira
IíAÀNDAG 

',8-8-1986.
19,Q0 uur.Verbuïch D1

t{oitr{§DèG, 20r8-1986.
18.00 uur Vios Dl

" DoNmRDÀG 21.8-1986:
i9,00 uur Am C2

OPS'IEIÀINGEN:,,

l,_Yr' 11 ''r

Me_-is Stokelaàn '
. ,i:ttr

zuiderpaik ; - .: .'-'-i. l8- 15 
'rii:r

, n .--l"' :-'-,:j:Í ..i,-- la!-'

' zulde4)ark " '' iB. 15'uur
. r,.,1 *It-i, | ?,ir:.,; i. '

17,15 uur

I,ENS Cl

LENS €1.:-,,. ' -Vqg.r,':1618 en,21y'8. woiclt- aooi aè Èrairier.bekènd ge6aakt. l.r-l;.1Íjii"'i,;-i:."''i

I-0]lS D1,:.

LENS 'D2 : '.

!{EE§TRTiIDPROGRAUIM EtF ,tfuNIOREN

KONTÀKTPERSOCN 
.,

Rob v Schaik, te}. 884

1i.?.Qg .gr3r ADo :r ' jtj.^r,':'--:ïr LEN5 Ez
Z_è'TERDAG. l6+8- 19 86.

Àfbellen voor ale wedstriJderr bi.J bovengenoerocl
'19.QO.uUr. Voor avondlweds rrï J ilen uitelitjk de
'diirjpaé:rs.s-1986. " ' :::'i..i--=---:+i l .r .:,i:

:^.-.v.o-or :f6/8if8/.A.en 2O/.a wordd dèot ile tÍalner i:exend .enàafa.' - Í -':j-"
'.; ' " 1'... ..- '- J ..'1 , lil.ll' Voor l5il8 en 76/A M.BerÈlna -'f,i.ffiàèn '- E.!Íaterreus - v.de WIÈ _

' ., D.zandsÈïa + aanvulllng selektie. .,..'.':: .' .'=,'..i-',,-:;ït -.
J i , -i . :i ' ;,',i f-it. r':

-,' 'a.'1, -.- í',.t'
694 b. s. s. 9 716 ?4 (peter- 

f"r.rg"r],,,,r,r rn.
persoon op vrlJilagavona. tÈsen tg.b0 en
avond. van de vredctrljal voor'18.00 uui. ;

. ! - s?í,éntid.rtst'rENs .rl

'. ti t-.,

10 .00 "ugr cona El, r. .:: ...
..10..00' .u.qr LENS E2 . -:i I

-:-.,I,ENS EI
-, .'.. . traiÍrlng op LEÍ,IS
:: .; I.ENS F1
.ii! .

Eeresteinlàan l ó.is ',ï;
.,.'9 . 39 .qur
Jii,. - .: -,, i

10.15 irur. -(i
ïl 1 . 00 ,.uur cDÀ F I
,MAANDAG '18+8: 19 86 .

18.30 uur Verburch E1 Í.ENS E I

-6-

Arkelvreg 17.45 uur



$ToENSDAG. 20-8-1985.

I.ENS.EI:

I,ENS E2 : ,

Verburch F1 13. 3C uur

voox 76/8 en 18/8 woralt aloor.'ile trainer bekend'qeuaakt.
Voor [5/8 en 16/8 M. Chaaibt - J.dè Lanqe - ,.*.a.rr"* - .f.el
A,eI gaddioui - M.vieveen - p.vd Steén - M.pronk - J.vd Zande
R.Ottè - P.v Rijn - J. San,ri.fort. !,.

a

gaddloui -
- R. Kloor -

_LEÀs-Il: . \bor 1618 en 2O/8 J,BIom - J.BIis - Ai,vd Eeuvel - R. val Eeyden - L.peek -
v Leer$ren - P.vd ZàID - E.Àkab.

DE 'START

th
.,'

zoals jullie aan het wedstrljdpiograma hebben gererkÈ clraalen we weer oP voIIè toeren.
Btjna alle dagen tn de week wordt er gevoetbald en natuurlljk ook getralncl. EeÈ spreekt
voor zldr dat de JeugdkomiSsleleden in d.eze LiJd ook veèI te' verwe rken klfJgen te reer
omd.at er' organisaÈoris dr ook nog Í,rel wat te regelen 1S-.. zo zoeken we op allt llonEnt nog
IeLders voor LENS I]2 en LENS'Ez. Ook'de trainerspost voo; de ninJ--welpen op de víoensdag-
uicldag kenÈ nog een. vakature en ook de jeugdkomLssie heeft nog wel .wat versteikLng nodtg.
wij $reÈen best dat deze akflvlteiten wat tijd in beslag,zulten àeloen. Toctr vragen we
eeII]eder om eens biJ ztchzerf te rade te gaan.rf er lntë'iesse en tlJd Ls otr serleus wat
Eet onze jeugd te gaan doen. lGnsen èie interesse hebben of gewoon iets meer r,rirren
weten kunnen geïust eens rtret cns koren pïaten. Iedere maanalagavond zlJn we in het klub-
gebou!, aanwezig. Natuurrijk kunt u ook berlen.. peter perrelm l"e:-. 971674 staat u graag
Èe woord.'

I,EIDERSTOE F§IOOI

zoars hetl;r nu nàar ult ziet hebben we op 5 septeEbeï geen.èIftal vah'ouders. Oe ànfoo,
na de afgang van VcirÍg jaar, bujkt geriqS. Natuurlijk blijft ilan spaans het proberen en
korende week zu.Lleri'heel ríat vaders gevraagil worden. ook telefonLsch 1s hij te berelken
onder teI. ?g2g2g-'- .1 ,. 

-. ' -- '-r 
:

DI,ESSURETJEED i ' ,,;
.. -,t; -

Leo v.ttt'Jn ls gelu}.+_Íg weei uit heÈ ziekenhuj.s. Net ul.t z'n nacirthend, zo lri de auto
naar_ het sporÈka,nq zeist. zal èie een beeuje 'voetbaLgek zlJn. Eeraas zal reo.riog even
geiluLal rnoeten hebben voordat hij rreer de trainlngen kan t/erzorgen voof Bl en Ui. Oti ae
wecl.strl jden 2a1 hij zoveel mogelijk aanwezig proberen Èe zijn. -reo vaf Hàlte betérschap.
Pechvogel nuErler 2 1s RJrcky spaans. I'log in àe- eerste helft iegen vEIo afgelopen .ut"rdàq
ging het aI !ois. PÍcky ki.Ian verkeerd Èerecht en scheurde een iapsel fn zi1ri voet.-,2es
weken gLps goolen zlJn voörbereÍding Ín dle wa"r. Sterkte Rfcky. : ,'.'r,,.

*j_.i

-7'-
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14.00 uur LENS Fl
OPSTEIiIINGEN:
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I

VERHU,PíNGEN

BODEDIENSTEN

TRANSPORTBEDRIJF
' I.t '

" * l1:'l-
,.i i.r.,{

,. ri,. -r'.- ''l ,

OPEN. EN GESTOIEN
VRACHIWAGENS, ,..,

B §rrtottt.§ zotfitt 8.J1,,,,,

l'll ": 
t "'

tj.dij,l: -it- -- *
, l*

'. j "Fï

.ïl

'{t,' ic l
t

TRAILERS I1i. .,4}tL. , J '!í .. 1f,-1

| "..r1, '.'-' jii'::_ :-
' 41,.HEFTRUCK§ ..-.i

AUTO:S MET KRAAN .,-.
KOELWAGENS .:,.h

'3i5r;l 1r!!-r j -1,'1 ,;
'4ï F ï Ë,t -;,rn ,*
, SCHELDESTRAAT 1è1

-.. ' .'. : .'r(
è i, -t :1 ;:': ';-;ï{:'-ijifj';

8 - TEJj*EE. 85.99.9§- - SoI'IELDESTRAAT ao+s . relier..85.9a p - qs,dp +

ïï i.

.'li: t,
Restaurant

-- p;',rlè;C"ilt Vobr al Uw' !

madestein
bruiloÍten;

' receptiu en
diners

ilI.; ;- 'i .. 4:: ï'-í ';fr i.t ,í. 1
M8depolderw.g 100

' '6-GÍövenhage
;..Jeleíàon: 070,. 89.80 05 it i
'': ' .- 91149'44 

84 3.,.r" '

;flË

RESTAURANT

f

Menu
t'choni,i$on s@'

. Vorkerchqje int. **"
' Géb. oadqpelen' veri Èrunten

''t3§,::P'*§"i
r Direi v.à:, 17.0 Íui -.1-.j

' oot kÈ, uesrotÈr'parlj*.

Kolfie
Bonfunt

.i ï. t. : -':-Í.-1 i
'-:

; i..'.(', i!: I\l'
tijdig !q rcs€rteEÍr.Geli:ve

. Valkenboslaan 45a - Tel. 6018S/

B€Íeikbaff m€t tram 112, bus 13-14

Dagelijlc gËopenà v.a. l7.m uuÍ.

BEIKO ZEEFDRUKy
?

. ,5r :,, ,. fr;ro:-ciz66i, ,.

JAN v.D HEYDTNsT&cAT sl oerv rwie ' '

r \'tn l,(r«,cn li,to,

NIEU
Í, i

i

-i

"::

DE GEilIAKKEI.UKE TTIANIER

VAN lÍ)ÏÏO SPEI.ENI

.A a

.'.' ',:' NATUURLIJK vlA LENS 'r. ',,t.- t.l;'-; : ," '.-:'a':ï:j"--::- ]. .," ' ï".rr- - * '
lnÍormatie. in het klubg'ebouw of bij het)Toto/Lotto sekretariàat: 01749 - 1 fi'02

ifr.Íf.T.ïaÍitwfTr .,,(D,.,
rrrraxïr*rl-f,rr r "l*ríi .rqEGI[Er,- 'u/ "'
- " ' I lcndhill( dc:iFalnnl1l(liikli1.kr

4

IrmÍ\Í\riínf,ÍaÍ-Ítr 'rmrïIex§rïfl-
IrÍE[rritETlÍIirr ,.rrar-Í,ErEÍrftMr ."

0,

ï

t

]
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I
I

I
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ADVIESBUREAU
VAN UNEN

!. 8.,\ ljt -! ir .ar -l
.... I ;Í- '!, -4 ,

Administraties
Belastingzaken

. BedrijÍsanalyses. .

Tussehtijdse controles
.'.r: 1 "\r ' \''.t r

':r:r ..'.- ' '
uw contactpersooir: i. e: r. xeLtaàri

Obrechtstraat 77
25í7VN's.Gravenhage :
Tel. 070 - 45.80.85

l/ .l: rÍr, ï

:Een iéker leven
verzekPrd-leven!een'tó vbzbxeri ngen

(au to'è:.fi % % kortlng l
t

osbliikJmax. m .,'t. l
I

;' . i'.; ja,-i
".i .r ''1"'_ '-'" "ALLE VERZEKERINGEN

'' ' "' l''1 i'. HYPOTHEKEN : '' '

PERSOONLIJKE ÈENINGEN

Ar'M, OORET
HENGELOLAAN 589. TEL, 67,10.96..

'\ - .- ;._,-'.:L.f \ rr { I

P. RO ENIRIJS i : i' "ii1'ïrl ;!i;
I,

HORECA BROODJES EN APPELTAARTENJ.

'.. '.., ]
lt.-l ' ï

1I v. Zeggelenlaan 314-316
Tel. 901765 b.g.g. 985660

t.

uqb*

T i'l':..;i:

DGIETERSBEDRIJF Landelijk erkend gas. en waterlilter'
l stallateuÍ en ..leveàhcièr Ían. sanitair,
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* 
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Eierrede wlf ik alle rottseis, bestuuirledeí, d,onaÈrices', . aonatuers van hartë bealarken
voor I,L aanwezigheid, d.e vele sPontane reacties en de-mgoie cadeaur s iile tk heb ontvangen.
10 augT:stus is voor mlj een onvergeteriJke dag geworde!. Mijn dark is natuurrijk veergrotèr als deze paar regeltjes. Het was geweldlg.

INTERVIEUIÍ - INTERVIEI I{ - I\IIER\EEUI{ :- IMfERVIEIJII - IÀÍIERVIEUTTí - INTERI/IEIIí . - INIER\IIEUI9 -

In het, vervolg. op het j.nt€rvieu!, Det de tralner van de zaterdlagselektLe, rls deze week
de trad.ner van de zondag B-serektie aan de beurt om enige .bekendheid tq verlriigen btj- .aIIe LENSIeden. (Voof zover dlÈ nog nieÈ zo is.) . _

T.?,5"ga,us.r; 35 Jaar, werkzaatu op de r,agere s choor in de Í,Iei!0aïstraat,. en inrÉdders
aL 25L lial van !ENS. Eij geeft (laar Ies aan grcÈp 4 (Ieeftij dsklasse van 7_B jaar). Eijheeft zijn jeugat op r.ENs doorgebracht en heeit daar aIIe jeugitséIecties doorlàpen. ua. àejeugdl heeft hlj een aantal J ar:en in senioren .2 gespeetd 

"r, 
aiaru- paraler trJtntn!gegeven aan diveïse jeugdelftal len. Door een paar neqatLeve ervaringen rpt één vur, àe-toen,alige jeugdselectles en door probremen 

''Ét zijn rug rs hij gesj-opt ret het. actlef,bezig zÍJn trpt voetballen en ret het geven van trarningen aan àe-ieugà. o, to"t 
""à-*avoetballen bezig te zun ls hij toan een tralnerscursus gaan vorgen àn heeft dliÈ tot.e'enposltlef eLnd vreten te brengen. Nadat het trainersdiplona behaalà was begon hij aan eeh

range trÍs.lnersloopbaan. Na t jaar vcs . jeugct, z laar r,rr'rs 81, 4 Jaar wLlhelrnus À1 en sl,2 jaar r,aakkwartier 2 en 3 (zond,ag senlorén) ts hij nu begonnen- aan het vtjfde seÍzöen.bij de B-selekÈle vaÍr !ENs. In het eerste jaar was e! een waalideloze nentaliteit en washet alleen maar Eogelljk on één avond in de week te trainen. EierLn lÉ erg veet veràderdde Dentallteit is veel beter, en er kan nu t$reex0aal in de week worden getialnd (èii wordt
ook j door de Eesten gedaan. ) Door deze verueterint r= t 

"t =p.ï ;;i;.;", gewordlerr retin de afgeloPen jaren het. Ilervan afgeleidtle succés met tweà karyioensctrapiert voor '
r,ENS 3 en één kaqlloenschap voor lENs 4. Naar het ztch laat, aanri.n fs nei'Aft selzoen.vooï het derde mgelijk om Ln de top tIan de reserve 4e klas KNVB IDÉie te draaien. Voorhet vierde zal het dlt jaar hard knokken worden oE een plaats in de top.te beDachti gen.Dlt laatst€ is rede een gevolg vaÍt het bèperkte aantal ipelers alat op 

-dit 
roorent tn de.B-selektie zlt. Tocll zal rheo proberen ou constanÈè =u*i=t"uirgon 

-van 
de elftàllen nate streven, oEdat dit de resultaten ten goede kont, De sarenwerking DeÈ ale A-selektle lsin het eerste jaar troel,tijk gevreest xnaar daarna ls &it alti1d uiteist p""itr.i-g"*"."t1-DeveJa,achtl.ngtenaanzienvanhetkorendeseizoenisookwéergoeil.

Nadat Í{iJ het ldee van.r.rarehd v Eijkoop'on de zaterdagsetektle its sprlngprank te benut-ten voor Jeugdspelers dle overgaan naa.r d.e senioren, aaÍl rheo hadderi voorgelegdl kríau ereen negatLef oordeer. Als nleuvlkorence senioren naar de .zaterdagserekd. ó";; d;-;.;;dit ten kostè van de zondag B-selektle en iiat kan nLet de beiloeiing zijn. EeÈ argru.Dent
,Iï_r;I ï:_git de nieuwe.senioren in de zarerdas berer rr"";;Ë;";;Ë" 

"p de .or.rsrap
naar dé zondag À-sèlektie dan in de zonclag':b:selektie, wordt door Ttreo weeilèsd door hËtfeit dat de.afgelopen jaren veel spelers vÍà. de zondag il-selerctie .ài. 

"r"".=*trlè over-staP hebbed qÍeEaakt naar de zondag À-selektie. .verder wi]. Ítreo ."èri 
"p*=f."i à.t-e" 

'.lrxo
steeds gped heeft. kunnen inschatten. víelke jeugdspelers geschLkt ,a="ni.roo= ile \rerschil_lende sèniorenselekties li] r,ENs. Terugkor,.nd-op het idóe van B.v H. roerkt rheo ook nógo-P dat dè renseriike band tussen de zondag A-en B-selektie "..i steitJi aanwezio is aan
ï:.^,15:"1 de zarerdag en zondag a-setektíe en daardoor de oversrap ,* il.;ffiil;_-*'
::1:::1:-:iï.9:-ïol9.s A-serekrle veeL beter is. Misschlen rekene;at voor het nÍveau varioe Taterclagserektie is er nog het felt dat spelers die. zich niet konden handhaven Ln alezondag B-selektie nu ln zateidag één spèlen.- - ;--- ï-:-'--"--':
nr tlervracàting vooi' Ëet kopn(ie -seiàoè-n 

, is positier. Àueen , zou het l,renseli.jk zl jn_ dat. deB:9e1ektle uitgebieid vrordt oB reer'cóncurrentie, te krlJgen. .ó;1i-à. a""ropst a1s trainerheeft_ rheo 4og gèen plannen ori iets anders te gaan doen-én g.at is,;*;;;i; d".;;ffià::1"1 va! de afgeropen jaien, een positlef punt voor r.ENs, Íhèo w ars raatste, nög evenEans van Dotrburg nöeren voor het optreden ars sponsor voor r,ENs s ;t ,rin ,:DartshopIlre oorner'r geregen in de BetJe wolfstraat ta Én uaag. wi:L"""" rt eJ .,reer succes voorhet koDende seizo€n en \renrachten toch l[iniDaaL één karyioirself,.t-al binnen de B-selektie.

-2-

Red.



LEI.IS Wiele e bezóekt' PiÉit Buïghow{t €ian dè 'cöte 'dr Àzur. .j r ,r| l .r, ,l .

*i; Voor -.dq.',vele lrielerlie:fhèbbèis' volgU óu ,eèn sterk lngekó'rt 'verslàq , van ale Schitterende
r.. belerènibsen van ónze wielerploeo: in het uiterste Z.Èden van'Franlirljk.De'conDlete vErsiej.s te'bestefle bi jl Oe-.-redlàèti<i . vàn-r de..IÉIlS. FLvué; rl! . r'ir: ..r., .r-rrr* "": i-'1 '--' ": '

, iyr.i . 1,. i.r,. - {i.i.:-.. j ;,.Í^., .....r- ,: ..... * t-:. ;.',J,.\
' ''.P. rEry wiereri:roeg E:rTq. g1t .maàr.i'ira jaien Iàiqe. sup'ràmatie, nier deer rer neren..aan

.de ronde ,van d€-'Mont d'llg*?l I raar. ;rer|<_oos een indj viduele koqrs naar de nEnilalne
.,.,Pö!. q'-Azur,. giïegi ons r,Ëus.'.ffd Piet'Buighournrt grotè sucèeàsen boekt op agraïtsch gebiedt.' Wef heèft de ploegleiÍiine a3n dg teleurgestelde. organisgÈoïer-r yin d9. Rgn-§e. v-a4 de M.A.

-!peg?.?egÈ.de _LEf{Sbrigade ,\P}Oe_{rd, jaar. weèr te zu11en. inschri jven,. rd!s 'de staitgelden
. ,.rr,9. 

p?.e..s{ch1og fcl .erorqer-r.., Nq. eeri- vermàeÍend€ autorit van zo'ri lo0o'kilorneter werd .op 24 uei
'] j.I'.-èen' Èrainlngskary) op9e9l.,age4. àan het reer. van Ànnecy,. gelegqn Èeniddgn, -van bekende

.,,:91= ui| Sq Tour.. de':PÍance. - Daar wérd eeà strak schema qfgewerkt i,à gen ÈtiasUestek van
.. .,..;í.geSe.g, i $raarin ,9..9. :b:è; r*..}.':5iiii 'íaai: hef bekende .!Éi-oorrl. .. ctusàp,, .-e-4 een ,rijdrir van
' ';'?:- xiróÉrer'rond het 'meer.l'Uiteiaarà 

wà!, "r; v""i gà r";.;, !i;,s-!rdrte, yoo5.p"ispu"-
nëh,'rí'àe'ói*tió teriírss"n.' ,wèmreh'"rireiicirti,|.en v.n aé ir"".i; ;";i;"r;;;àid;il;
vlll 99,sl?d 4nÍlecy: I",, d.,,199p,, y"" de 1e dag. yoegden naït. sqhulÈeL e,n.;Hans_.citroen ;1ch

.. lij de., rest Y-,9.. p+9sg. .z:jr,ltpllen,, z,9qr9 Èekend, ee$ .grgte-: hekell aan rrainLil$arueia
' en kotren daardoor ook niet in aanÍprking. voor het kopmg4.g.chap. in qe pl9eg.. Al;trEt.ar,.was
,..dt, Pl":g eclt:r. goed..uitgerust en concitieneel qàsteirt-rooi a" uiinà ao! kitoreter range-toghE, doo.T hgt bergachtisg. vebi,gd; die."de LENS equipe.in .drj.e.dagen (etappes) zou róeten

,.,9If9-SSe1,.9m.hetr e:1d99-e1, Piet. ïlurghorxÀrt (wonendl in de vrgchtbare vallel van..Grasse).1..- te bereiken. Het zou..een barre,tog.h! Saan worden,, vol mqt gpanning,..sensatÍe en ernoties.
ï.9"3.,91;91r5u,,v.eis1aerEl"n.1ei,!4.iq:il:;i;;;;rq:'""#;,--iï',.,. ,ii,..'.i. ,,

lÉ.; atr:\',.: rí.r.:;.i,i j'.' ::'rl. r.".í ,:ji.rir:- -.,..:.:' -.'ar.rrr. :rn i ' ;1'' . a-i :'," -,:: , wordt' vervp.Igd ' i:'
'.., - .-re,:!.. -)..-r'-rl:;'- :;!-,-:-: --:-l:.--r--:! ;:- -' ' ,i.'-*-I--.- - L,l ,t : _ j-l-:l-.f' :::ji:..1:._-, 

.

uNr@FIr -,uNrcoRN -- ullr.ps r u"r&*,';.;""à*' .':.;*Ë*:-:r^Ë.bd j;i;'**-': *ró* -
.. ..-.:.,:.- 

^.. 
..,---, -1t ;. r-,, :: ,;,ri. \;,r. i:_.'.. - 

l.:. /dt'..".-i ..:ft-......
?--_l_ ----;",';=.: r +::-.i.-- -l;**:--i i----.i.:

vanaf "volsènde..week zöhdad'uianda,? naËt'het xoufoe€i'rièvoet6ar,. ook"de itriia+ bíi a" ..
;IIUNICORN/LENS voétbalJ-er van'' hefrijaatl wéer 'Iós,;l t^lË zijn u uiïelaaid "nbq ae eínaulfuf a-ï;

Yqn. vprig ijaat lschulalig: 'Daàf gaat'ie:i' 1:,:t,-').t ..'' rr,; " l'';- 'r ''"': '" --

-.1, ".,ï*p.xF.tpr*,-,,., l:g ry;il;:'1vé,i-u 6,e)".!.'. iiru'ï ïa ,ià' . j.à r,i' .,o.Ju.J?,ó,-'2. --,' perer l,reefou.;.._" 1:1.,,,',:";.\ ,,,, a,7l 5..-.Richard vdl Hoek , rz7 ,;.ir:(-..i., ,..:6,4,
.1.,t Ír.ïRor ae jdira"-:"', isi,l"'rr';.'". ;'à;

.-!.rr. 'r.:.y-'r..Jl, -r.-?. !!:.i151-' '-'. ,.(1".,u6,6) ---..;;'': ,. -..' Í.i' .:':. r'.".-',;i .r'.
on rQ,.y4::!'. ,;.-wq.wó. uï rretlaótíè :.ierwacht :iióË'hi j èen' vÈte pïaàts ,iii r,Ët-Ëer.L óro;àrt,

t 9e-p..1 (1ge-!li.cttti 'tfiPoretisbhe) kans ite::geven oh bi j .de eeistc àf r te à:.naiàe'n, ciàn we .- .

:Irolgenq ll".i?"." EÈtlieen. gérntddelde- wèrken. van.elke'speler d.ie 1B wbèsË;ijdèn.of ',reer. fn
,.de .-l(gFpetitie speelt wordt een getÉdrlelde bepaatt. De'speler 'net het hoogste. {àrolaaeraewordt aalt..het eind van het seizoen uiteraÀrè dè LENs-voà$a1lei van'het i"ir.1 .:'-..,

We hopen dat wij d.lÈ seizoen weer een beroep, móqendoén op dè redewerkincÍ và..aé sóroor,1
-r,tefq 9P:de punten te ge'ien j-í,'.,r:rÍ .; :rt, ..-.r l. . '4, ^ .' .-. i -. ,: 't

- *-^."!'i}-Í:-_:.1 :1,-!-ï-j;'I r':'r 
"'-r 

ÈÈ..'|r ''"r.r'": ' = :', '.)i'. -' ;- . " ',

-;;,t* '- "-l f"i;J-ií:'":'*i;;;--,'jï::-::',:-.r--:*--:*':-;----i:1-ï:--:*'-?.: 'r-.i.+-j '-:-- - -.-:"-..

Qr zaterdag:2 àu§ustus. vertïok het LENs-geze1ss chap oE ongev.eer half tien. itcËting zeiston aldaar de week op het sportcentrun van ae rwva'ddor te brenrren. c,eËraóht door lJln Éarr-tal bereÍdwirrige .ouders kwaren vrij hier om +_ harf eIf aan. iÈ-|roep lesiona utt ia 
- 

"jongens en 3leiders. Na ons geloe1d te hebbe'n bij de kaÍpstaf fónae-n'r" a" t"nt,g""ri )
inrulrnen. De luchtbedcen vterden opgeblazen, de slaapÈakken uitgevouwen en de èpoittleding

lr.werd aangedaan':'Bij aankomst krègen wè direkt een oriëntatiespÀI overhandlga, -zosat 
wetotaan het eten (12.30) zoet waren. TÍjdens het orièntatiespel werden a1le :gebàrirwen, 
die

.op het 'spor'tkorylex stohdenï aarigeàhair, zodat ied.ereen wisCwat ,.rr' ,*,.. ..'i. 
. 
,.;.'1i..:t:-1=I:Jltlr.:jt'.Í+J:.:.,.:.'l:'.-

,rrl'1ii:lÍ'- I \- ' : ' ''-.'i r'- | r
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TJ-jdens de lunch vreld uitgelegcl hoe een 'en'ander Èljdens het eten gËregefa wera.
ilet dagprograma bestond uit.tr,Iee coupetities.i Een..'voetbalco[petitie en een kegeltrefba]-'coryeÈiÈle. DÍs s I uliddags rcesten wp dlrekt aàntreilen.. Eéó vredstrljd kegeltrefbal .en.een
wedstrljtl'roetbaIleri. Deie beide onËleralelen duurden.ledei 20 Erinuten. In iedeÍe poule
zaten r ploegen zodat we d.oor de week heen 5 wedstrijden noesten voeÈballen en 5 wealstrlj-

, den:upesien iref,calren'. Daar rÍij 'één'van de jongstb i=o"p.r ,"..n, kond"r, we nieÈ àeè-
doen in de sttijd om de 1e plaats,.We |aven echter goed tegenstand en in beLde poule's
werden we 4e. Toch een goede positie, wanneer je keèk.naar'het lee ftijdbverLchii en hler
dl.rectheÈ;1engteveÏsch1I3an9ekoppe1c1...,.,'],.,.-,-,,...'.
Eèt avoíE)ïogratmà be§àn alt-jd. oln +- 19.30 uur. Í,Ie startlei| rraanöaq ret tour,rtrekken en

. het 'transferspel. r-Doordat we, zoari àl .Eezegl, een èr9 5on9a"91bep*iailden, qind, het, touw-'.trekken niet zo goeil. Het transférspel itoeg'erg goed-aan én óe lonqens tradóen 
-hiel 

àus
erg. veer prezier in: we. moestel n.l. ngt een groepje van -1,7. 

jongens + reider 16 spelers
koPen waarvan nax. 2. buitenlanders, De bedloeling was.om eèir 

'zo 
goedkoóp uogelijke nakèIaar

te vindlen en.dus een goedlkoop mogerijk erftal biJ erkàar te brengen. zoa.Ls geiegd, erg

-D.i!§qa-s. zlin ue na het dagpro§rarma on ie.oo uur gaan zvrerulpn op het spàrtcolplex. Na
het eten beiloÈ om 19..30 de. I km. Ioop. oE 21.00 uur startte de vidéofilrir net Eddy Murphy
die de jongens zelf haëclen uitgekozen. ..

"t'I"os.1sg1q. 
t a!en,-we. si Èddagrs vri j. wè zi.i! naar .het ópenrrichtzweubail 'g"g;J""ri 

we-'hidden
geluk dat het toeh een hele Eooie alag was, zoclat Ledereen het prl6a naar, zÍjn zin had.
s I Avonds vJari er een zaalvicetbalcorpetitie en een voétvol.lycoq)eÈttle i Eet zaalvoetlalten
was een beetje een tegevaller, .wrnt er werd op een kiein veld 7 'tegen 7 gespeelal. Natuur-I1jk wilde de staf lederëen zoveel mgelijk latèn speleh, naàr'de" jongens tóndeii Àet ók
een beetjè te dru}. Maar toch, $reer een leuke avond gehaal, want het \roetvolly Eaakte veel
goed. Met een..goede sfeer langs de lijn werden de, jongens aan,a!Ie proegen een ,'beetje,'
gek gètraakt, wat het spelpeil tot grote hoogte biacht
-qgn-qeg}ga-v-olq was heJ veivolg van het tranifer§pel, het sponsorsper. ïrerutl wàÀ ae ue-
doeling om zoveel rpgelijk geld binnen te halen;: Eén .groepje hacl echter 50 minuteri nodig
om 3 sponsors te vlnden, eant dle hadden.zich bijna'.inge graven;. De raatste.lo ninÈÈei',
konden we'nog 4 sponsors' vlnden, roaar dat. was èen beetje; wetnÍg. De andeÈe groep hàd alle
sponsois wel gevonden, dus die hadden een aarau-g becra? blj. erkaar .gesprokkerd. Na dlt
spel gingèn we Det zrn al-len zweàmen o! tret sporEcouplèx. - 

.

' -v-r-1j-{F-0. tery1 de venooeldheid at aaritig toe tË slaanl. want s'i norgens weraeí sórmige jon-
'gens behoorlijk sjacherijnig (hé Rogier) wakker', Maar Eisschien vonden ze het j^'nuea lsg
ze de dag daa:rna alweer naar huis Doèsten. s'Avonds vras de traditlonelé keimiiavond.

- Iedere tent rcest een §Pet1t'je verzinnen, waar s t avonds ledereen inclividueel aan,kon
'' aee-fngren. bÀs spelltje kreeg hiervóor sarrEln net een andere tent de ,le pïijs. (Hadden we
. aog! 

"99 één Prljs). Na de kermlsronde waren de finalers van het tafeftànnis, ,.rà" 
-a"-

PrÍjsuitreiking và.'aIIe aktlviteiten die door de'week heen gehouden wèrden,' plaatsvond.
stAvondd was Ëet,nàtuurlijk even een. looiie, Het hele.ki,rEr w.lEi op de been,-maar,on --i"
+ 01.00 uur lras het toch behoorlijk rusti!. .. : ".: r ' .i- .i
Zate wab de dlag van het afscheid en heÈ oprulEn. federeen kreeq na afloop een atten-tle van Fhillps n.I. 4 cassettebardjes, een poster van pSV, een phllips-pet en een
krnaÈ je. verrceld Eaar toch heel voldaan arrLveerden $rIj om + kwart voor brraalf op LENS.
!{eer teruggebracht door ouders dle de [)oeite haaLlen genoren om de jongens.op te halén lnZeist en weer vellig terug te brengen. Ouders nogmaals bedankt. AI tnet aI kunnen we terukijken op een hele gestaagde kaqrweek dÍe, denk ik, voI§end jaar een.groÈe inschrljvlngza1 geven.

Een van dle 1elclers.
Eet verslag v.ur een weekje Gaanileren volgÈ
(als alles reezit) ln de volgende LENS Revue. ,

o!,10rtjes

Goeal, héél even wi-llen we hier nog stirstaan bij het Esqqtrp - Mitrè tournooi, .waar
LENS l een 3e plaats behaalde, | :. , i.. ,rTijdens de . "troostfinale,, Vios - LENS, wilde l,Iarco van Erelalen.als 3e invaller hetrrerd betreden. !4is dus: De scheidsrechter r,rees op het tournooiregereloenÈ (?) datten hoogste 2 vrissels per wedstrijd toestond.

-4-



Marco bleek dus.+ 20 minuten voor Jan ret do korte achteïnaam te-.hebben warmqelo-, , .' ,1pen .
De keuze was moellijk, maar de uitspraak'và de week komt op ,,.u, riui iruri'Nielsen.Eij in de Haagsche óorrunt, ,, toeir-urdeË'd.ar, een top"irt;L; tsijl;i:a;àtE;;;-'!,ras heb ik naar vór FSV gekozen,'. .:. 

- 
.

Positieve sportjou-rnalistiek ln de g.è. vari afgelopen naandag: ,,àwà:c rvente t<topt
Utrechtse slakken".
Luuk verki jk 1s niet o="r u*ld" 'rr1r,i. uut 

"""urtaat 
(* trro Hcirter'in i' r'r.unalviel Luuk bar tegen. ;. ,I.l-l:J: 

"- ti:r!]..ft*tro .(Edr''in coreÈ) brengt tegenwoord.lg..zÍ jn stualie .ars fysio-thefape,ut" blj
- eérsÈ'was het el daÈ er *,i 'roó"d geloven en vóór een oefenwedstrijd reè tn..(!.,.Ji.:,l1.ti,'zwachÈeIèn..,kreég.',...1...'-''i,i.i..]....'...''.,,,,'*.1]
- Het resultaat is waarschl-jnlijk dat. bij .de' eerstkosEndè blessu:rebehàndeling ln

- :,:-e,íri .ll": --*J9 + grefise .tien spelers ginÈeresseerd !9eki jke_n..h9e de natte.sponi, heÈ- --" '-scheenbèen' vàn het slachtofier beroert
- - dt.n wàd'het'de O"uil;;Làië=""i'iàltà."."rweqhe1ï'zijn be'en wera'aJoi Edwin zo

stevig ingezwachteltl dat het maar goed is dat Patrick voorÍopig nj.et kan spelen,- 5lr,-. rÉót'ariders had hét begrip nlnkor[en. tret.een. geétrekt beèn,, 
"Ërr 

-t.t. 
nieuwel.diren-

sie gekregeí:" 'r'r.i..'ií :.1. ÉÍ'. r'--i -. ^'(!,,.-i, ..-:._i ,....r, .. ;irr*, -_
- _ Ir, 'lfle-r.r99nllnuinS ilg.ry of .nevr.,lif-e,, deze week oqde bekende Ton de Kok. Irene

.n.,.s!à:éiéd.{qn-werden-opt:àu9ustÈ-j.1..irotse.ouders.vancasBer.,';.'
Het adres is ilohan Frisopark 77, 56e4 cD Bejt.

.'':: -:.-ji ..ll wp. zi j n'íb.rqe. ar t qespr-oxe';lilgt 11_"; p..neuu.g REi pre3iÈaren.,,imq6-r dè2è week ko.ren weer niet onderuit.
- Jan Heins kriJgt van ons het preAikaat ,'schlenie1 'van'de.weekii. - j ,. "-i I

= vorige .":zalsrda.il'zou h-l j:rlnoor alle zekerheid maar even naar ZeÍsÉ rij Ëlen om drjjeugd van het sPortkanp op te halen. rn wassenaar pletterale hij na hèt.tankei zíjnkofferbak ÍÍEÈ kontaktsleutel en aI dièhÈ, Írcest. een taxi naar Àuis neruen oh aleÏeservesleutel te halen (koste"maar" . vier tientjes), om na een dodemansÍit Lnzèist aan te ko@n en te zien dat eilie speler ai 
""n iiurrt" (1i9) plaats hacl in de- l.wagens van de overi§e'. oirdlelslleiderÈ.:. .-..., - " . : .. .i

- En hij: blijft' ge$roon. Iacheh! -;i. ii .. ..

-v9rig- 
jaar de schrÍk vah ide: eerste klasse lï\rts, dit seizoen de.'schrik van de Éoofcl-

" .'Í=.I rr::klaÈse; EVB? ,..-...j .; ' .;,-.: - . :. l, r. .,,. : ...1
Jawel, hij is er weer, de vrees voor elke uqorstopper, het Íbiie.beest van aleB-selektie. Eij sloeg de afgelopen twee wedstrijden naar liefst,6x toe...
En dan Eaar beweren dat er geen spitsen trEer zijn.
Als u Henk B. net een blauw oog rond ziet ropen, kont dit niet oddat llerik.ruzle

, ", 
.l§:f! Tl.d. qu?: 

9md3t. een tegerslinder zo aar<lig rras.om Henk. rner één geplaarsr,e-- vingerafdruk uiÈ te èchakelen-
- Patrick Bijlsma had afgelopen weekend niet erg..\reel geluk. Bij een àctië w.qq5biJ

,Etdgr.-li".,p1il betrokken was, . kwam hi j zo. ongelukkig -tèrecht 
àat hi j zl jn enkel

. .,, bL*. ,Hièrbij van harte b.etexschap naneís LENS.- i :];4i*s :_t: :": op zöek ,iu.'r ee' iJa"r. e"""-*";r seÍnr,ereseerden kunnen'x-oqiakt- - oÈheren ret Theo Hoefnàgel (tel. 6562 33) ,'

1 seolrooor'ZöiiöÀt't'' :z '"í ":".' -'. ')'''rr :'" . 'tt;iirrr '

z Z . )^. . .,._:_ ".. .. , r i,r ;..i. t :-. .:',..
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAMMA VRIJDAG 22-A-7986 .

. 19.00. uur" LENS 1
: ' 

'tig . oo 
' tirrt' r,sNs z

,lït r.-Ll,.l -:.1 Dlauv, Zwart I
RKÀW 2',

I .- ''r s,','Y',* i, . :. -:,
' -": - WÍIhe1nÈÈóernooi

l{i lhe lmus toe rnooi

wllhelmustoérnool - "

. .. -i t{llhelnustóernooi, .

PNOGRAMMA ZONDAG, 24-8-1986.
. l2.OO/ 1, .4 :OO utr IJENS ;. 1 .ÍÍ ' -

12.00 uur LENS 2 .n J,



12.0O
14.00
10.00
11 .00
10 .00
13.00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Dgc' 3
DHC 4
I,ENS 5
I,ENS 6
GDA 7
I,ENS 8
GDA 9

I,ENS 3
I,ENS 4
\/I,c toernool
è'rË-?i-'- ---
I,ENS 7
GDA 8
LENS 4 z-al9érda=g-

,J. !4eyer,

uur.LENS 5 -
uur Wilhelmus 6-
uur Marathon 2 -
uur LENS I -

I,ENS

LENS

I.ENS

5;
6:

5:

AFSGRTJVEN

t{, KouÀrenhoven 299855 r,ENS 7; G. Duivest€yn
g. Rimelzwaan 07742-7134 LENS B: L.verkijk .

N.N. - F. Schuurman - Íl.Heynen - J. colpa - w.Kowíenhoven.- G. KemPerman - H.BerEens
A.ilanssen - ,I.vd Ende.- P,vd Steen - P.Schulten.. .

lENs 6 rT.Stiikeibulk -'J:vd Sanclen - F.Bloklanal - L.'v BoxÈel - l.Fjnduch - !Í. dle Knegt -
- --- Q.v Noort - g, RlEtrÈIzwaan - E ' Straver - p.ï"0 wdas - D-IIoIt - R. alè Haan -

P. Honselaar.

LENS 7:A.Bildelbeek - G. Duivesteyn - G.GoOgen - P.Heynen - s.nozeEa -. J.verbarendse -'
J.Eeyink - G.vd velde - R. ci$erg - c.LipBan - J.Kouwenhoven.

-.reNS_ -Af A. Ku!,pers - R.Keus - F.Peeters - E.TxoEDeIen - J.Í{ItÈing - L-Verkijk --'--E.guÍzinga - M.vd IGey - S.de Nenny - M'de Groot - c -Kuypeis - J.wasserman.

tret inoano van woensdao 27 auoustus a.s. trainincr ' voor 'de oaraiÍga senioren om 20.30 uur.
-':---^=:r:;-,-:-:--i-;---:-:;;2-----..;,-z;-
PROGRAMI'TA DINSDAG 26-A-Lg86 .

1e'ronde KNVÀ beker.

01891-7943
454972

PostaLia 3
:, LENS .6
, I,ENS'i7

De valkenlers 4

18. 30 urlr LENS 1

18,45 uur LEr,lS 3
18.45 uur LENS 4

- Duro 1

- velo 3

- VeIo 4

PROGRÀI{MA ZONDAG 31-8-1986. lE titiedag
14.00 uur LENS 1

11.00 uur LENS 2 +
13.00 uur !íilhelrus 3

12.00 uur Celeritas 2
+ 31 aug. Bardienst 2 pers.

zzzzzzzzzzzzzzzzz
z-z: zaalvoetbal :'b It
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzizz==r"rr"rrr"""zzzzzzzzzzzi

PROGRAI.IMÀ. VOOR I4ÀÀNDAG 25 augustus ' 1986 .

19.40 uur Í,ENS 5
20.20 uur IENS 4
21.00 uur LENS 3

AlIe wedlstrijden Ln sportlal ,,
Cpstelllngen: zie LENSrevue van
Afschrlj lren bij de aanvoerclers.

J.v Kester: Maandag 25 augustus

KOr4PETrrrE TNDELTNG se6/,947.
2e klasse A: LENS 1- corrida boys - ExcepLion - EsPetaleo - Iluinoord -. DS| 1975 ,-.g}r.,L '-*--óIï"gazz - PaÍaat - Íhe canpions - De stones.

Res. le klasse D3 LENS 2 - Maasaujk 2 - De halve Maan 2 - z' 75 2 - Esperanto 2 -
Dulnoord 2 - DOSrl975 2 - Qulck 2 - Vredenburch 4 - ParaaÈ 2 - Ihe Caq)lons. 2 -

Quick I
DHC 2
I,ENS 3
I,ENS 4

12,00
12.OO
10.0q
12 .00

Honselersalljk 2 .' Si:héidsr' P.oallnoÈ.
véíibo 4 21.40 uui r.ENS 2' Esperanto 2

venibo 3 tËus't : Esperanto t
oranjeplein".
vorige week. Toerroeglng LENS 1 J.v SesteJ.

pasfoto inleveren.

Qulntus 2

-6-
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OPEN. EN GESTOIEN
'. y.BAoHÍWAGEN§ra

: TRAILERS.:! .t.-il,'r;i'',7r. - t
I

I
til,',''l.r ivi:ri,r ii iii, tÍaliJ ?irtri :

: . ';; i:iiJ;n'tli'sld$ '

ESTRAAT 46-48''-'reÍ:er. es.sà:so j eE sà'.öo ;
id1 fíli .t-{*,l * 

--r. Éf
SCHELDESTRAAT 1È1

i ! i. -Í.i,

irÍ
8 . TELEF. 85.99.96 - SCHELD

tJ 11 :_,{J -{ ir,} :r.ILi
,h. . :'-- 'Voor'al Uw . '

I
.l

, madestein, ' ii!ir'{,!ï;,
É'""tur-nt .. diners

i.:;! fii* ffi l:*;Ci 1,i or:J '- ii..fiy,.r,.r.ri'gr
Madepolderueq 100

I 's.Grsvenhàge
..TeleÍàài':070r89 8005,,.i ) : 0.y4ó i 4.4 8{ 9_' rF i r.

RESTAURANT

#..;j
T:T

t' * i-: .'

Mehu.r/!;- 

''' ifunpicnon-sep

. .\Voa.l<ashaafie in ,

, í, INM- 
Geb, aordappelen

Vere gtwíen

KoÍfie
Bonbors .- .'r t': iil-'.q-!'-,'t.#:l-§;:.pig,.-1

'IDinei v:p l?.p uG í,
oók vór beslotó mnijën.

,e
li it

.-.4 :P n,;. *:l§
ceriEve tijdiËrt9

I
rEserverEn.

Valkenboslasn 45a - Td. @1887 .F i
B€ÍEikbaar met tram 3-12, bus 13-14

Dagelijks benpenà v.a. t7.m uuÍ.

$l:
ra
I
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,r:',,,., frn,ti
. .' ,'.,. ',
;,!etQ§! .,i
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ADVIESBUREAU

Administraties
Belastingzaken
Bedrilf sanalyses
Tussentijdse controles

Uw contactpersoon: J. B. F. Keetmàh

' Obrechtstra el 77
2517 VN 's-Gravenhagè

.- Tel. 070 .45.80,85
.i \ . ,t:

vezekerd;leven! .' .'.

ALLE VERZEKERINGEN
. : l,' .r'

HYPOTHEKEN,'
PERSOONLIJKE ÈEUIruCEru

A. M,. CORET,
HENGELOLAAN 589. TEL. 67.10.96.;

,EÈii zeker leven
ít. n

.1' een
Alle vezekeri ngen

.làrL;o's:77y2 % korting
imax. mogeliik.)

)-

Í'
v. Zeggelenlaan 314-316' Te1.901765b.s.s.985660

HORECA BROODJES EN APPELTAARTEN

q liP. ROODEN.R I T . ,"JS

r J i.

LOOOC|etgRSegDRt,rp Landetijkerkendsàs.en-wareÍ,iuer

p. O E ÈÀCr E p llïl*,iïll"ï ::"B,ï:ff ft "'"ï*llll -
a z-oïgir BÏ:'liil#lïtot' oq*' 

ln''ri,erihswerk'ï

v. Damstraa, so., zsiz pG Den

, r,]r

Haag

1.
'':-'.'i

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

VERKEERSSCHO
,,PHILIPPO" :

- oplelding voor alls merk€n
schakel eà automaat

- opleldlng theorlecerUílcaat

Fahr6nhsltstraat 266.268 trd óàstkantoor ,

autoruschool tel.45.t'' lheorlecenlrumlel.69.4

Voor inllchtingeni Arno v. Blitleisw[k

í.53
6.7í

OL
Blóemenm)4gazijn
, A.iMeijer

"ir,.-.

-.íL
rlrl: !.i,1-:'., 

' - : ..',-

,,. .' REINKENSTnAAT No. 65
nelc'l- reuerooN 4516s6 - 450233

t
t

qï

.q

,,i

. .DEN
a

nutsspaaibànk
DEDIffiTBITHUISBAIIK

-
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.,:Res ji 2e klasse B: LEils 3 - qrElova I - ESDO 2 - Zt75 3 - Venibo -. Nooit@dacht. 2,.:- FCrBl -"'-"*riÉ-rb)ïi - l'.rttt 2 - concoratia 3 - GDCFH 2 - FV Snoekie 7.
f t:.Res 2e. klasse À: IENS 4' :. clruinova 7 svs, 70' 3 '- venibo 4 SVPTT 2 

.-. K6hIer' ass.'2'
NIVO t 's-Grav. SV 2 concordia 2 Dalco 2 FV Snoekie 6 wP _3. Í\',C - r Í.1 i

.Í,.'R€is."'4e klasse D:, LENS 5,":-.: grorrrt"a' , ,- De::halVe -Ínaan- 6 - RÀVA B - lveíibb, 6. i SI@ '3 -

Indè1 e LENS "85,/187.

1r f! . ,: HMSH 4 - RVC'2: - HonselérscUjk 2: - OSC..srti.. - t.. ....r! 1r.,r -:,r r

zzzzzzzzz?'zzz2zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
?r- .7

r.,:7- '.LAtitcs DE UJNEN vAt{ DE .z-M LADDER ; ,.. !,-._, ..-.. -, 1. . - -., ,. . . t;
",'i-:-:-'--.----. -:. : 1 t'' zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzzzzz
l'i-- L..''f J: .-: ,-.r: -;*i- ; r :. . - l.i :-.--"., :. ' i;

ï
,Í

Eoofalklasse:
'' ,i'..1Blauvr

'r 2e kIassé F:

LENS 1- PDK.; Ras -. Senper ÀlÈlus; Naaldwijk - Takaue
zwaxl' - VCS ..1' 'I,e !{erve - SVèEB '- Duliroord.

- i .''r.J. I i, ,

LENS:2'r- SVPTT i-l.Vitesse Delft :i I Wassènaar - Honselers

. ','i.:li j! il.iL:- - :
r Boys - HS Texas. Dm -

,..']J!,+Li,.

,. ;: '.1 -',l'J i i,.r. í

ill jk; -, Blauw zwaxr- -
ES Texas DBts - Maasdijk - SVG:W - KSD - SEV - Devjo."+ 

",.:.r:,:.a.,i.l,, r.. :,.1jr ..1.:.,

..,.,_3-.-I1-."-"gg: r,ENS 3_- ETsy.- dtie Eaghe - N"f?.T+l - 4rar néd4,*1.ry.pË È3o.;Qoióxsters -": ,.'..: ovC - xso - Duno - Nat. Nederlanden. I '"' ' 'n {''ist :
:. ï /. .r : . . .-;;;--- i'.------------' l-: :._ l? - !r. X.- \t .,,... .i .til :l

4e klasse A: LENS 4 - Wassenaar - die gaghe - Esc - Escher. Boys - KMD - ,DgE";.'i.F..1?Tr -
Verburch - w l,larÍne.

JJUITSIAGEN OEFENPROGRÀMMÀ.
r ,.:i;.i {'.i51i-:,.. .{!-rr i:,/,:.,1.,- ..! a.,., :.Í:.. .:.. .r: .i}!,

-. a'i-.', : --- -. t - :
Rust{i jk reij. : 1-, . I Voorschóten '3 . - .-: LEi'tS '3 ." . 11:OI,ENS 1

- '.:'LENS .zi;it . ,j:-: t. lÍ tr: ,, -:,-'..'.l FiJèwijkr 2-..r.i.t.1:3 :SvLv 2,-,J,.,, .--,.i.i.Í:LENS.3 irr ..:.6-l
^-'?1" 'l .-.t- " "i, .

oEEEITP ROGRÀMMÀ 23-8-1986: '"', , iJirl,: . =,i ,:':r1..-, ,:..:r;r;,:jr i; -;',.ii iI t,ts- .i.l --, l
.: {.É a.r' (,,-i'.1:'i '§ri ;. -. -. ' r, -i g

, verzarelen op LENS 13. 00 uur - ,
vèrzanelen op LENS 11.00 uur'.-'

-r .J ,.. t_, -2:.s1 qY P" Hu:g,, ..

l4:
1

2

't it I

' i.r.Ei.rs 4 .(zA

12.00 uur GDA I

_Q-slelh.-ne-_IjDI-s"-1.:

I{oens 2?a tus 1986

' 20. 45 uilÏ -I;ENS

OPROEP VAN DE B

.r.{.j'Í .-ri.:r., -; t-:,:.,f .,,'r',r r \' . l. \, 1. *.r..

tusi 'a.

dstri d io2fd-g.- 3 |;-8:l-e-q6_.
LENS 4 verzarelen 11.00 uur biji LENS -;.

A. La[$ers --'O;SwaJ.ef ,- ,F.Svralef -*,M.'Foele:veld\'- R.pilon - L. MahÈé] -
.,,. ,.K:kdtrof -- D.v Essen -, H.Kouwenhoven - p. Grootveld - W. Stuifbergen - M.Jansen -''' ' '" JlxouwenhöveÀ - w.Ietsbèrgen. -.' 'l_:' - ''.,.,.:. ]'_;,.--_ ".; .
afschrijven bij A,spa vrijdag voor 19.00 uur.-t 1- Zgti37 '' j':-:- : i.' ï"r

: lt .t

1

ÀRCOMI4ISSTE

wie van de zaterdagspelers stel.t zich beschikl:aar om,behul.pzaaD te zijn achter de bar.
Berangstellenoen gàriaïe .-óntaci op're 'neni=n'uret ;osË.cirristr'r.r. ààóioa l-,-i-r:---"::: 

-

'I.íet vàn "woénbd ztt à
't - -'.'.:'

§Jiglg!1g jpsï_r19_g]4r_r_i_s_e_s_e!11óren
. --,--,?----;=--:-.-"--'i _--j..- *

rï;<.i \'. 1l
on'20;30'uur.an

JJJJJJiIJJiIJJ-JJJJ,,J.,,,IIJJ.]J...::ï 7;' i3 :ji., .._-,..: !.: . j-.t.i .i... t, , .; .,._, ,l ... ,.. ; ;.., ;-:j _.. I .,1

I vew aer ,]EUGDFRoNT.... 'l t: i,:,.,.: i,':,i.i Íi;r., .....r! II -.i:.1rJ,J
JJJJJiIJ,JJJJJJJJJ,I,TJ.IJ,TJJJJJJ.TJJaI.TJJJJJJJJJiIJJ,I,JJJJJJJJJJJJJ.IJJJ,IJJ,TJjJfffiJJ,l;rJJff.l.:t,T.T;c

t l' ' ,' liAIGEiÍEEN KONTÀKT.PERS@Ni : _.peul vd stèèn, .Choplnstr'àat
. ".:,. __:.: " '' ' :tel. 970154 (b.q.q. 971674't

I..ir..'''-1: . +'ir ' À 1 ., .
WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C JUNIOREN

103,

T

.Z9zs.z9,,lb.g.q.
vEi jdagavond t
bij iemand van

ans .

i:1*;1 r:r'-''
970t54\

ir,.. r!'j i1.Íi
ussen 18,0_0 en *.1!.00.uur.
de jeugdkomnissle :..i.,, r .l

; 
KgNr.l{E_t§.F9o-llii :.. : .. . : . - r.r rBIr spaans , rer .

-' niÉe f téir'-'Sodf <ie 1wè öÉÉrl jaen iËi i J." ré;";; ";^' .': In luiteistè , ncba nö9 o'f iateroaqinorgen- op, I,EN-S

'.te}.r 661314. voor avöiedt1èc]stli jden blj ilan Spa
.i,., t.J

-7-
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mNDERDAG. 21-8-1986.

19.00 uur ADo c2

VRTJDAG 22-B-.t996.

19.00. uur LEf,{s A2
19.00 uur LENS i]2

ZATERDAG, 23-8-79e6 .

11.00 uur LENS A1
14 ..30 uur ÀDo B 1

11. 30 uur Gona cl
!'!ÀANDAG 25-8- 1986 .

19.OO uur LENS A2

19.00 uuï I.ENS I}2
18.00.uur vios cl
woEI'lsDAG 27-8-1986. (konpetitie)

437
335

I.ENS CI

Laakkv,art ie r À3
Laakkwartier 83

zulderpark

.v3
1,.

!{. vogelàar.
P:, Mulder

'SadEnkollEt LENS

18.00 uur

18.30 uur
18. 30 ' uur

.9 .45 uur
13.30 uur
io.3o uur

18. 13 uur
18. 15 uur
17.15 uur

18.00 uur
17.45 uur

18.30 uur IENS A2
18.30 uur LENS 131

-' niisíi1r a2
- KMD 82
;. I,]ENS C1

Lyra A2
vlos B1

Voorburg
LENS
LENS

11 ,05 .uur oDB
12. 15 uur ,,ooscluinen
12.50 uur 'RKSVM

LENS Fl (Ix25)

11.30 uur Dle Eaghe
13,00 uur cromvllet
14,30 uur sv! 35

v3 P.Mulder
v2 A. croeneveld
[4elis Stokelaan

DEL toeïnooi
LENS I}1
I,ENS C1 '

Brassqrskadè
zuiderDark
gerestàinlaan'

v3
v1

E.Sril
M. Menslnk
:.. '

15.30 uur finalewedstrlJden
16.15 uur finalewedstrij den
17.00 uur prusultrelklnE

BYZONDE RHEDEN

- zíe kopy gerronden sportspuLlen, Pasfoto lnleveren, Iedent{erfaktie

ISe t."Il99iJggI_IE§ 3l op zaletdqe 23'B:ry8e-

LENS A1 gaat proberen oE blj DEL. de wis§eL.beker te veroveren. Er zijn twee Poules ' qefor-
reerd. Poule A: LENS, VooÍbuïg, Qulck, DSo. Poule B: Veïburch, Naalódijk, O1iveo, EEL

De í,edstrtjden duren 2x2O Elnuten zonder rust. Het Programma:

11 .00 uur LENS

12.30 uur DSO

14.00 uur Qulck
OPSTET.LINGEN -

11 . C0 uur SV l(1jkduln
12. gg srrl vcs
13.30 uur Schlpluiden
14.30 uur cDs

LENS E2 ( 1x25 )

11.30 uur AE
13.30 uur Marathon
14.00 uur ValkeÍliers

I,ENS A1:, voot 23/S woxdt door dè trainer bekenrl geroaakt

r,ENS A2: vooi 22-8,25-8-en 27-8. R. cusbèrbatch - P.straathoi - F.v veen - K.verhoeven
A.v Wijngaarden - N.Baltus - v. Tronp.

Í.ENS 81: voor 23/8 en 27/8 woralt door de trainer bekend geraalt.
I,ENS B2: voot 2218 en 25/8 M. vcl Berg - s.vd Berg - R.Iloon - N.Jagesar - M.de vries -

E.Sllerenilïecht - R.zanalstra - M.Pennings - S.SharEa

I,ENS C 1 : voox 21/8, 23/8 en 25/8 wordt door de tralner bekend gex0aakt.
. 

ANÀLUWENEOE NNOOI VOOR Dl D2 E1 E2 en Fl 'zatercl
ë-o-".qg.s--t§:.

Ieder selzoen worden er toernooLen georgaÍriseerd voor qe zwalu.Ienaktie. De opbrengisten
van de lnschrLjvingen, dle lotery alsÉde de giften zijn bestemd voor de gehandÍcaptE
jeugd, Een goeale zaax l1jkt ons en daa-rom doen we eraan mee. Het prograEma:

rews Dl (2x12L) rENs D2'(2x15) ' 'r.ENs E1 (1x20)

10.00
11. 15
13.25
t4 .40

uur cDs 1 -.lur Die Eaghe - '

uur Spoónr'i jk ..

uur oranjeplein

ur

Er zL)n geen prijzen. we1 ontvangE
iedere speler een herinnerlng. Bij
de E+F klasse vrordt er tussen 12.00
en 13.00 uur doelgeschoten. Eet beste
team per klasse. krijgÈ een piljsje.
Succes .-8-



I r,eNs di"ï;.'ir;
,J..i-.r.l.i.r

OpSfgLt §ebf:jj:: . :l,i!.I .;. .-t líi tiq' '.rr'::: J ,'a'i !)., ri"r,[ri ..r ir]i-,;:J.:è t.,.:',-1' i

IENS D2:. voor 23/B M.Bertina - ' Írr.terreus - V.de Wit - D.Zihdstra -
LENS El: voox 23/8 en 25/B wordt door de tïainer bekenal gemaakt,.

LENS B2; voot 23/B M.Chaatbi - R.KLoor - M.WaÈerreus

-,1 jr- e! ,;
ë," slr ,1C i r'.'.? ,

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

ru,NÈI ri:,
Th'l v':-.r- iI

31,9.
Íit'' r
'9or

2718.
P.vd'

J.BI
E.Akar. .

J.'Bui A, val He,É{l Hevden -
. iÍ- :. i -t",L'.YgSk :'r:r,voor '2 "!'Íí '!:. r 'om

zaLm!ee
s,,

.:^.iii.- .Li:, '

i ' J.r , ï ni, ' ;nt :-'.'-ï-1 J

R.

I'ladestelm
Madestelm

zuiderpark
vl

- ra uwen
--4;i,,j:-l

.},,WEDSTRT,'DPROGRAM!,IAJ D:EiE:JUNIOFEN :: T I JT.I
.T

18. 15 uur
17.00 uur

18.15 uur
13 .30 uur

f ;,i" i",1ï: 
1È 1. .; 3s.u! a' 

. 
(i., i :.à'.' ib.' u_. r. ;, 1 . :, :: li ;

' -i',.AfbéUen';iÍoor rr.de-..wé dstri j dteri":bi J:-t§óbert pehnings. op'vrljdagaïbnd ltrfsàen i18.OO.eír 19.00 uul.'Í: In:rulterbtér.is6ed.-neq)6p.: 23terilagololgen ioí: LENs.lbij: iernnd vdn ,de 'jèuqdk'- 'nisblë.':c I r
terl, :66131-4-: .Voorljaióndr.re'clstri j'den btj,.nobert. pennings. :-*., i ^ iLIJ ;.'4. .c :-.r" .,'..,Í' Í:.'r

ZASERDAG.23_8_1996.. ",rj;,-;,':I:j.*:;J,i -:,r-tr.riiri'.: ï'-d'." -e.ir".'',-'
---.,p 3lt!.:i'i r;., r,:v . i:r..:L,:flr n:- n, rÍ.-ï j.,i'1 ."-.1 .. -- . §-alEnk-o-ms-t- -LENS.

11.00 uur LENS D1 - Zvraluwentoeïnoot GDs/Erasmusweg .I; C '. rfii' i1o.i15:íur
11,00 uur LENS D2 - ZtraluerentoelÍnooi GDs/Erasmusweo 10.15 uur
10.00 uur LENS El - zwaluvlentoernooi spoorwi jk/Hengelolaan 9.15 uur
11.30 uur LENS E2 - Zwaluwentoernooi LENS 10.45 uur
11.30 uur LENS Fl - Zwaludentoeïnooi vcs/ttengelolaan 10.45 uur
MÀÀNDAG, Z5-8- 1986

I,ENS Dl
I,ENS E 1

19.00 uur Ioosduinen Dl
17,45 uur Ioosduinen El
WOENSDAG Z7-8-tga6 .
19.00. uus ADO Dl
14.00 uur LENS F1

LENS Dl
l,oosduinen

RCEDEN

- zie kopy gevonden sportspullen sportkaq), pasfotors inleveren, ledenwerfaktle.
.]EUGD ÀÍ.GEI,IEEN GEVONDEN SPORTSPT'LLEN SPORTKÀMP GÀÀNDEREN EN . ZEISB,

Uit de Íeakties van enlele ouders is het ons gebleken dat er nogal wat verkeerde spullen
uiÈ de koffers zijn gekomen na afloop van de sportkaq)en. Dit betekent zonder Deer dat
er ook jongens zijn die spullen zullen EiËsen. peter Perreyn zal gaan proberen het een en
ander recht te zetten. Heeft U spullen over of mist U iets neeE dan a.u.b. even kontakt
op EEt P?ter Perreyn fr]-. 977674

PÀSFqTO!'S INLEVEREN. R. Curnberbatch - K.Verhoeven - A.v Delden - M.pennings -
S.Sharrna - M.Bertina - D. Manniesing - v.tle wit - M.Ctraaibi - E.Àkar srorden verzochÈ

één pasfoto voot 24 augrustus in te leveren. Gaarne z.s.m. opsturen naaÍ paul vd steen,
chopinstraaÈ 103, 2551 sv Den Haag. De pasfoto hebben we nodig voor een koÍpetiÈie-
kaartje aan te vragen. Dit kaartje heb je weer nodig voor de koq)etitievredstrl jden. De
KoEpetitie begint volgende week aL Geen kaartje, dan loop je de kaÍls nÍet te nogen
spelen van de scheidsrechter.
BLESSURELEED

Laten we hopen dat d.eze rrrbriek niet wekerijks terugkont. Deze week vart er nareri jk
weer heel wat te sdtÍijven. Marco Spa (A2) probeerde het achterlicht van een fiets er-
ult te loPen. Dit betekende een \,"I j fta]- hechtingen in ztn been. Ook Richartl Hartman uit
A2 kon door een blessure deze maand nog nlet voetballen. Edwin slierendrectrt (82) heeft
Iast var zrn knie. Foto's ÍÍpeten r' 'maken $at er precies aan de hand is. patrlck Dijlsma(Al) hoefÈ hier niet op te wachten. zaterdag, in de weclstri j at tegen Lisse, kwam hij ver-
keerd terecht. rn het ziekenhuis breek hiJ zijn enkel te hebben gebroken.Het gips zar
er zeker zes weken om noeten blijven. ..r,r

-9-



Dlt is al de tweede ongelukkige blessure (uet glps) blJ Al van LENS. EóÀ,ln, de yerzorger,
doet op deze Eanier best een hooP ervarJ.ng op. voor orts mag he} echter afgelopen zijn.
Jongens, allemaal van harte beterschap en laat je als het enig?ins kan toch bÍJ Je elftal
zien.

IjEDENWERFqN,IPAGNE.

Deze treek ziJn we een tr.ree weken durende caryaqne gestait ou jeÈgdleden te wertJen. !íe
nlkken vooial op sÉni-welpen (F) {elpen (E} en PupÍIlen (D) , want daar kwrnen we nog
genoeg van grebrulken. Afgelopen maandag hebben we bung.2o00. fol§ers laten ulÈreiken op
13 basisscholen ÍondoD het LENS coryIex. Als Ju11le aut. Iezen hebben hopelljk veel sdro-
lleren al gebrulk genaakt van oDze ultnodigtng óm wöènsdagniddag 20 augustus J.1. oncler
lelaung .van een aantal LENS Jeugdtralners reÈ de voetbalgport .kermis te koEí loaken.

'Een te winnen LENS BokaaL en een gratls patat frietJe.Ívaren de lokkerÈjes. woensclagmidilag
27 augustus herhalen'we ote voet!àtuiaaaà. e]s Juf lie'vr.Lèndjes en vrlenaunntjes helben
èie nog niet op een club zitten, Isàar dat misschlen vrel willen,. laat. bÉl dan ook a.s.

. woensdag on half tHee naar het LENSvelËl koren.
Tonl vLerling, voor het dirí<werk, en dle bezorgers van dle folders worden. van harte

. -bedankt voor de hulp.

- 10-



DE I,ENSREVUE

o
o

o
o OFFTCIEEIJ

NIE['I{E I,EDEN

2256 D. J. L€enaers

2257

G.A. v Reijsen

': .l

050449 SEZO Gen.
tel .

v Geenpleln 8,
904058

2282 Pv Ri jswi jk,

Srza wolivèversgaarde 555 , ??!.' '.' tÈí H?as'r
tel'.295001

050248

2259 njaoriwaard

' 'wtogrcrnc i,t or.íAers cs ap'

Bentinckstr. .L4; Z5SZ si0 oen riaag,

Havéns traat 60;' 22BZ xr(:Èijswiif ,'tel. 908734 .' '.,

225A NS

zaàI

I25L M

0465 'A
..o7 37. " J

ervÖ-r nsN

C. Bosch
G.rs-Gravendijk
B. Odenklrchen

22 LO60

B jun.
Zaal

SEZO/zaal

- T. iI. Ott€ .

T. ValkenbuÍch
sEzo Ns
sE?o NS

sEzo

NS

NS

NS

t759
7748

,.,2243 .. L;B10m

'- ';lln l4ermriam ttevrourrr .Van LuxéDlj

ts B
B

BÀROPSTELLING
B

2244 H.J.v ZettensEzo

op 1_1 november van dit Jaar zóu zij 93 jaar geworden zLjn.zí) is echter op 2t àu'àiltusoverleden. Haar kinderen en kleinkinder"r, ,eidden het . - -. '. - r .-- . 
-. .--:- -.--

i3*I i:S:"i*'ffiË:.'ïï3;',i:'rlLï:fff":i ';is''""'*è zij 
3vr.s.sedurende haar

Aadvangkelijk als ondenijz"r ,- í.., íi.r roon=. LateÍ in. LENS verUand, warri- ae :.jongens kwa,en bÍj ons voetballen. Er toen riet vader van LuxeÍdcurg ,iJ'""iiài.àlrr' o.r'ENs te dienen ars juniorenreider. Hii kwam in het bestuur en treeií ;i; j;;;;-;;;;-;
1::k urt de veràending van de LENsïevue verzorgd, hÍeÈij in arre liefale biJoestaal door.3}.]n.vrouw,aanwier,,ijthansgaarnedézeregeIsw1jden.
Zij blijft in onze herinnering als een voorbèela:.ge vrouw, een aare, ,ioÍ .Iiefàe'voor haarman'en haar zes kj.ndeïen, vrièndelijk voor iedereen, dorbrij net haar kreinkinderen.''Eaar ge100f heeft zij trou$, bewaard. r@t recht mogen wÍj vertrouwen dat de Heer vaJrIeven en dood zijn dienares in zijn liefde heeft opgenorrEn. - -.: . -.1 .,.i
l4ogen allen dte nu bedroefd.zijn om haar heengaan, troost vinden in de herinneirng ,",,haar Inooi.; vrictrtlaar, deugdzaam leven. " ) -,.. -

BBBBBBBEàËBBBBBBBBI'ÉB '. .' : .. . P. JUffET]NANS 1 
''.;, 

1

Z,ondag 3l Aug. s ,mrqens :
srmiddaqs :

3-qltpÀrieö rsi'rs'2- ,'ti' ;ijiï . I
§ruÍten:

Tinus zilfirout - cor ÉonpeirbrouviLr'; ,

René val stee; -'eaa scnilt
t...,"

André en .rósé Christ
Bij verhJ,ndering afbetlèn bij ,rosé ftrisi teI. 660204
I,ET'OP - Í,ET OP. - LET OP - I,ET OP - I.ET OP - IEi OP..... I,ET OP '- LgT OP - #* O" - LET OPLENS 3 (2 pers.) Bardlenst 7 sept.

-1-

. WEEKBIÀD VAN DE VOETBALVERENÍGING ?ENS'(ÈNIG EN SNE!) ,ï
.i . ..:.

:' ' 60e jàarga_ng nunrner Br'2g augustus 19g6. .., . . -;i
-.---,------*-------*-.- '-' i.--_--__-. --_ '. , , 'i' ': i -

Sekrat,ariaatrÀ,schijf,starkenborghL5.,26g!NRl4onster.
::

oooosJoooooooooooooo

061053

,

BBBBBBBBBBÉBBBBBtsBBBBbBDBtsBBBtsPI}BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBgÉonesassBseÈBBBBBBBBBBB
_,, I.
_z_1!s.=-d3-g_39 -+yg_:,s_'.pl_r-V-e.r-r_q.:. Hr. r,enring - Ieo en Niesje. MoeLenaar. ,.,. : -..
__ . .. f . s'rDlddags: Nans Coret _ José Christ -_.Riek Bosch
.s-I-rLr--t-ejg:: , . -Tq§?_iÀ+out



ANAIJU$IEI{IOESIIOOI' ESCAMP

Afgelopen z aterdag werd op ons coEPIex weeÏ het-zwalY'9"t""3?o1.Escaq)- gesPeeld'

onóer loeae ui".r"àr=t-Atlneaen wèrd dodr ruirn 60 E,F èn melsjesteans weer gestïeden

voor hJt goede cloel, de zwafrnren Jeugd Aktie ' A1 Eet aI weer een geslaagile tlag'

tle com.issie',2$raJ-r.neentoernooi fsca$" wil alan ook alle nedewerkers van LENS 
'lie 

zich
ingezet hebben or0 al-ze dag tot een gbed einde te brengen harEelijk bedanken'

De trekking van de steunbormen-aktie heeft ook afgelopen zaterdag plaatsgevonden'

oe hoofclprijs (een fiets) is gevallen oP bonnunmer 975'
De overige Príj zen 3

!Íalkman: nr. 105,360 ,68l,1070 , t225
Í^,ijnglazenset: nx. L27 ,535,77f ,923,1345
ha.Írddoek: nr' 101 ,411 ,626 ' 

looo 
' 
1130

',- agenda 1.987 z .'. ., ':. m. 349 ,57-C , 
-7-\L f9O '\219'- pídJeercies, nr. !2o,479,779,fizf ,f l7a

De winnaars kulnen kontakt opnenen tret PePer Perreyn (tel' 971674) ' ':

woensdag 20 augustus J.I. kreeg hàt' sestuur de bijzon'rer. ?lpl::i"tiSt nededelins' dat

onzé tràiner Eal Roos il;;'.;;àË"ïii:.nà-l"g."r ziji werk biJ LENS, op pe-rsónrtjke rede-

nen als beeindigd wllde -zien- i' 1". '

E6 Roos, ctle hei voliedige vertiorrvren genoot van alles en iedeteen, kon niet langer oP

tegen dle spanningen, ttie het trainersvak van hem vergde in cornbinatie Et zljn werkl
aai ook àeer dan 1OOB aaÍldacht van hero verlanqde '

'probleo=rr, die daardoor ont-sÈonden sraren voor hen té groot oD betde werkzaal*teden.

naai tertedenheid en overgave te blijven verrictlten. vandaar dlat hij in,een ^vroeg
staaliu6 dèzè,beslissing hÀètt noeten nemen om wellicht nog grotere Problemen te -'

voorkoreir'. li '

Àls rens voel je nu eenInaal je eigen licharpiijke en geestelijke mogeliJkheden zelf het
aflerbeste aan en koIIEn er ook signalen, èie Ed Roos goed ter harÈe heeft genoFEn i .

Het Bestuur en uiteraard heel LENS hebben voltedig begrip voor deze voor Ed Boos zeer
zware besiissing en wensen hem het allerbeste en veel sterkte Èoe de kotrÈnde Eoeilljke
periode, want hét zal vooï heIn niet Eeevallen het voetbal los te noeten laten. Èr zeker
Lens rri"t, oÍoalat hij zich rEt volle overgave oP onze vereniglng had gesÈort en het blj

-.ons bj.jzonder naar zijn zin had. Eelaas het is niet anders. . I :,: ,"zoals eèn teder zal begrijfen zitteí.we.nu met een glgantlsch Pïobleem..Het Bestuur i.s
vanaf de onheilsdag bijna dag én nacht bezig ret het zoek-en naar een zorn.goed nogelijke
óplossing, voorlopig Ís Joop odenkirchen 

. 
bereld gevonden de. Èrainingen en coaching te

verzorgen. Ton I s -cravendijk zal .tren aaàiUti .assisteren.zlj .zullen rl€t de corDPlete', '
a-seIeiÈiq voorlopig de strijd aanbinden tot er een andere trainer gevoi.:cn is,' die in
staat ls.'de araad wéer op te pakken. Dat deze groep nu juist t$, ste,., nodig |reeft hoe-

" .r"n 
"ru 

eigenujk niet te vertellen ' Daar rekenen we gew"oon oP. Kom dus kijken::': '' ' '.

'- "Dat helpt. 'Wij- wensen alle betrokkenen en heel LENS ondanks alles een Pïima start var-r

=.. .,d. coupetLtle.toe. Tot zondag bij de wedstrijd LENS - Quick.. .': ',t 'tt J.oop en Ton,. bed.ankt voor jullie.spontane hulp en veel succes. met dleze zware klus'

Ed Roos, "A-trairier Ípet s nbi LENS

ZONDÀG SENIOREN 3 en 4.

Nu 
- 
ale oefenperiode var 5 weken er oP zit toch weer'even wat aandacht voor het 3e (nèt

een looole nleusle. ,., uitrusting" van llouses of Darts, Ihe corner) en het 4e.
Bet derale speelde aI tegen vios 3 (3-3), ADo 3 (2-1), ÍtiIhelnus.3 (3-2), RKSVM 3 (4--1),
Scheveningèn 3 (3-3) en DHC 4 (2-l). Geen nederlaag dus, maar wel sterk wlsselende ,

wedstrLjden. Tegen wilhelmus en RKsvM kon En duldeujk zÍen dat er een, stijgende lijn
1n,zat. De laatste .2 wedstrijden waren beduidend tdnder, rnaar hopelijk pakt rnen het "
'entl:or:s i as té spel en eenvoudige komlclnatievoetbal weer op, zodat we nEt goede mqeg de

kos5letitic kunnen beginnen. (uit tegen .riiihelnus I ) ' r' ' '''1
Het \rlerde speelde tegen'ADo 4 (o-71, ',tJílhelDus 4 (2-3i, RKSVM 4 (7-l),DHC 3 (1-0), en
scheveningen 4 (8-2). Hier is het t€ Erken dat naarmate de konciitie beter werd, het
voetbal ons rakkell-JkeJÍ afging, maar ook vooral er een ontzettende strljdlus-t te -zien
was (DBC!) A1 met aI roet ÉJ-t-jaar voor bel.cle elftallen toch net vèèI inzet een goede
elndklassering te behalen zLjn. De volgende spelers zutlen zondag ïaq{schijnlijk in-
aktie koEn:
3e: tsas vd Lans.- Rob vd Eeyden - Rob v SchaLk - I,arbert. Pennings - l4artin vd l4eulen

Marcel Richardson - Kees SpoeLstra - Eredl sPa - MarÈin Koelenij - I'rijbe w-ariïi
Frans Disseld.orp - Marco v Oven. i r,
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4e:

_ Ol& I tjes

l4artin R3rrft:r - rtrny vierring - peuèr perreyn - Henrr EoppenbrÈuvrer - Èraïcéi aecroot - Robert Duindam - Oscar Könenann _ Rinus I,Iir*oJ.s _ tex Reesink _ @esOdenJ<irchen -. Michel t4olLeman,..

theo.

. op veler veÏzoek (et F}:ustro! l) openen we net wat zelfspot. ceeft uw redacteureinalelijk een dr-eptepass ' bètekent dit gerijk de wir.nen-de goar.voor ale tegen-party .
Na deze anti-h,u*r verr,,orgen we slet- de uitspraak van rte r+eer. Die komt deze 

iweek

op naan var Danny BLind (neef dJ.t is.g_e_e-ll. bijnaam voor dle van Bijlsua,)Brind in de E.c. 3 ', Nu ik Amsirercram gè-ziLn rreu vind is notteraam'eiq;ii jr ,"",een clorprr .

. Eet gevaaÍ bestaat dat urs rëdactie na deze p,brikatie- vorgende weeÈ noij naar ult2 man bestaat
overigens benier:rrd of Danny Èbeïhaupt ooi-t van Eindhoven gehoord heeft. .2 schitterende palike'de uitspraken in 2 wekèn, dat beloofi i"g' ,iui-a:.it3."r. '
Ànne.arie Brooshcoft is niet rneer van LENS weg te sraah. z.t"idug= kljti ze naar
.haar broe r(tje), zondags'naar haar t,r.iend, rÀandags naar de traínÍng van d.,rbroer(Èje), tllnsclags naar dc tra-ining vaÍl d'r vrl,end enz.enz.
Eet predikaat "schicmier- van ce !:eek" viel deze week overdur.derijk tàn deer aanJoop O. (Jepie ad Interi!»

.' rn een ïoyare'bui alacht Joop àfgeropen zaterdag 10 roten'voor de zrralwien-aktie
te .kopen. ',: : . .

.. Toen hiJ even'Iater in geuieri en kleLlïen vertelde'voor f5,00 "geribt,, te zijn.. j vroeg Edwln ,-a:-pt, welke lotnuÍr,mers ,hi j had. t

verbijsterd sterde Jcop ,ervorgens ,uJt o.t zrjn ro,,toten,,, in werkelijii"ia' 'nlets ÍEeï Can 10 tóé géngs-bewi J.z-en, waren rlet O,OO Xà= op wat vbor pifis aan oof .over- gerd weggooi-eï 
-f:;FièlË;;'païricr 

varkenburgh en .Danny Bijlsna vristen viaenrere spelers een seizcenkaart, vcor Fc Den gaag te u"rnachiiq.í ieg"n 
".r, "uctt"prljsje. .' r,

' I"s r thuisreèstrijal en ce resterende seizoenkaàrten gaari.gtatis urj egri par<(ja$re1) OEo: ^ '
Ibch hebb,en, de jongens a!- 5,goals gezieir Ín 2 lrealstriiden:, , . ''- ". r

u 'zult het wei- begrepen hebban, ilaar et Frustro heeft voor ziSn setzàenkaart,.
,- zelfs heÈ vol.le pcïrd hrt i.1ld. .: t '. -.

l_li qr"_l=_ f! vrel erg bang .voor r,ENs 4, 1àten ze DHc 4 regen LENS S voetUaf fÈn, om E€t DËlC 3 ncA enige-kans te :raken tegentoís vierde..ttaaí i", n",t.t-"Gtui-operkaar ingespeerd. raakt Ís zerfs cèn reéerve derde ktas KN!'B erftal nieÈ rneer listaat om deze jongens te stoppen.
Als u vrijdagavond even rJr., goede kant wir tonen, ber dan even naar nurrner 971674om Peter te feLicitel:en. : .. .. ' --:-
Gehoortl cp de tribune van srirhei-irus, arr.een heË achterui t. sferen'van LENS gaat'goèd, nisschien zou een 2-4-4 cpsteJ.Iing aan iocrr d" ;pt;";il;=iir. 

-
Ook gezien op de tribune de voetbalkcEnër van r,olrS, l.r"f ai.'r""'Ai. op adnaer-dagavond vaak achter de bar te vi.nden is. -- -l --
Afgeropen zonalag heeft Fred v l(',ijff zijn enkeibanoen gescÀèuia, wij wenseri riedvegl qterkte en we hopen hen rveer- sriel óp de LENsvelden te zien. -'-*'.:-:*

" Arthur de cïoot is opgenomcn i.n het ziekónhuis, wij t 
"p"n-oàt-ààt hij zich weersnel op de LEUS\,.cI-r'iïr: licn iT:,ïOiflè;r,

waarscirijnlijk heefÈ u heÈ gereze;r, 4 ranqduiiq gestïaften zí)n zorígenn".t tt!snapt uit de ,Scheï,enÍngse strafga r,,angenis I
, Hardnekkigc ggruchten wirlen da.- <ie àrdaar werkàa,"o andré ctirist'zich heeft raien, onkopen door één van de vier: i., . ..= -.; ------
De Heineken-ontvoeïder schijnÈ An.ré',n.r. te hebben beroofal a. io*rraà 5 jaar op

.. vri j daga-íond baïdienst te Craaien. . "1 r. l

Even serleus nu, José (hri.st gaat steeds zieriger kijken..rt zi jn* »àrrneaevËtt<ers
,a-o-!l-s-! !: Her saat echr nier mer de huidise bezettrn!--*;5È;-;íaíà"'ï"tà--ti*'
kg+eën gaan liggen? Meldr u aàr als baheÉewerker t"í.'eeOzóal 

':--="
.oaaï kunnen wc beter mee bes-rulten .dan net:èeí oproep om t-l^, zànauq. to.i-, .r*ral".' op LENS door te brengen. tE start van .de cotrpetitie: 11.00 uur tB.oé , _'';ï;ï
ToÈ zondag: i . -

t
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LENS '- nieuwé ronde, niernÀre prijzen
il,anstaand weekend beqjnt de strijd om de punten weer.Na naanden van orgarnisatie,
training, passen en neten kan zaterdag weer ml,n of ÍEer op oorlogssterkte worden aange-
treden. Irw xedactie heeft de afgelopen weken een aantal vredstrijden kunnen bekijken en
wè Eoeten zeggen dat het er niet srecht uitziet. Bij de jeugd zagen we Al onder reiding
van Peter I'íee fout. Dit jonge elftal heefÈ naar onze nening een.;hoop in huis en kan menige
tceschouwer dit seizoen een hoop plezier bezorqen.
tsl, onder' reièing van de nog steeals trekkende I€o vaÍr Rijn, zagen r\re in de wédstrijd
tegen Fc Lisse. Een erg "voetballende" ploeg trEt een goed verzorgde opbouw. Àrs de af-
uerking ook nog koÍnt kan dlit elftal hoge ogen gaan gooien.
Bij de zaterdagsenioren karpte nen nog Íret problemen voor r.rat betreft de invulling van
de elftallen. zodoende is het in de voorbereidingsperlod.e nog niet echt rrcgelijk geeíeest
om i-n "beproefde I' satrenstellingen te spelen,
De zondag B-selektie haal noeite orD op 9an9 te koEn, maar krijgt zo Iangzamerhanal aardig
het wedstrijdritÍp te pakken. Voor we'lstri jdverslagen veïwijzen vJe U naaï de pennevrucht
van Xtreo Hoefnagel elders in deze LENSrevue.
En dan de À-selektie- ook daar nog probleren. @bresseerden, vakanties en dergelijke
ve rstoorden de oefencaarpagme. Het tweede vras helemaal het kind van d.e rekening en kon
tot. nu toe nog niet in de ,,favorite', opstelling aantreden.
Ilet eerste speelde een groot aantal o€ fenwedstrijden. Opvallend vJas dat ontzeÈtend
zwatke wedstrijden werden afgetrisseld DeÈ zeer goede partyen (DHC,Feyenoord). Daaïbij.
kont natuuïlijk nog het plotselinge weg'r./allen van trainer Ed Roos (zie elders in deze
lENs-revue ) ' Bet zal ons benieuwen hoe de selekLie deze Eegenvaller weet te inkasseren.
we zrr-l len het allemaal gaan zien in de kotrEnde weken. De redactie wenst spelers, tïainers,
toeschorÍJers, kortom heer r,ENs een goed seizoen toe en hoopt dat elk weekeindé.
':p1enty" stof tot schrijven zal geven.

SPORfKAMP GÀÀNDERE Redactie .

op naanclag 4 augrustus vertrokken er 9 auto's 'richtinq Gaandereni 7 autors gingen vla
utrecht-Àrnhem naar GaaÍrderen, maar. er waren er 2 die een korterd i^,eo r*lsten (Via

Rotterdan-Nijmegen) ????,deze kwanen aan oài< becluidend later aJn. Nadat ook dezejongens gearriveerd waren en cle kaÍpchef (Arie Teeltbal) reeds een openings speech had
gehouden, gingen we aan tafel' En hier begon het le neningsversctril rnet aé tar4:letafngl:
GIze jongens begonnen ret bestek en borden op de tafels te slaan (er sneuvelde alan ookrenig bord) en dit kon volgens de kaspleiding nLet. Na heÈ eten rcoesten we voetballen enkegelvoetballen. Bij de c-klassers ging èit niet echt: gevreldig en de B-klassers hailden -
ook een EoeiLijke start. ! s-Avontls hadden vre eerst een zweedsloopspel en rond.9.30 uurgÍngen we het bos in voor een bos-scrabble-spel. Beide spelen weràen niet echt geuloti-'veerd gespeeld en het werd dan sorls ook een Ëeetie ronoelig. (alweer tegen het zere beenvan de karnpleidlng).

'De 1e nacht is zoals altijd een gezellige nacht met weinÍg (of sors geen) slaap. Er warenlijders biJ die er schijnbaar niet tegen kr.nnen als er in andere tenien wat gepraat werd.([,Íen kwam menigmaal klagen bij ons).
Het is dan ook aI snel te nerken de volgende dag, als er 's-rorgens en r s_nidd.ags ge_
-voetbalt en gekegelvoeÈbalt lDoet rrord.en en sornmige spelers niet, of nauwelijks vooruit tekrj'jgen zijn. 's-Avonds een videofilm dle op 4 T.v.'s te zien wes, deze stonden echter te'ver weg zodat de ondertiteling nauwelijks te lezen was. verder banken (tribune) waaropje.een houten reet krijgt en een film waarbij je in slaap valu van ververing. De 2e nachtsliepen zè iets eerder (niet veel).
-ï-9tl=9"s,Ï1t een vrlje dag, 's-norgens hebben we de voetbalvaardigheidstesten afgewerkt.-Na het niddageten ret de daaraan verbonden corvee voor ons, zrjn we ,=t ,'n arren naarhet openluchtzwernbad in tlcetinchem geweest. Sommige jongens ztjn wat eerder (Iopend)térïg gegaan. Maa:: iedereen was od 17.30 uur terug op het tentenkanp. r s-Avonds hacldenwe een trans fer-sponsor-race-spe1 , Eet,t{as de bedóeling om zo goedkàop Dogerijk een'Éereldelftal te kopen en daarnà vras het horren geblazen om zovJel ,ogàriir ge]al bijsPonsors te krijgen- Het tvreede gedeerte werd, door bijna leilereen uiístekend meegespeeld.'(de Ie en Èevens laatsÈe keer dai nen serieus net een spel meedeed)
Donderdag was er vreer v?l:p 

-v?etbar en kegelvoetbar, het B-erftar had een overvor pro-gral D.r maar bet c-elftar hact '.s-ndcëags eïg veer tijal en is dan ook nog eíeri "rà;; ;;;zwenbad- geweesÈ. De tegenstanders voor het-c-elftal waren iets te steri waardobr bij hetvoetbarlen alles werd verroren cn ze daaf dan ook laatste werden, bij het kF,.prvoetbalging het beter en dankzij 2 overvrinningen en 1 gelijkspel werden ze íe_
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Eet B-elfEar r.leed het een, sÈuk bet{:r, .bij het kègeivoeitar werden zij ongeslagen. le-Bij_het.yoetballen .deden zij her ook:pii;à;-;" ;i;di;il;;-;tèï,h;';'-;;-;;:;ï";;,
EBaf via het doelsaldö waren ze'èok'hierree het ËestÀ. De volgenale dag-hebben ze echtertotn nog:èeri harve öoryètitie !.ip""iÀ-orlà" è.rrt"'rinnaàr aan te wijzen.'s-Avonds had-
gelt we_een zeskaq)-sPort. (trEt -P onderdelen), d9 onQgld.qlen \íaren duseantg,interessant! j !,dat. wij maar op de laatste plaats zijn 'geeÍndigd, ' - :

vrijdagodltend hadden we een sperencircuit bestaande uit: tràdbàIlvoeu:at-toLieybatl
bas\etbahhokgy e4 . !.aalvcetbar;r - pe B-klassels w.ol4en, behahre nEt besketbar. veÍder aL1es.De c-klassers hadden zo nu en d.an wat D-krasseïs 

-[ng.rro.re, 
zich sta?I!, beharve ee4.ge-lijspel bÍj het volleybal werd verder alles verloren. Iiet C-e1ftal ging .' s_rriddags zwenr__r€n in het overdekte bad in Ulft. (want zij hadden gëen programmalZ!í l?í,-,".. ,get 

P;:I"f!+ speerde een'har.v-e co,petitie Ílè! NFc en Erinkwijk cm de.1e.pJ-aats bij.hetvoeïal..,.zij traden het eerst- ?aq 
.legen NFC. . cle4e; -wedstrÍ jd wera",gewdnnen meÈ 5_1r.,hoe

.t?F- -di*e*§.ls_ -ts-qg-n_-ogk=_alw-e_e4..llàr 
c9??? 1??? (Elíntwi.ii naa dàarvoor àI g"*onrr", *t . i_Oi-..tra een.4orie pàuzè,nöJ9dq-t-a{-iie-:Ëii1iË1óoe weasíriia t"s"i uiinr."iji..-- ."n, srevrsemaar uiterst sportieve Í.redstrijcl werd det l-d gei,ronnen en sraren ze clus ook hÍer 1e,

ondanks 'a1re jus-rde oraÍl9e: r: en cora???,die is-nachts werden genuttÍEt. ;=-a"À"às ';"=
de slotavond en deze was dusdanig, waardeloos , georg.a.rli_seerd, .rit iefler;n. a-I om 22.45 uurnaar het tentenkatrp wercl geàirÍgeerdl. l4ede hiàrdoor verriep'deze taatste avond. ietsanders dan dat wij er on: van lr?dilen v.oorgesrela, r-1 ptaat! van geàefUg ;;;-;;;;-."een drankje ret al 'dè andere ii3aers, "=àtàn wij-_tot auep in de nacht in d.e sporthal Íneteen aantal niet werwit rende _jongens,' met arre gèyàrge4 iran dien iï deze n""ti ." àÀ,t---
faarop -volgende dag. (Ronald.heeft noj zo,n gróotte -síaapkamer 

gehadl. ) Verder hopen wljdat iedereen toch nog een gezellige sfortweei (kery), heetl igehad en wensen..iedéïéen ,"een- gezellig naar vooral sportief seizoen toe. --.J .; - ----*- r=-:-:- --.. , . . - . .:j -j 4.: ,:l -..n L .- |
vE RDER DANKEN urJ ALr.E o-u-DERs EN BERETDwTLLT@N vooR HET BRENGEN elr. garelr :vew 'DE 

JoN@Ns._--:_-__
. Íi:i i,'::1,..;r'i i :...'-:;, -',.r,r
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ' Ronald,pet'er en Màrtin.' ''
Z 2 '' 

,!t" -"''' '- -' "'lr':(-:!.: '' '' t;j'-;'l

z SENIOREN ZONDÀG .;. ,i ,. . . _..-.. ;:.,. '.;,.,
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

1,' ,., :i a r.... r
PI{OGRAMMA ZONDAG' 31-8- 1986.

zzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzízzzzzzzzzzzzzzzzz

L4 .OO
11 .00
13 .00

:.': r 10'o.o
12.00
12 -o0
10.00
12.00

v1
v1

VZ

v3 N.N.

.'' ï

uur LENS I
uur LENS 2+
uur tlLlhelmus 3
.uur-,Celeritas .2 -

uur LENS 5
uur tlilhelnus 6
uu-r Marathon 2
uur f,ENS I

Quick 1

DHC 2
LENS 3

ÍiEN§,4 . ,. .
Postalia;3
LENS'6' 1 1\--'

J,ENS 7
Valkeniers 4

J.v Opstal 527/ 1070, .,, :.i
J.Eygendaal !.,,t j6LO/ LO94
,r. Beezener "- " '' 642/ ll44
í, Hanselaar .:.-t.;;,1, .406/.ZO4O
J..forna ., ... ,.. , .. 416/2097
T.olfferb '': '.."- .: "'423/Zf4O
J.Dekker íiiu..:. , ;4L5/2Og3

+ LENS:.z Baièiénét 2 personen 4 30 / 2227

TERRETNEN

ÍíilheImus:
Celeritas I

AFSCHRTJVEN' . _--.}......::
LENS 5:
LENS

OPSlEI,LINGEN:

westvlietweg, Voorbuig.
Leweg, hoek Noordweg

I"larathon :
,...- |Oostersportpark, Í{assenaarseireg,

t{aalsdorperlaan .-! ! - .r í-:i:: r'

r LENS 17 : .r c. Duivesteyn
L. VerkiJk

9I. Kor:grenhoven
g. Rlfioelzwaan

299855 _. . .:

o1742-i1I3À-"

\:'c - i --".i:'

o1991+7943
4549'!2LENS 8

È..'xr .;
LENS 5: J. .v,IGster - ,Vt. Heynen q. cglpa W j Kouwenh oven .- G. Kerq)e rman

LENS 6: +t"
F. Schuurnan.- -. H.Bertens P.vd Steen J.vd Ende P. Schulten R. Gri nberg.T. Suikerbuik 2063 .T. vd Sanden 16 32 F,Blokland 1049 L.v BoxÈdL .1629

:rL"; -,ir

. I,ENS 7:.

.ï L.EnalLich - 1690 W..de Knegt,16!1 -; e.v Noort 0396 H- Straver.{1481
l.Í i Ii. RinIDelzwaan 0446 D.v d waas 1633 D.EoIt..1942 Ri de , Haan 2.123

P.Eons rl-aar 1855 D..I.Leenaers 2256.{+
r. À.Bilderbeek 0039 c. Duivesteyn .013_0.1 -c. Goosen O94Z P.IJeynen: -115 8-". S.,Fozema.1652 ,I-. Verbq5endse .0555 J. Heyink 2029'-: ,G.vil Vel_der 2034,J. KOUweqhoven. 14 10 -- .I't. N. . 

--_.
N. N.I .. i:, , N.t{.

.l-,.i l-..; ,lii. 1,.--,1;r.:r'r , "- r^!, *,,1,- l;'.i' t l-;?r'.. ,.,{.,?1 , - }
'.'1 í9:;: ...,: r; 1;-''.-- it- :: .-l:- ::.1.j.', .''lr:,1 .,1 '.j.r'j r+ ili,; ' ri:..: r, í:j.ir ,j. :i
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LENS 8: ++

++ = Lidnaats tè verEElilën OD'het weds trij dfórnulier

rI senLoren

's-Í,Ioensdags avond is er. gelegenheid om te trainen voor de niet selektie-sPelers.
, Aanvang 20.30 uur.

,,
PROGBÀMMA ZONDAG 7 terdcer 1986.

A.Kul?ers 1735 - R.Keus 1854 - F.Peters L244 - E.TromreIen L745 - '
J.ríiiÈing 0605 - r,.Verkljk f679 - E.Huizinga 1798 - M.val KIey 1733 -
S.de l.Ienny 1664 - M.ale Groot 2254 - ,I.KulT)ers 0317 - 'r.liasserman 0953'

PROMO4 DEGRÀDATIE RE@I,ING SEÍ ZOEN 1986

14.00 uur. VCS 1

10;00 uur D€i Musschen 2
11,00 uur LENS 3 +
13.00 riur LENS 4

14.00 uur Ííèstlandlia
14 . 00 uur ',Den Eoorn
14.00 uur r.ENs'.';

1987'ErB

Kampioen prollKrveert naar de KNIIE

De numers laatst en voorlqatst, degraderen
Karpioen proÍnoveert
De nunDers laatst ilegrraderen

T,ENS 1

I,EN,S 2

vuc 3
Íonegido

- noodehuurqij Eu(Àw'
- gul.ck

0-2
7-2
1-3
2-2

14 -00
12.00
12.00
10 .00

uur
uur
uur
uur

RKDEO 5

I,ENS 6
LENS 7
Vredenburctl

Í,ugdrmum
Tonegidlo
ve rburctr

I,ENS 5
DHL 5
Dynauo'67 2

LENS 88-

Reserve Hoofdklasse

Reserve 2e en 3e K1asse

PROGBAMÈIA 2e klasse A zon _3-1-_.,lsl§_t§_1:§6.
14.00
r4.00
14 .00

uur
uuï
uur

- LENS 3 -. , l-2
- r,ENS 4 . 0-1
: toërnooi 6e Dlaats
-GDÀ8 4-7

(Beker)

vcs
Olynpia
Fortrma vl.

sporthal zuldhaqe
sporthal Duinlaan

I.ENS 131aw.
RKÀVV
RKÀvv
Blauw

ZwaxL L

1

2
Ztnaxt- 2

DHC 3

DHC 4
LEIIS 5
I,ENS 8

I,ENS
I,ENS

I,ENS

1

L

2

zzzzzzzz,zzzzzzzzzzzzz : - :"
z Z ";'- , 

ZAÀLVOETIJ I\L

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR DE WEEK VeN l t/m 5 s
Ma?nqls_l-lgptePgr
LENS 1

LENS 2
I,ENS 3
I,ENS 4

Sportsauna Rljnland
Chanpions 2

GD@E
Dalco 2 .

21.00 uur
19.40 uur
19.00 uur
20.20 uur

-w-o-E§89::-geP_tgeg-+
De llalve MaaÍr 6 - LENS 5

opsteltingèn: zoals vorige. wèk

_Ll$lLÀct!"gl-2_s_-a].9'§g!§t-.
LENS 1 - Esperanto I 1-3
LENS 2 - Esperanto 2

i rbiÍÍhenlands NLeuÀ's ??

U ziet De weer terug, maar nu in èen ande re rubriek n.l. heÈ Zaalvoetbal. ÍIet vloralt
wel gespeeldl ih conpetitievoln naar ik zie het reer als een sooet indoorsPort. Staan
de velden blank of het vriest buiten 25t dat gaat àltijd dooï. Voor hec veldvoetbal ,

heeft zich een ailder aangètrE1cl en dat Ls oscar Könenan, waarom ik gevraagd heb. Eet valt,
voor een oudeïe om ' s-zondagsrnorgens om een uur of negen de Polder ln te Doeten b.v.
Schii,pl,.riden en alleen een vogel te ontrceten die bezl! is aan zijn ontbijt n.l. een
levende !{urm. volgens een oude chLnese wljslTeer van teree eeuwen geleCen, die zei n.1.
Ik ook dlie dingen, wart ze z-ijn verrukkelijk, anders at die Eerel hem toch ook niet op?

4-t'

19.00 uur sporthal DSVP te Pijnacker
Àfsctrrijven bij de ,aanvoerders.' .

LENS 3 - venibo 3 5-4
LENS 4 - venilo 4 3-6
r,ENs 5 - l' soirselersdljË 2 2-2
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+ LENS 3 Bardlenst..
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ADVIESBUREAU
VAN UNEN

Administraties
Belastingzaken

. BedrijÍsanalyses '

, Tussentijdsecoritroles
r-..,..:a. .. :r,_,.

25'17 VN 's.Gravelhage ..: .

rTé1.070.45.80.85 - .'.

"- l. 1-
9w contactpersoon: J. B

:r'

Obrechtstraat 77

.'Íl

;
f

F.'Keetóàn

Eehzekerleven..:.
.'.';,. e,en Yetref,etd
Alle veftekeringen

t (aulo'si ny2oh korting i i. r

ALLE VERZEKERINGEN
_ 

"' 
1_

HYPOTHEKEN : '
PERSOONLIJKE LENINGEN

A.,M",.CORET'
,HENGELOLAAN 

589 . TEI..67.10.96],

I

ï
yen!

max. mqgelijk.) .,, ,.í !

P.

,LOODGIETERSBEDRUF

",.' P..DE PÀG
& ZONEN

, .'.*; \ b:

"i,..
r. ..'-. .i. 't
! -!,i;. -.. - ! ,.iï -. 

-
Landelijk erkend Oàs.. en waterÍitter , .
lnstallateur en. leve'rancler van. sanitaiÍ,
kelrkens, c.v., gasverwaróinq en elektriciteit
atle voóikodèride . àak-..en rioieïi-rioweri<. 'l

zaamheden.

v. Damstraat 30,.r 25i2 pc Den
Tel. 8§.93.47 b.o.o. 86.13.70.-':-'-:','.' -'J:w'-:.-''-"- ,. { è

Haag

TER
B:V.

'a

VERKEERSSCHOö[
,,PHILIPPO'l
- opleidiíg ïoor àlle merken

. schakol en.automaat ,r

- opleidlng theoriecer ílèlat

tràal 266.268 tro postXairoor't
, aulorilschool lel.45.í

4' . 
theorlecentrum l€1. 63.4

. t .J.* 
j ,i

ngeni Arno v. Bllltorswijk 
_

í.53
6.7í .-

l,

Fàhrènhelts

Voor iillchtl

,i"

1

nut§sp
,

,
,B:'

aaib
o

-
EII

DE BIT

lir.... ..- 
s:l

ank

li
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i
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,.n

. '.r . r'"{f.'{,ï i. -

B
I

vERliurzrN§EN -1.,::: li.

BODEDIENSTEN '+,.7

TRANSPORTBEDRIJF

rl , ;_- :.:..jr..i^r;::i-1rr:|.:t,
. .;r .,{g :f à...

|?nont'izolEtt B.tt:.
ír

,? -ai.
,rr

i.i + it,"i: ';.1r:: ':.-
Ja L ,-'.

.;

OPEN- EN GESTOTEN
VRACHTWAGENS.,
TRAILEFS.,

^ .llEFTRUCKS,,r . ;
.. AUTOIS MET-KRAAN *

KOELWAG.ENS..,. ,. .,

,'I

I

í .,;

I

r"l ,; i

SoHELOESTRAATíÈ18 -

jl 
in :i.

TELEF.85.99.96 - SC

r.'ï.-ll.rrl,-l ,i 'l):., ,, i"l,i.'l:t, i ït I j,Ëriqt' l:.t6<,
HELDESTRAAT 4 E:TELEF;85.93.ts -,qff p .

Partdcentrum

madesteint 
R"a,rur"nt

,íï:i:'r''r-'+:irl

/ r ,3t.-' Voàr'al Uw
bruiloften,
receptia en '

' diners
-l rti.' I ':' i 1' .'.'1 i .r'. Madepolderweg lO0' l&Grav€nhage' -, TeldÍoon: 070 .89 80 05:

.:] ,- orz+g . ln ga s, . i.

t
I

RESTATJRANT

+

Menu
'Ch;npignon-sep

Vol<erchaqje in
' fttuntgrui

C,ö.waweun,.
- Verv goqten

Kolftc
BonboN
;l l:.' r'

:\"

.f r, . I

t
r/'35;.,p.c. ';

.' Dinei-v.g.' 17.(tr uur ,';
Ook vmr bstiíten partiicn.

t|.i

Celiclr tijdiÈ te 'rEs€rvqE.

Valkenboslaan 45a - Td; @188/ '-
B&eikbaar m€t tr8m 3-12, bus t3-14

DaeÈtijk g€openà v.a. l7.@ uuÍ.

' BELKO ZEEFDRUKav

'ilJoïo'.se.ói;'
'l

aN v.a nrvprfusrr,qar ss DEN HA/AG "

NIEU
DE GEMAKKELUKE ITIIANIER

1 VAN-IÍ'TÏO SPETEN

a

-I.Ir.'r§O'iLrr[Ir-rdÍrx{§rï-f,ÍI@@!L

;:li-", NATUURLUívJALENS ."'-. , * "r',
rnrorriiagqiià.het ktubgebouw ài.uti t 

"Íroiorr.otto 
se[Ltariaaí o'n;s"- 1 xioz

@r
'gl

!

r!rr.\^iIIarïrrÍ5r
IICIrlo$rrilÍi-
JlrirefiÍ[trT\rilr
N'TTÍ'X§§ITÍ.rI ''lt r cÍ.(ïilhr a slr\lnx )B('liilihLrlcn \ rn lr{t, cll ltÍo.
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I

I

I

I

i.

l
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Dus juLlie kr:ruren irenr uer on Euo€itea en zet del Koffie voor irem klaar, ggn l(qj-ger.l _ 
ju.Uiezeker een positief stuk:! I . ; ;;' Í

Beden de 25e augr:stus begint deze competitie à1 ;voorwedstrijden-oefenvied=t=i1d"r'"rrl
, iill-'.'_e..""".rden -zi;n_hÍer.ui,t dg boze. in 

"en" iroor d. i".;;;ai--ol]i'.,oorcat_ik.her:ver-..'''' geet.'rèdër team, dat zict! aàmeldt om tè zàai voetbairen ,";i i.íà= door een coactr
1o:99r:ag.en, hgt.irlag gok. eeF fanatipFe .ilarue zi jri. r.""nis 

"* ,ar" 
-ii-ïiet 

*r"rp:-ichr, . maaïdat hebben de meeste toch ook piefi vanzett=pielt""a no"i;;;;.;-";" goede barbehanale-ling beschikken, anders wordt het voor de betleffende sperer een ,à1rp. .u-urond warenalre team's aangetreden in sporthal oranjepr:jrr 
-en 

de eerste aie ae IprÉ*;ril; ;*;ï.""was het vijfde.'Ect w.as. een ?ftasten van- a-e uéiae proegen, ,oaoàna" duÉfdè -niemaicl vrij-*ir te saan, *.i roor-nàt "d""ris;.p;ii.* riÀ.=pí..;;;J"ffï te zien.,.H€r vÍerde' of wtit' èr "ïoiii aoor gin§ 'aeea netlààer" àn iibt à1 qa,,í een'3-,1 *or=prorg aantikken.maar aààïmeiaé;'viarén ie ,;#àr;;i ;; ;;;;; "l-iqg1iji";;-;;-;,;"", .daarmede h,as her^vooï hun gecraan. Eer derde lie. ,i"ii "i"i-."tèruigd reqen venibo en iilË;"'Ë ;_ï '*'', . ultblaE d€ tegenstande: te srazen. !íar zal tree #eae 
-Éà;" ';;;;; 

isrre=a'toa rr. . .. . ... .- Esperanto jonsen rir.het Janc der parnen, 
""n 

js" àiï.rà;i";#r";ï;ï;;r; _* **r.n'':' ; is 4- 1 voor LENS . ' rn w.àd' àns roppLit je? iet pa'rarie paaraje, 'de póiierstrekker en r.rar
,.. ,11 1t... 

ze hebben l:o::.ï.u i,* "És"u;".i,i;d;-j;G;:-i_i-,;;;",uirsras. proficlar. Í
. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzz

v3 N .N.

:;r íl

DSO I
KMD 7

{. q, Ham
A. Spa

001/00 I
- o77/o55

913/ r07
,,o2o/ 149

. 091/005
ort/0s9
o13/ 1r.7
020/ Ls3

z
.l,z

' '::., r 
( I i'

LÀ}.IGS DE SPORTEN VÀI,T DE Z-M LADDER

z7.z zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzz zzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
PROGRAMI'iJA ZATERDAG 30 auqustus 1986.

AJ,

I'a\
.14.130' uur r,ENs 1

12.00 uut LENS 2
10. 30 uux LENS 3
rz. 3o ,uui r,ENsrà 1.

ES Texd.s DHts V1 W. Bruystens
HS Texas DIIB li 2 v2 À.de Hilster

I

,l

v3 N.N.

12.45 uur euict(' steÈs 2 t.,'
LENS 3

14,00 uur Blauv, Zwaït
14.30 uur' Maasdijk 4

14. 30 uur Ds\i" lO

er'Éqnr,rËa»mÈ' r:-

LENS 1 Rappa
I.ENS 2 coblijn

Rosàema
'' LENS 4

PROGRAMMA Z

voor LENS 1 en 2
voor LENS 3 en 4

ATERDAG 6
-s_eP_F3!_e-:_1986.

I

ll l'n.
Ivrij daàavond voor 19;00 uur

:.è.L . 6?9687
t,èL.297737

.Í

OPSTELLING DER,E IJHTÀI'LEN

woxden door de .traÍner bekend ge
I

rnàak tIENS 1 en 2:
i

tl
c-

LENS 3: )--,À. Launers J.Sinke IÀ).'- G.Kuipe J. KouwènhoVen W. v !4ersbergrenJ. Pronk J. Krul J. RoosslooÈ Lipman R. Àttinger P. Ax S. HarDan14.Irecl.
vetzauelen 9.ll5 uur LENS' I€ider A. Spa.
I.ENS 4 : D. v Essen l,l. Jansen H . Kouwenhoven Nl, Fri s J. Krul'thof D.de Ruiter

1

tl. Strrifbergen , (A) OrSwaIef f. swalet L: Mantèl = P. crootveld. ' ','verzarelen 11 .45 uur I,ENS.

urtsr,ÀeNl ,oeFENwE DSTRTJDEN

I,ENS 1

noótao rP
EPS

;., LENS 1 6-1

ï

v 1...0-2 Nootdorp 2 I,ENS 2
GDA 8 I,ENS 4

(Cotéd'Àzur

(:: 3-2
2-t

I,ENS ligrÈrp-L"ëà- .bS.rf.Lt*rff t'sYl:$eyllt_i. t

Het is Eaan
rit naa! de Cote

N9"9 ..?§ ,r9+, wanneer de -I,ENS wiele r?1oegbË.^int àan de le etappe ían'eèí'Ian ged!Àzur om daar het supertrouwe LENSIid en vrieíal riót aurghouwt,iel:ezoeken. C,estart. vlordt 1n vif, een dorpje net onder crenoble. De bedoelÍng van derenneÍs is om zo 'n-400 kiloÉeter in 3 ilagen te rbruggen hoofdzakelijk rri a blnnen_oveweg€n,,-om.het v.er!ge1 naar de Cote d 'Azur'2o veeil rogelijk. te mijden. Èén arit-o wordt "achtergelaten bij het politleburo van het dorp, men beloofde een extrà oogjete houden.

-7-

waar

( rrordt vervolgd op blz. 10)

open



iIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

I v+., rer ,rnucurnout j
g, g,r'rsrgs.lLËJ.TJJJJ.TJJ.TJ;rJJ.]ffJJJJJ.JJJffJJJJ',fJ,TfiJffJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,IJJJJJJJJ,TJ,TJJ

- lilgemegn konÈaktpersoon 3 Pau.L vd SÈeenr Chopinstraat 103, 2551 SV Den Eaag, '

'. tel. 'g7C:54 (bq.g. 97L6741 " 
- ''

Kontaktpersoon: Jan spaans, lueL. 292929 (b.g.q. 970f54)

Afbellen'voor de wedlstrl j dlen b1j jan E)qans op vrij clagavoncl tussen tó.OO en 19.00 qur.
In uitersÈe iiood nog op zaterdagrcrgen op LENS bij j.emand van de jeugdkor:nlssle ,

tel. 661314, Voor avondwe dts Èri j alen blj-,IaE-Spaan3.

zÀÍEnDAG 30-8-1986. ,.
' 'SaEeíkoÈst 'r,ENs

331
43ó
336
547
408

BlauvJ Zwart A1
Eonselersilijk A2
DWO 81
sv, 35 82
Duindorp Sv cl

.Yt-o"ry99èS.-];e_-1e§9 j--$-"_gu-9,ti"-)
330 ' 16.30 uur r,rrvS lt
547 l 18.30 uur LENS 82
4O7 18.30 uur LENS Cl

Ílassenaar c.!í1Idschut
tsonselersdl.,r. PIànken
Zoeter@er g,Jansen
Buurtweg ? - ,Sportlaan ?

- 14 .00
14,30
11.15
12.45
11,30

'uur
uur
uur
uur
uur

I,ENS
LENS
I,ENS
I,ENS
LENS

uur
uur
uur
uur
uur

,30
.45
.30

uur
uur
uur

A1
A2
D1
B2
c1

12. 30
1.3.00 ,

9.45
11. 15.

10. 15

Lyra A1 vl
scheverringen E}3

vics cl v2

A. Riep
v3 . .?

?

77
t7
!7

OPSlELLINGEN

ieNs Àt, (voor 30/B en 3/9) D.Brunings - E.Endlich -. M.Ena[tch - E.GabeI - R. Garskalq) -
l' D.Hanigue - J.troernig - h. Mahieu - P. Oostervreghel - R. Raffaele - G.Steenwijk -

J'Tj'mrermans - P'vd zwan r€iders peter l4eefout en Ronaral Bogisch.

LENS'À2: M.el Assrouti - N.Baltus - M.Haazen - F.Kassim - E.Raffaele - M.Spa -
. P.Straathof - V.Tromp - F.v vèen - t(- tJerhoe!'en - A.v wijngaardlen.

' ti Leider Fred Grens.

IÀNS 81: M.BrooshoofÈ - D.Bijlsna - J. Dunant - F.eI HadaliouL - E.v Knijff - A,T.llai -- -'-'h: Raghoebir - !i. schuuïman - E.spanin:€ - R.Tet+-ero - P. valkenburgh - ts.sDulders -
. LeiCer l,eo v Rijn.

I,ENS 82 : (voor 30/8 en 3/91 M.vd Belg - s.,rd Berg - N.Bchlai - R.Boon - A.v Deldeb -
D.v Delden - N.,fagesar - J. Mansr;ald - M. Pennings - S.SharEa - E. sllerenilrecht -
M.de vries - R.Wyrdemart - R,Zani,stra. I€ider Jan vd. Berg.

Í.ENS C1 : (voor 30/8 en 3,/9) t'1. v croonenbur g - D.Heins - E.den Heyer - M.Ihoester -
P.de Lange - P.Pronk - N. Schuufi0an - J.Spaans -, R.Tettero - M.Tijsen - M.wlersDa -
D'v zetten - ÍÈider EÀrin coret.

-8-

"tFI-s--E-:-r-e3}].J-9-+-'sJ/
Deze vredstrLjd 9Etu19de vën €en zeèr goede inzet van a].-19. jongens. Ze glngen om 18.50
uur rDet l0 man het veld in, nEi.rr nog toor dat de wedsÈrijcl begon waren we coryIeèt.
Jongens kljk en lees in heÈ krnatje [aar de verzare]tijd. Er $rerd goecl gevoet]ald zoldel
voor als achter. Het was alleen jamEer dat de tegenparty zorn slechte rentaliteit haal.
Maar zeeï goed dat jullÍe fi.daar door niet hebben laten lntimlderen. Ik ben toch blij
dat ik van zorn ste.L Jongcns cle leider mag zijn, maar vrel doorgaan zo dit seizoen. '
vergeet voora] jullie trainlng nlet het.is zo belaÍrgrijk. Het s coren verloop van. de
vredstrijd was: 4 nin. R.Boon, 6 rÉn. N.Jagesar, goede ruststand. 9 rrin. S.vd Berg, -
15E1n.E.sEu1ders'22nín.D.vEe1den,25min.H:sEu1ders,28nin.H.smu].ders,
30 Ein. penàlty genorrEn door onze keeper M.vd Berg elnalstand was 8-0. '-

',Í' De leider Jan. vd Berg.
A.s. zaterdag gaan we naar sv'35. wel een eind r,reg. Ik hoop ilanook wat ouders Det ven/oer
te kunnen beg?oeten.



I{EDSTRTJDPFOGRAMMA D-E-F-JUNIOREN
§ ';r) r'1.1u .Ji, .'-r ,...t
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Afloellen r,.oox de) - ,.- :r,In uíterste .nood
Éà1. eaiercl'và'"

noa,oD zaterdacÍmoroen
r avonónedstrij den bij

Íngs,'- téI. 6524!4 ; (b. g. g:970154)

-,ii .Í., .r_. r I rir

- t!í,.1;] weds t-ri jde+_Di j ,-Robert gs- op: vii J dagavöiid
de ij euàckdrrd

ÉGsen lta. oó en-'
ssÍe"'

19.00 uur
:tnop bij ;ieöancl. vari

Pennings .
ZATERDAG 30-8-'t9 8o i "ir'-r'ii' 'r"

*
'r;i.-.i' \ ' , r.i,J i j. , SarnenkoBst 'LENS

i " Jr:

i ,i a '

811 10 . 30 uur Vredenburch D
i i7:.)ll:r IOiOO riUriÈNS:,iDi. J: Íir:

chwe s
1

ï1r ,; i'.

r. ,9.30 uur
.- 11. 9 . 30 uur
'.,* _12.00. uur
,;11;00, uur.JiJii 954:,'.1'11.1. 30:.riu '1fl§s: s2:i?s.r t

I '' ci 1995 ;:", 10 130 . Éui -Gcinà F1

12. 30 uur 16tr15 p1 . :{lerr

nír
resteinlaan 9. 30 uur

MAANDÀG 1-9- 1986.



- zotg voor een edrt riENstenue: korenblauvre kousen, een lrltte broek en een koreÍ!-bIau, s!,lrt Et ronde vritte kraag eir witte roanchetten.
Als een ieder zich aan bovenstaaÍrde regBls houdt kan het selzoen biJna nlet trEer misluk-ken. zeker niet nu lre \roor aue erftauen een rerdtir hebben gezondeí. veer voetbal-plezieÍ in het seizoen A6/87.

Gevonden, / Verloren

I,EDENWE FF CAIitPÀGNE (2t

(ve rvo van de wlelerton de)

sx/
De ,IeugdkoEolssie.

caanale ten
Jerry v.l zande Dlst een J. c. tÍèinÍngsj ack, Fogler Rie*n mist.een braw, gtansbroekje enJeroen Koppendraaler mist een blaur*e kous en àen zweÈroek.rn Gaandleren zijn gevondbn een lepe1 en een vork, een blawre handdoek en een wÍt T-shirt.Diegenen die iets Eissen of orrer hebben kunnen kontakt opn"*., Ài-n"t"r perreyn (g7L6741

woensdagr0ldalag 20 augrr:strrq, c.a. half tvree, Bljna 60 scholiertJes (6 tot 12 jaar) vande ons omringende basisscholen konen op de speóiaal voor hen g;organíseerde, LENs-"oet-balDlddag af. Eet "@ester' Eeester" is nlet van de lucht tijdéns à" door Edlrin coret,rpo v Rijn en cerard van Èrjsen gegeven bar.oefeningen. vooi veren brtjkt het schoppentegen een echte reren bar..nog niet zo eenrroucllg; een enkellng heeft ar r-ets weg van.van Basten, Daar alren zr.jn razend. enthosiasÈ én beroven woerisdag de 27ste augustus(innldclels achter de rug) terug te zulLen komen. Ar ts het arleeri ar ou de paiat frletjesen de te wlnnen r,ENs Bokaal re. het penatrÈy schleten. De jukö hoop! ret deze aktle dejeugdàfdeling uit te brelden; de eerlte nler:lre teden reIdden zich-na afloop spontaan.Eopelijk volgen er de 27 ste nog een aantar. He. Jeugd.redenwerven trouat re^t à:";;-"i-à"natudrl-ijk nlet op' voorar.om oíze elgen :à"gài"d.n íigr ti", een reraagJit;-;;rk'. --r,aat steeds op schoor aan je vriendjes en vriendtnnetjés eeïken dat j" iia ,,an r,ENs bent,verter ze van het sportkanp in zeist. of r,n caënderen aIs je daar gewàest bent, ,'an arevele toernooien eh wedÉtrijden èie je Et LENS speèli., """. q" pi"i_bu"f 
-"no, 

en van al1eande:e aktivi.Èerten diè julue zerf ars reuk ervàreh. bri n"éó =a ;;;a een lieer neenàar een tràiiring of een r.re.rsÈrl j il van je eigen elftal. Overig,ens is de Jtfto van plan onnaast de tf*.r,+rrgen e[ de weilstrl j dlen die i ul}1e spelen de korende maanden eeri aantàIextra astivitei'ten te organiseren. Binnenl<àrt kunnen julrie daar Eer over lezen r,n deI"ENS-revue. Vlacht Daar af.

De pLoegleidersvragen wordt in orare gemaakt, oftewer r.rordt volgestopt net bananenu -taÈeren bagaqe ' o,o 13.00 uur gaan ,lo renriers op weg voor een etappe van zo,n 150 k.iroreÈernaar Gap, bekènd uit de Tour de France. o. eeist" hindernis is een kld.:ir.van zo.n 15 kiu.naar de eerste cor, èÍe 1250 roeter urtsteekt. beven ons pays Bastje. peter Fieret r,s alseerste boven gevorgd door .TaÍr Rierrn. Henk H. rs totar ros en stapÈ i" d. ;;i;;;;.---c'oed gezÍen eigenrijk, hrant een eno!re wolkbreuk barst boven de =ènn.r" ros, De weg is
:le:lr! en de afdaling door het vere water levensgevaarujk . Eet is moelrrJk om overelndte blljven rn de sragregens en de knetterend.e onweerscrrichten, De laatste 25 kn naar Gapwordlen ook nieÈ @er afoeregd door pauJ. schulteh 

"" n*. Ëitro"i. iijïrri"zen een sper+retje kaart in een vres café in cap, om daar droog en wer op-de rest van het sterkultgedlunde rennersveld te vrachten. om 19,00 uur rs iedereen binnen en kunnen.de rermerszich storten oB het avondeten van Gap. Niets te beleven dus, maar fr.t .ien sxoaakÈ prina
:rl de. vln 

_Rolge du pays nog bete!. Rond middernacht keerts àe rust r,n her standje terug.De voLgende dag staat een evenrange rit op het progrÍaema. voorro. pig zit de proeg !:rrura-oP het schema ivv--vr'-Y &re
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DE LENSREVIJE
I{EEKBLÀD VAIV DE V. OETBÀLVERENI GSNG LENS (I,ENIG EN'SNEL)

I50e jaargang nu rEr G, .4 septe Dber 1986.

Sekr-etariaat: A.Schijf, Starkenborgh 15, 2681 ., NR l4onster.

o
o OFFICIEEL

IN BALI,OITAGE

1837 rn. '"pikstra

Winkelsltede
EavettJstt;
geekbeàens
Planten'ooïd

-l; 7 -,.'.t

o

.t''zzào'w.K;Loct -- '; '.ji0276'

2261 y.Bàsdogan tOlO77
2262 F.àeck L4O6?7

..2263 H.E.v EUk ., . .. -OgO377
.2264 . R.i v r,int. r ZgO477

'.2265 M.i zandwljk . . 13057i
,2266., M. n.goèànan . .' ogogzo'. 2257 ' 

w. óaarnen o8ioz8'2268 ,e.Éen" ... .;óóó;;
.2269 r.G.srigrer O4O3BO' 2270 P,Sinke, . 05017?
227L A. Jagga' . i .. ...2602792272 1D;S.Eteneyer 'O9O47B

. 2273 .J.W.Ouvrerkerk ., OBO477' ,2274 p'. Eío-sch . 1O t tS t
-2275'.N.BIolai ., _ j 2204?7
. ÀDRESI.IIJZIGING 

" 
..

*JD.jun.. De 25, 2544 JD.Den Haag tel. 678963
E jun. cenemuldenstr.2E 2545 PV Den Haag..'1

r, 1::! :

E J Un. Vredeo orö. 1r3, 2544.TT Den ltaag, rel.. 298791'..
E,J un. , Vrede oord5 9 , .2544 TS Den Haag:"
E.jun
E j un.
F Jwr.

r. jun.i

188 2543 Bv Den Haag, tel.'67055i1
. t88, 254L tcrDeà -Emg;;_r,f.l,'297946,
trm 32,2573. ND Den naag.-
6,2544' KN Den Haag. '-F j un, ÍIaoservL

paàterLdreef 126
enstï..2O2.2545 LB Den Haag, ÈeI.. 211589

2542 ru oen naag) rel.5759óö.r i.u!
E junr tGderub Iikstr. 759, 2547 Gv Den Eaag, tel:231350
F j unr Meppelwe0 986 A, 2544 CG'-Dén flaag, teL.667424.'
E Jun. H.v De ven térsxr: 5,2563 Xp Den Haag:,
M Dwinie1àstr. 80,.2541 RE Den Haag, te1.664i95
NS A. Rouss Istr. 70,2551 zL Den Haag, tei.Zggeage
B j ur.r .;_ Cartësi lls str. 135,2562 SE-Den Haag.

ÀFVOEREN .:r' :.r .,

2t63
2183

R. cuDberbatdr
M.Bertina

}II.]ZIGING .LTDMAATSCBAP

Zondag 7 sepÈ. s r rorgens:

SEZO Jasmijnstr.; 37 2563.. RR Den Hàa9.

zaal

qt
un

Bj
Dj

,*.i

0700 r, R,BerE€nhèriegouwen, . Ns
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,!

I gARopsrELL,rNc ' l!öts
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI]B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

- 
z,ateliag I :ena. s'norgens l, HerEan Lentin

sluiten:
s I miËldags : An vd Steen Ma.rIe en vd Steen ]. t{ariaÍi vd Steen,.tNrésfe en Leo MóIenaar.

BBIBBBBBBBBBtsBBBBBB

V i- nfa Bijlsma

§ | niddags i
Aanvulling LENS 3 (2 pers . )
Slutten :

tinus àÍl fhout !- cor
Àndré christ - borr,,

lr-B-9-lsenh-93-é.t-.-lo,.,,,.

HoppeÍÈrouwer.
verkijk An vd Steen. ,

LET OP LET OP 
.-

LET OP IJET OP

Zondag 14 seDt: LENS I Bardienst
LET OP OP LET OP I.ET OPrETI

rJ

TEf, OP -. IET OP

pers .

On persoonlijke reden is dit de laatste keer ik .d€t Barops&illihg verzordank ik iedereen voor de nedewerking die ikbe

1

gehad.
ilosé Ctrrl,st.i

g. Bij deze

]r'

;..
oooooQoogogoooooooooo
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Dhr. John van der Í,ubbe naar LENS

Eet Bestuur heeft Eet onmiddelijke ingang Dhr..iohn vari der iribbe'aangiesteld als coach
van ons eerste elftal. zoals U weet heeft Ed Roos om persoonlijke redenen moeten afhaken.
Gelutrkig is er vrij snel een oplossing gevond.en. Dhr. vcl Lubbè zal sarDen trEt -

Joop odenkirchen de trainingen verzorgen, taarbj-j,Joop o" he€ veló,rerk voor zijn rekenlng
neemt. De technische leiding en de elndverzorglng heeft Dhr. vd Lubbe.
tset Bestuur heefÈ het volste vertrouÍren, dat de samenstelllng, welke zo tot stand is
gekoren tot een prima seizoen,zal }eidèn. Beide Ëereri wénsen wlj dan ook alie:wijsheld
en succes toe.
Dij dat laatste is afgelopen zonclag tot groot genoegen van alles vrat LENS.is,aI .gen eerste
stap gezet. zondag a.s. ale groÈe derby tegen vcs. llij rekenen op een massale opkomst en
een luidruchtige, doch positieve steun van heel LENS. Ilet Bestuur,
I,ENS EN HOE VOETI]AI, .7E FRUSTATIES ÍíEG?

MET ANGST EN BEVEI zagen we eerltjk gezegd de seizoensta.rt van zondag I tegeEpet. EeIi
natige voorberleldlng, een selektie geplaagd door vakantles en blessures, ale uitschakeling
ln de KNVB- beker en als klaÉ op de vuurplj I vorige week het vertrek van Ed Roos als.
trai-ner waren de redenen voor het bange vernoeden dat het wel eens goecl nié zou kunneir
gaal, Maaï waar de nood het hoogst is.......
onder leiding van coach ,fohn van der Lubbe en veldtrainer .Toop odenkirch'en kwam.een vöór
1008 gerctlveerd elftal binnen de lijnen dat er, ondanks de aI gereroreerde tegènslagen,
in slaagtle gen, gnoot aleel van de twij fels bij ale LENs-aanhang weg te hemen. In dle eerste
thuiswedstrijal tegen Quick was het aI na vijf ninuten raak. ltreo Dikstïa veràlIver.re èén
door Eric AErnerlaan genonen vrUe trag Eet. het hoofd. Eet alaarop volgende kwartler ddcht
LENs.zlcttt te krunen beperken tot verdedigen en de gelijknaler kon eenvoudigweg nlet,'
u-itblijven (20e minuut 1-1). Toeí pÉls was het gedaan rnet Quick. Àlsof LENS wakker schiok
uiteenkortstond,tgndutje''kwaDd'emachineopgang'onderleldLingvanu1tb11nke
Íheo Dlkstra werd het vljandelijke doeJ. onder vuur genonèn. Rond de 30e rdnuut was het'
t'tarèo van Delclen die bij een onoverzichtelljke .situatle vooï het gul.cik-doel rret een -
harde schuiver voor 2-1 zorgde. Na d.e xusÈ bleef LENS fanatiek doorgaan. Het was een idst
voor heÈ.oog on te zien dat er voor elke Eeter geknokt werd.'Falr Daar ÍÍEedogenloos weid
9urck'q aanval onÈkracht waardoor Eet snelle countèrs aloelïijpe kansen werdèn gekreëerdl.
Opvallend was de samentrerklng tussen Theo Dikstra en tlarco v Detden. Vaak b.Iindellngs
konden deze twee elkaar vinden. Resultaat van deze samenwerking kwam na twinÈig Einuten
in de tweede helft. Dikstra kopte ale bal achtervraarts door naar van Delden dle zlctr op '
snelheld van de Quick-aloelman ontËleeal en beheerst insLÈoof . De wedstrijd was gelopen. -'
Tlen Einuten voor tijd vrerd Iheo Dikstr geHisseld waarna even vecr het etnde
Aanandl RaÉahalsing op aangeven van Marco v Delden de eindstand op 4-l bepaalile.
EEN ZWÀIJIJW MAAICI NOG GEEN ZOMER luidt het spreekwoord en niets is rÉnder vraar, Maar het
siert spelers en technisctre staf daÈ zij onalanks de romf,lilige voorbereièing dle Eotivatie
op konden brengen om met goede stced aan het sel-zoen te beginnen. Natuurrijk heeft. de
konst van John van der Lubbe (waarover in één van de komencle weken hopelljk neer) een
positieve invlced. gehad op de "vaderroze" serektie. rn h;.verre deze rijn zar kunnen
vlorclen doorgezet Doeten we afvrachten. zondag gaan we in ietter geval ret z'n arlen
gezellig naar VCS! :

.UNICoRN -.UNICpml - UNr@RN : UNTCQBN : UNTQORN : . UNr@Rl-§ - rJr-\rreoF! .: UNrgOBl .i UNI@BN -
Nog net niet komt víirren Kl0nnen, kèrsvers rid van de sEKo-zaterdag, voor het pïedikaat
" schrerÉer \ran de week" in aanrnerking. Ar tien wealstrijden beeft hij gespeerd, maar de
eerste víinst noet nog kotren. Na viJ fLien wedst;ijdlen zonder winst, zullen vre het nog eensÏ:Ï"' l_':'_"-1i:"-_'.:-11'- ':.".'-:_"ii-'*:ï 

n"! 
-ïl_al::-1"-_,-ïT:-._. . . _ . - _ .: ..-:. _1._ _ _

UNICOBI{ - I'NICORN : UNICORN -: VNICORI.{: UIqICORIÍ: T'NISQBN,- UNICORN - UNICEB},I .:,UNICOBN -

_o_|p"-}-j-eF.

. -De beursberichten : aandelen OI.O onverr.racht stetk jesteqèn,
venstergloellarq)en.
Voor uitl,eg zie kÍantje vorige vreek.

-)-

geen noterlng rrEer voor



I
- !'Je hebjJen voor ie lrefher,.bers ' J.s L Ce oaJa voor irÉt. k:a ier j.:s5ërr rilt sei'zoer, ,

. i r. ,.29,septeÉer, 7 nàvenber, 19 december,6 februari en,3 aprii. :. i,
Volgende week meer over het klaverjassen.l

- Gelezen in het Àmsterdams Dagblad. opgericht, FancllÈ voor Randy Sàmuel. Het adres
was niet verneld, maar voor. inlichtingen lt<unt U terecht bij E.Ccret. .. ,, | _

- ' ':Í Noö even ter hèrinnering, màanàag ís 
""ptlo,u.r het r.os v""É 

"p"ttagr op. 
-r,El!s.r ..:- .:- .- Eèn tean.van proninenten Èegen rnedewerkÉJs vàn het Culden gu1's,

: - ' spi j tió, tjehaalt r,EÀis een góed ibsurtaat I rvordr Í" d. k;"r;ii""n 'a.'n.., àn- ' ,lohn van der lr:bbe 'veróerd; oe' journalistln .àtaan brijkbaar nt"i'étii uií. r.,"t';:.|,:.'nudti9ewerkdatJooPodenkirchónverrichL.}
- I I'ri j' kregeii lièt beiichÈ dat op 25. a'lsÉtÈ's: Michaer KaïeI Jansen is geborén. De er,tige

'* I - aanwii zing -riaar de mogétiike oucérè 
-is 

der naam van zijn zusie stèphàie. - . .,..,voor insiders'is heké"1 dàt.'Ro[ en xarin ldnsen een dóchter hebben aie stLptràieheet. I 
. '.:t'.. i.,r.,

- Bij deze hopen wlj dat Rob aanstaande zori'dag nog aardj-g kan zijn tegen zijn zcon;
- Met de aanstelring van John van deï r.uloe! zà1 hàt taatiebruik in de A-selektle ln

s .",.r; Íeder geval wel vooruitga.ani 1.r,. i..i.r, :l ,- ; ,.-.'- ..r't'....
- Ja.D sBaans zit net de handen in het h.rar-f (en alat na zorr zontlag! ) . l4orgen, vrijdag' 5 sePtember dus, vindt n.1. het leiderstoËrnooi van LENS plaats (aanïànq 19.00 uu;)
-:, ..j^,,H. ij. zo€kt nog enkele v.ad€rs die in het. tean van betweterende ouders wiiien- ,ee-l ,

il voetàal.Ien. @interesseerden kunnen belleh- 292929 : , i, .i ,., -., "-. 
'l

-;,.1i,. FS.n" die 'hik'. lotnummer 1.14 in zíjn telit neeft kan rhik, zijn 'hik' prfjs,.;;
,.r:., ?ijnde een fles, !lhik'.;drank al,snog af komèir- halen. Spoeal ts 'hii, we1 geboden!.,

-., ','. Gerard vd steen is aan. de betérende handl IIij höopt één dezer dagen (ro.isschien i

'i;^t.2e1fs vandaag al). uit het ziekenhuis cntslagen te worden. vanaf àeze kant alvàsïl
1,.- ., ,,Ym haïte Beterscltap,, '. i... ,,-, :.-'! v - ! . .- r

-i f.i-,U,heeft.het waarsctrijntljk wel gemerkt, LENS i5 in het bezit van 2 {lodani.,iié;iicharm.ante laaly-speakers . Hetty cerritsen en Marion dé iIóilg zullèn , (ón Ëeuxten):'.U,
de noalige infornatie rond. thuiswedstri J den van het le verschaffen. .,: :.liir_.i- Na afloop van het leiderstoernooi vrljdag a.s. is er een feestavond m.n.v.Drive - in Discotheek zaratustra, een ieàer is welkonl . riï

.re..-s-B'r-v3r,_LEj§l__eqJ.. ., :..,;,.,',t.''; -.t'.t..t:-. .''.: ,,,. "'-'=^'..r;
zondagmoÍgen 9.00 uur' Iqq ee! "goede'l nachtrust,'r+areí-.a11e'spelers van LENS 4:àb,ti jd,:'
iiï"i1f:^-1il:t::"-1* soecl uttsestapen, dar vras maar soeal ook wanr rrnus wae.-er Fos.:.).nret aangewend om zo vroeg de koffie klaar te hebben. !,IeÈ twaalf man vertrok het 4e i--naar celèriEas . Na een. lange lwarning_up ( . Ae sóheidsrèchter had geen ,i" ", "p-i; 

;"tà*1
I:Jd,'gts'lo.15 uur begonnell ltret. dc wedstrijd, Na r,rat. afifrachtend voetbar van beide kantenwas het na 10 minuten reak, helaas l'oor tÈtls was dit aan de verkee rde kant. -Hierna..was ;het arreen r'ENs wat de krok sloeg. Eeraas werdt er erg srordig met de kansen o,qespron-
51 ?"911,*t een 1-0.'achrerstand dc rus+- weld lereiki. r.l. r,-rJt r* h";;;;; irii-à;i".tnet rnrtiatief in handen ran. Ilierdoor rverden er kanscn gecreëerii die bijnà niet te iEissen wa.ren. ruaar nerààs oè ranien orur.r, ,nl ià-*io""n. Na.+.20 ninuten in -de.tweede .rherft kréèq'cerèrítas èen kans en iieE i,as 2-0. Doox.met .risicö te.spelen vrerd het geen2-1 naar wer 3-0. vrak"iroor. .ijq weid her nos 4:0,-;;;' àr-;;;r;I .;;, van.berans.Deze nederlaag ívasl gezien het-spel,'nier noÉig gàweest àr= ";r;t:;il r"a de kansenwas ol[gesprongen, A1 met ar was het resurtaat nelatier inaar als er" het h
?"r:.tlr*.q wgrgt... d9Íl vo lgen er.. nog .veIe positleve- .resultaten, . . . . -' I:. ::i'-9:l ',?.,-I
zondag,iddag 13-00 uur. rENs 3 haefÈ uit, kunnenr àlapen en de scireiaËiàchter itiep noq.on 13.20 uur werd iuet'àe weastrijd res.,,,.!iirh.r.r;1ï-;;;J.,";;;-;;fl .tart rondaeuit' Ín een aantar kansen,- t.Íaar -hèlaas ] net ats bij LENS 4 werden dÉ.kansen nÍet..beÍiut.-!trwirhermus wisr na + 30'einuren ré.scoren en ;;r;';.;;;r;"n'iJi"u"*rï;ï-r. h"r,4.,urr"r,.Na rust was tret"w*ireímus lat ge, verdèorsiio-0..a.È"r-.il;J;;; ilà.."""" n..r,kansen meer kon cÍeëeren: Door'eàn tweeaé'aííprn{ van t{irhermus-na + 30 miqqlen.il ge., 

"
tweede herft was de wedstlijc-in 'feite besrist-. rens pioueèiàe.i.i ;'r-rer maar heÈmocht nlet baten. Na deze srechte seiz'oen start is h"t fe hopen dat aiq,..zonila9 eèn.;!,,-ïPosotief resu-lÈaat wordÈ behaald tijdens de eeïste thuiswedsirt jden.
.lFllg:-1El!-r-o-s.\§3gLsl3!x_r!Ls*:_rF_u-gp; r " a"'r "'- ,: 

'.R.d. ''',,'j:lt"',
rn de jeugdÏubriek erders in_de LENsrevue kondigt d9. jeusdkomrriqsie een aantar . aktlvi-. .:lteiten aan voor de LENS-jeugd, te weten:

1§ '-Íi: .j

-3-
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a) de verkj,ezing van de beste jeugdspeler (s) van het seizoeil,
b) een strijd on dé "LENs-Eooghoud"-bokaà1 (wordt niet gespónsord. door een Aistilleer-

derij )
c) . een spelregelkwls. "':-
Naast de bekers en redaiiles afe afd herinnering zijn te winnen, wiI de jeirgdkcr:nissle
ter stiDulering nog wat extra prijsjes beschikbaar stellen. on het beperktë jeugdbudget
hlerree niet te belasÈen, Iijkt het ons een Leuke gedachte on deze eitra jeugdaktl-vl tet-
t€n door de LENs-seniorenelftallen te laten sponsoren. Welke t ENs-senlorenelftatlen
doen hieraan mee? ÀIs elk elftal voor f 50,- bljdl.aagt (nog geen f 5;i- de.man) krijgt dejeugdkoÍordssie f 600,--. beschikbaar. overigens zijn ook ind.ivicluele sponsors welkom.
Eèren aanvoerders, aI!' julue je redespelers daartoe bereiil vlnden, wachten pau.l val Steentet. 970;54 ert, Geraid van Reijsen tel. 553244 op jullie toezegglng.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

1 snwronrn zon»a" z
ZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ?.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

14.00 uur VCS 1

10 .00 uur dle Mussdlen 2 -
11.00 uur LENS 3 + , t-
13 .00 uuÍ tEI,lS 4
14.00 uur RKDEo 5
12.00 uur r,ENs 6
12.00 uur LENS 7
10..80 uur vrealenbuÍch I -
.t]gryll-"-Ba:1d-r-ens*-È-_2_g:"*o!F-I}
,lERXEINEN

],ENS 1

],ENS 2
wc3
Tonegido 3

LENS 5
DHI,6 -.

Dynaw'67 2
IENS 8

v1
v1

v2
v3

A.den Toom
C.de Jong
Dhr. Rinsen
Fr. v Eyk
S . Dàs rath
P.l,leyer
M. Àbdoë I
N. N.

s2L/ roLo
. 6to/ to94

642/ r,4t'
406/2038
416/2098
423/2139
4ls/2091
43O/2227

VCS r

de Musschen i
RKDEO:
Vredenbu-rch:

ÀESCHRIJ\/EN

I.ENS 5 :
Í.ENS, 6 :

OPSIELLIN@N I

W.Kowrenhoven 299855
ts. RiroIïE lzvraan OL742-7 734

c. Duivesteyn
L. verkijk

het hek over
terreln a.d Oldegaarde r Rotterda.El
sportpark "Nootdorp" Sportpaïkweg Nootdortr)
Julialaantje bij rdg y=.6.nburchweg Rijswijk

I,ENS 7
LENS 8

01891-7943
454972

I,ENS . 5 I ir.v lGster - i{.Heynen -.T.co}pa - w. Kouvrenhoven - G. Ke[perloan - F.schuuiEan -H.Bertens - p.val Steen - J.vd Ende - p.schulten - R.cilÈerg
LENS.6 ++ T. sulkerbriik 2063 - J.vd Sanden 1632 - F.Blokland 1049 - L.v Boxtel 1629 - .

L.Endlich 1690 - W.de Knegt 1631 - e.v Noort 0396 - E.Stravex l4B7 _
H. RiDmelzwaan 0446 - D.vd Waas 1633 - D.Holt 1942 - R.de Haan 2123 _
P.Honselaar 1855 - D,I€enaets 2256

LENS 7:++ A.Bilderbeek 0039 - c. Duivesteyn 0130 - G.coosèn 0947 - p.Eeynen 1158 -
rbErendse 0555 - J.geylÍ;lr. 2029 - G.vd Velde 2034-
N.N. - N.N. - N.N. :

S. Rozema 1652 - J.Ve
J. Kouwenhoven 1410 -.

LE- §§_ q.r++ A. Kuyf,ers 1736 - R.Keus 1854 - F.petexs L244 - E.TrornElen 1745 _ . .. J.W1tting 0605 - L.verkijk 7679 - E.ÉËtzinga t79B - M,vd Kley 1,233 _

. s.de Nenny 1664 --M'de Groot 2254 - J.Kuypers 0317 - ,r.i{asseiman 0953
++ LidDaatsch nuj!$er te vermeldén het rmul ie r.
TRÀTNING OVERIGE SENIOREN

I s-Í{oensdags avond is er getegenheid om te trainen voor de niet. selektle-spelers ,
Aanvang 20.30 uur.
FESER\IEPROGRÀMMA ZONDAG 7' r 1986.

IENS 1 11,00 uuï DSo 214.00 uur DSO 1
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I,ENS 2

' PROGRÀMIIIA SENIOREN ZONDAG 7 sépTember 1986.
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urTgt";;G;lJ ZOirrtG :1 :u r:us 19ó6 .

I,ENS 1

r,ens à r*' '

t{ilhe1mus 3
Celeïitas 2

Qui ck 1

DHi 2
I,ENS 3

I,ENS 4

Olyrpia 1

Unitas 2

IENS 3 _'
LENS 4 J'

LENS 5

. wilhelDus 6-
laaràthon 2 -. 
LENS 8

12.00 uur LENS I + -

Postalia 3,.
I,ENS 6
LENS 7
VaLkeíriers 4

4-L
2-0
2-O
4=O

3- 1

2-5
4-0
5-1

pÉocmr'ud zor'ibÀc 14 
's tenber 1986.

14.00 uur Í,ENS 1

11.00 uur LENS 2
1l .00 uur èos Z ,l

13,00'.tui:veto 3 "
+ LENS I rBaralienst 2 rsonen

i :;'

12.00 uur LENS 5 - Ínternaii-nal 2
12.00 uur Kranenburg 4 - LENS -6 ..
12.00 uur DzS 2 .-,- . LENS 7.

Velo 9

,..
14.30
14,00
14.:00

uur' forturia VI.
uux Olytr4)ia''
uti vcs ,*l' i

r ,2e klassd: A

Tonegido 14.00
tugdunum, 14 .00
I,ENS - 

14 .00

uur gui d< - Den Hoorn
uur RKÀW - Alphense,Boys'
uur Roodenburg - Vuïburórr

2 doelpunten: M.v Delden - s.de Nenny - J. Kuiapers _ D.v waas
'1..9391py."t: ..;';:,;' Ar !4m!9h-arsing- - rh. oixstra. -- 

-lt, 
zaà:.Ëerg, --n, e.norÀg" - s.Ëertens -J.vd Ende _ R.cinberg _ B.Endlich _. F.Bloklànd. _ a. ij.nne.lzwae4. ,r :Í

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z "_'_!_._-- ::i Z.' :

- ZAÀI,VOETBAL .z .- '.-.- Z .

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz;
r)L ., ,..r-

.EDsrR]JppEoc_lAMMA vqoR pE riEEK v 
^lz_ge-tg4r§3.rgqo,_

li',
ri .. I. ,.1 ;.(.

zzzzzzzzzzTi?zzzzz.

Maandag I septe[Èer
Paraat 1

PaïaaÈ 2

wàsr'rsoac 10 se

concorèia 3
Oondordi-a 2
LENS 5 is vrij. _:

OPSTEILINGEN I
Afschrijven:

UITSLÀGEN

LENS 1

,u.rro"*.r' .,t

er

IiENs
I,ENS

IENS

1

2

j
4

20 .20 uur
21.00 uur

sporthal Zuialhage

IENS
. 2O.2O, uuï sporthal Buitenhof te Delft,,' 19.40,uur ,, .. ,, it'

toevoegen LENS 1 R.HàuwaaJíd

Sportsauna Fttjnlandt (beker) 4_2

. l,l í:- i:: " ri

.-. ri

zoals vorige week,
bij de aanvoerders.

r. r .:.1 |
' -i.. -

. ' i.:r'ri

,, t
I

In tegenstelling toteerdere beri:chten (geruchten) zijn de kaartjes met a1s elnddattim'.::.augustus '86 niet autumatisch- ge1èi9 toi aug. .r97. wirten ae gpËi.r=.-ài", nog ih.het-.,,.-. .bezit zijn vaii Ëëh deroerijk xíart5É ,o 
"poËdi 

g 
-nogeri 

jk een pasfoto irireveren.Geregenheid hiervoor rÉstaàt op rÍEandag a'=.ptË;u", van 19.30 tot 20.30 uur op het- , ,i.
terrein van LENS, bij Harry van def, Toorn. ....\.., , | .

vandlaaÉ 1 septeDber was.het weer zover. Maar nu waren alle'en de teaEs i tot ën met 4aangetreden in sporthal Duinlaan. Het was-een trieste avond, niet alleen uitsla9en ,daar konen we wel overheeni maar wat Evert Gljphàrt overkwarn deeà plaatste een donperop de hele avond een in het gezicht geplàats te bal $raaruit hij, een gebroken neusbeenen een hersenschudding aan overhield Nadere qegevens onurreken raij hlernog. Eeí. iedèiwenst: heD.hèt be-ste toe. De rest hoort U dan de volgende vJeek-De uitsl agen vraren vanavond.- -

- Sportsauna Rijnland.;
Chanpions 2
GDCPH

Da1co 2

1:3
2-4
7-:2

I,ENS 1

I,ENS 2
I,ENS 3
LENS 4

-5-
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I,ENS- SENIOREN SPONSOREN'IJNS J JEUGD?

In de Jeugalrubriek elders in deze fENs-iévue konèigt de jeugtlkornrni ssie een aantal'akti-
viteiten aan voor de LENS-jeugd, te wetén:

a) ale verklezÍng van de beste jeugdspeler (s) van het seizoeni
b, een strijd oó de tlENs-Hooghoud" - bokaal (wordt niet gesponsord door een distil-

Ieerilerij ) t
c) een spelregielkwls.
Naast de bekers èn medailles die als hetinnering zL)i te vrlffren, wll de jeugdkoDEissie
ter stiEulering nog vrat extra prijsjes beschikbaaï stellen. om het beperkté jeugdbudqed
hien0ee niet te belasten, lijkt hèt ons een leuke gedachÈe on deze extra Jeugdaktivl-
teiten door de Í.ENs-seniorenelftal len te laten sponsoren. ÍIelke LENs-senloïenelftallen
doen hieraan mee? Als elk elfta} voor , 5Or- bijdraagt (nog geen f 5r- de rnn) Xri.iqt
cle jeugdkonmissie f 600,- beschikbaar. Overigens zljn ook indlvialuele sponsors welkom.
Heren aanvoerders; als jullíe je nedespelers daartoe beretal vinden, wachten
PauL vd Steen (tel. 970154) en Cierard van Reijsen (tel. 553244) op jullie tcezegglng. ;

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Zz
! r,aucs DE spoRTB{ vAN DE z-M T.ADDER, :
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAMMA ZATERDAG 6 nÈet 1986,

14,00 uur B1auv, zwart
14.30 uur Maasclijk 4
12.45 uur Qrdck Steps 5
14.30, riur. DSVP 10

VERZA!,ETEN OP I,ENó

I,ENS
I,ENS 2
I,ENS 3

TENS 4

B. Rappa

-. - oGr Coblijn
A. Rozema
N.N.

001/00s
oLr/059
o13/ llt
o2o / L53

LEtiIS 1 : 12. 00 uur
IiENS 2: 13.00 uut
I,IGGING VAN DE ÍERREINEN

BlauvJ Zwart 3

Maasdijk:
Qui ck Steps :
DSVP :

PROGRÀMMÀ ZATERDAG

14.30 uur LENS - VCS 10.30
12.00 uur IENS 2 .. svG,r 3 12.30

.lIxqHW-P:91.":r'-.
LENS 1 en 2: . J. Ham ta,L. 6?9687
LENS 3 en 4: bij de aanvoerders
OPSTEI,LING.VÀN DE,ELFTAIJ,EN

selekteé

11 .30 uur
13.00 uur

Dr. Mansveldkade i wassenaar, tel. 01751-15787
,Iange Krulsweg, Maasdijk, tel. 01745-3384
Nijkerklaan, Den llaag, tel. 635050
Sportcomplex Ete Groene Wijdte, Pijnacker, tel. 01736-4518

uber 1905.

I,ENS
I,ENS

3

4

DVC 2

!4onster 9
uuï
uur

LENS 3

LENS 4

LEiIS 1 en 2: worden door de traineï bekend gemaakt
LENS 3: A. Larners - J.Sinke (A) - G.Kuiper - J. Kouwenhoven - L.Sinke - C.Ltpnan -

W.v Mersbergen - p.Ax - J.RoosslooÈ - R.Keus - ,r.Krul - vd Nouland - CoEpter.
verzamlen 1 1 .30 uur Quick Steps I-€ider À. Spa.
afbellen vriJdagavoncl voor 19.00 uur tel. 079-419237
.Fg-elEilg"I4*ly*_I.IrCgL: gelieve kontakt opnerrEn de volgende spelers :

. R. Ai:,i.iàgqB..-*s. EarEan- J Krut btj A.spa tel. 291737

r.El'ls 4: M.Etis - D.v Éssen - M.,ransen - H.Kouwenhoven - J.Kruithof (A) - D. ale REiter -'''-'-tï.StutfUergren-L.ManteI-O.SwaIef-f..Swalef-R.Attinger-S.Earman
verzarelen 13.00 uur LENS

aíËellen wiJdag.ricnd voor 19.00 uur tel 674734

UITSLÀ@N 30 a 1986: 1e

1-0 I,ENS 3

LENS 4
DSO I
KMD 7

LENS
LENS 2

Voor d.e nieÈ
2 0 uur.

ïexas DHB

Texas DHB 2

-6-
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vERHUtztNGEN,I

BODEDIENSTEN

TRANSPORTBEDRIJF

EN. EN GESLOIEN

''. {il-"._ 'r1 t' :

.t i
r+-i: ..i";1. :.j

HEFTRUCKS ,.!.
AUTOTS MET KRAAN
KOEL.WAGENS

i

§uontizdii;iLr.'
'rt ':

OP

l.

I

VRACHTWAGENS
TRAILERS"

- - .J - . :'

P.i; .; \.:i

* iJ' i I'. 
t; -'' " 1" ''

scxÈorsrnner 1$18 .TELEF. es.só.b6 - scHELDESTRAAT 46rE - TELEF. 86.ss.55 ióà.9s.50 .

Veritgt.ntirí' ;

madestein
Vooir al'Uw ..

bruiloften,
recepties en
diners '--
.'J;"'. ;-;',f.11i., - .

. Madcpoldenueg 100
'e-Grawnhage

TeléÍoon: 070 - E9 80 05'
01749.- 44 84 3.:.

Resiaurant

RESTAURANT

rta t

I

Menu
Chaw.iwnwp
Usl@nshqje in
. lumsls

C'eb. atrd@pehn
I vao crÉnt*

KoÍfe
Bonborc.,'.,.

"f ,9"5;- Pqg. '"
Dinrr v.a. ,17.m uur .

Ook vöoÍ b€sloten partijm. @i e tijdig te
Vatke odrar 45a - Tel,601887

. Bs€ikbaar m€t u'arn 3J2, bus l1.l
Dagelijls gmpend v.a. l?.(D uur.

rcseryereÍI.

4'

l

BEIKO ZEEFDRUKIv'

ffi*-nr",e)

+.

JAN VD HEYDENSIE{AIs3 DEN TAAG

NIEU
DE GEMAKKETUKE TTIANIER

. vAN loïï0 SPEIEN' ,

' 
NATUURLIJK VIA I-ENS ' ., "': "': " . rr - t

in het klubgebouw oÍ bij het.Toto/Lotto sekíetariaat: 01749 - 1 26 02

ís&-r
ru/

t

lnformatie

f,lEr.\^iïiËrorÍÍir,'1 ÍÍcÍÍte§II[lnl
. ] JT-TÍIEI'TI INI

:rlialfÍaxllfÍl.ïlli

ffirfir.liiir,rVrfrrartïFrrfiI-{ÍIIEreEEIil'' 8 ri.r'hillc,td( rll.(lnr{rgcliikll(al(n r':rn Irxt() (n lixo.

t,

l

\

I



ADVIESBU REAU
VAN UNEN

"'r'{ i
' "';Èt ï nq
ï ;ï 'rÈ- : :,i.,i

Administraties
Belastingzaken.
Bedrijfsanalyses
Tussentijdèe cöntroles

ta; - :. r ,\r.!

Uw contactpersoón: J. B.'F, Keetman

Obrechtstraat 77 '

2517 VN ls.Gravenhage
Tel. 070 - 45.80.85 . -

)t";'

;{

,Eëniekerleven....
,i.i.,.'èen [eEeKeEl.teven! ]

1

Alle veeekeringen
(aulo'si nlho/o korting' :'r ï:."c:
,max. mogeluk.) . ,.,-"

.;4', ii,
<]],

ALIE VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN
i

PERSOONLIJKE LENINGEN

A; M. CO.RET
HENGELOLAAN 589 . TEL. 67.10.96

. .#, .. ".-+.r ..f+r:1.:,,-,

P. ROODEN,RIJS
- ,' - 'i;ir,, !.r . .,, .l' i

"{.,i 
i"i .' ;.'. ,ríl

HORECA BROODJES EN APPELTAARTEN

v. Zeggelenlaan 314-316í
rÈ, Tel. 901765 b.g.g. 985660

*" ETERSBEDRIJF

''^''.i .. . /
: .r,.: -{. .., _ ,

ranoeri;r< e}r'enà sa§ i; *"ï";;i,;; f

lnslallateur en leterànciér Ían sanitair,
keukens, c.v.. gasveíiiraíming eó ete(triciteit
alle vooÍkomenàe dak.. en rioleÍingweíi.''.
zaamheden,

;i..
v. Damstraat 30 2512 PG Den

P.,DE PAGTER
& ZONEN B.V.

Haag
a Tel. 89.93.47 b.s.s. 86.13:70' i.

VERKEÈRSSCITOOL :,..

,,PHILIPPO?', B, :

- opleldlng voor alle msrken
schakel en aulomaal j

- opleldlng theoÍlecgÍtiÍlcaàt

Fahrenh€ltslràal 26e268 tro póstkantoor
auloÍUschool tel.45.í1.Sa
lheoriecentrum lol. 63.:i6.Z.l

, r,!
Voor lnllchllng€n: Arno v. Blltterswuk '!...

r. ... i' Blo;e'níenmajàiin

?.: Meijer

BEINKENSTNAAT No. 65

DEN HAAG ,_ TELEFOON iIIi.í6 56 ., 45 87 «t

-l ''

tIrlJ
'o .

-
EITnutsspaa ank

BUHUISBAIIK.tJ

DE



.TJ
; vAN HET íEUGDFROIm , jl . : :*.J ;,,.,J J '' 

,.,. - ' l
JJJiiJJJJ;JJJJJ,rg.r.rgr,l rg,r.r js,lJfuJ;TJJJJJJJJJJJJJJ.,:JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,TJJJiT,TJ,JJJiTJJJJJJJ

.1
AIGEMEEN;KOIITÀTSIFERSOON: Pàui vd steen, chopinstraat 7O3, 255! SV Den Haàg,' a\'.-r'i' I r

del. 970154 (b.,J.g. 9716741 ' ' .: '' : r' ' -':r:'

IJED5TRT.fDPR9GRAMMA A-D-g-JI.,NIoREN , ':I . . - -,.., 1T.],, ..I

KoI.ITÀKTPERSoON: ;Ian Spaans, telefoon 292929 (bg.q,.' 97OI54t ,' '''' ";' ' - i:r''Ci

Afbellen voor de vledstrijden bij Jan Spaans op vrijdagavond tussen 18.00 L" f g.Oó''uLÏ.;
In rliterste. nood nog op zaterda$rDrgen op Í,ENS. bi j .iemancl van de -jey9§Fonrnissi.e.. (i j
tel, 66131.1. Voor avondlredstrij den, Èel. 97015.1 l_ - . .. .ï., r-.-, ...I { ifi,

I', .:..sàménÈóDËr,.rENs :".''r
- . i -:-1*-:-'*"ï:':" - í' :

I4r{.A.Prins-, -"- ,_.,- 1,3.30i uur i ',
of 3 L.Boog. . ,11,45 uur

c.Kuip t;tt.qS u:ui':'

vci at
l,lonster A2
westlandia Bl

v1
v2
v1

ZAfERDAGr,6-9- 1986 .

326 14.'30 uur LENS À1 '- '
433'' 12.'30 uur LEl,lS A2
332 12.30 uur LENS 81
544 14.30 uur LENS 82
403.': 9.130 uur IENS C1

fftn€Ís deze weg vril ik A1
en de kaarten die ik heb

OPSÍELLINGEN

- Íbnegido 83 1 V2 of 3 ? i.t li 14.0_0-.uur,i:
- Monster C1 . "V3 A. Niemeyer :.- _ .,9.-4-9: uur. Írl

en leideïs + ouders, bedanken. voor de fraaie Sportceée-arbon )i'lJ
mogen ontvangen. A+Iemaal bedankt..

Patrick Bi jlsfti'ji;i1""' 'li''' "í)

-. ;.-. i'-,J r ,'i 'ir{,}1. '-!\ :-',;í

_I+-N§-ë.r r.rruriings - E,Endlich - M.Endlich - H.Gabel - R.cèrskar@ ,: D.EaniqUe :..i- i-,i,..,'J.tsoerni.g.- R; l,lahieu - P . OosÈervreghel' - R.Faffaele -. c..Steenwljk :,,...:,.._,
,,f .TiusErnanè'j P.vd Zwtin. '' - ---' ': ti.

,, ;:i..,. .' a' , Leiders: Peter Meefout en nonald Bogisch.
I,ENS A2 : M ..eI:Assrouti - N,Baltuè,- M.Haazei'r -.E.Baffaele - M.Spa - p.ètraàtÈoili :i1:t't

., r,.::"V.trorp.: F.v veèà - x.verhbeven - A.v wijngiiarderi -: R.Haitman'- Í

teider Fiect crens ]. .:' ' : ' " '
I,ENS B 1 :

I,ENS 82 :

R.Wyxdeman R. Zandstra Leider ilan vd Berg.
LENS Cl: M.v Croonenburg D.Heins E den Heyer M.Knoester

M.l.,iàrs
P,de Lanoe
mà'- lD. v-zetten

P . Pronk

.M.Brooshooft - D.BtjIsnà -.J.Dunant - F.i5I HadclioujL - E.v «oijff J'a.riÈàlr":'J
A. Raghoebir. - -M. Schuurx0an - n.Spaninxs -' R.tetèeio - p,VatkenburSh j -"

M.vd Berg - s.vd Berg - N.BhotaÍ - R.Boon 
-- e.ï 'peiden':- ï.J o.rièn -i..-i r :l"I:i'"'

N.JagesaÍ-: ,J. Mansvelal .-.M:pennings. - s.sharlna - E. slierendiéètrt - Lt'. ad'ïries -

N;Schuurman
.E. Rietve[.d;

J,Spaans R.Ilettero M.'Ti jsen

Leideï EöÀ'in Cöret.

. iL; '::.J'lJ -.(

.":lr J'ír1:.,',., ,1ï . Ír

: --,'i i n|:'. r'

1r lt ' -.:
'3':,r: i - i

À.s.vrijdaö om t9,00 Lrr "turt net.ze i,Ei'rs- l,eiderstoernoài. Na het,succes v'an, vorig
Jaaf heeft 'de jeugdkommissie opnieuw bereid gèvonden om te strijden on de LENS -,jeugd:leiàerstrè fee. In pouLe A zullen de rENs-letdeis; Laakkwar.!1er, euick Steps. eí Maasdj. jk
elkaar rbekaqpehlen in poule B V(,C, Wilhelnus, Voorbuïg en.de LENs-ouders:

Vri avond. 5 septémbeï LENS' -' Léid'erstoernooi:

De LENs-ouders willen hun natrEn nog niet bekend-gevea_..

AI dÉt aI aardige verenigi nqen èie garan t staan voor een gezellige a'vond.De.yolSen de
LENS-Ieiders worden om + 18, 30 uur verwacht: R.Bogisch F. Grens E .Coret
T. I s-Gïavendlijk R.v schaik F.v Kester- P.vd Steen P. Perreyn G. vd, Reysën, =F. Val Berg H. Schrijvèr À.Iiios [.I.Schram M. Reuver J.Odenklrchen.

J-e.!=]-+g 82.
HeÈ eerste coryetitie d.uel zit eïop voor E2. De Ínzet van alle spelers was Eoèd;:-.- 1-: ;.r-f i1

Het afsPelen van cle bal kan door sororrige spelers beter gedaan worden. Maar §ee hebben ,.,-,
een leuke'groeP' dus we'gaan er ons best voo! dóen..oe nieuïe jongens (patrick sfnte èÀ'.1
Michael .vfl! zandwi jk ): pésteh zich goed aan.'Éè hopdn ook dat Cèr'rtr.weei gauiv Érqq _ ,)lkomt (Jerrey beterschap). verder de doelpunten I cino 4x, tiÈtie' Si,'rrit<ri Zx,'
Maurice 1x, Patrlck sinke 1x en de kogel van patrÍck vd steen. .rongens goecl ged.aan.

,r'Jl"lle leider Joop .

-7-



KOIITÀKTPE RSOON: RoberL pennÍngs. tée]- . 652414 (b.g.g.920154) .':
,'

Afbellen voor .de wedstrijden bij nobert be'nirings op vrijclagavond tuèsen l€i.oo enIn uiterste nood nog op zateralagnorgen ep,i.InNS bij temand van de jeugdkomnÈssie
teI, 661314. Vooi avondwedstri jden tet.. 970154.

WEDSTRTJDPROGFAMMA D-E-F-JT',NIOREN

DONDERDÀG 4-9-1986 .

18.00 uur Quick steps E2

ZÀIERDAG 6-9- 1985 .

19 ,00 uur

809
885
895
959
999r

11.00
9.30
9. 30

10.00
11.00

uur
uur
uur
uur
uur

LENS Dl
sv' 35 D2

I,ENS E 1

Velo E3
LENS F1

I,ENS E2

Scheveningen Dl
I,ENS D2

ITBS E 1

I,ENS E2
'vcs F 1

Nijkerlaan

V2of3
tsuurtweg/Wassenaar
v2
Noordr*e g/tlaterin gen
v1

SarE'nl<oÍDst 'LENS

17.15 uur

10.30 uur
8. 30 uur
9 .00, uur
9 .00 uur

10.30 uur

t8.30 uur '
18. 30 uur

naar ParI vd.steen
,: ,.

- l"r.Lock - A. Sen

- wc El v1
- wc E3 v2

Gaarne ouders met vervoer voor LENS D2

OPSTELLINGEN

LENS Dl ! wordt door de trainer bekend gemaakt Leider Ton ' s-GravendÍ jk .

-rriPl'r-s- --D-2.r_R. 
Jagga'- M.Borsten - E.Lau - D,Manniesing - 9l.roch,- M.scholte - J.vd §eyp -

D. Zandstta - E.I,iaterreus - F.Ielieveld + aar:vulling seiektie.
LeÍders; Rob v schaik en paÈrlcB àiif"r".

LENS E1 : (voor 6-9 en 8-9
J. Koppendïaaie r - L
J. Sandifort - M.Vie

-B-grd"s-§:*128!,.
19..00 ur:r LENS El
19.00 uur r,ENs E2

BYZONDERIIEDEN

LENS F1: E.Akar - .f.Blotr -
- .. .L. 

Peek - p. vd U aIE -
DE WOENSDAGMIDDAGXLT'B zoEr(t

PÀSFSTOI s INLE\TEREN

OndeïstaaÍrde leden worden verzocht met
chopinstraat. ' lO3, 2551 sV Den Haagr

E.Akar - F.Beck - M.Chaaibl - $t.Daanen
S. Sharma - V. Stigter.
GEFELICITEERD

J.Bu1s - A. vd Ileuvel - R. vd Heydlen - Ih . v Leeuvren -
M.Boertrtan - A.Sen - D.TietrEyer, .l

Leider Ferry v Kesteï.
één of meer trainers: : : l

) P.v Rijn - J.v Biemen - J.Hoefnagel - s..Hoéfnaàel -:.R.Otte _
.v.an rt Kl.ooster - F. Kortekaas - H.Jansen - G.v Verseveld _
veen - F.el Hadèioul. Ieialer Leo v Rtjn.

--rEs-j"?, A.e1 EadóiorÈ - R.Kloor - p.val steen - M.ctraaibi - M.waterreus - M. prcink -
. 

p.sinke - M.v zandg,ijk - y.Basdosan._ F.tseck _r*ï"ïr5";;;:.ïjÍ

rs ei tirinen onze vereniging nou heremaal geen belangstelring o,o op de woens'dag,ÈaLlagonze io!g:'+-e_ ieugal Èe gaan trainen, oeze'jóngens in de leeftijil van 6 t/ru 12 Jaar hebbenrecht op t'ralndng. De avonden zljn natuurllJË niet ideaar vooi deze jongens. q) are -..,::woensdagÍÈiddag zljr. ze vrij en dan wtlren ,à rekker voetballen. revens is i.t-'iot-rr, "ltoe een prina gelegenheid gebleken orn èiverse aktivitelten te ontptooien. Kortom oewoensdagmiddagkrub. heeft ons heel war reden opgeleveril en is dus à"r ru=i iii""ï à"r; ',
vereniging. A-krassers (vioeg vrij van schoor)- ] senioreà (b.v. reraren ragere.schoor).ofj anglre belaJrgstellenden worden veizocht ,.".r, kontuLt op te nerEn nEt paur val steentel. 970154. Het gaaÈ om één of twee uur op de woensdagniddacr.

Rob v schalk en PatËick Bijrsna hebben de cusus ,reugdvoetbarleider n*t succ€s gevorgd.Een eèrste sÈap voor he E_ bÀgereiden .ruo on". [ugd. ilongens gefelicrteerar en r,ENs D2.zal er de vïuchten 
"van 

plukken.

spoed één pasfoto op te sturen

- J.v Eyk - A.,fagga - R.v Lint
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.,TIE i{OFDT DE 5lIJTD .]TUGTSPEI,ER VÈ,7 IIET SEISOI'N?
;-r .l'"1:'Í.r l. J.s.' t

weten :

.wie word.t Rrud Gultir van iÉNs'aiE-seizàeà "iiii-niei' elkè 
- jeugspeler .eens..één. |1g.".g!-j.in heÈ niddetpunt van de belangstelling staan .ran ziJn' dÍgdn- blub? Dat kan nu, want dejeugdkonrDissie gaat dit seizoen een "verkiezing,' hoÈclen':van''de,bëste !El,tS-j gdàpe1er,eu

ïe _of giÍ-ri
: :il C:- 'en b-È1.1sse rS (voor de E.i F:klasbers

-klasser:. enj "één,.tussen.l 
aIleseren twee rrverkiezingeÍ! "; één tussen alle, A:

, ell..B
en

'10h iri maak geen ' enkele . kai's " hóren we nu
lre uirinenk ort ie-ts anders 49eq)., Uo
nfel'-a2iËpàle Ii ,9w"11,, "want .zo goedl

. qaan
ar'èàn

oo

È 1.2

.usEory+
Jtgqdg.-pa

. r.: - tr;;1s; .-r . wàïó :ií nociiÈï' :' " trÉs. dirs , ÈarÍt dè bésté -Jeugdspe rer Ls voor de 1je

rövëi--30,-:iireté
aat èiegene die 3 'tegens tènqe.rp.: Pilspe n" dàarna die s.DIielC'e

önàe ídè-rèii
r weettege ven ' (hoe - goe il dat ook iÉ ) 

-;: Eet 9aqf haËrí j! cm 3; b,e._I?r-Igri,jxe

iiíet'ài5 íoort

iii ):it'",''l-r-d rr d.f

sie-
SS

brl het vo Èàr - waaroD- wo
t t: L :,.t ')'

dt be rdeelcl, "feI,1r

f',)-

:3 i lÍl f,ogiËi,r
_.i;. ,,?-. -::::r,vp?tbaltechniek ,qr]_:.!+t. -+sSi!:_inzicht; íliI .;:.1; r;; í;: :i: jt . ll ril Í:J.j r::,í;:L) ,r,
,,-Ír',f:;l .r.491t31i!e+t. (inzet, 

: d9grze!Èingsvernogen) i-t1 *' ."' ., ."':r, i .!Ià : .e rQ. t-- .i-l
"ili.., ::-," : i!"o,rliYltqi!' (houding ..lggenqve+,tegenstanàers ,.- schgidsiechÈér, rëídérf r:fi16!5ièters) .

:i:ïll_gï,:'i,;:::tjd-zurld; de lèiaèiq vaí ae.e1r[iii9í,n,- 
"i;11;. à"i'àiii-;r"ö.i#,rivoor.erK van cleze -J onderdele.n;, (nÉnimaal) een-4 (ncet.beter), 5"(matie), ,eJvófaogïael ,\i'x.71(soéà) ) màxinËar een B. (uiÉtexdia):''oe:ieudar."ri*""i"-r;;;í";['Ër."pèrer cle srand:eri zdt'iaeeLËovËer rcseiiik'weÈerijii punríe.i.; i" d".rEil;;;uË.èi.gnrra,ssn +.n. q.e".;.kanLine. En te rl,innen .vat^r ,el -nFtuurlijk ook iersi 'n.;Ik 
gdvat. àts-.Èe-ri*gfti.s, èè-U.._, .,L:léi:i.::li=*.-.."..::.-t 'en^eeh',to-a:i*r" ièor.ae',,,ry='' -iL-t-.;-3ij oll;;-"... wir+en.:qevra sponsors het of ficiëIe .|g4.qe van ,aiax;'" Feyenoord, nsv bt rc od'n Éààg bo,?ciiilpaa_r

r i-stëlreï,":dàÉer,.kaarcjès'_ vóà! e_"9ni;puroiu.upt+eàstri ia' ór'.""-riL;iur'd*edst=i i d. a1=,-r';s'pörÍèorsl zutréh:wè ae-seriiöËirér.riàu"" s# ;;;à:;";:- ;#réï;;-";;;;t'Ë;.-"L' jurlie ook zonder aeze i'lèËtè ipËrèr-ve-rkië2in'g" etké ween. je, =lir:."ràà. r"ij' j=iir-r.;: ao""kan deze verkiezing (en .de.regeluatige pubricàiid ïan ae'tïinà i" à. LENs-revue) eenextra stioulans betekènenl -2et 
nem opl l- §,I ?tr.i:.iOverigens zullen we ook regelmatig in de LENsrevue een topscoorderstijst publiceren.

-r:§1}.-d9"t.Qls!Ë9]Jgn1lrue'.9ee.n priji beschikbaar, ,otaat aaaiuij ;i;a i;il;";;;;fl';9-ïj1r"
'"' ïffi,lf ii:;iieË,.li:..:ïlï...:,ffïï':,i,:.1"j:,ïï:I jï;. r1."'^g:lr,::t,;i:líó;::'*

,,,1',ïi"lïóiï9.ïbi.'iè.:tl:i,it,t1'.9+;,ota$Ër*a;il':l'l; :":]. ï;':i ;.-;l';":;.i;r';l'l=
nrf'r t= .Ii9". ael!ry !2' .,:..-. ' 1f.:i:{ 5':j5r.5:-.i::",§+ +;.rirf àn - Bru:ÀiiiqË lez I !r:}2':: r.' ';:'tt
.:il.i:;:4olan$e.d. eI Àssroutl 42. J,.;:i.i4 --.3: Jí-. ct .;. t4ss"o enrilicli Àl .í .Í.::r j''.'I'::"-
rf:.,j,:". **i!|!!. v:y.verseveld, E2::,tt :. cx.a 4,rlc..-J r;r-a:d:li oànny. v'oeiddn si \'T .2rt J;1-;1

,iÍ,',:r t-lil*ie. Kloor E-2- : r.t.;. .,': .Lir. Í!r, 3.t'i:ir ro r':,:'; ';l.richàeÍ 'aor§t'ii'rDi r')ir:r {;lí'"ï
,rl_ I

-en D-KLÀSSER I(ÀN EEN BAr'nET rANGsrE .HoocHouDEi.r
. Fikri èi nàaaiod:. B2

d:t;: -., ---- r., .'
{!.:i i:isJ t::;'.'-l i iï

Í,IE],KE C a

rechntek in de bósiË 
"a" iríÉ \ó3toa1. Àrs jurlie zórh r'iecirrii6r xiijÈein.-àrJ Gi.ràl:aru-:*i.S: Iak:n ju]I.le: 

-.-.1 go:9: kans" -om.l6gs1 iq LENS. 1.te komen- Íclar, dan naluurlijkal' hoóf'lkrassè -speert)'i 
. 
v.11 i ur rie "tràinei/l"ra.r leer 'jà'kappen. 

en. draaien en pa.ssënJ+ (spreei<:uit i p=asèn) ;' maar'je Ëeste trainei,'[àn :. 49.1f.:,. y{at.moet je dus doen.ars je.àr-*'leen bent:, ,fe neemt'een ràt- (tennisbalj ,.'.pingpodgbai, .voLtfafi .ruí.t ,,i"c utt). én:jerpróbéert zönddi dar 
'a"' 

rra-r g".gr. 
"-r,a 

't":,*t:Ài'7Àrà"r-j;'i."a.; .."'-[o.*n"n. de bal ]zo,'r::r:vaakï mogeli-jk hóö9 íe irouàei. 'ie'*aq'ars dii."r, i" vqg!en,. bovenbenen en je hoofd: !*I:lgebri'iikén.r'Ar§' je deiikr let 'iàat< t.-tr";;;;.iaep je jè. leidei. of i.r"r,J'rlr, ;;';;"ni,i.*É.nissieren:.Jè.raàr hem 
"p hgp;p1gygra]iie", r.,+; ;Ja$+Ii"-;,Ë.;_ï*ru";y_ek_ehlsa.àn

::'r-we':dob daàiïan steeds de staira ir'de LENsrevue pubti c§!gn....t!ie in_de periode.van. iuí:; tot -decenbèr.he!t' hooqste. aàÍltat'tlereix.t; ,yint g" LENs-Hoogho.ud.,, bokaall;, de nurmers:21:en 3' ontvan§e-ri' in. erk gevar eeri 'ÈeiinnLringsme<laille.".rn vlerliïht .vinden !íe .'ook.hiervoor
1:L:* 

bponsor àie wai"extra p.:-i.:";-n.=Ër,iru.";ïi;ïï.-ÉïËï:i en :verter,. jë..
, - -: i'.tlf :t. t'í i:

IEDENVÍERFCAMPAGIE (3) i.:i;.-: rf: §-' \) j: -':''aÍ-,-. iíJ I ï:iÉ-: 1 :' (:.r - :''r ':::i:'l f':'!J i
,T }:!*'i1ttr$9 vi,a dq 9-4e gmrinqende basrssèholeir"is 'uitàtèLa;a'àèÀià"'"à1 6:l',..lil,o.l=qgg..zz.- augusrus, j..I. -kwamen,,ondii,nks her srè.ctrE. ,è.i,;uij;à-:ö-"ilË;irà;.i;Ë"*

.t..na.ar,è':9pen-JLENs-voetbarrÉddagl'.,rnÍLidders treuuair. zièir:iÉ"a.'ï;';i.. -'=--;-:J-r--u
''ruiiriwetpenl.-1Ënsemera, ."t-i;-;;..t1ïi"";.r"e mèe";-Désederi *.,*.".ïïrïi'ïlïrïiri:

"-..,Í.eleri,'.woi.ii 
à deze week- aàiuÀ.nr""gi ài, l"t.ró.g a jsr.ií a"; a"à.;ir- ''-'---' -";J itt"lidil 

y"e9 .l,ql-s.'"n ae voe!b"+sp6r!.kennis-re kömen makeö. Deàé'**."rËï"19Ïitiiliï;,i-",
Jonge voetbarLertjes bi j..r'TNs..brengt wer'.voor. -de.' jedgdliómmissi'e een'dantÍr,";!tii;Ua---eioblërieÍiipëi.zih:.wle-faài:i" reia.,,;p;;;.;à.4;Ëdàï;i;";àit';;ï;Eí.;Sïïs
htoensdagniddag ' we kunnen daarom nog enthousiaste seniorreden gebruiken. Ars je zin hebÈ
=.nro,?rl,,$111,r,iet, . 

maar bel paul vd éteen g7}l54.
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1TERSLAG WËDSTRI\'U BIÀUI{ ZVJAITT A1 - LENS A1 d.d: 30-8-1986.

Einduitslag 1-4 Ruststand 0-2

"Een zwaLur, traak nog geen zomer,

De eerste .koDPetltiewealstrijdl zit er op. Voor een ieclér cUë aan deze weilstrljcl cleelnam
of clle er naar heeft gekeken Is duidelijk geworden dat inèien de juiste lnstelllng
aanvrezig is de resultaten zeker koren. De lreclstrl-jd tegen BIau$, Zwart toonde een strijd.

- lustig,r. goed georÈaniseerd en behoorlijk voetballenil LENS', waa:bij de dlscipllne in
Positleve zÍn opviel. Na een voorzichÈLge start opende Jacco "stoffeL" TiDlrermans na
een vlot lopende.aànval over llnks &i score. Een kwartier voor rust ].1et. !,tarco zÍen
Ílaaroln hlj een gcede cemtrurosptts kaÍI. zijn door de bal vanaf ca,14 meter ln dle bovenhoel
te dePoneren (2-0). vlak na de thee llet Robert Garskàrr[> zien waalom hlj is aangetrok-
ken door een slim genolEn vrije trap van Patrlck val zwan rustig te verzllveren. Eierna
vlsl, LENS aanzienlijk terug wat resulteerde in een aantal chaotische sltuatles voor ons
doel en waarblj Bl,auvr Zvrart. één keer scoorde. wij lrLsten ons ectrter goed te herstellen
en een kwartler voor tijd besliste Marco "van Basten'r Enctuch de wedstrijd deftntÈief^
door 1-4 te laten aantekenen.Een ultstekend resultaat L'at vrerd bereikt docr 13. spelers,
ret redewerking var een prLEa "grens" t.r.r. Henk Gaber sr. en onder'luide begeleidling
van oldeis, zusjes, verloofdes etc.
Een éxtra.woorO-van aanX gaaÈ uit naar Jos en PeÈer MacquLné vanwege het beschlkbaqr
steUen van hun. "staI" voor het houden van een barbeque afgelopen vri j.rà gavondl. ,-
De eerstvolgende weilstrtjd van IJENS A1. Ls vCS (6-9) tXuls. !,tet dezelfde lnstelllng.als
tegen'Brawr zwait Eeoet een goed resurtaat tegen deze proeg haarbaar zljn. De versiag-
leveis van.deze wedstri jden zijn resp. Ronald ,,Kraal j " nogisch en

. Edwin "Jurrie" Coret (initien hersteld)
. . ', Peter treefout
I,ENS A2

IJB§S D2 Schenel n D3 ír-1 (2-0) De sinasappelnan,

OP woensdagavonil 27 augustus startte dit ti.ental de coryetltle det een forse 12-0 over-
ÍIinnlng oP Lyra, waarna zateldag een even duldeliJke 8-O zege bij Eonselersdijk volgde.
Na twee wedstrLjden dlus 20 doerpunten uoof, en 0 tege[. Echter, het voetbar.roas vaakniet oh over naaï hrris te schrijven. veel balverltes, veèI zenu,Iachtig gestunter, veel- don gelooP net d,e bal. voeg daarbi j een onsarrpnhangend geheel, en het béelcl van àL eèrst
twee wedstrijden tegen zeer zwalke tegenstanders begint koq)Ieet te raken. Àan aI deze
dJ.ngen is best wat te doen, imrers, in ËlLt tearo loopt verhoudingsgewiJs veel kvJalltelt,- zodat goed voetbal tot de uogelJ.jkheden behoort. Eeist neot ae ifóeg àan wet uÍt tr.raali
vaste sPelers bestaan. Tot nu toe kr,ratr er steeds welwtllende medewerÈing van A1 en Bl ,vraarvoor nogEaals harteujk daÍik. zijn ali.e twaalf vaste spelers er, dan kan er ook.
word.en gewerkt aalr teauverband en goed oèEend voetbal, Eyen geduld dlus nog.

De cónpetltiestart ls artijd rcetrijk geweest voor de treeste tears, maar niet voor
. LENS D2. xe begonnen goedl op dle bar te Jagen qaardoor de tegenstander nlet in hun sÈel
kon koxoen. r,ENs maakte daar gebruik van d,to.v. goede akties dlle 2 keer goed werdlen. af-getra+t door oíze spits }[ichàel, LENS (bijnaaa , rde baluivre duive1s,,) was zo goed dat
9nz9 kqefer Taoel d.xn.v. 1 reddltng het doel maar hoefde te terdeËllgen. Toen was het rust
De lrÉt bleek goetl gebruikt te zijn erant dé blauwe clulvets gingen iewoon door,rËt het
goede voetbal van de eerste helft. onze aanvoerdèr edwln begon op àlgen hetft eei: solo
;dle hij goed afhaakte '3-0. De blau$re aluivels waren even hun-concànEàtle kwijt, 'clàarvan
naakte scheveningen gebruik 3-1: ríaar r,ENs maakte eE weer gauw 4-1 van door een pracht
§èg 4oelpunt van Dines. vorgende r.{eek noeten we ult speren] net de goede inzet pakken
we weer.2 puntenr Daarom vragen wij gaarne óuders ret vervoer. Arvast.bedankt, èn totvolgende week.

LENS !{iel weq naar PLét 'Burqhourrrt
Jul}le leialer patrlck Bij Isma.

(coté d] Àzur)
Nog zorn 260 kllometer voo! de poeg spt een .wiererploeg, dre bijzoncler uitgerust rond
de klók van elf het Eerkwaardige stadje cap verraat. De rennèls zijn prina hersteral
Yan de zvraf: Ínspanningen van de vorige aag, irat btljkt ult het moórdànde teq)o waar@e
de eeïste 30 kl-roneters worden afgerafferdl. pe etappé deze dag voert de renners d.oorbergachÈIg gebied net 2 serieuze bergen en. bedraagt zo,n 135 illometer. Het erordt steedtswarmer, naarEate we zrliilelljker koEren. Na trree en een, half uur fietsen berej.ken wesrsteron, eeo schllderachtig plaatsje in de Eaute pïovence. Hier wordt eeh korte stopingelast en behoorrijk brigetarÈt. De renners zetten nu koers rlchting Moustlers.

. -10- (wordt vervold)
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rin. vinkensteynstr. 113,' 2562 TN Den Hàag.
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un.EeígelolaaD 697, 2544 cD Den Haag te1.673194
un. Markelostr. 59, ?547 XC Den Haag, teL.2949O4
un. A.Rousselstr. 3, 2551 ZN Den Haag, teI.255673
I coeverneurlaan 467, 2523 @, Den Baag|

TeI. 9 38775

R. A. MÀrten
P. I. Canpos
aI. M. Ve rhey
t. n.lancel

Weer en al-s'IÍd
22AL.,. O.W.l,tichels

, i. -:- .'

ÀDRESWI,'ZIGINGEN

2230 B. BriuiingS

1837 Ih. Dikstra,
'2L76 r' F.svralef
'Rectificatie

, -. 020362 .SEZO G.,l.v Marrewi jklaan 65 i 255?. GÍí Den Haag,
tel.973138

A jun.'

sgzo
SEZA

D.c.Eofstede de crootstr. 79, 2552
xe]-. 979747
oude Boomgaardstï. 33; 2513 ltr Den
de @ynstr. 59, 2562 NL Den Haag.

,- :,

HN Den Haag

Haag. _ -'

0491 " ' "' P. G.Schlrlten

7664

SEZO/ZaaL . Rochussenstr. 4lB moet zijn Rodtussenstr.4gB

SÈzA/zaaL

1030
sEzo/zaa]-
sEzo

BAROPSTELLING

De baïopstelling voor het komende week-end kunnen vrij.!og niet pri jsgeven. Er worden nog
enkele personen benaderd om eén conplete bezetting te kriJgen,.Wij hopen, dat we op'zeer
korte ternijn weer op de gebruikelijke nuier to! het opstellen kunnen overgaar.. .. , ,

Ook. voor u4andag a.s. .zullen r,re op enkele mensen ssr: beroep doen om de bezoekers van
het I'Los vàst" (NcRv) tegen hèt team van het Gulalèn Huis naar.volle tevredenheid te kunnen
verzorgen. Aanvang weastiiia 19.00 uur. we reienen op Uw aller medewerking. -_ .. it

Het Bestuur.
''':i, .... .

À1le LENS-ers, die l,laancl,ag 15 sept.'a.s. om rrelke reden dan ook oi: het tAWSveId willen
of "moeten" ziin, èienen hun lldnaatschapkaart nee te nesEn. Dit Lv.m. de wedstrljd van
NC-Rï I s r'Los 

--: Vast" artiesEEMIEÀl&. . - - : ..' . : .': .

.H.de Nennie

. P. Coret
SEZO wordt
NS vrordt

Èr'ls LnrÉet 'Iicht. ' ' --.À- r,. -,i,-,È.- ., -.- - ,,,! i

'1..,'.- ! '

Afgelopen vrijdag :raal€te. onze Ii chtinstallatie na ruím 15 jaar trouwe dienst ö.r.r=p-."n
en storttei in tijdens.het zeer geslaà§de .1eideis,/ouders toeïnooi, Dankzij íh 't r,reek-end
geboden'eeïste hurp door de heren oosteiwegher en Bijlsroa kan de, patiënt thans weer op
tweealerde van zijn kracht. nog even verder. Dit wil ?eqqen I dat indien er een llctrtl{edstrljd
gespeeltl wordt er nÍet. ret licht op de trainlngsstrook gewerkt kan wo:den, want er kunnen
en Ípgen sl-ectits É. rijen lampen règelijk brandenl ' r

-1-
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De heren trainers en andere lichtontstekers worden verzocht hiernEde rekening te houden
en tevens rnetrde'al jaren geldende regel iiat men Dinstens 5 mlhut-en moet §,achten tussen
heÈ ontsteken van de divèrse groepen 1ar6:en. Uiteraard zal-iret bestuur trachten op zo
kort nogerijke ternijn deze ongeh,enste situatie op te rossen en bedankt het bestuur
PauI Oosterweghel en cerard-Bijlsma voor hun snelle service.

Eet Bestuur.

ICLÀVERJASSEN KIÀI/ERJASSEN KIÀVER;]I\SSMÍ KAAVERJASSEN KIÀVERJASSEN KLA\IERJÀSSEN KLAVER,]ASSEN

De kaarten kunnen r.reer uit. het vet gehaald rrrorden. op de vrijclagen, 26 september,
,7 november, 19 decerler, 6. februari, en 3 april -kan er weer 

_ 
lrorden gegaan, gesopÈ en^

gePast. 'Iedereen die mee wil doen zal'om 20.00 ulrr aanwezig-moeten zijg. Als eï leÍnanal
is &te een voorstet heeft, betreffende een verandering 1n de reglementen, dan is dit ts
deponeren bij één van de .cadersËaand.e personen. Eèn ieder die aan dit kaartspektake] mee
wil doen rIoet zich uiterlijk op zondag 21 septeober inschrijven bij de onderstaande perso-
nen. Inschri-jving is atleen per koppel nogelijk. .Aangeàien het feit dat de. IichtinstàIla-

' tÍe van veld 2 niet al te beste staat veïkeert, wordt aangeïaden snel in tè schrlJven :-
daar.vre dit jaar geen gebruik kr:nnen maI<en van de uitvri jkmogeli jkheid naar.veld tHee...-,
Irndré Olrlst 660204.. wim KouÍrenhoven 29id55, Marcel Jansen ' .}:2ZAA

KIÀVE&IASSEN KIÀVERJÀSSEN KLAVEPJèSSEN KIÀVEF.,ÀSSEN KIÀVER,ÀSSE.I KLAVER,]iISSEN È,eveR.]ÀssEI
'."":'-.*---._.----__....---.-..-.--

ÍIEER HA!,IDIG LANGS OLYI'IPIA ? , .-im
I
PoL kan er nog stccCs niet aan vrennen, dat witlem weg is. Toen hij in zijn blarftJe voet-

- ballij flclad las, dat I,ENS zondag tegen olyrpj.a moet spelen, schoot FoL denkend aan Willem.
en orympia r,reer vgl. Eoperijk is het bestuur bereid zondag gïatis Erote zakdoeken terbeschikking te stellen aan de ledeorvan de Trourve schare. Dit teneinde de natte sporen bijalleen aI de gedachtè aan wiLlem en oJ.ympi.a te kur,nen wegwissen. Irat zullen we iJken en 

-

kwijlen' Het Iloet in de beginjaren zeventig geweest zijn, alat r,ENs bezig was met De croteopmars van de vierde naar de eeïste klasse. hlilidalels georderd tot de dèrale klasse moestin Gcuda meÈ olymPia afgerekend woxden am voor het oerst in de blauwr.Jitte geschÍedenLs .,de tweede klassehemel te kunnen binnengaan. De oude ?rouÈe schare ,ro" 
", nàtoorlijk bij;-

maar ook een fIÍnke Jonge Schare net, petten, dassen'en spancloeken. Ilet'was de tijilf dat wewekelijks kwaBen genieten van de Hielen van vlillem. De k;ieén van hen vonden we maarniks, later trouwens ook niet. !4aar zijn Hielen waren het einde. Net als de tegenstand.ersin het.vel-d moesten r,rlj reden van de Tr.uwe schare ons wekeri jks grote insfanii;;;;;f -
troosten om de Hieren te kunnen volgen..Na afroop vàn ae strijd wàren wi; terkens alieenar doodop van hef kijken, zodat-we uitgeput de tàngén .r.r, onré schóerieh i..pt"r, ". ;ia---dankbaarheid .voor'het gebodene zijn Eielen nog eenmaal te kunnen U.kken alvorens Ze in de
kleedka-mer zouden veïdwijnen.. Dte Hieren van witrem, dat was puur Lenig e1 sn"i. K;".à.;;nu nog eens c;m. t{ie is er nu nog zo Lenig en SneI? wie heeft Ë, .rog 

"rÍk" tsielen?
t, Ton rs-cravenaljk had ze nog voor een zacht. prijsje kunnen oveinemen, maar hij lietzfn hielen zien nog vóór ze tot Hielen kunnen uitgroeien. ,faÍntrEr naar helaas. Í{tj leden-van de ?rouwe schare hadden het veïtïek van WilleE aI zien aankómen. De trainer verplichtteons en de Tegenstander de laatste tíjd de knÍeën van l,Iillem te aanschouwen als sevóIg van
9e ltes' ,o. tsidragen verdedigende taak. Die Knieén $raren het begin van het eind. ook voor deÈrainer dus. Een onvergeeflijke fout. Terug naar olyBpia. poí herrj-nnert zich nog revend.igdie dr[irerige zondag in Gouda. wirren riei ook toen iegelmatiq zijn Hieren zien.Tochstond het enkele ninuten voor tijd nog 0-0, toen Íiillen Hand.ig en énel ae bal en zichzelflangs de verdediging slalonde en vervolgens de bal Èegen de tóuwen joeg. oud en ,fong r,ENsbezette toen het verd teneinde verder speren onmogerijk te maken. vóor-ons .was die o-1Ímmers genoeg. uit dolle vreugde aten ht; het nog ïesterend.e g.ras van dj-e drassige weide 'om het even later in de Goudse kantine toÈ eewwige ontsteltenis van de beteuterdeolyn ianen arcoholióch door te spoeren. sindsèieí n""Èt Ài uiJ-"ir.pi" .ir.. ,.", ge,aaLd.te worden,'aI dic-: die.dekselse goudse spelers het db het ve].à r"i ""g "t".a=. Eelaas krhnekunnen we dat zondag Éok'weer belevenr.want olynpia i=- ter-,rg van de ríge w.=t i.-.-_ .:--
Eens zlen of LENS er zonder vJirrem tocli een Keet van kan maken. De gro"iar, van poL.
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a"i!-: jes

De resuJ.taten van Uw rédacÈie van het afgelopen weék-enal: drie rrealstiijclenr'
, -. ..-!.... , ,i9 P*t"n: twaalf doelpunteq. tegen en 6.voor., i r. ..i .i: - .,-- . r,y f .ip kwtt zich vooËstel-len dat we d.eze week lekker 

. 
gerbtiveerd-.aan het. schrl j ve_ri

- Iwaren' i :a.' \'.'1 ..' ., , .'" ,(: 1 ,.: .,;-.,. i,,.,'- Eet prograEDaboekje van VCS ver ,Idd.e dat de vaste -',speaker'l afuà?íg was. èh dat

- De invaller:" en bij r,ENS ln.alc toorhoede Anand Rimto....., RaÍóo.....,, ja,

'.:.; .;.:;i4 Dgor eqn ongelukJ<lg vggrvql in één van, de zellvoetbalwedstrij den van _verlede-n
Heek Eaandag heeft EverÈ Gijphart een gebrolen neus en een h,eisensctruddlng op'ge-
Iopen. Wij wensen Evert veel sterkte toe bij zijn herstel..

- Aan een aantal mensen (o.a. P.s.) wil de redactie even veàèlaéï''dad hèd veisia.,
van de vlielerpàó68' itgllop een pIeE staat waar dit thuis hoort. .'.'.::.'l il ... -':..

, tr-'.:,i.i.t-,.-.Jëwe1r' ':achter".alle zinvol}e.-informati.e.. ,..;,, t:,;.,.. .- -.'- i-., . ,, .,;i. .:.,
- Er is weer geld te besparen voor de ouders van onze jeugdleden, i.p.t. Uw harde

guldens in te leveren bij een fefeíó Ëircusi' (wrt'-u tegenw§óidig .'terecht, bij ;
r:,,.:", ',;LENS 3.. - .. .. ;, I -. .. . _ ." r.. ,,

, ri.,r.De vooïwaaïde voor.een hoofd attrakÈie is het.naken van een tlóelpunt door.'.
n,.. i '. "nrea S.pu- .- .- - i- ' '. ', . . ,._ ;.

.-.- i.\..r:.Mnsta.ande. naandag wordt U allen ver,wgchL bij de weËlstrijd van het Los ,vaCd., .
., .'. , ts"T iCg." .de redek'erkers v."al h:: gul"+e!' Huis. 

-Na 
afloop van de veös lti jd. :3_l. .;.-, .de discotheek 

"zaraÈustra 
tot +.23.30 uur voor de nuziek zorgen: -:-; ,,,. , .'-.

- -,::1 \ ."De toegaÍIg voor LENSIeden is gratis op vertoon van hun lldnaatschàpkdart. .Voor........-,nÍet |1dgn is het, IuÈte1e bedrag -van f 
'2,50 nodig om dit spektakgl trIee.te* maken.

' 
_Y9.s-.---_qP-N-s^-é"-r,,_en1e-e.I.I_Il:Ls-enj{S_!_lst}r_-1.,-iqg_:Lr!-p.e_n-.j--.. . .. : .t- ! - .} ;
EEN HEERLI.IKE VOETBALMI DDAG ! Natuurlijk, een kiloneèeÍ 'ràràuirop waren- er wat Eeer mensen,

j nalll het Pluimvee lreer bezit van het speeLveld en vrerden er hondeideh èp -sènaàf geàaakte -lrDutch Vikings" Iosgelaten, Eaar wat spanning éi. voetbaispektakel bëtreft zal het elk'aar
:*tT:--TtloPet..hebben'.'rr...- '.-.-,r ., ,.. -

'' vcs - Í,ENS; de langverwachtte derby tusseh de Escampbewoneïs werd een zàIige pot voeÈbal-
waarbl-j de toeschou^rers zich geen moment verveeld zullen hebben. In ale eerste helft kwan
vcs er gewoon niet aan te pas. vanulÈ een goed operetende verdediginq waar heÈ duo ^vd Laaï,/Leyendekker heÈ goed uet elkaar lijkt te kunnen vlnden, Yrerd VcS onder druk gezet.
en gehouden. Gezegd moet worden. dat. ook- de Jcs-defebsie goed in elkaar zat, zo_dat aan bei-
de kanten wel,nig doelriJpe kansen ontstondeï. Vijf rninuten voor rust was het dari tocn'
Ëaak. Marco vaÍI Delclen kopte 1-O voor LENS binnen. iva iust lidt vcs haar echte qezlcht
zien. Deze ploeq blijkt het verrnogen te hebben om net zrn allen een versnelling'hogèrte gaar.spelen. Fu-rieus werd. LENS onder clruk gezet en binnen tien ninuten haal VCS ale 0-1
achterstand. omgezet Íri een 2-1 voorsprong, r,eNs. wq" geknakt, maar. niet gebroten. Hard-
vrerkend $iobeerde lEÉs weer gtreep op de $redstrijd te krljgèn en als een auve'ttie rrlt ".tcloosje was daar weer Marco van Delalen. Na twintig ninuten in de tweede helftlpikte,hij
de bal Prima oP en bracht de ploegel weer. op ge.lljke hoogte. De vreude, duurde echter maarkorÈ. De overigens prima leihendei 'scheid§rechtéi bestrafte een korrekt duel in h;t stràf-
schoPgebLed Eet een penalty en clit stelde vcs in staat om de overwlínlnö in de wacht te
sLepen.
EEN GELr.TKspEr, had zeker Ji 'dé ,"Ér jjii,Ëà"n béhoortt en was, gezien het ir.rioop 

'rià 
a.r'redstrijd, een terechte uitslag geweest. Maar we hebben in iedér geÍar.èèn heer-liire

wedstrijd gezien en zJ-jn er van overtulgd alat LENS plooibaar genoeg is om deze,teleur-stelring snel te verwerken en er zondag weer "stevig iri:gaÀ 'gaan?'in .de wedstrijdl tegen
Olympia. Tot"zondag: :r., -..i, :.. , _t *.;.r.J I "i" j..,:.11 :rij Í, i
' ' ---^--'-'----:; *:- : -- 

--r- --:
uNrcoRN uNIq?R'I IT!r,c. og{ uNrcoRÀl tJNrcorut ur,uqorc'l .rJNtrcoRN' uNrcoRN .uNrqoBN.' uÉrSgRN I}íI9RI .

-toiïL-cra.r.nèi jk nam de trreede wedstrljd van dit ser-zoen '.,roortri'n ;"ra;i"n. .r""- , t;ilt i, 
- -

aanstaande maandag bewonderen achter Cle draaLtafels' van,drivè. iir discotheeli 'za?atristrai
ter Sel99lnheid.van d: weatstr,r j d Cglden luis -, r.os-vAsT. , , ., I r,:..r.:, .. ,- . :

uNrcoRN 
' uNrcqBN ql.'lrc. oRN . gN coBN -t NrcoRN tr!rv=.:r 'drNrqoRN 

. uNrcoBN . uNrcoRN ,ul.\rlqqgrt 
. ul,rrcofrN
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Drs@ Drsco. Drsco Drsco DI§co .Drsco . Drsco Drsco.Drscq ,DI§co. Dr§@ DIs@ .DI§qq .Dr§co .PIsQo

Op zaterdag 27 septeurber vrordt er bij de handbalvereniging Kh,iek Sport een disco gehouden.
AIle jongens vanaf 14 jaar zijn van harte welkom. De muziek wordt verzorgal door èisco

,Eogh Level. Toqgang t 2,5O. Aanvang I uur ' De dlsco wordt gehouden in onze kantlne aan
ale cenemuidenstraat.

' ToU ziens op 27 september , Àktiviteltenkom0issi
,.'- .:.., r. ,,: . .-... r.: Kr,riek SpciÈt.. .... .

Drsco Drsco Drsco Dlsco Drsco Drsco Drsco Drsco.DI§qQ DI§Cq .Dr§cp .DI§QQ , DI§qg .DI§qA. DI§CO

14.00
11 .00
11.00
13 .00
12.00
10.00
r2.00
'12. 

OO

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

I.ENS 1

I,ENS 2 '

GDS 2
Velo 3
r,Ei{s 5
XranenUurg a
DZS 2 - ''
lelrs I ',+

olympia 1

Unitas 2
I,ENS 3

I.ENS 4
International 2
LENS 6 +
I,ENS 1.

VeIo 9 V3 '

v1 F.Burchseri
Vl P.Oskan '

c.Ouclshoorn
' c.de Bruin'

v2 s. Fabrièk
" -. S. f.,tf tra ' '

' A.Jahangier
KNI/B Schelds 1.o

szt/lotl
610/ 7094
642/ lt42
406 /2039
4L6/2098
423/?L40

'415/2092
43O /2227

'a 
-re_§x 

6_t __gst op_. t 4anvangstlj_d_ ge.yir1i

LENS 8 Bàrdi
RESER\IEPBq3RërÍJ4è-_zllNlIIi_L4-seP-t_egP-e.a_1:9q..

14.00 uuï DSO 1

TERREINEN

GDS'I
VELO:
KÍanenburg:
DZS3 '
:l .- AFSOIRIJVEI'I

'IENS 5 : ' w.Koureihoven
LENS 6: - E. RiEEEIzwaan

OPSTELLINGEN: " ., '

' rÉNs 5 3 aJ-s bekénd

LENS:6: ,als bekeqd

LENS 1 11.00 uur DSO 2 IENS 2

Era_smuslreg t.o, schildeisgaarde
Nooró,veg 26, wateringen.
Spo'rtpark Kijkduln, Machiel vrijenhoeklaan
ockeriburgh, Íii jnclaelerweg

'299855

ot7 42-? r34
LENS 7
r,Éws e

c. DrLtvesteyn
L.Verkljk .

01891-794 3

45497 2

zonder A.Schijf Eet E.coret.

LENS ?: als bekendl

LENS 8: . als.bekend

er 1986.

PROGRAMMA ZONDÀG'14 september'2e klasse A

ret J.I(ouvlenhoven, J. RoosslooÈ

LENS 1

I,ENS 2

EBS 2
BTC.2

11.30
12 .00
t2 .oo
14.00

uur
uur
uur
uur

LENS 5
JulEntas 3

DSO 5
I.ENS 8

olyryia. , .

Fortuna vl.
verbuÍch ' ''

Gr. t{ II Vac
I.ENS 6
IJENS 7
Laakkwartiei 7-

14.00 uur lgestlanèia, . ,

14.30 uur Àl,phense Boys
14:00 uur Den Eoorn i

+
RKAW

Qui d<
vcs -

14.00 uur Í,ENs
14 . 00 uur Lugalunuo
14.00 uuï.Tonegido
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PROGRÀMMA SEX{IOREN ZONDAG 14 SEPÍEMBER 1986. .

PROGRAMYÀ ZONDÀG 2l sep

14.30 uur Fortuna vI. 1

10,00 uur DI'C 2
11.00 uur LENS 3
i3 .OO uur LENS 4 'r

_+--_!EltS6--B-gjf iegs_-t--Z_n-9f ,s-o-n-e5r.
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A.IJar0ÍErs -.J.Sínke (À) - G.KuÍper - J. Kouwenhoven - L.sinke - P.Ax -
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LENS 4:

verzaDelen 11 .45 uur L.ENS

. ÀFSCHRIJFADRES, VRIJDAGAVOND VOOR 19 . OO 
. uur.

M.E?Í§ - D.v Essen - M.Jansen - H. Kouwenhoven - J.Icuithof (A) - D. cle Rrdter-
lr.Stuifbergen - L.Mantel - O.Svralef - F.SwaLef - R.Pilon - S.de l.lennÈe..

LENS 1 en 2
I,ENS 3

tel,579687 I,ENS 3
I,ENS 4

4enJ. C.Ham
tel. O79-419237

UITSLAGEN 6 seBterber 1966.

B1auÀr Zwart
Maasdijk 4

Zaalvoetbal

bij de aanvoerders
67 4734

I,ENS 3
I,ENS 4

Gfoene Í,fi jdte
( j r) Noor&.req
Eoutrus twe d
Melis Stokelaan
Noordweg

13.00
,10.45

10.00
13. t5
13 .00

uur
dur
uur
uur
uur

0-1
5-2

.. :: Eet.was weer Eaandag, zaalvoetbalavonal. Ik naaï de sportsbal .z*ul.dha9he.. EIJ staat er nog
aI was het of er in de buurt een boE gevallen rras, I{le zei er ook alweer als er overal
goeate sportaccomodlatles zijn ioaLs Sportgallen zwerlbaden enz.eiz. dan zou Het, vandlaiisne
afneren, nou donk je de hoekkoek. SÈraks komÈ er een rljkaart die zet stïaks overal
uilla's neer en alan hebben we een tweede wassenaar, want de botrorr s1-san er al.Nu heÈ
voetballen wat deed het eerste hen fantastisch geweldi{ dat de Jongèns elkaar steeds
i'risteil te vlnden. Geen geptngel een coach dlie je nlet hoorde alIes liep zoals het hoorde.
Kijken $rle er vrij staat, dat is voetbal van de bovenstè pIank. Hier hoet ik niets.aan

- toe te voegen. De cloelnan van Paraat is ook een pluin waarèig, vrant dLe mocht er ziJn! !
''Onze keeP Eaakte ook zijn rentree Eet. eikele sublieure safets die er nÍet oxn togen.

Toen het tweede teae, wat een versctril. Dat lekeB wel een stel bejaarden. Overal te laat
. _. blj. Dus -d.u. Sg ik niet verder op in, want in de kantine hangt een bordje Det tleze

aaÍlkonallging'. Sporthal huren? Zateralag en Zondaö, s nog vrj,j!: Iets voor het tereede?
Uitslagen PaÍaat 1- IENS 1..2-5 paraatr 2 - LENS 2 6-1 .".. F. . ,

ITJJJiIJJJJJJJJJiI.fJJJ.TJJJ.TJ ' ". .-3 u* HEr JEUGDFRoITT J -. :

JJJJJJJJJ.IJJJJJiIJJJJJJJJJJJJJJJ.JJJJJ.JJJJJ.]JJJJdJJJJiIJiI.]J.,JJ.TJJiIJ,]JJJJJJJJJJ.,J.IJ.,,IiIJJ.,JJJ

ÀIGEMEEN KOTCIAKTPERSOON : paul vd Steen, Copinstraat 103, 2551 SV Den Baag,
TeI. 970154 (b.g.q,971674) ,.

IE-PPrRIrppR9§Iru!93-B:.c:{IN-r-o-!p]l :, : .

Kontaktpersoon: rTan Spaans. tel. 292929 (b.9;9: 970154) :.

Afberren voor de $redsÈrijden bij Jan si)aans op lrri j alagavond tussen 18.00 en 19.00
- . In uiterste noocl no6 op zaterdagrcrgen op LENS bij Íemand. van de jeugdkomissJ,e' teI. 651314, voor avondEeds tri j den ief. óZO1SA.

ZAIERDAG 13:9-1986. ' SaEenkoÍLs t 'DENS

I,ENS
I,ENS 2

2-3
3-1

Quick Steps 5
DSVP 10

uu! USVP A1 - LENS A1 W.Vogelaar
uur véIo A2 - rENs A2 rr.de Rulter
uur SchevenÍngen 81 - LENS 81 L,Eykelhof
uur vios 83 - r,ENs B2 ? .'
uur velo cl - LENS C1 ?

uur.

329
436.
335
548
405

''14,30
.12 .00
I 1-00
14 .00
14.00

.BYZONDERgEDEN

IiENS A1 :B.Brunings - E.EndLich - !,t.Endllch - E.cabel - R. Garskamp -.JjEoernig - R. Mahieu -
Raffaele - G.Steenwljk - J. Tinrernans - p.vd Zvran - M.eI Assrouti.

LeLders: Peter l,leefout en Ronald Bogisch.
R.

J6-

- rnaandag 15-9-1985 I,OS VÀST spektakel op IrE§S. Gratls toegnag alleen op vertoon
van je. lenskaalt. i' .-

- Jeroen Dunant (keeper 81) speelt op naandag 15 septemlcer. net de Haagse,reugd op
de Yzerwerf. Aanvang 19,00 uur.

- Àqjai Tikai kvram niet zo besÈ teïecht op de training. Vier 6 vtjf weken,glps on
z'n àrm Ís het gevolg. Beterschàp Acljai.

- Patrick Oosterweghel is ook langdurig uitgeschakelal. Iloewel bij hem weet je het
nooit. Ook beterschap patrick.

- "voorlopig" de laaèste r Eö,rir-l Rietveld brak zrn pink. Dit brengt. het qewrcht aan
gips vooriopÍ g op 25 klIo btj de jeugd..'sterkte jongens.

.O.FSTEL- LINGEN,:
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4. Michel Knoester (C1) 5x
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BESTE JEUGDSPEI,ER

Door heL-gïote aantaL wealstrijden dat we rcesten venrerken, ls onze coryuter enlgzlns op
tIIt geslagen. Vandaaï dat Í{e d€ze week nog geen ileflnltieve stand kuÍIBen Publiceren. van
de ,,géste Jeugdspelerii. In de iategorle A-en B-kliissers s taan Jeroen Dunant (Bl), de
g€broeders Stefan'en t'taurtce van de Berg (É2) en Patrlck vcl Zwan (A1) met stlP genoteerd.
Bij de C- en.'D-klasseib hebben t4ichel Izendoorn (D1), Dennis zandstra (D2), Rogler ILtemen
(Dl) en Dennis van.Delden, (c1) zich in d€ kop van ale ranglÍjst genesteld. InlDlddels hebben

99 qerste sponsors zic-h ook reeds geroeld; een aantal ouders hebb.en tesamen reeds f 75,-
Èeschtkbaar gesteld, Waaïvoor onze hartelijke dank, Naar wij hebben vernomen, worden
binnen een aantal senlorenelftallen aI initlatieven ontplooid om de sponsorpo! te vullen.
we wachten 1n spanning af. :.

],ENS A1 - VCS. A1

De eerste thuiswedstrljd van Al vlas een wedstrtjcl met eeà speciaal tlntje. Dit relatÍef
.jonge" veertiental rcest narnelijk.tegen VCS spelen. En zoals een derby pok hoorÈ te
zijn was het eeD weclstrijd waar de vónken yana f vlogen. Er ontwikkelde zlch een boeiend
hard duel met kansen over en weer. De wedstrijd begon pas echt toen GilberE aI vroeg. "

een.terecÈte stiafschop koel (IQolhof) verzilverde, En voordat Vcs óver"deze meutalë
klap heen was 1ag nuroner 2 alweer in het nèt. Een voorzet tran Íechts vrerd atoor de'Vcs
keeper verkeeril beocrdeeld en Eèvrard en:of t'íarco kopte knaP ln (iloet een beetje.denken
aaír de goal van Gullit tegen coAhead Eage1s afgelopen seizoen na een voorzet van Flans
.r'Rooy).Vcs begon een storlo.loop op de LENsgoaI loaar de verdecliging hlelal stand;en LENS

krèeg zelfs nog de beste kansen. De ruststanal vras dan ook tereclit 2-0. Na ale rust ge-
bèurde'er niet veel meer (o nee?). Er waren a}leen zo'n kleine trr'eéhotderdvl J fLig
blessures'§ \'eertLeneneenhalve ktlometer. Patricii 'c .r Jr-lS nieÈ sterk genoeg ei besloot
ià, een gulle bul. om vlak.na rÍust het veld te verlaten oI[ 20 te zlen of VCS mlsschien
tegén iO Í.ENsers nog gevaarlljk kori worden. Maar nee hoor nlets hlelp, er wareÀ zelfs
nog spelers van LENS dj.e zichzelf probeerden ultteschakelen om zo vcs te hèlpen. Gi.Ibert

- kopte nog knap een schoen van een VCSrer llit de goal, Marco E. probeercle de keeper van -
vcs I oË zrn tj-bia op te vangen maar de f,ENs spelers bleken van geriapentl beton en speelëlen

. op het gemk de weilstrljd uit. A.s. zateÍalag die boeren van IàS\IP naar eéns over de
- kung gaan jagen en ger.iroon weer met 2 puíten terug koren I : : - 

' 
-

Ton van schl-jndlel. .

P.S. Ronald jij naS het volgende verslag schrijven, uisschien al ln je nÍ,euÍ.re huis?
zal ,wèl . (zLekenhuis) woiden,

I.ENS A2 - Monster À2 5-4

In de 85e Einuut h&Èè het LENS eindelijk de winnende treffer achter de Eitstèkende
t'tonster-cloelmari te ;llaatserr. De restererrAe vljf ttrinutgn werden, verdlerligend, ondanks waE
panlek, zonder schade uitgespeeldl. De Cercle overwirming op rlj uas een feit. Na twee
Dnsterovervrinnlngen voJ.gde nu tegen !4onster.een heel niptè zegerille_toch verdLend kan
worden genoend. IEmrs, de tegendoelpunten waren zeer ongelukug tot standl gekoren.
In de eerste en de laatste !trinuut vBn de eerste helft proflteerde Monster van verdedl-
gingfouÈen. Tussen deze twee dlcelpuntèn had een perlode gelegen, waarin LE}IS met behoor:.
Iijk cótrblnatievoet-bal gedourineerdl had, rEt als ïesultaat drie doelpunten. vlàk na rust
scoorde Monstèï 3-3, lnniddlelijk' nadat LENS een enorme kans op 4-2 ha,l laten liggen-
Monster nam zelfs, opnieu$í na een fout in de achterhoede van IENS, Eet 4-3 de leldlng.
FIet veel lnzet slaagde A2 er Èoch nog in, twee punten op de Escar8p te houdeni Toch, nu
er een gellJkwaaïdige teqenstandgr op de grasnat stond, bleek het teÍpo nog.te Laag,.. 

.

!:Ieek het balverlles soDs Èe groot, en bleek het vernogen te zl€n wat er in, een wed-
strijdl rEoet gebeuren te gering. Genoeg om aan te werken dus, llet als pï1Ea ruggesteul
het resultaat: 5 uit 3. ' Fred crens.
-sy_ë*-*riEI:__D319:L)_k-a_.

In de eerste helft begonnen we, gelijk fel in de aanval. Dlt Eondale uLt in.een goedà kans
voor J.vd Seyp traar helaas kwah de bal Èegen de lat. svt35 kwaD bljna niet op onzé helft.
Dus heÈ vras r.Jachten op doelpuÍrten. En alle kwaEen heus wel. Eet eerste dóelpunÈ kwam vj.a
ab voet van Mike Borsten (onthoudÈ èie naam). Dus 1-0 s2or. We ÉIeven doordrukken om het
2edoelpunt te naken.'.

, ,, :. , 2.o.2.
:"
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Die kwam weer via de voeÈ van Mike. Via de paal ging de bal erin. ook het dercle Coe lpunt
werd gescoord door Mike Bosseen. In de tweeCe helft werd er besloten om het publiek te
vermaken met spectaculaire situaties,voor het goal. Toen kwam cle 4e goal geheel volgens
verwachting. Dit keer scoorde l.{artijn Scholte. JonqEns het ging vandaag goed er vrerd wei-
nig getroppere. tegen elkaar. Ga zo door.zo.hoo'ft',het. óok.. fot: zaterdag,
.r'.,j.''..,.,i,',,,.,,.i,.-'..,.'^',...'

_v.g:Fles-go_Ld.S:da_ s_4_-.js-gplè_qb_er llqisL_s_tjp-s-_-;:LEl§- -E-2,, ; .' r '. 
.... . , ..,

' :- ...: ,. - ' ..,.;uitsiag 0-4. - .l ' '; r'.'. '. ,,' . ,". .. '-"',..':.. '

.longeni dllemaal pÍinÀ gevoetbald. DoelpunÈen llauri'le 2. Rikkie l .Johan f ." .i1..'', "- "l. i.. : --- a: .. .-, ,.'.-'..r .:-,. *..-. _ï:.., . -, 
i , . .ï i.. , '. . . .. . .

PpS.!i_Lr_e_Éi:*llgSeg-s:JElg-_-LE§:.E-a í..,.., ,_ ," ,''r
Jongens een hele goede wedstrijd gevoetbald. grote klasse. De inzet vàn ieder€en was 100c
Ook önze kleine .Maradonna'. (Abit) was in een priDa vorm. Jongens uJtstekend zo.doorgaan.
De doelpunten 3x Rlkkie Kloor. ,:,. .- ' I

-tF§_wielèllpÀoSs.-9. jgC_g19IPiet-_ugrj-hsuvrt_lc9teAa"-_-rI)
i;-De'reqne.is zetten nu koeis riètrtinq Moustiers. Na een kwartier echter slaat het nooallot

tóe. Jar,i'rRienéh magkt een kap'Itgle stuurfdut en b[akt tegen het met steenslag bezàaide
vregdek. 

, 
KerrEndl,. en ondei het. bloed blÍjft hÍj minuten lang liggen. De ploeglèidér va-n 'l

deze dag,wordt door àenk H. een paar kilometer verderop van een terras gesleurd. Uij
brengt..Jdn naar. het naburige "HopiÈal", rvaar de onfortuinlijke Íenner *ordt opgelapt. I
Een Paar schaafv.rondeil ro-nd de knieën en een diepe vleeswond boven zijÀ wenkbrauw blijken
geen beletsël vóor "À@" om door te fietsén. van het langdurige opclnthouid. maakt Eans ,

, Citroen gebïuik, om een paar spaken te laten vernieuwen. Ànderhalf uur later begint de.
LENS Ploeg. aan de zvrare kllm naar de top van de CoI de Fontbetle (1398 ritr.). PeÈeï Fieret
is Dèt rdnuten voorsprong op Jan Rieren, knap hersteld, en Henk E. als eerste boven.

- I :' !1.-Ook'Paul Schulten gaat steeds. nakkelijker klimruen en verliest niet al'te veel tijd en i'
al Ie :renriers komen; in de ge+à-rf i jke afdaling dan .ook weer sarrEn. tttet noq zo0n 4ó kilometer
te gaan vrordt de'ploegleiderswagen opgeeist door llans citroen eh Henk E.'zij spoeden zich-naar- I'loustièrs om, een h'otel te reserveien. Nood.gedwongen fegint fr. v o. aan ziin eerste
zwarà kIus. Een. kIltrr, van.6 kirometer naar het elo metór hooi gelegen l.4oustiers, ".
Geholpen door kringeit Pètèr rie=et lukt ilit. eigenrtjk boven verwachting. Henk H. en
tsaÍrs'citroen :<unnen ge tenners aI heel lang vaníf hó hoqe gereserveerde zetels zien.l
aankonren.' Ronal harf .zeveii is .iedereén binnen en wordt er steviq aarl het bier gehapt.
Ieder:een.is zeer voldaan en gelukkig àiin ae blessurés van Jan Rieríen rettelijË bi-nnen .de
p:Ik""- ggblgvèn. I14eÈ- zeer veel ijsblokl(en rondom zijn-.ir,onden genieL hij.mee'van hèt
uitstekende dinerriu een MicherÍn restaurant. Moustiers'is werkerijk een paradijs. ',
Schildeïachtige stïae.Ljes en pleintjes met overklui2ingen en arcaden. qractrtige- veige-
zichtèn doèt het mooiste van de cag:Van'rDorgen verrnoeden. Een ontspannend sperretje
klaverjassàn besluit per tradi Lj.e -é"n ,iét"ia.g. eà h'et1..was 

"r-,."i 
eén om.noolt te ver-

gieten. Dq itand van zaken tot en met dézé"dag ian worden opgemaakÈ, Peter Fieret. st.ri Ír,
de, natuurlÍjkrr gele leiderstnri. Jan Riemen..is in het bezit van de bolletjestrui,
Eenk H. àaI de vèlgende dag het witte tricol, van het jongeïen klassement om zijn schóu-
ders lDgen'tre.kken. Paui Schulten heeft, a1s troost, de leidin! genoÍnen ln het klaverjas-
klassement. F.v D. en Hans Citrcerr hebben zich tot nu toe redetijk gespaard en barsten
van de "ieserves". Hàt'is dÍep in de nacht a1s Jan Rienen achteloos een verkeerde deu.r
binnenstàËt'. Het duurt,heel- lang voordat iedereén tot bedaren fómt"en de rust in dj.t
Iandelijke hotel terugkeerÈ. De rènne::s hebben nog 125 kilometer voor de boeg, om bij
Pj-et Burgkouwt in de artren te vallen, De Cöte il' Àzur ligt binnen handbereik.
get is woensd.ag 28 mei als rond de hlok van 10 uur, de renners zich, na een'stevig ontbijt,
weer in belieging zetten. ÀI na zo'n 10 kilometer begÍnt het, grote werk. Na een schitte-
rende rit rond het "Lac" gaat.de weg orrÈroog- steeals siijler, steeds ïuvrer wordt het. Iand-
schap. De §o5Ves, au VerdoÍi'dienen 2ich àan. Deàe. wonderen der natuur zijn pas iond het
jaar 19001ontdekt. Een kloof van zorn 8OO meter diep omkiemd aloor stijle rotswanden.
De renneLs nèmen de zuidelijke route. Direkt aI doemt dlaarbij een col op. Een klim van
12 kiloneter naar 1350 neter, Sti j gingspercentage tussen I en 14*. Om gek van te worden
dus, en eigenlijk niet geschikt voor het LENSvoIkje. Toch wordt er stug doorgeklommen,
terwijl de natuur steeds fraaier wordt. Tussen de diepe, zwarte spelonken, ontwaart men
steeds de rivier Verdon, die dit door de eeuwen heen heeft aangericht.. Een hèJalerblauwe
woeste stroom baant zich 800 meter Iager een weg door het grillige landschap; daÈ cJeheel
doorkliefd is. De renDers hebbqn e.r nauwelijks oog voor. zij zwóegen tegen d.e zeer stijle
hellingen ën booren 'àttèen het'constante geschreeuw van de krekels. peter Fieret is weer
ars eerste boven en er is geen toerist, die er v,,aardering voor heeft, ook Henk H. pres-
teerÈ in dit verlaten en ongerepte landschap voortreffelijk door slechts 2 nin. Iater oveÍ
de top te gaan. -9- (wordt vervolgd)
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' IENS;-rOIyEpLa: en; eI-' zLJa,'Beér.'nieuwe.'hielen: ; .' -

POL HAD AEGLOPEN .ZONDAG IIEHOORTIJK WÀT HIEIJEN KT NNEN ZfEN, iÍl Lëdet 'Eeval ïieëft de
olynpla-achterhoede neer hielen gezien dan. haar lief is. Toergegeaen, ult sportief oogpunt
viel er voor LENS tegen heÈ dramatisirh zwakke Olympia geen eer te behalen. llaar het ver-
toonde SpèI en vooral de wéér aafiwezige agrressiviteit gaven alle reden tou tevredlenheid.
tslnnen vijf ninuten was de wedstrijd eigenlijk beslist. Eerst r,ras het Marco v Delden clle
in d.e clerde nlinuut een vooïzet van de llnkerkant langs de wanhop.i-gcarabbelende O1ynpÍa-
keèPer Schoóf en even later' profiteerde Richard vd Höet vaÍl ëeiq veràedi gingsfout en
kopte 2-0 binnen. Zoals zo vaak na zo'n snelle voorpprong zakte het spel lets terug eh
kon olymPia zich enigzins herstellen zonder ook rDaar een enkele keer gevaarlljk voor het
doel .van Peter l,4eefout te koEen. Na de rusÈ werd er vrij snel definitlef afgerekend net
de Goudse ploeg. De opvallend steïk spe$dEde Ànand RaEtahatsing stelde eersi Ron de Jong
in staaÈ oItr van dichtÈij in te tÍkkèn en even daarna was het weer I'Iarco v Delden dle ret
een slItr hakbaUeÈje de elndstand op 4-0 bracht. Laastgenoernde had zljn hattrick vol kunnen
maken door even voor tljd een strafsëhop te verzilveren, naar helaas stbnal de paal een
beetje in !e weg. .

t{E I4OGEN TERUGKIJKEN OP EEN ZEER @SLÀAGD VOETtsALWEEKENDT want .,ar=t de wlnst van de ,
LENS-hoofdnacht wist zaterdag 1 zl,ch aileen op kop te nestelen van de hoofdklasse na een
_overwinning op vCS (t-0 door een doelpunt van Dennis Sanders) " Al w€et zich ook nog steeals
ongeslagen door een 0-1 overwiilning op DSVP..-.en oook het tweede van de zondag herstelde
zj-ch knaP van de nederlaag van vorige week en veegde met 4-1 de vloer aan met Neptunus.
Àarstaande . zondag treedt hèt eerste om 14.30 uur aaJr tegen het, gezlen hun resultaat
tegen LugalunuE (0-4), zeer stel'I:e Fortuna Vlaarèingen

..vNIQQBtr_:-UtrIqlB!.:.ur.llg9s\].:.rJ:_lIqgB!.:.gr!Ic.QB-,r.:.urlI9gBN.:.qrÍIggB.v.:.gNTg9S_1.:.UrtlggBt _,,.;; .

wLuem vil Linden, oud zaarvcetbal-sekretaris en, ars we het goed hebben, aankoemnd
scheLdsrechter heeft voor ons afgelopen zondag de punten gegeven voor de:uNrxoRN LENS -
voetbaJ-Ler..'. n het jaar trofee. BedaÍjJ<È r!Íillem;

Uf{IgiB§.;.UryIqQBIg.:.IJ-{Iqo$I - u}rIcoRI{ - LTNIC1RN:-.UI.\IIQQBII.;.UI'IICQBN.:.UI!-rQQBN.:.UNTCaEÍ -l;;;;;l.;;;l;.;l.:,-..,.'.;,,:..;::í;..,.i.'.'..,,,i:',::

"OMOÉtJés,,,

Realactionele uítslagen dit weekend: d:ie wedstriJden, 4 punten, :10 voor en,2 tegen
Redelijk, nietwaar?
ÀI1een Oscar K" zit. er vanavond (m.ral:Cag) nog wat sip blJ.
over resultaten gesproken: wat dacht u van de zaterdagafdering afgelopen .vieekend.
AILe vier de teams won:ren hun wedstrijd met als doelcijfer 12 voor en O tegen.
Hèt hadden er nog rrEer kunnen zijn als een nieÈ nader te noetrEn redacÈeur iiJn
strafschop niet jarnmerll,Jk had genist.
Maar hlj verkeerÈ gelukktg in goeal geze.lschap:
Dat fENs als vereniging popuJ-ailr. v'aJ.wisten: ire, ,uar ze Ínoeten het niet gaan '.

overdriJven-------
Afgelopen zondag werd door pieE sirmen in arle vrcegte een in diëpe sraap verzon-
ken man in het kleedgebouw aanqetroffen.
l,laar goed dat Otre piet 'm wekte, anders had hij niet op tljd geweest voor de
wedstrij d van het tgreede.
over fanatici gesproken: ioo'p ueynen Dreek dlt weekenà zlJn portefeuirre kwtjtge-
raalct te zljn met caarin ziJn kenteken-belrl js, wat geld en.....2,n seizoenkaart
vooï FC Dèn Eaagl
Diep bealroefd deed hij zijn reraas bij Aat coïet, die hem vèrzekeriie dat nl-enand.
het in zrn hoofd zou halen om een potefeuilte met een seizoenkaarÈ van EE Den gaag
zou pikken.
EÍr inderilaadl-----even later werd h'eÈ krelnood teruggevonden en Joop kon net de
tranen vaÍr onÈroeïlng in z'n ogen naar Èn Haag- veendam
En lnderdaad---;-hi j . kwam met de tranen i.,Í èIlende weer naar huis.
Mqftin vd Lans kwan afgelopén. zondag heÈ veld ih met een splinteróeu,,., paar
keepershandschoenen, . passend bij zijn gele outfÍt.
Ook zijn handschoenen zijn namelijk k'i:algeel metr.volgens zijn eigen Èeggen,
nodleuze konÈraststrepen in Ce laatste (pastel) Eodekleuren.
,Ja dat. r.ras weer een fljn, diepgaand gesprek net Martin.

-2-



- Gehooral in de kleedkaner van LENS 3. t'Iybe tegen Fred: Jij loopt steeds tussen
mij en Iiob in, waarom aloe ie dat?

-' 'i':r -AI- ó'nu weèt dat Ítybe' réchtsbuiteir, rred iechtshalf en, nob'rèchtbach sPeelden,
"'."' -bègrijÈt u dan nog höe lnws 3 aan zrn Punten koxot.

' :-' '.: i :rrg lamneí'voor wi IIem- IclEnnen, zi jn nredespeletà van 2àterdag 2 hebben hem uit de

' ' ^ ài;; gèholpen on de èèr op te strijken vdor scheuÉel van het seiàoen t86-'87.

- Maar er is alíeer ie1aid aidèrs àe vei'woedde bogingen cloët 'on voor deze eretitel
in aanmerking te komen.

- Dit persoon is de welbekencle Cees vd Beek., Uit angst voor eèn afkeuring voo, het
I "+rii '''èersL'ef fÈaf vÉn Exielsior '2g:, treeit hi j afgelopen- zondag ats beËtuurslitl de
''J t:'r': ':tiinen ïan trun èeiste véïa'qekalkt. onaler tbezientl oog van de aódóre'bestuurs-

'. rr"-r .fèàén;isi'ëees tot sIóË nog eèn ererbridè tè makeh Dét dë kalk$,àgen over de''
.i:.,!i 'iÍriddeÀ;irkàI-i '' ,' . i
-' i: "' ' Irta pauli schultén ts er-ëen tdeéde persoori gevondèn die het trEest onzinnlge ver-

- '.í'-""volg v'erhaat atléi tijden in de LENS revué reest. ' i '" r

" .-i -.-:" lja,j,lan gon heeit",zij; waardterini uitgespioken'over het verhaal van onze vrieler-':r at .p1oèg r...- íi.:' ,. ,;; -. :..'.-"' - ^',.!: L:,--'. - i' ':'
Ííelaas er zijn ook rnensen tlie proberen cle redactie otr te koPen.on het wlelerver-

. haal ul.t de LENSrevue te schrappen.
: I j 

De §eboden bedragen zijn nog veer te'réag
- ii''rr" I ets 

-:.iraièat:.e wti de redactie aangeven 
- ddt er bij een böd van 30.000,-

' ' -'iràedacht kan ioraèn bí frét wiéterirerËàal "niet meer te prÈliceren. '

'"'e h"r iicÈl'weet Èair zieí."f i'' ''''"r ' '; ":
Í'-.-t ' ")ii oe' pechtoo'e|varï'àeze'weeÈ Ís Èiarcèr Rl- chardlson. Heeft hii twee wekeí, door '

- : :;', i ?iei.te ' sté.trí runnen.piaten. xopt.hij afgelopen zondag eèn bal .teiwijl zijn tong

'r '-"'r--','g.t ÍbÀí.ntaar na ale wedstrijd op ale 4-2 nederlaag kunnen wij helaas nl,et plaat-
' .,'.; *il\r sen), aaai riij nieÈ treeï in c;htakt kondén koiten net onze uit èflerika afkoDstige' i{:i 'r"i nussisèhe tolk in de airbassade van de verenigde staten te Moskou.
,-: '1 ; 'ilii treËtren ohr ó. cle' uitgéèprófen openbarè teksten :toègezonden' én hopen 'Iangs

deze weg de woorden van Marcel tot íiirnige tékst ori tè ieÈten.;
- ;langezien de lichtinstatlatLe van veld 2 nog steeds nÍet volleèig in orde is,

, blÍJft het zaak om U tijd+g in te schrijven voor de klaverjasdrivè. Voor inforoatie
rt -t -,..., .-*"zre erqers Ln dè 'ievUe. .,--l tr'- - ' '-1 -'|'::ir -'-

I í!, ' '"'t'HèÉ' àdÀËod van Suzàne 'óm enige inÏoimatie .tè vèrschaf feh voor dezè rubrÍek 1s
'. " -: itöt noo toe hoDéloos. -i '.. , '.t .;. , 

'' ' 14 'i:'!qa'tweé ftesseir rode'wijn, edn hàlve krat bier; 'een fles bessen en één flesje
: :"il::àËÉelsàp met een rietje, kwam er nog steeds' geen zinnig€ lriformatie los biJ

| ';r' s 5"ii11 .wàs toch no§ iets leuks? sÉzanne vrist önè- Èe. vé'rÉeIlen dat haàr'echtgenooÈ
., zich als derde 1n de rij van lezers van het wielerveïhaàl heeft gePldaÈsU:

De uttspraak van de week komt clit keer van Wilhelmustrainer Ruud de Groot. Na'de
wedstrijal tegen RVc (1-1),waarÍn volgens zí)n zeggen, wllhelEus een sloot aan

''i " Ëaris'en:tiaa làten tidgen, banjerae hiJ door de kleeilkamér r.roedend hèeir en weei
Íi ';'-'," r'jianateríis 'zijn hggi'.:fi5t trii toei aIs enigè'uit ie brengen.'t '' 'r'-'-ln?""iEn wij'Èar àenten dat wilhàrnus een anaÈeurclulc is. '.'' l'-
:":' ''' 'latgetópen maaidag was het r,os vast voetbaltean op r,ENs àm tegen riedewérÈérs van

^ i "''r- ' 
r"'r :Írei e"r'a.n Àurs ie voetballen. ; ' - '

- 1 I lreÈ vetd lag er àö goeal bij alat'het Los vast team ret de'oranje caPs net 2-O
. .wÍst te wiÍrnen. " ':' I r

, Naar.verluidt zal- veld 2 dit seizoen 3 weken eerder in reparatie gaan -., ,

Bij Sparta zijn de spelers verplicht tot het berijden van een door ile s-pohsor' ';:'' "!- t'ileschonken FiaÈ, tsij Feyenoórd 2ijn de spelèrs velplicht tot het berijden van
:r -.,:r" Èen Orei-. ...: t: ,:Í '. . . ."'.r:..: I ..ri .t 'r..

:!' noeraiq zal het dÉen'ïooidaÈ heèl r,ENS op xrolsèhoènen óet iopén, '' '
j lv ,: .,.. -.-r. t: :-,r. '',,.r ';' i ( r.

over'
,j

oP ,I,ENS

..II-'IT4BVIEE .-. I rrstpnvrEi .ï.rrrnÈavrgvi l= .rrIIenwgrv.= .IIITEBVIEIy.: .Itrf,EBVIElí.:I;TNTE BVIE9J .: . INTER

peter trcefout, 29 jaar, - sinds - ii'-ie sàiàóenen lÍd vari LEI.IS en sinalsdlen vab'te'keus tn het
doel .van ale LENs-hoofdEacht. vorige klubs o.a. Laakkwartier, Valkenlers; wilhel-mus
en BTC. Sinals het begin van het seizoen traLner van À1. Na een loodzware training vorige
week donderdag spraken we ![et hem.
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?c'LL'bÉ,/9dÉ:.liiÍche;r,

. Over de huièige situatie bij dè'A-selektie heeft hlj een uitgesproken menlng.In eerste
Ínstantie haal hij toch zijn twijfels over de kombinatle vcl Lr:bbe/odenkirchen - Maar dat
was snel over. JobÉ bltJkt h.' op het veld uitstekend te doen. Daarblj kont dat volgens
Peter LENS altijd aÍ een goeahvillende groep geweest is die bereial is, oB íemanal een kans
te geven. En ja, van der Lubbe is gewoon een voetbaldler bij uitstek. De Ean komt prlxna
op de groep over en heeft, zoals dat heet, wat te zeggen

"Drieidagen.'ziek,.
EtrÈtioneel als Peter óu eennaal is, wekt hij vaak ean zekere aversle bIj heÈ publiek, Ik
kan er ook nlets aan doen, zegiE hij. Ik ben.zoals ik ben. AIs 1k 1n het doel sta dan ben
lk voor honderd procent geconcentreerd en dan flap ik ër nog wel eens wat ult tegen mtn
Eed.espelers. v{at dat betreft heb Ik nu eenmaal een inste-Iing dat ik altiJd wil winnen.
ÀIs we zondag verliezen ben ik daar alrlè dagen zÍek v.an. Iets wat ik bij soranr ge andere
spelels nog r.rel eens Eris. SoEs lijken ze tevreden EEt een punt of bij verlies kunnen 2e
tien rrinuten latèr aan de bar weer gezelllg staan ou{ehoeren. Ik denk'dat daÈ Eisschien-
heÈ gevolg is van de altijd oergezelllge sfeer binnen de gÍoep. Eea aluideltjk nadeel ,dus.

f,ichamélt Jke ; onterlkxeling.'bédroevencl. .

Zoals in de inleièing reeals gesteld is Peter dit jaar ook trainer van LENS À1. Een leuke
gïoep, hoek'èI. er nog heel vee.I voór verbetering vatbaar is. Ik krljq sterk de lndruk dat
bepaalde spelers het de fagelopen Jaren veel te genakkelijk hebben gehad. Je zlet dlat
,terug in de wealstrijd: jongens gaan bij het ninste. geringste ageren tegen een scheids-
rechÈer en blljken bovendien vaak tamelijk lui van aard. Ik zie het als..Bijn taak dlie
jongens de nodige rentalitej.t bij te brengen, zé Írceten een extra pasje vooï.elkaar over
hebben. Ik noet zegge'i, er is aI een dÈidéIijke verbetering zlchtbaar, dle - afgelopen 2 -
wedstrijden werden puur op karakter gewonnen. ,

Een ander opvallend punt is de lenigheid van de spelers of lj.ever het.gebrek..aan lentghetcl.
Het is echt schrikbarenal' gesteld Det de tichahelijke conalitie van de .neesten. Volgens nij-
is hieraar vanaf het begin te weinig aandacht besteed.ÀI heel vroeg moet hlerrDee begonnen
worden, partutjes alleen zijn niet voldoende I De gevolgen zijn nu duLdeltjk zichtlcaar,
een enonD coördinatiegebrek biJ vele spelers:

' ' Pisetpline, ,

wat ik van m'n groep eis is dus een behoorlijke èiscipl:lne en een goede n-.ntaJ.itéit.
Er zal misschien een zaterdag komen dat ik joàgens er naast zet omdat. ze niet ale juistë
lnstelllng hebben. Ik denk dat de vereniglng cLaar op lange terÍdjn meè gebaat is. ÈtraaÍ
tot op heden heb ik geen reden tot klagen. Het gaat alleenaal lehker. en we werken er met
zrn aIlen voor de volle honderd prcicent voor. Het belangrijkste is dat het verÈrouwen
binnen de gÍoep er koEt. Wat dat betïeft ben lk ook blij dat er zoveel" belangstelling
van.de liant van d.e oudefs komt. Bet ls prlna om te zien iiat er bij elke wedtsÈrÍjd zoveel
inteles§e vooï A1 tonen.

' 'Dubbelfunctie

zijn clit Jaar wel erg volle prograr Da levert volgens Peter nauwelijks probleEn op. Ik
zie het trainen van'. À1 meer als onÈspanning. Het is prlma te korÈineren Íoet het spelen in
het le. Bovenèien werk ik rEt Ronald Bogisch prima sameni a1s ik dan eens een traÍning
noet overslaan neeEÈ hij het Eoelt lloos over. Bovendien kan hij tijclens tralningen spelers
aPart netren voor individuele training. Verder heb lk in Edwin Coret een zeer enthousiaste
vetzoÍgel.. dlie de v,bllèati§e roedische begelelori:g voor zj-Jn rekening neent. Dat loopt
alleEaal priEa.

" ToekoEgt. .

Voorlopig heb ik heÈ bij LENS nog erg goeb naar m'n zin. Ik heb clan ook geen plannen on
oP korÈe ternijn te :,rcrkassen. Je Doet nleè vergeten dat ik inniddels ook aI tegen de 30
Ioop. Ik vril. édlteï we1 op eén zo t,oog rcgelijk niveau blijven voetballen, je weet dus
maar nooit waaÍ je nog tegenaan loopt.Als tïainer heb 1k (voorlopig) niet aI te veel
asPiràtieË'órn bljvoorbeelcl ate stap naar dè senioren te raken. Ik -!r11 eerst eens kl.jken
hoe het.F?lnen var A-jeugd ne eigenltjk bevalt. Ik heb met Jtxo en bestuur in prlnclpe
een afspià-ek Voor 2 jaai gèoéakt,. daarna r,lL} ik verder kljken; MisschÍen dat_ l-k.Oefen-
rrEester II ga aloen, maar dat zal ik. tegen die tijd pas beslissen
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A1dus Peter Meefout" Een man wéar IJENS nog veel plezieï aan kan hebben ln. dezor+el als keeper als aan trainer. Afgelopen zateralag w€id dè derile ove.rwinni
op. rii';geboekt, dus de resultaten 2ijn tot nog toe pÍliE..In een van de konende weken zullen we. probeÍen oru een intervie$, rnet het kerètrainersduo vd L,ubbelodènkirchen ií de LENS-revue te laten íerschi fnen.

toekonst.,
no van A1

verse

INTER\TIEI,I ;. IIri FYIFY, ;,. ISF rYIFw, :, IypFy. Igp, ; INIER

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
a i.; ai :-"' '- , -t.

i snnronen zonoee ,' . i
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzizzzzzzlzzzzzzzi,zzzzzzzzzzzzzz;zzzzzzzzzzzzzzzazzzàzzzzz

. , PROGRA!íI'1À ,. SENIOI1EN ,. ZoNDÀG,' 21 ,'6epténberi 1986r,

;,1 ,14: 30
10.00
11.00
13.00
11.30
12-00
12.00
14.00

' 'LEN8i 5. . als
' 'L.Elís, 6È. als
' 'LEN6, 7. , als
' 'LEKS. 8., als

uui" , Fór tuiia'- VI i 1 '. . .

uur DFC 2
uur LENS 3 .

uur LENS 4
uur cr.IÍII Vac- 5. r...
uur LENS 6+
uur LENS 7
uuï Laakkrrartier 7

v2
. .-'. ,-.., ' v3 .'

M.gereur
P.vlot - '
J.oesèeling ''

P.Iloogenboom,
J.Evers
14. MadaÍan
N.N.,

LENS .1

LEN§ 2r "HBS2"
BTC 2
I,ENS 5
;Iuventas 3
Dsp .5 -:.

LENS 8

v1 "
v1,:

52t /7009
610/ to93
642/ 1142
406 / 2039
416 /2097
423/2140
4 ts /2092
43O /2226'' + LENG.'6,'lrardiénsti 2i

TEFREINENc , ,

Fortuna vlaardingen:
DFC: 

i

Gr. WilIeE fr VAC I
laakkr.rartler: ..- ,.

.AF6CEIR,IJI'EN. . :

-..-_----.
LENS 5: W. Koulrenhoven
LENS 6: E. Rimnelzwaan

'OPGTELLINGEN c ,

etsonen.,

MaïatLDnweg 10, vlaardingen
KroDEedljk, Dordrecht
,-, de Roggewoning" Buurtvreg

(zie .loutebeschri jving)

"J-an 
v Beeïstraat (bij de coqverneurlaan)

299A55
ot742-7134

],ENS 7

LENS 8
G" Duivesteyn
L. Verki jk

otagL-7943^
454972..

bekentl

bekend

bekenat

bekencl

met if. Roossloot, J.Kouwenhoven

''PROGRAflDIA,. ZONDAGT 2 í.,' sep téItlaéfí 2ë ikla-66e, A, ,

14.00 uur Verburch - Lugdunum' 14.30 uUr 
-< 
Fortuna' VI . - ,, :.LENS .,

14.00 uur OIyEpia Den Hoorn

14.00 gur vcs
14!90'uur Quick -
14.00 uut Roodenburg-

Àlhense Boys
Í,Iest1anclla
Tone.gldo -

TOPSeOORDERS.. SETZOEN,' 1986/t9ts7...

vier doel§Lnten:
tr.ree doelpunten:

'' UITSIrÀGEX,. ZONDÀG.' t4.. se

-- M.v Delden , D.vd Waas
A. Kuypers

l S. de Nenny
F. DisseLdorp, M. Z-1l-berg,

rtbérÍ [ 986. ,

-. Kóneman

I,ENS 1
LENS 2
GDS 2
velo 3

4-0
4-7
0-0
4-2

- .- 
" 
olynpia 1

- Unitas 2

- LENS 3

- .:, LENS 4 ,

l LENS 5
Kranenburg 4
DZS 2
I,ENS I'

' :lrt r '

Internatlnal 2
LENS 6
r,ENS '7 * "'
Veto 9

' PROGRÀII,IA,' ZÀTEnOÀè.; eZ.. seÉténbérr 1986.. ,

Bl-rds Unlteal (2x30 minuten)15.00 uu! LENS 6
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?ITOGRAMMA.. ZOI{DAG,' 28,'septenbeï,' 1985 . .

Verburch .1

uvs 2
2 -, I,ENS 3

I,ENS 
,4

14.00
11 ,00
11.00
I 2.00

uur
uur
uur
uur

12.00
t2.oo
11 .00
12.00

uur
uur
uur.
uur

LENS 1

LENS 2

Sctrevei:ingeri
Vlos 3 " -'

Í,ENS 5+
Gona 4
Orr'B1aus,
LENS, 8

oliveo 5
I.ENS 6
LENS 7
vogel 3-

2

''+ LEN$,'5 iBardiensti 2..'PersónenI
. . ROIÍTEAESqIRTJ\/II{G.. TORT.UNA.. VDÀAR,DINGEN,..

A20, Den Haag - Rotterdam via het westland, 1e afslag Vlaarclingen dit is de Marathon$reg.
Als U de afslag vlaadingen HoIy neemÈ, kunt, U altijd nog de Ze helft zien.
zzzzzzz?;zzzzzzzzzzzzzzz' .; .

] zear,vorroer, :zz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

' .I,IEDSTRIJDPT{OGRÀMMÀ.;VOOR.. 
DE,.IíEEK..VAN,. 15,. È/n.' 19.'séptéÉbéi.' 19 86. .

.' Donderdag,' l8 r ÉeptéDber; 1986. , ,

- VredenbuÍch 4 - 20.20 uur sporthal Duinlaan
. .WED6TRT.;,DPROGI{ÀMMÀ..VOOR., 

DE..TíEEK,.VÀN.. J'.'t /m; 26,'sépteDbér,' 1986.,

I,ENS 2 . -

'MÀANDÀG.'.z 2,'séBténbét i 1986. ,

21.40 uur
22-20 uur

' FC'81/3 - LENS 3 19.40 uur
' 'OPSÍELI,ENGEN! . zoals bekend

*. .AFSSíRI.IVEN. 
. bij de aanvoerders

" MAIINDÀG,' 29 i septéribér,'1986t .

sporthal Drrinlaan
sporthal Duinlaan-

sporthal Oranjepleln

HEREN, DENKT U OM DE PÀSEDITO I S

sporthal oranjeplein
sporthal Oranjepleln
sporthal Oranjeplein
sporthal oranjepleln

1-
2-

ck
d(

Qui
Qui

I,ENS 1

LENS 2

' 'WOENSDA6T 24 ,'6èptënber.'1986. .

20.20 uur LENS 5
21.00 uur LENS 2
21 .40 uur r.ENs 3
22. 20 .uur LENS 1

HI'ISH 4
Df.s,75/2
DOS | 7513
NS '75/1

DIN8DA6.'39.'Ée

20.20 uur I,ENS 4 - I6hler Ass.2' sporthal Duinlaan
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
2.,: LAI'IGS DE SPORrEN VÀN DE Z-M IÀDDERZ"Z
zzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

' PR@RÀhMÀ.' ZÀTERDAG.' 20.. septéÍÈeÍr 1986., ,

14.30 uur Te WErve
12,30 uur KSo 2
12. 30 uur l(so 3
14.30 uur Verburch 3

'' \,ERZÀ!ÍEEE!í,. OP,'LENS, . .

Dtenber; 1986, ,

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

H. Vis
C. Demer
M. aIabli
N. N.

001/004,
0 ! 1/0s8
o73/ lLO
020/157,

LENS 1: 12.45 uur
LENS. 2: 11.00".uur.

. .I,IG6ING,.DER'TEH,IIEINEN, . .

1 1 .00. uur
13-00 uur

v. Vredenburchweg 105, RijsÍvljk tel. 9945Zl
Marathon-Oostersportpark llassenaar, tel. 242609
Arkelr,reg 20 Poelctijk, teI. 01740-46136 -

LENS
LENS

3

4

Te Werve:
KSD'
Verburch :

6pééltiLENS r 3 r6n,'20''víoENsDAGr 2d,. Bépteftber,. 19 86,.
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' 'DROGRAHHA,'ZAIERDAG.'2 7.'sépÈéÍrber; 1986. , ,

14.30 uur LENS - SVGEB

12.00 uur LENS 2 SEV 3
, ,,, -. ,,"-'ír! . ,: 1.,_, 

- , . ';-
''OPSTEDLING,,VAN.. DE,.ELFTADI.EN. .,

-.-

72.30
..- , L

LENS 3

UUX LENS 4'

'IANS''1,'eh,2c worden door de trainer bekend gemàakt .,., -:
'LENS, 3;' A.LanDers - J.Sinke (A) - G.KuiPer - J. Kouwenhqven: i -!.-§+ÍIke . -P.Ax. : :'!:.i' .

w.v litrersbergen - R.Keus - B'vd Noulanil -K.comPter -' J: t'leltens'-:"F--alë - vries- - '
if. Roossloot ' : ! I ''r'i "'r"i ":: 

-''-.r' :'"r'i rr ('t '' Í ' i"'tr i'r

-41.e,23./19 + 
"1,1.E{às i ; "-, r-r-:, ,.. t.i. ;.. . j { -.":,"r r..-.i .ï ,..r r.\;v :r.ttt..,.,,

verzanelà;lit.oo u,rr LENS - '' : ri- ,:;".,1'. i !i . ,'r{' ,"^i '-' ,r Íl,JJq ,J'.:. .j . r..'

''LEN'.4: M.Fris - D-v Essen - M.Jansen : "s. ro,*.!rt àï.'r, r'i. Kt§thbË (Ài"j D;-dt 
jduvdt'i-

.: --L-lll1l ij Mantel - V'Swalef - F.swalef - R. Pilon - s'de Nennie - ll. tl.'1i=;i ...,1:l::;-i§i
_ verz+meIen 13-00.uulÍ LENS ,.: ,.- ,l;..',

'' ÀFs críRIJrADrcs,' vRr JDAGAVoND.' vooR.' 1 I i 00.' uur. ;

I,ENS

I,ENS

J.Ean tel" 679687
bij de ?anvoerder tel.
bij. de aanvoerder tel '

' 'UITSIÀ@I{Í ZATEIIDAG,' 13;6epterber.' 1986. . '

1u, ! -. _1 ;r,'í!4ii',

DVC 2 '3:O "''
Mons tg r*ni - 

-'--. 
i.l. -ar--oj:, ;fil

j-:j i .. ,1::.'..,1 :-J ,,1'...,,il .r

r, .:r.i.rI ., , 1d: ;\
i r .'r:+i ,t' _ ,.. -:.

?

t
t:I
.,,i

r

2',:nL

i
4LENS

,a,, t

079t419237
674734'"

IENS 3
I,ENS 4

LENS vcs 1-0
LENS 2 svG'l 3 4-0
Prima .succes van qe".,zeteralaqafdeling

' 'UITSIÀG; 10.'6eB t€nberj rrÍëndscha rljk,,

oefenen i Afgezj-en, van,eni e .gevaartiJke .corners leverde dat echter ditqEe+ gg]'*Fl

Na twee iSuccésvotte) aktièÈ tègeri. reslP:'Iggry, en'!Ei!g!gl; kreeg'@-l'ditmaal
een nieÈ te onderschatten (thuis) appeltj;-te schi:tfqq +.!tVCS.:,P?artegen I?s in het vel-
Ieden imrers hoocuic zo nu en dan ecns een-keertje geli jkgespeeld I ?? Het bégin was nogal
behoutlend van beicle kanten met'LENS.wel even vaker in de aanval. Onalailks .d;it .ër ziëh. '

^." voof,de,rvcF:sgar.nos;i-;;;ie.Ïa..(iee) voorqeael Yïrl:B 9: gehere'"eàts"tË-ïË-Ítï1;-e
" .gezàpigl Toen'reeds bleek echter wet, dàt de . verdedigÍng bliijEPagr..vaster l-n e"Ikaar zat
. dan íerledeÀ iaar. vooral 'nonald,.ivd jPlas. bleek -in diÈ milieu veel beter te pa§sen en was
' ;G'r;é;-;;iíi:x t" p.=""t;;A;ifFaptainipetet;xtori zower'Ín verdddsËnd ats in
"àànvàttena opzicht een bijzonder bet-rouwbare schakel bleek. De tHeecle. helft-was in.ieerste
instantie een getrouwe copie van de eerste met dat verschll dat nu ve$ de teugels in
hanclen bleek te hebben en een constante druk op de achterhoede van tle-.thuis,clu!."9J.1t-g';ui t-

(voor ons) .geen resultaat op. En zoals het inderdaad zo vàak gaat kreeg,de voorhoe de der
rde (had fveetr i fir.eE^het oèval íroetà ?L),. thuisklub in één der perfect uitgevoe coUnters

de geId§enheicl om'vaiuit het uriddenve ld dex gasten, opeens en genadeloos hard. ult te
halen, heÈgeen dlanook reteBen een' zéIdzaafi ; f taaie, tref fer betekende:' Danny; Sander6, was

hier vèÍantwooïde1i jk voor! Nog een snelle uitval van achte-re[.uiÈ. t/ià , péÈer.' Krol ;.ge_v. o lgd
door een vtiegend rDooi schot, .dat..beter j-ot verdÍend had. zelfs !e! lnbrelgen, g4geveer
10 nin.,vóór tljd van gooil-old'Se1.'zqutendf.!5'bleek geen. zoden'néer' aa$ de dlljk'.te zetten,
aI werd het gehéer er àchter. ooËïiEEIéEGr ,.r,----l:. -ita de-3e zeqe in succqssie- doen

''Barend.en z'n. jongels er echter- we], goecl aan niet ,!e .dqnFg! '3lE,,gaqt..(Li-t 
i jaar:.prachti!Í,

warÈ deizware stukken komen nog!. Ondarks het feit .dat ' Zatérdaqr a.6 '..o-p '.19:I9*:IEg, ,.
'.'vorrëdlib, kan t orden aargetrgden, 

. 
zien we c,g,n 'e!!j!E!g:L, alqear ?SeI, zeller.iiÍI de.qlgge.Ii jk-

. -'ï.edeÀ ,ltten----- -- .,: ' i::-.. r- :,-.,. -i..rr..,:.. 1,,:.íI.,i .ir
Dè'laqéré;téanslieten zich ook niet onbetui.gd, want -ziJ isronnenjogk_ allemaal.,,EeÈ'.2e,.Inet
4-0;Ï;EGE'. met3-o en het'rleÍ€le, ook iet a-o j xeurig weili- jongens, jè' moet" maar- 3o
denken, deze punten kan geen ïiËís-ons meer afneruen,i aià'.zijnnvàsi lrttnà"i : ,"J1'-^"..'..:;.-

,ll . .ar.

i. i. ;-

I
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ÀI,GEMEEN KOMÀKÍE -.^SOON: PauI vd Steen, Choplnstraat 103,'2551 €V Den Haag.
telefoon 970 154' lb. g.q.' 97 16'1 4l

'' WEDETRIJDPR@RÀ14í]1.' A+B+C+, unióren.,

Kontaktpersoon: lTan spaans. EeL. 292929 (b.9.9.970154)

Afbellen voor de wedlstriJden bij Jan Spaans op vrtjclagavond ;,---;::r 13.00 en 19.00 uui.
In uiterste nood nog op zateralagoorgen op LENS bij Íenand van de jeugdkotríDissle
tel. 661314.. Voor avondwedstri jden Èel. 970154.

'' ZÀTERDAG,' 20+9+1986.,. "''sar!énl(ónst.'DEN6,,
327
434
333
545
405

14. 30
14.30
12. 30
12. 30
9.30

IJENS A1

I,ENS A2
I,ENS 81
I,EI'IS I]2
I,ENS C1

uur
uur
uur
uur
uur

scheveningen-Al -.
Duno A2.
Rijsvrijk 81
RVC 93
RKDEO C1

Quick Steps A2

I,ENS B I

J.Eofland
w. v líouw
,J . alen Drilk
?
?

P. Mulder

13.30 uur
- 13.45 uur

. -.' - ''. i 1.45 uur
'.11.45 uur

8.45 uur

v1
u2
v1
v3
v3

v3

' 'IíÀN{DAG.'22+9+ 1985 r , .

18.00 uur LENS A2

Í{oENgDAGi 24+9 j 1986. .- ,

18.00 uur W1lhelÍous B-reg
. 'BYZ,@NDERHEDEN, .

westvlietweq

Í8..15. urii

17.00 uuÍ

- opstelllngen: als vorj.ge week
.= : ri, training overige julioÍen voorlopig op vrijdagavond aanvang 17.30 uur' t.- ,-
- . lfirnenkort g;ota klubaktJ.e tfi ,,r"S

ROKEH i EN.. DRTIíKEN, ,, -'

.yogr- de goeale oralè wijzen wiJ onze junioren erop aat het ten stlengste veiboderi'is oin in
sporttenue te roken en/of te alrlnken (alcohollsche' tlranken) , Dit geldt zowel \roor wed-
sÈrlj'clèà.als bij trainingen. NaÈuurlijk is heÈ vanzelfspr'€,i rnd. dat ook de leiders, grens-
recht€jrs of wie dlanook èie zich in het kleedlokaal bevinden hier niet Egen roken. Een
kf'eine ààeite dachten wij.

''SPELERSTÀ2.'en.'82,,

... . .TR,AI!íI}IG..OVERIGETJUNIOREN, , .:

. -. .via.jullie lelders hebben jullie de èhirts grehad of gezien waàrin ju.llte kunnen ilaan
' ,voetballen dl.t seizoen. Unaniem is er besloten door de spelers om deze shirts aan té
" schafféir. Dit.. àhtrt kost f Í0,-. ler .speler. Í{ij vragen jullie inalien jè nog niet betaaldl

hebt d-it a.s. zaterdag bÍj je leideÍ te doen..:,. -.

Ronalal BogiÈch is woënstiag opgenomen in het Bronoïoziekenhuls - Een langalurlge blessure
Eoët daar vèrholpen wàrden. 'Een kaartje of een bezoekje zar hem goedl dóen;'Éii zal er

;: origevèei een week Ecieten biljven. Ronald het beste er@e.-
Gelukkig hebben wè Fred- Grens een vervanger gevondeh voor Ronald voor de Èrainlng van
niet gesel-ekteerclen juniören. De training op vrtjdagavon| zal zolang I'real juLlie tralntr. oni 17.30 uur beglnnen. Nanens,Fïèó, màar zo hooït het eigenuJk artiia te zlJn, vragenvrij juJ.Iie.om oP tijd te koren zoclat ale trainlngen optijd kunnen EeqLnnen dr.rz om 17.15

' uqr'.eri op. iriiaàE dus voortropig om 12.30 uur.
-i. . PROF'O'ITIE/DEGRÀDÀiIÉ J NECELING.. JEUGD.

De Prorctie/clegradatie regeling voor A1 en Bl als nu bekenal. Door een nieulre opzet ln
het selzoen 87/88 komt er een nieusre reglonale klasse blj. Hierdoor promoveren uit de
A-ProDotl-eklasse aan het elnde van diÈ selzoen de nuorcr I t/m 4 naaï de regionale klasse.
ons A1 heeft ean goede start achter de rug. tí1J hopen dat jurrie dLt vasthouden. of erkhÈs degraaleren hangÈ af of er tea[s uit de reglonale klasse degraderen.

-8-



Bij ale B-ProÍDtieklas gaat de karyloen proberen on te promcveïen naar de regionale klasse
.i-a een soort nakoEgetitie. Het aantal degradanten' vaÍieert van 1 t/m 4 clubs. Ook dÍt isafhankelijk van pronntie van de kaupioen en de.graclaÈie van haagse clubs,ult,ale regionale
klasse. , .! :. . . i : .t -

- _Bij dó otèrig" elftallèn ben'je kampioen-'.: Bij..gelijke stand beslÍst het doelsaldo.
ir

Mlchaetr Borsten D2
Mohanmed eI Assroutl Al
Nico Baltus A2
xévln vernóaven Ài :': .

ëiho van Verseveld E2 :

Eàns verhey bl .

Jeroen vd Seyp D2
Robert t{ubben D2
Richard vd Eeyden F1

aIs Je de neeste punten hebt. Dlt is logisch.

"lEt(g;tíoo@touD.'+.'BoKÀAI,., . -.

Rou.,ano fettero' Cl '' : ' '
Jins§' SPaans C1 .

Nie1s Schuurman Cl
ArÍÉnd.o da I'erieira O1 

'

Hans Verhey D1

Mario tle Brito D1 '

Kom op D.klassers, Iaat je nlet kennen door
die spelers van de C. Dus oefenen'l!;-

Í'' LEDEI{!{ERFCAMPAGNE .(4

. . JEUGI'TOPSCOORDERSïIJSf, ,,
Rikkie ICIoor E2

De íia de'Ischoren in ónie buurt gevoerde ledenactiè,brtjft zijn .rrrdnt.n urrr.rpàn. ra" ia"nvrij eerdex. dat ?ich reeds 15 nieurve leden hadden aangemÉta, tírn" zijn het .. ;i ,*;;-à;
25. !Íe durven ql aED de 30 te gaan denke-n...De nieur.re .reden zijn vooïnairEri jk . E:en F-)
klassers (we1:Fen en minÍ-welpen), in andere wijken gaan akties via schoLen kennelijk eenstuk moeizarer, getui'ge een interulew. in de'Haagsche courant vori-ge week w<ienlaa{-nét ae
vócirzitte? .v. ar Osc('tAIs er acht jongeties blijvàn hangen, maq ie jè handen aI dicht-knijpen'r); voof de "jeugdoPbouw van r,ENs is, nu verder van betanl dat r.re het aantal c-spelersuitbreide"í. Ëe hebben upmenteer'1S c-spete'is, teveè.I voór 1 mair véer te weinig voor 2
C-teans. Met zijn allen moeten we er aan gaan werken allt aantal uit te breiden rEt 10.
I{ant nu 1 c-team, betekent over ééd of twee jaar t n-teàní, hetgeen een veer te smalre
basis is- we verwachten rEt name van onze huidlge c-spelers ckii' zij aktief -vriendjes van
school iearm zullen maken voor IJEr\s. AIs elke C-speler één vriendje meeneemÈ. (Iaat hem
gérusÈ een paar keer rneetÍainer) is het probreem- opgelost. Her tíjkt ""ra"i ii à" l'àà4"-ling on in'de herfstvakantjte ' (+ [3 oktobèr a,s.)'eËri korte maar .kiachtige .r.ti" sp""iuufte richten op deze leeftijdsgrdep.

'i; ; i-- J -

I
7

6
6

4

4
4
4

1

2
3

5

,')

6lx
52x
49x
47x
45x
43x

lpdoe I
'2

3

5

6

Door een mlsversÈand ziin twee f-outjes Ín de vorige stand van de j eugdtopscoordersll J stgeslopen. Bij Rikkie xLLr stond toór,.r"irufA ó in ptaats van 6 doelpunà en Uii---"--
Glno 'van versevel{ 8. in pfaats van 4 doelpunÈen.. Bovenstaande stanct heblen wri hi.ervoor -gecorilgeertl. . - , .:

'tsESTÈ,..ÍEUGD5PELER,."',;, . I - ]

lig=?i.tl -..!e waqr{eringen die de. verschillende leiders geven nogal. uiteenroÈen :(waardoor

:1.:_:i] ll:1".". ?Lu"d. zouden oprnaken veet spelers. uir één elfral bovenaan,zouden staan,nergeen natuurliik niet.eeÍlijk is), pubriceren wij nu nog geen stand. -rre gaan eeïsE cebeoordeli ngèn die de rtiaers g.rr..r.gp-één r.ijn proberen te. brengen. Àfgeropen zaterdagkregen wèl"een-hoge waardering: Jerry Hoerní.y. (keeper A1, alie zijn elftar tot tÍ.reemaar
:: ""o.I een afgang behoedde) , patrick .straathof .(è2) , Jotrn l,hnsveld (82)., MÍscha vanuïoonenburg, Hans verHey (Dl), Aarry Olsthoorn (Q1), Hegan Gilliot (D2), en-...pronk (D2) .
VELO - LENS À2 8-1 ., '.1

Pijnacker, zaterdag 13 september, 15.00 uur_
op ale schitterende graèmaÈ van "de croene'wiidte,, prcibeàrde LENS À1 een'gat, tL.vinaen inde verdedising van Dsvp. op de oirerdekte triÉune kàek het p*il.t, "."r"Jmelijk ;;;;;;;.rrit LENsers, ademroos toe. rNeens stokte de adem, er qing èen g€rucht dooi cle toeschou-wers, I.rat 4o ongerooflijk reek, dat het rctsschien waar kon ziin. rmners, niets is on11p-
Trl:_k., a-rres kan" Het gerucht wilde , dat À2 Ínet B- t had verróren. verbilstering arorn,À2, dat.wàd dat tean van-25 dóe-1ir:nten voo.r, en maar.4.tegen, dat ".= d;-;i;;;";;-;'uitr3: De iàandacht voor het geËer:ren op het'v.eI.l verslapie, en eën paaï wat gchichtig
.rrt l" ogeh kijkende À2 speters werd gÉvraagà höè heL ,à nua r"o""nt9Àu.rr"n. r4et eenbeschaamd kaakrood op hun r,ritte gezichijes stamelden zij: ',vero "u= 

gí"tÀi, -.;.;;r;-"beter.'.'!Íij ,zijn,niet In de wedstrijd geweest,, hebben enàrme bi-undlers in de ver6ediging -,,gemaaJ<È,kortotr,hetwaseenwe.lstrij.lomsneItevergeten.g
aan oe oveiant .,rri'iet verd hing een $raÈ tereurgesterde reider tegen het hek, hopend datin iéder geïar r,Eus Al noo zou qunnen,scoren, \,rat vrak voor tijd. ruk+-e, zo vier de schadein de A-klasse nog mee- Enlgzins opgewekt ging hij huisvraarts, denkend dat zaterdagteqen Duno .,it een ander vaatje getapt moet worden. 

piéÈ,erFrederik.

).



beten doo Jeróen r Dunaít !,

blauwe ogen. Heeft , ..
geen broer§, vrel een jonger zusje. "Onze verslaggever" zocht hen op in "Waterloo". na
qfloop van de wealstrijd LENS 1- Olympia 1 (4-0) zondag 14 septenÈer-j.1. Àanleialing 3

zijn. selektie in het 2e jaars. B-teaD van de HVB door keuzeheer Louis Krikke.
De eerste vraag dringt zich vanzelf op. Eoe vond je Peter !4eefout vandaag?

,feÍoen: cc'ed. l{aar eerlijk gezegd, heeft hij het natuurlijk niet. erg rneilijk gehad. Ik
Iet ?ltijdl wel speciaal op keepers. Probeer er i-ets van op te steken. -van Peter
vindt ik..het. opvallend dat hij ziclí altijal dutdelijk laat horen. Ik denk dlat dat

. belangrijk is voo! een.keeper, zovJel voor je èigen nede-spelers als voor de tegen-
stander. ik probeer dat ook wel. l,taar nijn grote voorbeeld is stanley Menzo.
Hoe hij zijn hele strafschopgebied beheerst.-..1 !

Hoe lang voetbal je aI bij LENS?.: -' ,feroen:.Ik hgb, denk ik, rDaaï twee maanden bij IENS .gevoetbald. Ik keep ei echter vanàf
de lrllni.-welpen.. van keepetr ben ik altijd helemaal. gek geweest. I.k hoop eÍ ook
ver in te konen, maar of dat lukt. Voor het betaalde voetbal zl-Jn immers velen
geroepen, maar weinlgen uitverkoren. Ik zal me daarop ook niet uitsluitend rlchten-
lttjn school vind ik erg belanqrÍjk. Ik ztt momenteel in de 3e klas van de l4avo

. op de Einalstéde. .Na mljn elndexanen í,ril 1k in elk geval nijn.Havo gaan halen,
" viant ÍEt de Mavo alleen kom Je nieÈ erg, ver. Vooï werkloosheid ben ik nlet bang"

Ik denk dat lk altijd rvel aàn de. bak zal kooen. ttljn selektie voor de Hagse
- Jeugd is natuurlljk een fljne opstekeï r aan de andeïe kant hangt het ook van .

toevatligheden af. vorig seÍzoen weral ik voor het eerst geselekÈeerd (voor de
le jaars B), nadat we met LENS Bl v'rlendschappeli jk tegen het Haagse team van de -

' B hadden gespeeld. SteI clat. èie wedstrijd niet was vastgesteld. Of 1k er dan
ook bij zou zijn gekomen?

Je relatÍveert nogal?

,Jeroen: :vind 
1"?

Nogal ja: Hoe sta je tegenover het wedstri jdresultaat in het, algemeen?

Jeroen! Ik wil natuu-rlijk elke wedsÈrijd wel \dinnen. In elk geval tlie nul achter vast
houden. Maar eEn nederlaag ben ik gaul, vergeten, Ik ben al snel, weeï Eet de ko-
mende wedstrijtt bezig. Ik speel s'nachts ook nooit een wedstrijd in mijn bed over.
WeI wll ik nog uel eens de eerstvolgende wedsÈrijd spelen. Jn het veld ben ik
redelijk fanatiek. Ik btijf altljd knokken tot het laatste flul,tsignaal. Ook als
we achterstaan. Ik erger re dan ook aan spelers alie bij een achteÍstand snel hun

. kop laten hangen. In het huidigè 81 zie ik dat ook te vaak. Eoewel".dat, soEs wel
. begrijpeliJk Ls, want ere hebben nogal een aantal spelers die fysiek tekorb komen'en dan i's het.wel eens moeilijk om, zoals afgelopen zaÈerdag, tegen alle lange
. gasten vair Scheveningen te blijven gaan, ook als je 5-2 achter staat. 9le zullen

, het.dit §éizoen in de prohotieklasse best rrceilijk krijgen. Ik hoop in elk geval
dat. we. on2e plaats Ín die klasse kuff -n behouden.

Hoe vinal je IENS als ÈIub?

Jeroen 3 Ik kan het natuurlljk moeilijk vergelijken met andere clubs, ondat ik altijd op-'LENS heb gezeten. De laatsÈe jaren srordt er wel neer voor d.e jeugal gedaan,' vindl lk,
Zoals?

LENS-revue in de "picture" plaatsen. De spits worclt deze week afge
Kef)I€ï van fi. 15 jaàr oud. f,ang 1.78m, weeqt 55 kg, donker blontl,

,feroen: zoals ja? Nou regelnatig wedsÈrijclen tegen bultenlandse clubs. Een traÍningsdag
zoals vorig jadr in de herfstvakantie. De verzorging bij die sredstrijden 1s ver-
beterd- Er is nu teni:inste een waterzak en een Ínassagekoffer. En af en toe een' broodje.

DE' SCITIJIiIi{ERI'ER.. GER:ICIíTi OP : ' 'Jeróefl'DunaÍrt, .

Onder deze titel zullen wij atit seizoen regelratig een jeugdspelex, die dat on een of
andere reden verdient (de jeugdconfit ssle houdt zich voor suggestles aanbevolen), ln de

ze zeqqen wer eens dat keepers individualisten zijn. zöu jij jeze]-f zo wilren typerén?
,f,eroen: Nee hoor, ik doe eig veel èingen rEt vrienden van school samen. Ik kan ook erg

,goed ÍneÈ nijn vader opschieten, ik vind het fijn om samen nEt hem te klussen.
Zo hebben !r€ satrÉn pas nog een-schuurtje verbouvrd-
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:ieb j. nog erdere llobbïrs buiten het voetballen? '-*... :..i-.
'1r jer;en Jr'ilií ièfiaaf 65" i16.lcig. aan 'bàdminton' en 'aani tennis,: 'E! thu.is houd. ik een ,postzegel-

- ; ."-';' :iïèrzdinólinq :ui i . vöbtal:.Nèderlandse: én 'postzegels- van de.Nederlandse.-Airtillen:
(@roep'aan r,eNs-16óèri':- .t"er'oen houdt zich aanbevolen voor Uvr. gostz-e.q.e]s als U

* -r:-tre ir i"èiq. yreq1w1!t, do.enr^.G.v'R.). ,.', t.. , :.,,, - {.\Í"r, j }.- - ...i.1:,r!i.: . : ..l
r F.- É- :rl-,

Hoe vru'1e 1e zaxge-Ld àà;. met'.h'èt bekende kranten$,i jkj e ?. 't', - '-l .,1*,.': '""* "

Jeroen: ree 
tà.J'niet', 

rr. ïu" ilér eens'àuto's en'ikl maak een wljkgebouwtje bij ons in de

"-;,É.:r'tI6;;:6 sótroon-" rk'-geef överigehsi niet zoteel .gelal ult.. rk loud ',/eI vqn':Popmuzlek,
- J.,1'àaà èàn, ectrte -faioiiète band heb,ik"niet: Een erg.uitgebreide,'discotheék ook

niet. I'Iaar eeí atis-cd 9a ik Eaar heel af en toe ' en'--roke-n Qpe ik.pi-qÉ ' "-oaar heb.lk

- Í;.lri"Ti,qet gr{in.vader,.nog ,"Í .en" bonje.over: 1r1. -t'.d"t-1I :t"t,'-t-,o.\'. i,ií,?ÏI 'ij"
.'.r.J*.1i',.(}.ïÏoken.J':v',',i..:,:..-i,.]",í.Y.......:t:.'.,.,".--].rï.

trot slot Jeroen, eèh kbree ieaktie op:
-,;-* 

'::i1;5"fi6fte ,, :iË iibaf -eiert siiJkgeböur.rt je scho'on ; dan laat je graf fiti VeI uit,' je.. ho,oÍcl' 
I

soppo.t"r"q"*eÏc1: ' vöIstrekt zinloo;" rk ga v'el eens naar Fq'Pen-'Heag' maar"niet naar

- scrriiErd§9!:g99rq"... ., . .- ?

zuid-Aflikai een burgeroorlog is nog een kwestie van'tijd,-ik ben alleen !*'O h"t- 
^

aDDarcheiddanwordtvervangendoor.corrrmrnisme;enofdateengoede.'ruII''Is'
Tsjerriobyl3 menselijfe ioutàn; ik vínd niet dat claarom kerne4eÍgl:e volle+g moet- worden
--'----tà;;.;àr"i- í"or het kernafvalpiobleem moèt'en de' lande-n, gezareliik. eÉn oplossing

izien te vinden. Ik vind het overigens onbelangrijk. èn onverantwoord dat nen de

nensendaarnuaI9,eer}aatteru9kerennaarhunoudèongevin9..,'*....:.
r,:,: r nI . 't r.r..- .' :' -' _ a.. . . C.v,h.,

. JeÍoen', lrbeqall,\.!.. eO. s,99ces*:- _ r. :. L ]].1 -,i:: : ,:.* ."

.rveilö,,èl:;,i,erqÍj';cl.i'f'r", -" : .: ..::,'.: --_
iL--n:E--=::-; 

. jd. , 
ÈÍ;.ziË nÈài-bij,r ,pootlee4..puar'mi-sverstandjes begon Í'ENS wat ronmeli.g T" d:': yt*ttl

: ylagen:Ài jJr.t !n onsigpel e.,,a"t Éruf< ons tegen een kwalttatief toóh niet zo'n gew.e|fiOe

-t.són"te".èiretg.vejà wsgr oP: wi zurlen hier op dé trainins nof'wat iT, T:!T-ilj:. '
i-rjrschav.en: .Zatgr"Cag f-omt r<gpfopèr'.moeo op bezoek,(3;6'1?.v!?:9]!--teO9n] :, Een.aarjl-iqq '

,Ir ;kans--otrhde eet.st9.--3. wedstri jden te doen--vergeten' : .' _ - .-: -. - :r ,.,
-l:i', l:..i;'r qtr. * llr.,'i' .i r: -, . !;dwrn' :-' 'iJ.- .. ,rr.'-.1. :I{EDBTRIJDPT{OGETAFI4À; DÉE+T-JUNIOREI'I,

'"' r""t*tà"lsoin 'r- '' ' '' ' '; 'ï Robert Pennings' Ter
t..., --í-, _t i. -,rr._tT . .t , .* -.-
., .. Àpef fqn :vqqF .dq lredstrijden bij Ro.beat Pennings op vri

':-.:. uur. I4l:uiJqfs-te:.npod nog op zaterdagmorgen op LEIiS -bi 
j'- -t"t.- eg'íi+;: vogi -a"onau-,àaslI+jq9n tèI- 9701s4'

.;boNoÈÉpÀs,.raiö+te86,:;-ri .' :'

. 6s2414 .(h s. s.97015{ )

iaagavo'nd tusden' tti.oo "ei ià.oo
:i"írrrd .run tle jeugdkönmisïiö

.t - .'.'saÍrénkómÉt,'LElí6,

- Nijkerklaàn .I .,; " 17.15 uur
. ,rr , -i -- rri18-00 uur Quick §tSqP F1 .

gr1.r'gpDn6.. l0+9' t g 86.,

ËENS El

810 ,11.00 'uur. r,ENs ;1 ..-.'t .gs§. o1 I '- -vl .-,--- - i'ij-,: i-- *10
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; 898.1;.1 i.i9.3O:uur..I,ENS'E1 .. : . ADO E1- V1 .l . ,,. .., . -:, ï., 959.i, *F, SiOQ 9,r, ctàvenzanËle E3 - LENS.E2 

-. 
Gem' sPorlP3rk. :,.; l:,-l fi

.r:t10-0-4-;;5,];;11,;Q.0.uq{. lENs F1 - : Loosduinen u'- Yi. ., ,,1 -r, -^i t.i.,.a - -.--..,' ^

. 3-0 - uurl
-00 uui-
:00 . uur
. oo 'iiur
. io 'urt
:30 uur

'.a r

.15lo]i

.i; " 
,.i

J ;cf.
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".{-. -.".-i -

13. 30:' uur -'-For!una . vlaardingen 'D LENS D corb.2 -.
I 'órNsDÀc. 23+9=1985. ' - ,' -

LENS Dl
, r. , |,;:1:

r 18-15 uur Laalikwartier Dl

' 'Bvzondéthedén , .

L r':ii:.ii.il spélers #ëorn:c. op i21-9.ïlraeii^ door ion r s--qràveiïdijk,,aahgeschreven í.: ;

- binnenkorÈ gÍote if,rt":.tl" uii^-LÈNs' '-.'"" L:'Ji "t :' j ' ', Ít !' Jt:'ri " i:''-
'':"-'i r 1i
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'OPSIEIDINGENc,

' 'EENC.'Dl. ook voor 23-9- R- Pronk *-F-!osc!h.- !.t-de-. Erito - M-dc..Brulm- - Í{-tr DLeEen - E-rpLn. -
:--------- A.da Ferreira - M.Izendoorn - B.olsthoorn - R.tÈeEÉn. - t4.Tijsen - R.wubben -

J.verhey - reider Ton I s-GravendlÍjk.

'DEN8; D2 €M. Borsten - R.Gilllot - n..lagga - E.Lau - F.Lelieveld - !í.Ióck - D.Mannieslng -
'..- M.scholte ;, J,vcl seyp - E.watcrrèus - D. zandstra - L.Àbournarsa - v- Gobind -

I€iders tÀob v schaik en Patrlck. BiJlsma
'ryP.v Rijn -,I.v DleIDen - J.Eoefnaqel - S.Boefnaqel - R.otte - J-KoPPendraaler -

L.van rt KlcxJster - F.Korlekaas - M.Jansen - G'v Verseveld - J.Sanalifort -
M.VÍeveen - P"tdl Stéen. Leid.er Lèo v Rljn.

'LEN8;E2.A.e1 Assrouti :- R.KLoor - F.eI Eaddioui - 14- olaalbi - M.9laterreP j t'l- pto.r:. -

- 

P.sl-nke - M,v zandwijk - Y.basdogan - F"Beck - J.vcl EYk - É.v r,int - J.owrerkerk
' Leider JooP Pronk. . '

LENS Fl ook voor 18-9. E.AkaÍ - .r.Blom - il.B'ds - A"vd Heuvel - R.val Eeycl€n -: ÍIÏr.v,Leeuwen
' L.Peek - P.vd zalm. - A.Sen: Leider Ferry v Kesteï. .- 

1

'I,Elq,'!'2rM.BoeïEan - À.iIagga - V.stigter - D"Tieneyer - W..Daamen - P. Cànpos Ponce -

'ryIlr R, Staf, - G.Engrels - R.Snlt - R.Marten - I,'.de Groot - t't- racee-ScÉaeffer -
P.ZeeEeyer - R.de Graaf - 8.1€ffa - F"TeÈtero.

,. D2.. + ..HBs . DE ,. i f 7*0.. ,. .(B_0) . . .

'Hoe bedoel-jer. de blat'r+e Dulvelsl'. we begounen net 2 nieïiwe jongeirs èie het in deze
'wedstrijd góecl deden " In de 5e ninuut gaf Robert (een nieur'e) e3n vborzet op màat alie

_ Jeroen beheergd scoorde. Bén rtn" daarna sccorde Edwin. Ik geloof dat tle Jongens de vo- -

rige avond_. vroeg naar bed zijn gegaan want het fees: ging gevroon door. Edtrln scoorde oP
een harde wijze. De blarjue Duivels hadden eï zi!': ln wa t het vrerd een doelpuntenfestijn "

- yticheal traakte na eè-n voorzet va:l een onbeken,le goeC af. Ryan naalte 2 drln. daarna éen
schLtterendl qoelpunl, d.m"v. een afstandschot" HBs )(on niet teqen het Blàtiw Drdvels gè-
vreld op. Jeroen maaktè een onrcgeIljk doelpunt uit een cnrrcgelijke boak en '1 nin. daarna
Eaakte Robeït 8-0. toen was het, rust.. In de 2e ]relft'ging LENS gewoon doór rnet :cbelpunten

over spelen bn een goeCe reden omdat hij zeLf door kón gaim en scoorde- Toen g€ibéurtle
het voor Edhri::, hij paktc de bal af van een llBstér =n 9in9 op het alo€I af en Daakte het
loooj.ste doelpunt vai zijn leven. Robert scoorde 2x achter ell(aar" Toen werd Er een corner
genorrEn doqr Robert en- Ryan , rkopte" d.c ba]. in het ioeI" Robeït heeft, deze eredstrljd eBn
hoogdrol g€speeld. Hij scoorde 4x err gai 2x cen voorzeÈ rraaÍ een doelpi:nt uiucwam.. Jeroen
scoorde numer 16 voor de blauwe DEiveLs" Micheal vonC het zlelig soor EBs en besloot

,..màar Íoor bpen dloel naast te schieten. .Tèroen sloot de score af met de bultenkant van
zijn scboen 17-0. Eeel D2 heeft'deze waclstrijcl zeer gced gespeeld. Volgende week rceten
we tegen vredenburch uit. Met dezelfde- inzëi- Ee.ken rve er dan 18.-0 van. Ik zou gaaróe
wat ouders !!et vervoer vlillen hebben. Àl.vast bedankt.

''DVréi El,.'+ ;IENS.'81.' { 3+O },' g+O ; en.' 6é.' fysieke.' kracht,' va;:,' dté,' tE&8H3 tliàÈg} :,
RuiEsctloots op tijdl, kwauen wij aan op het Eeir:ein ven Lyrit, (Eet schijnt, dat ln dlt
dlorp, de LLer, een oud eerste -elftàI spel.er !.1n i,ENS woont. zijn naam ben lk helaas al-
weer veigeten: ) Na de "tacktische"bespreklng, qoor het begin van de wedstnljd, gÍngen wij
weer mjt goede rooed het veld in. zoals het hocrt: IÍ,aar zo als de voorEaanale greclstïÍj ilèn,
btUkt'LENS E1 wel degelijk te kurrnen voetbafLen" Er zijn va.:i< ook hele rcole aanvallen
en coÉiinaties te zien. uàar...".de l,oule È1, rraar LENS èit jaar ln voetbald bliikt.
duialelijk iets te veel voor deze jon{ehs. Eysi€k zijn hun tegenstand.eïs hen altijal de
baas. !íaÈ heel erg belaigrijk is vocx .de!e jcngens, dat ze niet gaan denken van: I'Oh,
vrat zijn vre slecht, vJant we hebben weer verloren, Neerjullle zijn nlet slecht. Maar het
belangrljkste is, dat jullie dus nog harder rmeten proberen te trainen om dlat extria beetje
fyslekè kracht wel in je lichaaEpjb te krijqen. En als dat Iukt,1 dai hoef Je voor.gèen
enkele tegenstander "bang" te zljn- '(Zelfs voor PSv niet)
P.S. Eén iling noet ik LENS El en Lyra El toegeven" Ze krrnen trlet z'n allen verschrlkkeli ji(
Ítcoi een "lang.zal Je leven" Iiedl zingen..Eé Ma:tijn. . r . :

Ieo v Rijn.
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IN,.BÀI.LSTÀGE,

2291 s.ll.Moesnan

2292 - F.Tettero."
2293"-'-Eiclen Heyer'
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T

010875 D

L3tl77 E
1e1175 D

jun PippeuÉgstr. .51, 2564'.RD Den Hàag,'
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Eegiistratiekosten 1è boeJcing f 25,-
c" cakEàJ(-li
Registratiekos ten 1e boeking f 10,- ,,

P- vd ZwanrF

Betau-ng iró6r 1-9-186 door overÍnaking op.gironummer 3367L1
bij de RÀBO-bank te Den Haag, t.n.v. LENS te Monster onder-, Íx ., :'

.. . ÀÀN,, DE.. I(OMFIISSIES-.-_-:'|--;-.:..-:.:-
f'fet hótiàg op de binnenkort te houden ledenvèrgadering

' .I]OETEN

ZATERDAG 27 sept. s'rnorgens:
J ., .t-1 : i stltriddagst

Sluite4: :i :

ZONDAG 28'sept.
, ,,':. .. 1-

s'mrgens :
s I niddags :

Aanvulling IENS 5 ,(2 pers)
Sluiten 3

:,

of rekeningnuwter 72.99.24
vermeldlng van "boete'l

Eet Bestuur.
I "l '

(datum volgt) veizoeÈt Éet

229

bestuur u de jaarverslagen over het seizoen 95/86 zo spoèdig rngerijk bij het bestuur
in te leveren .-.

BBBÉBÈBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Elrr- BÀROPSTELLINGB.B
BBBBBBBBBBBBBtsBBBBBBBBBBtsÈ13BBBBBBBBBBBBBBBBBBBtsBBBBBtsBBBBBtsBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBtsBBBBB' .'i..-. I'

Het Beótuur:

EeÍnan Lenting - Haïry Douw
Àn Bergenhenegouwen - Corry Verkijk - Àn- val Steen'
Heins: @urts

' José Christ - An vil Steen''Ria ilijlsEE '

en LENS 2 ,(2 pers . )' Àn Bergenhenegouwen

Bij .v€rhindering afoellen bij.Heins G€urts te1. 456724.na.20-00 uur
rk wir giàaq iedereen bedanken die op werke wijze dan o'ok brijri van bel.angsterÍl.ng heeft
gegeven, Ik hoop spoeclig 

.Heer ,op ,! fENsterrein aarurezig a: ltjn. Gerafd vd Steen-ïl
''E'ortunaiVi,, +,'LENSien.'de.'enthousla6té.'Éli.din g'vaí.Oivd'IJ.,.

EEÏ GEvoEr.rG venr,ras vooR DE.LENS- rIooFDMAcnr afgelópèn 'zondag tegen rortuira. vlaardingen.
Niet, dat hèt alleÍtaal zo slecht was,'maai iret riép'niet zoals we àé .fg.lop"n ,.r"r, gË----
wend waren- zonder de geblessèerde/vakantievierende (doór halen vrat niet van toepasJingj,s) Robertl v l4ierlo, naar net de'op ziJn flaats prira tlebutèrende. Marcel zaalberg startL
LENS voorzichtig .tegen een eveneens voorzichtig spelende Vlaardingse ploeg. zoaloenale
vortrok'het spèr'zich gedurende'dé eerste helft op hèt niddenverd en ,ier'ur'toor de
toesctrouwers weiniiT te genieten.

- 1.- -
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André christ, de grote animator van het klaverj asgebeuren bij LEI'IS vulde zl,jn toch nlet
geringe taak aan met de wekelijkse klus voor de redactie, waarvoor uiteraard onze dank-

..u§IssBr.{.uNTqgB}{.rJryIq9Br.,r.!ryIqgBr.,r.rJNIc.gBr.r.rJNIcgBry.q.{IssBr.r.rIjIs9Br.{.uryTssBr!.tJ."Isg8r.{.IJuTs9Br,r

"oMortíes

Redactionele resultaten van het afgelopen weekeinde: I uitslutting, 2 punten,
7 goals vóór en 5 tegen. En dat alles in 'slechts' 3 wedstrijdlènl
Na ztn Ínterview in de LENS-Revue van afgelopen week wordÈ Jeroen Dunant door de
spelers én begeletding van 81 met Mijnheer aangesproken.

' TRainer Leo V RlJn doet verwoede pogóngen om nog wat neer over polarisatie,,
econimische re,:essie en de toestanal in Zuid-Afnika te weten te komen van Jeroen. .
Vorige week .Peter Meefout en Jeroèn Dunantt oD een wat reeëIer beelcl van LENS-
keepers te krÍjgen staan binnenkort, interviews met Marco Eaazen en !4artln val Lans
op het prograÍma
OveI Martin vd Lans gesproken, hij vond dat LENS 2 zondag bij DFC een'sÈeÍke,,
bankbezetting kende- : 

-
Op de bank bevonden zictl n.I.

' 'IIOEÀIíIAD. eI Àssrouti en ' ÀLI. Tirialy. . . . . . . . . .
5ËffI_6 het -klaverjass.Ftr=ij d.g ..s. (morgen dus) de eerste ronde, zlj alie
hebben ongeschreven worden om 20.00 uur verwacht.
Edwin Eykelhof maakte afgelopen zondag tÍjdenslENs 3 - tlBS 2 z,n come-back.
GenoÈen van het wedstrij dverslag van PSV - BaJern M. in de Vqlkskrant. Frans
Ensink over Ivan Nilsenr ,, Deze.anders zo betroulrbaxe verdediger kwam bij het
opspringen niet hoger dan een opgevouwen huis aan hulsblaaalje.
Een deel van de zondagselektie werkte afgelopen vrijdag nog èen lichte training
af in Ànsterdam. Helaas blekeh diverse patronen zondag veel mindeÍ'rlóéteíd; .

HeudöpdË. sponsoring bij BTC echt op bij het verzorgen van de shirtreclaDe
BTC 2, met als sponsor het , rhorecabedrÍ j f,' de Mayfair, kïeeg met 6-1 klop van
LENS 4.
Maaï ja, aIIe spelers van Feyenooïd rijden ook in een Opel.
Na de autorDatische selektieprocedure van verleden week zijn er toch twee Ensen
bijgekomen die höpen daÈ er deze r+eek wel ruinte over Ls voor het wielerverhaal.
H. HoPPenbrouwerr en h., vd Steen zijn de mensen alie vanaf nu het krantje vaÍr achter
naar voren leàei.
Erí is ovenrogen om deze ïubriek om te,dopen tot Oortjes.
'Na een bezoek aan het casino, Ls de M van deze rubriek nieÈ neer v.c..j. Je gokkast
weg te siaaà.' I .' ,

, voor dér'toi riri toe; viJf lezers ,À n.t wlelerverhaal hebben wlj een suggestle." AIs èr'weer èèn LENSTeóe verschijnt zonder wielerverhaal dan ku$en zij btj het
v'ao reisbureau terechi voor de ieisqids van zuial-Frankri jk-
Een telefoonÈje naar F.v DIjk leverE U de paginanurDrDers op lraar U sóorEgelijke
teksten kuÍrt lezen.
De schlemlel- van de lreek is deze keer Tony Vierling- Afgelopen zonalag kwam hij
er na 25 mlnuten fietsen achter dat hij vergeten was zijn tas achter op zljn
fi-ets te binalen.

-?-

'EIeÈ gros van de toeschouvJers . zat nog in de kantine toen in de eerste ninuut van de t$reede
helft Fortuna v. door een vrije schop de lelilÍng nau. Het was toen elgenlljk aI alddettjk
dat het voox LENS erg moeilijk zou'worclen on hier een goed resultaat te Ëehalen want de
verdediging van Fortrha V. zat zeer goed in elkaar. Toch had Marco van Delden na een
kwartler de "gelijkÍjaker op zijn §chóen. Richard vd Hoek gaf van links voor maar van Delden
trtistte ale opgelegde kans. Tien ninuten voor tijd trok !'ortuna definitÍef aan het kortste
eind. get nocht na een overtreding ih het strafs chopgebied een penalty veril,Iveren. Net na
deze tweede treffer rpcht oscar vd Í,aar na een onnodige overtreding van de zwak leidende
arbiter voortijtlig de kleedkamers opzoeken (hlj heeft ze noq gevonden ook:), zodat elgen-
Iijk een dubbel verlies werd geleden, $rant er zal r,reer geschoven moeten worden binnen heè
eIftal.
TOCH BLIJVEN l,lE OPTIMISTISCH! VIe'zljn er van overtuigal dat zondag tegen Verbuïch de zaken
weer recht gezet zullen worden. Tot zondad:
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HBSI 2

BTC 2

r,ENS 5 4-7':.:')- : jgvenlis j.-.1-3
DSO 5 0-5

; .1:...1g' .:. ,1;i. - r ., :, . lsJ .-r,r,r1r ii:. r*-,

,.'i.,\ ,,*,i I!tÍ ;1.,1.ri if jr,f:'rr, ri.r !,.,' "1",i'
! ., r::i,::,-i'ilJ:trïi'- í:ar :l(ri" :',r-Í: §r'iia: -.-- ï

1.. :-L.. aa'.r; ;r.;ai-.inl::.' t : J,:,';: .itt--t:., .
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"MÀANDAG,'29.'6eptenber.' 1985. , ,' 
;' ' "' -' ';'

EI4SH 4
ws,7s/2,

., ,oosi:?F/3 '

DOS ' 75l1

scheidsrechÈer LENS 5 - EI'ISE 4 P. @.inot.
' ' DINSDÀG.. 30,.6epteÈer,'1986. '

20 "20
21.00
27 .40
?2.20

uur
uur
uur
uur

I.ENS 5
EENS 2
LEI-rs 4
I,ENS 1

Oranjepleln

20.20 uur LENS 4

OPSTEIÀINGEN:

' 'AFSCHRIJVEN8.

' 'UITSIÀGEN! ,

Delft 2

Àdlo 6

KöhLer ass.2

to€voegen LENS 4 - W.Klfinnen
rest zoals bekend

tlJdlg bij de aanvoerdeïs

Dul.nlaan

4-6 | s-cravenzande 2 -
2-5 LENS 2

I.ENS 3
Í,ENS 5

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

3 "*"" 
DE spoRrEN vÀN DE z-M T.ADDER :z

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

E.IlerL
J.B. Glasbergen

I;ENS 3
I,ENS 4

L;ENS 4 7-6
vredlenburch 4 2-3

001,/00 1

o 1 1/0ss

I.ENS 3
I,ENS 4

, . PROGR,A}I}IA.. ZATERDÀG,. 2 ?.' 6épteÍrber.' 1985. . .

14" 30 uur LENS
12.00 uur LENS 2

LENS 3 vrÍj
12.30 uur LENS 4

SVGEB
SEV 3

v.v.Marlne 4 N.N. 020 / 747
'' \ÍERZÀ!ÍELEIí;OP,.DENS. .,

LENS 1: 13,30 uur
. .OPs?ELÈII(G 

.. VÀN .. DE ,, EI,FIÀI,T,EN . ,

LENS 2: 11.00 uur LB'IS 4: 11.45 uur

' 'IÍNs.'I"én,2:,worden door ale trainer bekenal gemaakt

"LENs:4c, A.LaIIEÉrs - M.Fiis - C. Llproan -.D.v Essen i ll.Stulfbergen -M.Jansen - D.ale Rult€r-
R.Pilon - E.KorMenhoven'- ,I.leuithof -(A) - O.Swalef - F.Sdalef - L.l,tantel

';erzamelen 11.45 uur LENS

' PfOGBÀmF,tA; ZA?E RDÀG; 4 ..oktober i l9 85

14,30 uuï Duinoordl
11.0O.uur Devjo 3

LENS .' '

I,ENS 2
14.30 !'lat. Nealerl.rnden 3 -
13.00 uur Devjo I

.JS eÉRr,rFÀDÈES ..Vlt íalagaqónd.'voórr tg i0O.' uur.,
IÈiiS 1 en 2:

. 'IÍITGLAGENT ZAtE ?daq.'20.'sepÈéffiét : 1986.,,,

LENS 1-I
riENs 2 4-3

J.Han te1.679687 LENS 4: bij dle aanVoercler tel. 574734

$c Werve
KSD 2

KSD 3
velbulch 3

2-t
5-0

JJJJJJJiIiIJJiIJJiIJJJJJiIJJiI

{ vel, rer JEUGDFRor,rr J
JJ
J,IiIJiIJJJJJJJ'LT,IiIJJiIiIJJJJJJ&T,rJJJ.IiIJiIJJJ.TJJJJ,IJ,IITiIJJJJJJJJJJ,rJJiIiIJJ,rJJ,LJJiI.rJ.rJ.IJ,IiriÍ\T,IJiLIIIJ

AIGEI'ÍEEN KoNTAI(fpERSootir: F- - paul. vËI.sté6É, chopinstraat-ío3, 25st sv Den rEàagr*
te1. 970154 lb.c1.g. 971674)

'ID§TRI.'DPROGR,À1'I}1À,.AÉBÉC+J'UI(IOREN.. .,

Kontaktpèrsoon: ilan Spaans, lLel-. Z9Z9Z9 (b.q.g. 970154)
Afbellen voor de wedstrlJclen bij Ja.i -raans op vri J dagavonal tussen 18.00 en 19.00 uur.rn uiterste nood nog op zaterdagrcrgen op r.ENs bij leEanal van dle Jeugdkomlsslexel. 6673L4. voor avondreedstri jden tel. g70154.

. -4-



" ZÀTERDÀGi27+911986.. ' .SAEENKOTIET,. DENS. .

327
434
333
545

14. 30
14. 30
11 .00
t2 .45
10.00

uur
uur
uur
uur
uur

vrèdenburch
IitsS A2

Vredenburch
Rava I}2
LENS Cl

LENS A1
I,ENS A2
I,ENS B 1

I,ENS 82
Jac Cl

13. 15
13. 15

10 .00
11,30
9. 30

uur
uur
uur
uur
uur

A1

B1

Vredenburchweg H.Jordense
Daalen Bergselaan fh. vd goeven
Vreclenburchweg A.Prins
Zuiderpark ?
(vr) ' v2 ?

.BYZONDEREEDEN, 
.

---'

opstelllngen als bekencl
alle elftàIlen zie köpy atctlviteitei heristvakantie achteÍln deze LÉNsrevue
ÉNS' 82 vèrzarnelen zaterdag ori 1 I . 30 uur irim. bespïeking

.,SPORÍIC4I{P,' GÀÀNDEREN.,

De laatsÈe nacht j-n het sportkarp van Gaanderen gebeurde er het een en ànder.'De schade
is toen ter Plekke betaaLtl door Ronalal Bogisch. Het lljkt ons echter niet sportief olc
Ronald voor de kosten' oÈ te laten draaicin. Afgesproken was dat alle betrokkenen f 5,-
zoudeí betalèn. We rekenen erop dat de jongens èie dit nog nieÈ gedaan hebben a.s.
zaterdag f 5r- betalen aan hun leider.

' 'NIEIJWE, SHIBfS iA2; en,'82, .

De meesté jongens hebben hun shirt van f 10,- al betaald. Willen de paar jongens die het
vergeEen hebben dit a.s. zaterdag alsnog doen, dan kuÍrnen wij afrekenen eet de lèverdiicier.

zie aktiviteiten herfstvakantie achtet in àeze Iensrevue

Kontaktpersoon: Robert pennings tet. 65241+ (b.g.g"920154)
Àfbe1len voor d.e wed.strijden bij Robert pennings op vri jd.agavond. ..tussen
'18.00 en 19.00 uur. fn uiterste nood nog op zalernórgen"op"lENs biJ - -

igpglp. van d e jeugd-konmissie telef oon,: 66,tVl+.voor a;ondwèdstri jdèí
97o1r4".

We d.stri.i dproqrarnma D-E-I'- j unioren

Zaterd.aà 2?-9-1986
B0B '10.00 ur:r IIVV D1
BB4

- LENS D1 lloogenhouck-laan
- Gona D2 V'l
- Quintus n1 (vr) V5
- Maasdijk E2 V 1
- LENS f"l Zuicterpark
- IÍ\TV F2 V1
- RKDEo I'l (vr) v1
trijd)

961
1011

. 11'.J
ZontLaE 28-

1q.00
J0.oo
11 "3O10.00
12.30

Samenkorns t
9.00 uur
9.J0 uur

uur
uur
uur
uur
uur

12.1) ,aur

16"1J uur

ullI
uur
uur
uur
uur

IENS
I,ENS
T,ENS
RAi/A
ï,ENS
IENS
(to

o
11

9
12
11

D2
E1
E2
ï'.1
r'2
r1

.10

.00
AC

.00
O uur
9-1986 orwed.s

12.4J irur IENS E1 - Gerninal E.l y1

l/oensdas 1-10-1 986
'17.00 uur IIMSH E1 LENS E1 Vred.erustlaan
Bi zonclerhed eo

0pstell-i nsen

00

- a1le elfta1len zie kopy aktiviteiten herfstvakantie achterÍn dezetrENSrevue : .

- IEIS D2, E'1 , 82, F'I , F2 eq E) zie kopy.trainingstijd-en.
- G.ilngels svp í pasfoto inleverén

IENS D1 P.Bosch, It[. d-e Blito, II,{. de Bruyn, liii.v.Diemen, T.Heins,
-4._d.a Ferrelra, I!{.ïzenrtoorn, B.Olsthoorn, R.pionk, R.Riemen,'À{'Tijsen' J'verhey' R'lÏubben'reider: 

Ton rs Gravend.ijk

,-



],ENS D2: I
R
J

;Abournarse, l,i.Borsten, R.Gitliot, V.Gobind., E. aed Hefr
.Jagga, E"Lau, F.Le1ieveId., !ï.lock, D.l,{anniesing, S. l/roe
.v:d.Seyp, B.\,ilatemeus, D.Zandstra.

Leiders:Rob v; Schaik en Patrick Bij
ook voor 28/9)t J.'rl.Diemen, J.Hoefnagel, S.I1oef,nage1., Mi
.van rt I(1ooster, J.Koppend.raaier, F.Kortekaasr',R;O'b.te,
.v.Rijn, J.Sanclif ort, P.v.d-.Steen, G.v.Verseveid- rl .Vieve

f,eid.er: Leo van ili jn.
"Basdogan, tr'.Beck, I,.,ll.Chaabi, J.v.Eijk,
.I(1oor, R.v.Línt, J.Ouwerkerk, M.Pronk,
. v. d.. Zand.e , tr{.v.Zandrvijk, .F.Zeemeije::

L.,eid.er: Joop
.Akar, J.Blom, J.Buis, A.v. d.."Heuv
.Pee]<, A.Sel,3v.cI.ZaIm. '

Leider: Ferry
.Boèrman, P;Compos Ponce, td.Dàamé
.Kanpfraat, V.Stigter, D.Tieneyer
.Engels, l[. Facee Schaeffer, R..de
.Kaffa, R.Marten, R"Smit, R.Stap,

rr' '

sman,

lsma
Jans en,

:.".

Seus,

I.',e eurven,

,

IENS E,1 : (
"L

P

Ï.,ENS E2: Y
R
J

T..,ENS F1 : E
.lJ

LENS. F2:

I,ENS T'J;

nil

F
(l

H

A. el Haddioui,
.P.Sinke, Ittl.iliater

Pronk
el-, R"v.d.Heydenr' Th'.v.

v. Kester
n, ItI. Gennousn, A.Jagga
, 8.IíagnerrN.lVagner
G'raaf , V. d.d Groot ,F.Tettero.

ZÏE AKTTV]TEITNN HERFSTT/ÀKÀNTÏE ÀCHTTRIN DEZE LENSREVIIE

Zoa1s julIie zaterdag aI schriftelijk hebben vernomen is
vobr "de 'wöènsdagmicld.agklub verplaatst naar een ander tij
woensclag 24 septernber ge ld.en de onderstaande tijden:

de
d.s

training ..tip. Vanaf'.'

15.00 - 16.00 ur:r a1le spelers van F'l , tr'2 en F3
16.00 - '17.00 uut aIle spelers van E2 en D2 d-ie niet in de selektie

zitten
1?.OO -'18.00 uur welpen (E) selektie olv. leo v..Rijn.
De red.en van d.eze wijziging is d.at we vanaf '1 !.OO uur de beschikking
hebben over díie trainers tvr. Patrick Oosterr,veghel, GÍ1bert Steenwijk
-en Jerry lIoernig. Zi j spelen alled.rie in LENS À'l en Jerry .za! zlch --bezig houd.en met d.e keepers. Víe1 verzoeken wij de oud.ers'om ruim' op tija
aanwe zig. te zijn. De tijden 1J.OO en í6.00 uur zijn d-e aanvangstijden -

van de train5-ngen" Voor het omkled.en in sporttenue is ook wel eniee tijd
nodÍg. Probeer-daarom zo'n 2O minuten vooi aanvang van de traininf in "
het lrleectgebouw te zijn" Na afloop van de trainin§en zijn de kindörenverplicht te d.ouchen.
Bij slechte weersomstandigheden hebben we de beschikking orer eèj-,
spórtzaa.l-. Verzamelen doen we aItÍjd. op LENS; De trainer beslist:waarer getraild. word.t. Neem alu.s bij slecht weer zowel voetbalspulleri,;voor
het veld- ( voetbalschoenen,/trainingspak) a1s spullen voor dè zaal;
( sc!.one gJrÍoschoenen zond.er zwarte-zóoI) mee. i

Neem naar de trainÍng gerust je vriendjes nee. lVe kunnen altijd nog
wel- nieur,ve Ied.en gebruiken. Meetrainen kost ze niets. i

I/IÏTIVITETTEN ITBRF§TVAKANf ÏE.

De woensdagnitlcla Htrainins voor D2.E'1 . E2" I'1 . I'2. en tr'l .

9.7O uur r

1J.00 uur:

Ti jd.ens de herfstrlakantie zal het een d,rukte van jewelste zi-jn op het
ï,ENScornplex. De jeugd.kommissie is van plan om met alle j eugd.led.en een
trainingsd.ag a1 dan niet net overnachting op LENS.te organiserenl
Daar we er zeker van wÍIlen zijn dat a1le jeugdleden hieraan meed-oen
geven lve na alvast een globaal overzicht van d-e aktiviteiten in d.e
week van 11 t/n 18 oktoÈer: r .r ..+i .

UqCndee 17 oElober , i

en rs midd.ags sportdag. na een gesanenli jke l_r:nch op LENS
Einde + '16 . 70 uur :

IENS E'l en E2 doen mee aan d.e sportd-ag net LENS Fí, F2 en
Na het avond.eten een duinlriand.eling en--èaarna slapeí op LEN

F1.
o

-6-
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Dtrt§dag '14 oktober

Ook LENS D1 en D2 doen vanaf ,i0.0
gaan E'l en E2 naar. huis en D'1 en
wand.e 1i.ng
Yiloensd.ag'l

Dondéidao ''l6,oktober

raaken. Daarna slapen gp
5 oktober

0 uur mee aan d.eze dag., 0n + 1
D2 gaan na het avondeten een d.
I-,ENS." ..: . . - , :.

Na het ontbijt gaan LE§S E'1 en E2 trainen en na de
wedstrijd.en gespeeld tegen schoolelftatten.

lunch word.en er.

6.00 uur
uLn-

Na het ontbijt houden D'1' en D2 èen sportdag en na-de Iunch,àwemmen.
Om 51l.00 uur gaarr de pupillen naar- huis. 

*Misschien is,er'ts middàgs
nog.: een vexra§siirg voor d.è joÈgste jeugd.' ' :,-. : i..
LENS''À1 en A2 heb6en op dezó ààg atÍivíteiten op LENS: i ,, .-r .
IENS Cl..speelt'een toeinooi bij:Den'Hoórn. . t : ..

:" 
. , 

" 
' 

''(. 
'.. .- . : :. I "r 1 -

T,BNS Bí en 82 hebber:. een trainingsdag op LENS. Àanvang 10.00 uur.
Eind.e traíningsd-ag koud.buffet en na het- zwemmen naar huis
Vri d.a okt ober1

'10.00 uur LENS Cí start met een training. Na de lunch tenniswedstrijd,
6 tegen.6 en penà1tybokaaI. Na het avond.eten naar d.e film- .

" .. r ,- en _vervolgens een avond.vrand.e ling. Na d.e overnachting op
'LENS volgt. na het ontbijt een wèd.stri;d.

Zo"heeft iedereen _iets. De Èosten van deze vreek, zijn grotend.eels
voor rekening van I,EI{S. illiesihien trordt er een kleine bijdrage. vanjuIlie gevraàgd.. De kranteaktie, de toterij op zondag en" erköl'e gu1Ie
gevers hebben dit nogelijk gemaakt. Wij hopen dat ju1lie het'waai- .deren en d,eze. d.ata alvast reserveren. IIet is de bed.oeling d.at ied.ereen
meedoet. De hierboven beschreve_n programma!,s zíjn ond.er voorbehoucl ' '
dwz . d.e 'd.ata stàan vas-t , het. prbgiorra kan nog verand.eren.
Meer nieulvs vo1gt. '. : :.
Ouders die willen.helpen kUnneh zich melden bij p.v.d..Steen teL,9?0154.

Deze week Baat in d-e voetbalkantines in Nederland, een actie van start
rvaarnee voetballers,/sters voor zj'c]nzelf of het hel-e etf.tal een sport-
ultrusting kurrnen winnen. Zo'n uitrusting bestaat uit een voetbalshirt
een broekje, een paar kousen, een trai4ingspak 'en een sporttas.
De acti e, d.ie ook-.in d.e hockeykantj_nes plàatvintlt, wobd.t binnen d.e
voetballeri- j gecoördineerd. vanuit de ac-tie ,t f s íeer f 5-jn langs tle
Iijn. De actie zelf tlraait on cle nieuwe clrin}yoghurt van Nutricia,
waarvan voor indicid.uele d.eelname J tloppen en voor elftaldeelname "

1'1 d.oppen verzameld moeten worden. Samen met een zo origineel.
mogelijke beoord.eling van tle smaak moeten de doppen word.en opgestuurd..
trilen maakt tlan kans op 1 of 1) va:a tle Puma-sportuitrustingene
Ïn totaal rvord-t voor I 1O0.O00r-- aan sportultrustrngen beschikbaar
gesteld.

IïIN ZELtr' OT },{ET'JE ELI'TÀI EEN SPORTUITRUSTING

Rectificatie

Nieuw spellet je

Aan het slot van het interview vorÍge week in d.e T.ENS-rcvuc mct
Jeroen Dunant stond een storend.e fout" Jeroen vonJ het niet rronbelang-
rijk en onverantwoord.rr , maar ttonbegri irol"l-Jlt er ullwea.att'Lwoo::d" dat
men d.e mensen nu alweei naar T.j-.iíoby1 laat terugkeren,

GvR

De C-klasseï.. Írebben een nieuw vaarqigheid_s spe 1letj e bedacht
11 pssÈ+rjk gebracht. IVIet zijn tweeön de ba1 koppend hooehou
lyypiren tot 20. De leider van-C,l (Udwin Coret) stèlt een fles
B-klassers tlÍe het eerst met d.it spelletje boven d.e 2O rrj.t k

en reed.s
den. Zij
je voor d.e
OInOIr.

11
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,rongens Jullie hebben een goede weAstÍijd gespeeld ledereen heeft "er hard voor gewerkt.
Marco een conpliÍoent voor het keeperswerk. De doelpunten kwamea van Rikkle 2x èn Ynus lx
Ynus ook gïote klasse. Eet hele etftal:jongens zo doorgaan

'.r,AÀKIsíARrrER..+.'xENs..Fl;o-9., 
Julrie leider JooP'

De zon was nog m:ra.r net op toen LENS Fl het veld van Laakkwartier bestorEde. Fl rcest het v
vandaag zonder de zieken Andy doen. l4aar ondanks zljn afwezigheid- stàrttè IEITiS- dè le
helft fel. Met 2 doelpuntBn van Patrick en 1 van Fichard ging LENS ÍDet.0-3 de rust 1n.
leslie haal in de le helft goed'staan te keepen. en ltreo aleed het in de 2e helft ook zeer
goeal. Dl-t krían ook dank zij de goede laatsEe nan. èkèf. iliEÍy die Àrie kvían te laat,
maar hij heeft het goedl geinaakt door het har<le wetken in cle 2e helft. In de 2e.helft
probeerd.e Laakkwartiex alles om de. achterstand te verkleinen. Dit ging btj Laalkvrartj.er
niet erg naar $rens want loet itoelpunten van Etlchard (3), Jeroen, Leslie en Erden.-ieder'
1 won LENS Det 0-9" Prima gedaan jongens, do€ het zaterdag lreer zo goed. .- ' .1.

-.i,-. : " '

IENS 81

Ferry.

- Rijswijk en de moeizane start
Afgelopen zaterclag was d.e eerst overrvinning voor LENS B'1 een feit.
LENS B1 gaat een zr,vaar seizoen tegenoet.in B-pronotie poule
Uit de eerste 4 wed.strijd.en werd. naar í punt gepakt " Thuis tegen ['trest-
landia wertl ]-l-gespeeld. Verloren werd tegen resp. VÏOS, DIJO en
Scheveningen. En nu was er dus een overwj-nning tegen Rijsr,vijk van 6-0.
De wed-stri jtl wercl goed begonnen tloor LtrNS. llat ook resul-teerd.e in een
1-O voorsprohg tloor .lrshwin (goecl afgemaakt trouwens). HÍerna zakte
LBNS 81 wat weg en liet het spel een beetje aan Rijswijk over" Rijswijk
kreeg hierdoor een aantal kansen voor de 1-'1 , maar clit bleef gelu]kig
achtervrege . Na cle pauze werd er goeal gestart door B'1 . Toen I-,ENS de
trveed.e goal naakte ( Erllin SpanÍnxs) .begon LENS echt te alraaien.
Zoals het hoórt! ! Het wercl d.aarna resp" 7-O, 4-Ot 5-O en 6-0 d.oor
opnieuw Edwin Spaninxs, n{artin Brooshooft, trtlauric e Sc buurman en
AshwÍn .Raghoebir. Je .ziet jongens, d.at als je met het heLe team nee-
doet, dat het we1 gaai. Zaterd.ag a.s. gaan vre naar Vredenburch en
d.eze gaan we clus ook pakken!
E'n ding wi1 ik we1 nog zeggeni fk vond Danay Bijlsma behoorlijk
go-ed voetballen"

Leo"v. Rijn.
P.S. Het volgende verslag word. geschreven d.oor onze I'stoonwals,
tr'aysa1 eI lladtiioui

lilegeirs plotselinge ziekte van Xfevrouw Oosterweghe ! ö.eze week een
clunne T,ENSrevue, volgend.e week hopelijk weer een normaLe.

o

I

I
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liEK BIÀD VÀN DE VOEItsÀLVERENIGING I,ENS (I,ENIG EN SNEL)

. . ...,.99e!9,i?qÍ99t9,1:pTpgl l9r. Z..gFi:!gr ;,l??gi.,, .::.:;::;;;,;::, i,;,.,,,,
Sekretariaat: e; Sèhijf, Starkènborgh L5, Z6Sf NR tÍönsÈer.

.o
., .o

o- OFFICIEEL
o.

oooooooooooooooqgoooo9oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
. IN ,'BÀTEOTÀ@ i . :

I{ezelrade 23 . 2544 w Den Haag :.f,t. eeZq,,a,Z . '

vrealeiustlaar 69, 2543 sK Den Haag tel. 212119
vrederustlaan 69, 2543 SK Den Bàag teJ . 2l?Lfg

. ?.296 _

2297 ,

2298.

rooeza I j uri
0,106 75 Meisje
2Zttli tetsle

À
B
N

rros,-
' BOETE' i----:-

Regis tratiekosten 1e boekÍng f 25,-
M-T.Fortman, J-M.Reuver ...

Registratiekosteà' le böeking.'f tlo, -
R.Gatskamp, : :., I ri.,,

aetaling'v66r rË-td=rsgo doài overmaking
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rn'onze rENsrevue van 18-9-'86 hebben we gevïaagal. om I savonds even te controre
deuren var: de kreedkaÍners gesloten zijn. Nu ,eei ik, alaÈ arr-e beranghebbenden
na,wkeurig in zijn' maar"toch.=. , . . . afgeropen zaterdagnacht brandde eí'weer, lich
eÍ'wééli de'uren .ogien,; Nri vindr ik gastvri jhèid iets vilnzerfs5iiekend, maà?ïet Iibetef.on?e'ga:t:" 

"q een an-der-e, meer passende tijd tè ont-vangren. 
' 
Nogmaals duszoek Ín allerbelang: Iichten uit'en de Ceuren op slotl

_....t. .. . .. - Àd Coret,voorzitter.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

tsB

ïen ,of de
daar zeer
t. en waren
jkt' rLl i '-

-een ver-

BBBBBBÉBBBBBBÈBBÉBBBBBBÉtsBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBtsBBDtsBBBBBBI}BBBBBBBBBBBIiBBBBBBBBBBBBBBBB

' '4 'óktóbér.'1986, ,

zaterdagochtend: Herman lenting - Ria Bijlsma
Àn vd Steen - !.rarleen vd Steen - Nans Coret - Àn Bergenhenésbuwen
I,eo en Niesje !4olenaaï

Zondagochtendl: Tinus Zilfhout - Cor Hoppenbrouvrer
niddag: Àn vd Steen - René (-- t4i::j ar vd. Steen

Sluiten:,, . Riek en plet Bosch
Zöndag 5 okt;'2'LENS.7, ; Zonóag 12 okt:'tEIqS..!.,

EEN HEMEES GEIJUID
m

iilnnuo

PoL had het aI bij de eers.te thuiswedstrijd tegen Q+ck gemeïkt. ondanks dé vooroorlogseIí,raLiteit va.- de luidsprekers, werd de opstelling toèh door een andere stem ten. gehorégebracht. En wat voor eeh sten! De naÍÍEn van de spelers klonken veel nooier dan ze. rdaren.
De vorige d-ne aéhter de nicrofoon deed het ar zo- goed - dus daarove ir por, geen wan-klank uÍten en horen - maar hoe vJas het bestuur erin geslaagd zotn nrooj.e nieuÀ,e engelen--
sÈem aan de Hengelolaan te laten nederdalen?
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pór wist waai liij npeèt zoeken èii toen ïai Hfj:haai. Die engèI vras gewöon Marioif dë'Jènqh.'
- Dat'cliÈ tàIent'r;1aí9 'töor LENS lateít Íè'geblèvèn. 'uet beiliènen'Ían' de fÈcÍofoón'ié qièen

èenvoucltge 'öpgave. »àt nerk Je .Uobràl bij uitweastliiaen als ié r,eienaren, cor:rvèídrèn '- Naa1dr;ÍijierÀl 
:lrcorilwijkèië- è;. Hàgéridren dl€i dafien Van onzd sPèlers hópit ' verknalleii. ' "

Trouweni, het opschrijven in proirammablaadjes blijkt meestat al te-rpellijk.-Daar hebben

r^;e in'tiei. loop dËr tijàen aI fraaie vooibeeiaèn van'' gjezièni P.l{èeÉfout, Maarten Ratl,

'* E:EIKèIRóÉ, rhèo'oi.ht=traat, Ton ciafdij; w:Heetnan, Ananö Ramdiirges; - en2ovóort. "-... ,

wij weten wel beter. ' ' 'i - .'.'. "'r: 
!. '

Een andere taak var onze microfoniste is, het v-grgaren. van de ruststànden en,.van de Yt:-.
slagen. Een kolere baan. t,Iie dlacht, dat de beiangen vàn de LltrUs hter gelijk waren, heeft

'í'- tret-nis. Er zijn klub's rwaar je steevait fedonderil wordt. Bij ' àndere 'k1ubs nenen ze de

telefoon niet eens op en als ze het toeva1lig wel een keertje doen - zoals soils b,ij
en ,Tr1,,,9T is de- reactie. bl".ut: Hoewel.onze Eicrofoniste zictr alttjd kéurig vèctrstélt
en vrrenoerl-lx vraagz of men'zö beteefcl wil zijn de stand Oeè te delen-, 'zegt men het niet
te weten', of- geieft neí een -'nàar'latei blijkt - onjuiste stand door. Àèhi in'de loop'
der tijden, is 

-daài'natuurli jk vrat opgevonclen. GelukJ<ig zijn de serieuze standenveïzame-
Iaars en doorgevers ondertussen tlekend. Blau!, zwart en veiuurch zijn goede 'voorpqglilen.

. saEen DeÈ LENS vorEen ze de uitslagencontrolestations. Eeei bijzonder waÈ- törÍg idàÏ.sJc.
Daar antwoordde men op de vraag naàr de stanËl in de r.redsÈrijat van het- éelste étftat:'"
"Goh, speelt ons eerste dan thuls?". '''r '''-
Verder terug in de historie Iigt HION. Daaï wisten ze alleen maar de stand. van,de frituur
dóor te geven: Nog zegen krokeitgn. Toch zijn die telefoontjes tijdens dè ïils t eï na àf--
Ioop van grote seÍvice-vjaarde voor het publiek, Neém nou aestiiOs-net seiloeí,'dat I,ENS

onverwacht eerste klasser werd. Dat seizoen was eï sprake van versterkte proBotie ! de .

eerste vier zouden proooveren. voor de laatste kolnpetitiewedstri j il stond- LENS vijfde met

. één punt achterstand op drie en vier. De laatste ,la=tti.ia wàs uiÉ tegeÀ" verburch. . Alleen
een ÍÈsstap van de konkurrentie kon LENS hogerop brengen. LÉtls r,ron met 2-1 van verburch
en toen trpest in spanning gevracht worden op.het resultaat. van" het telefoontje IDet, DHL,

dat nulllrcr drie.B1auw zÍ,rart op bezoek had. Doll-e vruegde natuurlijk na de rlededellng- dat
' DHL blauw àwàrt tot ieders . verrassing had geklopt en LENS voor het eeÍst in h9È 

.v. 
oetb3t;

' bestaafr .èrst. i.iàs=e= ur.=à. Je rpet op 'r.rik" tàl.foontjes kr:nnen vertïouwen. .' ': -
Die telefooà kun je geen-Jonàag misseii en óè penningrmee§ter van de PTT wint altijd: L

De groeten vaÍr P-gL. . . ',!

KLAVERJÀSSEN KI.AVER,'ÀSSEII KIÀVERJASSEN KLAVEFJÀSS EE KIÀVEFJÀSSEN KLAVER^'ASS BJ KIÀVER.IASSEN
,"""'í:,';i;::;''i

Afgelopen vrijdag wË de start ,ui fr.t tiadi.tionele klaverj asgebeurén. Alfe proninenten
waren weer -àantiezig, naar ziJ hielden zich op deze openingsavond erg lustlg' !É' qtgd:
nenten paar wist wel de aapdacht Jp zich te vestÍgen, i4evÍ. vd Iioek eir Dhr Middel dorP -'

wlsten ln 3 rondes .naar liefs! .37?5 punten. te ltalen. Dit was volcloende om.de trocrriPrijs
te b.enachtlgen. De'hooftprijzen gingen naai de volgende koPPels.. 1e prijs: v.oven- -'
Brouwers, 5i49 punten, 2e prijs: Endlich - oosterwÀgheI, 5466 pdnten; 3e prijsr
vd Eoek - , s-Gravend.ijk, 5303 punten r 4e prijsr otte - dfieman, 5245 pr:nten. AlIe deel-.
neloers worden verzocht de volgende keer, ? noveÈef, weer om 20.00 uur ven'racht.

.;......
' . i-

. .6rJ4VE&I4.§§EIÍ.4rr4r/E8J.A§§Er.'r . TI4VEB,IÀ§§EI.r.KIr4ÍIEB,IA§EDry.Sr,,è VERJÀSSEN KIÀVER.]ASSEN $.,4Y-E rj,r4§sEN

(
' '!EI{Ei +,'t EruVRCH,',én,'óp.'naa".'Tónéqlco ,... , :

SPANT,IING VOtOp IN EET TREFFEN TUSSEN LENS -ËN.VERBUÉCH, y'ant ti§ 2-2 die na riegentig'min'
op pletts scorebord stond was op z'n zachts tigezegd zwaar' Èevochten. AI na twee minuten

. fràa.f,Btts"een 1-0 achterstand te palken...Het daarop volgende krr,artier was voor ee! furieus
aanvallend LENS, maaÍ de overtuiging ontbrak een beetje in het spel zodat verburch vrij
eenvoudig de voorsprong kon vasthouden:,Het werd zelfs Q-2 in de 40e ÍdnuÈt tÓen de

Verbr:rch:spits ongehinderd kon inkoppen.t Na de rust haal IENS de nazzel alat aI na vijf '.
m.inuten de aansluitingstreffer. werd gescoord-, ltreo Dikstra schoof een vriie traD in de

"""*;t;"" hid;;;';"ëk, clie schitterend =..;;à":-;;;;: àp"tJ"; inspiieerde'rrns en
' 
"r-rt ào=it*"t àeer kàsen. vooral de aèties wan Ed Poètma (ingetàrreh voor sÈèv;'Tsln .

. ÀSjoe) vanaf d! linkerkant warén vooi dp talriJke toeschouwers eejh tusi voor het .oog. '-

.:
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Een kwaÍtler vogr tijd kwam dan de beloning vooï het harde werken van de tweede helft.
Weer lag.' theo DilstTa aàn de basls van dit doelpunt. Iiij schoof de bal precles.op het ...

.juiste moment 1n de voeten.van (opnieuw) .Richard. vd Hoek .die geen rnei te. haal zijn t$reede
doelpunt te scoren. 

:

EÉN VERDIEND GELIJXSPEL, madr een wedstrÍjd die, evenals de wedstrijal tegen Fortuna
vlaardingen, de .zwalke plekken van het huldige elftal blootleàde. Het ls duidelijk dat -
op'het middenveld'te weinig pówer aanvJezig is- Daardoor word.t ook I'Íarco v 'Delden te vrei-
nig op maat becliend en moet hij het teveel \,-an individuele acties hebben. ook'vanuit de
achterhoede zÍJn'er: op het'nitldenveld té weinig aanspeelpunterf èn dat ilwingt. ale.verdedi-
gers vaak.tot de heilloze vreg van de lange trap. Langs de lijn $roralÈ de roep omreen rentree
van Ton I s-Gravenclijk in ieder ,geval steeds luider (hij speelde afgelopen zondag nee in
het, twesde)..Ovër een eventuele terugtricer =ou niemand bij LB{S ln i-eder. ge\raI "rouwig"

:-kunnen zljn.

. . ur{IssBr.s.. qMq,;l§ . gM9gB}.r. rJ}.,rIqgB! , utqqo.BN . rJr.'rIs9B§ .rjtrlsgB.,r .ulÍIssBrÍ. uNIssN.gr.{ Iqs$r . ul,rIc9Bx.{

.:'.! - I ' .

Aad de Eooge, oud.verzorget- (masseur, rvas afgelopen zondag Íreeï eens aaDwezlg en bekeek
krltisch de verrichtingen van een voor heu decls onbekend IENS elftal. Èedankt Aadl

ITNICORN UNICORN UNICORN UNICORII LÍNICORN i UI'IICORN UMCORN UNICOR.I UNTCORN IJNGCORN T.INICOBÀI

' 'Olt0l f, j65,

uw radctie rriste.,afgelopen zondag op hct nÍppertje de vollè wlnst. Het bleef blj
5 uJ-t 3, doelsaldo 7 vöcr en 2 xeget.
9ié1 haalden aI uw red.acte':ren ditslaal het einde van hun weasiiiid. - .'-.' .."'.' .

" vooïa1 oscar K. zit er stralend bij vandaag. ilos het mogel-ljk is weéU nienana; '
, ,mËrar hij .schi jnt. de winnende goal te,.'hebben geEraakt" , j'; :: '' 

'.

,' Mindèr gelukkig het. afgelópen ,vreekend h'as cilbert Steenwijk van A1.'HiJ lièp te-gèn

" . Vredènburch À1 eèn gebroken nerl.s op. . i., 'i' -i --

r;rarmer r want het leek'eirrdelljk de goede l<ant op te gaan met. de blessuiès .ino de
.., LENS-jeugd. Patrick BijtsiE (A).r Pi cl(y Spaans (A) en 'Èrwin Rietveld.(C) wetden -
. r-dè afgelopaE- r.rèek gËEsh€n-.gipsbalLEst" verlost.. : - ' r' t- *'

Frans.Ensink blijft ons boeien- oveï PsV - Feyenoordr "Bij balbezit zocht€n de .

-: ; Feyenoorder's inet grote regeimaa! het naburige spoorweg- emplacement op, Ufj g9-,.
brek aan een alternatief".' '

.. Speclale -aandacht \ioor LENS 2. tle:: 10 man r{erd UVS 2 verslageri (1-0). ' -i1

' Plè.t. de Pagtèr zat er verbolgen bij afgelopelt zondag. ilet rnes waarnbè Éij de si-
'. naasaPPels yooï het le. dooÍsnijclÈ was in de l(lëeiï:aÍLer plotseling veri*+enehl'-

Toen. coach- vd'Lubbe opÍnerkt€ da,i: hij in de rust (0-2) ,,heÈ ÍJes op tafel" had ge-
r' gooid zel Piet dat het"lles rru toch ecirt nÍet meer op tafel lag...',.. .

.-Zij èiè het bövenstaande niet hegrljpen kunnen zich btj Dhr. vd Lr:btje vervoàgen "

-voox een extra-}es spreekwoorCen en gezegden..
.Ze zjr1uttr,n dan wel.Èlj Piet 1n (iè klas......
Bij Rvc bègint ren'eiaari te twijféIen of cees Íerpelaar $rel dë ideale laatst'e uram

is...Hij zou niet meedogenloos genoeg zÍjn"
(Erritsen en van de Laar wacht beiden een schorsingt benieur*d wameer A.wetzèI. J
weer op het LENsterrein verschijnt,... "-
Í.festLanèia - VCS 5-2. Lekker geslapen Rob?

,'Zondag veilóor VCS,' maardag zat de "hulptrainer" (èie ou.re in dat tràiníngspii,J<) aL
op LENS. ' I -

. "'; '., .:
Hij schtjnt zondag zelfs mee te gaan naar Tonegido. '..''r .:

- Na een avondtje stappen stond Martin bij dè voortleur, naar helaad, '.sleuie1s " .'
vergeten" Ouders nj-et thuis, vJat nu. -', .';

. Er was nog één uogelijkheid, (half vier 'snachts) de buurDan uit ztn bedl'beIlen.

.- Martj.n zrn buurman heeft de reserveslalltel direkt aan hem gegeven èn wlfcle ze' '
. ciok niet neer terug hëbben. .. ',..r ,. :

' Suzanne Kouwenhoven ís op zoek naar eeh kanarie. Degene dÍe er één kvrijt É1I'
. ÍDet suzaÍmej pèrsöcinlijk benaderen. ''

Er zijn ook vele reacties {ekonen op de haken in t:s.; damestoilet. :

De dames bedanken de persoon die hiervoor heeft gezo,rgd.-" . i'''
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ne zatLrdàgsetekiie kampt het het probleem dat ze geen doelpunten krmnen riaken.
Vreemal is dit niet. Op ale training ziet Barend v Htjkoop zijn schoten naar VCS

vliegen.
He- oude bekende spreekwoord,, Goed voorbeeld doet volggn" is hler wel op zrn'

,plaats.,-!
' ZonCag. a.s. gaat IJENS 1 naar Tonegido, dat nog,zonder puntverlies.is. Steun Uw

' .c1ub.in Voorburg! (Het gehanalicapte tean kan t\.,.stern gebruiken)...
.i Deze r,Jeek was het geen probleem olt de schleniel van de week te vinden:
.. Na. eersl in het klubgebouw een bal doox'het ruitjé van het herentoilet te hebben
.r gegooid kwan l4artj.n'vd I'4. eï om half twee I snachts achter dat hij de verkeerde ''

sleutels had rueegenomen, Eoest hij toch zrn vader. uit zijn bed bellen.
. De jeugdkonrrissie heeft een nieuwe mar:ier gevonden om het kllÈgebouw te bescher-

men tegen inbraak.
fn de herfstvakantie wordt er 'snachts in het klubgebouw geslapen door de j eucrd-
Ieden van LEils.
LENS 5 zit opgezadeld Íxet ene J.colpa. stonil LENS 5 verleden Éeek met 1-0 voor,
wordt .T.CoIpa erin gebracht, helaas voor LENS 5 werd het een 4-1 nederlaàg. '

Àfgelópen zondag dacht LENS 5 wat ninder ri-sico te nemen, vijf minuten voor tijd
stonden ze net 3-0 voor. Toen werd J-Colpa ingebracht, kreeg LENS het toch nog'
noeilijk.. Een penalty tegen, die gelukkig werd gemist en ook.nog een goal tegen.
Àànstaande zondag zal- men in LENS 5 wel proberen om,J,C. toch maar buiten de-.'
lÍjnen te houden.
AlIe nensen net de voornaall Martin worden gewaarschu$rd.

'lr:tr:Ï.i ïà"ilÏiX; heerr Marrin vd Lans ook rets mer sleuters. 
' :

'Schev€ningen,' 2.' +,' ÈENS,' 3,,,. . Schéldsréchter i Hi Vis . .

l{tjn. Gang ging naar Scheveningen op verzoek van een aan huis gekluisterde om weer eens : ''
iets van de Velden te vernemen. Ok Onalergetekende zal het'dit Jaar nog een naal doen
-totdat de. ïedactie 'opLirnaal zal draaien. Het was als of ik thuis was. @zeLlig; bekende.
gezichten en het ligt daaï zo Uniek,wat wÍl je nog neer? Het ,,D€!rde, was corq)leet, zag
geed mensen meer met krujd(en, alles weer als vanouds. Dan venvachÈ men wel .vrat , spektakel,
dat hoort zo bij Houtïust:: dat ben ik gewent. Ele eerste vijf minuten wareq'voor LEN"s,
maar daar.na was cie aanval eigenlijk alleen voot Scheveningen, die vrijuit londeil schieten
op ons doel. Het was net oÉ lr-s van zijn trEnnen keeperstraining kreegll Màar hij was r
fantastisch in vorm, arreen jaEmeï voor die biessure dle hij opdeed;5 rtrin. vo'or tijd.
Eén m651 wist schevèningen onze doerman te verschalken, maar dat is. hem veïgeven.
De tweede helft. spiegerbeerd? Rob v schaik gaf een terugspeerbarretje op het doel, maar
óh, u Íreet wer, maar onze Bas vras j-n vorml I Tijdens een oponthoud riet éen onzer suppor-
sters ontva1Ien.,, De scheids drin:it rrit onze fles":: ,, Í{eet u dan niet dat vis moet -
zvreÍnEen? De. trainer paste nog wer enkere rvissers toe, maar ik zag geen verandeÍing Ín
het spelbeelal, naar dat is ÍïLijn interpretatie hierover hoor. Honderd SupporteÍs, Honderd
meningen. Tot slot r,\ri-I ik hÍer nog even memoreren dat FraÉs Disseldorp een'strafschop -
toegewezen kreeg en zoals we van henn gewend zijn, keuïig lnschoot. Daar besluiten we [Ëtar
mee' Het was kantje boord maar dat is aI heel lrat om van schevenlngen op eigen- terrein
een.. ge.Ii jkspel. af te. dwingen en nog wel onder toezient oog van ,rde Lange,,. .

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

' 'PROGRÀr$IA.'ZONDAG,'5,'óktobér.' 1986. . .

14.00
10-30
L1.90
13.00
1 2.00
12.O0
12.00
10 .00

uur
uur
l.ru4
uur
uur
9ur
uur
uur

Tonegid! I
RKÀvv 2
LENS 3
LENS 4 .. .,
DVC 2

I,ENS 6
LENS 7 +
BMT 4 ++

T,Ei.IS 1

LENS 2

Den Hoorn 2
Oliveo 3

LENS 5
Den Hoorn 4.
Postduiven 4
I,ENS 8

Hr. vd Do_or - .

A.de Bok
Vl J. tl. querreiro _

V1 N. vd BoI
À. Middendorp
V 2 ,f . Groener.Jegen '

v3 H.verheyen ^,

N.N. .,

52t/ L0O8 .
610 / ro92
642/ 1L43
406/2040-
416 / ?096
423/2141
4 L5 / 2093
43O/2225

' '+';; ;; i ;nEi{S.' 7.'Bardl.én6t,.2;pef6ór1en. ,

''++;i i,';,'LEIq6.'tsiÀ&1vaÉEsttjd.'géwijzÈqdli ! !. .
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"IERREINEN.,

Tonegido r

RKAVV:
DVC:
BMT:

ÀFS CI{RIJ\IEN c .

L]BNS 5: W. Kouwenhoven
LENS 6: II. Rim[elzwaan

EodeIaan, Voorburg
Heuvelweg, Leidschendam
Brasserskade, Delft
Escamp I

299855
o774217134

I,ENS 7: c- Duj-vesteyn 01891-7943
LENS 8: r.verkijk 454972.-.

.OP81EI,I,IN6EN: 
,

'PROGHÀ!&!À,'ZOKDAG,'5 ,'oktobër.' 1986 i 2é,'Klas6e, A, ,

14.00 tonegido
14.00 uur verburctr
14.30 ïur Fortuna VI.

als bekend, LENS 7 met JiRoossloot, J.Kouwenhoven

, -i -1', ,"i.i ,i'' TOPgeooRDER.'SEIZOEN.' 19.86,'+ 1987.,

9 doelpunten : :. r D. val ,tdaas .(6)
8, , .,." , ', -, - I .; S. de nenny (8)',
6 , ; M-v Delden. (1)

' 'PROGRA-M!,IÀ; ZONDÀG,' I 2,'óktóbër,' 19 85. ,

14.00 uur LENS 1

12"00 uur cDA 2
11"00 uur LENS 3
10.00 uur Delfia 3 ., , .

'LENS r 8 a j Bardiene t.' 2 ipersonen,

I,ENS

Den lloorn
A1ph. Boys

GDs 1 (vr)
I,ENS 2 (vr)
GDA 3 (vr)
LENS 4

14.00 olympia -
14.00 Quick 

'' -
14.00 Roodenburg :-

westiéri'di a
RKAVV .:,,
Lugdunum

5 doelpr.]rlten:
3 ,,

H.BerEens (5)
F.Disseltlorb (3),o.KönenaÍi:r (4)
R.vd Hoek (1)

LENS 5 - Quick steps 3

verburch. 2'- LENS 5
Pen ttoorh' 7 - I-ENS 7 "
LENS I + - Quick. steps 6

t2 -oo
11.00
11.00
12.00

uur
uur
uur
uur

u.IrsEAcEN,: zor{pÀG,' ?qjgÉptgÍöè:i 19 86.,

oliveo 5
I,ENS 6
l,ENs 7

vogel 3

zzzzzzzzzzzz2zzzzz
DI1 zenr,vorrter, ,. 'ZZ
zzzzzzzzzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

' 'PRCGHÀII]IA,.IN.'DE.'.!íEEKr 1/À]t,' 13l 10.'tót. r 18/ L0; 1986. , , ,

I,ENS 1

LnNS 2.
Schéveningen 2..', - I

verburch 1

UVS 2

LENS 3

I,ENS 4

1-0
1-1
0-1

LElts 5
cona 4
Or. BIau,, 2

LBNS 8

3-1
4-2

7)-2
5-1

Maandag 13/10.. Nivo'2 - LENS 4 .

Dinsdag 14/10 Sigo 3 - LENS 5

AfschrLjven tijdiq bij d.e Aanvoerders

Iieren v. arI,-LENS 1t/m 5'OPGELET,, Houdt U I novembeï
'uIqEiEEg, . ^,. ,: r,ENS 1 - Dos'7s 1

'ZéaLv6etbal .

LENS 5-2-3-1 warGn deze avond in aktie. Slecht h-peloos ód.aan-te zien- LENIS 5 vras een
uitschietett dus da- hoef niet gepubliceeïd te worden. En clan I,ÉNs 2. In gewonnèn iositie
laten ze het nóg liggen ooh bedankt, John. verloop van de wedÀtrijd in cijfeis L-L-,2-f .
2-?.. 313.3-4,'3-í"4-5.6--5 voor Dos-
Nu LENS 3. Loek EbIé was aè Ster deze avond. Hij-ginq tegen het einde van de wedstrijat
het neÈ controleren, maar nam pei afuis de bal mee. bedankt Ioek 3-2 voor Dos. OIaf
kreeg zljn.1"1+nut9n, Het eerste heb ik nog geen 'uÍtslag van door:,Jkrege-n. . . ,j
zzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

t

':'r,ÀNcslnn spoRTÈN VaN'pn z-M r,aopen
z

22.40 uur
22.35 uur

vrij i.v.m.
, 3-1

De Schllp
De Buitenhof Delft '

met een " zaaltoernooi

z
z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
j

' 'PROGRAMMÀTZATERDAGi 4; öIrtóbér.'i986. ,

14- 3O uur DEinoord
1 1,00 uur Devjo 3

I,ENS
I.ENS 2

R. vd !íater
J.R.v Baarle

00r/003
olt/os7

-5-



14.30 ur:r Nat. Nederlanden 3

13.00 uur psvjo I
. . I]IGGING,' TERREINEN

LENS 3

IiENS ,4

Isabellaland, I''Íariahoeve
oosteÍnde, Voorburg
c,en. spoÍtpark Ki jkdÉn

A
N

2t
4z

I]ENS

I,ENS

Sproii< 0 r3l 109
.o2o/ 149N

LENS 1:
I.ENS 2+4:
I,ENS 3 :

. 'VERZANELEN ' , 
-,

LENS 1: 13.00 uur
LENS 3: . )" '',r.'Í'i;-'13-.30, u"

. . OPSTEI,LIN6;VÀN.' DE.'ELFTÀ&LEN. .,

9.30 uur
11 .30 uui -i*-.'. ' ' .

,' :, 1

'LENSJ t;éíi 2( lworden dÖor de

'LENS;3.";.'-]:-:ir,' A.Lar ners -
R.Keus - K.

verzanelen 13. 30 uur LENS

' PROGRÀDlIíÀ .'ZATERDÀG" llj'óktóbëÍ" 1986r ' '

PDK .

svdTf 3

ETSV 2
wassenaar 4

in de uitwe als tri j den .
LEI{S.' 1+2 ' afschrijven bij J.Ham

"LENs.4. . afbellen' btj M. Fris
6796)8'irËms, a. , afschrljvén biJ J.sl;ké ''oi9i419217

546798

trainer'bekenal geEaakt .

J.sínke (A) - G.KuiPer - J. KouwenhoveÍI, - 'L'Sinke - P'Ax -
Compter - F. de vïies - ,r. Roossloot- f q'Y -{9r+"ig.en - ll ' 

N'

' ',lr'- F.v Kester -. M.Fris (A) - D.v Essen - D.de Ruiter -''LEH''4c' ' .' Ï,ffi"no*n - w.sruirberE., -'iinirí;'--Ëliïn*'I-r,.r.ranter - rq.w.

S.de Nennie i
verzamelen 11.30 ur:r LENS , - " 'i

i4. 30
10.30
12.3Ö
10.45

uur
uur
uur
uur

!íegens 2x niet cPkonen wensen we graag verweer, zoniet zal de sbhorsln'g'3 óoÉpetitle ; '

weàsEijden zi jn'o:srralef i 'ggEIg.lL' ' tel. A'Spa 291737 i ,.

fff.fS 'eï Naatdwijk zrjn tn'de goofdklasse ondanks qelijke spelen op een gedeelde eerste
plaats 

, 
gebleven. r,ENé was tegen svcgts,"wel sterler; maàr rriste een af$Ierker rwaardooi' het

ö--O ti"éf. LEN5 2 speeld" tui"r, sev eèn'redelijke wedstrijd., na een 1-0 voorsprong kre-
jen ze 2 cloelpunten tegen waàrb1; cle verdealiging niet vrij uit ging' Na.een' goede iil,zet
konden ze nog net een ielijkspel uit de strijdl konen tegen het nog ongeslage*,sPv: 

-
LENS 4 haalale ""., 

grurràiozÀ overwinning op Marine 4. De doelPunten r'rerden gènaakt door
;--'Rób pilon..en Ferry van Kester en, hoe',is het rnogelijk, 2x Marcet Jansenr-ga -zo doo-r' ook

LENS
LENS 2'
LENS 3
I,ENS 4

L- Looye
,r. Vermeer
F. E3.mj iawan '
N.Ni- L

J velt Her DEUGDFRoNT 
J .- '- :' ." '',r :ï:."": "::"*'.'-:" r r_____r__:_____

JJJJ,T.T,fJJ.TJiIJiIJ.IJJJJJJJ.TiIJJiIJ,TiJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.T.ïJJJJJ;TJJ;LTJJJJJJ.],TJJJJJJJJ,fJJJJ']JJ

AlgeEeen kontaktpersoon: PauL vd Steen, ' Chopinstraat lO3, 255t SV Den Hàaí; '

teI. 970154 (b.g.g. 971674) .,1,:--.i! .,
"@'t- I ':r' I' " : "

' Kónlaktpö;àoon: ',' ' 'Jan spàans ' LeL. 2gzg2g (b.g.g. 970154) "' r':

ifu"if.r, voor Qe wedstriJdén fij tan spaans op vrijtlagavond tussen 18'oO eii 19.00 uur.

JJ JJJ JJJ JJJJ JJJJJJ JJJJJ JJ

In ruiterste..nood 49g o,p zaterdagEprgen oP LENS bij ienand van de jeugëkgrylissie.
tel. 66111í1. voor avond.wedstri jden tel. 970154 .-., ) ., .. :

- ' - 
' . sahénEóÉsti LENS:- .'' ZATERDAG,',4+l 0'! +L996,,

14.30 uur
12.30 uu:
1!. J0 uur
14.30 Éur
9.30 uur

12.30 uur

324
431

Jl3 r,,.
404

LENS A1
LENS A2
I,ENS B 1

tENS 82
LENS C1
LENS C2

wc A1 '''
R

l{
?
?

?

cravenzande sv À2

Quick 81
celerltas (vx) '
Delit C1

ADo (vr)

. Besanger
- lihyte

s, vèiàaaI 13. 30
tt.45
t7.15
i,i . oo
a.45

lr'.4s

utr

uur
uur
uÉ
uur
urrÍ
uur

-6-
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.'WOEN5DAG,.8+10+tr986, .

20.15 uur Qrlick Steps A1

BY ZONDERHSDEN. ., ,

--.--
Éië kopy; ..".
achtexin deze lENsrevue

' tLEI.ts A 1

' 'sarlien](oÉsËt elÈ,'Ste 5, ,

Nijkerklaan . 19.30 uur

opstellingen, akiivi teiten..ilerfstvakantie eí LENS c2

,. tussen 12 en.19 oktober op herfstvakantie?? Bel àit nu vast door. tel'
' 'OPSIELLÍN@Nr. ,

970154

19.00 uur

' -LENSrAtr.:, Hoernig
EncUiéh

- R. tlaf faele :
- J" Tinsermans

.'.

,J.
E.

P.vd zwan - H- Gabel - G.Steenlrijk - R. Garskamp
-i B.Itrwlings - M.EndU-ch - M.e1 Assrouti -

. Leiclers Peter i4eefouÈ en Ronald Boqisch.

.'hENgrBl:. J.. Dunant - Ir1, Schuu.rDan - D.Bijlsma - P.v KNijff - P . Va lkenburqh:' - R-Tettero. -
:r ::: F.eI .Éaddiorai - E. Spaninxs -, A.. Raghoebir - H. Smuldèrs - B.GicIu - J"Acer'- -

M.Brooshooft r,eider Leo ï nijn-
' 'xEHs,,'BZ i.;' l,li vd Bèrg -".s.val"qeïq - N'Bholai - 'R.Boon - A-v Delden -1 N' Jagesg'r - .

M.Penàings - s.Sharma - E"slierendrecht - M.de vries : J'wests-trate - '

. Leider Jan vd Berg.

M.v Croonenburg - E,den Heyeï - P.Pronk - E, Rietveld ; N.SchuuSnan :-"!'Sfaans -
R.Tettero - M.Tijser) " l,Í.I^Iiersma - D.v Zetten - R.!í.yt:-dPnal. - 'f.UansvéId

' '!EK6;A2. .

ste rker maar aIs geheel In!ste ik een uitgesproken aanvoerder die het spel naar zijn
hanal kan zetten. Denis opende de score" Hierop volgce spoedig de gelijkrinker van HBS

niet attent genoeg was net wegwerken 1 LENS Doest weïken

M.Haazen - v.Tromp --N"Baitus - E"Raffaele - A'v Í'Iljngaarden - D:Hanique -
piStraatÉof - R.Mahieu - M"SPa ï K. verhoeven - R. zandstra - D"Bisai - I

' 'I,EN6;'C L r i

. ''LENSrC2E. D-v Deldeh - D,He.!ns - M.Knoester - P.de Lange - M.t'lubben - -I{"cilliot -. E.Lau -
"" ]]: - 't'|-'schorte - F.Lelieveral - ,f . spaans - M"Tijsen

".'i'í. ; ,!::-." r ,.. Leidèr N.,N-, -:Hss,,i,.+,.rii,caiAà,., :,,.

Kom ,IaaÈ ik .eenq naar de Bosjes van Fex gaan want À2 zou h€it oPneIIEn tegen HBS. Ik hèb
-' ',geen-. spijt gehad ,iaÈ ik 'gegaan bèn " zaq. veeJ. dcelpunten. dp zich was hejt elftal van HBs

geen schadur'{ -meer van wat ze vroeger oP h;t veld brachten. !ÈNs ri-s indlividueel een s tuk

doorda t olrze achÈerhoede
met een invallend kèeper xevin rrerhoevc-n, maar hij was gïandioos - Èri aËir"àn2'e irrili àie;
drie doelpunten op zijn naam bracht, docr ,het goed afspelen van de bal vanuit het rn-idden-

velal. ceweldig om in zo'n elfEal te kunnen spelen, ma3r zoek een spelverdeler, dan zijn
jullie onverslaal+?T. in jullië klassc'. rk kon spoedig terug-

F.Flunans.
. .I{EDSTRIJDPROGRAMEi\.' DÈ.E+F+JÍJNIOREN. .

Àfbellén'voor de wedstrijclen li3 nouert Pennings oP vrijd.agavond tussen 18'00 en

In uiterste nooal nog op zaterdagmorgen op LEI'IS, bij ienand van de jeuqdkonmissie
teI. 661314.' voor avond$rëdstrijien tel" 970154;

' ZATERDAG,' 4+ t0r 1986. . . saheíkórtÉt j LENS, ,

1

811
881
902.
949'
101 I
1038
1042

uur
uut
Pur
uur
uur
uur
ufr

10.30
Lt .45
9. 00

10. 30
10. 30
10. 30
10- t5

uur
our
uur
uur
utll:
uur
uur

11"00

" t2.45
"9.30

. - 11.00
11.00
11.30

"* 11 . O'O

LENS D1 .,
Die Haghe
I,ENS E 1

LENS È2
I,ENS FI
ODB F2
HN1SH F3

r Blauir zwart D1

- NENS D2 .. .

wtlhelmus E1
Duno E2
GDS El''' mNs F2
LENS F3

v3
ockenburgh
v20f3
vl "'

vz
Albardastr.
vrederustlaan

D2

. ,BYZO}.{DERHEDENi,

zie kopy.: :. opstell.ingen, akti'/iteiten herfstvakanti-e en r'nNs cz
achter in deze LENSrevue

. tussen 12 en 19 oktobeÍ op herfstval"anÈie?? ÈeI diÈ nu alvast door'- tel' 97C15à

-7-
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'O?6TEDLII{GENI

'LENS,'DI :. P.Bosch - M.de Brito - M.de
. -," M.Izendoorn - B.Olsthoorn ?

S. Moesman

. .TENS; D2 C ,

" I-ENS r F l. ,:

Bruijn - W.v DlenEn - T.Helns -
R. Pronk - R. Riemen - J. Verhey -
Leider Tlon I s-cËavendijk.

A.ala FerréiIa'":-.
R.Wubbgn -

l.eÉournarsa'- M,Eorsdi -'v.èb.inó'- e.den uèyer - R. Jalga - lilr,oèk -
D.Marnièsing - J.vd Seyp - E.waterreus - D. Zandstra - M, Chaaibi, l rM.Tijsen'.

Leiders Patrick BiJIsma en Rob v schaik. '
-i

IENS.'E 1 r .V DÍetrÉn'- J.Hoefnagel - s.Hoefnaqel - M.Jansen - L.van r-rt Kl,ooster":" R.OtÈe -
.IbÈpendràaier - F.Kortekaas - P.v Rljn - ,I.SanèÍfoïÈ - P.vd Steen - P"sinke -

,,.. llï.

' 'LEKSrE2t..

.V Verseveld Leider Leo v 8i jn.
Y.Basdogan - È.geck - J.v Eyk.-"À.e1 Hadd.ioui. - E:eI Hadèioul -:,R.Klóàr -
R.v Lint - J,Ouwerkerk - M. Pronk ' i4.Waterreus - J-vd Zande - M.v zandwijk -
P, Zeemeyer . . Leider Joop Pronk. 

.. -:. - . . i ,.-.i
E.Akor'- J.BloÈ : .J.BuÍs - À.vd Heuvel - R.vd.'Heyden - .Ih.y Leeu.wen -'A. Souaré-

' 'LEN$ j F2. . M: Boerroaàs - P.Catrpos Ponce'- !{. Daamen - 11. @nnoun - À.Jagga - P.IGmpfraat ;
V.Stiàter - D.TleEeyer : B.Wàqner - N.tiagner . '

: ' l,eider N. N.

'LENS,'F3. , G. Eàgels - V. de croot - R,;
. :, ''.

'LENS;e2, is.'eï 1, !, ,

r Met, inganb vaÍr deze wéék hebben we. gelul<kig een ],ENs c2.Aan het begin van het.seizoen zag
het er nog niet naar [it. Er waren 16 c-klassers 'en ook I}2 en D2 zaletÍ krap. ln de inensen.
GelukkÍg zijn er zoveel nieuwe aanmeldingen binnengekoÍnen dat Íre nu een C/D-koEbinatie
als U.reede C-elftal kunnen laten gaar voetballen. zateralag spelen we nog vfiendschappeli jk
trEar de qeek er -na gaan jullie de kompetitÍe in. Ífe weten best clat 6a §6'n'"i.§"è* jóngeÈÈ.

. tele-urges&Íd zijn dat ze u1t C1 *"egràIl.r, en in C2 rpeten gaan spèlen.'oadrtègdnovbr'
.staàt ook_ dat. andere jongens blij zijn dat ze eindelijk in,hun eigen klasse.C rrcgen-'gaan
spelen. qo-k de speleïs van D2 vinden di t hard.stikke leuk. Doe je best'en tnnak er"een.leuk
seizoel yà. tlij zu1len proberen can enthousiaste leide; voor jultie te vinden. .?!jn''gr
ouders alíe nog vragen hèbben bel gerust g7OL54.' Jongens, veel succes en kljk eens in ie
omgeving of er .soEs nog een C-speleï is dle bij LENS Í,r11 gaan voetballen. Want"we kuníen
natuurlijk best,Írog wel vrat geLstè.'-ng gebtuiken. , . , , ,.

.' IíE R,FSTI'ÀKAdTIE € T !íAÀtT.. BÉZ JFT i DE.. IIULP? ?,

De jeugtlkomnissie is dzuk bezig ruet dè voorbereidlngen op de herfstweek. voor de ouàers/
spelers die de details vergeten zijn nog even een summiere opsorming:

-.

.T

J

Marten - R.Smit - RJStap -,ÉiT€ttero t aanYulling
Leider N.N.

maandag 13 oktobeÍ: LENS F1rF2 en F3. srmcrgens 10.00 uui een toeinóoi.' Na biooruiattijd
" spoitdag op LENS trEt E1+E2.'l,ichtk'r:ssen ls aanweziE.' ninaèi i'16.30 uur':.: ' ' j." '; ,. LENS P1 ,F2 en F3 naar huis. IENS E1 + E2 eten op, LENS_. N,a-d-uinwande-

Dinsdag 14 oktober: Na ontbijt tralnen El' èn E2 wat sanen net D1,en D2. trÍa. de lunch .1
wedstrijden tegen schoolteams. Om + 16.00 uur qaan E1.en E2 naar huis.

'; 'i '-' DL eD DZ gaan eten en daarna een tl-uinwandeting . doen en dàarria slàpen
":', -t1: op f,ENs. -.' ' \ ,: j ;-
woensdaE 15 oktober:Na het ontbijÈ hebben Dl+Dz.een sportdag. Na het eten zweEmen en

s ! middags 'gfllg. *" iet-s leuks doen voor LENS E.1,F2,F3,E1,E2,Dl, en D2.
; Meer nieuws volgt. f,fnS Cl heeft een toernooi bij Den H-oorn. Ook LENS,... r. '. A1 en A2 hebben op deze dag aktlvÍteiten met als het qan ons ligt., ' '. - i - spelers van rc Den Haag. Wie Íreet. Ook spelen ze een wedstrijdj I

donderdag 16 oktober: LENS 81 en 82 Èrainingsdag incruslef rulch, wedsÈrijc en koud *.buffet en nisschLen spelers van FC Den Haag.
Vrijclag 17 oktober: LENS Cl en C2 trainingédag op LENS- Na het avondeten'eeir;lei.rk.spet

i' r. -.(zegt Edwin).i.p.v. fi-Im een cluinwandeling en slapen op L,ENS.
zaterdag 18 oktober:na het eten kompeti tlevoetbal en naar huis. j - "ii
neze weàk kost naast een hoop energie ook veer gàra. »enl{' .en= aarr'het eteir en drÍnkeh,
zvremmen. Via aktles (Iotery, kranten en een steunpot i.n ons klu.bgebouvr) proberen we dit
gelal bijeen te krijgen. AIs het lukt kost het jullie niets and.ers vragen we een kleine
bijèrfge van julIie.

-8-



'HUNP i 6EVTÀÀGD T VOOR,. DE.. EiORTS'TWEÈR,

niet.,,1' .i lr\,1 r',i--
" KruisexÉr»sneenmns jEÉvneeco. 

.

Natu'Glijk kunnen lrij de organisatie,. niet alleen af. Naast de begeleidinq van {e spqigfs
zoeken-Íre ook nensen die voor de maaltijderi willen zorgen. zijn er senioren, g-klaèserà"
(voor.dé-lÈa-F) of ouders die".wiltenJtfelpen IbeI alan 970154. Echt'Llleen,lk'unnen rwe hei-:

',r .i a i;. -

: ... e.,a-' ' ;' 
_ 

!

Stee.lq'mdeir, komt.het vooi dat'de - ve.rénigingen zelf vdor. sèheidsrechters' noeten zorgen,':
Er bestaat een cusus' waarnièe, .je. wordt'olgeieÍd tot klubs'cheidsie.ihter;' Dit Íè-'ëen cursus.
Van É .àVoriden (vrijhàg) 'van'iZ|:. .uur.i ,Oe. eerstvolgende icuisus rrrciÍÉlt 'biJ,.Vlos georgàniseeral.
De ko.stén,.rzijn voo rekening ,vàn' r.ieHs i' Daarrhe cursus bi'nnenkórt start. vragénr, vrlj geinte-
resseeÉdén.vanaf 16 jaar Zich z:s.m.'oD te.jeven bij PauI vd Stbèn'tel,j'970154.:
EisqchÍèii,ook iets Voor de hereri Heins. èn- Jdnsen?.? , .,r'. -i-f .. ' l

'De, éer6te 'Daand. ,

Donderddg i2l augrustus. l.la'. een heeriijke vakàtie;.b-a: doorgebracht in. heÈ, zoncivergoten
Hongaarse lanal, stomnel, ik,'haast. bézwijkend ondeÍ ale'Iast van tent.en. stokkén,' àe trap.'
op, De,kamér inlopend 'rinkelt. de telefoon. PauI vil Steen,aan de. li jn 

" 
..-det..deilmédèdeling

dat de .opfenwedstrijd van A2 verplaatst. is.rian zaterda§ naar vrijdàgavdnd.. Zo, dat is net
je neus.in de boter vallen. :KoEend: vaÍr, I,Iesterkwartier hàd ik gezegd,; na.,twéë jàaÍ voor-

_ zitÈerschap, nu weer een jeugdélftal te wtllen lelden. Na enig overleg bleek A2 nog leider-
.. loo"s _!e: z.ljn; alus ik l<_on rdjn gang gaan en, mijn hart ophalen. Bij aankonsJ op. lEN§ lag.:' 'er'een :<erirÍgr Urtef5è'uret sielersnaiireriï e:r was een sbheidsrechter,."en een.'jukolicl.] De hele

opï'ariEl deed prettJ,g àan.,,.rk wela vobrgédteld,' efl de eerste wedstri jcl.,pet -nl jn. be§el--'!dl.iq
werd.'.-.'... geslaalt.' We'l j s'iiaar' lag _het. aan 

. 
de 

. 
tlOen.stalder, mear toch, je .kunt je een lreter

'Éèqi; v,ioïsrà:.rèn.''
. ,,:.. " .''.. ','i.' ' -. :r-' ''_'i 

_f t";'' :"' '
Inmiddels rzijnl we :een roaand verder, en teiugkijkgncÍ :kan: ik 'coicluderen alat het;-gèiicbn,. fijn
isi.om -bij LENS;'bezig)!te zi jn. De àele' club stÍaalt, nivo'li.rit. Ef Xan eri::gebeuitr.heeil, vèel',
maar paniek komt niet in het clubrroordenboek voor. opvallend vind,ik de enorné méileilerking

,''.r,-: :'ï '

van iedereen voor van alles.. Men is altijd, ye-I..:!gr,9$ qrgens in te. r11llen1 je:;fl}lt_"gr_eLr.
ook het voetlcal is best leuk om te zien. Ik schat :bi jvooÍbeeld -.LENS 3 in .étàatr oid. tégen' '
liesterkt{aïF.ier 1 te spelenr, met aardige winótkansen voor dè rblauw-wiften, èn'à6k bil heL
eersÈe elftal ziet aLles, ' vóorbëreidÍng, wedstriid, entourager'èr heei.wat beL'er uit daà
ik cle laètste jaren. in cie , troosteloze eersté klasse van de H\.IB, tqevrènd .was. . -' " ".:'

/. 'roe overstap naar èën ande-re veréniging is altijd rnoeilijk, maar de prettige houding vàir.
de renseii''die ik bijr..LENs tot. íu'toe. treegemaakt heb, maakt 6"g 6i1e'"?i wat 'mal<kell jker.

- Bedanktr'en op naar det tweedé naaa!.-;'
,' j. ,: i':rl,i.- r : a tii:,Í(1f- ;:; - F-red crens .:*. ; ' .!, .
'Réaktle rdeugdkorrrDtssi-e. 

"

: óok. wij ziin'Lrii aàí r-led crens onzé vereiisinil irr;;xo;er; rhee fL om aktief,,tei ulijven '

irin h'ei' voétuà[èir . ' ri eén t<ortè r.ljd heeft hij ;ich ir,.órrrè 'irereniqinq. inqewLrtt. í,raast
zijn leiderècha!'vervanlu [ij'óok' nonald Borriich vóor'de' tiàiàing í""-à" "i"t'{èselek-teerden junioren en tevens doet hij de toernooien voor de jeugdi;gen- hel_è,.rklus di_ è!bij_:..

' hen ln Eöede'hanalén 1s..
'oar.."à"aisèk";;;f+* wàSt"ix+aiti;i: ré cerara vd Èysen."r,io àr t.r.hÉÉi;,i.n on""'.r"ràr,ij
gin§. cerard wdé'aLgeóeeii-vcioi2ittei Ëij wesrerkwaiti"r ,..r z iri hart tag altÍjd bij de
ieugdataeting. aij ons id-hij'và plàn om vebl':ian -redenwerf en nevenÉt<tividetlen .tó, qàan
doen. De opendagen in augustus alsEede ztn plannen voor de herfstweek zijn van hérr af-
koEstig. Dit belooft heel Í{at. tle hopen in ieder geval alat de samenweikilg_},et Fr-eg -_en., 

.

cerard hog heel lanq gaat duren., J ' i..., , ... .::"" Í* ,l , .- ,.,
."""i",;"";;";;r"r, -:,,': ::.:.. ' '': '' oe,{eusdkoromrss'iè' j",-'.''

" 
" 

Í " ' i ) 
"f 

:-'' r;:'
Eleronder. lref fen. ,juI.tÍe:'een..-eerste stand aan in,de strijd Èie.de,beste j eirgdléperer'tàí -
r,ENs, htgrdt ,di!-seizo€n.l.Er wordt; zoals eerder vémerd, '"gestrèden..tn É.Èeè 6roepe1i;r Èeir :'-tríeten Ai:e4:p:-lilq9sers. gezan€ri jk en c= -en'.D-krassers ge zameli jk. .rBèooraeerd -i,ióidt:erke'r l
wedstrijd. o.p, qe.ondèrdelen: A- i,i: voetbaltèchnlek, en, talitièchrinziètrt;.,.,-1,:,. r'' :t :ai"...,.;.
. ..,r' ',f . ::.: \';'.,,. ,:Í\' i.:- , .i. B. mentel+,teit ; '. ,.,. , "'. i '' -,' :i"':l i;r'.r;'lt^lai'

tÉ ;;;;-*i;,i,sreFqs
. .-. C. .' sportÍtdtelp... .

elke week het 'géfitddÉlde, aailtal
i::.' '.,t',i-,); . :-.', ' r . r.'-r.. -r.''
punten per .we'dstri jcl,' oirldat' andèrs ': '

de spelers
schiinliik
geELiddeld. 

.

uit 4 weds
punÈen ver
spelef e d
De stand i

,:.ui.! eel! erftalr'dat meer ,wedstrijalen .heeft gespeéld dà,ëèn dnoer dittat ri,àa:r:-
..s-tqgësj bovenaan zullen staan.. speleï A rret 1OO .iunÈen Éit , 5 .weàÉtrij den:, , dus I

?9. pqnt.e.n .per ;wesstriJ<l, .zal lager in àè stana siaan aàh 's'pelei. B óaÉ. eZ:piintéà
trijden, Í,rant_ èie heeft geÍdddeld 20,5 punt per wedstrljd. Het gemldderde aantal
menigirurdigeh'jiré' met 1oo .iom de konma kwijt. ie raken) r in het. vóorbeeld, heeft
us 2000 luhten'(na 5 vrealsrrijden) en'spelàr'a 2O5O puntLà' (nà a wedstrijd;;t:- ^

s alsvolgt: -9-



' 'Àl§;xr,nssn, ; .' ,.C,/D+KTÀ§SE. ]at
pnt. ,. 1. l', JeÍoen Drmant (81) '.. .. 2000'

2. Danny Bljlsna (81) 1940
3. Jerry Hoernig (A1) 1925
4. John l.Íansveld (82) 1920,
5....r ...Patrick straathof., (A2) : 1880

i... ,: j !,taurice Schuurman.r(B1) .1880
. -i^.:'-.,FaysaL eI Eaddlioui (B1) 1880
. ....: , Maurice .vd Berg, (B2 . . -: 1880.

Remio wyrdeman (82)' 1880
10. Ronaltl Zandlstra (82) 1875

. . JEUGSTOPSCOORDERSLTJST.,

. Rikkie Kloor (E)
!4ichael Borsten (D),:

I,Íohaxmed eI Assrouti ' (A)
Monir Chaaibi (E) :' ;

Eans veïhey (D)

lrlichel lzendoorn (D1)

Mario ale Brito ( Dl)
Barry Olsthoorn (D1) ,.
Roger Dienen "(Dl) 

- , -

l4i s cha . Croonenburg (C1)
Martijn Scholte (D2) ..
Dennis zandstra (D2)' !
David v zetten (c1)
Peter..Pronk (C1) -,
Raoul Jagga (D2) .,

Niio Baltus (A) :

Àshwin Raghoebir - .(B)
wilIem Daamen, (F) ;:r
Kevin verhoeven (A)

Jeroen vd Seyp ,

Rob'ert Stap

Hans Verhey (Dl ) _

MaÍio..de Bri,to. (D1)
Peter Pronk (c1)
waltér van Diemen (D1)
Fràs v Lelievefd (D2)
Martijn Tijsen (D1)

.1

2

3

5

ö
9

1975 pnt.
1950 ,, .

7925,,.
.1925 . , ;'
1900 ',,
1900 , r' t.
.tgoo ;. ,."

i 1875 ,,
1850 ,, ,
,1850 ,, ,.:'::

L:; .
2;' \
3. .".

16 doelp. .6 "6.,. 6
..,6(

.5
..5

doelp.:', .
9
7
7
7

o.i ti

D-e rvoU.edigé lijst hangt op àet prikboral bij, de .ingang van de kantine tegenover. het tassen-
rek. In deze stand zijir nog.nieÈ verwerkt de iritslagen van D2 en van È1. pè leiders van
DZ zi)n vergeten het briefjé'ln tè vuLlen en'de .leider van E1 (Richard vd goek) wist . .
zich wel de uitslag te heilnàëren (10-1 voor El tegen Quintus El), maai nled.'wie ae agàr-
punten heeft gemaakt. Speleré'v.an E1 Éelpen' julliè Fichard daarnee op de "iraÍning 

"r.rr;dan kunnen we volgende week de stand bijwerken. nir vàtqéten jullle Richard niet ie vràgen
wie." afgelopen zondag,de 2 doelpunten bj.j' I.ÉNs I tegen-"VerbuÍch .heeft gescoóÍd. .Dàt zal

" 'EENS,'HOOeIfOt D.'+.'BOKÀÀLr (voor I e+en; E*k}àssers ).

a,

9

1

3

4
5
6

' Àrmlndo da FerÍ
. Ronano Tettero

Niels Schuurman

,, ,Iim:qg Spaans (C

David v Zetteh
Ryai cilllór (D2)

-,r 100x ,

<. 77x
.74+
52x '

. 51x :
49x ;

eara
(c1)

(c 1)
1)

(Dl) -45x - -' ;-'
43x, -, '

' 36'x ; ''

16* ..x ;.
16r<.
76x

(ir) 
"'. 11.

Jongelui, de te winnen ,Hoöqhóud; Bókaal. kunnen jullie bewondleren in de adEinistÍatÍekanEr.
wí.nnaar vrordlt hlj
keren heeft. r{reten
tr,Ieetallen hebben

die in de perlod.e tot en rtet december a.s. de bal het grooÈSte aantal ,.

hoog te houden. Bij het door de C-klassers bedachte kopbqtspetltje uet.
de koppels Àrrnindo da Ferreira / t4arío de Brito (D1) en fuichel Izendoorn

Mi.chel .Izenaloorn / sans, Ygrl:V (D1) beide t.gr ió9 toe dé Ztx qqh ald. Íiie" votgen? 
_

. .I.ENS,'SPORTKT,EDII{GI 
EE.'KOOP

rr.s. zaterdag verkoopt de Jeugalkormissie:'èiverse LENS sportklecltnq (qebrullte en nleur,re):
shirts matèn 33-36-39, broekjes [aten 1 t/m 4, sokken gróot en kieln. verder een ruime
keus ult diverse trainingspakken en voetbalqcloenen. 

, 
y.erkoop vanaf. 1l.oo uur zorang

de voorraad strekt. :, l

'A2.';;IIBSi+;LENS...'3-4,, r...1 ..; .. ,. ..' .i
De spanning was.te.snijden op het craeyenhoutconptex. TiJdens de warDing-up op het vlak
bij de ingang gelegen veld drie ?reïd er verlangend uitgekeken naar de komst van Marco ..

Haazen, de vasf,e keeper, clie deze zaterdag èerst, ivm een blessure van Jeroen, bij Bl -

neegiedaan h?d.. om 5 voor half drÍe lras, hét wel ariiaefiif: ondanks de belofte àut llur.o
zou Ïoben, stonq À2 zonder keeper.. Uit deze vervelende onvoorziene situÀËie bleken toch
nog twee lichtPunt.jes te voorschÍjg'te toverèn. Ten eerste..had tegensiander EBs alle-
wedstrijden verlóren, ten tweedé vías de voorhoede van LENS versterkt door de koEÈt van
Rob Mahieu. l(evin veïhoeven was zo vrienalelijk de zeèr ondairkbare taak van keeper-uit-
nood geboren op zich te neEEn- ondanks de drie onnodige tegendoelpunten was zÍjn optreden
geslaagd te noetrEn, hoewel niet voor herhaling vatJcaai. ovér, de *Ëa.trlia tan ít r<àrt zrin.
A2. won verdiend.; A2 stond ongeveer 52 keer buitensper, .12 weikte.àtctr uit de naad, A2Iiet plus rolrius 10 uogelijkhéden voor open doel liggen, A2 besliste ale wedstrijal pas in
de.86e ninuuti, Eq, A? was na afroop heer eïg brrj. -I.reÈ 

àaht< aan xevin vertróevei. .-

:l

van 17.30 tot 18.30,

' -10-

, Fred Grens
daarna Satehavond ,bij Fred.

i

P. S. vriJdiig d. s.'; eerst Èrainen,

:/

a r,.1 -ii :



'LENS,'DI ;+.'IIBS.'Dl ; ,(eérslaq j 20/9)

We Ípesten -van Ton een. verslag schrijven maar we lyisten niet hoe víe moesten beginnen. Het
werd 1-0 in de.eerste rust _voor HBS, (de.ze zin kwam van Barry). volgens. Michel, aLLè ook
heel .bghoorlijk.kan pr-aten, werd het in de trreede helft spannender. Ton zette l4arÍo, naar
vàren,.en daaÍ kwam een iloèIprm uit. toen kvram Hans met een een-tvree met.Mario en daar
l(waltr weer een doelpunt uit (vafl Hans). Een,, lobje over de keeper. Daarvooï wou Hans nog
een doelpunt maken, naar hij schoot te zacht en stond erblj en ke,et ern-aar, voortaan lrDet
Joop elke LENS,.goal vocaal gaan begeleiden ( goooooaaaallll,.volgens qalry): t'Ie schrijven
clit verslag ir.r d.e arrmi nistratiekaEer, deze kamer is mooi opgeknapt.Elaar er [Pet volgens

, MichèI. eqn. .Aj ax poster (50x50x) homen en volgens Baxry een PSv behang, Dan. Fq .gelijk . pie
Eeyenootrd poster vaÍr.de muur. Michel ,Dl ÀJÀX, Barqr pSV D1 .

' 'LENE i D2;+.'6oia:D2: :6+l: : 42+Ol :27+9+86.

We begonnen goed. Na ongeveer 15 trÉn. scoorde íeroen 1-0 dus vlak daarna -scoorde l4artyn
2-0" Dit was de ruststand. lia de rust gingen we er- keihard tegenaarl'en- @na was riërdens
rlEer. LENS scoorde drie keer. echter .elkaqr, k'aarna Gona ook één doelpuntje nqcht rmaken.

IIet. wai. inxtri. ddel:" 5-1 ger.röiqen. Een ninuut maakte Gona h*ÈF gn het strafschoPgebied en
kregen. we noE een penalty. Dat laatste ktusje werd door.onze keePer Raoul Frilua afge- 

.

Faakt, HieidoóÈ k*oarnen we na een prima wedstrijd oP een einÈlstand vàn 6-1.

", '. Í[ED6TR.1JDVEH,ELAG

Edwin ltatefreus r
5'.'82,'uit6lé4r 1-7r .

. qiter.aàiogrrtàía p. e ,.rr.,ï..zaopren betekepde .root àirÉ vroeq,'uit de ve5e1 9.1 n3.f 
- -

1s-Giavenzande. oantzii de bereidwillighétd van Cor Toet (zwaqer,van de. Ièlder) -hadden we

genoeg vervogr. Tqen.noeit ae vreilstrijd nog gesPeeld. worden, en ook qat, gtnE {el goed.

-.l,let het eerste doelpunt van .Abib en de tweede van l4oniï gingen we de. rusÈ Ín. I'I.a de rust
.kwam dnz.e doelpuntenmachine in aktie en dat vras natuurlijk Ékkie Kloor.hij §coorde dle

volgende.twee doelpurlten. Daarna de eerste goal van Jacqueline Ouvrerkerk (jacqueline
.k-l.asse).. En de twee laatste doelpunten werden ook weer door Rikkie Kloor genaakt.. AIs-
het over-spelen, van de bal nog bete.r gaat vallen er nog veel treer doelpunten, dus jongels

. Àet-daàï, eens op- A1 met aI een leuke wealstri j al" met veel doelpunten. ,fongens zo dogrgaan.

'iluLlie Ieider (of meester) ilooP.
'' LENS ; F2,' +,' EENS ;' F3,',(vérsla q ; 2A+9 ),,

oe open. lniAgagen. op LENS hebben .er in iecler geval voor cJezoÍcJd, dat er nu ook drie nini-
wèlpentèàris'oFl LEtls zijn- Afgelopen zaterdag speelden ,de twee nieuwe teams een onderlinge
$edstrijd. uat..'opviel tras het enthousiasÍne waarmee deze jongens en meisjes bezlg waren.
Treuren de oudere leden vaak na.bij een tegendoelpunt, bij deze' jongens lías het een feesÈ.
nii iedere aft-iap ,rnaakten ze namelijk ""n 

àf"pru":< hoe ze nu. ae àftiap weer zouden nemen.
Een overstapje. if zelfs meetdere, een tikje, terug of Airekt een knaL naar voren, vele
ïariaties Iieten deze jongens uit eigeí iniLiatief zien- Natuurlijk zitten er bij. deze
teams "jongens bij die er.íu'al uitsplingen. DiÈ ls echter'nog niet belangrljk. l4et pleàier
staat immers voorop. Het scoreverloop wa3 sensationeel. LENS F2 nam een 4-0 voorsprong
voor de..rust. Na de xust Ínaaktèn. ze er nog 5-0 van. Daàr^la was het'Iang F3 wat de klok
sloeg. ze kÍranèn terug tot 5-4. F2 kon door èen laatste kÍachtsinspanning noq tot 6-4
uitlopen. LENS F3 had te weiirig tijd om gelijk te maken maar wist de einduitslag toch nog
op 6-i te krijEeí voor LENS. F2- Een Ieuke wedstrijtl et doelpunten vàn petro campos Po:tce
eri willeó'Dààméri (beideJ] 

, ven i,ENS F2 en 5 doelpunten van Robert Stap van'tENSIl:..

ZIE' ÀKTIVITEITEN EERFSTVAKANTIE LN DEZE LENSREVUÉ

. .UITS},ÀGEN,.JEUGD,

vredenbuÍèh A1 i1

vredenbnxèh 81 i
Rava 82 ' .

LENS C1 .i t

gw'D1 . ."1
'. , .. f'.rir . "-r

, 
I,ENS, A1

. LENS À2
IENS 81

' i,ur'ls sz
Jac'Cl
I,ENS Dl

0-1
' -3-4

4-3
' 9-0
14-0

'0-3

I,ENS ó.2

LENS E 1' ''

LENS È2
Eava Fl'
LENS F2'
LENS F3

- Gona D2

- Quintís n1
Maasdijk E2

- 'lrNs FI
- HW F2
- ' nxpso n3

-t l-

6-1
1t-1
9-0

" 8-O' 3-5-'4-7



LENS A1 heeft met de 1-0 overwinning de draad weer opgepakt na de cnnoalige ,nederlaag
tegen scheveningen A1. vredenburch, blijft altijd een lastige tegehstaniier op eigei.r' terrein. LENS D1 ondervond dit. maaï wèer eens. Een onnoiige neCerlaag en zèIfb van beide
elflaIIen ee spelbr eruitgestuuïd. zonde hoor:: LENS À2 stond 2onder keeper.Erar wist
'toch nog nipt van het zwalcke tIas te winnen, LENS 82' kon nog steeds geen h;Iè.àëdétrija
serieirs voet6à1lèn. Na iust liep Rava mà.kkèlijk weg. IENS èf naa i:a" zÈàkke tegenst;dei
en scooïde er lustig op los..LENS D1 gaat steeds beter draaien. De laatste 3 wàdstriiden

'-zit)t ze niet 'vérsragen. IENS D2.is gek op, monsteruitsragen. 'De 6-1 tegen cona was nof-t€ weinig volgens de leideïs. f.nus Bt verpletteiile guintus en LENS E2 wèet geriöon.niàt
i'Iat verllezen is. Rava F1 was te gtetk voor LENS Fl . ceen panieik hoor. vóIgénde keer

'' i+innbri vre;-weer. LÉNs-F2 ís èen leuk erftal. irw speeldé al'voor n.i i*".aé 
-=eiioen 

sàmen,jullle Pas voor de tweede keer. Dat -wàs het ,er".hiI. LENS F3 speedde tegen een nieuw
elftal van RKDEO.' DF 4-1 overri,inning was d.ikverdiend. , -" -

'' LEi\rs rhleléiploeq; oÉ,rweg,'naar,'PietrBurqhó urrt.,. .(e6té r cll Àzuï ) .'

:Iion
en

gee

ii

adeE-benexnende -landschap. Links aan de overkant rran de canyon, het dorpje Rougon, als een
'radelaarsnest" op een.berg.. De renners konen zeer onder de indruk.van de bronnen van deze
schoonheid van licht, 'wild€rnis, ongereptleiil en geur. ze worden er een deei van en ver-
geten dé vennoeidheicl. zéIfs Ín deze absotute stilte is het onmoqeliik dé stroomversnel-

' '' Iingen te horen v"dri de riviei verdon, die.in de dj.epte kronkei;;,i-;i jr eéuvrenoude wegvervolgt. De renners duiken nu de'tuirnels 'derayet". in èn bemerken dà ueer *au, 
""'í".bé:íg àí)n'. Er'wordt vJeer gepraat, vooral'over tetg..n ze het laatste uur hebben gezien.

Nd het veïIateí van het laatste tunneltje 'buiqt de uè9 nog eenmaàI naar,de vercton. Bij
de ,,bervedére (=uitzicht punt) " de ra Mescta" vrordt er g"=topt en het ranclschap nog -, eenmaal in de armen genomen. Deze LENs-ers 'zijn Verdonianén geiorden en kgnnen d; ve;d;n. niet Verlaten'zonder het diepe verlangen hier] terug te.t<ornen] oe tijd, h;ti; k;;it-;;;;'èenr*brànrt eeni jeder terug ià de werielijkheid..,nog.zo,n g0.tiionefe- i'1..Í.1ir.i. .1 ;.,,.:---' tempo wordt er koers gezet naaï c! ps. uet landschaf krijgt r.reer een vertiouwde aanblit, .t:: het parcorEs ib heuveÍachiig. lla I i.*urti..tÀ"rètre-n we óórp", *ruur- even stevlg gebimkerd'' wor-dÈ. vanuit allt zeer oude vestingstadje is het nog 50 kirànetlri a,rÀ' e, ,ar.'rio§ t"t."rifgetrapt m'oeten worden om op een reàerijie rijdl bij íi"a o"ràià"rl'tJ..rr:.r"r"n. Niemand:' schuwt nu het kopwerk ' de- reíners verlàngèn nu.r tut'einde Ën cle ,,rust,,. 

,ren uur ianf worat
. er in stevig terPo ÖekoerÉt, dan doemen èr ,..r bergen op.'Ilans cltroen krtjgt materiaal-.pech-èn wisselt net Fïansr'die te naken krijgt Det eeil vËiradelijke tfim. r,In.tzaam rnaàr' zeker. verliest hii terrein. op"àe top van aà2e 575 neter Èo9" coí leoraàqt à"t""r,t"i;i."aeen dikke 20 minuten- rn het dorp Fayence wordt er qewacht én op ".r, ter;as Èii;ttt.

Dei laatste í eÈappe rkan ibéílinnen. . NocÍ

-

ur.t, waarbÍj het alrukke verkeer van
zittèn we weer nidden in ae rimUàe.

cl 12.00 u,u5 zijn aIle renneïs de. 3op van de CoI dè,Uàrgés, 1350 meter hoogr. gepasseerd
rij den nu over de Corniche Subtine íri' de Gorges du Vernon.Het begint àtee-ds warmer
iaorden en alleen de vele Èunneltjes bïengen de renne xs wat afkoóIing. Ei Ís abscluut
n verkeerin dezè woedteny en dat geeft'ons voIop gelegenheid te genieten van het

30 kilometer en het is warm. paul stippelt een route
de Route Na,tional wordt veroeden. Voor-víe het weten
Langs het..I-ac St. Cassien naar Tanneron zijn,10 zwareki-Iometers. De renners baCilen zich een andere toetje voofgesteld. Irr vogelvl_ucht r,rordter nog een terrasje aangedaan, alvorens aan de laatste 18 kj'iometers te beginGE.n;. , Door derr'armte en de opgestoken ,winÉl is de nood. zeer hoog en gaan er wat 1itertjes vocht naaxbinnen. De LENSploeg bezit enkele specialisten in het afdalen en daardoor wordt er net.een sne Iheid van 60"kilometeï p.u. het dorpje pegomas ingedenderd.

' .t{e. ziin.'er..bi na ; dïeunt er irr de hoofden vad'de ieóners, En Jàvrel, het dorpje'f,a noqucjtte,ligt nog zo n 3 kilome ter verderop richtingi Cannes. Daar een afslag naa{.rechts en we zien
een bord "ProduLts o1ogigues". Dat moet het landgoed van onze oud eerste .e1ftalspeler.Bi
en vriend, PieÈ tsurghour{t zÍjn. Ferne "Eau Vivet'. Ín de verte tigt een schitterend huisvoloverqoÈen door een stralende zon. De toegangsweg tigt bezaaid net keiàn eir steensló9,zodat lopen gezenst is om de dumen .bandjes Èe sparen. Piet.en zijn lieftalllgb -vrouw

An,verwelkomen de renners als verIoren en teruggevonden zonen. ttond zes uur zit de uitge-bluste; maar zeer'voldane LENSploeg aan de thé de l,lente en barsten de verhalen.Ios.Piet en An laten de renners kennis naken meÈ hun AgricuJ-teuÍ BÍoloqique via een lan
'.v

9-'durige, interess ante rondlej-ding over.het lard, waarbij paul'schuIten bljnà oEkorot va-n -

de hooikoorts. De I,ENS wiel ploeg
-r.{ordt 

met diep respecÈ dade geslagen doór'Ires, hetschattige dochtertje van piet ed Àn Ook een paar tÍollandse studenten, werkzaam bl jde
voor de betevenissen van dd-lrnSploeg. En terecht:fam. tsurghouwt, gebben belangstetling
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9-'oprrcrsÈL'l'U r.. ,, ,. . ":,'.,.. -,'r p

. 'IN.'BÀI|IOTAGE.;

négenÈèsselaan 252,.2562 EJ Den Haag, 
'iit. 

Set AZg
vlasakkerstr. 70. 2574 sK Den Haag;.tel:l 63650?
Randveen 115, 2544 RE Den naaq, tel.'- 627538: - ....-.;

Hammarskjoldlaan 57, 2286 cx Rijsï.l;rj 
:rii

2046 "' J; P.MeefèÈu; r' t. '' sezO i

. .BOETE,

i
Registratiekosten. le boeking f 25r-
R. val Ealst
BeJ-ating vó6r 1-l t-85 Aoiri ovèio.jxing op girorekenlngfluÍuner 336711 of reke

1l
nr.ngnuËmer^t2.99 -24.229.bi j de Ralobank te oen Eaag, t.n.v. LENS te Monster onder vermelallng vaÍl

"boeterr -

2299
239.9
2302

oiË:.sai;-t t -':": '
iI.N. wèstsÈràte
N. Gllliot

: : ZZ|ZTO,F i)vÍ.. .

': '071171_'B' jun.' :

260481 'junli :il'.

;.r'-:.-)

. ,KS}.ITBIBqTIE:

BBBBBBBBBBBBÉBBB-B}BB

Bij verhinderíng afbetlen bijHe

, IFï, FF§T. F .I9}FIPI,, I9,Y99PI9 i, PF$T, IJ,1?}I I'FT,ry,EPPF, 5lrl$g+li i i i,,,,

I shRop§rÉilnrc 'É .i,oB.-B
BBBBBBBBBBBBBBBBÈdBBÈBÉBBBssssbssssssgsBBBtsBBBBBBBBBBBBBBBBÉBBBBBggsgÉagsB;;gsbBBÈBBBBBBBB

. Zaterdag . 11 :aj(Eober!
g.'morgens : ., r. .- tsr. t€nttng - Ria BiJlsDa
s'middags: An val Steen - Marleen vd Steen - Oor peters
sruiten: I ,-':'. - . "' Helns @urÈs
Zondag 72 oktober:
srnorgens: i Tinus Zilfhout - Cor Eoppentirouwer
s'middags: Àn vd Steen - Àad schijf - Laura v DijkAanvulling: ..LIníS,8, (2 pers. )sluiten: ,i): ::... ,t' EIE-en .Tàsé Ctrrist.

' 'fronË gfdo ' + ; LEI{.g ,' en; sënr qelt kspë

ins cieurts na 20

l,'in íkadovéaDa*
.00 uur l.e]-. 456724

rnq.',
vooRÀF'EAD TEDEEEN' NATUURI,ÍJK vooR DÍT RESULTAAT GETEKEND, maar na''afroop haà'uen toch
::l^:i":]:"*._ig:: i": dé vorre_winEr ree nàar rruls had kunnen worden senomen. En nlergeneer zonder reden, want wat gaf LENS het u-it handen"......:
over de eerste herfÈ krinnèn we kort zrjn. rtree zeer *"r"iÀirg sperende próefren'tegen_ .'over erkaar zullen nooLt een boeÍend kiikspel leveren en zo ook nu'nÍet. lljstaanvoerder.Tenegldo vras niet van pran zlctr o.p ae ainvàt te stoèrten en LEN5 t ""ra.:uiiÉi[;Ë. il;='
:!.1 n::È te x,aken. Eë+n o-o ïusGtancl was dan ook het logische g"";i;-";';;ï-:i ;l -toe Ínatte vèrroning.r ,r,raar Aan dè È$reed.e .helft; net op het EotrEnt.-aa€ .àe. il"I"n;ir"Iï U"*_ten dat her een ,,verloren nidldas']- zou worden, br*. !.i,. ae,w.ortiii o-"f.;-*iiri'à"";;;r""*pegelde vanaf twintig. meter snoeiharil raak. ïonegido s'est nu wel-koËn-en 

"; ;;dË;zich eeri boèr-ende srrijd. Tien Einuren na her op;nrng"d".ip;.";"ilI"iir"giao op de rand.v. an het, (rrws; " slaags6l.,opgebied[nemen. Terwtjl à. forpfete' v"=Aèài;ing-;r"i, nog ]aÉrn heÈopstellen was, lag de bal-protseling achtei É. .r.r9""r" .grabberende peter Meefout. !Íeer --kroop ronesido in z'n, sirrur.p, ,r., ii"n roinuten voÉr .i:à r"p.à-ii"iJil Ëiàïï"ilïil"_
-Ir"d. 

r,"*: NorDaaI gesproken had dit 'ikat in 't bakkie,, t,oetà zljnl vooral, omdlat devgorbrirgse proeg:nier:echt'gevaarlijk kon worden. u"r, *r"ii-r*ï;";;;ïr;"ïirll"= '
volQo-9-nde., om 'de 'proegen:'weer o? getiire hoogÈe te breígen. Een snerre n"*ï;§;'i;:"iï _
.l-ronssiao sperei 1í kahsrijke positie en-a" z-z-rà=";;; ;;ï..';Ë;il"r* roNEGrDo HErEFRSTE PUMVERLTES .van. dit'seizóen roe. De voorburseri ;;;s;;-;;= r;==í.ï= ï.t-;i;r;-i"Ë'te veel naa! qoed, that's. rhe game. vorgende wéek is heÈ eerste *r: o.xËri'?=;Ë"i;'"vrienírschapperijk tegen GDs. Hoogstvrarri"triitrtiit zal dan 

"or. 9.c*$=iii,a..ru worden Eete.en I'nieuwe" raatste r,an, want dé schorsing van oscar vd Laar i.r Ërg.ià:t rd d.eze weekafkonen.
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UNICORN. - T'NICORN - I'NICORN :.rM99B§.: .u§Ic§BN.:.tl§I998§. :.qt{Iqg BN.:,LNI99B§.: -UIIICORN

Frans vd Berg, .begeleider van het eerste,en' afgèIopen ' zondag verbanirèn naar ale'tribune
- vanwege een overbevolkte dug-out gaf de punten. Volgende week l(unt U één tEs3en§tànd
..Yerlveshfe4.+r).qe.gtriiC.eE.qe.q§IqqB§/r:Er.,I§:veetà+11er.yer.beÈ.i?+r.tref,ee,...':..'.'::.'...

. . aNIQ9BN .: . rlr.rIQQBrÍ .: . UNI9QB§ .: . lrjIAQBN .: .VNI99Bt-r .: .UNIQQS .: . UttIAQB.l.: .UNTQQ8I$.: .U§Ic.9BN.-

' 'oF10,l tJeE ' .

.'"
[' 2oals U van. cns gewend.bent beginnen we mer- de

.' ' redact euren 
-hielderi 

heÈ neLjeË- in .evenh'icht. 3
'. Eoe aeze score verdeela is i':.ri i: h'ÀÈagan lr-i

redaiitionele resultaten.. IJw

'iit 3,.6-voor en 6- tggeni :

osear K., i.,, , r ,

l,Íocht.U vorige week in d.eze ïubriek heÈ altljd aanr,rezige verband (?)
dan was U niet de enige" :l

RUR gezien vorige weel:?
[vanda doet he+- op zrn Russisch"

hebben gèBist

Toen dondeïdag ljeu ciubblÍ.,:. in de bus viel rees bij tw redaJ<tie ogk.de vIaag van:
"waàr hebben we het in goclsnàam oizer?"
Was dus iets verkeerd gegarn / waervoor onze welgeneende excuses.

Donny' weet. clus wie hi j aan ncet- vallen. ". ..^ . .Í , .. ,í ,, ;., 
-,

Heel LENS 
-slaakte afgeloPen Dondeïdag een zÈcht va:r .ver1ichrlng. . : i-" Piet Burghouwt is bereikt.l I ' '- .' . ,. ". . .., , :

- Voór Hans 'Kiaay is het l::et- Ee hopen. dai';ijn staclionvrees veroorzaakt wordtr door. ' de :baÍd<en.in liei-- staiLcn. ';.'. .'-
- ' -.j voÖr. het 'àa-rit-;ekken vei: een nieuwe s.Dr-ts' zaL zí)n.club nasleli jk aan, rnoet€ih kloppen

De- schteniei' van de weé]< rs deze kee: Iid vàn de zaterààgafdeling. , ..--. -'
- '-. .' Neer, niet Ae hele àaÈerCagafdeling. ' .,..,.:-..
- Maar vrel'Peter Krol, na-de uitlating€n van A.VJetzeI (trainer RVC).. in de.E.C. en de: sollicitadieè van o.vd laar en J" Gerltzen vril peter zich ook in deze rij. voegen.

LENS en'ilcnegido deden he: vcfgéns de H,C" op z'n Italiaans. -. . . , .
Rustig beginnen en furie::.: ein(iigen??? .

ovérigens Herd italië in r82 wei rvérel.,Jkanpioen" -... -.

te kunnen koren- --' ... . -,...'il - -' j:- r. --r.
Frans__hoopt van ganser harte dat het.ÍLEt dat.tientjé'nlet.zo gaat al.s. me
contributie + boetes van heL àfgaiopen.iaar. ,' . :-; I .
ÈCn 'maai:asataris je én j e Èènt nÀle,n.:al ytj 'r/, 1987 theo: : : :
EdvJin Corct heeft urte;st'edrem geleagecl:d op de kriÈiek van_Jan HeLns...
Doririy'speelt n.i.v" -zate=dàS +"q; in ó2".-.''-. . - ., !.* ..,.-:,..i ,.

veizàmelriid: 12.00 uurl:: ...,'',. ",. . . 
'.',. .r:.,

daarnà een boeking voor het.,. naar zijn zeggen, onderrait haIen. van
voór eventuelè fiultnanden kunt LI ko;takt opneroen met Duinoord-

-ri. -., :,-, , !:" - f i'; ,' . - 
§

a

Jan Heins is een echte Hc:.;{;:hoLic.i"".,. is.ie ein.lelijk een weekenal vrij, Ioopt
h+J'ób r,Et'ls weer tsglr, .l'al.)-erl.er" rlah'ersaties" aan (- . " ". ) .
Ílàt-'v, iI het geval; Ecnlry. l,s+- zocnËie v-ali Jen, speelt aI sedert de miniIs bij
I,ENS . Vooï lran betàr-e:rad Cat enige jaren laflg ou r. 8.30 uur verzanelen;
Mijn tijd komt- nog $e1 dacht Jan, als clrte knu.!- wat oud.er is kan lk lekker wat lan-
ger.b1j.jven liggen. ' '. "'"r
Dodíy .speelt -inËl!-ddels rr. Cl . Àfgeiopen zaterdag moes_ten Donny.- én Jan om kwa-rt-
voor negen verzaEelen.
Tot zijn grote o;ltzetting zag Jan oó r. haif 11 (3) een paar weÍpen blnnenclruppèién.
Jan overweegt nu (:eÍ koit geàinE e-anite sDannen tegen de )(volgens hem) wortel_, van
a]. dat kwaaC. leiil=r Edi.:in Co!:e;. dus" ,' ' r' '

l,lartÍn vd Lans hecfr- i.n Den HeldÈx een club gevonden orn dooídeweeks blj te ' '' '
trainen: W.G-I{. j.., ,. ..
Uit welinielichte kritrgen vernainen srij alat dit vanaf heden staat voor
Winnen ceen Weditrijd" " "
Het trainerskoppel j.s du: geruiari§ u-truwd, -,.

theo Dikstra veuscheen a.fgeio;ren zo::dag als een socrt Swiebertje op LENS. ceen, ,",
sleutels bij hem, geen geld, hel.enaal nietsl
tsÍj Frans vd Berg moest hij f10,.. Ienen teneinde aoÍr de broodnodige consur4rsÍes

'1

t . Iheo :s :.

Zzjt eralag kreeg hij eerst een boeking,-roor het wegduÍ.ren van_ een, tegenstander en- ;
de tegenstander.
..,*.,

-' .|,,,f, 1.
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Suzanne i(ouwenhoven vraaq! 
,
àli:h irf waarout ?Li zo vaak ln ,.deze: rubrlek oeoIaats t.grordÈ.

hr is ilit'seizoen Pas àrienaal I
Bi j,, haar is de . gedachtè .dus etg,

T,.

' '^; "' l:':'''-e..tq'._ gqs.cJrgeveri, pve
sirye-,l, 

:li §gn_, . rlee
t \9e,{..y_q!1 JPhan c
Ajax..:iiO.Iyryi€kos

r,SuzaDne.,:.- ,r.
*..1i ri:: 'riJJ, vaal<

De uiqPIaak van rde $reek kont .d11 rqYff.-'',",..* 1.rirà aie loting, mett irLs, .resultaaL. PÍ-raeus .ll3ef!..qrgyff Boqtaklopgenonen uet Libregts'' en Fafie.
J.C. zijn [itspraak claarop was. "EeË ik toch nog vrat gehad aan nlJn tïJa bU

:... .,.,,I9LegggI9; i,,r;:

ó J,,c i::;" r,. lÍ t-.r..-

..,:..-.).,:^..'..
iop Fl-.vi9 :{d :;,: ÍïiF É TY+el;I.{ .Y+FF9,,.;,ITt? ; , I.qF? ry_i;".Ï% 7 ,i I-q!9 iy};e.ry , ;,. IÍllerylerlry,. :.. 14ter-Yleuw -

'.('.'',i'-.r."..:'j, ,'-':,-.-::"--., l rï.tr., ^ ..jJ. '-.r: r .:Í:i...i. 
-,.;;..;,i.. ,. .-: net sucqe.;y9_1!?91 Jg .lubbe qqg gé-;ós_zàani Ëè,càig_ziin.- Bij eriaar.tien,,wC ;èL arl-r,oo!_'"- te"Punu het kaq)loenschap van Nederland in 1978" verdere clubs BMT, vEro,en,.Rvc. Eij.-rbracht de Ri.Jswijkse club in het serzoen rgg4/ rggs van d,e eerste ,àur a" hoóqdklassà. '''

'Eij;heeft'zo,'ààèveàjaartra1ners..o.;o.;66geteríJ,
,t,, ll 1le.xent Jgop.'nÍet.... vanaf . drè welpei 

-dË 
' veisthi iiende . 

J ei:sdeutarièí àbortopà.J':vond naast,:zÍjn gtroötste'hobby -.é-tappëii :: nog tiji'bË z,í croÉ-dipto'rtra !e trtrlen- àet ars''r' hoofdvàkken.,voetbal én tènnis. oat'rààtstelii"osÈ:z,n ueroèi qewbià;;-;:i. là;;i=;;r;;-
:_p-qr+*ee-v:.-.voriö Jaar eíèbtessdèrd ;eiaa:<t,'aàii'àe .rk;i";r"i;;-=.a"à".iiài"ii;;;;il:
ËoopE rrlsschren.'vorsend jaar te kunnen gaan n::obeien^àljn 

"yöp.ï,:11,:rrlïIè.,::"+ +.":Leèten...wiiuàiJus;ià";íBói::, ' ' ' Íj''rr 
"1"' ';-',, 

-' 
-

-1-.::,-_:-+.. ;li.:i.' " ' ::':Í r .-ti:"r.';!, 1r' .r.,,r i;i' a:,í,"!',{r ,..::':l:,*:; ,',,t',:.''
seàieuwa:haai:hoè hét köntakt: tot stànd kwari a"ltwoo;At va iutÈè:",,-it Àóu ,ët'iiNs àitt., ,Ifl::,.::'giu: sehae.' einà:iÈ"eiiig.i-j.,*i;;;';;;i:;";ï ËïíiËi;u il ffidï *'i.iil*,

I $u.;agt Ís :toen ,dctcir a1lériéi crnisr'andigheitdn riiet ,doorlesàarl- ;, .::. ., - . 
---; -: ::-;-:"'

"J3l.,.9.ft !9e" kpan (Lie situ.itiè iriet ea nóobl imls hrnq' 
";r, 

-ae 
te í,oaàr ik heb Uó; 'rn -"' eersfé +nstaitLe de boot odr 'gèzoridheidszèdénè:r 'afgehóucen. r'raar tóËri-tret i-.;tti"It';i:';; t

/ 
' ProPPe-+, FwaE Det de oplóssing ln de vorni van toö! ars veldtrainér ben lk :àjikooid oà;t#- '

. Ik'-hàd tben onderrussen.r,rws:zièà'spelen.op t,.t í.tiir"fro,o-:i;"+.;i-"ï,il ;l.HËj:;:*"
::Jrjg Ï.iser DUNo en ik moet ."iii:í-,.öq"; ;;; ;.=il;il"à"ijïj]ilï;qàr.rariii.bp rn,n
*5-J1.lg"', !4f,ar soed, we 2ijn toen àan-.àe,=ras sèsaan d; ;;ir.;í-à; lÈi=i"-=à.al"r.ilïsteIJENs'tQt-een.1eders,verbazingcivérQutck.aeer"í-."

..xo&ra"l"].,., (,r::. l-;,.i ],!..-i-:. ! ," ...".ï;.. ;.t ": . -: , ,..,;,.,5,'.r:.:-:-a 1' 1-

:l ---Ii-- .t t.' ,l-. ..'-:.' :.. . i. r :' , ;:.ï :;- .tt ! í;-..Í, rÉ
"Eet klikte ook eigenri jk .neréehÍ,1 zegr '+a,Lubbe en ,roop tn:.tt'ueàríéïd. " ór "r"c.:àu, 

óïépis de saoenwerking uitstekend. rk kon me in het begin eigenltjlg -nletr voorsterrent dat,zè'[jonge gozer ars ;oop overwicht op de setekrl" ,o, írnn"i'h;b#;,;;r-ffi;;;il;;ï -
weken ben iJ< waÈ dat betreft we1 tot een ander inzicht gekoinen i.,u ;= 

I--j 
-.-i::-Yï' '

" Í?3p:-.le:.-l.gl:?*.,!.k$:.f.., tle; ste.+Ieq. sanen dei.o€rènstoi vapq.ei:;ik..v6ss-àr.opïèt.veidul-t'' 'En uderdaaal is het zo dat het. gewoori een lekkere grqep ls oE Eee _te vrerken. Nienandh:è_rt,. setoor 1k, problemen ner de huidise siruafier:- .'ï:r: .:.:i] ï].,i:].",I'i]ï::1]l..lï]'
::-:P:: *_:":::"1"".,her begin àaclden aireg4 ss,nlnise.'spèreïs war-ircelte 

jner..de,.di;Èdag_
urarnlng. Deze avond r-s geieserveerd voor het waq:.sËevrger kond,itiewerk en dat,kan,noueenmaal wel.eens hard. aankomen. Maar je ziet aàt,fiàt .vruchten afhrerpt. fflfr,r"i-r..r-de
":FTijg tègèn vËrburctr.. A[een 

"p ró"ar.ii. tà".,1". van 0-2.nog tèïugkoren:1 Joop].en lk -
- :,j: !:ir.si qru elke..veek r"reer re próberen ee mentaltirit beeÈJe-rt j rË"ti" .otq.. t" ,krikkeniMentaliteit is.niet.zozeer eèn !u:.nco van aileetr J,ENsr.. maar Jé zlet dat over ale hete.. :,.

.(voèttàr) 11119. oa,"'1ó.en. her naar derrisers, bfiil;;;ï"Ën Ër"'.à-rr:n rerr,rlir eÍ ; .

:Ylltt-t" bli19p:" -di9 qua nenrarltelr nog een ng.op xunnen reren. Maar noguraarí, het- isniet allëen r.ENs-dàÈ'Eet clit probleem te Eaken 
-teerl, 

noewel LEN§ -toèh in: .-oèi guus:."i-
beetje dè naam heeir và a. pioes oi" "rtria-frina siar"- en nf:---6156í311,.iïJ;;I;t-,.:
diep terugzakt." " ': '.:, i i;'' 'r

''Ktrali,téttseërlLee,, :;j,..1 (;r '' f'' ''

Joop over het spelersmaterlaal: ,'er is eiàenli
Natuurlijk hebben we dit seizoen aà t aiit.i
ted.)r maar we rpeten roeien Eet de rieiiËn'§i

,l: -.-.r.i.ij,: .i'.'.,''
jk. §e weiniq concurrentie binnen het eerste.
t. ingeboet; (vd .zr.ran, ' s-cravend.ijk, KeetmEn,
e we hebben.
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Ei1 indetdaàaï.'Ét Éio*ai, tan le ook'een iroop.5qaéíxen.í '^ 
: Íi -' ' r 5 r':' 

.'l
vd LrÈbe:' we hebben nog veel blessures., daaÍdoor StaaÍt er nog onervaren mensen in de

plaeg. DaÈ laeft alléiaaal' z'n ttjtl: ngd-igln'-(ovër tón -'s-Gravendijk) :"Ton i.s 'weer aan de
A-selektie toegevoegd ,en 'dat ,Ëieclt 5i53"61si1' petspectieven voor de nabije toekomst.
AJ-s het dan Eet de blessurèè,'bàk' een beètje i*if''vlotien dan kiijgen we wàt meer speelrulm-'
te,.1g11.fli3ikiDnen.tíet.tífeedeenderËleeöÈvanproflterel:''..,,' 1' . ,..-

' 'Kontlnuiteit., ,"-

over de toekonst is volgens John vd lubbe nog niet gesproken. "LENS en alè: pe isóon val Lubbe
'''. Doeten= no§' aim 'ëlkair, iréíàen Als bétdé Parrij èn Vihdén alat dé ttjd 'claàfvoèi' rijp is,

., zi:tteà 'we- wef ' eens .meU elkaar otr de tafel zitÈen. "'
- '* EooP!'j ér;.zoals' ik aI-èerdér' Zëi tbop'ik Cldt''ik "vóIgénd j aai-weer eens kàn-

En je bégrii jpt dat,''-àoc hÉ' dat- lrikkeiÍ, het Veldtrdineràchap er aan zal Doete
gaan spelè'il
n geloveí. "

-Tdt sover hg! 9u9 vd Lubbe.í odlenkirchen- Eerstoeno emde grl jp!., deze mogeli jl«he.iq .Í-r-og. ean
bi jgealïagen_ heeft tlat hiJ zich na deze korte tijd alom iedereen te bedanken. die er toe

. .Ii?hearliih . thuis .beelrr! . tl v.geleq.. ..-.. . ... . ;e.

Iqterv. eyrv .; .Iriterye$y.: .I4terv.eu.v ,:, II!9ïY.9W, :, I?99ïy?Yy. ? . I?!?Iy9 9i, ;, Ill9ÏY9tr, 7' Il!9L,
''nxe-wi2.';+.'ÈNs.2.i" '. irlt :' 'r' 'i::" " '''1ie 'ii i''- i jr' : í

------Ii I t, -.;

Nailat ilr blj'had'fàte'n lnforireren wj,e er. eigenlijk in tvree opqestelal stonden, kon ik. aan
deze toch wel interessante, taak. beginnèn.. Verleden jaar zat lk ogk o.P d9 lribu4e voor een
krablPltjà, raàr-'toeri werd'er var:i beide t anten ons iets - vgorgeschoteld, waí bergens ,op

_feeÈ, aaf.ik nijn stukje. niet eens in'geleverd had. Maar ditEaal vras het anders 3 We kregen
r.lgai. Uooi 9q9'. "qelct" aan-geboden. Gebruiielijk.is het niet dat ik lets oveï een z.g.

. éàfetuie elità} .;s""6.ef, wànt dan begeéf ::< rrij opJla{ ijs, naar tk aloe nijn be!t. I

"' gét. eéiste'kw#tier àeed RKÀw zijn wit opleggen 
"ari 

lÈns traar het ontbrak h#n àan pen
goeàe afwerker. ook t'tartin val Lans was ln blakende vorm, die onze achteriïoéde toch-.'een'
veilig gdvoel gaf. LENS heeft ze wel maar. die nodige .brutalitei!. zij schrlkken v.an. de -

kai:seh... Íle zàgen w.eI enÈele verrnakelijke loorenten in d.e eerste helft. B.v. Barry.Bs.trs1.tk
l Pyroette ih het strafschopgebied maar het bracht hem geen Punt op. Evenzo .deeal steve. nog
een pogi-ng vlak voor rust,. n63s daÈ" resultèerde alleen maar in een corner. Goedle hoeks:.,o;
schoppeÀ lreti,tk" eigenlijk bij beide'ploegen node gemj.st. Echt zoln afgepaste waar je je
vidgers Dij'.aflikt. Eerltje zo,koppie eronder, .en de keeper mag vlssen. waar bovengenoeode

"veel bew.gài;ó in.zijn.spel vertoond is René v. BeroEeI alle rust zelve en ongenerkt veel'
rver.\.pgi hgt Eidd+veld verzet. Robert Pennlngs ileeal.iets alat niet door de beugel kon, : '

:m;I. af. over het geheel genonen was het aaÍr bèide zljden een leuk opgaande stfijd Eet wis-
selende .kansen, maar niet dat,'éne,wat ons tot Juichen kon brengen.. Volgencle, maal. hoop ik
j-ets meer te zien rDaaï vooï de rest heb J,k geen coEmantaar. Het was een fijne voetlcal-.
dag. Toch wel- leuk a1s je 1id kan zijn van zo'n klupple en heb lk mljn inschrijvlng .voor
eerl bejaardenhrris maar even uitqesteld- ca nu naar het,Eerste. -:

l -t t'.,1 '.'"- . -'

,'izizzzàzzzzzzz?,zzzzzzzzzz?;t, .. .:. .' l r' ': : I E;

Z -' ::r. ,.,'... Z" ' .:. : '
- SENIOREN ZONDAG ,. r I ' '
z '2 * 

',i.1
z:zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzzzzz
t' ' 
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PROGnA.HFTÀ ,' SENIOREI{,' ZONDAG; 12 jóktóber,'1986. ,

vl '14i00 uurr'LENS. 1 :ii'i :' -i;'..
12;00 uui cDÀ2 .t -.. .:''.
11 ;00 .uur r1g1,1g 3 . . 1."
'iO 

" 
00. .uu5 Delfia .3

12;00, uur-LENS '5 -'-1.1 ,

11.00;uur.Verburch 5 ..i
11.00-uur. Den Eoorn 7 ..' '. ,
i12.00 uurl r.ENs:8 +.-il .' : r

' +'.LEKS i I rBardten6tr 2 ; pirsonen,

Vl J.gelns.
" E.SEit

vd u.v oigqelé; 4L6/2o97
p.Slnohis 423/2141
w. Stre lÍtskl 4.15 / 209 4
v3 ry,N. !,,, ,4to/zzze'

- GDS 1 (vi)
r,ENs 2 (vi) -
GDÀ3(vr)'-
IENS 4

-, Quick sÈeps 3

I,ENS 6
"r,ENb 7 'i. 

',

Quick steps 6
, _: -.

l,

406 / 2O4t

, .TERREINEN, ,

GDA:
DeIfia:

.Den'Eootnj -'ii.,i - '''
Verburch: i,j:'r- -::

, ;Nieu!, Madestein'r Loosduinen
l,lozartlaan, Delft
woudseweg 66-68, Den Eocirn

' Àrkethreg, boeldljk i,'..'

-4-
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. .ÀFSCERTJI7EN. 
,

W.Ibuwenhoven (5)
H. Rl,nnelrwaan (6)

....:l.t-ij1.,--1.'. 'OPSTBT,LINGEIT, .

2998s5
o1742-7 734

.), -!., .rr.rrr:

G. puivesteyn ,'
L.v,erËljk
!i

,01891ï7943
454972'

I,ENS
I,ENS

7:
8:

D.vcl Waas
M.v Delden

(6), S.cle I.I"t y {el
(1), H.Bertens (5)

' 'IiENS;5 6;en. 8c,

' 'EE,{S. 7i i',
''TOPSCOORDER.'SEIZOEN; 1986 + LgB?., :.

doelpunten :

als bekendl

- als bekenal Det J. Kouerenhoven, e. Llpman, 
",,#S=f;t'; . ,,

9

5
3
,

!.. Disseldo4) (3) ,, A.Kuypers..(8)
.,,i,.i.r,..r, , B.vd Hoek -(1).r.W.Írals (3), O.I«Enenan (4)

". ;,,.,....*R.dè Jonq (1),. M. zaarherg (?),. R.Gltrberg (5), F.Blokland (6),
,, .T-VetÉarendse :(7), Í:.SoogsJoot (7), ,.r. Kqpers (8) i,

PauI Schulten zult U d1t jaar op dè , , schuttersllJ st" rceten Elssen. slj heeft,:.
n.1. besloten zijn niet geringe voetbal capaciteiten aan te wendën on Baiis Bertens
èiÈ jaàr de' t;öfee te iaten líinnen.

NB:

' 'PnOGRÀ!í!íA,'ZO!{DAG,' 19,'októbéE j 1986. ,

14.00 uur LENS 1

.t 1 .00 uuï LENS 2
.11.00 uur ODB 2 .
ii.oo o* oriinaoip sv

'' urffi ÈÀGcN,' iorbac; r ; ài<

- Iugdlunum 1
,--', ' vlllhélmÉs-2

-- --. ....-I,ENS 3 -. .,
2 ..,,.- .. - LENS 4 _... ,

-12.00 uur I.ENS '5
12.00 uur DSc 8'I
IO.OO uur DHc '9
12.00..uur:LENS,8.r

{ -Qirtck

LENS

LEB.IS

Hr4Sg

7
6

à

Èober.'1986..

Tonegido I-
RKÀW 2
I,ENS 3
LENS 4

ÉEI{S l.;rliii 1 2-2
I,ENS 2 0-0
Den Eoorn 2 3-3
oliveo 3 0-2

r,ENS s', '. ?-4
f,ien Eoorn 4, - l-l
Postdulven 4 3-4
LENS I 3-1

DVC. 2
I,ENS 6
I,ENS 7

BMT 4

zzzzzzzz?,zzzzzzzzzzz
o zLarvosrBaL "z,z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzízz2àzzàzzzzààzzzzzzzzàzzzz

.' PROGR,ÀJ'IDíA Í IN ; DE i IíEEK ; T7AN; 13/ ta.t tót,,' t8/ to, ,

Maanclag.,13-10 Nivo 2
otnéaa'g. ta-'to sigo I

'I,ENS 4
r,ens s

.:22.
')t

uur
uur

40
35

De Sctrllp :

De Buit€nhof, Deldt. '

De. FlulÈ
D'rJ nIaàn
Duinlaan

'' PROGRAIIHÀ,. IH ; DE ;IIÍEEK ; \rÀN i 20+ I 0,. tót., 25+ 10.,
Maandag 20-10 GyErova I . -. . LENS
DonderdÉg 23-10 pulnoora Z'-" #Hs

SVPTT 2, - LENS

3
2
4

20.20 uur
19.40 uur
20 .20 ur:r

oP zateralag a novenËeiiliggà r{àrat'er door de zaalvoetbarosnoiÉsis:reencocktalltoernool
georganlseerd in sporthal oianjeplein: Eèt,.ls _de becloellng alat aIle zaaivoetbàtÍènde
LENsreden hieraan deernetren.' De kosten werke aan ait toeíoot, zijn verboídeh ;;;;9""
f .5,-- Van.diÈ 9e1d woialt naast de zaalhuur ook nog een' aantal, .cónsumpties verstrelit en
een-'Paar.. leuke Prijzen gekochÈ. oE het een en ander te kunnen règelenl Eoeten we ongeveerweten hoeveel'EÉnsen er komen op 8-11-86: Daarom.vïagen we ae treiei aanvoerders o!0 bljhr]n teaDs..te lnforoeren hoeveel nan er koEen. Ílè rekÀnen er tràtnienè wel'oÈ dat Íedereenkomt. .',. l', . ." :.
verder. zijn we van plan oà ln neL 198i een toernooi voor de àaàlvoetballels te orgaDlseren
op het- lENSterrein en.:daarna een feestaiionë in de r,nuskaÍrtinà. àt-Àil""t dtt toernool
vragen wij:dé aanvoerdersl-de intresse té pqileil. om oÍer Éelde toeàooien en eventuele
andere 'ringen te Praten gouden wij op 27- 10-86 - eèri 'aanvóeritérsbljeenkonst. ÀLle àanvoer-ders worden dan \rer9 acht. rndlen sren verhrndetd Ís.r gelÍeve 

"er,,ràryànger te sturen.
'itsvens zoudèn^ri] !:i àan op prtls sterlen aIs de aanvoerders. de,Ínreqqeraren van hétto.ernooi van 8- 1 1-86 - zouden' ne!éneten. Dit ih veóand ret het Letalen .rií dÍrerse kostenm.b.t.. het toernooi.'

' ii l
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I r,m.rcs op sbomÈn vAN.. DE z-M rÀDDER' 'i 1 -,:.", '|'i t ' '',. "i"'z ^..,r ., :'.,. ! - .z,-'t.-..a t
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzz

PROGRAFIPTA,'ZÀTERDÀG i t l rolitober.. tgE6. ,

14.30 uur pDK

10 .30 ' rírrr' SVP"ii r '
12" 30 uur ETSV 2
12.30 uur Wassenaar 4

.' LIGGII{6,' TER,REINEN,,

. "'r' : rl ,_ti, ,r. i .,,

. L.Looye. .: . .f . Verreer
B. Ramjiawan'J.
N.N. ''^. ' 'u ^''*

- i ! 1,,.: .-.!i

*-"' 'oo1/001.'1.

o 11/Oss .,-:

.. . ,.. ot3/ r07::
' -' o;20/ t48 '.rr_. ,.

I,ENS

r,ÈllÈ'2
LENS 3

LENS 4

PDK:
SVPTT I
tsT'si/:'-. .!i'
Vrassenaar:

spo:tSrk ', i'.-Ëbne.rnen" ou:nrààn i ' I s-Gravenhage
' : 'r rËilmstad" Benooidenhoutsewegr' is-Gravenhage

r::r ". ErasEusw eg t/ 9 Oéóensvaàrtwegr.' s-Gravenhage
2.1 Charlottestraat i Kerkehout, Wassenaart ... rr

'Wnzardr.eN;', .; ':'lri''. ,:r.'":'Í. i.r;.",, '- ,l:.,. ,l:; '-- : .i ' -' ,' rit r: ,' ' :. ; *:.1
.r 1:, '\i,,\' .,:'.,i',- ,71i. i-lr ''r' ,: ' :

.:!4.....: . LEN§ .3.: .. -11-.30 uuÍ. I
LENS 41 11.00 uur

ír: ''i,
.tÍ----=

I,ENS 1 :
I,ENS 2 :

': t..'-:-
13 -00 uuï
9.00 uur

l .' \'t

N.N._ ' 
",J.ïd vétden

W. EoutDan
N. N.

. .OPS?ELLING,,VAN,. 
DE.. ELTYÀIÍiEN.,

' 'LEliS;l;en, 2c. worden door de : trainer -bekeldl gemaakt t,

''.LENS, 3r. ,I. Sinke (A)

J. Roosslöot
' 'El!í$. 4 r., M.Fris - L.

l(. I/IION - L)
I

'' uirsr.neÈw; zerÈnpae,. a

. Ruiter - D.v Essen

;okÈober;1986.,

- l,.sinke: n.r,aËmeié - g.Ib&renhoven - p.Ax - K.comptèr - É.aà iirie=
- ÍI. v''l,leisbeigén - C:Xuiper : R.Keus - N.N. ' "'- 'i'

Mantel - M.Jansen - J.Kruithof (A) - H. Koudenhoven a w.Stuifbergen: -
.-, C.LipEan - J.v Stee - S.db Nennie - F.Christ.
..i . Í ,í ,, rii": 1r,", ., 

"

-at ;.'i
3-0,
.)_,

.1-l
'2-4

Dutnooral | .....

Devjo 3

N-"1t Nederlanden 3
Devjo 8

- LENS ,,r'I,
- ,,.,LENS 2

- 1; 'TLSNS 3
.,i LENS 4

:,- PROGFÀFDíAí ZÀTr8qèqil,8j ekrobef, Í 1986_.. 1 -:'t:.j.i. .

14.30 uur LENS - Takdier Boys
12"00 uur LENS 2 - Blaue, zwaÍlL 2
i0.30 uur- LENS' 3. .'i . HpsV 4
12".30 uÉ.LENS.4 ., - - l-" ariston'8o 3

' ÀFgCIíRIJFÀDRES ; VRJTíDAGÀT,ONDrVOOR,,. i9 ,06 r UuaÍ
LENS 1en 2 bij.J"Ham'
LENS 4 bij .I.KÍriittiàf..'

: .' i.'
LENS 3 bli J.Slnke " tel. O79-4L9237. ,,''

': tèt.
tel "

679687
èt st ts

" 
l.:

í.,'r
' 'Du.tnoórd,'+ÍI.EIíS,'3.r0. , . , .Zatëxdaq:4+t0+1986§,

----:::.:-!---- ..,-1.; .. ,,f .. _ . ;. , ,Í ,. .r 
-=-:.---!=-..- 

'. : '.-; 
,

Duinoord - LIENS was een. wedstÍijal .om zeer snel te .veigeten - tte eerste ,helft wercl ei-inog
redeJ.iJk gevoeti"ala. oq zyikte iun orr-r9 ,midàe-nlInie sprong er,ve1 erg uit door.niet"op-l
tijd ingrijpen oP het midde'nveld, kleeg Duinoord te- veel vrijheid wat resulteerde in. Àen
doerpunt van de llnkerspits, toen de bar via rat-paar precies ln de . kruising .ging geen

' houcen IIEer ,aan vobr con-itanie.G 
" 
àeeae helft oniaardàé med.e d.oor een slecht leidende , ;

scheidsrechter'in één ve-9i,1u harde wedstrijd (vorgens,mij hantéerde.hij, de tjshorky .,
sgel:.-egels én plaats van- àe' voetbalspelregels ) dit werkte veel irritatie bij ons op,.wat

.z-elfs,.!gt lregzen.ling vàÍ"I.een onzer .spelers "'leidde. Die irritatie kwam ons spel niet tènr
goeder'en Duinoord tïok .hler .profeit r+t.: poor srecht rregwerken -vi:n een verdedt!ër werd
heÈ 2-0. l,Eivs Èrobeerde ..nog. lrer terug _te*korcer rna! nièt ars proeg een snelre aanva.l .: .

vall Duinoord betekende 3=o..Tevens einQgtand.,;1 . . -;.. ,.., _. t- ..

goe komt dit nti, ligt. het dari hét ' Èpdlsysteeni 'or geen juiste rlentàfe. fgstËffing daardoor
te weinig inzct.kon noul l Éits ,zaÈeidag mogt-.we] .reren,' ook bij. een achtersthnd te .,'brÍjven voetbàueí.en ,hàrd te íechten iri:ór'eéri foed resurtaat. Dan zar he! ons zeker '-

wel h:kken. ' . 'r '

"LENS,2. haalde vreer door
tegie-n k'oploper Devjo.

hard weÍken, voorai ií de eerste helft, een verdiend qelt,Jkspel

-6-
,-, i- l.
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"uiN$,3.wLst het hoger geplaatste Nat, Nealerlanden ook een gelljkspel ai te dwlngen,
' ' 'LENs, 4. Sëhitterdle nu ook ln cle.uitvredstrijcl aloor:Devjo r:et 2-4 aan de zegekar te bindèn.

J.]JJfiïJ.'JJJJJJJJ'IJiIJJJJJJ
JJ- VAT'I HET JET,GDFRoIÍT.- ,l
JJJJJJJiIfi.]JJiIJ.'.J,JJJ.'.'!TiIJJ.]iIJJJJJJJJJJJJJJJJJiIJJJJJJJJJJJJJJJi'JJJJiIJJJJJJJJJJ.'JJJJJJJJJJJ

AIGEMEEN KONIAKI'PERSOON: Paul vd Steen, qtopinstraat 103, 2551 SV Den Eaas,
tel. 970154 (b.g.g. 9?1674)

' .T{ED6TR:I JDPR,OGRA.FIÈIÀ;A+B+C+'UNIOREN,

KonÈaktpersoon: Jan spaans. EeL. 2929?9 (b.9.9.970154)

Afbellen voor de wedstrijden bij Jan Spaans op vri j dagavond tussen 18.00 en 19.00 uur.
InuiterStenoodno9opzaterda9Epr9enoPI,ENsbijiemandvandejeu9dko'iIFlssie
ÈeI. 661314. voor avondwedsÈrij den tel.970154.

' ' ZATERDÀ6,' I l+ 10+ 19861 , ' 'Sarf,énkónÉit íEENS, ,

331
438
33?
É/o
407
599

'I
. . 14.30
..,., .12. JQ

. .,12.30
14. 30
9.30

,., 13.00

uur
uur
u.9r
uur
uur
qur.

I,ENS A1
LENS A2
LENS 81
I,ENS 82
LENS C

Ib Werve Cl

DSO A1
Kranenburg Al
DSL 81
Dlmano r 67 82
RKÀvv Cl
LB{S C2

uur
uur
uur
uur
uur

12.00 uur

14. 15 . uur
12.00 uur

133
11.
11.
14.

ö
9
9

uuï
uur

, uur

Vl E.BoltkarDp
V R.Eoogduln
V1 W.v Rultenbeek
V ? !{.''. reur
v?
vredenbuïgÍ.reg ?

30
45
45
00
45

30
30
30

''tíoEFBDAG/ 15+t0+ 1986. ;,
15.00 uur rENs.41
12.45 .uu! LiENS cl

' DONÉERDAG.16+ 10+ t 986, .

10.00 uur LENS À2,
10.00 udr Í,ENS Bl
10.00 uur LENS 82

' 'VRL;ÍDAGi 17+ 1Q+t986, ,

10.00 uur LENS cl'
10.00 uur LENS C2

.BYZONDERHEDEN. 
.

- Westlandia A-regionaal Vl
- NKstoernooi veld Den Boorn ,

' ' (traiílngsda q: i/tt; +: 19 iAQ r rruÍ; zlë;kópy) ,

t:ainingsdag inclusief wedstrijd 14.30 uur
trainingsalag inclusief wedsÈrijd 14.30 uur
trainingsalag inclusief wedstrijd 14.30 uur

' ' (tratnÍ daq;l.nclusiëfislaÉen;zte;köpy), ,

trainingsdag
- trainingsalag

9. 30 uuï
9.30 uur

, zie kopy herfstweek en trainingcn herfstvakantie achterdCe opstelllngen'
, .OPSEEI,LIHGEN: . .

.'LEN6íA1€, (voor 11-10 en.15-10) ,f.Hoernig - R. Raffaele - P.vd zwan - E.Gabel -----c. steenvri jk - P.oosterweghel - R. carskamp - E.Ena[1ch - 'J. Tíiii[efnans -
, ' ','.i rr B;Brunlngs - M.Eniuich - M.eI Assnouti.
nrr.-l=: .,' Lei,deïs ! peter i4eefout en tionald Boqisch.

' 'fEryS,:h2; ; (voor 11-10 en 16-10) M,Eaazen - V.Tromp - N.BaItus - E.Raffaele -
--e.v !{ijngaartlen - D.uanique - P.straathof - R. tsartman - R. l,tahieu - M.spa -
.,. Í,.:q K.Verhoevèn - R. Zandlstra. Leider Fred Gïens.

"nEH8íBl€, (voor 11-10 en 16-10) J-Dunant - M.Schuurman - D.BiJIsra -.E.v Xnijff - ::-.i:
-l!. vair<enburgh ; F.ëI Haddioui - E.spaninxs -.A.RaghoeÉii - a.smulders -.

M.Brooshooft - J.Weststrate - B.G[clu - J.Acer.
. feider Leo v Rijn.

"LEtssiB2c, (voor 11-10 en 16-10) N.BhoIai - R.Boon - À.v Delden - N. Jagesar -. !1. Pennlngs -

-n.snarma 
- E- slierenatrecht - M.de vries - R. zanalsèra {2x) - D.Bisal í aanvuuinq

',1 : 1;: B1
'r, .'. M.vat Berg - S.vd Berg alleen op 16-10 '

^, ; Leider Harry Doul., 'r - I -- -

--.t^ r l .': 1

"LEN5/Cl€. (voor 11-10r15-10 en 17-10) M.v croonenburg - E.den Heyer - P. Pronk (2x) -",. E. Rietveld - N.schuurman - J.spaans - R.Tettero - M.TiJsen (2x) -- M.wlers-ma-- "'
I€ider Edlr,in Core!.

-7-



" EN8;C2€. "(voo1 tr1-10 en 17-10), D.v.-Delden .-,D.Heins - M.Knoester - p.de .La-nge -.M.Wr:bbenj
. - . , n.CiUiot -,.E.,Lau -_ I4,Scho1tà .- f -Lelievetrd - tr.iij""r, -. r.rr"nf..-.;,O.v Zettelii l;

Lelder N.N..' AKEIVITEITENTHERFSIIíEEKi I,EFS ;ÀI ; AZ ítst ;Bz igl:én:c2,.
Í r!-r_.r , 't-i. , rEÍ È :

!. r

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

De altlviteiten in deze week zijn legio. Per dag zutlen h,e de akti;iteitein, hoqaÉais xoit
-_., bgScf-rr-ijvel.., We lrerwachten dgr jl:+.l].e atlem:.al ko4e4. SIg .je, pi_eL kunt, ls, afbellgn 1.;.verplicht bij paul vd steen 97OL54.
' '!{oEt{sDAG r t5+10+1986r. . .

'LEHS;CI.C, Heeft een toernooi blj Den Hooxn. Natuurlijk hopen..qq. ouders ,te- zie.D:die v.ogf ;het vervoer willen zorgen. È tegenstènders zijnr nxbvr.l; r.yfd;of ífeo eí Dei'Hoorri.
de finale is orn 16.,15 irur afgelopen.' Succes: .'.:"' .'.r:'-' ""i,,.1r;.r'i

' 'LEN$ jA í J. speèIt"eeí. wedstrijà' tegen WestlauclÍà À-regionaal.. . ,
..: - '- -.a''' DOFDERDAG,' tr6+ 10+ 1986,' À2 ;Bt .'en.'82, ,

LENS-A?r- 81 gn B? hebben een trainlngsdag op LENS. Verzamelen 9.30 uur.,.DaarIrg tfÈ+!en,
van 10.00't/Ë-12:00 uur. 'y'ervolgens eten, video en daarna wedstrljdlein,; LENS A2 éíí F,2" '

tëEen Die Haghe. LENS Bt tegen sev li. Na de wedlstrljalen is ". "oàp 
en eèn koud buffèu

ortr:+ l9;OO uur kan ieilereen naar huis. Neennaast 3e r,rnstenue .,oor- i].. wedstrÍji! ook ,'.
ÈaÏningéspullen- en",gymschoehencl mee. rJENs zorgt ó.". .roor eten. JuIIie vbor àe'sfeeiaa{,

'vRIJDAc..í'7+tro:1Ó86,,én,'zÀmR'DÀG..íerl0+t986,'e1..én;c2.

LaNs cl en C2 ]rebben'op deirJ Ca§en een tranirrgsstage oD LENS. Vër2aneleri,'öp v.riidag àn'
9.30 uur" Daarna trainen r,-an 10-00 t/n L2.oo uur. onder leitling van John,Klra, jeqgcl; 

_,trainer bi-j RKAW (van het reurceiijk jeugdteam dat in de conopetitie upedoet teges '..- ".
Feyenooïd, 

-sParta 7 lsv.e.a"). Na de r,unch laan jutlie penallys chleten, tennis'ióetbàIldn, '

balhooghouden en kleirie Faïtijtjer doen" Na het eten op LENS een leuk nachàspel l 'video
en dun sJ.apen qP' LENS " !'ia het si.aFen een ontbijt en de kompetitlewedstrijËI. Eet. sprèekt "

:":.. 7.r:h-,9:l ^je tweë' sboirtéÉi:ès '(ii:clusief r,Eirsrenue) + gymschoenen btj je.' noet'rrebUèh.
ook lald(elijk'is ee .slaapzàk en een-luchtbed en natuurlijk een tandenbotstèI rIEÈ tahà-pàstireí ëéir exèra handrloèt<. r. -.':- "::,I -:::-. i

' KO8IEH r HERITSfi {ÍEEK, .

AIles ,lf vqgr de'rekèriing Van LENS: Hé hopen dat jullie dit waarderen, '- dóoi goed gedrag
en .een. positieve instclu.ng.

' .TRÀTNTIÍ8EII,. I'EruTSTI7ÀI'\ÀI1TIE. .

. .VOETBA.L\'ÀKÀMTEI{SEK,. 
I}I..DE,, I{ERT6TYÀKÀNTIE.,

De volgende trainil:qen '"re rrrallen in de herfstvalcantie :
!.roensdag 15j-1086 voor clc c-en b-r.el-cktie " De overige trainingen gaan normaar' aocjr:::

'' vóórbeïeLdéndé.'bi)6 prekinq r Léiders/Èi-atrérs rvrL ídaqavónd.' l0 i óktóber.' a:s í,,
Ou de organisatie tijdens de voetbal-valaantieweeÈ -op rolletjes,te leten verlopen wlIlen we
oP vrij dagav.gqd: a. s.,/ aanvang 20.30 urrr me'L alle leiders en trainersdoe toegezegal hebbenrij dens èie week te assis e kantlne.Bij deze nodigen' iirlj'-daar

t-eren/ een voorbeïeidende bespreking houden in d
toe rrtt:.l .

lj '' -'
Peter Perreyir, reb virn Rijn, Edwin coret, .Ton .;'s-cravend_i jk, óu ,ru. a"t.it, Joop nronk,Gilbeït steenwijk, Jerry Hoernig, Robert Ga=skamp, Patrick Bijlsma, patrick oostervreÍÍhe1,cerard,v.l Rèvsèh;' joo_F odenkiiiÉeh, rhnàrd acaiÈ-cí, r'ied crení, Ma;có e;-E;vr;ià Eliàiïil;'Rlchard vd Hoek'.Mochtèn wé"mer.sea.verieten zijn die zièh we1 Ë=";ikbu;; ;e;;;; ;;;il'dar zijn deze bij deze natuul.tjk cok ultgenodigd. De dames die tbegezegd fr.uu""'ae ,aaf-tijden te bereiden zurlen apF-rt r.roràer bénarlerd voor nadere instruciie.

'iENg;Àli1+',iWC.'41. i'' jl-*L-i' . "'-' '.- .'.ri .:', ;,::".:Í- i

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

.i iI .,i -. :ii ..4 '.. .. j 1 '- : :. :. . .. .- .j,i '
zaterdagrÉddag + 13'00 uur. l,lietsvermoedend kom ik heÈ rENSveIà oplopen neu de- wetensèhapdat na Ricky en-P.È=i.k ook Gilbeït lcts gebroken heeft en dus nièt zal speleí. patrlck
oosten',eghel zal na een paar weken afwezigÈreid dè plek van Gilbert L*rna n"*., dus we zljnin ieder geva.I ltompJ.eet- oÉ töeb niet? Henli blijkt toch niet te kunnen spelen 

"rr 
.*g.ri."r,81 en'A2"àr met huri *ei:s tri j i:e n bezig zÍjn met àaarLn spelerà aià ."."tr""r voor aanvirL-ling kÉnirein:àolgen 'kom ik ine'ens ndar tot 10 man- sesloien wordt om o."r"."r ji=r.-Ëii-

t€ vragen een tweede rredstrijd, ars linksback bij A1 te t<omen spetàn.;ii tiil;-il;-'probleen totdat Danny tegen heÈ eiriëe'van ale vredstïijd van 81 g;blesseerd uit moet va1lenèn we dus weex 10 man hebben.
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Nà overleg,blljkt faysal dle ibeste keus èn èie stetrS gelukklE toe om een hele wetlstri jd
mee te doen. Met drLe wissels op de bant die er aLledrie aI een wecistrijcl .op hebben.31tt€:-
en.-twee rua ryan die half gebtesseerd zljn kunnén we om 14.30 uur beglnnen. Faysal sÈopt
vanaf heÈ begin zijn alirekte tegenstander in zijn achterzak è"n zal dat àe hele íredstrijd
bli jven doen., (waÈ een hixè als jè op alie Eanier spelers kan inPassen) . ir ,.:-. r:. -. 1 . , ..

Eet, e1ftal op zich beglnt nieÈ erg sterk.'Men geeft de tegenstander te veel ruinte die
daàrdoor ae.Éàf Semakieltjk aan kunnen.neren en alle tijcl .hebben om te bepalen,vra-t ze
gaan doen. De spits van \.lI,C Daakt daar goeal gebruik van en knalt onhoudbaar voor ilerry
àe bal in de kr-ulstng. *-1 en de eerste:ii:oeie achterstand ,ooi n1 in'de lopéride konpeti-
tte; r,ten, gtn§.ldg zaken nu wat energieker aanpakken. en de dekklng werd een stuk'korter.'geF jagen op àè'laf werd ookrbeter gedaan hetgeen bewezen werd door Marco. die'dé laatsÈe
man. vàn wc opjoegr. de^bal. veroverde en zelf scoorde l-1 wat ook dè ruststand }ías-
o. ale" ufeef-ían'ufiràoO"rff:r" kÍraliteLt want er kvraD voor dle tvreede trèttt'eén soeièt
lopenale .scoringsmachine naar buiten, zonder nieEand t€ kort te wiÏIen dg.en. ttgl vooïal
hetigoeile spel van Mohamred op. .ZeIf ,scórend en anderen in staat- stellen-om te scoren.
èen }ust voor het oog. I,iet in totaal 3 doelpunten van Mohameal en nogmaals '2x l'laxco

.(die rieer bèrrees een-prirna spttè Èe zijn ."i e"n neus vooi cloetpunten) liep LENS ult '
naar 6-1 zonder zelf Eaar een echte kaÍls weg te {even wat een komplinent is voóï Eet
hele eIf,ta].. Volgende $íeek de topper tegen DSO wètke Eoet bewijzen dat LENS..niet voor

lleÈs.zo hoog staat en clat men serieus mee wil doen voor de bovenste plaatseÍr d1e lecht
geven'op pronotie naar de reglonale klasse. Fàysal, Edtrin, Rob en !4arqn nggnraals bèda::kt
dat jóiu; A1 uLt de brand hóbben geholpen en misschien Eoeten we ln de loop van het'
seLzoen nog eens een beroep op juliie doen.

Er werd nij gevraggdl of ik deze week d,e gast t.r1lde zijn bij LENS c1 tegen Delft Cl" ii{
alacht dat dat wei een keertje leuk zou zijn maar toen 1k hoorde dat de verzameltijd
8.45 ur:r waè s chrok ik echÈ even. verder heb ik er geen spijt van gehacl, het vias aal.''.r.ren

alleen jatmer dat LENS onnoilig verloor met 3-1- Het is nÍet èÈg'on te verlièzën als ja
kansloos bent maar het was juisÈ het tegenovergestelde, I,ENS stond ljl de 2e helft wel
10 6 1l x.foor 'de Delft keeper. Toeí blèek hetrprobleeu bij Cl,r;ifmàkeh". Cl-corntilneèrt
goed rsaar krijgtr cle baL niet tussen de palen.'1x lukte net wit maar ildt was niet genoeg.
MaaÍ als juLlte zo door zuLlen Eaàn komen de puntén vanzelf wel. .'

JerrY

Bij deàè wildle ik ook het bestuu! van LENS. Àl Eet aanhang en aIIe andere mensen bedarÈea
dl.e ervoor gezorgil hebben daÈ nijn verblijf ln het zÍek€nhuis een stuJ<..aangeiratrEr rr'er:d

d.ooï de overwelèigendra belangstelllng. Ik geloof alat ér in Bïonovo nu no§- Í0ensen bi-j .

rDoèten konen van:de 20 
-nari ilie'vrijdags op bezoek kvraEen.

..LEN8íA2. , . '. ,, Ronafd Boolsch'

.ua de wàË ongèIukkige toÈ stand qekoren nederlaag tegen t s-Gravenzandse SV (twee dekkings-
fouten en een pechvolle, terugspeelbal), en met erealstrl-jden tegen sterke A1 teans van
KranerÈulg, oranje Blauv, en SoA in het vooruitzicht, is het tljd voor èen paor konklu-

' sies.' Daargaan vre daÍI.
. .SFeIers en leide! zíjn zo langzamerhand wel aan elkaar gewend, zoalat erg ona.rngename

verrasdingen niet Eeer voor zuLlen kotren. Het verza@len, Ce warEing-up, hét gedrag
t.o.v. scheidsrechter en tegenstander, korÈom: het deel naast heÈ weilstrij dgebeuren 

'is goeddverzorgdl. Btijft over de Eedstrijd ze]-f. Te weinig wordt er eenvoudig gepast
naar de dictrÈébij zijnde speler, te vreioj-g wordt er na zotn pass lnbiddelljk ïreer aangebo*
den, en gevraagd. Te roakkelijk wordt.'het persoonlijké duel verloren, te nakkelijk líordÈ
geaccepÈeerd dat een gïotere tegenspeler ook we1 sterker zaL zL)n. voetballend kr:nner. vre

elke ploeg hebbèn, alat is best een leuk uitgaÍrgspunt voor een goed voetbaljear. Echtèr,
het:team is fyslek vrij }lcht, en dat Doet goecl gemaakè worden Det snelheÍcl, felheid en
hersentjes gebruikenir Tenslotte een tlp: onderschep elke rlosse' ba,I. Koppenal, springend,
lopend, vallenal, 119qend, knÍelend, struikelendl, ale keus is aan'juJ.Iie. zo beqint bal-
bezit, .en,de kans.oE.ze-lf te voetballen

. Fred'
"DENS.'C 1 .'+,'DélfU Cl .

" D€ r East.' van íÈlé.'Féek c .

;IerrgyHoernig was afgelopen zaterdag gast btjY .LENS. Cl - Delft C1. Jeïry.,'is'ide keePer
van Al en speelt hier zrn eerste séizoen.' gij is zestien jaar en tralnt op woensdag-
utdclag de jongste LENskeepers. Eij maakte de voorbereiding oP en de weilstrijil tegen
Delft Eee. Ook heeft hij ale cijfers gegeven en een verslagje geschreven.

E&''in.
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oé.'vcitgentle rgasÈ van'de wèekr is Eïans: vdl Berg-.-Hij.heeft.Al uitgelcozen..al§.,Fea-m van qe
-' week.. he'zljn benièuwd naaÍ dit'vèrslag.

t !. ,.' :WEDSTRIJDP,ROGHA}ffiA,' É+E+F;JUNIóREN,,.,

"ZATERDÀG;.11+1011986., ,;. .' .1. .tL ,

V
v" /

kerklaan

'.i, i'; ir...f - :..,'í,'-
i,^ : ,t :.r: ' 1.. ,

9"9.970-1.54);, ;, _rKontaktpersoon: ' i''.' t,:. :';: Robertl Perinlngsi.:. telefoon 652414 (b.

Afb.ellqn. voor d9 ledstr.rjagn 
"bij Robert Pgr.tllings, ol). vri jdagaÍ-önal lr""il ,, ,. . ,.,i-.i .:.iIn [iterste.nood nog gp, zaterdagmorqreh op LENS bi'i I emand van de ieuodkoÈtrlissle " "'

rer. 661314. .voó' J;ày;i;iiriÉ"; iai.ö2g.1,s.1..--, ,r 
- '1..'r) "." ,,,;-'., .,.':'.'. . ::

uur

.. .i ii:- f r- 1 .- -.. :: , '.. . ,Í ,,. ,.;i, . sanér!(óD6t.'!'Etí8. , ,

812 . .10
880., 10
904 . .9

951 ..... .1 1

1014 , .11
1036 9
1041 _ 1_0

:bó',"# ,g"i.x siép" ii':
.30.ur.rr LENS E1 -, . -
,,30,.S"f ,LENS E2 jr .:-
.00 uur LENS. F1""

.30..uur Dl'namor57 F1 +

..00. , uur 34vq'rQ';'iÍ',-,-

LDNs 
-Ë1 '".' t; 

.
'.. I,ENS D2

.DHC E1 '. -,"' .'
Die llaghe' É2 . . ,.'
vredenbuïèh E:2

r,r:l.ls- rz"''''I ' ''
..;,.. lgxg' g,3 .;"1 a- .-i -:

,' .r;. .: r 
",f._1F.t{

9.15'uur
9.15 uur
9.00 uirr

11;00 uur
30 uur

"8.45 uur
9;'15 'uur

Nij
Zrdu.,r.i::l',,

v"
Viedenburchweg

j'

.j ï.il .: -t';

It'.

*: .1. j
i \ft-ïS 9.30 dur

.MÀA$DAGi IA+1

L

10"00 uur rENs i3 ' '

14.00 uur LENS El .

14.00 riur IENS E2 ' 'r
' DINBDA6,' t4+ L0+ 1986 . , .

uur
rJENS El j. _
r-nrs ' ri

UUÏ LENS EI
uur LEN§'E2
uur LENS Dl
,ort,i,ENs D2

-' 'toernoài"i 'Iuich
' ,'toerndoi F rriilch' toeÍnoo!"1 I'Jnah

spor Edag + eten + ; '- 13. 30 'uur

1:i, ir..: y zl jn er al
zljn'eï al
14.30 uur

0 + sPortdag
+ spórtdag
' slapen

.30 uux
q 30 uuï

sportalag:.+ e ten' {' . slaPen ' .:; .r :l r L I .-. 13:30 i:ur
. :,,. .'.1-'ir j.,Í. -. ':Í

10 "00
10.0p
10.00
10.00

. 'BYZOHDER,IíEDEN. ,

I,ENS

n

J.

.' ' (t{at_ni.ngldag.' 1te " 
kop?].,

trainen t l-unch: +l Í^Ie4§tri jd 14

- trainen + l unc'h + wedstrlj
- trainen + lunch + wedstrij
-.. 'tratrnen t.lunch- +. vledstlij

14,,00 uur zijn er al
15"00 ur:r + slapen 'b. íO'uur
l5,QQ uurl + slapen.9.30 uur

q :uu!. - --..' 111 I zl,jn er al.U
d

d.
'WOENSDAG, 15+ 10+ t I86 . , " (tÈ4l4l4Es 4{q t ?Ljt !!9fry1; ;

10.00 uur LENS Dl - sportdag + lunch 't zwermen .;,i
10.00 uur LENS D2 ,. i. .,'i .,;' , sportdaó .r Lu[6h++zwenEen ..1 ]._r'
15.00 .uur LENS.F1,F2,F3,E1 en E2 "attra.l<tie op LEjNS ' .:

+

zie kopy hërfstweek en rèraininger:r herfstvakantie achter de .op.stellingen r.r.
A.Souare s.v.p. 1 pasfoto inleveren,a.s; zaterdag - " -l'

' 'OpsfpÈffmCgivr.; l- ' 'i': -l - ':: ' '':'. "- -: I - i"l'r-r r'" ':-'. ' '-

''LEN$,'Dzg. (voor .11=iöi 14-rÖ éh 15.íO)
,., .l-..- .l" Abournd.rsa -

- ," ! 1

=,.+1iB..o.T:!gn- - V- C,obind -j E;den seyer -
- E.IvaterreÈs '-: '.D. Zandstra - M. Chaaibi

D1 r (vóor i11-10,14-10 en 15--10) P,Bosch -.M"de Brito.- M"de B,ruÍyn -.W.v Diemen -
T.Heins - A.Aa Ferreira - M.Izendoorn - B-Ols.thoorn -: R. Rièmen - :J.Verhey -
R"Wubben -; S.lloesEan... .i Leider'ioir lsaGravendÍjk'. " ,-:.1_iÍ .r..,..r.-. ,,r

;R: }J :e
.ick drjr"sra:.-;.j en Lde rs

vobr' 11- 10 , 13- 10,14-10'én 15- 10) j .v oieme'n JiHqefnagel §
M. iIansen L. Varn It K].öostéï R.OtÈe ' J" Koppenakaaier .- n. xbrteha ví-RLjn

P. Sinke G.v vers_eveld

",'i 
1..;

jn.Leider I,eo v Ri
' 'LEHS'E2c , (Íoor l1-10r, 13-10,14-110.

F. el :Haddioui ; R.'K!-ooïi
J.vd Zande - t4.v Zandwljk

en 15.=110) ,Y.Basdogà j -r.gec.k -. J.v Eyk.-- À.9I Haddioui, -
P.v Llriè ; J. Ouwerke:ll< ; M,Pronk - .t l.l,Iatsfreus - ?i. .

Leider Joop Pronk:.:
'LENsiFlr (voor 11-10,13-10 en 15-10) È-Al'ar - J"BIoE i 'i.Ë-:i= - e.'ia- sciuíet 

j'- 
U.ra 

'aefa..,
.' th.v;Eeeueren -'f"Peek-- À.Sen .- p,vd zalm. 1. : .:,:, , .t. ,,. . . ., ';i; ;;,;., ,'.-.. i:.' , . . .-' ..Leider:Ferry v lG'stér t ...,i. -,.r . .:.r;, .

.--.'i..,'r-lr..t-,; {', í- .':j'.,:.r;-,':,1.. ,-ir!.!.._..} -r,,. -, ',,,.. \ _t, . . )- . t: t..,,\ ,:1. ,. .:..
.,.,,,..,-?., , ,l ,..--.: _ i:r t- r. , --:.Ë .-!.;.,., I í ïl;i. .,-. -, .r,,"rl -,

.. - i'ri., i

ii
- 10-.

I

't, '



"DEFs,.Fi;, (voor 11-10r13-10 en 15-10) M.Boernan - p.caÍq)os. ponce - w.DaatrEn. - M.cennoun ---À.Jagga - p.Ka$pfraat - v.stigtei - o.iiemeyer - B.w"g"e, - N.wogmeï 
- '

]- "! - , -'r ', t'. . _

,.,''Tfljl!.i; lvo"r 11-10-, 13-10 en -15:10) G.EngeIs - v.dó croot.- R. !,rarten -- R;smlt:- R.srap -ttero - N.GiUiot -''a,Souaré

.'AKTIVITEITEN.. EERFSIIíEEK; I.E!ís I D1 ;DZ;El;È2 iEl ipz;@ í81, . ,

vooï de goede lóriiè beschrijven wè, nógrmaals de aktl,viteiten per dà9 ón c1a herfstïeek. we
ihopen aat Juuié èr arlerDaar zijn'. ALd je nieÉ,kunt is afberlen verpricht biJ paut vd

; steeh rel. 970154. i :-"
''uÀÀItDAG,' 13t10É1986i,.Ft i12,'én,'F3,.'

LENS Fl,F2.en:E3 bljten de splts af. Om 9.30
toernool dat oE 10.00 urlr begint. 'Duno, 

HMSH

JuLlie. een sportaLag van 14.00 t/n. 15.00 uui.
,.. f,'lj =J",.: ti. IiT:,....:te.: 17.90 ,yuÍ.

uur verwachten wiJ JuIIté.op LENS voor een
eh mS konèn ook. Na de luÍrch op ÍiENS hebben
Er ls een ,:I,uchtkussen "en er zijn natuurlijk
.. : .-'":, : :. ' ., .-, ." . '

' 'tirÀANDÀ€, 13+10+ 1986iëniDlns daEr 14+10+ 1986 íEl: èn:EZ, ,

i:viachien we ju]}le .on 1,3. 30 uur'.op LENS. OE 14.00
o'uur. Na de prljsuitrelki ng eten jullie,op LEN§;

- èlapen jF] lle op, LENS. Du s sàaapzak, luchtbed,
en een 

"i.d=
a handdoek. Na het gnËblj! trainen jullie en na

l,Íaan:alag 
"veEindé.16i0

taàód'nèe

14;00 ' wedÈtii jcl€n,81 tegen Vios El en E2.tegen Die Haghuu:9;,
yschpenalt iétenl etnoe+ t6:'30 uur. l'Ieem eén dubbel stel spo

spelen Aàdn we ià feustè4ue. De buclers adviseien we de spul"J".!: ]vopir len.

uur beglnt jullie' sportdag.
Na de driinwandelinq (zaklan-

. tandenborstel, tandpasta mee
de lunch spelen rjr'! lie om-
e E2-. Na de wedsÈrÍJden 1
rtkleding,+ gymschoenen rnee.
len van hun,kind "van eeh perk-

..i' .:.:,
:ÍDINCDAG.' 1dr t 0+ 1986,'en;woen6da E: t5+ta+1986: Dlren,'D2;,:, _

.Í
!{e verwachten ' jullie om.9.30 uur op LE!,IS. Na heÈ trainen- e
14.00 uu! perialty§chieten" enom 15-00 uur. voetballen. LENS
tegen Biè'Dzj' wa liei voétlatldn eten ' jultrie'op LENS en da
(zaklantàarns mee) . Daarna sIapen op LENS. Een luchtleil, s
pasta ï:firnschoenen 1Íjkr' ons nodig. Na het ontbljt hebben
Iunch gaan jullie zweenDen Neem gerust een zwenbroek nee.

' 'WOENSDÀ€ i 15+l01986 |LENs,'E1 iE2i11iF2.'e[rF3,,
Eèn speciàIe à

_ .:j' , :'i 'n het eten gaan jull,le om
Dl tegen SEv D1 en.LENS.D2

het etep ee.n.d,'i ,rÀltleling
laapzak, tandenbors-tel en _tanal-
jullie een sportd.ag en na de

tttraktie van zotn 2 uur voor Jullie. Je mag dlt absoluut. niet Iolssen.
Eerst traiÉeí j ulIle 3.00 t/D 14.00- uu!. Daarna. om 15.00 uur is er voor ju1lie invan
het'LENStheater eein j ongei aïtÍest clie koDt goochelen rbu.ikspreken en tevens een poppen-
kàstvóorsrteUinq

? "lt t.í.. _t. ,1, àft9, li", jq..1r,e9 
_nag .o1ss9q. roesans gratls .geeft.

h
t.

. .KOSIEHi ITERFSII4EEK. .

en een po§itieve instel

Ee

1Àlles is voor rekening van LENS. We hopen dat jullie dit Íraarderen, door goed 9édragriiv
IE: ,

t, j
."TR,AININ@IC,'

HERFST!7ÀKÀXT

De voLgende ÈrainÍ
maandag 1,3- 10- 19S6
woensdag 15- 10-198

r donderdag. i6- 1o-19
''1:; : .11- r'J -.
De gyef+,gP tralnin

' Dte r Eóghe ; D2 ,'+ ,' ,.EN

I

wpe5 qen,.doelpunt 2
en toen scoorde Lab
tle .!a1, nq.ar het :doe
gebied .Lnii zi jn. rug.
plachri gel.doelpunt

rinuten later i'ram rdwin èen coine
r"re hadden nog 10 liinuten te spel

ir lddÍ{de een jongen van Die Eaghe
egen.we wen penàIÈy eri dié hàru on
floot de schelclsrectrtei af.

Í' .t'

1 ,'

t 7-10- 1986

. .i .:
Later Eiaàtte Edvrln den Heyer

Ift scoórde E'dwln den Eeyer
i èn.de bal kwàn bij tabj. .'
en en Èóen'ging írlchèal .net'
MÍdreal in het strafichop-;'
ze.keèper RaouL; Eet vras eén

: J-. .;ti : ....

| !-.. :

ngen vei:vallen in dle herfstweek.
voor de D-selektie

6 voor he .-Dà EN DE E-selektie.. _ :; , r . ....j -
'--.'::-l-- - ::-'"-.,--.rï r'r'. l'l : i'
gen gaa+ norhàal door d.w,;2.'-dle E-selektiè cip vrijclai-tS:Dz: ll+ll í l-4, ,

we begonnen slecht daarnalrnaakte Die Haghe (-0 en l0 minuten
,een.prachtlgr doelpunt l-llen toen r,rerd het iust. In ile 2e he

-lien 8
i 3-1 èn
t.en !{e
Toen ]tr

an toarl.'
J í-tr .:1 ï r i'
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. '\,ERS&AG;'Bz .'+,'Driíó,'È2.' datr:a.'4+ t0+86iuttÈ Laq:2+19 , ,

.'UITSEÀGEN,.JEUGD.,

Dit was de eerste wedstriJd in í1e andere .poul.e,- ea-we--staan- gerir< -weer'E? -beide- be!.en
op cle gEond. Een steïkeïe égenstander.Ièverde ons veel doelpunten .legen opr tr4 jongens
we gaan net'goede moeal doo!. Even de doelgiunten 

-van ons, die werden gènaaki door aè Ëietne
naradonna (Abit). :

' -'i '' : .Jutlie -leider pople .rople.

I,ENS A1
I,ENS T2
LENS. 81
I,ENS 82
LENS Cl
LENS . C2
LENS Dl

6-1
2-3
0-4
2-5
1-3

-:?-r.
4-7

:., Vuc À1 r i..
- . .- cravenzande, À2

- Quick 81
- celeritas B1

- De1ft C1

-i r -- iÀDOi.D2 *1. .,
- :. .!Iarr'l, ZwatX Dl .

. ,.Die Eaqhe D.2. i ' .

:LEN§,E1
I.ENS E2
LENS FI
ODB F2 :' ,::.

.. H!,'SH. F3 .. :

I,ENS D2. : 7-4
Wilheldus. El . 1-3
Duno E2., ,. ::.-2-10
GDS F1 -.- . " . ..4:-0- .

LENS É2 *' -"- 1-5
TEivs rF3 . . :r' 7-0' .1._r';"

, LENS A1 speelde eed knappe'party voetbal. tlohanneii speèIde eig sierk en FaysàL s5àelde
zelfs tlree volleillge wedsÈriJden achter elkaar (B1+A1).' Jongens a.s. zaterdag het bterke
DSO. LENS A2 verloor van rs-Gravenzande.'Toch haal er best wat r Dèer. inqezetbn i t4is'schien
zateralag. LENS 81 heeft eèn.kïappe bà*Èsl Éij ÈiéÈs-rires íoidt-rret ilan ook eii moer:.i1É

. zèker als je als'téaE, niet zo sterk bent: Niet zo mekkeren jongens, vecht er met z.n
' ,i]11en' vcror dan zaffit beslist 'betér 'gaan. r,ENs 82 h'as beslist niet ldnder aair ceIéÉitas.
'1 Àlléen liep daar een speier die clo kansen bËDutte. LENS C1 verloor en. niste'er? veel. ,

lcanóen" Toèh gaan jul}le nog pr:nten pakken. of dit zaterdag a.s"'aI aan de orde is tègen
koplotr)er RKAW ïal: nlet te voorspellen. De bàI is lr:rners iond. 'LENS C2 speelde vooi- heÈ

. F.erst dit sej.àoen.'È'en letie weastr:.ia mèt Z-t winst tegen Am. zaterdag àe eerstè.konpe-:Litieiredstrl jd tègén Te Rèivé Cl.:Doe ;e- best. IENS Dl en D2 gaan grroon doo= niet wfnnàn.
z: Íron:lcn Eet dezelfde u:l,tl;lag n-I. 4-.1. $llj.helmus was iets beter dan LÈNS'E.1.-Kldin;'
R:9 speelde v6.1s (iran wÍe :ou hij het hebben) en won..zodoeÈde meÈ 3-1. LENS E2 wèet- nu
ook ivat verliezen is. Niet erg dat hooit ei èok blj. vollendle. week feter. r,r]lls,'if , nLrt
stelde zictr zeker. Geen tègendoelpuÍrtel (goecl zo Iheo) en wèf'ax gescoord.l ca zo':àóor,
LENS'F2 ,et leidei Gilbe'rt steenwÍjk v;cn bij ops net 5-1. ook het penartyschieten' nà de
wedstrijd was voor LAIS. IJlis F3 verloor kansloos maar de,jongens vonden het eeii. Ierrké' ríedstrijd.'Dàt kan nati.ru:Ii jk besi naar zater'dag gaan 2e íinnón volgeirs de jpefèis.
.tr,ie zullen zièn. ^'i ' ; t ' I

"BÈEEqqREr,EEpr . ,: ,..i:.,:.).,.
we gaan gewoon door" l{e hebben heel wat krukken rbnaË5ieri op rrns. ru"àfa"' rËïtàïo i.à".
er goed mee overweg, Eelaas mag hij eï nieÈ nnee spelen. Ricàrdo leeft èeh botje ln zfin
Voet grescheurd. De han&icap-rece zal hj-:j béslist winnen. Hij ls snelter met ztn krukkeir
dan dé'aÍÍdeien. 'Gilbórt Stéenwljk 'is best Ja-l-oers.. Een gebroken neus valL veel 4-irder op.
Geluk bij een bngeluk is"dat het sneller over is. waarschijnlijk speelt Cilbert'à.s
zaterdag weer. lTongens, beterscàap.

. .\,ERIOREN, 
,

,:Q-

Mar:co Tijsen is zrn bod]rwa.rmer kr,rijt. Hij lièt hem liggen bij d;; tiippertcast. tu àaar '

hoPen tlat hij er a.s. zaterdag weer 119it,, l,larco heefÈ imners de rnuàen nog _thui _s en.die
kan hij zo moeirijk drag€n. 

_ ,. ... ,- _. .. ,.. r : . ...-.-..,.- . _-

'mtKOOP, :- '...,: : . Í : , .t -:t 1., ,,'i- :

zaterdag hlerden vre uitveïkoop. Nieuwe kredlni:en wat. oudere''vooi É".r r"a"iijx" 'prii"èr,.
Er is nog genoeg3 nieu,re shirts (Eaat 33+36) , tralnlnqspakken (maat 5); qèbïuikte shirts,
trainingsjachs eí voetbatschocnpn. De $rinkel gaat oh + lz.oo uur open. r(o; gerust.'éenb

' .ED5TÀI,PO1I1D.. 
$ jTE,.BESTEiLEN t'

De -afgeÀoPen vreken hebben wij van aue jqugdalftalilen fotors getràakt. Deze zlJr.. thans te
bewontler,eg in de kantine onder het dardbord. Dadr,bij hangÈ-ook een bestetlijst. -,I{e hebben
tle prijs,.van de foto's een beeue .v.gphoog§. oe neerópbreigst gaat in dL Jeugdkas, t{e
SqaÍ-l ool< proberen.een aantal, van. dÍp.fgto'q in Nieuwsblail NU gepubllueerd te. krl'jgeÀ. - r
rnntdders ls een van de fotors als wljkteam drie weken geèeden in de NU àfgeclrukt : -'

.'(Ln editie t'iorgenltondTuouwlust) en hebben de to.ezegglng gekregen dat.ale foto Éaar F2 en'F3 gezarneltjk op staan tn de herfstvakantie a-Ls t€arD van de week in de NU zal worden
opgertonen.: -" ".'- " r' L r' j

-72-



"LENE,' + 
"Hooghoudi; 

rBókóal ;,(voor ; g+,'6n.' p,rllassets

Tussen haakjes de stanal van de vorlge week.

).,

1. (19
2. (2)
3. (3)
4. (8)
5. (4)
6. (s)
7. (6)

36 ,t
36 ,,
33 ,,
26 ,,
t6 ,,
L6,,

Àrml-ndo da Ferreira Dl
Romano fettero Cl
Nlels Schuurman Cl
Mario de Brito D1

Jitrtrl' SPaans Cl
David v Zetten C1
Ryan ciUiot C2

Ftlkkie Klcor E
IíLchael Bdrsten D

MohaEDed Àssrouti A
Eans Verhey D

Gino van Verseveld E
Willem Daatren F:.

100x
77 ,,
74 ,,
5? ,,
52,,
5l ,t
49 ,t

16 doelpunten
ll ,, 7.
10 ,, 8.

l,lonir Chaaibi E

Nl-co Baltus A
À4arco Endlich A
Ashwin Raghoeblr B
Jeroen vcl Seyp D

7 doelpunten

8. (7) Eans Veïhey D1

9. (9) Peter Pronk cl
9. (9) walter v Dienen Dl

U. (-) Barry olsthoorn Dl
72. (-) Roger ltlellen Dl
13. (11) Frans van LèIlveld D2
13. (11) Martijn Tljsen Dl

45x

In de stanal oÍo de LENS-HOO@OUD - BOKÀAL konstateerden rre dat MarÍo de Bïito (D1) een
forse sprong voorwaarts heeft getraakt. vorige week 8e ret 43x, thans 4e DeÈ 57x. Verder
zljn op de lle eII 12e plaats tsarry Olsthoorn en Rogier eiemen (D1) net stlp binnengekonen.
(respectievèIuk 33x en 26x). otr) de eerste plaats (voor ale tr.reede week) staat nog steeds
onbedreigil (?) Àrr:lndo ala Ferreira (Dl) met 100x. AIs ik in Cl zat, zou ik ne schamen I
Overigens zaEell we afgelopen zaterdag achteï kleedgebour, 2 bij velal 3 Laurens van 't
Klooster Einl-welp (die echter ln El speelt) ook druk aan het oefenen Eet balhooghouden"
Eij ktram tot 10x zo konstateerden rrij met eigen ogen. t'Zet nlJ nog rnrar nlet in de
standfr, zo zeí h,íj ons,"Ik neld weI als ik 25x haal" l

. . JEUGD4OPSEOOITDERSLIJST,

1

z
3
4 I

8
t

6
6
6
6

" (véreolg},. t,ENs ;wLélerp}óéq,'óprwéq;naaf í lrl.etiBurqhóurt r .( c6aé,'dt Àz{rr ) , ,

De renners worden ondergebracht in een prina hotel nog geen 300 Eeter verdèrop en worCen^
voor een diner uitgenoiligal door Plet en An.
C6te drÀzur, ici LENS I

" Hét il.6 rQoensdqgagó.'1d;2l i 00 '' uur I a1s de LENSpIoeg Eet piet en An in de hoofalrol, in '

Mougins teéí piàóEg-aorpjër-een cull,nair toog@punt bereikt, DetaÍls zullen we U ont-
houden, alleen kan er vermeld worden, daÈ voor het eerst een wielergàgeglet werd besloten
Det klaverjassenl

' 'Donderda :29:aeL.,,
Rond 10.00 uur verschijnen de eerste verfroEfraaid.e gezichten aan het ontbljt. Jan en
Eenk vooral hebben nog tast van de stevige kops toot. Paul woralt achtervolgd door zrn
hooikoorts, Eans en Frans lopen vrolijk rond en hebben nog reser'res, Logisch tÍouwens.
Peter oventeegt een strafe)pealltLe voor zichzelf. Een uur later zlt de LENSploeg aan de
koffie op de FermerrEau Vive". Daar is het leventje aI lang op gang en als tegenprestatie
beginnen de renners aaÍr de aardbeiplukwedstri jd. PalI blijft proestend en snotterend aan
de kant. Henk H. heeft als eerste zljn bakje vol. Frans ziet zijn gloednieuÍre spijker-
broek steeds vuiler oorden. Na een ur1r pluj<ken is plet vordaan en gaan we over tot
bezichtigen van het huis. Gebour,rd in de vorm van een vis, arles erop en eraan. zerf s
een sterrenkijker ontbreekt niet. Echt fantastlsch. s I Midalags besluLt ale LENS ploeg een
kiJkje te nemen in het mondaine carÍres. ook wordt bekeken, hoe de terugtocht zo econo-
nisch trogelijk gedaan kan worden. Per trein, bus of gewoon fietsen. Een conbinatie van het
laaÈste lijkt het beste. voor1op1g geniet ate rENsproeg met volre teuegen van deze
"rustdagu. s rAvonds vJoïdt er tnet Piet nog eens lekker tegenaan gegaan. Details onthouden
rse U nu ook weer: En er wordt rrederorD niet geklaverjast:.'Hetr ts rstiddaqi 30..8e1. ,

ROND I UUR WORDEN DE RENNERS I{REED GE'WEK3; Hans en paul zouden de bus neEen naar Serres,
zotn 275 klloneter landinwaartdi vardaaruit zou er nog fllnk gefietst roeten vrolden om
ïedelljk dlcht in de buurt van Grenoble te konen, waar een auto was achtergelaÈen enkele
dagen geleden.

(wordt vervolgd)

- 13-
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WEEKBLÀD VAN DE VOETBÀIITERENTGTNG rENS. lTtjI? Ei,i si,rE:,L)

fj: , j; 60s!g j aargang numer 12, 15 oktober 1986,' , i.i'

oooo@oo@oQQoQ.o;,+,

! oyrcgli, ,,3"1:.i,

:t

Br

IN BALLOfAGE

23Ol E.:g.chrj.st .:: .
i il i i,. 1-. ,l- ...! n

2303 'íS.Boulboul . r.
MUTÀtrIE .ÍJEDENLIJST''

0465

sEzo,010963
. .L',-..',:

NS wordt

'i r. ...r

ozzEËÍ'
'.^'r'.

._ ," sEz4 140569 LonnekersÈr. 37 r,2541 TS Den Haag,
tel. 660204 ".
Ranalveen 269,' 254a .nr., oàn Eaag; tel.. 2

:A.G. I s-GfaYen,ri jk

':,; :).:l!,i.,, '.j ,l .. :

SEZO

BOETE
i. -_:::-,RegistÍatie--1e. boeking f . .\O,-. -;

- rÍ..),, ;. ., . i ;,
M. Brooshoof.t,
Betaling .v'o'
rz,gg.24'.1229

zaterdag 18 olctolgr

oc-nteàa, 'i

:'i.. ,;-r"l -.. " ,,'
or 1-11-86 door'overnaking op gironu.mer 336711 of iekeningntimíer
lÍi ae nauolank,te Den gaag, tnv. LENS te Monster onder verneldlng van ,"boete"

:.. , Ben, Osse heeft..te kennen gegeven, daÈ hij ._zijn fu.nktie als col0mlssarls,. Ëateiiaal

HIT:"Ï:Ï| lïlli'iÏl;..atd zeer erkenterijk vdËi zi5n niet serineè'tnsfànnihsen ats
bestuuxslid .eD ,ervaart zijn v-ertrek als een ware aderlating. Overigens zal Bejl als een

echte LENS-er nog steeds het .rodige aan aktlvitèÍten voor onze verehi§ing blijven
ontplooien. íÍ{aarv,9or hulcle. t,

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ' ' Hlt Éèiuur"

BBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBÈBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÈSgSEgSgSÉSSEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

',.

gerEan Lehtink - llarry Douw ' r,;rr\ - ',

Nans coret - wllco van'Mersbergen - Eeinzi.Geurts -
'Peter Krol - An vd,Steen.-. Riek Bosch: '. : ''. ir.
Àndr é en José. .christ. ..

Tlnus zilfhout - cor HoPPeÍÈrou$rer '' \.
'f Aad schÍjf - AIi vd steen - Laura .v Dijk .:' suzanne otte '-

An en Gerard vil Steen .. ià:,,r f'

middag: ' "

l. +

slui.teà:
,Zondag 19 oktober

ochtend 3

t4iclilag r.
sluiten:

'- aanvrillÍnij 
i. ,,1 1. 

t 
.l

Eventueel afbellen b

' urrconx :i i.nrrconit 
':' 

'lNrcoRN 
Ij uNrcoRN,- uNrcoRN:- trNrcoRN - uNrcoRN - t NrgoRN..- t NrcoRN

we'zijir'op'Ëen Èwart iah ae xöriipetitl.d.- Het leek ons, dan ook,een raooie" gelegenheid on

deze week een tussenstànd ie rnakén van'de st.iijdl.-om dè UNICOFN - LENS voetlaller van het
' jaaÍ trofee.'Nog erien voor'alie"duideliJkheitl: ue .hebben alit seizoen. de spelregels lets
gewijzigd. Er worden 24 fiedstrijden gespeeld en van de sPeler. die aan het elnd. van het
leizoen 18 wedstrijden of meer heeft gespeeldt wordt een gegiddlelde bePaald. Degene die .
'net tràgs[É'gàiaaetAe heeft wordt uiteiaaral LENs-voetballer van het Jaar' . -

De stand. van cle toEFvijf (voor sPelers met,een nlnj-muru *,.rr.ri". wedstrijden);

42-6-?,OO
40-6-6,66
40-6-6,66
40-6-6,66
39-5-6,50

achtereen-

L

2
3
4
5

Marco v Delden
Eric AEEerlaan
tlon de Jong
t{a.rtin LeyendekkeÍ
Oscar vd Laar

volgende tussenstand over zes
uedstrijden.

UNICORN-I'NICORN-UNICORN-UNICORN-UNICORN-UNICORN-UNICORN-TJNICORN-I'NICORN-

. -l-

,..1 j



i_r.t.,.,rr{l'' :-;i.tt, :..ri jirr.;a!'J,,-.i .i : .

reug.gkgpgls: Le..

,.- 9pDllSoRt:\G -JEtrGD -D@R- SENIOREN-.----=,.:.. ....--..

Eniqe weken seleden ranceetiiëÍ;irl5"het' t aée' Ëó ëèn:,aantar. j eigalaktivitelten die de jeugd-
-. a. a -r<ordrislË ïoli àiË ËëiZöËi-öË "è'ta1iËr -iiè'ett ,àta-àí'(èi1 '$àa!voor'het bëschikbare budgeti'-

tekort schiet) door de seniorenelftallen te laten sponsoren. Íllj opperdën''- ióbrii i.50i'-"Ëer
seniorenelftal ( we praten dan dus over een beilrag gelijk aan nog geen iL kratje bier).

..Vanuit. de zondaqselektie is hierop inuiddels posiiief gereageerd; waarvcior bàzè-dlank.^ r

'' vJï'a. ':íi.,a"iË 
"Ítt"rr.ii'nelËen 

'wéi éctitèi nod nidtè' vernohen.i Heièn- aailoèrder3,'maakt' dit
voorstel a.s. Íreekeinde (nog) eens besPreekbaar l.n Uw eutal. Eet doel is h.9!..9-9ld Teer
dan waaral.
overisens'kà;; ééii'ièà"t:'"àr ib 

"";:É;a.=e 
*;,iizé de,jeugdkas spekken. sinds kort staat oP

de bar. eg-n pot víaarip u, een.. vrijiiitlide uijdrage.Funt deponeren in de. kosÈen van het
tt.ri=tr.ràb àut oriS aèr"'wé'ei voór' oízé' ieuga oigàiséren. En als U wiit ' wéten wat tle .''

jeugdkomrnissie zoal ltret dlt gelal doet, kom dan gerust deze week overd-ag',o.f ',:?""Id: r"'9
LENS la4gs, tset zal U verbazen.

f 5 ,I een rru§-voe'tUatt'ertje (een glpse-:-nslotte steunt u de LENs-jeugd ook tndlen u voor'
pop in ale LENs-kleuren) kooPt. Paul Oosterr'rteghel, vader van À-klasser Patrick, heeft an

een zeer creatieve bui een groot aantal van die poPPeÈjes genaakt en beschikbaar gès1e Id
aan de jeugdlkoEEissie . In cle kanting staat een voorbeeldexènplaar. Eén prlbar eii. 'Ieuk 

"-.'r

initlatief , alagl+Ir, yiJ. zo. De IJENS popPe!jes ,ri jn te koop bij Paul vd Steen.

'r'i:t.: -- i. r Í. i.1
or.Ío-tj es.
-;ià:I ? .- ,

r.'.?:j.Lrr. ::;.

., '}

ór"tr,.= z 
'ièà"lt"or.ii 

kiràd." aiu weLieiiiae .in' coàpeÉttevérbàird :ln afStie' (zal de

koÍnende weken wel vaker voor gaan koroen) . ": t : 'l r' ':" ;''; ('Í : ' i

i,J.=àia;, i oii z,.6'roàr en 4 telen. t1'" r t.:"" ':' "" l, :",il :.i . j 
' '

Stïes"3,in huiz'e tteiisl. sinàs donderdaqavönil zegt Ooriny geen'.wobtd' meè;.;tegen r

vaalr ,raï", (rie,Éiis:*jï'ilb iro-r'1ge''i,ie.k) " tr'::" r.'' '' ' r ':: rj'''' ! ''r.!''- '
or"-i"Éi['u;rgens eigen'zegg"" {"n stuuÍgroep in het reveh gËróepen ;teng-iifcl§ cleze

à"iret"1Ë-xràiíà ,it-a".y"iàra t. herpen' ;!{r::. i, . ,.5;;,: ..ll':,; , '
Piet rJoL sr. saakt een'bewoge4 Jaar door. weïd hij eerst in uaart 65 jaar, '

blijkt hij ook nog eens 50 3iai tierUonaen te zijn aan " de vereílddé';bèdÍÍj1en
KROL B,V.'t; ( y neèt wel: de. modewerettl aan Uw voeten). -. ,.r,-1,.-,-.., . .t . '
Naar verLuidlt trordt pa KÍoI op.29 oktober a.s. uitgebrefa gen'tfOïga naar ààtei-
ding van deze mijlpalen, .. .i ','t . - t ".,;.:',.r, '.'- ''. 

! '.-,::';.
faal Cotpa,nqoch! heÈ. afgelopen. àbndag weer eens. in d.e basis van Í,ENS 5 proberen.
toen. oaap in-de rust geltisseld,*qerdt - keek, rENs tegen een 1-2 achterstand .aan '
Toen het 5e' .na rust..zonaer ,,f+.àjí-ien dus vol goedó moed) proheerde dleze àchteistand
ongedaan te Eaken gooide Jaap]wanàf de zijlijn toch nog roet."in het eÈen:., . '

Hij verzuÍmcle te vlaggen bij een aluidelijke buitensPelgoal van Quick stePsj'
ii.rèrwog.r, vrordt on Jaap aanstaande zondag aileen nog de w'arnlng-Up' Eee 'Fe-'laten
maken. ! \- ..t..L,-;r' t,. ,i j'i - .rj.i.;. . 'i ; . ., .,
Àlë U alud:óitr. Xiait voof.twaalf 1ëngs het,tvredde veld gaat staan, garanderen. vrij
Ueengrandiobéipektaketstuk..1É.r)l,..L':.iÍ:1i.:J.,'t::i
Nu Frans Flutrans zleh grotende"i" f" à.-Iaal;,hàeft teruggetrokl<en,,":reem9 . 

de .iedlac-
tLe vanaf aanstaand weekend zijn t+en met betrekling tot het verslaan van
,'overige,, weclstrijderi over. . ', t''.- .:,.'' -. . 'r-. .' I Í:...1. J '-l;::
Àanstaànde za:lerjdag. zal. oscar. vtl Lààr LENS. (za) 1 - Takdier BQll',s voof u be-kijken'
AItijd goed'voor'een snedige opmerking zÍj n' de' periodieke 'klaver 

j,?:qvgn-deq in 
'leheveningse strafgevangenis. * -*-.-

-::., Li':'ivori6. jaài werdl hiervoor geschrevens er werd ,gespeel{ _volgens het ,"vefPlig}]t:.'.
-! r-: n ,' : gaan" priícÍpe-----:-:-:--: dè wens, is qe ,YadgT vari de gedachte' ..;,
L- .: + ! ,' ;fÈ -ja;' nodigde een: niet nacler tg noesen LEI{s.-er. btj -hèt afscheid, de 

, 
jorg:l:. 

"itt: -':,.,! tóo! de.LENS-drlve,-in,,novenber. ., l.L :,;,; ,-.,r. - .i.-.1,.:Í Ji ,ï | :r r,, .rr i:;i -,,)' .l:' Beetjé Wrang, niet?'r. :i., -.!r,.^r i.', - r,. : .,- ..'... ,. -..i:.i.,, ., ,-.1.. ;
Oscar vd Làar weet het. altijd .I.reer. te versieren. Even. kijkt :ro?-é9qhli:t- nlet,en

,.........I044](t benen zonder te betalen.r'r" r::-:-'-I:;'r' ek bedraagÈ 
'srechtè 'de ichade r 1,75. 'j i"- "": :'l ''r "i': ' ' I

En dan nog wat te zeggen hebben ovèi Íhció Dlk8tra'ook. ' 'i'r' "r' :J'l',r' ':""-Í 
'''

' -;rtili;:1; ' -rrri)':tri', .'

:\rL . .-'1'J -..-:'ji :1 r.;. jr'.;, -rl.t ": .
. !' --';. i ! : l'.' :

li - :ri:t::;, i .,j, }j,,i,

:. 1ti

1, , /

- ,.1:ri.r1, .

hij
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PROGRAIIMÀ

Z ' ,:-.
SENToREN | -...- -\t,:tt. : ., I
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sEr{iönsN"'zoNoÀc 19'oktober 1986. .- '
v1
v1

J. slootnaker
P.vcl Meer
D. JoI
J.Bakkenèd
M.Analoel . .t;. 'i
.l'coijer r i 'J-.i Í:,- -ÍJ.Meyer - --:-
N:;N.;-. ï .' .,,,.1:, . -
'"" J,',j

11 .00 uuï LENS 2
11 .00 uur oDB 2
11.00 uur Duindorp SV 2
12.00 uur uENs 5

l,ugdunun 1

Wilhelmus 2
I,ENS 3
LENS 4 +

Quick 7 v2

521/ torl
6LO/tO94
642/7t44
406/204t
416/2097:
423/2740
4rs / 2093
430/2227

l2.OO uui DEC g .u; .. .l: t,: :., [.iENS

10.Q0 .u!:r -DHC 9t. r...:,.t..*t.J n_.i r . . . I.FNS
12r0O.u.'u.-r'.r.FN§ "8-;:, ;...,e , rtSf .i. :- , E6l
LENs.;'4.,_;ïÉg{.,-d}-e.19tu 2;:.p9,f,s,ong_",., ...,
TERhEiNÈiqr J:;'j ';r.) r..: -.i...::-; -.. .:..r ' \ í-,

6
7
6 v3

-----:'::i-:i:-r \,:.: _ r,i,\ _. .:..jw "..+- !
opB: isr,,. .'.,'.j, ,i;.i l;;;" ,",.::: Àibeiclastraat
nuindorl qy.:,....,(';.,.,'.,;.,ri11,,.,. 1""yï"t .: "j',
D.!i,c.',t-.,.. .;ï..i._...! f,:i-.,l. I r..,,. ; r.iL:i":"rï11. _'r..-l.

' -.../,,i

. .r Ii "l

BI{oGRAMMA DINSDÀG 21 oktober l'1986-.ï. . - ',r
.L,;j i,;HBS 1.: (vr.)-..-,,1

) l:,I q
?0.30 uur LENS

AT'SCBIJVEN

LENS 5: w.Kouvlenhoven 2gg155 \
..' g. LINS .8, ! . H.:Ri. .4ge,lz-ï-a. al.,. :;,.; g g .. .i.- 0,1?.1 ï t.3 nr,

CPSTE.T,I.INGEN:

'IENS :7i C.Lipman - il'Roosloo
verzamelen 9.00 .uur LENS.,

iËNb 
's'; 

e, "n 
I ars.,bekena s

Topsc oorder seizoen 1986j1987.

_ ':'r 'l :r :!j '

- J. Kour,renhoven - A.v wijngaaÈden - V.TroEP --'

I,ENS 7 :
I,ENS 8 !

, c. Duivesteyn
'. r.,Vert<iil*

01891-7943
454972

t
., ;J;"1

11 dloelpunten: s
9 doelpunten :'í " 

r: ii . i: rli,: D

7 doelpunt'eï: i-'0. í;' i l.i'ir'.i. M

6 doelpunten: F

3 doelpunten: R

2 doelpunten: R

',J .,11,,1\,i i} . 
'

PROGRAMMTi-' ZONDÀG 26 oktöber 1986

14.00
10 .3.0-
11 .00.
13.00
12 .00
12.00
12.00
1i ]cio

GDs I (vr)
LENS 2 (vr)
GDA 3:. (vr)

'r LENS 4 ..

.cle Nenny

.vd. waas

.v .Delclen, H.Bertens, À.Kuyglers

. Disseldlorp
,vd Hoek, 9l.wa1s, o.Könenqli J.Kulpiers "- .:'
.de Jong, M,.zaqlberg, R.Glmberg, F.BIokIand,
.Verbarendse, J.Roossloot.

,1 .! ,

uur Roodenburg 1 - LENS I
uur Sldrtà 2 r" {,'') i"..-.i rr'LENS !., ;

iirr I,EÍtSl3:r.1"': - 'r, .'.:l 
".-. 

.. H.v.HoIIand 2

uur Í,ENS 4 - RKDEO J
uur Duindorp Sv 5 LENS 5

uuï LENS 6 + - vrealenburch 6

uur LENS 7 - DI{O 6

uuï FAVA I - LENS 8

+ i,EítS 6: Bardienst 2 personen

, UITSLÀGEN ZoNDAG 12 oktober 1986' ,]l '

I,
LENS 5
verburcÀ 5--

Den Hoorn 7
LENS I '..

'20 
- 20 uur'

19.40 uur
20.20 uur

Jg.steps

" I,ENS 6 ,

'r.ens z -

Q.Steps

LENS 1

GDA 2
"^ i,n*s 3, ;:' +t
' ,.tti" 3'}.:,i

2-0
0-1
2-2
0-3

1-3
10-0
3-2
5-2

3

6

zzzzzzzzzzz?.zzzzzzzzzzzzzzz \ ;
ZAALVOETBA.L - ll" ''ij '' ''" "'i- 

':;:'-
àzàzzizzzzàizzzzzzzzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?izzzzzzzzzzzzzzzzzz'zzzzzzzzzzzzzzàzzizzzzzzzzz

z

Maandag 20-10 Glmnova I
Donderdag 23-10 Dulnoorcl 2

SVPTT 2

[,ENS 3
LENS 2

I,ENS 4

'De'.Fluit
Duinlaan
Duinlaan

-3-

,./l

:l



li.cÍiRÀMMil in de !.reek van 27'70 t/a i1-10-1986.
1..:,.. a,r:.:**:' ..: i.rií'."1§irr..ii:..: il

. Dinsdag 28;-1Q , .Duinooral .1 .
. " Éàderdas 3o-l0'.'z'75/3' " .

I,ENS

' : 'ITENS

T,ENS

LENS

19.00,uur Duinlaan ''i ' :.

-ii:,r,]:iI\:'.\,-.:;il9',00:ruuÍ Holqlfu-st irrli: i : .. :ii:: t, ;..
- 19.45 uur Houtnlst

i]ii iI-....+-,::',trro.3ri riur 'soutius E1.:.! _::.'.'!::: a':- '-

7

3

4

1

PRoGRÀullA ZAERDAG 18 oktober 1986.

-

1, r..fi:,..."I. i j,rrii i^I.:. OótlOOt:'

i i,;;:,; ,r.,.' , l. \I
rt.,!... t.. f

,r;vd Vefàén'.L.! ^:: 911

v.Ii j.qas.31-10

ópStsr,r,rttcen

14.30 uur LENS 1

12.00 uur LENS 2- 10.30 uur LENS 3

12.30 uur LENS 4

VERZAMET,EN

IJ'NS 1

I,ENS 2

wP3
VenÍbo

'a'r.'l'..r.<i
i;.;';IÍljrr§,ï
:ri.j { i'j i.i-',!

Itr

LEïs 2 3 toevoeqèn , i. soons '. i:-ii,i:"! " l: .:.:'t ^. .,. i r- 
" i i

.. i.-àt..,.:.. i! Í,: il :.. J:. ..... ,-í:.1j.{ .: .;. , .i.l.

^.'.-Rerén àànvoerders: 'ae' iijeen:<omst op 27- 10-86 - begint. on 20.00 uur :i -ir1.i !,'.. ;::j.\í
;IJtf " "*t*t lpàerg" ons. eerste elpina'/ilïfi5 tearn een toernooi i; diddéikerÈ'vi
Er werd nij verterd dat ze zouden gaan oefenen in'het rónatill:l Ïi.i de. bàl'''i'Daat kríaro:

in de eerste drie wedstríi1den weinig van terecht, Er werd 'ào"sf óàÉC ge's'Ééè1d,'-tlat"íèt

mi j veïbaasale dat Arpina./ir'ts er no! 4 punteí uithaàIde ' De vierde we'lstriJcl 5!".1-q1.,
teórpunt. De tegenstànder werd ob tenpo weggesp.eeld, De vijfde wedstrljal was winnen'-'
eerste plaats, verliezei- oi-g"riït "p"i." 

aóiae- pr.ga.p-si' celut<kg. werd het goeale spel van-

de vierde wealstri1d herhaald. Dus toch ..n ".t1i.. b.fàÉtè. c"t"if":'teerd jongéiii 
"i-Klas-se:

AIIeen j amer dat een speler van Àlpina : LENS ge'eti Brazlliaanse Cïucjes heeft geleéi'l'
tijatens zljn vakantie. Uitslagen O-O,2-2 '3-2,6-0 

en 4-1 i'-q PI}3!SII-:-::-l.liíi':i..:',i1-'-, .

ps. De coach doet ondaks, andeïe ber j.chte'ri:(Zi jh r !Íihd g! open' I :l':::i r' ' ' '' l(. K€us.
Zzzzzlzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ; -'Í'!$l'l I

- ' ..I rl.r ,,' -.,- Z
íaltCS dr.'SpOnfEN VAN DE àjr4 AnOOSn :i 1:.J.. - r.r :'1,... r..'l ... 'i.,.;).'' :.' ..: . -
Z'- - ..,r.-."'i'.. '.:,:I 

tt\'' '.'-i '."r'
zzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzlöààzzàZzzzzzzzzzziazzzàdiizàzzzzzzzz2àzzz?'

Takclier Boys
Blauw Zwart 2

EPSV 4
Ariston'80 3

íl--)." ,i - ' ;ï )
v1
vl
v3
V3

9I.Eou

$l:.

LENS 3

I.ENS 4

tnant' 'ii .' .tr .,r013.- -- "--' " - 020

/o55
ltoT
/LAA

:1 ..Í,i..t.r.Jlj
. i.,:jiarai

1 uur
11 uur - Irr.-. ),::. ii .::')J-.!,,

OPSIELLINGEN VÀ}I: DE EI,FTAI,LETI.

LENS 1 en 2:1wï

I,E}iS 3 :

íaÉ"' 'à*ii" ae ' tlainer''uej<ërítt,' gemaakt .'q ,ri':,:!. ,. ".f
.!.....-;-'' ,, ''i\. ,2 1'rr"r r

A.La:lrners - i'siiix,j'(A)'-'L.sÍnkl- 
"T 

'Kouwenhoven - P'Ax - K ' 
comper -

F.de vries - ,J. iioossloot - w.v MersbergëIr :: q.:SuiPgj .-- 
'3;'xgps t; §.'N;. i

:.:ri.' t, -' t.,'.i+-rí,.i , 1,r(i:i I.':.ri

VERZAMELEN 10.00 uur LENS

verzaloelen 12.00 uur LENS

PROGRÀM!,'À ZATERDAG 25 oktober 1985.

I - i.. .l.' J ",r'l; ; ,. ! j-i;

I .: :,.i .r.

rj

4- .. 4-3

LENS 4: M.Fris - L.ManteI - l]t.,lansed j it,.Kruithof (A) - E, (ouwFnhoven --

==:='--:-- w.stuifbergen - R.Piiofi:'p'ntltéi - D.'' Essen - c'Lipnan -- J'Y

à Ír,-i
I iÍ ,;! 7r:r.''r,.. . .i

1 i.l- ,

' :4'
J'

LENS
LENS 2

I,ENS 3

I,ENS 4

{i r:'í: . 
-

" 'Ííi i !.ír.. ...

{ JV.,

Wassenaar

001/oo2
ott /9s6
01 3,/ 108
o2o / tso

l. ;-
I,ENS 3 t-4
Í,ENS.

14 .30
14 .30
13.00

r -,14. 30

uur
uur
uur
uuÍ

Naaldvrijk
HonselerEdijk
AEar Deep 2

Es.cheT P:Ys 3

U

4

a
') óirsr,nosN ZATERDAG,Il oktobeï 1986. ' r, iíÍ::

..,FDK
SVPTT

. . ' rrnÈ '3-o :': t';''
: i.,i,,. . LENS 2 2_1 r .':'r :

I ETSV .'::, "

," i r, '
],ENS 1

Í,ENS 4

I{OENSDAG 22 oktober IENS 3 svs

AFSCSRIJEADRES VRt JDAGAVOND VooR 19.00 uur.
3,

'1r' bij. u,'sin8e . r.:.1,Èe1. i.079 :4L9237):' brl
bij

J.HaÍó'." "
'I: Krí\rithgf

67968i i ':;':rrENs
67 47 34

I 'l F ,r_t"

t ,\.i . i..-',.1

tel.
tel.
:-i:l

en

.6r
-4-

,3



Na eeÍr. goed begin van- I,ENS r.. weral er na goed een kwartier spelen de,bal na een aanval van
PoK:Èó'-slèbht weEgèwèrtt'oàt e_eà van de épelers. van 'pDK 

de-,bqr'net e9n i9u o"", àa g"t"i.
verdëdiging in Èét aoer iraatstè.' Na de r-ust werke ,"1 r-ó'"d;r; por.iieing, .werar pDK
vastgezet op eigen helft maar door het niet benutten van de weinigd'ka;à'en die L,ENS toch
wer kreeg en.het te ver opdrinseri van 'de'verdèdiging van r,rus *i=i pDK in de raatste
-19,r8i4.. 9St 2 ui:tJ"allen de',stanal op 3-0 ite'brengen wat tóch. wel lets .g:ettàtteerd .ivà3;'naar
ook verd.i_end'.o. -Ealag . he.tr.gewoon de steirkste is in haa! af,cleling. ,: i., ....,1-:", :

gTsv2-IENS31-4 (1-1)

- lta I,g: sellJk: spel 
-van .vorise

" ' Doórdat er "heel"w-elni9 gébabbe
overwichÈ wat uiteindeliJk res' F.de VrÍes (3x) en L.Sinke (lx
de huidige stanal.

"r""* *r"rà à. volgende trinde.flls, .qTgy ,o"ra"-aoo". ,n"r,rr"rr.
Id en. dlus gevoetlia1dl.,weld, Xrpg.gX.iri j, als snpl een íeld-
ut.t'9rag. in een 1-{ .ëinaptana. iiór. prim.p.-. doèipunrpn van .

),'"AIs 'fue zq, doo_rgààn kuirnen we veel rneer berelÈen gelet op

J.SInBe... ,, ,, .,

!t.:,: i ,.1 li, i.

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

Iii ,.; -"- :, .l ,--:t\",:,i .L

J,'.rJJI]J'IJJJ.]J.IiIJiIJJJJJJ,T.'J

' i' ury,1""1,.,o,,u5',ií".1f':':,. í, ;,
. .r +L' . .. ... i'i_.. ' , ,

Ar,cEMEEli i(oNTAK'rpER§ooN: '- ' ''p?ul vd steen, chopiàsi-ràat tOj' -'r ,.+
..-, :r't;,r,; 

'..:,,; 
'i 

..,', i...;:,..' ..,t91-: ,g?015É 
(u.g-'e' .27tG74) .. :^ vIEDSTRTJDPRocRÀMMA A-B-c iIUNToREN ,. ..i- : t 'i .. ,'.

Kontaktpersoon r Jan spaans, t,e]-. zg2g2g (b,g.gÍ. 97ó1541 '. '... .-1.-

, |fb9|!qn;vgor-. de "weds!ïljden bij Jan Spaans.oÉ vrljdagàvoirdl Ètissèn lg,.00 en 19.00 uír.
In iuj.tersle. nood,-nog:.op zaterdag,morgèn op LENS.bÍj iëEanal vàn dè jeugclkóuntsèie -'..'.
991. -:661314... t,voor av.ondvredstri jden tel:1.970154:'rr .. : !.',:". .-.-..t;. .r.,i -!:ir.

,:ffJ.JEJJ-,,,,iE-J.TJJ,,J,]J.IJJJJJ,]JiIJJJJ,,,,,JaIJJiL,J,TiIJJJJJJJJJu-JJJiTJJJJfiJJiL]J,IdJ,TiIJJJJJJJJJJJiIJJJ

291.1 9y D9n E??s.-:li
. r t,!;.

I

DONDERDAG' 16- 10-1986 ' (traihi ngsÉun)
-, ,]

SaEenkomst LENS

14.-30. uuÍ: LENS.. A2 :'
_ r !4.-'3O uur i IJENS .Bl.i l" ,'.:r. .

..'!4 . l0 ruur 1lrNS,rB2 iti

v!1. P.MuIàer ' -' : ' 9:3o 
juur

'V2' J:Heins -"- '9.30 urrr
r V3 '" R,Uàísen l, ' . , i i' I 9 :3O u,rt

.i Dr.e Haghe C3
-- :.' sEv B1 ',

Dle Eaghe 82

VRIJDAG" 17-10r198(: (rfainingsdab zie
.t :tt

kopy achter. opstell- lngen).. ,

10.00 uur LENS Cl
10.00 uur -LENS .,C2 .:.:;,1

ZATERDÀG 18-10-1986.

';..trainingsdaE incl. èten+ 3fàÉén+ .àaklantaarh f .i0-',rur
trainingsdag i-ncl. eten+ slap_en+zaklantà9rp,. 9,30 uur

331 14.30 uuÍ DWo.Al . . r,ENs À1 6p.park west H.Íerro .- ii.bO uut-
429 t. i,,14.30 uuÍ, OÍanje.,BlauvJ Al .i .LENS:A2 cuntersteinrreg,'?.CroödschàIten'f fi3:15'uui
-337.,sr 10;30 sprt Blauw- ZwaÍt.BL ,- .: . LEi'I§ 81 wàsbénaèir . r -,':-B.ItarÍèEans ' ,._ 9..0O.uur-

. : : .,, 141.30..uur, LENS..B2i : .. .-.. Laakkiuartier. 83 "V3 ? :' '.,:'' ::':5 tS.öO'ilui
402. ;:. 11 .0O. uur ,ttonselersclijk Cl ,- LENS cl Honselersalijk r' ? - :;! r .' ' '.-' 9.45'r.,ur

10.30 uur LENS C2 - GDS c2 V2, i,. - ' - it 10 .'OO ort
lioENs;AG 22-70:79A6:.

í9.00 )uur H.aagse C-J €ugd" r J i'-'.- I LENS,.B1 Y2eïvrerf
' ri;l . :

.i:. ,l :

,(.

BYZONDERÉEDEN

"1 zie cursus ijeugdbegeleiding "achÈerin dezé LENSreius : (vadàf 16 jaar)- . '. ;, I

'' .:;nV 11. ,.' I

'. .:r ,f ;,1
OPSTELLINGEN

LENS A1 : i
E
P

.Hoernlg - R.Raffaele - p.cd zwan -.H.GabeI - G.Steenv,ijk - g, r&íí"'imaí!

.Endlich --.R:.Garskanp -. B.Brunlngs i.M.End1ich - M.el Assroutl -: ,. ' '
;Oosterweghel : | .r .; '

...,. r -+rr.- , ,!a,.; ;:,.i :: _.Leidler's: peter MeefCiíL en

r.Èni nz'"' tvodr'.16-ro. .nirs'.io) 'r.r.lil:_-n -. ,.rr"rp - N.suiii;
A.v wij hgaaralen - p.StJ.aathof - R.Earttran- R,Mahieu'- ' n.zàastla-'

' Leider: Fred Grens..

Ronald Booi§-ch. '" ''

-, E.Raffaele - D.ganlque -
.- M.Spa - K.Verhoeven - .,

-..,..h . . r

' "1.;i: -""'
(voor 16110.en 18110 en 22/.LO) J.r/,Jnaít - M.schuurmah -r o.atiléna : ejv-xníjir'-
P.Valkenbu-rgh - F.el Haddioui - E.Spanj.nxs - A.Raghoebl-r - B:Smuldleis -
M.Brooshooft, - ,r.Weststrate - B.cÉc10 - J.Acer.

Leider: Leo v i,ijn.

LENS 81:

-5-

..{::;. '..'i '



Í,ENS 82: .' (vbor io,zro èí te: §.stràrma - E. slte
"+' aànvutling r,ÉNS

L,. i,, 1 -'it-

.., , , : ,.., ; t ; '' ..:
,/10) N.Bholai - R.-Boon - À.v DeldËn - N.Jages-ar ;, M.pennlngs -
réndrecht - u.dà Vries -' D;Bisai : M.vd Beïo - S.vd Berq..
81 j

' ''| i.: -- - -i ; -:,';' i.L' iir-. 
" 

'- .'
Leider: Jàn vil Berq. .-.

I

I,ENS C 1 ,:

.I. Mansveld

.,LENS C2: . (vöorrl17r/10. en f'A7fö):
i. .- . 1 .R.ciltiot -. r.r,air. - tt

, a.Il.eèn 18,/10: :M.dè briÉo -'e.a'a
:.r,r '-:.-... c' r'-. -- - .V .. -

vR1.1tr;qc 17- tö:1986.

LENS A1 - DSO A1 O-O (0-0),

Leitler: Edwin Coret. -'; "
p.v ueiéLr, - o.neins - -'ra.Ëo""t.{ '- - :; , .,': ..1. . ,t i r'"

.P.dej lgnger ; M.wubben

(vo-or, 17,/10 er1_18,/10). M.y CrooneJhurg'- E,den.Heyer - p.',pionk'] e.nietVeLd -
N.schuurman - J.Sp_qens-- RjTettero : M.wiersBa - D.v zettèri - C.Wyiaeóan : :

.schàIte ; r.ielÍeveld -r'Feiieira - É.olltnoorn, 'l
.' Leider;'N.N. ''

LENS c1 en C2 hebben een trainl,ngsstage op LENS. verzamelen o-p vrLjdagÍaorgen om_9.30 riur.Jurrie trainers zijn o.a. ,rohn Kira van het landelijke jeugdteaE vàn nxew en .rohn ï.
È9!Y9]91 .,ge.r.I .b.S!end' senloïentraine in. Den Haag . Na 'dé,luirch,, wordt door' -r,É'NS,- verzorgd,
gaan jullip penaltysch j-ete"n, temisvoetballen, Falhooghouden en klelne partjjtjes....,;;
tla het. eten, wordt aiweer door'LENS verzorgd, 

""r, ,r""ít"pel, vedeo en dàn slapen op LENS;
Neen slaaPzak, luchtbeal, tanclpasta' en' tandenboistet meé en natuurlljk 2 paaÍ sportklealÍng
en natuurlljk een zaklantaarn. Na het ontlijt spelen Ju]riè een kompetitieÉea5igiia;' -

i-.,! .:'-l:!. Í ,.ií.", - i-, Ll,.,:.-,Í-iL

'.:!,. 
Í

rirs gast-van dg week, moest.ik beharve het.geved van de punten ook rn veÍsrag , schriivèn.
Deze weclstrijd werd,door mij uitgekozen ondat dit de bpler bij r,ENs zor- ziií; en aat;,
Yras deze weds''.rij dl 

'ook . In een dóor beiàe. el-ftallén zeer sterk ,gespeela. i":tr.:.it fr;es
LENS de neeste kansen, DSo had het spel wat teter verzorgd. In de tweede helft eras het
I,ENS dat.'furi'eus uit d,e startblo],*en kwan nat resulteeidè ih In.'schitÈèrend schot oi ae
rat,. hierna namen beide_p+oegen wat gas terug en viel èj langs de rijn niet zo veel.mèér
jg-senlelen-totdat r,eNs'.in nót taatsíe twartí"r de mouwen opstroopte.";;-";; ;;;";ài;-
cttensi-ef uitPerste vrat -regulteerde in ln schot tegen de paal. LENS clat. aàii het eincl lietblijken over de betere conditie te heschikken kwam helaas niet tot het ma](en van 1n, -- -

doelPunt. AIs LENS À1 zo door'dlÍjft' spelën zit èi ze'ker 'n promoti.e plaats in'en zóri-i
-,I,ENS eindelijk weer.. egn,s: na zoveel. jaren A regionaal spelen. _ r. , ..'

À2'-. KrarierÈurci, ei '5-2!'i. t. .: .: i'i i": Frans vd Berg'. ' ".

Het zonneÈje was weer in arre pracht en praal aan*rezig, de vraggen wapperden roèirg ..ri
h,un,nastjes, de spelers hielclen zich bezig met.het opwarEen van huh . lèalematen .. en
Ieanerburg was met maar zeven speelgerecfitigden op Escamp gearriveerd. Een uitstel van.
een kwàrtier volgde' en. on.keari voór één !ég9n az aan de met eníge zo:<g teíèmoèt geziene
y'ealst{iJcl tegen Kranenburg. Iomers, in het verleden vJas er we} eens waÈ geknókt rqet de
Kijkdui.nbeuoners, en ook de gealachte tege? een.Al-tean.te Doeten èpeleh Daakte niet echtvrolijk. Oppassen en aanpakken dus. .: i .-.i r,-.r j,-, , j,
fUgen àegen spelers kvran LENS snel op 1 ^ schutter Rob Mahieu, 2-O opnieuw,, Rob Mahieu, _

3-0, Enrico Raffaere, en 4-0, het eerste.doerpunt op tENs van Dd enr:s Bisai. Afgeèproken'
YF{d' atat Rob in de rust gewisseld zou yrórden;'zodat hi1 nog een beetjè energie over kon
houd.en voor A1 . Net was dÍÈ Eet Peter l,teefout en Ronald aogisch bespràken, .of Kranenburg
scoorde tegen' En Kranenburg ging door. Bet elftal raakte iompleet, en uit Len sÈafscnóp
werel heÈ zel,fs.4-2- Nog 9e4.9ur t9 spelen. Eot de rust volgde een perlodle waarln.de beste
kansen voor xrarienburg waren. Toen ook bleek dat cle rooal-witte-ptoég over een aantalheel felle vechters, bj,jters, en schoppers bèschlkte. Eet was ,roorai Marco Àaazen die,' j'net goeg spel uit de goal, neer tegentreffers voorkr./am. , :,. :.. _i
De 

-tlreeale.helft we5d gekenoerkt dtoor fdntastisch teamwerk van LENS. Er werd rustig ver-
aledigd, uitstekendl op barbezit gespeelcl, en waar mogelijk, zeer subtier getijdieki.
Icanenburg maakte een getemde, indruk, en toen Danny - Hani.que uit een corner r[et knie
numner vijf in de touwen dÍukte, was het karwei geilaara.- mns liet ngg wat.kansjes l-ig.-igen, maar"echt erg was àat nie!. De verdedlgingr priua gereld aloor een steeds beter ^

spelende Nico: Baltus, en met Marco Haazen ars beÈrouwbaàr sluiÉtuk, Ëet middenveld,sterk beheerst door de hard werkende Enrico, en de, vaorhoede, met topscoorder'Rob arsgevaarlijkste nan hadden, ars tean, een reuke wedstri5a winnend afgelroten. zoals in derust beloofd, na-E de leialer heel diep z'n !rge{.af; toen de'punten Éirrr,.r,,aren. _ i.--op naar prapje.,Blaui,r Af .. . ._.,. . ,' - Í Fred Grens.
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-.IÈ§,8'. '67 Bl

Te Werve Cl :1.Í,ENS-C2 (1:1) l-4.

:..Éeel, Èrofessionèet, Iiepen, Oe::spe-Iers, van Dynano !67 aL ilri,ekeraxtieF van §e..voren'vrarm '
somige spelers van r,ENS zaten toen log 1e\Eej thuis. Niet waar Andy: ! vl,at voor haII.
dxie was Í,ENS koEpleet en zoals 'Iater 'bleéÈ 

frnaroo'67 1ee9. De aftraPs en René Boon liet
al hèel"'bnèI'eeni schitterende voorzet fos.' Earalal Smulders,. é§n' tur{j9.hoog., koPte schit-
terehd -rààk;.:Dit .deed. hij. nog 3x.: De vieïcle.was we!. hqef . erg..no-ol: binnenkant Daal;.'-op.---
het hoofd van de keepeï en in het doel. Een eghte driebanalef. 9fr. J?, Dynaroo '67 scoorde
ook nog 2x. Verder lieten cle zeer.sterk spelende Ibi Acer en Noushad Bholai het niet koten

- nede.door. het harde werken van llichel PenÍLings, Ronalal Zandstra en Edwin Slierendrecht''ïie-";Iii;'-"ef"àii."tÀ"ai oihajn aisai én Naik,raeó§ar Lreet'r,Jts sëvaarltjk.'tteË'wàs
danook Naik die er op schitterende zijwe 5-2 van maakte. Dit was tevens dè èÍndstand'
EeÈ is duialelijk dat a1s somige Jongens wat_ harder willen werken jullie best een leu]<

;il;i il;;;-í;;;;.'-;;;àJÉr=-i'"ri.t .,.àors àrleruaar je best te doen en zet niètis
;;-;";;;i. t.La", aqri z"ul],en.t los h.91,1:t reuke wealstrij'len zoars aiselopen
zaterdag bijkoroen.
' 1'.1i.t;i;.ii .,:t|Í j,. . .,r Ji ., -:,;.. ,...t .:'.,. -ji..,r:J .. .Paul-. vd. S.qeen." '. .,, -.:

De eerste wedstrijd was tevens de le konpetitie wedstrijal voor het -nieur,re c elf taI.
in de ,nieu$,e popl?. LENS .b.9-

qon cIè' i{èdstiijdDe" wealstrijat was gel,ljk tegen,de koploPer

.,. soea,'-góril{ feÍ op de. Èqr. en'le.genstàndler
was duiilelijk t1ool lEN§r inet zeer goed ooc

.:1:ö Iaé gescggld v+eI'r.EN§ dua veldvoetbàI
, ;irifi*+q. .ued 

-ae Èetorte om àe 'tu'eecle her
was. Dit pakte goed uit'voàI iËr'is'.zoaàt *

(He Marco) Her''verIoóP van 'de'èètéÈe helft
cZette aanva Íten tiïa het diaae'fivéra.'iàdau .r,Bws

terug. oit uondae uit in èèir tè§érigoàI'., 'dus 1-1 '
ft 2o te " starten ii.:rals ële' eerste helft bègonnen
r-f lnel 2-1 konden naken- De voot'dprong , bötii*-

den we snel uit tot 3-1 en 4-1. DiÈ was tevens de einËlstand. ,fongens, als 'julll-e r vobrtaan

gelÍjk doorgaan meL voetballen als j u1lie 1-0 hebben gescoorcl dan !s er niets. aan de hanai.

- 1,.ttu.,xwam;1i.!{e byl}e 
: 
no..s j}q 9: 91-"ll:T.|;, . roch heb ik een leuke'middag gehad.

" Rob ían sè'ha*.
, .] WEDSTRIJDPROGRÀI'IMA ]D-E:F:-JUNIOREN.- . : J,,;

'' i.r ,\. J _.r ,|ttr ;i

Kontaktlelsoon.: .

Àmétt'.ir;íoar aér'
Ïn-iriÈersie' ni:6d

; tër: "661314.," voor'lavóídwédstïij dén teI...970I54.

'-.-- -': t:.'.' '-'''àou"rt peirninqs. Ter. 6524i4 (b.9.9' 970154)' "''.?:,:í . , .'.'J . r':\; .1.. rJ,i ..r.-

wetlstiijclen bij nonért Pennings oP vrijdagavond tussen 18'00 en

ir'ó{ op"'zatérdagmorgen' op LEryS bij iemand'yan. de j eugclk,oDmissie

ï::
- -::.,i

, i -i,
19 ..00 uur

.1. irr"i :!:'13...-., ' 1.:t ,':- . -'t.
VRIJDAG .17-10-1986.,(n

, r. ,...., .,-r
iet verplicht zie kopi achterr d. .àpsteiiiíiàenl' ';'saneniioÈs't 

'lens
.1, : .....'Jir

i ,'r: ,l:, t..1d:5Ö 'uii? ÉNs 'Dl ën:tiz barhóoshouden etc. op. r,ENs 10 .00 : uu!
.'r 'I -. rr ..I ,rii r ' : ';":' '.,.rU .

ZATEPDAG 18- 10- 1986;

lo23

- zoNDAG 19-10-19-86 '
12.à5,iÈr rr,Éns oz

\: - !.-LENS E2
SV Fl .- LENS FI,'

:! -':i t

9 .00 .uur
9.30 uur
9 .00 , uur
!.00', uur
9.00 uur

. i.lQ.30 uur
10,30 uur

i'i,. .

r .:; ti.,..,i.h-1r.,.i9.r30 irÈr.,itENS Dl
'.'r g13:;':.i "" I1O:00 ,,ïf'.r.nng. p2 .l,r-l'i.

, : rr:'il :-. 9:30 irur 
-.LENS 

El .',',' -.'rrgl r _ r. 10 .bO,Íur .ÈrSV .e t' .

999 
.l;: .'- 'c 10,OOruur'Duiridoi-p

DSO D1 (vr) ï i-. . ' i':r V2 l

guÍck Steps .D4. ,,: .rr:Vl
ÀD':.;E2.(vr), . ' .r. V3.,1,:

.,1

,,. 11,30 uur KranerÈurg E2 - LENS F2 (vr)
" 1l . OO ,r,rr 

'r,swb n3 - . Duind-oÍP Sv r'2.

.: 'Erasmusweg. r' -l- : r:..i

- Sportlaan' : - ,ri.i.;,r :

:..'i M. Vrij enhoeklSan vl q,

vl

. t,: ..,i r ,: f,
-..i i Lugdunu[ DZ'1:.:, : 1'1 V1r. ,-

, i-i i:..DONDERDAG- 23-10-1986 .

al- .. r

i

'r, :,;i it.) ) -ii li:it j-Ir:i,:.r:r':::-l
BYZONDERHEDEE

' ,jOPSTELLINGEN 3

,i?".0ö díi'!ÈNS,,b1 ,r-;.,.i'Í ,:,':. àaaltoernooi, sporthal ,Ockenbu-rgl,t^0., 19.-'.-Q-01'9ur* ..;16.15 uur

!.1:n

1èiders
r.ir. 'l i "í'lj-'. 

" 
:'' i:j:Í'1"-1 Ir J. 1llj 'r:-'-'''" i'-i;r:' --

zià fopy cirsus jeugdbegeleiding achterin deze LENSrevue
-':J'i.. :1 

"- ..i .'

-l -J,BNs pl, . (vËor.f g,/rO ea 23/70\ P.Bosch - M.ale Brito. (2x) :'!'!'de Bruyn - w'v Diemen -
i.T,.Èeins - AJala FèrÍelra (2k) - M.Izendóorn - B.o]."thoqrn" 1Zx) - R'Ri-qPqg,:,

f-l r'i rrr j; y"r1.,6i - n'.WuUU.r, - S.Moesían. i i ''.,j;.i.r :t l'.11..i.-

: 'iat:-."r, 23,/1r': :'E';den Heyer í 1 "" ''LEIDER Ton 's-Gravenilijk ';g -1 i;:l''l r
t -'*0,, 

D2 {voor' reiïo "r, 
19,/10) r,.rÀurnaisa - M.Boisten - v: F<'bihg -' E ''le-n. {evefi {;ie 'Dl

op Zl/tO) - R.Jagga - W't'och - D'Mannièsing - 'I'vd SelP - E'waterreus - '

- D. zandstra - M.chaaibi - Martijn Tijsen
Leiders; PatÏÍck BiJIsna en Rob van schaÍk '

t.
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LENS E1:-
,,,.'

.I.v oi,euen - 'g.UoeÉragef - - .s..Eoe€!agel-----!í-Ja8seD - .L-vari '+ ru,ooste! --R.otta.í.oppe-ndiaaÍer'- F.Körtekaab''- P.v Rijn ;- iI;Sanatifort -: P.val Steen'- P'Sinke.I
G v VerÈévelil.':i..,: -' 'ri

' ' ;''t ''t' -'' '-'a' - - ', Lelder:Leo v i11Jn.'.
i., 'r.!.

v'.-'aasdlog?rn -. r.gecÉ - J.v Eyk - A.el Eadalloui - F;eI Hadilioui -- R.KIoor -,
R.v'Ll t - ,l;Oiwèrkerk,- M.Proik -r M:I{ateÍreus ,- J.vd'Zande'.-, M.v Zandlwijk :

IENS E2

.-..t:_-

TENS F1,:

LENS F2:
.rl}

LENS F3: ' 'G'; Engéts .:1 .V.de Groot. - R.Marten - R.SroÍt - R.Stap - F.TEÈtero - N.Gilllot -
À.Souaïé - P. Campos Ponce.

I,ENS DI en D2 ofuèIet.:
I,ei grs: Jerry Eoernig en 

'Ànny 
BiJtsEa. -:.'.'

'.t r'_ .i.', .'l. J. ,..-. _.:rrr.
,_-:1 ',:.. -i.;.. _! , 

:

À.'q.; v;ijclag .17 oÈLober r.ièrat er o.p.'irENs eén weastriia iarouàen tn tr'et nàoghoudeh':vah
de bgl .tennl,svoetballen .en het penaltyschieten. Naast ale D-klasEers ï,n IJENS rbgen ook
jongens/vrlenau es. uit cle wijken rondom LENS meedoén. I(oE zelf en neeD gerus't vriindies
Eee. !{e stàrtenom'10,30 uiir. verzanelen om 10.0d riur. Einde + 15.30 uur. Er zijn leuke
pri'isies in elke leeftiJdsklasse te wlnnen. AIle Jongens van 10 t/E 14 jaar Eogen beedoen.í ..-.

' ' ' ADo É'3'- r,ENS D2 (O-71. 212. - -_I !!

LENs D2.noeét tàfren eoo uit. ÀItijd ó"n oo"itl5t e wealstri jcl i' í'IadàÈ' tàee JoÀgéÍi§'nletliop-
§'ekomen waren!11! begon LENS met l0 man de wedstÍijd. .De "leider van'ADo-weg nleq?nal .[in-
der dan Dhr. t4eeuwlsse. Vorig jaar,noch tÍainer en 1eÍder van UENS 82. Door- deze inÈbira-
tiebron begon inltS vol'goede-uàed aan àé'wedstri jd.' Dë wedsÈrijd was zéér slannend en'. ' 'zeét slecht ioor nijn ke!èI; en hart. De eerste helft'ging geli.Jk op:. Di-! leverde r spectaIéI
op v ni de'doeten. Eet, rrachten was nog ó1j.een -goal van. LEI'IS.. DLe kqeqi go-k. qet dloelpunt
l(\dam na een schittercnde actie op naarD vàn Mike Borsten. Rustsland 0-1 ,in het vooríeel

. vgn LEIIS. De tÍreede helft begonnen,we weer fanatiek tè voetlcallen. De wedstrijd kon weeri dile kuriten op. LENS kreeg toch d,e'roeeste karisen Eraar IlDo icoorde toch 1-i: or eèí'
'J foutje.in de achterhoede. LENS leek geschokt "na deze- goal Eaari kvran er snel o, verheen..

DiÈ betekende de tweede goal van LENS en Èevens de tweede goal van Mike Borsten. Dus 1-2.
Nog 5 Einuten spelen en er kwaE een corner voor ADo. Deze werd schittèrènd geplrikt cloor '

' onze keeper Faou]. Inplaats -lian tijcl te rekken en wachten tot ziJn giggn verded.iging uit
i'^'het strafschopgebied was schèot hij plotseling cle bal uit 4qar een verkeerd shlrtje.(die
r:;: van.ADO dus). Dtt betekenale 2-2, Tevens einalstand, Jongensi i)r-yiI één ding zeggen,
'' ledereen nag en roaakt.fouten, geeft heleEaal nlets, Eaar akrn Foete.n. rye- neÈ zijn allen

knokken en werken om'deze"fouten te hersteLfen! Dus v. oof de volgenale keer doen we het
; ,^ tlel . croetjè3'en 'tot zaterdag. : , nou, (r.r, sèhàik),Baan.

VERSLAG 11-10-86. rENs E2 - Die Haghe E2 óitslaq 6-1, ''' ; ." .''li i .r

De eerste twee doelpunten vlelen al snel l-n cleze rrealstrijd. !íe vraren 'àaur 'iie'i beloriàen
']"'toàn Rtkkie het eerste doelpunt maakté,, Daarna àet tweede doelpunt dar vrerd genaekt ;.

door tlÍchael Pronk'die een goed,e weilstrljd speelde en de bal keiharal in het aloel schoot.
!{e begonnen daarna de wedstrijd te beheersen. Eet derale doelpunt kwaE van Ynus die ook
eeiÍ knappe weastii3a speelde::l De vierde ".k$rattr van.tulkkie en de vijfde .var" Ferry. (FeÍry
klasse gespeeld) en de zesde en laatste kwam van Rikkte. oke Jongens aIIeEaaI een coE-
Plluent voor de goecl gespeelcle wedstrijd. .' t'':'' .ïI'-' '"
____ -_-, -!r:.,. !.' i.:. -.':.i*.,i. .,:..i-,'.i...1,,. . .,,,, 

Jlllig t"iuï,o-.P.. - -"..
UITSI,AGEN JEUGD

LENS D2-.': 
".::i:;.t.!'/::. 

2-2
,Plc E1"-, ', . ;..::. L-2
Itle Haghe E2 ' 6-1
Vrede.nburch F2 8-1
I;ENS .82 ,. . _ r: -. r .;;Í-2
LENS F3 4-5i ri., ,it... .,':^1

LENS A1
r.Eris À2 , '.
rEÀis. ;1í rl ;
I,ENS B2
I,ENS Cl

. . .Ie Werve C 1

Quick -Steps.. Dl

- DSO A1
,'- a Kranenburg ell
'r', -: pgi,.g1 . r.r ' ,,

- Dynaxoo t57 Bl
- RI(ÀW.cl "- t -

LEN§, rq1 ,

I,ENS Dl

ÀDO D3
LENS El' ..'I r,. ... -

,." LENS E2 "i,r:r,..-' , -.. LENS-Fl - -.:. :.",.. .=
1.11-,Elynanor67 F1 :

0-0
5:2
1.1."
5-2
1-4;
l-4

" ,:' r-1: '

i.:' ',.. - '. lj :r 
'.:

:t

;' ,i'.i'- .-
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IEIIS A1 en Dso speelden een aaítrekkeltjke wedstrijd.." LEf{S was- aanv,a}1e-nd-:ster.lser Eaa.r. -

Iat (zx),en paal (1x) stonden in de weg evenals een uitstekende Dso-keeper. zaterdag
weer edí Lopper nu uitlrtegen- DWO.,LENS A2 kwan.'vrij s;inpel 'opi eenr4-O:vàorsprongiiegsn
een inkompleet KranEnbótg i' tOeh rraíeiqbrilg komplèet was ging hèt. nièt. àot.Dakkelijk, me'er
saar LE:NS- speelàè :dè -eredstri jd iustig uit. LENS'B1 had de eerste.helft ruiEer afstanal
Eoeten 'riàen vaíi DÉLríirièveèf tàrÍsen gingèn verlciren, Na rust iiiócht' 81 ,Jèroèn Dunant dank-
Uaa-r z1jri. voor, z'nl goe-de' íeaaing.n. óe iont"n wèiden eerlijk veideeld . ';IJENS 82 kwan snel
met 4-0 voor.s Earàid Sniutdèrs .daakte 'ze,,aIIe vier. De wedstÏijd werd veraliend: gewonnen.
oe nederiàag teffi 'rioiir<ifer .nireui i.raU ingecatcdÍéèrd. vanaf als:..' zaÈ'rilàg jtegè; l', , " 

q

Eonselersdijk gaat C1 punten binnenhalen. !{e ziJri benieuwd. LENSi Dlj,verlöor:l aàar:'(een§.
'.Dit qoeÈj kq.n3en,n+,:z_gye,e!. .o-ve_rwinnin9en... Zateïjag een_ hele zwarg.:'vriendschappe!1jkg",

dobber tegen.het :?eer:sterke D.§g:..ÍjF:NS_ D2,. Eoed;tien nian, laqlde ,een. linap'ielultaaÈ .(2-2)
.tegen. ÀDO D2. l,EN§ ql..verloor ..nu. maar meq.?;!, teo v, Rijn iÍet AilidéIf jk ',irob;]'l]t gang' bi j
zijn elftal. zateldag vrienalschappelijk tegen ÀDO e2. tle *tiij_p.6n, ien kleinè 'öriehatn;inà.
LENS E2 won ruin van Die uaghe ei-, nei feríe wedstrijal was het vorgens' de''leiddi'." LËNS Fl
r{ron weer nu van een onvollealig Vredenhurch. Dynarao'67 was te sterF. voor LENS..F2_,i .Verder
dan twee aloelpunten van willen DaaDen kwall LENS niet, Dynaso maakter èi"4;: LENS É3-be-

j.' Ioofde.. ale?.q: week i_t€ y.r_ipqel erl .dat. ded,en..ze ook. In.een. spannende wedgtrlj{.we.5§, _RÀvA ver-
:.: slagen..Robert: Stap:scoo-rde, 3x.. tI_e. wensen alLe. e}f'tallen 

^a.'s. , 
zaterdlg; ,tl a","+ .?ï1Ie,:

herfstrweek?: weel v-geJ,..sg"cces. .toe.. :.. . * . ... .t ..J . i, ,--.-; n'... -r. ,, .:._JJi:iti Lt. Í:,...- '., a\.- -.' al! ! -- - a -"..t CUnbbé',miibriAËcfi,ErbEÉ:i! 
(i. :in '.i'.r,. 'r .. ., ' i .. -r,i.i.ii,r:,il iiirF :rr..,:: ,. , 

. 
:,r I i":.,:if :ll,/.Ír,rl.,

Op Ëlit noment zijn er veel mensen enthous
':.' ,i, 'I'-i; !' .1 ; 'ij,tr!,',/;.1"1 r' ', :iil,-.1-..-iast xoet onze jeugd bezig. liij vintle-n dit natuur-

Iijk erg leuk en waarderen alit ten zeerste. Natuur'ijk is het begelelden van de jeugd niet
altijd even geroakkelijk zeker als je zelf nog zo Jong bent. wij stellen jullie in staat
om je een beetje meer in de materie te verdiepen. Speciaal voor onze j eugdbegeleiders
will-en we op 6 É.? vrijclagavonden in novenber, deceEber en/of januari een cursus voor
jullie laten geven door de NsF. Deze cursus heet j eugdbegeleider, De naa8 spreekt voor
zich. Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden en leder LENSlid vanaf 16 Jaar kan
meedoen. ilongens Eet exaEenvrees hoeven niet bang te zijn. Er r.rordt geen exa$en afgenomen -

De deelneEers alie regelmatig konen krljgen cen certificaat. Een cursus duurt ongeveer
van 20.00 t/a 22.00 uur. opgeven bij PauI vcl steen tel. 970154 voor 27 oktober. l'leer
informatiè aan het prikborcl in ons klubgebouw.

LENS - VOEIBAI - VÀKÀNIIE - WEEK: een eersÈe impressie.

Maandagavond laat, De leiders proberen 25 E-klassers ln Waterloo in bedl te krljgen. Het
bestuur ontvlucht in arren noede de naast Ííaterloo gelegen bestuurskamer. Nu iealereen
!0a het Koppel-tij d-spel weer in de kantj.ne is, blijl(t er niemand bang geweest te zijn in
het donker op het lENs-conplex. Dat was tijdens het spel duidelijk anders. VeLen vonalen
de na -ljheid van een leider toch vrel een extra zekerl-eid op hun tocht langs de dÍverse
post€n op het complex. De beiloeling was dat deze posten in de goede volgorde zouden $ror-
den ontdekt. De enge gemaskerde man, waarin velen a1 snel ene Leo ontdekten, maakte het
extra spannend,
De avond begon overÍgens aI goedl in donker Kijkduin r,raar een duin- en strandl,randleling werd
lngezet. Een acÈiviteit d.ie met "onwÍjs gaaf" als topper werd aangemerkt, Gevoetbald
weÍd er 'snorgens ook nog. Fl ,F2 en F3 speelden net H!4SH, Duno en HBS een toernooiÈje.
Eelaas spelen onze F-klassers nog te kort sanen om tot resultaat te komen,Maar dat Ls ook
niet het belangrijkste. Het plezier was er niet ninaler otr. 'sl4itltlags hielden cle F-jes en
Btjes een sportmiddag met diverse onderdelen, die in groepsverbaÍrd afgewerkt moesten.
worden. A1 net al kan ale week aI niet meer kapot. Mede aloor het prachtige herfstweer en
de geweldlige inzet van vel-e Eedevíerkers, waarbij vooral de enthousiaste medewerking van
de A-en B-spelers loag worden genoe$d. Een gewelalige ervaring en voor ale jeugdkoÍmissie
zeker een stimulans c[i op deze - aktieve - weg door te gaan. Een volledÍg verslag volgt-
van een dan hopeliJk uitgeruste leiding - in de volgende LENS-revue.

Jeugdtopscoordef sli j s t

7
6
6
6
6
6
6

1

2
3

5
6

Rikkie looor E2
llicheal l,lorsten D2

Moha&ned eI Assrouti A1
WlIleB DaaEen F2
Gino v Verseveld El
Hans verhey Dl
Robert Stap F3
Patrick vd Zalm Fl

19 doelp.9. Rob Mahieu A2
13 ,, Monir chaaibl D2
10 ,, 11. Níco Baltus A2
l0 ,, Marco Endlich A1
9 ,, Àshwin Raghoebir 81
A ,, Jeroen vd se14r D2
I ,, Pedro CaEpos Ponce F3
I ,, Rlchard val Heyden Fl

7 doe1p.
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VJEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING IENS ( LENIG EN SNEI,)

50ste j aalÍgang nu[mer 13, 23'oktober 1985,

Wat is er op LENS gebeurd!
,,:'!{at'Ís'ex. op. r,ENs gebeuïd?. Deze vraag hee,ft het bestuur zlch gesteld na 3-maanden nieïw

seizoen..'Na 'een jarenlànge; terujloop vun i,et aantal jeugdledei hebben voornaàètijt -'
Gerard vd R, Paur vd s. en peter p. als ware , rbende"-reiders akties op touw gezet oI0 hettij te keren.
De eerste vraag was: hoe werf je Ieden. :'

De oplossing: schrijf scholen.àan en organiseeï Spo5tmiddagep.. l. .. ,'" -Het Íesultaat; 40 nieuwe jeugtlleden melddeh, zich bij on! aan.'Dit was een ongekend. succes.
De tweed.e vraàg sluit loglscÀ aan bij de eerste I soé houa je de niedwe r.a.i,'"à"t ;r-nà"--
maak je het de bestaande jeugd-reden naar de zin. Iiet antwoord ligt voor de hancl.
organiseer aktiviÈeiten zodaÈ de jongens zich thuis voelen en elkàar a1s vrienden gaan
zi'en. Een uitgelezen Eogelijkheid aleed zich voor In de herfstvakantle Ln wat toen is '
gebeurd overtreft de stoutste vervrachtingen
Van-af neandagochtend 9.00 uur tót zaÈerdagtriddag 5.00 Èur,, tret uiÈzondering -van de woens-
dag- en de donalerdagavond groots opgezette aktiviteiten op IJENS voor de jeugd,en voor- een
groot gedeelte ook door de jeugd. Er was penalÈy-schj.eten, bal hooghouden én dribÉelen,
er waren onderrÍnge toernooien voor leden en'níèt-reden, er ging een groep zwemmen, een
andere groep ging naàr Duiniel en vooï dé alterkleinsten ondeÍ ons was er een echte,,..
Goochelaar. Je kon ontbijten en lunchen op LENS en de clrankjes waren in overvloed aanwe-zig. voor de oudere junioren was er een trainingsdag georganiseerd, sJaarbij cle,trài-ning
werd verzorgd door John vd rubbe en Joop odenkiichei, 

-dooi 
.bèkende luniut"or trainers bui--

ten onze verenÍging. Arsmede door.de bekende ëir pas geserekteerde.jeugilige sperer ilan
P.c. Den Bosch van Eck, en a1s klap op de vuurpijr mochten de c-D en E- junioïen slapenin ÍlaÈerloo. wat heet slapenl oE deze laatste jeugd moe te Eaken was er in de.duinen eeri
loop van ca. één uur.en op ons conplex een kopper-tij d-spel konpteet met griezers en
spoken. Dit alles natdurlijk in hei donler
Dat de LENs-jeugcl heeft besefti dat er iets onvergetelijks stond te"gebeuren blijkt'weluit de oPkonst.' Nagenoeg iedereen was er., !{.rs -clë opkomst van de f,ENSieden en ook. van de,
jongens. uit ale buurt,.die geen 1id.zljn, maar met verschillende spelletjes konden meedoen,
oPtimaar, de opkoms t en medewerking van reiding en verzorging was navenailt. van zóin .vereniging,lrs het. -vJaard lial te zijn: Iedereen die kon heeft wat gedaan, v.elen zelfs meer-
,-dere da§en en somiÈgen zelfs ied.pre "'dag, ào fijn waÈ de sfeer. zèer nailmkkelijk wil."het
bestuur de ouders bedanken die hét eten van de jongens verzorgden. Dit was zo vo:. zotq
kraa?genaakt -en Ín zuri<e hoeveerheden, dar een.íéaËr a"ia.riii +"ia."" *"".'ïi:-à"r".i
dan óok te bewèren alat dezé week een'grandioze rrappening i; ;;r".;a;;.i ""i;xÉ. g.i"";a.-
nis.' poor'twèè, 'íiet van te voren -ie beparen faktoren is de herfstweek uitgegroeid tot
wat zij is geworden n.r. door iret schitierende weer 

""-h"a-g;;r';; 
-=ii" 

"."-"íre akrivij
teiten voor de'jeugd. Dit gratis zijn is mogelijk gemaakt cloor giften vàn'enige leden en
doordat vrinkeliers zeer grö,te koitingen gaven...Eep hogelijk gèwaardeeide gèiE.,. -. .wij willeà dan ook ieàeÍeen. bedanken] aiË opi ehigertei wi]ze-leirokken las bij de herfst-
week oP r'.ENs. D,eze week is ben blijvencle en dankbare hèrinnering gevreest aan onze. vereni-ging. Een- week ïaarih grote mènsen klein kond.en-wordén en rleinó. ienseh xoiaeilToeieii
naar' groots geiirag. "
H"È #aa;n;rÍà.t-í"t "i is sererird. Èr is eei niéry r,ews'opq.;[à"r,, ,u.iií.ipr.r,l'rzeel
wirren doeni waaiin aè sfeer nier kapot kàri 

"n 
ai.itàig.";i;"-;;;;";i;;r;=-;r;-È ;ïii."

uit-blijven.'. Noqmaals: 'we willen een ieder, clÍe zich, heeit 'insezet voor -de jeugd,.,maai ook
een- ieder, die- moesÈ wijken'voor (le jeugd,iom zijn wàrk lroo. iElts te kun-nen doen van harte
bedhnken. ' Dankzij arre me'dewètking 

, 
en' inspann-ing is deze week gewoiden tot wàt"-zii was:

ï"Lr9Iu.qi= !"ep:ll:,s "9",_., 
gg.pNsieugd. onseevehaard en ongekènd in oen riaag.. Houden.zo:

r.1," .i Het Bestuur .ooooooooooooooo
,! : -u
.,, . .l ,,,o

o
o
o , OFFICIEEÍJ

IN BAI;IOIAGE

ooooooooooooooooooooooooooooooooo@oooooooooooooo@oooooooooooo

2304
2 305
2306

T.Spa ' r, ;
S. Paul i
P.Ld .?._lg

070864, sEzA
12O55V.,..:sEzA
290765, sE'zA

EllèkoEstÍ. 13, "2573 )(À Den Haag; iue]-- 456L24
Durbanàtr. 23, 2572 SV,Den Haag, tel. 893937
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tel.931376
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' ''i'r336711 of rèkeninonumme x 129924229
r vemelding van "Boete" .

. Eet Bes.tuur. ' 1-- a -::'':

:l t .t'

' ..it .1i..,'': :Irl'j,:'; l.; '- 'í'r'' Zaterdag 25- oktober , . ..
oèhteild;- ' i'. ' ceriàà r,entink - Ria Éijt...'i' ' :: : ': - 

'
tliddag: ' Màileen ria 'steeh . Àn và-SteËn'- paula s'èra'iientli
sluiten: ! t 'An Bergenhenegouwèn ' ':' :

-.9chtend:._::. .i:; i.Tinus Zilfhout -.Cor HoppeiÈrourrer. ;..; . .1',

Middag:. a... ._: ,,An vd steen -, Èené vd steen - M.irjàn vd steen
Sluiténr i;. '. - Piet en Riek Bosch : ..

' AanvulU4g:.. .:; . LENS 6 ' , i,i. .. ..-i.i . .- .

. OO irtir tel;
' ..t . -i

Bij verhinderinj afbellen bij HeÍnz Geurts na 20 456724
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SPO4I,IGHT -- SPOITLIGHT - SPOTLIGHT - SPOÍLIGHT - SPOTLIGHT -, SPOfLIGHT - SPOTLIGTT .,

LEN§ -(zq)' 1 - Takdieï Boys 1

tqNq 1 lggf.g a.Írelópè-n zatèrdag i+aarlchi jnli jx 'nodit 
rrJe idee 'getraa een'tnrrr swËËstrija 

,te speldi.' óe tegenpaity had ;.I. een indrukwekkende horde adíiràngerd rnosgenondlr, terqijt
er::ïàn leN.s-zijde slechts enËele tientallen belangstellénden wàren.,Jaririer,'.yàt mïn.
de tièede nàftl ,a! de moeite waard. over het eeritè half uur.kuirnen we tori 7i-jir; beiile
'pibegen.naroèn ireini§ risico, waardooï er naulrelÍjks doelgevaaï àntstond.. Talclieï Boys .

haà welis'r.iàai ' eei: ricít velcloizèrwicht, men kwam echter aanvallenal niet verder clan enJiele
kansloze afs tancls chote n . De enige kans vàn LENS kwam'op naanl vari hieuwèting't'tendre! tmeci
die-?r:jn s.chot 

-d9or tle doelman iog ot érgutj.f t. Na + 35- mi.nuten viel,'de go.í. ai",de ned-
str-ijd zo 'broodnodig, had. Èen coríer vanàf reihts werd cloèr de lange' MicheÍ'Ëort$àn uit-
steÈend ingekopd; t-6. HeÈ dq+l. werd hierna griÉurige4, waarbij en*éte spéierë và takai,er
Boys nogal eens över de schreef gingen. Een pàar minutcn voor rust wérd het i-1; na.een
duidèltjke overtrèd.ing (duwén) màchl ".r, ..rriràit.r van T.B.' toch inkoppen.' Na rust tràk-
ken de. gasten lgt spel meer en rDeer naar zich toe. LENS kwan a4per meer aan.. aan-vallen . 

,toe en'iroop ehkele-'na_1en iroor nèt,oo| rià de'naald. ïn enkele itnut.i, tijil rnoes!. een ,

verdeèiger'op de lijn 'ieddihj' Urengéir en eihcligde 'een inzet iran àe vijàndelijke Épits .
' op ae..paaÍ." ,oe irz Éón eigeni.i it< nieC.,rittr:.i.rén én l0 iinuten voor ti ja ,àö rr.t i"":i.'-lla eeir knappl inaividriele-acdl volgde een eíeri knappe knal. .Doelman Fred cor'stanje'wàs.
votslageri. kansloós. bolle taferelèn op''de tribune (óf ar in be.zjt van Takdiei Èoys1 i

waïen het gèvo1g. Iedeteen dacht eigenlijk dat de thuiswedstrijd gespeeld was, maar LENS
toond.e een opmerkelijke veerkracht. Binnen 3 minuten was het weer geltjk. .Een ha1f weg-.
gèkopte voorzet nam CeÈin CakDak ineens op de s1of. Een doelpunt olg van tè dromen. r-i
Takdie Boys zette hierna nog één keer 'talles auf eine karte" Eaar LENS wÍst het gelijke )

. sPel .vast.te houden. Een zwaarbevochten punt ln egJr..hqr.cl 9ygl, yoqruf behqëId..gp. basis r.
van elbn uitstekende instelling. ' ''.

' Red' ' "'ll 'ti t-r-l''' g-l'

, Opstelllng '.ENS.:- F.Corstanjé,,K,Jansenr..R.vd. plas,. J. Zouteirdl.íjk, R.v Capelleveen, *:;. ;
'.,,,:., -:.J ..-.' B;Driessen, M.Baba, .M..FortÉan, R.vd Earst; .C.Cal(Dak, M.Imeóí.'.. .i . lI i

-'i'i'' - - ' " j': )::l ':'l -'-': ':'-+"';

SPOTLIGIIT - SPOTLI@T - SPOTLIGHT - §POTT,TET.I - SPOTI,IGHT - SPO4I,IGHT - SPOÍTIJIGHT -
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i 1, voor '10 tegen
...over tot ale. orde van de dao. I ,

Iangs de,lijn: ondanks zijn nàa:l btijft die Buitelaar aardig op de been.;

0 iuit ,2

Goeii, j ,
Gehoord

,;, i.

',/. Itet.t{as trouwens toch gezellig op de triËune. Na een zeer hachelijke sltuatie voor
,r het LENS.doel; kermde Mw. Eidlich:,, $rat ?ijn we.nou in godsnaan aan.het doen. daar

achterin'r? t : : ,''.r'.,.',.,
O.vd L. hierop:,,Ja, het is niet zo 1,2,3 onder woorden te brengen, naar'ik mis
ook iets in'alÍ? achterhoede" l

. Zelfs Paul Oosterweghel dee<i er hierna het zwijgen Èoe. i' I -- " l.l:
' Ondanksr 3 telefoontjes,, . 2, telexen en 4 a+ngetekende brieven heeft. Ealwin-Coret, geen
,; kaartjes lireten:: !e bepachtigen voor de Euiopacupwedstrijd van'psv in de 2e-:rodde.
'; LENS.5 blijft het noodLot:)tarten. tiàdat .Iaap Colpa'had afgeschreven . voor' de wed..

. i..,strijd"van,afgelopen zondag werd een waardig vervanger gevoÍ-:en in ,de persbon van

, !iiB, Kouwenhoven wist vÍa een.uitvoeïÍge regendans het onhell.af te wenden..- :, l
,.Robert DuyndaE kwam zondaguorgen het heel kleine oogjes op LENS
-.. Navraag leerde ons d.at Robert, zateÍdagavond eindei-ijk.weeï eens. kon.igaan stappen.

Wi j ..hopen.. dat .Monique (vriendin van RobelÍt) een fi jne: vakantie heeft. , . : '.-,,..
Staat U$, ..c4r+va4 riog' rechtop? . . , l, ,1.

Wij.vrezen.dat wij vànnacht op LENS moeten slapen.
Niet omdat het nu de beurt ls aan de wat.]oudere leden om de kantine te beschernen

..-tegen inbraak; maar;we1 ondat.wij geen sfullen bij ons hebben om,àe boinè4 die:.
over.-het- pad liggen te :verwijderen.
$eeft U.Luuk verkaik,wel eens íehoord als hij moet lachen . .", 1 : .,.

. .,. ,

.Neg-:::-:; -zorg dan dat.alit U nÍet overkoxot..
Eeinz Geurts verplaatst zich tegenwoordig greer per auto
ÀIs U op de'weg rijdt, kijk dan uit voor een felrode Forà sicrra.
Bent U niet van plan on dit te doen, zorí dan voor een goède verzekèri'ng daar
een ongeluk loet, deze bolide aar<lig wat ge;icht in de strÍjd komt.
Volgende week o.a, in de LENS-Revue: illtervieuw net cerard van Rijssen en.een
wealÈtri jdveÍéIai, van LENS 3 - É.v. Hottanal.2.

- Wie verlost onze voorzitter van zijn probl,eem.
- ,,..Seg{, hem de vijf en er kunnen rveer weàstrijden gespeeld rvorden in heè licht.'
- :'. De Standl betreffende het licht is 5 op ile 6 lichtxrasten.
LENS -. LuqdunuD en het .1ege doel.'

chr:s Èr.Jeè vredstrijden) en Det Jan Buitelaar j-n ale
tegen het leidse iugclunun. Ilet werd jammer'genoeg
ogtepunten.De betere kansen waren iir de eerste

herft weliswaar voor LEN§, maar'Lugdun'Jm kon vrij eenvoudig het gevaar keren. Marco v
Deiden'was rond de twiriÈigste minuut echter dicht bij een doelpunt. Na eén goecl opgdzette
aanval vla Postma en Mulder kopte hij net over. Àan de aídere kant noest Peter Meefout
ingrijpen bij een gevaartijk schot van lugdunruo. In dË tweede helft konden geen.van beide
ploegen het sPeI naar zich toetrekken en de wedËtrijd sleepte zich naar het einde., Tot de
86e minuut dan althans. Jean pierre l,tulcler clrèef d.e bal van ïechts op en ging op de
LugdunuE keeper af. De kluts bracht hem met bal'en aI voor het door vriend en .iijantt ver-
laten doel. In de geest va-n de wedstrijd besloot J.P. echter LugdunuD en LENS de punten
te laten delen. Een niet treeÍ dan terechte uitslag.

Z,ONDER DE..GËSCHORSTE OSCÀR VD LqT,R (sle
basis begon LENS aan ale moeil_ijke klus
een vrij raatte vertoning zonder veel h:

UNICORN-I'NTCORN-UNICORI.I-I,JNICORN-UNICORN-T'NICOPN-UNICORN-UNICORN-.UNICORN-

Gèrard van Fijssen had net de grandioze LENs-herfstweek achter de rug en had nog net
genoeg energle over .oEl de punten te geven. Bedankt, Gerardl

UNICORN - .UNICORN ;..- IINICORN : UNICORN -.: UNICORN - UNICORN - UNICORN - UNICORN - U§-ICORN -
,f

LOTTO LOTIO LCrITO I,oTTO I,oITO LoTITO LOTTO LOrTO LJXIO rOtrTO LO]ÍO lqrro LOflO l,oryro LOTTO
:i

MédéAeling aaru alle abonnee,lotto; en maandspelers.
In de'maadd noveÍEber is er weer een EXTRA LOIIO trekking oF 20 novenber 1986."Hieraan
doen alleen diegene mee die het aparte EXTRÀ
NfEf de abonnee- en de maandspelers.

-3-

formulier hebben ingeleverd en dus



De formulieren voor cleze EXTRÀ ISITO kunnen uiterlljk worden lngeleverd in a. ,".íi vài
iC-14 november. Van nu af aan kunt U deze formulieren verk5ijgèh en inleveren. bij Uw '

inleveradxes oi in de speciale standaard in hèt. r:lubgebouw, Het.inleveren bij LENS kan
altijd op trainingsavonqen (dinsdag i- eIr donderdagavond) of op zondag..Ook"voor. de mensen

,,§iernietlgeregeld meès;)e1en .is.deze EXTRA. I,oETO. (r:-iÈsèhien wel juist.voor U???). Voor U

zelfs een kans op eéir la1t.roiljoen en bij dèze. EXTRA- IOITO een re1ó naar"Àmerikà voor
2 personen, voor de vereniging een Lre1kome aanvulling op hun toch al onöer druk" gtaand
budget:: L.;' . .r-*..r,. ,

Duindorp2-LEl.ls4
' 

. rt.í".p,ié=.Jdptt,:.,

* zondagDorgèn. yroeg 9 uur §ing ik op, weg naar DEc Delftr'' vrant daar: stonden.. teree . Hedstrij -
dei gepland,.net I:ENS als tegenstander; Iijsten van afkeuringen hingen er'niet; dus lk
eÈ:,op' àf;' vrant tlat.Leek me wel wat. I'taar nee hoor,;alle làgere elftallèí"'afgékeurd hoorde
'lk onderweg,i dus via,],ENS l<wan, ik-.weer op Houtrust tereèht, ja dat Eeuwige. Houtrust,
gewoon obcessie en natuurlijk het ,,vierder,. Niet meer het elftal van verLëdlen.. j aar,
want nui.staan er een stel jongeren in, Lret dat vooruitzicht hoiero!'te koraen. IJu, er Doet
nog heel wat gebeurén vri.I het zover zijn. Met zelfvoldaanheid komen we eËlÀiet. Eet is

,,beliend, dataik. nÍet-.gauw ,tevredèn ben, maar.dat is mijn.gbed recht, ik ben geen'coach. -

Éindorp ging è::" tegena.ih.of jullie eÉ niet. stonden Íoaar Eq LEils een kand, dan lieten
ze het afweten, !'rars kaà niet alles alleen doen, misschien-ienl<en julltè zó, dan heb Ík
een makkie. De achterhoede hing als los zand aan elkaai met dienverstancle ddt het hele

'.mialdenvelcl iergens was, dat.wei verbeterde in de tweede helft de onzen meer §ieep op de
r,realstiijd kregèn,..Daar toen vJas het te laat. Maaï we zullen niet wanhopen, daairÍs geen
reden voor en er is daar een heerlijke pot. voetbal neergelegd..op. die, prachtige:, ErasEat

_ er onder de zeer goede leitling van invaller scheidsrechter Dik Jol'. lemanal vroëg mij of
ik hem waarderingspunten kon geven, Nu hier.ziet U ze dan. 9 íoor objectiviteit .min 1 '
voor iets anders. Dat

' ZZZ:T,ZZZZZZ2'àZZ'I:ZZLZLZZ.!_.r,

- ZONDAG SENIOREN,
a

ts mijn opinie. : i'i ' '" - :, ----, ' :,i rr. l,t'Iumans..
_4,.zzz-,

. i r..: , .. , ..,_ 
,- r: .1,- ;;.

I z . 
"rr-...zzzzzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZzzzz'Lzzzzzzzzzzzazzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 26 oktober 1986. ,...I -.J

14.00 uur noóàenburg 1

10.30 uur Sparta 2
11 .00 uur LENS 3

13 .00 uur I,ENS 4
12.00 uur Duindorp SV 5
12 .00 ui:r LENS 6 +
12.00 uur [.ENS 7
12.00 uur Rava I "- + LENS 6 Bardienst 2 personen.

v1
irltr : zuyder'ríL ik §42/.!\4L'.

. vd Àkker '. . 406/2O4L :''

À.vd Spek
s?7/lo13
6to /1097

ÉENS 1

LENS 2
H.v HoIland 2
RKDEO 3
IENS 5

vredenburch 6'
Dtio 6
IENS 8

v2
v3

J
M

c
N

ra.OO uur psó'r
11 .00' uur 'Dso 2
12.p0 uur .DvíO 3

12i00 Uur DWO 4

PROGRÀMMA DINSDÀG 28 oKt,ober 1986.

19::00. uur |LENS' 3.

TÈRREINEI.I

Roodenburg:
Sparta r .- -- ----
iDuindorp SVÍ.
Rava: --.-.--

' SFACERIJVEN: -'

: RESERVEPROGRÀMMA ZOIIDAG 26.oKtober 1986.

LEI,IS
LENS
!ENS
LENS

vcs 3

I
2

3

4

(vr) i
,'.. ",, .:,',

, '-l-1

Sportpark Noord a.d. Pieter Bqthstraat, Leiden
sportpark vreelust, Rotterdam.' - .
Sportpark,,Iloutrust" Sportlaan'hoék MeÉenplein
zuiderpark 2e gecleelte

:li1

7
I

I,EI
LENS

(.
6:

LEI'IS
LENS

l,l . Kouwenhoven
E. RiDmelzvraan

r +\ :: r l.' r-1"-- i "

JS Duivesteyn .,01891-7943G

L
299455 ,".
oL742-7 t34

-a-
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OPSTEI,Í,INGEN:

.cle Nenny

. vd ilaas

.v Delalen -

. olsèeklorp

i,i;P:L ,

i :,. ..,1

í)

,: t.. ..

,, -l ._

- \.. .
LENS 7: met C.I;ipEan - ,J.Roosstoot - ,f .Kouwe

r,.. . i. r-I
LENS 5,6 en I a1s bekencl

nhoven' -, A.v 9lijngaarden - V. frolop

I I..r: Ï
TOPSCOORDER, SErZOEN.. 1986-87, ri.,.

.: '- t,'r )t!;t , ,'.'

ril " ' ..,1,. ,i.,Ji,,l
, ,.!..-' . r,, ,;..i,i11 doelpunÈen:

9 doelpunten:
7 doelpunten 3

6 doelpunten:
- 3,..doelpunten:', Í,., . r

2 doelpunten 3 .,.,,.

PROGRAMMA' :ZONDAG r 2, november 1986.

14.00 uui rÈen' Íibórn 1ri '; ' :, '
10.00 uur Neptunus 2
11.00 uur r,ENS 3 +
13.00 uur LENS 4
LENS 3: Bardienst 2 personen

H.Bertens - A.
' -1'-' '' ' 1'r

l,t,.i i.. ,

LENS r1 '. i:-.'h1iOO
LENS 2 i12 ,00
Rava 2 12.00
RKAW 4 12.00 :§lr YvT,;6 ;: r:

IENS 8

s
D

M

F
R

.F
.I

.vd Hoek - w.wals - O.Konenan - J.KuvDers

.de Jong : M.Zaalberg - R.GlEberg - 4.Bloklahd _j '- '::'.

I -... . i 1..,.;:.\,-.

uilr
uur
uur

' " li,'
DSO.4'
Í,ENS 6
LENS .7 ,-

' ''.:'..i.| ' :'. .ilr.i.l
LENSI 5 ,.,

rKA\rv .7 
" .,

osc 3 .i -',..- r ,.'

: - UITSLAGEN , ZONDAG 19 oktober 1986..

I,ENS 1

11,11?,P'u 2

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

fi;àSryoera* Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

-1^.-l '. : r..ï :.:..';i 1, .-. ..-)'i -,'..,.: i.:
WEDSTRIJDPROGRAMI4À WEEK 20 t/n 24 oktober 1986.

1r),'. ,'. -

LugdunuE I
LENS 4

0:0
'. 'j-s: -

l ..::

. -'J -.: .i-:
Donaleralag 23-10 DUinoord 2 .t 1

SVpTt 2..\ r , .,--
I,ENS 2 ,, .,
I,ENS 4, , .

Í9.40 Éur
20:.20 uur

DuInlaan
Duinlaan

WEDSTnÍJDPROGRAMMA Í|EEK 27-tO t/tu 31-10 1985. .

9.45 uur Houtrust (let-ob qehij ziqde tijcl)
' 19.00 uur Houtrust - ( let oD qewijziqdle . tiid)
20.30 uur . Houtrust i ,.li.r ".i3.,

I

1

1

Dinsdag 28-10 Duinoord I - LENS 1

Donderdag 3O-lO-z'75/3 - LENS 3Ir' '.'rr -r:l ."vvp 3:- " Í -,'.' í -i IENS 4
v;i jdaö-'3i'j1o vENiBórl ' '1 L- - ' ' LENS 5

..'j-". ji..r' j -f il --!,: ;, r;,. ' ;r ...r, .:.-
'WEDSTRIJDPROGRÀHMA IN DE tlEEi( VAN 3 t./n 7

.,1
noveiDber 1986

Haandag 3 novemtéi Quintu"s" Z - LENS 2 .2O.20' uurisÈorthal"Sosef." tsonselersdljk

,l 1.

',1,J : ,:!i,t.'-,, l

i-,.,:l

woensdag 5 _novenber LENS_I_ - Chaspior s 1_ _20.20 uur. 'rockeÍburgr' . ...: rdonderdag 5 noveEber LENS 5 - osc 5 22.20 uu; :--- -.--::...; Duinlaan - j :- i:t tat l.-,\.. ;-,.;!. i r..., Í:-1 | \ ;... I Í, ,,-
Heren aanvoerders en courllssièieàèn 'deirk aan aà uijeen:<oinst' op' 27 = oxtobeii a'l s '. ;' ''

- -...i_., I .-....:. Íij.i
aa-nv. gng '20.. 00 uur :r ,...r j,.. J.Í....r .-. I 

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

'. ., J ..r .'
àzzzzzzzzzza1ààzzzLzzzàzzzzzzzzzzzzz'Lzzzzzzz. ' | ,r '.,.I ",-..,!,:-r.: ri,.. ...rri .,,,.. rr,i-,-dit: i"'t .i .'i : -'' :l I --'-.-----:: z. , i .:li'^i i..., i, ,.. ., í .:: .:i .rr::-.ir
i::,I,e§9§"r-o"Ë 

SP9RIEN vAN DE ?-M.r;àDDER.-.-. ï . , ,.. .,,- ; Í.Í! ..ji_,.1: . J...._r .,,
d,,ià22àzzzàlzàzzzzàzizzzzzzzizzzàzzzzzz,izzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAI'IMÀ àmnOAC 25 oktobeï 1986.

LENS
r,E us z
LENS 3
LENS 4

-trot/oiiz.'
ott/056
,013/1.0S,

,r 9-2ql-150" i
.. . ; r".1

;.,.'.t4.P-0 - uur ,Na.qlalwr:.j k
'-*'14 .30 "uuï 'Éóí§eiersdijk 4

13.00 uur AEar DeeÉ 2
14,30 uur E:scher B-oys 3

!

LIGGING TERNEINEN ",

Naaldvrijk: :
Honse1ers... '.jk : \
Ànar Deèp: (i

Escher Boys :

,,de Hoie Bornen'! Ga1geweg, Naa1dvrlJk
,, de .strl-jphorst" Patrijslaan, HonselersdiJk .,

Spoïtcoitrplex svDHB Ockenburg
sportpark ,, Julianapark" D€n Haag

-5-
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VERZAMEI,EN:

LEriS 1

I,ENS 2
12.30; uur
12.30 uur

11 .45 uur'ti.go uui
:; .t.'.t: ': ,. 1,

LENS 3.j

I.ENS 4

Bij algehele afkeuring trainen om 11.30 uur. LooPschoenen meeneDenl- lit geldt ook voor

het 3e en het 4e. Bij tvrijfel kunt U contakt opnàr., Eet het cluUgebouw .ir,à ÉNq on ri
+ 10.30 uuÍ tel. 661314.

OPSTEI,LING VAN DE ELFTALLEN

-I

a-LENS 3: J.SlnkL (A)'' - r,- Sinie: l.',f. (ouweniio1en' j'É.Ài .-r K.cogpèer - F.de vrie-s :- .T.sp

J. Roossroot - w.tleràbërgeir - è'. xuiier -'gr.werten! - B'vd Berg p'11' : ' trl ''l -'
VERZAI1ELEN 1I.45 uur 1ENS .' 

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

LENS 1 en 2: wordt door de trainer bekend geqaa-lÍt. .,r',i

LENS 4: M,Fris - L.ManteI - M.Jansetl - J.Kruithof
--o.ae Ruitér - D.v Essen - H-stuifbergen -, g

G.vd.Wéicle. - ,.' .;, 1, ',
verzanelen.13;30 uur LENS :"'. ,,,

UIIS:,AGEN ZATERDAG TE OKiiO;ER fgbO.'','i

(e)...Íi. xo,ríénrdve4 :--8. Pil.ó-n
. Lipman - J.v stee.-. {'Ch"Tis!:

. .\.r :: rL.j
','1c,,

tr.,1 t.i a.!t,

rii '1.

'!, i rl'

I,ENS 1

LENS 2

Takdier Boys
Blauw Zwart 2

november 1986.

2-2
5-0

r "., . . . ,, ."- 1ii': :. i ; r,r^. 
^r,ENs 3 - EPSV4 '. è.-J-2

Í,ENS 4 :- .:-j-Í L'. 'r nristpn i:8-0.":3, ' "-l'?11-8
. i.. ,!

/oÓl
/.055
/,to7,
/ L49
iÍ: l

PROGRAMT,TA ZÀTERDAG 1
1,,

14.30 uur LENS
i' 12.oo uur LENs 2

10 .30 uur I-,ENS 3

- .,, 12..30.uur,r!ENq.,4

LENS 1 en 2r,.
LENS 3: ];.
LENS 4:

. ' :..i
Senper Altius
lIassenaar 3
Neta Da) :
ESC 1

J.Ham
J. sinke
J. Krutthof

C.Lorie
H.Enter
A.Itozema
N. N.

i5"'i í. ; -; !.;

.. 001' -.,...::,. ":i,. .r,i'"5 .0, t
t- 

' +:i ''t:''' *0! 3d- 020

Afschri j fadres vri jdagavonil voor 19 -00. uu1'

bi.bi J
j
j

teri 679687
tel. ( ?9-419237, ",'' i r.Í'.-' :.'.:
lEL, 674734!1 t:br-

voor verslag LENS 1 zie elders in de rENsrË!rue:l:': .. .'l ''- j -'.i., ':-.*i --i :l':, i,,.i:. :
,, .:-; i ,'*. t- i..,.,:.., :t.!''.t. LENS 2.- B1auw ZwaxL Z -.,i..-r.ffi-'j..: , .. ',i. ..5 : r

;;:. dëtl pii"- pie;tat-ie: leíerde*dit kder ook het tweede teau van de zaterdag'. Met 9"T :::-' - 
ràà. ào"à sp.i."eideiau* -zwàt ilet een nederlaag van 5-0 naar t{agse-nae.. lï."1?!=lt}lïo:^_
Voorai de voorbereialing en cle afwerking yan d.erde doelpunt vlas-een juweeltje voor het oog'

Deze wedstrijd was vooi de vofle honilsv6':procent het.aanziei vràarct. Àtet -de4Qlfde inzet
. 1ir;n6n.1e:: iri de volgendel wedstrijden o.ok op,eqr't goed resultaaÈ" rekenen: -i,i,.)i: { Èí"r ' . '

IiENS 3 HPSV 4 - iiitsl ag 3-2 rust' l-2, |,._, i,rr-i t ,i.r.

Na een redelijk begin tegen een inco4pIeet HPSV kwarnen we op 1-0 voorsprong door een cloel-

punt van Leon. Door het 'uitutiiveí,. vàn het tweede doelPun È óiAànks de ÍdIè kàn'séí," ver-
dween langzaalD maar zaker het zetfvertroulren. Het resuLtaat v'as clat !,rl bij de 'ru§t

tegen een 1-2 achÈerstand aan keken. Doordat,rin- de',tweede helf t, 
"àe

t. overzicht. behouden

bleef kwasen we toch op gelijke hoogte
stekend ij 

"nonen 
strafschoP. Uiteindlelij

'dóoi ';eèn . dodlÈuÀt. Van -Match$ri-nnàar .René

tevreden zijn.
Stand FYSIoCUP na I weclstrijden

door vJederom een doelpunt van Leon, na een uit-
k.haalde we Vlakvoor tIjcl de-winst .àIsnog binnen

Met dit.re.sultaat Slge$. Ye dqn . .tocll. ,meer ,.dan

E!. Ge§peLtoe weaéÈtjaen

R.id ilaè
r'.'coÏstairje
K. Jansen
P.I(roI
M. LEeci
B . Driessén i
J. zoutenalijk
M.Baba
R.CapgIleveen

62
55
4L
4l

. .26
'. r 45

, 2'
* . 51'.r

50

GeB.

.7.75
6.q8
6 ,83
6 .83

, 6.50- 6.43
Í. .6 .40
.6.38

6 .25

i,e
f i. I

6
6
4
7
5
I
Ií
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M. Fortuan
- D.Sanders-

JI

- " F.LanceI 2x i::lÀ; , i,._i l:
ngevallen

50
47
'47
32
l0

.25 '

.88.

.88 '

C , caknoak
i. vu tiarst

,.!, ,:,. '

1:: i.r,1 '

t., 6
5
5
5
5

o
I
o
6
z

.33

;!"' \,

i
"]I i,JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,]JJJJ
, .,J .T -:;,- ,- ' ''.' 1 .'

,, , , :. VAN TIET JEUGDPRONT,';I. {,. : J. ,-_.:*.i ..;. ï_ ;,.1. J
JJJ;IJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJryJJ JJJJ-JJ
+r,.? ,,, ..í;. ..i..:-. : .;.
AIGEMEEN KONTAKTPERSOON: ,+ ]- , PauI vd S"-- :.:..!. r-.. .. r te1..g701:.- ;' i.r'1t rri .r:t, " . i,,,..-;J ., !-.J- , , Jr
VíEDSTRII]DPROGRÀMI'TA A-B-,C-JUNIOREN'

tel. 661314. vooÍ avondwedstri.
..J,.

" ZATERDAGT 25-10-1986r:. 1i... ,- :

JJJJJ JJJJJJ JJJJJJJJJ;IJJJJJJ,]JJJJJJJ.IiIJJ JJJJ.'JJJJ

teen,- chopiístiaat 103,.2551 SV:Den Haag
54 (b.s.s.. 971674\ . .':

-l

sanenkomst Í,ENS

. ,., - I -.
«ontàktlersoón I ' ' ' ;'riàn si:aans. réL. 292929 (b.s:g. 970154) - ' ' l

Afbellen voor.'de wedstrijden bij Jan spaans op vrijdagavonal tussen 18.00 en 19.00 uur.
In uiterste nood nog op zaterdagmoïgen op Í,ENS blj ienand van de jeugalkoEsissie

-'ir,.,.(-i-
329 '.'14,30 uur LENS'À1' '.' '

434' !2.3o uiÍ LENS A2
335 

j 
12,30 uor -iiens ïï '- "i' '

546 '. 14,30 L"t r,sïb s2 '''
405 ' 9 .30 u,:'.í'lÈl.lb 1 

r^^'r -l 'tr
600 12 .45 uur.Vr_edenburch c3

BYZONDERHEDEN

jden_ rel. 970154.
tr

t i..r, , . "',
- *-{ jfonëgido nl

luick a2 '
.Nàaldwijk 81
BTC 81

í.!ías§enàar': c1
LENS C2

Vl . P. Kaptein
V2 of 3 c.croen
Vl G.Spaans
'v2 0f 3 ?
v2?'
vredenburchweg ?

13.30
lt.45
11 .45

' 14,00
8.45

11.45

.uur
uur
uur
uur
uur
uur

': . .r'- zíe kopy aclitérin LENSrevue
- , Cz,zoig voor'eigen vefvoer...

oPsfElLiNèEN: 
''' ';' " ' 'J "'' ''r'

LENS A1 J.Hoernig - R. Raffaele
E;ÈÍidlich - R. Garskanp
P.qosterweghel.,-. :i :

zaaltÍaining en herfstt eekover
,l' :l
l'-,

- P.vd zwan - H.cabel - c.steenvrijk - J.Tixmertrans
- B.Brunings - M.Endlich - M.eI À§srouti. -. ;-.'':
leigers t Peter lleefout en Ronalcl BogÍsch. .

LENS A2rM.Haazen - v.Tromp - N.BaItus - E.:idffa.ele - D.Hanigue - A.v wijngaarden -
R.Hartman - R.Mahieu - M,Spa - K.Verhoeven - R, Zandstra - D,Bisai [2x) -

,r P.straathof. LeÍder: Fred Grens.

. IENS Bl:wordt door de trainer bekend ge aakt.

'LEI,ts.B2,N.BhoIai - À.v Deldeàl -' N.Jagesar - M.pennings - E.Slierendrecht - M.de vries
--, ..- M.vd Berg - s-vd Berg - S.Sharna - D.Bisai (zie ook A2) - R. zandlstra (zie ook

, 
-. + aanvulling ipl§. ul (2 spelers)

I;eider: Jan vd ,Berg.

A2''

I4!§lq!3 M. v croonenberg - E.den Heyer - P.Pronk - E.RieÈvelal - N.Schuurman - J.Spaans -
R.Tettero-: (2x) ;- M.Íflersl[a ( 2x) .- D-v zetten (2x) - R.wyrdeman - J.Mansveld -
'M.Tijsen (2x) . .-,

Leider: Ed'írin Coret .

ENs C2:D.'z .'lalen - D.Heins - M.KÍroester - P.de Lange - M.liubben - R.Gilliot - E.!au --lll.r. t"norte';. F. r.èrieverà_ - 
. 
n, tetter:o - M. !{ierír" - tu. rii 

""r,

SPORTKÀMP GAÀ}JDEREN

-7-
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Onalanks Aivgrse verzoeken hebben drie jongens nog eds nlet de sportiÍitèit gehad on
f 5r- te betalenlvoor de veroorzaakte bverlast tijdens het sportkamp in Gaànderen.
wij verzoeken deze jongens dringënd om zaterdag aan hun verplichtingen te voldoen. zo
niet,,.dan zql.len maatr€?e1gn,.v.o.1gen. Dus Ricardo, Romano en Johl. denk eroT..



ornaje Blauw A1 - LENS À2 9-0, lust 8-0.

véters vast, gpnieurd beginnen.

In een redelijk gespeelde tweede hejiè zag LENS kans de dubbele cijfers te voorkomen.

zelfs klegen de dappere BlawrÍritten, log een paar kleine mogelijkheden oE de èpleekwo9r-

delljke eer te redden van de totale gnalergang. Een zeer stàrke Oe:keeper vooil«;iaii echter

de toch wel verdiende ""bijna l\nschluss-treffer" ' Na. ongeveer. tien 
"i'l!:t li-1:^".::::ï^

helft begon het. voorstoppè, p.tri"k speeltte totaal verkeerd terÉg, en één van de snerre

en balvaardige oB-spitse; opende de score. Nog geen d ie minuten.trater, rrèrtl - clel LENs-ver-

dediging op rechts uitelkaar gerafeld, ren goóOé voorzet vo1gale,,. §ie.g99q $,erg afge!Éaakt '
ondaÍrks heel behoorlijk keeperswerk van Marco keek r'ENs na twintii rlinuten tegen ee-n Èoch

,";Ëiï;;i;; ;:ö-;;;:;".à;à ";. 
voórdat de'scheidsiechter bebroot hèt éénrichtinss-

verkeer voor eeh k4artiertje §tQP te zetten scÖorde oB nog dri€' tfeffers'" §1:,,.:ll"-'rYil*
voorkwam een nog grot;e aÉhter"i*g. Ua wat- tre!éielwerkzaantreden ' oP'hèt ïentàIe vlak
stonden toch weer elf knaapies bibULreàd opgesteial voor d9 tweede helft, die. erg mee

vtel, zoals hierboven aI vàrnelal. A2 verdlent een cófrplinèntJ je) 
. 
v-oor ' 'he-t- 

htt",tÏ-I--lï^-
rust. De eerste, driekwartier kunnep.-Ye -FëPr ]!eter' vgrgeten' onder het Eo-tto 3 .ul't.nÏ1r:n'

,i'- ( i. .:,-. Ereal Grens.' r. -, .-- I
I'i .-'..' :.t '.),d,i.. -r..- ',:..'..;. .,: .- Sr,i:,ll:r,.:

BLAITW ZÍIART - LENS B1 ..:;... .J. ..-. ,i" Í. ..:. _{ .Í
AfoeloDen zaterdaq was het de tI'reede overwinning vàn LENS g1' tie wedstrLjd begon goed

toen Aswiri na ongeveer 20 min. O-1 maakte, Er wÉrd hard gewerkt door 'bet jlg+e.l-tean en

j.;iddt résulteerde in een, goal van'rbri 0.-2. Na.rust kwam Ricardo Tèttero. Í2iÏt\:'1.?:l-I:::
;,seèrd. geweest) erbij.voór tbri. Even liet- Lq!'iS het spel gaan' vraar BlaËw zwart dankbaaÏ

:gébruik van maakÈe 1-2. LENS kwam toc-h,.èr'ierug en-.Edwin 1e9"1S.f;s-i I*,:'-iu:^ui:-.:l-
., ;ioèd Éeeft sanengeweïkÈ. AIs _l.re volgende'week met dezelfde inzet bpeldn Paklen we gev'oon

r. weei-2 punten jongens. o ja;" het verslag- van rvoigentle week wordt g9sèhrevèh door Ri-carclo '
oanny. Èljlsoa;' ,-r

. WEDS TRI JDP ROGRAMMA D-E-F-JUNIOREN.

DONDERDAG 23-10-1986., .-: I

KontaktPersoon: ". .. ,, ,.';1 .,Robe5t* ,Pennings, tel' "652414 (b'g'g' 970154) . .

Afbellen ,;oor de wedstrijden bij Robert Pennings op vrijdagavond tussen 18.00 en 19'00

InuiterstenoodnogoplateraaimorgenopLENsbijiemandvandeJeugdkorudssi.9
tel. 661314. -voor avondwedstriJden tel. 970154'

* s aaeiriorÈst LENS
i ,,.

1,.'; lir ; " ., ' 1-, '-

17 .00 uur LEN§ Dl

ZATERDAG 25- 10-1986.

at2
880
901
,.,:,
'1011 t

1037
LO42

,TBYZONDERHEDEN e''

'''zàalíoedbaltoerlooi sporthal ockenburg

- "- ,': l'.!l

RKDEO DI , . v3 ..': l--'.
ockenbuxg
V3 r-i:í, '1 : i
Kwintsheul ,, . ,; '
v1

. zuiderpark -.-, , ,.-
Oosteinde:Voorbur! '

16.15 uur

11.00
11.00
9.30

1o.00
11 .00
10.00
9.1s

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uux

I r0,30
10 .00

': I 9.00
. . s.oo-' 10. 30

9.15
8. 15

I.ENS D1

Toofan Dl
LENS E1

Quintus E1

LENS Fl .

Trionph F1
Devjo E5

r,Bïs oz
Tonegido El

., IEI'IS E2 (vr)
,- Te Werve Fl

LENS F2 . ,.
LENS F3

uur
uur .

uur
uur
uur
uur
uur

r ',Í
2ie'kopy aàtrterií t ENsrevie ovër zaaltraining én herfstweek ''i "- -'

"..,.p. 
i"rr*elen op lENs i.v.n.. Y.1?:t.l:.: de uitwedstrijclen (P2+F3)

oPS,I'ELLINGEN: "! \--:=:ï:-.---i-,- "\_ .-,,!.. 
": - . ,r, lr

r,ENS Dl: (voor 23-10 en 25-10) P.Bosch - M.de'BÍito 1M'aé eruyn 1tl'v Diemen:'T'Heins -
r.ir.ir. - M.Izendoorn - g.O,sthàor; - R. Rie,en - J.Veihey - R.Wubben -

s.Moesnan - Alleen 23-10: E.den Heyer :i:--Leider: Ton I s-G.ravencll jl(.

LENS DZ 3l.Abournarsa - M.Bolsten - V.Gobi,nd - E.alen Heyer - R'Jagga - t'l'íock'i J'vct Seyp

o.uanniesing - E.waterreus - D"zandstra - M'Chaaibi: Martijn' Tijsen'" '

'' " ': '- ' r" Í,eiders : Rob v schaik 'en Patrick BiJ lsma'
_l 

,i - '' '-"""i=-- r - .

LENS El:J;v Diemen -.t.góe,fnagéI - S.ngefna!àI. - ll.O.n"àr, - Í,.van rt Klooster - R.Otte -:';:i.pp"iàr".ià, - É.ràrieraàs - i.v nÍjn -':.i:*àirort -'p.vd steen: p.bintie -
Leider:Leo v Rij n.c.v verseveld.

-8-



LENS'F2:M;böètfuà' - w.DaaEenrj M,GeDnoun.- AjJdgga - F.IGEPfraat - v.stigter,'--.-; D.Tiemeyer

- 

B.Í{agner - N.WegIer. Leiders I Rob Mahieu en Gilber.t; Steenwijk:'J ...:. -

^,i.;:.Í-.- ,iÉ,,';).:. .1..i. .l .i.,. . ,_.U.efifiot'_,;
.'LENS E3:_G'Bn!"I: _:,Y.:qg icr.oot_-.. R.MartèL;.n;§n1t.- l.s:"! F.,r"tl:::; , - , . -.;...:

'r.:r; . 4's.--oI1fé -- P.'camlos- Po.l?e.'. . r,eraers i Danny BiJlsloa en Jerry Hgern+g. '. .?'-i t.t , i.- ,- r'.; .ri:l{' ;',-.,.-.r.. 'r.. ! , i .r -l-]ïï .,

"iËrs1.oii:: oíiàx.Ètài,à 'e:z r).ot , 
" i ,' . '' .' ', , '.,, ::'., l.''1r,., ;.i,;t ..,';';;

.In VèrÈeU jkíÉg: net dë, rvorlge wedstrijden, werdr er,.in deze .wedstrl jd .4i-eljlg9edlr,geyo-e,tla1d .

ni *.rà uijn:irnÍet ovèrgèspÉercl,l èr wàr-dl. tevee.r: neFtief gepràdt Ea,ar- ondank-s" dll 
lreb.pen

we toch kunnen wLnnen.. De doetpunten werden gemaaktr door : ,- Jeroen. .( 1.x) ,' !'ric.he-al -( ?x) , r
, l,tàitl1n 'tf x) ;1 Edwií -(2x) r' AIs wer de volgende-.keer, meer overspeleniminqgr, PrëlFn- ,9tl ll?. d 

_

'wèriten ikc,rií',er' rios ëen,grotere 's,tard op het bord. .Ik,,vindt.het wel, jeqlref ,-§?t .de. YPo,rj,red-

1

n

UITSLAGEN iIEUGD

DWO A1
oranje B1auw A1
illauw zvrart Bl
I,ENS 82
Honselersèijk cl -
LENS C2
I,ENS Dl

LENS A1
LENS A2
LENS 81
Labkkwartier 83
,ENS C1

GDS C2
DSO Dl

LENS D2 . ,;_
LENS E1

HTSV El '

Duindorp' SV Fl -
KianénbUrg F1' -
Í,ENS F3

- QuÍck Steps D4.
:i npo n2 ..' . . '.,:
' '16115 92' i),"i. i I
: 

"u"a 
a1 '- ":''":

, IBNS r.2 : '. .. *

t ouinaorp 12 " '

. | '- =;,jrq lr-i

--l i,l,;:'j:1; -
t"' -. §--2' ., i4-5

i, l,1'+.. ,):t 3_4
' '' t-lq
- -1' 3-o

:i Ii:! :i:: ièider ,Íoop.

2-2
9-0 -

, 
t _.1 

,

'' gjz ''

'4-6- 5:2
' 0-9

Veelal goede resultaten na de drukke hérfstweek. r LENS A1 -stond met 2-0 voor 'biJ DWO btj
rust. Na de rust was Dt"Jo veel sterker. "via counters.kreeg Al.:toch nog leu\e, kansen.o-m

de wedstrijd te beslissen. T\,ree ongelukkige nonenten in de achterhoede, graarvan de tweeale

in de 53ste minuut, bracht DWO naast LENS. Teleurgestelde spelers en oualers dit is be:
grljpelÍjk. Toch voortaan proberen een teleurstel!.ing anders te verwerken.- LENS A2 was

kansloos bij Oranje Blauw. Na rust ging het echter stulken beter. LENS Bl behaalal.e "een
knappe overwinning bij Blauw Zwart. Put troed uit deze rredstrijat en probeer zaterdag tegen
llaalàwljk mLnimaai ééu punt te halen. LENS I]2 liep nakkelijk over laaki<wattier hèeni'

.'iÀ.s-tzalerdag sÉrt;jultie nleuwe poule. Veël. succes. LENS c1 won voqr de eexste keer.
ren 4-O voorspibnsl daarna net Èien man verder.vanwege een blessqre, en .rlitelndelijk .

een 6-4 overwinntng; ' Klasse,' : j ongens . zaterdag wassenaar. Dit.kullnen wedr,2 punten worden.
LENS C2 ileed het weer goed.: Nu twerd cDs,met 5-2 verslagen. I{ij.zijn nog opzoek naar een
vaste leid.er. rENs . Dl. .kreeg .cluiilell jk voetballes. Het verschil tussen pouLe Dl en
poule D2 blijkt toch,:we1 groot te zijrï. Geen Probleen: je ziet nu $,a! er nog'Eoet ver-
beteren. !íerk hieiaan.t IJENS D2t.stond weer tret 10 man. I.Iu ererd Eet 6-2 gevronnen van

Quick Steps. Een knap.resultEat, jamer echter alat Denish en Vlahsh er r,reer niet waren.
Dit 11oet veranderei. oË,ti 

"f'r." 
ieker nog moé van d.e voor huri zebr drul<l<e héifstweek.

Ze kwanén krachÈ te kort tegen ÀDO. LENS E2 was sterker dan- HTSV E1 . Eet-wgs een h91e
leuke wedstrijd. LEN§ Fl speelale een hele leuke, spannende wedstrija tegen,DulÍidorP Sc.
De .overwinning was "voor"F1.. LENS F2 verpletterde trÍanenburg met 14-1. 

-Mousta. 
ra !:.

madr, liefst I doelpuntgn-' UöUS Ft won oók. Duindórp SV werd net 3-0 verslagen. Tot '

ffet slectrte weËr komg eraan. TtJd om onze jeugdltralners en jeugdsPelers eroP te wijzen
alat de traininggri a]:lijd doorgaan. EvenàIs vorigi jaar hebben we ook di! seizoen wèer'de
beèchikking ovei de àaIèn van het IhoÍhas More CcIIege (uaandag - woensdag - alonderdag
Vànaf. IB.OO: uur) en.de zaal van de Maïteïradeschool. (woensdag - doncleralag enl vrijdag-
vanaf de eetste trainÍngen). . '

'.'. ;.. .: '
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,, j.,;,:
De Èrainers pepalen- op r,nus *..r er getralnd $rordt: op het veld, op het str.nal'op ,1"
parlen oi in de zààr". vèrzarnei. ays'altijd op tijf op I,ENS en neen naast-je nóiÉate
trainingstenue en voetbalschoenen ook een trainingsjack, regenjack en gymsciio-enen (zonder
zwaite'zool).' mee'l Nogmaals. de. trainerg bepalen waar er. getraind word.r,Slechtö i1 uiterste
nood wordÈ èr uitgeweken naaï de zalen. . - .;:,. : ,

De trainer verzoeken wij-oE preci€s bij te. hou.Gn wanneer en in welke zaal-.ze ggtraind
hebben. Dit'oro later dle Écholen te kunneh"'beta1en. Dè bàl1en tiggen in het ro.iteriaalhok
op LENS. Ook alé .sleutel van de Maïterrade hangt,lclaar. Óe sleutèl van'het Tliomas More
college 1i9t bij Dhr. coret, Hengelolaan 589. Be; je van plan oE het Thoman Ëore college
in te gaan bel dan voor 16.00 uur Mw Jansen tel. 664340 of 6:14579, Voor de Marterrade. is
àit niet noilig..Na aflöop van.de laatste rtraintng moeten dle sleutels- e4 .balten,.we-er .terug
naar dè plek wàar ze vandàan:dèkomen zijn.',Vergeet dÍt niet..tleren trair-lers- te zijn te
gast''in de sgËrtzali:n. zie etop toe'.dats niemand de school lngaqt.. NF aflooP is,douchqn
toegèSd;jàh.' Wel moeten'ile doucheruinteni drooggetrokken .vrorden. Lat€n we,blij zij-n dat we
'2orn"mooÍ altèrfiatief. hebben. Helaas noeÉ er. ook geinproviieerd worderl; omdat.,rqe ,zelen oP
Daandag pas vanaf 18.00 uur beschikbaar zijn.gn op. tlinsdagavonal helema-Al, nieÈ ,vo-oÍ, de
jeugd, Eet 2àteiiècnema zíel. et arsvolgt uit3
MAAMAG } -J .-:.",.'

,' f. -r .,Àl r- - . .t
. 18.00 -, 19.00 'ulir. 

- , c+D.selektie in cle Thomls. !-,lore. De' D-.selektj.e mag bij twtjfelachtig
., i. . ii.)i-a -, j u.eer o.m + l6.0d uur naar ton 's:GravencliJk bellèn waar er getraind.'..i..,.wordt."zi-inteIefoonnumn.rel-is.'631640.1!lJ./

19,00 - 20.30.-uur s.serèÉtió iri'de ttroniaè u"rL.' ' : '' Jt' f.-' t1; -'r'-- ---: .'"- -- .,-.r-. ..4 - ' .,. ,.'. .,' .,. ' ., r j' rl-.1

DINSDAG . geen zaal beschikbaar. Er wordt altijd getrainal.

'15.00
. 16 .00- 
17 .00

'".17, 30
18.30

16.00
17.00
18.00
18.30
19 .30

- WOENSDAG

DONoERDAG

. r,ENS. F1,F2 en
-.LENS D2 en E2.

- - E-selektie. in
,". c-selektie in

B-selektie in

r: 'i.'i,. a" i'idrterracle .
in.'de l.lartéiraae
de Marterrade r,._
de fnonas More' '
de Marterra-de

de lrar.terrade
homas,.Morè.

, -.-.i 
_,. , l,

77'.í:5 : ti8. t5. 'irur ". D-selektid
18.15 - 19.15 uur A:selek-Lie in,

VRTJDAG

17 .00 - 18.00 uur-1B.oo':- í9 .3d . uur

JEUGD TOPSCOORDERSLÍJST

'E-selektie in ale tlarteriade
,overige junioren ",in de Marterrade, ::

.\ .' :

:.r ,.i

Richardr vd Heyden F-.
Robert StaF. F3' ;-:. .

Rob Mahieu A2.
Ashwin Raghoebir 81
Jeroen vd.Se)tp D2 i ,

Monir chaàibi. E2 l

uur
uqr-
uuï
uur
uur

49x
46x
40x

'37x
.36x
36x
35x
33x

In
de

n

lL

2l 'doelp.'
"15 ,, : "'-'.'

L4 ,, : i'
rt ,,
lQ 1rl',tt
9'.r, . ' :.1

..a,, I

i '-, liousar cènnoun n2 ' elp.dloI
2

3

4
5
6
7

' Rikkie Kloor E2 - '
;,liichàel Boïsteí D2
willen Daameí F2 ;:
MohdÍmed .a1. Àssrouti "41

Gino v versèvelal El, '
Patilck vd Zalm F1
Hans Vérl.ry !l

IL,

"8I
I

7
7
7

.'1 .,

De volledige 1Íjst hangt aan het prikhofal in de ha1 van de kantine.

LENS-HOOGIIOUD-BOKAAT (vóor c-en D:klassers
' ,. ,.1

Armintlo da Ferreira
.lohn t'tansield Cl"'
JimEy Spaans C1

RoEano TeÈtero c1
Niels Schuurman cl
Maurice líiersma Cl
Ma-rio de Brito- i1
oavid van zetten Ci

(7) Ryan GiIIÍot c2. ' : .'.
(8) HaÍrs Vérhey Dl

(9) Raoul Jagga D2
(-) Erwin Rietvelal C1

(10) Peter Pronk C1 ,--'
(10)walter van Diemen Dl
(-) Eelco'den Heyer c1 '

(12)Barry olsèhborri Dl ,

).-
o

10
1

2

3
4
5
6
7
I

(1)
(-)
(5)
(2',)

(3)
( -,)

- (1)
(6)

D1

11.
L2.
13.

15.
. ro.

143 x
92',+.
85x
77x
742
sqx.
57x''1'
51x

De strijd'.öu de 'lfilS-Aooghoud- Bokaal begint nu echt spannend te worden. Hoe-vrel. ONze

oproep aan de c-klassers on Armindo "onderuit te halen heeft.,een averechts effect gehaal.

want Arnindo ging er tijdens de LENS- voetbal- vakantle-week eens goed voor staan en
bouwde zljn aantal van 100 Eet gemak tot 143 ult. Klasse.

'-10-
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Jchn Mairsveld, uit het niets binnengekomen op de 2e plaats, en Cinrily.'§pÉàís;'-:vàiiàe l5e
- , iniir t d"r ie':f1àats oDgèkloin&èi;i lijken, voor r'trmindö noll nauvÍelijks-' ee.r] p-gdl,feiglng: l.{aqr

trèt is óöq'seen' decenber. Dus ieÈ hem óp1 Veraler,: zi jn blnnegekomen Maurice jÍl-ieI§na.j {9e
tt ör..Èsi , 

. Éóin" ÈÍerturdi i ze óIàars) en .Èétóo' aen neyer ( l5e ptgats) ': @ -dq iEjs-t nèe.t te
ianq ' tè 'roatien i,,roràen de spàIéis -meÈ mindler, dan . 30x niét Èeer, tn de- ,sta4g,-op9:e-no!aen r'- j

j -:. i .--r- . ' ,':::.1.1/,i ., -:;,. | - rjr . : irr , il"r,, .,t-r,[,t,.,.::.,.:,
LENS,-1voErtsÀL.- VÀKANTTE -.Í.rÈEK: uiTsrÀcEN',-; 

-. :. ,' ,,.,,.,,,'i,,r,,,ii;:.,; .;;l:.'..,..'',;;:
" i tiidens àe hèrfstvak'antie rzijn tle volgénde winnaars ..uit:. Cle,bus "gekome4:i, à'(-n 'J .3:,,1Í:..::- ,".', ,l r^í ,. .'i... .._.,:, -- ,_,."" , .. .: ..j..' -.i ,: ...r, !rj:,. {:::.:: ,*ir,l.,{i
*:,lr isportdag.:f:Eles6ers:.. r. ,,Leàty- Peek , ,gergen, Buis, N?u.:-s.a:§:n+:u.l -... .

Sportatag E-klassers: " .:eroèí foefnagel, 'cino v Veiserle ldl, i'liciael lProiL.l:lrÍ1Í):l r ' '-; "iil

sportaat D-klassers: Bans verhey, Monir Chaaili, Patrick Bosch, Raoul Jagga.'/liliri

pèà;lÈboiiaàI Ë-Xlassèis i' ,Jeióëh .roppei'lilr'aaier. .i' i:r iii r.":rr,,.i.Í:;-l.r.lr>..,i:i:i ltJ:.:rir:-l l,i
Penarttbbkaii jrËkrasseis j i'lartèi vari' Diemeli i ' i;:' L'.,'-:"t:. , 1i;i.'.,'; - t ir: erji: Í;'.'i.'iiiii,'.; iri:ÍJÍir;'i

Penaltvbokaal Cl: David van zetten . (9Í,iJíI',i{ ii! il,L È,-'1..:í1:rl,

"pénaïwÉbi."at 
-c2: '- ' PàÉóaI' de ríariEe ";;,i: :'i ' ''' í':i ri'i.' ,:í^'*.':Jir ',;o ProJ';i r:x

il;i;;.i.'*,1,;.,i;i ó"q iJrieq"ep=,.,11,koer.91,1+:.1 oltfnl{d::{:1. til"+liÏ:ll:::"1}l'
sarceffi;-Ïb.=taande uit noni ïëritèV,' Tèd Héiné ; 

'' Joey Pfonk; Remond vàn 
'lè 

Ree)' "vcric
-.. . :.,11,..-i i.!J..à.!,-!.:.j,-rj;:.-_.*.jr,.".I,.jli::.ill_ji_r..:Ill

ne.-'nis vari Èfaeir',' èn Ryan GIUldt, zich't'
:-. '--- .-1, -- :- , .'?..t:tr -!A... ,,r..G {-:rja:, i.J.,ri
. '- '.'i; -'j: '. t i .nt,l-r.r ! r . r-,.i :,;f..ï rr;.if\

Voetbaltennistoernooi voor C-klassers :

" Real iMadrid , (be-stqaqie -uit John Mansv€Id,
- .r+oeuende : Gul"li!) ;:, . .: . . .. r.:,i -..,

i '" '-,!,ji' l',íI . i'r'

: '..t1 it''. i,--i ,i ;".:ltl'-, : .

: -.I.,.i-r rr ,

r Marclo i{dièrrsus',:. Johdn..van Ey[, ",JQr-IYI.Yè .z4l9?,::+
. Hahs Verhëyri rMichdf ::Izendoorn-i.'rJ. ,?i:: Li'):.|i-1 i.t:*r6, :Í!l
'neniió. 

r,lyrdeman;'. I'lario :wubbenrJil,'i.t -'i: ër:i,'{ ri§ ,'.!. t:. .-i.;.'.. ,.r . : ., ., i .5 !:r i:lj1..i' ,:.r:r:t ÍI,),
.. Jr.' .:.rÍ .:Íi: t',r i\: )t,-. i\:: joji .i ,.

. Fr.i B2:'.:, - l;.', , ,Die-Haghe r^,.1 sJ.í :. j3)J-i-2."
,: |Í .81.-,i..'. .'r:.1.':,È. ,,.1SEV tr:,.-Ír ,,{ IJiv n,r::t4-Q..t

r,i', A2 '= )i:..i' .à -Die.,Haghe.I.: d. t'S , ^tb:.2=1x. ..i A1" i -r .' ,-.- ,we§tlanclia .(fegt),..r h+:i
,)!'i'..ï: ililliu;jg i1:A

-: :::.r.:i .-.ili i [,:n r-:l 1'1.-,,1:,ilí.-r.ï

-.lrj -1'rr i; --.i Ír,-.{,fi.,.ldï-:

, dppei j rii ja - spet. Ë-rtasseis : -

". Koppel;: tijd j spel:P-krasse"rs i
,5?!P."1. i:; ti jg :' sP.er c-krassers '
tledlstri den

;i l;, r..-u ,Vios .' ,...-, ''r:i ^ 6_i, _

EZ '.er! r' 'piè 
aàqhe ' ' ' " '1-8,

. 
D1 

.i.:.:';:,- ' .r.,r SEV : . ,:,L, Íii .-3_Z J

;; -. ; .. Brc 1': Í:"'' ' 12-6 .

C1 : 2d'plaats Den Hoorn toernooi
Fl : 4e Dlaats LENS toern-ooi

'.'- z =''' ,'4à'iÉrdatd "I,BNS toern'ooiit'í3 . Í' ' I r. -or.ui= 'r,uÈs tbernoói
,..,.-. :.1,.1,i ..t..i. .. t ,, ,i -.,t: .,i .

rr:r:1J"t ii.VOETBAL -r VANÀNIIE - .WEEK. .'l:r.l'r 1ï. i,i. {-< t:') t..1', $\

":''t oé't rln-is t'' 
"'Oulrrr"i -: 

íarantie - week iè a+'rr',ei ruim:achter:de rug,:ihoewg] de'Jler+,4nefing
i tiitàà=i;aSren van juirie', -l:qèreu of 3tuièr .pösitiever ieacties '-: ,ongetryiJf-^eld nog lang. .-

' ';i';ii-'i.,6;-nànà.rr.lue ;unnen,aan oàr:op 'èen ui teiTate gèslaagde :yo.etrcalne-* terug kijken'
" Èdk Lório»f :.k íinden iultie' eldleis in Aeze.. lENs-rèvue van'. Àrmindo-, alír' Fe-rrèrira (Dl) en
' íarrl aOoÍri.r.iëa' (Dà) 

: én NaiË- .ra§èlar (82) , ook Tom'otte;. ouderi.van zq)n..Rggier uit EI,
;ii-;à";;' Rii"'.óèven- rrun: indruk.'-VerEè= ,eèn rèuki bèdankje van r.ale.i sPelerÈ:eg)yan El .

't # {"Gor.aíi"Íi" ti= natutrlijk erg biij ifat ,alles zo .uitstekend'en,ges\qgr.q is verlopen '
Ï 'Oot tlriífi" qeOràó èn ihàtelling viaren g'oecl.t Ovér 'één ding. zijn-we. echter.: nie} l:"tt9t:.'-:t Li: aÉi':ià';jítt:-.tt .lqerruix ul! ondèrrihge ohbnigheiil 

"' 
oe :meest 'ver§ch-ri'klrerljke -iektes

' à.;!ia;t:"rírej naàr'iraàr .eri<aarsl hobfd.: .De. i etgdkonirissie reri ,leidlers_'zul;1e4 r-qaar de kouen-

de weken extra oD qaan letted',éà.zo hodig. btfafreservebeurten: ultaleleniÀctivitei-ten als
' à.JàtiÀir;[reer; tàíqani'§eri:n írii. hatuurrijk ln. de eèiste :p]aats'rvoori'onzei hu]d-i9e:. je-ugd-

'' i"ÉÀ"-,i:"iraat' wi i , iiíaen oàt,i'eèn vöèrlcarëriÈ neèr Iroet..doen. dan: alleen- DE-a,E-. trainlngen
";;'-Ëà;Étijà"n;íè'g.ie".. r,1ij' hàpëir Lchter.r dat -öok iandere,'j eugdvoetbarlers,'z-ich door a}
dte activiteiten tot r,rNs àangËEokken voelèn: sn zich bij 'LENS"ialsl 1id)iz.ul-I9n aanmelden' '

"' ;;'"4à;.ilióí ,ii jurrii hui'p en ciié tan, jc ouders nodig., Hoe? :PraaÈ :net; v-rlgry1j-e.s op

- s"cnóài 
"r, 

-oo jui.ol ó.r"r r.,'nnS àn over dé letikè:. tlirigeà die LENS .voor ijul:l ie .èoet ' Dan kan

Ii í;ïïi;itnàeis' aant daLtei (riol'géiid seizoèri): vële nÍeuwe lealen- z^ullèn biJkomen. Het ziet
-!'"d. 'ààtíà'' 

"i íaÉ ''utà'aat de hèrislweek ze:,f, 4 Eö9 5. nieuwe" leden' 'za'I' oplqv.eren '
De ieusdkomissie probeert daarnaast zoíeel":.rhogelt jk pubticlteitliin iÉlei \EanÈen te krijgenr
o; Ë;iii"rÀ:ri:urè '=etcei 

óe, Iàatste weken ook aaralig geslaagal. Rest ons hier een ieder
(ouders, rrainers, rei<Iers, A- en B-sperele): p1e-.59upt" ,,f "qFl]o--,F?+ 

heer harterilk te
, bedanken. De medewerklng en inzer van arren wàè nàrt iérwat 6r',6;s'nj'§ediLlóhJ 'è' gïilii'rans

L:il rl -.;r--al--' 'l'-ts .; .. r-. r, !.-,i' tJ :,1' .ri-rl . r t .,,È J.-r.:.".'-! J ^.Í: iL,., -'{ i=:,s 9/) lriiri }g.O;l :,i,f' orD door te gaan. i rÍr ..- i. r i ' 
,. . , ..i: .- 

. 
. r i -..:..., j "rs-_ ti .11,, ,:rri r,ld i(s:J.Jl!i:ti:r! it+cJrll,.:!
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82 naar EE Den Eaag

,,Và]i EC'Dèn HàirE hèeft íENS voor cle Jeugd een.aanta.I vrijlaarEjes..gelregen vooi de (avond)
'wedstJljà.,Den..Eaag te4€D UaarL}Io o.p. woe-osdag,29 oktober a.s. De j eugdkoIlmissie heefÈ
besloten om deze iaaitjes aaÀ het ÉZ e;:tat beschikbaa, te.stetlen. Het iF ëe bedoeli.Dg
aat jullie' saineii i roe! jul!.ie'.Ielders Jan.van 4,e EerS en harry.D-ouw, on,18.30 uur oP LENS

verzamglen. JuIIÍe krijgen dan eerst een half uurtje uitleg-tiin de spélreöels; met na&e

van de buitenspelregel onalat de kennis daarval voigens Íullie .leltldrs noga-I .tekort i"
schlet. VoortopJ-g írorden ale volgende spelers voor deze .avond uitgenodigil: . Noushad Bholai,
René Boon, Andy van Delden, Naik Jagesar, MÍche1 Permings, soeshiel Sharma, '

slierenalrec-htf-Majriln-it? vri€s, Din;sh :il:a], xaurice,en stsfan "d 
n"iSj;.::li1d ?andstra'

De bestelde jeugdelftalfoto' s zijn klaar. ze, zljn af te halen bij'Gq{afq vT leitfef:
Konend weekeinde is cle laatste gelegenheid.om een elftalfoto te. bestellen londer he!
alartbord in de kantine). ..'.,-,' t'
De foto,s die genaakt zijn tijdens dle LENS- voetb3].. -. vakantie -week in ale 

'heïfdtv;kantie

rzli r.r Ínnlddels ook ontwikkeld en zeer goed geslaagd. ET zí)n hele leuke bij. Ze worden zo'sbo"aig,óérri\ 
+n dg._klltiee o-Esehansen 

.en .k:nnen 
dan be-steld Y"t":_it .ï.. : .i,'

Dinsdagl on half tien Eoesten we op LENS verzamelen. Toen we eÍ lraren moesten we onze

spullen in Waterloo ; er'zetten. Toen we ilat geilaaÍl hadden gingen we 2 uur Èrainen.
Na de training Eochten wij op het luchtkussen. Eet was onwijs gaaf. Toen riepen
ze ons o1n te gaan eten. tla het eten moesten de D-ktassers éen !,redstÍiJd sPelen,

'':'.dé:,Dt i;!óest tegen SEV de .uitslag was:!-3 v.oor SEV. Na de weilstrijqen nochten lÍe een uur
'/i:'. ii:' .lan!:.iets voor ons .-e1f d.oen: .(natuurlijk op de luchtJ<ussen) ' Toen Eoesten.uij

.;i-;..,.i.{. r.',-:,,: ËàJ eten we 'aten" klppepootjes, aaÍdappàtp.riee, . gefrituuriie aardàppel,, erwtjes
. ^ ' I l " i . Ér, peerrti.=. of- spè!. Íböontj es en als toetj e een .banaan. Nà' tret etén §1ir§eri ne

' ,' iÍ -,' l : ;'-.',ëèii du ' -!íandeliíg Eaken: Toen gingen we f llm -l jken ale f ilm hete rtre AEirican
,.rt .. ireièwóIf i:n [ondàn: .Na de film gingen wij levend'stratego doen. l.ia het s!léI'

' ' 'gingén we noi een sPeI doen, naar-to-en Ino€r r,€D we posten gaan zodken 2é àaLen
;- :. "r) jïetsprijtrin LENS.de eerste dte'biruen kwaoen vraren Michel en Hans roaar 'toen we

- :;::ri _' . I,rog -beZ-ig 
naren Eet het, spel .toen ginqen.Toop en Leo- zich in" een- monster vérk1e-

- ' I:-" ï'',rde; iÉar dat hoefde ze ' eigelijk nieÈ te doen want dàt i+aren ze al''Nà.het sPeI
.1 ,'".r . 1; a:noesten we. n'aar Waterloo gaan ,om te gaan slapeq. - r , .,.-' wódnsdag: lNa dïie uuI. ketèn rDochten-gre. eindelijk uit ons nest, Toen Boesten we ons aan-

tL i4.'-.1, " ,-kI.d"r, ,ou 2 ko te, gaan tïlmen na,het trilElen mochten we gaan douchen Ino€sten we

'i :'';:1 :ef,enl.na het 'etén.'mochten we -tot "drie,uur lets voor ons zelf doen.. Toèn gingen
,'i'ir':' ,' :.wè zrveiiumèn'.::Na:.het.'zwemen. mochten vie naar huis. . r;. . '. , ' :..-" .' - "
i:.' -VËijdada IÍè Doësteit ons om tien uur verza&e1en iedereen had een groepje vàn.vier groep
'r.'I r', " 

.- ;n t'ra;: Àjax gróep-B was Barcelona, -- groep D was Den Haag en groep P was PSv.
:l;i: . ;i . .- Na: de'oiroop .r.r, het voetbàIten"iS ir"a Barcelona gewonnen. Toe4. gingel wij ftlm

_ . . i:rt;kÍjk'en, daarna'"gÍngeni we hoqghoude-n en PSV.had naÈuurlijk gewonn-e4.door ArEihato
:.-.lLij.iil+.i.l,.ilaitihijhad.eennieuwrecggrm9t.,143.-

. _,t..,. t-'. -' ,t,, ltt: t:",)Í..j1.i:-,. ',- .... i-ri,, i- .Vers1ag, door: Àrpindo 
-",1 }*ii,,

. '. zó', *eaà" hó'it fn'"dè i;Ë"ànr"derilsuoet<en1! ': 'i-, .-,'! -.!. i .: rr','': r
*l1r :r ! =:: :::::. :: i: t: ::i :;: :::r: : : .. . :.,
. Ik hoef over de week zelf niet zoveel te zeggen, ondat er genoeg mensen?titttai" ót Xi."

- hebben geschreven hoe het er in deze weef aàn toe is gegaanr ' t-

Trainingsdàq met. een weclstrijil voor 82.

OE half tLen noesten te op LENS verzanelen voor 2 uur durende training. Iedereen kwan

frafi w'ailfer aan. we we'rilen door een speler van Den Bosóh getraind (René van Eck). Nà de

zware maaÍ toch een teuke training kïegen we lunch. Daar na werd er een video fllIo ge-
draaib,. 1.ódn hèU ongeveer half. clrie was hadden we nog een wedstrijd tegen Die Eaghe.
Er werd goed gevoetbald: 'En-Eet ueirlig Eoeite werd er- vlug gescoord door Naik. Zo was

- er een kans dat sÈehan eri Rlcky: ooh scogrde. En vlak _voor het eÍnde scoorde Ricky. nog:

eeh keer. Toen we de 2de helft in gingen stonden we net 4-0 voor. Maar toen Die Haghe

ook nog scoorde ging het Eet ons ln het velal waÈ slechter. Toch zag Stel-rn kans ofu nog
- een keer te scoren hèt was dan ook dat Die Haghe ging scoren. IIet vJas 5-2 voor LENS.

fi íaren veet kansen om te scoren maa! er hrerden 2 van benut zodat Andy en Dish nog'
sècËicle. we wonnen.iieÈ 7.-2 van Die Haghe. Na de wedstrijd was er nog koude Buffet 'i'l een

filà voor diè c1a9. Alle tredewerkers van de clag ons hartelijk dank.

EEN DRuKKE I.IEEK: ' I+k'
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,,,: Wàt"ik.iwéI tiiil "zeggèn is het volgende. Ik voncl,: dat de hele IiEN§-jeugè'zich schit!.Prend
i1€c=C i Eeiiràgéi I bit was-:: iè-'zeer zekeï een,tien waard voor.aIle jongens,en ge1..gjgs.l,

-,izbals rjuftié. rirèt:efka-ar om zijn, gegaan'en troeten gaan; vind.ik,+Ir. CénïltQg5d,r ;Ele.9P.e.,i i :
En,'Íoorr dë taèhàeni"aie' aaí.r dleze , week hebben, Eeegeholpen,.r hoopl ik :alat zij,-het.!99 valer

iZÍiuen à<ieÉ':',- r.'.''.-"', 1!i !.,. :r: :.. '.i JÍ ' . .,. .r":. ..' : ri':' r,.r'::l ,:i,i,-"r'T ii.,r
.i:r. -.'lI .í;,-,'i t.§'. ï:-!.-^r r!-.Í:i ,,r,-.r,. ..i r.., : Lep,yan r.Bij!-:)i i !::rir,r:-i.,.

íï.r'ïrrï;íi'e; i.iàa* EÍ i,"àe,),'"tx;i;lsters) van àe-'LENSvoetÀalvatantiè vróet"Èeaanteh'voor
illr;Jl];é; ilËi ;;"-;J;;ri;;,i.ur.i-"ooi"rldat slapen:in óe kanttne-wà!.saàf1' :r '
Àrrgii-:à*ér.à1e;.1'."! .1"-"i,,]e'."."giui1 wes. F<eer ere beclankL'.atl:B,e;t-:"'" ";r;,','."1-.,j

f-.1 ;i.:rill .:".i , ; r',rr+::f,i í: .:1 .. i , , . )iL. ,r :.. oe .speellertje= Vafrj.-aJ:. - ,i-u, .'-.,11.,!..- ,J
,'' 

; ií:":;íéi.:J;."ï',ii.ïiË"ti;ísd "à,, ',E:NS'selukwdns.,, 
mei wat. ae'af.§éltn"gl àà"tt"''-r",'*

" ,"rr*d&ï-.:.-q:,Íi4,';1Èà.i í.!É." :ro"qnÉbaón'. oar ik heb rnose'n'gè1ie-!9n ,Àh uè irèaUtrijdten
virn e Ë"'n tlliï"é"i'àJsït;tfu11àatà"ótàaug' teq"n westrandía t" sutr è"i ' 'i;it':" 

8í ríé iröaaen

n€or weer, $at wil j;i;;;t;t t'- 
;.;i;"ïJ'.' J': r'-''{ rlt:rr

LENS en de herfstvakantie:
op maandag 13 oktober startte de herfstvalantie voor de schooljeugd. LENS ls'hier gletig
ol ingegaao oE de jeugd in die week aan zich te binden. De Ftjes van lENs beten om half
1ó de spits af net een voetbaltoernooi tegen de F'jes van HBSrDuno en Hl4sH. Het was een

Ieuk toernooi waarin uiteindelijk HMSH de grote winnaar rr,erd. s'Middags was er een

sportalag georganiseerd voor de È'ties en de F'jes, welke ikzelf, een groot succes vond

met diverse leuke onderdelen. Er waren I groePen waarvan elke winnaar beloon'l werd met

een nedaille. Hierna gingen de F'jes naar huis. De E'tjes bleven eten en gezien de

reacties heefÈ het bij dé neesten goed gesmaalct, alleen hadden dle koks Deer honger bij'
de jongens vervracht vrant er bleef I kilo aardappelen over. Na het eten gingen de jongens

en mei-Àies naar de Ehtinen om hun volgegetèn buiken tets af te slanken met een wandeling.
Toen ze daarvan terugkwamen stond de linonade alweer klaar en konden ze gaan begÍnnen-
aan het koppel-tijspel. ondertussen had Leo zijn masker afgedaan en zag er eindelijk
vJeer eens normaal uit, maar volgens de meeste Jongens kan Í.eo beter !0aaÏ zijn Easker
opzetten' uant ze schrokken zich kapot. Om een uur of elf gingen de jongens en m4isJes

naar hun waterbed in het Loo, althans zo leek het wel, of, was hei andersom. Ik denk dat
de neesten hebben l+ggen dromen van een zeer geslaagde, doch verEoeienile dag.
Dinsdag's begon voor de E'tjes met een duurloop, waarna ze gingen ontbijten' Toen

suzan en ik om half 10 bij LENS kwanen bleek aI gauw dat tle jeugd er aI ruiro een halve
Herkdag op haalden zitten. Dat kt an ondat de een of andere geinPorum het nodig vond om

ied.ereen óm kwart voor 5 wakker te Baken, Na hun vreergekeerde slaap uit de ogen gewreven

te hebben op het luchtkussen begonnen ze aan ale training, inniddels vergeseld van de

Dttjes, om 2 uur moésten de r'tjes aantreden voor een wedstrijd en Eoesten de D'tjes
aantreden voor het nemen Í n penaltyrs. oE ongeveeï half 4 vras het Precies andersou en

moesten de D'tjes een wedstrijd sp.1.r, en de Ettjes penalty's gaan neglen.Hierna gingen

de Ertjes naa! huis en was het de beurt aan de D'tjes om te blijven slapen' over deze

twee dagen kan ik nÍet anders schrijven dan dat het twee geweldige dagen waren vooral
dankzij de berei-dlwllllgheÍd en de enorne inzet van de ouclere jeugd en van de roensen die
ervoor hebben gezorgd ilat de jeugd regeLmatig van hun natje en droogje werden voorzien'
En natuurlijk niet te *r"rg.tun dà nenÀen dÍe dit georganiseeÍd hebben en er veel vrije
tljd hebben j.ngestoken (KLASSE:: l).
Vrijdag's zijn we met E1 naar Duinrell geweest alank zij Mc Donald's zoetermeer die ervoor
treeit gezorgà dat we 15 vri1kaarten kregen. Van een van de Eedeweïkers van Duinrell kre-
gen ne er nóg 

""n= 
5 bij. on een uur of 10 gingen we neÈ 5 auto's weg' Daar aangey'cmen

werden de Jongens en meisjes eerst- op de gevoelige plarrt gczet' Hlerna werd eerst ecn

verza.Belpunt gezocht en konden ze hun gang gaan, Dat was niet tegen dovemansoren gezegd

want ik heb ze ioor het eten nauwelijks meer gezien. on 1 uur vrerd er gegeten en dure.
stuiterbalten gekocht (wil de leider van LENS even bij Cle kassa komen) ' HaIf 2 ging he'i'

rlchting Tiki-bad.
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'''Achterrèen §laasje melk gezetén, of was het iets Sterker heb ik niet.anders, dan lachende
ge2icnten gézien. vooral de slurf was een veelbezochte . attraktie . Ondertussen liePen
pàtrick en Jerry zogenaaxnd oÉ te passenl Ik persooJtujk houal het oÈ-,flanereni maar Vol-

: genÀ jerry was ze scheéI, . ook de volwassenèn bezochten de slurf .veelvulalÍg wat René .

later nogal duuï kwam te staan, want nadat hij bijna het halve zwenbad nagT'j)blnnen. had
' gekregen lietèn de' vissèn die hij s'avonds gegeten had, zich niet onbetuigd. Toen het
.'. ..zwerEDen afgelopen,was en iedereen uit hun kleedhokjes kw".- vond sjaak het noalig on de

stuÍterball.en te betalen, want hij ]iet ziin portefeuille liggen (of net sjaak?), traaÍ
' gelukkig lag deze nog op zijn plaatè toen,Ëij naar de plaats dèsi'onhéils terug IieP'
'tsij de uitgang .urrg.ÉorË., ,à""i.t we de groèpsfoto nog even bekijkèn'en Leolbesloot deze
te "kopen", wat Palriék en JerÍy bijna xooesten bekoPen net een arrestatie. Toen dat

. 'niet doorging zÍjn ,t,re on ongeveer 5 uur teruggegaan naar J,ENS waar de 9t1d9r9 hun kinderen
. tl rl.optqch_tten. ,In. ieile,r- geval kunnen de kinderen teiugzieg 9P eeq,z::ï gesljragtle'. ilag, naar

"- ,. wej.trger". vgrmoèiend, wat ze zaterdag uoesten uekopèn ,èt ..r, onnóige ndóer1aàg-iegen
e»ó. iofge-nae week wÍnnen jullie, jongens. zeg dàt maaï tegen Leo. ''- : ii '' e rr:

'i. '( :

ToE otte.
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. $,EEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGTNG LENS ( LENIG EN SNEL)

" 60"ste jaargahg nunmer '14, .30 oktober 1986.

Rectificatie
In de fENsievue van 23 oktober 1986 over. de herfstweek op LENS stond in d.e alinea over
het gratls Zijn'van de aktivitèiten: door gifÈen van enige leilen.' De goede lezer begreep
al daÈ dit Eoest zijn eigen leden, vrant velen gaven voor de ieugd.

i : -' Het Bestuur.
Oproep: Í{ie heeft relaties bi j de shell?

.De she1l lieqt h-et 2.9.. Personeelsdonatieplan. via clit plan kunnen personeelsleden vad de
Koninklli jke sherl ten behoeve van hun (sport) vereniging een subéidie i<rijgen van'
Daximaal i. 1000,- per jaar.,Aaàgezien ile jeugdkoru0issle nogal wat plannen in petto heeft
die geLd kosten en vraarvoor een bijdrage uit alat shellfonals eeí welkome aanvulllng betekent,
is het van belang alaÈ wij in kontakt komen Inet een personeelslid van de shell via i\,le wij
onze ohzÉi isubsiiiie-aarvraag kunnen indienen. VlerkÈ U bij de SheU,of kent U, Íenanal die bij
de SheJ.. '{erkt en die onze subsidie-aanvraag zoudt willen indienen, dan kunÈ U ,
cerarcl van Reysen daarover bellen. TeI. 553244

§.nicirenéiitàLterí sponsbrenrJèugd

onze oProeP.àan.de SenlorenéIftallen om deactÍviteiten van de. JeUgdkonDissÍe flnancieel
te'ondérsteunen r heeft th'ans ook een positief onthaal gevonden bij het tvreede- Zaterclag-

.elftàl-. Klàsse mannen! Namèns de jeugd bedankt. t,Je hopen dat nog vele elftallen volgàn.
Heren aanvoerders breng het nog eens ter".sprake, Ín un team. EIk bedrag is welkom. Tot nog
toe..Ïeageëtdenpo§itie!f:-I,ENSzonda9A+B-se1ektie-LENsz(zàter.dag)
: j.r., .1, ,!', " :

,BBBÉBBBBÈB:BbÈBBBBBBBBBB

B
B

..1
BAROPSTELLING

B
B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBABBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBÈBBBBBBBBBBBB
l'

Zaterdaq.il novérirber 1986.

Ochtend: .

Midda§:
Sluiten:,.. . José en Ànalré Christ.
Zondag 2 'n'ovèmber 19u6.

,. Herman Lentink - Harry Douw.
Wilcó van' Mersbergen - An BergenhenegcruÍren.

I

1
I

Ochtend:
Middag;
Sluiten:
Baiilienstr
Bij verhinderi

Tinus Zilfhout - CoÍ Hoppenbrouwer
An vd SteE:r - An Bergenhenegouwen - Charles Bordewijk
Heinz Geurts.
LE}IS 3 I ,,

afbellèn bij Heinz Geurts tel. 456724 na 20.00 uur..
Roodenbur LENS en de qemiste kansen.

t

I
I

r-
ng

li I
Met Ton 

- s'cravenclijk in de basis leek LENS het eerste kwàrtier op een riiiie ovérwinning
af. te gqp+i Rood€nbqS acteerde bijzonder nerveus en caotisch en LENS kreeg enkele fraale
kansen, Jean'Pieïré Mulder zag zijn Iob echte= over gaan èn een lnzet van Richa:rd vd Eoek
werd van de lijn gèhaald., Tóen de doelpunten uitbleven sloop de onzekerheid J,n de ploeg en
Rooílenburg kwam zowaar in ale \,redstrijd. De Leidenaren kregen echter slechts een paar
halve kansjes. Na"rust daatde het niveau van de wèdstÍijd na'ar eeir beclenkelijk peil. LENS
bleef weliswaar de wet.betere. ploeg, briljant was het alleEaal bepaatd- niet..'Eóewel de
Leidse verdediging i r rclusief 'doelrDan) een erg onzekere iriaruf maaÈte, kon IENS voor de
2e achtereènvolgende wedstrijd niet tot scoïen konen. Met kunst en vlieg.:-=k bleef
Roodenburg'overeind. Àanvallend stelde de Leidse ploeg ook na rust nauwelijks iets voor.
LENS..verlóor dlus onnodig een i2unt aan één van ae 

-zwatJte 
broeders uit de 2e klasse A.

Zonda! wacht de hel van Den Hoorn.
r ;! : j

UNICORN'unicorn imlcorn rinicorn unÍcorn unicorn unicorn unicorn unicorn unicorn unicorn --

oscar vd Laar zat zijn laatste wedstrijd schorsing uit, en xnaakte van de gelegenheid
gebruik oó zijn'collegars te beoorderen. Hij hoopt dLe geregenheid dit sgizoq4 niet Eeer
te krij gen l
.r'.r., --r i,
UNICORN UNICORN UNICORN TJNICORN UNICORN UNICORN UNICORN I'IITCORN UNICORN UNICORN UNICORN
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I(TAVERJASSEN KLAVERJASSEN KLAVERJ]\SSEN KTÀVER^'ASS EN KLAVERJÀSSE.I KIÀVEB.'ASSEN KIJAVER']ASSEN

Vrijdag 7 noverober, àanvang 20.00 uur, vin'l
drive plaats. Een j-eder die sr'e wil aloen di
blj één van de onderstaande personen' De de

tevens àen lotery plàatsvinden, waarvoor oP

Iieftallige, konijn èn ParkieÈ .Iiefhebbende

t de tweede ronde van de jaarliikse klaverjas-
ent'zlch voor maandag 3 novenber op te'gevqn '-
elnane kosten zLin f l0r- per koppel ' Er zal -

dlie avonà de ro{ cn te koop 2ijn bij onàe, .' 
'

Suzanne.....:...}..
André chrlSt .'
t{illem Kouwenhoven
[larcel Jansen'

660204
299455
2t??a8

KI,AVERJASSEN KTAVÉRJASSEN KI,AVERJASSEN KIAVER'TASSEN «T,AVERJAS.S dT{ KLAVE RJA,S S EN IG,AVEEASSEN

- '.i;r ',

oMo I t es.
,rn verbàd Ebt'de redactlonele ' iesultaten van de laatste weken overwegen vlij
in heL Vervo1.g voor een andere opening van deze rubriek te kiezen' ' r i r

De nalaise tluurt na:aelijk voort: O uit'2, 3 voor en 7'tegen' '" ':"

Vanaf cle volgencle week zal het echter ongetwijfeld weer t'at betef ga4n'

Bij gebrek aan aanbod heeft U enkele weken a" Uii=pi"uÈ van ae ÈàeÍ. mcieteË 
"':,f==É", dèze. week' konden wij echter 'weer uit eèn rijk arsenaal putten' '' :'

.'De keus .viel (wederon) op rians Ensink, die in de' volkskrant een brlljant ver-' 
'

sldg van P.c. T'wente'- pèV schreef. (Het gehele verslag hangt' indien niet víeg-.

óii.t*or"r, voor de slotzin -van zlln versrag:"een volgende 'keer tnag clegene- ilie hPt'-

aantal comunicatie-stoornissen iUii pSV,ied.) julst heeft geturfd, btj dle. kassa-

zljn geld terug halen" (.....) ': ' r

ook Peter Meefout kan een zeker gevoel voor realisme niet worden ontz.e§d';' ' ';

. Na.de Hedstrijtl iegen Roodenburg sttPte hi] Iï n"t veld en verzuchtte 3

" en daar komen nog een PaaÍ honderd ""=on "tut-'kijr"n: 
oot< I ' ' "' 

' -: '

Eopelijk geldt voor Jeanl Pierre Mul'ler het gezegde 3x is, scheepsrecht' '-'j '.. '.'
rri aat- qevat scoort Pierle a.s. zondag naoelijk minstens 1 keer'
cehoord op de bank ,ur,-il-ri.i=., ar§-je vrijà;g;.à-: kll g1an' dan kan je nou

ook doorgaan:
Eet stapavondie AnsteraaD van enkele selektièspelers- séhljnt te zijn. uitgelekt;' ' '
over geàelligè avonden gesproken, piet de pagter viert zondag ar§, .zljn. ; ,,,'
verjaardag.
De voltallige zondagselekti'e wordt zondag verwacht in.guize 

'le 
PagÈer ' ' .' .:

zal dus uesi wet geieuig r'rorden. . . . . '
Vrijhouden: Zaterdag 13 àecer:ber. Dan n.1. vindt de ,ENS Pàt! - Boer'show pfa.is.
Gezlen het succes -van de PIay - backshow belooft alÍt een onvergetelljke happé-'

nlng te vroÍdent Inschrij ffoóulieien te verkrijgen bij Leo v Rijil: '(Zie 'verder

r volgenale.vreek in §e f§NS-Revue. een qerslag van -laakkwarÈiei, 
r1.,- LINS rEl 

-door

Oscar Könemantr. .: ..,tr- \ - 1 :
zondag moet tret éerétë iaar Den Hoorn.. Gezien de ervartng- v1l-t'otig. jaar belooft
dit e;; hekiisch duer te worden. uw steun is'dus noodzakeujk: ' 

."' ..*-.".
.. f,uèt verÉlik'staat ooi< weer u:-t t'eíde benen op dle grondi'
' tlÍ=t h"t si:nenhof oP te -TeTker-r 

dat er een ilkfout.was gemaakt in-de laao van.

. GeËard van Reysen. !

,.1 e"ntér viel dË ttkfoui'in de naan van'Luck bij deze heren niet oP'.. . -

;;i;;à"g eÈn'lieer niet jenoqg te heb6en. gehad aan de koude dl,ouc.hq ya]t gfgelol

efgefopén maandag glng cle zaterdagselekÈie trainen op veld 2

op-zicír ge.n probleum, allèen waÍen een aantal spelers hun zwarnhardjg. 
-verSelen"'.,

ooor het gebrek aan beschikbaïè reisfolders, zal er Íórlopig geen Pirblicatie -'

neer verschijnen vah de wielerronde; - '--'-
fony VÍerlin! werd verleden week,, overvallen door een btinde darm ontsteking. .:

' fflj is inmi,iàels verlost van dit probleem en is herstellenile' Bij deze v'ensen

wij tony veel sterkte. '';
-pd;I sciuLten heefÈ F.F. verbóden 'or''over dle ge*iddelde leefti1éI.:van LENS 5 ..,i

te schrÍjven. "l : Í

vreehd,. pàul- zou toch Eoe-ten weten dat F.F. niet verder dan 3s-koEt F"e!. t:llsn'
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Het bestuur van Te werve deert arre besturen van de verenigingen aangesloten
bij de KNVB afdeung I s-cravenhage mede, dat naaÍ aanleiding :van:een onaangenaam
incident dat, onlangs op hun landgoed heeft praatsgevonden riet de 

-eigeriàà.r 
vart

een hond van de bezoekende vereniging, dat het meenéuen van honden'bp hrin' "
accomodatie_ niet is toegestaan. _t,_ . , ., - ' j-: ; :' -

oóór; navraa-g,' na een twee weken durende studie, bi j ,,4Lt' riei:e;iqinq .ràn.èUna
(HBs)kvíamenwijeIachterwat.metdezezinbècloe1dviordi
Kort en serieus sanengevat, wilt' u uw hond niet ; eenemen afs u irdt firraqLua
Te l"Jerve: moet betreden '' \ +- r-1 .rr..;r,ir '.r.
Vrijdagavodd 7 irovenber is
weer aanrialg óï 20.00 uur.
Dhr. Kaffa, schéidÉÍechter

weer zover, Het klaïdrj asspèXtàËef nèdmt, dan

heÈ Hdaise arnaidurriàetÉal,' -hecifr" Att" sèiïoen -

nï
bij

9 yeo-strijden gefloi en,. ,
.. Hij Iooest_ echtel 3 duels staken..
.- FNV-lid, soms????

'Ef is deze wee-k.weer eens een schleEie1 van.de-week gevonden.
Dezekeeris.hetechtereenvrouweIÍjke.schIenie}.

.r_... ; Petra -Sekeris, clie s' morgeng vergeten w.as. om haar v-riend Rlnus op-,,tjd.te - ;.-,\
..-.1 .r wekken zodat Rinus in de wisseL mocht begÍnnen, was z.o_ndagàiddag ?ó aangesragen;
Í 1,.,rr _ 

dggT lgÈ onverdipnde ]lgïIies van haar vrÍend, ,dqt.'aij bij: het. neer.zetËpn rvan een
., - ..,. glas .r'.overheerti jke:, i,ritte. wijn even haar eigen krachtej ver.gat-. r;. i: .l ;.,. ,
,i .. Resultaèt;."een bou'/rpakèt be€ '..-de uit: een vge!,-, een- staander . en èen-,gebold;. glas

r.;.,1i..i .ii,.:
.,, -,,^ t- .],

.í
, -r^{ -- ' .'.

- INIERVIEW (sorry) VRÀAGGESPPS 1 - VRÀÀGGESPRIK -
' -. ; -

VRÀAGGESPREK - VRÀÀGGESPREK, - VRÀÀGGESPREK

cnder hèt mom van een.\,oortdurèiif;streven naar"'slmprisme I maar eige;riiÉ'Éét ge?orq vàn
-eeri dietrryewortelde angst voor.schrijffouten, hier het 'belooEde' .,ràaqqèiprek ràt"c.í n. t-
(nou, vooruit dan,. één keer: Geriird van Reysen) ; dè enerqiek. .iïËËIÈGf liun '..,'.-

Vanaf zijn twaalfde'jaar is-ëerard net Èe
als -voetballer tot het le (4e klasse KNVB'knieóperatiÉi. ondertqssèn wag hij ai acÈi
belast,inet, ae nieuwbàuw. .r,atei weia frii a
wétrt"lij 

"t1n, 
Mi;psrerip^y"" 

"i""r"lEí. 
-

VERTREK,' 1:". I J,;1 ; 'Í '.,:=.Í;,.'

'-l'''tÍ'sterkwartier verbonde4 "geqgesÈ-..Éij bracht het ,,
) , maar noest. zijn carriere..beëindigen -na, een .r._ .
ef in.de oïganisatj.e. ,Hlj,, Werd in 19.J4. bestuurslid,
Igemeèn _yoor?itter. Eggft econonie gestudeerd. eD.

.:r r

--:r,-,1. .-: ir i. .i ,r, r ,,r-l'.', r:., ' 1. :-: i' Í
vieÍ. jaar lang is ceraïd bii. westerkv/artier voörzitte! seir-eeg!, een veelbevrogeh'tijcl:
,,aanvankelijk was ik vo1 goede moed, hoer,rel het ledental in ilie tijd haral achreruit.Liep'bij Idesterkwartier. onder het moE: 3n ik ga de.kar -weer probèren te trekken, :ben:ik,toen.-als voorzíÈter begonnen. Achteraf noet je vaststellen dàt dat toch niet voldoende qelukt
is. Pinancieel wisten we sJeliswaar orde op zaken te.krijgen, de ledenaanwas Liet eéhter ''
zoveel te wensen overldat'eeí eventirele ' fusie' de"enifré .óeairiq feeÈ.. iX tret toen ooi arii-'derijk gesterd dat, indien er geen gescrrikte fusie-partnér...gevohden zou ribrden;' ik Iiiet
langer de vèrantwoordihg' bij westerkwartier vrilde diaqen. gàt ïeivolo is bekendr de oè-
sprekken net o.a. LEN-S leverden niets op en ik heb toén mijn càriiruèíes jè troxrÉ., , ' .[s tap-
pen ous.

.,.,:, .
.i- ' 

- - :.iÍ:'1., .
Overstap,

Herfstweek

"Ik'had al-'heel'tang kontakt Det LENS in dë persoon van- patl Íd Steen,,i zegf 
-hi j ï ','tosn -

ik bij westerkwartier uit het bestuur ging, ik voetbal er overigens nog stàeds àIke zondagmij partijtje, ,il9.q, i* toch wat, brijven. doen. zodoende ben ik Éij LENó .terecht- gekomeni
i.r.t e9írsle instantie als een soort free-lance kracht, maar nu ai.i' officieel JUKolid;.- _

i Í",

'ik|verbaasde 
'." .r lo9.r' -over dat er hij 'LENS 

doorgaans ,"i$q .qeà-un breek' a. ,orààr, 
'. '

bruikelijk dat ei ,
een soort sPortweek georganiseerci werd. in b.v. de herfstvakantie. Ik wil er overigens
nadrut<teliJk bij zègggn daÉ aie iEr.rs-herf str.reek. d.oor vere vrijwirrigers is opgezet,, en,,
<lus zekèt piet dijoi'dii qtlee4! Dat het e.r, groàt'.u.ces was troer < )jurrie.rniet, meer..tevertelleri. Óok de- 1e<lenwèrf-actie. aan het UeiiSr'van het seizöen-.b1eek" de oóeite vraard.,
Dar reverde'doch zo'|n 40 nÍeuwé j.e";dLeden "í:;w"l aài1;;t;;;,h;JItlirs (x*ou rÍsgins)
erg veer 1'oor op westeïkwartier.. rn de buurt bri:ikt-nog veel eer 3e beharen,,. (nog.even
te.rugkomend oP.de herfstweek) " he+- was natuurlijk gewelalig om té,,zien hoeveel. hulp we ..-

hebben gehacl. eositief was ook de inbreng van de 11 ed B-klassers die volop in de.organisatie
meedraaiden. Een prima zaak: ,'
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Nieuwe, B. en C-klasser§ '. .:; . '
"Voorzover i]( het op het o(enblik kan beoordelen, Iiggen de problemen bij de Br :-.-. -----:--:-_
We zoudeii dooi óat sterke; rioeten wóiden, zówel kwalltatÍef als kwàtitatief.
zo dgofgaa4, rooetgn.líe" ook deze, g:oep wel kurmen.bereiken en zieÈ het er. voor LENS best
wel rooskleuzif uit." "Eet zou boi mooi zijÍi als er binnen de JuKo ienand. zou komen die
de Technische coöÍdinatie'Uii ae'ieuga 2bu. ti'.rrur.t', gaan. verzorgen. Ik denk dlat ttat een goede
verbetering zou zijn. We zljn eE blijven per slot van rekening eeit voetlalvereniging".

en C-klassers
Maar als we

....-.-':
VRAArcESPREK - VRÀAG@SPREK - VRMGGESPREK - VRÀÀGGESPREK - VRÀAGGESPREK .- VR,AAGGESPREK -

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

SPOTLIGHT - SPOTLIGBT - SPOTLIGHT - SPO1TLIGHT - SPCELIGHT - SPOTLIGEÍ) - SPOfi.TGET - SPC}1TLIGTI

Na het, tlouwens vool dé héIe' B-selektiè r' sihitterend veilópen seizoen 1985/ 1986 (zovrel
3 als 4 werden ka[pioen) , voorspelde fheo Hoefriagel aI in een intervief in de lÉNs-revue
dat het een noeilijk èeizoen; zóu vrordeà. Nu, àorn,twéè maanden na hèt begtri van de nieuwe
kompetitie, kuiuen we 'gerust stellen ilat Iheo, In Leder geval gecleelteujk, gelijk ttjkt
,te krfigenj. Eët'aeide.weet àichi'iéer redelijk te'handhaven, Eaar het vierale heeft het erg
zwaar en bevinil zich Ín dé onderste regionen van de rangliJst. Afgeiopen zondag gingen we'kijken iaar'ale thuisr,redstri jd vaà LENc 3 tegen Hoek van ltollanal, De stand óp de ranglijst

r vóór de HedstriJcl: r.ENs 7è mét 5 punten uit 6 wedstrijden en H.v H. loe met 5 iuÀten rii.d -

.? 'íiedsti{den--3---j' - i' ; i'
Met twee eg.rstejaars (:) A-JuÍrioren (Petrick vd zyan, en Mohamed eI Assrouti) in de basis
bouvrde LENS een sterk veldo-verwicht op. Eoek van Holland moest zich eigenl,ijk beperken tot.
verdèdigen...Vo1kone-n'. tegen de verhouding Ín nam H.v H. echter i4 de 27e Einuut een voor--i'
sprong. Een'séheipé ri'óoiàet vaÍr rechts ur"rà kn.p ingeschoten en Bas vd Lans was kanslodi.
LENS was duidelijk aangeslagen door deze tegenvaller en liep heÈ laatste kwartier van
dèeerstd.,he}ft:i-9ènlzichzeIf.tè,Íoetba1lehinP}aatsvandetochzekerniet1nposanté
tegenstaÍIdelt onde; dÍuk te.hoirden; Na de thee en (weUièht) donderspeech van T:heo. Eoéfnagel
wérd'bÍnneni'€ién,nj.nuËén.het vonnis.over Éoek van Èolland geveld. Eerst was hèt Frans '
Dtssèldorp'die, goed Eebfàik. nrakencl. Íein ziJn lichaani, LENS }angszij bracht (50e minuut).
vijf minuten later zette Kees spoelstïa met Disseldorp een één-twee àp clie Spoelst!à'ge-
nakkelijk kon afrohden. Na dit dloelpunt moest Hoek van Holland koDen en alat kwaa het kijk-
sPeI alleen maar ten goede. spectaculaire Eomenten voor beide §oelen waren er legior'maa!
verdere -doelpunten bleven uit. Eèn erg -Ieuke vredstrijd oD te zien rEet LENS als terechte
wirinaar.'-, --.::, ,..r'.,. ).il ".' " I I ri ' .

Het :derde, spèe1de :in de, vol§endé opstéIlin§ i
»oéï, ras';u;à;= ', t'-
Achiei: Rob,vd Heide;r Patrick.vd Zwan, Robtv, Schaik, PeÈer de BIuÍn._ .'.

,Spoelstra e_n Wybe WaIs - , r- . i ,,
eldor.p, Mohatrmed eI Assrouti (Patrick:gq§!6
thegi) .; - ., Realacrie'

,.i -. i,
rvreghel) '.;

Midd.en: Arthu'r de Grootr' Keés
Voor:. ÀIi Tiryali, fr'a-ris '.oiJs
(nanen 'ionforn ae tedei:tij3i,

SPCIILIGBT-SPOTLIGHT-SPSTLIGHT-SPOELIGHT-SPOTILIGiIT-SPOTLIGHT-SPO1ILIGBT-SPOI

DrLinC.ïp :-' LENS 5 1-3

Houtrust, daar ' stönd.' ik weèr:. uet nijh schrij fattributen; 'neí centiuin' waar,'affes' inbg;ii tii: is ,
De meeste iaènèen kljken wel Èaàt kÍjken"nletl lic was even na heÈ beginsignaal gèarrlteerd,
dus was men nca niet op de hoogte van de.aanwezigheid van ILij en nljn vriencl -t. D,, ,

,rHet Pennetjer r ,Jarmer dat ik het eerste doelpunt heb genist, r^rant het moet eeri'3uweeitie
geweest zijn volgens de daar aanr^iezige toeschouwers. Helaas heb ik Jos vd bnàe niet Eeer zo
flltsend in àctie'jezièn na ririJ n . aankousÈ. !íel Flecl schuurnan," toe'n hlj mij in_iie gaten
kreeg.begon hij te rennen, zo'sneljdat bij het éerste niet- zori misstaàn'.oe tegénstanà van.
Duindorp r.ras niet groots,'er wèrd ónÉaménhangènd gespeerÈl en arres.. :est bij hen van een
man afhangen; een zekere Leen, di: ook overal stradale. paul Schulte had het tiidlens de
Eatch over de rgJ,steieí .verloren pàrsr schàak ilaar 1eek het wel op, want hij koi sàen' . ' "'ogenblijc'zijn Dond thouden op,het veld.'De wedstrijd. was leuk o!0 te'zien tot'voor'-eeí kwaÍj
tier voor het einde, toen begon Duiridorp zijn geloof in een ? te verllezen en zat<té tret '
peil. -'volgen's de aanvoerder idr:aait LENS lekker mee in -hun klasse an dat doet eeir''l.à.r'i"
toch goed en gaat men erke wëek m€rt plezier naai het verd om ja??? wai tè bereiken.. '



Kampioen Eisschien? De analere cloelPunten kwauen van de schoenen van Hans Berténs en

Ere.l schuurman. KoM EENS KIJKENI: Tot SIoÈ ver$,acht ik in dit !t.re'a!etl LPNs..?Il .191."r3..q.e
Hócifi1ró1,Quirinus-,v,Noort2.onderRegj.eYa1I,eoly.;q9x!e1.-.,,'.', .- 1.,.. .'. .- _ F, ,,,. C ,' r. .. Jí ..::,li:.

z't zzzzzzzzzzzz,zzzzT,T'zzzz
z

ZONDAG, SENIOREN
z
7,2?,ZZZZZàZZZZZZZZZZZZTíT.ZZZZZZ

PROGF.AMMÀ SENIOREN ZONDAG 2

zzzzzzzzzzzzT'zzzzz?'zzzzz

noveEbei 1986.

zzzzzzzzzT.zzzzzzzzzzzT'z'Zzz11":T:1""

_ , ....-i,, .ri

... r' j ri-: , i..l .:,r,-':!r..
:)r' j:j. j r; . '.'J

14,00 uur Den Hoorn 1

10.00 iiur Neptunus 2

11.00 uui LENS 3 +
13,00 uur LENS 4
11.00 uu! DSo 4
rz.oo'uui iÀ!'i '-
12.00 irur LENS 7

10.00.uur WP 6
+ LENS 3 Baratienst 2 personen

RESERVEPROGRÀMMA Zondag 2 nèveÍÍibei :986 r

- LENS 1 ' 
''11t;1s3n 

i'*'-)'i"' ' 52V1010

;., r.Er{s i - P.v,orf .. 6Lollo93
Rava 2 v1 J'v Dijk 642/L742

- '' nxew 4 vl w.Àandewiel : ;'" 4o§/'2o39

- re,,t 5 P ' l(raan 41612096
';,:-rnraw 7 -., v2 J.staats "''"'A23/A138
- osc 3 ' v3 J.Jorna 415/2091

- iu"s g N-N. t'i:430/2226

14.00 uur USo 1

11 .00 .pur Dso 2

TERREINEN

Den Eoo-rn:
Neptunus :
DSO: 1. -;
WP:

AFSCERIJVEN:

I,ENS I
I,ENS,' 2

299855
01742-7!34
.. 1 .. t_i

12.00 uur Dlio 3

1 2. 00 uur Dldo 4

í.,a.

^ I r. '- -.rlJ
_ t: f,t ,

4'.:J I !:1.. ti.r:;;'í. ,

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

li,.

LENS
I,ENS

víoudsevJeg 66, Den Hoorn
nUrahan v Stolkweg, ( notterdas
Éurg'v TuyI SPortPatk, zoeterEeer
w. n. »rooglever Fortuynweg, ZuiderpaÏk

::.-:)
Í

LENS 53 !í. Kouwenhoven
,,ENS 6: E. RiEmelzsraan

-, .i \lr; r.ir :,,' ::i"l ..r. li,]S..:;i . 
:t -,.ir

OPSTELLINGEN

G. Driíièsteyir r1.: .:,01891::?943I,ENS
LENS L.verki jk 

.;. j .. ii -(.ï*, . ntntinI

LENS 7: met C.LiPman - J.Roossloot - iI' Kouv'enhoven - A'v Wijngaarqql -;, Y,'TIg.PP'.:i.i.:,:

I,ENS 5 , 6 en 8: als bekend I . J:; , .i:-ir- ,-.r..r . -i:, . ,-...i.:-_ -:,. ,

: : ir:i.t,. :!, ,. .., r...;r..-
7 doelDunten: - t,1.ï oelaen, F. Disse+dorp
a doelirinten: ' i Kuiryer! -':l l r' ! ':''.r v

A.KuYPers,.::..- 
-1,.:,:a'_:'x.'.r:_,,_.":..,.-:.

:i ,:

TOPSCOORDER .diizoiN'rgas .-: tsBT.

- ra'r,, -
PROG

ri -', .,:r r .""i i .''r r
rr,lar'ra 2or,rÈac 9 ícivember 1986.'

12 dloelpuritehi. Í, rli "i.-
10 doelpunten:
I doelpunten:

s. de Nenny
D.vd waas
II.BETtENS,

AIp. 'Bois 1

Papendlecht 2

LENS 3

LENS 4
Kijkduin.3
I,ENS 6 ,. '

r,sNs 7.,' ,.:
Sche! ringen 6

,. l:.(,.'jik- -,.
.l :;i(',:,1,,-t:: J

','i:lï!,t. . i,
14.00 uur LENS 1.1r.-.í: .' l:
ll:ÓO'uuÍ r,ENS 2 + ;;;'.
13.00 uur Rvc 3

*.;... 12.00 uur Gona.z -':-.:-ii.óà ;ti r-:ja 
a: 

11'.'r-l

" " i'i. oo "rr' èËrtlvoiriirqen 4

',-.. 12,00 uur r,aakkwaitiei 5';'' "-''ii:óo'Li.rr r,BNs'g""'' :'' - :'
+ LENS,2.Bardlenst2pe rsonen

UITSLAGEN zoNDAG 26 oktober 1986.

r;.,. iftooàénbu r9 .1

Sparta 2

LENS 3
I,ENS 4
Duíndorp 5

I.ENS 6
Rava I

'1\.i.'9:i!'

'-rr:'\, -',, , - ., r.r,-rll .').

- : iij^ -.i

I,ENS 1

I,ENS 2

:r4ek v Eolland 2

RKDEO 3
IENS 5
vredenburch 6
IjENS 8

0-0
1-1 1..'

2-t:
7-2
1-3
2-2
3-4

,_ 
.: ,. a1 

1

J.1:' L
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.t

PROGRAMMA ROND DE EEESTDAGEN " J T

Alleen voor het lreeke-nd ?.7 en 28 aelember Ztirren oi {een wedstrijdén worden: vpstgesteldl.

standen bij rkt t/ rn 26 oktober 1986.
8- 14' 8-L2 '

6-! I
8-9

;8=9.
. 8-9
. 8-8 ,..

9-7 :

.8:6.':. 8-5

L

cr. [Jille[[ Vac
T RKDEO ,i-!,.' . i,i!

B- 12
9-12
8- 11

8- 10

Juventas
verburch
DHL . ,,

Scheveningen
RKAW
DHC

vrèdenbulch
Den lloorn
Gona
LENS 5

Quick StePs
LENS 5
International". 8- 10

8- 10
8-9
8-8
9-7
9-4
9-4
8-3

Quick
-::, olivdo
'. iaijkduin

DSO
:il : Duindorp
't ' ovc ,,

'i Éostalia
KranerÈurg
VlilhèInus

€-5 .
)

r.,,, i

BMT
LENS 8

9-1

7-t2
7'- 12DZS

Dso
oranje Blauw-
D!ío :
Laakkwartier
DeÍr lloorn
Dynano | 67
DHC

Marathon
osc
Postduiven
LNS 7

9- 16
9- 13
9-12
7-rl
8-9
9-9
8-8
8-t
9-5 ", ,

9-6
8j3 '
7-O

vrealenburch
.VVP
velo ,.
valkenlers
vogel

, a Rava .. ..

-. Scheveningen
r Quick StePs

- EMSH

. a-12' 7:lo
'a-7

6-6
7-6 -'7-5

'- i:4
d-3
6-l

.:' ,2zzzzzzzzzzzzzzzzzz?2 . .
z

z
zZAALVOETBÀI,

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?'zz

[.IEDSrni.rpiioenur,íuÀ's'-.'

week: 27-10 È/m 3 1- 10 oktober 1986 .

Donalerdag 30 oktober z' 7513
.Í.:', r: ali . ' rr: ..,;'.ut ,YVP 3

vrijdag 31 oktob-e.r' vENIBo

Week: 3 t/ n7 novenber 1986.

Maandag 3 november Quintus 2 -
Woensdag 5 november LENS I
Dondlelalag 6 noveEber r,ÉNs 5

week: 10 t/ xn 14 novetrber 1986.

Maandag '.C :roveDber RvC 2

vrijalag 14 noveEber Í,ENs 4
. I,F'IS 3

P. S. Eeren zaalvoetballers .

20.20 uuJt. sporthal "sosEF" .gonr..
20.20 uur "Ockenburgr';'' - ''' '::
22.2Q ttux Dulnlaan: ., . .;-
scheidsr. R,Keus'coach3 P.Krol '

- ;. J .-.

LENS
LENS
I,ENS

4
19.45
19-00
20.30

Houtrust
nàutruót
Eoutrust

uur
uur
uur

LENS 2

cha.mpions
osc 5

iersdl '

Ip" Rijswijk
. ir. KuYPers

rts zoigen I !)

LENS 5 .! . 2? .40 uur sporthal ",De .Schi
clmnova 7 19.45 uur lloutrust scheidsr
lràoitgea.cttt 2 21 .75 uur'Houtrust. r: 

l"-
. r - . (voor scheidsrechtef en shi

Denkt U e.r.'' het zaalvoetbaltoernooi oP zaterdag I noveirbet'-aanv
Hàà.t" g"g"""ns, de volgende week in dÍt blad' '' - l

ceschorst voor 2 wedstrijden h'egens heÍhaaldelijk niet opkomen z

A.v Blitterswijk - LENS 4 -

ang 19. o0 sgg. r:-'1 ''

onder af te schrijven
. . 't- .:.;

-6-
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PROGRAMMÀ ZATERDAG 1 novenber 1985.

14.30 uur LENS

12,00 uur LENS 2

10.30 uur LENS 3

12'. 30 uur ,LENS. 4

Senpeï Àltius
wassenaar 3
Neta DaII 2
RSC 1

vl C.Lorie
1 of 2 M,Enter
v3 r'\. Rozemà ' : "
v3 _ vcl_Iinden.-- ..'

e01/oo 1

011/Os5
'I' ., . 013/107

.. -. _. o2o/ 1.49

VERZAMELE l'Í r .

LENS 1

LENS 2

opstelling van de elftallen

"' 13 .00 uur
11.00 uur

. ,:1i,,.!

I,ENS 3
LENS 4

9.45 uur
11-45 uur,. .iÍ -:'i .'.t: ..

LENS l en,2:wotden aloof ale . trainer- bekend gemaakt,*

LENS 3: a;íànmerè'i J.sinke '(e) -'r,.sinlte : ,r.. rouwèrrtiovèn -1 P.Ni l K.bonpèèt - F:de vries
T.spa - J.Roossloot - w.v Mersberge.,'- ó'xoipet -'lJ.wdlteh§:-rBlvd-àeigi-.N:N.
N. N. . _:jll,l- f : _l _,,1:.i :-:

verzanelen 9.45 uur LENS

. . ,-- ! r,riii. .-U L.

IjENS 4:.M:'FriCr (è).: L-Mantel - M.Jansen - "J.v.Stee - R.Pilon - li{oUygnh9v,er-I - F.Christ
. : -: :1.::C,.Lipman - D.de Rulter - G.vd WeÍde -_D.v Essen - W.Stuifberggn J,, N.§. - NrN, -

verzamelen 11.45 uur LEI!§ . - _::;i :-ijri ...;,. -...,.:: ï
;aij arqàhere àftcei:riíq tiài.,.r, om 11,30 uur. Loopschoenen meèneneàl

heÈ 3e en heÈ 4e.
lr ^l' :'

.qFSCHRTJFADRES VRTJDAGAVOND VOOR 19.00 uuT.

IENS 1 en 2

íelrÈ : '

LENS 4

UITSiAGEN ZATERDAG 25 oKtobCT 1986.

J J.Ean 679787
j J.sinke 079-419237
j J.Kruithof 674734

Dit 'gèIdt óok vöor.-

' :,]'i-+i r-',,.,

, ';.:,t: I. i 1,-t t!.!í:.:,.. . +

,,. :r..:!l .., - r.: .;

{ .ir i..rrrSX?,iC., 
",r:

bÍ
bi
bi

It, .t " r,,li
4-.1 r, ..

2'2-3'.':,.'..
3 Jl.? .:.: :; ,"
4 5-2

r,",r ' rïr,ri :. .:

Naaldwi jkr;;.1 ,',:

Honselersdijk 4. - .

Amar Deep 2

Escher tsoys 3

,-.,IENS
],EN§
I,ENS
I,ENS

.N. .. r..'t-,i,r!ií-ii:, ].--,1 O2O/150

rli

i::.
PROGRÀMMA ZÀTERDAG I novenber 1986.

14.30 uur Ras .,{-
10.45 uur Vitesse Delft 7

I! - }'. LEris '
- LElls 2

- " LEIIS 3r''
- LEils 4 "''-'"

,,., i -Í J .".

R.I,reimar - -'' jOOI,zOOZ

s.de Brabanaler. Oll /056
: :g,.Hjil$oai .)i ,':r; :l -r:.).._Sri 0í3;/"108ià':es íiil bie naqhd 

'à'

12.45 riui Die Itaghe 11

u.ï,=t"9,T*t,' , .-.,...: ..;. i , t.r..*;,;r i,.
. Tegen een Fysie]r zeer sterk liaaldwljk heeft I,PNS- 1 ,onnpdig grote., Ilederlaag geleden. Na

een goed.e beginfase werd het initiatief geheLr a-à àe ieg,enèiinai1: seia'1ï^n,- aie daar
danlbaar gebruik van maakte en net 2;0 konden-gaan rusten. Na slecht wegMerken scoorde
Naaldwijk 3-0 en uit een. dekkingsfout koppend 4-0. Toen nau Naaldlwijk gas telug en kon
uichel iortsan- na een goede pasÀ vai Jan Zoutendijk de éíndstanii bp 4:1'. bèpalè!1..-::il. ' 

i
.-: :. : ,,- !,; i :.41 . ;..,.,.

Door een goede inzet heeft het 2e van de z-?\?Í§ag..de uitwedstÍÍJcl tegen Eonselersdijk
gewonnen, De harde wind kwaE het spel van beide paryen niet ten goede. Na een zeer snelle
achtèrsÈand (na 4 minut'en) kwaiuen'we qoeà teiug èn liëpen zelfs uit nàar. 1-3. TwiriÈig
ninut€n voor het einde maakten Honseler"sdijÈ "Z.fi watl tevens de einalstand was.

Àmàr DeeÈ' ?..: LEN-S 3 3:2 (0-0)

Àfgelopen zal- .'(ag Boesten we aaÍrtreden tegen,bet,ngg ongeslagen Amar Deep. Gn de aan-
stuiting in de ranglijst te behouden moest er mininaal woralen gelljk gespeeld. Ondanks'
priEa doelpunten van Peter en Leon wist een ontketend Amar Deep in de laatste minuut de
wLnnende treffer te maken.

-7-



cezÍen het verloop van de wèdstrijd haal een gelijksFel de verhoucllngen Udtér ieer ge-
.9eYe$,. qlef dgoldat er in de,Iaatste.vijf PiluleF Ftet-Eeer gekno\!.r{efd ging,de Hinst
atènog iàar de teigenstanàer. Een wedstrijdl duurU riirmeliJk p minuten en 99È 85 Einuten'

. i., -r. .a- -.. r. I ;

I ' ii.r.r;;.r.r.r.rsJJJJJJJJjiJJ,, " :' ':''i:','
-;J va, HET JEUGDFR.Ni. J - i 

" 
ti 

" 
'o :' '' ' '

J . J i rÍ :'
t'i.r,rst.r.r.rr.r,r,tIJJJJJIrJIrJJJjJJJJJJJJJJJJJJJJJJ;TJJJ,T,TJ,IJJJJiTJJJJJJJJJJJJIIJJJJJ,T.TJJJJJJJJiIJJJ

AIGEMEEN KON!ÀKTPERSOON: PauI vd Steen, ChoPinstraat 103, 2551 SV De4 -HaaÈ.... '
-: r. tEI. 970154 (b.9.9';9716741

WEDSTRTJDPROGFÀMMA A-B-C-JI'NIOREN ;. . , I' - J'''' " '' I' ' ,

Kontaktpeïsoon: ilar spaans. lLe:-, 292929 (b.g.g.970154)'-. , -.' ..1.. '.'.' l'.
Afbellen voor de wedstrijaten bij Jan'spÀaÍrs àp viijdagavoncl tuÉsen 18.00 en 19'00.uur.

,...;,r In . ulterstej--:.Jd -nog o.P zater.qagEorgen, op LENS bij ieDand van, de' jgugdkomtlssie
,tel. 661.314.,:Voor .avg.Irdwegstri jge.Il_.tel.. _970154. . ..-.. _ , .' . . i.; -

329 14.30 uur Lvra Al
43a4 ' ialro ïut r,vra e2''!' 335' - 12.00 'uur vios''81'"

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

',-. i. Í -Spar.ta q1,; 
..

'" '§ "ï-;r ,.' ;'i.

ale Lier w.e v oéttt 13.00 uur
de Lieï Fr. Íimermàs '13.00 uur
MeIiè stokelaan À de wit 11.00 u-ur
ockerÈurgh .? , 11.45 uur
Melis stokelaan . 10.00 uur
A. Niemeyer.
vZ of 3 ? 

.' 
13.30 uur

18. 15 uur

schaduwprogra@a
de Í{iJ ziglngen.
vervoer: !

LENS A1- t rml§ hz
-r * r,BÀls'gl

I,ENS 82
'. r,ENS Cl

? L2.45 uur Die Haghe 82 -
405 .rt..: .11.00 u!.rr pios-pl_. I , .-

603 14.00 uur LEIiS C2

MAANDAG 3-11-1986 ,

sv de Jagers Cl

19.00 uux Í,ENS I}1

BYÈONDERgEDEN

- zíe kopy achterin LENsrevue m.b.t.:sPort&amp, afkeurÍngen,
- na deze treek worden de opstellingen- niet-E€er' vermelrl, wel

gaarne ouders met vervoer voor'Al en A2'ïB1rB2 en cl eigen
- ziè verslag LENS PÀTS BOEM sHow: | '' ''"'

:,

OPSTEIJLINGEN (voor de laatste keer vermeltl)

,, LENS A1 : wordt door de trainer bekenal genaakt l
'. I j'f,-;-- L.i:Í..'r'.. Leiders peter Meefout en Ronald Bogisch. " ... i

r;:, LENS, A2: J. Dirrnnt (2x)-..-- 
-V. Tïomp - R.Mahieu;- N.BaItus - E.Raffaele - D.Eanique - !'t.spa -

- ; ,1-il--il- A.v tiijngaa.rclen -.R.I;,rtltran - K.verhoeven - P'straathol - + àairvulling 81 . ,
Leider Ered Grens. ! ...

LENS 81: (voor- l-11 eu 3-11) il.Dunant (2x) - J.weststrate - D.Biilsna - M'Brooshooft -
' '' '.'':rr. ' B; GGi0' -' n. tettero' j'F.el ilàddioui r M.schuurman - E.spanlnxs - A.Raghoebir -'ii,n. + iÀ.TiËàf- .. fi. sinufaels i. i r. '-i..:: . : .,

,: .!i -, ) j.ill it:1; .r.r -JÍ.'i r^.,,.' ;';,, ,:l,' .,,.. ,.1.-J,i -- -., -.:,t- _,
LENS tse: l.i. B-hgl.ai -..A;v De].den -- N.ilagesar ï- !i. Permings ; E. Slierendrecht_ - M-.de vrÍes -

. M.val Berg I s.v.I Berg - b.Btsai - R.zandstra - E.v r\nijff - P. valkenburgh-
. ;_..,.. ,,' Íioèio. '._r, .,:rr,:: ,. , .Leii,". , Jàn vd Eerg ... :.)

".,).,'t-..t,.ill:i...,'n?:,l,:l':,);-.::!.r:,:1.1't:,..t
LENa'i1 ,aÉ bgke4d; .;; ",:,, . ,.., ,,4. t+ j.sg-ri !.v èt""'ninr.iie - e.slleiendrècÈt zle ooi< c2

r;,J,l '!,'..J1, ''.- ',.-.,',' ,.rgÍd;i Edh,in 9jr-"!: 
- r .. - ..' . , ,, , ,,l',..,"

f.gl'ls cZ,o.v Delden - D.Heins - !i. Knoester - n.d" 
"*rg" 

- Mrwubben - R.GiUlo! - E.!au -
M.scholte - F. Lelievelal - M.TiJsen - M.v croonenburg - E.Rietveldt' - -

v?

I,r,':, t _ t:ri...í : ';,
r€idet'
:.1. i.r -

N; N.''r-
'i

i"

-8-
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TTTE'LENS PATS BOEM SHO{,T . ZAtC 13 decetrber 1986.
i :. , .,, t.. I r

vorig..jaar de. rTN§ F!4y
Niet Sinlerkla.ag ofr Kqr-

BACK SHOW, een grandi.oos succes. -In.een stanpvol
st$is...wordt het hoogtepunt va! december. Maar TllB

. POEM SEOW, N+9"L.gUgglr-,playr-backen is i nu toegestaar . Maar ook live-zingeni rdansqni, ,

' acteren, instrument bespelen, goochelen, ,enz, er1,...., ,.r! :,_
Uiteraard staat alles. weer onder deskundige leÍding? Iederecn kan\aan deze show ,o"do.rr.(van ro-iniwelp tot èré-ieden3) Uiteraard i! er weer een maximurr aantal inschrijvingen

, mogelijk. Dus on tereursterlingen te voorkomen Eoet-J; er zo sner mogeliJk uljzijíl:,
,Inschri ifforx0ul*e.f e{I ,-?lj! verkrijgbaar bij Leo. van Rijn. ,.;r.

i' .: . i , .'.r
let r,ENs-kantlne
,. I.ENS. PATS

rli -r: jl?j:a

LENS A1 -:' rörieËtao À1:"
Joop, Leo, Edwin en Ton.

Henk cabel.

,.).-

-zq Hg+,-,}.e_r -i_s, jo-uw beurt oJn eerl. ver-slag te schrijven, wel .daar zit je dan en nogatr,
een. verslag van een wedstrÍ jd. ilie in mijn ogen één van de slechtste 1s die.ik.toÈ,.nu
hàal gez-ien. Dg,gerste ,helft was nog maar anper 11 minuten,bezig of er was: grote op-
qlr:d+"S" de 

, scÀeiddrechtqr ging k..o. op een bal van Edward , z-o, dat is ééni ',.. de ,tegen-stander lc., r gv,.gn, laten merken dat wij willen voetballe4 voor de overrdinning"dan is deze
pq! oo,k ,weer gg9qeeld, naar zo rflakke lijk als het: elftal _daar over dacht, zo gaat .clat,

.,niet. N,a-.een oponthoud vgn 10 mÍn., werd de $redstïijd weer aangevangen meÈ een.,nieuwe.
scheids .clie , na. Iater bleek de.beste.I[an van het -veld te.zijn.. In een belabberde eersteheLft waar de kansen voor LENS on de wedstrijil te beslissen erg groot waren, maar: doorgepiel en zonder overzicht' werden zij allenaat verpruÈst, In de rust zal daar het. een en
ander we1 over gezegd zijn, want ile tweede helft werd er.tenDinste beter gevoètbàfa'aa-nin de.. eerste helf t,.wat ífan. ook rvel ui tkwaD door het eerste doelpunt. En dan het tweede

. . 
go9lpr+Ir-t,"gat rres i ,nu een , doelpunt-. "wat.uíj als elftal verdiende,' een prachtige. dliepte

_ ., pgsrs _.gve,frr.,;: ,:hts ,en dan diïekt die bal voortrekl<en, dan zijn er weinig verdediglngen die
daar ee.;, alrlryogrd;;op. hebben, als wi.j proberen om sneller de bal te spelen, dan, gaaÍl wij
"zeker.l qelenï"een goede c,onpetitle draaien, maar dan mag er nlet verslapt worëlep poaJs
afgelopen zaterdag, r.rant vergeet niet elke tegens tajrder of hij nu onderaanr" of bovenaan

. staal wil van LENS Al v?infren en alleen net honderd procent inzet en motivatie.,
lukken:

LENS' A2 " -'. Quibk-À2, 3-2 . .

-' p,j -i,.""iï"'"'-"iÉ ,iírrt *r!n 
spliitende dreprepass. mer vertrekpunr r,ENs-verd"ilrr.llràrua" 

9".-, nnaig " owenil<*-. op"volle snelheid ziet hij kans én de éB de ouickers,.onder controle
.: ,te, hgydenr..9og .i+.:"s I;et, de boonle:rge Quick-goalie doet de snellà LENS-li.nksbultgn pre-
.,j .ci-es wat. hij noet_doen.. Er volgt een lage bat, keurig in het ho€:iJe. voordat r,ENs'ziah

nerveus kan, naken over het verdeallgen van deze voorsprong fluit de scheiclsrgchte5 af.
..Een.1-O "go!SÈ;""V, " 

cloelpunt Rob, een 2-1 achterstand, een 2-2 gelijke staEd., .doelpunt
Enfl.cg, ,ein§igt.. zo .toch in een zwaar bevochten overainning. vooi de derde naal cll,t. .,
seizoen'.noes!,. Kevin 

. 
het doel verdedigen. Nu was een voetblessurg van Marco Haazen.de,

. olPlezierige _a^lleicling. Dat oefening kunst baart was weer eens te merken: KK,keepende
5evin, speerde een giandioze wedstrijd, met als hoogÈepunt een dappere redcling in-de.
IoT!.9 !ogk. Marco.veel sterkte bij .een spoedig herstel. .r _

i !':r.. í t l','.: , t. ) de, bijna verzgpenr.
grensrechter .Verslag; ,fËNS 81 -:. Naatdwi jk 81 2-0

VIak na de aftrap rièrd ei vanaf de eerste minuut op Ce bal gejaagd, waardoor LEN5 veel
de bal haal en dus veel j.n de aanval was. Er werd goed sanengespeeld (via raysàl) ,waai -door íJie "Boeren" ï§*nis aan ,le bal -waren en à.'- ze de bal haalclen vrijwel niet dooï de
verdediging kwanen,'alleen di9 Krentenbol (spits) was nogal vervelend oDalat we door d1e,iirantebol een 5iaàr iornefs tégèn kregen.en dàt was wel gevaarfijk. e.ren tatei k;";,--
Ashwj-n'een diepte'pass vàn Ricar(lo en A;hwin schoot de bal onder ile keeper door in het
net 1-0. In de rust lrercl er niet gerr,isseld en dus gingen we met dezelfdà (en'volgens miJ
de sterkste) opstelling door. De tueede helft hadden we vrind tegen waardoor.die .;g,o.r"rr;Eet lange trappen naar voren konden knallen, waardoor ilie snell Krantebol (spits) 'ook
weer Ïansen kreeg maar Jeroen de baIlen briljant tegenhield. verder kwanen ei nog arn-
vallen'over links (Adja-i) en rechts (Edwln) en die.goed combineerde met Ashwin of '
àaderen' Jammeï dat Ashwin en Edwin een paax keer Éuitenspel stonclën, naar dé grensrech-
ter -ok wel erg snel met zrn vlag onhoog ging. verder kreeg Àauai Tikibad veel schoppen. 'van die BrilJanÈino,s (re'htsback) omdat Àdjàí te snel lrooi h., ,a.. .,!

-9-
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Aan het eind van de tr,,eede rrerft§at-uaLtiË'een a*ia'n;i!-;*r., #ËtÍop e"trir,ïi"
: wéèr" Ídidér tikte naar Edrdin sDaniixs'dlie hard iir de iinkerhoek schoot 2-0 -en teveís
vlak dàarha. jèk r+erd'omdat ni3issn schóp:kreeg eà de 'scheldsrechter zel;r"v"ooÍd'ee1'1, '
terwijlr.de tèEenpàrty de bal hacl eii Edwií'dàarvoor een rraarschuwing kÍeèE. Het volgénde
versIagwordtgeSchrevendoor'ltarÈinBrooshooft.

,,-ril.,-,: ti:.]: .. .. .::.- " ',- j-,, '. :,'. . t - Rlcardo.' - ' .-: ' !"'i "
( 3-2) 6-5 .

'; tr-isschien wel kampioen. . ' "'

' ., r,)
.. Vreqenbru:ch C3 - LEllS cz 1-5

',:'-ZATE'RDAG : 1-il 1- 1986'. 'r'r

LEI']S Dl
.LENS b2

:i - -:Í : r :,-,. '..i ' '{Í' -l

zatexdag was eigenlijk de 1e ).ónpetitieÈedstri jd van 82 oEdat zè'Íaren Lerugge'2et Èit
poule 815. I+NS bggol! met de aftrap en na goed conbineren kvram er een mooie pass oP
Patrick die'na eeh màn gepasseerd te hebben op rt goal schoot maar cle kee.per haal 'hen'
nÍet klemvast en ik (Harald) profíteerde daarvan (1-0), I'laar BTc kÈam snel terug tot
een (1-1) Stand. stefhad' vrerd in de- 30è Eifluut aangeàpeeld en nàakte dèh soio' lairgs de
achterltjà en schoot. bp. 't goal' (2-1) . vlak daarna naakÈe ik'er (3-t) 'vàÀ en íog.voor
rust. kwarB BTc:terug tot een (3-2) §taíil. Na rust vieré er snel 4-2.gesèoorcl door Maurice.

..BTC Aie ervoor bleef vechten haalde snel er een (4-3) stanal uit in de 15e min. van'de
;.; tr+eede ,helft .sëooÍde stephan- voor de 2e-keer' (5-3) I toen ging f,Eus errwel wat ionchalant

over denken.en"BTc kwam 5 inin.'voor tijd,tot.een 5-5 stand. LENS wou hun ëersdé competiÈie
duel niet,, vertiezeil en Eili.rin scoorde vlak, vciór 't einalsignaal een schittèreirde - bal via

. de. paal (6-5X. 
'rongens' a.ls. wè zo dooi blijven gaan pakken $e veel punte-n en worden we

_r :lHarald S.

"c2:§péèidèilziï:l Cétde vedst-i:iji in dc poule. na de vorige twce gewonnen te ÀèbËèn. Onder
Ieiding iraí een pas " aígestrldíiexde" sche:d,sreéhteÍ en net twee officLële grenirechters

. *eid dÀizè. pöíty stispeeld. En hce, c2 lihd er cluidelijk aÍn in. redereen had vàí.te voren
-.:zijí eisè'n qraiti in"f,ec'elftal mcgen bepalen en na wat schóifwerk kwan-hlt aardlg tot

ui6iu:<tcihg: Í,EliÈ zétte v::ed.er:leurch dlrékt onder druk, aI duurde het 'Èoch-no§ tot, de
..tiendé minuÉt alvorens EéIco ua éen vöorzet van ltichel wist tè scoren.' Éelco had er
''Zin-iÀ als.1ïeóhtlburteri, r,rart vijf 'r'j.nuten l.'aei vras het bijna 0-2.'De bal ging echtèr
via Ce bovenkant van de lat acfrter, I; de 17e minuu! liep Peter bijna het hele veld over,
Iiet de bal even tetvè= van zijn voel-- gaan, waarna Dennis slin wist t€ scoren:.0-2.
Nadat Romano tvree keer d-i-chtblj eeÍ,. doelpunt was, pakte Donny na'weer een passje van.

ï':..Michei.-àijn öóeiliuntje' irèe,.-c-1. (vader ian, dat je clit moesÈ ulssenl) KorC,voor dle rust
- 'hacl t2'g"i,ri; ,Àt eèn doelpunt van vredènÈÉrch ging niet door, omdat de scheidsrechter.-í 

àI "déflótén Èad voor eeir overtrediÍiE vari I,ENS, Hierna harDen de vermoeide l.ichoFen PlaaÈs
:1in'àe kieedl<àiaei en'rgèrd cr:.. tilee opgeÍilobberd.l vervolgens r,rerd dle party uèer bégoníeri met
de wi1- noglmeer doeliu:rteÀ -te nalien. Ài.na 3 minuEen werd er weei gescoord cloor-----.
Vrealenburcli. .LENS 1{as te ver na voxen g.lgaan en alc linksbriliten van Vredenburch scoorde
met een ptËichÈiEe lob ovér l,lalco Tljsèn Cle te ver vcior zijn.doel stond. EeveÍl'later
maakte .uàico lEi.jn. fout met èen prachtig,a redding Déér clan goèd. Hierna wàs Petèr eeh'
tijd driidèriljk''in beeld.: @ allÉ mogeliire nianièien probeerde hij te'scoreh, tevbrièefs.
EeIcö haC wèI succes: 1-4. Na een kwartjér spelen Iiet de keeper de'bal na ëen vooilet
van PeÈer los, waarop Miche1 op de goecie pldats stond: 1-5. LENS bÏeef cle betër Ploeg,
maar hier.bleef het bij; al was Ryan er na een voorzet van Maïco llubben clicht bii. zes
punten uit Clrie wèds-t-ïijden: klasse jongens. Het gezaÍlg was na afloop "i_n hulze Don Bosco
te horenl

! i " .:- ,i.!.' .rr., ! : ,";, .': i Eernan wubben' '.i -.'
9IEDSTRTJDPROGRÀMITIA D-E-E-.TUIIIOREN "l.i'
Koítaktliersoon 3 ,. i r, i 'i I . Rol)drt Pénirlngs. TeI. 6524L4' lb.g.g. 97OL54l.- ."

-Afbellen 
,voor' dc wedstrijden bij Robert Pennings op vrtjdagavond tussen 18'00.en

ln uite'rste:iood nog op. zaterdagóorgen op LENS bij iemand van de jeugclkounissle
,tel: 6613i4:-voor, àvonrtvecstri jden tei. 970154. i. '

19.00

0..00 uur,.Laal(kwartier Etr : r-ENs E1 l

v1 . . .. ,,.:'. lo.io u;r
v1 , ., ,:. ,: , ,. 9.00 uur
JansonÍusstraat .,., P.00.-uur
Madesteyn ,. ...- , .-10.15 uur
Lange Kleiwe.g RiJswtJk 10.0Q uur
v2 9.30 uur
vZ 10.30 uur

uur ÀDS E1 .

uur "val,kehiers
uur LENS F2
uur LENS F3

,... , t.. _ .j

', -, i.r
.Die Haghe D1
Laalkwartier D4

I,ENS.E2
SENS F1 " :
vios F1
Laakkwarti.er F3

*81Q .-;.,. 1l .00 uuq
879 ..,, ,.9,. 3Q. uur

F_1 :

,903. 1'.9s2 - - r
l01l 1

1035 1

tor,'

1 .00
'1.00

0 .00'r0
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Í]YZONDERIIEDEN

Ëchaduwprograrnua
,de Bijzigingen. .

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

.'ir.it, Í .í -r-'. _:

J'É . -r-! r-r: i,'.

I,,ENS DI Is "Ë"r.Ëi,à3 ,. ..4

Í,,ENS El : als bekend

LENS Ez:als bekenËl

I,ENS D2 : L .Iibourndrsa'- M.Borste
E.Waterreus D. Zandst,

!;-j,.: ..'-, i L'i

Í\. -; , ii ;ri-

I€ldei ''ton ! i s-cravèi1dl jÉ.

n..-:, V. Gobi4d - .E.den
a - I'r. Chaaibi - Martl
leiders: Patrick BijI
Leider I€o van Rijn.
Lelder Joop Pronk.

Heyer R. ilagga w.íoch

T ,:r

J.vd Se!T)
jn rijsql D, Mann 1esrng. '
sma en Rob 'ïàn' sótràit<. - -

t'-t 
rrioiË ;ii "eireAràd éË;r'i;i"'i-"r dË -uesËó weEsÉiid.,iroèh:werd er Eet'2:0 :eewonnen.,Dit Eoet
.een keelr.'-kurmen.'' laiíq sbeterf'en loch winneri'is tekenend voor ' een..sterk elftal. Dit is

: ori" ef 'riàtu,jrfÍik.' ràch- willen ;ij sotrEige jbngens waarÉchu*en.' Neem het niet te makke-
'''''iiif ,;iri;glijt ér'med z'n'àIIen'vàdr knokken.l Dé vrèg is rióg'langlen'de eerste-vier .

" -,*ó#+Ëi""; eriià ni.t-"i.t nàait:" oat Ís beslist niet nodig als je "Jé iedere. keer voor
l róö{::.iiiàr: 'r.irí ià thuis nos onqeslasen! I r ''.-.''' {' j : :;i ' l': ""

-'---'r,elis'g2 qinq.'"ét'1:1 iusteni':tlà iust weia het e-2 én in de sloÈfase traakte A2-via.een
t '' i"rÉ ïràíi"íÉiérr., ii"ri errara"v" tiiingaardén er"irog'3-2 vàn. 'ca zo door jorigens'len Probeer

='*at Ëetbï iaa:t de lèideÍ té i,jfóiererr. Hij heefè"èctit'hèt besteldet A2,.(jÈIlie dus)' voor.
' fsNs" g f'ïlrdlóàg ' eèraer' deid week de-naagse jeugd met l-0. Nu werd Naaldwijk aàn de zege-

tàr "Èebànden.' jeroen feeptè"yzersterk-én hield"zelfÈ eein peóalty', De resÈ werkte erg
hard. ca zo door.
LENS 82.naakte e! een waa! doelpuntenfestij n van. Bij rust 3-2 voor LENS. Na aflocip was.'.t,"te-5xï.ioiaz.B"',.öoËaejstariindéiieuwePouIe.!l:,l-:'
LENS:c1 ílspeèIde;yriendschappetijk tegen DHL. ook hier veel doelPunten' Het werd^4-4'

_ I.ENS Cà:i; n]i.Ëd'te houden.. Nu werd vredenburch met 5-1 verslagen. Klasse jongens.
'fÉr.t5'pi jrer"Ioeg net 3-0 RKDE6. Jamei dat de trainingspakken eÍ nog niet waren. ze

'Làrri"ri t"àrlt rroor. I 'j | -' '';" ''., ..' i r .';' ! i r"
] r,eHS DZltr."g hulp van r,ENS El . ilie;dóoi. 'íaren ze èoopleet en werd Toofanrmet-5-.1.r',ï"r=iàoàn. :. rJ' .:" :- . :1. _"' ,i, . . .. :.

-Èoejia;'. 
r,nws E1 heeft her eerste puirt Èiirnë": i tègein' ionegido- weral het-3=3:, Goed zo.i

:,. : . ,-r ! .1,,.t.i-.--. .,-\, .,.i ,L_ tt ,t ... ,l _i I- longens; ga zo door.
] iÈ1lé,"s2'"p""Iile vriendschappelijk tegen Qyr;lrtus E1.. Het werd een 4-0. nedlerlaaq ;,..,
t 

f,ellË ri kira.m in de laatste 10 ninuten te korÉrtegen Te Werve. Eéa tiele ,goede- speier lleP
-lh"#lij,." hij besliste de wedstrijd. l''"'.'it ''' 'i ' r.' ',I 1';'i ;'i''
.'ijerus'r'Z, en F3 wonÍren beicle hun uit!Íedstïtjà j'Göèd ,zo jongens we hebtÈn :Èleziervanji

''jollié l'vooral door jullie enthousiasme. Tot 2àterdag I novenber. ' I I ': ''! 1'
.|r1.' ..-.;l . ,,t'!r:i re r..r 1 -,: :.,i-.: ;;.-..i ,,r:
'rut. l|-t,i.i' 1; . -.rr-j-: r I .: . r *,.rj I -. :

rr. ,, i::.li,;. l-Lt là;i :r,) , a.,,.i_i ,- -:, .,_., _t., \ -,.:_,)_ -. ri .tr.i.., _-.:._, -;- l;.- i".i..
2i'lI I-,i,;i, .i' .'- iJJi::, , ,t.; :-)*, t rr .,-i,,r,r' .,-. -,11-, ..í -:. i, 1" ....j. .ii,J- - ..: ., 1. ..,-ir.: ..

L



AI vroeg in de wedstrÍjd werd er 1-O gescoord cloor een van. de Epelers.van Laat)<$rartieï
zelf. Even later volgde.nunner -2 cloor Harald en vlak Ëlaarna cle 3e cloor Ricafdo en de

4e ook door hen. Toen kwaD laakkwartj.er terUg,door 2,rtPr te.roaken.toen ging-het feest
van ons weer d.oor en alat gebeurde door weei Rlcardo en evén laËer màakte (ik dacht clat
het Stefan was) 6-2, Toen volgd.en er nog zeker'2 door Ricardo en lk hoorde dat Earalal
er ook nog een naakte. (hoorile doordat Lk toen riiet: tréer oP het vèlal waÉ vanwegq.een'
enkelblessure). A1 met aI een.Ieuke vredstrljd sraa.rin de best vrel goed spelende Stefan
(hiJ yas de.enige nieÈ) .goeale.kansen kreeg Íoaar :.aokkvrartier haal een goede keepeÏ 'r-:",.

ia'nmsg gs;oq§: Ik wou onze }éicler nanens alle spélers bedankeh voor het'colarLje en '
vooÍ het leiden và óns elttai. .'. .; i,:' , '

Edvrin sl. (D2)

L,^is -2 - Laakl§raïÈier.83 9-2 (vr) 18-10-86

JEUGDKOPY AIGEMEEN

Sportl<l4p

l{anneer het kompe titievoe
werkt:

A}Ie jongens geboren tussen 1-8-73 en 31-ft79 hebben afgelopen zaterdag een stencil ,

genad n.b:t. het jeugdsportkaEP in Zelst. Íiaar gaat het om? Van 6 juli t/tri 11 Juli
kunnen de ieugateOen diè'gèborbn àijn tusàen 1-8-75 en 3!:7i79:uee op spoit-kanp; .j

Jongens, geboren tussen 1-.8-73 en 31-?-75, gaan vani l7 t/n 22 allgmsÈus. zoals we schreven
gaat het om eeó kleine wedÉ vol'Ilet sport t.i,r: ,voetbal (veld en zaal), voetvolley,
voetbalvaarilighëialspïoevèh, zèskaDP' zweEEoen en div,erse bosspeten etc., etc.. dit u€t een

2O-taI verenigingen vanuit heÈ hele lanà. ceslapen'"en gegeten _wbrdt..er In het sPort-
, centrun zefst] pé kosten,;voor deze week bediagen f 135,- per pe'ÈsoonJ'Dit gelil kan in

drie te!Ïoi j nen worden voldaan. Bij aannelding I dat hebben aI 6 jongens gedaan, haarne
f 4Or- overmaken op..giro 33671.1 t.n.v, penningmeester IJNS net vemelding SPortkanp'''

- Zeist. Aannelalen tàir "hoor te beIlen naar Paul vd Steen,,tel. 970154. Haast U want 4e,
k^"rFen ztjn meestaÍ.snel vof ilel wèi na 17..00 uur.

ETXTURTNGEN

Sinds afgelopen zaterdag moeten wè. langzaEerhanal Í,reer aan afkeuringen gaan denken. Nlet
clat het voor ons hoeft Èe Horden aigekèurd. ltaar het lljkt ons beter on to..'r'ven uit
Èe leggen hoe loen erachter koEt of heè voetlràIlen wel of niet aloorgaat. Afgelopen ';
Zatéiààq dhchten weer enkeLé jeugdleden dat hèt voetballen afgekeurd. t{eg...Fout,. heI€EaaI
i"Ji::"Ët """-U.fiÀi 

ging.gewoon door. Ílanneer in de krant, ol t.È iooonaal, via d'e' '

af keulirigdliÍst of het alEel0eèn sporttelefoonnurE0er (020-.214274' 0f 06-911?2313. wor<1t

doorgegevéri dat de KNtrB-aIIe weclstrijrien in Nederland of ,it gistÍicÈ We{f!-hèeft-afge-
keuril dan 1s'aI ,het vcietbal v.oor de r,ENsjeugd afgekeurd. Het schaduwprggrtq" Ëreed qan
in werking. Eeef t ale KN\rts van ate afdeling Dëí Haag het programa afgekeurd dài. ziin.de
wedstrijdón'van AZ,tt2.í c2 atgetffiESe o.r"-I$?-elf tallen noeten.dan óaà! r,rup pelten
over het aI daÍ nieË doorgaan. Bij tvrijfels raden wij jullie aan on qltlj4rnqaÍ LENS.toe
tè bellen tel. 661314..,8e1' nl,et,. voor acht uur. Dit heeft geen zin' Bel j 2 uur'voEr'je

'saEenkonsttijd als het eig.vröeg is. Speel je later dan Eag je vanaf 9.QO uÈr.bellqq.
Dus nlet zoEaar denkeri'alat het afgekeurd is Eaar bij tvrijfel eYet ne- LEïs1'bPUe9'.!

SCHADT'WPROGBAHMA . . :.
tfcal-ntgt àootgàrt,dan wordt het onderstaande prograrnma afge-

-t

12.30
15.39
11.i0'
14.30
10.30
13.30
t2 .30
9.00
9.00

1'. . 30
10.30
11.30
11.30

EMSE A1
T,ENS A2
EIIISH 81
I,ENS 82
E!4SE C l
TENS C2
I,ENS DI
LENS D?
I,ENS E1
I,ENS E2
I,ENS Fl
LENS F2
I,ENS F3

uut
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS A1 (kunstgras)
zaalvoetbal
LENS 81 (kunstgras)
zaalvoetbal
IENS cl (kunstgras)
zaalvoetbal
zaalvoetbal
zaalvoetbal.
zaalvoetbal
zaalvoetloaL
zaalvoetbal
zaalvoetbal
zaalvoetbal

SaEenkcrn§t LENS :..---|_
i -t! .11i30 uirr

' -'15.00 
"uur

, "t0.':O. uur" 14.00 ,uur
- .' 9 -39 uur

i3.oo .riur.' i2-oo upr. 8-45 uur- " 8.45. iiur
" 10..00 .urrr

1O :oQ.j.rrtr" 11 :00 uur
11 .0O uur

!

Bij algehele afkeuring verwachten wij dus iedereen gewoon op Í.ENS. ook het klubgebouw is
cle hele dag norBaal geopend vanaf 8.30 uur. spetletjes, praten en misschien rs nidldags
zelfs een video voor juuie. Tot zaterdag,

- L2-
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TRqINÍTIGEI.I

DE ;atg4]aor*issie rvijst de j eugdtraine-rs er r.ogmaa].s op dat de trairringen zseeel rDogelijk
op Ce train.i-ngsstrook plaats nceten vinden. ..lc.hts vocr enkele oefeningen waarbij
veld 2 ech'L nooilzakelijk is rnag er gebruik rvorden geDaakt van dit veld. Zeker in deze
slechÈe periode moeten veld 2 en veid 3 zoveel mogelijk gespaaral blijven. Hoe Dinder deze
velden doordeweeks worden gebruj-kt desteneer kans te hebben dat we er zaterdags en zondags
op kuffren voetlcallen. cea-rne ieders nedewerking.

JEUGDBEGELEIDI}.'iGSCURSUS .

Er hebben zich aI 15 menseii opEegei/en'vocr deze i avonden (vrijdngs van 20.00 t/m
22,00 uur) durende cörst:s in ons kiubgebouw. Het sprebkt voor zich dat eigenlijk eerried.er
dic Eei cnze jeuEd bezig is deze cursus zou Eoeten volgen. Je rDoet minstens 16 jaar zijn,
Er vrordt geen huiswerk neegègevcn. Er is geen examen. $eI krijgen de Ceelnemers een
aertificaat a1s ze regelnaLig gewecst zijn. De themars kutuen op de eerste avond
(eind no','enber) ook door de groep bepaald w'lrd.en er: eventueel op LENS worden afgestend.
l.looier kan het ni,e!. De cu::sr:s ríordt gegeven door het NSP en is gratis. tlie mee wil doerr
ka.1 zi,":h nog opgeven bij PauI vd stee:r te]. 970154. Het k.rn ook eèn aanzet zijn om iets
Eet o!:ze jeuEd te gaan dccn.

XITANTENAKTIE

l{ogsèeeds kunnen oude kran*J.:n afgeileven worden in ds gareerobe cp IENS. Zoveel leden en
zo wein-ig kraxten. Het verbaas('. ons zeer, l.let het geld r,rai: hei: o!Èrengt kunnen we zoveel
l-euko d:.$gen c1oen, Der;.- ncg erTcn .ra.n d.e hert-s i:,reek I I I i-:us spaar ouCe kr:anten en neen ze
Éee naaï lEbis " :s het Íe veel oIE l.e íJr4gen l:ei dan 6-524i4 (Pennj ngs) en hij haalt ze .J_p.

KONTRJ.B'J'IIE

À.l.l.e ledcn. iffj-usj.ef (:e nj,eu.-J,/e hr:bben eeu .kcntJ. jistiebrlef gehad, De kontributj-e iooe!
al.tij 1L woc;raf \.rordc,n betaald dt,rz. Cat öp dit rroltënt aI t/m novcnber binnen had trceten
zl-:i:),, DiL ig.. zr:k.:: ,ÍIiet-.zo." .]ii j vragar.. de oud-*rs van onze jeugèl-eden oI0 net spoeal de .

l<ont:ilcutie orrer +,e Daken oD gJ'-río 336'7iL titv. r)ëEniD€meester:, rJENS bed.u*t.
TENNIS.,TOESÀ],VE&DJE U iTGEzEl!

Op it). tJa-r-n:Í95!:Eïock hebben .:tG hersn Sinoe,l ën Durves Leye enige tijd geJ.eden op -verzoek
van de JeugCl.-otrÀ-:ssie. cen. te-rid-SljoerÈait'claJíJ uitgezet, r.iet i:alk vermengd met carbol_eum.
dP- -.L"::jncr:. bltjven CeaÍdcc[ le-:rger z-i-cht!r;,l]:. ..De . tJÀirers bunoe;t h-i.ervan gebruik rnaken.
oÈ spulle:] (a]-ulaiun t aa:liverli + net".) heJinden zich !n het trair'ingshok. GaaÍre na elke
tra',-n:n; -opnu-n=n. Op ver.zce-lí r;ani ds, .Jeuqd§.pel ers .knniien $'e het .relCje .cok io de.week.-
einderi opzetteír, lJ{: ye):n'ecirte;:r d.al van j u.&ir-ie k'El. :aÈ je .,r .,'oorzÍc}rtig..mee.or0gaat, want.
het is' niË.i:-.vEr-betor-

.yàtslÈ9fq__SgE:j]9! : oir.gEl..

Onl-angs zagcn wij bij RiCSVli eë.a j.dea;rl tréioinEscbject i,cor de jeugd.. Een loet hout
" SichtgeLiiiroerd" dcel- Eat-daari-n op bepaal.de plaatsÉn (natuurlljk o.a. U.nker en recbter-
bover.b.oek) gaten uitgespaard., w:a-rop de jeugd hair-L' trs.ptechniek kan oefenen...ons inziens
mcet dit ..door EiCdel-.van . zelfvrèl:kzaaEhcid .d.oox een handige LE!.IS - d.oe - het--. ZelveÍ
rei-aLief goeCkoop ook voor de LENS- jeu.-icl te ver1.Jezel-i jlLen zi jn. !ij-e durft-. deze klus aaI?
Ëaa-rne" kontakt opneDen met cÈrar-d van.F,el/sën tel. 553244.
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WEET.B],AD VAN DE VOETTATVERENiGING LENS (I,ENIG EI.[ SNÉL)
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Bunschotensestr. 15, 2574 re Den Haag,0307

BOETE

-i'
(, t

J.It.Gerritzen, B.Kraayeveldl, O.vd Laar, Th.Dikst-rar P;Axi L:Si-nke 3" ;. ri: r' '' r.. . '',: r.

',i,,.:..t,,
Betaling vóór 21-11-86 dooï 

- 
overmaking op gironunner 336?11 of bankrekeningnunnèr , 

-" 
..

l?gg?4229 bij cle.Raboba4k te Den Haag, tnv v,v.LENS te !{onster oirder veroeltllnf vd.n,,.
,,boete'l

Loero ExrRÀ--'r,àró Bxrn.A'J rorlo ExrRÀ - tcrnb È)(gRÀ..- Í.qrro ExrRA : Lcrfto. ExrRA .- . rJqrro

u dr'cont al 1an9 van een superreis naar AnerLka of 'een lamg weekèndje sauerfand'bf gewoon
hanclje koïtanÈje, paklreg een paar ton, .dan is de LO(rIO - EXTRA in no-ve-rÈer. (deze maarld. dus)
de kans voor U om deze dromen toÈ Íealileic te nalen. Pak een formulier van dè lotto-
stand.aard. die op de bar vaà ons klubjebor:re staat en lever het in op één vaà.de trainj-ngs-
avonden (dlnsclag of donalerdag) of zondag a.s. in het klubgebouÍr, in ieder geval uiterlijk
14 noveDber a.s. NÍet uitstellen maar doenlt -

LCyITO EXIRA - LOTITO EXTnA - Lcri-'r^ l.lXTRÀ - I,C}l[,IO EXTRA - LOIIo EXrRA - LOETO EXTRA - LC/ITO

A.S. ZATERDAG LENS A1 - WIIÍiEI,MUS A1: DE TITÀMNSTRIJD

zaÈerdag a.s., I noveDber, .verwacht ale Jeugdkomoissie (dle JlrKo) alles en iedereen die LENS

een wartr hart toedraagt om 14.30 uur langs vetd 1 ter aannoediging van ons A1. De mannen
vaÍr coach Peter Meefout gaan dan de belangrijke wealstrÍjd aan rnet liilhelnus A1 oE ale

bovenstc. raats in ale Al-proEotieklasse. Íhans staat wilhelnus net 2 punten meer
(18 ul-t 1t) boven LENS ( 16 uit l0 ), Eaar wat het aantal verliespunten betleft (dus rela-
tief) sÈàan we gellJk. We wensen aa+voe.rder Patrick vaÍr de zwan en zijn medegpelers veel
succes. overbodig oB te stellen ls dat we van jullie velwachten:

- voetlcal zoals julLie het kunnen spelen en zoals de coach het wil,
- i00s lnzet waarbij op sportieve wLjze om elke rneter wordt geknokt (ga raaar eens

iÈionele "boded'die neéÖtaI'tlieper 1s alan je.zelf clenkt) i "'
- laat je door nl,emand ( tegens,tander ' publiek,, scheidsrechter) yit je sPel.,halen;

accepteer, uraar reageer niet door woord en gebaar: de bestP reactie is,ee,n
voetbalÍeact1e.

UEEL LENS STÀAT ACHTER JUT,I.IE 4et als yell
[te are BIue, we are víhit€r. We are Playing pynàmitel l

-L-

DE JUKO.

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



ti,r . ?. !i! )I , of.ficier. in de ordi: van oxanje NaEsau.

Íioensalàg 29 okt-ober, j.1. wercl Dhr.Piet l(Ïol, Koninklijk onderscheLalen.j 'Tijdens
. de drulbezochte recePtie," t.g.v. 'zijn 59'jarig. q+enstverband bij :dè fa' KroI én zijn.

65ste vérjaardag, werd heo door de burgetreester van Alphen a/d RiJn, het officierskruis'
in de orde van Oranje Nassau. opgespeld, Ee.n schitterend eerbetoon v'obr'2iJn inzet:én..'r
zakelijke kennis, waardoor hij een van de grondleggers is van de firtra Krol, zoals, U, .,

allen weet de sponsor van LENS. Dhr. Piet l(ro1r nanens heel'LENS vaÍi harte gelukgewenst'.
" àjÀvonas wOia eËn en anàei sfeèi'vol gdvièrd aan.booid van.een ple2ierböoÈ, waaÍbij onze

voorzitter, Dhr. Ad coret, van de gelegenheld gebruik naakte, om hem naoens LENS.een . ,

schildery aan.te bleden. Dit schildery, ontworpen en getekencl door Peter Fieret, slmbo}l-
'seejrt zijir iviee giote hobÉy's: r,ENSl en zijn Postaluivèn. ':-"" ; :' '

he hopenrdat hij van zijn hobby's, nog heei lang plezier en ont-spanning za].beleven.

-,:t.t' :.' .. ' Ct
DE Í,ENS -, PATS BOEM SHOI,I

Het Bestuur.i,,: ".

LENS gaat op zaterdag 13 december 1986 weer een wervelende show organiseren. '.,r"

DE LENS - PATS BOEM SEo!I. Het is de bèdoeIing, dat degène'diè rnèe ivillen doen zich oPgeven
aloor triddel van alit lnschrijfformutiér in te'vullen, Zoals'je lreeq dag. je: alles'doen oP

het toneel. (tt liefst waar je goed in bent) Bijv; Playback, instrumenÈ !ïp.l"l,- .,..,r,
Iive zingen, goochelen,,;en2,en2,.....,. ,i... . j.r h-l _. ,....:"-: ..,,.1 ,..-.:,:
Er zijn zelfs enkele LENS-leden aan het oefenen voor deze schitterenlie shoer. Het IeuksÈe
is naÈuurlljk als je als groep èen nunDer iÍistudeerE.' Dan kuinen ook vrienden èn vrien-
airuren-ai.p 'ntP!, op ÉNS zitten Eeedoen; 'Dus mensen geef je op vooË 9e LENS- i PÀts.BoEM sHow

: oE een beetje .de inalruk te k{ijgen h'rveel mensen.aan dez€ -shov" EeewilleiÍ'do
' zich opgétën Ac;,rr niaalr "u" aii formuliefjin te. vur'Ien en in,Èe ievèretr"uij
', oe inschrijufng stuÍt o.p, ry.ÍAANDAGl3 NO-VEMBER'1986 '..:., .,1-..-;1 ,, , ,., ,. ' '; 

.
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WAT GAÀN JTJLLTE DOEN OP IIET
;I rr- .: :."' rt .r .r,, ,.,,.,-! . .j .. ,

:t

" i.;1" "' ..!).-

TONEEI,. , iN.ÀÀM VAN DE GROEP. OF:ZATJGER2 : ! 1i 
',.

í.

-'

't-

,|.:(,

Ít-
ríoELANG GAAT Drt DUREN? '(iN..MIÀiurEN urrDRrno<eN. siv:p.) .,í

j.-r, I .i-J

r.-,:
HEREN TBÀINERS ATIENIIE:

WiJ doen nogmaals een zeer dringenal beroep op u om-blj §leclitè' veldóiÈtandidhedbrf,. de ,1
tralningen te laten plaats vinden op;.de trainingsstrooÈ, orn'zodognde het 2e v-Fld zö goèdl
nogeujk t€ houden voor d.e r"redstrijden voor de spelers van de lagere elftallèn, dÍe qaar
zeker recht op hebben. U weet zelf tr::ar al te goed, wanneer het velal schade toegebracht
wordtl !: Indien bij de ingang het bord afgekeurd hangt, is het absoluut verboden de velden
te betreden.

Het Bestuur,

-2-

: 
" 
,:-'

rl ' ,1.
....

,',:.'j|i



BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

I ,nnopsrur.r,rorc IË u ,. .!.:1 ,,.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBtsBBBBBBBtsBBBBBBBtsBBBB

,otenoec - z óoïeÉËer 
' 

t' ''t ' '"
ochtend:
Mldclag r.

Sluiteí3,,

, ZONDAG I november

ochÈend:
!'liddag : -"i '
Sluiten :

Àanvulling:

zanne Otte.
.t - !,;

Heroan Lentink - Ria Bijlsma '"':," '''^',
Nans Coret - An vdl ,steen.- tíarleen vd, Steen -,FPgla , s-cïavendlijk

- Leo en Niesje Molenaar. ji.

,-..
Tinus Zllfhout - Cor Hoppenbrouwer
AÍr vd steen - Laura v Dijk - Aad Schijf,
Analré en José Christ
LENS2-2personen

- ;su

4567 24 .

GEVRAAGD BARPERSOMEL

V zle|- ,.: --aterclag en zondag achÈer de bar staan. De Densen die zich elk vreèkénd geheel
vrijwillig lnzetten om U ïan een natje en droogjè te'voórzien. Éet is u riatuurlijk ook -

o_pg,g,va11en alat dlat bijna ied.er. weekend dezelfde mensàn zijn,,.oe barkómíi§sie en' ànder-
§etekende, sànensteller Van de weekend(lieis tr' zÍjn dano'ok op'ioek nààr.íieriÈ barpersoneel.
Mensen .di-e eer,ts .in de .zoveel -ti jd een nicldag of ochtend in het-wéekend hctitef iàe bar . -'..-.
willen döorbrengen.. U leert zod.oende nog veel neer Etensèn van LENS kennen. ' !: J
Dit is èèn NOODKREET, helpt U ons 1 3 '. ' .'- .!; '

OPgeven bij -E-elr-rz eeurts iet. 456724 of bij een van de nedewerkers die U.in-heL weekencl
aqhter.dé.Éai zièt staan. NogmaAls, helpc U onslll , ';

!' ,._? - ';'
I.ENS 1 en de vi f Dirruten van Den Hoorn.

.i

IEDEREEN der, srr ER OVER EENS zI.rN GE|.,EEST: de prestatie van ale LENs-hoofaiq"4t .t"gln
Ë-- Den Hoorn was ronduit teleurstellend te noenen, Het begon allèmaal nog erg hoopvol.' " 3 x = scheepsrecht" Jean Pierre Mulder scoorde aI na vÍjf mlnuten de openingstreffer. .

LENS;kreeg in deze fase kansen genoeg om verdeï uit.te lopen, maar besluitioosheid was -troef en dat stelde Den Hoorn in de gelegenheial zich te herstellen. Na twintig E-inuten
kwaD de onvenoiJalelijke gelijkDaker. !íic zou ve$rachten daÈ I,ENS er na de rÈst een schepje
bovenop zou gooien om het toch bepaald nj.et inposante Den Hoorn het vuur. na aan de schenen
te leggen kwam bedrogen uit, LENS kwam onge - inspireerd. uit de kleedkamer en dat werd dooi
Den Hoorn meedogenloos afgestraft. In vijf Einuten tijd walste Den Eoorn door ale LENS-
verdediging en zètte LENS; oD een uitzichtloze 4-7 (l) achterstand. Evén yoor tijd maakte
Marco vah D€ilden'ivoor de statistieken ncA 4-2.
HET WORDI IrrEL WEER EENS TIJD voor een aanspïekend resultaat na de toch matige, prestaties
van afgelopen v,reken. Wordt Àiphense Boys aanstaande zondag het slachtoffet????

':
!{EEKENUIE SAT ERIÀ}ID? NU LO4ITO EXTRÀ INLEVEREN! (zie blz. 1)

rndÏàn veiirrinà"ia .fu.ffèn bij Eeinz GeurÉ te1.
. .. " .; ír.t., 1 ..,

,1,

UIIICORN - UNICORN - UNICORN - UNICORN - UNICOrr.n* - UNICORN - UNICORN : UNICORN - t NICORN -

Jan Heins, arbiter, aniÍDaÈor en liefhebber van Dionne Ílalíwick en omar Sharlff stond in
Den Eoorn Iangs de lijn en kon gelijk aan het werk. Dedankt Jan: r i_,.,.. ,(..

UNICORN - UNICORN - UNICORN - U}IICORN - UNICORN - I,NICORN - UNICORN'- UNÍCORi§. - UNICoRN -

q!,!o 1!ies

"i t..:"'.-

, '' 1. ' ii
Doèr èen blèssuÍe van M.Jansen bleef uw redactÍe ook dit weekentl bij 2 wedstrijden
stek€n:r Dankzij'oskar'.K; srerden er toch nog 2 punten behaald, doelsaldo 4 voor

Even. terugkox0en op de .vorige LENS - Revue: ; -. . ,. -i A,:
Het verslag vaÍr Twente - PSV werd. door ons 2 maal op het priklgral . geplaaÈs t .
De-:eèrste' keer werd het reeds na 23 ninuten en 14. secoiden verwijderd door
eI Prustro. i - -., ..Slitr en inventief als we zijn, plaatsen we het verslag de 2e'naal tljclens de'''
afwezigheid van eI Flustro. Bij terugkonst op LENS werd E,C. door een lichte
"attack" ,,'troffen. De tijd: 5 uur en 18 minuten.

-3-



zèI.ie]hebbenwijiemandzijn(bij)no.-.neereeraanziendoen.'
De interne vet€s bÍnnen ae íeaactie na Feyenoord - I$ÀX blijken erg meé'te'vallen'

"'* i '' ' lte kiinnen de- iritspraak ían àe weèk Ëlan' óok best |P1aatsen' ''' - -' i'. ' r' " ';''l i
BendeGraafindeonovertroffenvolkskranÈ:.,Hetisnuzelfsalzoverqetol[.en
dat doelroan Hiele, tot voor kort een Sterke bewaker van het wankele,fort, .te op

he& af suÍzenale ballen verwétkt alsof ze met zoutzuur. zijn lngesneerd". .. "j-i'41
i -.. I .,ï: ,. i, ' . bEcember 1,roïdt.weéij outlerwèts geze1lig op LENS. Vrijdag 12 DeceDber staat een'.'

,,sinterktaasfeest,, gepland .rooi zoria'ut' 7 n 4. Dlt soort feesten mislukkeni:.,'
zelden tot nooiÈ: ' 

r'." ''.
-AI.laÍlniethalfbeneve}dmo€tendeEensenzaterdagdel3eweernadiLENs'"Dànis

ale lste LENS PATS eOÈ!,f SHOm;:ï.'.vèIe glganten uiÈ de LENs-showbizz' rir" i- i

- . ÈLj aii OUó's hebben iffiiialdels dé ónderhiendelingen_ met suzanne Kouwenhoven geo-

pend teneintle die 13e december echt bnveigetelljk-Èt l*"t'- 
- - -i''ii'

- suzanne komt één dezer dagen net een T;lEiiGister'.wiJ houden u oP de hoogte.'. . ' .

- LENS A1 speqlt zaterd.ag .l=, oP 14'30 'uur de toP,Per teEen wilhelnu"'.I1i,Y"ï; ,:

wachÈen veel toeschouwers. NeeE toeters,bellen en wegwerPaanstekers mee::

- na zaterdag komt zonalag, en dan speelt LENS 2, momenteel -9 of de rangli j'st ,'tr''r

.{'.:...].',,.te9enkopIoperPaPendrecht,om11.00uur.
-' , .; .,," oi!,,IJ gt,au" toch- bent, mi,sschien kunt U dan nog 

-even 
biJ LENS.^1,- lIPl?:::.:".Y"

,,, .r. ulijven kijken'.-de bar blijft de hele.dag open, dus"""'. ,.- ',., i i.--
..:-. ,.a ...-. - -- In cle.volgencle 

'r.gNs-Ret u. een uitvoerig verslag van LENS..2. : f?P"lg*:hl. 'z 19 ::
'' .,,r.'één van Ul, redacteuren. i. ,.-.-.-'
- vlijdag.a.s. 20.00 .uur beöints RoUND 2 van heq KLAVERJASSEN' .Iitl -":t9:::". dug:, .-
- JeaÍr perïe ltuIder riaakte afgèIopen' zondag een wel erg ingewikkelde lschiinbewggl.ng

Í..1 .i.., .r... zijn tegenstander "vond 
dat hi j .91È maar in het qircus moes-t 

'loen'- - . .,.1 ,-. ,.- r.,'
Het antxroor.I van Pierre:,,, sa.,jlj noti.morgen maar weer lekker plukken,'!.-. 

',
-NogeventerugkoEenoPdeLENSPATSBoEMstlo!í;Naarverlui.dtgaatR.vdEoeKsr.

een gool doen naar de prijzen met zljn creatie van'Be-n de Graaf ''- j-.- ''l:}.'i.l--,,'i
r,eo van RlJn heeft koste noch raoelte gesPaard oE het verslag van El uit het

; 'r** fu-.,ar;-É1nö"aè". ,. .r ' ,- : ,i. ' -r i-i
' waaroma : .: " " '' :'":'i

- 't -r""-' 
DitL kunt U le2eti in de spótlight." ' - ''"'" j 1r- -': :a: r'

.:ceriie Hup heeft.àfseropËn ,ondug *.ar.thijnriJk cle slechtste dag uit, z'n'19vq4
1:." ... ,,ssgg6qakl ' .,.'i , I ,.' t:....-,. '-i. :::::'v; :

.-:'-::: ,: . ;vroé 1 kreeg-ineÈ 5-1 .k1oi: :van - RKDEO. " - 1 ':"': ',""''." - 'i:-'l
-'r::rI i. gi.iaoo; korirn heË-totuat vàn àÍjn A-selektie.op 2-18 claar vlos 2 s.'morgens- niet

onàe'eigeln À-sefektie kent ook problemen. ':'
neié'weéÈ Éijn ile boetes opgeloPèn tot een totaalbedrag van f 140.- ' ' .-

Itet grootste deel hiervaa, komt oP iekening ivan oivd Laar en rtl ' Dilst.ra
voor'Éàt betreft de eerstgenciemde is alit geen problèem '') '" '' ":'
Maar díé'tlreedé naëin bàard ons íog aI $rat zorgen. 'r " '' 'Ír- '' rr r^"'
Maar ja, clat wordt wel weer oPgevangen met een kontributie verhoging '
Dle pablo pr,ak, aoet hij met een wégwerpaanstéker Éat.de naar van di! too!:*erP
aangeeft.
Móét liij zich verantwooralen' bi j de Politie. -.'-
ceén próËreeö voór. Pablo: '' ?'.. : :i ' 'jr;\;'|

Hij kan -ii0r0ers aantonen clat hij nlet rookt en daaroro dit voorwerP bij tle recht-
matige eigenàar t*lrug wilde' laten koEien- ' ' 'l r'- " i' ' '' -: 'li l:: '
JohaÍl Cruiff en Rihus Michels zitten niet neer op'één lijn. i 'i€i!r ! r: '

op. de vrèqg,.hge de qp§t-euirlg van Ajax eï.uj-t .zou zlen, wist J'C'.het-volgende

.7

, _te vertellen. .. ..,r. ,,
.'-tlij =p.f., me.t 10 internotionals en witsche-. ..

Na cle yredstriJd za1 Cruyff er wel anders ovex hebben
+1 internationals?

,,',.i ,

gedacht.

ï': r. :,.J11

'iri'!r irla. de nëIding van verleden week over:de gemiddelde Leeftijd van'LENS 5, kunnen
r.r,, . ,,wii nu tuedelen, dàt . alit voornanelijk veroorzaakt wordt doot tle .vleugelverdedigers .

Deze twee Personen zijn bij elkaar 81 jaarllllll 'r'!:': '|i '
De B-selektie heefÈ te kanpen met. zoveel blessures, qat: er"- legelnatig gebruik '

' '. ïl ;-rirórdt .gèmaakt vari de ÈéIwillenrlheid van de A-junioren. . ' -. 'r''i :-!'"
,'ri p.;,,g:r!1s1€ie i,\,il dèze j'onsens alvabt beal,anken voor. hun bereidheÍd om mee te doen.

.... ,.:,
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TENNIS - TENNIS - TENNIS - TENN]S - TENN rpwrirs 
' j-tprolis ' - "rtlhns -' tÈttt'lis -IS - TENNIS -

(
sÉorr,rcrir spotr,rcst spoTLl@tr SP6TLIGBT sPoTlrctt1 sPoaLIGHT 5P9TLTGIIT SPOTLTGIIT SPSITLIGHT

::,. rlÍ1,1, :.

LAAI«I ÀRTIER 81,.,- LENS El

vlat yooi de senioren ÉeI een§ een ptobleen is, bleek voor deze jeug'lige leden nlèt zo te
zijn. I om ticn r:ur I s-morgens liepen de 11 sPelerÈj-es sPringend in het veIA. Í,Iat bleek,

Jasper van Dlemen en Piet vart Rijn hailalen afgeschreven. wie moést er nu"iÀ het cloel?

Na enlg over Ieg uas het duidelijk, Laurens vh Klooster (nog mlni-welp) ging in he t doel

staanj: Na één ninuuÈ r',a9 het aI...raak. Na een afqeslagen aan.val van r,àalkwartiéi'werd er

slecht ' uitverdedig d, vraardoox LaakkwarÉer op een 1-0 voorsProng kwan. Drie.minuten later
vJist LENS, door een schitterende àctie ïan Stefan Eoefnagel, Martyn Janse, Roqier otte'en
een eerlljke gransrechter, de gelijkoaker te scoÏen. In dé zevende Einuut vrist Laurens

door een slidlFg te voorkonen daÈ LENS een achterstand opliep' nEà n:.inuut later:was- het dan

toch raak, na een misverstand in ale veraledig ing- wist Laakkwartier met een afstandsschot

op een 2-1 voorsProng te kcmen. Irleer één minuut later was het door een sch itterende lob

In de elfde D.inuut raakte;Ieroen KcPPe nalraaier een bal verkeerd en dit bétEkende-een
3 I
4-1 acht€rstand. gierna wist LENS zich te he,=tallatt iret als resultaat een schitterend
tloelpunt vaÍl Fabiën KorÈekaas in de 13-dè' [inuut ' In de perlode hierna kreeg LENS een hoop

kansen. Martyn miste .een, dot varl een kaÍrs. Ginó verseveld schooÈ Íakelings naast, .maar de

bal wilde niet in het doel, zodat de rust werd bèÍeikt net een 4-2 achterstand.:Na dF rust
was het Jacky sanclifort rlie het LENsdoel mocht verdedigen ' Helaas klram LENS er ale tweede

-. helft nie t ueer aan te Pas. Door nog 6'doelpunten van Laakkwartier kwam de einilstànd'oP
10-2 

'. 
voor Laalkwartier. Tra iner en leidef Leo v Rijn zal aleze week z:n best doen, om .qe

Jongens volgendle week weer gàmoU-veerd aan dé wedsÈrijd te laten beginnen'; rk verr,ràchÈ

dat Jacky Sandifort' Patrlck Sinke ' Jeroen KopPe ndraaier, Laurens vd Klooster, Patrick
vd Steen,. ,,Jeroe n Hofnagel, Fabië'n Kortekaas, ste fan Hoefnagel, Rogier otte, Gino'Verséveld'

Martijn Janse, laèper v Dlemen en Piet V Rijnr èit seizoen'met een hoop plezier veet-.,

wedstriJden zullen wLnnen. Redactie. ' .

SPo1ILIGHT SPC)1i'LIGET SPOTLIGBT SPOTLIGIIT SPOILIGHT SPeLIGIIT SPOTLIGHT SPOTLIGST,SPOTLIGHT

LENS een Vier Steiieh Club?'

Goedlreer voorspeld, dus ik naar Den Eoorn. vroeger vele roalen geweest, alus dat trok. me

wel en met dien verstande, schrijven hoef ik,niet, v,ant de voltalli-ge- I:di:!ft-- z11 1r w3I.

zijn. Nee hooJ, het was maar zo zo. Zodoende iets van nijn ha;d,'De elftatlén'betraden het
veÍd.onder ee-n gebr-okgn he,el en af en toe.,zon en tar'elÍjk gure wind maar wel lekler om te
voetballen.

-5-

- :i:? rs :,À r Na een aan.tàl l^r.eken oP de nominatj.e te hebben gestaan voor de schliemiel van de

]rqgej(r;.ïIPs het oit kaer cht raak.'
'1,.,

- i;,ir). Ee
. E,;.r + :ll.r

0-0 stanal. .-, ,.
rl

JÍ.:Kees FPeoIstra wist afqelopen zondag èen penalÈy ruin naast tè èchieten.lbij.:een

l-s; bgpen dag, Kees z ch snel 'herstelt, daar hij andèrd het totr noch toe niet
te.evenaÍen-
,9p-?*c\.sqe n. èrèdni"' arsrriitinq vaí Keàs'z'n raatste seizoèn op Prestatieniveau '

record.van Wilien xl0irnen zal breken

:r, .'i

ÍENNIS - TENNIS TENNIS :.. ÍÍENNIS fENNIS IENNÍS TENNIS - TENNI TENNIS

za!èi.i.Ë zU:
vah'heèeriaËi

aéiénÈërllis heu vreèr zover..OP.;de 'tot--nu toe enige. overgebleven vrije àvond
-t

ntruiii, u' 2:.crr wb-er riitleven op het tennisvelal- vo.or de. zescle keer 
'vind

da

het traditÍonele LENS tennis toernooi plaats. Dë aanvaÍr9 van di
18.00 uur in.het rackètcentrum Elsenburg. De inschrijving kan a

inschrijfgelden bedragen Í 16r- per Persoon. U kunt zich opgeven

zorg dat U er tijaÉg bij bent, wanÈ e, is ruimte voor een beperk

Í.1''.Ar.thql".ge:,qf o.oJ:l: :.; ..,i .,:: ,oL749-4A6'13 . Eenk Hoppenbrouwe rs-

t qeueui€jn vinàt
rièeii uiit'ropper

B1aà
s eii'

ts'ön
öe

rstaende. Pgrsonen.P*i ."'1d:
t aantal deèlnbiriérs:

'070-894950 '



lJ ,. , r. rÍir - j ..1. . r_:,:

;,:.r i::.r icek het wel cp, vooràf'fï de eerste hel-ft, waar óe zgf =J ln hèt eéÏstc kwarier-
Cle ileiding namen, me! een onhoudbare treffer vàn Ae voet van MuldÉr i. oP -'lle -na!1ler kon

o.r, gooin't 
"t ook, over iiJ=-.r ri"t daaàede '1'.1 'uur,'t.ikkut I Én"rido'iri löeldeldat er neer

in zat, wat na.rust ook blè'ek.:De castheren.speelden, enthousiast, waràri oveíal bijt l',at

til Ui:'r"l1S lqlste. Je kunt hetiti5 -we1 ófoUerËri ie keren ner enkele jtrucjés,'b'.v' ienancl

een.rikje regen het -sch€à*à"n oi-íut aàri oot<" te geveir àchËr p9'rug vàn clei sclields, dat
hoort niet, en zo wel ."àr.to"a rraalde trét'treré bÉif omlaag èn werkt-tloor in tle gehele '
,i;.g;'ïé";'.';:"irdcÈ, - dar'stràà1È trit,.-dan behoud uen ztjn vier. sterren. so,s daqbÈ. -ih *-..
g,it- ii'-=tg3-íiche9-Io§en'aan hè!"'ierk wareh, wajài hoeveeL-maal heb lk.r,tiet +PtT-d lBl{i":"
frà"r-d. ,'Èï figöén?-bit wàs ilijí visie oprheg gebeuren van .afgelopen-.zondag. 1lè-Stroop-
Éen if àis ".r, fràà" naar LEilS getogen V.goi. een haPje want'ik voelcle nijlt-maqg.en |f]-!-,
actrtig he keuke;l liaL nog. opeà. Oui.ciat vièI. weef mee en de analere elftal-len hagd-ell9e.t '
positief resultàat Eénàa'en vergoeddé'àIIes weer. !.'.,''-' "n'1.-t.' -,1ÉÍ :,'-'-i.,iJ, '.,' -i:,,1

zzzLízZàààzzzzààzàzzzzzi, ,'. ,, .,{' ..i:,.' rJ,...i:,...., r , .r .,r ...1 ,i:-,i::i -i ín:i..,:.r..
à :- --- ^-'---^-'-.: 

rd"'i'-rr ' "":.'-..'. Í,'.;,'.t'.'!', 'rt ..'-',r't :-) g iii. t.rf.,a: ZONDÀG SENIORENz - :L ""í ' ' 'r i''r 
'zzziaàzzóaLzzzzzzzzzzzzzàà'iz'2zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzllzzzzzzzzzzzzzzT'zzzzzzzzT,

i, nócirelaurr 
'zoilóec g 'riàvémber 1986. .1'-:

- ,;;, 
1

. " 
Alphéiise'Boys- 1 vl 'J

\r9 ,

.IIof :

.gout"'

.N. *. -

i v:' U,f fe
.Everts

Ien . -..

521'/ rdOs
610,/ 109 3'
642/_L745_
406/2042 ..

4L5no96

14:00 uur LENS I .--
11 too uui'LENS 2 +--'
13.00 .utrr.. Rvc .3 -

1.2:0O-uui con ?' 2' .'-.'

+ LENS 2 Barèienst 2 Pe rsonen

Kljkaluin 3. - -
I.ENS 6
LENS 7

- Siheveningén É :"'.

- í',.,.:\ -_ i .. t' .. ir^1

1986.. i' ,- ., .r i', ,.,) :,

r,ENs 1 1 2,00 uur D!'rq 3

LENS 2 i 2.00 uur rrwo 4 '
november 1986. ' . .l i:.r. . ;

vcs .3 ,.. .,,1

. poedai . ..423/2141

.Lacroix- | -. .- 415/2094

.N. .. .:, 430/.2226
. .:. , ..i-.1 . .1 -rr.r,.. l .

",i.. iriir.., .!. ,:
.' ',,';;.i.' i'' . iÉNS 3 -'-. .'i' . '-',, " LENS'4. ...1

'- -..,.. ,.:i".].. . ,i,.;
' . :-': i .i ír'í .- -

:

Hr. ' Pl-oégi.r';'r'J' ' Ít ''' :{ ' ,"ir

J
N

c
R

P
F
N

12.00
11.00
12.00
12.d0

uur LENS 5
uur SchevenÍngen 4

llur Laat(kïartier 5
. uui Í,ENs I.:.' ,1,, -.',/ . r..

v3 ..

RISEíÍEPROGRAI,'À'A zoMiAG 9 novenber

rll)1

'14.00,uur IDSO 1 .:.
r: 11 .00 uui.,.lDso"Z '

-: r t.i i_ '.
PROGRAI4MA DINSDAG 11

ig.oo uur)ir,ENs 3r '

-,.rERREllIE\,..."
. prgg.;,.r,J,i;.-. ;

J . J:r... - i'_

" 
- ,i! .lli

sportpark Prinse
Beresteinlaën.. . .

r ,. I ! - ,

, --.1i Í

! - ... t,

s' rreiie,' bc-haapïeg :

.,:l' ' Gói'rà: ;,
-.' sèheveningehg. i':i , ., :'

r-i' Laakkwartier.. . '. .-

AFSCSRIJVEN;

goutrust. - .

. -- il.v Beerstr. (bi
' '1, 

" 
''

j de oöeverÀeuifaà)
iÍi r.l,:t ,^.i

l;' .,:

r,Ét'rS ..5i, -.'W, Xouwenhoyen -. . . .,_, l
GfrE- e-r '' E.Rimelzuaan.-.' -

.oPdTEr,LrNGEN -.''" . '''' :-''I
,-_____-.,,(..'
LENS'7: ? net 'C. Lipman .- q..RopSq

LENS 5,6 gq,q:, 
,_ 
als bekend

TOPSCooRDER SETZOEN 1986 -.. 1987 .

.de neniy , i:. ., . - '" :' '-,,.:;,i',. : ,'r',;:', '

. ,i: .,,r
.299855..,.
-ot142-7134

LENS-7:
ÏEFE-,

c. Duivesteyn
r.. vei}<tit

:,,-* ,ritBgl-zgag^
.,i i i i'.. .c ,.i: : -, .AS+giZl,. -
:. ,i.' l 'rijlr i_-: -,.-r.,rí:.;

,,, 12 6qsl pl'nten: '
10
I
4'

s
D

B
J

.vd waas - A. Kul/I)ers

.Bertens - M.v Delden - F: [,is9e1.dor-p r- .

.KuvDers
,?t: t r:,

.-,1-:.;

'.,'].:-'Ír .,'. I .-. ; "'
RETSJE- À,oiRrKÀ? Nri LoEIo bicriu iirrèvereí I ' (zie brz . t 1 " '

j i,: ._.' t,.
r .''. :' 1' .t .i r;" ' i ,". ;, ,,

j '.., -. : ,: ri "' ..i: 'r{htoËxrhe, iu -'
'11-

\i t.

-6-

roèh öók ,"s',,(2te blz...l)''
jf a, i_i.r t;r
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.1 ";;.+ : ií



PROGRAI4MA ZONDAG 16 noverÈeï 198fi,

14 .00
11.00
11.00
13.00
12 .00
12,00
12.00
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uur
uur

xerxes 1

tENS 2 :.,:'-: .-i

oDB 2 ! ..,
LENS 4 - ,,í',.
International 2

tlNs 6
LENS 7 + 1:'; Í .i
Velo 9 \r

LENS t (vr)
' Ílilhelous 2
. .I,ENS 3 :

.: Velo 3.1,; .-.
I,ENS 5
Kranenburg 4
DZS 2
LENS 8

-:'.1 : .(Í. j.ri )-r,

t.t .., r i

+ :Í.ENS'.7. Bar-diensÈ 2 pèrsonen -
. í.1; Lr ;11.. r,r. . ,r,n

UITSIÀGEN ZONDAG" 2 noveDber 1986.
,1.,,' : . ' ,.'it r l,. t:.È :

DEN SOORN 1

Neptunus 2
IENS 3
LEXS .4 :., , ,. ,.- r,.,,t
DSO 4
IENS 6 'i '' ,.:

LENS 7

wPii"6.II-:1'..r.,,.

I.ENS 1

LENS 2

Rava 2
RKÀW 4
LENS 5
RKÀW.7
osc 3
I,ENS 8

4-2

1-Q.;-,
2-l

' 1-1;. .
i.ii-O-3,i,

,-r- :''',.t

- : 2-4.;

. '1r-i1-,- j-,:t - -. i' :*

i

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

I zear,vormer, 
Z

-. ra -.,-,.weekje Sauerlancl? NÉ L,oITO,EXTRÀ Ínleveièn! (zíe bLz.L)
t .. - '. '--..u...

zzzzzzz'tzzzzzzzzzzzzzzzz
ri ,; 1-r., ! ):.

?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzzzazzzààzzàzzàizaazàziËàizàfrzzzzzz

.TWEDSTRIJDPROGIIÀMMA''S.J,.I.

I'teek: 3 t/m 7 n.-,'rember 1986 .

r,íaàiíaà§'l a november Quintus 2 LENS 2 20.20 uur sporthal nsosEF," 
,

xonselersdljk , ..:..... .

20.20 uur "Ockenburg'1, . .

22.20 uur Duinlaan
Scheids. R.I(eus Coach P.KroI.

wàeàèaàg 5 november LENs,l :

donàerdag 6 november LENS 5,

WEEK 10 t/n 14 novernber 1986.

Eaandag 10 nove!Èer RvC 2
Vrijdag 14 novenber LENS 4'

I.ENS 3

':' ,, Í.r_.lr-i.:.l: ..-.-

Í,ENS 5 ' 22.40 uur sporthal De Sclillp-§lÍj§r{rjk
Glmnova 7t ' .!9.45 uur ltourust Scheialsr. ,f .kuypèrs.
Nöoigealacht 2 2L .75 uuri Eoutrust , i.,'

' '- (voor schele:rechter 
" en shirts. zorgenl

cha.mpions^
osc 5

!

, i. : r. _)i:. !r - .. ..t r r' ,l !)

' r titr. ' .-- -- .

ZÀÀI.COCKTAILTOERIIOO r :- zmrcocKtArrroERNoor - zhar,cocrterLToERNöor - zAArcocKTAriToERNoor -
Zaterdag a.s. (8-11-'86) wordt het LENS- coctailtoernooi gehouden, ied.ereen wordt om
18.30 uur- verwacht j'r sporttlal Oranjeplein, er zljn in totaal 5 teaEs-;Ía4 7.'ipelèrs..''Buiteí: hetírbéschikbaar -stellen van 2 consunptiebonnen .pe4 speler zijn e! .ocit nog .wat .'prijzeh. beSchikbaaÍ. Willen cle. mensen di.e de,.f 5,- nog niefhebUen letaata à+! àI,9nog.'
,zaterclàg'beÈalen" voordat het, toernooi begint. i , .. , i f ,:. .. ,.i ]Jullie Èogen natuurlijk je vrouw of vriend.in meenemen want hoe nee-r. zielén, hoe neei
vreugd. .AL'Det aI hopen we dàt het een. gezel}ige en sporlieve avonà-.wordt., Tot zàddrdag !

ZÀÀI.COCKTAILTOERNOOI -,ZAÀLCOO(TAILTOERN@I -
rril I -"'r'

zÀAr.cocKTArLT-oEBNOgI r.- ZAALCOCKT,AILT.OERNOOI-

.:zzzzzzzzzz?.zzzzzzzzzz,z?,
2-=; 1 tr,:t
- ,ANGS DE SPORTEN VÀN
Zt .- ., '
zzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzzz

, | .1/ I r-.i_..zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz . ,,: r*. (\.. .t

' ".- ..: . I "'1 .zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzzzzz

PROGR.AHMA ZATERDÀG 8 november 1986.

14.30 uur Ras
14 . 30 uur.-vitesser Dètf t 7 , ., .';

I .tr 2.:45 uur Die Baghe 6 . | .

12.45 uur Die Haghe. 11, , , :

I,ENS
I,ENS 2

LENS 3
LENS 4

R,Welmar. ..-i-i
s .09 Br-abanoe,r

9. H.gel..mpn . .,

N. N.

oo1. /o02,
otl/0s6
oh/n9-,
o10{159,

-7-

-i .l 1



)'

.i.._i--
Jl ? ,;, r

::-aI iiG rËi'iiEr l'iEl,i

Ras :
Vitesse Delft:
Die Haghe:

rjrEBzAI'lFÍ.ÉN

LENS 13

LENS 2:
13.00 uur
13.00 uur

, - .l:í.'

AlÈardastr. !5 . 's-Gravenhage
GeIo. sportpàtki Brasserskade Delft.
sportpark Ockènburgh' s-Gravenh_age'

. '.rar ,, i

'L'- ; ,i,; ir'".i
,I . 'r.:r ,i,.,

(,:.i

Bij algehele afkeuring trainen oI0 11.30 uur'
het 3e en het 4e. Bij twijfel kunt U contakt
+ 10.30 uuï' Telefoon 66L314-

OPST ELLINGEN VN{ DE ELFTAT.T.EN

LENS 1 en 2: wordt door de trainer bekend genaa](t'

I,ENS 3 : F.de Vries - J.s
J.Roossloot - W.

UITSTÀGEN ZATERDAG 25 oktober 1986 '

Loopschoenen lDeeneEenj Dit..gef-dt aok yooJ
opnemen Ínet het clubgeboutr van LENS Om

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

:
int. (e) - L.sinke - J.Kouwenhoven - P'Ax - K'comPter - T:FP1 -
v ltetsbergen - G.KuiPeJ - J.We1tens - B'v'l BeÏg - N'N' - N'N'

I,ENS

Í,ENS 2

LENS 3

I,ENS 4

LENS 3

LErt's 4

LENS

1l .30 uur
11 .30 uur

N. N.
H.Schaapma
N. N.':.:i -

N.N. "': . i

; oo1lb0s
' oL1/O59
;'013/111
't ,.'020/153

LEIIS 4: M.Fris (A) - L-MànteI - I'l.Jansen : J 
"i7 

Stee - R'Pilon - E ' Kouwenhoven - F'christ
: ;.i;;il _ D.de Ruiter _ G.vcl e,eicle _ D.v Essen - r{. sruifbergen - N.N. - N.N.

vE*zÀr,íErE;:ïi'ï:';rr *[."]-;-- 
.. . ' ", r-r ri -\

3

4

Neta.Dai1 2 "' 6-0 '

Esc 1 ,' i--.: 
.,!-]_ii. .

., l

LENS - seDIPer Altius
LENS 2 - vlassenaar 3

PROGFÀMMÀ ZATERDAG 15 novenber 1986.

uur VCS '

uur SVGI{ ''1'^ 
:

uu! DVi 2-
uur Monster 9

".LENS elftal aan de slag Èe zie.r!. -
---: ,. ,Í ,, . -

TENS ..3 - .Neta ,.1i 2 5'-0 (3-0)

LENS :4 - ESC 1 (1-1) 2-2

r-4
1- 1 I,ENS

14. 30
10.30
12.00
13 .00

Afschrijfadres vrijdagavond voor 19'00 uur'

:LENS..I eryr IEN-§ ? i- lil {'!T. -tel' 67e687 - -
.. r,ENS 3. , L: .i:'. ; . lii c'sinxe- teL' O7g-4Lg?37 '

r,ENs4 ,,i , ,' bijr,K+1g;!-;eí"eiilt4, ^ 
'"'""'

. ' SdÉpèr'nltiàs overklasste ÉWS (zd) in alle ondeÍdelen van het voetbalspel ' Ik ben Glan ook

..- van Bening dat wij deze wedstrijo hee] snel moeten vergeten' verlrorylnf -!1,t-q:-::11ttt
* 

;..t-,,r,r - i-e-èer er+Ftis. vreet,te Eotiveren en rte ..stimuleren, hoPP ik-a's' ':l9td?9. 
'1, ï-9"i

M.Ílarmenhoven.
I.

r.ra,nót piiirrijk verries van de vorige week tegen Axoar Deep noesten we natuurlljk wer het

Ètot;"r, Là", iecht iétten. Nou, dat gebeurde wel degelljk. De i^,edstrÍjal teqen. Neta DaIl
waswellswaarnj'etzogauwgesPeetd,omredehethieren.daar'wel,waÈboekingen'kostteomt
,"aE+ilà i"t àèn qoea-einaó.tË lr.ngen. (3:< Neta Da11 en lx 1ENS)' De:eersqe:helft ver-

.'ifa;=+.í: r""tig "í zonder 2oigen wai de 'stancl betreft. In de eersÈe minuten wist'een'

.--àoed spel'end LENS aI gauw een voorsprong te nemen. De toch vJeer goed draaiende notor
'iàitt"tràei èèns qoea] ije 2-0 en 3-ó volgde ar zeer snel.' Na rust i',as Neta Darl zeer '

- .geÍiriteerà hèt vàtd ingekomen. ren nogai fel spelend Neta DaII kon de achteÍstand.' niet
verkroPPen.DttvJaseengoederedenömhetkopPieerbtjte:houden'Iletresultaatmochter
dan ook we1 zijn. uiteinàeliit werd het 6-0 voor 'LENS' Doox zeer goede '9otlpt"ttl'-Y1- --' Ton 3x, Peter lx, Fxed lx en good old Geràrd wj'sten we de winst bÍnneh'te halen"Tongens'

,' volgende wéek tegen Diè Haghe natuuriijk ,vieei heÉ koppie èrbij houden.., ' '1 .lri r,

- "'. I.Sin]<e. l: .r-|. 
- 

'''.:.

r.rj'Ë;igè moeiiiji<lreden' *ét t.t nÍet opkomén ïan de scheidsreèhterkon er 'Uitein'lelijR
;;g;;Ë" ,ro=a"r,] Dé eeÉsrë helft werd er aggie'ssief gestaït. Geliik in de vijfde'1,ínuut
weia èrna twee eerder gemiste kansen aI eqÀcàoia door Rob Pilon. 'Toch wist Esc.langszij
te komen voor het rustsugnaal-

-8-



\,\dlt Jos Kow{enhoven geblesseerd was geraakt Eoesten we ondat er op hee

besghikbaar'.was . neq 10 nan veÍder. Maar oxdanks dat waren de beter kense
.,zijde.-Ko vd stee.m4akte zeÍfs het. tweede aloelPunt voor Í,ENs..be drirk we

maar §e uitste.kend..kegpende Frank Christ Pakte enkele goede balIen.. Tot
het einde toch nog ae .geiljknakLt 9"".*tà. v,erdr 11 meÈ aI -'eeil goede wed

nurooer 2, van de. rangli5st.
j' ,, ,-'r.,,',,, M:Fti!'

ZATERDAG 8- 11- 1986 .

,iIJJ,JJJJJ.'JJJ:'JJJJJJJJ.]J.'J . . ., ., : .,..,.,.T ,. J"- velt nnr JEUGDFRoM 
-- - : r , ' :. '.... . .

,ï .":', ':- .- -IlI- -::,.-. J.... j :, ....
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJiIJ,],IJJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJ#J,].]JJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJ;IJ'JJ.IJJJiIJJJJJiI.]'t
nícnuEen KoNTAKTPERSdN;:' ' 'Paur vd steen;4 chopinstraat '103, 255l SV Den llaag' ' "'- Í' ' i -' : - Ter. 970154 1b.g.q.97167[1 I ..'
: "u .-'.,- ' 't::,"' :-l' ".' rr .r {. ,-: l;.. '.:..:

1 L,EN.S gqen speler
à weer- àan r,ÉiÍs-
rcl- echter groter
ér 5 "iainuten voor
st"f ijd tegen'de

., i''.1 .,-

Sanenkomst "LENS

WEDSIRI JDPROGRÀMMA A-B-C-JUNIOREN

i, j | - i
,AfbeLlen-voor :de , wedstrijde,n' bij Jan -§peanq ÍtP lrijdagavond tussen.l ,8'-!i en 19'00 uur'
rn uitersre nood nog op lur"raufooigón'op LENË Èij-idand van de iéuidtoin issie"'

331" ' '' -
435 r,'1

337
i

406 'r'

5g;2 " 
'

.,t í: Ji,.

14 .30 uur r,ENs A1
14: 30 uur rÉI'rs 'A2
r z .ào riui ' irr'rs 's r
12.30'uÉr'IENS 82'
''9;30'uur'].EN§ c1
12.30'tiurl vios c2
, i, ._," . ._i:. 

,

;

- : i{ilhermust Al
-' soA À1 i
- ' ' LYra 81
- GDS 82
- -'cDÀ cl t
- ' LENS C2

LENS A2

LENS A1

vl ' ..J.Verhoef ,- 11ï. 13..10
V2 of..3 R.v Kante4 13:45
V1 J.steven§ , . 11.45
v2 0f E'? .r ,..,u.45

"ttl/Z ?, '. '+ .. ' 8.!5
,. l,lelis ,stokelaan- ?, -.. 11 .30

uur
.!9r
uur
u9r
99r
uur

MAANDAG. 10- 11- 1986 . .

'19.00 uur Texas DHB À1

WOENSDAG 12:11:1986 . .,
I-" 19.00 uur Delft A1r'

BYZOT{DERtsEDEN

, i..

Duinlaan ?

Kerkpolcleroeg 17.45 uur

. zie kopy
'" rÉeftijds

Nog Èe on

achï;:h d.eze tENsrevu., =porgca.p) dtnoa,r*ptojt"'-a en Fats Boem show

grehs sportkanp zeist ls gewijzigd. zie koPy qchterin LENSrvue '
ivangen vaÍr D.v Delalen en R. v,lyrdeman afdracht loten Grotei ctubaktle '

voor zat€r-dag betatgn I I
' ;oPsrErírNèÉiv; i; I

I,ENSA1:yord!'doo,Í,CletÏa;j.ner,Èekendgemaakt(voor.8/11enl,2/l1).
. Leiders: Peter Meefout en Ronald Bogisch ' .,..r!:) .- i

r,EN§ A2' (íoor 8711 eí 10/11)" iI.Dunant.2x - v.TromP :,R.Mahieu 1 NiBattus' - E ' [qffaele -
.- '. '».haniquè'- t"l.Spa - A;v wijngaarden - R.HaÍtEan -.,K;verhoeven - D.Bisai, -' : + aanvulling Bia 2 spelers.t', .:',, ,",Í:- Leider! Ffed Grens.

.tE§_Bl , ,1.óuiant- 2x i- J. Í{es.tstrate - D.Bijlsma - M.Brooshooft - B.GUclO - R.Tettero -
. ---. P,eI H;ddio,+ _- M. Schuurriian - E.spanirxs - A.Raghoebj-r - A-Tikai.' '' l-

LENS É2: A.Í Dleldén. - N.Jdgesar'- E.Slierendrecht - M.de Vries - M.val .Berg - S.vd Derg -
-R.Zandstra '-'E.v f-Ítijf f - P'.ValkerÈurg - J.Acer - H.Smulders -.'N'Bholai - '

.r..M.Pennings. Elger, 'Jan vd BeÏg-

wL, als vorige weéek . met,D.Heins 2x - M.Tljsen - R.Tettero - en" J.SPaans zie
ook C2 . '' Leider 3 Edr'rin coret. '

LENS C2: D.v Delden - D.Heins 2x - M,Knoester - P.de Lange -- M.Wubben.- R. Gilliot. -.. . , _

E.Lau - N.Scholte - F.Lelieve1d - M.Tijsen - R.Tettero Bn J.SPaans'
Leider N.N.

-9-
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- ,-Í,YRA A2 '- ÈENS A2 ;t 7,'2 |

vro§'dl .:1. ÉNs bl 3-2 (1-0)

,'I ir :'.j-: 1, I

voà.'4" tuà"a" r.à.ji ií =uccesàie' moét' héi \rerlIàq vàn a2 'iir' de;IaaÈte Einuut begiínen':'
oan". uanieiré: rufgt- oË door h'éi ,idden, Éiipt en diaait, zii:fr 'vÉl, e; spèe1UiRiccaido .Tettero
uqr-r. . t;b '"ontrotèèif ;' Èr jtt, .." schÍet irrèselijr< naira -én 3irive_r' i; 6. -"ëchtèihóek ' .Het,

taii1 jt<e puutr.t vèert julchend óvereincl.'de'sËnèiasieéhtèiriLaat"nog àftrapPen; Lyra gaat
op Jacht naar de gelUkroaker, waarna de llan in het zwart besluit'Aat:het tijd'is voolí:ihet
einÈlsignaal. Met tieii: man, patrlck Straathof was ner tvee boekingen vroegtijdig naar de

kleedkamer gestuurd, had LENS een roÍ oeij.ge wedstrijd toch weliveidiertd' iri lwiíst olhge2èt.
Na zeer natig spel in de eerste helft' die afgesloten werd metreen.1:0.a.cht9,r:t3ntl.volgde

. herstel na rust. Agressiever, beÍíeeglijker, doelgericht€r, en dus gevaarlijker. Í,ENs .

-'Ueiàafhe 'tret 'spet iïlisws rieeg tcansèni en in ile'clertigsdè roinuuÈ viel dè "qelijkÍoakèt. ''
OiËnus 'gisai '"spge.Ide rzich op rechts ,prirna.,yfi j gB RoÈ.-Mahieu maakte_de voorzet uitstekend
af. Àf en toe brak 1,yra eve4,uÍt de onsingeling,,.maar Jeloen Dunant speèiàe" oóX u:'t aë

goal sterk en attent, zodat een tweed.e tegengoal ultJ:leef. Ook LENS scoorde niet, tot cle

laatste Einuut, waamee. het verslag rond is. lir -;1j;"'.;;;-;.,l-jri: j :;;riii -ii: r'
Aanstaande zateËdad,6acht ile _:èngeslagen t:lfgplgpgf _ qOA,.met het doelsaldlo van:_38-voor1 -.

I tegen, omdat À2 gaat stunEen tegen deze Ploeg een oPdracht voor aIIe sPelers. Iedereen
uoet=eën "t 

ijapf# bedenkeril en'èen èpsteiltng. rnlëverèn oE'13.15 uur, bij het'..verzaneleri': 'i'-:'.i'-. ' ''' - '!'- .;i.1,.;.:,'-:':;.,.,ri.rrea'^Lre.n".,,,jr;.::,:,',

Na"edil siechte Èarmin§-up begon LENS aan de- weds-tri j cI tegen \oP19. P9..T Yios B1''De eerste
;i;Ë"-;;;à er nÍet Íer senoeg sespeeld, en ctaaidoor rràes vigJ ée1 scir',èr'. L'eze werd

;;é; ;;.i insekopu doqr Basti KIukIuk, Door deze.achterstand !rórg., Èng wa45è.r. Er eeidl"
feller'gèvoetUafà en daatdo'ór kwamen er hardg §uels. In een h9.rd. duel verd Danny Bijlsma
geraakt (of was het nou buiten het DueI???).'W.e, gingen met eeí.O:.i achters'tanfl en een ge- '

íLÀ="."ià" qannl Èijl§na:- cle, iust i'n, en we,}n're$e-n er ook weer met -0^;l,uit'-bè' ze netft
werd,er beter gevoetiald., er kwamen ook meer kansen. Maar door een èountei" van vios kh;amen

we op 0-2 ,achtèrstanil. Gèlljk ílaarna traakte Ashwin, na een aktie van Edwin: SPantrn!à; 2-1.
Er werd hard geknoktr, maàr wèer door een tlrPische Psv-counter van. Yi-os werd.. er".3.-1,. teg.en

gescoord. l,:.uidoor goed voetbal scoorde Ashrrin Raghoeb ír 3:2, LEN5 wist aLat het nog kon.

En er werden ÍisÍco,s genomen, maaï na 7 minuten blessuretijd floot de s.IeghL llÉitende
Ëèhei,lsièchter af .' uoíteris, ''.als l{e tegen r,yra ook zo sPelen winnen we 99t -99P+',, H,,el, vol-
gende verslag wordt geschreven door Maurice schuun0an. .t "" r r...-.

:-!a,. Ie9, ik-.vi$,99n plogdle F:r.J<*.d"-I,.!,ï J.ekk:Ie.lii:. t-"'t 1:t:1d:.I dan een"broo§'iq kaas'

gartin.Brooshooft..i.i:, í( : f ;il

vros ë1;;-' ipws ct -- ' : ' :- . 't ..: . :_.r,ri,irri,íl ': -' I

Àan het. begin van dit seizoen kreeg ik een doos net auto brraé?Oeten.' 'Éóelételllng was om

er een auto van te Daken met cle mogelijkheitl om ieder jaar sneller te kunnen sq?],r -tgÏYijl
de velligheid niet u1È het oo9 moest worden verlorcn. Nadat Det zorg een atito ii'às- gétouwd
bleek daÉ er toch3i 'wéiniq "iower" onrfer dé motorkap" àat.: 'uè' cinderdelen bleken yel.;te-
functLoneren ,àd; àIs Lr niet TO minuteri lang 'geconcentreerd werd gereden g.lngen er onder-
'délen ios:.zitten ïaardoor. race ????(ook net een hoop.pech:) 'vr-erd verloren. qan cle. j_gugd-

kommlssÍeDo4teurs. kreeg ik.i.tog.een -paar- losse onderq-e]e4. en. wonderwel ".w,qrd 
niet alleen

als wagen sterkeï maa.r kon er ook een tweede sragen.gebormal w.ofqen- Si.ndq.viereneenhalve
week maken twee top wagens (ied.er op zijn eigen nitleau) de cÍrcuits onvelllg en trordt
lace _na race gewonnen.. Afgelopen zaterdag vond de raèe om.Escartp II Plaats. Voor kenners
was Ïet een heel goede raie nËt geriarleei<ie aarivalspatto.r-:èt , ; er koi_ npeiteloós e-en very
snelling woraei bii- of tèruggesélakeld, en er werd Eet ïuim verschil' ge'wonnen. I'lat een
EactÍtsvertoon! I Nu gaan we 'ns ki5ken of we de auto- àog neer kurmen stroomll j ne n en deze

' ók" tDöói strak -in:de: lalc kunirén zetten' - zaterdag'de 70 minuten van Yqqesteynr. Qo-or, de

r.reek'nóg 2 ,keer r^Iat pdetswèrk, vrijdagaYond brandstof tanken en dan::;----.-.-;:-.
-i

--l - juÍrj-e, jurrie, jurÍie en Jurrie
'"p.9.';'.;- l . dmlnÍsvers tiindéir te.voor kómen!. het brandstof tanken o.B, vrii{aga.vg4d +q vg9r".

de spelers hetzelfde als'iroeg. naar bed gaan en voor de leider'?----':eh--::ook I l

nersje 
-lrrierixà: 

Nri r,óto-rxrRA inlevere t kÍe b:rà."|) ': 'r:i-:.. " " ;'. '',,.. .'r :-,, ii' .'
; t".t _ ;..'jr.,' .:_.. , ..:i -. !,.1,,

.I,oTIO EXTRÀ: L speelt toch ook nee (zie b12.1)
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t" «ii..ö'cz àf iranpioLnsneÍgingen? Ei víerd geàacht dit varkentje wel even te wassen. Tegen,

- nègen Ëaà;'aai kon niet mis. Nou, nietè was minder waar. De Jagers-was Eet 9 Ean oPtimaàI'-i t';reíóÈÍveeia.'aó 
<1ie kant werci er mét volle inzet en ovgrtuiginq gesg:elà. Toch 1ee.e9'c2

oe nobigè'k'ansen (t'ticha en Pàscal) . Na 10 rEinuten vèrrichtte Marco Í. een goede redtling,
'- . madi'Xortè: tijà fàt'.r'kon hlj een doelpunt niet Í[eer voorkonen. Slecht verdedigen ging

t'-.trieràari -vöoiraf . C) sèhiok. hièrviui' en even'eerd., goed de aanval gezocht' Pascal, Micha en

." Donny'ro=in dfàt Èij: een doèlpunt. Kort voor rust was het,bijna 0-2, na, nissers'rian Frans
.': !n taafco'w., roaai laatstgenoemde hersÈelde zichi goed met een"sliding. Rust 0-1' In. de 2e

À;rit "i;.rr.iïut-or""t[in9en bij c2, ondaÈ de tevredenheid met de plàats-in heÈ etftal.
fËnriefi:f< nièt voldoóndè ,.=. rrwin gaf ons hoop door de gelijkuaker te scórèn. Het 9eluk
was'echle/,van'àeer 4ortei Ouur, want de .tagers benutte uitstekend een vÍije schop:1-2. ',

. 'ri'io'ríu sdiirtte'c2 in:,Binnen 10' Él,nuten liép de,Jajers uit naar 1-4..wàar, tras. het zelf-
veitrodweí,'àb inzót en het voor elkaar wtlleri werien? Toch bleek c2 nog. niet. vèrloren..
Erwin liààkÈé nièrria trlee.prachtige doelpunten en bracht de stand tgrug n9aÍ 3-4. Toen pas

, schrok de rest van C2 wakker. Dat was I ninuten Voor tijd en natuurtijk vééI .te 1aat. '

- Nu werd er pas'lestreàen voor elke bal. Edwin Lau was nog heel dicht bÍj de gelijknaker
net zijn schot boven bp de !.at. Jamer voor hem, want ik vond hem de beste van het elftal.
Zo gLnq deze wedstrijd onno.qig verloren. Volgende keer vanaf het begin keiharal er tegenaan.

L*.
:.i ''

IJEDSTRTiIDPROGFÀMMA D-E-F-JTJNIOREN
Eeroan wubben.

Köntaktpersoon: ..It .' Robert Pennings. tel' 6524f4 (bq-g- 970154, : ; '

Afbe1len voor de r+eËlstrijden bij Robert pennings op vrÍjdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur
rfl uiterste nood. nog op iaterdagmorgen op LENS bij ie6ancl van i; j eugalkolnItrissi" ..
tel. 651314. voor avondwedstri jden tel. 970154. - ;:. ,l
zArEBriAi's-r r. 1986 :' sanenkomst. LENS

813 r;'.
479
9Q2 :.

10 13
1038
1044 -- 10.0.q

BYZONDEFEEDEN

uxr .Dev jo Dl
uuï Rava Dl
ggr.- I,,ENS Fl
uuf LE_ _NS E2
uur LENS Fl
uuv.j Rijswijk E1
u!r- ,vredenburch

LENS Dl I

I,ENS D2

Valkenieïs E1
BScr68 E2 (vr)
oranj e Blauvr Fl
LENS E2

LENS F3 
, 

,,

oosteinËle voorburg.,
zuialerpark
v3
rrz

v1
sp.park Pr. Irene '-
vredenbuïchweg '

a9.00
10 .00

., 9..30
, 11.00
11.00
.9.00

F3

8. Ó0

9.15
9 .00

10'.30
10.30
8.ls
9.00

uur
udr
uuÍ
uur
uur
uur
uur

zie kopy achterin deze LENSrevue: sportkanp, Schaduwprogranona én Pat's Boen Show

Ieeftijdsgrens sportkaqp zeist Ís gewijzigd. Zie kopy achterin lENsfevuè. -

De elftalfoto's zijn gereed. Ài te halen bij Gerard van Reysen. willen alle
D-E- en F=klassers die een foto beste: " hebben daar zaterdag aan denken- - '

met vJ.v Dl,emeÍ.l Leider : Ton

met D.I4anniesing - v. Goblno - s.Blom

LENS E2: als íorige week

OPSTELIINGEN:

LENS D1: als vorÍge week ' s-craveneijk.

LENS D2:'ald'vorifie weeË
Leiders: Rob v Schaik en Patrick BijIsDa.

LEIIS El : als vorige week met P.v Rijn en J.v Diemen
LeÍders: Leo v Rijn en Richaral vtl Eóek.

met R.Geernan - M. Facee-Schaeffer .

LENS F1:, als vorige week met J.BIom Leiders Ferry v..Kester'

LENS F2 r r,,1. Boórman M. Daamen - M. Gennoun - A.Jagga - F.Ka$pfraat - v.stigter - R. Jakobs -
D.Tlemeyer. leiders Rob !'lahieu en Gilbert steenwijk '

!!§§--.!]:::G. Engels - V.de GrooÈ - R.Marten -. R.sE)iÈ - R. StaP - E.Tetterb - N'GJUiot'-
-:----1--' À.souaré -. P. calupos Ponce . I - ' l

Leiders r Darmy bijlsma en Jerry HoernÍg-
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LENs D2 - Laakkwartier D4

UITSLAGEN JEUGD

.'.1t ' i'
Lyra A1

JtyÍa Az
vios 81
Die Haghe B2
Vios Cl
],ENS è2' ' ,

I;ENS Dl ..,.,
I,ËNS D2

' i - ' "lr-aiiktwàrtier E1 ' j 
'LENS El ' "' i'' 19-2

r,ENS Al u-4 '. 
LENS E2 g_o

i,ENS A2 . 1-2 ADS El
ffi; ;1 3-2 varkenlers Ei rir.''- ' !-ENS F1,, .t't.'. ?''?':
I,ENS 82 . 1-10 LENS F2 -- ' vios:Fl " ' --" ''-u "'

LENS c1 O-4 ''.':;r LENS F3 - Laalkwartler F3.5'-1

dé.càgers: c1 '3-4 '.; ....;,....^l ...

Lyra wÉ16' thirii ..ciuè ;nog ongeslagen' Nu niet Ineer ' Binnen 19 
'l"ottl-1.-tgJMohalnmed 

ze op

:een.Z-Q achter9tand gespeeld. De 2e helft maakte Àl het af' n's' zate'rdàg'thujs oiíttla'3o

,;;:;"-.;Ë;;-i"s"r, íirieiq,G. oo rekenen op.vee] publiek' *ti,"u.o b*T1JltÏ =t*t ,'
:LEN§: AI aan koP. succed. ., : ..'

.I,ENS A2 nwon ook bij Lyra. Het ging niet ]3o-SèlakkeliJk 
ats in de'tfiuiswedstrtjdl' Toen rias

'het'?èn'12-0 overwinnh;: iil ;;'-Ëj'J*a.3 róttero p'i- i" de r.a:t?Èe Y*": e:, overr^rinnins

.bínnèn.schiete-n. .,. . s1aÉ en de.stdrt
Gi.iI lpr aactrt ïan 'É, 

'roiuo ar aan een necerraag '! De warming-uP "e= ::::
ddaróoor ook niet ,o u.-"il 

"à 
uir".p wisten dé sperers dat er meer.ingè2eten hacl' Bedenk'

dat voortaan vooraf. zaterdag komt iyra. we rekenen op een overwinning ' :. , i: i 'l

LENS lJZ. Iiet er g"." gru"-o"Ër qio"iËn, De 10-1 overwinning zegt genoeg. ó2 sÈaaU nu aan

r."rlZii.;à"nlx"íu.cos. ' .'-.: .. ' i 'i'-'": "'r ::

UE!,ls'c1 heeft d€. smaak te Pakken. .vrós olrà 3èq sota vèfzorgd voètbal kansloos met 4-0

versIa,gen.zatèr<1agGDA.D;tkurrnénweer2puntèn.wórilen.
LEN' c2 dacht dat ,. "r- 

ui=rui"r,. rir:-o wedsirijden zes punten. Nu tegen de minmer }aatst

de Jagers. Dle waren nog maar mei 9 sPelers' Toch wonnen ze van LENS c2' Pil.qa:,::lt
niet, íodig. zaterdag veiwachten v,e een herstel tegen vios'
LENS D1 speelde niet best. via een omstreden penuity *orrrrun ze de vledstrÍld. '. Later oP de

Eiddag waren sosEli€ie 3or,g"rrt weer knaP. lastig op frNs ' Gooi dj-e- -energie . 
Iiever 1n de

wedstriJcl.':;'I---:
LENS E1 heeft het nogsteeds erg zwaa: in aeze"pàufe' Nu was Laakkwartier weer veel te
sterk.. Kcp op j9ngens,. zàterdag-patliien jutlie. dè valkeniers get'oon' - '"' -'rr i : '
LENS E2 had het deze keeï àok't-e 'i'aat ' Dat h-ort er ook eens bij' ÀDs won net B-0' Niet

eerlijk want zlj nuaa"i;=p.r.=s Eet ijzer.en noppen: -zateo "eg vriendschapPelijk Èegen BSC'

IENS Fl Eoest naar au Vri't "rri..t" 
, Het-rverà Z-2-,.2n §!. scheicls ' i^ras ecÉÈ niet eerli jlt ' vol-

gens de spelers. .

LENS F2 verpletterde Vios en LENS F3 versloeg raakj<wartier in de tweede helft' door 4

'- dcÈlpunten 'iai1 Robert staP, en één van ltay Marten'- Toi zatcrdag en veel :ucce.s' t - - '
t., i i- -..i,,1 i i.. - r-,:.i,

SCHÀDUWPROGRAMMÀ

Bij algeÉele
niet zeggen
blijf niet z

.ffeLi-rrg wordt onderstaand pr:ogr"'a afgewèrkt' Een" beetj e'rè§èn wil nog

o.t tJ "Éq.k 
.,,íd is. Ber bij tl,ijfel eerst': 'veí naar-LENS'te,. 661314 en

omaar" thuis. Jé dupeert dan je elftal''

t -lz-



r .: l 'Sirnienfom'd€ r.E }Is

re.so uil--irusà.sr 
t'

t4. 30 uur' iÉr.rs 'nz '

t i'.30' uur ur4'-s..H o i '

13.00 .dur r,eNS uZ' to.io 'u.ieJ sMsH öt'' -

13.00 ïurl i,EÈ!'i2' ' B, 30 
trodtrct.t!':pi' 'i'

9.30 uur lENs D2
9.30 uur LENS E1

11 .00 ..uur LENS F2
11.00 riur LENS Fl
12.00'íur LENS F2
12.00 uur LENS F3

Í,ENs A1 (i<unstgras)
'Érathèii x

.,'.1.. ,i.... ..rb , !1,.30 uur
í,i, . ,,i --", lr.' 14:00: uur

....1i 'i '..-:r ,, . .LENS gt,.:r(kun5tgras)
'- ;. : r.,:i ._Í ";.... tlai,en :x .- .1

... 'tt t, -'r;i : tràinen x ,.

- trainen *
- Èrainen x
- trai.n6ÍI x. ; :'r'. i. '., trainèn -i j .

' ..i .i :.í , ,.r tralnen x .

't' :i -- ' ''trainen'x 'r''., .. .: :,.:), - i .,

,':_::_.1 ::
ch opgegeven

1-8-74,Én 31

';,.' 7 .,.,. ," ,:i".. ,:10;30-.uur
. i r.r a 12.45. uur

' '..,:.'. ,..' .n .9.30 uur
:' ,. :" .,ï I , , .i.:.. , , 12.:45 tuur
i,. i -. §-,.'. - *Í., r.;r.,r] 8..00 -uur

' . J.r '9.,15::uur
. -..,. P, 15 gur
i :10i30 uur

"r .i:e'ttS. Bil -(kuàstqras)
'' '.t'rainen i 'r

{.j.jr1 rii.'..1"

::. - .j,.i r:,,.,_, . ,',i,i,r-.l;, 10.30.uur
'::.: r.-,r ^bi ,,.ji r:; 11.30 .uur

ii! ;. .,.i,: . .-r., l:,. ,' , ; 1 1 . 30 .UUf
' ': r 1-J{, !ir- : .'

* ond". traingn verstaan we het volgende , zi. jri qrj velclen ai9ek9í1g .rt".,. -ii 
t'- 

"t redelijk
en droog weer dan gaan we natuurlijk niet de laal"in naar dan"zoekën we eën !3s99eru11e
plek waar we onilerling wat kunnen voetballen. 'Neèn hiervoor'je nàraale. véètbàIuitru§ting
incl voetbalschoenen ,"" 

-"i-àà 
een traini.ns$ak.en glmschoë;eri. ziin àe'v,!faen afgekeurd

en is het heel slecht weer dan gaan we naar dé-zàal van cle }tartérraite. HeÈ klubgebouw is
àe hefe'aàq open: Jullle xínfrdn-hj.ér teiecht voor §pelleu:' ; en videófi1n...:Tot. zaterdag
.- rtlrs"oàji. 

raï is het" àfgeieui:al I 1!"' r '':;'r:' 'r'' ''':, '::'''r ' '"''''" - 't:::l
1. .-- | ^' ;.9 1. r .. .'.'iï. -.j -l::.,- .-t.-f: i..

SPOFfKAMP ZEIST

ToÈ nu'toe hebben ondeÈsÈra!-ge .. spelers zi
'- j' ;r,-, .i ,..-' !" !,..Í:,ri,:,' ;, I

*i3i+ír,ïP?;-+tr, 
?:"+ ". 

;

6 n lt uIí allà's 1érs elroren tussen -7-78 (Dl D2 E1 E2).::;',
ito -R.wubben .- R. Fllemen,i- S. Moeslolr] - H.verhe

ví.v Diemen - B.olsthoorn -.M.Bgrsten =-L-
L.van .rt Klboster --,R;Otte - P.ivd steen -
J.Sandifort - M.Pronk -.L.'Peek en M.schol

voor'- 
iait ..r=tè rurp'Ëébbdn' zich aI 20'jongens opEegeven. Er kunnen nog A;-jongens mee.

"i
, . t7 t/n àz auórièt"s speÍers 'q1àÈoidn' tussèn 1:8-71 èn 3t-7 -:l 4t i (Cl , c2 , r eerste jaars-:,B)"' ...r

y - R.,Pror0r - P

Abournarsa - R.Z
J.v Dl-emen - S.

te.

. ro..t, -'"í.iieír,'".til.a" s,
arasÉrà':'Élàen Heier -
Eoètlg sei. ; {:BT_r-I"s.l -

J,Spaans; - D.Eeins-.en- M'.W-ub- be-n ' De aniI[o valt wat legen. Er.zrln 14plaatsen te verilèlen.
zoàls jullie-rkunnen zien .is -de !.qefti iosgrens voor-, delÈam!èn ge','r t,zigd Een voètbalkaÍop
wÍl zeggen een kleine zgs dage_n vol net sPorÈ: ' voetlcal (ve1d,+ zaal) ., .?e

rÍoet!à1-

vaaÍdigheidstesten en 'diverse posspelen' 
.
Dit a1les voor de Prijsvanfl S1àpei,

eten en sporten :oP hqt,sPortkoqp lex in zeist. Àanroeldlen kan door naar PÉÍur vd 'SteË;i te
=idrpi
3s, --1'

bellen. Iedere dag vaÍlaf 17.00 uur telefoon 970154. Na aannelding svtr) àirèkt f 4ö, - over-
Daken op gtro 336?11 t.n.v' penningmeester LENS met vermeldirig, Zelst';r''-'- ;..iI.-',,:l:;.:'
Oproep aan aI onze le félers': KdMiA ATERDAG À.S;,KIJKEN BIJ A1I

' i' . . ebben ggn . .r,;3.r,-'.
we hebben eeh ' " '.

'we hèbben een ; :.
'I t.,e hebbed . een

. t ;i,+.:1

I,ENIG EN SNEL I'I : .J ;- h

i:., r,.J. 'r':

zaterdag a.s. speelt. o-n-s -41-te+q, ale "belangrijke wedstri jd on de bóvelqPe. PlaP"ts Èégen
'Wllhelnus uiÈ vqgrburg, om de-,r.bovenste PIaats. Vfe verwach ten ar. onze jgugispelèJs na hun
eÍgen ..rredstri jd oE hèIÉ qf ig pp LEr.ls. oE, À1 aan te moedigen. Lees ook het stukje- óp
bIz. 1 van deze LENs-revue. Naast de YelI:"We are Elue, I{e are white, !íè are playing
Dynam1te", kunnen jullie ook de volgende YeIl aantreffen (of elke andere diè juUie_ zelf
wèI -wetelr-: ter verzinnen) :

'w. ióubi';i; s
N

E
L

we HeÈuèrf" een
Èè neuuen ee.,
l{e }ietiberi den "

we hebben een

We hebben een , ï,.! E r..; :
Íle hebben een , .,,i j N .

weekje sàuerland? NÉ LgrTo EXTRÀ .inleverenl

L
E
N
Í
G

-. - ': .';-Í.

I

(àie bLz, Il
-13- ;



*De fotors die geloaakt zijn va.rl. èe a\$.vitgi!en.. .ti jdens .LENS- voetbal- vakantLe - week
-.,hangén. aan het laa.ur van waterioo.il-iri. kÉÀtí;e-.. Ze kunnen besteld worden'Via àe Uester-
r lijÈt.dle eveneens is opgehangen.. oie.Èèt. gnLf livant over 14 dagen worilàn, ze weqgehaàid.
..overlgehs is vorige weei-ook het'laatste ràt-tètie ontwikkeld en - hangen er.sinds'af-
.Í gelopen lreek nieuwe foto's bij. Voof a},:gqps+t. van de C-en D-klassers'op de viiidag van
:,àe ,-herfstweek. De elftauot-,.i die è.ïaér- ]gËriièn besteld kunnen zlj bij Gerarcl vaIr ReÍsen
.,rÀtà;" àpgetriara. vooral van veer D,E èr,.Èrri"="t= hebben we de besÈrde.I"!:ï= 

-los 
t"

rions .bezit. :- t 3..iÍ,..J ,!r :.: .1, :.,. ,r . .

.lFOIl)r S..:HEBFSI9IEEK IE aESTELIEN

l,reóc;iibpscooRDnRsLr Jsr'
niklie KLoór Ez-r El
lJillem DaaDen F2
Michael BorsÈen D2

Robert Stap F3
I,busa Gennoun F2

2t
77
t6
t6

iloelp;... '10, Ashwin Raghoeblr. 81 ,

,, ,r.,. .,,'Clno verqeveld El I , ',

., i-,,.,,,'.+*"t vd seYP D2 , ] ,,. ,;13 Rob Mahleu

10 ;,
"to-.;.':.o ' r

10 dcielp.i.1.'.. .'-
,r2..,'.I
;Í3r.'..i

-..5. ::;t 1

t -. ".:
,,i i i" ';
.,1 .r ;i

L4. ,,
13 r;

r r:1-\ |

'ijÍl j'l+ t

,6. iichàrmè
. Patlick
Hàié1d
Hans Ve

d'er."Àsè rouri A1
'vd ZàIm F1

J

:i l!,

,,,t i:.:

:;f

1.)

11'

Í'- r.I

r.Ésmulders -lJ2 ,i,:.'! i..r 11,
r.l:rri.1i "D1''', '

,,:ig l'í .'i à
i ''be, Lroelpuriten; échine'rvan Rikkie, !q9o-r _u9Per!.,.aJ erlige

krijgt van het "ReEco Boere"-coDPlex. Hij voelt thans, zoals -,91L
weken. We..hoPen dat nlkki

de tops èo'öiaeJiili j st
e,. geen lasj

blijkt, de hete adeIo van t{illeD Daanen, Michael Borsten en Robert Stap in ZIfn neK.

LENS EoOGHOITD-BOKÀAL (voor C-en D-klassers)
19 .-:í"1Í "'f,. Ryai;.ciÀIiot CZ . - t ., .49x j"
. 10 . .. - ,. Hans verhey. D1 . 16 { ."'11'...-r: í:RàOuI: Ja-gga p2..,. .-=:! . ..40xrt..,_. John:.MaÍl§,"-_"_l* c-1- -

. .., .. iIillloy. Spaans- cl.

. '' '-'RonanÖ Tettero c1

. , 'rlield'schuurrnàn ' c

. '"r laà"i:.ëa wieisiià' ó

. !,tario de Brito Dl
::: -r,^. : Eavid yan .Zetten

''7ix':-\"-'í2:'i
r- ,:-à4i rii;' j.,.'.+. i tl .,.-

:.'.56ii .;,r- - i:. .-ià

57x ' ' t't-L''l5-i " r

' Erviin Rletveld- Gl . .'. , r.37:(
i"'J Petèr Pronk c1 ,.,' '. . ,; 36x
-r"walterl$an DieBenr Dl .1 a 36x..
,i eelóö' den ueyer.rcl " .' ... i 35x.

1

2
3

4
5
6
7
8

Jr. ., - i,

'in3; '' i-)t
*92x:-..é._, :t

85

7
t-

. .;,- .' 51x -...-;,.i 16- . ..Barry.gl.s.t4oo,tn D.1..,.,,, ., 3,3*. ,,,
Bet lijkÈ èro.P dat _JolIJ- Mansveld, ,f{, i '1. Spaans. en. de .overige- .achtewolgeïs van Arloindo
àet .hoofd of beter:de bal Í 'in-àe' dchoót '9eIègd'hèbben." waÍlt. in 'de 'È'ovenitaandle-" aantallen

.(
is, sinds twee we

" hebben "ori:riéir om iirmi.naónog 5
ken nietÈ verairaeia. or is

Shólr." i ,.;.; :.- i'

'.)-l.r':

;, i I '. .;;,,rr.., I j .r ...r1 -'i - -.:. i .i. .: ,. ....i ,',:-,.1

àaÍ 'de Sekenalèl ètilte. voor:de storm. Jullie
-in te bàIeir. ile prii duitreiking -(ae .LENS-HooghouQ-BokaaI)

r tijdens d9. l,ENs PATS '-' Boenvindt p1àats OD 13 clecelÈe
voldende

.9ePTq. oP
wèek nenen vre Ueer de stànd van 'de LIESIE' JEUGDSPEI:,ER' otri ln dè LENS=réyuèr gebar
het aan rà1. wèidstri jden clat tot -ei.l I mèt r1. novèmbei' j.r'. is gespeeltl. r

EK-Eag aziEe Nederlands EIftaI
Met Dedewerking van 'de' sp?lsol yan 

. 
hei }lecerLands elf§ 1 (PhiIiPs) heeft de Kl'lvB een, nieu

- voetbatmaqazine (een sooiÈ vr) 'éanèngèstèta. Dit biad wordt à:-s;-vrijdag lanàelijk via
. alie vereítgíngssecrëtàiissen vèrspreid.', Ílobe.lijk Èunnen iullie dit blad dan ook zaterdag'' a.'s. in de ian[ine àairtref f e n.- neCÍs grdtis;'- dus je kir;t'een exemplaar 'mee naar huis nen

Er schÍineh o.a. eèn aanteil"aCtleè in' tè'staàn- waarmeé, mooie) ptijzen 2ijn te winnen.,
. :i .t : 'ii.. . ,' . Jr'.. - ;.....r -iL'J_,..- .:;i :.:.. ...'..:

':WAARSCHUVIING . j .,. .,ll:r l': :.:.':.,r:.r
ilongelui. !íe zijn met zijn allen Iiè van de voetlalclub LENS. Het woord' 'lvoetbalcfiibll
houàt.in dat het voetJallen.ons. verenigt, we vinden het prettig en gezellig oq, irekelijks
t0et elkaar Èe voetballen. Een clu.b is1àIteen een echte. club als we elkaar ö1dbr1in9.'
kunneÍi. vertrouwen. Helaas hebbeE víe Boeten constateren dat nog niet Ledereen dat vertrou-
wen rra'arnaakt. Zo werden, afgelopen wekgn de voetbalschoenen van Patrick, S_inke. (El) uit
zijn voetbaltas ontvreend die hij op het tassenrek haè neergezet en Eiste Eelco den, Heyer
tijalens ale herfstweek na_afloop van de ochtendtraining zí)l f 5,- zakgeld.uit zijn kledin
voàralsnog gaat cle jeugdliorrnissiè'er'màar vanuit dat dit niet aloor LENS-leden is 'gedaan.

Mochten wij echter ooit konstàieren dat Jeugtlleden van elkaar lopen te pikken clan zal
de jeugdkon4issie hen - wie hét.ook ziin -. aan het bestugr voorclra-geo 9P deze qe

straffen. Want zonder onderling veÍtrouwen komen vJe gezaDelijk nooit tot goede voetbal-
prestatles .

-t4-

-r ' :4J.1 ',1-l','.: i.r. i..:.. .' .'- -.1'l-i..r : -.



l(u I x. r L:':.r.),^ rqÉetdrao'vas oB voetsAívERENtctNc LENS 
t'(r,Ewrc Biv suEr,)l l'?l -À; i rl iir'r:

:,.i l
buste

.r ..,)j:'.;. ',i..: ,,:- r.i-rÍ: I j'r..- -. ,,:.,.-., !:" i,-;,:. :."d)
i, ','. ..rr,:.,i- i,: lri.iloooooooooooooooo

ó .o .: . r.. :...:_r,,...;_íí.- OE.FICEELoO
oóoóooàoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

. IN ]3AIJ,qTAGE. *.

2?98 S;R- ltlot 120875 Djur. 760, 2546 q(.qen Hqaq.q.l. :?1-Q.1tl^
,i'

zslt BD Den, Haaq tét; Ëlezza - -,
:' . r :,.i r

66, 2563 PJ Den Haag tel-59631

. . . ' :i..r'l -'---.:". "'ri 'ir''

2307 R. Jacobs 220278 E

r,'.-i'-. -:r-: 
_: r..,I :r, .': .-.:. . .1. . ..r..

23OB E.M. Lancel-Brener 120763

un)

NS

vreeswijkstr.

WijhestÍ. 14,

Weigeliaplein

,E -- 
: '' .'

s. r.{. reiendeÉker, Rc. ale Jong, J.Buitelaar; ji'--ti'

: .tl',:' r-f l, ii

BOETE
iEffi-trattetoglFL le- enlof 2e.boeking f
M.J.vd Hoek;'A: Ramtahalsing, Th. Dikstra,
g.Kooyengaí J.P.Mulder

Àqeídà '. IddenràaidÍérsaderÍns-d.d.. 1-12-1986

,|.'

i ..r . , i. i(.c'r

-Íi
t-.

.]:-'1'-+ :'

--Lr.-t------.
-oJ-rèààïiEaa- h-orid. t .o.p ïàariaai1 i aècosÈdr"à.s.. haar algemene j aarvél§àdéling. -" -- " "

nailvanq ?i.O'o uó,'lËder lÍd vanaf 16 Ja;ir is van harte welkom.'' .11 ' '- ': iÍ':: '' 1 '
r...-..',,,'l:.,.,,,::,i.]';'.,,:,:..,:,

..- -1 _-T ti-r ,. J.,v 1.-À,:-1. : I',. .., . :r,. t. I - .,1. Openi-nq / I,redederlngen
2. vaststelling. aantal aanwezige stemgerechtigde
3. IngekoEen stukken

Ieden

:'4
;-$

6
7
9.

j:vàststeuing1nóttiIen'jdarvergadering,d.d.,25-11-1985..|..',.]'...'j,,:,-
j ' Behancleling, van - gevoerd beleld -en ' jaarverslaggn over vereniglngsjaal Q5.{86.. ,i i. ::.:i:yi:.

. i. . ,:i' ,i

..11.,-

, .4.".. 3ri';-:li-':r.-l;;",
Í5 . , !,[ . .:rr.'. .' l], ' r

Behandell,ng financieëI overzicht 85/86
. verslag kaskotrmissie
.'jvastste+Ling begroting-.86/97 ,

De ledenraad

8 .-: Bespreki.ng te ivderen ibeleid - ;,:., r

10. vèrkiezihg .bestuur "., .. '- .' .rr
11.:verkiezing kaskgEqiFsie . ,:,j. .

12. Mededeling van Plaatsgehad hebbendle benoe1i ng,'ín kormissies
13..-voo!:stèl1tot,voo.rbereidi4gop!eff1ngIedenraad.
14 - Rond.vraag
15 i-Slui.ting $ríl ,:r

!.!,'':-jjt.- r; -:;:ï -l;i -r'.-'

- 'i : i r;.r',. i:i'.'lJ':{
-.;il r.r, .-n

. - :{l:r,.t J- " 1;rr :tt q

.,-, 1' {5::

Voor,vrat ale, pun
j.I.Í .-- ). ''rt . : I .,' '" 'l:!,.'

,..9 -betref! zullen,de stukken.zo sPoealig Eogelijk P,9,::ltikb?9f., .ten::A'"5;:'6
zL)í:,.t -'. -'arï ': 'i).:/r, -,. . :':'- À

\..,.-t-_ -,a , I .i,r- _; -,.,.,:,i fJ =!.1,.,., rJi
r:t! L:ti:.. . " !l i.,..'

-'Í .! - .r,. Ji.i..t,
. --:rr i Íl'. ia.J :.' idrr :i
t..),. tr\t: r*i .:,ij r' ilir

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

-1-

BetaLing v66r L-72-1g86 door overmaking op glronr:nmev, 3367!l of baÍtkrekenlng 12992422-9. ..
bij Rabobank te Den Haag, t.n,v. v.v.LENS te Monster onder veruelding và ":ÈönTEtrlr- t:*'t.ivi"':

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

. i.. --! i'j1 ,,.i iÍ'-,,1

I\.piste zlek .:,i i.-1-.,. - ' ,!',::-(::

r È)or ziekte van Mevr. oosterwegher is helaas niet arre kop" n.'a*a. De overgebrevèliii::,;
kopy wordt geretouneerd naar de schrljvers. Bij voorbaat danken we.de- dames Reuver en

vd steen voor het inval-len. r! " J:' "'J 'Í ' 'iJilri:!
.- - -,.-.- :. -,-- ,.. --, -:. -"-

i. t..: I .

' t,Ii,. -- l ,



LO}IO EXTRA - LqEtO EXTRA - LqgIO EXTRA -. I.qIrO EXTRA - L TTO EXTFA - LOMO EXTRA - LqTTO

Zoals aangekonaigcl is deze week de laatste mogelijkheid voor het inleveren
I.OTTO-EI(TRA formulieren. i
Ook ÀBONNEE-ICETO - en MAÀND-LOffO-spelers dienen om mee te dingen naar de
(extra)prijzen een forEulier in te leveren.
NieÈ vergeten dus: I :

van de

fantastische

LOITO - EXTIÀ Tqgfl) EXTRA - I,SITO EXTRÀ - I,qITO EXTRA - I,OTIO EXTRA - I,OflIO EXRRA - TOTTO

BB
tsÀIOPSIELLING

i.]ijBI}J3BBBBBBBB]SBBBBBBBl]BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIJBBBBBBDBBBBtsBBBDBBBBBBBBBBBBBI]BBBBDBBBBPBBBBB
i- .'.i,- :i ;- : ,.'. i.t :

ZATERDAG 15 noveEber:

Ochtend:
Middag ! .

§l.rit r,,

ZONDAG 16 novexober:

-' Nans coret-..ii.
EerDan Lentink - Ria Bijlsma
(Hilco .van I'teersberggn) - Mar,Ieen v.d.
Paula t s-Gravendijk - Frouke Riemen
An ilergenhehegouwen

Steen
,.

ochtenal:
M:lddag :
€luiten:
Aanvullií§:

'1!' _ :'

Tinus zilfhout - Cor Eoppenbrouwers
René en Marjan v.d. Steen - Àn v.d. Steen
Àn en G€rard v.d. Steen

Indien verhinderd afbellen bij Heinz ceurts teI. 456724.

SPOILI@I SPOíILIGHT SPOELIGET SPOTLIGTIT SPOILIGHT SPOTLIGIIT SPOTÍJIGET SPOTLIGHT.,,

' ,;: .

Vóór de weristrijd tegen Papendrecht van afgelopen zondag, nam LENS 2 de 3e plaats op de'
ranglijst in met 10 punten uj.t I weclstrijclen en het nogal blzaire doelsaldo 9 toör en
4 tegen. E achterstanal op Papenalrecht beclroeg slechts 3 punten. Al)9.reden voor uw redak-
tie on een bezoek te brengen aan
I,ens 2 Pa nallecht 2

Voor te vreinig toeschouwers openden béide ploegen vrij vgorzichtig. Het sPeI, sPeelde zích
aanvarkelijk voornaoelijk op het riddenVeld af, waardoor doelnan Martin v.d. Lans en zijn
collega aan de overkant weinig te doen kregen. : r ;i:11:.' .

Papendrecht toonde aan niet voor niets koploPer te zijn, .r ..'.1 i,'
een taaie ploeg die vooral veraledigend zijn zaakjes goed voor elkaar'had., Aan§eiien dit'
vooË Lens ook go1d, was de eerste helft niet echt spektakulair.. Lens kreeg nog. de:.beste
kansen. Edwin Eykelhof knalde echter te gehaast over en even later weigerale de man in het
zwart een strafschop toe te kennen toen Berry HeeEskerk (sterk speiènd als llnker 'Íuldalen-
velaler) bÍnnen de beruchte lijnen weril gevloerd. , - i' .-
Ílel had hlj een boeking over voor een wat donme, roaai vrij onsèhuldige 'oveïtredi-ng vÉrn .'

Jan l3uitelaar. 0 - 0 bij rust. "r ', ..
tta rust verliet Papendrecht de verdedigende steltj.ng en nar[ Eeer en meer het initiatief.
LenS speelde in deze fase erg chaotisch. Door goed werk van v:d. IJans bleef het doel
echter' §cÈcion [:n ]angzaa.n'naar zéker'krrram Lens weer in de vredsÈrÍjd. Met een enonDe. inzet
vocht het tweede tegen het kwalitatief iets betere Papenalïecht. Een kwaltier voor tijd.'
kwam de beloning. Na een snelle uitval oEspeelale RobeËt PeÍrnings (kleine.Pen) de keeper
en'vrerd vervolgens neergehaald. Hans Popping s tuurde de strafschop feilloos tegen de
staander3 1 - O. ''

Í.:



Elerna freeg fenS nog enkele goede kansen om de'voorsprong u.it-.te bouwen maqr de- af-
UefkiÍr,S li_eÈ.'ite_ltensel . over- r. In zi j n.'enthousiasme schopte EqqÉ Eooyenga. de vi jan_dlelijke .

doelnaa nog bijna naar de andere wFreldr,_wat heE op een boeking_ kwam te -sta.aF V 25r-- *
Hans). .:-r1 r.. .t,. j ..:.r
Enkele ninuten voor tÍjct sloeg het noodlot toe. 

"Een 
prina aanval lever§e Papenalrecht

alsnog de gelijkDaker opr 1-1. 41.,me! ql 9qn terechte uitslag, -na pen hard, maar spor- -
tief aluel. jr,;*ri, .-,,r... j i r. ! . ir rr. | ). .

iri--r"i i,.i:l rl .'-.f
SPOIILIGHT SPOTLIGHT

,,
SPOTLIGHT SPOrÍ,I@IT SPOTLIGHT SPOITLIGHT

,1 ., .:,. '- r l
SP OTLIG,T,íT.. S POTI,IGTT

O!4Or t jes

'ai:rrri ana'l a vacrrl +:+an ' 
- '-' r 

' r'r '- li' lrj'ti' vandaag géén redaktionele xesultaten.'
- '-':r' Hèt èlftar van el Frustib (c1) speelde afgelbpen zatèrdag z-2 geiijr'.tegen c.D.A.

. Maakte de race-auto een pitsstoË? ' ' '"':
- Leo van Rijn bekeek vorige week bij de familie Bijfsma óp video de filo 48-hours.

Na dik een uur stopte de bancl plotseling. tlat er ook geprobeercl werk, geen filltr
- meer. I-€o van Rijn: "Leuke f itn Ria, aiè St hours'; l , . y",,' ,-{:-l .. ,J'LI..--. ';''1.,

'r,::'.Ied tz9_,lla.af vli_endin, neegenonen dÍe nog v/at kleiner was... .. rr. : ,,;+ r ,,,- , ..;

-r-.. cehoord op de tïibullg: "die van Delden, is zeker .hoqfdrolsiFleï in.dat boek.ov.er_l^ Gullivérs reizen" ',i . -r ' r. r .t .

- .1..ïiJoo.p Y:Diel.e,- c. pach yan Papendrecht "e-rgerde zich ti jd9qs Lens 2,-.,-Papen4teglrÈ, rZ ,

1:r.r,,t; È aan'een genomen vrije-trap. volgens Jo.pie l0et het brlll.etje leek, \e! 4e-qr- e9t]..\.
:.. , ', ':r y:lange!1n9., .' .. -,t rr, .i.. r,:ii,i..

- ..re7 r .tEn -inderdaadT de.bal Írerd kleEvast gepakt door v.d_. 
-Lang. 

r. ,:,. i .;. J J-;
- -;- ,-;rNaleen;paar verkeerde passes werd llans Kooyenga door F-.-v.il. Berg .o-p99,q-o.,opt: 

t ;r
,'lïj.':t in Hans K'Iooienga. j . r::- , r j..,,-, ,r:i.r

- De onalerhandetingen tussen omors en suzanne Kouvrenhoven m.b.t. de,.PATS F9EM:SJl9!g
duren vooËt.

t'erqeio:Éeil vrij aag leek suzanne Éeel eveir àhthousiast te wóiileh toe'o. haar voói-
sÈetde als ,ferney Kaagman en haar Earth & Fire te gaan kleden (vln. Ieer) uiter-
àard 'iociï kósien iéc1aktid.j - :,.'"):itry Haar 'enthousÍasme nan, af toen ze van'M; hoorde,,dat net:klealing -beg99+9 roel-q.F-e-t
kostuum daE Jerney in Playboy alroeg.': ""- '-- * -sutaÍrnà'hbudt ook dit voorstel 1n beiaad.

- :'"'ï 'i' Jotóp'ó:- is dinsdaj' géöËreera aà zi jn enkelbanddn. ird' moèdi§ènröÀ' u'krini'én' héfri
1" ' bè;AèÉen: 'ziekehhuia r,èyenbur! 7e eÈage, kamer 23b:1 -'r'' I 1. '- -: 'rÍi'rar ::'

Rectiflcatiè,' rectificatié, rectifj-catie. Vrijclból 12 'dèbenber woicld 'ei "beèir 1;:.'-t

- volgende week in de Lens-revue een verslag van Lens 4 - velo 3.'- 
"' 

r.'Í'ruuíi'ooii rranr in zatdrda{ 4 de sterrën "aí a"'n.rèr keepÈ. ( tenriinsÈË:; dat- i'lndt'
- hij,.ze].f) denkt And-ré...Christ er over on - shixtrecla:ae froor dit elftal. te. ggan '---

verzoigen.
, !íij hebben alvast enkele suggesties voor André d.ie, zoais, ó'ioeei', ;;èrÈZààó.i iér;jí.

in de Scheveningse strafgevangenis. ' li
wat, dacht u van: "Pa. christ.. . voor a1 uw traliewerk" "AIs u soEs r!

: .:lJ. ( :5

uiitiiàan mist;. zit-ie .riLrii.nt bÍj Àndié' chrisÈ".- .

| , l:;1

'."'-.:r; r(..

of

Deze laatste is natuurlijk vrij lanJ, maar gezien de. pov€íwijalte.;yi!,.9ejmFeste,.
spelers van het vierde kan deze tekst er Eakkelijk óí. -*- -"'-': '

Het was deze week niet erg moeilijk een "schlemiel van d.e week"" .tè::viirdèn. .'. : .-:i.
''l;l r\'{'hiuem l.ai^ rin'dén clebuteérde in Ëet zwàite I)ak zaterdag en zag ?iiii: e"ss1q " Í i
: --' '\-t wëclstrijd gerijk ar gestaakt. ". ' -.'.\' '-l- ': :

.Íl: )i-'e.n,.s Ëet-.,o,r-rou.r. í"g.r," een frisse naàipartij, nee ...één van dè plóegóri,.lI
' "ll'"'Ëtorra op "den gegevei: r.oment nog maar'met zÉven nan: § ;.1': "i:: lr:.,'1. :a-:; -ii.!l
iI'i\r:dent u aan:héf 'verbouvren?' 'r , 'l:J:' ,'.:. .t':."-
:',i\. !.g.s,i,ieeiout vöàr,aI uw fietseIwerk.. ,. '. l--.: Í:r,: rrt.l.
§ : t ioe naanrl deceódt word t. nu wel erg druÈJ

*-f 't
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Wij hebben naEe]-ijk 1n de wandelgangen -vernonen dat op zondag 28 deceober een.]:àutora11ycrq.'puzàe1iitwoÍdtgehouden.,
'iií 'LoöÉt iédèréeó rte zeuren dàt de Éubliekd belangstelling bij het vöëtbai afneent.-.','; Èàa trËn afgelopen zonclag bij GoNA niet te klageà. ' ., ., .' .,.'j .,ri':i'ir;.'..

LenS 4 werd namelijk terzijde gestaan door aIIe geblesseerde spelers. . i
§.:..Zit u in:àe pui, bel Jaap CoIÈa.-. ..,{ ,''- .( : '.r . ,,.. . . ,.

,-i. {r:f jJaaÈ wédt ;à6eliJk .hoe een (lepressíe të ovem-innen; , ' .. , '.r "r,-il:... _- i.. .i.:
Na l0 nedlerlagen op rij wist Jaap afíelopen zondag weer eens te wLnnen. i ..r,.... -I:

- *_:*-._..,_.^-Nog een alë!U4 in deceEber,.
- Uit Spanje kvraÍn het bericht dat sinterklaas op woensdag 3 december bij LenS

tt[| l.r-làígs ,kblot... ': :? 1' ; r .....r ra..li.r .,.:-. r;....
.-:_..--... , Dus opgepast voor de jonge lensleden.

ElqqetJe€

- Wege0s teleuïstellende resultaten van de teree Ootjes weigert ée M. nog.verder
.,..Í,., ,,,in de.redaktlonele res_ultaten opgenàEen te worden. _vandaar deze, tocÉ -riiet on-

belangrljke, scheuïing binnen ale redaktie.
. j-...^i-i. -. 1. gespeelil, 2 punten. 

_5 _voor en .2 tegen dus!.! , . .

rlf : .r:-:ri re - 1-; . 'r .. ,\. .)
LENS - AI,PBENSE BOYS I-3 (1-1), ..,: ". .l l' z;

op Ële :oveiÍÍnrifn! van Alphense Boy-s vra;' nièts, maar dà.obk nlets' àf .tè. diígèÉ-. Het
zonder 1heo Dilstra (geschortst) dn Ton 's-GravendiJk (geblesseercl)'opererencle i,ENS
rièrd, in ieder §eval voor het §rciotste gedeétter van de wedstrijd, door'Alphense Boys
overklast.
aLleèn in"'dè éèréte; treitt kon r,ENs zich door een toEèloze inzet nog, staande hoÉden.
Zelfs derd: hét; nog 1-0." In de'der'tiiste Einuut ling Ed PostEa goed door. en stelde Marco
v. -Delden in staat Eeè het hoofd te scoren. Helaas was LenS niet in staat 'detvóorsprong
tot de rust vast te houdeii.r In de 44e rninuut scoorde Alphense Boys ,uit een vlije trap.
Na-dé'''iuË€,.zètte'de.§asten'uit Alphen hun oÍe'rwicht snel'om in doelpuntèn. Na ti.ree Í01-
nuten weÍd, Íreer uit een vrije trap, gescoordl en tien Einuten later was'het pleit ciéft-
nitrèi:Éèérèètr (1_3)r.' . . i.... ,: ., I ., :..i) ..:

u' rl 1 ',.'
Hg!,1vraq. Jauuael rnaar -vrl.r Lens, zaè er.deze week, nlet lleer in. volgenrle kegf. be_tèr I
-;.-. -:íJ rr -r ,:"i"t lr.. ,r i' ...:, j (..' ., -.:,. t- ;'.-, . - í '.. l , r'.J

uiriicoRi'I'': ilnrèó:an'..-'tiurcoiiN - uNrcoRN - uNicoRN - rrNrcoRN - uNr@RN . - uNrcoRN ;, uNrcoRN -
'l)

Pe.heg{.Kro1r wFS ser-st iaterdag -:'gast van de week" bij A1 en zag een spektakelstuk van
de eerst€ orde. zoidag werd bij d;o,r, uï .redaktie verzocht de pinten "te gevgll.vbor de
Lens-voetballe[. -van:-het jair-t{of,qq, en z,ag.xzijnl Lens de. boot -ingaan_, .,- ] . :. --)]

UNICORN, - UNICORN..- .UNICORN - UNICORN .:- UNICORN - UNICORN: UNfCORN.; UNICORN - UNICORN -

2:ÀZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

3 ,o**n sENToREN z
./ ^.,.r \1t-\ ...-..2

'i (a ," f- r_... ttr

zzzzzzzzzzzzzzzzz:/,zzz'zzzzzzz"?z?zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz??zzzzzzz?zzzzzzzz,zzzzzzzz
pRbciiill.[-tA: zoNriAG . 16 .iÍOWUbrn 1986 .-] 

- :

Jg..,P.o. ugr; 1eu9.s 1 ,r, , , ;; ';: .:;'-. LENS .1 (vï) .

', ': -.. .+ --,..'l r:rÍ,
. .i .' I t' 'r i-' : 1,,:I!í^,

.', .. . . :. r, .lri l
p.. v.4. r.!eeï, . .)r.r 610/1008
: {'N".a - ':i':. ,642/1020

À. v.d.. zanígn r 406/2039
.R. Valloort .," . ,, _4f6/2097
N.. .J(isgelr..l- ,. !23/2137
iI., zwienenberg ^ ,: 415/2091
. .N.N. ,,, ,r: .!30 /2226

11.00,_uu!, ï.ENS' .? :):.\ .:,; ,,, .. ,.1 .-
11 ,00 uur o.D.B. 2
13.OOi utrE;rlFNs 4. .: r'_,i,.. .,,
12,00 uur hternational 2 j§.

12,00 uur r,ENs 6
12.00 uur LENS 7 +
1 1 .00 uur \rEIO 9
+ LENS 7 Bardienst 2 personen

- . t{ilhelxous -2

- I,ENS 3

_ : -" vELO .3

. ,,;; . LENS 5- ,

- Icanenburg 4

- D.Z.S- 2
- r,ENq-.8

vl

v1

v2
,v3

-4-
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RESERVEPROGRÀUMA ZONDAG 16 noveEber 1986

1,4. oo uur
11 .00 uur
12.00 uur
12.oo uur

. LENS,

I,ENS 3

.Jl:.r;:,,Í i ir'i,.J ."t ( jr:,.rrí....:,,. ïï
J} - .rí,rÍ,,:.r.i..'.1,..11" t:t.--Í. ;.its1, C I i,, _ E jj.riju

',.j.. . i. - . :.;;., i '.:_::,§ ..i_'lí'i. L. ':i.riiI.i,t .; ..;1. .i,.S,.:

' {r.u: yt- Í:,-,.'. r}. t I ,r ur . J ,-i:.r.
. i r; t i.. Í: i . ..: .t: - l. \.:ï ':i

..; i1 i.-..I i -, .L:[- iiÉ- i;i:"r..-..j Ï
s

il,i-il't!1. . r: .-.., . JSJJ il.:::.r;.,!, 3S.tii§-!

D. S. O.
D. S. O.
D. !t. o.
D.W. O.

.-t
TENS1

.)

3

4

1

I,ENS , 4

TERREINEN
' Xerxes. r:§
o. D. B.

J

r;i:.í:.)t-e--r.{9:y^eg1l.o-Ir..*il:.Pov.e..+sii
3 Alberdastraat

'"i " , r
k RoÈterdam
- \.!: is-!l ...-.;,1_,

International : "Dehen-burgh"
VELO : : Noordweq Víateringenllrlr\t i,
6p51'g111xcElii.'t 

"-t 
i0 :ir'.t:j .' ,

LENS 7 : I[et:Ci .,:,rtipxnaÍr , J. Roosloot, J . 
",KouwenIJENS 516 en I aIs bekenal

TOPSCOORDER SEIZOEN 1986 /87

hoven, A. vLÏijnfaaraèn;''v. 'iror6f '.' -c15'

í;':,-i i:r;1:lt íÍlI:fii),.1
ic3r,r: ír j!: I Fr-j:l r, I i; , .),:i

't: ;- r,.ai! 'rï; r-rit1.',;j:,r)' .j.r*.;j: )" i. :*-j;ii. 1 '.i,;i.:1Éi:.:.;ri. Í..lJ1 . ... .!.

otsselaóip''" ri ' I' '-ri'' ;::'" i:e' 'l

r-aii ;.. i.' 1',',r 
"Ll.:: 

I ÍiO,?(g
.i,:.-, - l"J,ïf íl,;,. rlf .:.I
:'i i - . ,i;.,r-U.e ":r_v Lt. f

. i.i. o. ii , :.
..J.È.!

1 -,ri.i.,::
r

L I L- iJAr,

12 doelpunten
11 iloelpunten
1C doelpunten
9 d.oelpunten
1toelpunt

de Nenny
Kuypers
v.d. Waas
Bertens, M.
Coret

Delden, F.

r:{u.!
I'i: ,

s,
A.
D.
H.
E.

r, i..i:.. , ,i'jr.,".
PROGR,A!'IMA ZONDAG 23 NO,VE!,'8Eh" T985

l4.oo uur westtandiï Í ''''ri - LEiïé= i
-10.00; uy5 r -§l+e3:i9ctr.! 

_? ,:.Dr.: r,1., ,irFI?.,?^.r ,,. . . . i r. r:r:.' l1.oo uuËrt IiENS.,3..,.. .. -.- :- ':'-DóCoS'3" ''
13.oo'uïi-^ #írs..a, 

..t.:'iJ .À'.,, '..'_rbELFrÀ 3 t3,;.... .. r,.w..i .i:,

ri- , i.ii
: i,,;, 1

: ., Lf:i+.,., , t l,-i ..'...1.1» f....
!- ". r .-r . =' J.,. 1.:1 3i.l -3i1.
;;"' . ..ril.i,sll -"-, . ^r,ii.l ;i t.-- I,ENS 5

- verbuÍch 5

- Den-Hoorn 7 .-
- I,ENS 8

..i;: ...,r i.:.)_ .. i_.Í.Jc.lr

'10.00 uur
' 12 .00 uur

12. oo uur
1'2 . oo uur

Quich Steps 3

TENS 6
I,ENS 7
guick Steps 6

l:. . .i.1r\! A'.4 r.i+ TENS 6: Bardienst 2 personen

UITSLÀGEN ZONDAG 9 NOVEMi]ER 1986
LENS,1- r..-.r'-rÀIph'ensetBoys:,,: *;:.r:.1=3..,"' .( í...Í.
LENS 2 - naperiàiécht.2..'.', .l-Lrr.,r',, ,r
R.V.C. 3 - LENS 3 1-5
@NA 2 - LENS 4 5-0
r,ENs.' 5.;.5 .'i -, :5rj\99i1..,.1i . ,i , ,,.r i .,1-_?. . ..
scheveninoen4-. LENS 6" - ajs '-
r,aaxkwailierS--'rÈNl i' l'4rrlt'i'^ir'r " 11 r ';r" r' .'l
LENS I - schevenj-ngen 6 1-1

.r: r j,.,- íË:t ,ri . (_.1) g, ,_ .; .1q
tr-.t:,t!l i:- .,! r..r..,tij ...i

i,-t
.;::i;r|,

,r1..;r._ -.rr l
.t: ,.,, "ti rii-
,!.{Ji: arr..:

lr

zzzzzzz'Tzzzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAÀf,VOET1]AL Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2z

WEDSTEI.]DPROGRAMMA I S

Vrijdag 14 november 1986 zaal "HOUTRUST"
Lens 4 - Glmnova 7 1945uur Scheidsrechter J. Kuypers
Lens 3 - Nooitgedacht 2115 uur (denk aan shirts en scheidsrechter)
Din563g 18 novernber zaal: ',DSUp,' plmacker
Exception 1 - LENS 1 19.40 uur
I{oensdag 26 november zaalrrTransvaal',
LENS 3 - F.V. Snoekie 7 21.40 uur
LENS 4 - F.V. Snoekie 6 22.20 luur

-5-
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VriendschapPelijk LENS 2 - teaE de Pagter
lroensdlag 1ó- noveuber "!4arinbahal" aanvang 17;30 uur

,t,: :.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'zzzzz 

- *'

Donderdag 27 noveDber zaal "td.trlaan"

z'75/2 - t'ens 2 21.40 uuï

PROGFAMMA ZATERDAG 15 NOVEIIBER 198b

N. N.
. E+aI. Schaaf,$oa

N. N.
iv. N:

i rl-.-

' ool/oo5
011/059' ot3/ tt'r

":' .:'' o2ol153

i

|,

a
LÀNC§ DE SORIEN VAN DE Z-M IÀDDER zz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzïzhzizzààzzzààziàzzzZZzzzt'zZzàazzzzzdzzzzzzzzT,?.zz?'?.27,7'zz
. , " \!'r : ''l ''''

14. 30
10.30
12.oo
13:OO

uur
uur
YUI
uur

v.c.s. - r.ENS I
s.v.G.t{- 3 - I,ENS 2

D.V.c.. 2 - - .- Lens 3

Monstèr 9"""- r,ens 4

,J IGGING TERREINEN

v.c.S. : Dederosvaartl'Jeg 5 Den Eaag

s.y.G.w. : sportpark "ockenburg" Den gaag

D.v.C. : GeIo. SportPatk Brasserskade De1ft
Monster ; Postpark "Polanen" Mon=t§! .i .,,.,,

VERZAMEI,EN

IENS 1

trENS 2
13.00 brilr
9. 15 uur

I,ENS
I,ENq

3
4

10.-45 uur
-^ 

11 .30 'uur

Dij algehele afkeuring trainen on 11'30 tÏrt t'o9, nS e@nen Inee

Ëet 3e en het 4e. Bij twijfel kunt u contac-t "P1&". 
net het

.+ Og.OO-uur telefoon 661314. , :.,,Íi

ner"ir. ult fàrat oot t *ï ' -
clubgebouvr'van LENS @ 

,
' d: ;.1 '

QpsteII ins van de elftallen

Lens 1 en 2 worden door dle trainer bekend geEaakt '
Lens 3 en 4

,. (' I r : '

Fl-de vrLes, iI. sinke, A. Latmers, L' sLnke' J' Kouvíenhoven ' È' Aï;- 'Ki 'ccíiÈter ' T'

J. Roossloot, w. t'Íersbergen' G' Kuypers, J' Wlters' B' v'd' Befg'' N'N' -''
I.

sP.,

IIENS 4.
!1. Fris (A) r A. Ma{rtel, M' Jansen, J' v'
c. LlpEan, D. de Ruit-er, G' v'd' weidle'

cl. Steer R'. ?iloo, E. Kouwehhovén' F' EhriÈt'
o. r. s*""; J. I(rulthof, ,,.r:."P6O":?:-i. 

,,.

, - . i1r._:

r,.:r: IJ:. -' .- :,

rj', :, '.-, :' "r---
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JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJl.', i' " 
. i . T-Í..'

J, -r: ,' 1 J )'
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ÀT.',GEIIIEBN K0NTÀ40PERS00Nr . . .PauI v.d,. Steen'
2511 SV Den Haa[,

o$+)

Chopinstraat 1O1 ,Íet. 9?0154 (b.e.e.

Kontaktpersoon: '- " -"'' ian Spaairs ÍeL. 292929 (b.e.'c. O7gai4)-;'
Attiètten vooi, aè iqeastri;aeí'bij Jan'spaans pp vrijd4gavond. trr"=.*=='===
í8.00 'en '19.00 uur; ïn ui-terste nood- nog op zaterdagmorgerl op TIENS .bij
ietrand van de jeugdkommissie te1. 66171+ " Voor avondwedstrijd en teI.

UEDSTRÏJDPROGRA/IIUA À-B-C=I JI]NIONEN i

:. ''970154.

DONbÈRDÀG*'I ó -t t -t 9eA
16.1O uun iIEFÀJjeugd";' LENS A'1 Sportcentrun Zeist
ZATERDAG '15-11-1986

it

Samenkonst LENS

14.1J uur :.);-
VeId . Samenk."LENS

127 . , ')'14..5
4)1 i;,;r .:'1!+:7
j)J-, r, ;'X2:1

40)
.595 ' :.

- BYZONDERI]EDSN

uur trENS A'1 DSw'A1 I

VELO A2 '
S c heveningen
Monster B2
Velo C'l
I,ENS C2

11'.
uur
uur.
uur
uur,

1.
PUI.

0
0
0
0
0
0

uur
uur
uur
uur
uur

12.1
9.1

,12-.o

B1

1
1
1
1
I

of2
.i

oÍ- z.

,11,. 10
1'
+,
+,
'45
00

LENS ]I2 .

LENS'81 .

LENS 82
IENS C1
Dynamo 16l c1 'Rijswijk '1 uur

- opstèIJ-ingen als bekend"':lehs A2 met : J. Dunant, R.
. - "tra. (arÏe+ 2 k.eer).T.,ens,,C2 met:.M...T],i!:", Pi_.ïeq$
'l (atteh-2 keer)

-- '- iraÍners,/teidórÈ Lie t<opir achtierin d.eze Lensrevue.
r':'ispel-ers' z:-é tojry Èuiteniàirdàe reis ({+B), Sportkamp,

-", sóhaduwprograima acÈterin d.eze " Lensrevue 
". . ._1 .

' BuÍtenlàndse'-re1s ;igntöIlen l
A1le speJ,ers van. Lenè Aí,r L2r:91 en 82 hebben afgelopen zaterd.ag,een '--
brief mee naar huis gekregen n.b.t. een buitenlandse reis"rond-,d.e;**-.-.-
Pinksterdagen, t"w.:5.t/n 8 juni 1987. Noe ver weg zullen soumigen ' -.
d,enken.,Toch j-s, het zaak om snel te besfissen and.ers zijn ÈLe letrke=====
tdernooÍen'al riveer weg. Nog even enkel-è geidvens, , , : .

Tettero', R; ' Zanal-
, N. Schuurman.

Patsboenshow,,

sportrÍn§ riog ' '

gn .21 juni in

eer.mogelijk- '

.: . ...

- vertrek vrijdag 5 juni. De jongens moeten vrij vragen van school ! !'
- toernooi- op grasvelclen 6 en 7 juni
- huisvesting;in scholen'. ' Volpensioà. . '

-thuiskomst]opnaand.ag.§.juni(2d.e.PinkstertIag)
- d.e winnaars vàn de toernooj-en nogen,op kosten van Euro

een keer op reis naar,Denemarken voór -d.e finales op.20
Brondby.

...t,: ', - ..1 ,

De'íeeste jöàtjenÉ'wiIIen naar Denemaikeri, 'maar eI;zijn m

hetlen waarbi j bovenstaand.e punten ook..mogeli,jk ziljn t.w.
1) Silkeborg te Jutlancl,/Denemarken. Prijs .flOOr--
2) Frankfort te Duitsland. Prijs f 225,--
J) Parijs te Frankrijk. Prijs f 225,-' i '

Gaaine "aangevén vrat 5e het liefst wil,en wat je be
I{èt stïgoEje'bp d.e,volgentle.bladzijde z.s.m. inley
leider.' ;'- ."-i: )'

;r.-.,, :i . 1.'!'/:- : i",--.'i'

f

slist niet,
eren bij.je

.r.'i

: .i i,
,1

t. .; .''.
aj-ner / :

I

t' :,

wi1,tr
íIL
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I"{ijn zoo
gaat uit
mee naar

n gaat we l,/n-i et
naar Denenarke

mee met de buitenland.se. r-eís. ZÍjn v9§3ftgu3;,i,n,/Duitslantt,/Frankrijk.'Uij gaàt tëJfiÀi niet,(al]een invullen als een reis niet gewenst is)_
rt: ttaam i

i,
lïedsf,rÍjdprbgrama D-E-F-j unl oren

(

Kontaktpersoon: Robert pennings. Te1. 652411 Í..!re:g. .WO-124) .: . 
:-....

Afbqrlen voor. de wed.strijd.en bÍj ,'Roberi i"""iïe" of .r"i;a*g.vond .tussen'18.00 en '19.00 uur. rn uítersre"nóod,"oe-oí-r"Eé"ààd;;Ë;;'op rtrNS bijiemand^van_de jeugdkonmissie. te7. 661174.-voor avoiarèiÀ[ri-jaen:te1-.z 9?0154.'. r, 1 . ; -

t- ,

Zaterd-a 1 11-1 B6
' ,,'r',LENS

Sàmenkomst
q10_;11,.0q

1?,30
901 9.10
-949' 'to.oo
1012 ,11 .OO
1044 11",OO
1O5o .11'.0O

],ENS D1
IIBS D6
IEIÍS E,1-
svt), E1
LENS F1
BTC. r,2

^D0 
F2

- BTC D,l
- LENS D2 ...
- DWO 8.1

- LENS E2
- tr'lamingo I s
-LENSF2,.
- I,ENS F' -

3of2
Buurtweg
2:
Houtwijk ' r'
Zuiclerpark

Vioensdas 19-11-1986
rà.'oo .uur., RAS F,t - LENS F-conbr 

.

Donderdag 20-11-1 986 ( zaalvoetbal)

Veld
1 'lO;5O uur'IaaI en bergselaan ,11.J0 uur.

9.0i'9,,0' 10.1
10'.1
10.1

1J..1J uur

uu-r
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Fí

0 uur ,

u uur - -.'
0 uul
5 uur: : '
!uur-.-

19;0O uur.GSC -. IEM E1 ?-tat. - Houtzageri j ,'.'. !tB'.1$,ur
- Opste11ino' 11-comb.: .'Kàmpfiaatr'R.

. Smit, E. Àkar,
: v.d.. Heuvel, À

aI:P. v. lij.r, S. Hoefnagelr'J;.IIoef-
nagel, P. v.d. Steen. J. ri. Diemen.J. Koppendraaier,." J.. .Sand.d.f or*. --,,1....

'.. Leider:.leo.v. Rijn.. .. ,. , l, :

F
R

{

Ma3ten, Í.'aË'croot
J. B1om,'J. Bui-s,

.. Sen, V.. Stieter.'
Opstelling Eí ,_+

- trainers/leitterb zie kopy achterlin - 
d ezij,Lensr- spelersrzie kopy sportkàiip, SintjrrriààÀf;;;t;

programma achterin cleze lèrlsrevuè .
Patsboemshowl' sc[adqw;,

Bi 2onderhed eà

0pstè1li ngen
Lens D'l

IENS r'2

LÈNS tr'J:

Sinterklaasfe e s t

t/n F1 als bekend. Lens E2.qo4deq f .1 Begk qn.met R. Ge ermari .
Kainpffaat,''
:i.t..

§tap, tr.: Tette-

|!. !99rpan, f. !aa,sn, U. Cennour,'A. Jagga; FV. Stigter, R.. Jakobs, n. tieàeiiér ,. --..' !.
Leid.ers :'Gilbert Steénwijk en nöU Mahièu.:' ,

G. Engels, V: d9 Groot, R. Marten, R. Smitr.,R.
Ior À. Souaré, p. Campós ponce. .. ' .
Leid.ers : Danny Bijlsta eà Jerry'Hoerrii§. ' '

0p woensd.ag J d.ecember kont Sintérkl-aas met enkelq zwarte Pieten naàÍLens toe. lvi nod.igen a1le spe1ers van lens F1 tr'2 en tr'7 uit om. naardit fee's,b té komen. Ook de bro ert jes en zusjes van'd.eze l-ed.en zijn vanharte i,rrelkóm.. Daarnaast kunnen ook'd.e kinderen vari onze senioren , nitsniet ouder dan 8 jaar, naar ons Sinterklaasfee st konen. Er zijo geenkosten aaat verbonden. f.rever onderstaand. strookje daarom snel in bijje leid.er of trainer. Zie volgende Bladzi jd.e

J

1.

t:_ i
'-'!".. i )



Hierbij geef,ik op voor het binterklaas feest op lens:'
Naam (inclusief voornaarn) Leeftijd Í

Jeugd.kopy algemeen

JeuEd.tràiners ' en .l-eid.ers

1) ZoaLs al eerd.er in de Lensrevue was te l-ezqn waren
voor a1 onze jeugd.trainers en leiders een.cursus te

zelfs _er zijn nog cnlele plaatsen vrij "

Sportka-np Zeist
De aanme ld.ingen voor
binnenko4en.. Er hébb
elf-ta1leB gaan d.an. z
mel-den. Dus a1tre .spe
C2 spe 1en en d.e nini
Er zi j n op d,it momen
jongens het kanp is
ternijnen te betalen
sportief bezi-g zi.jn,
Het andere- sportkamp
gesloten. Eventueel
lde gaan het nu met e
voor C'i en C2.'

we van p,1an,om. . ;

Iaten verzo_rgep i
op lens. De animo was groot en d.e cursus begint dan ook a.s vrijd.ag...
'14 november al" De and.ere avonalen zi jn 21, 28 november . en '1$ decen- --
ber (r,vaàischijnlijk), 2 en ! januari" Mocht í9 d,ecenber niet d-oor-
gaan dan kortt,-'16 j.ryql er nóg bij. D e__avonden beginnen on-'!9,1p,_.
uur en het is on + 22.00 uur afgelopen. Neem pen en paier mee €I'r. '-:
meng je in.Qe d.Ísöussies. De cuisus-rnoet je zè1f tot- een suöces";'''
naköni. De .ori.tlerstaand.e personen r,vortlen a, é. vri jd.ag zeker veírwaótrt: '

P. Perieyn, R. Mahieu, È. Jansen, J. Pron-k; P. Éi5Ísma, D. Bijlsma,;
G. SteónwijE, R. Garskamp, M. End-}ich, E.End.Iich, G. V. Reijsen;:,.
J" Koernigr.J. v.d. Berg, R. v. Schaik, L.. v..Rijn, R. vtd.. lIoek.'.'.
Het is d-e bed-oelÍng d.at je ninimaal 5 avonden aaawezig bent.'Kanjje'
niet bef, ilan even af op len.. tel-._: .661114 

'op dir avond zelf j'.Nog-." 
-maals: geen'exanen, geèn kosten. Zijn er nog mensen riig. iets. voor'

d.e jeugà aoàir or *í:-Íen gaan doen dàn nogen"ze ook koméà. Gràag'-".

?) Naast boviinstaantte cursus gaat John v.d" Lubbe voor onze jeug
trainers en leiders een zogenaamde -|ve:'korte tralners cursps rl

(theorie)"'ggven. .Zoa1s'juIÍie weten Ís John v"d, íubbe,doöent
-weest pij.àL' trainèrscuisus sen oefcnmeester 2.en ].'Hij r,vordt
voor het nledische ged.eelte bijgest,aan cloor Leo Riemen. ilet be
hee1, interessant te worden. Maandag '17 november verwachten wi
ook óm 19 "1O rtur aI onze j eugdtraiiers en -l-eid.ers " D-e tweede
staat' voorlopig : geplànd op 15 dec.euber. In het.voorjaar
erdanweertwèe.,avonaengep1andwoiden.Totmaanda$:,:

d-. .", ;

- 8e- .'.-
nu

looft
J dan
avoíd. ',. -

kui:aen"'' : l...:!

he"t sportkarn-c in Zeist vaà-6- t:n <l';rflirtr,it;àrr '-
en zich al- 11-. jongens .rangeme1d.. Hil1en we. net ', ;Í';
ullen er zich nog ninimaal ! jongens. aan mo.eten "
Iers, van D'l ,D2,81 ,n2 alsmed.e de pupillen die in '' q

-welben, die'8 jaai -zijn voor 6 juli '1!B/ nogenirnee',
t weinig aanmeldingen binnen uit n2 en E2. Kuq 9p'
ook vooi juli-ie erfi 1euk. De.kosten f 11rr:- (ií
) zijn toch níet te veel rrocr een zestal d.agen

_G99{ iu op en betr Paul- v.d. Steen tel'.t 97O1r+"
bli jkt nj.et aan te sl-aan. De inschri j.ving .1s -. I

otergemaakt geld wordt z.s.m. teruggeboekt'.: '-
en buitenland-se reÍs proberen. Mcer nieuws volgt . ,

Sponsorihe "j' :,' :'
langs vele *ejgen is het nogelijk om onze jeugdafdeling te spoirsoren.
trïij.jUichen deze initiatieven ten zeerste toe.. Zo kreeg dhr. KroI",'
wié Éent hem niet, afgelopcn zaterdag atrs gast van d.e week bi j ,lens- A'1
een mooie f oto van -h'1 in t'Kroltenue'r aangebod.en., Daarnaast nog een ':'
Ieuke wedstrijd en tLe heer Ihot liep glund.erend op Lens rond. Dus
als u schoenen nodig :heeft: De Krolzaken zijn bekend over hec.l
Den Haag. " ' 'i -1-'
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Ook Lens D'1. heeft sinds vorige week trainingslakken' . 
De groente- en

Irïil[à"a"r ï[-iàtiàriàr ààn"iret Àlmeropleií 70 neeft de jongens keu-'
;;;-;;;Ë;k1eeà. luÀ "óo"tà"" haren 6e sierers van D1 het-fruit op het
aÍfi"ràpÏui". Dat spreèkt ,oo= zl-ch.'De iaatste vorm van spgqsgling iq 

.

;;-h;Ë1 uljzonaerè. Àigetopen vrijdag wonnen d'e here!' v' Dijk e4 v'è'
klev een tweede pr:-is uïi trèt t<tavór;àssen. In navolging van d'e d'ames

öà;t";;s;;i-;; Ë;eïi"i,l"oË-.i"rià" xée-r schonken zi j-heÈ gwonnen 
- se1à'

;à;;; ooË zij net geià--àan ae iefisa. Hierbij redelijk aangespoo4d-
HËà"'aàrËriaË aàruË àie i'ioo-raili[" aan die-tafe]- zàten. Beclankt herèn
en tlames. Ï[anneer er nog neer mensen op de een of an'Iere manier onz'e

Iè',rÀaàra"rins willen "pöt.o"uo 
kunaen il3 zicrr in vérbinding stellen

iet-Gerard vàn Reijsen. te1: 511244.
'Sdhatluwpro grA.nINA J eugd

11

10
1+

,)

1-2
12
12'9

o
11

-11
11

Bij algelieie afkeuring uiordt önderstaand' prograrnma afCSHfiË

.1O

.00
,,)Q
.00
.1q
.10
;,1O
;10
.ro
.ro
.00
.00
.00

uur. IItr4SH

uur, -' LrENS
uur. HMSH

. uur IrENS-uur "HIrlSH

uud IENS
uur i I,ENS
uur - LENS
uur !l1r\È
uui IENS
uur LENS
uur LENS
uur LENS

- LENS À,1

- trainen
-'ï.,ENS 81
- trainen
- I,ENS C1

- tralnen
- trainen
- tiaihen
- tiainen
- trainen
- trainen
- trainen
- trainen

( kunstgras )

( kunstgras )

(kunstgras )

HEórnst t,ens

llen ' ergens
ste 'aIs het
ook je voet- -

heel slecht i
e ' nood-. trVeét
rnaar weg inàar
d open voor

À1
L2
B,I
B2
c1
c2
D1
D2
E1
E2
F1
E2
ï'4

'10
17

9
11
I

12
12
12

9
9

'10
10
10

70 uur
J0 uur
J0 uur
]O uur
4l .uur
00. irur
00 uur
00 uur
00 uur
00 uur
70 uur
10 uur
JO uur

;

-Onder traÍnen verstaan we onderling wat-part-o:: ee, bespeelbaar terrcin of op verharde ve
'wèer goed is. Neem d,aarom altijd naast je vo
balscÉoenen, je gynschoenen en een trainings

-weer hebben'wé oóÈ nog de zaal. Dit echter p
ie niet of het voetbaÍIen is afgekeurd bliif
ËeI èven naar lens. Íel-.t 661)14. Het klubge

- spelletjes of on zomaar wat te praten. Tot z

i jt j es..voetba
ltljes, tenmin
ètbalkleding
pak mee. Bij
às in uiterst

clan niet zo
bouw is altij
aterdag.

DE I,ENS. PATS - BoErn- sHolï

Over + ! weken is. het zover. Dan is er op zatertlag avond 17 december
de LENS P.ÀTS BOEUI Silolï. Na diverse publikaties in ile afgeloPen LENS-

rebues leg innen. de aanmeldingen-ge leidelijk binnen t e kórnèn. We kun-; '
nen alvast een "tipje van de slui er'r oplichten net d.e netled.e Iing,
dat wij tle volgende acts gecontra cteerd. hebben,l-

Tewten: The Blues Brothers and Bantl
^ "ï,iving on stage": The Íhree Human Beat Boxes.

-,Europ e en nog vele anderen
Er zi-jrt CF ruc,lrten t dat .ook de LENSTe daktie (de OMOIs) van de Partij'
zal zíj n. Ook zijn wij bezig orn enige artiesten uit de A + B- selektie
s eni-oten te , strikken. .Het r,vachten is ook oP aanmeldingen van de voriE
j aat zo enthousiaste ouders . Boze tongen beweren ook a1 gehoord te
hebben dat d.e organisatie z'n repetities heeft voortgezet in het
Ziekenhuis Leyenburg, /e verclieping t kamer 21Bl !l ll ! I (Ze1fs oP

feestigs .van Èedrijfsverenigingen wortlt a1 aarctig geoefend. HèJoop ! ) -

aI gesloten is .,Er kunnen

I rt

Dit wil- niet' ze§gen d.at de "inschrij vl-ng
nog steèds "artiesten inschrijven voor de ze show. Inschri j fformulÍeren
zijn nog étbetts verkrijgbaar bij leo van Rijn.

Het, organiserentle rrtrrR0NTn '

zie -and,ere blad"aiide :Je Topsc oord.ers1i.i st:
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I
C

5

,
6
n

.. Rikkíe Kloor (E2)

ohamned E1 ' 4.ssrouti(D2)
atrick v.d.. Zaln (I"1 )

Beste JeuEdsDeler

B. IÍarald smulderÉ(
ilans Verhey (n1 )

10. Rob Mahieu (:lt)' Àshwin Raghoebie
Erwin Rietveltl (
Jeroen v. d" Seij
Gino Ve rséve ltl (

B2)

(81

tloelp.
obert Stap (I'7)
i1len Daanen (F2)
ousa'Geiinoun (r'z)
ichel- Borsten (D2)

)
)
i(B

)
(82)
(A1)
1)
(82)
82)

o

'lo

.D
'IiiÍ

},,I

. IiÍ

.' nl

"-.P

Punten
2o;óï0

41?
000

581traz

571
429
175
16+
16+
16+
111
2ro

'o91 
'

t9O9
,778
r /é/ '

,667-
,,616
,616i
,,616"-
,545
' 
5oo

,400 _
a t'tt

1)l).
,171ao7 .

,25o

21 doeIp.
1B

17
16
1+
11

-. I I

. llj'í0
)' 10

C- en D- klassers

D2) ', 10 ,"',

p(D2) '1o'.
E1) 10

, Pqnten .

D2) .19 )rOO

0ndérstadnd. publiceren wi j voor de tweed,e maal d.it s.eizoen 
.det stalld. 

-
om de trofee voor d,e besté jeugdspeler SeÍzqen 1986/87 " In deze stand
zi jn de .r,riedstrt jtlen tot en àet -af-gelopen zaterd.ag verl,verkt .

A- en B- klassers ,

1
2
7
+
tr

Jerocn Dunant (81 )
Dànny Bijlsma (nr) 

.

Moh. eI Àssrouti(À1 )

" Edwin den Heíj er
. Illario ale Brito (D
. Dennis Zandtra (D
. Martijn Scholte,(
. MicheI fzendoorn
. Robert Pronk (Dí)
. John Ltansvelal (Cí
. Peter Pronk (C1)

\,
),\
D1

RoEer Riemen (D1 )
. Bairy Olsthoorn (D'1 )
" Raoul Jaeea (D2)
" Maurice wÍersma ( C1)
. Serqe 1,{oè sman ( D1 )
. Remóo líirrd eman ( C'l )
. JiÍmy sóaans (Cí )
. tr'rani L-erieveld (D2)

ILz
I\2

(
(

40
40
18t
1B'

1 )',18 ,
18,
18,
lBt
1iB,' 18,
18,
18,
18,

2-2
2-B
é- |

1-2
2-2o-2
1-1

616

1
2
t
+
,
6
?

12
1'
1+
1,
16

(
I
Z
c
(

)

t, 19
:, 18.18
)re,18
' :18, 'i8-i ,lB

1A
1A
,18

18
1B
18
1A

" Danny Haniquc '
. -Vincent Tromp

tr'aísal el- haaldiou
DinesE'Eisai (À2
MicheI Pennings
Patrick 0osterrv.

. J erry Ho ernr-8 ( lI
Stefan v. d.. BerE
Martin de Vries(
.Àdjai Tikai (81 )
"Maurice Bchuurrnan

10
11

7

4
1

1

De stand word.t bcrekend over oe onclerdelen voetbaltechniek/taktiek,
' sportiviteit en mentaliteit. De }eÍders geven hun spelers per wedstrijd
mininaat 12 punten (7x4) of maximaal- 2a (1xB). Een leider mag per-l '

*5ast=:-;a aail a1 zijn spelers gezanenliik niet noer punten geven gan- gemialdeial 1B (1x6). Dus bij bijvoorbeeld 12 spelers in totaal -: -.. -
iZ*lB=Zl6 pnt"- Afs een l-eióer rneer of minder plnten Beeft, _wordt dit
d.oor d.e Ju-Lo gecorrigeerd.. -1,1s in dit voorbeeld van '1 2 spelers een lei-
cier'4. spelers-heet cíg goed. vond. (zowe1 uit voetbal-, sportief^aIs-
rrentaal-oogpunt) en d,Is-veel pr:nten geeft, bijvoorbeetd^1qagl 24r- .d'an
kan hij aaí'de overige B spelèrs nog-naar 2'1 6; (ax2+)=216-96=12o'
punten geven, oftewel sleghEq gemidd-e ld- 1, l12O Sedee-Ld 0.ool ör' -.tinat eén 1eider in een-le-dEErf5O atte spelers èven goeti,. dan Seeft
hij elke speler 'lB punten. Vindt een teitler dat.a11e. §pelers--e-Y9n .- -
Jföcfrt gesieeld hebËen, dan geeft hij ze ook elk 18 punten, QP deze ,.

nii r" .ti"rr-ón we d.e preétatieé van d.e- spelers van verschilLende elf- '

iàifu" eerlijker ve-rgelijken" ilile .voorkóne+ dat de spelers.van het-ene
"tèarn alleirdai steeds-neei punten krijgen (bijvoorteèld on dat d-e lei-
ààr::gauv',tevred.en is) dan-àe spelersl'ian een-aíd.er team ( omdat' diq-.:,
leidéÉ ihoBere eisen stelt)" | .

Uitslagen J euqct
RÀVT. D1
IENS E1
Ï,ENS N2
I,ENS F1
Rijswijk F'i
Vredenburch

I,ENS."D1
Valkëni ers
BSC'68 E2'
óranje Bla
LENS F2
.LENS T''

LENS A1' '- V/il-hel.rnus À'1

LEIIS À2" -' SDA A']
IENS Bí - T.ryra B'1

.TJENS B2 - GDS B2 ,

.IENS 0'1 -- GD/r. C'1

VÏOS C2 - LENS, C2
Devjo D1 - LINS D1

t:_
,, .r

rr2

' ?-9' 0-4
t-ë

ttw,l-1
"2-6
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Lens li'l liet het voltallige publiek ftrink genieten. {1et via fraai
íà"iUà1,-raaí via een spaíne-nd slbt. In de-tweetle helft kwam wilhel-,
;;-;;;i met 2-O.voor eà zag tle scheid.srechter een zuivere f,ensgoal'-
over net hoofd... tllie alacht dàt "À'1 het opgaf kwam beilrogel uit.
Illonarnmed maakte en 2-1 van en d.e vlam èIoeg in d.e pan. - Het publiek
iiórí aÀ t*ualfde r;an én d-e spelers de4en ei nog eeí schepje bovenop.'
Ëàt=i"f. v.d., Zwan hiela getuikig het hoöfd koel- en scoorde vlak voor '

iiià-ró""-Èài,óà"it'r:r; Bàr;à-io[ try"" goede kagsen naar éen over-
wiining zou echt te veel van het goede gewee"! ?ilT: Dit.was.,een
ie="ótr[e uitstag. Zaterdag komt DSVP. Déze wedstrijd .moet_ echt..ge= . ..
;;;;; ;";A"o o .borr".rin lee te bliiven draaien. vtrat ons betrqft kont
aI het publiek weer terug. Het rjvas erg leuk.
iunË-ÀZ-Jpàètae in de scËad.uw van À'1 .-De scheidsrechtex twijfelde
ói--[ij-*,éï of niet zou spelen. Uiteindeliik liet hij toch beginnen.
f,énÀ-_ío* snel een voorspioag rcaar SoÀ wa-s. gewoon beter 91 wo,n 'ut ..'-.
B-2..Volgende week tegen VEL0 een-revanche.
i""ó.Si ieeè wat-het Ëoest docri. Hard werken, een-'1-O_voorsprcingr '

1-1 e''direkt weàr 2-,1 scoren. Het flesie was verd.iend,..Ga zo d.gor. ;
LeriÈ.B2 liet"ziqh foppen door GiS en verlöor met 2-1' Dit was ' 

,besfist niet nodig jongens.,
Lens C1 Liet GDA *uí-Ëïé-àà*akkelijk ]x scoren nad.at ze ze1f.ee4"1.-O:-
ïàor"p"o"à hadden genomönl Gerukki[ maakte Remco-i1og geliik'
l,;G,öà hörstel,de Ë:-ch goea en won-vertlieàd.met 2-o van t.7-roS' Ga zo';
door. èn neen het niet te makkelijk op. :- " 

-.í;;;:Dï Aiíà,i" al1er vroegte naàr-vóorburs. Daar zagen ze dat Ze op.

"è"-àéiAE-pïaats 
sià"èun tí a" poule. De bérste helft waren ze d'aar-

-"il, t;kà, -nóg onaer dé indruk. -Hee1 wat kansen werden gemist'.,
Het werd uiteinclelijk 1-1
íà"",12 iJ gewend aàn grote overwinningen..Ng echter was RÀVÀ Dí ze

iii"t a" baàs'; T.,ens D2-verloor kansloos met 7-0 ' 
.

T.,óns pf verlöor - nu van de Yalkeniers . Het werd. ul--o . Niet de moecl
.ooiiè"u". Het veiclspel is Uest rettelijk roaar de doelpunten bliiven uit.-
. t{èi fysiete gedeelte is te gering bij ons.
ié""-Ëà hxan-met 2-0 voor. Èufat-Geeinan speelde_voor het eerst en i ' ^

íàuf.tè-ai=ukt twee doelpunteir. Ga-zo_door.-BSC'68 kwam in de tweede-fiàfii 
goua terug en hetlwerd 6 2-2. Toch kreeg L.,ens nog de kans op

-J-2; nietwaar Michael. Het bleef 2-2. :

í""À fi speelde een leuke wedstrijd tegen Oranje Bl-auw' Helaas
werd. het èerr 1-7 nederlaag.
Lens tr2 moe'èt vroeg naar Ëi5swijk. Geen,probleen. Moussa'was behoor-
lijk walcker en scoórde alle drie de doelpunten.
ilil Fi;""dt kampioen. Tenminste volEené de jongens' Nu werd ' , ,

Vredenturch 'weer íet 6-2- verslagen. Klasse jongens' 'r:1.

I ens À1 - liilhe1mus tL1,' 2-2' (O'-O)

Het te verwachten spektakel van'Léns À1 kwan uit. De' hel-e week was

àà'-""à""i"À-àànrrret'oplopen, vooral toen lír. Iloernig affiches had'
Àèrààtt. Mët een oproèp ïooi tet publÍek on te komen kijken naari.i..

'Eàïó."i=ijà. l" :_"àu"dàacr waren ei een hoop'supporters^Iangs..de lijn.
Í;;-iiliÈëlpen tot zelfs d.e sponsbr en hoofdtràÍlelg' 0p vrijd'ag- -
àil"[-Éàà;í a" Song"ni van aè A-selektie en de lei6er èn trainer tle

#ia""h;iÀ--oro *àt ïe ontspan:een bij een chinees restaurant..ïíant
Eqar"wachtte een goed maal op ons-r àat -gesfaard' w.as dogl cle iongens

"à"- 
ae se lektie , góserveerd d-oor Wóng (aie éven gek.werd)' Na d'e .'

CÈinees met Petói ,"é oaar zijn nieíwe huis. DeZe is nu dus ook in-.
àe*ijà.C"venào d.e 1ift) Na eeí kopje koffie of thee wat gepraat over
ïoetËaf Ainq. iedeieen naar huis oi-aan zi.jn nachtrust te gaan denkel.
n;;;-A; fi"iiEtiiia *erd ""t seschenk gesevén aan {e sponsor'Dhr' Krol'
tà+ènÀ-aàirtr nànéns het hete'-e:Lftal vóoi het flesie. r,g+q 4r begon,r',,
zwak tegen wilhelmus, zeker het eerste kwartier maar dit kwan waar-,
schi.inlïik door Öe sóannin8" De rvedstrijd voorclerde en d'e kansen wa-
;;;-ó;;";" weer (aIè ie hët kansen mag-noemen). Zo kwamen beide
ploegen onged.eerd. tot aaa de rusr^0:0.

- lé-



lia d-e rust startte À1 niet zo best wan! na ! minuten stondeii' vièïmët. .

O-2 achter.. Maar na wat rui j.zigingen in d.e opstqlling (a1les. naar vo- -

ren d.rrs ) .ein -de grootse aanmóed.igingen 'van het publiek 'kwatren we na 'e,en
half uur en--een-af gekeurtt doelpunt op 2-2. Het publiek was de helpen-
d-e hand., waàt 1Iíí the tmus werd er gek van 'lintegendeel'Le.ns". De wed-
strijd óindigde op 2-2. Het .was Inderdaacl tlie-strijd die een ieder -

verwachtte. Votgénde week DSVP thuis, een lved.stri jd die te winnen
moet zijn, en hopeli jk net net zoveel'..2o niet greer suppo-rters. ' .. ."- :
- Dank àaíens alie. sielers van À'1 aan'bhr, KroI èn. supÉcirters'-vo-or..,'-''.
aI- hun aaqnoetlígingen. ' ,

. -.Volgende week verslag.vaq B.
I i,. i ;., :i

Bnrnnings.

"P.0osterwegheI.
Lens B'1 - lyra B'1 2-1 (0-0 )
lens begoii redelíjkl, met-eën'paar kansjes, en' veél. wind en regen--
druppe J-ijes.'Lens-Ée-.g -in de- eerste héIft maàr weinig uitg-espeelcle
tanèËn. viaard-ooi d-e ruststand.0-0 was. Met een hard.e wind- in tle ru6t
ging het wat.. beter; I-,ens bleei goed aanvallenl waard.oor tle openings- ,

freiter niet lang kon uitblijven. Na een'aard.ig schot van ltilartÍn Broos-
hoàft, die dè keeper ían Lyra niet goetl klender tikte Patrick.Valken-

-burg fioecl in, èn bracht Lens zo op een 'l-0 voorsprong. Lens ging -.'-
gewóon- door op j acht., naàr de twcede goaI. tríaar een counter yan I,yrg r ,

Í'èverd e ' de' 'ge- Ii jlonaker' op. Direkt na de aftrap-lag d.é batr weer i-n het
- netjè'van L;rra;- dobrdat Adjai Tikai'goed inschoot.' Lens'kreeg daarna'
nog-een-paai kànsjes naàr'àie werd.eh nièt benut. Maar.'lens pakte wel
twée hele'punten! i :' ''.-* : ,"'r;'

Er werd weer €lezongen na afloop en d.at zegt natuurlijk genoeg. C2 hatt
. d.e wijze 1es iran dé vorige week, d.e slechte prestatie tegen de Jagers,
in de-oren geknoopt. Met een geheel andere instelling wercl deze wed--
strijd gespéeld. [/as er vrijd.àgavonp niets, op d.e televisie of had

-,iedeieeí lètter uitgeslapenï göt ao'et er nie^t tóe, .naar he!.respltaat
was prima. Ook alzaien dè rvéergod.en niet rnee, ondirgetckendè was tot-
op -tret vel nat', C2' was niet te'vern-urwen. Vanàf."het begi-n werd .Vios
oha", clruk gezót en lve 4d gepr'obeerd te combinereln. Jaoàeí 'was het r.:
d.at onze spits d.eze keer niet kon vrorden aangespeeld., dqgr d-eze ver-
keerd schoéise1 aan had.. Na '15 minuten d.achten wi-j d.at C2 ging scorent
nad.at Frans een lange rush vanaf de nidtlell-iin zag stranden in het
'16-metergebied. Daai werd. hij bijna onder het Eras gestopt: Pena1ty.
Marco T. hiefd er vervolgens d.e spanning in. Uit sportiviteit schoot
hij over. Vijf ninuten 1àter tiep Nie1s zich stuk op de zeer goede
Viós-keeper.-C2 bleef goed. aanvallend voetball-en en nadat nichel
over haal geschoten, raakte Ryan d.e paal. ondanks prima d'oorzeteen van
Donny en Àog een kèer van d.e zijd.e van Nie1s bleef het 0-0 tot d-e

rust, maar écoren kon niet uitblijven" Na d.e thee zag_de scheids-
rechter het niet meer zo zitten. Een korte broek net tLat weer was
natuurlijk niks en hij wilde cle partij staken. De spelers aan beide
zi jd.en, vooral van I.,ens, waren hèt d.aar nÍet mee eens. C2 rook tte
ovérwinning en d.ie kwam er dan ook. De inzet bleef hond.erd procent
en na 'lO minutcn was het Romano d-ie voor 0-'l zorgde. Korte tijd' Ia-
ter1anceerd.eRomano[tIarco1J.,d.iezijnschuiverhe1aasvoor1angs
zag gaan. Tenslotte was het Jimmy die-kort voor het eincle de verlos-'
seà.aè O-2 inschoot. Jongens, priàa gespeeld, maar ...... nu elke week

Het volgende verslag woralt geschrevèn door: rày's.a] er'nia4j ogi -

Maurice Schuurman.

ViosC2-LensC2O-2

zO.
IÍerroan [fubben



Rava - lens D2 7-O

on'10.oo uur begonnen w
RAV.I. Er was een hele ,g
D.-aarna kreeg Rava eqn c
weral later nog f-0. Wè

er niets-aan doen, naal

L,ens E1 - Valkeniers E1

e net 'rvoetballeh't. !íe speeld.en teBen
oecle speler bij'die'F miíuten tater.'l-0 sqoo?d'e'
ornel;-die hij-er neteen. inschopte r 2-0. Het
hebbéji'toch ois best gedaan jongeni, we koíden

Monir '' '- '

o-4 (o-2 ).",

Lens E1 is met'een uoeilijk éeizóen bezíg. Niet orndat er-slccht gei -'
voetbal6 wordt. Helemaal Àiet. Er worclt door dit tearh redetrijk Coeq-
pevootbald. Maar. zoals in de needte wedstrijclen het gèva1 is, verlie-
Zeo ze toch ,. telkens weer. In d.e neeste gevallen komt dit doordat
àe tegenpartij vaak 2 of 1 forse jongetjes in-het tean lebben lopen,
ài" Àör"-ook àog redelijk kunnen ioe[Uatleii. Zoals afgelopen',4qtertlag
wéer .het geval,ilas.- Lené E,t begon goed en pro6cerde cloor nidael van
mooie aanía1len een doelpunt tè scoren. Dit lukte echter niet door
góèà ].""p""swerk van àe-tàtteniersgoalie'; Valkeniers kwan" in tle 1e
Ëefft tot een paar aanvalleí (4) wàarvan- er . twee lr-rhouttbaar rverd.en
f"Cóiciràten enit*ee. door, Eoed'kieperswerk van de-lensgoalie werden''
EeËtoot. Na tie rust T,iet Íens E1 iveei goed de b31 rond SaaD en d'àar
f*àÀéil ,"à" zeker weer rnooie 'aanvallen-uit. .I,{aar deze Ièverden niets ,

op.'- Valkeni.ers scoord.e nog tweemaal waard'oor de eindstand 9p 0-+ : . -
Ëfu. ik aénf. aut als ï,enË E1 zo blijft voetballen de'resultaten zeker
eà;'kàr"".,Maar er" is één ding wat'Éet hele_ teàrn zeker,beter moet ' . .

Eà; dà;". 
-lÍe 

Èoeten iets stevíger. gaan voótbarlen en ons' niet te
Ënel- laten afschrikken cloor onzé tefienstander. Dan denk ik dat.9r 

,

ààààfilfc.r"er-. zeker- ! IIet -vo1[end.e verslag wordt gëschiètèn-;:'; :

door Giío Veíssevelct.

vdor clegene tI1e het opgevallen is; het krantiè Ís deze w

-twee veischillende ^rcensen getypt, omdat mevrouw Oosterwe
Ían .harte.beterschàp. Hier-en- daàr is"uit tijdnood' het-e
weggelaten. §nze exèuses daarvoor'. 1e hopen da-t mevr. '0o
rigÏ[gnae week het ,krantje weer ze-lf kan typen.]

I,eo v. Rijn.

.-1.+-

eek. door .

ghel zÍek is'I .
en en ,ander
sterweghel -.

'f

': '

í _';
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OFFICIEEI

ADRESliIJZIGING

1319 R.D. Bogisch...

OPZEGGING NIDMAATSCHAP

2302

BOETE

N. ciI-liot

' STRAFZAÀK f r2O,-

een schoon hart toedragen.. ... . ..

de .steek zult laten.

WeÍVlngsactie Abonhee-Iottospelen

ooooooooooooooooooooo@oooooooooooooooooo

sEzO lthodondendronstr. 75, 7563 Sw Den Baag'

I l1Ír .

IIet Bestuur.

Reàistratiekosten le en/of ?e boeking f 25,-
J.weltèns, H.lloPPenbrouvrer'

Betà1i;g ió6r 7_t2_,a6 doör overmaking op gironumer 336711 of bankrekeningn*Emer

l2.gg.24.22gbijdeRa.bobankteDenHaag,t'n.v.wl,ENsteMonsterondervermeldingvan
, ,boete!'. Het Bestuur.

KONTRJ:BUTIES

achteïstand aao,kontrifrtie hebben. !íordt U benaderd wegens de2e achterstaÍId wilt U dan

zospoeiligrnogelijk'dezeachtersÈandvoldoen.MoChÈUvootT-!2|E6niethebbenvoldaan
dan.volgtPublikatieinde],ENsrevueentevensuitsluitingvandeelnameaanwedstrijden.

Itevens.wijzèn 
-*ri: 

u .rop dat er, n1 bijna 5 maand.en in het nieuwe seizoen, ook
.leden zijn d.ie voor net sÉizoen igeO/ $U ncig nietF hebben _betaald, 

aan 
, 
kontributie ' oo-k

deze leden wijzen wij erop ttat, zo spoedig nogÉIIJE betaald dient te vrorden, i.v.m.
iiËr"iit"" "i.-""a"Li-:aàn. Betarin; ken geschi'eden via 'bank of gironunmers voor in de

' ;;;;;;;""iï.-*t-xàr-issiel.id of aan cen bestuursrid' Het Bestuur.

onderstaand. stukje is speciaal voor de dames, 
'lie 

LENS

Íedere maandag is onze l,ENs-wasseÍette booÏdevol neÈ vuile voetbalkleding. Het Í,Jassen

;;-;;q; t i"írrutt gaat min of neer automatisch, maaÏ toqh zult u begrijpen dat een be'lie-
nende hand niet gemist kan trorden.
o.ï"". r"r, àit ío op 2 danes neer, die voor dit werk contiDu ate " kros".zijn. zou u

Eisschien eens 'n ,"r"aug-làf in andere alag) willen helpen? tset zou een enorm stuk schelen

en met Uw hulp zijn vre vióer een staP verder ín de goede richtingl
oïr"tii.;rri. tínt u [;1-igen bi j ;levr. vd Berg, ieL. 297978. Mocht ze "in sesprek" zijn,
dooï aIIe aanmeldingen ( o]à. oot-van nieuwe leden!), alan kunt u uw lnformatie ook van

haar in het week-end krijgen-
Graag vJillen we U alvast Éedanken voor Ue trede\''erking ' want we weten' dat' U ons niet in

DJ Nederlandse sporttotaiisator houdÈ ln de komende rnaanden een landelijke actie vla de

sporÈverenigingen om abon4eelottospelers te \"erven' LENS wÍI daar graag op inhàken'
pà .ruro ( jerlgdkormrissiè) Ïeeft aan^geboden LENs-j eugalleden in te schakelen om 5000 folders
te gaan verspreiden eina àezà mààrrÉ i" de wijk Èouwlust. Daarnaast zal volqende week via
de LENS-revue een abonneelottoformulier worden meegestuurd. We hoPen alat velen die noq

niet via LENs-spelen dit alsnog gaan doen door dat formulier in te vullen en de bijge-
ï..ga.:i".haigi-í9 te ondertekeíen, Maanderijks wordt de aangegeven inleg dan van uw qiro--

of ÉankrekenÍng afge'schleven. Geen omkijken dus nleer naax. ce$ronnen Prijzen worden ook

auto.natisch bi j geschreven
Wat veïdient ]ENS er aan?
in elk geval 10 ts vai.r de wekelijkse inleg (brijvend l). Tijdens de aktiemaanclen I voetbar

íi: is,.'z.bal1en,bij 25 niewre abonneelottosperers. werft LENS de meeste nieuwe spelers in
één van de komende naanden, dan kunnen we maandelijks 15 vrijkaarÈJes verdÍenen voor de

int€rland'Nederland-,HongaÏijeinhetvoorjaarlgET.Uiteindelijknaken},eookopeen
video-installatie of kleuien ív turr=. u ziet heti u scoorE nakkelijker met Abonnee Lottol

:,-!*

- 1-



ó.\.r.!)È 3el.tJ..rJ ?- r,L:

zaterdas 22 r.ov .
.- 

-.. --.',.rJ:
Middag:
Sluiten:
zcndag 23 nov.

:.*::--i::;r - Ri-ek Eosch. I
, Í..

r-.-:ïi.:i.
wiLco vëuI Mersbergen - Àn vd'Steen - cor Peters , -
Tinus zllfhout ,

Tinus zilfhout - Cor llopPenbrouwer
-. Àn vA stèe; : Laurà 'yan Dijk ': Eeinz .Geur!F.

José en André christ
Lens 6 2 personen

l,
.- ochtend:.. -

,r,[dqqs:' .'
SluiEen:
Aanvulling
Bij verhindèring àfbellen bij'tléinz Gsurts teL''436724 ta 20'00 uur' r'

SPOjrI,IGET - SPOTI,IGET - SPOTLÍGHT - SPOTLIGHT ':.'SPOTI'IGET - SPOTLIGHT :' SPOTTLIGHT -,SPOE

Het vierde -------ratjetoe van noesEe werkers, sPeelse stylisten en befaamde stappers'
ÈeE elftal van "Buziekcafé de PaaP", de gestolen training;Pakken en het blessuresPook '
Want aI het hete seizoen waart dil spock door de gelederen. Op het ogenblik verblijven
,,sl.echts,' vijf basisspelers in de zÍekenboeg, en dat merk je in de resultaten. Í{ant het
vi.erde, vorig s:izoen nog glori-eus kanPioen, heeft het moeilijk' Iitet I Punten ult 13 wedl-

strijd.en :r.rÉfijft irét.fn àe gnalerste iegionen van dc ranglijst-€n zal-het aI19 zeilen
mgeten bijzelten oI[ zích alit sèizoen te handhaven- . '.

Dat teóensiande! r'an afgelopen zondag VELO .,1oog op de ïanglijst staat is niet erg'verwon-
derlijk. Een prima ploeg waàrvan de spelers elkaar vaak blindelings v/eten te vinden.
Daaïtegenoyer LENS dat zich aI na een kl.rar-'ier kansloos wist. want binnen vijfiien niriuten
stond het door een rëeks van Verdediginàsfouten al 0-3. Na dezè perlodé heistelde LENS

zich enigzins,zbnder echtex een eirkele keer' greep op de weds Éiiid Ëe krijgen. Na de xust
(net Robert carskamp.vog:. Edrvàid Endlich)' heizeÈae beeld. Met de moed def tànhoop storm-

,dé LENS af en toe n.u, .rà.an, itaar wercl simpel opgevangen iloor tle gedegen sPelehdè VEIO-

vgrdecliging. -.Uit de vele kanseh clj.e de ÍIateringse gaiten zich wisÈ te'cre-eeren, werden

er nog drie verzilveld, zodat'de ui-slag op O-à weia béPaafd: i : ' "'

Ai met ?l ss1 erg zwakke wealstrijd van het vierCe. Í.le zijn er echter van overtuigd dat e-Ï,

als op volle kracht kan worden aangetÏeden, een goeale ploeg staàt die zich zeÈer.l.l .q: '
middenmooË 'L\oet kunnen spelen. t.

Opsteilingr ..

DoeI: '

Aclter:

uidden':'
Voor :

ilartin Reuver :
Henk fioppenbro'.rwei, Edward Endtj-ch (Robert Garskanp),
Marcel de Groot. .
Bpbert Dulmdanr; Rinus Michels en Marcel RichaÏdson
'tràitin xoeler,ry, oscar Kör '!man en 4lichel Moltenan ' '

Martin vd l,leulen en

SPOTLIGET - SPOTLIGHT - SFqTLIGiiT - SPOTLIGHT.- SPOTLÍGHT : SPOTLIGHT - SPOTLIGET - SPOT

f,}JGEZONDEN KiACHT.

AI weken-l.ang maak ik met meeï d'ari gewoné belanggtelling de LENs-revue open.- Telkéns sluit
ik hem r.reer met een zeer telerustellenal gevoel. Ik mis nanelijk het vefvolg Van dej'oP

uirierst gevoelige wijze beschreven sPortieve belevenissen v.ur de wielerclub van LEI-'IS alie

fi FÍankrijk lterkelijk schitterend heeft gePresteerd. Niet alleeri in de vlakke eEaPPe's

maaÍ. in, het bijzonder in he !. hooggebergte .

Dè helë liENsrevue st?4t elke. veek weer vol met iaaie Voetbalverhalen. Elke wdèk' lees je
weer 3 - dat Guus-Hein of Ernst-Dik de.bal op 3 meter van een leeg doel nàast of over
schietr- dat-de tegenstandei-.geen weieldploeg !iàÈ, --dat LEN5 de betére ploeg'was; -'i
daterteVeeIpuntónb.1ijvdn.ileggeri...u4,.eri,.,.,
Dat rENs op vàetb-algebied middelmatig prest€erè, yind ik overigens geen schande ' IÍmeÏs '

voetbal heeft toch geen toekodst Eeer.. Eerdaags nag alleen nog maar zonder Publiek wolden

gespeelal. .LENS heeft daar aI jarengeteden aP ingesPeeld. Een lege tribune is aI jarenlang
É".i g"roorr. get vooruitstrevànde, uigstekende LENs-bestuur is zich vervolgèns gaan.toe-
reg§ei op het örganiseien v_an tal van zogenaaDde 'lNEvEN-activiteiten". Derten, tennis, .'
rràierja-ssen, rràidloopwèdst'rij clen en niel te Veigeten neerdaagsd wielerwèdstrij den.
;;;;-;i;;;:;;;;;;;;a;;; trekken dromren pabriek. Deze verdielen naar roijl-iËifr!-&" ook

de volle belanqstélltng te hebben irr d.e LENS-revue. Het is voolt mij een grooti, Probleem
dat ik veistoken blijf van de wielerbélevenissen van -de wel imner goed presterende LENS-

h,ieler?Ioeg. 

, 
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Ne-a.st het. feit dat pïi.Iia wordt gepresteerd, acht ik ook de geschreven artj-kelen hierover
van hoge literaire r{aarde.
zo denkénd en ovèriregend,'lijkt het Ídij,,dat gelet op de enorme resultaten van de zoge-
naamde " Neven-activiteiten" voortaan de LENs-revue alleen Eaar noet bestàan uit artikelen
geschxeven over deze aktiviteiten. In de krant kunnen de voetbaldvJazen iedere maandag hun
hart bphalen aan a1leLleÍ--saaie en telkens weer gelijkluidende voetbalverhalen,

Jan Riemen '
Naar aanleiding,van deze ktacht heeft c1e redactie het voigende besloten:

1. het wielrennen *oidt vanaf deze vreek hoofdsport van LENS.
2.' .' 1 Voetballèn wordt thans als NEvEN-Àktiviteit beschouwd,
3. u VanÉif dëz€i,week wordt veel meer aandacht aan de LENS neven-ak ÈiviteÍten

: - na..l - :'

geschonken

KIAVENASSEN - KLAVERJASSEN - KTÀVER.'ASSEN - KIÀVER,JASSEN - KLAVER,IÀSSEN - KIÀVERJASSEN -
Verleden week vrijdag vond de tweede ronde van de jaarlijkse klaverjasdrive plaats. Het
was (zoals. gewoonlÍjk) weer oergezellig. Uíteraartl begint er aI u,at aftekening in de
strijal te koren .(zie staid na twee ronden, eerste regel)
De'volgènde'avond. is.op lg.december aanstaa4de. Ti'en öie tijd verdere informatie !

. UITSLAG 2e klaver jàsà,0oird ? november 1u,C6.

1e
2e
3e
4e
5e
Poedel :

57 47
5547
5452
5367
5339
3265

10584
LO47 9
10299
9992
9974
997 4

. 9937
9803
9441
9429

punten

STAND NA 2 Tonden

I s-Gravendijk
Hr.. signer
Hr. v Dijk
Hr. vd Berg
HË Janèèn
nÍ Verhèggen

T.Otte .:
F.vd Berg -"''
P. I s-cravendijk
J. Oosterweghel
R.v Oven
J.!iitting
F.v Dijk
R.vd Hoek
C.Peeters
P. Coomans

's-Gravendijk
Hr. Binken
Hr. vd KIey
Hr, vil Berg
Hr, Otte
Mevr. Verheggen

- M. Jansen
- Pa vd Berg
- Mevr. 's-cravendijk
-' D. Enallich
- D,Brouwers
- Mej. de craan
- c.vd KIey
- I,1. Rog .
- Mej. Peeters
- Mevr. v Houwelingen ,

2.

4.
5.
6.
1
o
a

10

1 puhten

.?

"1i'

OMO'tjes

De uitspraak van de week kont op naaJn van Ron de Rijk, voetbalconmentator bij
; Europa Tv.
,' Tijalens hèt verslag van Coventry - Nottinghan vertelde hij dat centrumsPits
'"-cary'Blrtfes fel begeerd h,oïdt'-door Eans Kxaay. "De heer Birtles mist nar0elijk aI

zijn voortandenrr. aldus Ron cle Rijk.
DË'onderhandelÍngen tussen Uw rèdactie en suzanne Koulrenhoven in.b't. de

. PATS BOEM SHOW zitten mómenteel muurvast.
Kaner 23,b EàaIt opgelucht adem: Joop O. is weer naar huisl:

,. voor wie het verhdal, vah hamertje en beiteltje nog niet gehooral heeft; Joop is
. inniddels al vreer.öp LENS gesignaleerd.

. Jèan Pierre Mulder'moet hééI erg op zijn tellen gaan passen. (en dah nièt alleen
tegenover zijí vriendin). Pierre werd afgelopen zondagavond n.I. door enkelé'- elftalgenoten gesignaleerd in gezelschap van ,lohn vd Hoogeíband, Iinksbuiten van- "ale vijanal" VCS.
zo lLe'zíeÍL hadtlen ze het nog naar hun zi.n ook saJDen. .. . ...

. Cl won afgelopen zaterdag met 5-0 van Velo. Die turbo - motor begÍnt eindelijk
Iekker te lopen. . . .. ..
-KNvB-Bekervoetbal: Feyenoord - Den Eaag ' SparÈa - Àjax.
Stress o,P Rotterdarn CS
Nog even J.P.l'lulalei. Toen hij afgelopen zondag (middad) een actie zag mislukken'
bleef hij moeé.:Ioos sÈaan.
GEIIOORD OP DE TRIBUNE 3 , ,!ierre, als je na elke mislukte actie btiitt staan kan
Je de hele wedstÍijd weI stil bujven staan"ll

-3-



TENNTS

De redaqtionele.breul< is weer hersteld. ;-.-..'
P,csrltaat C lrunten uit 1 wedlstrijd, 0 voor en 5 tegen. ,.
Het gerucht,over de puzzelïit op zondqg 28 december 

- ls . geen .geruch!. n9e4., .; - ..
U 4oteeÍt deze datUm toch wel in.Uw agenda. .

Ook makketÍjk voor de vrouwen.., ., ".: ,r :
Na afloop_kun! U namelijk een ouderwetse. winte{kos!. nuttige4.
Bij LENS staan alle (2?) reclaoeborden nog rechtop.
Slimroe jongens die reklanemakers bij sotelplan: kondigen ean geen reklame meer
te willen maken en de hele dag rolt de naarn Hotelplan over téIevlsie en-radio,
'T naakt niet utt hoe ze-over. je,,praÈeni éIs ze maar over je praten: ..'
voorzítter Àd coret afgelopen zaterdag aan de bar tegen Martin "Sp_eer'l vd Lans._.
"Zeg Speer, geef je'nog wat $reg, want -dèt ben je ons riel schulclj.g na al je .:
omissiws (nalatigheden, red.) de afgelopen Heken".
":op nissle? op missie? Ik ben helemaal niet op rnissie; ik zit hier gewoon een-

Helaas voor'de merisen alÍe zich wirOeri op!èven voà;'het terinistöernooi" op 20 december in
Racketcentru$ Elsenburg we zitten v<iIl: zo'n 60.mensen doen àeel Er bestaat alleen nog
één nógeiijkheid orn op een resérvèIij st 'ge-'iaatst te worden. De teiuissers dirj zich
hebben opgegeven worden verzocht zo spoedig mogelijk ile toegangsprus yen f 16r- per B.
te voldoen aan onderstaande personen.._,

Artlur de GrooÈ

ÀU.IOPUZZEI,RTT

0L749-48673 :. HqrÈ goppenbrouwer 894950

'ir
Zonalag 28 december aanvang 1-2.0Q uur kosten f10,- per duto
f 7,50 per perasoon inclusief winterkos.t .' -. f 5,- voor kinderen tot trz jaar
SneI opgeven j..v.m. beperkt aantal inschrijvingen zie tennis ,. r .. , .

- Opgeven, d.tÈ.v. onderstaande bor net het verschuldigde bedrag bij ondersta4nde personen.

_l'brk auto I

naan chauffèur
passagier

; kenteken:

1
2
3
4

Charles Borswijk An Bergenhenegourvèn 'reter nerreyn Henk Hoppenbri:.uiwer.

Scheveninqen - LENS 6 (9-11-1986)

We staan vreer op Houtrust en nu voor ons zesde elftal, die ik U al aankondigde in een
van onze vorige IENS revuers. Meq èf.! elftal heqft men geen problemen maar,is teI een

. pï-obleem voor hun tegenstander. De.grootqte cooheltoeren halen.ze uit tot r,ranhoop van
de beide keepers. Voor de ouderen onder 1.; ig:ad.. hier nog eens de faE. Bamperg op met de
Act van het doorgezaagde Weesxceisje; iI de.Trent van. Ciïcus Sarre-ssani- lnclusief in vo1
ornaat uitgedoste fndianen. Dat Eocht toen,.nog.. Maar ons zesde haQden geen veren op
hun hoofden maar scalperen konderi ze en hoel Onze regiseur Riny yan.Noort kr.eeg de ba1
op zijn slof en.deponeerde hem met een prachtige boog in eigen doel. scheveningen rook
meer en gingen onverifroten met LENS onderdruk te zetten waaruit ze met drie punten voor-
sprong de rust ingingen. Na.de thee een.heel ,ander LENS.. Rob de Haan aeg een gaatje
Paqs 3-1. I(ort hierop kreeg.Fïed een. penalty toegewezen, Boem: Hieruit kan men opma_ken
.dat de- schevenj.ngers nu onder dïuk stonden,, die niet meer te stuiten was. Hierna kreeg
Bep een prachtige kans uit een voorzeÈ toegesF€eld die hij vakkunalÍg afrondde. Rini
van Noort, nog niet genoerBd maa-kte.er een wervelende shovr van door alleen op het doel
èí te gaan en de keeper als'een cIqun. te omspelen en peÈer tiet de laatste'aanÈikken.
Tussendoor deed SchevenÍngen nog een paar uitvalLen die vocr onze doel-uan niet te stop-
pen waren. HeÈ was eel} leuke wealsÈrijd om aan::te. zien dus ik breef tot het einde en
arles wat er zo bij hoort.Nog even dit voor de mode. gevoelige mensen onder ons. Rj-ni

' had e,en Prachtige trui aan gemaakt: door en patroon verkrj-jgbaar btj zijn schoorunoeder.
Langs deze weg wenst LENS 6 Dick r,eenaerts heè beste toe met zijn gerepareerde knie
omgeven door een cips Schil Cus niet te bezlchtigen. .. , i,

-4-
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ODB2-LENS3

Proficiat IJENS 3. Geweldig v,at jullie daar hebben gefikst. Dat was voetballen, allemaal
deden ze er aan mee. Het ging gewoon goed, b.v. die hele oFbouw van ui! de achterste
linie o.I.v. Kees Spoelstiu, ,àur vinden we dat? En dat direkte afinaken b.v. dat bril-, -

Iante doelpunt via Arthur de Groot, voorgezet van uit het midden d.oor Eric Frarmenhoven

dat is hetlnn dat Boogballtje van Frans DisseldoÏP meÈ zijn linkerbeen, clat zie ik in
het eerste niet eens, alleen van die Poeièrs. Er zijn nog wel zwakke plekken aan te
wijzen is alit geheel. dat doe ik de volgende keer wel: l.tarco Eildlich Iiet zich ook zien,
na te zijn ingevallen voor om direkt te pldatsen, waardoor hij een fraai daelpunt oP

zijn naam kon brengen. Hieraan heb ik niets toe te voegen, a1leen dat' we een zeer pret-
tige zondag micldag hebben gehadr net zon en een verdiende overwirming en toen ging ik
naar LENS en zag daar wat anders.

' tr, 1'i ,.. , .. :,.. F.

zzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzz
z srtqroneH zowoec z '
zz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz4vzz7zzzzzzzzzzz

PROGRÀMI.Í\ zoNDAG 23 novelDber 1986. '

!4 - 00. uur
10.00 uur
11 .00 uur
13.00 uur
10.00 uur
12. 00 uur
12.00 uur
12-00 uur
+ I,ENS 6 :

- Í,ENS I
- LENS 2

- Docos 3

- Delfia 3..
- LENS 5

- verburch 5

- Den Hoorn 7

- LENS B

D.l,agerweij
I,1. vd Heuvet
F.Adam . " ..
H. Cornelissen
E. sironií
H. Vexheyen
,J. Groenew9gen
N. N.

5 - ,' 1008
6LO/ LO96
642/ t74l
406 / 2o3A
416/2099
423/2736
4r5 / 2090
'430i 222s

tlestlandia 1 ,
Sliedrecht 2

I,ENS 3

I,ENS 4

Quick stePs 3

I,ENS 6 +
Í,ENS 7

Quick steps 6

Bardienst 2 personen

v1
v1

v2
v3

RESERVEPROGRÀMl4À zoNDAG 23 november 1986-

14-00 uur Dso 1

11.00 uur DSo 2

12-00 uur DÍ{o r
12.00 uuï D!ío 4

LENS

LENS
LENS
I,ENS

1

?
3

4

TERREINEN

I,lestlandia:
SIÍedrecht:
Quick steps:

OPSTELLINGEN:

LEi'lS 7: met C-Lipman, J.Roossloot' J.Kouwenhoven, A.v I'li j ngaarden

rENs 516 en 8: als bekend

TOPSCOORDER SETZOEI{ 1986/ 1987

14 cloelpunten: S-de NennY

12 ,, A. KuYPers
Ll ,, D.vd tlaas
l0 ,, F- DisseldorP
L, H'Bertens, M'v Delden

PROGRAMI'rA ZONDAG 30 november 1986.

De Hoge Bomen, Galgenweg, Naaldlwijk
,, De Lockhorst" stationsplein 3.' slied-recht'..
I i ikerklaan

- LENS 2

- Iiilhelnus 3

- celeritas 2

- LENS 5
- tlilhelrnus 6
- Marathon 2

- LENS B

10.00
11.00
13 ,00
12.00
12.00
12 .00
11.00

'i :

uur
uur
uuï
uur
uur
uur
uur

LENS l vrij
DÍIC 2
LENS 3

LENS 4 +
Postalia 2
LEI'IS 6
IENS 7
Valkenieis 4

+ I,ENS 4 Bardienst 2 nersonen
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UITSLAGEII zolIDAG 16 novenber 1986.

xerxèg 1 r't -:
LENS 2 '

. oDB,'if. , -.
'LENS 4:''.'. r,-- r
International 2 -...

.IENS 6 , .r
Írns z .. .'1 .,-
VeIo 9,,

WEDSTRI JDPROGRÀI'IMA I S

rvóénsda§ 26 noveÍ f,er

21,40 uur LENS 3

22.20 uur LENS 4
I

21 ,4O nluÍ z'75/2
MAÀNDAG 1 deceiiÈér

19.00 uur LENS 1

WoENSDAG 3 december

I,ENS 1 (vr)
wilhelmus 2
LENS 3

,v€10.3
LENS 5

rianenburg . 4

DZS 2' . ..

],ENS 8

zaal Transvaal

Fv snoekie 7

Fv snoekie 6 :

7-r
n-')

'. 0-3
.0-6
0-3

' a-3
1-3
2-4

z:z:- zirÀLvoETilÀLz-zi-
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

stellin LENd 4; R.Keus (A) - M'Keus - P.Krol - E.GlPhaÏt - S.de Nennie - Í.,'Klfinnen
A.v Blitterswijk R. Attinger.

DOMERDAG 27 nove[Èer zaal Duinlaan

- LENS 2

zaal Oran Iein
- The ÈorÈers 1

zaal Houtrust

20.20 oor n.ro I - LENS 5 '- "' .- l't
,:.

-Afschr.ijven toÈ 2 dagen voor de wedstrijden bij de aanvoerders.
A.v Blitterswijk kontakt opnenen met R.Keris. tel. 601541 s'avonds van 17.30 uur to-
18. 30 uur.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzz
z r,aucs DE spoRTEN vAN DE z-M Í,ADDER. . :zz,
zzzzzzitzzfzzzzzzzZzzzzzzzzzzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PRoGFAMMA ZATERDAG 22 novernber 1985.

001/001
01'1l055
ot3/ Lo7
o2o/ L49

VERZAMELEN

14.30 uur LENS
12.00 uur LENS 2
10.30 uur LENS 3

12. 30 uur LENS 4

LENS 1

LENS 2

PDK
svPrr 3
HTSV 2
wassenaax 4

L. Looye
A.v Empel
P. Vis
N. N.

I.ENS 3

LENS 4
13.00 Éur
11.00 uur

9.45 uur
11.45 uur

OPSTELLING VÀI.I DE EIFTAII,EN

LENS I en 2: worden door de trainer bekend gedaàkt

LE{9 1, F.de Vries - J.Sinke (A) - A.La.mners - L.Sinke - J.Kouwenhoven - P.Ax - l:

K.compter - f.spa - J. Roossloot - gl.t4ersbergen - G.KuyPers - J.t4reltens -
B.vd Beïg - N. N.

verza.nelen 9.45 uur LENS

IENS 4: M,Fris - L.llante+ - M.,fansen - J.vcl Stee - R.Piton - H. Koutsenhoven - F.ChÏÍst
--C. 

f,ipman - D.de Ruiter D.v Essen.- J.Kruithof (A) - W.Stuifbergen - N.N.
verzarnelen 11.45 uur r,ENs . .

algehele afkeuring trainen on 11.30 uur: Loópschoenen Eeenemen. Di!.geldlt ook voor
3e en 4e elftal.

Bij
het
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Afschrijfadres vrijclagavond voor 19.00 uur.
Lf ,:S l- erl 2 :r!; J. Haxr
LENS 3 bij J.Sinke
LEIiS 4 bij J. K.ruithof

UITSLÀGEN ZAIERDAG 15 noteE .:r 1985.

Op woensdag., 26 november 1996 vriendschappeliJke weclstrj. jd
21 .00 uur-LENS 3 gMsH

679687
079-4t9237
674734

vcs
svcÍ{ 3

LENS
LENS 2

3-2
o-2

DVC 2
Monster 9

LENS 3

I,ËNS 4
2-2
2-7

: - 00 t/006
011,/060
oL3 / 112
o2o/ t54

PROGRÀMMA ZATERDAG 29 novenber 1986.

14-30 uur HS Texas DHB
12.00 uur HS TeÍas DEB
14.30 uur DSO I
12.45 uur KIíD 7

- TENS

- LENS 2

- LENS 3
- I,ENS 4

o.v Berlo
,f . vd Velden
N. N.
N. N.

Na een goed voetballend begin kwam na veel storend werd var vooral Mendres het eerste
doelPunt tot óÈand vLa een goed schot v.-rn Michel Fortman. pit was tl""r" a. ruststand.
De tweede helft lreïd de druk van vcs sterker. Door niet bp ti-jil wegverken in de achter-
hoede ontstonden enkeLe kansen waar vcs dankbaar gebruik van maakte. Er kwarnen toch
nog enige kansen voor LEI.ls die echter niet benut werden. De eindstand vcs - LEIIS 3-1 .

LENS 2 Eoest, oEi ockénburg tegen het wisselvailige maaï toch lastige svcH aantreden. De
eerste helft r*erd door eèn goede inzet met o-1 afgesroten. Dit doàÍ goed aangev-en van
Lanccl waarna sanders belieéist scoorde. De tweede helft wer<l .er slecht .gevoetbald maar
door goed keeperswerk bleef het voorlopig O-1. Tot 1 minuut voor tljd Làncel een Fenaltymocht nemen en deze beheerst inschoot 0-a. Tevens was dit de eindlstand. .'- ..i: .

.].,.JJJJJJ,JJiI.f J"IJJ JJ J,JJJiIJJ

{ var', gET jrucornom J

DVC - IENS. 3 2-2 ( 1-0)

Àfgelopen zaterdag moesten we het opnenen tegen het nogal agressieve DVC in Delft, .

vanwege de Ílogar .chaotische thtríswedstxljd.tegen DVc, waren we ÉÈuk voor stuk gewaar-
schuwd op de wedsÈrijcl zonder opstootjes uit ie speren. rn de eerste helft had Dvciets neer'óffensief. oe thuispràeg 'scàorde na een minuut of vijfentwintig de eerste-treffer. LENS kreeg na deze treffer de smaaJ< weer een beetje te pakken. óa .r"roo=ruàkt.r,
de nodige Paniek wat helaas niet resulteerde in een tegendoelpunt. t{e verdwenen met een
1-0 achterstand de kleeckamer Ín. rn de tweede herft speelden r,re een ktasse party. Dit
resulteerde Ín zeer goedc conlf,ínaties die zeer goed werden afgemaakt.-E' l-1 werdl schit-
terend. ingeschoten door Johan. De 1-2 vorgde al zeer sner, deze werd met een beetje
geruk door ondergetekende keihard ingeschoten. we kregen bijna de kans om het gel1jk afte maken. Maar dat geruk heeft r,ENS 3 nog nooit geproefd. Heraas moesten Í,re vrak voortijd de 2-2 incasseren. Jongens, volgende week H?SV. Oppassen geblazen.

. L.Sinke.

JJJJJJJJJJJJJJiIJJJJJJJJJJJJJ,fJJJJJJJJJIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJiIJJJJJJJJJJ.].].]JJJiIJ.]iIJJJJJ

Argemeen kontakt- peïsoon r paur vd steen, chopinstraat 103, 2551 sv Den Haag,
_r:r_ j, i.. : tel. 970154 (b-g.q. 977674)

IIEDSTRIJDPROGRAMI4A À-B-C-JUNIOREN
- Kontaktpeièbon :, Jan spaàns, te]-. 292929. {b.g.S. 970154)
nroou.ï,ïtàï'a.
fn uiterste noo(l
,.:.,.ró"qto_..gitf

wedstrijden bij .Ian Spaans op vrj-jdagavond tussen 1g.00 en 19.00 uur.
nog oP zaterdaguorgen op LENS bij

iiden'rel.970154-
I t- -,,--'

ienand ;.tan de jeugdkommlssie 661314.

ZATERDAG 22:L7+7986. i,

331 ' 14.30
42g' L4.Oó
337 . L?'.45

'"' . -. t r'. oo
406 . 11.00
5BB'Y1 i4-30

,,1 .: r',

Saxnenkomst . LENS

uirr,,oso; Ài' t', 
r.'.

.UUr Krar. ,Duïg Al
uur DHr, Rl ''
uur sv,35 u3 ,: ''. '
uur RKitW Cl "

uirr,!ENs g2t' :',

A1-

B1
tsi
c1

Its ulerve Cl V2 of 3

. zoetermder R. Triep
.' {ijkduin ?

Brasserskadew, Nooteboom
Buurtweg
Heuverlweg

LENS
LENS
LE!.rS.

LENS
LENS

)

. '?-

. 13 .00
13 .00

.11 .30
' 9.45

9 .45
14. 00

uur
uur
uur
.uur
uur
uur



!{OENSDAG 26-LI-L946.

19.00 uur Dzs A1

BYZONDERHEDEI'I

Ockenburgh

E. vervèr .roor'rrir§ A1,81,82 en ct. e2 eigen vervbér.'-" ' . '
- Bel a1leen in uiterste nood af. Ex zíi,- dit weekend geen ichuifdogeiijt<treden '.

- zíe kopy buitenlandse ïeis, gedr.lg in he-'veld, .spelregel kt'1is, pats .b39m 1!ow
en schaduwprogranma.

OPSTELLINGEN: I : -

LENS AlY
. I,ENS A2 :

'' ÉNs st ', 
LENS B2-:
-":'--:--

LENS Cl:

I,ENS À2

lr,

wordt door de trainer bekend gemaaka '.,. - .- ..:--'. . -. - :- . .--

E.Verbeek -.R.Raffaele - E. Raffaele - A.v Wijngaarden - P'Straathof.- '
D.Eanique - V.Troap - N.Baltus - t't.sPEi - D.Bisai - R'zandstÍa .''

Leider Fred Grens.

wordt door de trainer bekend geEaakt.

M.vd Berg - s.vd Beïg - -u.ae vrie3, - N.Bholai - ll..lagesai --H' smulclers
E.v Knlj;f '- J.Acer. - ,i.., p.taer, : , u. slierendreént - o.t Delden'

Leiiler Jan val Berg.
; " r.,'

wordt door cle irainer bekend genaakt :

M.Tijsen - M.wiersEa - I'l.v croonenburg - R'Tettero zLe ook LEIIS C2 
.

LENS.C2:l O.geins -,M.Xnoester - f.Lair - M,Scholte - M.Wubben -'P.de Lange - F.GiUiot -
-l- r F.l,elieveld - M.Tijsen - M.Wiersma - I'Í-v cfooneÍÈurg - R'Tettero '
'BtjrrgNr,rwbsE nris a1 ,42;e1 en sz

slechts 7 aanmeldingen zijn er binnen voor de reis. Toch hebben alle spelers van LENS

A1,A2,B1 en Ë2 een. brief gekregen en het vorige week in de LENSrevue kunnen lezen''
O" .*rr.Idir,geí die .nu binnen zijn, zijn voor. Deneroark€n. Deze reis van 5 tlm I juni
kost f 300,-; Nogmaals verzocker.r wij de spelers od onderstaand strookje uiterlijk,a's.-
zalÉerdag in te leveren bij je trainer 'op je letder. Mocht a.s. zaterdag de animo nog zo

matig biijken -alan gaat deie reis nj.et door. Dus nlet vergeten en onderstaard strookje
inleveren. ' '

llÍjn,zoo'n óaàt wel/niet nee naqr Denemarken.,:'
Naa$

Àfgelopen zaterdag heeft de jeugdkoflsissÍe zich meerdere keren.ge-ergerd aan het gedrag

.r*, .pu}.r" van LENS À1+81 ten opzichte van hun tegelrstander. Dit kéer hebÈén we be-
sLoten heÈ blj een lraarschuwing via de trainer/IeÍder te latbn. De volgende keer'zullen
we overgàan tàt een schorsing ook aI heeft de ..scheidlsreehter niets 9-e-llen ' Beperk je tot
voetballen en laat aI het andere àchterwège. Laat het bij deze waarsbhuwiitg blijven,
zodat. we niet hoeven in te grijpen. .. ,,- :: " "r '''.'. '. '; De Jeugdkormissie

Gedrag in het velcl.

LENS 81 - scheveninqen Bl 1-1 (1-0)

In de vriendschappelijke wealsÈrijd van woensdag tegen De1ft ging het slecht' Daaron zoud

zouden we het tegen scheveningen beter moeten doen. Ètet d€ze gedlachte. gingen we van.

start. 91e beqonnón goed op de bal te jagen wÉardoor'de tegenstander niet- goed in z'n
spet kwàm.' ,,ENS màakte hicr goeal gebruik van. Riéky ginq jojoënt1 door een aantal tegen-
sianders heen en op de achterlijn lobte bij dè bal lerik naar Edvrin-spaninsx en deze

. kopte aardig in., Hierna ging LENS wat slechter spelen waardoor scheveningen weer aan de

bal kwam.' zo bleef het de le helft. .Ievreden met 1-0 gingen we de, rgst in. Meteen na

";;-;;t;.;à t.i "p"r 
veer harder.' schevdningen witde natuu.rrijk -àrteq 

d<i'en on geliJk
'te kohen. LENS hield het hoofd er ni.et bij ei ging meer tegèn àe'spelers te keer'dan de^

làt te -!pelen. scheveningen prcifiteeïde daarvan en Í0aakte l-1. Hierna'veianderde er
'niets.meàr. ÀIhoewel he.t resultaat van dezè wedstrijd hoger had qekunt- t{erd er vlat in-
ie1 betreft toch we1 gderl gevoetbalt. À1s we dè komende wedstrijdèn ons kópje erblj '

houden dan kunnen we volgens mij nog best Èoog einclÍgen. Het riolgende verslag hlordt ge-
schreven door Patricia Valkenburg.

.,:8-
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E1e he Be - LENS 83 1-10 ( i-11-86)
t.J. triji va]r de kompetitie in Ce nieuwe poule, een rnakkie dachten we, vriend-

schappelijk hadden we ze ook at gehad, taen werd het 8-2 in ons voordeel. fn oe 6e min.
scoorde Harals Smulders al-, toen was het 11 min. lrachten op de 2e tleffer dlie in de

. 17e nin. werd.gescooïd door Patrick ValkenbuÍg. Na 3 nin, scoorcle Stephan vd Berg het
3e dóefpurit. ïí.ae gOe nln.'scoorde Haiald smulders weer, dat vr?s z\\ 2e treffer in de
'weAstÍij 

d.1" Andy Í Deklen schoot het 5e doelgunt b-nnen èn kort daarop een doelpunt van
'.Edwin Slierendrécht' r+eril afgekeurcl -dus het bleef 0-5 voor de rust. Na rust scoorde
'riirràra smulders 2,n 3e cloelpunt in c1e 12e min, 0-6 één ninuut later r.Ias het Andy
v Delden dlie 0-7 scoorde. In de 26e min. scoorde M.vd Berg 0-8 en S.Yd.Berd scoorde' 0-9
in de 31e min.' Oe i0è goal werd gescoord dobr patrick Valkenbulg via dé-- rug van een
tegenstander. Uiteindelijk werd de eindstand bepaald op 1-10 omdat in de laatste minuut
nog werd gescoorcl doof Die uaghe. Ik hoop ilat r+e atle wedstrijden gaan winnen en uit-
eindelÍjk liampioen vari de poule kunnen worden-. :

' Martin de vries '
LENS 112 - llonster BZ 6-0.

Itet enige positieve van deze wedstrijd is, daÈ er 2 punten aan de totaalstand kurftenl
*orclen .toègètroegd.1 Vóor diegenen L clie het nog nÍet weten, voetbal is een teamsporL en.

wordt gesíeeld met 1,1 spelers. Verder bestaat een team.uit aanvallers en verd€digers
- die doór goed samenspel een zo goed mogelijk resultaat proberen te beleiken. Hieraan

Eankeert bij jrfllie wel het een en andeI, er. f{ordt te r,reinig plaaÈegehouden en veel te
weinig ,oíergeip.uia.' Het "resultaat is dan ook daÈ men elkaar in de ueg looPt en ais nen
de bal heeft er te weinig spelers vrijlopel., zodat er niet of te laat kan worden over-
gespeeld. Tevens zijn ar rpàIna" Cie menen dat voetbal alleen bestaat uit het maken
'van cloe lpunte n, dit is misschien wel leuk voor de spelers zelf, maar het bevorderd niet

i àe teangèest. JDat jullie var MonsÈer gelionnen hebben kont niet aloordat er goed gespeeld
lrerd, maaï oBaat -l4onster nog slechter voetbalde dan jullie. Jongens, Iaat volgende.week
eens ziein dat juUie wel goed kunnen' voetballen.

i i "'' Jan zandsLra' t

!ÍEDSTRUDPROGRÀMI"A,D-E-P-JUI,ITOREII

.KontaktPers:oon: Robert Pennlngs ' Tcl' 6524L4 (b'g'g' 970154)

-' Afbellen voof de wealstïij 4en . bij Rcber t Pennings op vrijdagavonal tÈssen 18.00 en
rri "uj.terste nooa, noj op zat€rdagmorgen oP LENS bij ' iemand van c1e jeugdkomÍssie
tel. 66131.1. vóbr avondwedÉtri jden tel. 970154.

, -l ,

19_.00

ZiITERDÀG 22.-.7 L. 1986. Saaènkomst LBl.lS
t7809 II,OO uur'LENS Dl ' '

878 9., I .jir LENS D2

900 9:30 uuÍ DHc El
949. ,. 9.00 uur Die ltaghe E2
1013 . ;- 10.0C irui vredenburch F2 -
103?" 10.00 uur LENS F2
1043 9.15.uur LENS F3

Quick steps Dl
ÀDO D3

IENS E1
LENS E2
LENS F1
Dynano '67 F1
Rava F2

vl
v1
Brasserskade
ockerÈurgh
vredenbuÍgweg
v2
v2

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuï

18- 15 uur

10 .30
9 ,00
8, 30
8. 15
9 .00
9. 30
8. 45

DONDERDAG ?7 - ll-7986 (zaalvoetbal)

t9. oo uur éc n t LEtls E1 7-ta1 Houtzagery

Opstelling: t'l.Jansen - F,.Kortekaas - P.Sinke - G.v Veïsevelil - R.Otte -
L.var- '.t Klóoster

TYZONDERHEDETi

r.€ider Leo v Rijn.

caarne ouders met vervoer op LENS voor E1,E2 en F1

zie kopy s interklaasfeest, sportkamp, sPelregelkwis, Pats boem show en

OPSTELI,INGEN:

LEÀLS D1 m Fl: als bekend. LENS Dl met À da ffeïreira.
Boerman - w.Daamen - l,t.Gennoun - A.Ja-ga - E,KaJPfraat - v.stigteÏ -
,lakobs - D.Tiemeyer - À.Àkkabi

Leiders: Gilbert Steenwijk en Rob Mahieu.
R.

I,ENS F2

-9-



ËIE_IL G.lingels - v,dé Groct - R.lÍarten - R.Snit - R.StaP - F-Tettero - À.souaré -
. , P.CaEpos Ironce r : .l,eiders: - 

Jerry Eoernig cn.Danny BijltPo., , - .. ..L
SII+TERKIÀÀSFEEST

op .3 deceDber komt s
voor'.kínderen t/m 3
hoeveel kinderen er
ingev ulal. Dce het s
t/rir 8 jaar zijn-van

. .,..,' i .'......., 11.

interklaas. naar LEttrs toe'vcjor onàe sPele;s van F1:F2 en"F3 aGlhÈde
jaar van onze èeniorleclen.' Natuurlijk wit sinterklaas' graag weten '

i.ornn. llog .lang niet aIIe spelers. van F!'Fz en Ej .hebbeh het str'óokje
net'en àeéf. freÉ. zaterdag af aan je leÍder. ook b.:oerLjg?,.:-" ,l.i::"
harte welk-om. flet kost niets.

itl géèf op voor het 'sinterklaasfeest. op LEI.ls: . , '
:.

ï,ili , . 1,J-1, j.' .

-LeettIL.ld:?. . ,l I

SPORTKAI4P ZEIST. | 1,/--., j-r',i); 
"-

r'r'og : iifaaísen àiin ér,over voor het sporpkamp in Zelst van 6 t/n 11 , juli.; Vcor.f .135r'-

".n r.È'. ilang spelen en sporte[ in de bcssen,van Zeist.. Spelers tan DlrDzr El-,-en',E2 -, ;..

alÉnede.de i2upillen v{-ur C2 en de spelers vàn Fl ,E2 en E3 &ie,_ach!,jaar zijn. liil je mee
-''beL dan'9?0154 (PauI vd sÈeen) ' Èeb je je'al lopgegeven naak dan snel f 40,- over' op

giro 336711 t.niv. peíningneester. LENS net vermelding sPort*aEP zeisq. (+ n4a4) : :.. ,

"Èns at .'
: r.ruè az, 
IiENS 81 '

LEI.IS B2
LENS Cl
Dlmamo'67 Cl
LENS D1

HBS D6
LENS'El
dv'rs.,rt
I.ENS E 1

BTC T2
ADO F2

LEIiS D2 
^, 

.

DHO- E1 ..t . l

LENS E2 -

Flaninggr s
I,EI.IS F2
I,BNS :F3 . ,

. 3-6
2-!

,_. 4-O
.o-2

. 0-5
. /-tl-

UITSLAGEN JEUGD

DSVP À1 2-l
velo A2 3-7.'
schev. Dl 1-1
I'Ionsteï 82 6-0
vErp c1 5-0
r,ENS C2 1-5
BTC D1 1-3.

lFtíS A1 won wel,.van DSVP: Helaas zijn er enkele .spelers. bij die denken dat het vanzelf-
g-aaÈ. -Fout, tegei een zwak DSi? hisschien nog wel .hoewel het tegenover j'e medesnelers
niet correct Ís, straks in de zware uitwedstrijden tegen Dso, llilhelinus, VQ§1' '. ' :. '.-.
scheveíingen; vuc en Tonegido en thuis tèién Dl'lo'zal je'met zo'n ilstelling niet, ver

. konen. WiI je echt bj-j de eerste vier konen dan zal je iedere weËlstrijA Einir0aal met
, z'n allen voluit moeten gaan. zaèerdag tegen DsO verwachten $rij dit dan ook.
LENS.À2 kon velo tot vlak na Ce-rust nog bijhouden (3-3) ' Daarna,wds het alteen veló
wat cle klok sloeg nede cmdat ènkele spelers het te druk met elkaar haddeir. KoE nou -

. LENS 1}1 speelde een goede -eerste heIft. RÍcardc Tettero gaf het eerste doelpunt schitte-
xend.. voor. De tweede helft waren enkele LENSsFeIers neer net ale tegenstander bezig alan

.met voetballen. De 1-1 was een logisch gevolg.
LENS 82 herstelde zich van de nederlaag en liet l,lonsteÍ zien wat'ze atlèmaal kunnen.

LENS C1 sPeelde VeIo C1 met 5-O weg. De opmars is begonnen. Edein heeft z'n- ar;ào vol-
gegoord. met super. Dit blijkt te helpen.
LENS c2 klimt naar de top. Dyirano | 67 r.rexd met 5-1 weggespeeld, Peter Pronk scoofde 4x.
LENS D1 stond bij rust mèt 1-O voor. Na rust was het alleen BTc wàt de kloÈ sibeq. «om

op Jongens knok je over de inzlnking heen.
LENS Dl TRoK zIcH niet-s van de opening van het kunstgr.rsveld aan. Pas bij een 6-0 voor-.
sprong lieten ze IlSs ook nog 3x scoren. .

LENS El speelden tegen koploper D!lo. ook nu vreer tiet El régehnatig. leuk voetbal zien.
Toch werd Er vleer net 2-1 verloren.
LENS E2 kreeg in het begin enkele leuke kansjes. DEZE hÍERDEN GEMIST EÀl Svr35 llep hierna

LENS Fl speelde Ín cle regen tegen Flamingo's. Het werd eeri 2-0 neclerlaagr. . -
LEI,IS P2 gaat. gewoon door met winnen. De nieuwste aankooF Àbd$l speelde sterk. zaterdag
eindelijk thuis spelen.
LENS F3 gèf ÀDo eèn 2-0 voorsprong. Toen Danny g. iraar r,ENS ginq begon P3 te voetballen
en won met 6-2. coed zo.

t

F1
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Dit is een verslag van de eedsÈrilci illll{S Li Èn t.;C Ë1. !;a "r:::Lj: -c-- l:::.s:::-1u 1::.:--
'.,:j-'-:.---- fI::3: lie rI een h("Ieboe: wedstrj-jCen verloren hebben. Leo hatl verteld dat we

harder moesten spelen omdat we nog een beetje bang zijn. h'e kregen wel kansen. DI'lo
I.maàkÈe èeíÈt een déIDunt,dadrna maakten Jaspér een doelpunt, tlaar DPto.maakte rvlak- voor

': 'r het''éinder oE. èen daelpirnt. Dat: k\raD door,een -strafschop. Dat was jaxDer. Maar omdat
es-:g6eal:.öí3 best hadcleii :gëd€iarÍ kregen we eèn. ffdsje limonade. Pietje heeft- gcèd gekeePt.
Jeroen hoefrragel kon.niet.mssa. mee doen want,hij had last.van zijn voet. Het was een

ir fij ne'lvièdstlijd,1 ik)htiob àat ce .volgende ,$,edstrijclen ook zo zíjÍ|. : , .r1 1 r'
'.1-: ,i,'ÍÍ i:J a"::r1rJ jrl..'..1 : , .,,' ,.:. _,:r \..,I ,l 

Cin.;, rj ,V.r!èrr"ia.gt
P.S.]:J' ':r L .Íi. :.1: ,r .."j', . -,. : ::. ' -r, , :''.

rÈ wil nog' iets zegclè;r 
'ovèr 

deze *ëastri ja. 'rèn eerste wàrà 
-àrt 

door È 1 . van r.plls wecler-
om goed gevoetbalal. Ètaar rer werd nu ook keihard gewerkt aocir hèÈihele t.ani:''il iràia
goeal bewogen en vrijgetopen op de goede momenten. llaÈ we nu beter :noe.ten :gaan doen is
dat- sonmj-gè spelers beter naar de aanHijzigingen van de leiders móeten gaan luisteren.
p,#;"ei-#t 'hgi" ib*o"rir""t id" ir"s leÍer 

-yoetËarle4. ren twèede wii' if'.de ouders 'en

, -syppor,ters eeà-corupliidentj d". geven (van. LENS .en DWo: ) o! de manici .hoe .zi j deze w€d-
' =t;i:a màe rea iaeri.r- rr vonà oit i,{erkerijk srànclloos! Ga zo tloor ! ' '''' - - l

1-'. t!.' .,.y. ''*.,*,. ,!.ij J:.'- | ".. i. .,* .j .' J'eO Van IUf,n 
I

sv | 35 E1 - r,ENs ir2 "':--+-=+=+='1-j"..:... j,.,' " -
tle r.ré-ddtri j clr.begonl'voor,'on s,.redeli jk g-oed een .paar ,leuke .kqnsen hebben. we gehaal in het
bèEiLr''haddeh 'ile. daar' eeÉ) doelpunt, uit gemaakt ,haah de .wedstrijd' heel ander r gelopen,
want slecht speelden jullie helenaal niet. Maar de kansen keerden-. en ,SV' 35 'scoorde de
doelpunten. Het werd uiteindelijk 4-0. Jullie waren echt niet slecht maar cle spelers
van SVr35 E1 hadden meer kracht en waïen daarom sterker. Maar longens hte laten ons niet
uÍti hèt rvel-:d sla'ah..en gaen. net,goe.de moecl door,crote' afweztge. was, Rufat Geerman '.t

:'(Jaru0e.r) j Nog- iven"alitrí jongens laten,,we het onder elkaar gezellig houden en etkaar
r' íièt:;dchópDénf Íslaaij of rspugen.. vle 'moèten het;als grcep §ezellig houden: En komen r're

bl,j een andere vereniging rlan geldt: hou de naarn van lENs"hoog.iir . ,.:'.' r =,.1
Leider JooP.

SCHADI,J!ÍPROGFÀMMÀ .JEUGD
t'r) r j::à r-( : ': :r'

Bil.";aIgehelpr ..a.fJ<,99;-1nV" worat he t, gndqrstaande
'',: l.-..1" ,- ; t: ' - I .r ;ir .'l i r. .r l-'

. 1,1 .30 utrr .HIÀSH'ÀI . ' - f . IENS A1 (kunstgras
' 13.,30. uux LENS..ÀZ' :. -r..i.: traihen t, - r.

10,,301.uui' HMSH.I 81 i. - --.. T,LENS B1l (kunótglas)
12.,00 -Uur. ÉHS SZ ;.: -:, i trainen

, . 9;1 39 gsi-:g145H) C1 , ','- " " LENS Cl (kunstgras)
' .12..00 uriI :r.ENs ,C2'ï +. .' trainen ' Í

11.00 uur LENS D1 - trainen
11.00 uur LENS D2 - trainen
9.00 uur LENS El - trainen
9.00 uur LENS E2 - trainen

'iöloo ,ioi -r,ul.rs rr - ' traineà
to. oo 'uur: LEN! È2 traiirei I

1Q .oo uur. LEi.rs, r':_' 
't 

, - | truipur, ;.

.progra tra afgewexkt: .

.t-;.' , il'

. : :,,
,i

s ainëÀkoms t ' LENS

.r 10.30..uur
: 13.00 uur

,r. 9..30 uur
,, 11.30 uur

.' B. 45 :uur
- . 11 .30 uur
, 10.30 uur

10.30 uur
8. 30 uur
8. 30 uur

9;30' uur
" 9.30 uuri. 9.30 uuÍ"

Bét bij tl.rijfelachtig vreer eerst naar LENS tel. 661314. -: . .': .
Blijf nj-et zomaar weg dan laat je je elftal in de steek. Bij afkeuïing trainen we waf-.
I.te doen dit zoveel mogelijk buiten op een grasveld, op he! strànd of'op eèn verhard '
veli1.. Neem tlus girhschoènen, ;,oelràals'chóenen en een trainingsDak mee. Bii slécht weer
(regen),gaan se alleen de'zaal in. Tot .zaterdag. - 'il
VAN DE JIKO (= JEUGDKOMMISSIE)

l' ' Gàtenbo-rd r i

op onze oproep in de LENS-I'evue van 14 dagen geleden inzake het rrgate-nbor§" heeft .

cerard Bijlsma, vader van PatÍick en DannyT §'osiÈief gercageérd.. l]ij stelt het hout
béschikbaar .én heeft.ock aaangeboden het bord in elkaarte zetten. Jan vd Beïg' .

leidei. nan il2 heéf r íaangeboden .hern daarbij te assisteren. ,HeÈ ligt in de bedoeling dat
het bord, ongeveer ter " grootte van een, dae]. ('l ,32x2,44 meter) gePlaatst wordt tegen de
ballenvanqers voor het kleëdgebouvr op de trainingsstríook . Namens de LENs-jeugal
alvàst onàe ;d.ank. r ! '.
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4

6

'sheu
Onze dank gaat ook uit naar Ellen Lancel'de vrouw van. FÍecl lancel (2e zaterdag elftal)
èie. als Shell-mealewerkster heeft aangeboden, ten behoeye van de LENs-j eugtlafaleling een su
subsidie-aanvraag in te dtenen bij de shell in het kaaler van het shell-personeels-
dlonatie-plan. Dlt kan de jeugdafdeling naximaal f 1000,- opleveren. r ,

Het Is ons nÍet bekend. of. andere grote bedrijven ook dérgelijke onalersteuningsfondsen
kenne. Leden, donateurs of ouCers van leden zouden blj. hun werkgevers daarnaar eens
kurmen lnfórmeren. ' Etke bijdrage 1s natuuïIijk welkom. of wellicht heeft [en betang-
stelling vooï een ïeclamebord. of advertensie in ile LENSrevue. ' Naclere informatie bij
ce.r?fd van Reysen (te1. 553244). : , , ., 

t 
, .: ;_ .'3. ' . Ílet tENswlnkeltje- ' .

Dd JUKo heeft in de prijzenkast in de kàntine.ééh vak ïrijgenaakÈ, vraarin een aantal
LENs-attriSuten zijn uitgèstalcl die gekochÈ kurnen worden. O.a. het: LEt|S-voetöallertje
(van Paul oostefieghel) , lf 5,-l de r,IlNs-handaloek ( Í 10,-) een LENS-§weater in diverse
kleuren van èen geromeerd Ilmerikaans merk(f 35,:) een LENs-trinLshlrtJe voor in de
auto ( f12r50). voór zover niet uit voöËraaËl leverbàar ( nen kan inforàeren bÍJ ate JUKO)
kunen bestelllngen worden opgegeven op cle bestellijst dle naast het !'wiirkeltje" hangt.

.'De opbrengst. is voor de Jeugdafdeling. De JIrKO houdt zich aanbevolen voor andere
suggest:'.^s van de veïkopen LENsrarÈokelèn. De ver&oop van de elftalfotols heeft ruim
f 1OO,- voor de Jeugdafdeling oÍ)geleverd. ., '

5

KontrilutÍebetaling
Irlillen de'öudèrs van onze jeugdleden aan hun. kontributie -ver-I1chÈing jegens. LENS

derlken. Het'girondmer of bankrekeningnuÍmer van LENS 6taat afgealrukt- op. tle binnenzijde
van de omslag van deze. LENs-revue. Ook kan kontant betaaLd worden aan lemand:van. de,JUKO
U krijgt dan een kwitantie. ,.. .. 

.

Nevenaktivièeiten
De JUKO heeft maandag 3 november j.t. in aanweziqheid van de FE:XO (=f eestkormissie )'
in de persoon var Henk aopperÈrour,rer speciaal vergaderd over nevenaktiviteiten die

-heÈ }ionencl seizoen nog'voor de jeugd georganlseerd kurÍren worclen. Met name in ële Kersd-
I(rokus- ren Paasvakanti-e. ook te houden ledenrrerfacties in- de maanden- aprll en me-l 1987
kwanÈà daarbij ter sprake. zo spoedig mogelijk zullen vre èaarover meer -melden Ín §eze
LENS-revue. Inxniddels is via de leiders. aI bekendheid gegeven aan de Sirlt Nlcolaas-'
middag voor de F-jes en hun broertjes en zusjes (woensdag 3 decetrÈer. ook voor dle c-
klassers worden de mogelijkheCen vocr e6!r buitenlandse v.efialtïÍp onderzocht, 'aan een
buitenlanalse trlp vooï de À-en B-kLasseïs met Pinksteren aan het KNv8-sportkaEp in de
grote'vakantie voor E-F en D-klassers. , :

7

Technlsch beleid
I4aandeg 24 novenbeÍ a.s. houdt de JUKo een eerste vergadering over het v,oetbaltechnisch
beleid alat zij met betrekking tot de jeugdafdeling dit jaar en de komende jaren $ri}
gaan.vi:eren. Het lijkt overigens zinvol de koEende maanden ln bredere kring blnnen LENS
daarover van gedachten te wisselen. De JUKo zal daar via een fipraat stuk" een eèrste

Spelregelavondén/-middaqen voor D- ,C-,8-, en A-klassers.
Begin volgend jaar organiseerd d.e Haagse voetbatr Bond weer een spelregelkwis voor' Jeugd-
Ieden van alle Haagse verenlgingen. Ook als LENS willen we daaraan gaan deelneBen.
LENS-jeugdleden die daaraan willen meedoen kunnen zlch ogEeven via een foroulier dat
inrnidclels afgelopen zaÈerdag door de leiders is ultgealeeld. Het ligÈ in ale bedoeling
dat vJe vantevoren in december een aanÈal avonden of nidclagen bij elkaar konen om
gezamelijk de spelregels door te nenen.

8. Oproep voor Èantinemedewerkers

De kantinekotrnissie heeft dlringena behoefte aaÍr uitbreialing van de (kleine) groep vaste
medewerkers i voo:elop de zaÈerdagen. !{elke oÈders van.onze jeugclleclen willen. één keer
in dè tlree weken een paar uuïtjes in dé keuken of achter het buffet helpen? ceeÈt U op
bij de kantÍnekomissie' of eventueel bij de ,IUKo. Bet is bovendien een prettigé Eanier
net andere LENS-leden betere kontakten Èe leggen. En.U hefpt de club van .Uw kind!
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WAAROMABONNEE. 2
I

Abonne€{otto is de gemakkelijke maniervan Lottospelen. Eénmaalinvullen, éénmaal
lnlovsren €n u speelt elk€ trekking (ookdievan de Mid-l-otto) automatisch mee. Zolang u maarwill
Betaling van de inl€g geschiedt ook automatisch: het bedrag dat u moet betalen wordt elke maand
rechtstreeks van uw bank-/girorekening aÍgeschreven.

En ditzelfdo gemak geldt natuurlijk ook voor de prijzen die u wint die worden automatisch
bijg6schroven!Abonnee{otto is dus de gemakkelijke maniervan Lotto spelen. En.,. ookeen
voordellge manier. U hosft nameliikgeen administratiekosten t€ betalen.

U krrlst (m€teenrwarto oí blallwo balpoo) perkolom
606t6llon aan. BIlh€t spelon mot 2 kolommen (hct mlnlmum)
zot u dus 2x 6 kulsles;6ln elko kolom.Speëll u 4 kolommoq
dan rst u du3 4 r G krulsles. Nadal ud6 kolommen hebl
lngowld, vomoldt u ookdo andoro gogev€ni uw naam, adÍ03.
woonDlaats en bank-ololronumm6rv6msst u vooíal nl6l do
macrritgtns te íiI6rEn-EílEoiil6n6f, one-n.

Abonl,leÈtoltospeleÍa doen naluuílkook moc aan hel
Clllerspel. Oat kost maarrl,SO per kèeÍ extra 6n u mÀakl
kanr op aantíelltellJke pdl!èn. Na 16deÍ€ Lolto.tÍ€kklng
rvoÍdl areen gelalvan 6cllÍer3 b6k6nd gsmaa,(t, dal u moet
vcrEelijken mot h€l laatsl6 de6lv6n owÍormullomumm6t
Evén het vÀkl6 'la' asnlíulssn duuen u dosl6lk6 k6€í
m6e Ean hotCUlsrsp€ll

Hoe leveÉ u uw Abonnee-Lotto ÍormulleÍ ln?
Oal tan op twss manlsr€n:
t. bÍ €€n sportv€rsnlslns oíwlnkoll€í. dlo vooroon sport-

yoronlslnq Innoomt Do wlnkEls zlln vs€lal horkonbaar san
o€nÍoodaylt.blauwLotto-vlgn€L DoEdr6ss€n vlndt u In de
Ooudon Glds. u st€untd6arm6e dlrecl o6n sporlvor€nlgiog
on velo ondoro doolon op hot gebled v6nrport crlluuí,
maatschEppohik woldln €n volksg6:ondh6ld.

2 bll do StlchUns de Natlonale Spoítotajlsaloí U stuurt dan
- slloon htrt orlglnssll - aan: Abonn60{olto. Antwoord-
nummor 43004.2500W 'sCmv€nhago. Op diE manler
.tounl u daarmoo ds sportvsr€nlslnssn bluln do buuÍl
6n vol6 and016, hlorbovsn aang69ovsn dosl6n.

Bowaar d6 koplozoígyuldlg. Dl€ kunt u gobrulkon om ds
doelnamob€vesllglng l6 cont1016ron,dl6 u doord6 Sporl-
lotallsator rrcrdt lo€€€sluuíd. Àan do Lollo c.q. CijÍoÍ§pel
trldl dsslgenomen op tasls yan dezed6elnsmebavestlglng.

Wat gebeuÍt er daarna?
Nr lnlovorln0 ontvanol u - rochtsl166kl van d6 spod'
tolallsalor- do d€olmm6bovastlglng. Hlerop zlln d€ doorq
verstr6kta gegovon3 $reer0èq€ven. T6vons ls do datum
asngogoven raarop u voor h6t èèIsl aandsÀbonnèB+otto
meealo6l enwelkb6drag u permaÀnd moet b€lalsn.
H6t kanvooÍkomEn, dat u navsÍloop vantlld metand€ro
satallon ol mot m€or/mlnd€, kolommon wilt6sospolen,
eEn adreswUdqh! wllt doorOav6n ol66nvsrandsÍlnO h urt
bank- oÍolmnummer- Ds mos€lllkhodon hl€rvooÍ ylndt u
v6ÍnÉld op ds d€slnamob€vosti!lng.

En velder nog....
t€do16on k!n ln do (Abonn6rF)Lotto moeepè16n, mlti htl/:ll
t6nmlnst6lSlaarls. H6l aeglem6ntyoordéeln€moÍ3 l§
gsd€ponood bI nolarl3Mí Lvan Solkema to 'sGrayanhage
6n verkllobal, bI d6srlchtlnq da NauonÀl€ spoíttorslls|toÍ
€n do ssrBsktrooÍdo lnlevoràdrossorL

pdJs
prils
pdls
pdjs
pdls

- 6 goed
- Sgoed + r€serve g6tal
-5 oood
-4 good
-30oed

DITZIJN DE PRIJZEN DIE
U KUNT WNNEN.

laalst€ 6 cUí6Ís oosd -110O.OO0,-
laatsto 5 ciJÍeÍs goed -Í íO.O0O,-
laatste ,í cufeÍs goed - f í .000.-
laatsto 3 cllíers goed -f 10o,-
laatsts 2 cijfers goed -f 10,-

Wjzlglnqen vooöehoudon,

't€
2e
go
1e
56

ZO SPEELT U ABONNEE-LOTTO EN ZO DOET U MEE AAN HET CIJFERSPEL

I PRIJZEN IN HET CIJFERSPEL

a
)

LOTTO-PRIJZENSCHEMA IN 1 KOLOM

É

STICHTING DE NATIONALE SPORTTOTALISATOR Ultslag gemist? Alleen in hel
020'214214 À.N.P. De Eehele

250it AH ZichtenbuÍglaan 3Í. Tel. (070) spo4toto lníoÍoon 070-210061



wEEKBLAD vAN DE voETtsArvERIrI{rGu.IG LENS ( LEtlrc rN srm{)

60 ste jaargarrg nunmer-18, 27 november 19g6.

Deze editie is eenmall,g voorzien van een bijlage.
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IN BALTOTAGE

2309 A. Akkabi F jun, 230480

D jun. 250475
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23L0 R.Meziani

MUTATIE LEDENLIJST

Vlinkelstede 146,
te1.679235
Bouwlustlaan 89,

2543 B't Den Haag,

2544 JP Den Haag.

1752

BOETE

A.de Ruyter SEZA

Registratiekosten le en/of boeking f 25,-,
M.C.vd Meulen

ÀDRESWIJZIGINGEN

'1789 E.Huizinga SEZO

WERVINGSACTI E ÀBONNEE-LOITOSPELERS

.voor Fl de LENS-Ieden alie nog niet me
Àbonnee -Lottof, ortrulier Bee in deze LE
zijde van dq gÍo9lag. (Met dank aan de
vd Steen &ie deze. forrnulieren hebben
ÀIs U werkelijk kans $/ilt naken op he
Iier _snel doen: Eet ingevulde formuLi
naar: .v.v. LENS, Antwoordnurnmer 43201
AIs U nu mee gaat doen, verdient LENS
Me€d.oen dus I :

VOEltsAT, I NEORMÀTT EMARKT

wordt zaal

Kernbaan 9, 272A RA zoetermeer.

espelen in de lotto stuïen wij voor het gemak een
Ns-revue. U treft dat formulier aan aan de binnen-
El-spelers Jeroen en Stefan Hoefnagel en patrick

ingeplaJ<t)
t half miljoen, moet U het invullen van het forDu--
er kunt U j,nleveren in de kantine, of opsturen
, 25oo t^lc Den Haag (Een postzegel is niet nocligl).
daar extra aan i.v.n. een aktÍe van de EVB.

Di.nsdag 16 decenber a.s. van 17.00 tot 22.00 uur houdt de IwB"in het klubgebouw vaÍl deHaagse scheidsr-echters-vereniging en in heÈ Bondsbureau, beide aan de yzerwerf, eenvoetbalinfornatienarkt in het kacler vdn de aktie ,'Bressures, brijf ze de baas,,.NoteerÈ u deze datum arvast in uw agenda. Binnenkort volgt er meér iniormatie overdeze Éarkt in de LENS-ïevue. !

rn verband met de renovatie var de zalen eh de daarop volgende ,'schoolonderzoeken,, zijndeze zalen (helaas) nÍet beschikbaar tot donderdag g jaruari a.s.Met ingang van deze datuE blijven de zalen alJ.eein donàerdagavonds vanaf 1g.00 uur voorons beschikbaài. De overige dagen is er dus geen mogerijkheid rneer op Thomas Morecollege' ilet is Èevens ten strengste verbodeiEuiten het Bestuur om kontakt hieron-trent uet Ttromas More op te-ïËiEl- ------- . -:

@BRUIK ZÀLEN THolas ÈÍoRE COLL"a.,

Het Bestuur.
Àutopuzzelrit - Àutopuzzelrlt - Autopuzzelrit - Autopuzzelrit - Autopuzzelrit - Auto

zondag 28 decemlcer zijn er t$ree mogelijkheden oxn de dag door te brengen: Of U doet metdit spektakel mee of U blijft voor Uw eigen veiligheid, net gesLoten ramen en deurenthuis. AIs U voor hct'Deedoen kiest, dan kan tw huiskèk ook een avondje vri jaf nemen,vrart na dlt spektakel is er de mogelíjkheid om ouderwets een hollandse maal tijd tenuttigen.'U kunt zich inschrij ven tot 15 decenlcer. De kosten bedragen f lO, per auto,f 7,50 per persooí en f 5,- voor kinderen tot 12 jaar. Opgeven d.m.v. onders taande bonbij onderstaandemet het Íerschuldigde bedrag

- 1-
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Merk auto:
Naani chaufieurr... .,]ientekenr...:.
Passagier 1

3
A.

CtrarlesBordevrijk anAergenhcnegouwen

ÀUTopuzzelrit - Autopuzzelrit - autoptizzelrit _ À

BÀRDI ENS T

Zate 29 noveEber

Peter Perreyn Henk Hopperibroula,er

utopuzzelrit - írutopuzzelrit - Autopuzzel

ochtend:
Middag:
Sluiten:
Zondag 30 november.

Ochtend:
l4iddag:
Sluiten:

Eefican lentink - Ria Bijlsrua
ilosó en André Christ - An vd Steen
Heinz Geurts

Tinus Zilfhout - Cor Hoppenbrouwer
Àn vd Steen - René en Marjan vd Steèil
An Bergenhenegouwen

Indien verhinderd afbellen bij Heinz Geuïts te1. 455724
LENS - WESTTÀNDIA En. zonder geluk vaart niénand well
MEN NEME STROMENDE REGEN, een drassig veld, nog meer stroDende regen,.een luidruchtigspionkop en een knipoog vaIt vrouwe r'àrtuna. t,Íei husselt en schudt en men krijgt een rek:kere wedstrÍjal, '
want ira wekeí van matife verio,i,geÀ ipctrten àË 

" 
trour. .rrppor.t"r= 

"r.n ,à., 
"àn" ,"rl 

l
heugen 

'n 
een "öuderwetse" pot *roéur.r. GË ;;g", voorzÍchtÍg. Er.werd getracht de balmet sons rangdurig h*rr."n. - weer geschuif in de ploeg te horiden, ^"u. ;;;-;;;irij1"*:.besFeelbaie vel'lr'biàcht" (te) vaàk'litverties. uiestlanaia kreëeerde 2ich hierdoor ieqío .

kansen,' inaar kwan n,aar nie.t tot =."i.... 
-alilàr"àr,rrorguns 

r,reefout, de paat en een onbe-..nultrige handsÈal rvan een tÍAstl-andla-aanvafier- tprattisch liggend óp de lENsdóèl1ijn) . ,
voorkwamen zekrs tïeffers ' En zoars het dan va;i gaat profiteert de tegenstander (ii ditgevar ,ENS) van dit verzu*n om te scoren. ,a ií minutei pikte nicharà ia goex de ba1 rop ,uit de kluts net de scheidsrechter C ) en traaLaà vervroestend ult Eet het linkerbeen..-De bar zeitde van rwintig neteï prachtig i" à. rechrerhoek en.wat niemanË"ïï.iïö.rr:*had 'gehouden^weid tocir rviarheid: r,n,i 

trË..itià 
,.a 

"on 
voorsprong de rustivijf ninuteà na:de rust was LEN; ;;-fi;;;;;u.-.r,. 

".r, 
rkopbar zorgde vjor ae,'veraidnaeselijkmaker ' r'El'rs reek 

::.::t.T-"ï".': tiip i'oot ào s-l?cllt, laàur g"t,risà" r:n een opmer-kerijke veerkracht. En vrije trap van Ton 's-Gravendijk werd keihard. ingeschoten door .,.
Marco van Delden. (65e ninuut), Ën zorgde ,oo, ,"r, (wóderoml orrr.,.r.+riË voorsprong. . iMel kunst en vliegrrerk \^rist 

_r,ENs het eén tija-vàr te houden, maar moest toch tien.min.*?;..'iulo?|1l..""nh"udendeÍ.leStIandsearí',o,i.ht"n.(80erninuut2-2;1-.:
EEN SPANMNDE wèdstrijd, 'waarin r,ENs een kcjstbaar.pun!. .behaalde. AaÍlstaande ,grrdag J"r, 

'.
vrije dag (bij alqehele afk-euring vrieàAs."frappeiiit,.tugor, ÀSo) en.dan de wedstrijd ..,, . r.tegen Rr.ÀW, 

"_.,..
oMortjes ': .' ,.'.,,- 

t 
,'..

Eén van.Uw o'tjes kan tenminste ereer eenshet eerste redaktionele lrurit sinds weken.
1 9it_2, 4 voor en 5 tegen-,

lachen op 4aandag. Hij zorqde voor

leter. Perreyn brengt ons onmiddelijk bii ',U. scirfeirièf và
.,., de titel echter delen met Uroer..-1é)'nAi - ---:------ '*'
, .Belden. schoten afgelopen, zondag ii eigenl dàel. zowel IENS 2

. qeze hLerdoor Det 1 doelpunt verschill I '. :

- De+t. U aan de LENs-d.ecerEberdrukte?: . 3 decernber SinterklaasselektiefeesÈ L t/n tl. 13 décemÈer r,nts bats BoEM SHow, 20toernooi r 28 decenber Auto-Duzzelrit.

,, De andere !!O" bedankt. 1
avond en maandagochtend

ang' d.eze weg petéi perrelm voor de gezellige ,gIra"g-,'-

de vrepk'! i Hij noet

als LENS,4 verloor
i,i -' '. I

, 12 december - .r 
. 

^.deceEber tennis-

;.i..,

-2-



zoals (gebruikeiijk begrnt ooli het nieuwe jaar weer zëér gezelLlE op LENS. .net de Nieuvrj aarsrcceptie op 1 januari.
Frans Disseldorf) scoort niet alleen tijdens het voetballen.
Bij zijn vrouw Ànnekke rras het ook r,reer raak.
zij meldàn dat AIex er een broertje bijheeft.
Afgelopen maandag kr!'an Ruben om de hoek kijken.
Een afspraak om J-angs te komen kunt U maken door de telefoon te pakken en
het nummer 990061 in te toetsen (of te draaien).
Moet IENS 4 ook naar een nieurre tanalarts?
Rol+- F.C. Den Haag voor Ce wedstrijd een spandoek uit xoet een prima tekst.
RoIt PSV daarna F.C. Den ll.lag op.
l,laÍiska Smulders '(drcgistery Rustenburg) is afgelopen maandag in het
Westeinde opgenoncn om voor eens en voor altijd een einde te maken aan haar
rugklachten, Betèrschap: I
I'laandag a.s. aigemene ledenraadvergadering. Àanvang 21.00 uur,
Uitsp-raak van de r.reek komt op naam van de Zangeres zonder naarB.
Op de vïaag van t'laarten Spanjer of zij ook niet vond dat een hele linkerkant
zonder [Iinkspoters" een on\,-erstandige zet was, antwoordde zij adrem:
"Ach, .rnijn l.inkerpoot is ook- niet erg best:',.

SEI,EKEIEFEEST-SELEKTIEFEEST-SELEKTIEFEEST-SELEKTIEFEEST-SELEI(TIEFEEST-SELEKTIE

vrijdag 12 december vindt eï weer een geweldig feest praats voor LENS I t/n 4 zonalag.
Aanvang:. 20.30 uur
De muzieÏ op deze avond rrordt verzorod door Ton 's-cravendijk met zijn discotheekZaratistra. Dat staat (naar wij uit.zéér beÈou"rbare bron vernanen) garant voor volopgezelligheid. -;
Verder woïdt voor een ko.,rcl bt.ffet g.=c.gd.
Uitnodigingen voor clit, gebeuren vrorden binnenkort verspreid :'.

SELEKTTEFEEST - SELEKTiEFEEST - sEr,EitrErEEsr - sELEKTTEFEEsd -' sET,EKTTEFEEsT - sELEKTTE

Quick Steps-LENS50-1
Inbreken kan men in een huis' computer en men doet heÈ zelfs in mijn wekelijkse 

-lf5- ---^
drage 9-11-86. De Politie is ingelicht en de sleftels van dè pompsiationsweg hangen àI
aan de kapstok van de bíjkcuken. Dj.t lras even 'eén bericht vooraf. Nu ons viJfde. rk weralverzocht daaï om !.0 uur'aa-rivrezig te. z,ijn, vanwege het grote berang die van mÍjn aanvre-zigheid.dan vereist zcu zijn. ze konden öeslag reggen op de bovenste plaats in hun af-dering. wat hebben de hexen gen:pperd, d,at ze zo vroeg op moesten staaÍl maar ik wasachteraf brii, wënt na het niddag. uur is het niet meer droog gèweest. vtaÈ heeft onsvijfde een kansen geEist, zo afgepast alles op het middenveid 9in9, deed het in devoorste lijn niet. Eerst was het Aad sihijf;idie zich vergiste Àn àe nar achtàr heg netriet verdwLjner]" i'iort hierop kon hij zich si'lè1 revanceren door ongeveeÍ "ii-à. ,;irà" 

-
Positie nu de bai,, rcchtstreeks in.de linkerhoek van tiet doel te plaatsen, Ongrijpbaarvoor de in"uitstekelld.e vorm zijnde keeper van QuÍck Steps Ronald Aandewiel. Dle heeft .,hierna heel r,rat doorboringen vreten te voorkomen. Àan onze kant l- ..Jn we ook zc,n nanJohn van Kester, raaar <lie kan het onmogerijk zo druk kriigen, *Àt ,,n verdedliging voor
hem, rnaa.x lrat hij deeC was ooed. dus hij ook een pluimpje vanaf het bankje. t,tet. HansBertens had ik het te doen, vrant hij had het.heer moeiriit met zijn bereger, cier Broks,
waar hij zich maar sporadj-sch \ran kon ontdoen en al,s hij dan een kans kreeg, dat was heteen srap balretje keurigr in de handen van de keeper. zo ging het sper over en weer waax-uit LEN. de betere ploeg breek te zijn' wat i steps ook riet brijkón, door af en toe .
van een l,ENSeï een beenÈ3e te Eoeten iichten) maar het ging in'gepaste harmonie Eaarhet bleef 1-0 vcor LSNS. \rolgencle r+eek seen stukje van mijn hanà want de Jaarvergad.eringstaat voor 4e <leur en dat is het gezegde van r,etternisch wer op zijn praats en alieluidde, Als de mensen vcrgaderen en praten dan denl(en ze nietll oalr =fr.rit ik maaï mee ..

F.À. Flumans.
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PRoGRÀMMA zONDÀc 30 'november 1986,

LENS I vrij
10.00
11.00
13.00
12 .00
!2.OO
72 .OO
12.00

LENS 2
t{ilhelmus 3

Celeritas 2
I,ENS 5
[iilhehnus 6
Marathon 2
LENS 8

uur
urtr,
uur'
uur
uur
uur
uur

DHC 2
I,ENS 3

LENS. 4 i
Postalia 3
LENS 6
I,ENS ?

Vall<eniers 4

c
M

J

H

P

N

. Tero1

. Ton
, Goyer
.Jaggan
. Poedai
.N-

610/ 109s
642/ tL4r
406 / ZO38
416/2O98
423/2136
475/2090
43O/2277

I,aBbregts
v1
v1

v2
Y3

+ LEl.lS 4 Bardienst 2 personen,

RE§ERVEPRoGRÀMMA ZöNDÀG 30 nèvember 19Bo

14.00 uur DSO 1

t 2.00 uur DSO 2

PROGRÀI'1MÀ DONDERDhG 27 november 1986

20;15 uur Quick Steps 1 (zal LENS 8

ÏERREINEN

DHC :

Postd.Iia:
Valkeniers :

Brasserskade, Delft' .
verl Waalsdorperlaan voorbij Buurtl,reg' t.o.
Lange Kleiv.reg, Rijswijk

- aI.Roossloot'- .f. iouwenhoven - A.v Wijngaarden
nd

I,ENS

LENS
I
a

LENS 3
I.ENS 4

'rArchipel"

OPSTELLI NGEN

LENS 7: met C. LiDmaÍr
LENS'5 6 en 8: als bek'e

TOPSCOORDER SEIZOEN 1986 / 1987

74
!2
11
10
9

doelpunten :

-.."..

,S.de NeÍmy (LENS 8)
. A. Kuypers (!EI-.IS 8)
D.vd Waas (Í,ENS 5)
F. Disscldorp (.LENS 3)
H.Bertens ( LENS 5) .

M. v D,elderi LENS 1)

PROGRAT'I'ÍÀ ZONDÀG ]7 décémber 1 986.
14.00
11 .00
72.O0
12 .0c

uur RKÀVV 1

uur LENS 2
uur VUC 3
uir Tonegido 3

+ LENS 5 Bardierst 2 Dersonen
UIÏSLAGEN. ZONDAG 23 NOVEMBER 1966

Westlandia 1 "
Sliedrècht ,2 '

IENS 3

TENS 4
Quick SÈeFs 3

z zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
r,-
I zaalvoutrar- \ b
2!Z

LE}IS 1

de Musschen 2
],ENS 3
LENS 4

12 .00
12.30
11 .00
12.00

uur
uur
uur
uur

rENS 5
DHL 6
Dlmamo
I,ENS 8

+

'.67 2-

RKDEO 5
tEi,ts 6;- ' 1-.''
SENS 7' ':
vredènburctr 8

LENS 1

LENS 2,
'óocos 

3

Delfia 3
LENS 5

2-2
3-1
6-0
2-3
0-1

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'lzzzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzz2zzzzz,,

Í4EDSTRT.]DPROGRÀT4MÀ .,
DOI'IDERDÀG 2 7 noveEber

2L.4O urtt zt 75/2
zaal Drinlaan
- LENS 2

-4-

' 12. 00 uur DÍ.,tO 3

.- 12. 00 uur DI^Iq 4 -



Maandag 1 decembei,

19.00 uur LENS 1

Woensdag 3 december

20.20 Uur Rava I
Dinsdag 9 decembeï

21 .40 uur LENS 2
22.20 uur LENS 4
toevoegen. LENS 4:

Woensdag 10 
- 
december

-1
19.00 uux Corrida Boys

Tussen r,JaI en SchÍ

zaal Oranjeplein

- Íhe Bonbers 1

zaal Houtfust

- IENS 5

zaal Duinlaan

- lIalve Maan 2
- sVS t 7013 schlidsrechter
À.de Ruyter.

zaal zuidhaghe

- LENS 1 .

z

P. Odinot .

Een deelnemer.

O.v Berlo
aI. vd Velden
N.N. Ot3/ Lr2
N.N. O2O/ 154

Door een.ietwaÈ ongerukkige sarnenloop van oDstandigheden bent u tot nu toè verstóiien ,
gebreven"van de gebeurtenÍssen op n.i r,or.rs- 

-Io.r.taÍr 
- zaarvoetbaltoernooi op g.novemlcerj.I. Natuurlijk zal het U woïst zijn alat team oranje ( bÍj gebïek aan beter) en teamGroen (bij gebrek aan nog srechterj raatste werà-. ooch dat nigenoeg het ko,prete r,ENS-zaarvoetbalgebeuren brj erkaar was, .o"t-u-tà.i-tet gevoel geven iets ge.i.st te hebbein!.-Een prina organisatie, geen rrankranken er een gezertige sfeer bewezen àat de zaarvoeÈ_ ,balcomrissie de goede rvig is ingeslagen,l '- "-

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàL
z
Z LÀNGS DE SPORÍ!ÈN VÀN DE Z.t\r. LADDEIi , Z

zzzzzzzzz

PROGRAMMÀ

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
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ZATERDAG 29november 1986.
14.3o'uur-HS Texas DHB
12.00 uur HS Texas DHB 2

IEN'S
LENS 2

LENS 3
LENS 4

'001/005
,,.. olL /06014. 30 uur

12.45" uur
DSo I
KMD 7

VERZAI',IELTIJD EN

LEtiS 1 13 .00 uur
LENS 2 10.30 uur
I,iss

LENS 3
LENS 4

13 .00 uur
1 1.30 uur

ing van de terïeinen
IiS Texas DIiB
DSO

r,l.lD

Drlinlaan 190',s-Grave'nhage
Burg. v Ty:i/l SportpaÍk, Zoetermeer
Noordweg, wateringen

o teIl van de el ftallen
LENS 1 en 2: worden doöï de trainer bekend gemaakt
LEI.IS 3: F.de Vries - J.Sinke (À) _ A. Lammels _ t.Sinke _ J.Kouwenhoven _ p.Àx _K.coErpter _ T.Spa _ .r- noo-ssloot _ vl.r.tersbergen _ G.Kuypers _ r.*"iil= _B.vd Berg _ N-N.
verzamelen 13 .00 uur DSO

LEus 4: M.Írris (rf), - rl,3!"l - F.Chrisr _ u.nrror, _ c.Lipman _ r,j;"rr;;"",W,Stuifbergen-j D.v Essen _ D.de RuiLer _ J.vd Stee _ Il.Jansen _ N.N.verzaEelen 11. 30 uur KIuD.

fij algeiele aflieuring r:ai:ren 11.30 uur. r,ooj".no"n.,n oo* ,."r,ur.n,ook voor het 3e cn 4e elftal. .:;-
Àfschrijfad-res vrijdagavond voor 19.00 uur.r,ENs 1en 2 bij ,J.Han tel, 67968? tt,LENS 3 bij J.sinke te:-.- 079_419237IENS 4 bij. 

.". r.Kruirhof t í.-atiili'

- N.N.

geldt eventueel

-57
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VRÍENDSCHÀPPELIJKE V{EDSTIII JDEN

Op woensdag 3 december 1986 spelen:
LENS 1 - SEV 1

IENS 2 - sEv 2

In verband inet algehele afkeuring Ceze,,keer geen

PRoGRÀMMÀ ZATERDÀG 5 decerDber 198; 
t I Ít ' 

È

uitslagen r,3n d.e zaterdag.
I

G. Póst[a
Mevr. J- Steinz
H. vd Knaap
N.I.I.

M . vrij enhoeklaan ?

19,00 uur
20.45 uur

14.30 uur LENS
12.00 uur LENS 2
10.30 uur LENS 3
12.30 uur LENS 4

Blauw Zwart "
Maasdijk 4

Quick Steps 2

DSVP 10

001/001
o 1 1/0s5
ot3/Lo7 ,

o2o/ t49
J.]JJ.'iIJJJJ.]J.'Jff J.]IT\TJJ J.J-J
.T J': VAN HEtr JEUGDFRONTdJ

1JiI.JJJJJ.]JJJJ.]J.FJJJJJJJ'TJJ.]JJJJ,fJ.fJJJJJJJJJJJiIJJiIJJJJJJJJJJiI,EJJJJJJJJJ;.JJJiIJJJJJJJJJJJJJ

Algemeen kontaktpetsoon r paul vd Steen, Chopinstraat lO3, 2551 SV Den Haag,; '. TeI.97015.1 (b.g.g.971674)
WEDSTRIJDPROGMT.ÍMÀ A-B-C-TTUNIOREN

Kontaktpersoon r i';' Jan spaans te]-. 292929 (b.g.g. 970154)
Afbellen voor de wedstrijdi:n bij Jan spaans op vrijclagavond tussen 1g.oo en, 19.00 ui:r.
rn uiterste nood. nog op zaterdagmorgen cp Í,ENs hij iernand van de jeugttkommissie
teI. 661314. Voor avondwedstri j den tel. 9ZOl54.
DOI{DERDAG 27 - L L-.1986, ' .\ :

SaDenkoEst LENS

18.30 uur sv KÍjkduin 81 - tENs 82

ZAEERDÀG 29-.11-1986.
17.30 Uur

326
424
2ia

537
402
591

BYZONDERHEDEN

OPSTELLINGEN I

LENS À1 :

LENS A2:

],ENS 81:

],ENS 82:

LENS Cl :

I,ENS C2':'

14. 30
12-30
12.30
14. 30
9. 30

11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS
LÈí{s
LENS
I,ENS
Í.ENS
LE}IS

Blauw Zwart A1
Honse!,ersdJ-jk À2
DWO 81
svs | 70 81
Duindorp SV Cl
sV Kijkduin Cl

Vl M.v Aggelen 13,30
v2 of 3 E.DiehI 11.45
V1 C.Brederocle 11 .45
v20f 3 ? 73.45
V1 M.Vane ' 8.45
V2of 3 ? 10.30

-A1

B1
B2
c1
c2

uur
uur
uur
uur
uur
uur

zie kopy: Buitenlandse reis, SpeLregelk$ris, training overige junioren en
schaduvrprograrma

wordt door du trainer t,ekend geEaalct

E. Verbeek - R.HarÈtran - p.Straathof - M.Spa - R. Raffaele - E,Raffaele -D.Bisai - A.v Wijngaarden - "R.Mahieu - N.Ba1tÉs - V.TroEp - D.Han1que -
P. öLl J-sna leider Fï€id crens.

M.de Vríes - R. Zandstra - M.pennings - N.Bholai - S.vd Berg - M.lrd Berg _
H.Smuiders -.,I1Acer - E.v f,nijff ,- N,Jagesar - E. Slíerendrecht -'A.v De1den

,:: , ... i I,i Lei.der Jan vd Berg. . r '

Í{ordt door de trainer bekend gemaakt ' ' :. .

" M.Knoester - D.Heins - ta.wubien - p.de"J.ange - M.schol; - F.Letléve1al -,
E.Lau - R.GiLliot - D.v Delden - M.Wiersma - M.v Croonenburg _ R.Tettero

BUITENLAI\IDSE FEIS A+B JUNIoREN NAÀR Denemarken

Afgelopen zaterdag r,rercl het voe tballen afgekeurd. Bierdoor villen-wij de inschri j fterDljn
voor de buitenlandse reis met pinksteren 1987 (5 t/m g juni) nog één keer verlengen.
WiI je If,ee geef je nu dalr op. Dit kan door Paul vd Steen te belien tel. 9ZOl54 of d.u,v.
onderstaand s'.rookje in te leveren bij je trainer,/reic1er. Twijfel nu niet ranger en
reageer. De prijs van f 300'- telt alleen bij een volle bus van + 44 personen inclusiefIeiders. Tot nu toe hebben zich aangemeld:

-6-



À1

B. cabel
P. Oosterweghel
M. Enduch
E.Endlich 1..

P.vd Zwan
M.eI Assïouti -

J. TijnbeImans
P.Bij lsna
B. Brunings

A2

i{. Mahieu
E. Raf,faeIe
R. Raffaele

B1

J.Dunart,
R. Tettero
M.grooàhooft
D.Bij lsma
['. eI Haddioui

BZ

R. Zandstra :

!

Wil_ je.nee bel dan 970154 of geef onderstaand. strookje af

l,liin zoon gaat l[ee met de reis naar Denemarken
Naau: . .

BUITENLANDSE REIS C1

Edrrin Coïet $ril net Cl
gehad, We veïzoeken de
kan 'ook 'door te be1len
Pinksteren 1987 (5 t/n
SPELREGEI]KI.IIS ESV-

TRÀINING OVERTGE JIJNIOREN

Drc A1 - iEB,S À2 4-2

naar Beldj.ë of Duitsland. De jongens hebben hiervtor..eeni stencii'.'
ouders oE di.t stencil z.s.m. te retourneren bij Edwin,. , AaÍÍhéIden ,i
naar PauI vd Steen tel. 970154. De prijs voor deze ïeis net.
B juni) is ma-yimaal f 225.-.

i

YII-19ïl'ïïFk, =i.orïd- t iurorr"r at-wat ln onze ,f,1Ens.revue.- we witten met =orr..r ,ogeriir,teans(viertarlen) meedoen aan'de speiregelkwis vàn ae scneidsrechtersvereniging. Deze kwis.. .wordt gehouden op vrijdagavond 9 en 16 januari (voorrondes) . 01: 30 ianuari is ae noi.re' : :'finare ' De finale is op 20 februari . we wilLen rist beteruoor à" da! komen .rs ,oorg.rnae ,
jaren' Daarom gaËrn lve j'n decer,Èer lrat oefenen. AlIe jongens van À1 t/m c2- kunnen meedoen-..Aanmerden kan door paur vd sreen re berren tel. g?oLal- Dè inschriJvi"g ;i;il-ó 

"'--.**:"'
30 novenber.

De dinsdagavond brijkt niét zo aan te sraan. Afgelopen dinsrlag was er naar één spelér..::De jeuqalkommissie heeft daa-rom besloten om de dinsdagavoncl training voor overige.,,.rjunioren voorropig t,/m februari te stoppen. Hierna zulren iqe de animo weer.peiren.... -..
De vrij dagavondtràinÍng gaat nortraar aàór. «om dan ook. aij slechi *.ei-g.u., ,re aezaal in. : .. ,, I .

om tt'raàtf uuï berde BTc met de vraag oF r,ENs À2 zo vricndeiijk wirde zijn om..., *"à-"i -
st=ijdje te spcren tegen. de BTc-boys. bnder ;het notto: speren is beter a"r, arui-à.i--àot, Í
toog À2 enthousiast richting ,Houtr.ri jk. Na eqn paar spetexs opgehaald t" iàUU.; Ë il;'en na een vergeefse zoekactie naar een keeper begonnen we zonder. deze keer hru"g.íilkÉsruitrrost aan de wedsÈrijd, tegen de fysiek- sterkere tegenstandèr. Na een natige eersteherft had Btc bij de ttree een rederijk verdiende 2-0 vóorsprong. zoals:ir veer.vaker in.",:dit 'seizoen ontstonden de doerpunten-ook nu ,.or na brunders in de LENs-verdediging. - r .

Gerd(kig vorgde eeh veer betere t}reeale hetft. Eindelijk werd er kort gedekt, "gi.§;ièr 
.

s:sP9er'I, goed gepasst, en bij vlagcn uitsÈekend gevoetbald. Doelpuntàn konden niet.ultbrijven, en het vras Rob uahieu àiu t ." keer goed. scoorde. voorar rret àeëI""à.ài- "'
punt na een prachtÍge diePtePass van Enïico i.jas een juweer- Toch betékende twee mindejrattenle momenten in de afweei dat ook arc na,,rust twee keer doertrof. op èen zwaar,maar , {
l:*":'o.qu:: verd vexroor.À2 van een iets stèrkere tegenstander. tocir treeisie-""-"iïÀ"i ' ,.
tevredenheid, voorar omdat À2. in de tweede hèrft gewoon rekker g.uurrera ..r,,;";;.tb;ií '
had. 'we' zatetr echt 'in de wedstri:a,. r"tr-roi dit seizoen te r,reinig ,"i-sË"ài-Ëi--,'t^Ioensdagavond tegen DZS proberen op deze weg lveraer te gaan, , :

.t
il
ri

-7-
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WEDSTRTJDPROGRÀMI'fi D-E-F.JUNIOREN

Kontaktpersocn i Robert permin§s. ief. 652t14. (b..g.g. 920154) . ,

Àfberren voor de wedstrijden bij noberÈ.. Dennings op vrijdagavonal tussen 1g.00 en
19.00 uur' In uiteÍsÈe nood nog op zaterdagnorgen op LENS bij ieoand van de jeugclkoBnissie
tel. 661314. voor avondwedstri j den tei. 970154.

DONDERDAG 27-LL-7986. samenkc,mst LENS ' "' '' '

19.00 uur GSC

ZÀTERDAG 29-71-L986.
LENS El - 7 tal (zaalvoetbal ttoutzegery) 18.15 uur

809
s83
901
950.
1008
1041 ..

1047

11.00
10 .00
1o.00
10. 00
11.00
10. 00
9. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

10.30
9.00
9 .00
9. 00

10. 30
9. 00

.'8 . 15

uur
uur
uur ;

uur
uur
uul.
uÉr.;

LENS D1 - Vredenburch D1 .,'scheveningen 
D3 . iENS D2 "

DElft El - I,ENS El
TrioÍoph El . LENS. E2
I,ENS F1 - HI'ISII F2
Oranje 81. F2 - IENS F2
Qulck F3 -. LENS F3

v1
Eciutru s tweg
Keïkpolder
Zuiderpark

Guntèrstelnwegr
Savorninlohnanlaan

VíOENSDÀG 3-12-L986

14..30 uu: Sinterklaasfeest op LENS

BYZONDERHEDEN 
.

. .-,i- j

(F1, F2, F-3) - 14.30 uur

t. sportkalop Zeist, spelregelkwls en schaduwprograrma .

voor F1,F2,F3 tDz en EZ i.v,m.sinterklaasfeest.
selektie. óÈ 'vrij dag 5 deèeober i.v.m. Slnterklaasavond

- i . 
i 'l

- zíe kopy Sintexklaasr-ees
- geen training op 3-L2-86

, 
geeh trainlng voor de E-

OPSTEI,LINGEN:

LENS.DI swordt door de trainer bekend gemàakt.

-=-''
LENS D2:als bei<enc]. '" . oei R,Meziani "'

LENS El lwordt door de trainer bekend genaalt.
LENS E2ials bekend net R. ceerman

LENS Fl:als bekend

STNIER(IMSFEEST OP I,ENS

SPORTKAMP ZETST

c2 D1 D1

P.Bosch
Ll.de Brito
W.v Dieloen
T.Heins
R. Riemen

op 3 december koEt sinterklaas naar r,ENs toe. De:jongens en meisjes die rich otrryegeven
hebben worden oP zoensuag 3 deceEber oE 14-30 uuï op LENS ,er*u.Àt. Eerst draaien we erat
videofilms.' daa4na zihgen we wat en dan komt ae sin!-net voor iedereàn een woordje ennatuurLijk"wat snoep en een kadootje, Eri'rde om + 17.00 uuf. i{e hopen dat Íedereen de-kreuïpraat netjes geklèurd bij zich heeft. Ben -je de praat kwijt ;f heb je hem niet gehadvraag heln lafr a.s. zaterdaq op LENS.,De nociiste plaat heeft prijs. Veïgeten je op tegeven??.BeI dan snel 970154 (paul vd Steen)

LENS F2 lM.Moerman - W- Daa.nen - M.Gennoun - fi-,lagga - F.Kanpfraat - V.Stigter -
R-Jacobs - D.Tieineyer - A.Àkkabi LeÍders: Rob Mahieu en Gilbert steemrijk

LENS F3:c-Engers - v-de croot - R.Marten - R.smit - R.stap - F.Tettero - A.souaré -
F.Campos ponce Leiders: Danny BÍjlsma en ilerry Hoernig.

wog stèèds zijn er 3 prekjes vriJ vooi het sportkamp in zei.st van 6 t/m 11 juri. De prijsvanf130,-voor6<1agen.volsportistoch,nièttehooí..-hienwij'erIes[e1ersia.n
Dl,DztBtrEz en de I jarigen F-spcrers mogen mee. Àanmelden kan door paul vd steen tebellen tel. 9'1o.L54 - onderstaande jongens hebben ztch ar opgegeven en $rorden verzocht -f 40,- over te maken (indien nog niet gedaan) op giïg ::Oiíf-t.r,..r. p"r-i"qr""=i.r--iprvstret vermelding Zeist.

B, Olsthoorn
R.l{ubben
R. Pronk
H. Verhey
S. Moesman

D2

L. Àborlrnarsa
D. Zandstra
E.den Heyer
M. Borsten

M. Scholte

-8-



E1

P. vd Steen
L.van rt Klooster
,J. Koppendraaier -
J. Sandi-fort
P.v RÍjn

SPELREGEIKI{IS

SCHADUWPROGRÀI{MA JEUGD

Èl

J. Hoefnagel
s. Hoefnagel
.f .v Dicnen 

i

R. Otte
P. s iike

EZ

M. Pronk

F1-s'2-:F3

R,vd Hèyden
I,. Peek
I'í. Boeman .

tl..paamén - ... :
P. Campos ponce
D. Tieneyer
R, Stal)

moqelijk vlertalien aan . de
zi,,n oP vïijdag 9 en 16
febr,Jari. i'tatuurlijk. willen
pas aangemeld. vlie volgt,

j

vorige week schreven we a1 dat we mee willen doen net zoveelspelregelkwis van de s cheiösrechtervereniging. De voorrondesjanuari: De halve finale Ís op 30 jànuari en de finale op 20we in decenber even oefenen. AIIeen Sergé,tloesrran heeft zichhet kan t/m 30 november bij paul vd Steàn tef. 
-SZOtSa.

TNÀININGEN

In verband met diver.se sinterklaasfeesten vervallen de volgende. trainingen:
woensdag 3 december vocr dè Fl ,p2,F3, EZ én D2vrijdag 5 deiember voor de E-selekiie "

fDe overige trainingen gaan normaal door.
t:

Bij algètrete afkeuring Dr-"?u::,, *u-..=.'zateïdag toch weer a.rctier te zi5n.,oor afguloper,;zaÍerdag ryaren we *at"t_11,!l ..en cl-speelde" oi f,"t kunsrgiasveld ,rur, ír,rsg .en ÀZ.ipeeldeoP het ver'l tegen BTc' r,ENS F1r2 en 3 àrsmede ai en B2 sneerden wat in de zaar en LENS .,"
D1 en D2 waren buiten aktief. Arleen van Bz en è2 waren er wer erg weinig spereis. zij,konden lekker tenÍrisvoetbalr." 

_ 
y:of tret flufgefouw. Is het zaterdag afgekeuïd., bel".desnoods 

ffen nlar r,rns Èi3 tuijfer tor. aËríial koru dan naar ond.erstaànd Drosrarnma: 
j.:

' ':;11
SaDenkomst LETJS

13.00
13.e0
11.00
11.30
8.45

10. 30
L2.30
12 .30
72 .30
9. 30

11.00
11.00
11.00

uur
uur
uur
uuI
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

'11.45
13.00
10. 00

" 10.30
8. 45
9.30

12.00
12.00
12.00

10.30
10.30
10. 30

uuL
ugr
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uuï
uur
uur

Vlesterkwartiex A1
LENS À2
Westerkwartier B1
HMSH 82
LENS C1
IIMSH C2
LENS D1
IENS D2
LENS El
Hr.ísE E2
IENS Fl
LENS P2
LENS F3

I
I.ENS,. At Kijkduin
trainen of wedstrijd ,..

l,ENs 81 Kijkduin
IrEN§ 32 (kunstgràs)
tÍainen binnen of buiten
LENS C2 (kunstgras)
trainen binnen of buiten
trainen binnen of buiten
trainen binnen of buiten
IENS E2 (kunstgras)
trainen binnen of buiten
trainen binnen of bu.iten
trainen binnen of bui ten

De vredstrijden voox 82,c2 en E2 gaan a1t!.jd aloor. Komen dus::
.]EUGDTOPS COORDERSLIJST

1. Rikkie Kloor E2
Robert Stap r'3

3. Mousa cènnoun F24. Michael Borsten D2
Slillem Daanen F2

6.- I'tohamEed el Assrouti A1
En\,in Rietveld Cl

I,ENS

21 doelpunten I B.
2r ,, 'l
20 ,, I

19 ,, lrr.
19 ,, ,l1t ,l

14 ,, ll

Harald Snuldeïs 82
Peter pronk C1
Patrick vd Zalrn Fl
Rob t'Íahieu A2
Iians Verhey Dl

1J
l3
13
11
11

doelpunten

oud BOKÀÀI, (voor c-en D-klasseïs )

rs de strijd gestreden? Leggen alre c- en D-krassers zich neer bij de hegemonie vanArmlndo? Het ziet er we1 naar uit, tn'ant de laatsÈe weken is er in ondeïstaande stand voorde LEI'ls- Hooshoud - bokaal geen wijzigin;;";;;; gekomen. Een raarste oproep derharvevoor alre c-en D-krassers ' maaï net name voor de directe achtervolgers van Àrmindo, teweten John, .f itrmy, Romano en Nie1s. Doet nog éen (vertwijfelde?) poging om Àrmindo vandie eeïste plaats te verdringcn. ,rurrie nerËen nog tree weken de tijd. Tijdens de LENS -Pats Boer. show oF zaterdag 13 decenber wo:dtlàe bokaal aaÍr de winnair uitgererkt.
I

I
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I
2

3
4
E

6
't

I

Àroinóo da !'èrreira D1

John MansvèId c1
Jitruoy spaa;é c1
Ronano Tettero Cl
Niels Schuurmà c1
tlauïice Ílièrsma Cl
Maïlo de 'Brito Dl
David van Zetten

9,
10.
11.
t2.
13.

49x
46x
Ao:t
37x
36x
36x-
35x
33x .

Ryan cilliot ci
Hans Verhey Dl
Raoul Jagga D2
Er} in Rietveld Cl
Peter Pronk C1
l.lalÈer van Diemen D1
Eelco den Heyer C1
Barry Olsthoorn D1

14 3:<

92x
85x
77x
74x
58x
57x
51x

15,
16.

FOTOr S HERFST-VOETBAITVÀKÀNTIE-WEEK KLAÀR

De bestelde fotors die gemaakt zijn tijdens
vakantLe. zijn gereed. U kunt ze afhaleh bij
(ca. f 50,-) gaat weer in de jeugdkas.

de LENs-Voetbal-Vakanrie-Heek in de herfst-'
cerard van Reysen. De extra àpbrengst :

DE LENS PATS BOEM SHCIí ZATERDAG 13 DECEI'IBER 1986.

'De L-P.B.show begint nu definitief vormen aan t3 nemen, KonCen lrij voïige week melding ^
maken van een groeiende inschrljving, deze ureek kunnen wij Dèrd.en dat er.nog srechtsvier (4):: plaatsen te vergeven zijn. Eet podiun (verhoogd!), de bekers, herinneringen,
muziek e.dl. is allemaal aI geregeld. t{e hebben aI dlverse groepèn horeh oefenen, rrdt o;rsbetreft kunnen de eerste toegangskaaïten verzonden rrorden. Een dingetje zit ons echter
nog dwars, werd er vijf weken geleden melèing gemaakt van heÈ need.oen van de redactie
lqngzamerhand beg'innen cleze lEanse OMOts terug te krabbelen. wij wlllen clan ook de vol-,'.
gende uitdaging aan gaan met de redactie 3 liij (oïganisatie) stellen jullie vrij van deelj
name ars zower r,ENs zondag 1 ars zondag 4 twee $reken achter elkaar behoorlijk (o,o,waË
zijn we weer mild!) voetballen. (Verder kunnen we echr niet gaanl) rerwili;;'àii-' t-
schriJven brljven de inschrijvingen binnen komen en zijn er nu nog srech[.s twee(2)
praatsen oDen- we hopen dat d.eze praatsen door oud.ers ioraen ingeiomen. ook zrin ne
druJc aan het rekenen en "snijden, om het financiëIe gedeelte rorrd te kïijgen. Mochten er
nog mensen zÍjn die op een of andere m"anÍer nenen hun bijilrage te noeten leveren dan isdit meer dan van harte welkoh. . (gedacht kan worden, .ru, 

"à1rint tot een geldelijke bijj ! ,

drage) - Gezien het succes van vorig jaar is het cp zeker een ïisicoloze investering.
.(bij behoorrijke bedragen zar Joop o. de naa.m van u of ue bedrijf g"ao=.ià" t 

À. 
tà.rit- 

_'
koEende thuisvredstrijal van LENS 1 (na cle L.p.B.show) ninimaat 1 keàr vol óvergave
scanderen. Ead U een beter reklame gewenst?.

IIet oïqanÍserenCe "RosaI quartet.

I
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JBRHUERSLf,G URH Í]E HLCENEEN SEKBEÏRRIS Í]UEB HET UEfiEHlGIIIGSJflBR

l_99y30 ' ii
Bectuur il

Het bestuun uon LEHS bleef ofgezien uon het (no 6 joor noeste
onbeid) uentnek uon Joop Colpo intokt. Zijn took lerd, uoon zouen
dit nogelijk zou zijn, ouerganoren doon flod Schijf, Tijdens de
jooruergodening uon de ledenrood dd 25 nouerben l9B5 rcnd het
uolgens het bestuun opgestelde roulot ieschcro oftredende
bestuunslid lno ud Beng herkozen uoor Ecn periode uon 3 joon.
0p de zelfde uergodering lerdtn Ben 0ssc qls colaissoris rotcrioql
cn okkon.odotie en flod Schijf ols olgeteen sekretonis uoon ccn
peniode uon 3 joon gckozcn, 

ii
It

[)e tookuendeling von het bostuun in icizoen 1985/86 ros ols uolgt;
fld Conet ;uoonzitter ll
flod Schij í tolgeleen sekretonis
lno ud Beng :2e sekretonis ,l'

Gersrd.vd Kleij ;penningreester'1
Fronsr v Dijk :comrisssris zondogsenionen cn zooluoetbql
Eent Pennings :cornissoris j eugd
llontien lJonoenhouen :coorissoris zoterdog senioren
Ben 0sse :coreissoris roteriool en okkorrodot ie

flls konttekening bij deze tookorEchni'juing dient te rorden uerreld
dot Ben 0sse inniddels tc kcnnen gege]ven heeft zijn lidrootschop
usn het bestuur ols beeindigd te e ill,en zien,

I

Rest nog dot rij ook uio dit schrijuelri nogrools een loord uon donk
rillen uitsprekan oon het odnes uon Jóop Colpo uoor zijn niet i
geringe insponningen in de uoorbije 6 J oncn ,

cotllt tss I Es H LEI)EHBf,f,t)

0ebezctt ing uon de diuense korrissics in het ofgelopen
risselend genoend rorden. 0e j un iorenkolr i ss ie ros zorel
koolitotief qlr kront itot ief bijzondei; goed bezet, Heloo
oon het einde uon het seizoen sprokc uon een gedeeltelij
uon deze komissie roor de honde kenn[ lijkt invent ief gc
zich ook uoon seizoen 1986/8? te kunnàn olringen ret uit
goede krochten. Bij de sen i onenkoll is5 i e uoor de zondogr
de korrissie uoon de zotÉrdog ronen eÉ geen nutoties. 0i
gold ook uoon dc zoqlkolrissie en totg/lotto kolrissie,
inhoudt dot ol deze kouissies loger bezet roren, Bij de
zoolkornicsio is doon uoon het konende seizoen gelukkig

rcrzocn rog

r tol ?P

ke leegloop
noeg or
enrot e
enioren en

tze I fde
het geen

veronder i ng
in gekoren donkzij de korst uo
0e redoktie rend in de loop uo

Loon, dit uitenoord tot genoeg

n de her,.en Keus,0dinot en vd Toorn,
n het séizoen uitgebreid ret 0ikor ud

en von solo-redokteun lloncel Jonsen.





0e bsrkoanissie ksn ook dit joo
het resultsot klubgebour. 0e bo

probleel. Tc uook stqon er nood

bon en uoon de bon,

0c feestkorrissie heeft oon het einde.uon dit seizoen een gnoot
oontol von hoor leden verloren, 0esondonkc neert hct qontql
eueneaenten op LEiIS doon het initiotief uon diuence leden (LEHS

Jubileun Lente Loop, llini-Plog-Bock ishor) toe.
0c Bonfeko roest dit joon hcloos een'odenloting ondcngoon door het
tijdelijkc uertnck von flndre Chnist, flndre loot begrijpcrlijkerrijs
zijn studie, eosrÀee hij zich in een ofrondende íose beuindt,
voonlopig pneuolenen. r.

Het funktionenen en de bezetting uon de lcdenrood lijkt steeds rcer
problelen te geuen. [le tijd lijkt doh ook nijp or eens von
gedochten te risselen ouer het te'rug'keren noor een fllgerene Leden

ucrgoder ing.

ïechnische zoken

:]
: i'

,Ít

r reer bogen op een venbctering von
nbezetting blijft euenrcl een
gedrongen dc zelíde renscn ochten

lt

Prestot ief gezien rog het ofgelopen seizoen op bijno olle fnonten
redelijk genoerd lorden. Bij de senioren rerden in de

zondogofdeling LEHS 3 en í korpioen,,bij de junioren Ft, terrijl de

zoolofdeling in LEHS I een uiterst rànkroondig korpioen kende,
Uoor een uitgebreider inzicht in dc technische zoken uenoijzen rij
noon de kono i rs ievers I ogen. ii

0p het troinersfront rerd in de loopluon hot seizoen bekend dot Bob

Jonsen, troinen uon de fl-selekt ie sehioren zondog, in het seizoen
1986/198? bij I uon onze bunen (tr UCS) de troiningen zou goon
uerzorgen. Het bestuur ril ffob bedonlien uoor de getoonde inzet
gedunende de (uoon een tnoinen) longè peniode die hij bij LEHS

doorbrocht. : I:

0e opuolger uon Hob Jonsen ros Ed noJ! die zools bekend ol diuensc
keren uoor Hob een troining hod làor{bnoren. lnriddels heeft Ed or
persoonlijke redenen roeten ofhoken. lHet bestuun heeft de

tree-eenheid John vd Lubbe/Joop 0denkirchen ols trsiners uon de
fl-selektie oongenoren en dit voonolsibg tot ieders teunedenheid.
0e verbintenisren ret Eorend v HijkodÈ en Theo Hoefnogel lopen het
korende seizoen norrool door, ii
Eij de junionenofdeling is het tnoinensplootje het korend seizoen
oonzienlijk gerijzigd. 0e belongrijkJte rutoties houden in dot de
fl-selekt ie getroind zol goon rorden door Peter lleeíout, de
B-selektie doon Leo usn ffijn en de Clielektie doon Edrin Conet.
Í)it in het stneuen uon het bestuun oj de jeugdselekties zoueel ols
logelijk ta loten troinen doon de lspelers uon de Senioran-zondog
fl-selektie,

flkkonaodot ie





De uenbouring uon het klubgebour heeft tijdens de ouengsng uon het
seizoen 198í/85 noon seizoen 1985/86 plootsgeuonden. En rog gesteld
geoorden dot deze uerbouring pnobleqrloos uenliep. Lopcnde het
ochter ons liggende seizoen oend het steeds duidelijken dot da
I i cht i nst o I I ot i e hoognodig oon uervonging too is. Hct ligt in de

bedoeling or deze uanuonging zo spoedig rogelijk in het korende
scizocn te lotcn plootsuinden. Ecn eà onden zol uiteroord ofhongcn
uon het verkrijgcn uon vergunningen .en het nondknijgen uon de
finonciening, 

ii

F inonc i en

Uoor het finonciele uenelog uerrijze
penn i ngreest er .

re noor de toelichting uon de

tl
t:

l
n
I
;i
it
I

il
lr

e

Ledenbestond

Het ledenbestond oqn het begin von h
joon zog er ols uolgt uit: ,

auffi E3/Eí

t seizoen von de ofgelopen 5

85/86 86/87Eí/85

Sen . zon

Sen. zot
B-j un

E-j un

C-j un

0-j un

E-j un

F-j un

reisjes
doles
zoo I

n iet sp

160(16)
79

35

29

25

32

2t
l8
il

sí(
77

28

20

?7

2A

t6
l9
12

rss(r6)
l?e(6)
122

'20
25

iro
:21

2l

l2e(16)
5s(8)
23

28

t6
32

20

il

I) rÍ2(t6)
s3(6)
I9
2g

20

l5
21

12

l0
il
23

8í
tll

22

82

fl8

t6
I

I

{
iío

2

76

t88

l0
?5

í66 1

Tussen hookjes: ook zoo lvoetbo L

ff I oereen i

Het ofgelopcn joor zol dc geschieieniÍl in .ootrn goon ols het
lootste joor roonin een denaote negot'ief exploitst ieresultoot lerd
behoold, Eebeurt en in de korende j ontèn niets don kort het bestEon
uon onzc uereniging ennstig in geuoo/. 0e korende joren zullen don
ook gekenlenkt Eoeten goon ronden,dooï een kostenberust en

I





Het bestuur trijfelt en nict oon ilot cr binncn LEllS zo ccn
dergelijke aentoliteit te kreken uolt; rterkcn nog, hezien re de
sktiuiteiten uon het inoiddels ol,beionnen nieure seizoen don kon
niet onders gekonkludcerd rordon donldot en zich een nicur elon uon
onze klub neesten rookt. ' ii
Tijdens de joonlijks n i eulj oonsnecept ie rcnden en reen enkele
jubilonissen gehuldigd, 0oze keer roi het de beurt oon Joop Colpo,
Theo Hoefnogel, Henk Hoppcnbnourens,illiller Keetron, Hons ud Klcij,
Leo Bieren, Hons Zoet (ollcn 25) en àe hcer J. Hsket (65).

Tens lotte 
'

Best nog een roord uon donk oon olle
ledeoenkers, oduerteenders, sponsons

kouissieleden, lcidens,
àn onderen die op rot uoon

oijze don ook zich uoor LENS hebben i,ngezet. Zonder deza rensen
heeft een ueneniging geen bestoonsrecht en best oonsroge I ij khe i d ,

llij rekenen .. ,itr.oo"O op dot ook hct korendc seizoen niet
uergeeís een heroep op hen zol

"oid"n
gedoon .

tlorens het bestuur
flod Schij f,
fllgereen sekretor i

li
t

ll
S
il
ii
I

I

I

l
I
I

I
I





ii
Jooruers I ouisuqdkou iss i e 1905/1 906

- 

r,

0e jcugdkorrissie bestond dit joon Jlr,'po,on Penncgn, Jon Spoons,
f,ob u Schoik, Edrin Coret, Bobcnt Pennings, Fnons ud Beng, llortin
Heuuer en Poul ud Steen, 0c uoornooJsto toqk roon re ons tcc hebbcn
bezig gehoudon ros het uoetbolgcdeelte. Hoost de korpotitie
uedstrijden rpeelden de reeste elftollen uecl vr iendschoppe I ij ke
oedstrijden. ln do rinterstop ronen len uolop uoetbolokt iuitciten
zorel binnen ols buiten en oon hot eind uon het seizoen hodden de
neeste elftollan volop toernooien. ffqn voetbol hebben de eeeste
jeugdelftollen von LEHS don ook geno,óg gehod.

1i

0e resultoten , ji

ii
0e resultoten eoren risselend, Uoon de uitgebreide jooroverzichten
uereijzen !c noor de lootste LEHSneuue uon uorig seizoen tr Jong
LEllS. LEHS fll ctortte sterk. Hiendooii zijn ze gedunende het seizoen
niet in degrodot iegeuoon gereest, Eeii lhele goede prestotie zeken
gezien het uoorhsnden zijnde roteiiool in klolitotief en
krontitotiaf opzicht, Eelukkig liep tr in Bl kroliteit genoeg or zo
nu en don bij te springen. Zelf hoolde LEHS Bt een gocd trcede
ploots, no de uoongoonde joren steeds tcgen degrodotie te hebben
geknokt., LENS Cl cn 0t hodden het best zroon in hun poule. 0oor het
enthousiosre uon spelers en leidens rer.d er toch een nedelijk
seizoen gednooid. LEtlS El deed long àee oa het kolpioenschop roor
ooest uiteindelijk zijn reendere erkènnen in DUtl0. Í)ok LEHS flZ kror
net iets te kort, LEHS 82 ros hoog ingedeeld. Gelukkig slocg het
enthousiosre uon tnoiner/leider Bon

roordoor een liddenroot positie ter
tijd een leiderspnobleer tot de hee
0p het einde klor C2 goed orhoog, L

Dit ksn ook gezegd Eonden uon LEHS

F2 cindigde in de riddenroot, [le do

niet slecht, 0e dqres serden tteede
leeft ijdsuenhoudingen zeer scheeí I

positie, fll ret sl geen slecht seiz

0e troininqen

flfgelopen seizoen kohden olle elfto
tnoinen, 0oor de enthousioste benod
troinden ook veel niet geselckteerd
Bij de selektiegnoepen roa de oniro
Leo u Hijn en Edrin Coret dedan op
indiuiduele troining, Een goed init
()ok de roensdogeiddogklub drooide,u

old Eogisch ouen op de groep
dibehoold. LEHS C2 kende longe
.ittubben het gelukkig oplosti.
EHS E2 speelde een leuk seizoen.
tl ,, Zij renden korpiocn en LEHS

res en reisjcs deden het ook
en de reisjes, roor de

i{len, behoolden een riddenroot
oin.

rl
tiíl
tr
ll

llen th El tree keer par reek
ering uon Honold Bog isch
e iijunioren tree keer pen reek.
ol te tnoinen goed te noeren,

di urijdogovond nog een
idtieí,
i t,st ekend .

Bij slccht reer hodden re Eeen de bes'chikking ouer de zolen uon het





' ll

Thorqc llore College en de llorterroUJl. Onaonf" da pnijs die rc
enuoon betolen is dezc uoonziening éin ruct. Uoonol Éii ac icuga
zijn er nourelijks ondcnc olternotiéuon denkboor,

Ë'

0e t oennoo i en

fon het eind uon het seizoen kregen I

thuistocrnooi, 0it joon gerd hier rd
Het oend hierdoor rcl iets duurden r
hierbij oon dc dribbelslolots cnrh
ol lerkleinsten, de ouondtoernooien
broodrooltijden bij LEHS ffl en Bl .

op urijdogouond ros een succes. fll
leidenstoennooi n iet uengeten, 0it
de zooltoennooien in het koder uon
SUGCËt,

Heuenokt iu ite iten

Í)ok hier uerd ofgelopen seizoen rècr

0oor de vele oktiuiteiten die re bu

et'penoltgcchieten bij de
iet sote uoor de oudenen en de

[)ok de stort uon het Bl tocnnooi
s rlqotsto rogen rc notuurlijk het
röndt een terugkenend iets. [)ok
het 65-jorig bestoon ronen ccn

e LEllSelftollen recF Gen

een oondocht oon besteed.
het ros rel gcsloogd. Denk

ieden bedonken die zich, op

or onze j eugdofde I ing.
dot de suppont uonuit de

usiost ret de
teit tegen binnen

e lke ueren ig ing,
geen sen ioren.

,i

oll
tr
oor

I
l

I

Sinterkloos en de poosotinoktic sore;l 'cnkele leidcns eng okt lef
bezig ret onze jeugd, Er rerd gezroricn, geschootst en de CPC-loop
oend bezocht. [)ok renden en disco's lteongoniseend en notuunlijk

oondocht oon bestecd, Hoost

k shor niet, Bij ofkeuningcn
en oon het eind uon het
n corping toe. 0e bonbecuec

iten het uoetbollen roeten doen

ok uo| gend seizoen goon rebij LEHS) een noodgdrongen iets. 0

hienree door.

Bedonkt

Longs deze reg ril de jeugdkorrisr.i
rot uoon oijze don ook, heeft ingez
Eerl ijkheidsholue ri I len rij benodr

uergeten re de spcktokuloire plog-boc
oenden de uideoniddogen dnuk bezocht,
seizoen gingen ueel elftollen noon ee

rerden ook niet uergeten 
I

Finoncien I

ol de konkurrentic let ondene uenènijingrn oon ta kunnen hcbben rc
niet genoeg oon ons budget. Uio leendcne okt ies probenen sc ons
budget te uerhogen. Ilenk hierbij oonide knontenoktie, de loterij op
zondog en het 2l-spel. 6ezien de f inrjnciele situotie (niet ollecn

e een

et uo

ukkcn
uereniging ons enigszins tegenuolt. tlij zijn entho
jeugd bezig aoor koren te uook onbegn,ip en possiui
onze vercniging, Toch vorrt de jeugd be bssis uoon
Hu geen jeugd betekent ouen een x-oontol joon ook
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jd roeten re ons:ollin sterk roken tou ondere
jeugdkorrissie oil dun ook het uolgend seizoen nog

d goon doen, lle hopen op tcep steun uonuit onze
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Juist in deze ti
uerenigingen. 0e
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uereniging LEHS,

Ile j eugdk 0ta ISIIC

t
I

t
I

i
t

iI





fl
C

L

H

Joonuensloo Sen ionen-kolr is ie Zondoo se i zocn r gBs-r 986

Sonenstel I inq korr iss ie

Bergenhenegoulen
Bog isch
Uenkijk
Kourenhouen

Het ofgelopen seizoen rend en ret 9 elftollen oon de korpet it ic
deelgenoren. lngeschneuen rerd en .Jt, l0 "lítollen, roor het l0c
roast door een tekort oon spelers rdrrden teruggetnokken,

ll
LEHS 3 en í renden ook dit joor reer getroind door Theo Hoeínogel
en niet zonden succes, Zorel het 3e ols hct íe oendcn korpiocn cn
spelen het koeende seizoen resp, in'de res. te kl, KHUB en de res,
Hooídklorse HUB. (}ok het korendc seizoen is de technische leiding
in honden vsn Thao Hoeínogcl. HclooJ'hccft llir ud Linden rooten

I en ecn opuolger ls uoorolsnog
I

I

bedonken ols leider uon hct 3e elfto
n iet govonden i

I
t

LEIIS 5,6 en? kooren uit in de

da res, 3e klosse, LEIIS 6 en I
uochten qet succes tegen de de

Uitnodigingen senden ontvongen uon

res. 2c, klorsc HUB an LEHS I en 9 in
,o"rnl'riddrnnoterr en 5r? cn 9
nodot i e ,s

ïoernoo I en

Gelukkig kon dit seizoen het 'Jon Hop toernoo i' reen doongong

vinden, flon dit toernooi rerd deelgehoren door de 'oudjes' uon

Excelsion '20 PDK UUC LEiIS 5 en LEHS 6, 0it lootst genoerde

elftol Eos beneid op zeer korte ter ijn hun redererking te uerlenen
sn zo de 5EK0 uit de probleren te h lpcn. Heloos rcnden rij

I
e

geconfronteerd let (te) lote ofzeggi en, LEIIS 5 rerd rinnoor.

íi'

Uolkeniens
R0s

Eerke I

LEfis 3

LEflS I
LE}Is ?

(2e pnijs)

(6e prijs) i

Doon het gnote oontol ofreldingcn (32) en doortcgenouer
oonreldingen zol cr het korcnde seizËèn ret I elftollen
kolpet it ii kunnen rondan deelgenoren',

Seizoen 1986/SQl

slcchts l5
oon dc

Te or.qon isenen eueneeenten

I





- Jon Hop toennoo i

- ïoernooi uoor LEllS 3 cn í
- Toernooi ouenige sen ioren
- Jlini-tocnnooi voon LEHS 5 t/r I o

s 0

!
ir
t:
EK

ofcluit lng uon hct scizoan,

I

I

I

I
i

I

I

I

I





Joonuc FS loo 1985-1986 uon dc zot erdobr i ddoosen iorcn von LEHS

'll
flongezien het renendeel eon dc selectie'in de zorerroonden von l9E5

te kennen hod gegeuen, or relkc nadcii don ook, fLb nict rcep
voor hct coBpctitiejoon l9E5-1986 in oonrenking tc rillen koren
rend uiteindelijk zorel de f! ols doitroiner bij de oonuong uon dit
nieuue seizoen uoor ??n gigont isch ziore opgoue gesteld. Jo: goede

rood oos duunl fll kroren hien en dool rcl enkelc knochten te
uoorschijn, ols eÍ. opeens ongeueen l2'o 13 uon de oonspnonkelijke
se I eit i e-spa I ens op ?en gegeuen rorent gezoren!_i_j! 'de gi_jg oon

llosrten qeuen' zegt dot rel iets! Zodoende kon het gebeuren dot
LENS Z-I bij de oonuong uon het thoni'ochter ons liggende seizoen
elftollen op de been .ocst bnengen ràbrin spelers ronen opganoren,
die gE aig, doorin eigenlijk (nog) niet thuishoorden, En dot
looktc, noost het oerone 'uenuol' uonl elk seizoen de toestond_.-:_
dusdonig, dot er uon stonde of oon !!E teors (5 en 6) uit de

coapetitic roesten ronden tenuggetrokken, zodot de corpet it ie
l985-1986 tenslotte slechts í LEHS clítollcn Zl| ging tcllen. Hou

hoe deze teors het er ofgebrocht hebben is ons inriddels dubbel en

doors bckend .,.,, il
Het pleit uoon het technische kunnenrbn toct isch jglgfl! uon

troiner Borend uon Hijkoop, dot hij tilt nog zo heeít kunnen token,
dot de hoofdrocht in hoor toch olt,ijd zrore bftlL!.g is blijuen
hongen ol heeÍt zulkr gedurende longi tijd rel oon de bekendc

'Eij-dg.D drood' gehongen. 0p bepoolde rorenten gouen onze

uentegenuoondigers uel blijk het rel fflegclijk te kunnan, doch eon

aeek of rot loter, ros het qehcel indcrdood or zo te zeggen, het
qonzien niet loord! Oot ros nl het giàotste euuel uon hói ofgelopen
sc i.zoen r Een !g!g[ gebrek oon conrtonte soee lr ij ze ! lloge I ij k kon

ren dit ondèrdeel gcdurende dc troini,ngsockcn uoor het seizoen
1986-198? ret z'n ollen uerbeteren, zodot de toekorst enigszins
rooskleunigen aoge zijn, ii
Het kglg teor ook ol clochtofíen uon uoonnoerde coloritciten rist
zich gedurende de colpetitie redelijil te hondhouen en zelfs in de

lootste loonden in een positie te ger,oken, roorin rcn, no con
prochtige reeks overEinningen nog eeri zeer reeele kons op de

bouenste ploots hod, 0p een gegeuen dgenblik bleek ook hien echten
het lettenliike. zorel ols het fiouunliike u i t houd i nosvenrooen ta
kort en soest (totool ouerbodigl),rorïen ofgehookt, flls
'dooddoener' Eend hien noon uonen;geb'nocht dot bij een euentueel
korpioensschop het uerschil tusseri LEllS 2 en LEHS 3 'tc groot' zou

zijn geoorden, doch ronneer je de konïen hebt (en dle &iden zcl)
don roet je ze gnijpen ookl I if
0uer het !ffl!! gesproken, bleek hierinrbouendien een rentoliteit tc
huizcn, die ecrkcliik nengens noor li'èk (het or een uoonbeeld te
noenen olleen ol het tolniilq niet uehschiinen zonder bericht te
Seucnl-) en don ook rcl eoest eindigen; in het bezetten uon de
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lootste ploots! Een lot roor ons UIER0E elftol ook oon toekrol,
hoerel 4i_| nog rel enige (onuenrochte) successen boekten ..,,.
Enfin het is te hopen, dot een zeer l,onge en nustige zoren er toe
bij aoge drogen, dot een ieden eens tot bezinning kont on het
nieuue uoatboljoon ctnoks ret de nodige goede uoonnetens zol
beginnenll ll
0onk rert ons tenslotte nog oon onzel hordrerkendc contine-ploeg en
onze onuolpnezen tgpiste tleur 0osteniqghel, dic onze hiJdrogen zo
trour en zo keur ig de LEHS-neuue uertoo lde.tn

J, lle inesz Secn Z-lí ,

!
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Jooruerslog zoolvoetbol seizoen l985-1986
1r.

Het ofgelopen seizoen Eerd er rct 6leors oon de korpetitie
deelgenonen, Tree reer don het uonigC seizoen.
0e resultoten rsnen dit joon riddelrotig te noeren.
LEHS I dnooide zonder lccr ?Ën slecht seizoen hetgeen te token hod
net een te groot stel ofhokers. ln de loop uon het seizoen rerd en
ecn rritch gerookt tucsen het lo en het le teor tencindc nog ta
redden rot er te redden uiel. Een eeiato teor tcnugtrekken iijkt

LEHS 2 - uonig seizoen kotpioen geroÉden ols LEHS 3 en dit seizoen
gepnoroueend noor LEHS 2 - kror no eà'n rot ige stort in zrore
degrodotienood roon Eist het uegc'lijf toch nog te redden,
LEHS 3 drooidc no ecn.redelijke otont het gnootste deal uon hct
seizoen nee ols een onbedreigde riddehroten.
LEHS í rerd donkzij de inbreng uon hét oorspronkelijke íe en de
inzet usn bijno de hele zoolofdeling,lqlpl6sn, roor rookte
uitenoord een rel heel rerkroordig siizoen ree. 0ndonks het
resultoot lijkt dit niet uoor herholing uotboon.
LEIIS 5 eindigde keurig op de
r iddenrootposit le innor,
0e boetes vielen dit joor bijzonden
heel sot op LEHS I oon te rerken.
0p íinoncieel gebied uolt er dit jo
rpcclruirtc voon extno okt iuiteitén

derdé ploots,terri jl LEHS 6 een

toekoost erg klein blijke
0e bezctting von de zoolk
riniaool,roor doon zol in
oongezicn ik ze lf opgeuol
0dinot,Bene Keus en Honrg
Longs deze reg rcns ik de

Bect sij nog eenieder te
zoo lofde I ing,

seizoen 1986/l
gd oondt dodn'h
vd Toorn. tl;

ze nieure zo'olk
bedonken uo'ön

I]

il:
zoo I uoet bo liek.i,
11. fl, ud L inden

ol rist de KHUE toch nog

relijks iets te zeggen, 0e
p deze ronier ook in de

enols uonig se izoen
98? uerondening in koren,
et dnicronschop Peten

orrissie ueel succes toe.
de prettige joren bij de

retoris

il
ir
!ee,
tl Iill
II

oïr nou

zol o

n, :

0rltsttc IOS GU



ia I



Ir
ii:
tl'

ll

ií

liivoetbalvereniging LENS (lenig en rsnel) den haag

' 
Aan:Ledenraad en Kommi ss i es

; lr' 'il'i,I
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i;,. ; il:
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Betreft:F,inancieer Overzicht seizoen rsaslià'Bo en Begrotihg 1986/1987

:[:Uit bijgaand financieel_overzicht blijkt daï'het.voorbije verenigingsjaar de financiëjepositie van onze vereniging onvermindËrd zorgàii3r rs geDteven.
y::,,::19:-y:.reterins rn aó.exproitàti.-ii-àËÀ'';prar<e,rntesÈnàeer zerrs,tenrijr dreigendevervangrnsen van b.v. Iichtinstailatie en vànrarmïngen-na,nrËiíj[i'tinàn.i..uuui rijtËi. --Niettemin,om toch maar met,de positier. funien-te uËs:.ràrlid ià-.óirïiiàtu..u.tering vanons k'lubsebouw verheuqend te nàemen .n *ïiiÈr,ï.n i, Ëràr s[ràtà-rui-Ëón-[...prnt.l'lellicht geldt e.e.a.-ook voor aà iaiàul'óiià'niu. n" jarenlange forse dalingen de situatiezich.lijkt.te stabiliseren,hoewel a. aLonnàÉrötto toch niet de. verwachte effecten sorteert.Ook is aandacht vooÉ de poét'Extra A;ii;itÀjil;'op rijn-irààtili{u-nöö-sering in omvangdoch bij voortdurende inipanninsen is 

"en t.àière Ëi:à.àö.'i.'jË'ïï,ljilltË. bestist haar-baar. ( grote ki ubaktie, l ensloop, Íoteri jen tËuiiwàastri.iden etc. )
Dan enkele neqatieve Dunten. bó terusïoop t;r-ii;;_i;ifi;iË-in[àísten dóor darins van hetledentat enerzijds en toename van duËieuié';à"Jàringen ana.;rii;-1.;;' zorgen. Eenstrengere aanpak van srechte betarers kan iri het voóruitzichi ióraón-gËsiera.De reclame-inkomsten hebben de neiging,mede iaoór geuret aan vo]doenàe'rin[.à.nt,w... .rte nemen. JaÍffner,want een intensieie 6ànadering van potentiële sponsors blijft geboden.ook tips van. de eigen ieden in die richting'zij, en 6i.ijJón-rÀ.àlài.'Ëïijt-om rot ver_betering te komen. ,,- lii-
Aan de lastenkant zien wij een.stijging ian Ue post 'Terreinen' door hogere energie)astenen onderhoud van de tichtinstaltatié. óe.;post ,Íràinintàn; i; ïd;;'rï[d&or.n door deniet ven'Jachte kosten voor cursussen en iibgeie energier en sociaÍe tasiËn.Tesenvalïeis zijn ook de post 'LENSrevue,:(ÍitÈri:vei ueoógaè-Èàipir.i;il;ï ., ,Bondsserden,
(nauwelijks te beïnvloedeir). i- lil "
Samenvattend.moge.het duide"i ijk zijn dat ,aaï'ieg.ten om de exoloitatie structureel .teverbeteren,niet uit kunnen btijven. rn dat kadeí aiàni oo[ Ë-;;;;il;;.;j;'i;i;ïËr;ï"_verhoging te.worden bekeken. Dàarnaast zal àii-seizoen in het teken staan van voortdurendebezuinigingsinspanningen en pogingen om. onze; iniàms ten te ,."g.àtÀn,ó. à. u. in ., na over_le9 met de diverse konrnissies èn óelecties. [tlzeker extra'aandacht kri.igt de energiebeifàrinq.bi.j LENS een braakliggend gebied. gndanks
de aangekondiqde tariefvei.iaginqen Ëlijtt'ÀneiiiÀOespa"ing actueel,méàe aoor activiteit .

op de diveise subsidiefronteí. overigens hordà; ;i j ons o6k r,iei-ainuàvoià;'r;;'il:'"denkers cq doeners. - ,a lii " -"- - ""'' --"-"1-''
Tenslotte zullen er hoe dan ook fondsen moetén' worden gevonden om een nieuwe licht.instal-
J:lt:^r:-lllr:l Iiluilg!ir.l,voondar rret iiirrI aóirnitiËr uiilia;:' --" "''Met de inzet en het kostenbewust denkèn.en doèn van ons at t ei, veitrouwén wij tot vooreenieder aanvaardbare onloisíngen en voor'LEN§,'eàn gezonde'riíaÀcieià rruiit,öuji,is'iàkomen. . . -- -- 

ï, 
--

.ll'
'- r ii',. tr

ll, Namens het bestuur,ili
il',- il., Gerard van der Kleij,

Den Haag,september 1986 i ll: penningmeester
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.SPECTFICATIES 

BEHOREND BiJ DE BALANS VAN DE VV LENS, PER 30 JUNI 1986.
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I,IISSELGELDEN BAR

-A, Bergenhenegduwen
-J. Chri st
-N.van der Hoek . ,

-M.Jansen,
-H.Lenting :
-N.Molenadr
-A.van den Steen
-M.van Zilfhout
-4. Coret
-A.Christ . 

_

Totaal

KONTRIBUTI ES

Voorui tontvangen:
. -Nutsspaarbank
- 
-Mul der
-Nog te betalen kos ten

Totaa l

I,'AARBORGSOI'[.IEN

.'Inter Coffee Servi ce
-KNVB
:PTT post

Totaal .

REKLAME

Nog te ontvangen:
-Roodui jn
-Knops
-Buccaneer
-Van Gri eken
-Kas-i n
-Morgens tond

Totaal

CREDITEUREN OVERIGEN

-Di versen
-BTI,J t/m 1985/i986'
Totaal

300
200
150
100
100

1100

25
200
100
500

.'. 
.l-, {

1.775

200
80

500

780

280
400
23

703
a?

-0penstaand saldo 30/6
-Af: Dubi eus

15 .087
2.655- / -

-Rest te ontvangen 12.432

ADVERTENTIES LENSRE\,UE

Nog te ontvangen:
-Roodui j n
-Mei jer
-Peytón Pl;ice
-Buccaneer,
-Van Domburg.
-Leo Knipboetiek
-Euro Sport :
-Roodenrijs'
-EI efanti
-De Paap
-Betal i ng Ahgenent

ïotaai 1.440

', 225
100
200
200
200
200

1. 125700
L25
225
i00
60
60
60

,60

,50
60
60-/-

3.617. 24.739 -

28. 356
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FINAIICIEEL oVERZTCHT VV LENS pER 30 JUNI 1986

, r+r.i-
..,.;ï-c!í

' r11Ei, t::i.

Begroti ng

198511986

rr rl

, 79. 500

. '400

1 4.:500

31.000
.{ 6..300

13.000

I

f I r

Expl oi tati e

1985/1986---

Begroting',
. 1986/t987

78.500
'500

4.000

28.000

4. 500

17.500

2,OBO

BATEN

Kontributie : "

Sei zoenkaarten

Recette/verhuur

Toto,/Lotto

Rekl ame

Resu ltaat k 1 ubgebouw

Gemeentes ubs i di e jeugd

Extrà acti vi tei ten ( I oteri jen,
lensloop e. d. )

: 'r

LASTEN

136.600 136.2BB

77.369
'- 480

4. 561

29.341

4. i81

L7.702

2.080

,'I r

900
i: i.

í

+r i:I

' .rl
.' itr

Ir
! i'rrlf

35.200

0
It

I

:. 75

-_ t
:-'

i
i

574 2.200

L37.290 '

Terrei nen

Trai ni hgen ;
Bondsgel den

Lens revue

J uko

S'eko zondag.

Seko zaterdag

Selectie zaterdag

Selectie jeugd

Bestuur

Rente/kosten

Promoti ng

l,las s en

Di versen

Jubiieum LENS 65 jaar
Wervingsactie jeugd

EXPLO ITATI ETEKORT

- ir-
- i38:1tj0

, ,, ll.

1.500-/-

,-T
136 i600

- 41.000

io. söb* ;,,
8.000

:s.ef I
2. 300

1 .500
], r

1t .500

'2. 100
r l,i
,1 .050

5 .500
' lr
4.000. ï"
1.000

38.041

46.237

L7.543

10.344

6.737

1 .870

865

Lo:674

r .943

1.518

6.206

3 .092

474

.81q

692

. 162

2.710'

1. 583

38.250

42.150

17.000

8.900 .
6. O5o

2.200 ,

1.400

10. 750

1.850

1. 150

5.250

3 .000.

750 -

500

750

500-.

. I ir: 500

1: 250

1.750

..+.."".-.-'"
151.504 ,.L42,200

15.2'16- lr 't+ïíi]r .
. - 

\:ílÀÉi4. í"'!_
.'..:';l

I

:

14-

I,3.6 .288 . L37.290"\

'- .. _^r .i.1





vervolg Financieel 0verz.icht vv LENS
'" :' -l,t _'-
per 30 juni 1986

KLUBGEBOUI,I Begroti no
1985/i986

-2-

130.000

'6s.650

Exploitatie %

1985/1986

134.104

62, 938

Begroti ng
1986/1987

135.000

64.800

,, il
. 1li ti,,,1]

100'' li. lr
50;5 ïl

100

46 .9

100

48.0

tiÈ
'_r"^

:*'
'.,.i
..i "

:r

0mzet

Inkopen 
-

Bruto l,linst
0veriqe kosten(zie spec. )

49..5

26.0
ïr,

it'
" 53.1
,26 .6

64.350

33.800

7t.t66
35.719 '

70.200

35. 375

52.0

26.?

30. 550

17 .750

23.,5

13.7.

.35 .447

L7.745

26,.4

13.2

34.825

17.325

25.8

12.8
!r i

iiiAfschrijvi nq

Re s u'l taat 9.8 17.702 t3.,2 17.500 13.0

2.000

2. 000

2.750-

i0 . q00

1.000

5 .500

5.000

?.000

3 .000

550

1.043

2.277

?.824

11 . 108

1.119

5 .616

5.330

.2.t79
3.L27

1 .096

1.500

2.100

3. 000

i0.500
. 1 .000

5.500

5.500

2.000

3. 250

1 .025

35. 37s

1 .000

16 .000

3. 500

5. 750

1,000

1. 750
-, 

500

750

8.000

38. 250

;f'!
r [!
{ii
ïil
li
'al I

iii
,ii

- | t.i
il.,
,l I

iii
II:

iirril

Itt

}.

I

r-' :__t ri

,9. .t .
ï
I

OVERIGE KOSTEN KLUBGEBOUI,J

Emba 1 I age

Kons umpti es

Hul pmateri aa l .

Gas/Electra

[,later

0nderhoud 
-

Schoonnia ken

Te 1 efoon ',

Verzekeri ng/BeI as ti ngen

0ívoorzien

TERREINEN

Onderhoud I i chti nstanlati e

Huur vel den

Oriderhoud kal ken

Gas/El ectra
[,la ter
Kons umpti es

Materi al en

Diverse heffi ngen

Afs ch ri j vi ngen

t,

33.800 3s. 719

2.702

15.852

3. 320

6.547

1.172

1 .786

692

820

5.150

38. 041

1.500

i5.600

3. 750

5. 750

1.000

I .000

500

_ 500

5.600

35 .200

i

Irl
I

I

i
i
I

I
t

t

.:,

't

:i

\

12.800
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vervolg finàncieei overzicht vv LEN.S per 30 juni 1986

5. 000

,700

:

Expl oi tati e
1985/1986

9.147

5. 136

755

22s

519

75t782

5.4t8 '-1:

. 10. 344

. Begr:oti ng .

1986/1987

' '7.000 -'

500

. .-3-..1'

xrà.n;i,rt:
.- i985/1986

'- .tt

:í
7.000 , l

'If
4-750: i

tt .l
500-t

' "t.225.r
. t:l
,s00 l*

000

7sq

500

LENSREVUE

ltlateriaal e.d..
Portokosten

Onderhoud machÍ nes

Afschri jvi ng .machi nes

Kons umpti es

Opb rengst advertenti es/abonnement

TRAININGEN

Trai ners

Trai ni ngsmateri aal

Gas /e I ectra
}Jater

Diversen

Di v. heffi ngen/bel asti ngen

JUKO

Secretari aat

Spel mateniaa l

Kons umpti es

Toernooien.

Acti vi tei ten niet-selectie
Di versen

SEKO ZONDAG

Secretari aat

Spel materi aal

Kons umpti es.

Toernooi en

Zaal voetba I

Di versen

i400r
.800r

; 350

100

50Ó.

400

750

350

100

r

l_

502

t2.975
il

4.97 5-

I I000.

I!

29 ;000

13.450

4.s50-/-.
8. 900

30.000

3.000

5; 750

500

2.500
- 400

42.L50

700

1 .000

750

3.000

350

250

6.050

3:

5.

32.?14

3.7L7

6.547

586

2.721
'452

46.?37

? 400

350

700

4ir,000 i

'5.950

1. 000

600

000

565

907

930

3.524

456

355

3

350

300

6.737

100 r

' i50.
2. 300, 2.200

20

386

442

687

235

100

500

.-]-+

t
I

,i

&
rT,

l,:.|.

1 .870

I

I

i
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Financieel overzicht vv LENS Der 30 iu'ni 1986, tir
Beqroting
198511986

plo
851

i tati e
1986

-4-

..".::.
Ex
19

Be
19SEKO ZATERDAG

Secretari aat

Kons umpti es

Spei materi aal

Toernooi en

Di versen

.BEG.SELECTIE ZONDAG

Kons umpti es/maal ti jden

Massagekos ten

Buskosten

Rei skosten

Di versen

BEG. SELECTI.E ZATERDAG

Kons umpti es

Verbandmi dde I bn

Re i skosten

Di versen

BEG.SELECTIE.'EUGD

Konsumpti es

Ve rbandmi dde'l en

D iversen

t,lASSEN

Materi aal /afsèhrijvi ng

Energ i ekos ten ,

0pbrengst bijdrage sei ecti es

BESTUUR

Secretari aat

Repres entat i e/ konsumpt ies

Medewerkersavond.

Ni euwjaarsrecepti e

Diversen 1 .

FEKO

Diverse acti vi tei ten

Koniumpties

sq0

3-00

2.50

300

150 i

1 .500

2. 5.00

4.750

2.09.0

250

ttr:500

2. i00

groti ng
8611987

I .400

75

865

1.181

76

547

139

:)i'
.-.i-1.

....:.'t:,.

. L!,::

.É,i

I
I

I

I

I

!
I

I

'353

286

15i

500

300

250

250

100
I
T
.T

I

2.357

5. 154

I .415

1.344

404

10 .6 74

2 .500

5, 000

1.500

I .500
. 250

10. 750

Í+

002.0

0

0

rl
t
I
1

900

20

750

25

200

190

I

I
I

I
t

900

200

250

500

ïir
It Í

thIi'
iir
lif
i
irt
lli
iil
liilrÍ
li rll'
llí

ili
Iii
il+

1 .943

243

3t7

958

1.518

i .850

200

200

750750

1 .050

),.250

1 ,250

1 .000

2.600

7q0

700

500

5. 500

1. 1s0

s00'
?50

692 650

750

650- 1:
692 750

800.

2. 500'

700

500

750

5.250

1.000

843

2.714

676

. 831

1.142'
6.206 .

258

2L6

750
l

250 ,

474 750

x

:i:i.
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EL OVERZICHT VAN DE Vt/ LENS PER 30 JUNI 1986. -5-.

-overig .7
TOTAAL ;] 

1. 096

DIVERSEN TRAINiNGEN

-konsumpties/klei ne onkosten 55i
-zaal huur marterrade 1 .520
-zaalhuur thàmas niore 650

T0TAAL . ''.- :. . 2.721

DIVERSEN BEGELEIDING SELECÏIE ZONDA

-hesjes/kleding - , .L77
-zaal huur. B-seictie- . 86.
.kleine onkosten 172 '; .,-selectiefeest ' 29

ToTAAL :. 404.
'.. 1r-,. .: 

=== 
i

DIVERSEN BEGELEIDING SELECTIE ZATERDAG
,.1

-tassen . 95
-opdruk + reserves h i rts 33
-overig ",. '. 11

ToTAAL : . 139,'
, -. 1- .:

RAMING KONTRIBUTIES/INLEGGELDEN SEIZOEN 1986/t987
aahta l

' :I:

lfi ' DIVERSEN JUKo

,i ill -attenties ziekte 191

;t ill -A-1 feestje ZS ., tl, . -kerst mini's 100

:. 'tli . -vernieling marterrade ". 73' ll, -zaalhuur JAC 100
:tf -overigen 11' itl -Af:Retour poppen/barbecue: L45-/-
t,I

i:. Ïti ToTAAL . . 3s5
f :- . L.

1,-ï[i.- BESTUUR---------
il! -abonnenienten ; 98. it! -briefpapier/enveloppen 476

; i[' -kamer van koophandel . 60,' l|l -kampioenschap'3/4 500, lli -overiqen I.' .IhI IIi ToTAAL 1.t42- ttir. lrlIrI
.. ,Ti DIVERsEN BEèELEIDING sELEcTIE JEUGD

fLt' -A-selectie 3i3 ;' ïl:' -B-se'lectie 323'
, lll -C-selectie ?29 'i IFI -kleding(nunrners A,B-sel . ) _93 ..l.' Ifl _ ToTAAL ese
.i. tl.
'i . iFi!..lti,' ïli

ibt,* . tf :ritl
. lL ii; iti

ONVOORZIEN KLUBGEBO Ut,I

-prijslijsten
-darthoek ,

-kerst ' .'.
-pl antenbakkeÍr
-v itrage/k leedjes :.
-cassettes

342' 291
.69

195
158

34

u ..

-seni oren rre'l d '-
: -i dem veld +,zaal-
' -idèm zaal

-niet ipel end

bedrag
,265 .

IlTo
,160
ll00

'ft 15
llriti -
É75
,165

.150 .

130
OE

io

totaal
46-76-0-

1 .680 .

3. 520.
6.500

150-nle
-nie
-A-j

. -B-j
-c-j
-D-j

184
( 24)
.22

65
10
.7
23
?8

"16
22'

ts
ts
uni
uni
uni
uni

pel end (s pec. ),
pelend

ï

l

l

oren
oren
oren
oren

4.025 "
4.620
2.400 -

2 .860
2.945

150

:;
-E,F jeugd
:I nl eggel den

TOTAAL ,

i

31rJll
408 77.610

AFGERoND 78.500 l

a ..,:.

1

rl I

i
I

I
1

Ii
I
I

í
t

&
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DE LENSREWE

IvEEKBIÀD vAN DE 'voETBAr]rdiuurcnqc rENS (LENrc EN sNEr)

. .i.'.r - ,!1..ra..

i','-l'l ' ''.,
jOs.te.3aar{ang n* .ro.rs,i 4 óecembeÍ 1986.

ooooo@ooooooooo it.r

o_

o
. OFFICIEEL"

xolmnrsrirre:: !: " "

o
o

i!t
I

i,r. i

il

In iie LENSrevue van volqende week worden dè namer, gepubll ceerd van degene die kontributle-
achterstand hebben. rn forEatie over de hoogte van de achterstanal kunt u krliièn bÍJ
r.vd.aqrg,, téL- ?9797-8; u kunt betaren'.vià tiro en/of bank,of 'bij.,,rJw koimÍssleleden. ' .

I' .t' {}Í ,

* ili
'I

BBBBBBBBBBBBBSBsesÉàes

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'.'
n -Í1.'.1r, . .. ,. "i -l

i-. lenoesru.rr"Hc - . i,

Het Bestuur

EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

zonalag 7 dec. ,.,5 'nor-gens :

s t midd.ags :
.ÀanVulllng ^5e elfta1 ? pers.

. SIyJ,ten 3 i.!.. í..j . ...

HerEan Lenting :- Harïy DourÀ'

Àn vd Steen - Riek Bosch - Wilco v
Tinus zilfhout
' ' il'

Tinus Zllfhout - Cor ltoppenbÍour.reï
Àn vd St€en - Àn Bergenhenegouwen

I

Heinz Geurts

Zaterdag 6 dlec. srnorgens: _ '

- s 'diddags:
Sluiten:

Mersbergen

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

' -rnalien-'véÍIiÏriàdid àfbetlen bij Eeinz GeurÉ 'rg]- .456?24

SPOTLIGHT -.SPOTLIGHT - SÈOTLIGIiT - SPOELIGHT - SPOTLIGHT - SPOTLIGHT - SPOTLIGHT -

EEN DAG'E UIT MET ZATERDAG 4

Een r,19d9t51jQ-v ?+l ?qterdag 4 laat zich moeiliJk beschrljven. Het houdt.het midden tussen
een spoïtl,eve verpozing en een aangenaam afreageïen van de döordeweekÈe strubbel Íngen .
Afgeloeeq zaterdag vrefd aangetreden tegen het ÍJateringse KI,rD. Over de Íredstrijd zelf
kunnen we kort zijn-'In de clichte mist werdl het ongeveer 5-l voor LENS. Spelpatronen entaktische vonds ten zijn er gelukkig niet ( .of het moeÈ het verdedigen en aanvallen vol-
gens het "korfbalprincipe', zijn), dus laten,' vre daaï geen woorden over vuil Eaken. we

i 
hebber-r aJ. ,o.nzq rloogdg4- nodig voor het voorstellen van de s

i
t

I{
ïi

)

pelers.
rianË ChrÍ.st: -welËéspraakte jongeJ.ing die als ke
nige kwalifikaÈies weet te Eotiveïen. ilelsti j I.. en

ot ver àali
ck de Ru{ter:

Laurens Mantèr l:-'JoÈimy l.Íetgoal kwa Fpa;E-rffi;;;d-èe vindeí (dit tot gro

eper zljn medespelers vaak mei fijnzin-

uiterlijk. Weet de weg naai tiet bevriende
van Erank c.)

D1 Kettingroker van het eerste i ,riur. Houdt voor , tijdens er.r na +S. wedetrijd
voortdurend. z tn nicotinegohalte op peil
fees r,iËmah: " de stille kracht van het viè LinkbacJ< vaa ongekende klaLse. - Volgens
het, princlpe "geen rioórdeh maar daden!,'
ueir kouwehhoven: schrik van nen ig linksbuiteh. Weet intellect en lictiaarnsbeheèising tet<onumeË;EE eenebrok dynarcische voetbalk1à!se dat z'n weerga niet kenÈ. Z'n relatie
met Rob Pilon (zie verde rop) begint wel erg vrlends chappelijke vormen aan te nemen.
oave: riein rss'en': 'bionae 'schicht op het middenVeld. Beroemd om zl jn eigentijdse voetbaltas.
I,laïcel fris i 'aanvoeidèr ,van. deze homogene' oroeo - Is meestal vier dagen bezig om de op-stelling in elkaar te flanzen. Het resultaat inag er echter dan ook zijn.-op paÈer ziethet er fantastisch uit.
Marcel Jansen: ' héèft. 'als oi:dracht de lijneri uit te zetten. Vergeet echter altijd het

li,
rde .

kalkr.ragenÈje het 've ld mee op te nenen.
Jos Kouwenhoven: speelde zaterdag nee als invaller. Is nog het best te vergelijken Eet
een Duracèl1 -batt€rij . rest alLanqtleeg is, gaat hij ( in meerdere opzlchten)

i

no! lewcièn- àoori
'Terwijl de

I



:r r.i -
Ko (Dlego) vd steer veel en Bakkelijk scorèirde spits..Is nog nie.t zo lang blj het

"*.,"-rc J i"-, efiSrdfg besme'--''te rakenl-.- '. . . ': 
- -- . -. . -- .'.' --- .

Rob Pilon: eèh verhaal apart,.. onmislíe4pare voe tlalkwaliteiten.. !,reet praktisch alti
ZIJi-ffiÍiórleen 

. 
voor zijn rechte'r 

'ie 
kri jgen. .er -groeit iets h'éCI- b-i jzonder.s tgsiseD

.L
'i!

vierdéi
er

ld .
- heru 1

en Henk Kouwenhoven. f,Ie houàen U op de hoogte, . .:,...i. ..r., r,.:.1 .:í,'.,j:l1

AfeJezig bij deze wedstrljd r,raren uilbert stuifbergen en John KÍuitlof. Ívee gqroutineeiale
krachten ète d.e toch al niet mis te verstane kwaliteiten normaal gesproken aiieen maar
extral glansl geven. i.. lJ,i, ,, J'''í * 'i.'r-'r;" r, ;:: ,' .r';-"."- 'r',,'.' '-lr,-'-' e" :-:'';t'LJ-.]: '): ':.)' l

SPCILIGIIT - SPOfLIGIIT - SPOTLI@T - SPOTLIG:tsT - SPOTIJI@T - SPgILItrT -'SPO!LI@iT

MTIVITEIÍEN.-.;. ÀKTIIJ.ITEITEN =,. ÀKTIVITEITEN, - AKTIVITEIÍEN-' AKTIVITEI.fuN .-:'AKTIVITEÍTEN -

KIÀVERIASSEN:

TENNISSEIi:

ïli9 dà".nb"= a.s. aanvang 20.00 uur. zoals afgespïoken- gaaq. qe.,.-.ir:::
oïganisatie er van uiÈ dat degenen èie afgelopen keer aanwezig c.
waïen, ditmaal ueer meedoen. Mocht U toch verhinderd zijn;: geliev_e

,9*.ts plraen..uj.i André _chri.q! (6._6p.?011 
"of iqie lglle$19.v.e"1 ,tz-!sQss)

20 december a.s. Er zijn nog enlele ptaatsen te..ver-gey-et.,!..lil,r{r,.t..:,
, zich aan:nelden bij Àrthur de .cïoot (01749-48973) -of -:* "-'I Éenk xcppenbrou,rers (894950) , 

' .;.:. i.J,
28 dece:rl:e:. opgeven d.m.v. de bon (zie LENS-revue vorige vreek) in

, te -r-everci bij (charl.es Bordervijk, An BergenehenegouÈe$; ::.1-- rl.:-.ii;t-
r.Peteri Perreyn of Eenk HopÈnbrouvrers) .*.',,:_

AUÍ'OPUZZELRTT:

ÀKTIVITEISEN - AKTIVI'iEITEN - ÀKT.IVITEITEN +'AKTIVITEITEN - AKTIVITEIÍEN - AKÍIVI.TEITEN -
- ;il. l!:.,,iiri:i-r.'- lr"-rJ'i,

OMOr tjes
De ene O was vÍij, de andere zaÈ in het land van-"fron Laaly
de M'moest he! r.rcer alleen coen. :' " ,l_{aeq}.: iTh

De tolle winst uj-t. één wedstrijd (vijf voor, één tegen). 'r .i i*i: ',i'.,De 'rschleniel var de week" was niet moeilijli te vinden. -
- ,; Een. onbekehd geblevèn, spel,er.rvan wi.Lhelxrus 3 noeétr in de wèclstÉijit'tègen"LENS 3'r

iiep in de tweede helft inl.allcn. - .r :. ri.- '- - "- -, ",}'r,:)'r1'r: r.-.'.r': ; :iIrJ

- . De eerste ba} schoof.hij in Ce vocten van Frans D.; alie probpt scóórde, bij ds 'r
.i-.' tweede bal maaide hij gi.gantÍsch i-- . he t r luchÈledige en kcrt dariina weid hii 1611-.'
;., het veld gestuurd r ' l' " ., ,;'' 'i: ..i '' ' '1 r í:'. ( rri;): 'r '':li*'

-A]-metaI,een.succesvo1opt'redenvande::ejongenl
- Marian vd.steen maakte zià ook Íoeer dsn vèrdienstelijk. ' Hln§. er tot voor kdrt nog

. ,:::,,.Iut n we zeggen,. ?o"oy.qïo: bJ-auH -witte zakdoek. aan 9". yl"eg"qg=t-, jlSt_* ,
fabriceerde een prachtig nieulr dunCoek .. ..,,,:i ,; -_.r"

. 
'::':

Dat topscoorders klassernenten nict alleen egoisme in de hanal weïken,is. vooral .bij:
íeNs S 

-(z6i téiug to zien. tleke.ii'jks konÈ nBet naIné .Èduf scntrte'n vrl j 'voor' de :'::, .

vijaídige. keepel, maar scoorÈ ntet omdat vanwege de klassè-menten,. gewacht'àÍent te
woiden oF koilman Harrs Bertenè. ' " . li., ,'-r_,.,i, :.'ar'..1..'_-r,,.,1.i-,,- '
afgelopen zoid.ag weigerde paul. ze.+fs om urj eÉn 3-0 ïoorspao"rij ïàrr. tè.Ëq"rgr,..,- .;,gij'$iachtte en'Ieverde in bij Ha;rs'die Can ook prompt z,n 3e goal, kon . maken,. ''_ -,1

steèds sterker. l.rorden de- geruchten dat Víim KhlÍlnen tret niet _naai..t'n zÍn'heeft, bij
zijn huidige werkgever. ui5 zou aI druJ< aan het solticitère; ziSn ui; een aànne-. -

Nadat ÍJlm hooide dat er bij Texas DEB potenàële .werkgevers +n. Iet ,-e1il .lle_ppnr" -
i;af 

, 
wim'eèh perfecte àemónstratie.. Èij Èrak bij een pósins zijg -§i{en!:.1;'r'qepqr,;:

té ondersteunen net z'n HqOFD(::) _het been van de onge-Iukki_ge.; :, - i.r.:-^-.'..;; :i"
SterktE''Aail: ,;.., :, - ;-i
ons bereij<te neÈ het beriaht dat ook otti Roethof lnteïresse íieeft! I '. . '. ",:.
efgelópen donderdag wèrd er'door gàÈn vd Lubbe'een nieuvr.knelpgnt onlAeÈt- <irn iia I

te $rorden vàn LENS. .. r :. -. .j-l ._:l-,. a: .. r, r'''_ii, -
Btj k$raÉ een j ongen van, 13 jaar,tegen alie op weg scheen _te_ ziJn naar,huLs.- John;..}
informeretld naar de viagende'blik van die jongen, kwail er achteï dat hÍj al.vieï .r
keer naar LENS was geweest Eaar dat LENS nooit "open" was.
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rl
De clou: De jongen liep de terreinen op van de DGll (Ge;leerrce), zag r.iat er geÉrr

U.ch-- brandde en ging reeds 4 maal teleurgestelal naaÍ hÈls:: Htj''is.-nu-.fid, speelt^

Jar inderdaad oscqr val Laar is er nirt vanavond
E1 behaalde afgeropen "ii"rÀ.g-, 

t;-;È;"tà1".rrirning dit beizoen maar of dat nou
een red.en voor een l,eider is om zaterdagavoncl a1s een vezenlozè" door; het- geluidr -
tegaair;-?? :.i ,, ill .. '!^'."''..-,. -';
Àfgdlopen week werden er'door voorzitier Àd coret bokalen uitqezócht-voor dé ."
LENS PATS BqEM SH9I{. Tradietie getr'àL; geËeurt dit bij Eans van odmburg (oartshop
the corner). .Naast vier bekers wèrddiir. er ook "vaantjes besteld. '-* '.:

Toen hlj een week later teïug fwem <iÀ alles op te halen hing er dt een rràantjè van
LENS in de winkel. Volgens Aal Coïet was dlt een. rq'derr' om".IgP,F, Ya" hét 'totaal.:bedrag
af tè ,halen. .luro,"t ;g.i-o"g traplg Bens ,hler niet in, maa: 

-r'rièt wel-te irelcleii dat-
t,. htj.:een prijs voor de ueiie- "órritpr vun.'pei Haag in de winkel hàd hangen;
; Wat bIèekr er hing een pliteau-tje,maÈ een Engelse HondekoP 1an de nuu-r..

AIs de ,herstelwer\zaamhedenl mÈg"{ffd"ni zaL llans z'i zaaÈ over ti+ee W+en h-eroPenen '
In navolging van een echte trainer !èloofde oscar vd. Laar daÈ als Ajax z'n eerste-
volgende uitwedlstrijal (competitie) winnend af zdii-:gtuiten.lhi j" tijdens dg- g.1fg.pt'
volgende wedstrtJd van LENS 1 méér -'1oorult dan achteruit zou sPelen
Ittsschien vermoedde U het aI een beeÈje, maarr een aantal van de bovenstaands '.:

ot'4ollí§as- k@en van de hancl van Edwin . coret. -.

HiJ lras afgelopen ,.."à;;;.;;"= 
'àilèLu"r...ing 

ingehuurd ars part-timet' ' ,. -

over "coret" gesproken : dóontér artneneirie 
".r"rj"L:.nai 

fuageerden afgelopén maandag
als zakkenvulleïs voor tret s:.ntertf Jdifeest lvan gisteren (3 decenrber ) :

Ze kunnen het eerstkomelCe jaar geen schuiDblok of veterdrop ueer zien. . ' 
.

Dank aan de LENseutallen die afgelopen ,Zoídag aantraden voor heÈ Prachtige sPel die
. ze ond ,,toeschouwers,, voorschotelden op à1 onze velden. Het [ooie weer deed heÈ geheeL
I[et goud onlijsten. Langs deze,..r(.JÈac.:3 bedankt. Het was een echte LENS dag--' ; -:'

F.
zzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzzzzzz

'z
SENIOREN ZONDAG

z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGnAMMA ZONDAG 7 deceEber 1986.

zzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

14.00
11.00
12.00
12.00
12.00
72 .30
11.00
12.00

52r/ tot2
:: . 6LO/ 10.94

. -.. 642/tt43
' '406/2040

476/?097 -' 4?3/2138' 415/2092
430 /2227

MW 1' .-,
LENS 2 .'
l'rJC 3
TonegiCo 3

LENS 5
DHL 6
qlnamo'67/2
LENS 8

lt,i

I,ENS 1 }
de I"tussihen 2
LENS 3
I,ENS 4 i
RKDEO 5:

M. MoermaÍI
V1 J.Pas ,

J.BesseIing
M.de Jong

v2 B.VeIdhuis
À. Goyer.
F. Stampraacl

v3 N. N.

. : I,ENS 3

., LENS 4

fiuur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

[:
il-

lr

i,

IENS 6
LENS 7
Vredenb

RESERVEPRoGRAI.SIA zoNDAG 7 clecernber 1986.

urch8

2.00 uur Dt{Ci 3 '-
2.00 uur DWo 4, -

14. 00 uur
12 .00 uur

TERREINEN

RKÀVV:
VUC:

DSO 1
DSO 2

I,ENS 1

I,ENS 2

Heuverlweg, Leids chendam

Tonegido :
DHL3 ,

Dynamo I 67 :

OPSTELLINGEN;

LENS 7! Det C.

LENS 5,6 en 8:

l;tiet Kleine Loo"
Rodelaan, Voorburg
Brasserskade, DeIf
Hoornpaïk, Fr:t j swi j

+lr. l[.
k lli

lp,

*",i1; jngaardenLipman J. Roossloot

aIs bekend

J.

-'3

oven A.v ÍIi



SlJr-lr!:t:,.1,. t-! .l :r, :-.,:-: ..-a

J:,: i ..,, | Í|

,rt :,

J :'l

piocnÀmrat'ZoNonG I 4,:dèc.erober 198,6,. r l,'r.-. .'.-r. --

14 doelpunten: S.de Nenny, A.Kuypers 11 doelpunten I

12,; ,., .,. 'i1. rsii - -,.,-. i"P'vd-- !{a.a,:.,s, ..lr'.aertring 
'- i.9.';,i'r'"' . ,'; 

'

F.'Disseldorp - . 
".

M,v DeIcten. _'..r -i. r' . -
,ir,1..rl. - :.. . 1",r,;:'r ! ,

14 .00 .uur QUi.cir 1. . . , .. LENS 1

ii.iói,"; ili;;=-2,J r- !t: -.;: , : .'. i.àts.2
r r'.oo' riur 'r.Ëivs s ' -. -' -:-l: .:;1- ' : cps 2'l
ii,ií È;,',s|,i .1 ,,' ,;:1"':.. :.;'t 'vi"; .r

i , .pÈoëRAMl,Í§'zoNDAG.:21 decerDlceri" 1986. ..r i'ir.- í , -. ,. --
r-Ér.,1-s 

'f ' ''. -:.'!! , ;.;L -', '',.RKDEO .t't0.Ó0 uur
ÉKótsO 2.,,..:.',-.. :,_1r 1,,.,.:' .UEUS 2 li.OO.uur'r,rxs s àoo nlet rexena'... 1 .:r. : ..: 12.00 uuí

..' ... L, -r: t ...1. , r::.: .-:r:".j- ..t I ..,..'.J

12 .00
'-12. OO

I2;0Ö
'12.-0

uur oliveo 6 - LENS5 -l
dij;'r,ENs. 6 rt" -, "-', Göna, l4r;,-

'.uur lBÉS 7 . ..-.;, .,). a .:. OE.BIauW. 2

uuíVogeI'ln ):'r'- - l!ENS' 8:,'

)J'

00uur

UITSLAGEN izoNDAG.i3o novenber, 1986.

iàirauin.3..' -: r,ENs 5 -.:
LE-NS] 6 ;. :-i.i'. --;i 'schevenlnEen

LENS 7 ) .- '- . Làakkwartier
Schevbningen 6---L LENS I :,:
' 'r' !1 ,--, ):.'. 1i,'l,- '.

14 .00 . uur
14.00 uur

.:ta-: -

. 11":.

5.-
'i :(. t

DHC ?
I,ENS 3
I,ENS 4

ri' iir

Í:,- 'r'rr

:,i 
". 

i

> 0-0'
' l:3 .'

- :,5-1'.
, O-4 'r

':..,1;y,.*.n

,l

z

.1 i r..,) '.iJ,i'. - {,-:

-. .Ëyicr. :!.81. ?uï"rgus,1 ,,,
i ',. ,{
'Jl

21 . 40 uur r,ENS 2
'.!,l.Jp,tur GNS 4 ,--..,
r íïobtÍsoec 10 dec€rber -

lf'r,,'oo ;lg coriàà ooj;=l

- Scheidsiechter P. oilinot

Postalià
I.EI.IS 6
I,ENS 7

Valkenie

CeIeriÈas: '-r,rirs 5 ''
"'wilhelmus
' .' r' i,iarathon 2" ii.'rENs g 'c ;

- i '"' .iBÉ§ e (à
-.l,Uf i - j]\,.r. .r,

3:2 .. '- ' .é
3-10 " .?
1-5

!.

:.'

6; ,

onoag '4'5 r r:1,-

i!

ZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZT:,t,t-".,..-r--1 ;','il .";r',;:tr"l-. i,.i --: ,..r .., tr:- -

v.'.2- ZÀAÍ,VOETEIAI, - :., . , ,;zt
ZZZZZZZZZZZuZZZZZZZIZZZIZZZZZIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ?'IPZZZZ,ZZZZZZZZZ.ZZZZZ

--: wÉö§'inriopnocnellfMA DINSDAG,9 ldecember zaal . Duinlaan

Halve t'laan 2

svs 'i 7013

LENS 1 Í

zaal zuidhage

zaal DuinlaaÍl

De Blinlerd

G. Postsa
Mevr. J. Steinz
N. vd KnaaP
N. N.

t oitls»aè 16 decernbèr

ig - 00, uur croEvlÍet 2 LENS 5

, .VÉiJbÀG 19 decenber

21. 40 uur LENS 2 Maasdijk2..,.:
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzSz4z-zzzzzzzz .-:,,. i r-: .r.. :.'-_z
' r,ANGs DE spoRTEN vAN DE z-M LADDER '' ;z -"'- -- --- z

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRÀI.,MA ZATERDÀG 6 december 1986.

14.30 uuï LENS

!.2.00 uur LENS 2

10"30 uur IGNS 3

12,30 uur LENS 4

DE KNVB heeft bij
VERZÀMELTIJDEN

, oo i/oo1
t'oir.,zoss
...013/107'o2o/t49

BIóuw zwart
Maasdijk 4 '

Qulck stePs 2

DSVP 10

9" rePy1:q Y"" T):.1,::,1."ïbu.',::r: !::: in opleÍdling
, '.1I
toegevJezen'.
r:i'- r .-

L3.00 uur
11 ,00 uur

LENS 3:
IENS 4 :

1
.'

NSI.E

OPSIELLING VAN DE EI,ETAII,EN

LENS 1 en 2: worden door de trainEr bekend genaakt

-4-

'9.45 uur
11.45 uur

.t

'; r. ...



LENS 3: 4.. LaEroers -.F,de Vries
' ii,l4e:sLe!.Jèn - G.KuiDer

veÍzamelen 9.45 uur LENS:. | À_

LENS.4i: Pichrist - J,val Stee :

-,. 

H.Kouwenhoven - D.de,Rui
verzanèIen ,11.45 uur LENS , ,' j

ii,
lll

- L.sinke -l J.Kouwenhoven - K.compter - T.Spa - J.Roossioot
Ïej - ,r.w"rtëns'- N.N. - N.N. - B.vcl tserg

.' : ,1 ._ , :. Itr
M.FrÍs - L-Mantel - R.Pllon - C. Llpnian - D.v Essen -

t.r - r,t..r"i"Ër, - ,r.rruitrrof - tt.lt. I r.r.u. ' 1'
--::;-: .. a . . L .:- ..,.1 ,.i-i
' l* r'' rtl' :;'--i..'i' ií ,';"/''rr, \.{r"

oro 11.30 uu'f . Ècibpsctroenen meèhenen ' p11:9e1dt ook voor
.Ii
rl'
vóor 19.00 uu
ir;
, I,ET.IS 4 bij

; "t.iiBij algehele
het 3è en'4e

àfkeuriíE trainén
èutal. t -'
' '' i. t- l'.-

AFSCHRIJFADRES

LENSlen2bij J -IIa.n

WOENSDAG' rl0 deèeEber ) 1985.," --.-

21 .00 uuï'.LENS Za 2
Lj: .: J.' :.'

.- (;., -

t',, t' 1.
vri j dagavond

679687

-., '.- , l

r.
J. Kruithof ,

(gdstaakt)

l, I

i::.

,,: -'

l-

.,,', ,{

67 47 34

r,Erys ? bJ] .,,,.r,.,,,J:si*.._ o79-4L9237 ti

lf,
t;
ó

l: ..
iri
'li.F, ,

i

il' "

+1.
ii ii

t r,eNs zci

. UITSLAGEN .ZÀTERDAG 29 .novetÈer 1986.
1' ,a .'.:'l
HS Texas DIIB

né telàs'Dss z'
DSO B

K.!4D'7 ' : 
a r:' ''

,,.'.,J '.-l .5'

- il. - i:.'
;

IENS
Èrls z
LÈNs 3

LENS 4

1-3
121
o-2
1-5

. ; .'1,

''J
., F
'-L

N

.v BlaricuD

. Ia Grauw'

. Notebóom'

.N.

-, -t:' J'

. . oot/Qlq.
, ," -011l0s8
. r. .013/110

, o2o/ 152.

PRoGRÀMIIiA 'ZATER.DAG 13 ,deceriber 1986 '
14.30 uur SVGEB

11.00 uur sEv 3
14.30 uur de Adelaars I
12 .00 uui v.v.Marine 4

PRÓGRÀMMA ZATERDAG 20 dCCCMbET .1986.

I,ENS.
LE}.IS 2

LENS 3 !,
LENS 4 '-i "

iii
r,ENs 1-ïri'i'-"'- '''''' "": - 'i":' .il r,ENs 3 1- Die Eaghe 6 ''r*r.i.
;I'rI i '-:-1 .ÍÍ i _ ;r,,., ,-.: vitèi;e.Deuii 7 .r,ENs 4 i:._ È-:_,saghe 1l:.i I ,.,

.. .'. ,"* ,,, tt .,-t
Eennidl.lPqjel,uit,1bijHs,TexasDIc'"',;:;L..',"1ï'-...''.-..

"1,"t',''giarden ilisÈ o"r=i"iai heu toch al nieit zii bi5ster geàe1lige complex van Texas,/DIIB toen
I,EUS ZatgiAdg 1 op het desbetreffende lcomijlex arriveerde. Ze waren nog op tijd,'om een'

''groot qe'déeite va:r àe tweede helït van;LENS zaterdag 2 te bektjken. ook daar bleek het,
net.zoifà de temferatdur trouwens, een kitle bedoenÍng te zijn, wat tot 2 uitslultingen
feiaae ('eed LENs-sieler enr.éérÍ Íexas-spèIei).' Dóch het tragisch dieptepunÈ van deze wed-
strijd mbesÈ nog kàmen." Èe; óngefukkige botsing tussen giim Klguflnen en Àad Enze en een
speler van Texas leverde voor Aad Enze een scheeribeen-breuk op. Deze betrouwbare sluiÈ-
post zal hierdoor nooclgedwongen enige tijd. rust noeten houdenr ltij. wensen Àad .Enze dan
ook een voorspoedig herstel toe. voor de statisticÍ onder U, de wealstrtjil werd verder."
cÍespeeld op verzoek vaÍl Texas, uitsla§ 1-11, \' r' ' ";
Í-...-'li'..-.,,;;,-.-,:.'.,]",-;p''.;:.,]'-,,
Na deze verwikkelingen gevolgd te hebben ía! tret'ad beurt aan LENS zate;dag 1 on in hèt
strijdpëik te tïeden. LENS begon argreósièf wat aI zeer snel resulteerde in een kopbal
op de lat, LENS behield het offensiéf tret§aen èen tloelpunt ogleverde Ln de l5e Einuut'
gescoord, zeer fraai aangenomen en afgernàakt overlgens, door Dennis Sanders: Over deze
jongen straks meer. Binnen 5 ninuten uasrde stand alvreer gelljk getrokkenl Een,voorzet
van de alou bekende, óissctrien letwa! roinder popÉIalre, Teun P. belandde oP het"hoofd,
van eeir.,bedespeler; die geheel vrijstaand.beheerst inkopt€. Doch LENS kende geen. teJtggval
na deze igelijknakerr. het zette.Texas ondei. druk hetgeen wederoin een aloelPunt- oPleverde
gemaakt door, Jawel,'daar ls hij weer, Dènnis sanders,Eei- fraaÍ doorgekople.. bal . rondde
híj. zeer. beheerst af met een mooie boogbàl (de z.g. Iob vooï inój-ders).De koek was echter
nog nied op,'een sctrernutseling in het sÈrafschopgebied van Eexas bïacht óns duveltje,
uiè het befaande aloogje,-,Èle kr.velg.eeet, van de' texà!-verde-clÍging, aan dle ba.r eri weàeron.

.,,vras het raak. zijn. naur, 'ri==ót iàn or"t .étttot rg, Énnis sanaers-. 1-3 was 'de stand vraantree

men ging ruste4. : ),:.- ..... i:.. , .. - ,,'_ ; 
-

Na rust plots een anclere sfeer .in helveldl, waar het voor rust àog redelijk rustlg wa:,
beEon ale tweeale helft t[et vervelende. overtÍedingen van duidelijk geirriteerAe Texas-,'
spelers. Birmen 10 Dinuten hadden 2 Texas!.spelers boekingen. te Pakken.' Dedonalaíks
vervuurde het spel nog r0eer en de verbale lltritdnrl<kLngen van somige TeÍasjspèIers wdren
geen' hoogstandjes van de Nedlerlandse Taalkunde.

I
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De saheidsrechter geconfronteeril Eret dit alles zaq geen anderè no§elijkheid clan de weil-

sÈrijal in de 16e ninuut van de tweede helft te staken, De beoordeling van het gooien

van een vol bierflesje naar onze Grensrechter laat ik aan u, Iezer; over. Een "comÍrliment

is op zijn plaats'voor de spelers van LENS, zij hebbèn àlles gelateí over zich heen

laten komen en Te*às geen ' aanleiillng gegeven voor. verdére escalaties. Deze.wedstrljd
zal vraarschijnlijk dus nog een staartje gaan krÍjgen, hoe lang dit staartje'vrordt is op

allt noment nóg niet Uefenà..Wijse1ijk werd het advies gegeven overal een aPeritiefje ,

te erinken behalve in d.e kantine van Texas/DHB, Een turbulent midclagje, die 29ste noven-

ber, kan men achteraf wel stellen. Mogen vre hopen dat we niet Eeer van dergelijke
"ul,tjes" tegenkomen. UrÀr verslaggever, Miche} FortEan.

In een door vervelende incidentenontsi-erde wedstrijd tegen het.hogeÏ staande Hs Texas

DHB kwallt LENS in de eerste helft door een doelpuÍrt van A Kanun oP een 1=0 voorsPÏong '
De 33ste mÍnuut was vooÍ B.vd Noulanal niet leuk want hij ](on na een vreende besllssing
van Cle scheiËlsrechter de kleedkamer alweer gaan opzoeken. LENS vJist ondanks deze regen-
valler de stanal tot de rust zo te houden. D€ tweede'Èertt was 6 Dinuten oud toen volgens
dè scheidsrechter vl. Kliinnen ,,opzettelijk" ten val uérd gebracht en deze keer een sPeler
van Texas kon gaan douchen. Na àen half. uur spelen wertl na een botsing onzd keeper zo

geblesseerd aat frii naar het ziekenhuis vervoerd no€st worden, waar een §ebroken been i.
ierd geconstaÈeerd. In de xesterende tlid werd de dïuk van Texas groter en een zeker
Iijkenit doelpunt r,rerd door een van -nze spelers met de hanal uit de kruissing geslagén.
De hiervoor gegeven penalÈy werd beheerit lnEeschoteQ en zeker niet te houden. door onze

. rriserve doelEan H.Diemel. Eindstand Texas DHB 2 - LENS 2 1-1'
;sén'bedankt voor de hulp net Aad. Klasse. -r'"

- Aad:sterkte en van harte een. snel herstel. Jan. : ., 
- 

.:' -

DSoI-LENS3O-2 (O-1)

Ons elftal wordt de laatste weken geconfronteerd met schoÏsingen en boekingen $aar de

betrokken speler's part noch aleel aan hebben gehad. Deze omstandigheden bevorderen nou

niet bepaalà de'ru-st in ons elftal wat afgelopen zaterdag tluldelijk te zien was aan het
vertoonàe spel. In de eerste helft werd de tegenstander goeal op de eigen helft gehouden

en het eerste doelpuÍlt kon ook niet lang ultlLijven. Na sloralig' uitvercledigen vari D§o

werd diÈ.direku afgestraft door wilco. Na deze treffer ontstonden er een ongelooflijke
hoèveelheid kaÍrsen maar de factor geluk ontbrak aluideu- jk oP cleze mistige zateÏdagroiddag'
Over de'tHeede helft valt niet veel te vermelden daar deze heÈ aankijken niet waard was'

'Toch vras het wèèr Leon, die vlak voor ttjd O-2 scoorde na een schitteÍende diePte-pass
vaÍ! Fred. Deze keer Ilrerd er niet best gespeelal maar werden wel de twee Punten gePakt.,
.zaterclag tegén Quick SÈeps gewoon weer twee punten', en spelen we gewoon.weef ot:
'eigen spelle tje.
JJJJJJJJfi;IJJJJJJJJJJJJJJ , ;

SarrrJ HEf, JEUGDFRONÍ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJiIJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJJJ;I

ÀlgeEeen kontaktpersooni PauI .vd steen, choPinstraat 103, 2551 SV Den Haag,
qel. 97ui54 lb.g.q-9776741

J
J

WEDS DPROGRÀMMA A-B-C-JUNIOREN

KóÈtakqrcrsoon: . Jan sPaans, :cei-. 292929 (b.9.9. 970154i ,,.t -,r-. ..

afbellén voor"dè t ód=ttijaen bij jan spaans op vriidagavónd tusFen 18'00 en 19'O0

fn uitièrstè.. nooal ngg op zaterdagnqorgen op LEI,IS bij ienand van de jeugdkorgnissie

tel. 66131ó. voor avondwedstrijden tel- 9?0154. ' : ' ' '

uur

ZATERDAG 6-7217986 Sa[tenkomst LENS

330
424
336
536
405
547

,u9r
uur
uur

, uur
uur
uur

,t-
83-

cl -

VCS A1
uonstei a2
Westlanalia
wesÈla;dia
Monst€r c1
Kranenburg

LENS A1
Í,ENS A2
LENS BI
LENS 82
I,ENS C 1

LENS C2

1330 uur
13. 15 uur
11.15 uur -
13.00 uur
11 .30 uur
11.00'uur

IlengeIoIaan B- de'..Eag6r.
splpark Polanen B.v Mullen
sp.park Hoge Bcmen L.Eykelhof
Sp.Éark Eoge -BoEen : '?
sp.park Dolanen ? .

M. Vrijenhoeklaan ? " j

14.30
14.30
72.30
14. 30
L?.45
12.00

-6-
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LENS A1 : wordt door,de trainer bekend geEaakt ...r...,..i,:.. : -i _ ...:.,i.:.,:t:,. :. 1. r -
LENS A2 lE.verbeer - g,: na"rtn- -'ir.stràutïiof - É.Spa - R-RaiiièLe - b.naffaèIe -|D:BÍsai -
-"--- e.i wilà!àaraeir - n.l'latrieo -'rl.Èàrtus= - v-tlomp 'i D:'Eiiniquè --'P'Bijrstra - " '

' . tt
. t\
. :i

"':'" ï :,.--.' ' i..'i-..-'.." '-..r .r.
ders met ,rervóèr'irroJr\t LENS A2;81,82 en c1., cz zoxg iróor. eisèn; venzÉèr .

schàdhiwprograurnai, buitenlandse reis en t<ontribuÈièé : 'p .", -r:-; . ( . t i
s er t'oói dé overige rjunioien geen training. :'i I; ii l'x I';. iÏ

. - - -1.-'r - ,: j I'i :!j," a,. ..t .[
1.,-'::-.r ii''. \, ..i ..:; ,.:?í:. r:.ij a1,.. i.;i

. . 1\- _.

LENS 81 :J. Du-nant 
'j "J.Westst:ate j D.ÈijIsi,la -- tt. BrooÉhböft :'8. GÍiclÈ"--' M. schuuman -

F.eI Haaldioui - A.Tikai - R. Eettelo - P.valkenburgh (2x),;E.v*KÍllif-f -!2"] -. E.sEulders (2x) - J.Acer (2x) t\ Leider:'r,eb v nijn: *;- :

,'-... lï-{1. .1 .i.--::--,..,;: ,:.'.'- j

LENS-B2rM.'dé Vries": R.zandstra - M.Penntngs.-, N.tsholal -=. s.yg Berg -.M-v'l Berg - -.

".r"s.;;;- 
E,sii;renàre"trt - a," .ó.igà;-,.n..stoir1g9rs. (2x).;:.. F't, Knijif t62x), -

' iJ ')-;- J,Acer (2x) -:- PrvalkerÈurgh (?x) i ,F..! r. l^ r.i t j, !elder:.ïan.,Yil" Berg .-,... . r 
' 
j...'

. ,r t..
LENS Cf :r #ordt tloor'cle 

'trainer lekend qéàaalit ' '!' -'' t--'r '-' j "r - i ''i c- " ' "' '- ''r:--- ':.--,- - ---;, l-r _- -,. _ -..i,.\'.;.r.r.J.1-? .'.;.,.. J.,rÍ.i-.,.,
LENS C2:M.(noester - M.Scholte - o.tteins ]1. M;wubben.; E,Lai -. P.de lange.i R.qiIFi! -

F.r,elieveld - D,v Delalen - À.da Eerreira. -'iR'JaggF -- !4?rFi jII:qi,J sen .: i J* -. .

". R.Merencia.': , i\ lr

De ïeis naar Denemarken I ' :':'
ffi1emaaIotrlge9evJ,,joo'iaé,à,Íeis.,oitkàrièilwe.v.an'de.oferige** 

"'' ;iii;rï.í'"i..'r.nn.il ó'ríuna"gt.B de'cenbér praten t e het een vertedenwoör'llger

"; É,-"";;i"". O". ,o.íiri "r. 
àen UesliJsing netren. Wit je uee van 5 t/m S Juní naar

?"ï:#.;;; ;"!.à1 Ëï;-;; 1-:ooj- 
o:.1 .g*,,rï'r"i: ï:ït "q s:eï ,tèr'. ",'_11Í ,i ,l . -

De deernemets ziln: i l' j , ,,,, .;t ..i'.. a ,:/ r,r,..,-' jJ
r,ENs A1 ,LENS Az .t vervorg 81 ï , lENs 12 . ,, - r; . ,..,,,,rrr:i )l

F-el Baddioul R' Zandstia
R.Mahieu ' . ; -";fxenburq -ri" : ' '. E. Sli"ienàiàcht 

-t' 1:..u ::'.:.' :.
P.Bijlsna :i'' i . '..--......r.- i.Ul.i.': ..r.i .ra;|eeài -'.: 1r,.1; j ';!..,...
E.Raffaerè - t,:, .':- .; rr,Íi", i!i.',, .,ii..rïià"rg, Í ..: , ,,..; I I,j,.,: .

R. Raffaele. i r . _r. r. - ;.;.'. i,. i\,. .,,.,. , .,_ .. .,.: .. ; .í.,_'.-., í rri"i,,.

----ii- ., ;, -Jull1e zien het:. nog n1et,.-íq1Qo-ende 'animo--. vgofi,ee-n
r'Etls Br vorle bus. Bi ÈiÉrl-,.41 pÉtset-,, !e, veE99Y9!..; e.,,i

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

i-.,jgti:P]IEII§
- gaarne ou
: .i' zie koPYÍ
- ;.{j vrijdag i
OPSTELLINGEN:

J.Hoernig
E. Gabel
P.vd Zwan' - ... ,

P.OostervJeghel ,

c.steenwijk .'- ;:
J. TIDn€rmans
E.Enduch ., . .

n.carskanp l. ..-
B,Brunin§s
M. Endlich ,. ,.
M.el AssÍouti

R.Tetteïo -',. ;
I'I. Brooshooft , r

',.' j .-.,,. ,ï. i

\
t

I ir' -.,r::rr-'..i :::jr' :-,:r.l;-i., :r:ir;i
. I _.,,. .j I . Jr.l; .;:i j.:i J.,iii, :

,D.BijlsEa -

Bul-tenlandse .reis LENS c1

--.--

Gaan JuIIie nu wel of niet mee'
of cle aarimeldingen: BeLPaul ,vcl

zegdl yan waar bli_jven" j.u.lUe- st_rook jes
54) als e nog nie! ropgegeven _hebt_ en wel

,1.1r ",. r r',,
Er wordt 9e
Steen (9701

t

nèe ?ril. :'. '
,'D r .'

.l'),,'il,,
:i ,;IJr 1 r""ri

-'i L:::':l.i.rÍ. JTot nu toe. hebbe iz ich ,::i I )t,
David v Zetten
Mischa v CroonerÈurq ,

Nie1s SchuurEan
Donny Helns
Romand aettero
Peter::Prolk " ,,,,.
Eelco clen BéYer " '.

onbekend.

Marco l{ubben
It l,laurice wieïsma '

i.,:,
tí' '' 

nr!'dèo wyiaeman

ï in RiëÈvelcl ---Erw
Johnny i.tàsvelö riJ3l.:,;

I. .-.'i Ít-i' r,r:f rf ,r

ï-.r .iiaróé ri j:,:l .,l.:,- 
SCEADUWP ROGRAMMA JUNIOREN-

1". Bij'àIgehdle afkeuring a,- s. zateralag

I'l l
,i ]rl l' Jt :'.i !,...J

I '-'

'I.'

i:i

f.." ; x: r;:ï t'J
t

wordt onderste.ld pl-9gfeFlg9. 4fgPwgrf t:,. ,-,,

-:',. ,, .' I-r -a . .i1. U .: ::'f,rl :,Í--:. '-i ': .i.;.I
'.:: .-i..7i,í.. i.Tlr. ,{;,tO.i ,'.-!,rD.,.9r ',".

L;-.,' , Xi...:!' {.Jiir's.iI ;Í:.,; r !i-íi , .!

\

À
ii
tl

\i
11

l-:ir ,i.r.,-'::.': ).., '1': . ;

.a -7-

I.

't
i,:'



Samenkonst LEI,trS

13,00 uur Westerkwartier A1-

. " -1"3.,.Q0 uUr..I.ENg,}? r .r , !
11 .00 uur westerkyarier Bl .i ,y., .-
11.30 uur HI4SE 82
13,00 uur LENS c1
10. 30 uur at{sil c2

LENS Al Kijkduin
trainen of wedstrijd
I.E:NS 81 . Kijkcluin"
LENS.Bz kunstgras ..
zaalvoetbat Gravenzande
LENS C2 (kunstgras)

. LL.45
13.00
10 .00
10 .30
12 .00

-,. 9.4s

uur
uuï
uur
uur
uur
uur

Bel bij twijfelachtige weersonstandigheden liever eèrst naar LENS toe tel.' 661314 9f het
. kompetitievoe tla_Ilen wel of n-iet doorgaat. Blijf niet zo Eaar u€g.

ZIE OOK KOPY .KONIRIBUTIEBETAUNGEN ACHTERIN DEZE LENSREVT'E.

r,ENs bl 
" 

,p,r,fo'si.ii1-6) 1'-0 , ,r. ;-i:

LENS startte met één wijàiging ln de ploeg. Edwin Spaninxs had zijn xliddenhandsbeentje

" 
gebroken op schgol. fn de pfaats ilàarvoor .k,i,ran Edwin v Kilijff in het veld te staan. LEI'ls

" Uegon m'èt'èeri- goeQe. start en rotjt'veel storend werk. Door dat storen was er in'de vèrde-
diging van DWO paniek, hieÍdoor sleelde een speler. vàn DwO de bal te zacht.terug op hun
keeper. R:lcardo Tettero reageerde hier erg goed op en sctroot de bal goed in 1.0.
r,ENË bleef jagen, op ae bari want ze wildén-er àó'eC" raakèn. ttaàr ait rutte niei;t-De
wedètrijd .éindigale alus ob 1-0, ' Iedérèen .héeft erg goed gewerkt. Het volgende verslag.
wordt geséhreven doot' Jaco l{eststrate." , :

"Patricia'1. valheÍÈurgh.
P. S.

È.frifae nog iets kwiit over de wedstrljd van LENS I]1 tegen Dwo I]1 ,'Jongens, ik heb werke-
--, Iijk.gènoten., Vooral van die in-zet en de oentaliteit èn de houdiíg {sportieve)'tegenover

de tegenstanaler en medespelers. crandioosl ! ca zo dogr. voofal voor je zelf en de groep.
- (en Ëainer/leicler natuuitijt<: ) 'rk durf zelfs te "wedden" dat RicaÍd; de ronéiiae wéa- '
' strijd twee keer dertÍg metÀr gaat sprinièn. En dat hij' nteÈ meer praat over die voor- '

..,:._.stopper van DÍ{O (HiHiIriHi: )

Na eèn week dat LENS 82 niet neer had gevoetbald wegens het slechte weer, hadden. vrè don-
derdag (27-11) een vriendschappelijke wedstrijd tegen Fc Kijkcluin. A1 na 7 loiíiuter iraakte
Harolil snuldlers het eerste, aloelpunt. Leuk begin dus, te meer daar.Fc Kijkcluin voöral
veel groÈer was dan wij. Eét was een gelijk opgaande wedstrijal. met leuk voetbal. In de
20ste Éinriud kwan-Kijkdi:ií. vià éen prachtig doelpunt op 1-1. Tot ale rust bleef hel bij
deze stàà..birekL na dé rust werd.het. 1-2.vooï LENS, dooÍ een doeipunt van Joltnny'
Mansveld. In ale 8e ninuut werd het door een fantastÍsch doelpunt.van FC Kijkduín 2-2.
Maar uiteindelijk trokken wij toch aan het langste eind, want -wederom Kohnny Mansveld
zorgde in de 21sÈe EinuuÈ voor het wlnnende doelpunt 2-3.

Mauroèe vd Berg . . '
I,ENS B2

'voor de ultwedstïijat tegen westlanclia moeten jullie om 13.00 uur op LENS zijn in veïband
met. e'eï kleine bespiéking oveï dé. te volgen taktiek. om de eerste plaats te handhaven.

'"Dus'kon:op Èijd:' vràag ook aàn je ouders of ze je kunnen brengen err aaíqoedigen,. waÍlt
veel mensen aan de lijn geeft toch een lekkere sfeer voor julrie 1 en ze kunnen zlen
hoe jullie je ledre week inzetten. Jongens maak het.op sinÈ Nicolaasavond nÍet te laat
want zaterdag is dan de grote dag. Maar toch heel veel plezierhe! O ja jongens vraag aaÍrje oud,ers een paar dogchèslippers dat voorkomt misschien een hereboer ellende. :,-,-.,

r':: De leider Jan Íd Berg. I

LENS Cl - Dl.Liàdo+ cl -'
met' 1-0 achter.

:,- t .' .:,r
De eerste 10 q++u.. t9p:werd, er niet goect gevoetbald. Daardoor kwanen we ook
Eierna werden wg pa5 wa!<ker en het gLng een stuk beteï. vrak voor rust krdgen Niers en
Erwin twee kansèn-dle'niet benut ,eiaen. De tweede helft begonnen we goed te voetballen.
Niels vrerd hard aangepakt in het strafschopgebied. Stïafschop dus en Jimmy Been nan hem
en schoot hem keurig in 1-1. Een tijdje later klram Jinmy Been in de buurt van het straf-
schopgebied en schöot. Hangen, 2-1 Vcor LENS. Na de aftrap glng Duindorp .SV. in de aanvat
maar oDdaÈ we nog niet zo goed opletten scooïde Duinalorp 2-2. Daarna speelde een tegen-
sÈander verkeerd terug. Erwin Rietveld zè{: er goed tussen Dlaar peter perrelm (de scheids)
fLoot de buitenspel (lekker peter). Toch kregen we nog een paar kansen die niet benut
werd.en. De eindstand \nas 2-2.

Peter en John., -8-
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1,
4

of

xóiiÉaktpersoon: r', -
'Robert Penning'à. tel. 'teleföön. 652414 ' (b.ó.g: 970154)

'ri,.i.l ,i. )ri".Í".:r .ti .,i, ,.. .. -, . "i ,' -. ' -. .,._. .

Afbellen voor de wedstrijden bij Robert P€nnings op vli j clagavonal. tlssel 18.00 en 19.00
uur, In uitenste nood nog op zaterdagDorgén op LENS blj iemand van de jeugclkommlssie

"'tel. 661314;-vóbr avondwe dstri j den tel. 970154. .':..:
,,ZntnnOeC'è-i2-Í9g6 :. :',,, - ,':rJi)r-í;i,}:r.-: )'.. '', i t. r ; : l:--; i. Sanénkèoèt.LENS

11.15 uur Scheveringen Dl - LENS Dl811
., 878. .,11.

-., 905 r
951

ugf.LENS D2_

uuT LEI.IS E 1

, uur' .LENS E2

10.
,9.
o

11.

uur
uur
uur
uur

:lo..o.o
...9 ? 30
11.30

, , \-9.4.1 uu! TKsYlr. Fl
r 1035 ..,:, 10.00_ uur LENS F2
, 104.1 ..*i 11.00 upr .LENS F3

TYZONDERgEDEN

. .'-' Drmallo' 67 Dl
. , - 9lassenaar EI ,

r. r',.t -.'1 ,. BTC, E2- ' ,] -' '
, r,'. 1 - ' L.ENS ' Fl , '.'' ',. - ouick steDs F3

. .- ouick, steDs .F4

sP
v2
u2

voor LENS D1 en Fl

rarnrng.

.Da!k Polaíen. . -,

15
30
00
0Q

,l

'8.45.uur-
. 
g.3o uur

.10.30 uur

.i

gaarne oude
zie kopy/ s
welpenselek

rs xoet vervoer oF Í,ENS
chaduwprogranBa .: 

'

tle vrijdagavonal óeeà: t
:f

. OPSTELLINGEN: ..::,
als bekenà

-I .,1
.da Feiffeira bij LENS c2

- 
LENS Dl t/rn F3:

SCEÀ.DTJWPROGRAI,ÍMA

.Tijsen en R.Jagga zie ook LENS c2 (2x spelen)'í-r
:(,

BIJ ,a,Igehele. afkguring lJoïdÈ ond.eïst3and, praJraEE? gespeeld:

À
M

11.45'uut LENS Dl
' rz. Óo iur LEIts'D2

10. 30 riur uËrrrs efit" 9.3o'tur HMsc È2
10.00 uur LEilS 'È1

.zàaIvàetbaI
traiààà bi.nnen

'zàalizoetbal
uÉn§ pz .
'tiaiàen biÀeen.tiàiÀen binnen
trainen binnlen

Gravenzande
buiten

Gravenzandè
(kunstgras)

buiten
bui ten
buiten

SaEenkomst LEI,IS-

10.45 uur
11 .30 uur
9:30 uur

. . r- 8.45 uur
;,.i' . g.30,uur

9. 30 uur
;: 9.30 uur

j

10.íoo' Uuf uENs È2 " - 'r L' -, --1' '
10.00 uur LENS F3

of
of
óf

.BeI bÍi tr{iifelachtioe weersoEstandioheden eerst et en naar LENS toe teI. 661314. ' .'. _.. . .-.t_
Misschien gaat de. kompetitiewedstrij cl wel door.

,.-SPORTKAMP1.ZEIST ): . -Í .

i
Nog.Iang niet- aLle jongens.die zich opgegeven hebben voor het SportkaEp in zeist hebben
de eeröte teóiin àa ,f aor- tetaatd.l Hogmaals verzoeken wiJ de ouders ord cllÈ nu dlrekt
tg. dogr-r- Giro 336711 t.n.v. penningimeester LENS Eet- vermelding sporttamp. _. -..-.
KoNrRrËriTrES: .i; r". r. . .: .. , , i,:,. g, r,-'..... rj r,L,i,.r ..

AIs wej toch.aan het betalen zijn danook nog. vrat over de kontri-butie. Er zijn zelfs nog
Jeugdspelers (ouders) èie kontÍibutie moeten betalen over het vorige seizoen. Dit kan
echt n-Íet,Ianger.. A1s.a.s. zaterdag deze- schuld nog nlet voldaan is dan LuIIen r.re deze
jeugdspelers nlet meer opstellen voordat de achterstancl ÍncI. dit seizoen betaald is.
U. kunt ia.s. zateïalag .op LEI,IS betalen.. ..i,
ót ,ijn ei teveel j""larea.n (ouderi) à!e ne.t; Ëeritè tralt iaar ( aus' t/m decenber)'.'
van het huialige seizoen nlet betaald, hebben. Ook dit kan zo niet dooÍgaan. . Ook- de ,

v.v.LENS heeft z'n verplichtingen en deze zijn niet mis. we verzoeken de oudels,van onze
.Jeugdleden om ale kontributÍe nu-z.s.Er .o-v€r.Èe rDaken op giro 336711 t.n.j. 

:

Pennin$leester LENS. Heeft U vragen over -ret bedrag bel dan Ina vcl Berg tel. - 297978..

Ë steëaí teuetcei: wàra'endè' opnais vai.roÍvs El.-," -' . -:':; 'i r:. - '
':'l-:"t-*:-

Afgelopen zateralag j.I was het dan zover. voor het '' i ':r i'
eerst èit seizoen won LENS El een,; ... " -competitiewedstrij d, Delft El tegen LENS E1 weral 0-2. De eerste helft srerd DelfÈ El

direkt onder druk gezet. LENS Iiet de bal goeal rondgaan in de ploeg, waaÍ behoorlijk
oooie aanvalLen uitl(Í.ra$en. De eerste goàI wertl door MarÈijn Jansen qoed ingekopt uiÈ een
hoeksctrop van ilasEer van Diemen. Hierna nam Jeroen goefnagel ook een corner. Deze werd
doorgekopt door ;Jcroen Koppendraaier enlioed en zuiver ingeschoten door Lauïens van rt
Klooster.
goed

erale EelftIn de B{eede helft probe

l+

'-9-

nog wat aaÍr deze stand te doen. Maar door



eí geconcenLreerd keeperswerk van Piet van Rijn weral dit keurig opgelost. Ik voncl, alat
jullie behoorlijk goed voetbal speelden. Ik denk ook èat meerdeÍe overwinningen niet ----..-
zuuen uitblijve.n, probeer zo te voetballen en door veel op de trainingen te blijven
komen. èit nog beter. te gaan doen/Ieren. JuIIie zien dat je door deze trainingen en door
goèd te luisteren het steeds beter gaan doèn. Zet hem op, jongensll " ' ''

J , . - !- ;, - , ' t ír:'

qr de suppo{}?rs natuurlijk,

Trrqup! e1jltElls E?

clie elke week het vertror.:wen in deze jongens laten blijkenl

I.ia de afkeuring van verleden'week konclen we'einàéIijk weer voetbaiten. Deze keer tegen
Triomph. En wat de wedstrijd' betreft ! èr is ondanks de 5-2 ned.erlaag heel goecl gevoetbald
vooiàI de eerste helft. Er werd dan ook eindelijk weer eens gescooïd lianelijk door
Èufat en Rikkie; BÍj dè rust 2-2 en hard gewerkt. ook een compti-Dent aanrRaymond die
goèi1 gekeept heeft. De tweede helft door verkleunde voeten en koude handen kregen we ocg
alrlè doelpunten tegen. Maar aI met aI mogen kwa voetballen niet ktagen over de wedstrijrl
Voor volgende week: sukses. .. ..it'

,TT=IJAGEN .TEUGD 
afz: 'Toop n.=*' 

, 
- "

LENS À1
I.ENS A2
LEIIS 81
LENS 82
-reus cr
Í,Elrs c2
LENS Dl

,1-3.,
7-7
1-0

:9:0

+- 14
4-5

LEN.S . D2

LENS E1
I,ENS E2
HtÍsn F2
r,Bns rz
,,ENS F3

B1auw Zwart A1
Honselersdijk A2
D$ro B 1

svs'i70 El
Duindorp -Sv C1
st, Kijkduin c1
vredenburch D1

scheveningen Di-.
Delfr E1
Triomph El
IENS ,F 1

oranje Blaulv F2-
Quick F3

1- I
o-2
5-2
5-2
2-4
3-8

r,ENs'A1. Iiet zich goed fopgÈn.'Iiet zeer zwakke Biauw 2wart ging met een Vercliende 3-1
: overwlnning naar huis. Fij. LENS werd er.te'veel gePraaÈ en te weinÍg gevoetbald' Slechts

Ce eerste twintig xoinuten va$ de txreede heift heeft A1 geprobeerdl er lets aan te doen. -
In d,eze fase werC het ook. 1-1 en eigenlook oo,k 2-7. De scheidsrechter annuleerde deze
treffer om onduidelijke redenen, en Blauw zwart'besliste de vredstrijd. Gauw velgeten en
zorg ervoor dat je er als tean.staat a..s. zateïdag tegen vcs. veel Succes., ,..
LENS A2 won gehJ<J;ig vleer eens. De qrrrste tl,ree doelprrnten van Dinesh Bisai waren erg mooi
ingekopt. Rob Mahieu maakÈe eï ook n4.-' vier. .

LENS 81 speelde een hele led<e !íe&strijd. coed geconcentreerd zonder flauwe kul. Goed zo
Jongehs ga zo'door. Ondanlcs all-e tegenslagen zijn de resultaten goed. Een komplinent Eoor
+Jainer,/Ieider I.eo en de spelers. D?lo vertïok met een 1-0 nederlaag
LENS 82 heeft de snaak te pakken. SVS'?o irras een makkie en werd met 9-0 gekloPt. zaterdag

. de topper oE de eerste plaats tegen liestlandj-a, Doe je best. - ,'
LENS c1 kruj-pt na een uratige start (dr: speleïs moesten wennen aan de leider) 'aardig

'ontroog.' Met een. maximale inzet vJerd D:rindorp sv op 2-Z gehouden. -

LEtls c2 was nieÈ bij de les. De 14-1 :rederlaàg zegt genoeg en was niet nodig geweest'als
iedereen 1008 zijn best had gedaan. Gauw vergeten en a,s. zaterdag moet het anders.
LENS Dl speelde een hele leuke weclstrijd.. De vredenburch-aanvoerder was net iets te sterk
voor Dl . De in2et en het scorc-verloop zorgden echter voor een hele leuke,. weclstrljd en
daar gaat het toch om.
LENS ;2 hàalde uet tO-íiè:.ers een ïerdleËstelijk ïesultaat bij scheveniàgen. get werd
1-1.

LENS E1 heeft z'n eerste overwinnlng te pakken. Lang werd er'Ieuk gespeeld niaar net ver-
loren. Nu tegen Dèlft. iukte het eindelijk en won E1 met 2-0. Klasse jongens, ga zo door.
LENS E2 kon TrièmÈh'El lang bÍjhouden. Eventjeà verslapten ze en Triomlih Iiep uit
naar'5-2. -' :

LENS F1 stond bij rust met 2-O achter. Een taktische wissel en El.rSH deed nlet Eeer mee.
LENS F1 vron net 5-2.
LENS F2 blijft winnen. Nu was oranje Blauw weer het slechtoffer. IENS D3 van hetzelfde
laken. een pak. Patrlck val -zai-m wilde best even meespelen en scoordé 6x. Quick werd rDet
8-3 verslagen. Tot zaterdag. i -

. ; l, .
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OFFICIEEL

IN BÀLLOTAGE

'2317 R.Merdncià"

73t2 F. F. Mulder

ADRESWIJZIGI NG

C jun. 0305

sEzA 050156

E jun.

o
o

1

2272 D. S. TÍemeye.r

§ Bedankt aI3 Iid
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Sogstdijksekade 1008, 2574 Eti Den Haag,tel. 885089
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il -,
:.

'ï1

74

\

2to2
7r97
2126
2770
?100

M. Baba
F.de Bruyn
À. Raghoebir
S.B, Sharma
K. A. Vèrhoeven

SEZA
sEzo
B. jun ,

c jun.
A Jun.

en,/ of 2e boeking f 10,-
i

' ; l-

en/of 2e boeking f ZS,-

BOETE

Registratiekosten
H.I,l. Gabel

Strafzaak f 35
R.v Mierlo
Registratiekosten

1e

1e

|r/

4e
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jí
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vèrschijnt de Laatste. LENSrevue 'Van,
,t, . 

j aar. Dbnderdag 8-1-'87 komt
van het nieuwe jaar uit. Bevraaï de'Iaat§ te LENSrevue zorgvulalig ! : :

,- ,;h9

r.,"1 ;

t Bestuur.'1

ersonen- vandaag, doídeÍdag haÍljt er_een j.ndeling in de lenskantine.
aangemeld .zo spoe&ig mogelijk.beÉ1en s.v.Ë.

Artluï en Eenk.
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maximaal f 3O,-. rifrEien t/a !2 )aat f 5,-'
U moet om 12.00 uur uiterlijk aanwezig zijn' vulstrookje in en betaal gelijk'

ri ---------=------------'.----l'--1----'t--------:---:------ ---:--------'-i----j--=---

Merk auto: .' " Kenteken: '

zondag, 28 december. Na de "Kerstdagen even ontspannen'
geen ;inbrkost te serveren zijn we door de knieën geg

ichotelen we een "koude schotel" voor. Korting hebben

:.-- Peter Èerrelm .- He.4k EoPPenbrouÍrer

ATITORAIJ,EY

De iaatste loogelijkheid

Ctrarles Bordewijk

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

VRLIDAG 12 decenber

Openen An BeÍgenhenegouvlen
Ton en SuzarJre Otte

0900 - 11.00 uur selektiesPelers
SluÍten: Iíarcel Jansen

ZATERDÀG 13 decenber

ochtendi
l,Íialdag :
Avo:ld:
SIUÍten 3

vanwege verzoeken oD toch vooral
aan. rn de "warme deceribersEand"
we voor één gezin van 4 Personen

- An Bergenhenegouwen
. .i

" onRopsrEr.Lr*n I , r". .''

- S,,,"",,,,""BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBtsBBBBBBBBBBDBBB}

Edwin Coret - Hènk EoPpenbÏouwer

Ilerman LenÈink-Ria Dij Lsna
Marleen tJd Steen - An vd Steen - Nans Coret - Jos-e Christ,r
Lauïa v Dijk - Ria Bijlsma - Oscar val Laar - oscaÍ Köneman

Piet en Riek Bosch

ZONDAG 14 december

ochtend: Tinus zilfhout - cor HoPpenbrouwer
Middag:, . .. 'r-Àn.vc1 .steen - René en i'tarjan vd steen '

slrriten: Heinz Geurts '.;:..-' ítl\ ' I

,q
RKAW - LENS en de Pats - Boem - shol'I.

..zo r í ,twee weRen . geleden' daagde de. organisatie van de PATS BOEM show de redactie ul
Gesteld werd dat de iedactie geen,"actl op zou'hoeven te voeren als zowel het'eer
het Vierdle ttree t edstrijden achter elkaar goe<1 zou spëfen. Voor wat bétreft hetl v
is er sowieso igeeq probleem. f'weë wedstÍijden achter' elkaar werd de volle winst'
Het eerste haalde .b.ree weken geleden tegen Westtanclia.. een kobtbaar punt in eJn;;

.geval vooï het publiek, goede party. .. . r+],'j
Àfgelopen zondàg werd, ai'doeL de uitslag (3-1) anders vernoeden, weer een-'goede
stiiid gespeeld. Zondeï de geschorste faréo Oikstià wèrd met keihard werkeí- het
aa.,1,de schànen van koploper BKAW gelegd. Maàr LENS speelde ook de ongelukkigs
strijd van dit seizoen. i"taar IENS leduienae de hele ,ràa=t.iid zó'n vijf:el zès"
gespeelde en doelrijpe, kansen had en er daarvan maar één wist te benutten, wis
opLtmaal gebruik vaÍr te maken van hun (spaarzaue) kansen. In de veer:Éiíà-te-':tn tl

cerste helft was he-t RKAW dat een voorsprong nam, nadat onder andere, Marco. v
Rich?rrd vd ríoek or ri-ià:rà!Àriíilr,.à."-ir"àil" i;l.;-iissài o, RKAW'sner oi
te zetten. tn de twèe,lè helfi' eenzelfde'' beelal. r,ENs ginq nog fanatiek'ei op j
gelijkmaker, maai kon madÍ niet tot scoren komen zelfs nadat Robert van l'tie
twee boekingen werd weggestuurcl, wist LENS zich nog een aantal prima kansen
Eén uitval van RKAW -was echier 'genoeg ,om. de wedstrijtl (vijf ninutbà vóori
tief te beslissen., In cle blessuretijd naakt-e Ma{co v Delden nog.-r 2:1 ;:"màar
werd de marge weer op bree doelpunten gebracht. ,*.
LENS had in iléze weOsii-'-ià zeker een pu t verdiend, naaÍ'ging met lege ha
Het verlies blengt LEIIS echÈer in de onderste regionen'van Cle ra$glijst'
woxdt de wedstrijal van aanstaande zondag tegen het eveneens in moeilijkh
Quj.ck extra belangrijk. srínst zou de winterstoP in ieder geval wat mind

-r_



u\rcoTN - uNrcoRN .- .uNrcoRN _ ur{rcoRN UNICORN - I,I.TICORN - UNICORN - UNICORN - T'}IICORN -l*
Uw onvolprËzen voorzitter Àr1 Coret listalLatie. zijn eigen Iicht schijnen
(de laatste) tussenstand.

,:
"!,ove

il
UNICORN - UNICORN - UNICORN - UI,ECORN -'ïNI
oI10 | t ES

na. aIle strubbelÍngen cver de nieuwe lichtin_r "ztjn" hoofdracht. Votgende week plaatsen we

CORN - UNICORN - UN]CORN - T'N - 4ORN UNICORN

Redactionele resultaten: 2 vredstrijden 2 punten, 4 voor en 4 tegen.vededen week afwezig door ziekte,, deze wàek afwezig door het ,, de ziekte inhebben"----.-- iiDus weer een hoop werk voor de firtra Ja Kö
'dist U hei aI

"n*s 
i ,."a"g is nog ongesI"n"" ifEchter geldt dit al1een voor de nàand december.À.s. zaterdag ,,13 deceÍober,' is er een grooG 

-spettakel 
op LENS,

i3ïil;"itii,iï':ï'ïË. 53"ffi ",ii§';Sï.Iff 1:lï:ï^lï;"iiï;#1.".
Kom wel- op tijd, want het word.t oiitzettend druk.
,r.:": du 

.Soede 
o:dg geven wij ook hog even de andere belangrijke data.r2 decerÍf,er: serektieavond, 19 deèerDber: kraverjassen, 2c decenÈer 3 tennissen,28 december: autopuzzelrallyrit èn 1 januarj,e: nieuwj aarsreceptieEr is nog één noemenslaardige datíJn, 22 Februarie: einde vd càmpetitie.Iret ziet er nu zerfs naar uit dat aan het einde van het voettarieizoen er no! grasop veld 2 zal staan. :lDoet U niet nee met de autorallv I

zorg dan dat U voor 12.00 uur aÉ Ji,"a uit bent.- Daarna xnoet U met filevorming rekening houd.en.- Echter kunt U zich ook nog inschrijvei, zie éIclers in deze revue.I . " Martin en Marja Reuver melclen dat.tÉemco er een broertje bi5 ireeii:. - Zijn naar Vincent Bastiaan. :1 -
uit goed ingelichte bron hebben vJi,j, vernomen dat vincent meer haar op zijn hoofdjeheeft dan zijn vader. if

i vincenÈ woog Daar riefst g pond en"was 52 cm rang. wat het gewicht betreft zar. hij dus weI op z'n vacler lijken. it.
- ' Gehoord rangs de lijn bij RKÀw nadat j-n het begin van de Èweede herft oscar vd.1 Laar de stoute schoenen aantrok en:helenaal mee optrok tot de vijandelijke achter-J.ijn: lt
- "Nou voetbart cie jo-ngen toch ar jafen, weet-ie nog niet daÈ er na d.e rust vaàspeelhelft gevrisseld wordt,' 'l- Wat Uw voorzitteï allemaal aI niet kan!- nij pxesteerde het onmogeli-jke door rJean-pierre Murcer 13.92 seconden (handge-klokt) zijn mond te }aten houden. Il- noat was het geval: ,f-p- vroeg adn aii hoe het ncu moest Ee! zijn recranebord nu

- Ad deed de ."nnn:a:l:-:r.een treede,.lpieuw te bekostigen, bord ernaasr te hangennet als opschrift ,,het door u zoiuièt gelezen tel.nrl is niet jri"t, ait .o"tzijn eÈc. etc,.l ll -

- J'P. deed er presies 13.92 seconderrltrrur o, z,n antwoord te formrleren. (niet voorpublikatÍe geschikt:) ll
DE I,ENS PLÀY - DACK PÀTS BOEM SHOW II

Aanstaande zaterdagavond vanaf 1g.30 .o, ,ui het vervolg van de pray-Back show startenen wer in de vorm van de p.B-p.,. sho*. v.nlan tont van rJe orgali=uL" 
"n de belangrijkemensen achter de schermen r-s er van arres a.{n gedaan om het succes van de vorige keer teevenaren' Deze kéer zulren weer 12 artieste'ri hr:n ,,act,, opvoeren, welke door een zeerdeskundige jury naar waarde r'rorden beoordee-il§. voor de eerste 3 praatsen zijn bekers tewinnen' teÏwijr er ook nog.een orlginariteiiperij s is. vanzerfspiekend is er voor Íederedeerneoeude artj'est een brijvende rrerinneri-àli oErtrent de prestatie van het geheel zurrenzij u tot zaterdagavond in het ongerrisse taiËn. wer wirren- we een Èipj; van de sluic.,oplichten over het optredende artiesten_ ll

lt
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Dit zijn o.a. PauI Simon, André van Duin, the Btues brothers, Bonnie en José en Normaal-.
De (jeruchten gaan zelfs dat Danny de Munk, .de' Spelbrekers, en El'ris Presiey weer,Èe be-
wónderen zijn. Om de resterende optïedens ook te willen zien nodigen wij U allen uit om
eÍ zaterdagavond eens een avorrdje.LENS van Èe-maken. Bovendr.en kunt U dan getuige zijn
Van-de àit.keei onvoorbereide. act van dè leidèrs, die buiten mededingÍng dlit festijn
afslulten. KortoE een pïogramra dat boxg staat voor goede muziek. veel aBusement.en zelfs
entertèinEent. De zaal zaI voor het publiek om + 18.00-uur open gaan... '. , .1"'.
De sloqan vaÍr deze àvond zal daarom .zijn, behalve vol iÉ Vol,"hoe meei zielen hoe meer
vreugde. ' ;.

' . set P.a.É.s. coriié. ,- .

LENS 4, rommende Henk en een happy end. 1-3 " " i '

Ge1ijk had hijll Ze bakken er maar wat van in die hatflinie! Het was aaàr Len geklringel
vair'jewelste, van'wat heb ik jouw daar. celuj<kig had foriegido geeh afDaker en als ze een
kans zagen, flas onze keeper presenÈ: lHij Eag ook wel eens genoemd vrorden, Martin Reuver:
was in goede voïtr, hield zijn mond èn bleef onder de lat!: Buiten de lijnqn kan nen dat
beter beoordelen als daar blnnen en op deze plaats komt 1r,el een ul-tspraak. van Minister
Clemenceau tot zijn recht en dÍe sprirk tot de mitj.tairen. ,,oorlogen zijn te belangrijkè
zalen om ze aan Soldaten over te laten,, Dat.geldt voor Íoetlallers ook, AIs de midden-
Iinie niet optiraal fungeert clan. doet de voorhoede ook niets en maakt daar een spelers-,
wisseling niets uit. Dat. zagen rge in de RJeede,helft gebeuren, een aanvallende verdedl-
ging, ja, en toen:ging het ggedr De vIeugels kregen lucht en zodoende de baL vrij toeqe-
speeld, waaruit l'lichel nbl-Ienan'en Martin Koelemy llonden ècoren èn onze splts hoefde
traar een zacht tikje te geven, uit een subliene ioorzel- van eerdcr gènoerà. Michel.
Dat gaf cin5 aLlen toch cen voldaan gev(iéI: I Of r.,aren we ailem.-ral cen beetje verwend naar
aanleiding van de vorige vJeek? Ilieraan heb i:r niets meer toe te vcegen.

t,LLoL-t L.,Lbz
zi srnroneu zor,roncZZ
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAI4MÀ ZONDAG 14 december 1986.

F...,,

14.00
14 .30
11.00
13 .00
.t2.oo
12.00

.12..00
12 .00

Qulck 1

Unitas 2
LENS ,3 ,.
LENS 4
oliveo 6
LENS 6 .

IENS 7

vogel_ 3

uur
uur
uur
uux
uur
uuï
uur
uur

LENS 7: Bardienst 2 personen

14.00 uur Dso 1

12.00 uur DSO 2

TERREINEN

,,Nieuw Hanenburg" de Savornin t ohmàlaan
' s;' rtparÉ l.ÍolenvJ.iet, Bàtaafsekade, .córinchem
,,de Groene Wydte" SDorElaan 2, pijnacker
Genemui(lenstraat, Den Haag

OPSlELLIT,ÍGEN

[.ENS 7 : met C.Lipman - ,f . RooslocE - A,v Wijngaarden

L,ENS , 5 6 en.8 : als bekend

T. pscooRDERj sEI2OEr,r' 1986/ 7987 '

I,ENS 1 , 
"

L,ENS 2

GD§ 2

vios 3
re!§ 5

Gona 4
or. Biauw 2

I,ENS B

W. val Bérg
P.v Veen
v1 .H.Besseling
Vl H. Dulm
C.r.erkhof
vZ J. zvienenberg
v3 R. Boelens
N. N.

52L / l}tL
670/ 7094
642/1L42
406/2O4O
416/2096
423/2138
4t5/2092
430 / 2226

I,ENS 1

LENS 2
12.00 uuï D!íO 3

12.00 liuï Dl{c 4
- LENS 3

- . LENS $

Quick: .

Unitas 3

oliveo:
' Vogel :

12 doelpwrten:
11 doelpunten 3

.. i t. ; ii 1.,
.\.1:.J

. D.vd Slaas ., .. - j
M.v Delden - F. Disseld.f,rp

doelprinÈen:
doe lpunÈeri :
doelDunten:

;;:, : -.'

A, Kuyper:s
S. de Nenny
H.Ber.t€nS

L6
.!4

13

-4-



PROGRÀMMÀ ZONDT1G 21 december i986.
tli

.iir
RKDEO 1

LENS 2

LENS 3

cóira 2
LENS 5

(vr)
(vr)
(vr)

14.00
14.00
10 .00
11.00
10.00
10.00
L2,.OO
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuÍ
uur

LENS 1

RKDEO 2

ÀDO 3
LENS 4
Kijktluin 3

LENS 6
LENS 7

Scheveningen 6'

Scheveningen 4
Làakkwartier 5
IiENS 8

11.
,'i autorally"Zondag 28 december geen pïogramma, wéI

UITSÍÀGEN ZONDAG 7 tlecember 1986.

RKAW 1

LENS 2

wc3
Tonegido 3

LENS 5
DÈI,, 6
Dynamo'67 2

LÉNS-8

t4-2r'
t4-20

Quick SteEs
RKDEO

Quick
oliveo
Inte;national
Kijk,ï,in
DSO

DVC '
PostaLia
Duindorp

Res. 2e Klasse D

t4-19
15- 19

.74-tB
t4-t6
l4-L4
L4-14
15-11
15-B
L4-7
15-5

L5-22
15-21
14-20
L3-r7
13- 16
L4-16
15-15
14- 13
15-10
14- I
14- B

L2-2

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z _-, Z
- ZÀALVOETBÀI,PROGRAI'IMÀ)LZ
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

li Vredenburch
.i:PI'T
iiwP
ryELo
I Rava
ivooe rlr- -
,Scheveningen
rl,alkeniers
rQuick steps
]HMSH

il
il
1tlt ; '

[.
-4p444LbLL-zzu.,..zaar uulnJ-aan

rl
!|

LÈNS 1

de Musschen 2
IENS 3
I;ENS 4
nxoao s
LENS 6
LENS 7
Vredenburch B

3-1
0-1
2-4
1-3
I-1
3-1
!-2

STÀNDEN BUGEr,IERKT tot en met 7 december
ir
ri 1986.

ReS. 2e klasse E

Gr.. Wi.Iten'Vac-II
r,ENs '5 '

seL
- '-ljt '

tt-i?o
13-20
t4-20
15-15:' . Í3- 14

..-. .t4-í9
14- 13
t3-72

,,l; l.$-t12
13- 11

lKranenburg
t I.lilhe.hus
íl*"". g. xrasóe n

14-9 .'
14-3.i :, .. .,, tll

IDSO

O,r Blauw

Pzq.. ..,

D,.ro" ''
DHC

Laakkwartieï
osc '

' 'i:en Hoorn
Marathon
D,]maiio 6 7

Postduiven
UENS 7

. ' '13-20

- ",.,, 
12:16
13-15

'-..L 
r .kÈ_rLE,:

. ,..72-17
. . ., 72-lO
,. _1., 13_10 .

. .. . .. 11-8..
13-8

:';: 'i'iö-: t:

i '.:-.,,i

LENS I t2-20

Dinsilag 16 dec

19.00 uuri.cromvtiet 2

vrijdag 19 ilec.
21.40 uur LENS 2

LENS' 5

Maasdij

De Blinkeïd.
li
ll

2

rlEindelijk,na.Lang wachten zijn hj-er de s

k

den van cfe zaaI. B gewerkt t/m 30-11. -: -..

.i

f.



2e klasse

Esperanto
Champi-ons
Stones
old Jazz
DuinooÍd
Paraat
Exception
Quick
LENS 1

9-14
8- 13
B- 10
8-9
8-9
o-o
7-6'
8-5
?-4

9- 15
9-1s

'9-15
' 10-11
8-9

' 9-9-'9-B

Res. le,klasse

Éaraat 2
chanpions 2

Halve MaaÍr
Attent 2'75
DOS | 75

Quiítus
!Et{s 2

DOS ! 75
corïida Boys

Res. 2e klasse B

FC' 81
!'v Snoekie
condordia
Nooitgealacht
DEIft
Attent zr75
venibo

VÍedenburg
Dlaasdijk
Esperanto
Duinoord
f ick
Res. 2e klasse A

{iYo
' .nilo
s I crav.. Sv
FV Snoekle
K6h1eÍ Ass.
DaIco
svsi7o .

SVPlT
I,ENS 4

' 9-8
:, , q-e

10-6
" -' 8-4 '

9-0

B-4
7-2

9- 15
9- 13
9-12
9- 1l
9-10
9- 10
9- 10
9-B.

10- 19
l0- 18
l0-14
io- rs
10.- 1 3

10-11
9-8
10-6
10-6GDCPH

ESDO- 
,

G1ànova

9-2
9-2
10-2

8-!:.
9- 13
8-L2

,10-6
i 9-2

70-2

pROGRA]' íA ZATERDAG 13 december 1986.

14.30 iuur SVGEB
11;00 uur sEv 3
14.30 uur Ce Adelaars 1

12.00 'uur v.v Marine 4

WP
concordia .

Gynnova :

vervolg Res 4e klasse D

sigo
HMSH

venibo
Rava
RVC

. v Blaricun

.Ia Grauw

. Noteboom

.N.

" oot/oo4
. 011/0s8
'.0r31110
' o2o/ 152

Res 4e klasse D

tsóselersdi jk 2
osc
reNs 5
ilalve'Maan
c':ömviiet.
Àdto"', .'r tEartelijk dank aaÍl An Bergenhenegouwen en Luc Verkijk voor de hulp !0et ge standen..

9-t2
9-11
9-10
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7. --'
1' r,exes DE spoRTEN vAN DE z-M rÀDDER I : ,n.z
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I,ENS
LENS 2

. LENS 3

I,ENS 4

j
E
L
N

VERZAMELTIJDEN

I,ENS 1

LENS 2
13.00 uur
9. 30 uur

- ' " '13. 15 -'uur
.. 10.30 uur

Liggi-ng van de terreinen
SVGEB:,. 

^.. 
... -, .,

sEv:
de Adelaars:
v.v.l.laïlne:

. sportparl( , ,Ju_lianapark'r Guntersteinweg ' . .' ,: . ..' 'r
sportpark ,, dé neuvel" Leidschendan
Guntersteinweg naast kinderboeïdery "

Robin Hood - Groenendaal Noord, Buurtvreg, Wassenaar

Í

opstel lLng van de elftallen
LENS 1 en 2: worden door de tralner bekend gemaakt.

LENS 3: F.de Vries - f.Si.nke - K.

, rL

G.Kuiper (A) - J. weltens
Comper. - T.Spa - J.Roossloor - W.Mersbeïgen - ;'-
- B.vd Berg - N.N. - N.N. - p.Mu1der

verzarDelen 13. 15 LENS

-6-

lri:'

9-7
9-6
10-l
8-3
B-Z'

" . r,ENs 3r
LENS 4.
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LENS 4: F.ChrÍst - .I.vd Stee - M. Fris
II. Kouwenhoven - D.de Ruiter -

verzanelèn 10,30 uur rENs I .

Bij algehe_le afkeuring trainen 11.30 uu
voor het 3e en'4e elftal.
Àfschrijfadres vri jdagavond voor 19,00

IJENS' l"en 2 bi j ' ,r.narl 679
r,ENS 3 bij J.Sinke 079-4t9237

uitsiaq zaterdag 6 clecember 1986, .':.

I.ENS 1

I.
-if,.uantel - R.PiIon - C.Lipman - D.q Essen -
i4. Jarsen - .',Kruithof

ir.

r:'r Loopschoenen meenemen. Dit.geldg eventueel ook
it
fruur
Ï,

687
Ii

ii
BIaUr., zwart

lÉrs a uij J.Kniithof

t-4

ethti

LENS 2,3,4 waren afgekeurd.

PRocRÀt4t4À ZATERDAG 20 december 1984..1,-
JIiI
It

{|
14 , 30 uur LENS '1

12.00 uur LENS 2

10.30 uuï LENS 3

12.30 Èut LENS 4

IENS - Blauw ZwaxL 1-4

HPsv ll I
. Vitdsse',Delft 7

- Die ln.qh. g
-. - ' ore iiesfe" 11,...

zaterdaq 6-L2-L986 .,',
20"minuten vras het een gelijk opgaande stpijd, met een iets geroutineè
dat na 20 min. Ínet een mooi doelpunt de sÈand op l-C,bracht. ÀIs jé nu
LENS terug zou sIaan, mispoes het zelfvertiouwen !r,as volledig weg, slechte coxobinatles
met de bal te lang lopen, dan geen vrij siàande medespeler meer te vinden, dar. maar een
wilde trap naar voren, vJat door Br. zwart l'rustig werd opgevangen, èn er^wéer kon íorden^
opgebouwd wat resulteerde in een 2de Coelpirnt. Na de rust geen verbeteriig' te bespeuÈen
cakmak passeerde wel heel knap 2 6 3 man Íraar een voorze t kwam er -iiiet uit, het middenveld
eeii rechtsbenige speler, die op links spe I de èn de "linksbenige speelde op rechts.:t"

vriendscliaÍipè 11 jk
,., , G. Ranautaï

P.vd Star
i i\.1r. 'r' ..;

otL /o5t' 
oL3'/ 7O7

o2o/.r4s

functioneerde helemaal niet daardoor. h'aaroÍI werd er tegen Texas wel d-or ons 3x ge-
scoo'rd? Het antvroord is, toen werd er dirélit gespeeld, niet met de bal lopën, maar de bal
direkt spelen. Dit nu ontbrak ten enemale| mentaal ver beneden peil.. 81, Zwart nu ,.

s 
iöor<n icomb

aat ru

scoorde nog 2x en zowaar LENS in Sander lx een droevige vertoning, tervrijl er in
c1e eerste 20 min. blijk gaf r,rel te kunne ineren en te kunnen voetballen. Laten vre
hopen dat er nu een lesje is geleerd en isteren naar een trainer niet voldoen is.
Maar ook zijn taktLek uitvoeren" Hopende cIàt.vre tegen CV@B een beter. resultaat behalen.
J.f J JJ.]J J.]J JJJfi ]JJJ.] JJJ JJ.]
J J

ALgemeen kontaktpersoon: raur va steenil
rel.970154 (È

rdèr BI. Zwart. '

vèrÍ{achtte dat .

13.30 uur

e

Vredenbu

sv' 35 B3
Gona Cl
LENS C2

t

'u.54 . - .

(wr)

'13.
11.
11.
8.

uur
uur
uur
uur
uur

J VAN EEÍ JEUGDFRONI
J

J JiI.]JJJJ.,;IJJJJ JJJ.'JJJJJJJJ JJ JiI J,' JJJJJ,ÉJ JJJJJJJJJiI.].]JJ J,r g.l.r,r,rs,r,r.r.r.r.r JJJJJJJJJJJJJJJiJJJJ

Chopinstraat lO3, 2551 SV Den Haag.
.s .9. 9716741

ÍIEDSTRIJDPROGRÀMMÀ A-B-C-JUNIOREN

Kontaktpersoon: Jan Spaans, t.e;J-. 292929. (b. q. g. .970154)
It.Àfbellen voor de wedstrijden bijJan Spaans op -vrijdagavond tu6se 18-00 en 19,00 uur.n

In literste nood. nog op zaterdagmorgen oÍ) I,FNS bi j iemànd van de jeugdkommissie
teI. 6613i4. Voor avondr.redstri jden te}.1970
ZATERDAG 13- 12- 1986. Samenkomst LENS

324
426
334

587'
,,

BYZONDERIIÉDEN

14.30
14.30
r2.30
12.30
'9.30
t2 -45

I,ENS A1
LENS À2
I,ENS al
I,ENS 82
I,ENS C 1

.ruventas

7 v1 w. v Delft
V2 of 3 .F-Nagy 

"

1 ' v1 ?
v2 0f J ?.

uur
uur
uur
dur
uur
uur

J,
Ir

J|;"
HBs À2 lt
vredenbunèh B

il.

45
45
45
45
45

v20f 3 ?

Vrèdenbuï9weg 11.

LENS CZ zorg voor eigen vervoert.
zie kopy achÈerin deàe LENSrevue

op de fiiets!: I

a.s zaterdag Pats Boen Shorv op LENS. Àanvang IB.3O uur.

tï:l[' -9+.

II

j



JOPSTELLINGEN:

IJEtis_ 4, J.Hoernig - H.
E.Endlich - R.

' en 2 wisselsPe

I,ENS A2 3

Í,ENS B 1 :

', , . ,.1 ,. :.

Gabel - P.vd zwai -'G.steenwijk - D.Hannlque - J..Til0mermans.-
caxska$p - B.Bruningà - M.Endlich - M.eI Assrouti -
Iers ,à-n ul1,l5 g1'' ".' ' ' " itr,eiders, peter Meefou en' '

Ronald BogÍsch' ''
il.Dunant {2x) - M.Spa - R. Raffaele - È. àaffaèlè '-" À.t Wijirgaarden - tl.Sal-tus -
V. Tromp - p.Srraathof - R'Hartuan - R.Mahieu.- D.Bisai - P'BiJIsma - R'Zandstra 2:

, . , ..-Leider: Fred Grens

J. Dunant (2x) - J.Í{eststrate - D.BijlsÍna - M.Brooshooft. - B'GÉCIO - M'Schuuman -
F.et Haildioui - A.Tjlai - E.v Knijff - R.TetteiÓ'- P.vàIkenburgh 'j''" 1-. '
en 2 wlsselspelers van LENS c1' ":"''" ''" Leider: Leo v Rijn' : '

LENS 82: M.de Vries - S.vd Berg - I'1. vcl Berg - R- Zandstra (2x) - N'Jagesar -. J'Acer -
E.smulders - N.BhoIai - E.Slierendrecht -''A.v Delden.-: -''- :.-- . 'i:.1- "..

2 gpqter§ van Í,ENs c1 Leider: Jan vd Berg'

LENS Cl 3 als bekencl zonder E.den ttey.i tàie'ook Bi + B? + C?) Leider: Eàwin Core! . ,'r
-:- . .,:.t; l

'IENS C2: M.Tijsen - D.fd; - D.Heins - M.Knoester -,P.de Lange - R.ciltiot - Èt. Scholte --
"--- M.wubben - A.da Ferreiïa - R.Merencía - D.v Delden - F'Lelieveld

-;.'...- .. 1'
SCHADTJI PROGRAMMA A-B-C.

Bij algehele. àfkeuring .van
.il

het. korpetitiepfogfS4E a. speLen we a, s. zatt-tdag alsv.oi!È :...

: Sameirkomst: l,Eiiis

11..!5 trur
13 .00 ur.rr

13

,1?
r.1
t1

9

,',r10

.00 uur t{ei terkwartier A1

.ó0 uí:r LENd A2

.'00 uug, Wgstgrkwartler Bl:

. 30 uur .IlMsE B? . .,.. . : .

.00 uur T.FINS c1

..30. uur HMSH- c2 j

overíge kopy

r,ENS A1 . .' . KiJkduin
vredstrijd of .trainen -

LENS.B2- kunsÈEïas
traine4 bÍnnen of b[iten
LENS C2 ,,,.. : ,. krxlsËgras

". 
" -.,' .. 10.00 uur

10.30. uur
8.45 uur
9.30 uur

BeL bij twiJfeldchÈije wéersomstairilighèden even naar rENs toe
is ae trele. àag geopena' i '

r -r Í..

(561314) . set klubgebouw

''zle toor de overige jeugdJ<-oPy achterin deze LENsrewie

Blessureleed
Eelco den [leye!, speler van LENS C1, is afgeloPen zaterdag zoda:rig geblesseerd ge.raakt
dat hij voor, 4 r'rcken s.lPl ,..om z'n been heeft gel''regerl, ['Ier h' ef t Eelco de v'eilstri jd ' '
uitgespeeld: Eelcg 

,var-I -harte beterschap. 
.

Monsteï À2 - LENS A2 3-5

A2 behaatde op een tret plas.sen bekleecl veld een regelmatige over\'rinning. Na een gelijk-
opgaand eerste halfuur Érak de "Rob Mahieu Showtime" aàn' Ee]:sr- scoorde Rob beheerst uit
e;n strafschop, dle na èen.,knappe solo van Nico Èaltus terecht gegeven werd door dè be-
slist niet stàtk fluitende stand-in, scheidsrechter. Mcnster trapte af, de bal werd naar
achteren gespeeia,, Rob. riiahieu pikte het ronde.monsÈer op, liep àp snetheid aé iri5anee-
Iijke verdedigèrs éruit, "r, =coorde zijn en lftls'. tweede doelpunt.. onnidilelijk had Monster
een antwoord klaaï. Een afgeslagen aanval zorgde e:vooJ dat de i.al op dertig neter van'

het door Gilbeït steenwijk uitstekend verdeèigende doel ineens uit de lucht onhoudbaar in
de krul,sing werd ges_choten door een Monsterl,aan die.dit ràèI e€-:t keer in ti!"- ":?tà11:
leven zal doen. Helàas.was het:tegen LENS. Vlak voor rust Íras het oF: 'uw Rob die attent

I reageerde op stuntelénd uitverdecligen van Monster. F-let een voorsprong vaÍl twee doelPun Len

gingen we rusten. Na rust kreeg Monster wat kansen, waaronder een strafschop. Geroutineerd
,..ntte GiLbert tot de schutter zi-jn bedoelingen . verraadde, waarna hij ale bal uit de

. rechterbovenhoek ranselde. Deze schittelencle reCdi,ng inspireegde. ROb Mahieu tot noq twee

doelpunten, waarna een ongelukkig molnent in de LENsverdedl-ging 'r'oor het derde d99.1Pun!
van Monster zorgde. In de resterende minuten lukte het LEI{S zonder waarschu}ringen, boe-
kingen of nog erger ae wedslrijd winnend uit te spelen. Een lastige klus eas geklaaÏd'

- 10:

Fred cre:rs.



lr
Iíestlandia 81 - LENS 81 ltil ".'.' . .:

-.Na e:n aantar succesvolle wedstrijden lpeelde LUNS Bl afgeropen zaterdag uit bij
,. ,- westlanàia,. Het was, eei 'be.rahgri jkeirveitdtri ia, omdat wesilànài. borr"n ons stónd. Na een

. .r-redelijk _Vöèie stàrt, kon Faysal, (ira óe'n'góèie àct:.e vah Bdwin Knijff) sèorén. Ài snel
gingen we er te gemàkkelijk ovër ctenkci"riret als gevolg,' àat wè. slordig 'gin§en spelen en

,. veel balverlies leden. . westlandla'paakte ' daàrvari gebruik en maakte 1-1,'en eveniaÈer
. . zelfs.2-1 . (str_afschop) ' In'Ce,2e heI'ft lspeekle T,F:NS treer aadvatlend, 'waardooi ve meer

kansen kregen, naar wé scöordèri nièt.'Daarna'vielen rse weèi -',rat terug, en kwamen met 3-1
achter, en dat was de eindstand. li 

- :,"'' r'."", rr'

Itet volgende verslag v,ordt geschreven döor Adjai TilaÍ. ) , ..:..1-.::-:r:r .., ,.. , li ,raio.
,,rENsÀ2.:-:';vèr70.Éi'. :' " t''[f .' i: r" ' : i ': -. .t. ...,:l ., ,-, ..llr, - _" ' {r: Jóiigens 

- 
hèt -was eón reuke wedstrijd. Àaï.het begin-_ dagblen .we a1 dit.moeten we winnèn,

én ja'.hóor' ih de ,15e ,min,, scoorde.,Edwiri van I«ti jff .1-O.dA! gaat goeal dachten.'we. En ,het
_:- Eind zeker .'goed .wanÈ . in.: de r.18e,mín.r íscoËrde Harcld. Smutrdefs 2-0.. En dat,"zorgale _ge_l.ljk- 'vobr verwarrin! bij de. tegenstandet: (datht ik:) En. omdat we zo druk mgt voetba.l.. bezig -

waren iScöorde tlarold Smulders'maar nog ijen keer in de .22e".min. 2-0 en daarna scoorde hij
wéer j.í dè 50e nin,. 4-0 dus wÍ.j cle rustilin met 4-0 toen rwe na,de rr+st oÀs wg9:: opsterden' - wérd èr"al gauw, in de 10e min'iescoord àoor stefan v(l Berg 5-O en toen Edwin weer 6-0' 15,mih' toen Madrice vd Berg weer 7-0 1J,e.min, En.'toen. onze 

. topséoordef vq! de wedstrijd
taà*te'et tn..de 20è nin. not eentje biifb-O:,en;.5 nin.:. iater 'scàorde hij er.nog eenlie

. bij.9-0 ín ile 25e..nin,. ,rongens dit was. èLn goede,wedstrijd laten we zo doorgaan; ,ep als
wé zo'èoorgaa-n h'orden we zeker kampioeË. : , j * , -'i .',1'.t'"' 'i ' . :.' il. .,..''.:, - Andy,van Deld,en, : :,

Í{EDSTRiJDpRocrw44À D-E-F-JUNToREN .r, ll ,". . .r i.

-.--------.. 

fl--.,.Kontaktpersoorl: ' Robert eenËïng.d. Te1.' 653414 (b;ó.g. 97015a)

Afbellen voàl as rua"irija"n lil notertlf,ermings op vÍijdagavond tussen 18.00 en 19.00
udr- rn uiterste nood nog op zaterdagmoïgen op r,ENs bij iemand vàn de jeugdkommissie

' tell'661314.ivoor avoddi.?edstriiaen r;I'. ró701,52.' -:t'r'{ .l 
=..11- ZAIERbÀG 13-12:1986. - Sanenkómst r,rni

.n,,..l;;;;;,.-oi'.i-,}"HW,,,Ï'[......1-.v1.,..-oo,,
881.,;r-,,1i10.00 uur cona D2 - : LENS,D.2_; . Beresteinlaan 9-15 uur: 902 .' '9.30 uur. LENS E1 .. - RKÀw Ë1 : . vt. 9.0ó uur
950:: .': ' : 1'1 .30 uur r,ENs E2 - . Laàkkwàrtier E2 . '. v3 . 11.00 uur
1011èï ,-., 11.0O.ruur LENS El . -. ..r Rava Fill '.._ r, :. ,. V2 : . ; . r.r -. .,, 10.30 uur' LO4L;t ",' 11.00, uur l4arathon'Ftr. ? ., fENs Fe,,i t3uurtweg 10.00 uur
tQ47- . i .10'.00::uur 'HBS F4;..1 - ,, , LENS F3_ . DaaI en Bergsel_aan I ,. 9.00 uur
BYZoNDEREEDEN : tl ' J. 1.". <! "-' , ' '''

- opstellÍngen als bekend. Caarneltuders met vervoer op LENS voor F2 "r, fg.
- zíe kopy achterin deze LENSrevué!

, : ,., 3:s=.,ài..a.e-iit"ï;-;il;";;ï'*".. ou,.,u,,e,re.3o uur ..
SCHADWPROGFAMMA D-E-F]:. . ll- il.' : :i

.. Èqn schaduwprograoma 'gaat pas in bij '{igdiicfe afkeuring, Dit was'afgelopen'zaterdag dus
-''niet het gevarl töch probeiei wij -iedàrè 

lLaterdag aktj.;f te blijrien met onze ieu{d. zo
ook afgcloPen.- zaterdag. Heq was tektcei wdàr dus rle spelcjrs.. van i2,r3,o2 én Ez waïen te-
Ieurgesteld dat. hun wedstríjal ntet c1oórgi:Àg. ook het schacluwprcgramrna .rooi n2 ging niet
door. Er was iÍnners geen totale aff<eurinjl roch neUbèri we Aei oize j'eugdspelers lekker
buiten onderling waÈ gevoetbald. De jongàs die er niet waren hebben echt iets gemis.t.
Nog'r',laars wq .proberen . artijd ict te doen. llir" h"t even kan brijven wc buiten ,oui uii
:1:gh_t_:._S": 

n"!!:l^y:. oó:* .àr, zaàr tot"onp! beschikkins. 'Ber ;ij rwijferaqhris vieer-even
naar LEN§ lCe (661314) ' voor a.s.. zaterda§ hebben. we bij algehàIe afkeuring onderstaandPro«ra.IDma: tÍ. 1., - t, . . '..: lf. : _ ..j,, sanenkomst-.lENs
12.09 uur Í,ENS D1 - truin.r,llbuiten of binnen Tlr-a -r*
12.00 uur LENS D2 - trainen'iblnnen of buiten .ít. i:-i. : r.,. 11.3-0. uur
12.00 uur LENS E1 : trainenltuiten of binnen 11.30 uur9.;:,'..ru"rrrr'rsgËz.|::ENi.E2llj..-..:;--.r.iï.ts'."
13:33 iu *i: i; ,'i :. *-i::li:1ff1,:i;ïlm:I" 

* ' , '' ',,, li:iÍ ïi
10.30 ijur Lf:::s F3 i tr.i.,.nfrrtt., "f oi""à" ' '. '.. ''' 

;ó:óó ii;
ook het klubsebouw is de hele aug g.oporall

. ti
-1{-
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SAYENK]MEN OP LENS

Schevenlngen Dl - LENS Dl

RKSVM - I.ENS FI .O-4

Eetrrgatenbordt

zBleY.doen,

. . SPELREGELKÍiIIS HSV

Het kom! .rog 
.=te.ds 

veelvuldig ,root ó.t ou'ders hiet àg Í'ENs .verzam€I:l,'u* kort- voor de

ultrr,edstriid pas het vefd ofr íoren. Iopen. voor ons is clit eig'-vervelend. VerzaBelen doen

#"ïil;ilÏ":";"';*;:-;u]i i"riíii-à"-'r.iàài no""".r speteis hij heert. zL)n ex Jonsens

;.;'d;;;;il "i s"b"ra. o?u,no É.xrixt hri of hJ.j vordoe5rde vervoer heeft. Gaan Ële

ooa.r, q"t auto's .ioa1s.n"-Fg;t ;ai-".915irt recíistreet<s dan staaÍi er ouders en leiders
op LENS zonder vervoer. DÍt góef! nafurrrlijk problenen. Vandaar ons verzoek.. oï. oP LENS

te verza[elen

LENS Dl Eoest afgelopen zaterdag aantreden tegen 
'le 

koploper ln Poule 2' naroeliJk.

scheveningen 13 gesPeeld en 24 punten. De tttuisv'edstrija aan het begin van het seizoen

werd met 4-Z verloren, maar LENè startte Èonder enige angst aan deze wedstrijal' We1 troest

Í.ENS het offensief in het. begin van de party aàn schevenlngen laten naar veql kansen

f.".ràa dlt-nÍet op voor de thuisclub. Toch kwam Scheveningen halverwege de eerste.helft
op eèn 1-O voórsprong. LENS leek hierdloor wakker geschucl en glng wat feller spelen, waa'f-

ààoi-anr..fe gÀ"àà aoért 
""sen 

ontstonden...slechts àeor uLtstekencl ingrijPen van tle

;;;";;i;;;"'à""rr""-i"na"n Baxry en Hans enkere goede aanvallen nlet. afronden; 'Een- rus:-
- stand Van 1-0 was daaro, het !-ogische gevolg. De 2e helft, waarin Ed$rin mochq lnvallen
. voor Walter, ging LENS op ale goed ingeÀlagen weg iloor.en ultetndelijk vras het Barry 

'lie
, a.-""iài"iÀà ó"rijr. r":."i ranis ae kàeper-intlkle 1-1. Door middler van een uÍtst.eken'le

in2et vrist f,ÈÍS ,l.U göed te weren tegen de'koploper en na een schj.tterende rush yaq

Marlo kreeg Te'l eigenujk nog de beste tans mogËltjkheid c'rn de wlnnende treffer te maken'

maar tret dit gelijke =pàf *.ó een ieder tevredén. De aanwezlge oud.ers hebben dajr ook een

goede en voo=àI spanne;de wedlstri1d gezien, waarin bleek dat dit tean '(met 9 le jaars-
puplllen) zich góaHcelijk in de Éorérr"t. helft va.u poute 2 kan handhaven. 

.

Ton 's-GravendiJk.

De G spelers moesten vandaag aantreden tégen de reuzen van.RKSVM; OP he! goed besppelÈare

veld. startte LENS fe} en speelde goed op balbezit. Er werd goe'l overgesPeeld en zo wexd

er eindelijk eens snel en nakkeltjk gescooral. :I', dit snelle doelpunt ging Fl makkelijker
voetÉallen waardoor RKSVM alleen àe ba1 hard naar voren kon schieten. Dlt tot geen Pro-
bleeB van de LENS spelers want zo kondèn Lestiè en Richard cle bal rustlg oPbrengen en

overspelen naar de goed vrlj lopenale Patrick dié altijal wel raad wlst Eet ale bal (b.v.een

cloegirnt). Elk balbózit ,.rr- nxsw weid lngeleverd bi1 de werkPaarden van Fl Erdato en

Jeroàn, èie altljil dlirekt de Juiste oplosslng wÍsten en zo weel .kansen konden Creeëren.

Ín de 2e helft besloot keepe! Akif maar tree te gaan voètbaIIèn waardoor heÈ veldsPel van

G*À ,,og È, er werd. rows woii de wedstrijcl 'oet 
4-0. ÀIs jullie vaker zo goed sPelen zar

ik ook vake! een stukje gaan schrijven. 
Ferry. ,i . ._ r :

JÀUGDKOPY ATGEMEEN

of het gaterÈord nu we1 àf geen gaten Èrijgt dat weten we nog niét' Feít is dat 
'le 

heren

Bijlsma en vd Berg prima weif heÉben afgeleverd op de t'alnlngsstrook. Hlervoor' noqrmaals

, onze hattelLjke alank.. Nu nog een verfje erop en dan voorlopig verdlelen ln vaÏl(en ltret
'daarin getalíen. Natuurli1k doen we hier6ee weèr een ko,Petitietje. -De sPelregels zíil::. 

-
. je mag 5x schieten. Het tótaal gescoorde aantal Punten tèIt. De trainer/Ielder of ienand

. vafr aÀ jeugdkommissie noet getuige zijà, Bevalt àiC bord zo nlet alan naken we èr alsnog
'gaten in. we horen het wel- iucces...
. SHELL i :', ,
_--=-.:
De oproep .uh.srt.tt Ls niet -voor niets geueesi-. Beg+n decenbeÏ kregen il'e te holen dat we

t 1óOOr- tegénoet kunnen zien. Met ctank àan Shell en natuurl5k ook aan Mevr; Lancel via
wewle- iii déze biJdrage kon<leri aanvragen.' net spreekt voor zich àaÈ tre dit geld goecl

kumen gebruiken voor de nevena-\tivlteiten voor onze jeugclafdeung ' Dit zullen we danook

Het ziet ernaar uit Ëlat we Eét 3 vierÈalIen meègàan doen aan cle spelregelkwis. van de

Haagse Scheidsrechter vereniglng. Deze ktris wordt. gehouden op vriJdagavond 9 eq 15 jan.
Dtt zijn de voorrondes ,u.ruí à:*'t"up mini-naa1. meedoet. De halve finate is bp vrljdag-
..ronà iO Januarl en de finale 1s op 20 lebfl-a.rli ' veï9IS. o1l blz'- 13'
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t:

zal een LENstean nu 
li . í::e,'iii. :t .'.i ,' r . .JY .r.' 'r-' l;-r 'ii r l::i'Zirli.{

.. ,.."i19.1]l_k.::= d" l+.r.1l: llJ:"|.I" .lolen van wer.- Natuurlijk saan we

-:.1j.:r. !!l {'-'.:'- u.É: ï ràqé} dic'. .j à.llie " nu d'ehad Ëèbbeii'komën wë óbk. eén, Éaà!j.kèer'-bi j 'Ï
, èIkaài. tini op vi'ij dag .12,éh.i19:iiecèmbet?en bp inaahdàg:29- deceÍntcér cd 19;0o riu?.'öÈ r,ENS.

vle verwachten dan de volgende jongénb".lf r.'Í -'i í,,J'.'[ ['. '.' , "-.rrl'' .,: 'jil:,Jl o!'J: ,;r"

:.,' .a sàiatd .sbu'Iaè?ài.'.RohàId zàLndstra, stè-onJfr vd rBèrg, 'John : I,tansvè.Idi, i ltarcb' Tfi bèi,j Edvlih Lau'
i 1.FlanÈ.,L€'I+èv-eiai I p6iiriyrirei:irË,. j Marco Í,IubÉèn, Setgèr Éöesman,. RobèÍt, hubËèn-réí, IJàI':Íj + j

Àbournarsa. ÀIs er nog andere jeuEdspelérs zijn"'itriii mèèi i?Í.lIeíiàóaí aan kunnèn zij a.s.
vrl jdag .óbk .kèmèà1i'iKa'È je,niet Èe'I dàh - riaar PàuI ''íd. st'een i 19791541;:66 :f r).-:j.:í,'! ' i "i
Gerard v Feysen (553244) . Veelrsuccè3. it-, 'c: Ír'' r:'. :i.i,Y 'r", r:Í'. .'i<,lr 'l

'.t."{íÈNS HoogÍrouDBolqÀr' (vöot'cien b:kraise+L) =-.'.1"::: '.:..ij.r'-1 L.i Ji ;.!..,1 '31.n 're.i .Íu' 'r,l
n
t

.- -s
d.en,

tl-'

t,[ë§ilàhaià'B'1"ii tii, in ii: .."i

we6tleifiaía 83 -?:'jÍ..i: rr! . .!(
Monster Cl

.:-li:,:11gNg Li'ïri ;

i: i.f..IJiNb rrz ,

ITNS; CII, :

'1::'1. J
1.-1

:-n 3:1 .1. ',:rllr l.-1'.- ". '.'.r !
Í.r r,, j J:r

Jf '., . '5!rt"-,.-f J"3

. !,:1.- ,:

r'.:,, i

r':'J:iKra'Àënb'uïgr. C1:-, 
-.:1,; j flI'-.:r . it Í: -ri

'' Scfie0èriin'gen-'p13rr'ï fl''rI t ''ii.--
. erCSi[1:g,f i ':.tr: - ,.i,[ir)r.' i|r'r.il -r:

Inli, ,;,'1 :] r-!.{i- :! .-i"tr 5at' af j: r.i !, ,,'iLj 'rl ::.', , --f :,
UITSLAGEN VRIENDSCIIÀPPEI,IJK

, , , '" 2-4 . Í.:i.ii.'.' ..;-.l,., :i .,.ii
- .'.iir 1:-1;':!-l ..i',r5 .'') ,.:í-i:t!r
'-ri".!.,r:.g-.4, i I.r:,{9r:l\ir:3;:Jr,,!

r1,',.r'; 1 .'-'",''',ll, ri;! -t't

' ,,. .,1:r .JrJlrj i:1.

;i rENS C2 '',:,.
. ,LENS D1IJ
j LENS ',F1"1.i..

. r-t -.: J ]fl
I.ENS B 1

LENS E1
"raffi ilili l,! :. r,,'ltiyi,-.

RKÀW 81
vrederÈurch E1

2-4
3-0

.' I i,' - - í]..l"i.-r,riltrÍ1iíJ;:íi

r- j.Ii.i!. LENS Oiil corru:,* ri.'rr. 3-1.' ,. ii',',' ;.I:i':',ilt'i,r:': ljr't Jt;
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ai.jl:,rÍ.,.,!:jJ'';:Itrlï.-;.i.'.r:;.',..,.'i.]l:,.lI,.'l;:
tyie.t- .er1gq,Él.r1g 9Éf .,E.r,setopén,'4ateT0is.:,9?. koiiplex..was seheel a.fsskeqra. |99§1.,XS19 I

.- gI:l..dgliik gó,9.9 !+1.]."S. =,^snql 
é-ven de !Íintyl gebe.Id en een tesenstanqgr:.(goeg:.zq.,cLeo)

..rgtr,LFN.9.r-E1 ko..lry{iendschappeliik ,=qe}il. ]oe .speler-s -van. 
re\§ 1!? el ,.r? i? 99k.de,,jongqns

die-er waren.van D2 en E2 sDeelden ondeÍIino lrat oD het ooede qedeelte -van VeId.1.; -Zo
heèft_. .{ggpTe?qrtogb .ni9 buiten kunnen i.ygqpa11en-. Dq,-wegbli jver-§ .haddqn. teereens..ongeli jk.
LENS A2 oino iraar l,tonster. Rob Mahieu had er z-n in en scoorde alle viif de doelDunten.
*G ;i í."i. , " ;;è+à;;. ;;k";;;'iil rà.ll'",-ài-*a;,'ri,é.r.nai^: Ëdyóàr 2"tië' i;n5"
nog we1 op voorsprong maar westlandia , rastl de sterkere plc*g. Zaterdag vredenburch. Dit
moeten twee punten kunnen worden. ttoevrplrlide uitvredlstrijd ging verloren. Doe je best.
LENS 81 speelde uít bij medekoploper l,lestlandia. Het ,,rerd een 1-1 gelijkspel. Andy liet
zien niet a}leen tegen een waterzak te ku'nnen trappen (vergeet he1 geld niet) maar ook
tegen de bal. Hi j maalte het cloelpunt ,r*l'LnNS -
LENS C1 blijft aI weken ongeslagen en kliEt larrgzamerhand op de ranglijst. Bij l.trcnster
wèrd een verdlenstelijk qelijkspel vreqgeheald. De doelpuntennaker uas Niels Elstrup.
IENS c2 herstelde zictr góeal. 

-rru".r,U"ig 
C'l werd net 4-2 in eigen huis verslagen.

Randal lterencia, de nieuwste aankoop, scoörde in z'n eerste rredstÍijd. Dennis v Delden
en Mictlel Knoester (2x) waren dle andeie s,Lt utt"rs.
LENS D1 ging naar koploper Scheveningen. Bij rust stond LENS met 1-0 achter. Bij het
einde vras het 1-1. een goed resulÈaat en Barr5, Olsthoorn zoïgde voor de treffer.
LENS Fl ging met zes-spelers naar RKstÀl tàè. ceen probleem want Patrick vd zalm had rr
weer zin in. Eij scoorde alle vj.er de doelpunten en de overige 5 spelers lieten er geen
enkele door. lfA.s. zateïdag hopen ríe ueer een volledig progranma te dÍaaien. Lukt di È- door weerson-
stanaligheden niet kom dan toch naar LENS. lzie hieÍvoor het schaduwprograr Da.

ll
il
il
Ir
ll

Ir

:1 3 . :;i ;r:6iii1iído AàIaFëtieiila-,(D1) . ï1 i i143i ít,;r, ..-,ri :., i-:.r,'.i ,i ..r'\;,i.:i) r.) :jI't.)B
. j 92x,Jrj:rr.r.t:, ! ",, . ,.1 ?: .rÉ:rrr t flEï rir.r(irll:tijI:l -
:,,1'85!<ii!., :: j .f 1:]? .í:r,

,;,: .\í .-,, i ir'i -.rrí :t,jj:r :
.-riJ:lL) Jr:Íj-:JL,:i,i.r.'-iL: ;1rl;

dagavond "p IE]§,:r,Tl j de(t :,
. Pats BoeEli r. ' . r! l-.'! shoÍ.r,dens,iSrie spelers

ÉiJ'\'.Í,.)l!.í
We venvachten deze

's:r "i''I r' fl/r,, ^t l''1Íl.l -1,\

zullen we de prijzen uitreiken.-.,: ,..Ë,1,.

UITSLAGEN JEUGD :,

a-s.
.,tt.t:'ri:lri l ; r'f.

t
f.i i'i.-,r:i.-) f i r .::,1j,r-Íï $i 5.i');

rÍ- J 3-5:''-r '.Xi'l .!'.,t I'r;{!ls

Í,-\.!',:: -:! ' fll ir -rjli .,i):i

:r!:r :lÍ ri::- i' "



KEF.STAI(TIVITEIIEN VOOR À t/E F-KT,ÀSSE§S.

Ih ale Kerstvakantle gaan we lsnzelfsprekend weer een aanÈal aktiviteiten voor Jul1ie
organiseren. Ín cle volgende LENSrevue zullen we hier uitgebreid op ingaan. In elk geval
Dóeten Jullie de volgende dagen allemàal resenreren. ,, i ,

A + B klassersi dinsdag 23 december a.s., aanvang 18.00 uur lGrstnaaltLjal en videofi}lo
C + D klassers: ttinsclag 30 december a.s, aanvang 13.30 uu5 Oudejaarsvlering met OIie:'. bollèn en videofilm. , ., .: ,. ..

E + F klassers ! . $róensclag 24 dec€mber à.s,, aanvang 14.00 uur Nerstfeest roet
Kerststukjes Eaken en spelletjes doen,

we zullen nog bezien of we wellicht op deze dagen eerde!.kumen begiÍnen Eet.wat .voetbaL-
aktivlteit€n op het veld, I-€es in e1k geval dè volgende LENSrevue góed. . . :.
BLESSURBS BLIJF ZE DE BAÀS.' '!'r

Onder alit Eotto voert. de voetbalbond, sanen Eet het genootschap van sportllasserirs, sincls
. kort actle on hét aantal sportblessures' terug te dlringen. Eet jaarlijkse aantal sport- -
blessutes ln de laatste Jaren naEelijk gigantisch gestegen. In het begin van deze actie
wordt op dllnsdag 16 decerober a.s. van 17.00 tot 22,00 uur ir hèt HvB gebouw en 1n het

- klubgebouw van cle Haagse Scheidsrechtersvereniging, beide aan d.e Yzerw€rf, een voetbal--
lnforEatlemarkt gehouden. Wellicht een -goed idee voor dle leitlers van,onze jeugdelftallen
om daar net hun elftal heen te gaan. In de volgende LEllsrevue volgt Eecr lnfomatie
over dÍe voetbalinformatiemarkt.
Eoe kurr Je in elk geval een aantal blessures voorkomen?

door te tdainen in een volledig train lngspak, dus Det lange bÍoek.
zeker i.n deze perlode vanaf oktober tot en Eet naart kaÍr je allerlei spierbles-
sures voorhomen door een tralningspak .te dlagen. ÍIe zien als jeugdkoEnÍssie
nog veel te vaak jeugdspelers (van F3 tot A1) dle in een korte broek lopen
te trainen. Dat is gewoon heel onvenstandig. 1l

b door geen voetbalschoenen met hoge noppen te alragen. Hoge noppen geven een extra
risico en enkel-en knieblessures. De Jeugalko@issie raadt het,eragen van voet-
balschoenen tuet hoge noppen ten sterkste af, Ze geven w€I11,: :: bij bepaalde
veldomsËandlgheden (zachte velden) wat meer houvast, Etaar dat weegt niet op tegen
de extra risicors van een ernstLge tlessure. r- - ., .

ABONNEEI,qTTO - AKTIE

De jeugalkoEloissie heeft het bestuur aangeboden met jeugdspelers binnenkort 5000 folilers
14 de ooliggende wijken te gaan verspreiden, Hoe Eeer nensen via LEI{§ Deespelen in de
abonneelotto hoe meer gelcl LENS daar aan overhoudt, geld'dat lnclirect ook wèer aan de
jaugdafaleling ten goede komt. Boven{ien kunnen we de konende'maanden extra voet}allen en
vrijkaartjes. voor een interlànd wealstrijd verdienen aLs we a1s LENS nleuwe loÈtospelers
uerven. We aloen bLnnen kort daarcm een Èeroep op E-rD- en C-klassers om te helpen de
folders in een enveloppe te stoppen en deze huis - aan - huis te gaan verspreiden."
we hopen dat we niet tevergeefs een beroep oD JuUie kunnen doen!
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TE en 1- l aar Àod..

ter onder vermelding ,,Boete". -. .-,
, ..:|1

s: "Nd kun je het-dindeLijk eens.i+àt'

iesje Molenaar
n - Heinz ceurts

i -' "

op vrÍjdag ..

i
I
IEen veel gehoord gezegde bÍj een 65-jarig feest Í

í rugtigq{, 1an gqin -doenl'r Ik moest even h.leraan denken nu LENS 66..jaar jong gerv-oïden is-
' over een ding kunnen we het namelijk eens zijn: bepaatd rustig aan doen we het niet.- í

Na een Èijd waarin onze vereniging ongevier reek te zijn ingesrapen, vrerden het afgero;
pen jaar op veeL fronten activiteiten onÈtr)looid die onze vereniging weer volop 'Ínlbewe-
ging brachten. wat er allemaal gebeurd.is:; zal ik hier.niet herhalen: De echtà LENseïs

,. , zl jn .,\tier volkomen mee op qe hoogte . . j [1. , . -. 
:..

, rk hoop aIleen dat we ons tweede Ao!{-jaar,weer rnet z,n:arIen net zo bàzig zijn a1s het
afgelopen jaaï. Natuurlijk.Heet ik ooÈ he'ér goed, dat eï fouten gemaakt zijn. Dat is
enoïtr.. jaÍuuer, .temeer daar soÍ[Dige "teleuïètellingen" simpel voorkomen hadden kunnen
vrorden. lraar laten wij niet..vergeten, ilat'heÈ allemaal mensenwerk blÍjft, en dat dtt werk
aLremaal wordt verricÈt dooï v_rijvilrigerË, die er bijna dagelijks meà bezig.àijn.
Daarolo wil ik ook ledereen vragen ook,het komend jaar zich voor.LENS-te blijVëni irspannen.
Zonàer ttr* _of joulr) -meclerverkinf 

iunnen wii echt nietl :,. . . r.".

zondaq 2l decerber" :

TÍnus Zilfhout - Cor H
Àn en Gerard vd Steen

rAn Bèrdenhenegouwen '

Bij verhindering afbellen bij Heinz Geur
Op dondefdag op IENS.

:

lr'
ilti.

ojf,e,bro,rrer'

il
tJ' t.r. 4567 24 na 2o.oo uur

zaterdag 20 dec.

ochtend:
Middag:

Ochtend:,
Middag:
SluiÈen: ,

Hermàn Lentink - Leo" en
Cor Peeters - Jos Kouwe

I
N

I
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Baïopste11i nq 3 jan.

Openen :
'Middag :
Sluiten:
Zondag 4 I an.

Openen :

ÈLidalag:
Sluiten:

'Herman Lentink - Riek Ilosch
Àn vd Steen - Heinz Geurts
André en José Christ

Tinus Zilfhout - Cor Hoppenbrouwer
Àn vd Steen :- Rene en Marjan vd Steen _

An Ilergenhenegouwen

OUD LENS JONG LENS Nieuw j aarsdag

Nicuwjaarsdag:a.s. zal er, als de weergoden het toelaten, een weàstrijd gespeeld wirden
tussen oud.en Jong r.ENs. Deze-wedstrijd, die de vorige keer geprand siond in het kader
van ons 65 jarig bestaan en door slechte terreinoms tandigheden moest worden afgelast,
zar een tradl.tie Lroeten $rorden bij LENS, on zo erkaar niet uit he! aog te verriezen.
voor oud- r,ENs zijn bekende nanen uitgenodigd ars t{im Keetman, ilacgues de Hirster,
r,eo RieBen, Ilans zoet, de gebroedeïs Rooduyn enz, enz. De opstetring van .fonq LENS treft
u aan bU het programrca overzicht van de senioren. l.lij hopen, dat het weer een beetje
wir meewerken en dat er ge;peeld kan ra,orden, voordat de Nieulrj aarsreccptie begint èn
waarvoor vrij u van Harte uitnodigen. Àanvang Nieuvrj aarsreceptie 14.30 uur. rot d'àn I

Í'tij wensen alle teden, d.onatuers, ouders en medewerkers zeer prettige Keistdagen en'een
gezond en sportief 1987 toe, 

Hèt Béstuur
VERSGIrJNING LENSREVUE

.l

Deze-LENsrevue is de laatste van. het jaar 1986. op 8 jan. zal er weer een nieuwe LENSïevue
bij. U in de brievenbus vallen.
OMO' tjes

. .,,i

1 : Redactionele resultaten: 3 uit 3, 2 voot Z tegen.
- Gehoord tijdens de PATS BOÈt'l SEöt{ gedurende de act van de ttuman Beatbox: Het lijkt
., . . . -r,rel. een wedstri jclbespreking van John vd Lubbe l

- j i{e blijven nog even bij de FATS. BoEM sHofl. Redactielid tÍarcel \Tansen was'één van
',. .dg jUryIeden. Dooï ,fan HeÍnz werct hij aangesproken als:r,één van die hono's".

- ,. De beide anderc redactieleden nerien het Marcel in hoge mate kwalijk àat hij
uÍtgerekend plaats lnaJtr op de stoel van Earry Stevens.

-, : sinds Martin vc1 fans bij !{,c.!í. (Winnen @en ltedstrijd) neetraÍnt heeft het 2e
inderdaad geen wedstrijd meer. gewonnen. , : :

- .," Afgelopen. zondag verloo.r 2 bij unitas àet 5=0. t'lisschien dat Martiri ook wat'Ëinder
,: ,., bij die CLUB op zateïdagavcnd. moet trainan. .

- Hij schijnt daar zo nu en dan MÀRÀTHON-avonden door te maken.......
-t4isschj.en, dat vd Lans nèè kan doeri,aan de Marathonvreclstrij d die, naar de genichten

" -wÍIlen; binnen niet aI te iaàge tijd op LENS georganiseerd vrordt..
- .- , , Overigens is de nederlaag van het 2e in Gàrinchém volkomen verklaa-rbaàr: ae'wèd-^strijal daar begon n.L. pas om half 3. ".r
- Tegen diè tijd Iigt de helft van de spelers normalÍter weer op één oor, en de

andere helft is dan dronken,
- Nee, Laat die jongens nou maar tekker om g uur verzamelen.

wouter Frantzen verscheen op het se1.:ktiefeest in een colbertje dat hij btrijkbaar
a1 eens eerder had gedragen.

- suzanne Kouwenhoven | ,,zo vrot)x. heb je dat oude jasje maar weer eens uit de kast
gehaalail'.

- Even serieus nu, I€o van Rijn is afgelopen èinsdag opnie# geopereerd aar, =iinoor. l'rary ligt in het Rode KruiszLekenhuis aan de Sportlaan, kamer 20g.- BressuÍeleed, Ríchard vd Hoek riep tegen euick een spÍerscheuring op en ooet zekerenkele vreken rust houden. ' " i,,
Een aantar nensen hebben in de nacht van vrijdag.op zaterdag vrat probremen onderT
vonden van het eten van het koud buffet.
zaterdagmorgen was het daardoor pr-aatselijk qrad op nét paa naar de kantine'. .

Deze problenen hadden als oorzaak,
Nog even de PÀTS BOEM SHOII. Verwarri-ng alom aar de bar. ,,.,i':' l.

De mensen die wat wilde besterren werden vaak geconfronteerd met'een overdrevenbeillening.
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.. ÀIs, men oscai riep stonden er stél:ds twee man klaar orlc de consunpties te verkopen.' ' 
Het drlrnkgLbruik achter de 5clerrijn was trouwens hoger dan ervoor.
En iedereen'de. week van te voren'maaï zeggen dat ze niet nnnn. . . . . enewachtig waren.' SuzanÍre Kouwenhàven was afgetdperi ' vrij alag erg onder de indruk van één vàn de

' ..Ieden v?n gS À-selektie.' f
, Pp 

-de vraag'van'noriolfo"rnag ik ee'ri sigaret van jou?"'
' Í,list Suzanne, zonder er over na tÈ denken, het volgende eïuit te gooien: ,'

._ "AI .wil jij het hele pakje" l;". Of Suzanne zaterdagochtenal haaï koffers en kanariepiet op de stoep heeft gevonden' is'ïog niet bekend. , ïÍ
, _". KLAVERJÀSSEN, horgen (19 Oecembey'). aanvang 20.00 uur.. : '.i
!.1 "l{iet vergeten ! 1 januari, aanriang'1a.30 uur de nieuwj aarsreceptie op LENS. '

-f'- Atgefopen maandag. konden we in'd.e'Ec lezen dat Marco van Delden in ae wintèi wat
. ', proefviedstrtj den in ÍsraëJ gqqt s$elen.
I '' pat verklaalt ook r,raarschi jnli'jk _zijn gedrag na de PB-show toen hij spontaan na

. ' 'afloop de kaàtine'aan qing"vcgin.í'-
' oie .'?aL in z'n eent,je de r,tegèv-wöesti jn te lijf,' ' Mar'co van Delàen naai IsraëIi ,zo'i.i' stei vinden wij het niet---------.

we íonden in J.P. Muider een gewiiiige "schlemiel van de week". We nemen 0 mee
ir-

.' . ,'met,een weekeind.5e J.P........r ll' .' t etfeifeerst vrijdagnacht. Na he! féést kwan hij tot de konklusiè dat vrat hij die
: : ài,onà genuttigà h;d toch niet'ectl'de.màeite van het vasthouctén wadrtl was, vei-' .'volgeni was hij de hele zaterdag Liek .n arriveerde zodoende op ale.PB-shqw toeni - de laatste act zowat afgelopen.wa$, op de terugweg naar huj.s raakte hij op het
i ' :- 'uoUtier.plein bei=okken bij een 'roLÍe 

"r, 
rooe=t zj-j autoantenne eraan geloven èn

' i tenslotte bracht hij àe halve haciit met het slachtoffér in het ziékenhuis door.
. ''. ceiukkig had John rrà r,utUe begrip voor z'n uitermate geslaagd weekeinde en plaatste
' ' heui op de UanX. . 

fr
Aaal Ènze van zaterdag 2 heeft {elt}fcig toopgips en kan weer een beetje'uit.de
voeten. MochÈ U in de buurt zijn,ihet adres Íd Í{iuem pijpeilaan 35, Leidschenda$.' ' tel.' 201786 ' ii ;

' ' Íenstottè wenèen wij, van de redaltie d.us. U een gelukkiq Kerstfeest en een
.,., Lucratief, romartis.ch, spor tief, huhoristisch, succesvol, carriërevriendelijk,

stressT,boete-,blessuie-,
",o 

'ja, ncrg gezond ook '1 M
u"lï"ií'*"'' zonnig en f.i jn 1987'.

.. ti
UNICORN-TUSSDNSTÀND-UNICORN-TUSSENSMND-UNICORN-TUSSENSTAND-UNICORN.-.TUSSEN

it

De laatste wedstri,jd voor de winterstóp ilg"., g,ri* werd janmer genoeg een Ínatte party
waarin beide partijen na afloop gelukkig f i,raren met de puntenverdeling. (0-0).
VermeldenswaaÍd r,ras alleen het priria keeierswerk van Peter Meefout die LENS op af en toe
miraorleuse wijze voor een achterstand behoedde en het keih
ííel vd Hoek (hét aalres vóor Uw garty-leríice) bepaalde uite

arde werken van Fred Spa;.
ipdelijk de tussenstand na

13 'wedstrijden. (rvàarvoor uiteraard onze
a,

hankl )

nblili tien
,Jl"n

Id. DeEflzijn negen spelers die op het oge
eerste drie iijn:

wedstrijden of

!^reqq tEi j ds n

meer hebben gespee

GeEiddelde
1

2
3

Ron de Jong 88
Martin Leyendekker 86
theo piksLal / .óscar vd. Laar t ,ii,

13
13
11

6,77
6 .62
6 ,46

Itèt achtervolgende vijftal is een kompalte kliek die in staat mogen worden geacht na de
wlnteïsÈop de zaak weer dalig op z'n kop;te zetten. .

UNICCRN - TUSSENSTAND - T'I{ICORN - TUssens tand - UNICORN - TUSSENSfAND - UNICORN - TUSSEN

ONze eerste selektie
In mei 1986 raakte LENS eën aantal telentvolle voetiallers kwijt. Door ver.trek en ernsti-
ge blessures hoefde men voorlopig. niet.mqèr te rekenen opr Keet$an, van der Zwan; Tuit,
's-Gravendijk, OdenkiÍchen, van Rijn èn Bogisch. Zeven potenclèIe èerste elftalspelers
moesten ve'vangen woïden door veelal jeuidige (onervaren; -1elers.

ii
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1 De nieurve trainer Ed. a.oos kon dit verlj s helaas alleen-. compenseren Eet.de ltomst van
. i,:arc! van DeICen (e'^ xvc). t{ieuwe bàsissi:elers werden Martin Leyendekker I Erik ÀEnerlaan

en Robert van Mierlo. Kort geleden heeft Fred Spa,zich een plek verove{d. Hij maakte een
spectaculaire sproirg'van het 3e naar tret le elftai binnen drie màandén. Ed Roo! begon
enthousiast aan zijn nieuwe seizoen, Eaar noest helaas einà. àrigustus afÈaken 

-om 
medlsche

redenen..Het bestuur moest even heel snel reageren .om deze ongewQner situqtig neester -te
worden."'",i:
Joop odenl<l-rchen (prachtvent) en ik gingen samen de eerste selektie beg_elgide1. Ee1aas 

-rnoest er twee maanden latèr weer een wijziging worden aangebracht.. Joop werd geoPeïeercl
en ik nam d.e training over.. !.íelke selektie van een .a-mateurclub heèft, ooit in'vier maanden
drie ,trainers voor de neus gekregen? federe oeferuueester. heeft zijn.eiggn Pgrs-oonlijkheicl
,en,eigen aanpak. en àorgt-alàus ongewenst voor een gewérrningsperiode .. pe èerste selektie
heeft in aie miànden een naximum aan aanpassingsvermogen en goede wil geËooÍid. Drte
,,hazen' in.vier maandeni. ga er maaï aan staan! vervàlgens blevén óns gecin biessures en

schorlingen bespaard. Goede spelers 'als Dikstra en.van der. Laaï stonden een aantal wed-
strijden aan de kant. Een meevaller \,ras het weer beschikbaàr zijn van Ton 's-GravendiJk,
die geluJcki-g terugkwam op zijn besluit niet megï te voetballen.. Goede. eil slechte partijen
wisselden elkaar af. Een paar van die goede ontmoetingen, ondanks het aardige sPeI,
verloren b.';. die tegen vCS en RKÀVV, Bij RKAW was xnen zelfs ' 

zó -spgrtief ó.4s de betere-
.plogg,te noemgn. .Het ongelukklge puntenverlies heeft ons echter noolt negatief gemaakt '
De ploeg ue.rd. wel nerveuzer door het uitbLijven van suksessen. vfouqe Forguna-hield.
tijdelijk ,niet Eeer van ons en pessiEisten .gingen.aI morrelen aan or.Is zelfvertrouwen.
Ik_heb nijn geloof en rcspekt in de jongens echter..nooit verloren.., lk .maak ze-.ook mee op
training!-avoriden en 'and.erg. momenten, die nij sterke_n in mijn positievP verwachtinge-n.
AIs het aan mij ligÈ (niaar. wie. schat de inbreng van een trainer zo hoog?) eindigt I,ENS

in'de midd€nm- oot, met. één punt gemiddeld. oan zullén we 14 punten uit 11 wedstfijden
' riroeten behalen. Gezien het prograEma (8 keer thuls nog) en de uitstekende sfeer is dat

haalbaar. AIs de leden ons.nog een aanta! wedstïijalen willen sÈeunen zoals bij
glestlandi-a lukt dat zeker. .,- . i. .i -.-.'
ónit tweede Lfftaf, dat. erg hoogspeelt, zal zich zeker handhaven in cle reserve le klas.
peter..de Jong. zal-niet nalaten 

- 
het schadgwteam te wijzen op de juiste mgn+er van strijden.

Tenslotte zaL getreur ovet de vertrokken cracks ons niet helpen. Deze nieuwe iroep moet,
het vertJouwen krijgen van ons alledaal eh LiL dat volgeís mij zèkeir niet besiha.men..
Het eerste team is vastberaden om de tr,reede competitiehelft beter voor de clag te komèn.

. De vërëniginE LENS'verdj.. nt héÈ alat r,rè allehaàI achtéf onàe ' speler§ .staan. DaË véiwacbt

:.-rk.wehs" tI prettige .feéstdaàèn en een vciorsporedig niëur.ijaàr.
De derds man,. '.

.föhn Vd f,r.ll:Ée .

tIAT EEN ÀVONDr.r i ; i i i i, i i i i i i i i i

was het vÍijctag'l2 decembe,r j .1. op LEl,ls: Tot diep in a" .,-"iit- maakqeÀ :.plls .l t,/m 4 en
aLles vraÈ daarbij hoort er een gewetdige happening..van. opgezweept door de muziek vaí
Ton I s-cravendijks ZÀRÀTUSTRÀ gingen diverse A en B-selektieleden stevig door het geluÍd.
Het kwan zelfs tot een spontane polonaise. Fantastisch: Het koud buffet ïas geweldig'
yer,Voxgd. d.oor- de danes oosterweghel, 's-Gravendijk, Bijlsma en vd Hoek. Í{aarvoox dank.
Tevens hartelijke dank aan het barpersoneel en alle andeïen die zich voor deze avond
hebben ingo . EJrnen j' 

.

TENNIS - TENNIS - TENNIS - TEI'INIS - fENNTS - TENNIS - TENNTS - TENNIS - TENNI§,'- TENNIS -

RacketceÍitrum El-senburg, a.s- zàterdag iederen welkom. Deelnemers dienen bm "17.45 uui
aanwezig te zijn. De kosten f 15,- p.p. Eoeten voor aanv.rng voldàan worclen bij dei ;'
brganisatie . . tdé wen§en iedereen-eeir sportieve en gè2elLi9é avond toe. Evéítuelè vtàgen
beL dan even;'Indeling van het toernooi hangt in de kantinë
Àrthur o1749-44673 Henk 070-894950

TENNIS'- TENNIS -.TENNIS - TEIINIS - TENNIS - TENNIS - TENNIS - TENNIS..-'IENNIS - TENNIS -

$



-qUTOPUZZELRIT - AUTOPUZZELRTT - AU'IOPUZZIDLRTT - AUTOPUZZEI,RIT - ATIIOPUZZELRIT - AI'TOPUZZF:-f,
Dit wordt Ir$, laatste kans, vorgende óeekl, zondag 28 rlecenber, de rit die je niet vetleët.
Zotn 24 auto'ffiëi-al mee aan ilit grandioze festijn. Kosten voor een uitgebreid koucl-buffet.f 7,50 p.p., kinderen t/n tz jaar'i 5,-. \,oor een gezin van 4 personen ióaxinaal
f 30r-'incluèief de auto. I{innaars wordeïi beroond met mooie prijzen, daarvoor. betàard
elke auto.die needoet t ,?:-.- *-r:-ii:n v;Ëoesrijdiq aanserd xi.i:fu.àr;;. í.s";-;;;-"
nuiamer. Vu1 dat bonnetje in en betaal gelijk,
Opgeven bij: Peter perreyn - an nergenhf,negouvren - Charles Bordewijk - .

Henk ltoppenbrouwer 894950.:

r:.nàr" pr.y-nu"r pot=-so., =r,*,, j- il 
- - 

.

Afgelopen zaterdagavond was het ttederom Len groot succes, c1e thuisblijvers hadden onge-
lijk, de P-B-P.B.shovr ilie Èot + half elf duurde heeft ons weer een gezelligè avonif be-
zorgd. Een keur van artiesten fieeft b'Iijii gegeven briten het voetballen ook dit evenegent
enthousiast te kunnen zijn. Een overvollë kantine eras het decor voor een gigantische
happening' De jury met een deskundige Maicel Jansen, een uitzirrnig mee)-evende Tante Gieet
(nu ook popurair bij onze jeugilleden) en'.Bert pennings had het zi;htb"ar noeirijk met
het beoordelen van de "ciganten". nan he! eind van de avoncl Í{crden cle prij zen .uitgereikt
doqr de fantasÈische presentator PauI Schultcn. Hoewel het publÍek het íieÈ.helemaaf,,
net de jury-uitsl-ag eens was, wexden de frijzen alsvolgt veicleeld.
L,, Europe 2. paut si-iion 3. Andr-e van D;ln .t ,
Orginaliteitspri j s: de Spelbrekers - , ll
L?ngs dgTg ureg. willen wij een ieaer, aieljz:.ch op de een of andere manieï zijn bijdi.agé
aanditfestijnheefÈge].eveÏd,harteI.ijkdànkzeggenvoorhunbereidwit11geen
enthousiaste' Bealewerking. zonder de steu.ii'van U hadden wii nooit zover kunnen komen.'r,, Jl

i ïl het PB . PB-conité .

Voqe1 3-LENSg tt
ti

Ii
'it

1t

op het uiternate slechte veld van voEer Jtest ons achtste eiftat aantreden voor de zo-
veelste moeiliJke wedstrijd op de weg,. naàr het door hen zo fel begeerde iampioenschap.
In een hele slechte. beginfase kwaÍren ze door een niet aI te best georganiseèrde achter-
hoede -vrij sxel.oP een 1-0 achterstard. öaarna werden de zaken wat enèrgiekeir aan§epaJct
en YPSeI krra4 nie! neer aan lekker voetbàllen toe. Na EÍ.rintig minuten in de eerste helft
gqqorqe Robert zijLstra sclr+-terend nà sÍècnt ultverdedigen van de vogelachterhoede tle
gelljkmaker ' Door het gemis van een aantàL g.eCe mogelijl(lleden van LENSzijde brak de .rust aan met deze gelijke stand. Met na de rust twee verse mensen j.l de ploeg werd Vogel
nu helemaal vastgezeÈ op hun eigen helft Uit een schltterencle dieptepass van Erwin
Huizinga kon Àndre Kuiper alleen d.ocrg aan op de Vogeldoelamn die niets anders r,rist te
doen dan Àndre neerleggen. strafschop duS die door ]hdre zelf keuïig wefd ingeschoten(2-1). ,Na goed storen van de LENsvoorlraarÈsen kon opnieuw Robert Zijlstra de eindstand
bepalen op 3-1. À1s èir elft aI zijn koppiè erbij houd.t en niet te mooÍ gaat voetballen
moet een kampioenschap tot de mogelijl.:heden behoïen. caat U beèIist dezd mannen eens
aanmoedigen voor een laatste senioren,elfta I laten zij een hele leuke pot voetbàl zien,

Eén r.rerkleumder toeschouwer .

N.B. Dit stukje weeïhield F ervan om deze week de pen ter hand te nemen doch hij was
vrel zeer duidelijk aanwezig.
z zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

z
z ZONDAG SENIOREN

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAITIMA ZONDAG 21 december 1986.

zz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Blauw Zwaxt 2
ADO 3
LENS 4
Kijkduin 3
I,ENS 6
I,ENS 7

Scheveningen 6

vr)
vr)

Gcna
IJENS

Scheveningen 4
Laakkwartier 5

À. Eèrg
Jaroov,/ar
B. Mitra
A. Visser
N. N.

406/2036
416/2O92
423/2132
415/2OA7
43O/2223

LENS
LENS 3

2
5

vt/3

rf)
v2 /3
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10.30
10.00
11 .00
10.00
10. 00
12.00
11.00

pur
uur
uur
uur
uur
uur
uur LENS 8

tt
Ir



' 
.. " RKDÈO:

ADO:' -iii:ràri"l' : '

- schdvéningèn':

.,.. .IEILRETNE}J -
r ,. I r

sportpaÍk Nóotdofp, - Sportparkweg .

1.1r. P,. Drooglever. Fo_rtulmweg 16 ,
sportpark Kijkduin, Kijkduinseweg
Houtrust, Houtrustweg

I- i

':.'i

ZONDAG 28'.december. 1986 geen prggtaÍorna, dus aritorally. .

. opstellÍngen: -

LENS 7: net C.Lí!.Tal _- J._Roosloot - A.v Wi jngaarden.

LENS 8,6 en 8:als bekend.

TOPSCOORDER SETZOEN 1986/ 1987

A.Kuyper's . I

S. de Nennlz -
H:Bertens . D.vd Waas
F. Disseldorp
M.v Delden I

PRoGRÀMMA DoNDERDAG 1 j anuari i987,

13..30-uUr.LENS selektie comb. - LENS ,,oud" 1

zle publleLaqie eldsrs rn tl§ lENSm!4lE

*a : i.. : :
w.Fiantzen - À.de-croot - H. Höppenbrouwér - F.bisseldorp - B.val Lans - J.:Buite
H.Kooyenga - !,1.v4 Lans - n -WarnËnhoven - n.periirings - M.vd l,teuten - L.Penniilgs
T. Vierlinö - IJ.v nijn - C.Spoelstra - C.OCenkirchen -

Iaar -"

vanaf 14. 30 uuÈ tlieuwjaaràreceptÍe

opstelling LENS - selektie- combinatie

Àfschrijven voox 24-72 a.s. bij t{. Kouwenhoven tel, 299855

pRocRAMMA zoNDAG 4 januari 1967. 
l'eider F'v otj*: 

"i 
'

IENS-1 t/m 4t.vrLj
'1 2. 00 uur
1.2 --00 uur
12.00, uur
12.00 uur

UIiSIÀGEN

LENS 5
DHC 8
I,EIIS 7
LENS 8

ZOI.IDÀG decenber

Quick 7
T,DNS ,6 . -
Den Hoörn
HI,iSH 6

- ';41()/2047.
::_.1 423/2073
'. ' 415/2043'
. 430/2227

Lt) 1986 .

7.. Y2
v3

v1 F: Stampraatl '. ', .

J-oosterling i
,f . GroeneÍ,règen ,

Quich l r i-, LENS 1. .., O-0.. Oliveo 6 'LENS 5. i:: g-9 ''i'r

Unitas 2, .:-,il -... rLENS 2. 5-O LENS,6 Í ,'.:na 4 "i, .i''1-1 . ":i
I&I,IS 3,..,. .,r . GDS 2 3-2 . ' LENS 7 Or. BIàuw.- 2 ,' .--- -3-9 '.''
L-ENS;-4...I, '- Vios -? 1-O .-, . Vogel 3 j LENS -8 ), , r 1-3 . '

,,..i ..

.Jj" '..: '' 'z" zlalvoergalp RoGRA.t'oÍÀ ''- 1z -'"'' "-'"'*' ^*"^--*' 2
zzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

vrijqag 19 dec

21 .40 uur LENS 2

Maandag 29 dec.

21. öO uur LENS 1

21.40 uur l,Bi'ts 4
22.20 uur IANS 3

De Blinkeral

oranjeplein
Maasdijk 2

old Jazz
Concordia 2

FC' BL/3

g

..tt

Naroens de zaalcommissie prettige feestdagen. en een gelukkig, gezond erfrsportief'1987.

.,.,I,

-6-

. i..' .,'\;



'tl
il

zzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzi,zzzzzzzzzzzzzzzzzz
z
- LANGS DE SPORTEN VÀN DE Z-I'I IÀDDERZ
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HPSV
vites

|r .!i

1l (.,=i"na=)
Jà n"rrt z

l{
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PROGRAMI'ÍA ZÀTERDÀG 20 de ceÍnber 1985.

14.30 uur I,ENS 1

12. 00 uur r,ENs 2

10.30 uur I,ENS 3

12.30 uur LENS 4

verzameltijden

Die H+ghe 6
Die Haghe 11

G. Ramau'"ar
P. vd Star
N. N.

07t/os7
013 / LO7

o2o / L4s

LENS 1

T,ENS i
' '' 13.00 uur'::".11.00 uur'

ïi
lt
It
li
ï
::l

it

LENS 3

LENS 4

9687
079-479237
46798

9.30 uur
11. 30 uur

R.te Winkel

N.vd Knaap

OPSTE],LING VÀT,I DE EI]FTA.LI,EN

LENS 1 en 2: worden door de trainer bek

LEIIS 3rF,de Vries - L.SinJ<e - K,comÉter

verzarnelen 11 ,30 uur LENS

end gemaakt '::

lt
.- T.Spa - il.Roossloot - w. v Mersh lrgen -

G.Kuiper - ,f.weltens - B.vd Bérq l: .T.sj'rke (A) - P.Ax - M. t'lulder
verzamelen 9:30 uur LENS - 

]i
LENS 4:F.christ - ,f.vcl Stee - I,1: Fris 1"- t.Mantel - F.PiIon - c. Lipman - b.v sssen -

II. Kouwenhoven - D.de Ruiter - lM.Jansen - ,f.Kruithof

Bij algehele a'fkeuring trainen 11:30 u Loopschoenen meenemen. Dit geldt eventueel -
ook voor heÈ 3e en 4e elftal. "r'

IIAfschrij fadres vrijdagavond voor 19.00 uur .

t\ ti

l1

I

LEI.IS l en 2 bij J.Ham tél. 67
LENS 3 bij J. sint<e .tbl!l
LENS 4 bij M. rii,3 t',èI.

UITSrÀ@IN ZATERDAG 13 deceriber 1986. .

SVGEB
sEv 3

de Adelaars 1 -
v.v.Marine 4 -

5

LE
LE
LE

NS

NS

I,ls

3
4

0-0
7-2
4- 10
2-7

PRoGRAMMA ZATERDAG 3 ianuari 1987

14.30 uur LENS

LENS 2 vrij
10.30 uur LENS 3

., ' r,ENs 4 vrij
PROGRAIIMÀ PLANNING EEESTDÀGEN

,
RaS i 001/001

or3i Lo4

,, tïainen
vrij

13 . 30. uur

Qui ck steps 2

trainen
vrij
vrij
Lïainen

i

,i

naandag 29 december
wcensdag 31 dec€nber
zaterdag 3 j aauari 1987
competitieÉedstri j d verzamelen

I'laandag 22 deceuÈer
woensdag 24 decerÈer
zaterdag 27 decenber
maandag 5 januaii'
De normale traÍningsti
Maandag 20.30 uur - 22

wij wensen een ieder P

SVGEB - LENS " -

op een drassj,g dus moe
kansen'aan beide zij de

jden gelden
.00 uur

rettige Fees

ilijk bespee
n,. waar het

.30 uur 21.00 uur

1987 .

een gelijkopgaande wedstrijd, loet
rk verdedigend afspeelde. LENS

had de pech dat 3. goéde afstandschoten we.L de onderkant v'an de Lat raakte, naar geen
doelpunt opleverde. LENS had wel het gel ,kL dat Fred Corstanje in een zeer goede vorm
was en Fred vrist.nenigé gevaarlijke :inzet de zeer snelle rechtsbuiten van
svGEts door Peter KroI op vakkundige hriize chakeld, zodat zijn dribbels geen
,esultaat boekte" De sterke veïdediglngen dan ook voor dat de vredstrljd
eindigale met de lstand 0-0. Deze puntent ve terecht in deze wedstrijd, het
verdiende geen winnaar.

De punten voor de fysiocup werden gegeven
spoeètg herstel Ron.

-7-
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lesseerde Ron v Capelleveen.

j àar:

t
ZL



De Àdelaaïs 1 - LENS 3 4-10 (3-3)

Afgelopen zaterdag moesten we aantreden tegen het laag geklasseerde team van de Adelaars'
rn.ae-àerste helft waren l,re nogal, $Iat noncilalqnt ' dit resulteerde. dan ook in een 3-3

ruststand. In de t*eede ÈeÍft àisteri wè meer. rendement uit de vele kansen tè halen.
In de laatste 20 minuten lj.epen we letterlijk en fignrurlijk doqr'de zwakke verdediging
heen vaÍr de tegenstander. Uiaeindelijk. vrerd ale eindluitslag 10-.1 in het voordeel van"LEl'trS.

, L. Slnke.\.. . ' l

JJJJJJJJJiIJJJ.]JJJJJJ J JJiIJJ
J" valt gnt JEUGDFRoNTJ '------- - ;I

JJJJJ.IJJ,IJJJJiI,IJ.I I.IJJJJJJJJJJJJiIJ,IJJJJJJJJJJJJJJJJ,I.IJJJJJJ.TiIJ,T,TJJJJJJJJJJIJJJJJ,ÍJJJJJJJJ']

BELANGRTJK ::: BELANGRTJK ::: BELANGRTJK ] ]: 8ELANGRIJK: :I BEIÀNGRIJI(!:: BELANGRTJK: I:

Deze^tENsrevue geeft een prograrDrDa overzicht t/m zondag 4 januari.. In de tus§enliggenale
tijil kont eÍ geen L.E!{srevue neer uit. Gaarne deze editie .zorgMuldig bèware-n. en bij
twiSrers en/oi vragen even bellen naar:

PauI val Steen, Chopinstraat 103,
tel:970154 (U.g.g. gZ reZ4)

Algemeen kontaktpersoon : 2551_ SV Den llaag '

Koniaktpersoon, Jan spaanà. reL. 292929. (b.g-g. 970154) '

Àfhellen voor de wed.strijden bij ,lan Spaans op vrijdagàvond tussen 18.00 en 19'00 uur.
In- uitenste nood nog op iaterdagmo;g"n op.LENS bij ienand. van 6le. jeugdkoliuqlssie
te1.651314.vooravondwedstIijdenteI.970154...,,l

wealstrljdprograI[na A-B-C-JUNIOREN

ZATERDAG 20-12-7986 ,

326
416
332

14.30
11.15
72 .45
14.00
12. 00
i2 .30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur

396
566

Hilheljnus A1
SOA A1
Lyra 81
BTC 81
GDA Cl
LENS C2

LENS A1
LENS A2
LENS BI
I,ENS 82
LENS Cl
Vios, C2

Ílestvlietweg H.Verzaal
M. Vrijenhoeklaan T. Ranyad
de Lier P. Kreft
Houtwijk ?

Madesèeyn F. Markus '' ":

., v1 ?

Sanenkomst LENS

13 .00
10.15
11.30
13.00
11.00
12. 00

BYZONDERIIEDEN

opsÈellingen als bekend
Gaa.rne ouders met vervoeï voor LENS A1 ,B1 en C!. AZ + 82 op Ce fiets'
zie progranEa voor t/m 4 januari direkt hieïonder.. ... " ,.
zie schaduwprogïEu Ila en overige kopy achter het programma van LENS 

-C2

PROGRÀI,ÍI.íA È,/m 4 i anuaÍi

Voor de duiilelijkheidl verlrelden wij hieronder het programna per,elftal voor de periode
21 december t/n 4 januari. Staat er op een bepaalde dag niets vermeild dan wordt er niets
gedaan, dus ook niet getïaind, Bewaar d.it overzicht goed.r I'ta 4 j anuafi gaaÈ alles weer
normaal door,

LENS A1

23 ..12- 
.7986 

t

27-L2-1986t

29-12-L986 z

opsieJ.rting:

17..00 uur trainén. op !,EN§r daarna Kerspaaltijil
afsluiting videofilms.. Elnd€+ 23'00 uur.
16.30 - 1!;15 'uur LENS 7 taL HI":,SH zaaltoernooi

(chinees et€n)

in zrritlhaghe

als

opstglljlngl J.Hoernig - G.steenvríjl<i - R'Raffaele - R. Garskamp - E.Raffaele -
R.Mahieu - H.cabel - P.BijlsÍoa Samenkomst herl: 16,00 uur

13.00 - 17-OO uur LENS 7-tal sparta zaaltoernooi te Rotterilam'

,,f .Eoernig =.P.vd zwan _- B.BrunÍnqs -.J.Tiuruermans - M.Endlich -
E.Endlich .-'I{.el Assrouti - D.Hanigue. , ,.. samenkorost LENS 11.30 uur

30-12-1986: - 18,00 uur trainen ob LENS

12''. 30 riur LENS A1 - Lura. A1 (koÈpbtitie)
. 1 l t ..

3-1-87:

-8-

veiàamelen: 11 .30 uur



LENS A2 I

" 23-12-86 t

30-12-86:
2-L-87 z

3-l:8'l': :''
I,ENS 81

23-12-86 t
afsluÍ

'27:t2-86::

opstellinll l

29: L2:86 .

opstelli nll3 ,

LENS I]2

23-12-86:

2=1:-97 , \''
2-7-87 t

r lÍ
i,

17.0O uur trainen op r,Uilg, daarna Kerstmaaltijd (ctrinee! eten)afsluiting viCeofilms. Frinde + 23.00 uur
18.00 uur txainen A-Sele'ktie -
17.30 uur trainlng overi-ge junioren
14.30 uur LENS A2 - rËvjd A2 (vr) verzamelen: 13,45 uur '' : ''-ll . --

17.00 uur trainen op LEN!, daarna Kerstmaaltijd (chinees eten)
ting videofilms. Einde + 23.00 uur.' lil.Oo - 15,45 uur LENE Triel HI!íSH zaaltoernooi in Zuidhaghe

,f . Dunant - p.valkenburgh l! ,f.wu=t"trate - E.v Knijff - B.Gfichl
H. Sraulders - J.Acer ll SamenXonst HaI: 13.30 uur
9.00 - 13.00 uur r.Etrs , JLf apurao toernooi te Rorterdam
J. DuÍrant - F.eI Hadèiori ll n.t"tt"ro - D.Bij1sma - M,Brooshoof

net als

met a1s

M.Schuurman - A.Tikaij |i Samenkomst LENS B.OO uur
3-1.87: 12.30 uur tENs 81 - oie utàgne Bl (vr) verzamelen: 11.45 uur

II

it
17.00 uur trainen op LENSI daarna Ke- afshiiting videofilms. Eiiide 23.00 u
17.30 uur training oveiigèr junioren
12.30 uur LENS 82 - Tonegido 82 (vr)

rstmaaltijal (cirinees eten) .net als
ur

Verzamelen: 1 1 .45 uur ,.
TENS CI

22-12-86 z' 18.,00 19.00 uur traiirin{
27-12-86 t L7 ,.45 13.15 uur LENS T Éal H!,ÍSH toernooi in Zuldhage.il

J. Mansveld

il

c-selektie

Opstellingr M.Tijsen D.v Zetten M.!{iersna R.Tettero
N, S chuu.tuan J. Spaans samenkomst ltal: 11 . í.5 uur

30-12-86: 13.30 uur verzamelen op LENS. VoetbaltoernooitJe (voetbal + gyBrschoenen
Eeenemen) , daarna patat etËn, oliebollen en v: ieofiln, Einde + 21.30 uurl-87: 9-30 uur LENS C1 Wassenaar C1 (kompetitie) verzamelen: 8.45 uur

I,ENS C2

22- LZ-86 / 18.00 19.00 uur training .C-selekt IE
30-1 2:86 r 13'. 30 uur verzamelen op LE

ll
NS. voe tbaltoernooitje ( voetbalschoenen en

g),mschoenen neenÈmen), _,tdaarna patat eten, oliebollen en vedeofilm.
Einde + 21.30 uur

3-1-87: 13-00 uur sv KijkduÍn C1 - iLEI,ts C2 (kompetitie) Ver.zanelen: 12.00 uur (fiets)
À-B-C-JUNIOREN KQPY ALGEI,ÍEEN

ll
oeh

ll

Schaduwprogramrna 20-12- 1986 Bij aI ele afkeuring vrorilt hct onderstaande pro-
gramma afgewerkt: samenkomst LENS
13.0O uur Hesterkwartier A1 LENS

tl Ki jkduin 12.00 uur14. 30 riur. IÀIXS A 7-ta_I zaal tbal Gravenzande

lt

LETJS B 1

IENS B2
zaalvoetlal
I,ENS C2

Kijkduin
kunstgras
Gravenzande
kunstgras

13.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
12. 00 uur
9.30 uur

voe
11 .00 uur i{esterkwartier 81
11.30 uur Hl'rsE 82
13.00 uur 2 I,ENS C7-tauen
10. 30. uur Él.lSn cZ

Bel bij twij felachtige weersomstandlgheden even naa.r LENS (6613!4),:
SCHADUÍIPROGRÀI4MA 3- 1-1 987

t

li

,Dit prograEna is nog niet bekend. BeI bij tÍ.,ij felachtige weersoinstandighèden daaromeven naar LENS toe tel. 661314.
,AKTIVITEITEN VOOR EN NA DE KERST

Veel verenig ingen vinden dit de tijd orÍl aktiviteiten stop te zetten. De jeugdkom-
m,.ssIe van LEI.IS natuurlijk weer niet. Natuutt ijk Eordt er wat minder getraind maar daar$raar kan zoeken hre de zaal- op of hebben we w!at festivitelten georganiseerd zoals

december voor de À+n iunioreh en,loàïnJàa5;'zi p 30 december voor de C+D junioren.
op



tre hopen jullie allenaal te zien. Iiiet bellen of het cloorgaat maar gewoon komen. zÍjn de
velden slecht dan voetlcallen we onderling wat op de verharde velden aan de Genemuidenstr.
Het, gaat dus altijd door.

AFBELLEN

Voor de wedstxijden en de zaaltoernèoien kunnèn" jullie afbellen tot. dè dag voor het toer-
nool bij het bekende afbeladres - vergeet dit niet anders staan de elftallen/teams
inkompleet.
ZAALVOETBAI,

vooï de toede ord,e r+ijzen wij eron dai jullie slechts met schone gymdchoenen de,zalen
mogen betreden.' Zr,rarte zolen zijn niet toegestaan.,: 

i

CURSUSSEN: LEIDERS /TIIAINERS OPGELET: :

OP maandag 22 deceaber gaat John val Lubbe de jeugdtrai.ners en leiders waÈ over.taktiek
vertellen. HeÈ spreekE voor zich dat we alle trainers en leiders cm 19.30 uur in ons
klubgebou-w verwachten. Daarnaast start op vrijdag 2 januari de cuïsus jeugdvoe tbalbege-
IeÍder weer. we verwachten alle pelísonen die zich opgegeven hèbben'ou 19.30 uur in ons
klubgebouw. ook op 9 en 16 januari is er een cursusavond.

SPELREG'ILVJEDSTRI JDEN

EE longens die needoen aan de spelregelvredstri j den op 9 en 16 j anuarl gaan nog wat .

oefenen. OD vrijdag 19 en op maandag 29 december ver\rrachten wij- juUie om 19.00 uur op
L,ENS- wel thuis vas€ goed. oefenen hoor. Ricar-do TEttero en Erwin Rletveld hebben zich
alsirog aangemcl-d.

BUITENLANDSE REIS A+B

De jongens die zich opgegevcn hebben voor de reis naar Denemarken worden verzoclli.- f 75,-
Per Persoon over te maken naar girorekeninq 336711 t.n.v, penningmeester LENS met veï-
nelding Denenoarl(en.

NIEIJI{JÀlRSRECEPTIE

Op donderdag I januari zal LENS het nieuwe jaax inluj-den middets de bekende nieuwjaars-
receptie. Een drankje een hapje en r:atuurlijk de cverbekende oliebollen tiggen te wach-
ten o.a. oP onze jeugdtraíners en leiders. Maar ook de spelers en ouders zijn van harte
wetkom op LENS. 

^arivanq 
14,30 uu:..

BLESSUREI,EED

Leo l.aat zich h-c1 vaker een oor aan naaien. Nu gaan ze er in het ziekenhuis vrat aan doen.
Benieuwd of hij r1'eer zo'n mooi verband om z,n oor krijgt. Een paasei met de Kerst. Dit
slaat nergens op Leo. TocÉ vau harte beterschap.
HEDSTRI JDPROGRÀMHA D-E-F-JUNIOREN

I]E].ANGRUK !:] TELANGRIJK :: ! BELÀNGR.':JK :I: BELÀN'GRIJK ::: BELANGRTJK ::: BELÀNGRIJK ::
Deze r,ENsrevue geeft een pïogranma-overzicht t/m 4 januari. rn de tusseilriggènde tijal
korut er 9eei1 LENsrevue meer . '. caarne deze edj-ti zorgr/uldig bewaren en bij twijfels
en/of v=agen even bellen naar:
Àrgemeen kontaktpersoon: par:r vd steen, chopinstraat 103, 2551 sv.Den Haag,.'

teI.970154 (b.s.s.97 167 4l
Kontaktpersoon r Robert pennings. ael-. 6524L4 (b.g.g.9?0154)
Àfbel.Ien voor d.e wedstrijden bij Robert lenriings op vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00
rn uiterste nood nog op .zater:dagmorgen op LENS bij iemand van ale jeugdkomi=sie ter.
661314. voor avondvredstr'ij den tel. à70154.

ZATERDÀG 20-12-T9A6. SaEenkoDst LENS

808
875
898

100 2
1030
103 6

uur
uur
uuï
uul:
uur

10. 30
9.00
9.00
9.OO

10. oÓ

9. 30
10. 30

uur
uur
uuï
uYi
uur
dur
'uur

uur

11.00 uur
9. 30 rrur

rEr.rs , Dl
I,ET,IS D2

Valkerriers E1
I.ENS E2
Orenje Blauw F1
LENS F2
LENS F3 :' .

Devjo Dl
Riiva D 1

LENS E1
DHc E2 (vr)
LENS Fl

' Rijswijk Fi.
Vredenburch F3

v1
v1
Lange Kleiereg
V3
Gunteïsteinweg
v2
v2

00
30
00
00
00

10.
o

1t-
10.
11.

- 10-



tr

BYZONDERHEDEI,I I

"l
!.k;I{s VOOr El en -L'1

zié progrannna voor t/m 4 januarj.ldtrekt hieronder

opstell i.ng : P . Bosdr r;. 1.1. Izendoorn

',óÉ'steilinqëii als beÈehd
"Gaaiíeíoudér§ net vervocr op

- zie schaduwlrogÍamla en overige koF? achterin deze LENSrevue.
t. ., L r.:

PROGRÀ§1I1À T/M 4 j anuarÍ. ll :

__. I lI j: 
I

voor. iid.:duidélijkheíd vermelden wij hièro:rder het progranma per e1ftal voor de Deriode
, 21 deceÀrbet f/nt 4 jaÍluari; St-aat er,of) dèn.bepaalde dag niets vermeld. clan wordt er niets
t'/ gedaan, dus ook niet getraind. Be'..raar diÈ overzicht goed. Na 4 januari gaat alles weer
.. nornaal door. -,.. J ll
' 

-:-- ,- l, l... 22-L.2-A6 z 17.00 uur treining D-selektie
,, 26-12-86: 14.30 - 17,00 uur LENS 7-ital GOIíA Zaaltoernooi in zuidhaghà.

- M', de Brito - R.Pronk - B.olsthoorn - R- RieÍ0en -
ii

91. v DieDren

30- 12-86: 13.30 uur verzanelen op LENS.

saaenkomst hal: 14.00 uur

voe tbaltoernooi t j e ( voe tbalschoenen' ein qyE-

?:7-87. recreatieve alag j.n de -Vefb.urchhal van 9.30 t/a 75.45 uur. zie ho.py .-

achterin deze lensrevuè (feelnrelrers - veràarnelen etc)
3j1-87ri'j"''" '! ^1o.OO uu voorbuig D1 : uilrs Dl (kompetitie) r verzameren: -9 

, oo uur_ .

"!f .1.-t -- rI
. rens OZ:. ,' .'i.- ...,., I Ï1 . ",' 22-P-e6; , 17.00 uui rrainins. D-sèlektie- 3o-i2-s6: r--: i13.39 uur ver2aireÍen cp LËi{S," voe tbaltoernooítje (voetbai en g1Ëschoenen' .:'''1- -:' 

"'ineénemen), daarna patai edèn, oïiebollen en videofilir. Einale' + 21.30 uur
2-1-9'l'. recreatieve dag in VerburiÈt at .ron 9.3Ó t/n 15.45 uur. zíe ko[y achterin

deze LENSrevue (deelnemers - verzamelen etc).
3-1-37: lo.3o uur I,ENS D2 - vué Dil (vï) veràamelen 10.00'uur' . ',, ..: ".' ' ,), ll :.
IENS.E1. . .-r:,.i .r ll

24-f2-A6': ' ' 14.00 uur alle r+n-klasserlJ kerktstulijes merken op LENS. zie kopy aèhterin
?6-!2-86: 72.OO - 14.00 uur IENS 7-tà1 coNA zaaltoernooÍ in zÉidhàghe (ueits stofefl
opstelling: P.v Rijn :,.J...v Diemen - J.(op?endraaier - _J.Hoefnagel -, S.Hoefnagel -

P.vd steen - c.i/ versev€l.dll Sanenkomst hal: 11,e5 uui
'll----.-----:-,-27-f2-t6t. .. , Recreatieve dag in de Verbiirchhal vaII 9.3.0 t/n 75.45 usr,.' Zie.kopy

. : i achterin deze L,ENSïev'Je (dg"elneoers - verzanelen etc) .
-,, 

-21,1t-8! 
z ' , . ,,,,1.1 .00 .uur training o-seiek;5ie 

;
. 3-1.;$Jr, ". -:9.30 uur IJENS 81, - Delft Eli (korapetitie). verzanelen:. 9.00 u"r, - .

:.Ie!g,_Ez.. ll

24-12-ts62 14-oo uuï alle r+n-r.:.a.=urJl Kerststukjes maken op LENs.:z1e kopy achterin
27-72-86t recreatieve dag in ae vèrbrllcnna1 van 9.30 E/ri Li.4S uuï. zie i.àn,

achterin deze LEllsrevue (d{èlneraers - verzameltijcien etc.)
2-l-87: - ''.. '17.00 uur trainings E-selektie
3-1-87: 10.00 uur Í,aakkwa;tÍer nZ -llr,el.s E2 (komperirie) verzamelen/ 9.00 uur

..---:--ï '' i ll .

?4-72-86: '14.b0 uur atle E+F-klassersll Kerststukjes maken op r,ENS. zie kogy achterin.
26-L2-86t_ ..,.10.00 - 11.45 uur LENS F1 #altoernooí in z,lai,oihe (Melis Stokelaan)
Opstelllng: als bekénd i ll Saner,konst hal: 9.45 uur
3-1-37, 1O.OO uur Rava F1 - r,nNd nfll (konpetitie) Verza:aelen:.9.1i uur ..- .,..1. lt'
r.ENs F2 i, ll ..'il'24-72-86:',' '14.00 uur àIIe E+F-klassers''Kexststukj es mal<en op'LENS. zie kopy achterj,n.
27-L2-86:' -:-1f .00 uur BTc - LErís F2 '1v1j , verzamelen: 10.15 uur' i.EtrS

'

;

. schoénen neenemeh) r'1" "Èinde + 21.30 uur:
daarna patat eten, óIiebollen en ii.:eofilm. '. .ia

' .. 1Í'.tlt

10.30 uirr LENS F2 - VCs f2 lvi) verzaneten: 10.00 uur LBNS

1 1

3- 1-87 :



24-12-86 t '---"14.00..uur-aILe E+F-klassers'-KerstsÈukjes' maken op. rcf§.. zie kopy -acb.terl-D-
3-1-871 11.00 uur LENS F3 - QuÍck F3 (komPelttie) ... v,erzam€lea- 10 - 30 uur'

D-E-F-KOPY ÀÍ,GEI',IEEN : f ;' i' " f i

r,Et'ts F3

Schaduwprogranna 20-72- 1986.

Bij alqehele afkeurÍng wordt het onderstaande ProgralDma afgevlerkt:
" '-, 1 -; : ,i samenkomst LENS

L2.30
tt.45
10.30
9.30

11.00
11.00
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

zuíd
zrri d

uur
uuï
uur
uur
uur
uur
uur

LENS Dl
I,ENS D2

I,ENS E1

SMSH E2
LENS Fl
LENS F2
LENS F3

, 12,00
10;45

- 9.30
8.45

10. 30
. 10.30

10. 30

Ëràinèn buiten of binnen
zaalvoetbal ciàtenzande Veiling
zaalvoetbal cravenzande Veiling
LENS E2 Kunstgras
tïaÍnen buiten of binnen
trainen buiten of biníen
trainen buiten of binnen

Bet blj twijiéIachtige weersomstandigheden even naar ÈENs (561314)

SCHADUIIPRoGRÀI'IMA 3- 1 - 1987 .

zaterdab 27-12-86. verzanelen: 8.45 uur op l-ENs

Op clit moment is het schaduwprogfamna nog niet bekend. Bij twijfelachtig weer mogen
jullie naar LENS bellen. Dan horen jullie wat we gaan doen. HeÈ telefoonnr:nner is 661314.

KERSTSTUKJES MAKEN oP LENS vOoR E1 ,E2,F1 ,F2 en F3

zo vlak voor de kerst leek het ons wel leuk om met de al.Lerkleinsten Kerststukje.s -te
gaàn maken. vorig jaar was dit ook een succes. Natuurlijk mogen ook broetjes e: zusjes
t/m 9 jaar hieraan rneed.oen. Om 14.00 uur verwachten we j-edereen op LENS. 'Je hoéft niets
rran huis mee te nemen. wij zorgen voor alle spullen. De moeder's kunnen dan lekke:: zorn
2 uur Kerstinkopen gaan doen en wij houden de kinderen bezig. ÀIs de Kerststukjes klaar
zijn volqen er nog $Jat tekenfilrDs op de video en krijgen de kinderen wat Kerstbrood en
te dlrinken. Einde + 16.00 uur.

VOETBALLEI'I, ETEN, OIIEBoLLEN en.VÍDEO VOOR C1,C2,D1 en D2

op dinsdag 30 december verwachten wij jultie allemaal om 13.30 uur Pp LENS met je
officiëIe LENStenue, voetbal-schoenen r glmschoenen en een trainingspak. Eerst een Eix-
toernooi op.het veld of op verhaïde veldjes." Daarna patat eten. Na het eten videof.ilm
met wat oliebollen. I :

RECREATIEVE DAGEN LENS DI ,D2,É1 EN E2 IN POELDIJK (VERBURCEHAL)

EvenaIS voofgaande jaïen doen we ook nu weer mee aan de recreEtieve dagen van de NKS.

I{eer eens iets heel anders en toch zoaJ.s altijd bIÍjkt erg leuk. De onderdelen zijn:
zaalvoetballen, voetvolly, korfbalgooien, quía, touwtrekken. Kom naar LENS in de LENsten
met gymschoenen aan en een trainingspak. Neem een lunchpakket mee, Natuurlijk verwàchten
we ouders neÈ vervoeï. Kan je niet bet dan wel even af. Daar niet iedereen mee kdn doen
hebben r^re de jongens die aan ho€t Gona-zaattoeríooi hebben meegedaan nu niet oPgqq te-1È1.

De onderslaande jongens worden op LENS verwacht:

LEI'IS EI:
!.

M.,ransen - L. van
P.Sinke. ..

A.eI Hadclioui - F.ei Haddioui - R.KIoor - M.Pronk - M.Waterreus :
Y.Basdogan - F.Beck - J.v Eyk - R.v l,int - M.v Zandtrijk - M.Facee
J'vd zance - P'Zeemever - J'our''erkerk - 

làÏEËÏi"n nr"r*. .,,, l

It Klooster.- F.I(ortekaas - R.otte -. J.sandifort -

LENS E2:

VRIJDAG 2-ï-87. verzamelen: 8-45 urq op Í,EN§

1.1. dle Brulm - T.Heins - R.wutlben - S.trloesman

.L.Àbournarsa - M.Borsten - R.Jagga - D.Manniesing - J.val Seyp - M-.Tijsen
E.Waterreus - D.zandstïa.- t^l.Lock - V.Gobind - _E.der-I Iteyer - S.Mol
.S.Merencia - R.Meziani -.M.chaaili - M.Buytelaar

Leiders: RoL v Schaik en Patrick BijlsDa.

Schaeffc

I,ENS D1 :

, I.ENS D2 :

:12-
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ZÀALVOETBÀLi ZUID HAGE D1-E1-F1. ". 
,l] ,' '. .:j r.:. . ,- :... .. .\ .:...1 *.

1F....'...,rti.i., :,..zoals jullie zien doei: we. op tweede KFrF!.+eà weer meè aan .iret 
- zàaIvoètbàltoelnoo; 

- 
van-Gona. ii.t toeiíóói wg.r.d!: sehouden . in 'de .'àËcrthal 

. 
zuiorragrré...oeàe hal-.Iigr tègenovèr <le

velden van ëollg" àg dé 4óèI van de eeÈsté.inlaan dn de .1elij'stàkelaan'.. be iirgang- is aan
. de Bergsteinlpal, "I+ voor.de stoplichteï- Ben je .op cieze'daq vprfinderd oi..vind.jq
.twee,le Kerstdac gee.n .v.oelbaL§ag bel dan even ngtjes af. Voor de o.àste-I,]-ingen verwijzen we
naar het wedstri jdprograrma, . 1: ,. j.. .,, , i .,.1 .r. ,r. .1j::;.: .

cURsUSsEN: , LEIóERS/TRAI}IERS opèELET!::! . li ::'' .'. +.;rii - 'v l ri

opnaandag22december,ro,,,,*"*uJ|,"'a.,metz'nmini-trainersqrrrSus.'Nu'gaat
hij r.rat clieper in op de taktiek. we hoperir al onze jeugdtrainÈis uh'rèiaeis oii-19.'30 uur

1

i

,,.4 o:s. Ilupgebguw te zien. Daarnàagt gtgït op.vrijdag 2 j afru_arl de" cusus: jeugalvoeltal-
. begeleiqgr yg!I:-o"k op 9 en.f6 januari ..,t"u1,9, avondqe Sgplano. we.verdaqhren danook
eqnigd:r on-19.30 uur in ons klubgebour+. ll . :.t.. ::n,., :, ..r.

' ' SPELREGELWEDSTRÍJDEN; , ' .i {f " rl ,' ; . r..,,r',.
Op 9.eq 16 januari doen.we met.3 teams meé aan de,spelregelwedstrijden, y*, hgp àcver is
glol,W: n.atuuflijk log v,at. oefenen en rwel-iop vrijdag 19.eÀ maandag !p dgc6iber iq gns
kluboobouw- Aanvan.Í 19.00,uur. Komen jullie , .i, . i.. r: ;.,i. - . -. it ,,1

-. ..- :'i .r ll r'.. i 'r',ji: ,;.-Y i- - '- .l;:-i
Nog, Iang niet_ iedereen $.9 zich opgegeven:iheeft voor het sportkanp heeft'f .,40,-, ove_rge-
*q*t.9p. gir.o 336711 tnv penÍringmeester LENS. Bent U.h€t vergeten doe hqt ddn" snel en
zet. erbij dat qeq.voor het ka:op is en vooi rvie.
NrErJ!ÀrJÀARso*"rru 

'i t ---. 
- lt : .';--:, , 

"'

----:---------;-op 1 jànuari'veiwachten wij aIIe trainers lLn fei-aers alsnede de betangstellende ouders
- op de nieuwj aarsre ceptie op LENS.
'. -' klaar. Kont U ook???

UITSIÀGEN.fEUGD

Vanaf 14 30 uur staan er tlrank jes, hapjes en oliebollen

LENS À1
LENS A2
I,ENS B 1

LENS C1

Jiventas C1
LENS D1

Gona D2

VredenbuÍch A1
IIBS À2
Vredenburch B1
Gona Cl
LE}TS C2
HW D1

LENS D2

3-3
4-2
4-0
1-1
ö-l
2-2
4-2

LENS Ei
LEÀ'S E2
LENS F1
Marathon
HI]S F4

2-3
+- 10

RKÀW El
Laakkwartier E2
Rava Fl
LENS P2 O- 10
LENS F3 2-5

Afgelopen zaterdag hebben velen genoten ,Jl .ur, gevreldige show die door Leo,Ton, Edwin,
\TooP en RÍchaÍal was georganiseerd. En hoe, alles was t'.c in cle puntjes verzorgd en alles
verliep dan ook gesmeerd, rnede doordat opperstalmeestcr Paul Schulten het optïeden van
de veïschillende artiesten vlot en vermakelijk aan elkaar Draatte. vele jeugilleden die
als "artiest" optraden (van À-klassers tot b-klassers) ttonden dat zij meer in hun mars
haalden dan alleen voetballen. Een irnpressid'van de avond wordt eLders in deze LENSrevue
gegeven. De jeugdkoEnissie wil híer dan ook volstaan meÈ een komplimenÈ t€ maken aan de
organisatoren en aan alle medewerhers en meclewerksters die hebben geholpen. Een prima

erg dikke LENSrevue met een prograrnma voor

PATS BOEM PIÀY IIACK SHOI{: een qrandioos evenement

stukje LENspronotie.

LENS 81 - Vredenbuxch 81

Om bij de eeïste vijf vereniginge. r te r,rillen aans

Eïooshooft samen
had. In de eerste
zacht teruggespee
bij ) .

Deze week geen overzicht en bijna
geen lredstrij dvers lagen. Door de

dÍie weken was dit helaas niet uogelijk.
I

luiten moesten we deze wedstrijd winnen.
DÍt kwan goeal uit, warÈ Vredenburch had sleëhts 9 man. Eier konden wij goed van profÍ-
teren. In de eerste helft zag de speelvrijze, ier heel anders uit. Dit kwam omdat MartÍn

met Ricardo Tettero in de ipits speelden en Basri cÈclii een vrj-je rol
minuut van de eerste helft scoorde Favsal eI Hadalioui l-C door een

lde bal van j-emard uit VredLnburch naai de keerrer (Faysal was er goed

:r
i

ll
it

:13-11
rl
1l

i



ÍIe br+eerden. vred$Db.q+ch oqder qlux te zetteg, eaar door de. buitenspelval van hun
lukte alat nlet. verder éreëerden wij een aantal kansen màar vre scsorderl oiFt. Pas latet
door eén. goecte voorzet van Jaco Weststrate I had Faysa- eI caddl ui ln de 25'm1n. wéér
gescoord: In de tweede helft'kwaluen ei 2 jongens van Vredènburch bij. Dit was eigenl'ijl
riiet nocllg want door een goéde uittrap van Jeroen t»nant s'chooÈ R.lcardo fettero heet
beheerst J-0. vredenburch gaf het nteÈ op en ze kregen zo den aaltaL kléinè kansjes.
TegeD het eincle tan de eredstrijd maa:<te ao3ai Tikai een doelpunt nà een schitterende
vooïzet van Rocardo Tettero. De stand was toen 4-0.
Het volgende verslag wordt geschreven door Basri GUoh:: .. . ldj.ql. Ttkal.,^ ".. .

LENS B2 - Weitlandi.'., ::'i ' ':

' Bij 'É;erlÍjk"i+eer voetbaldd a2 conpétitie- tegen het 3e B-elftal 'van westlandia. Eet was
'een belangrijke wedstrijd tégen westlandia. tla met elkaar afgesproken te hebben-goed sa
te spelen ging 82 voortvarend van start. De eerste 25 uin. liep het voortreffelijk,
loaar na 5 nin. werd, het, door een klein fou'-je in de achterhoeale , 0-1 voor westiandia,

. na een ttjdje goed gespeeltl te hebben kreeg 82 2 vrije tïappen. En 'die naE Eö{in van
' xnljrf.'oli ae-eersie irlje trap raakte de bar d" 1.i, .r, Lij a" trveede vrije tiap' raakt€ de bat de paal èn dat noest BZ overkonen. In de 38e minuut wercl een bal door-

gespeeld dooï lbri.Acer naar Harold smulders; dle Eet rusÈig 1n de goait tikte, afgekeut
omdat hij bultenspel stond. Maar gelijk daarna in ale 39e trlnuut kopt Anqy van. Eel_den dÉ

, bal in F goaf van westlanilia 1-1. Na de. ruq!, ging het Í,rat beter. .Er weÍdeE veel
.. kansen geDist. In alë 1àatste'Binuut \ian de wedstrijd kreeg Earold Sinulders een kanÈ,' eri iràt scheelde niet Veel of het zat èrin. In de $reAstrijd r,raren we toch sterker -dàn'

Ii€stlandia. Jongerui, vle hebben toch een punt binnen daar zijn we toch bl1j mee, of'niet
De volgende keer laten we dit ons niet meer overkonen. . i. . -.. .::. -

I'loushacl Bholai ,

':
a:|

I é.T.

11
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APPELTAARTEN
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EÍP
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1í :t ., I ' nLOODGIETERSBEDRIJF

,. P. DE PAGTER
& zONErrr É.v.

Landoluk ofiond gaeen walorílïor
lnsl0l,al6ur on lEvomncleí ver ssnilelr,
ksukens,c.v., gEsv€Íwarmlng €n olektÍlcltoll
allo voo*omondo dak- 6n rlole ngweft-
zaamhoden.

v Der8baat 30 - 25í2 PG Dsn Hssg
Tsl. 89.93.47 b.9.9. 86.í3.70

Een zeker leven
I ......:.-cen Íérzekerd teven!' i.
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DrrogÉsterU Paffumerie
SPORTVERZORGING

I

DTERENSELAAN 125
TELEFOON 070 - 45.47.59

TELEFOON 66 12 76

t

Ook voor Toto en Lolto

€uro Sport
,; i LEYWEG s3s e

Leden kodlng

Voor
'al Uw '
Sportkl€dlng

,ë

irr

vooR uw VERHurzrNc

van der Velde - 't Veentie- B.V.

' VoNDELSTBAAT 24t
TEL. 60 00 25

Blnnon- cn Bultenlsnd PlanolÍan!port

.t-

n
a

ï.
i.

$

ALLROI,'ND T.V. SERVICE
- Henenràde 450

' À irw rcparatics " 
i' zs+ ur o.ti Hrrg

van KTV,
VIDEO, etc.
Yerkoop nieuwe en
gebtuíkte KTV - VIDEO
onder rolldige $ra ieII

'feL 674748

LENS zo'n club
JOOP ODENKIRCHEN

zo;,n zaak
' 1. -

Vooral ziin kaas en Íljne vteèiwàren

- Telefoon 070 :67.71.81Bouwlustlaan 101

Bloemenmagazijn '

1 ,.A. Meiiet ., -

t .-' +,.". i.
iett'txeisraer' no. os r'.

DEN HAAG -. reteÈoot't $ rt se - rs dz rg

SPORTHUIS
EXCELSIOH'
.' 'Wolmarstiaal í03

-. . Teleíoon 070 - 65 09 00
Don Haag

'o.a. Adidas - Puma - Patrlck . .Qulck
Unlcórn/Darts - Speedo-zwemkledlng
Ook Le Coq SporllÍ kl€dlng

CLUBLEDEN 10% KORTING

.

1t

I

r

nrrr do specls8lterk
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